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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئرالي

   مه۶ م کال د اکتوبر  ٢٠١٠د         هدايت اهللا هدايت
  

  سي بي ايس) ٢٨( د وتلو ورځپاڼو او رسنيوپېژندنهد نړۍ
  

   شبکهلوېزوني  خبري اود سي  بي ايس
  

)CBS( Columbia Broadcasting System 
  

  
  

خه  د د اهددي دوران    ه اثرمندقدرت  ی د هغو د رسنيو تنوع اوکي   زمانه  په زموږ  ړتياوو  دغه  . همو ځان
ولو بر ژوند په انساني د نن    رسن کاره کو  کيخو   وک ی او ځان   او  خبرود   کوالی  په ډېره آساني سره 

خه رانيولې بيا تر شخصي خپل د حضور واطالعات ولو خواوو کي  المللي عرصوي او بين مل ژوند     پوري په 
رځېدلي دي چي نن   ات تأثيرنده  قدرتما شاني دد رسنيو . وويني د غربي   خبري او اطالعاتي نهادونه ددې باعث 
خه په الس کي او لويو سرمايه دارانودولتو ي او د هغه  ه د  قدرتمندييوې ي د د    ولوي   وسلې او وسيلې په تو
  .ياخل کارو پاره تر السه کولواو د هيوادو د هستيو د د اغفال وولس

  
چتر الندي را وستي   خپل ترد امريکايي ژوند په نامه   يې   ددې هيوادخلک ه  شيان دي چيدو  نن يامريکا کپه 
ر  يويې   شيانه دو   دغه ،دي لوېزون مو لوېزون  د خلکو په . ی دئ بلل سو   او بل يې  ډله ييزي رسن خاصتًا 

دي چي  دذهنيت کي ه چي  هغههری  لوی خاوندان هغو داسي جادويي اثر پرې  ځوانان  ،ايجادويغواړي  هغه    
لوېزوني  و په ځان پسې راکشونهولس  عاماو   چي په امريکا کي  رسن  ديډله ييزي  او    په واقعيت کي  نن دا  

ه   دخپل  فرمان چلوي  او ارن ه کوي، هم  و عامه ذهنيتو ته در تکرار په تکرار او برناموواعالنرن  خپل  سره هم 
د مطبوعاتو دغه  .  کړې ده ن تضميورباندي يې   بقا خپل ځان دوام اود  فکر کوي او هميرسو يغام  پمطلبد 

ولنه  رسانه اي شبکېسهمناکه  دي د هغه کال بندي کال غوندي  په خپل دننه کي را يوې  د امريکايي   کړې او نه پرې
  .را وباسي  خه ځان 

  
ه عمده او تردم درحاله   په امريکا کي لوېزوني شبکې  پن ولو مشهوري   د خطي چي د هغوی نشراتي   فعاليت کو 

ي په لوري يې رهي کوي  دغه شبکې   د سي .  امريکا و عمومي ذهنيت او تفکر ته شکل ورکوي  او د خپلي خو
لوېزوني )ABC(، اې بي سي)CBS (، سي بي ايس)NBC ( ، اين بي سي)CNN(اين اين   )FOX NEWS( او فاکس نيوز  

  بل يې  يوه او د خپرونو شکلانو واکمني حاکمه ده په ظاهره پر دغو شبکو باندي چي دلويو سرمايه دار . ې دي شبک
ي چي په .  باندي يو واحد تفکر امر چلوي  ته ورته والی  نلري خو پر دغه  مجموعې دغه واحد تفکر ددې سبب کي

ي مفاهيم په  مختلفو الفاظو او مختلفو اشکالو و خپل مخاطب ته و رسوي ډېر ظرافت او لوړ کيفيت سره د خپلي  خو
  .او يک په يکه يې ددې شبکو د الري د هغه  په ذهن کي  ځاي کړي 

  
وخبري خو ډيري داسي  ي چي  خو ،ي  خودمختاري د او د هغې جملې نه سي بي ايس  په امريکا  کي  رسن اکيکي

لوېزوني شبکه  سي بي ايس  دمخکي تر دې چي  رسنيو په تنظيم او سازماندهي  د ضروري ده چي ،پېژندل سيو  
رال کميسيونکي   په اړه ل شاني FCC( The Federal Communications Commission(يا  د امريکا د ارتباطاتو د ف

ني واچول سي  رس لخوا ون د فعاليت وسعي کميسد ياد سوي . رو خه  د هغت  او د امريکا د کان  دغه  مالتړ،ه 
FCCرال کميسيون دئ  په واقعيت کي.  بدل کړی دئ  باندي  يې د امريکا په يوه  قدرتمنده نهاد  همدغه د امريکا د ف

)FCC(ه کوي او هغوی ته سمت  ورکوي د رسنيو  فعاليتکي چي په امريکا    .ونه  همآهن
  

رال د ارتباطاتو  کميسيون   دولتي  قدرتمندهپه امريکا کي يو The Federal Communications Commission (FCC)د ف
ي  چي نهاد دئ د ارتباطاتو د  کال  ١٩٣۴  د امريکا د په امريکا کي  کميسيون نوموړی !مستقل کار کوي ويل کي

ته راغل لوه ايالتي او نړۍ وال امريکا دوظيفه  د کميسيون اصلي د . ی دئقانون په اساس مين زوني، ې راډيويي، 
  .  نظارت دئ  باندياړيکو  پر د هغوی سازماندهي او  خپرونوماهواره اي او کېبلي 
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ه  کلن دورې دپاره د امريکا د جمهور  ي چي د يوې  پن و غړو لخوا اداره کي رال د ارتباطاتو کميسيون د پن د ف
ي  قوت ته اجرائيوي   وروسته رئيس لخوا معرفي او د سنا د تائيد خه يددې کميسي.  رسي و غړو  و نفر د ون د پن

ي ي غړارشد اکل کي دغه کميسيون په خپل تشکيالتي ساختار کي  د .   په حيث د امريکا د جمهور رئيس لخوا 
راتيژيکو اهدافو د تعيين  برنامې  او د کلي سياستو د تحليل اداره  هم لري   ي خدماتو . س رني ي په ان او خو ويل کي

  !ي نه نه کووه  په کار کي الس ISPs   تړلي  د پوري  هغهپه
  

ولو پخوانی نوم دئ کي د متحده اياالتو د رسنيو په حوزه)CBS(سي بي ايس  ي چي سي بي اکثرًا ،  تر  داسي فکر کي
لوېزوني شبکې ته مختص نوم وي  حال داچي سي بي ايس د رسنيو يوه خورا لويه ،ايس به يوازي ويوې خبري 

 CBS(و شرکت  د رسنيلکه د  سي بي ايس .  ډېر نور نهادونه فعاليت کوي  کي  ده چي په هغهمجموعه
Corporation( لوېزوني شبکه ېشنونه  ،)CBS Television Network(، د  سي بي ايس  لوېزوني س د سي بي ايس 

)CBS Television Stations(اني يو  لوېزوني س ي بي ايس د س، )CBS Television Studios (CTS)(،د  سي بي ايس 
اني  يو  لوېزوني کانال )CBS Studios International(بين المللي  س ايم  ،    د )Showtime Networks, Inc(، دشو 

  داسي نور....  او ).CBS Radio, Inc( ،  د سي بي ايس راډيو).CBS Films, Inc(سي بي ايس د فلم جوړولو کمپن 
  

خه ولوېزوني شبکه په امريکا  د سي بي ايس  لوېزوني شبکو  ه شکل يې خپلي برنامې هکي د لومړنيو   چي په رن
خه اخيستل  )Columbia Broadcasting System(د ) CBS( د  نوم  دغه اوسنی  دغي شبکېد . خپرې کړې 

امبر په م١٩٢٧د لومړي ځل د پاره د کمپن دغه . سوی دئ   ، مه خپلي را ډيويي خپروني شروع کړې٢٨ کال د سپ
لوېزوني شبکه په کار واچوله کال په جوالی کي ١٩۴١د وروسته يې  او  پالي سامويل سي بي ايس  د ويليم  .  
)William Samuel Paley( ولو لويهتر الر د     بيا وروسته چي را  سوه  شبکه را ډيوييووني الندي د امريکا تر 

لوېزوني شبکو په کتار کي   د خپل اوږد نوم دغه شبکې  کال کي وو چي ١٩٧٢ په  .راغلهامريکا د درو مطرحو 
خه ايسته    .په نامه و پېژندل سوه  )CBS( د سي بي ايس  او يوازي ځانه 

  
رس کي چي)William S. Cohen(  کوهن. ايسو يليم  تونکی د امريکا په کان  م ١٩٩٧  د   او سناتور جمهوري غو

خه بيا تر  وند  پوري  د امريکا د  ډيموکرا٢٠٠١کال  ن په کابينه کي   جمهو دټ  د  امريکا د دفاع  ر رئيس بل کلين
مارل د مديره هيئت  کمپن کي ي بي ايس  په کال کي د س٢٠٠٣  په نوموړی ، وووزير  په  . سو  دغړي په حيث و 

اکل  سوی نوموړي ځای پر ځای کېدل په دې شبکه کيدسي بي ايس کي  ولو مشهوره چهره وه چي دلته      . وو  تر 
  

و رسنيزه شرکت په نامه، د خبري برخي د)CBS( د  يعني د  . سره د مقايسې وړ نه ديد فعاليتو  نورو رسنيو  يوې 
لوېزوني  لوېزوني  وسي بي ايس د فعاليتو اصلي توجه  زياتره و فرهن جوړوني او د  جذابه سريالو او د بېالبېلو 

لو او خپرولو يي فرهن  د الري د امريکا همدې د  ايس ، سي بيمتمرکزه ده ته   و خپرېدونمايشنامو  ته پروسې  لې
   .و سره سرعت ورکړی دئ يفتنوي ظر  طريقو او په نوي

  
  اوږدمهالهپه نامه )CSI NY( » نيويارکسي ايس آی« دو يا ا) Hours ٢٤ (»  ساعت٢۴ «د کي په سي بي ايس 

و فصلودي ريالونه  سلوېزوني کشوي، د سي بي ايس او د  را ي ليدونکي په خپل  ځان پسې کچي حتی د کال په 
کارندوييه برناموامريکا د نورو مهمو شبکو د برنامو جريان  د هغوی د هدفمند د امريکا رسانه ای  . کوي   

 پيدا کړی دئ ،  هغوی او هغه مهم نقش چي په دې ورستيو کلو کيه ي  پاملرندرسنيو و لوړ قدرت  ته  سياستونه، 
اکل سويخپل   مخکي تر مخي    التهي کمپن هر   .  او پخپله مشخصه حوزه کي فعاليت کوي  ديمسؤليتونه ورته 
  

خه  ) ٢٠١٠(د روان کال  تني يوې امريکايي مؤسسې د امريکا د خلکو  ول پو په جوالی کي  د راسموس په نامه د 
لوېزوني برنامو  په هکله  دغه  پو ليفون کي د امريکا د  لوېزوني «تنه کړې وه په  چي ستاسو په نظر د امريکا د 

ه په سلو کي » ؟ ياچينلو برنامې مناسبي دي که لې، کسانو   ۵٧په کلي تو  په ٣١لوېزوني برنامې نامناسبه و 
م ځواب و١٢سلوکي مناسب او په سلو کي    .وور کړی  تنو د نه پوهې

تنه يې هم کړې وه همد ه دغه  پو لوېزوني برنامو کي د محتوی اصلي مشکل  چي ستاسوارن  په نظر د امريکا په 
ه شي کي کولی وو، په سلو کي ٣٩ دئ ؟  په ځواب  کي په سلو کي  پروتپه  خه سر  يو   د ٣۶ د خشونت او درند
نده کړې وه او په سلو کي  جنسي مسائلو ر ي  خه ناخو لويزوني خپرون٩  و   تنو  د کفري محتوی بدعتونه يې په  

لی وو ولو لوی مشکل    .کي  تر 
  

************  
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   :مأخذونه 
تونه او دغه الندي لينکونه    :زما خپل يادا
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