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و شميره   ٤تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  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

  م٠٩/٠٢/٢٠١٠                                 هدايت اهللا هدايت
  

  شينهوا) ١٠( ورځپاڼو پېژندنه د نړۍ د وتلو رسنيو او
  ري آژانـسـ خـبد شيـنـهـوا 

 

  
Xinhua News Agency  

  
چين د مرکزي او شرقي آسيا په لويه وچه کي  هم د نفوسو د لحاظه، هم د مساحت  دلحاظه  او هم د اقتصادي او 

واد  نن سبا د خپل زحمت، د خپل صنعت او د خپلو دغه هي. صنعتي سرسام آوره رشد له پلوه د نړۍ ستر  هيواد دئ 
  .مشرانو  دمتعادل او مسؤالنه سياست له برکته په   نړۍ کي ځان  د معظمو هيوادو په کتار کي را وستی دئ 

  
دغه  لوی او پر نفوسه  هيواد نن   د نړۍ په زياتو عرصو کي خپل د حرکت لوری  د يوه لوی او اثرناکه قدرت په 

خه د خپل فرهن د خپلي عقيدې .   کړی دئ حيث  تثبيت چينايانو په خپل  هيواد کي د رسنيو د قدرت او دهغه تأثير 
ه اوهم د خپل هيواد د ال زيات  او د خپلو  ارزشو و ساتني او  اشاعت ته  هم د يوې مؤثري ارتباطي و سيلې په  تو

  . خاطر  د هغه پياوړتيا ته  زياته پاملرنه کړېده پرمخت او د نړۍ  دولسونو سره د سولي او امنيت د تحکيم  په
  

ې هيواد دسوسياليستي ت لوري په ساتلو سره  و اقتصادي په چين کي د وروستيو درېو لسيزو په دوران کي چي د
رول سوي خو خالصو دروازو ودي ته د  نوی تحرک يې يا ته اقتصادي پرمخت او  خپل غوره  الره سياست کن

 ٢٢٠٠  همدا اوس په چين کي.  وده کړېده  پراخه خ په وړاندي روان دئ، رسنيو هم  ورسرهم همداسي ورکړ، 
ه ورځپاڼ ه نا لوېزوني ٧٠٠  ،  مجلې او ژورنالونه٧٠٠٠ي،  ېشنونه  او  راډيويي ملي سيمه ائزه ١٠٠٠ او   س
لوېزوني کېبلي چينلونه  خپروني لري٣٠٠٠ ه هم   په.     صنفي ، خو قانون نسته  رسميتو چين کي د مطبوعاکه 
وند تر اثرالندي فعاليت کوي،اتحاديې اران او ورتعينوي لوری  د رسنيو د کار چي د کمونيس   په خپل خبرن

 مکلفاصولوباندي  حرفه ای اخالقو د منشور په دهغه  ضوابطو  رعايت کوي چي  خپل ځان  د ورځني فعاليت کي
  .  تر سره کوي دنديژورناليستيکي  او  د  هغه په چوکاټ کي خپل  ين

  
ه خپل  مستقالنه   سياسي تفسيرونه او تحليلي ددې سره خو ړي تو  پخپله د چين په رسنيو کي هره خپرونه په ځان

ه دي چي د دولت د رسمي خبري  ه لري نو هغه د يوه سره هغه  ليکني، داخلي او خارجي خبرونه نلري،  که 
ي آژانس  يعني د شينهوا لخواو الري پر مبنا  وايي  چي  د چين .  رته برابري چيني چارواکي د خپل سوسياليستي ت

ولنيزپه پراخ خه   عادالنه ژوند په شرايطو کي،  هيواد کي د  رول  د اطالعاتي هرج و مرجه  دغه شاني کن
ي  ی دئنيومخ ل کي تنو سره يو منل سوی اصل  و او غو ي چي  هم  داسي. او د چين د ملي عامه  د  ويل کي

وند وند او خلکو ترمين سرههشينهوا خبري آژانس اړيکي د چين د کمونيس   د  دونه مضبوطي دي چي هغه ته د 
   . ي يوه پله په حيث نسبت ورکو



  
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

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

 

  
ه ساتي په دولتو بري اطالعاتو په وړاندي کولو کي رسن چي د خپلو مخاطبينو سره د خ ين خپله   دوامداره اړيکه  

ي ،  په عين حال کي کي ل کي خه  ولنيزه بدلونو په  د قدرت د دوام د محوري اهرمو  مقاومت بديل هم منل کي د  
ي، و هغه.  سوی دئ   د ولسو پر افکارو باندي تسلط چي دهمدغه رسنيو لخوا د هغوی  سره د اړيکو زمينه برابري

 په افکارو کي  نفوذ   دئ چي دولتونه  سره اړيکي او د هغو  ازي د ولسو يو.  دائمي پاملرنه  يوه مرکزي مسئله ده ته 
ولنو ه پ  ، د همدې مجراء ي او په دې وسيله د هغوی باور او اعتماد هم  السته راوړ  خپل حاکميت ساتيکي خپلو 

ول ي   او چي  بيا دغه سازماندهي د  نيز خه هم  ده  چي  ولسونه دپرمخت  او بدلون  په خوا سازماندهي کي
کر په ځان پسې   .ي  هم  روانوعدالت، انصاف، ترقي اوسولي پر مبانيو باندي والړ  وي نو بيا د ولسونو لوی ل

  
ي، د NCNAيا  ) ( Xinhua News Agencyد شينهوا خبري آژانس   چي د نوي چين د خبري آژانس په نامه هم يادي

ولېدوچين د ولسي جمهوريت رسمي خبري آژانس او په چين کي د خبر ولو لوی  او خپرېدوو او اطالعاتو د را  تر 
دشينهوا خبري آژانس د . دغه آژانس د رتبې له رويه د نړۍ د خبري آژانسو د الف په کتار کي راځي . مرکز دئ 
خه يو دئ چين د دو د شينهوا خبري رسن  نه . ي  په نامه يادي خبري سرويس د  د چين يې  هغه بل . وآژانسو 
وله نړۍ کي د خپل نقش يوازي په ړې رسن ده او  چين کي بلکه په  زره تنه  لس. فعاليت د پراختيا په وجه يو ځان

و واري زيات دئ کونکې لرکار  رز  وله نړۍ . ي  دغه رقم د نړۍ د نورو لويو خبري آژانسو په پرتله لکه روي په 
خه د اطالعا١٠٧کي  ولو هيوادو  ولو هيوادو کي د چين په باره   دفترونه لري چي وظيفه يې د  ولول او په  تو را 

د خپلو  ادارې لري چي په هر واليت کي يوه اداره ٣١دغه آژانس پخپله چين کي هم . کي د اطالعاتو خپرول دي 
  .فعاليت کوي تشکيالتو سره 

  
خه د مجلو د امتياز خاوندمهمو  ١٢  د  ورځپاڼو او عمده ٢٠  په چين کي دينهوا خبري آژانسشد    دئ چي د هغوی 
راف، د ش ل ن چي پهيينهوا د آژانس  خبرشينهوا ډېلي   ژبو و روسياي، عربي وسپانهليسي، فرانسوي،  ان بول

ي ، د مرجع اخبار ي،  خپري های چي هره ورځ خپري  ورځني اقتصادي اطالعات، د چين د امنيت ورځپاڼه، د شان
ي د امنيت ورځپاڼه، اسپرټ اکسپرس چي هره س آوټ لوک  اوونيزه، دوې هفته ايزه چيني تفسير ، د . ه شنبه خپري

ي   ليسي ژبو  خپري ، د چين کالن چي په چينايي او ان ، د عکسو د نړۍ مهالن زارشو مهالن ، د چين د  نړۍ مهالن
ت بودجه تأمينوي .  لوې و د ډېرېدو په دغه رسن اوس د خپلو عوايد. د چين دولت دد ې رسنيو نيژدې په سلو کي 

ه کي دي چي د اطالعاتو د تجارت په ع    .ان و خپل هدف ته  ور سويځرصه کي ل
  

 په نامه )Red China News Agency ( کي د سره چين د خبري آژانس ١٩٣١شينهوا د لومړي ځل د پاره په کال 
ت يې نوم کي ١٩٣٩ په اوپه کار پيل وکړ   يا بېجن کي  کن په پيکزي دفترمر د شينهوا . په دغه او سني نامه واو

ېدو سره، په . کي په لندن کي پرانيستله ١٩۴٧ خپله لومړن بهرن شعبه يې په دئ او ين انو د واکمن په   د کمونيس
ه  وند د نماينده په تو يک نماينده نه درلود نو شينهوا ددې هيواد د کمونيس  نقش هغه هيوادو کي چي چين ډيپلوما

ي په  حيث کتل کېده ، په هلوباوه وند د ژبي او ستر ه وو چي هغه ته  د کمونيس   اوس اوس دغه رسن د .مدې تو
الي ژبو،  ليسي، فرانسوي، روسي، هسپانوي، عربي او پرت نړۍ په هر کونج  کي د نړۍ په اوو عمده ژبو  لکه ان

د نړۍ د اتو عمده خبري رسنيو سره د خب. خبرونه  مخابره کوي  رواو تصويري    راکړي ورکړي پراخ دغه رسن
  .مناسبات  لري 

  
ړی د چين رسن عمدتًا په خپل دننه کي د خپرونو  م لري ،  ځان زارشونه سيس د شينهوا درجه بندي سوي داخلي 

ريزي معنی يې ه   دئ  Readhead Reference  چي ان ولو  په انحصاري تو يوازي د حزبي او دولتي هغه تر 
ي لوړو مقاماتو  ي ومتني خپرونداشاني د. ته تهيه کي دولت .   اطالعات او تحليلونه د عامو خلکو والس ته  نه رسي

زارشو نه  زارشونه و داخلي ش.  بندي کوي درجهدغه شاني د دننه  ينهوااو د چين زياتره خبري سازمانونه خپل 
   . خپرونو ته مطالب ليکي چيني خبرياالن زياتره  و کورني  ورځپاڼو او.  خپرونو ته تهيه کوي 

  
 ل تاريخ ليکونکي په دې باره کي ويلي دي چي دغه شاني په د ننه کي د مطالبو د ليکلو دود ددې باعث سوييوه چيناي

خه خبر سي کوم چي   ميليونه چينايان د لوږي ٣٠لسيزه کي  په  ١٩۶٠  د کالچي يو ل شمېر خلک د هغه ناورين 
ي چي . لخه مړه سو کله هم اجازه نه ورکو هغه وختويل کي وند هي  دي  ونه  دغه شاني خبرله  د چين کمونس 

م د يوې ډېر ي پېچلې د سلسله مراتبو د . و مطبوعاتو ته الره پيدا کړي  د چين په دولت کي د رسنيو د خپرېدو سيس
رول  د سختخه هدف پر رسنيو باندي دهغه چي خه جوړ دئتېرېدو  وندي کن د شينهوا د خبري  . ساتل دي 

خه ترجمه سوي  سرمقالې، خبرونه  و د مرجع په نامه  يوه خپرونه  د اطالعاتآژانس لخوا   چي د خارجي مطبوعاتو 



  
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

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

 

ي ، هغهاو مقالې لري  زارشي متن  هم د .  د حکومتي مقاماتو د پاره  خپري خه بيا تر لسو مخو پوري يو د درو 
ي چي رتبه يې  تر وزيرانو لوړه  داخلي مرجع په نامه د هغو مقاماتو       .ويلپاره  خپري

  
ولو پخوان او مهمه شعبه په هان کان کي واقع ده  دغه شعبه مازي يوه مطبوعاتي اداره  نه ، بلکه . د شينهوا تر

رېزانو لخوا و چين ته ورکول سي، په ظاهره ديوه خبري آژانس په نامه  تر دې د مخه چي ددې جزيرې واک  د ان
 کال پوري دغه خبري آژانس  په هن کان کي د چين د نارسمي سفارت په ١٩٩٧يې  خپل فعاليت کاوه خو تر 

  .حيث اجراآت کول 
  

م  د دريو الرو ،يعني  د مرکزي ادارې، د داخلي او خارجي  ولولو سيس د شينهوا په خبري آژانس کي د خبر د را
ي   ړي د تحريريه   هيئت دغه رسن د داخلي . شعبو لخوا تر سره کي او خارجي خبرو، اوعکسو د پاره ځان

ي  . واحدوونه لري  ولي و ادارو لخوا را  زارشونه او  تحليلونه د پن په شينهوا کي  نړۍ وال خبرونه او په هغه کي  
 خپلي مربوطه چي  د هري قارې دپاره يوه اداره جال سوېده او هره اداره بيا په خپله دننه کي خپل تشکيالت لري او د

خه  خبرونه تهيه کوي  د آسيا او ارام اوقيانوس سيمه ائزه اداره په هن کان کي ده، د امريکا او التيني . قارې 
ني ختي دا په قاهره  او د اروپا دا  ي کي، د افريقا دا په نايروبي کي، د مين امريکې سيمه ايئزه اداره په مکسيکو سي

زارشونه تهيه کوي په پاريس کي خپل سيمه ايئزه ړی  قريب نيم ميليونه .  خبرونه او  دغه آژانس  د ورځي هر دم 
ولي نړۍ ته مخابره کوي ٧کلمې خبرونه او سل عکسونه د نړۍ په  ولو لوی د عکسو آرشيفش. . ژبو و   ينهوا تر 

ې ده  هم  چي دوه ميليونه د تاريخي عکسو مجموعهلري    .پک
  

ړې چاپخانه  اني په روانو چارو او ۴٠٠د کاله د شينهوا ځان  عنوانه کتابونه چاپوي چي د هغوی زياتره موضوع
  .سياست پوري تړلي مسايل  دي  

  
دغه رسن . په نړۍ کي د علم او تکنالوج د پرمخت سره سم شينهوا هم خپله د اړيکو تکنالوجي موډرنه کړېده 

لو يوه ماهواره ای  شبکه او لس م لري اوس اوس د اړيکو د لې ا پروسس سيس لو  . د اطالعاتو د ډا دغه رسن د لې
م جوړ کړی دئ چي په  خه جوړ دي  شينهوا د اړيکو  يو سيس رني  يوه شبکه هم لري چي د ارتباطي ماهوارو او ان

ه هغه کي پيکن ، نيويارک،پاريس او لندن د انتقال د فرعي مراکزو په تو  د اصلي مرکز په حيث او هان کان
ول چين ساحه او سل  هيوادونه تر خپل پو الندي را وستلي دي . مل کوي ع م  د    .دغه سيس
  

ور پرمخت رۍ په برخه کي هم خورا  و تيرو کلو کي،د  شينهوا خبري آژانس د تجارت  او سودا  کړی  او ونهپه 
رويس، د چين د خبرو پرمختيايي د چين د اقتصادي اطالعاتو س. په سړه سينه  يې په دې حوزه کي ځان غزولی دئ 

زو  شرکت، د متحده ملي چين تبليغاتي شرکت، د چين د عکسو د سرويس شرکت، د نړۍ د عمومي اړيکو او د هان
خه دي چي د چين د سيالو شرکتو په مين ) ١( د نړۍ واله اړيکو شرکت؛ په  شينهوا پوري د تړلو  شرکتو د جملې 

ه ځای پيدا کړی دئ   تنو .  کي يې  ه د شينهوا خبري آژانس د خبرو د تحقيقاتو د مؤسسې، د نړۍ والو پو همدا رن
او د مخصيصانو د تعليم او تربيې په  وله د خبريال تحقيقاتي مرکز او د خبريال د مدرسې خاوند هم دئ ، چي دا 

  .عرصه کي فعاليت کوي 
  

خه د سالمي کارېدني ساحه هم د  رن  ، همدا اوس په چين کي ېدهل را په دې خوا عامه سو کا٢٠٠٠په چين کي د ان
رن ته الس رسي لري ٢۵٠ ي پاڼه په کال .  ميليونه چينايان و ان رني  کي په ١٩٩۶د شينهوا د خبري آژانس  ان

و ژبو خپروني کوي  ه خپرونو پيل وکړ لرويشت ساعته په شپ ولي نړۍ په هکله    .  چي د چين او 
  

و  سره ، چيني چارواکو و مطبوعاتي آزاديود د ډله ائزه رسنيو سر  ته خپل ه  چلند او د چينايي تولني د اړتيا او 
 تعين کړي دي ،  چينايي مقاماتو  د غير دولتي مشورتي نهادو په جوړولو سره د چيني صاحب نظرانو سره په حدود

ېړنيزي  مطالعې کوي، د نورو هيوادو د سياسي او ادار و د يوه  دې اړه تحقيقاتي او  خه کار اخلي  تر  ي تجربو 
ولني د اړتياو او شرايطو  په رسن کيجمعي تعقل  او تفکر دالري د مشکالتو سره سم  د هري پديدې سره د چين د 

ه واخلي او  نه يوازي دداسي بحرانو  لکه  په  شوروي اتحاد  او شرقي  مخه و نيسياو ستونزو په حل کي کارنده   
ولنيز رفاهيت، عامه نظم او بالک کي چي د ه ي اقتصادي ودې،  رځېده، بلکه  تالښ کي د غوی د سقوط باعث و 

ي ساختار  ه دغه سلطه .کړي  خالصه يپرمختيا الرو هغه  ته ال نوره  په ساتلو سره خپل فرهن  خو په رسمي تو
اڼي لکه د خلکو ورځپاڼه، چاينا يوازي د شينهوا د خبري اجنس په الس کي ده ،حتی د چين باوري او معتبري ورځپ

چي د هغوی چلوونکي  حزبي او دولتي  مقامات دي، ددې اجازه ال  نه لري چي . . . ډېلي، د پکن عصر، ځوانان او 
  .د شين هوا د شبکې د باندي خبرونه خپاره  کړي 

  



  
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

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

 

ي  خپلواکه خبري ويبپاڼو  دغه خبري او تحليلي انحصار او  رن کړي دي ،  او د ضوابط  نقض  په بهر کي ځيني  اين
ه دولتو په کتار کي و زياتو داسي ستونزو ته لمن وهي او يا  غربي رسنيو غوندي  په چين پسې د امريکا  د ناخو

و د چين و   دولت د دقيقو پالنو په دچين . اوسني ساختار ته  ضربه ورسوي هغه د عامه تحريک د پاره  پړسوي تر 
خه د کار اخيسطرحه کولو سره تالښ کړی دئ رن   هغه د ناوړه تني  ساحه پراخه او تر ممکن حده  چي د ان

خه  چيني مقامات تل داخبره کړې ده  چي . ي پوري ورسو   سالم اومفيد مواد تر خلکو  په امن کي کي  ، او اثراتو 
خه د کار اخيستني شيوه داسي ده  چي چين هغه د خپلو قوانينو پر  رن  اساس اداره کوي او د هغه په چين کي د ان

انه مقررات لري   ي  رو   .مطالبو د محتوی په اړه چي خپري
  

هغه د پاملرني وړ موضوعات   چي  د  يوه سياسي . په معاصره نړۍ کي سياست سمدالسه رسانه ای بعد پيداکوي 
خه راوزي، د رسنيو د پاره  داسي مواد جوړوي  چي هدف يې د ځانه  م    د پريکړو  سره د خپلو خلکو يوځای سيس

منيوکمول دي  خه دهغوی دد   .کول او يا د ځانه 
  

چين  په خپلو رسمي بيانيو کي پر دې خبره تأکيد کوي چي د نړۍ  متعهده او انساني رسن وظيفه لري چي  بايد و 
وري مشورې  ورکړي او د اقتصادي هيوادوته د متقابل احترام  اود سياسی برابريو د اصولو پر بنياد و يوه اوبل ته 

ړتياو او تفاوتو په ساتلو  ي ځان و همکاريو دروازې  البته د خپلو فرهن ولو ته برابره اود  و زمينه  و  امتيازاتو د 
ولو ته و په پام کي لرلو سرهسره  و  دي  د هغوی د ملي  د متقابل اعتماد ، همکارۍ ، امنيت او د .  خالصي پرې

ېدو په الر ي ېسولي د  ونه وکړي او د بشر د  ېه کي دي مضاعف تال  راتلونکي دپاره دي  هغه عوامل و او 
  .فضا ايجادوي   او کشمکش  ليري کړي چي د تشنج   

  
تونه    :يادا

زو په چين کي  د )١( ي مرکز هم  دئ چي Zhejiangهان  د واليت مرکز او د  چين د سياسي، اقتصادي او فرهن
نيم ميليونه نفوس   .       لري او د اقتصادي پلوه  د چين دوهم مطرح ځای دئ شپ

  
  پای

  
  

  :مأخذونه  
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