
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۴۱/۲۰/۰۲۴۰                              حفیظ هللا خالد

 

 ویب سایت بی بی سی برای افغانستان نشراتنظری بر
 

هیچ کسی پوشیده نیست  ما از بی بی سی در انعکاس تحوالت جاری کشور / فارسی نقش رادیو و ویب سایت دری   

 بی بیویب سایت و رادیو  از طریقجاری کشور رویداد های  از همه روزه صد ها هموطن ما در داخل و خارج  کشور

بی بی سی را میتوان در جمله رسانه های خبری طراز اول جهان بحساب  بیدون شک ،اطالع حاصل می نمایند سی

 آورد.

در اختیار دارد قادر است سیا را سفید و سفید را سیا جلوه که  تبلیغاتی قوی سالحمعتقد اند که بی بی سی با  یک عده  

 افراد گمنام و عادی را بی بی سی میتواند دارند که عده ادعا این ،ثر گذاردا ری تحوالت سیاسی کشورهاگیدر شکل  داده

مبدل و برعکس  بازیگران اصلی و مهم صحنه سیاسی یک  سیاسی به شخصیت های مهم خویش تبلیغاتیی با نیرو

 ونه توانست بعد ازمثال می آورند که چگ آقای اسپنتا مشاور امنیت ملی رااین رابطه آنها ، دره حاشیه براندکشور را ب

 صحنه   در مهمهای مهره  تا کنون یکی از و هگردید حنه سیاسی افغانستانبا بی بی سی  وارد صه های پیهم مصاحب

، بهر حال نگارنده به اثبات و یا رد این بحیث مهاجر در المان زندگی داشت قبالآقای اسپنتا  ،باقی مانده سیاسی کشور

سلیقه بنابر سفانهأی خبری بی بی سی است که متتهیه گزارش ها چگونگیتنها  سطورهدف این  ی نداشتهکارها ادعا 

 حیه  این حالت رو ازعوامل عمده  و شاید یکی  بی سی  تهیه میگردددربخش دری / فارسی  بی  های شخصی یک عده

چهار ساعت در  بی بی سی در حالیکه خودش بیست و ،بخش دری  رادیوی بی بی سی باشدانتقاد نا پذیری متصدیان 

خود و بینای مردم "  روز از چند و چون دیگران صحبت نموده کمتر بخود توجه داشته بر مصداق ضرب المثل " کور 

دری بی بی سی برای افغانستان  تا دایمی ویب سایت  ده بحیث خواننده  نگارن. کمتر می نویسد از چگونگی نشرات خویش

ویب سایت  بخش دری / فارسی بی بی سی بر نخورده  که حاوی مطالبی انتقادی در  مقاله و یا نامه ای واردهکنون به 

نستان مربوط به افغاست که در نشرات ی ااین بدان معنآیا  ،ات بی بی سی برای افغانستان باشددر مورد طرز نشر

 ؟ هیچگونه کاستی  وجود ندارد

اخبار و مطالبی وجود دارد که ثابت می نماید ن برای افغانستابی بی سی  / فارسی در ویب سایت دری سفانهأمت   

ز اصول خبرنگاری عدول و در آن ا خبرنگاران آن تهیه گردیده یی براساس ذوق های سلیقه گزارشات بی بی سی 

 ه به  چند مثال توجه فرمائید:ندرزمی لطفا   ،صورت گرفته

داری  عمال نام  رسمی شورای ملی در افغانستان خودبی بی سی  برای افغانستان تا کنون از است   بخش دری/ فارسی   - 1

بی  )مجلس افغانستان باردیگر طرح بودجه را رد کرد . . .:  خطاب می نماید( )مجلس ورزیده و مانند پارلمان ایران آنرا

ندان عدم بکارگیری نام رسمی قوه مقننه کشور بوسیله بی بی سی که بنا بر سلیقه های شخصی یک عده از کارمبی سی( 

آن صورت میگیرد یک تخطی صریح از نورمهای ژورنالیستکی محسوب میگردد، پارلمان ها در کشورهای مختلف 

درالمان، مجلس عوام وعیان در انگلستان، گانگرس درامریکا یاد  بوندستاگ ،مانند دوما، در روسیه  بنامهای متفاوت

مقننه آن دو کشور بنامهای مختلف یاد  ، وانگلستان  قوه  کامزبان مانند ایاالت متحده امریگردیده حتی در کشور های ه

 گردیده  آیا میشود مجلس عوام انگلیس را بخاطر آنکه کشور انگلیسی زبان است گانگرس خطاب کرد؟

ولسی جرگه و مشرانو جرگه نامهای است که از چندین دهه قبل بدین سو رسما برشورای ملی افغانستان گذاشته شده  

دری بی بی سی از بکارگیری نام رسمی ولسی جرگه و مشرانو جرگه  به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و امتناع بخش 

از بی بی سی در این زمینه شکایت و الی بکاربردن نامهای رسمی این  ارگانهای ذیربط در کشور حق دارند رسما  

 شان ندهند.ارگانها بوسیله بی بی سی خبرنگاران آنرا اجازه ورود به ادارات مربوطه 

دری / فارسی برای افغانستان در ویب سایت بی بی سی نشر میگردد  با وصف اخبار و گزارش های که در بخش   - 2

آنکه در قدم اول به خواننده و شنونده در افغانستان تهیه گردیده ولی در باالی صفحه نام ماه بر اساس تقویم ایرانی تحریر 

، بطور مثال در باالی گزارشی که تحت تان بشمول نگارنده دشوار بودهدم در افغانساکثریت مربرای  فهم آن گردیده که

( بتاریخ شانزده جنوری سال گذشته نشر گردیده تهیه کننده محترم حتی زحمت آنرا خیابان مال من هم هستعنوان ) 

ط به مبارزه زنان افغان ده که مربوگزارش نامبرغانستان استفاده نماید بهرحال دردر اف رایج ود نداده است تا از تقویمبخ

است و در آن مظاهره زنان در جاده ها است تصویری نیز بچشم میخورد که با مقاله یکجا نشر گردیده  علیه خشونت

 .دیده میشود(  )این سرک از من هم استشعاری با جمله است در تصویر شده به نمایش گذاشتهکابل 

متاسفانه با  عین متن شعار را نقل نمایدبه امانت داری استفاده نموده ز شعارخبرنگار محترم بی بی سی بعوض اینکه ا

ابان مال ) خیبه یب سایت بی بی سی  ودر دستکاری نموده آنرامتذکره ړشعار ، دربیطرفی ،ودن همۀ اصولزیر پاه نم

 .تغیر داده (من هم هست
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بی بی سی  ،با دقت و وسوسه زیاد تهیه نموده راتشعار های شانرا هنگام تظاه معموال  گروه های سیاسی و اجتماعی  

نشر جمله ) این ، نگارنده نمی داند ر یک گروه اجتماعی دستکاری نمودهدر شعا حیث یک رسانه خبری بیطرف نبایدب

داشت که بی بی سی آنرا به ) خیابان مال من هم هست(  تغیر داده است در افغانستان مشکلی (  چه سرک از من هم است

خیابان مال من هم هست( ) و اگر مشکلی هم باشد با نوشته   و درک این جمله هیچگونه مشکلی وجود ندارد ا معنیب که

اگر  خواهد بود چه در مرکز شهر کابل محلۀ بنام خیابان وجود دارد که ممکن است باعث سوء تفاهم گردد، مطمئنا  

 به آن ( گردیدهایرانیزه)شده  بی بی سی دستکاریورتر راپ وسیله  شعار وی ب درنویسنده شعار درآنوقت میدانست که 

 تمایالت شخصیثیر أردد که ژورنالیست بی بی سی تحت تازین دستکاری شعار بخوبی معلوم میگ می نمود، اعتراض

 رایج نماید.  ( راخیابان)است  نام  ما سعی دارد بعوض سرک که اصطالح معمول در کشور

 

 
 عکس از بی بی سی

 
.uk/persian/afghanistan/2011/07/110714_k01_kbl_harassment.shtmlhttp://www.bbc.co 

 

بر گزارشات خبری بخش مربوط به افغانستان ویب سایت بی بی سی این تصور را بوجود می  مرور کوتاهی   - 3  

مثال بی بی  آورد که یک عده در بی بی سی بطور عمدی میخواهند اصطالحات ایرانی را در کشور ما رایج نمایند بطور

 ی خبری خویشدر گزارش ها ما بوده و همگی به آن آشنائی دارندومعمول درکشورسی  تونل سالنگ  را که نام رایج 

مسئول گذرگاه سالنگ گفت که این گذرگاه به دلیل برفباری شدید، طوفان و برفکوچ ( یاد می نماید )گذرگاه سالنگبنام ) 

( ولی در خبر و گزارش مربوط به مهاجرین افغان در بی بی سی ...ن بسته شده ی رفت و آمد مسافرا)بهمن( ... به رو

از پناهجویان افغان در دو تونل کوهات در پاکستان، صدها نفر، ) با مسدود شدن ( نام میبردتونل کوهاتپاکستان از )

بر خواننده افغان تحمیل را  سالنگ هاصطالح گذرگا معلوم است که بی بی سی عمدا میخواهد  اند( طرف تونل گیر افتاده

در یک گزارش دیگر مربوط به مشکل ویزه مهاجرین افغان ، و گر نه در کاربرد  کلمه )تونل( کدام مشکلی نداردنموده 

روادید بازنگری احوال شخصیه مهاجران افغان در پاکستان و احتمال صدور ) نام میبرد (روادید طوالنی مدت)از

تغییر سیاست ویزای ) هبرد به ایران اصطالح ویزه را بکار ولی در بخشی مربوط  (بی سی بی ... طوالنی مدت

بر  ی بی بی سیتهیه گزارش هاند مثالی ازچ این بود( ... بی بی سی دانشجویان؛ درس ارزشمندی برای ایرانیان آمریکا 

  بی سی سعی ورزیدهبی  رد که در آن وجود دا در این زمینه  مثال های دیگری نیز ،سلیقه های شخصیاساس 

 .جامعه و مطبوعات ما رایج  گرداند در رااصطالحات ایرانی 

در ویب سایت دری / و گزارشات مربوط به افغانستان و ایران لیکه بخش های جداگانه برای اخبارحادربی بی سی 

ولی   داشتهتحریر نیز نراآ ایرانی معادل نامهای ،ماه رایج در کشورهرنام افغانستان با ذکردارد، دربخش  فارسی خویش

در  گویا ها و اصطالحات مروج در ایران اکتفا میگرددنام به اخبار و گزارشات مربوط به ایران تنها  برعکس در

ایران حتی ولی در اشتهد مشکلاصطالحات رایج در کشو رئسا ثور جوزا و، های حمله نام ما افغانستان مردم با معنی

الزم تذکر های اضافی وغیر ،هیچگونه مشکلی ندارند صطالحات و ماه های ایرانیا ذکر بامهاجرین افغان مقیم ایران نیز

هر اصطالح  ذکر رسیده که با حدیی بی سی در این اواخر به در بخش گزارشات مربوط به افغانستان در ویب سایت ب

در ویب سایت بی بی سی توجه  ه کوتاهلطفا به این جمل معادل ایرانی آن نیز تذکار می یابد، در افغانستانمروج و معمول 

... ما می خواهیم یک نظام صدارتی )نخست وزیری( که صدر اعظم )نخست وزیر( از میان وکالی مردم فرمائید )

محترم بی بی سی  تصور مینماید که در افغانستان مردم راپورتر در اینجا )نمایندگان مردم( انتخاب شود ... بی بی سی( 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/07/110714_k01_kbl_harassment.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/07/110714_k01_kbl_harassment.shtml
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    بوده و در کشورما  با اصطالحات حالیکه اینطور ن نیز مشکل دارند در وکالی مردم(و)( اعظمصطالحات )صدربا ا

بوط به بخشی که مرا بوده و هیچگونه ضرورتی به تذکراصطالحات ایرانی دروکالی مردم( همه آشن)صدراعظم( و)

به  واقعا   ننده و شنونده در افغانستانخوابی بی سی در جائیکه  محترمژورنالیست سفانه  أمت .افغانستان بوده وجود ندارد

مشکل ورود )خاموشی اختیار نموده بطور مثال در جمالت کامال   بوده نیاز تذکار اضافی به داشته و مشکلآن 

در  ٧٨ دمردا ۰۴هاي كابل سه سال پیش در  )نخستین شب، از شب ،... بی بی سی( افغانی به تاجیکستان کامیونهای

الزم  .... بی بی سی(  کمیته بین المللی صلح افغانستان . دبیر)فاروق وردک،  ، لیت  ... بی بی سی(اشت از فعاگرامی د

اصطالحات مروج در افغانستان نیز با این اصطالحات که در افغانستان  (مرداد ۰۴)و ( دبیر ( )کامیونها) بعوضبود  

یک  وقتی تهیه گردیده ستانافغانوشنونده درواننده برای خ عمدتا   زیرا این گزارشها تذکر داده میشد غیرمعمول است

و بی بی سی ناگزیر  مشکل داشته ( وکالی مردمصدر اعظم( و )اصطالحات ) افغانستان با معنینده و شنونده درخوان

   (،روادید( )کامیونبا اصطالحات ) همین خواننده ی آنرا نیز درپهلوی آن ذکر نمایدگردیده اصطالحات معادل ایران

  ؟نمودهخاموشی اختیار  در این مورد بی بی سی در اینجا چرا نیز مشکل دارد (مرداد ۰۴( و)دبیر)

 

به اصطالح بخش مربوط به افغانستان رادیو بی بی سی   که تعدادی از گزارشگران برمی آیدهای فوق  از مثال

برای رادیو بی بی سی  از نشراتا استفاده ، این عده سعی دارند اصطالحات ایرانی را بگردیده "ایرانی هریتر ازایران"

و تفهیم درجوامع بوده و همه  وسیله افهام تنها زبان نگارنده معتقد است که البته .است رایج نمودهما درکشورافغانستان 

یک خواننده و  میدهد، ولی پرسش اینست که چرا بر یک زبان را تشکیلاصطالحات و لغات جزی از ذخایرلغوی 

(  که در فهم و درک آن در این سرک از من هم است)معمول وسادۀ ان بعوض اصطالح رایج افغانستشنونده در

 دستکاری شده ( بطورخیابان مال من هم هست) ائنوساصطالح غیر رایج، نام افغانستان کوچکترین مشکلی وجود ندارد

در افغانستان معادل ای معمول چرا در بخش مربوط به افغانستان در پهلوی هر اصطالح و ذکر ماه ه ؟تحمیل گردد

اه ها و اصطالحات ایرانی شات مربوط به ایران تنها به ذکر متحریر گردیده ولی در بخش اخبار و گزار نیز ایرانی آن

یک رسانۀ خبری بوده بی بی سی  رادیو آیا بخش دری / فارسی علت این تبعیض درچه بوده؟ و باالخره ؟گرددمیاکتفا  

 همه به پاسخ این پرسش ها و دها سوال دیگر ؟ رای ترویج فرهنگ و اصطالحات ایرانی در افغانستانو یا اینکه وسیلۀ ب

 د. ننیاز دار قانع کننده

 

 والسالم

 
 


