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نومونه د ريښتيا وېنا لپاره ابدي شوي دي چې يو په کې  کسانو د ځينود انسان په ليکلي تاريخ کې 

نه يو بی منطقه ځلمان رولسوف( هغه وخت پخپله ټولنه کې د اسطويفلسفې ) ف ېسقراط و.  د يونان د

ل سره يژبې د پ ېد ليکل  دا خبره خوښه نشوه او دی يې د مرگ په سزا محکوم کړو. کار بللو. د حاکمانو

دا کړه.  د يي انسانان د خپلې ټولنې د ناخوالو او ظلم پر ضد خپل احساس د څرگندولو ته الره پيښا

. د خوشال خان خټک ید یې د زړه بړاس ايستاو ډرامه ک ۍړيو راهيسې ليکواالنو په کيسه، شاعريپ

 :ييت کې وايشته.  په يو ب ېلگېب ېد د کې هم  ۍپه  شاعر

 
  یاورنگزېب بادشاه زړه ډک په الهور راغ

 گوره څو عالم به وران څو به ودان شي

 
 . یزم بنسټ دياو حقيقت بيانول د ژورنال ريښتيا وېنا

 

 

تونه دي چې ښې ياداځنورو ژبو ته کډه کړې او مفهوم يې د ور ۍ ژبېتوري، له فرانسو ېژبې د ېينتد ال

يا پرله پسې وکړي. دا ليکنې د خپل يا  ځغذ ليکل کيږي.  مانا هغه ليکنې چې يو څوک يې هره ورکاه پ

 یدېښو، د کاروبار، يا دجنگونو په اړه کېد نورو د ژوند، د پ

 شي.

 یاځرمني ) المان( د لومړي چاپ د ج ېم ک ۱۴۵۶په 

لوکار اسانه  و د چاپوڼگويټنبرگ، په لږ وخت کې د ډېرو پا

ړۍ په ېکړو.   د کولن په ښار کې يو ژورنال  د شپاړسمې پ

ده. خو ېشل کېکلونو کې لکه د کتاب، په چاپي بڼه و ووروستي

په اروپا کې لومړۍ  خبري پاڼه چې اوسني شکل ته ورته وه، 
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شاهي کورنۍ د  تانياهغه وخت د بر  له چاپه راوتله. ېم ک ۱۶۶۵د اکسفورډ په ښار کې په دانگلستان 

دل. د اکسفورډ ېايه کځکارونه له هغه ته کډه کړې وه او د حکومت  لندن د طاعون د وبا نه اکسفورډ

 شو. یده، وروسته د لندن گزټ نوم ورکړېونۍ کې دوه وارې خپراپاڼې ته چې په  ېگزټ نومې د

 

ټ د يوې داسې پاڼې د چاپولو هوډ يمېرمنې اليزبت مال ېړۍ په سر کې دانگلستان يوېد اتلسمې پ

ه د سخانې( د پايهغې د لندن ښار په مرکز فليټ سټريت کې د يو پب ) م  وکړو چې خبرونه ولري.

خپل دفتر لپاره يوه کوټه په کرايه واخيسته 

يې د  ېکم  ۱۷۰۲نېټه  ۱۱او د مارچ په 

پاڼه له ځلي کورانټ" نومې لومړۍ وري"ډ

ستله. د دووستنو ) کالمونو( په يو ويچاپه راو

 یاځې خبرونو ته زپاڼې يواځور ېمخ چاپ د

د   ورکوو اوتبصره يا نظر به يې نه چاپول.

اليزبت، تگالره دا وه چې لوستونکې دې 

لي يد ډ ېم  ک ۱۷۳۵لي کورانټ  په  يډه کړي.  سپخپله دومره عقل ولري چې د خبرونو نه مطلب تر ال

 شو. یکړ یپاڼې سره يوځاځر وريگزټي

 

يدلي دي.  سهار يې خپل نجومي راوبللو او خوب ځيو باچا د شپې خوب وليدو چې ټول غاښونه يې غور

کې مري"  باچا  ونيژوندده په  يې ورته بيان کړو.  نجومي ورته ووېل " د باچا سالمت ټول خپلوان به د

په قهر شو او د نجومي د وژلوامر يې وکړو. بيا يې بل نجومي راوبللو او هغه ته يې هم خپل خوب بيان 

وي"  باچا په دې خبره خوشاله شو  ینجومي ورته ووېل "  باچا سالمت به تر ډېرو کلونو ژوند ېکړو.  د

توپير ښکاري.  خو په اصل کې د  ېک يانو په خبرواو هغه ته يې انعام ورکړو.  په ظاهره د دواړو نجوم

 خوب مانا يوه وه. 

 ريښتيا وېنا ښه کار دې خوهنر په دی کې دې چې څنگه به يې واې؟
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ينې کسان به د ځدا شو چې يخطر پ ېد پاڼو د چاپ سره دځر ورېړۍ کې د زيات شمېپه اتلسمې پ

که هغه ځچې د گټې نه به يې تاوان زيات وي ريښتيا وېنا او د خبر چاپولو لپاره  دومره کاواکه شي 

 .  یترې نشي اخيست بل انسانپاک انسان ته ورکړې ده، د ريښتيا وېنا په پلمه  یازادي چې خدا

ل شول اوپه يپه نولسمې پېړۍ کې د راډيو د ايجاد سره ژورنال په صوتي شکل هم خلکو ته رسېد ل پ

دو چې د معلوماتو راټولول يې دنده شوه. خو په ېکار د هغو لپاره یړۍ کې د ژورناليسټ  تورېشلمې پ

 ينو جاسوسانو هم د ژورناليسټ په نامه خپلوځ اوال جنگ کې د اروپا او امريک يولومړي او دوېم نړ

، ځکه هر چا چې ځان ته پاڼو خپروونکي په دې خواشيني وځد ور ،خپلوحکومتونو ته معلومات ټولول

زم لپاره ياړتيا وليدل شوه چې د ژورنال ېد اودد شک په سترگه کتل.  ژورناليسټ ويل نو خلکو به ورته 

  ي. ل شخپل اصول وټاک

د دې لپاره چې رښتينی ژورناليسټ وپېژندل شي، په لويديځو هيوادونو کې د دوی اتحاديې جوړې 

 هرې خپرونې د خپل کار  اخالق وټاکي او ورسره د خپلو حقوقو دفاع هم وکړي. چې د خپل کارشوې 

دې اصولو پر اساس د  دوېرېد وخت په ت تگالره او هدفونه وټاکل او هم د ژورناليزم اصول شول. 

 .  ددېيوه معتبر او مهم مسلک  وگر ژورناليزمانگړي علم بڼه وموندله اوځد يوه  معلوماتو راټولول

افي په متبادل د ژورنال لپاره د عربي ژبې نه صحيفه ) د ليکنو لړۍ( بيا هم هغسې د صحافت او د صح

وملکونوکې چې د عربي ژبې تر اغيز الندې و، د صحافت او د صحافي ځتورووکارول شول. په  نورو ختي

دو او تر اوسه ېکار یبرپښتونخوا کې هم په پښتو کې د صحافي او د صحافت توريپه  خ  واخيستو. یتور

رواج شو او په پښتو ژبې کې په شلمې پېړۍ کې  یهم کاريږي خو په افغانستان کې د ژورناليسټ تور

 هم مروج شو.

 

لکه د نړۍ د نورو وروسته پاتې ملکونو په څير، د پښتوژبې د ژورناليزم پيل هم د ښکيالکگرو پر ضد غږ 

رنگيانو يقبايلي سيمو نه د پ د بر پښتونخوايصوبه خپورته کول و.  د برتانوي هند شمالي سرحد، اوسنۍ 

 يښوريلگښت عبدالغفار پ  ېد يوه چاپي پاڼه د الجهاد په نوم خپره شوه.  د ېم ک ۱۹۱۵ پر ضد په

سيمه کې د  ېب په ديورکوو او مدير يې د سوات عبد الغفور غازي و.  هغه وخت د ترنگزو حاجي ص

دې او زياتې ليکنې په کې د ېچاپ د خونې اسانتياوې برابرې کړې وې.  لومړۍ پاڼې په يو مخ چاپ

د المجاهد په نوم  ېم ک ۱۹۲۳نگيانو پر ضد وې. دا پاڼې به وړيا د خلکو کورونو ته ويشل کېدی.  په ريپ
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رنگيانو پر يهم زيات مواد د پ ېک ېيوه بله پښتو پاڼه خپرېده چې مولوي محمد بشير يې مدير و. په د

 يد زلم ېم ک۱۹۳۳"همدرد افغان" او   ېد خان مير هاللي په مديريت ک ېک ۱۹۲۹.  په لهدېضد خپر

ونيزه پاڼه هم له چاپه راوتله چې " وطن اکلونو کې يوه  ېتلې.  په دوپښتون په نوم دوه نورې  پاڼې راو

 ده او مدير يې محمد نواز خټک و. ې"نوم

د محمود طرزي " له خواد  ېورځپاڼه ) چې وروستۍ هم وه( په دري ژبه ک په افغانستان کې لومړۍ

په مياشت کې  ۍم د جنور ۱۹۰۶ خبار په نوم دسراج اال

ل شو خو يدل بيا پېخپر ېد د ېم ک ۱۹۱۱چاپ شوه.  په 

حکومتي اخبار " امان افغان "  یځا ېد د ېم ک ۱۹۱۹په 

د يوقانون تر مخې د افغانستان  ېم ک ۱۹۶۵واخيستو. په 

شوه.  هغه وخت  لمطبوعاتو ته محدوده ازادي ورکړ

په کنټرول کې نه ورځپاڼې او مجلې که څه هم د حکومت 

 د ملک او ملت ، اسالم او د شاهي نظام پر ضد وې، خو

هم  په افغانستان  ې.  سره  له دليکلي شيان نه خپرېدل

م  ۱۹۷۳زم  څه نا څه پرمختگ وکړو.  خو په يکې ژورنال

دو پروخت نولس ورځپاڼې بندې ېد حکومت د نسکور ېک

يږئ چې ورځپاڼې د يوهيواد په سياست او د عامو لنډ تاريخ نه تاسوپوه ېد کړې شوې. د مطبوعاتود

 شي.  یخلکو پر ژوند څومره اغيزې شيندل

د پښتو ژبې ناول او  ېم په لسيزه ک۱۹۳۰وده کړې ده.  په هم پښتو ژورنالزم د پښتو ادب د الرې  د 

 رلې. دونيزه خپروله چې ادبي ليکنې يې لالي د " افغان " په نوم يوه يسيد راحت زاخ يکيسه ليکونک

د شلمې پېړۍ په وروستيو دريو لسيزوکې د افغانستان پېښې   .ل ويمدير سيد عبد اهلل شاه کاکاخ ېد

د پښتو ژورناليزم د پرمختگ سوب شوې. د شلمې پېړۍ په وروستيو دريو پېړيو کې د افغانستان 

 جگړې د پښتو ژورناليزم په پرمختگ کې لوی رول ولوبوو. 
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کلي کې پاته يئ.  هلته  بې له فکر وکړئ چې د افغانستان ديوې غرنۍ سيمې په وړوکييو يوې شتاس

ته نږدې  یځا ېبرېښنانشته،  هيڅوک رېډيو نه لري اوسهار خلک د چرگ بانگ سره راويښيږي.  د

 شئ؟ یچې په پښو به ورځئ.  څومره موده به په کې ژوند وکړ یلرې د هسړک پنځه کلوميټر

،  يوه اړتيا يې دا ده چې ځان دزمکې د ید یل کړيۍ پر مخ له کله راهيسې چې انسان ژوند پنړ ېد د

د ځناورو، نه  او الب،اوريولري او دغسې له خطر،  لکه  س یزېرمو لکه اوبو،ونو بوټو،منرالونو ته الس رس

يستلو چې ځان له ااړ ته  ېنه زدکړې، د د استعداد پر وخت خبر شي.  له نورو انسانانو، د هغو د ژوند او

هر څه با خبر وساتي.  په ځينو انساني ډلوکې د خطر پر وخت، ليرې پرتو خلکو ته د خبر ورکولو لپاره 

. یي قبايلو کې دود ديلې اوازونه راايستل چې اوس هم په ځينو افريقاوبه اور بل کړی شو.  نورو به له خ

شپيلۍ غږول رواج شو. د  ېورو ښکرونه لکه د يوپه ډلو کې ښکار، حملې او د لښکر دتگ پر وخت د ځنا

ځناورو د پوستکي نه د خپل ځان د پټولو سره سره انسان يو وخت له دې ډول او نغارې هم جوړې 

کړې چې په خوشالۍ کې يې ورباندې نڅا کوله.  خو هم دغه ساز د خبر ورکولو لپاره هم وکارول شو.  د 

تيو هم ړۍ تر وروسېپښتنو په سيمو کې د شلمې پ

په کلو باڼدو کې د مهم اعالن لپاره نغاره ډنگول 

 ده.ېک

ې )د زما ياديږي چې يو وخت مونږ په چارسده ک

د ماما کور ته تللي و.  دا  خيبرپښتونخوا يوه سيمه(

به د نولس سوه شپيتم  ميالدي کال و.  يوه ماځيگر 

وځغستل.  ټولو ويل " نغاره ده"  ماپه ښودې او غږ ته يې ېدو. ماشومانوخپلې لوبې پرېد ډول غږ مو واور

د يوې جينۍ نه پوښتنه وکړه چې نغاره څه وي خو هغې څه نه ويل. يو ځای مې وليدل چې ې منډه ک

يو سړي چې په دواړو السونو کې يې غټې  د يوې زړې ونې الندې د چاټۍ په څير لوی ډول پروت واو

 ل راخالصې کړې او د درز غږ به يې وکړو.  غتې لښتې وې، کله به يې يواو کله په بل الس په ډو
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ې ويل " هغه ده نغاره "  مونږ ماشومان د نغارې نه په لږه فاصله  په يجينۍ ډول ته اشاره وکړه اوو ېهغ

دايره کې والړ و.  زه خبره نه ومه چې زمونږ شا ته څومره ډېر خلک راټول شوي و.  لږه شېبه وروسته د 

دې.  ېاو يو بل سړي په زوره وېنا وکړه.   ټولو په خاموشۍ دده خبرې اور دلېنغارې غږونکي السونه ودر

ل خو پام مې شو چې زماملگرې هلته نه وه. زه وار خطا شوم او غوښتل مې يزما نه ياديږي چې ده څه و

ده.   ارو مرو يوه مهمه ېدا کيچې له هغه ځايه ووځم خود خلکو گڼه دومره وه چې ما ته هيڅ الره نه پ

به د خبرو نه وروسته يو وارې  یوه چې ډېر خلک ورته راغلي و.   زه په انتظار شومه چې هغه سړ خبره

دل.  يو څو وران ېدل راتاوېتمه د ونې الندې تاو ېبيا نغاره وغږوي.  زما په شان نور ماشومان هم په د

مونږ ټولو ترې منډه  هلکانو په الس د نغارې د غږولو هڅه کوله خو يو سړی لښته راواخيسته نو)شوخو( 

 کړه.

و کې به د نغارې لپاره ځانګړی ځای جوړ و او ديو يا دوو کسانوبه دا دنده وه چې نغاره به يپه ځينو کل

شو.   یليسټ وييې ډنگوله. د خطر يا د مهمې پېښې پر وخت د نغارې غږونکي ته مونږ لومړی ژورنال

ل غږونه راايستل او يلي وچې له خولې به يې بېال بځينو ټولنود يو بل د خبرولو لپاره به خاص وگړي ټاک

وتوږلې يا به يې  ېکوچيانو به تيږ غام ورکوو.  د يوې سيمې نه وتونکوياوسيدونکو ته به يې پ ولر

د خطر نه خبر  ورباندې نښې جوړې کړې چې ورپسې راتلونکي د اوبو د شته والي يا د ځنگلي ځناورو

 کړي.  

 .ښودوېيې کبنسټ د ژبې د جوړيدوچې  یخبر د انسان ضرورت د

دو ېد ليک او لوست دايجاد نه وروسته خپله خبره بل ته رسول اسانه شول او په تېره بيا د کاغذ د جوړ

پرتو سيمو ته د خبر ورکولو کار چټک شو. تجارتي قافلو سره به د يو ملک نه بل ته د ليکنو وړل  وسره لر

 بل ته رانږدې شول.    راوړل دود شول اود نړۍ خلک ورو ورو يو 

لسمې پېړۍ کې د چاپ د ايجاد سره په يو وخت کې ډېرو خلکو ته د معلوماتو رسول اسانه شول .  اووپه 

پاڼو خپرونکو دا د معاش يوه وسيله کړه. خو د  ېد د کتابونو چاپ، معلوماتي پاڼو ته الره پرانسته او د

مار، نا ثکې د چاپ وسايل جوړ کړل.  د ظلم ، است ټولنو پخپلو ژبو يوې ژبې نه بل ته د ژباړو سره سره
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دو هيله ورکړه.  مذهبي ېانصافي  او د ټولنې د ناخوالو په اړه ليکنواو خپرونو، خلکو ته د ژوندي پاته ک

دو الره وموندله.  ېمبلغينو، روڼ اندو او ليکواالنو ، ډېرو خلکو ته د رس

الوتکو او بې سيم ) وايرلس( ټکنالوژۍ، دمعلوماتو د ورکولو موده نوره  په نولسمې پېړۍ کې د برېښنا،

غه ورځ يا په څو ادل ، په همېهم رالنډه کړه.  هغه پېښې چې خلک به ترې څو ورځې وروسته خبر

دل.  د معلوماتولپاره د خلکو لوږه دومره وه چې د ېساعتونو کې به يې په ورځپاڼو او راډيو کې واور

په مخه واخيسته.  د بې سيم ، راډيو ، ټيلېګراف او د ټيلېفون  نه وروسته،  تلويزون او  ساينس نړۍ يې

اوس کمپيوټر هغه کار وکړو چې يو وخت به د انسان په  تخيل کې و.  اوس چې گرځنده ټيلېفون چا 

نه  ېورځ ېدې. تاسو ممکن هغه کلي کې د يوېسره نه وي، فکر کوي چې د نړۍ سره يې اړيکې وشل

 شئ. لات ژوند ونکړزي
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ي خلکو له خوا د غرونو پر تيږو نقشونه دي. دبغالن د سره کوتل، يد پاکستان په شمالي غرونو کې د اريا 

چې  بر ليکونه، د ونو په پوټکو ليکنېډ د رباتک کوشاني ډبر ليکونه، د کندهار او د شهباز گړې ،د اشوکا

او  لدېي درسونه دي چې دوه زره کاله پخوا د تبت نه افغانستان ته راوړل کييوه بېلګه يې هغه بودا

 .ېټوټې يې د باميانو په څمڅواو نوروځايونوکې وموندل شو

په پوټکي، لرگي، هډوکې ليکنې  ويود څار

اوزې په پوټکي ليکل شوې د تورات  لکه د

ه موندل شوي او پ کېعراق په پاڼې چې 

وټو ټ) هاتي غاښ ( په  فيليمن کې د 

انځورونه او نقشې چې  ،د قران ايتونه يليکل

او يا د قالين په تارونو  لدېپه ټوکر کښل ک

 شو. یاله وسايل ويلعاوبدل شوي و. دې ټولو ته مونږ غير ف

  

د صوابۍ سره نږدې يوه   ،دل، اور بلول، د رڼا سگنلونهېډول او نغاره چې د جنگ او د خطر پر وخت غږ

به  پوځ د اباسين نه پورې غاړې خپلو ټوليو ته د رڼا  ېغونډۍ د اسکندر مقدوني له وخته پاته وه. له د

وان ښکر، دخلکو د راټولولو او يا د خوښۍ د لمانځنو لپاره يلۍ، صرنا)صرنۍ( دحيسگنل ورکوو.  شپ

ان چې مسلمانان د ذلپاره انساني غږ لکه ا زنگ او ناقوس غږول.  په لنډ واټن کې د خلکو د خبرولو

 او باز چې د وزرونو يا پښې سره به يې ورله ليک تړلی و.   لمانځه لپاره راټولوي.  مارغان لکه کوترې

موبايل ( ټيلېفون  او کمپيوټر ويژن، گرځنده )ېليد خبراو معلوماتو عصري وسايل لکه ورځپاڼې، راډيو، ټ

 چې اوس هرڅوک ترې خبر دي.
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 پوښتنه

دو ته اړ يئ، نو ېښنا ونلرئ او په هغه کلي کې څو ورځې پاته کېکه تاسو موبايل ټيلېفون، کمپيوټر او بر 

 سالميتا په اړه خبر ورکوئ؟ ېخپلې کورنۍ ته څنگه د خپل
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ده.  دا ېگراف نومېوسيله ټيل غام د رسولويته د پرغونو په مرسيد برېښنا د ايجاد نه وړاندې د وړو ب 

جنډې يا  ېيوکس د بېال بېلو رنگونو وړ  کړو. فرانسوي جوړ يپ نوميم کې کالډ چ ۱۷۹۴سيستم په 

دوی  رو مانا او دېرغونه په الس کې واخلي او په يو لوړځای کې ودريږي.  هررنگ بيرغ دټکو يا د شميب

غام اخيستونکي هغه يه پپه پورته او ښکته کولوبل لوري ت

يا شمېرو بدلوي او خبريږي.  د جنگ پر  ټکي په تورو

الره خبر  ېپرتو ملگرو ته به په د ورېوخت يوه ډله خپلو ل

له  وشييورکوو.  د پښتنو په قبايلې سيمه کې حکومتي مل

 ېاوس هم له يوه غره بل ته په د ډېر کاراخيستو او ېد

ري چې کله کله يې غام ورکولوصالحيت ليالره د لنډ پ

 خلک ننداره هم کوي.

 

م  ۱۸۷۶ته وهڅول چې غږ هم د يو ځای نه بل ته ورسوي. د  ېد ټيلېګراف کاميابي نورساينسپوهان د

ټيلېفون  یل او ټامس واټسن لومړيگزانډر گراهم بيمارچ پر لسمه نېټه د امريکا د بوسټن په ښارکې ال

ورو دخبرو د  ل و.  ورويل بيب يدو غوږوزېد اور ون کې د خبرو کولو) سپيکر( اوټيليف ېجوړکړو.  په د

کولو د ور رسولو واټن ) فاصله ( زياته شوه او ددې شکل هم بدل شو.  د غږ د زياتولو، د غوږوزي او د خبر

   ل شو.ياسانتياو نه د کار اخيستو لپاره کار پ ېد وسيلې يوکولو او خلکو ته د

 

د برېښنا د ايجاد سره سم په اروپا او امريکا کې يو شمېر ساينسپوهانو د مزو) تار( د الرې يو ځای نه بل 

ل مورس ورله هغه يموييم کې د امريکې س ۱۸۳۵غام او خبر د رسولو وسيله جوړه کړه.  اخر يته د لنډ پ
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خپل سيسټم و  ېد ر ديښنا د مزو په څېد بر ۍړبڼه ورکړه چې د شلمې پېړۍ تروروستيو فعاله و.  لوم

دا پيغام به د شو.  یغام پر کاغذ ليکليدو پېچې په يو ټاکلي ځای کې تربيه شوو کسانو د سگنل په اور

د ټيلېگراف مزې يا برېښنايي غام به يو ماشين پخپله ليکلو. يوروسته هم دغه پټيلېگراف په نوم يادېدو. 

 .ويلته " تار"  خلکوبه ټيلېگرام  کې غزيدلي و اوتارونه د هند په لر او بر 

 

ږلوسسټم ېد ټيليفون شرکتونو د ليکلي معلومات ژر تر ژره لرې ځايونو ته د ورل ېم پور ۱۹۳۵تر 

دو چې د يو لوی څرخ د الرې پر کاغذ ليکلي معلومات د ټيلېفون ېکس نوميليکړو. دا مشين ټ یپياوړ

ول.  په المان کې دا په ليکه بل لوري ته وراست

سسټم په حکومتي دفترونو کې دننه د معلوماتو 

سره د کار په  يس يب يدو. د بېږلو لپاره کارېد ل

لومړيو ورځوکې به زه کله کله په اتم پوړ د 

خونې ته ورتلم چې هلته له  ېکس ځانګړېليټ

کس ېليکابله راغلي راپورونه به چاپ شوي و. د ټ

ې انگرېزي متن په کاغذ لوی او ورباندې ليکل

غه ادا راپورونه همددې پيغام چاپوونکې برخې ته به يې ټيلي پرنټر ويل لوی ابجد ) اې،بي،سي ( کې و. 

 ل شول.  يدل پېچاپبل سر کې به يې  ده، پهېځای کې ليکل ک يرېوخت چې په ل

 

لکونو کې دا د حکومت او نورو کارول هم ډېر شول اوپه پر مختللو م ېد د ټيلېفون په پرمختگ د

چارو لپاره وکارول شو.  د شلمې پېړۍ په سر کې د برېښنا او د ټيلېفون او  وخدمتونو د ورځني

ټيلېګراف د مزو ) تارونو( د غزولو کار دومره چټک شو چې نوې کارخانې ورته جوړې شوې.  دا هغه 

مې پېړۍ دوه لسيزې نه وې تېرې چې صنعتي انقالب و چې د انسان ژوند يې په بل مخ واړوو. د شل

کې د اروپا او امريکا په  جنګ ټيلېفون د عامو وگړوالس ته هم ورغلو.  په لومړي او دويم نړ وال



13  
 

 

شو. د تور رنگ ټيلېفون د شتمنو خلکو د کورونو يو زينتي  ینوخلکو د ټيلېفون نه کار اخيستيونوميل

 و. یتوک

 

دو ېږلو کار په نولسمې پېړۍ کې کېټ د يو نه بل ځای ته د ورلغام کټ ميپ يد فکس يعني ليکل شو

مشين او د ټيلېفون سره يو ځای کول  ېد خو د

ل شول.  د ټيلېفون يد اويايمې په لسيزه کې پ

پر ليکه د يوکاغذ نه بل ته ليکنه، يا انځور د 

به لگښت هم  ېورځپاڼو لپاره ډېر گټور و.  په د

م سپما کوو.  په زيات نه راتلو او وخت به يې ه

بي بي سي کې زمونږ د دفتر فکس نمبر، په 

سيمه کې  سياسي گوندونو او نوروبېال بېلو 

ږلې.  په غير عادي حاالتو کې  زمونږ ېوچې هغوی به کله کله خپلې خبر پاڼې رال یشو لډلوته ورکړ

و. خو  یرې ليکللپاره د خبر يوه سرچينه دغه د فکس پاڼې وې چې د مسول کس نوم يا الس ليک به پ

 ل شوي و چې دا ليکلي معلومات به څو نورو ځايونو سره چيک کوئ.                 يراته په سخته و

ټياليټ ) يسټانو کاراسانه کړو.  د سيليفون د ژورناليد شلمې پېړۍ په وروستۍ لسيزه کې دوه ډوله ت

ل وښودلو. دا د يو غټ کتاب م کې زمونږ مشر راته لومړۍ ماډ ۱۹۹۲سپوږمکۍ( ټيلېفون ، چې په 

ټرۍ سره يهومره تور بکس واو ورباندې ډېرې بټنې او توکمې وې.  څلور کيلو وزن يې الره او د موټر د ب

دې او په لرې ېلټيلېفون څپې به د سپوږمکۍ له الرې د بل ټيلېفون سره نښ ېد شو. د یدېهم چارج ک

دې يو سيټ بيعه شل  ل چې ديهغه وخت يې راته ووو. خو  ور وسټانو لپاره گټيپرتو سيمو کې د ژورنال

اوړلې شواو بيعه يې شپږ  ېټيلېفون حجم کم شو،په الس کې به د ېد زره ډالره وه.  څه موده وروسته د

سټ سره تر ټولو قيمتي شې يا د هغه ژوند و او يا يزره ډالره وه.  په سيمه کې د سفر پر وخت به د ژورنال

دو چې دا ټيلېفون رانه ورک يا خراب نشي.  د ټيلېفون د يوی ېرېمونږ به وداد سيټياليټ ټيلېفون.  

ل شوي و چې بې ځايه خبرې به ورباندې نه يدقيقې د خبرو لگښت لس ډالره و او هر چا ته دا په کلکه و

 .کوئ
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شو.   یاو ليږل یخيستسټ خبر ژر ايټياليت ټيلېفونو د الرې ژورناليد تورموبايل  ټيلېفون او د سپک س

ټرۍ و. يد ب ېسټ رېکاډر( نه هم دروند واو ټول وزن دديخو داسې  ټيلېفون زمونږ د ثبت د وسيلې ) ک

مظاهرې  ېښوره د يوېد ټيلېفون حجم زيات او ډېر گران هم و.  زمونږ يو همکار په داسې ټيلېفون له پ

پاتې راپور يې يو ساعت وروسته د دفتر په   .ختم شو ۍ توانټريبد رپورټ راکوو چې د موبايل ټيلېفون 

 ټيلېفون راکړو.

ل شوي وچې د ځينو شرکتونو نوم ورباندې ليکل يدل هم پېپه هغه وخت کې د موبايل ټيلېفون جوړ

سو اخيستو، ډېر معتبر ېو.  هر چا چې دا ټيلېفون پخپلو پ یشو

ته  ټيليفونتياليټ يغه وخت د تور ساشکل هم ېدو.  ددېگڼل ک

ه واو د خبرو نه وړاندې يو ايريل به دی ترې راايستلو. مونږ ډېر ورت

وروسته خبر شو چې هغه د اېريل برخه يې اضافه وه اوهيڅ 

و  یفرمايش ورکړ ېد شبکو دد ټيلېفون و.  کوخنيکي کار يې نه ت

باوري ښکاره  معتبراوبه ټيلېفون که ايريل ) اينټن( ولري نو چې 

 شي.

ښو نه وروسته له افغانستان خبرونو ېمبر د پپتم د س ۲۰۰۱د 

 لسټانو ته سيټياليټ  ټيلېفون ارو مرو ورکړيورکوونکو ټولو ژورنال

ل سره په څو کلونو کې موبايل ټيلېفون په وزن کې دومره سپک او يدو.  خو د يويشتمې پېړۍ د پېک

شوې او ځانگړو  نشوه. دموبايل شبکې هرځای جوړې ېټياليټ ټيلېفون اړتيا پاتيارزانه شو چې د س

 ېې په دز.  اوس نه يواايستلشرکتونو هرڅو مياشتو کې موبايل د نوو پروگرامونو سره بازار ته راو

ې د زيوا ټيليفونوي. سټياليټ  کيږي بلکه غږهم په کې ثبتيږي او د نشر وړ لټيلېفون خبر ورکړ

ټيلېفون شبکه کارونه کړي نو  مالتړ لپاره ساتل کيږي چې که د افغانستان په شان ملکونو کې د موبايل

 هغه وخت بيا د سيټيالت ټيلېفون نه کار اخيستل کيږي.
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او ،ل شوېيتجربې پ نوي کې د امريکا په بوسټن ښارکې په لومړيو کمپيوټرويد شلمې پېړۍ په نيما

ي بي سي کې د سټ د ژوند برخه وگرځيدو.  په بيلسيزه کې دا د هر ژورنال ۍددې پېړۍ په وروست

س( يوه وسيله وه.  په ياتيايمې لسيزې په لومړيو کې کمپيوټر يوازې د معلوماتو د تر السه کولو ) ډېټاب

دوه يا درې برخې) ددې په پرده ښې و.  مونږبه ېپښتو څانگه کې يوکمپيوټر چې پرده يې شنه وه ا

فولډر(  لرلې چې هلته به ليکلي مواد لکه راپورونه او 

دل او ې. دا به هره ورځ نوي کلدېساتل کمضمونونه 

ټولو به ځان ته د کاغذ پرمخ کاپي چاپوله.  د چاپ 

کوو او ددې کرکرکرکر به کله دومره  به شورمشين 

م کې ۱۹۹۲دو. په ېډېر شو چې د يو بل غږ به مو نه اور

ز يو يراته وويل شول چې ډېر ژر به هر څوک پخپل م

ېدو خو کله چې نوي کمپيوټر ولري.  زمونږ باور نه ک

کې ليکلي شيان لوستل کمپيوټر مو پهبه مو هم بدله شوه.  ټوله ورځ  بڼهکمپيوټر يې راته راوړل نو د کار

 ي کېده.    ينوې ټکنالوژۍ سره به مو اشناد  او

 

د ژورناليستانو په ل ) برېښنا ليک (  ايجاد يو بل پړاو و چې يدفتر خبرونو( سره سره د ايم ټ وې ) ديد گ

ل شو. د يراغلې نوپه پښتو د ټايپ دودهم پ هم نورې ژبې په کمپيوټر کېژوند کې يې بدلون راوستلو.  

زيات  یبورد ) ټايپ توکمو( ټکاريورک شو او ددې پر ځای د کمپيوټر د ک شور ) پرنټر( چاپ د مشين

زم په نړۍ کې يو يد ژورنالسره رام سره ټ او په کمپيوټر کې د غږ د ثبتولو ډيجيټل پروگيشو.  د انټرن

ل د الرې د يل شو. د ليرې پرتو سيمونه د پېښې نه سمدالسه وروسته ددې خبر د اي ـ ميبل پړاو پ

پ ټاپ نه وروسته،  يږې ته ولوېدو او د لېز نه عالوه د خلکوغينړۍ گوټ گوټ ته رسېد و.  کمپيوټر د م

ځي( او آي ـ نوټ بک ، پام ټاپ ) هغه چې په الس کې را

 پيډ جوړشول. 

زم لمنه نوره هم پراخه شوه او يددې بدلون سره د ژورنال

هر هاغه څوک چې ددې وسايلو پکارولو بريالي دي او د 
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ټ کې هر څوک خپلې ليکنې يدو.  اوس په انټرنېسټانو په ليکه کې ودريوېلو لپاره څه لري، د ژورنال

والو خپرونکو پام ځان ته راکاږي. دا د يله کله د نړشي چې ک یچاپولې، خپل غږ او يا فلم خپرول

 معلوماتو د تر السه کولو هغه ازادي ده چې يو وخت يې انسان سوچ هم نشو کولی. 

 

ل يد نن په عصري موبايل ټيلېفون  کې د غږ د ثبتولو، فلم او عکس سره سره د يادښتونو ليکل ، ايم

سټ لپاره د معلوماتو د راټولولو، خبر ييو ځای شوي دي.  دا د اوسني ژورنالکتل او انټرنيت اسانتياوې 

او ددې د بدلولو تر ټولوغښتلې وسيله ده.  خو ددې کارول هم انساني دماغو ته اړتيا لري. نوې  ورکولو

ټکنالوژۍ دا مانا نه ورکوي چې انسان خپل سوچ او فکر هم ددې د الرې وکړي او اخالقي 

 معيارهيرکړي.

 

ږ ته د ېده او اوس مونږ وينو چې کمپيوټر د ميزد سر نه غ ېشتمې پېړۍ يوه لسيزه تېره شوېد يو

دواړو  ، ديډ نوميږيپ ی.  هغه کمپيوټر چې آشئ یخوا ته يې وړ ېوروسته اوس لکه د لوبو هر ولوېدو

.  که تاسو يه خپله بسته کې وړچې ماشوم يې په اسان یشي او دومره سپک د یکار کېد پرې نهمخو 

ې کمپيوټر تر منځ ډېر توپير نشته.   په زړه پورې خبره دا ده اسپام وکړئ نو د اوسني ټيلېفون او د د

ول هچې څو کاله وروسته دا کمپيوټر به د نوي ک

شي دا کتاب ی شي. کېد ي" ټکنالوژ لرغونېلپاره "

ستاسو الس ته ورځي نو د کمپيوټر او د موبايل 

 وي. یلېفون يوه نوې بڼه راغلټي

 

سټ لپاره مهم کار دا وي چې د يوې پېښې معلومات، بې له کوم بدلون يا تعصب خلکو ته يد ژورنال

کار واخيستل شي.  ځينې  ېتوان لري خوهله چې له د ورسوي.  انساني حافظه دډېرو معلوماتو د ساتلو

نه چې تېر شي نو هغه ترې نه هيريږي.   ېالرې يو د ، نوریکسان د خلکو څيرې نشي هيرول
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ښو جزيات له ېدو د پېځينوخلکو ته شمېرې ژر ياديږي خوکله کله داسې هم کيږي چې لږ وخت په تېر

وسايلوته اړتيا  کې ځينو سټ د معلوماتو د ياد ساتلواو راټولولويحافظې ووځي.  همدا ده چې ژورنال

 لري.

 

پای کې د يو سيمينار د پالن لپاره په غونډه کې وم.  تر ټولو مهمه دا وه چې سيمينار  م کال په ۲۰۱۰د 

 وومه نېټه او دجمعې ورځ وه او مونږ غوښتل چې په پنځلسمه نېټه بياا په کومه نېټه وشي.   د مياشتې

جوړې زه د حساب سوالونه پخپل ذهن کې لرم او ځان ته مې ځينې فارمولې په دې اړه خبرې وکړو.  

همهغه ورځ به وي چې نن ده. زما په د اوونۍ ( جمع کړه نو ۷وو ) تټې سره ېچې د نن ن کړي دي. يوه دا

وخت کې مې يو همکار پخپل نوې " آي فون "  ېحساب پنځلسمه د خالي ) شنبې( ورځ کېده.  په د

او زه اوه وخوز ". بل کس هم سروي سه شنبهپنځلسمه ڼيته به او اعالن يې وکړو، " کړې گوتې تېرې 

خو دوی د ټيلېفون  یرانه پاتې وم چې زما حساب څنگه غلط شو؟ ورته مې وويل چې دا سم نه ديح

ټې سره ښودله.  مونږ په نورو خبرو ينپنځلسمې د د سه شنبې ورځ يې کړکۍ راته ښکاره کړه، چې 

ه غلطۍ د ټيلېفون د ل چې ده پيو يېټيلېفون وکړو او و کور ته بوخت شو.  وروسته هغه همکار راته

خبره يم چې  ېجنترۍ بله مياشت ليدله اوهغه ورځ يې غلطه کړې وه.  زه پخپل حافظه باور لرم او له د

ډېرو معلوماتو د ساتلوتوان لري، ولې انساني کمزوري کله کله دا  انساني حافظه د نړۍ له هر کمپيوټرد

   کړي.ه حافظه پخپله محدود

اني حافظه هم باورنشي کېدی، ځکه هر کس پخپل ذهن کې محدود خو په ژورناليزم کې په انس

معلومات ساتلی شي.  يوه پېښه وشي او د څو کسانو له خولې که معلومات اخلئ نوتوپير لري.  يو موټر 

په الره ولوېدو او څو کسان په کې ټپيان شول.  تاسو د هغو کسانو نه پوښتنه وکړئ چې روغ رمټ ترې 

ک به يوه بيله کيسه درته وکړي.   ډېرجزيات پخپله له ژورناليست هم هير شي. د پاتې شول، نو هر څو

  معلوماتو د ساتنې او وروسته ترې کار اخيستو لپاره دا وسايل کاريږي. 
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او دفتر نه وتلو خو بل  واخيستو زمونږ يو همکارپه يو کانفرنس کې د مرکې لپاره خپل د ثبت مشين را

يادونه وکړه چې کاغذ او قلم دی ځان سره واخلي.  هغه وخندل او خپل سر ته يې اشاره ملگري ورته 

وکړه چې هر څه مې دلته ثبتيږي.  مرکه ډېره مهمه وه او زمونږ مشر ورسره د پوښتنو په اړه له وړاندې 

ده. ېواوراو تر پايه يې هغه مرکه  ولگوو یرته راغی نو مشر غوږوزېخبرې کړې وې.  کله چې همکار مو ب

شوه."   زما نه ياديږي چې هغه  ېيې زمونږ همکار ته وويل " تر ټولو مهمه پوښتنه درنه پات اخر په قهر

 پوښتنه څه وه خوتر ډېره وخته د دواړو ناندرۍ روانې وې.

له تر دې دمه ، خو د کاغذ او قلم اړتيا ید یسټ کاراسانه کړيسره له دی چې نوې ټکنالوژۍ د ژورنال

ده تللې.  ځينې خلک مې ليدلي دي چې هر څه پخپل موبايل کې ثبتوي.  مونږ هره ورځ منځه نه 

.  زما خپل موبايل يو وارې ورک شو، خو په هغې کې ید یورو چې موبايل ورک شوا داسې پېښې

مې په کتابگوټي کې هم ليکلي و، نو دومره تاوان يې راته ونکړو.  هغه  نومرې ساتل شوي د ټيلېفون

او قلم ارو مرو له ځانه سره وساتي.  د  یکتابگوټ یټ چې مرکه کوي، بايد د يادښتونو وړوکسيژورنال

د هغه او د پام وړ ځوابونه مرکې نه وړاندې او هم د مرکې پر وخت، په دی کتابگوټي کې ليکلې پوښتنې 

 څوک د هرې پوښتنې لپاره خپل کاغذ ته ېمالتړ کوي.  دا ضرور نه ده چې د مرکې پر وخت د

په  یسټ کتابگوټيوگوري.  خو د مرکې په پای کې ورباندې يو نظر اچول کله کله گټه کوي.  د ژورنال

 شي چې څوک يې په دروغ وېلو تورن کړي.   یهغه حالت کې دده د دفاع لپاره کاريد

 

ل شو.  په دې لړ کې  ير هم پډيو د خپرونو سره د غږ د ثبتولو کاېزم، ټکنالوژۍ اوپه ريمسلکي ژورنال

دو.  د اتيايمې په لسيزه کې د بي بي سي سره د ېمقناطيسي پټه تر ټولوپخوانۍ او ډېره موده کار يا پيټ

د مرکو د  ل مشينونه راوښودل چې د سټوډيو نه بهرېل کې د روزنې پر وخت ، مونږ ته يې بېال بيکار په پ

دو چې وزن ې"  نومپ مشين " يووهريدل.  يوه ټېثبت لپاره کار

 یمشين د نيم ساعت يوه پټه غږيد ېيې دوه درې کيلو و.  په د

شوه او که رفتارمو ورته ورو کړو نو يوساعت پورې به يې ثبت 

کولی شو.  د غږ د لوړ ياټيټ کولو لپاره په کې د ساعت په ډول 

ل نښلول ياو لوی ميکروفون ب یکې غوږوز ېده. په دېستنه گرځ
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ښوده، ضروري ېز پرينه بهر ددې هر څه اوړل به زما لپاره يو غم و.  خپله بسته به مې په مکېده.  د دفتر 

دې مشين ښه  ښودل او مشين به مې په اوږه کړو.  دېب کې کيبه مې د کوټ په ج یشيان، قلم کتابگوټ

پ ي. د ټپ اېډيټ ) د خپرولو لپاره د پټې فالتو برخې پرېکول ( کولی شوليدا و چې هرځای مود ټ یوال

پونو د نښلولو لپاره سپينه نرۍ سليخناکه يد پرېکولو لپاره ځانگړي پترې ) چاقو( او د دوو پرې شويو ټ

، په نيغهغ يپ به مو نيتيارټاو په کې دا و چې بيا د غږ اړولو ته يې اړتيا نه وه  یده. يو ښه والېفيته به کار

 به ډېرپاک و. غږ یشو.  بله دا چې پدی مشين ثبت شو یسټوډيوکې غږول

 ېپونه به سپک و.  په ديسټ ) پټه( ثبت هم کېدو.  د "سوني او توشيبا " تور ټيک پهخوددې سره سره 

ځکه  دوېد " يوهرمشين "  نه لږ وړوکې د ټولو لويو او نامتو ژورناليستانو خوښ رکې يو ډول ټيپ ريکاډ

 فيت يې لوړ و. يده اوکېکې هم د غږ د اندازې ستنه گرځ ېپه د

ددې په ځای،  دا مشين د لږ وخت لپاره وکارول شو اوژر

دل.  دا ېشنل"  نوميپونه راووتل چې " سوني پروفينورسپک ټ

گ کې به ځای شول. په يپونه دومره واړه و چې د غاړې په بيټ

دو او د غږ د يکار یل ميکرفون او غوږوزيهر يومشين کې به ب

الرې دا لويو مشينونو ثبتولونه وروسته به مونږ د يو تار) مزي( د 

د اسانولو سوب  سټانو لپاره د کاريپونه د ورځپاڼو د ژورناليدو.  دا ټېته اړول چې ډېر وخت به پرې تېر

ت  به يې ښه نه وخو دوی به هر څه يفييميکروفون هم جوړ و چې ک یشول، ځکه په دې کې دننه وړوک

ه مټ خپل راپورونه او مضمونونه ليکل. ددې داخلي ميکروفون د الرې ثبت کړل او وروسته به ددې پ

وروسته نور هم واړه "  ېشو. له د یدېدا و چې بی له غوږوزي به ترينه غږ اور یپونو يو ښه واليددې ټ

دل کېدی شو. دشلمې پېړۍ په ېپونه جوړ شول چې غږ به يې يوازې د غوږوزي د الرې اوريسوني"  ټ

 ږ د ثبتولو سيسټم هم بدلون وموندلو.وروستي کلونو کې د ډيجيټل د انقالب سره د غ

مکنۍ( ټيلېفون ځد بي بي سي سره د کار په لومړيو ورځوکې مونږ له دفتر بهرخپل رپورټ په دوديزه )  

دو.   ېچې " اېلس پروب " نوم يو يد ثبت مشين سره تړل يورکوو.  د لندن په دفتر کې د ټيلېفون مز

مشين کاروو. کله چې ليرې سيموکې د رپورټونو او  م کال پورې مونږ د مرکو لپاره دا ۲۰۰۴تر 

 ی. ددې لپاره به يې يو وړوکېپروگرامونو لپاره ثبت شوې مرکې د ټيلېفون د الرې به مو لندن ته ورکول

به مود مټرباکس سره او  يدو. د ثبت د مشين يو مزېراکوو چې " مټر باکس" نوم یسپين دپالسټکو ډب

سټ کې ثبت شوې مرکې به موورته وغږولې. خو د خبرياالنو لويه يک بل د ټيلېفون سره ونښلوواوپه
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يې  يستونزه د سم ټيلېفون موندل و. په ډېرو ځايونو کې داسې ټيلېفون به نه و چې د مټر بکس مز

ږلوچې په کې ېورسره نښلولې وې.  يو وخت ما د ډېره اسماعيل خان د پوسټ افس نه لندن ته راپور ورل

يې نه اخيستو.  هم هلته يو  يو مرکې  وې. خو ټيلېفون زوړ و او د مټر بکس مزسيمې د کسان ېد هغ

و.  هغه راته وويل چې د کمشنر په دفتر کې ممکن داسې ټيلېفون وي.  زه  یږلو ته راغلېليگرام ليتن ټ

هلته والړم نو څو تور او سپين ټيلېفونونه مې وليدل.  د حکومت يودوه کسان چې ناست و اجازه مې 

سې به ورله ورکړم.  يو کس خپل مشر ته ټيلېفون ېپټيلېفون کولو ې وغوښته او دا چې لندن ته د تر

وکړو، اجازه يې واخيسته او ميز ته يې اشاره وکړه.  ما دهر يو ټيلېفون د تارونو د نښلولو برخه معاينه 

په هغه رپورټ کې يې نښلولې شو.  زما  یکوله او اخر مې يو په کې پيدا کړو چې د " مټربکس " مز

ي،  خوهلته يدم چې حکومتي کسان راته څه ونه واېرېځينو خلکو د حکومت غندنه هم کړې وه او زه و

 ناست کسان " مټربکس" او تور ټيپ ته ځير و.

 

شتمې پېړۍ په سر کې ېسټانوپکارکې يو مهم بدلون هغه ډيجيټل مشين راوستلو چې د يويد ژورنال 

دو اود انساني الس د ېمشين "ميني ډيسک" ) کوچنې ډيسک( نوم یرواج وموندلو.  دا وړوک يې

دل او د " اېپل  کمپيوټر"  دحافظې د ېورغوي هومره و.  دا په فوالدي، سره او يا نيال رنگونو کې جوړ

ه زيات سټ نييې دا و چې د ک یدو.  ښه والېډسک هومره يوه پالسټيکي، څلور گوټيزه ډسک په کې کار

شو او وخت  یپه کمپيوټرموغږ اړولپه نيغه غ يشو.  بله دا چې دډسک نه به ن یدېوخت به په کې غږ ثبت

ل يکې داخلي ميکروفون هم و او ب ېدو. په دېبه نه ضايع ک

دو.  خو د ميني ډيسک عمر لنډ و او ېميکروفون هم په کې کار

د غږ کې  ېومره په داغچې کمپيوټر پر مختگ وکړو همڅومره 

ر ډيجيټل يسټ د تورو مشينونو په څيد اړولو کار اسانه شو.  د ک

کې  ېدو او ښه والی يې په دېمشين راوتلو. دا " مرانټز"  نوم

ډيسک و چې د غږ داخيستلو يا اړولو لپاره به يې  یهغه وړوک

ميکروفون ښودو.  ددې داخلي ميکروفون دومره قوي و چې کله کله به بل ېغه کمپيوټر کې ايغ په نين

ر، يسره څو ډوله د ثبت نورو مشينونو هم رواج وموندلو.  د سيگرټ  د ډبلي په څ ېته حاجت نه و.  د د
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ر مشينونه بازار ته راووتل. د ډېرو نورو همکارانو په شان زما لپاره ير او د قلم په څيد بانکي کارټ په څ

 ه. هم په لنډ وخت کې ددې مشينونو نه کار اخيستل يوه ننگونه و

 

وولسمي ميالدي اد شپاړسمې او  ي. يراښکلو ته وا "گرافي"چې مانا يې رڼا او  ید یيوناني تور" فوټو"

مرې ته ورته تخنيک د الرې انځورونه جوړول چې "کيمره اوبسکيوره "  يي انځور گرانو کيړيو اروپاېپ

واخيستو. يو بل فرانسوي  يوزف نيسفورم کې د فرانسې ج ۱۸۲۷مرې لومړی عکس په يده.  د کېنوم

رشو ثانيو کې به دا عکس د کاغذ د مخ ېوختونو کې عکسونه اخيستل  خو په د وغا"لوي ډگورې"  هم

چې د رڼا او  م کې وکاروو ۱۸۳۹په لومړي وار ساينسپوهانو  يد فوټوگراف ) عکاسي( تور  نه ورک شو.

د نولسمې ميالدي پېړۍ په  مرې د عکس اخيستو کاريپه ک .ددې سره تړلو تجربو لپاره به يې کاروو

مره د خبر رسولو يد هغه راهيسې ک اول شويي کې پينيما

 يوه مهمه وسيله گرځيدلې ده.  

يوښه عکس د سلو الفاظود راپور نه قوي گڼل کيږي.  د 

ورځپاڼو يوه وړه برخه عکسونه جوړوي او لوی اخبارونه 

چاپوي.  ددې سره  دخپل مخ په پاڼه د ورځې عکس ضرور

دو ده چې د ېسره د هغو خلکو شمېره هم اوس مخ په ډېر

ټ د الرې خبرونه لولي او گوري.  د متحرک عکسونو يانټرن

غسې چې د از من وي.  هميغام تر هر څه زيات اغييا د فلم پ

 مرې چې يو وخت يې تور او سپيني، د فلم او د عکس لپاره کید یغږ د ثبتولو وسيلو پرمختگ کړ

ي کې موادو د کارولو نه وروسته اوس په ډيجيټل ول ډولېعکسونه اخيستل، د رنگين عکسونو او د بېال ب

مره يا گرځنده ټيلېفون ياوس دوه کلن ماشوم هم کولی شي چې په ک دور کې ډېر پرمختګ کړی دی،

غږ سره سره د د نړۍ ټوله ميډيا خپلو ژورناليستانو ته د يوې مهمې پېښې پر وخت د   ښه عکس واخلي.

 ټ په پاڼو کې خپاره کړي.  يد انټرنورځپاڼې يا عکس د ثبتولو وسايل هم ورکوي چې 

 

۱۸۳۹ 
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و سره سره د عکس، فلم او د غږ ګڼل سره گرځنده ټيلېفون د بی شمېرو نورو ښيشتمې پېړۍ د پېد يو 

سره مرکه کوي، پخپل ټيلېفون کې يې غږ سټان چې له ليرې د يو چا يد ثبتولو توان لري.  هغه ژورنال

 ،اخلي .  خو ددې لپاره هغه رسمي اجازه ولري اوبله دا چې کوم کس سره مرکه کوي هغه به خبروي

. همدغسې د پېښې یناخبره د نورو خلکو خبرې د ټيلېفون د الرې ثبتول په ځينو ملکونو کې جرم د

شي او د نړۍ په ډېرو ملکونو کې اوس عام  یره جوړولي فلم د خپرولو لپايټيلېفون ويډيو ېله ځايه په د

  زم د اصول او اخالق  په اړه به بل ځای معلومات درکړو.يخلک هم دا کار کوي. د ژورنال
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له ماشومتوبه و، خول پيل کړي لوست) ورځپاڼه( زما په شعوري توگه نه ياديږي چې څه وخت مې اخبار

د نورو  " انجام" ډېرليدل.ورځپاڼهې دونکېدوو ژبو خپر پهپخپل کورکې می د پښتواخبار" شهباز " او

د انگرېزي ژبې " ډان" او  ورځپاڼوسره مي له هغې راهيسې اشنايي شوه چې ليک لوست مې زده کړل.

عکسونه پرېکول او البم جوړوو.  پاڼومې له دی کله به  "  ورځپاڼې به هره ورځ راتلې. مشرقد اردو "

په دويمه پاڼه به کالمونه ) انشايې( خپرېدل چې  د دېهره ورځ اخبار لوستل عادت شو.  مې وروسته

زما ډېر خوښ و او وروسته د ښوونځي پکارپۍ کې مې هماغسې د کالمونو ليکلو هڅه کوله.  ډېر 

وروسته خبره شوم چې ورځپاڼې د خلکو غږ حکومت ته د رسولو او د يوبا انصافه ټولنې په جوړولو کې 

 ني ژورناليزم بنسټ ورځپاڼو کېښودو. لويه ونډه لري.  حقيقت دا دی چې د اوس

 

په يوېشتمې پېړۍ کې د نوې ټکنالوژۍ او په تېره بيا په زرگونو ويبپاڼودخپرېدو سره ځينې خلک فکر 

کوي چې د ورځپاڼو بازار سوړ شوی دی، خو حقيقت دا دی چې د ورځپاڼو ليکنې معياري او مسلکي 

انې عايد) امدن( دوه الرې او وسيلي وسيلې دي. يوه يې وي او لوستونکي يې شته دي.  ديوې ورځپ

خرڅالو) پلورل( او بله يې پخپله په ورځپاڼې کې خپرېدونکې تجارتي اعالنونه. تاسو به د "چپ الس" 

او د "ښي الس" ورځپاڼو نومونه اورېدلي وي. دا د هغې ورځپاڼې دريځ په گوته کوي چې د سياست نه 

ورځپاڼه د نظم ساتونکې او د چپ الس د حرکت مانا ورکوي.  خو دا په اخيستل شوي دي.  د ښي الس 

هر هيواد کې نورې پراخې ماناوې هم لري. د بېلګې په توگه په يو هيواد کې د ښي الس ورځپاڼه د 

پخوانيو دودونو ساتونکې وسي او په بل کې د حکومت پلوې او مالتړې په توگه وپېژندل شي.  دغسې د 

ممکن په يو هيواد کې د دودونو خالف او په بل کې د سرمايه دارانه نظام پر ضد وي.  چپ الس ورځپانه 

که تاسو د يوې ورځپاڼې د تگالرې نه خبر نه يئ، نو کولی شئ چې څو ورځې پرله پسې د دې 

 )سرمقاله( ولولئ.    
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ته  حکومت د وختد خلکونظر کوي، سياسي تحليل د پېښو ، نواو راپورونو نه پرتهخبروورځپاڼې د 

زمونږ  ليکل شوي وي چېد مهموتوکو بيعې و لپاره په کې سوداگر وټاکي، دخپله تگالره رسوي چې 

لولي او په ې پاڼځور سره اوس هم ډېر خلک  -د انټرنيټ د اسانتياوو سره زې لري.يټولو پر ژوند اغ

په وروسته پاتې .  ورځپاڼه د خپل کور په دروازه تر السه کوي وگړيرېشم یلو ېک ي ملکونوياروپا

هيوادونو کې د دې بيعه دومره ټيټه ساتل شوې وي چې يو عادي کس يې هم تر السه کولی شي. 

ځينې ترې نوي توري زده کوي.   لوستونکي رول لري او یژبې په وده کې هم لويوې ورځپاڼې د 

ونو چاپېږي، حکومتونه خپلې ورځپاڼې خپروي چې ولس يې په کنټرول کې وي. ورځپاڼې په دوو ډول

چې يوه يې لويې پلنې پاڼې وي او په انگريزي کې ورته " براډ شيټ" وايي. دا پاڼې د څلورو مخو نه 

، تر اتلسو مخو هم وي.  دويم ته " ټيبلوايډ" وايي چې د پلنو پاڼو د ورځپاڼو نيمايي او لکه د ئواخل

 يوې لويې مجلې پخپلو کې نښلول شوي وي. 

ه د دې سرمقاله وي چې مشر مديريې ليکي.  په دې کې د يو، دوه او تر دريو دهرې ورځپانې مهمه برخ

مهمو پېښو په اړه نظر څرگند شوی وي چې زيات وخت د يوې پاڼې تګالره په گوته کوي.  د ورځپانې 

د نړۍ سرمقاله د هغې د مال تېرگڼل کيږي او يوازې با تجربه او مسلکي ژورناليسټ يې ليکلی شي.   

په نوم چاپوي. په انگريزي ژبه کې دې ته  سرمقالې رې ورځپاڼې او ځينې مجلې يوه برخه دټولې معتب

 ورځپاڼې دريځ څرگند وي چې يوه ستونزه په کومه الره غواړي چې حل کړي.   دا دي. يايډيټوريل وا

د ورځپاڼې دويمه مهمه برخه د دې مخپاڼه او په هغې ليکلې، سرليک وي. په دې سر ليک کې 

ڼې د لوستونکو پام ځان ته اړوي او د دې د خرڅالو سوب وي.  درېيمه برخه يې کالم )ستون يا ورځپا

انشايه( وي چې بېال بېلو ژورناليستانو په کې د روانو پېښو تحليل کړی وي. څلورمه برخه د خلکو نظر 

څه تړاو  وي او د دې په پای کې زيات وخت ليکل شوي وي چې د دې نظرياتو سره د ورځپاڼې مديريت

 نه لري. 

هره ورځپاڼه د دې څلورو برخو نه عالوه نور توکي پخپله خوښه په کې خپروي، لکه اقتصادي خبرونه، 

د اسعارو بيعې، په نويو کتابونوتبصره، هنري فيچر، عکسونه او کارټون.  په ورځپانه کې خپرېدونکي 

ېدونکې اعالن زيات لگښت غواړي او کله اعالنونه ) اشتهار( خپلې ټاکلې بيعې لري.  د مخ په پاڼه خپر

 کله به تاسو ليدلي وي چې د ورځپانې پر مخ د خبرونو نه زيات تجارتي اعالنونه وي.  
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 مسلک کې د پر مختگ لپاره ډېرې ادارې خپلوی او په دې زم اساس ورځپاڼو ايښې ديد ژورنال

په ورځپاڼې کې کارکوونکې ژورناليسټ ښه ليکوال  ورکوي.د لوستلو مشوره  وکارکوونکو ته د ورځپاڼ

وي چې پخپلې ژبې پوره مهارت لري.  مطالعه، څېړنه او ليکنه کوي، د ورځې د پېښو، د سيمې کلچر، 

فنون، ساينس، تاريخ او د جغرافيې نه خبر وي. د دې نه عالوه د نړيوالو پېښو او د سياست نه هم بايد 

ې د کار کولو لپاره يو ژورناليست د وړوکي کارونو نه پيل کوي.  په سر کې د خبرواوسي. په ورځپاڼې ک

خبري برخې لپاره د بهر نه راپورونه راوړي او خپل مدير ) ايډيټر( ته يې ورکوي. بيا ورو رو نور 

مسئوليت اخلي، خبر ليکي، د ليکلو چل زده کوي او نورو تکړه ژورناليستانوتر سيوري الندې کار کوي.   

ه وړو ورځپاڼو کې يو کس ډېر کارونه تر سره کوي.  پخپله د خبر د ليکلو سره سره د نورو ليکنې او پ

اماليي غلطيانې هم اصالح کوي.  د نړۍ زياتې ورځپاڼې سهار وختي د خلکو الس ته رسيږي نو ځکه د 

برونو ته په شپې چاپيږي.  د دې لپاره مسئول کسان د شپې کارکوي اوتر وروستي وخته پورې تازه خ

کې ځای ورکوي.  هم دا ده چې د ورځپاڼې ژورناليست بايد د شپې د کار کولواو په کمپيوټرد چتک 

 ټايپ توان هم ولري. 

 

نړۍ کې هر يو غږ د هوا په څپو کې حل شي خو ورکيږي نه.  رېډيو هغه ټکنالوژۍ ده چې دا  ېپه د

تاسو د زدکړو پر وخت د ساينس تجربې کړي وي نو ځينوبه د  رته يې خپروي.  کهېغږونه راټول او ب

مقناطيس او دميسو د څو تارونو د الرې د معمولي توان رېډيوجوړ کړي وي.  زه د اتو نهو کالو ومه اوپه 

په تيږه، دوه تارونه ونښلول چې بلې  مالگېکلي کې زمونږ يو خپل د لرگي پر يوه تخته، يوې غاړې ته د

وريدل.  يوه ورځ يې راته هغه اوهلي و. مونږ به ليدل چې هغه په يوتورغوږوزي کې څه غاړې ته يې ټک 

يو سړي غږ تيږې سره وجنگوو نو ما د  چې ما غوږ ته ونيولو. کله چې تار يې د راکړوی تورغوږوز

نوونکې .  زما لپاره دا يو حيراچې ما پخپل کور کې په راډيو اورېدل ښور رېډيو خبرونه وېپواورېدو. دا د 

د لرگي جوړ  ېم ک ۱۹۳۷نه وځکه زما پالر په  یش یاو په زړه پورې تجربه وه.  رېډيوزما لپاره نو

ورباندې د نړۍ راډيوگانو غږ مونږ د نولس سوه اويايم په لسيزه کې هم يوالماني راډيو اخيستې وه چې 

 اورېدو. 
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ل شوې وې او د ټيليگراف د سگنلونو د راډيود ټکنالوژۍ تجربې د نولسمي پېړۍ د ورستيو کلونو نه پي

، هسپانيې او المان کې ځينو کسانو پخپلو کورونو ايټاليا دو هڅې هم کولي.  پهېسره خلکو د غږ د اور

الرې  ېاو اروپا کې په سوونو شوقيانوپه د ام په شمالي امريک۱۹۲۱کې سټوډيوگانې جوړې کړی وې. 

م په اوړي کې  ۱۹۲۳.  د یمختگ کې د ډېرو خلکو الس دنو د رېډيو په پر ،يو بل ته سگنلونه وراستول

شو.  هغه مشين چې  ی"گوگليلمو مارکوني"  د هوا د څپو نه د غږ د راټولولوپه  تجربو کې بريال ايټالياد 

دا غږونه راټولوي او بيا يې خپروي" ټرانسميټر "  نوميږي او د بحري بيړيو نه يې لومړۍ خپرونې کولې.  

د  ېعمومي پوسټ افس ) پوسته ځانې( د مارکوني سره يو تړون وکړو چې لندن د نياتاهغه وخت د بر

دا ملکونه هغه وخت د انگلستان ،او کاناډا سره د څپو د الرې وصل کړي ا،هند، جنوبې افريقاليااسټر

سروس ته به يې " بيم وايرلس سروس" ياني د وړانگو بې سيم سرويس ويل.  د  ېمرې وې.  دعمست

ي ملکونوکې يالس برشو.  هغه وخت نورو اروپا تانياسره د تړون تر مخې د رېډيو په څپو د برمارکوني 

ترهغې د لنډو څپو  . شوې لیدېهم رېډيو وده وکړه او هر چا خپلې خپرونې پراوږدو او منځنيو څپواور

 اود نورو هيوادونو ناندرۍ روانې وې چې وروسته پرې تړون وشو.  تانياپه اړه د بر

دا  کې د اميرامان اهلل ځان په الس د يو ټرانسميټرافتتاح وشو.  ماڼۍ م کې دکابل په داراالمان  ۱۹۲۵په  

د امان اهلل ځان پر  ېم ک ۱۹۲۹شوې.  په  یواټ ) توان( او يوازې په منځنۍ څپه يې خپرونې کول  ۲۰۰

ټرانسميټر د لگولو  محمد نادر شاه د نوي ېم ک ۱۹۳۱دا ټرانسميټرهم ويجاړ شو.  په  ېضد پاڅون ک

شوچې  یکلوواټ ټرانسميټر بدل کړ ۲۰م کال کې دا په  ۱۹۴۰امر وکړو چې نهه کاله يې کار کوو.  په

شوې. دا د افغانستان د) کابل (  ل کېدیوريداتوان يې زيات او د کابل شاو خوا سيموپورې يې خپرونې 

ی ريډېو، دري، پښتو، هندي، انگريزي او ل و.  هغه وخت په ديراډيو نه د عامو خلکو لپاره د خپرونو پ

شنونه يدې. وروسته دملک نورو واليتونو کې هم د راډيو د خپرونو لپاره سټېفرانسوي ژبو خپرونې ک

 جوړ شول.  

ل کړی يخپرونې پ خپلېرېډيو ۍښور کې لومړېل انډيا رېډيو تر سيوري الندې په پاد  ېم ک ۱۹۳۷په 

 لډالۍ په توگه ورکړ نۍ له خوا په هند کې انگرېز حکومت ته دټرانسميټر د مارکوني کمپ ېد .  د

مشراود خپرونو هدف  د افغانستان پر ضد قبايلو ته پروپاگنډ کول و.  ېد اسلم خټک د یو.  ښاغل یشو

 ۱۹۳۹. په لسيمه کې دالمان ، ايران او ځينې عرب ملکونو زورماتول غوښت ېهغه وخت انگريزانوپه د

 د پښتو لومړۍ خپرونې پيل شوې.    م کې په ډېلي کې هم 
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د ورځپاڼې د خبر لوستلو لپاره پکار ده چې يو وگړی با سيواده وي. د راډيو د اورېدو لپاره زدکړه ضرور 

دا  یښه والبل د راډيو نه ده بلکه په دېرو هيوادونو کې بې سيوادو خلکو د راډيو له الرې زدکړه کړی ده. 

يټري ) باترۍ يا بالتۍ( په زور چليدونکې رېډيو سيټ ) ټرانسسټر( د ښنا وي او که نه، د بېچې بر ید

 په جوړېدودکوکي ) سپرنگ لرونکې( راډيو  شي. ینړۍ له هر گوټ درته خبرونه او معلومات رسول

.   د افغانستان په لرې پرتو سيمو کې خو دا راډيوگانې دومره کاميابه نشوې ټرۍ  ته هم اړتيا نه وهيب

رېډيو ته کله کله د ټول کلي خلک  ې، يويې د بيټرۍ د اخيستو توان نه لريه او خلک چې برېښنا نشت

فتونو کې چې الرې بندې شي نو خلک بيا هم د االب ، زلزلې او په داسې نورو يراټوليدل.  د جنگ، س

شي. هم دا ده چې د نورو وسايلو د پر مختگ سره سره د نړۍ  یرېډيو د الرې د نړۍ سره اړيکې ساتل

 يو ملک هم تراوسه د راډيو خپرونې نه دي بندې کړي.

نه لري، حکومتونه يې جمهوري نه وي اوله خپل  یپه هغو ټولنو کې چې وگړي يې ورځپانو ته الس رس

مخالفت برداشت په کې نه وي، د خبرونو او د معلوماتود ترالسه کولو  ولس معلومات پټول غواړي، اويا د

و وي.  که څه هم غاصب حکومتونه ملي رېډيو د خپلوگټو لپاره کاروي خو په اسانه او ارزانه وسيله رېډي

ستنه گرځوي. کله چې د پخواني شوروي اتحاد  ېد اصل کې د رېډيوکنټرول د هغه چا سره وي چې د

د خارجي رېډيو ) امريکا غږ او بي بي سي (  یپوځ په افغانستان کې و، نو په لويو ښارونو کې دو

د رېډيود  یاښونه ورکول.  د هغه وخت کيسې ځينې خلک اوس هم کوي چې دواوريدونکو ته گو

 دو په تور نيول شوي و.   ېورا

 

 چې کوم کسان د خبرونو د خپرولو مسوليت لري هغههيوادونو په ملي رېډيوگانوکې  ېدوروسته پات

راپور او ي چوکاټ کې دننه د حکومت په ټاکل وي اوخپلواکي نه لري. دوی ا دارودحکومت تنخ

ټولو يا کسان لري چې مسول کس خونې خپل  په داسې رېډيوگانو کې د کنټرول  وي.ته اړ ليکلوخبر

جدي يې وي نوهغه  ېره شوېکه د وخت د حکومت پر ضد يوه خبره هم ت خپرونو ته غوږ نيسي او

پل ځان نه جملې نشي يو نطاق په ليکلي خبر کې د خ .سي او نطاق يا پروډيوسرگواښل کيږيني

ورزياتولی او نه پخپلسر د چا سره مرکه کولی شي. دا خبره د بحث وړ ده چې نطاق ته ژورناليسټ ويلی 

 شو او که نه؟
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هغه راډيوگانې چې خپلواکه خپرونې لري، لکه د ورځپاڼو يوه تګالره غوره کوي. کله چې يو نوی 

ږ د ثبتولو، داړتيا وړ خبرې راايستلو، او د نشر لپاره ژورناليسټ په راډيو کې کار پيل کړي نوهغه ته د غ

د برابرولو روزنه ورکړل کيږي.  د ښه او د بد غږ، د وړتيا معلومات او د موضوع سره سم د سکرپټ متن د 

ليکلو او د خپرولو زده کړه کوي.د راډيود ژورناليسټ لپاره د مطالعې، څيړنې او د ليکنې نه عالوه په 

دا توان هم ولري چې که مخې ته يې کاغذ نه وي نو هم د  وصالحيت هم پکار وي. مايکروفون د خبر

سټ يپه ورځپاڼه کې ژورناليوې پېښې سترگو ليدلی حال وويلی شي او خلک پخپله خبره پوه کړي.  

دومره وخت لري چې له چاپه وړاندې خپله غلطي اصالح کړي خود رېډيو په ژوندۍ خپرونه کې د هوا 

 غږ بيرته نه راگرځي.  یلونکپه څپو کې ت

او ددې اورېدل د يو وگړي د نورو کارونو مخه نه نيسي. زه پخپله سهارد  د غوږ لپاره وي ېرونپخراډيود

رېډيو د غږ ياصوتي وسيله ده نوځکه کارکوونکي يې د ښه کور د کارونو سره سره په راډيو خبرونه اورم.  

لوست د  ليکنه( او صوتيسکرپټ )ه عالوه،درېډيو لپاره ن ېد غږ او د ښه لوست صفتونوته اړين وي. د

د ژورناسټ د وينا او د ښه غږ سره چې يو مهارت ليکنې  ېد د وي توپير لپاره ليکل شوي رپورټ کې

د راډيو ژورناليسټ د ليکلو لپاره داسې ژبه بايد وکاروي چې . اوريدونکي پام ځان ته اړوي ځای شي نو

  شي. نالوستي کسان هم پرې پوهه 

 

دنولسمې پېړۍ په پای کې د عکسونو د پرمختگ سره په اروپا او امريکا کې د متحرک تصوير لپاره 

 ۱۹۲۶. خو په یکارکړی د هلې ځلې روانې وې. د رېډيو په شان د ټيليوېژن په جوړولوکې ډېرو خلکو

م کې د سکاټلينډ يو انجينير، جان لوگي بيرډ په دی بريالی 

يرته ژوند ورکړي.  د هغه محال خوځنده شو چې تصو

تصويرته يې " ټيلي وايزر" نوم ورکړو. د شلمې پېړۍ په 

ي کې ټيليوېژن پرمختگ وکړو او په څو کلونوکې دا د ينيما

 .  هم وګرځېدله تفريح نه عالوه د معلوماتو يوه لويه سرچينه

غام رسولو يوه ډېره قوي وسيله ده.  يتصوير د معلومات يا د پ

هن ذ.  انساني یدېحادثې خبر په سوونو جملو کې نشي بيان ېد يوې شېبې لپاره د يو کې ټيليوېژن په
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شتمه پېړۍ کې وېشي.  اوس په يو ید غږ په پرتله تصوير) عکس ( تر ډېر وخت پخپله حافظه کې ساتل

شت کې کله م د نومبر په ميا ۲۰۰۱د ټيليوېژن پر مخ وينو.  په ۍ ښې کله نا کله مونږ ژوندېځينې پ

 ملکونو کېډېرولو ښارونو بمبارۍ کولې، نو دا په ېال بېي جنگي الوتکو د افغانستان په بيچې امريکا

 .  لې شوېعاموخلکوپه ټيليوېژن ليد

 

ه موجود غږ او تصويردواړ په ټيليوېژن کېد ټيليوېژن ټول کار د غږ او تصوير )عکس( سره تړاو لري.  

مهارت او تجربې ته  ه ددې ژورناليسټ د فلم د جوړولو، ايډيټ کولواوخلکو ته يې د رسولووي نوځک

لکه د ورځپاڼې او د راډيود ژورناليزم په اصولو عمل کوي او که په سټ ياړتيا لري. د ټيليوېژن ژورنال

 وازېلپاره هغه ته ځانگړي تربيه ورکړی کيږي. داسې کس بايد ښه څيره،) ي ېد د وښکاري ن پرده

  اړه به وروسته نور تفصيل هم درکړو.  ېپه د ( ښه شخصيت او ښه غږ ولري. سپين پوست نه

 

"يوعکس وکاروئ چې د زرو الفاظوبدل وي" دا تاريخي جمله د يوې ورځپانې مدير آرتهر بريسبين په 

پر مخ د يوې پېښې ښه عکس د ورځپاڼې ميالدی کال کې د بحث پر وخت وکاروله.    ۱۹۱۱

د بېال بېلو په سرکې د اروپا او امريکا ځينومسلکي عکاسانو د شلمې پېړۍ او دکاروبارلپاره ښه وگڼل شو

خلکو عکسونه دومره خوښول چې ځينو مجلو يوازې وپلورل.   عکسونه په ورځپاڼپېښو او د شخصيتونو

زم د مطبوعاتو د يو ژانر يې عکس يافوټو ژورنالپه څولسيزو کد عکسونو په خپرولو خپل بازار تود کړو. 

داسې عکسونو بازار تود شو چې د ليرې  پرمختگ سره دويبپاڼو په حيث ومنل شو. دانټرنيټ د برخې 

 .  لپرتو سيمو نه به راوړل کيد

 

گ يا د عکاسان چې په جنفوټو ژورناليسټ د يوې پېښې راپور پخپل عکس کې خلکو ته رسوي.  هغه 

سټانو حقايقو په لټون وي او يخطر په ميدان کې د پېښو عکس په مسلکي توگه اخلي، لکه د نورو ژورنال

د ده اخيستل شوی عکس يو  پوره کيسه يا د يوې  وي.  یکله کله په يوعکس کې يې ټول راپور نغښت
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بېال بېلو کيمرو)  پېښې توضيح ورکوي. فوټو ژورناليسټ د خپل مسلک لپاره ځانگړې زدکړی کوي.  د

کامرو( ټکنالوژۍ، د رڼا او د تيارو انډول، واټن، فوکس او د متحرکو شيانو د عکس اخيستو ماهر وي. د 

عکسونو اخيستو نه وروسته په دوی کې د خپرولو لپاره يو عکس غوره کول،  د دې ايډيټ او د چاپ 

رناليسټ د عکس د پاکولو او سمولو په لپاره برابرول د فوټو ژورناليسټ دندې دي.  زيات وخت فوټو ژو

تخنيک پوهيږي او پخپله دا کار سره ته رسوي. د دې لپاره د هغه ايمانداري او رېښتينولي مهمه وي. د 

 دروغژنو او نااصلي تصويرونو او عکسونو خپرول لکه د دروغژنو او ناسمو راپورونو د خپرولو په څېر دي.

ې جنگي، سپورټي او هنري يا د فلمي ستورو د عکسونو د فوټو ژورناليزم هم څو څانگې دي چ

اخيستونکي د يادولو وړ دي.  د دې هرې څانگې عکاسان خبر وي چې د دوی ولسونه کوم ډول عکس 

به خوښ کړي او کومه موضوع ورته په زړه پورې ده.  کله کله يو متحرک فلم هم په دې ژانر کې شامل 

لم په ټيليوېژن يا ويبپاڼو پلوري.  د نورو ژورناليستانو په څېر، وي او عکاسان د يوې مهمې پېښې لنډ ف

فوټوژورناليستان هم اړ دي چې خپل عکس د پېښې سره چټک د خپرېدو لپاره تيار کړي. د خطر، 

خلکو په گڼه، ټيل ماټيل، باران، واورو او سخت لمر کې د عکس اخيستو، د خپلې کيمرې او د نورو 

 ولري. د چاپ لپاره دعکس په غوره کولو کې د انصاف او عدالت نه کار واخلي. کاري وسايلو د وړلوتوان 

 

د پورټريټ توری په الس جوړ شوي هغه انځور ته وايي چې د يو يا څو کسانو څېرې په کې ښکاري. د 

تل او کيمرې د ټکنالوژۍ سره دا توری د انساني عکسونو لپاره هم وکارول شو. د چا عکس اخيس

خپرول د ژورناليزم په چوکاټ کې هغه وخت د پام وړ وي چې د ځينو پېښو سره سمون وخوري.  

تاسوکې به ځينو ته د " شربت گل" عکس په زړه وي چې په ماشومتوب کې يې د پېښورد افغان 

کډوالو په يو کيمپ کې يو ژورناليسټ اخيستی و او د نړېووالې " نيشنل جيوگرافيک" مجلې پر مخ 

خپورشوی و. د يوېشتمې پېړۍ په سر کې هم هغه عکاس يو وارې بيا پېښور ته والړو او د شربت گل 

لټون يې وکړو.  هغه وخت دا ميړوښه او د څو اوالدونو مور وه.  ژورناليسټ د دې بل عکس واخيستو او 

افغانانو د حال  يو وارې بيا د مجلې د مخ په پاڼه يې خپور کړو.  دې عکس د الرې ډير خلک چې پخوا د

 نه خبر نه و، د مهاجرو د ژوند نه خبر شول.  
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ژورناليزم د حقايقو د څرگندولو نوم دی او ددې لپاره ډېر زيار گالل کيږي. ځينې عکاسان د نامتو 

کسانو پسې گرځي او غواړي چې په داسې حال کې يې عکس واخلي چې پخوا چا نه وي ليدلی. که 

چې ده سره د افغانستان دامير امان اهلل خان او مېرمنې عکسونه شته چې پکاربل کې  څوک درته ووايي

د يو دکان مخې ته والړ دي، نو تاسو به يې ليدل غواړئ؟  دا انساني تلوسه ده چې ځينې عکاسان د 

مشهورو خلکو غير عادي عکسونه اخلي ، ورځپاڼو او مجلو ته يې په لوړه بيه پلوري چې ولس يې په 

 دوحيرانه شي.   لې

ځينې عکاسان د ليرې نه د عکس اخيستو لپاره ځانگړي کيمرې ) کامرې( لري چې " پاپارازي" 

نوميږي.  دا يوه ايټالوۍ اصطالح ده او د هغو عکاسانو لپاره کاريږي چې په پټه له ليرې عکسونه اخلي.  

ي.  يو مهم شخصيت د چا سره په په لويديځو ټولنو کې د ځينو ورځپاڼو کاروبار په دې عکسونو روان و

پټه مالقات کوي او په بله ورځ يې عکسونه په ورځپاڼو کې خپاره شوي وي.  د ژورناليزم په ډگر کې 

داسې عکسونه ناندرييز وي او ځينې خلک دا غير اخالقي کار بولي. په دې اړه به بل ځای کې 

 نورمعلومات هم درکړو. 

 

د مخ پر ( د اعالنونو يو شرکت مشر "چارلس لوي" وليدل چې پاغي) ريسيپد ې م ک ۱۸۳۵په 

همدا وه چې هغه د" اژانس فرانس پريس" په   زياتيدونکو ورځپاڼو، يوه اړتيا د ورځې نوي خبرونه و.

اژانس مجلو او ژورنالونو ته هم خبرونه ورکول او لمنه  ېنوم شرکت جوړکړو چې خبرونه يې خرڅول. د

م کې د  ۱۸۵۰خه شوه. اوس دا اژانس د نړۍ په يو سل او لسو ملکونو کې خپل دفترونه لري.  په يې پرا

" پال جوليس رويټرز"  چې د المان نه يې د ټيليگراف د الرې لندن ته خبرونه ليږل، د رويټرز )  تانييبر

 الي چارو وزارتونوم کې د روسيې ، خارجه، داخله او د م ۱۹۰۴رايټر( نومې خبري اژانس جوړ کړو. په 

و په يوه غونډه کې د يو بل سره د معلوماتو د شريکولو لپاره د يوحکومتي اژانس د جوړولو وړانديز زاستا

اژانس د ټيليگراف  ېوکړو چې د روسيې دويم نيکوال زار ) باچا ( له خوا تصويب شو.  هغه وخت د

ژندل شو.  د ېليگراف اژانس ( په نوم وپدالری معلومات يو بل ته ليږل او سپتا ) سينټ پيترزبورگ ټي

اژانس ته يې څو وارې نومونه واړول چې " پي تي اې" ، "  ېم د روسيې د انقالب نه وروسته د ۱۹۱۷
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دو نه وروسته  " تاس"  نوم يې ورله ورکړو چې د " ټيليگراف ېد شوروي اتحاد د جوړ اخر خو، روستا" 

 اژانس سوويت يونين " مخفف و.

او نوي  وتازه خبرون حکومت لکيو مهرد 

د دې لپاره په  خارجه   و ته اړ وي.معلومات

څانگی وې چې هره ورځ  ېوزارتونوکې ځانگړ

مهم معلومات د حکومت مشر ته ورکوي.  

ځينو حکومتونو چې پخپل ملک کې يې 

ورکړی، خپل  يمطبوعاتو ته ازادي نه و

په  د دې يوه بېلګه . ي وياژانسونه جوړ کړ

د " باختر اژانس" وه.  د دې  ان کېافغانست

مشر يې نور محمد ترکي و، چې وروسته د افغانستان  یښودل شو او لومړېم کې ک ۱۹۴۰اساس په 

 صدر شو. 

کبله، د  ېد خبري اژانس کار کوونکي، هر ډول خبر راټولوي چې نورو مطبوعاتوته يې ورکړي.  له د

ړۍ ډېر مطبوعات کله چې قناعت نه لري او خبر په ل کيږي.  د نڼاژانسونو راټول شوي مواد، خام گ

لپاره د اژانس نوم اخلي. او له ځانه د مسوليت د لېرې کولو خالصولولو  ېغاړې شک کې وي نو د خپل

د بلې تر هاغه چې که کله يو اژانس چې د حکومت په الس کې وي نو د هغې په خبر باور نه کيږي، 

 یبره د يادونې وړ ده چې ولس د اژانسونو ټولوموادو ته السرسدا خ  .ینه وي شو یسرچينې نه يې پخل

 سو اخلي. ېدوی له خوا راټول شوي مواد مطبوعات په پ نه لري او د

 

م کلونو کې د متحده اياالتو حکومت له خوا کېښودل شو اود شخصي  ۱۹۶۰ پهد انټر نيټ اساس 

او بی عيبه وي.  د شلو  یوکړو چې غښتل يې لوامرکمپيوټري نظام د جوړو ېشرکتونودگټو لپاره د داس

م کې  ۱۹۸۰کالو د څيړنو او په کمپيوټر کې د پرمختگ سره سره د دې هيواد د ساينس ملي ادارې په 

. د انټر نيټ نه ۍ شوهپراخه سيسټم جوړلو کې بريال په يود رابطو ديو شمير شبکو په يو ځای کولو

چټک پيغامونه يو بل ته ټم جوړ شوی و چې د يو دفتر خلکوبه وړاندې د "گيټ وې" په نوم داسې سيس

 



34  
 

 

شوی.  بيا هر  جوړېل.  د نړيوال جال يا ويب د برياليتوب سره، هر ډول معلوماتي پاڼې ې استولی شوپر

.  د رواج وموندلويا اي ميل  ليکچې يو بل ته ليکونه واستوي او د دې لپاره يې  برېښنا لشو یکس کول

چې کمپيوټرکاروي.  دا د ټولې نړۍ د  یټکو، ډبليو، ډبليو، ډبليو نه هر هاغه کس خبر دانگريزي د دريو 

ي يم کې د ايټمي توان د اروپا ۱۹۹۳.  په ی"ځالې" مانا ورکوي چې د  "ورلډوايډ ويب،"  مخفف د

ادارې ) سرن( يو ساينس پوهه  " ټيم برنرز لي" ، دويب په اړه اعالن وکړو چې دا هرڅوک  مفت 

ږلو سسټمونه جوړ و،  ېشي.  د دې نه وړاندې هم د ليکلو اسنادو د يو نه بل کمپيوټر ته د ورل یولکار

 يهدل . خو د ويب له الرې دا کار چټک شو.  د شلمې پېړۍ ترپاېچې "ايف، ټي، پي"  او "گوفر" نوم

برونو او نورو معلوماتو شبکو د انټرنيټ د الرې خلکو ته د خ تلويزونلويو نړيوالو ورځپاڼو او د راډيو اود 

د ټيليفون د  یپه ورکولو کې يو تر بله وړاندې روان شول.  دا چې هغه وخت انټرنيټ  ته د خلکو السرس

 نالين"  ) په سيم يا مزي(  اصطالح وکارول شوه.    ادو نو د " ېمزو د الرې ک

 

يا د سر ټکو د الرې د پوره خبرلوستلو بلنه تصوير او د هغې دشرح  یدکمپيوټر په پرده د يو ښکل

ويبپاڼې د کتونکو او پخپلو سرټکو خرڅيږي، د کله کله غسې چې ورځپاڼې اورکړی کيږي.  هم

چې ددې د کتونکو  یدا د یې د برياليتوب نښه وي.  د ويب ښه والڼزياته شميره د هغې پالوستونکو

چې د ورځپاڼې،  یسې مسلکي پوهه اوعلم پکار دغازم لپاره همي. د آنالين ژورنالڅرگنده شيره ېشم

گڼو.  سره له دې چې د ورځپاڼې او د ويبپاڼې يو ډول کار کوي، خو  راډيو او ټيليوېژن  لپاره يې ضرور

ي لږ توپير ولري. د کمپيوټر کاروونکي زيات ځوانان وي يددې دواړو لوستونکي او خوښونکي ښا

د ويبپاڼې ژورناليسټ لکه د د په کې زيات خپاره کړي. دوی د خوښي موا اوخبري ويبپاڼې ممکن د

نورو د ژورناليزم زدکړی ته اړتيا لري. د نوې ټکنالوژۍ او د پرمختللو وسايلو پکارولو پوهيږي او له دې 

هم خبر وي چې دده لوستونکي کوم ډول مواد خوښوي. هره ويبپاڼه لکه د نورو ژانرونو خپله تګالره 

او غير اخالقي موادو د خپرولو نه ډډه کوي.  په بل ځای کې به په دې تفصيلي ټاکي او د غيرقانوني 

   خبري وشي. 
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لکه چې په تېرو پاڼو کې مو وويل، معلومات تر السه کول لومړۍ انساني اړتيا ده.  هر هغه څوک چې 

ډېر معلومات لري، خپل ژوند له نورو په ښه توگه کولی شي.  د نړۍ پرمختگ په نويو معلوماتو شوی 

نه وي.  د ژورناليزم درې  دې او هغه ملکونه چې وروسته پاتې دي، ولس يې د ډېرو شيانو نه خبر

 هدفونه دي، معلومات ورکول، تفريح اوزدکړه يا تعليم.

د معلوماتولپاره خبرترټولو مهمه برخه ده او د ژورناليزم د پرمختگ سره د خبرونود تر السه کولو،   

د غم ښادۍ ، يو وخت زمونږ د کلي اسويلۍ ترورددې د ليکلو او خپرولو کار هم پرمختگ کړی دې.  

 یسوب شو ېد الرې پرسر و، د ېښايي د هغې کورچې د لوی سړک نه کلي ته تلونکبرټولو ته رسوو. خ

به په پټو کې منډې وهلې چې تر ټولو وړاندې  ېکلي ته راتلو نو د ېکله  يو مساپر به له ډېرې مود ،وي

ی ته به يې زېر و نو د هغه خپلوانودېږېزوماشوم )هلک(  د هغه کور ته خبر ورکړي. په يو کور کې به

ه ول"  د کور ښځو به ورته ويل، " په خېمې درباند ید کور له دروازې نه به يې ناره کړه، " زېر .وړلو

سې ېدې برکت"   بيا د خبر اورولو نه وروسته به شېبه په انتظار وه چې د کور مشره ورته په الس څو پ

په پټه د کورمشرې ته ورکړو او  ېخبر به ي د مړي.  هه ورکړلگوړه به يې ور نو سې نه وېېه پکيږدي.  ک

مونږ ورته د  دونکو لپاره د اسويلۍ ترور دا خدمت ډېر مهم و. ېد يوکلي د اوس  ژربه له دروازې ووتله.

خو د اسويلۍ د خبرونو يو بد والی دا و چې د وخت په تېرېدو په . شو ويلی ه"خبريال"هغه وخت دکلي 

او کله کله به هغې له ځانه هم يو څه وويل.  په دې به د معلوماتو  کې خلکو نورې خبرې هم غوټه کولې

 نه يوه افسانه جوړه شوه چې ځينې وخت به يې خلک انديښمن کړل اوجنگ به هم تود شو. 

 وي نو داسې کسان به مو په زړه وي چې خلکو ته يې خبرونه ورکول.  یتاسو که په کلي کې ژوند کړ

سان ) سړي( سهار راډيواوري يا اخبار لولي او بيا ماښام په حجره کې څو کاوس هم کليو کې  ځينوپه 

نورو ته معلومات ورکوي.  مېرمنې زيات وخت د خپل کور کلي د حاالتو نه خپرېدو لپاره د " اسويلۍ " 

 وي. ېپه شان شخصيتونو ته اړ
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ا توله يې برابره وي.  د خبر لمنه خبر په حقايقو والړ وي، دروغ او د گنگوسو ځای نه لري او انډول ي

پراخه وي او د ډېرو خلکو پر ژوند اغيز شيندلی شي.  د ورځې په زرگونو پېښې خبر کېدی نشي، ځکه  

هغه د يو څو کسانو د ژوند پورې تړلی وي.  راځئ چې اوس هغو خبرونو ته وگورو چې په مطبوعاتو کې 

 خپاره شوي دي.

 خبر

د اوبو د کمښت له امله د هندواڼو حاصالت دوه برابره کم  واليت کې ننگرهار سږکال په

 يد جالل اباد تورخم پر لويه الره د روداتو، غن ېډېر ېشوي دي. په دې واليت کې هندواڼ

کوټ ولسوالۍ يوه بزګر محمدادريس ي ږي. د بټيکوټ ولسواليو کې کرل ک يلو او بټيخ

واليتونو سوداګر دلته راځي او  وايي،چې دکابل، لوګر،ميدان وردګو، غزني او شمالي

خو سږکال يې حاصالت د تېر کال په پرتله دوه برابره کم  هندواڼې خپلو سيمو ته وړي

شوي دي. نوموړي، د حاصالتو د کموالي المل د اوبوکموالى او ټيټه بيه وښوده، چې دده په 

نې رياست د ننګرهار دکر وينا، ډېرى کروندګرو د هندواڼوله کر څخه الس اخيستى دى.

د سږکال هندواڼو د کمښت المل دادى، چې  يياېر حاجي محصل خان ودد ترويج م

 پکارنال کې اوبه کمې وې، اوبو ضايعات درلودل او تېرکال يې بيه هم ټيټه وه.

 

 ېپات دنو څومره معلومات به درنه هير وي او څومره به مو په يا ئکه تاسو نن ماښام دا خبر نورو ته ورکو

 وي؟

ولی به ددې ځای ني مصروفيتونون لري چې داخبر مو د ياده وتلي وي، ځکه د ورځې نورې پېښې اوامکا

.  خو که تاسو زمکې لرئ، هلته د کر لپاره د اوبو ستونزه وي، د هندواڼو تجارت کوئ نو ممکن ټول وي

 .ځئخبربه درته ياد هم وي او نورو معلوماتو پسې به هم وگر

 

وي او يا امکان ددې وي چې  ىز شويخلکو په ژوند يې اغ خبر هغه وي چې د ډېرو. ۱

 ز وکړي.يد نورو په ژوند اغ

ونل کې تد افغانستان په شمال کې د سالنگ پرالره په ژمي کې کله کله الرې بندې شي او خلک په 

دو او د ټکر پېښې شوي دي.  خو دا پېښې په ېوړاوکې هم دلته د موټر د ځي.  په نورو ورځ لیپ
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تو نه زيات يد مياشتې په سر کې په دې الره د شپ ۍروربف کال د ۲۰۱۰ دي.   ځو کې نه راوومطبوعات

 ووژل.  دا خبر د نړۍ په هرگوټ کې د مطبوعاتو د الرې خپور شو. يا واورې ښويدنې خلک برف کوچ

رې په ز کړی و بلکه د اليولې؟ د سالنگ ددې پېښې نه يوازې د مسافرو، ددوی په کورنيو او خپلوانو اغ

  و. یتاوان اړول هم  بندېدو د څو ملکونوتجارت ته يې

دو خبر ددې هيواد دخپرونو لپاره مهم وي او د سر په ېيانو د وژل کځپه افغانستان کې د برتانوي پو

 ورکوي.  ځایخبرونو کې ورله 

 ر کې دي. په دې کې د هغه پوځي خپلوان په س . ز کوييخلکو پر ژوند اغ نوروولې؟ داسې پېښه د ډېرو

هغې ملک د دفاع وزارت لپاره، دحکومت لپاره او د نورو پوځيانو لپاره به دا يو مهم خبر وي.  د ولس د 

هغه وگړي چې د افغانستان د جنگ مخالفت کوي، ممکن خپله خبره بيا تکرار کړي او په حکومت 

  فشار راوړي. 

  

د سيمې خلکو کسان  ددې مهمچې  ىخبرجوړولو دويم شرط دا دد.  له يوې پېښې ۲

 .يته څومره نږدې د

ې د ځور ېپه مياشت کې د نړيوالو ډلو سره د يو  ۍم کې د م ۲۰۰۸دافغانستان د کرکټ لوبډلی په 

 لپاره هم مهم و.   لوبومينه والولوبواجازه تر السه کړه.  دا خبر نه يوازې د افغانانو لپاره بلکه د نړۍ 

وانانو ځاخوالو تر څنگ دا يوه په زړه پورې پېښه وه او په تېره بيا د ولې؟  ددې هيواد د جنگ او د نورو ن

 لپاره د خوښۍ وړ خبر و.

 

 انگړتيا دا ده چې پېښه څومره په زړه پورې ده.ځ.  د خبر درېمه ۳

انمرگي ځماندان احمد شاه مسعود دقوټه د افغانستان په يوه مخور ېم د سپتمبر په نهمه ن ۲۰۰۱په 

ې ځښ کړل.  خو له دې دوه وريينې خلک هځوادونويزې افغانان بلکه د نورو هبريد پېښې نه يوا

 کړه.    هپک هارک په نړيوالو تجارتي مرکزونو پېښې ټوله نړۍ هکيوروسته د نيو

 

  وخوري. ټکان  هغه څه ته خبر ويلى شو چې په اورېدويې ډېرخلک.  ۴
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د خپلې عهدې نه استعفا وکړه.  سمدالسه د  م د جون پر شپږمه نېټه د افغانستان دوو وزيرانو ۲۰۱۰د 

زياتو افغانانو لپاره دې پېښې تلوسه راوزېږوله .  نورې پوښتنې او اندېښنې ورسره شوې چې په دې به د 

 ملک حاالت څنگه شي؟ 

 

 پيدا کړي خبر وي.تلوسه هغه معلومات چې په ډېروخلکو کې . ۵

 ېت په خپرولو تورنيې په افغانستان کې د مسيحيې ټولنيمرستندو يوالېمياشت کې دوه نړ د جون په

شوې.  د تورونونه د انکار او د پلټنو په اړه بيانونه جاري شول.  خلکو حکومت ته د پلټنو غږ وکړو او په 

 ښارونو کې غونډې او مظاهرې وشوې. ځينو

 

 انگړتيا ده.ځ.  کشمکش او تود والى د خبر۶ 

اسي حل په وروستي پړاو کې يچې په افغانستان کې د س همنلپه مياشت کې امريکا و ۍم د م ۲۰۱۰په 

دا هغه خبر وچې د  .ونډه ولريپه حکومت کې چې کولی شي شرايطو سره  ځينود اصالح شوي طالبان 

 دو. ېکار ښکار یکه دا يو ناشونځران هم کړل يتلوسې سره سره يې خلک ح

  

 .خبر جوړوير عادي پېښه ي.   يوه غ۷

دا د هرې ادارې خپله .  بله دا چې انگړتياوې په هر خبر کې نه ويځده چې دا ټولې  د يادونې وړ خبره

تگالره ده چې کوم خبر، خبر گڼي او کومه پېښه ورته د خپرولو وړنه وي.  د بېلګې په توگه افغانستان 

 کې د ډزو او د بمونو خبر ممکن د خبر وړنه وي چې هلته خلک په ودونو او خوشاليو کې نه يوازې

وي.  بله دا چې هلته هره ورځ داسې پېښې ځي ډزې کوي، بلکه السي بمونه هم د ډز لپاره غوريهوا

کې دوسلو او د  ونوي ملکيکيږي، او که مرگ ژوبله په کې نه وي نو څوک يې د پام وړ نه گڼي.  په اروپا

  مه پېښه شي.وي نوهغه يوه مه یشي او که يو کس هم په کې ټپي يا وژل شو یبم ډزې يو خبرجوړول

 د خپرونو مسئولين هره ورځ ددې پوښتنې سره مخ وي چې يو خبر څه وخت د خپرولو وړ وي. 

 

 هر خبر په انسان کې درې ډوله احساسات راپارولې شي
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برف کوچ، طوفان او واوره ښوېدنه الب،يطبعي يا قدرتي افتونه، لکه زلزله، س -: خواشيني او مايوسي

دل او ېړيوغرقېني حادثې لکه د الوتکې غورځېدل، موټر ، الرۍ ټکر او د بحري بسيلۍ، وبا مرضونه،  انسا

دوی د کور د غړو ناڅاپه ناروغي راني او مالي تاوان يې اړولي وي. د نامتو کسانو يا دځجنگونه چې ډېر 

ارتي توکو د حکومت له خوا په خلکو يا په تج ،لل. د ونډو په بازار کې تاوانياو مړينه. د نړيوالو لوبو با

ماليه زياتول، په بازار کې د توکو بيعې  لوړېدل يا ددوی نشتوالی، د سياسې يا مذهبي ډلو له خوا د 

نا، ليکنو ي. د امنيت نشتوالی، په ویيا پوليسو له خوا په افرادو تېر ځوگړو شخصي ازادي اخيستل، د پو

 ې ورکولو بنديزونه.  ياو را

، ینځنه، په ملي يا نړيوالو لوبو کې د لوبې گټل، د لوبغاړو هر کلو لماځد ملي ور -: خوښي او تلوسه

کول، د يوې وژونکې ناروغۍ عالج موندل، د نړۍ نامتو کسانو لکه د هيوادونو ی ډال او درناوياتالنو ته م

په يو ملک  ،د مشرانو، فلمي ستورو، سندرغاړو، لوبغاړو او يا ددوی د کورد غړو ودونه، د ماشوم زېږيدنه

 دل.ېد ظالم حکومت ختم کې

واد ته يدا هغه خبرونه وي چې تبصرو او نظريو ته الره پرانيزي.  د سياسي مشرانو بل ه -: فکراو سوچ

غونډې ، د روغې جوړې خبرې، مظاهره او  ېواد په کچه، يا نړيواليسفر ، ددوی بيانيې او غندنې، د ه

دتمدن نښې موندل، د ساينس او د ټکنالوژۍ په و انسانانو يدپخوان ناورو هډوکي ياځالريون د لرغونو 

ړنې، د يي څيکشف، د طبيعت، کاينات، زمکې او سمندر په اړه نوي موندنې، روغتيا یدان کې نومي

 ړنو نتيجې.ېليکنې اويا د څ ېفنونو او هنرونو نوښت، نو

 

 ېاو نړيوال يې.  لونوميږي " بوليټن "خپرول دخبرونوويژن د څو خبرونو يو ځای ېليپه راډيو او ټ

يې اورېدی او يا راډيوگانې او ټيلېوېژن شبکې په هغو وختونو کې خبرونه خپروي چې زيات کسان 

کومې   ليدی شي او ددې لپاره ډېر لگښت کوي چې د خلکو دکارونو او داړتياوو په اړه ځان خبر کړي.  

 کې تازه خبرونه وړاندې کوي.  په هر ساعت  ، دویادارې چې ټوله ورځ او شپه خپرونې لري
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شي چې د يوې يا يوې نيمې دقيقې نه يې وخت نه  یدېهغه لنډراپورچې يوغږ ولري د خبرونو برخه ک 

. هدف يې دا وي چې ید ی( نوم ورکړی شونوزياتيږي. دې ته د ايلسټريټيډ بوليټن ) تصويري خبرو

غوږ نيسي او نورې خپرونې نه اوري، دوی ته په خبر کې هغه مهم غږ  يوازې خبرونو ته یکوم اورېدونک

شي چې خلک يې اورېدو ته تلوسه لري.  د بېلګي په توگه د مصرد خلکو د پاڅون پر وخت  واورولهم 

ولس دصدر حسني مبارک وينا ته په انتظارو.  په هغه شپه دده د وينا مهمې جملې چې " زه د کال په 

 .ېو ېشاملي بوليټن کې راډيوگانوپه خبر وډېردم" د ږېکې قدرت پر یپا

 

. هره اداره غواړي چې دوی تر ټولو ید یسوب شو ۍسيالدد خبرونو نوښت د ډېرومطبوعاتو ترمنځ 

وړاندې خبر اورېدونکو ته ورسوي چې مشتريان يې زيات شي او دوی د باور وړ وگرځي.  خو کله کله په 

ږي. د مصر د پاڅون يوه بېلګه د خلکو د مظاهرو په درېيمه ورځ خپرېسم خبرونه دې منډه کې نا

" هغه ژورناليستان ید یوليدل شوه.  ناببره يو چا چيغه کړه چې "حسني مبارک بحرېن ته تښتيدل

دې خبرورکړوخو څوک چې باتجربه و، ورسره يې دا هم  ، دېخپرونو کې يې خبرې کول ۍچې په ژوند

سه دا يوه گنگوسه )اوازه( ده" نورو سم د السه  د خبر زاويه بحرېن ته واړوله او تبصرې ل چې" تر اويو

د خبر پخلی او بيا يې د خپرولو لومړۍ .  په داسې حاالتو کې ښه تگالره هم دا ده چې ېيې پيل کړ

 تابيا وشي.

يله کې له واکه کال کې د ولسي مظاهرو او پاڅون په پا ۲۰۱۲د مصر ولسمشر حسن مبارک په يادونه: 

لېرې کړل شو، په مصر کې مظاهرې په ټوله عربي نړۍ کې د عرب د پسرلي د هغو پاڅونونو لړۍ وه 

 چې ولسونو د حکومتونو د پرځولو او لېرې کولوپه موخه پيل کړې وې.

 

ه مني بس کې روان ليوپوردو ته د کابل نه دسېسټ په غزني کې دخپلوانو ليم  يوافغان ژورنال ۲۰۰۸په  

ښودو اود سړک پر ېټولو سورليو موټر پر ،ل شوېيپه لويه الره ددوو غاړونه ډزې پ د غزني سره نږدېو. 

 ځکې ددوو ډلو ترمن ځایخبر و چې په هغه  یانونه پت کړل.  موټرچلوونکځيې غاړه د لويو تيږو شا ته 
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ه په موبايل ځايسټ له هغه يژورنال شخړه روانه وه.  هغه ژورناليست ته نور معلومات هم ورکړل.

 ټيليفون خپلې ادارې ته خبر ورکړو. 

يا د اراډيو، ټيلېوېژن يا اخبار لپاره د خبرونو د ورکولو دنده پرغاړه لرلې نو  ېد يو ځکه تاسو په هغه ور

 لې موخبراخيستو؟وسټ له خيژورنال

کې دې، هر څه  ځایهغه د پېښې سټ زما د ادارې سره کار کوي، يو، ژورناله ،سانه دېاواب ځددې 

که د پېښې شاهد پخپله ژورناليسټ نه وي او يوعادي  شي. یپخپلو سترگوويني او نورو ته يې بيانول

کس د پېښې شاهد وي نو څو کسانو سره خبرې کول او هغه معلومات له چاڼه ايستل غوره خبره ده.  

پر وخت انساني حواس پر ځای نه وي.   ددې لوی علت دا دی چې د هيښونکې حادثې، ټکان او د وېرې

يوځل زمونږ موټر په سړک چپه شو چې په کې شپږکسان ناست و.  مونږ ټول معمولي ټپيان شو خو 

موټر له کاره ولوېدو او د سړک پر غاړه د بل موتر په انتظارخبرې پيل کړې.  دوو کسانو ويل چې د 

چې د باران له کبله د موټرپايه وښوېده، يو موټربريک خراب شوی و، ما او يوبل کس دا حدس وهلو 

کس په دې نظر و چې ډريورخوب وړی و يا نشه يې کړې وه. کله چې د ډريور نه مو پوښتنه وکړه نو 

 هغه وويل "دا د خدای کار و"

 

 .  د خبرلويه سرچينه د يوې پېښې شاهدان وي ۱

 يښتونېو د يوې پېښې په اړه پوره او ر.  ایم(  د معلوماتو د تر السه کولو مسلک ديزصحافت ) ژورنال

دې لپاره هغه د باوروړ ملگرو ته اړتيا لري چې د  سټ لومړۍ دنده ده.  ديمعلومات راټولول د يو ژورنال

سټ چې يدوی د ټيليفون نومرې يې پکارې وي.  کوم ژورنال ونو نه معلومات ورکولی شي. دځاي ورېل

ه نړۍ کې ځوي.  په لويدي ېپل مسلک کې وروسته پاتد ساتلوسيسټم ونلري، پخ ان سره د نومروځ

)موبايل ټيليفون(  ژغوري او په تېره بيا هغه چې د  یژورناليستان خپل د ټيليفون د نومرو کتابگوټ

ينې ځسياسي مشرانو سره تل مرکې کوي او د خپل معلوماتولپاره د ډېرو سرچينو نه کار اخلي.  

تيا کوي اوهغه معلومات چې دوی يې لري د ملگرو سره سټان د يو بل سره مسلکي ملگريژورنال

 شريکوي. 

 

ملگري او مسلکي همکاران د خبرونو سرچينه  وړ پرتو سيموکې د باور ورې. په ل۲ 

 وي.  
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يوه اندازه  ونهکسانودو د هالر يهپوليسودکندهارپرلو دهلمندم د جون د مياشتې پر لسمه نېټه  ۲۰۱۰د 

دې خبر اصل سرچينه پخپله د پوليسو اداره  .  دکړي وپټ موټرکي يي چي په وموندل  کيمياوي مواد

دا مواد کوم ډول و، چې  اخلي دې پېښې په اړه نور معلومات به يو ژورناليست پخپله د پوليسو نه  ده.  د

ساتل شوي او څوک  ځایاوسيدونکي دي، اوس کوم  ځایڅه خطرونه يې لرل، دا دوه کسان د کوم 

 ترې پوښتنې کوي.

 

 سرچينه وي. خبرونوځينو.  پوليس د ۳

سټ پلټنې غواړي نو د حکومتي کسانو سره به خبرې کوي.  پدې لړ کې يکه ددې خبر په اړه يو ژورنال

د سيمې چارواکي،  وزارت، وياند، او نور مسئول کسان مهم دي.  هغه بيانيې او مطبوعاتي اعالنونه چې 

سټانو ته تر ټولو وړاندې ورکړی کيږي. په دې چې هر يژورنال د حکومت يا د نورو ادارو له خوا خپرېږي، 

ي.  په  داسې ځسټ دې پام وکړي چې د چا ډنډورچي ونه گريڅوک ترې ژر خبر شي.  خوژورنال

غونډې د نوي  اعالنونو کې دخپروونکې ډلې هدف دې ورته معلوم واوسي. هم دغسې مطبوعاتي

 ې د معاملې يو اړخ په کې څرگنديږي. تگالرې او د مهم اعالن لپاره رابلل کيږي چ

 شي.  ىدې.  چارواکي، مطبوعاتي خبرتيا پاڼې او غونډې هم د خبر سرچينه ک۴

د خلکو پر مخ وتړي  ځایت ساتونکي هغه يد يوې بمي چودنې يا دې ته ورته پېښې نه وروسته د امني 

د پېښې ټپيان يې ورته اوړي سټان هم ورته نه پرېږدي.  پداسې وخت کې هغه روغتون چې ياو  ژورنال

ن ورته مړي يا ټپياچې څومره  خبر ويوي، د معلوماتو سرچينه کېدی شي.  د روغتون کارکوونکي 

راوړل شوي دي.  که په ډاکټرانو کې څوک وخت ولري نوله ده د ټپيانو حالت هم تر السه کېدی شي.  

ډ نه جوړوي.  که په ټپيانو کې خو په دې وخت کې يو با احساسه ژورناليست د هغوي پکار کې خن

ي نو د يدوی پخپلوانو کې څوک معلومات لري او غواړي چې څه ووا څوک د خبروکولو جوگه وي او يا د

 غه وخت پوښتنې لنډې پکاردي.اشي. بيا هم یپېښې تفصيل درته ښودل

      

 کارکونکي د خبرسرچينه کېدى شي.د روغتون .  روغتون او ۵

سټان ورته نشي يالبونويا زلزلې له کبله الرې بندې شي اوژورناليکې د س کله کله په يوې سيمې

يا په الوتکو کې خواړه او نورمواد  (لي کاپټريهپه چورلکو) .  په دې وخت کې هغه ټولنې چې یرسيدل

 یخو دا د هغو مالي او ځاني تاوان په اړه معلومات لري او تاسو ترې پوښتنه کولی شئخلکو ته رسوي د 
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ټولنو کې کارکوي او غواړي چې نړيوال له پېښې خبر مرستندويه ينې کسان چې په ځنه ده.  دنده 

مره محدود وي اغودوی معلومات هم شي، د خپل توان او وسايلو سره سم ميډيا ته حال ورکوي.  خو د

 دوی مرستې وي.  دتر کومې چې 

 

 او نړيواله مرستندويه ټولنې د خبرسرچينه شي  ځاى.  کله کله ۶

يگر( خپرونه روانه وه. زدوولسمه نېټه،  د بي بي سي ماښامنۍ ) په لندن کې ماام د اگست په  ۱۹۸۸په 

خبريال د يوې تازه پېښې خبرورکړو چې د افغانستان  ييځا ته له پېښورهد څانگې د هغه وخت مشر

و او نړۍ ترې  یاعالن شو شېبه سره يې نږدې تړاو لرلو.  خبر د پاکستان په ملي ټيلېوېژن هم هغه

يو څو جملې وليکلي او سټوډيو لوري ته يې منډه کړه. تر د خبرتيا  سمدالسهالخبره نه وه. زمونږ مشر

شې نه ېدو. مشر د سټوډيو د شېدو د پښتوخپرونې وروستۍ رپورټ لوستل کېهلته رس یڅو چې د

ټ رالنډ کړه.  وراخوا ناست  پروډيوسرته په غوږوزي کې وويل چې يو مهم خبردې، وروستۍ رپور

پروډيوسردېوالي ساعت ته وکتل اوسريې وخوزوو چې وخت نه لرو.  مشر ورته په غوږوزي کې چيغه 

کړه چې " ضياالحق مړ شو"  هغه ژرد الس په اشاره بل همکار ته د رپوټ د لنډولو وويل او خپرونه د 

انستان کې دسياسي بدلون نه به په افغ يهزې تر پاېد اويايمې لس  ده .ېته ورس یتازه خبر په اورولو پا

په   .غږولې، ملي سرود او ترانې ځاید عادي خپرونو پر ملي راډيو به ناڅاپه دل چې ېخلک په دې خبر

ي کې ملي يم د اکتوبر په دولسمه نېټه د پاکستان په ټيلېوېژن د شپې يو روان پروگرام په نيما ۱۹۹۹

وشو. د پروېز مشرف تقرير د نړۍ د ټولو خپرونو لپاره  له خوا د کودتا د خبرونو تايد ځسرود غږيدل دپو

 د خبر سر چينه شوه. 

م  وروستيو دريو مياشتود نړۍ د خپرونو بڼه بدله کړه.  هغه وخت د امريکې د سي ان ان  ۲۰۰۱د 

ان له ځادارې په ټيلېوېژن هره شېبه د پېښو تازه معلومات د فلم سره ښکاره کاوو اونورې ميډيا ترې 

او  یپاڼود خبر يا دمرکې نه خبراخيستل رواکاردځژن او د ورېوېليجوړول.  د نورو راډيوگانو، ټ خبرونه

نوم ياد د هغه راډيو يا د ټيلېوېژن رعادي حاالتو کې کيږي، خو لوی شرط يې دا وي چې يدا په ډېرغ

م د رسنيو يودې دوه گټې دي، يوه دا چې که خبر غلط راوختلو نوغاړه به مو نه وي بنده او د شي. د

 وي. یساتل یاخالقو ته به مو درناو

 

 مطبوعات يا خپرونې د خبر سرچينه وي.       نور.  ۷
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له  زلزلې د )سونامي( چې د هند دسمندر په تل کې البيم د دسمبر په مياشت کې هغه س ۲۰۰۴په 

دې پېښې د هغه  دد زرگونو خلکو کورونه الهوکړل او لويه مرگ ژوبله په کې وشوه.   ،کبله راوزېږېدو

لو مطبوعاتو خپاره کړل.   ېال بېوخت عکسونه او فلمونه د عامو خلکو له خوا واخيستل شول او وروسته ب

.  ويفعال  بيانولوکېکټرونيک وسايلو له کبله ولس د خبرونو په موندلو او ددې تفصيل ينن سبا د نوو ال

د همدغه عکسونو او فلمونو د الرې خلکو پاڅون  ونوونس او د مصر د ولستم په پيل کې د  ۲۰۱۱په 

ت کې داسې عکسونه او يا فلمونه کتلي وي چې عامو خلکو پخپل موبايل يوليدل. تاسو به په انټرن

زم " نوم يژورنال يزم يوه نوې بڼه ده او اوس ورته د " ولسي. دا د ژورنالومرې اخيستي ويفون يا کېليت

 معلومات درکړو. ای نوربل ځ. په دې اړه به په ید یهم ورکړی شو

 

 .  ولس د خبرونو لويه سرچينه وي. ۸

يو ژورناليست د معلوماتو لپاره تل د هر ډول خلکو سره خبرې کوي او کله داسې هم کيږي چې د يو  

مهم کس د مرکې پر وخت داسې معلومات ورکړي چې له هغې خبر جوړ شي.  ځينې مرکې د خبر وړ 

 ليست ورته تياری نيسي.  په دې به د مرکې په برخه کې نوره رڼا واچوو.معلوماتو لپاره کيږي او ژورنا

 

 .  يوه مهمه مرکه د خبر سرچينه کېدى شي.۹

د يو ژورناليسټ کار د ولس د ډېرو وگړو سره اړيکې جوړول اوتر ټولو گران کار د خپلو خبري سر چينو 

د ډېرو داسې پېښو معلومات لري چې پټ ساتل وي.  د حکومتي چارواکو او په دفترونو کې کارکوونکي 

د ژورناليسټ لپاره مهم وي او کله کله د يو خبر يا راپور په ليکلو کې ورسره مرسته کوي.  د بېلګې په 

          توگه د يو سياسي گوند د دفتر کارکوونکی درته د يوې غونډې په اړه له هر چا وړاندې خبر درکوي.

 

 جوړولى شي.  .  پټې يا مخفي سرچينې هم خبر۱۰
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د يو جنگ حال د خبريالۍ په الره لومړی گام واوبېلگه يې مونږ د هيروډوټس په تاريخ کې گورو چې د 

پارس او يونان د جنگونو کيسې يې بيان کړې. خوهيروډوټس پخپلو سترگو دا جنگونه نه و ليدلي او د 

جنگي خبريال د هالينډ "ويلم وان ډي ويلډي" په  نورو له خولې بيان شېي کيسې يې وليکلي.  لومړی

م کې يوې وړې کښتۍ کې سپور شو او په سمندرکې يې د هالينډ او د  ۱۶۵۳نوم يو انځورگر و چې په 

انگلستان د بحري بېړيو د جنگ واړه واړه انځورونه يې جوړاو وروسته يې يو ځای کړل. ده د خپل 

 کې ددې جنگ حال بيان شوې و.  حکومت لپاره يو راپور هم وليکلو چې په

په پښتو ژبې کې منظومې جنگنامې د جنگي خبرونو بېلگې دي خو په شعر کې د جنگ حال يو 

 اړخيزه وي اود حقايقو پر ځای افسانه او تخيل په کې زيات وي.  په اتلسمې پېړۍ کې کښل شوې "

حال وايي چې په تاريخ کې د حافظ مرغزي له خوا  دهغه وخت د ځينو پېښو شاهنامه "احمد شاهي 

 هم ثبت دي.   

په اوسني ژورناليزم کې د جنگ د پېښو راپورونه له نولسمې پېړۍ دود شول.  د لندن " دي ټايمز" 

ورځپاڼې په المان او هسپانيا کې د نپولين د جنگونو حال د خپلو خبرياالنو له خوا په راليږل شوي 

 راپورونه خپاره کړل. 

 

گ راپور ورکول په ژورناليزم کې يو تر ټولو سخت کاروي چې خبريال په کې خپل سر په داو د جن

لگوي. دا د ژورناليزم تر ټولو بريالۍ څانگه وي اوهر هغه څوک چې د جنگ خبرونه يې ورکړي وي 

 کامياب گڼلی شي. نامتو ورځپانې او خپرونې د داسې ژورناليسټانو د نوم سره " جنگي خبريال" يا "

وار کاريسپانډينټ" توري ليکي چې خلک خبر شي، دوی د ميدان نه تازه راوپورونه تر السه کوي. 

دجنگ د خبريالۍ يوه ستونزه دا ده چې ژورناليسټ به چرې هم د دواړو غاړوپه خبرونو کې انډول 

 نشي ساتلې ځکه دی به د يوې يا بلې جنگي ډلې په مورچه کې ناست وي.  ځينولويو خپرونو ددې
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الره دا راويستې ده چې خپلو دوو خبرياالنو ته کار سپاري او بيا د دوی په رالېږل شويو خبرونو يو هر 

 اړخيزه  راپور جوړوي. 

د نوروټولوپېښو په پرتله په جنگ کې د دروغو راپورونو امکان ډېر زيات وي ځکه هره غاړه د وسلې او د 

اچوي.  د افغانستان د کورنيو جنگونو پر وخت،  جنگ د تاکتيک نه عالوه پخپل حريف روحي فشار هم

په بي بي سي کې زمونږ لپاره تر ټولوگران کار په وړو جنگونو کې د يوې غاړې د دعوو سپيناوی و.  

دوی به د ژونديو خپرونو نه لږ وړاندې ټيليفون وکړو چې مونږ دغه ځای " فتح" کړو.  بيا به مو خپل 

ليفون وکړو چې په سيمه کې به اوسېدل او پوښتنه به موترې وکړه.  خبريال يا هغو نورو کسانو ته ټي

مونږ به تر هغې دا خبر نه خپراوه چې د بلې غاړې نه مو حال نه وي اخيستي يا به د دې تايد ځايی 

خلکو نه و کړی. د جنگ د راپور ورکولو لپاره زيات وخت پاخه ژورناليسټان ورلېږل کيږي. د جنگ 

ناليسټانو پخپله خوښه کيږي او هيڅوک يې په زوره نشي بيولی.  که تاسودا دنده ميدان ته وتل د ژور

 په غاړه اخلئ نو د ژورناليزم د ټولو اصولو سره سره دې ټکو ته به هم پام کوئ:

.  په جنگ کې کارېدونکې د هر ډول وسلو نومونه مو زده وي او د دوی د ډزو غږ هم د يو بل ۱

 نه توپېر کولی شئ.

 نډو وهلو او لکه د پوځيانو د جنگ په ميدان کې خپل ځان ژغورلی شئ.  .  د م۲

 .  د راپور ورکولو لپاره درسره ټول عصري وسايل موجود وي.۳

.  کله چې د يو جنگ راپور ورليږئ نو خپل زيار وباسئ چې د مقابل لوري په اړه هم خلک ۴

 خبر کړئ.

ينو راپورونو په ورکولو بنديز لگولی وي.  .  کله کله هغه پوځ چې تاسو ورسره مله يئ، د ځ۵

 تاسو به خپله اداره خبروئ چې له تاسو دې توقع ونلري.

.  تاسو د خپل غږ په خپرولو پخپل بنديز لگولی شئ چې څوک مو ونه پېژني او د کارمخه مو ۶

 ونه نيول شي.

ن د هغه جنگي .   د جنگ پر وخت د ځينو وړو ځايونو نيول او يا دښمن ته تاوان اړول ممک۷

ډلې لپاره به د ورځې مهمه پېښه وي خو دا ضرور نه ده چې د ورځې مهم خبر هم وي. د دې 

په اړه به تاسو هغه جنگي ډله خبروئ چې تاسو د هرې پېښې راپور خپلې ادارې ته ورکوئ 

 خو د دې د خپرولو يا نه خپرولو اختيار تل د مدېر سره وي.
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ته ځينې خلک د ژورناليسټ نوم نه ورکوي خو په دې به بل ځای د جنگ په اړه خبرونو ورکوونکي 

 بحث وکړو.
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ل شوه او ينن پشمېر بحثونو او دوه ځلې ځنډېدو وروسته باالخره  ديود سولې جرگه 

 .يروانه وبه درې ورځې  ږي چېيهيله ک

 

 د خبر دا لومړی جمله درته څنگه ښکاري؟

شي چې دا د هغې جرگې  یوري او د افغانستان پېښې څاري، ويلارونه خب ځهغه کسان چې هره ور

نې کابل کې وشوه.  خو هغه ېافغانستان په پالزمد م د جون په مياشت کې  ۲۰۱۰چې په  یخبر د

،چې جمله کې يو مهم ټکي ته اړتيا لري ۍد خبر په لومړ ی دیدې خبر سره مخ شو څوک چې نن د

 ! کابل.هغه د ځای ښودل

ي چې په دې به يخو نورو يې مخالفت کړی او وا ید یخلکود جرگې جوړول ښه کار بلليوشمېر:  خبر

 ته نه رسيږي. یروانه شخړه پا

 ؟ئپه دې جمله کې څه نيمگړتيا وين

يا، داسې جملې د خبر لوستونکو، ايو شمېرخلک څوک دي؟  د افغانستان اوسيدونکي دي که بهرنيان؟

يا، د گډون ا لومات ورکوي؟   داسې جملې دې ولې د خبر برخه شي؟اورېدونکو، يا کتونکو ته څه مع

ژندگلوي زياته مهمه نه ده؟ که د جرگې خبر په ېدې مشر ياد مشرانو پ ، دځایره، د جرگې ېکوونکوشم

 ۍې روانه وه نو د لومړځ.  خو دا جرگه درې ورئش ئکارول ياخيستل کيږي نو د نن ټک ځغه ورماه

ورځپاڼه په بله ورځ د خلکو الس ته رسيږي ، د راپور لپاره مهم وي ځکه چې ې نېټه به د اخبار ځور

 رشيف کې وساتي.اوي اوممکن څوک يې په  ېليکنه تر ډېره وخت پات

 

  دا د خبر په ليکلو کې د پام وړ توکي دي. ؟ څوک؟ او څنگه؟ځایکوم 
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 دوېمه نېټه ه چې د جون د مياشتېلسمدود غبرګولي په ه د سولې ملي مشورتي جرګ

پيل شوه . په جرګه کې د افغانستان له گوټ گوټ څخه کې په کابل ښار  ،کيږي

.  انه ولميم ۲۰۰غړي او  ۱۴۰۰ چې په کې کسانو گډون کړى و ۱۶۰۰شاوخوا 

پرېکړه ليک صادرکړچې د افغان حکومت  همادو يو ۲۰۰ په وروستۍ ورځ د جرگې 

 .کويينگارله وسله والو مخالفينو سره پر خبرو اترو ټ

 

 ؟  بله کومه ستونزه لري که نه؟ هل شوې ديڅنگه پ لومړۍ جملهخبردې  د ئڅه فکر کو

ل به يې يي.  پځمه جمله به په سر کې راسکه درځنو  ید یليکل شو ځدا خبر د جرگې په وروستۍ ور

وري نو پرله ادا خبرکه څوک  په رېډيو يا ټيلېوېژن   رو ده.ېد وروستي خبرنه کيږي.  بله ستونزه د شم

 یشي، نو لوستونک خپرې کې ېيا په وېبپاڼ ېپاڼځرې په ورېي.  که دا شمځرې يې له ياده ووېپسې شم

شي خو د راډيو او ټيلېوېژن ژوندۍ خپرونې اورېدونکي ته دا موقع نه ورکوي.  بيا کتلی او لوستلی  بيايې 

 پاڼې ليکنه توپير لري. ځهمدا ده چې د راډيو او د ور

 

وادونو په ېر نورو هېملگرو ملتونو، امريکا، برتانيا او يو زيات شم و،ټولن ووالنړي

ويلي يې دي  افغانستان کې د سولې د ملي مشورتي جرگې د پرېکړو هر کلى کړى او

 مهمې مادې په الندې ډول دي.  ېد پرېکړ چې په عملي کولو کې به يې مرسته وکړي.

 

ڼې لپاره سمه ده خو د راډيو نطاق به د خبر وروستۍ جمله پاڼې يا د وېب پاځدخبر دا برخه د ور

لولي، دې ته دې پام وکړي چې اورېدونکې، هغه کاغذ ې بدلوي.هغه نطاق يا وينا وال چې د کاغذ له مخ

. ولې داسې نه کوي یير دځ...دا مانا ورکوي چې اورېدونکې هم درسره کاغذ ته الندې ډول نه ويني.  

 مهمې مادې داسی دي." ې" د پرېکړ ليکي،ې ي چې قلم راواخلي او و

   نه د سترگو لپاره.،داجمله د غوږ لپاره ليکل کيږي

ږي او نطاق به پام کوي چې هره جمله په واضح يدا مادې به په ليکلي بڼه د ټيلېوېژن په پرده راښکاره ک

 مهمې مادې" ې"د پرېکړ ي. لکهيتوگه ووا

ر لري. پکار ده چې د ېدل توپېوېژن په پرده کتل اوله راډيو اورلوستل، د ټيلې يوخبرپکارغذ يا کمپيوټر

 خبر ليکلو پر وخت دې انساني حسياتو ته دې پام وشي. 
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 ېدسولې ملي مشورتي جرګې پرېکړي چې يوا وال طالبانه وسلپه افغانستان کې 

څ داسې څه نه وو، چې څوک دې پرې د روانې ستونزې د يپه کې ه وي ادتکراري 

 اره حساب وکړي.حل لپ

 

 دا جملې د يو خبر په توگه خپرول مناسب دي؟ ئڅه فکر کو

کله کله داسې هم کيږي چې د مخالف لوري له خوا هيڅ نه وي ويل شوي او يا هغوي د خبرو نه ډډه 

شي چې د يو  یث پوښتنه يا خپل شک څرگندوليسټ د يو وکيل په حيکوي.  په دې حالت کې ژورنال

 دا شي اوخلک سوچ او فکر وکړي. يبحث لپاره الره پ

 

 

ونو زور يدسره سم د طالبانو برل يپله  ېجرگ ېد مشورت ېد افغانستان د سول

ته درناوى نه کوى او ورته کوم  ېجرگ ېچى هغوى دغ ىستى او دا د دې ثبوت دياخ

 مفهوم نه لرى.

 

 ؟ئدا جمله څنگه ارزو

چې د  یکن غلط وي.  دده سره څه ثبوت دسټ پخپله يوه ادعا کوي چې مميپه خبر کې ژورنال

ل يورکول دوه ب ه رايهلري.  خپل شک څرگندول او خپل طالبانوپه بريدونو کې زور، د جرگې سره تړاو

 راپور يا د پروگرام برخه کېدی شي. او دا په تحليلي ې ورکولونه ډډه کيږييکارونه دي. په خبر کې د را

 خبر لنډ او په واقعتونو والړ وي.  
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واليت درې ولسوالۍ د ملي اردو، پوليسو، ملي امنيت او ايساف ځواکونو له د تخار 

 ۲۰۹د   خوا د کوکچې تر نامه الندې عملياتو کې له مخالفينو څخه پاکې شوې.

په خبري   مه۱۷شاهين قول اردو قوماندان، جنرال مراد علي مراد د غبرګولي په 

ورځې مخکې پيل شوي و او په پايله کې  ۹ناسته کې وويل، چې ياد شوي عمليات 

او خواجه بهاء الدين ولسوالۍ په بشپړه توګه له مخالفينو څخه پاکې  کالدرقد، ينګي 

د مراد په وينا، دا ولسوالۍ له نښتې پرته د دولتي ځواکونو السته ورغلې او د   شوې.

 څ مقاومت نه دى شوى.يېښې او ها هغوى له راتګ مخکې طالبانو سيمه پر

 

 په دې خبرکې څه نيمگړتيا شته ؟

دا کړي چې تلوسه ولري. يسټ له پکار دي چې هغه  جمله په کې پيژورنال ،ډېرخبرونه يوه تلوسه لري

ماندان خبرو يوه تلوسه او شک راوزېږول. ايا دا امکان لري چې يوه سيمه قوپه دې خبر کې د امنيې 

وي و؟ خبري ناسته په عامه توگه د حکومت د دحکومت د مخالفانو نه پاکه شي؟  په تېر کې څه ش

که تاسو د قوماندان په ميلمستيا کې ډوډۍ سټانو سره د ښو اړيکو د ساتنې يوه موقع وي. يژورنال

پام مو وي چې ژورناليست دچا خوړلې ده نو هم مجبوره نه يئ چې څه هغه غواړي ، ورته خپاره کړئ.  

   .ډنډورچي نشي کېدی

 
 :اسې دهددې خبربله برخه د

د خبريال د راپور پربنسټ، په دې ولسواليو کې يوازې کورني او بهرني امنيتي  زمونږ

 ږي.يږي او خلک ډېر کم تر سترګو کيځواکونه ليدل ک

 

وماندان په خبره خپل قخبريال د خپلو سترگو ليدلې حال په بيانولو دامنيې د  اييځپه دې جمله کې 

ي و، چې د سيمې يو څو کسان يې پوښتل کارداښه نه هم  خو ددې ي چې غوره کار دی،شک څرگندو

 .وای

 

 ه:د خبر وروستۍ برخ 
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ته وويل، چې د امنيتي  زمونږ خبريال کلن بسم اهلل۳۲دونکي ياوس کال د ينګي

هغه زياته کړه، چې امنيتي ځواکونه څو ورځې  ځواکونو حضور ته خوش بين نه دي.

 ږي. يارامي پيل فين ورته راځي او ناځي او بيا هم مخالووروسته له سيمې څخه و

 

چې د ينگي کال ددې اوسيدونکي نوم )که  ئپه دې جملو د خبرتوله ) توازن( برابره شوه خوڅه فکرکو 

نوم وي(  نو څه ستونزه به ورته پېښه شي؟  ممکن داسې نه وي خو تکړه ژورناليستان  يهم دايې اصل

ه اړه هر شي ته پام کوي او که په سلو کې يو چانس د خطر پ ،ساتي ېتل د خپل خبر سر چينه ژغورل

د بسم اهلل  هم وي چې دده په خبر به څوک وگواښل شي نو د خبر په ليکلو کې دې احتياط وکړي. 

د  یدي؟  که دا نظر د ډېرو نورو خلکو هم وي چې هغو يا دا ويل ضرورا.یدلن ېرش کدنومې کس دوه 

 له به داسې وي.نو د خبر جم يت په اړه شک څرگندويامن

 

چې امنيتي ځواکونه څوورځې اوسيدونکو زمونږ خبريال ته وويل   ځينوددې واليت 

 رته راځي او نايبه بمخالفين هماغه حکومت ضد له سيمې څخه وځي او  به وروسته

 ږي.يارامي پيل

 

 سم وساتل شي.په کې اوانډول دې  وېد خبرسرچينه دې واضح 

 

ځانمرګي بريد په پايله کې دوه ولسي وګړي وژل شوي او په زابل واليت کې د يوه "

د  نور ټپيان شوي دي .  ىکسان چې د يوه حالت سخت د ۱۳د دوو پوليسو په ګډون 

 ېدغه واليت په شاجو بريد د،ويناپاڼه کې ويلي  ېکورنيو چارو وزارت په خپره کړ

وکو ډک ويناپاڼه وايي ځانمرګي چې له چاودېدونکو ت.  ى دىولسوالۍ کې شو

واسکټ اغوستى و او د بهرنيو ځواکونو يو کاروان يې په نښه کړ خو د هغوى د زيان 

بهرنيو ځواکونو هم تر اوسه پورې ددغه بريد په اړه څه نه   په اړه معلومات نشته.

 "د کورنيو چارو وزارت بريد غندلى دې . دي ويلي.
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 ؟ئددې خبرژبې اود جملو د جوړښت په اړه څه فکر کو

او  ی دیښکاري چې دا خبرد کورنيو چارو د وزارت له خوا خپرې شوې پاڼې نه ليکل شو داسې

چلې جملې دي چې په ېورکړی.  نتيجه يې هم هغه پ یليکونکي په کې خپلو ماغزو ته تکليف نه د

که تاسو د رسمي پاڼو نه يو خبر اخلئ نو بايد د هغې ژبه خبري پاڼو کې حکومتي چارواکو ليکلي وي.  

 .ه او اسانه کړئ او يوازې هماغه خبرې ترې راوباسئ چې په حقايقو والړ ويساد

 

. په دې ى دىبريد شو ىانمرگځکې يو ې ولسوالۍ نن د زابل واليت په شاه جو

ټپيان دي چې دوه په کې پوليس دي.  نور ۱۳وژل شوي او بريدکې دوه ولسي وگړي 

چاديدونکو توکو ډک واسکټ چې له  يي، يو بريد کوونکيد کورنيو چارو وزارت وا

واکونو يو کاروان په نښه کړو.  تر اوسه څرگنده نه ده چې ځو، د بهرنيو  ىيې اغوست

 .ى دىحکومت دا بريد غندل افغان .اوښتى دىبهرنيانو ته څومره تاوان 

 

 لوستونکي او اورېدونکي د خبر د سرچېنې د ښکاره کولو ترڅنګ د هغه تفصيل او جزييات نه غواړي.

ده نو په خبر کې دې ارو مرو د هغې ذکر وشي.  د ې ضرورنه ده  چي که حکومت خبر پاڼه جاري کړ دا

متبادل توري اورېدونکې يا  ځاید جملې د تکرار پر  ،داخله چارو وزارت د حکومت يوه برخه ده

 ان ته راکاږي.   ځلوستونکې 

 ي.   ش ځایهم معلومات په کې د خبر ليکلو لپاره دې ساده ژبه او لنډې جملې وکارول شي او م

 

ته راکاږي، د  ي يا د لوستونکي پام ځانکتونک ياورېدونکد خبرونو په پيل کې دچې هغه لنډه جمله 

کړکۍ په شان وي چې د  ه ييشېکان د شوخبر يا راپور لپاره د يو د دا د او سرليک نوميږي. سرټکي

 خرڅالو توکي يې په کې اېښي وي.  

چې افغانستان ته د بيارغونې او د سولې د عملي هلوځلو په   ىى دجاپان اعالن کړ . ۱

 ميليون ډالره بالعوضه مرستې ورکوي. ۳۲۲نيت 
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 .ىمرستو اعالن کړى د ميلينو ډالرو  ۳۲۲.  جاپان د افغانستان د بيا رغونې لپاره د ۲

 

 دې علت څه دې؟ ؟ دیپه دې دواړو سر ټکو کې کوم يوستاسو لپاره په زړه پورې د

پټه وي چې کيسه داسې لنډه سره سره معلومات هم لري. په سرټکو کې يوه اړولو سرټکي د خلکو پام را

کړي  ځایسټ يوعادي خبر د محاورې سره يو ياو تکړه ژرنال یکله کله يو غښتلنوره تلوسه پيدا کوي.  

ونکي د افغانستان دکورنۍ جنگ لوست يوخبرد راډيو  ي. د بېلګې په توگهړوترې جو ياوخونده ورسرټک

 په يو پړاو کې د خبر سرټکي داسې وويل. 

د تېرې يوې مياشتې د اور بند په ماتولو جگړه کوونکي ډلې اوس بيا  په افغانستان کې

 ښکرپه ښکردي.

 

ي اود زياته نه و يا شپاړسو لسوځپه ساده الفاظ جوړيږي چې شمېره يې له پن ټکيد سرد راډيو لپاره 

او د خبر ترټولو  يوه پوره جمله وي و يا شپږوثانيو نه زيات وخت وانخلي.  سرټکيځنا پروخت د پنيو

اغيز زيات وي.  تصويري  چې په غوږ يې غوره کيږيداسې الفاظ   وي. ځایمهمه برخه په کې 

ملې چې ره، او داسې جېد خلکو په سترگو کې و ، سره اور، د خټو کورونه،ګيمحاورې، لکه تورلو

د هرې خپرونې د سر موسيقي هم کله کله د سر ټکو سره يو  هغه حالت ووينې، کاريږي. یاورېدونک

د راډيوځينې خپرونې د ټولو خبرونو نه درې مهم ځای کيږي چې د دې ډرامايي اغيز زيات شي. 

کله بيا ي . ځرعادي حاالتو کې څلورخبرونه هم سرته رايخبرونه د سرټکو لپاره غوره کوي خو په غ

د بېلگي په توگه د يوېشتمې   نه وي. ځایيوخبر دومره مهم شي چې د سر په ټکو کې بل خبر ته 

د نړۍ ټولو مطبوعاتو زيات  ځور ۍپه عراق او په افغانستان د امريکا د بمباريوپه لومړ پېړۍ په سر کې

نو ته به څومره وخت صله پخپله کوي چې نورو خبرويدې ف هره خبري اداره دنورسر ټکي نه لرل،وخت 

   ورکوي. ځایيا
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، په ټيلېوېژن خلک فلم ) عکس( گوري او هلته د پوره د راډيواود ټيلېوېژن په سر ټکوکې لږتوپيروي

جملې پرځای يو څو الفاظ بس وي.  په دغه الفاظو د ټيلېوېژن وياند د راډيو په پرتله زيات زور ورکوي 

 لري، يوه بېلګه يې داسې ده: او ليکل يې هم توپير 

 

انو او د ازادو لوبډلو ترمنځ د يکابل کې د لومړي ځل لپاره د څرخې پله د زندانه پ

 واليبال سيالي وشوه .

 

دا سرټکي د راډيو لپاره مناسب دي خو په ټيلېوېژن کې د کتونکو پام به ددې لوبې فلم ته وي نو هلته د 

 ي.  ځالفاظو په ترتيب کې بدلون را

 

ې د سيالۍ لپاره د کابل د څرخي پله زندانيانو سره ځد واليبال ازاد لوبغاړو د يوې ور

 لوبه وکړه.

 

 ځایکه اورېدونکي ته دپېښې ځ په راډيوکې مونږ د کابل ذکر لومړی کوو  ږي؟يولې دالفاظ ترتيب بدل

او داعکس به د لومړی په پرده عکس گوري  یپه گوته کول دده پام راگرځوي.  خود ټيلېوېژن کتونک

دې په سر و" توری لوبغاړ"دې لپاره ضرورده چې د  واليبال د لوبې وي، وروسته به غږ ته پام کوي.  د

دا کولو لپاره مونږ د څرخي پله د زندانيانو د يچې په سر ټکو کې د زور پپوښتنه دا ده شي.  راکې 

يوه الره ده خو دې ته مو پام وي هغه يې هم ځواب يې دا دی چې لوبډلې ذکر په سرکې ولې نه کوو؟  

 يوه بله بېلګه داسې ده:   ،چې د سرټکو جمله لنډه اوساده وي

 

 ښ شو. ېپ شر ځور ۍد سولې د مشورتي جرگې په لومړ

 

ترې ممکن خوند  یدا سرټکې درته څنگه ښکاري؟  جمله لنډه هم ده، ساده هم اود ټيلېوېژن کتونک

ږو ېکوم ډول شر؟ د چا له خوا؟  مونږ پوهی،مبهم د یه ده.  د شر ټکهم واخلي.  خو په ادبي معيار پوره ن

ملې حدې سر ټکي هم د خبر برخه وي. که د ټيلېوېژن په پرده د هغه  چې خبر په حقايقو والړ وي اود

 فلم ښودل کيږي چې د سولې په جرگې وشوه نو ترټولو ساده او اسانه جمله يې دا ده.
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 دوسله والو کسانوبريد.  ځور ۍړد سولې د مشاورتي جرگې په لوم

 

نيمه جمله هم  ځایچې دلته جمله پوره نه ده.  کله کله په ټيلېوېژن د پوره جملې پر  ئتاسو گور

دا کار هغه وخت  کې چې د کتونکي ټول پام فلم ته وي.  په راډيوکيږي هغه وخت دا کارکاريږي.  

 جملې وکاروي، لکه،ې کيږي چې وياند ورسره نور

ه زمونږ خبريال به درته ځايړو." يا" د پېښې له ېنورې پېښې به لږ وروسته وڅ " دا او

 حال درکړي." ىوروست

 

که د يوې پېښې په بله ورځ خلکو الس ته رسيږي.  پاڼې ځد راډيو او د ټيلېوېژن په پرتله ور 

 نوممکن وچاپ نه کړ ليکرسښه کې د پېښې نه سمدالسه وروسته  ې ورځپانېېر( پخپلديوايډيټر)م

 يوه بېلګه يې داسې ده:  .خلک يې هيڅ وانخلي

 

 دوسله والو کسانوبريد. ځرتي جرگې په لومړۍ ورود سولې د مش 

 

که ورځپاڼه کټ مټ د ټيلېوېژن سرټکي وکاروي نو ځينې کسان ممکن د ورځپاڼې د اخيستو نه ډډه 

 خودا سر ليک ممکن خلک اړکړي چې اخبارواخلي.وکړي.

 

 دکابل په جرگه بريد

 

که په يو دکان کې رنگا رنگ مجلې يا اخبارونه خرڅيږي نو زمونږ سترگې د يورنگ نه بل ته ټوپ وهي.   

کاميابي ورځپاڼې د  وهغه سرليک چې زمونږ سترگې پرې ودريږي او زړه مو وشي چې نور يې هم ولول

لو ېال بېوونکي ماشوم په الس کې د بچې د اخبار په دکان کې ، يا د اخبار خرڅ ئتاسو فکروکړ  وي.

 کوي. وډۍ درته دا سر ليکونه، تاياخبارونو په گ
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 بريد ېپه مشورتي جرگسولې د 

 ټکان وخوړ ېجرگ سولېد 

  وره او سولهمش، جنگ 

 د بريد الندې ېمشورتي جرگ سولې د

 د مشاورت نه وړاندې  

 

صله وکړي چې يمديردنده وي چې فدا د  خپرولو وړ وگڼي. ده يو په دې سرټکوکېهر کس ممکن 

 وي چېم سرليک هم ياودو یکې لومړورځپاڼوددوی زيات لوستونکي به کوم سرليک خوښ کړي.  په 

ليکل کيږي.دا هم د سر ليک په توگه په  يزلنډد کې د خبرپه يواو کله په دوو جملو په دويمه ليکه کې

 ته نورمعلومات ورکوي.و لوستونک شان کيسه لري او

 

ي چې يپاڼو په اړه واځدې ور لپاره شهرت لري.  د ل" پاڼې د خپلو سرټکوي" سن" او " ډېلي م تانياد بر 

د  وي. مانا په دې خبردي چې اخباربه يې څنگه خرڅيږي. یدوی دخپلو لوستونکو په نبض الس ايښ

تر   کې وه. نډيد شهزادگۍ ډايانه د مړينې پر وخت د هغې خواښې يعني مليکه  الزبت په سکاټل برتانيا

پاڼې په لويو تورو د مخ په پاڼه  ځۍ ته رانغله نو د لندن يوې ورڼد لندن ما ېچې هغه خپل څو ورځو

 :وليکل

 

 "؟" ته چرته يې مادام 

   

وي او د مدير په گډون څو کسان د چاپ نه لپاره مسلکي خلک  د سرټکو و کېپاڼځور لويواو مخورو په

کله  ک توري په کومه بڼه وليکل شي چې زيات خلک يې واخلي.وړاندې په دې بحث کوي چې د سر لي

 کله په يو توري ټوله پاڼه ډکه کړي. 
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د هر  . خويلوستلو لپاره وي اوپکارده چې د سرليک اصول يې يوشان و پاڼې اووېبپاڼې دځکه څه هم ور

سواخلي په ېپه پ له خوښه اخبارهغه څوک چې پخپيو ژانر لوستونکي په بېلو الرو خبر تر السه کوي.

انه سره ځله  ځپاڼه ټوله ورځداسی کس کولی شي چې ور ترالسه کوي. ليکنېکې خبرونه او څوپاڼو

 لولي.  و د خپلې خوښې مضمون په کې وي وي او هروختې چې يې زړهځوگر

لکه د  یټ ولري. ديچې انټرن یداسې کمپيوټر)يا موبايل ټيليفون( ته اړد ید وېبپاڼې لوستونک

 شي. یلې پردې بدلولېال بېټيلېوېژن د کمپيوټرپرمخ ب

ان ته راکاږي.همدا ده ځده پام  د پخپلواعالنونو پلورونکو شي او د توکو یله يوې پاڼې نه نوروته هم ورتل

اوښايسته عکس د يو لوستونکي  په زړه پورې سرليکسټ  مجبوروي چې يچې د  خبري وېبپاڼو ژورنال

 يوه بېلګه يې داسې ده: ،ان ته واړويځپام 

 

 ‘پاکستانى ونيول شو’نيويارک موټربم: 

 

چې دا سرټکي په راډيو يا ټيلېوېژن  ئيا تاسو کولی شا خبري وېبپاڼې سرليک دې. ې نړيوالیدا د يو

 ؟ ئوکارو

ليک د سر پاڼويوعلت ښايي تخنيکي وي.دوېب،سرليک لنډ وي پاڼېد راډيواو ټيلېوېژن په پرتله د وېب

رې نه الفاظ ډېر شي نو په ېشم شوي ټاکلي خونې يا د بکس چوکاټ محدود وي او که د ټاکل لپاره د

د غټوالي ) فونټ( پورې اړه لري.  کله  ي تورويم حد ښايي د امالدويوېبپاڼه يې د چاپولو توان نه لري.

خوتر نه مني. لري او د اندازې نه زيات نري يا لوی توري  حدد الفاظو د شمېرې کله يو پروگرام درته 

ټولو لوی علت پخپله د کمپيوټرمخ دی. تاسو په دې پرده په يو وخت کې ډېر محدود متن لوستلی شئ 

او مجبور يئ چې په گوتو ليکلي متن ښکته پورته کړئ.  ددې عمل سره د سترگوکسي په حرکت کې 

سرليک ډېرفکر او  وي اوکله کله د يو پر ځای څو شيان کتلو ته مجبوره شي.همدا ده چې د ويبپاڼې

 دقت غواړي چې په لنډه توگه کيسه بيان شي.

شي. د خبر د  یاو کمول یان ته غټولځيې فونټ  یپه وېبپاڼې کې يو ښه والی دا وي چې لوستونک

 زور راوړي )کليک کوي(، بله پاڼه ورته خالصه شي او ټول خبر لولي.  په سر ټکو یتفصيل لپاره لوستونک

سره که  رليکهم شي. د س یو د چاپ اسانتياوې ولري نو دا خبر پر کاغذ چاپولوغواړي ا یکه لوستونک

 پام کيږي.ورته د لوستونکي  عکس مل وي نو ژر
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 صل شهزاد: ټول تورونه ومنليف

 

کولی شي  یپاڼې په شان لوستونکځپوره جملې ته اړتيا نه لري. د ور تاسو گورئ چې د وېبپاڼې سرليک

يوې بلې  ځایي له نظره تېر کړي او که وغواړي نو د پوره خبر د لوستلو پر ل نه زيات دا ټکځچې د يو 

 وي او يا زياتو معلوماتوته اړتيا لري.    داسې وېبپاڼې ته مخه کړي چې دده ورباندې باور

 

 ږييسې تر طالبانو رسېټ: د امريکا پرد کانګرس رپو

 

 ي د خبرسرچينه لومړی په گوته کوي.ولې؟پاڼو په پرتله د وېبپاڼې سرټکځد راډيو، ټيلېوېژن او د ور

خو د  شي. یخلک فکر کوي چې د وېب نړۍ ازاده ده .هرڅوک، هر څه ورباندې ليکلي او چاپول ځينې

د وېبپاڼو لپاره هم ، ی دیو، راډيو گانواو ټيلېوېژن لپاره ټاکل شوڼپاځزم هغه اصول چې په وريژورنال

راولي  ارو مرو برخه کې سرپاڼه کې نه نو د خبر په سر او معتبرې پاڼې د خبرسرچينه که په .لویوي

ښنا ېچې د وېب لوستونکي په تادۍ کې وي. په وروسته پاتې ملکونو کې د بر یيې دا د سوباو

چې په لږ وخت کې  اړباسينشتوالی، د وېبپاڼې په پرانستو کې وخت ضايع کيدل، انتظار ايستل دوی 

ښنا د ېنوروملکونو کې د بر ځينواو پاکستان په شان د نړۍ په زيات معلومات راټول کړي.د افغانستان 

نشي کولی چې په ساعتونو دې کمپيوټر ته ناست وي.همدا ده چې وېبپاڼې عادي خلک بندېدو له امله 

 ولو هڅه کوي. بندددرياب په کوزه کې 
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 ټچې د رپور د رپورټر ېله د توری دی چې نورو ژبو ته يې هم کډه وکړه اود فرانسوي ژبې  راپور

ی به په اروپا کې يو . دا تورلجوړشوچې د سترگو ليدلي بيان لپاره و، توری اوراپورتاژ ليکونکي لپاره 

رپورټر به دا دنده لرله چې د يوې النجې پلټنې وکړي او   وخت د سياسي او قانوني پلټنو لپاره کارېدو.

وکاږي.  اوس په هره اداره کې چې د ولس سره تړاو ولري، راپور)رپورټ(  ليکل  پورټليکنې يا ر پرې بيا

 يدلې ده.ځد کار يوه برخه گر

هغه ليکنه وي چې په حقايقو او موندنو والړ وي.  په رپورټ او مضمون  راپورټ يا زم کې رپوريپه ژورنال

 یکې توپيرد متن وي. مضمون، يو څوک د کتابونو يا نورو ليکنو د لوست نه وروسته هم ليکل ېيا مقال

د  عتونواويواق و،وي. خو رپورټ د پېښ یورکړل شو ځایشي او ممکن د يواړخ يا نظريې ته په کې 

نه لري خو ممکن په  ځاینو پر اساس ليکل کيږي. د مضمون په پرتله رپورټ فلسفيانه بحث ته خبرو

 پای کې نتيجه اخيستنه يا سفارشات څرگند کړي. 

دا دواړه توري، راپورهو رپورټ او ځينې وخت د فارسي گزارش د يو ژانر لپاره زم کې يژورنالپښتو په 

 ور توری کاروو.کاريږي. د اسانتيا لپاره مونږ به د راپ

 

 

په نامعلومه موادو  ېاو ښوونک ېزده کوونکنجونې  ۲۰د سر پل په يو ښوونځي کې 

 زده۲۰ددې واليت د پوهنې مسوولين واييي، چې تېره ورځ  شوي دي. ېمسموم

له مسموم کېدو څخه وروسته روغې شوې؛ خو پوليس ال هم د  ېاو ښوونک ېکوونک

 د چا په نيولو نه دي بريالي شوي. پېښې په اړه

 

 هم وري چې کله کله خلک گنگوسی  ۍ جملې دي چې داورېدونکي پام ورته گرځي.ندا د يو خبرلومړ

تکرار شي،  مرههرڅوکه پېښې د معلوماتو سرچينه په گوته کوي او  خبرد د خبر بڼه خپله کړي. ولې
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چې زمونږ  یواليت د پوهنې رياست دخبرسرچينه د سرپل  دلته د اصل حقايق يې نه بدليږي. 

. د خبرځينې حقايق نه بدليږي، لکه پېښه د سر پل په واليت کې يلي، دروغ به يې نه وي ویباورد

 په يو ښوونځي کې و .  معلومه ده او دا هم چې زهرژن مواديې شوې، ورځ 

دې شي نورخبرونه ته اوزگار نه وي او يا کياورېدواورېدونکي ممکن د پېښې نورتفصيل  د خبرځينې

غواړي چې ځان پوه کړي.  ددې  خوځينې خلک به يې معلوماتو ته اړتيا لري او يا به  ورته مهم وي.

زم کې راپورنوميږي.  دا چې راپور به څومره اوږد وي او څومره معلوماتو ته به په يخبر تفصيل په ژورنال

رې ادارې ځان ته ددې لپاره وختونه رسنيو پورې اړه لري.  د مطبوعاتو ه پهکې ځای ورکړی کيږي، 

ټاکلي وي.  د بېلگې په توگه، د بي بي سي راډيو، راپورونه د يوې نيمې دقيقې نه واخلې ترپنځو  دقيقو 

ته زيات وخت ورکړي. ورځپاڼې د راپورلپاره د ليکلو الفاظو حد  ېشي نورې راډيوگانې دی کيد  ي.و

راپور  ويژنېرکوي، خو ويبپاڼې دا معلومات لنډوي. د ټيلوي. خبري اژانس د پېښې ټول جزيات و یټاکل

زده ې فوټو ژورناليست ممکن د يو ښوونځي فلم خپور کړي يا په نقشه د سر پل واليت وښايي،ممکن د 

کې راغلی  اپورد پورته خبر تفصيل په دې ر چې په زهر ژنوموادو ککړه شوې ده، کوونکي عکس واخلي

 .ید

 :بېلگه راپورد 

 

ښوونکې او زده کوونکې له  ۲۰سې يګم د نجونو د ليواليت د ګوهر شاد ب د سرپل

دا مسموم کېدو څخه څو ساعته وروسته روغې او خپلو کورونو ته ورسول شوې. 

ددغه واليت د   تېره ورځ د يو ډول درمل شېندلو له امله بې هوښه شوې وې. نجونې

وويل، چې په بې  يال تهزمونږ خبر مرکزي دولتي روغتون رييس ډاکټر محمد هارون

کې داسې نښې ونه ليدل شوې، چې د بې هوښۍ  ښوونکواو هوښه شوو زده کوونکو 

نوموړي زياته کړه، چې ممکن يا ملتين او يا هم کوم ډول   المل يې ترې څرګند شي.

د هغه په وينا، ټولې   شوي وي. شېندل بې هوښه کوونکي درمل په ښوونځي کې

ډاکټر هارون وويل، چې په څو  له السه ورکړي وو. وېرې خپل حواس لهنجونې 

خو د پوهنې   خپلو کورونو ته واستول شوې.بېرته  ساعتونو کې يې درملنه وشوه او 

  دلي چې د پېښې اصلي المل څرګند کړي.يرييس واييي، چې ال هم پوليس نه دي توان

د پېښې له کېدو ، چې دوى واييد سرپل امنيه قوماندان لوى پاسوال محمد بالل نيرم 
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نوموړي زياته کړه، چې د ښوونځي د يوه ټولګي   سره سم خپلې هڅې پيل کړې دي.

فرش ځينې مواد پاشل شوي و او کېدى شي، چې همدې مايع  پهپه غولي کې د تيږو 

موادو ښوونکې او زده کوونکې بې هوښه کړې وي.لوى پاسوال نيرم وويل، چې 

د يادونې وړده، چې له دې مخکې  نې روانې دي.پردې هم د پېښې په اړه څېړ هسربېر

په يو شمېر نورو والياتو کې هم د ښوونځيو ګڼ شمېر زده کوونکې مسمومې شوې 

 .وې

 

د سر پل د پېښې نورجزيات تاسو په دې راپور کې ولوستل چې يو لند خبري راپور گڼلی شو. خو ددې 

 وضوع او د وخت په لرلو جوړوي.نه عالوه هم نور راپورونه شته چې يو ژورناليسټ يې د م

 

الفاظ ، غوره کول ښه دقت اود يو پالن له مخې کښل کيږي.  ددې درې برخې وي چې موضوعاپورپه ر 

يا د وينا لپاره وخت ټاکل او که دا د راډيو يا د تلويزون لپاره وي نو په کې د نورو موادو د کارولو فيصله 

که  ري او وروستۍ جمله يې ډېره مهمه وي چې د ټولو خبرو مغز وي. وي.  هر راپوريوه منطقي بڼه ل

 . یچې کوم اړخ يې د ليکلو وړد ئفکر وکړ ېنو په د ئلپاره موضوع  لر اپورتاسو د خبري ر

 

ادارې د هغې لپاره څېړنې  پېښه تلوسه او پوښتنې رازيږوي اوباوري تد سرپل والي

د تعليم  ا هم داسې پېښې شوي دي نوو کې پخويپه ښوونځ نجونو او پلټنې کوي.د

نتيجه يې  يې کړې وېيا حکومت پلټنې وکړې؟ که آوزارت په دى اړه څه کړي دي؟ 

وول ئز به په راتلونکي کې څه وي؟  داپوښتنې بايد يو مسيداسې پېښو اغ څه وه؟  د

کس ځواب کړي.  د بېلگې په توگه، د ښوونځي د نجونو، د معلمانو، د واليت د امنيت 

 لکه وزير يا وياند سره خبرې وشي.  يشر، د معارف د وزارت يو چارواکم

 

پاڼو لپاره دا کار ځوردد الفاظو ) يا د وخت( حد ټاکي . راپور سټانو لپاره ديد نشر ادارې د خپلو ژورنال 

د  ي. خو په راډيو او تلويزون کې د کرښو ) ليکو(يکه کمپيوټر ورته د تورو شمېره ښاځاسانه برېښې 
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څومره وخت نيسي.  دراډيو د يو ښه په ويلو کې به  راپور یلوست نه اندازه کيږي چې يو ليکل

نه دا اندازه  ېځور ۍدا وي چې خپله ليکنه ولولي او د کار دلومړ سټ لپاره تر ټولو لومړی کاريژورنال

 یاورېدونک وي،  اوږداپور شي. هر څومره چې ر یولگوي چې په يوه دقيقه کې څومره الفاظ لوستل

.د الرښوونې لپاره به دومره بس وي، چې که تاسو یپاڼو دځستړې کيږي. همدا حال د وېبپاڼو او د ور

 ؟  ئقيقوپورې سزا ورکو ود دولس ، نو نورو ته ولې د لسو يائد اورېدوحوصله نه لر اپورپخپله د اوږد ر

 

 یکړي وي اودهغې خوند مو پخپله نه وي څکل ؟  که د بل چا لپاره مو پخید یکړ یتاسو کله پخل

چې نورو  ېد پخلي نه وروسته، پخوا له د يڅنگه و؟   هر پخوونکی نوخوړونکي نه مو پوښتلي چې پخل

دو ېهم له خپراپورر يته خواړه وړاندې کړي، له خوړو څکه کوي او بيا يې نورو ته ورکوي. يو ليکل

. په ډگر کې مو خاپوړي پيل کړي ويزم يوخت چې د ژورنال وړاندې " څکه " غواړي.  په تېره بيا هغه

دنده په هره اداره کې د مسولو کسانو پر غاړه وي. دا با تجربه  د جاج اخيستلو اپوردو وړاندې د رېله خپر

سټ  انتقاد، ارزيابي او " ي. هر ژورنالمشوره درکوياصالح  د له هراړخ گوري او سټان ستاسوراپوريژورنال

زړه لوی کړي.  په ځای ددې چې په زرگونو خلک ستاسو د راپورپه اورېدو درته خپل ه دې فيډ بيک" ت

 غوره دي.  درتهبدې ردې ووايي،  د يو ملگري ترخې خبرې 

ل د ټولو شعبو مشران غونډې ته بللي و. ځيو  مشر مارک بايفورډ يو د بي بي سي دنړيوالو خپرونو

کولی.  ده خپله کيسه  وکړه  ېو د معيار د لوړولو په اړه خبرد پروگراموننه يې پوښتنې کولی اوهرچا د

سټ " په توگه د انگلستان په شمال کې د " نيوز روم ي: پنځويشت کاله پخوا مې د "تربيوي ژورنال چې

په سر کې  خونې ( کې کارپيل کړو.هلته لس دولس کسان پکار بوخت و او مشر مديردېکوټ ) خبرونو

و کې مونږ په " ټايپ رايټر" ) ځپرې وليکم.  په هغو ور راپورراکړې شوه چې  ناست و. ما ته يو موضوع

مې واړوله، دسته کاغذونه مې خراب کړل او اخر په دی بريالې شوم   ځمشين( ليکنې کولی.  نيمه ور

 راپورد مدير په ميز د لرگي په پتنوس کې کيږدم.  دا زما دمسلکي ژوند لومړی  راپور يچې ټايپ شو

خپل ټايپ رايټر نه سر راپورته کړو او زما کاغذ يې  ر ورته خوشاله ووم .  سپين ږيري مدير دواو ډې

؟"  ټول ناست کسان هيښ شول، د مشينونو ید یل، " دا چا ليکليووولوستو. بيا يې په ډېر لوړ غږ 

اته په قهر الس پورته کړو. هغه د عينکو الندې ر خپل خوا کتل.  ما وروېټکارې بند شو، هر چا اخوا د
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د واچوو"   او ليرې د خزلې ټوکرۍ ) باطله دانۍ( ته ور وکتل، زما کاغذ يې په دواړو السونو کې ومروړلو

وينا پر وخت بايفورډ د ميز نه کاغذ راواخيستو او په عمل کې يې راته ښکاره کړه چې دده ايډيتر هغه 

چې غير معياري ليکنه د بره وکړه سې نه وروسته يې يوه خکي دراپور څنگه خزلو ته ورتاو کړو.  

 وړنه وي.خپرولو 

 

 ځينوله  والړ شي.ته موضوع ترې بلې خوا اپورسټ ته هره خبره مهمه ښکاري اود ريکله کله نوي ژورنال

ليکنه د شي او هغه څه وليکي چې اړتيا يې نه وي.  په لويو اداروکې هره  ېنورو ترټولو مهمه خبره پات

پورهصالح کيږي.  کله کله چې مدير نه وي، يو اايونو کې هررځ ځينومدير له سترگو تېريږي اوپه 

.  دا په هغه حالت کې امکان لري چې ستاسود ئکړکار ملگري ته  خپله ليکنه ورښکاره  څوک د

روي نوورته کله چې ستاسو راپور له نظره تې يملگري کاري تجربه له تاسو ډېره وي. مدير يا کتونک

هم يوه ډېره ښه مشوره  یث يې وگوري. کله کله عادي لوستونکيچې د يو لوستونکي په ح ئويلې ش

شعبې کسان زيات وخت د عامو خلکو، د درکولی شي. په لويو نړيوالو مطبوعاتي ادارو کې د ارزيابي 

اصالح  ۍی کوي. د لومړلوستونکو، اورېدونکو او کتونکو نه پوښتنې کوي او د هغوی نظر ته درناو خپلو

د چاپ لپاره وي نو راپور وباسي چې په نښه شوي وي.  که اپوره هغه تېروتنې له ر ينه وروسته  ليکونک

ژبه او په دې کې کارول شوي توري به يو  اپور.  د رئد امال تېروتنې او د جملو جوړښت ته به پام کو

 موليکنه ورباندې بې تولې شوي نه وي. چې د چا سپکاوی په کې نه وي شوې او يا ئوارې بيا گور

ز يزم يوازې د جنگ او د بدو پېښو خبرونه ورکول نه دي.  هر هغه څه چې د انسان په ژوند اغيژورنال

ي.  په ميډيا کې کله کله داسې پېښو ځموضوع گررپواد خبر يا د ريا ترې څوک زدکړه کولی شي، لري، 

لپاره  پورونواد ر روبار يا تجارت ، ساينس، ارټ يا هنر او لوبوکا پاڼې دځور يېته " نرم خبرونه" وايي.لو

پاڼې لوستونکې د خبرونو سر ليکونه له نظره تېروي اوڅه چې ورته په زړه ځبرخې بېلې کړي وي.  د ور

پاڼه تر ډېره بريده پخپله د لوستونکي په کنټرول کې وي. هغه ځتوگه ور ېپورې وي ، هغه ولولي. په د

 دمه او پخپله خوښه دا ولولي. شي چې په یکول
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هغه راپورونه چې د فن، موسيقي، لوبو، ورزش، خوړو، فلمونو او د هنر د بېال بېلو څانگو سره تړاو لري، 

هنري گڼلی شو.خو دا توپير ډېر کلک چوکاټ نه لري. د يو هنر مند په اړه راپور، کېدی شي خبري اړخ 

اپورد هنر يا ارټ په اړه وي.  د داسې راپور جوړول وخت غواړي او تکړه هم ولري او کله کله يو خبري ر

 ژورناليسټ په لږ وخت کې د يوښه هنري راپور د جوړولو توان لري.  

 

 

په پښتو ژورناليزم کې څېړنيز راپورونه لږ موندل کيږي.  يو علت يې ښايي د مطالعې او د معلوماتو کمی 

ر جوړولو لپاره د نور هر څه نه زيات وخت پکار وي.  د يوې موضوع د څېړلو لپاره وي.  خو د داسې راپو

 ژورناليسټ د پوهې، مطالعې اوډېر معلومات په لږو الفاظو کې راټولولو ته اړ وي. 

د هغی په اساس  یشي او ليکونک ځایپورونه وي چې د بېال بېلو وختونو معلومات په کې يو ادا هغه ر

زباني ) شفاهي( تحليل کيږي. د  ځایچټک بدليدونکو حاالتو کې د ليکنې پر تبصره کوي.  په 

مصر،تونس او د ليبيا د پاڅون په اړه تاسو به ليدلي وي چې په تلويزون او راډيو د حاالتوڅارونکي، د 

کې هم دا  پاڼوبېپاڼو او وځڅېړنې کولی.  په ور ځایپر ځایسټانو يسيمې سره بلد خلک او ژورنال

 .ېدېبڼه خپر ېه ليکلڅېړنې پ

 پوښتنه دا ده چې ددې څېړنې گټه څه وي؟

داسې څېړنو هدف، د  چې محدود معلومات اخلي. د ی د ید انساني حافظې ذکرکړ ځایمونږ يو بل 

هن راتازه کول او هغوی ته يو وارې بيا د پېښو بيکگراونډ ) شا ليد( ورکول د خپرونو دنده ده. ذخلکو 

موقع  ېوي چې د خبرونو تر شا معلومات له خلکو پټ وي. په د ييچلکله کله حاالت دومره پ

څېړنې په  ځينېره کولو هڅه کوي چې يوه يا بله غاړه يې پټول غواړي. ېسټان هغه څه د رابرسيژورنال

 داسې موضوع هم کيږي چې خبر کې نه وي راغلي خو نيغ په نيغه د وگړو په ژوند اغيزې لري. 

 

برخې ته وگورئ نو پرله پسې د پېښو يوه لړۍ روانه ده. تاسو خپل د خوښې  دخبرونو ووېبپاڼدخبري 

ي. هغه خبر چې ورسره عالقه نه لرئ، يا مو پکار نه دی، اوس يې ځاو ددې تفصيل ته ور یسر ليک گور

ه د ټولو او يا يې وروسته لوستلو ته ساتئ. خو کله کله يو خبر د خپل غير عادي موضوع لپار ئنه لول
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سټ ورباندې رپورټ جوړکړي نوډېرخلک يې يان ته اړوي او که هغه وخت يو ژورنالځلوستونکو پام 

 لوستلو ته رامات شي. 

 
 بېلگه

 

خپل  برېښي. خو انوشه انصاري ل لپاره تګ ډېرو خلکو ته يوه خوب يفضا ته د س

ي په امريکا انوشه انصار ښت کلنه اېرانۍ مېرمنېدغه خوب په ريښتيا واړاوه. څلو

دروان  ېنوموړله ايران هلته ورغلې وه.  کال کې  ۱۹۸۴  چې په هد کې يوه تجاره

د قزاقستان د بايکانور د فضايي   پورې ټېېن ۲۹نه تر ۱۸د سمتبر د مياشتې د   کال

د دغه سفر  سفر وکړو.نړيوال فضايي سټيشن په لور کې يوسايوز راکټ نه په اډې 

انوشې پخپل سفر ډېره خوښي  .يون ډالره ورکړي ديلپاره انوشه، نږدې شل مل

 .فضا ته د دوهم ځل لپاره هم تلل غواړي او ويلي يې دي چې ېښکاره کړ

 
 دا خبر د انساني علومو د کومې برخې سره تړاو لري؟

 ې د زړه ورتيا يوه بېلگه ده؟ځساينس؟ تجارت؟ او که نه د ښ

 

مجبور وي چې ټول خبرونه واوري. خو د راډيو ښه  ینکپه راډيو کې د مهم خبر د تفصيل لپاره اورېدو

ان ځوي او نورکارونه ترسره کوئ.  د تلويزون لپاره بايد تاسو  یچې تاسو ورته غوږ نيول یدا د یوال

شئ چې د څو شېبو لپاره د پردې نه سترگې ليرې کړئ.  خوغوږ به مو په  یوزگار کړئ. دا هم کول

پردې ی خلک چې نه غواړي تلويزون ته ناست وسي، ځينره کيږي.  انتظار وي چې مهم خبر کله راښکا

 ید یاوس دې کچ ته رسيدل یدانسان دې عادت او د معلوماتو ډېروال  ته نه گوري اوغوږ يې اېښی وي.

وانان زيات وخت د ځشلي دي.  ېچې خبرورکوونکو د موضوع يا مضمون په حساب خپلې خپرونې و

ولري نو  یدوی که کمپيوټر ته السرس په اوس وخت کېواله وي اويته ل لوبو، موسيقي او د هنر خبرونو

 ډيواورېدل يا تلويزون ته کښيناستل ورته گران ښکاري.ېر
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کې څو حقايق بيان شوي  ېپورچې يو يا دوه غږونه لري او د خبر په څېر وړاندې کوي. په دارلنډهغه 

يا دريو دقيقو نه زيات وخت نه  د دوو رپواد يو خبر پر اساس جوړ داسې ر پېښو،غونډواو وړنيېوي. د ب

 نيسي.

 بېلگه

 

 )سريزه(کيو

له نړيوالې ټولنې غواړي چې روغتيايي رضاکارانو ته د تنخوا ورکولو  افغان حکومت

وزارت وايي دا مهال د هيواد په  په برخه کې ورسره مرستې وکړي. د عامې روغتيا

 يزره صحي رضاګاران شته چې، لېرې پرتو سيمو ته درمل ليږدو ۲۲کچه څه باندې 

 او د روغتيا ساتنې په برخه کې خلکو ته عامه معلومات او پوهاوى ورکوي.

 .ئله کابله نور حال واور 

 
 خبريال..

 

مو کې روغتيايي يپه افغانستان غوندې يوه غرني هيواد کې چې په لرو پرتو س

د روغتيايي رضاګارانو موجوديت اغيزناک بلل  اسانتياوې يې په نشت حساب دي،

کيږي.  دوى، چې په صحي ټولنيز کارکوونکي هم شهرت لري، تر ډېره خلکو ته د 

روغتيا ساتنې په اړه معلومات ورکوي اوميندوارې ښځې هڅوي چې په وخت سره 

يا لږ تر  روغتون ته والړې شې  اوپه دې ډول د موراوماشوم  د مړېنې مخنيوى وشې

 .کچه يې راټېټه شي لږه

وزيره نادره حيات د دغو رضاګارانو يو شمېر  هد افغانستان د عامې روغتيا مرستيال

 نورې عمده دندې داسې راپيژني:

 

 د نادره حيات غږ

دوى په رضاکارانه ډول کور په کور ګرځي او د ميندو د مړېنې د کچې د ټيټولو په )

برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي په  برخه کې کار کوي.پر دې سربېره د روغتيا په
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لوړولو، د زيږون ترمنځ د فاصلې ورکولو په اړه له ميندو سره مرسته کوي او هغوى 

 .(ته درمل رسوي.د دوى کار په ريښتيا هم د ستاينې او پاملرنې وړ دى

 

 خبريال

 

شت زره ېد مېرمن حيات په خبره دا مهال په ټول هيواد کې داډول څه باندې دوه و

غتيايي کارکوونکي شته چې سم نيمايي يې مېرمنې دي.  دغه رضاګاران له کلونو رو

کلونو راهېسې له کوم امتياز پرته په بېال بېلو برخو کې د افغانستان د عامې روغتيا له 

وزارت سره کار کوي.  اوس د عامې روغتيا وزارت له نړيوالې ټولنې غواړي چې دغو 

 ه کې د دوى السنيوى وکړي.کسانو ته د معاش ورکولو په برخ

وزيرې نادرې حيات اندېښنه وښووله چې که نړيوال روغتيايي  ېد وزارت مرستيال

سازمانونه په دغه برخه کې الس پکار نشې،ښايي له وزارت سره د رضاګارانو 

 همکاري کمه شې:

 

 مېرمن حيات غږ

 

خوا وټاکي.  موږ چې دغو رضاکارانو ته مياشتنۍ تن ىعامې روغتيا وزارت نشې کول) د 

د روغتيا له نړيوال سازمان او نورو روغتيايي ټولنو نه غوښتي چې په دغه برخه کې له 

 .(موږ سره مرسته وکړي چې دغو کسانو ته معاشونه وټاکو

 

 خبريال

اوس د نړيوال بانک په مرسته يوه داسې -حيات دغه راز وويل،دوى اوس مېرمن

ارانو ته د هر کس په سر څه باندې درې پروژه پيل کړې چې يو شمېر هغوو رضاک

 .ډالر ورکوي چې ميندوارې مېرمنې روغتون ته د تللو لپاره هڅوي
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دغو رضاکارانوته د افغانستان د عامې روغتيا وزارت له لورې له شپږ مياشتنۍ روزنې  

وروسته يو شمېر وسايل او تجهيزات ورکول کيږي چې کار وکړي. وزارت وايي دوى 

 ه نورو ښځينه او نارينوو رضاکارانو ته هم اړتيا لري.دا ډول سلګون

 ټه.ين ۵د جنورۍ د مياشتې  ۲۰۰۹ هدبي بي سي پښتو ويبپاڼ

 

پوربه د تلويزون لپاره به بل ډول جوړيږي. په هغې کې به د نادره حيات د خبرو نه عالوه ادا ر

 ي رضاکارانويو متحرک فلم هم وي چې پخپل کاربوخت وي. يدروغتيا

 کې تاسود کيو توری ولوستلو، نو"کيو"  څه وي؟ رپوای رپه د 

توری ديورپ د تهيټر ) تياتر(  په ډرامو کې کارېدو. کله چې يو ايکټربه خپله داسې جمله  د " کيو" 

وو.  دی ته به يې " ځدو نود الس به يې په يو ډول وخوېوويله  چې ورپسې به د يو حرکت يا عمل ک

ته د رپورټ " کيو وايي.  دا زيات وخت پخپله د جملوويزون د يو راپورمعرفي ډيو او تلېکيو" ويل.  په ر

 دپورهورېدو ته ا. هدف يې رشوي وي د متن يو څو جملې وي چې په ساده او خونده وره ژبه ليکلرپوار

 اورېدونکي رابلل وي. 

 

 بېلگه

. دا د کندوز د دشت ارچي په يو کلي کې  دوه کسان دزنا په تور سنگسار شوي دي 

  پېښه شپږ مياشتې پخوا وشوه خو ددې يوه وراډيو اوس مطبوعاتوته رسيدلې ده. 

او په وراډيو کې ښکاري چې عامو خلکوپه سنگسار  دغه کلى د طالبانو په ولکه دى

 کې برخه اخيستې ده. دا دى په دى اړه د خبريال  راپور.

 

دوبه يې ممکن  تاسو د پېښې نورجزيات هم او په اورې ید یدا کيو د راډيواو تلويزون لپاره ليکل شو

کړي نو د  جوړ پوراسټان چې ريژورنال ځينې.  که داسې وي، نو دا به ښه " کيو" گڼلی شې.  ئوغواړ

ان خالصولو لپاره، د ځکيو ليکلو لپاره هم ورته ويل کيږي.  کله کله يو څوک په تادۍ کې او يا د 

پورنه هغه اپه کيو کې د ر  وگه يې وليکي.  دا سم کار نه دې.څو جملې واخلي او د کيو په ت نۍپورلومړار

 اخيستل کيږي چې معلوماتي او خبري بڼه ولري. جملې را
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 يو خبر

 

، په تېره بيا ښنا له رڼا څخه بې برخې پاتې ديېعام ښاريان د برپه ننگرهار واليت کې 

و سوداګرو او برېښنا د ځين  چې  اوسيدونکي نيوکه کوي، ګڼ شمېرد جالل اباد ښار

مامور دا خبره ردوى او وايي چې خلک  د برېښنا رياست .زورواکو لخوا يرغمل شوې

 د قانون نه سر غړونه کوي او د برېښنا د بل ورکولو نه ډډه کوي. 

 

  .ئموضوع د پنځو دقيقو د يو رپورټ جوړولو دنده پرغاړه لر ېث تاسوپه ديسټ په حيد ژورنال يډيود ر

او ولې؟ کوم  ئبه څه وي؟ چا سره به مرکه کو )زاويه(پور فوکساد ر  ؟ئنگه جوړوددې پالن به څ نو

 او ولې؟  ئغږونه به په کې کارو

 پورپه ليکلي بڼه وگورو.ادراډيودا ر ځئرا

 کيو

 

په افغانستان کې د برېښنا د نيشتوالې ستونزه په تېرو څو کالو کې هواره شوې او 

ستونزې يوه  ېا لري.  خو په ننگرهار کې دلوى ښارونه اوس تر ډېره بريده برېښن

ښاريان ادعا کوي چې د برېښنا اداره په غير قانوني توگه  ځينېبله بڼه خپله کړې ده.  

سې اخلي او هغوى ته د برېښنا کنکشونه ورکوي.  په دى اړه د خبريال ېد شتمنو نه پ

 چې د ښار د يو اوسيدونکي په غږ پيل کيږي. ئراپور ته پام وکړ

 

 د الغنيعب

 

که برېښنا  .ډېره کمزورې وي برېښنا اخلي او داافغانۍ  ۵۰د يوه واټ پرسر) 

سې رانه په جبري ډول زواټو پ رش کيلوېد د، ېکړنه مصرف  کړې او که مصرف 

 (.لي، دا کوم انصاف دې؟اخ

 

 خبريال
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ې دا يوازمو اورېدې.   ېخبر عبد الغنيجالل اباد ښارد درېيمې ناحيې اوسيدونکى  د 

د برېښنا له  دحکومتي ادارو يو شمېر کارکونکي هم . بلکهىد عام ولس شکايت نه د

انديښمن دي او پړه يې د برېښنا رياست پر چاواکو وراچوي ، دوى وايي  نشتوالي

دولتي برېښنا پر څو تنه سوداګرو پلورل شوې او د اړيکو پر بنسټ  چې د جالل اباد

خلک د برېښنا څرک په سترګو نه  هوزل له امله يې بې شل شوې چېېپر خلکو و

چې د برېښنا د نشتوالي پر   لګيدلي، د ښار ټولو مارکيټونو کې جنراتورونه . ويني

ې خپور شې يې غوښتل نوم يمامور چې نه  يو تن  .مهال ورڅخه ګټه اخيستل کيږى

 وويل :

 

  مامور

 

ي تړي او هغه ش مامورين خلکو ته د پېسو په بدل کې مزيو ننګرهار د برېښنا د

موخه يې قانوني پړاونه تېرکړي دي، کارونه يې  کسان چې د برېښنا تېرولو په

کله چې د چا لين يا برېښنا  غواړي. ېتر سېېمياشتو ته ځنډيږي او په وينا هم پ

نه  جوړولو لپاره يې د برق برج ته مراجعه کوي نوکارونه يې خرابه شې او د

 خالصيږي

 

 خبريال

 

ېښنا چارواکي که څه هم دا مني چې د برېښنا په برخه کې يو لړ ننګرهار د بر د

ښت ېڅلو تر رامنځ ته شوي ، خو دوى وايي چې په ټول کال کې يې يوازې ضايعات

 شوي ده.  ضايعبرېښنا پورې فيصده 

 .د دې واليت د برېښنا مشر انجينر ريدي ګل پيمان وايي

 

  ريدي گل
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زيان چې له دغه ټاکلي  . زمونږر دىضايعات نړيوال سټنډ فيصدهرش ېپنځه د

رونټې څخه ډ دل او له ېي شبکې استهالک کيالمل يې د برېښنا سټنډرډ څخه اوښتى

چې دا خپله د ال ډېرو ضايعاتو  ىغوټو )پيوندونه( شتون د تر ښاره پورې يو ميليون

 .لپاره زمينه برابروي

 
 خبريال

 

د عامو خلکو   خلى کوي، خو هغهڅه هم نوموړى په ښار کې د برېښنا د کموالي پ که

 ناسمې ګڼي چې ګواکې اداره يې په فساد کې ښکيله ده.  دا ادعاوې

ساعته د ښاريانو په خدمت کې دي او هر  ۲۴  رياست مامورين د برېښنا ريدي گل...

دا .  زه نيغه خپلې ستونزې له دوى سره شريکې کړي چې نيغ په يڅوک کوالى ش

 د مراجعينويې ، خو المل يدغه اداره کې يو څه ځنډيږچې د خلکو کارونه په  ممن

 .ىدزياتوالى او د پرسونل لږوالى 

 

 خبريال

 

يوې مېرمنې نه مې وپوښتل چې د خياطۍ مرکز کې کار کوي. دا وايي چې کله  

 ىد مال تکليف ورته پيدا شو برېښنا نه وي نو د گنډلو کارونه په السي مشېن کوي او

 .  ىد

 

 دمېرمن غږ

 

ولو مهاجرو نوي نوي کورونه جوړ کړي دي. ټد خلکو شمېره زياته شوې ده او  اوس

دوى دنده ده. زه د حکومت نه پوښتنه کووم چې  خو د دهر چاضرورت پوره کول

 زمونږ د برق غم څوک خوري او که نه؟  
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 خبريال

 

 مېرمنې شکايت مې د برېښنا د چارو رياست ته ورسوو. ددې مشر راته وويل. ىدد

 مشر

 

لمريز کې د روسي او افغان انجينرانو په ګډو مرستو د درونټې په  ۱۳۴۵پکارل  

ميګاواټه په ظرفيت يو برېښنا کوټ تاسيس شوى چې په  سيمه کې د يوولس نيم

دو له امله يې ظرفيت ېبرېښنا کوټ د استهالک ک زو جګړو او دېوينا يې د درې لس

آى ډي( لس ميليون ډالرو په مالي  د )يو ايس  .شپږو ميګاواټو ته راټيټ شوى دى

برېښنا کوټ د جوړولو چارې تر کار الندې دي چې له  مرستو دمګړۍ د دغه

د اسيايي بانک د  .حالت خپل کړي يپخوان دو وروسته به دغه شبکه بېرته ېبشپړ

ډالرو په لګښت له نغلو بند څخه جالل اباد ښار ته د شل ميګاواټه  شت ميليونېپنځو

يې  چارې هم  روانې وي خود يو شمېر امنيتي ستونزو له امله دولوبرېښنا د ليږ

 چارې بشپړې او ګټې  په نږدې راتلونکي کې به  چې  کارونه ځنډني شوي او تمه ده

 .اخيستنې ته وسپارل شې او د ښاريانو ستونزې به بشپړه توګه هوارې شې

 
 خبريال 

برېښنا پر سر له  د يوه واټ هرونپه ټول جالل اباد ښار کې په سلګونه نادولتي جنراتو

چې د  لياخ سېېښاريانو څخه د پنځه ديرش افغانيو ان تر پنځوسو افغانيو پورې پ

دمه هيڅ  ځايي خلکو په وينا چارواکو د دغو نرخونو د کنټرول په موخه تر دې

دوى له کاره بهر خبره ده.  نو  هغوى وايي چې دا د ي.اقدامات نه دي تر سره کړ

 ېپات ځاىي چې په نږدې راتلونکي کې د جالل اباد برېښنا ستونزه به پر داسې ښکار

 وي.

 

 پورد تلويزون لپاره څه بدلون غواړي؟ ادا ر
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 دا کيو د تلويزون لپاره کارول شئ. تاسو

 ؟ځئايونو ته ورځد فلم لپاره به کومو  

 ؟ئله چا سره به تصويري مرکه او چا سره د غږ په اخيستو خبرې کو 

ي، يا د يوکورپه ديوال يپورپيل به د تصويرنه کيږي.  ممکن خبريال، د برق پايه وښااون کې د رپه تلويز

د برق ميټر او يا هم داسې څوک چې د برق په رڼا کې درس وايي.  هم دغسې د خلکو معرفي  یلگيدل

 ږي.نوم ښکاره کيی که د تلويزون په پرده د هغوی ليکلځدوی نومونه نه اخيستل کيږي،  کې به د

 

 

پورد پيژندگلوي، لومړی څو جملې " کيو "  نوميږي،  په اڅنگه چې  په راډيو او ټي.وي  کې د ر

 پانې کې ددې اړتيا نه وي.  هلته دا پيژندگلوي سرليک يا سر ټکي بلل کيږي. مهم وي.  ځور

 

 بېلگه

 

 و لپاره لومړي لوبغالى.ځپه مزارشريف کې د ښ

 نيسي.  لکه ځایبله جمله هم د کيو  د سر ليک سره يوه

 

 د دېرشو مېرمنو لپاره درې ميلينه؟

 

 پورولوستلو ته اړکيږي.  اپه دی جمله لوستونکې ټول ر

راگراف وېشل کيږي او ممکن يو څه زيات مواد ولري.  د يپورکې ټولې خبرې په پاپاڼې په دی رځدور

يوې کوټې منظره وي چې د ورزش مشېنونه ولري.  ور به د لوبغالي د ودانۍ او يا دننه د ځپورسره انار

 کيدې شې که نجونو اجازه ورکړي وي نو د هغوۍ تصوير په کې چاپ شې.
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پورد يو ښه او د لوبغالي رځد وېبپاڼې لوستونکي زيات وخت  تصوير ته ژرپام کوي او کيدې شې چې د ښ

پورونو کې به بيا هم اپاڼې او د وېبپاڼې په رځ.  خو د وران ته راواړويځور له کبله د لوستونکي پام ځان

پاڼې په پرتله بل ځدا چې د وېب سر ليک د ور هراپور لنډ وي.  دوېم پاڼېدا چې د وېبيوه توپيروي.  

 پورد سر ټکې ممکن داسې وي.اډول ليکل شوي وي. لکه ددې ر

 

 مزارشريف. د لوبو نوې مرکز 

 ) يا (

 نتياوېو لپاره د ورزش اساځد ښ

 

ايږي او د الفاظو حد يې ځرمهمه برخه د کمپيوټر د پردې يا چوکاټ په لومړی مخ  وپاد وېبپاڼې د ر

 ټاکلي وي. 

ورونه ولري.  د بېلگې ځپورممکن څواناپورپه يو بل شکل هم خپريږي.  دا رالپاره موضوعي ر پاڼيد وېب

ېرش تصويرونه واخلي.  له هغې شپږ و نه مرې شل يا ديپورجوړونکې د لوبو په مرکز کې په کاپه توگه ر

 پورلپاره غوره شې او بيا د هر يو سره لنډ متن وليکل شې.  لکه....اتر، لسوپوری  د ر

 لومړی تصوير.  ) ودانۍ د بهر نه (    د چنار مرکز.

 دوېم . ) د ورزش تاالرچې تش دی( پر مختللي وسايل که د پېسو زيان ؟

 کې لوبه (   نړئ واله جام ته تياري.ان يدرېم .  ) د والي بال م

 څلورم. د ورزش په يو بايسکل جينې ورزش کوي.  افرين. 

 و د روغتيا لپاره . ځپنځم. دوه چاغې مېرمنې د ورزش په حال.  دښ

 واو مزې د ماشومانو ځشپږم.  د مرکز په چمن کې ماشومان.   مرکز د ښ

ښه ډېر تصويرونه او د ليکلو لپاره ښه تخيل سټ يداسې راپور هم هغه وخت جوړيدې شې چې ژورنال

 ولري. 

 

د يوملک ډيموکراسي په څلورو ستنو والړه وي. ازاده ميډيا )مطبوعات( سياسي گوندونه،  د وولسي 

وي او استاځو پارليمان، اود استاځوبې پرې انتخابات يا ټاکنې.  هر يو ملک د انتخاباتو لپاره وخت ټاکلې 
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مطبوعات د عادي حالت نه زيات احتياط ته اړدي چې په دې کې بې پرې پاتې شې. په کومو ملکونو 

 کې چې ميډيا د حکومت په کنټرول کې وي، هلته د ټاکنو پر وخت دا د زور واکانوډنډورچي شې.  

 

ر يو گوند او د ټاکنولپاره د ژورناليزم اصول هم هغسې پر ځای وي، حقايق، بې پرې اوپه انډول د ه

 کانديد په اړه خپرونې.  يو څو نورشرايط په دې دول دي. 

.  ژورناليسټ بايد د ملک د ټاکنو قانون ولوستې وي او د راپورونو جوړولو لپاره هر وختې چې يې ۱

 اړتيا وليدله نو ددې شرايطو ته مراجعه وکړي. 

کنو لپاره وړاندې شوي وي.  دا د .  د ټولو هغو کانديدانو د نومونو فهرست ورسره وي چې د ټا۲

 ټاکنو له دفتره تر السه کيدې شې.

.  د ټاکنو د مهمو کانديدانو د سياسي ژوند په اړه يې څېړنې کړي وي او د هغوی له پروگرام هم ۳

 خبر وي.

 .  په لنډ وخت کې د ډېرو مرکوکولو توان ولري او ډېروساعتونولپاره  کارکولو ته چمتو وي.۴

 دانو ترمنځ په بحث کې هر يو ته برابروخت ورکړي او له هغوی يو شان پوښتنې وکړي..  د کاندي۵

 

چې د نورستان د  ئ؟  څه فکرکوئزم په اصولوکې، حقايق، توازن او انصاف په اړه خبر ييتاسو د ژورنال

ی که بځد والي په خبرووالړ دې نوراپورپورکې دې دريواصولو ته پام شوې دې؟   دا ټول اجرگې په ر

نويوه برخه به يې د نورستان د والي خبرې وي  ئليکاپورطرفه نه دې.  که تاسو په دې موضوع خپل ر

.  کيدېشې د حکومت مخالفين ئې دې.  دوېمه برخه کې به د مخالفينو نظر اخلځچې د حکومت استا

ه به پرې تولاپوردا کړي نود ريدومره په آسانه د نشرادارو سره خبروته حاضر نشې. خوکه څوک يې پ

ز د يبيا هم د ټولو لوستونکو لپاره خونده ورنه وي.  د جنگ او د سولې اغ اپوربرابره شې.  ممکن دار

هغه درې نيم سوه کسان چې   خلکو نظر ته هم اړتيا شته دې.موخلکو په ژوند کيږي او په دی کې د عا

 کړې ده نو څه يې وويل؟ په غونډه کې يې گډون کړې و، څه نظر لري؟  که دوی په غونډه کې وېنا 
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ورتاژ د ژورناليزم برخه راپانگړې ليکنه وي چې يو کس د خپلو تجربو پراساس جوړکړي وي.  ځهغه  دا 

ه په نورو ځايونو کې هم ليکل کيږي.  د بېلگې په توگه ادبياتو او نورو علومو کې دا په جال بڼه نه ده بلک

بېال بېلو  هغو راپور تاژ په  کې توپير نشې کولی.پورهو راپورتاژ را پهسټان يژورنال ځينېليکلې شې.  

ورکړل شوي وي او د ليکوال د  ځایي چې انساني احساساتو او عاطفې ته په کې کيږموضوع گانو ليکل 

زم د نورو برخو په شان په حقايقو، يفکريوه څرک په کې ښکاري. خو ددې د ليکلو شرايط هم د ژورنال

په ژورناليزم کې ددې د ليکلولپاره، تاسو به ځان د يوې کيمرې ) کامرې( په  والړ دي. انصاف او توازن 

د راډيولپاره په راپورتاژ کې  شان جوړوئ.  تاسو به هر څه په نظر کې نيسئ او کټ مټ به يې بيانوئ. 

 چې د موضوع سره تړاو لري.   ئ شی تاسوهغه ثبت شوي غږونه کارول

ومره کارول پکار دي چې د موضوع په واضح غاو يا په پای کې بېال بېل غږونه هما ځمن د راپور تاژ په سر،

چې د مرکو او يا لنډو خبرو پکارولو يوې ستونزې ته چې په  ئتاسوکولی ش  . کولو کې مرسته وکړي

ې او ڼپاځپه ور،، لکه د يوې کارخانې د مشېن غږ يا د ورزش کوونکوغږونهئوکارو یالفاظو کې نشې راتل

په تلويزون کې بيا هم دا راپورتاژ تصويري وي او غږ  ،ز لرييغومره اغاور همځپاڼې کې يوعکس يا انوېب

 برخه يې لږ وي.

موضوع سره اړوند نورې  ېڅه ازادي لري چې د يو اسټ څه نيانگړتيا دا ده چې ژورنالځد راپور تاژ يوه 

غه دي اراپورتاژ دکښلو شرايط هم کې وتړي او لکه د کيسې يې بيان کړي.  د ووړې موضوعگانې پخپل

 مه ليکنه.يليکنه، اصالح او دو ۍ.  پالن، معلومات ، لومړئچې د راپور ليکلو لپاره به په نظر کې سات

 

او د ژوند بېال يه دوی را يوه برخه ده.  دعادي خلکو نظر، د ۍزم د ډيموکراسيشتمې پيړۍ  ژورنالېد يو

پاڼه، مجله او يا ويب پاڼه مو ځچې ور ئپرندويه ادارو کاميابي گڼل کيږي.  که تاسوغواړبېل اړخونه د خ

 .ئډېر خلک ولولي نو دوی ته د وڼدې موقع زياته ورکړ

 

دې  ( په افغانستان کې اروپا ته د تلو ارمان لرلو.  دىفهيم )چې دده خپل نوم نه د

. لکه د نورو زرگونو ېورکړ سېېارمان د پوره کولو لپاره کورنۍ يې قاچاقبر ته پ

کې د الرې په غير قانوني ځموانانو په څېر دى د يوې ډلې سره د ځماشومانواو تنکيو
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توگه له يو ملک نه د بل هيواد ته وړل کيږي.  لومړى جالل اباد، بيا پېښور او ورپسې 

تاژ په ايه د ايران د پولې اوړي. فهيم راته خپله کيسه د يو راپورځکويټې ته او له هغه 

غسې اپرې خبرې کوي . دلته يې يوه برخه هم ىغه ده چې دابڼه وليکله او ژبه هم

 :تاسو ته وړاندې کوو

د ايران خاورې ته ورداخل شو، قاچاقبر د ايران د پوليسو سره الس  چې کله

درلودو،نو ښه په قدر او عزت يې د ايران خاورې ته ورداخل کړو. هلته راپسې يو بل 

انه سره بوتلم. لږ چې وړاندې والړو نو هلته دوه موټر ځاو زه يې د قاچاقبر راغې 

ته وه چې ټول د شگو ډک و او ډېر ښسيکلونه او شپږ کسان والړ ول. دا نو يوه د

انونه مو ځسخت خطرناکه باد هم روان و. څلور کسان په يو موټر سيکل  سپاره شو. 

شو لکه چې د راکټ نه گولۍ په يو بل باندې کلک کړو. نو موټر سيکل داسې خوشې 

او ټول سامان مې ترې الندې خطا شول. ما په قاچاقبر  هدېخوشې شې. زما بيگ وشک

، قاچاقبر راته وويل چې ېدهه چې زما بيگ وشکځباندې غږ وکړل چې وروره ، ورو 

يږې،نو نشم کولى چې موټر سيکل درته ځوخت کې ته پخپله هم وغورې که د

ان دى کلک کړه، بيگ پريږده. د دريو ساعتونو نه ځ ،ىخپل د ېودروم. قسمت د

يدلي و. ځدو چې زما يې نوم نه و زده.   زما بيگ نه هر څه غورېوروسته يو ښار ته ورس

د پېښور نه مې څو بنېن ) جمپر( اخيستي و، مور راته اوچه ميوه راکړي وه چې په الره 

ه به خورم نو د مور مينه کې به يې وخورې. ما ويل زه هر وختې چې د کشمش يوه دان

 به ياديږي خواوس  بيگ تش و او زه ډېر خفه ووم.  

انونه خطا کړل. ټول په کې ژوبل ژوبل ځهلته يوه کنده وه چې ټولو مونږه په کې 

. کله چې د کندې نه ځئشول. بيا قاچاقبر جگ شول او مونږ ته يې وويل،چې راوو

منډو شوچې د سړک نه هغي غاړې ته راووتو، يو لوى سړک و، چې په هغې باندې په 

د هغه  ىکې پريوتم. خدا ځد سړک په من وم، ىشو ىو. خو زه ډېر زيات ستړځوو

ونيولم،او د سړک نه هغې يې  ږ کې ېوان سره ښه وکړي چې پخپل غځگاللي ايراني 

ه والړه وه او ماته يې وويل چې زر ځغاړې ته بوتلم. هلته د يو کور په دروازه يوه ښ

ډېران و،  ىې پوليس رانشې. کور ته چې ننوتو د کور په کونج کې يو ورکوټه چځرا

ديوال جوړ و. مونږ ټول يې هلته کښينولو چې څوک مو ونه  ىچې مخکې يې يو ورکوټ
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، تر ئگوري. اوبه او اوچه ډودۍ يې راته راوړل. نور يې راته وويل چې خبرې مه کو

. کله چې په ئزاهدان په لوري روانيږ. ماښام به تاسې د ئماښامه به هم دلته کښين

دو. مور به مې ډېره ېودرکې  ډېرانو کښيناستم، نور نو ما ته مې خپل فاميل په سترگو 

ده. نور په ژړا شوم او د سترگو مې غټې غتي اوښکې تويدې. چې په عمر زما له ېياد

 سترگو داسې اوښکې نه وې بهيدلې. هلکانو چې راته وکتل، هغوى هم زماد درد

. يو کوروال  ىاو هغوى هم په ژړا شول. ماښام شو نو بل قاچاقبر راغ احساس وکړو

کې واچول او نور په سيټونو کښيناستو. ما  هورسره و. دوه کسان يې شا ته ډال ىگاډ

 و، نه پوهيږم چې ولې؟ ىخپل شليدلې بيگ اوس هم د سينې سره جوخت نيول

 

اغسې چې مچې مانا يې ده د توکو يو ځای کول. ه ید یتوری ه شويني ژبې نه نورو ژبو ته کډتدا د ال

کول  ځایکيج يو ي.  د پئچا ته د واده ښادۍ تحفه په يو رنگين کاغذ کې تاو ورباندې گلونه ټومبلي وړ

و الکه چې څوک د پخلي نه وروسته خواړه پر دستر خوان ږدي. په عملي توگه په راپور یهغه هنر د

بلې يوې او سره د مرکې نه وروسته په د يومهم کس سټ يکله ژورنالکله نشته.   پيکيج کې زيات توپير

تاسو د مرکې خو ښه معلومات لري.   ېدې شېپور او نه خبرجوړاموضوع خبره کړې وي چې نه ترې ر

 شو. ینو پيکيج ورته ويل کړئ يو ځای هغه برخه د نورو معلوماتو سره

 

 بېلگه

او  يلوښ خټين يښکلجوړکلي کې  کالالنه پف ولسوالۍ يستالات يد کابل وال

اوس د کابل په بازار کې هم خرڅيږي. دا توکي چې خپل دوديز رنگونه  يتوکنور

هټۍ په تېر کال  ېد مرغانو په کوڅه کې يو لري، بهرنيان يې ډېر په شوق اخلي او

 والو هم ورته مخه کړې ده.يکې دومره گټه کړې ده چې سږ کال نورو هت

 

 ېموضوع د  ېاتو نه وروسته ايا ددې اړتيا شته چې په دييده چې د خبر د جزپوښتنه دا 

بنسټ،   چې په اوسني نړۍ کې د خبرورکونکوادارو یکه مثبت دځواب ځ؟  نو ددې يراپورجوړش
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نو  هولځکې تفريح د انسان هغه اړتيا ده چې که دامو له پامه وغور ېمعلومات، تفريح او تعليم وي .  په د

 ونکي يا لوستونکي د السه ورکوئ. د استاليف په خبر يو پيکيج جوړيدې شې که نه؟خپل اورېد

 ددې پيکيج هدف به څه وي؟  معلومات؟  د څه په اړه؟

 ؟  خټين لوښي که بهرنيان؟یپه کې کوم د ید تفريح ټک

 آيا څوک ترې زدکړه کولی شې؟  اورېدونکو يا لوستونکو ته به يې څه گټه وي؟

 

ام لري.  دا چې د هر ډول يغممکن يو څوک ووايي چې دا خبر او دا معلومات پخپله يوه تعليمي پ

 ی، چيني ، فلزي لوښو سره سره چې ډېر ارزان هم دي، د خټو لوښو خپل ارزښت د السه نه ديښکل

ه به صله وشوه چې په دی موضوع يو راپور جوړول پکار دي نو د کومې زاويې ني. ښه نو چې دا فیورکړ

 شۍ. یورته گورئ؟  د استاليف د خټينو لوښوممکن سل زاويې دي چې تاسو پرې راپور جوړول

 

 د خټينو لوښو تاريخ په نړۍ کې

 د خټينو لوښو تاريخ په افغانستان کې

 جوړيږي ىو کې يو توکځي او په څو ورځخټه يې له کومه را ،د خټينو لوښو جوړول

 ؟ىسخت کار د داڅومره ،د خټينو لوښو جوړونکو ژوند

 ايونو کې جوړيږيځد هيواد د نورو برخو خټين لوښي.  دا په نورو کومو 

 څوک يې ولې اخلي؟،د خټينو لوښو کارونکي

 انگړتيا لري؟ رنگونه يا ډيزاين؟ځد استاليف خټين لوښي څه 

 د استاليف دا صنعت د جنگ پر وخت په څه حال و؟

 ل او په څومره بيه خرڅيږي؟چا راوړ ۍد مرغانو په کوڅه کې دا توکي لومړ

 کوي؟ ېبهرنيان ولې دا لوښي اخلي او څه پر

 

 تاسو ممکن يو څو زاويې نورې هم ولرئ. اوس يوه زاويه راواخلئ او د راپور پالن ورته جوړکړئ.
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کوم عکسونه، کوم فلم، کوم غږ به  ،صله چې کوم مواد به د کيسې لپاره غوره کوئي. دا ف۱

 ؟کيج برخه وييددې پ

ف نه به مو څه پکار وي که يد خپلې کيسي لپاره به تاسو د چا سره مرکه کوئ. ايا د ارش . ۲

 ي به مو څومره پکار وي؟ژکنالوينه؟ د گرافيک، رنگونو او د داسې نوره ټ

 يل کړئ.  په ټي وي کې د خپل وروستيکيج په قوي نقطه پيخپل پ  .۳ 

 ل کړئ.ييا د خبرې سره يې پ ل کړئ.  په راډيو کې به د يوغږياو ښه عکس نه پ 

 ل کړئ چې اورېدونکو پام ځان ته واړوي.يد يوداسې  قوي غږ يا تصويرسره يې پ  .۴

کيج په يپ،په دې کې به مهم معلومات راوړل کيږي کيو په متن کې مه تکراروئ. هخپل  .۵

 منطقي ډول پالن کړئ چې د خلکو د پوهې سره برابر وي.

تئ چې د حقايقو په سر والړه وي. په دې ستاسو فکرراټول وي او يوه مهمه جمله ياد وسا  .۶

 د کيسې زاويه به درنه خطا نشې. 

ايا ستاسو ژبه دهرې ورځې د محاورې ژبه ده او که کتابي چې څوک پرې پوهه نشې.  په   .۷ 

  ستاسو جملې بيا نه اوري. ياو کتونک يراډيواو تلويزون اورېدونک

يې پخپله وگورئ يا واورئ او له ځانه دا پوښتنه وکړئ چې تاسو د کيسې  د پيکيج له جوړولو وروسته

په راتلونکي کې ددې کيسې پرمختگ په گوته کوي او   ؟ټول اړخونه څېړلي دي که څه درنه پاتې دي

 له که نه؟   هڅه وکړئ چې اټکل په کې نه وي او خپل قضاوت د څېړنو او شواهدو پر اساس وکړئ.

دي چې....په  ېډډه وکړئ "دا به په راتلونکي کې څرگند شې....دا کتل ال پاتي جملو نه ه يکليش

چې.....   د خپل پيکيج جوړولو پر وخت ترې خوند واخلئ چې اورېدونکي هم ترې  ده  داسې حال کې

 هم هغه هومره خوند واخلي.

 

او په ژورناليزم کې زيات وخت د تلويزون د د انگريزي ژبې دا اصطالح د ورو گرځېدو مانا ورکوي 

راپورونو لپاره ترې کار اخيستل کيږي.  د بېلگې په توگه د يو سياسي غونډي په پای کې ژورناليسټ د 

مايکروفون سره د بېال بېلو کسانو مخ ته ودريږي اولنډې مرکې ورسره کوي.  يا څوک د سيالب ځپلي 

 ن د خپلو خبرو په بدرگه په فلم کې خلکو ته وښايي.سيمې ته ورشې اوودانيو ته رسيدلي زيا
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دد اسې گرځنده راپور لپاره ژورناليسټ ليکلي متن ته اړ نه وي نو ځکه پکارده چې له وړاندې د يوې 

پېښې په اړه يې معلومات کړی وي او د راپور د پيل کولو نه وړاندې څو کسان چې ورسره خبرې کول 

راپور وي نود کيمرې چلوونکي خبر وسي چې ژورناليسټ به په کومه  غواړي  اماده کړي.  که د راډيو

الره ځي. زيات وخت کيمره مين پخپله ژورناليسټ ته وايي چې څومره ليرې تلی شې او کوم ځای به 

 ورته د راپور لپاره ښه وي.  

ايل په راډيو کې ژورناليسټ پخپله د ثبت وسايل ځان سره گرځوي او که ژوندی راپور وي نو موب

ټيليفون کې خپلو سترگو ليدلی حال وايي. د راډيو لپاره د " واک اباوټ" راپور سخت وي ځکه 

اورېدونکي د پېښې خاې نه ويني او ژورناليسټ د ښو او مناسبو الفاظو پکارولو د هغه ځای انځور 

 جوړوي.  
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دې ځواب  کې پوښتنه کول او دزم يژورنال پهوشي.  هچې پوښتن کيږيغه وخت ترالسه امعلومات هم

د يوچا د امتحان چې مرکه  هغهشو.  يمرکې په دوو برخو ويشل  .نوميږي يا انټرويو مرکهترالسه کول 

هغه مرکه چې په ژورناليزم کې کيږي د ولس .کيږياو تعليم لپاره روزگار د کار وي چي يا ازموينې لپاره

 کيږي. ژبې کې په دوديزه توگه "مرکه " خبرو اترو ته ويلپښتو  د خبرولو او معلوماتو لپاره وي.  په

، يا "د جرگو مرکو سړی"به هم کارېدو. لکه  يپخوانيو متنونو کې د مرکې د توري سره د جرگې تور

خلکو پخپل منځ له هغه وخته کاريږي له کله راهيسې چې  په پښتوکې یدا تور "د جرگو مرکو وخت"

 ل شو.يد مرکو دود پکې د شخړو د هوارولو لپاره 

 

 راټولولواو خپله يا د نورو خبره اړوندو کسانو ته د رسولو يوه وسيله ده.   يو مرکه د معلوماتو د

پخپل اصل حالت کې خپرې  ېټول دا نه ده چې ره مرکې کوي خو ضرورېبې شم ځژورناليست هره ور

په دوديزه توگه د مرکې پوښتنې او ځوابونه د ليکلو لپاره نه وي.  يوه ثبت شوې مرکه په راډيو او  شي. 

دونکو او ېز په اورياغ ېدد . ل شويد مرکو د خپرېدو دود له راډيو او تلويزون پويزون خپريږي او تل

 پورونو نه زيات خلکو مرکو ته تلوسه ښودله.  اکتونکو دومره و چې د خبرونو يا ر

کې مرکې د غږ په حالت، په تلويزون کې دا غږ د متحرک تصوير سره او په ورځپاڼه کې په  په راډيو

مرکې خپرول، د پوښتنو او ځوابونو په شکل  کلي ډول د عکسونو سره خپريږي. خو په ورځپاڼې کې دلي

نا والو هغه خبرې چې وزن يجوړيږي او بياد و ډول دود نه لري.  هلته دا ټولې خبرې د يو مضمون په

 لري يا مهم وي، کټ مټ په مضمون کې اخلي. 

پاڼو نه وېبپاڼو ته کډه ځه وروستيو کلونو کې د پښتو ورپه ليکلي بڼه د مرکو چاپول د شلمې پېړۍ پ

خو ډېروخلکوته چاپ شوې مرکه خونده وره   ينې خپرونې ټوله مرکه کټ مټ چاپوي.ځوکړه او اوس 

  نه بريښي.  
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 ېالخو د متن ، مضمون او د هدف له پلوه دا په ب یسره له دې چې مرکه د پوښتنو او ځوابونو بل نوم د

 لو برخو ويشل شوې ده. ېب

 

ولس هيښ شي.  هر ژورناليست هڅه کوي چې د  بريد وشي نو ګيځانمر یپه افغانستان کې يو ځا

ښې عيني شاهدان راوغږوي او ټول حال ترې واخلي او خلک خبر کړي. که داسې نه وي نو د امنيت ېپ

د هرچا لپاره يا پېښه يوخبرکه کيږي.  کله ساتونکو، د پوليسو مشر او د روغتون د چارواکو سره مر

يې په اړه معلومات غواړي اود يو بل نه په منډه وي چې اړوند کسان وي چې ټولې خپرونې  هدومره مهم

پيدا کړي او مرکه ورسره وکړي.  دا خبري مرکې وي چې د تازه پېښو تفصيل په کې څرگنديږي.  

 خبره شوې وي او هغه نه خبر جوړ شي.  ېوځينې وخت داسې هم کيږي چې په يوې مرکې کې ن

 

 بېلګه

 

ي ملکونو له سفر يد اروپايو وارې  وحيداهلل شهراني دافغانستان د کانونو د وزير

خبري ناسته کې د خبرياالنو ته معلومات ورکړل او  ې. نوموړي په يوىد ىدليځراگر

 مرکه کړې ده.  ېانگړځوروسته زمونږ خبريال ورسره يوه 

 ب دا راته ووايئ چې ستاسو د سفر هدف څه و؟يراني صپوښتنه. شه

والتيا ښودلې، چې په افغانستان کې د کانونو د يدوو سوو نړيوالو شرکتونو لشهراني.  

ره بيا د افغان تاجک حوزې دنفتو او د حاجيګک د اوسپنې کانونو د ېاستخراج په ت

 ۲۹د غبرګولې په   د يوې اونۍ لپارهنو زه استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. 

مه ، نړيوالو ته د افغانستان د کانونو په ځانګړي ډول د حاجيګک د اوسپنې  ۱۳۹۰

کړو.  په دې سفر کې  ونې لندن ته سفر يژندنې په موخه د انګلستان پالزمېکان د ورپ

ر نامتو شرکتونو استازيوسره د افغانستان د ېوادونو ګڼ شميد نړۍ د بېالبېلو ه

 کړې  .وليدنې مې د معلوماتو د ترالسه کولو په موخه کانونو په اړه 
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پوښتنه.  ډېره زياته مننه . اوس به راته د حاجيگک د کان په اړه څه معلومات 

 راکړئ؟

هجري لمريز کال کې د ايټاليا په  ۱۲۶۹د حاجيګک د اوسپنې کان  په شهراني.  

انو په واليت کې کيلومټرۍ کې د بامي ۱۳۰مرسته کشف شوى،د کابل لوېديځ ته په 

 ۲سلنې په عيار سره  ۶۲ده ، چې په دې کان کې د  ېموقعيت لري . اټکل شو

ميليارده  ۳۵۰مليارده  تر  ۳۰۰ميليارده ټنه اوسپنه شته ده او ارزښت يې  له  

بېالبېل زونونه لري، چې هر  ۱۶ل شوى دى . د حاجيګک کان  کامريکايي ډالرو اټ

 مټره ډبلوالى لري . ۱۰۰ کيلومټره پراخ دى او ۳زون يې 

کان د اوسپنې  ېد صله کړې ده چې ديپوښتنه.   دا راته ووايئ چې تر اوسه مو څه ف

 کشف به کوم هيواد شرکت کوي؟ 

د کانونو وزارت په پام کې لري ، چې د روان کال د تلې په مياشت کې د شهراني.  

 ۹تر  ۶ي  به له حاجيګک  د اوسپنې کان داوطلبۍ ته وړاندې کړي . دغه داوطلب

داوطلبۍ څخه مخکې به لومړى شرکتونه په دقيق ډول  اومياشتو  وخت واخلي 

 مطالعه او وروسته به يې په داوطلبۍ کې د ګډون په موخه وړانديزنه واخيستل شي .

دغه راز په کندوز واليت کې د افغان _ تاجک حوزې د نفتو کان  به د راتلونکي کال 

ه کچه داوطلبۍ ته وړاندې کړي . د افغان _ تاجک حوزې د په لومړيو کې په نړيوال

واد په کچه د نفتو يو له ينفتو کان، چې دا مهال  اکتشافات  هم په کې روان دي ، د ه

ميليارده  ۱،۶پنځو سترو حوزو څخه ده .د افغان _ تاجک حوزې د نفتو پکارن کې 

سيند،کټواز ، هرات او په يادو پنځو حوزو کې د آمو  بشکې خام نفت اټکل شوي دي.

 د هلمند حوزې هم شاملې دي .   

 په حاجيگک  کې د اوسپنې کان  په اړه معلومات راکړئ؟پوښتنه .   

د کابل ؟  حاجيگک کې د ايټاليا په مرسته کشف شوى ۱۲۶۹په دا کان ځواب.   

دې.  دلته د دريو نيمو کيلومټرۍ کې د باميانو په واليت کې  ۱۳۰لوېديځ ته په 

 ي ډالرو اوسپنى زيرمې شته. يلياردو امريکامي

 نه به اوسپنه څوک راباسي؟  کان ېدپوښتنه.   



92 
 

 

د اوسپنې ده چې  والتيا ښودلېيدوو سوو نړيوالو شرکتونو لواب.   تر اوسه ځ

   صله نه ده شوې.يخو تر اوسه څه ف پانګونه وکړي. راايستلولپاره

کې شته دې چې ه خو هغه معلومات پسره له دې چې دا مرکه ډېر عاجل خبر نه لري 

 يا لنډ راپور ترې جوړ شي.  خبر

 

له دوی معلومات شي چې  یموضوع ډېر خلک خپل نظر ورکوي او يو ژورناليست کول ېکله کله په يو

ي.  په ورځپاڼه يوکړي چې تبصره هم ورته وا ( تحليلددې شننه )هر اړخ ته په کتلو واخلي او د پېښې 

د پېښی هر ددې لپاره مرکه کيږي.  خو په راډيواو تلويزون کې رناليست پخپله دا کار کولی شي ژوکې 

ړلو لپاره د يو پوه کس نظر اخيستل کيږي او کله کله ځينې خپرونې پخواني سياستوال ، د ېاړخ د څ

 لي. وپوهنتون استادان،مشاوران اوپخپل مسلک کې باتجربه کسان د تحليل لپاره راب

 عالمانو، مشرانو او روڼ اندوسره د يوې پېښې يا د حاالتو د تحليل لپاره کيږي،  کې چې د مهموهغه مر

ټاکلي  ېژورناليست د ميلمه نه په يو . په داسې مرکې کېان ته اړويځدونکو او دکتونکو پام ېاور ودډېر

لپاره له ې رې ددادا ييد ميډيا لو موضوع پوښتنې کوي او هغه يې پخپلې پوهې ورته ځوابونه ورکوي.

 په اړه اعالنونه خپروي او د خلکو تلوسه زياتوي.  ېوړاندې پالن جوړوي.  دد

گڼل  يد تحليل لپاره ضرورپه تړاوو معلومات موضوع د اړوندې  ژورناليست تهمرکې لپاره تحليلي د 

ايونو ځکرل کيږي، په کومو نچې په افغانستان کې هرکال څومره اپي ئکيږي. که تاسو له دې خبر ي

کې خلک له دې هيروين جوړوي، په تېره کې نورو حکومتونو ددې د مخنيوي لپاره څه کړي و، بهرني 

مرکه  ېغښتل هيود مسولو کسانو سره ملکونه ولې غواړي چې ددې کر دې بند شي، نو په دې موضوع 

 کولی شئ. 

 

دوی د ژوند، تجربو او خوښي  رو کسانو سره دهنرمندانو  او داسې نو، هغه مرکې چې د ليکواالنو

 ناخوښي په اړه وي، ولې کيږي؟

 دل غواړو؟ېدوی په احساساتو پوه د  دل غواړو؟ېد دوی له ژونده خبر
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 دوی په شان ژوند وکړو؟ چې ديا نه غواړو غواړو او که  دوی د ژوند له تجربو گټه اخيستل غواړو د

 څوورناليست د نامتو سندرغاړې نغمې سره مرکه کوله.  د يو وخت  هر څو مياشتې وروسته به يو ژ

، ييوا ېسې سندرې، چې څومره مودې راهېهم يو ډول پوښتنې کول ېر هرکس به ترېالفاظوپه توپ

فکر وکړئ چې يو څوک له تاسو سره ستاسو د  . ييا دا چې څو اوالدونه لرلومړۍ سندره يې کله وويله 

 ؟څوک درنه وپوښتيچې غه کومې خبرې دي چې تاسو به نه غواړئ ژوند په اړه مرکه کول غواړي.  ه

اوهنر په اړه په کې خبرې  ۍداسی مرکې چې په کې د يو کس د شخصي ژوندد تجربو، د هغه د خوښ

چې هرڅه يې  ئوکړ او پالن ته اړتيا لري. که ژورناليست دا فکر یشوي وي، د نورو مرکو په شان تيار

دا يې لويه اشتباه ده. لومړی خو هنر مندان ډېرمصروفه وي او د  وتي نغوښتل، له هنر مند به وپوښ

چي دا به کوم  ل پکار ويکدوی سره هم د مرکې هدف ټا م ديداسی مرکو لپاره وخت نه ورکوي. دو

  وخت خپريږي او اړتيا يې څه ده.

ته د خپلو سندرو په هنري مرکې کې انډول ) توازن( ساتل گران وي.  يو هنر مند په ټولې مرکې کې در

ډي يادونه کوي او ممکن ځينو خلکو ته ستاسو مرکه د يو تجارتي اعالن ښکاره شي.  له  -سي ېد نو

 ان څنگه ژغورئ؟ ځدې به 

 

کې مو ياده کړه.  کله چې دا وټاکل شي چې مرکه له  غسې پالن غواړي، لکه چې راپورونواهره مرکه هم

پر مختگ  یان خبرول ضرور دي.  که په موضوع کې نوځلو اړخونو نه ې بالېنو د موضوع ب ئچا سره کو

سټانو لپاره يان خبر کړي وي.  د ډېرو ژرنالځوي نو دا نوره هم مهمه وي چې ژورناليست له دې  یشو

لمه ته وروستي معلومات ورکړي يدا د خوشالۍ او د وياړ خبره وي چې د مرکې پر وخت دوی خپل م

 خبر.  چې هغه ترې نه وي 

رسره نه وي ود موضوع په اړه مطالعه وکړي.  که وخت ژورناليست د هرې مرکې نه وړاندې پکارده چې 

 ياو اصل ئ.  د مرکې هدف درته روښانه وي چې ولې دا مرکه کوينو له خپلو همکارانو معلومات واخل

يوه مرکه کول  ېدپه اړه وي او تاسو په  ېصليره نشي. که تازه خبر د يوې مهمې فېموضوع درنه ه

يا لوستونکو ته موقع ورکړي چې هغوی  دونکوېړي او اورېل اړخونه راوڅېال بېغواړئ نو ددې فيصلې ب

ډکولو ياخپل اعتبارد جوړولو لپاره هر وخت په دې هڅه وي  ينې خپرونې د وخت دځقضاوت وکړي.  
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مهمه نه يې که موضوع داسې مرکواړتيا نه وي، ځ چې مهمو کسانو مرکې خپرې کړي.خو کله کله د

  وي.  

 

کلونو کې به افغان ملي ود افغانستان د ملي دفاع وزارت وايي چې په راتلونکو څ.  ۱

 واد امنيتي چارې پرغاړه واخلي.يپوځ ددې جوګه شي چې د خپل ه

 قانون جوړ شو.ى د مخنيوي لپاره نو .  د لرغونو توکو د پلورلو۲

 و ملکونو خپل لرغوني توکي راغواړي.له نورافغانستان .  ۳

  .  د فرهاد دريا د نويو سندرو،سي ډي بازار ته راوتلې ده.۴

 

شي. دا په  یرلرلېغسې توپاهم زاويه شي او د هرې مرکې موضوع او یداېپه دې ټولو خبرونو مرکې ک

 اړي.ه کول غوسژورناليست او يا د خپرونو په چلونکو پورې اړه لري چې له مرکې څه تر ال

.  ژورناليست ممکن یم خبر چې دلرغونو توکو په اړه دې د درېيم خبرته ورته ديلگې په توگه، دوېد ب

او څنگه به عملي کيږي.  بل کس  یقانون څه د یوکړي چې دا نو ېې په دې خبرزيو چا سره يوا

فغانستان ي په دې مرکه وکړي چې ايښادرېيم کس  ممکن چارواکي راوغږوي چې ددې اړتيا څه ده . 

ټولو موضوعگانو د  ېده.  اوممکن يو څوک په د لرلېوادونو کې داسې قانون څه گټه يپه شان په نورو ه

ان ځبه په دی موضوع  یيوه کس سره تفصيلي مرکه وکړي.  خو هر هغه څوک چې مرکه کوي، لومړ

 لمه نه پوښتنې کوي. يخبروي بيا به دم

 مرکه له چا سره؟

د خبرونو او له پېښو وروسته دا پوښتنه ارو مرو کوي چې په دی اړه چا سره  ځورد خپرونو چلونکي هره  

او دا مرکه به له چا سره  ي.  کوم يو د مرکې وړدئې درې خبرونه لرځمرکه وکړو. تاسو د يوې ور

 کيږي؟ 

ينې شخصيتونه ځذهن مو له خبروتش وي؟   کله داسې شوي دي چې تاسو له چا سره مرکه کوئ او

حالت د وتلويوه الره دا ده چې د مرکې د ثبت د  ېزمن شي.  له ديچې ژورناليست ترې اغ داسې وي
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 یخو تر ټولو غوره هغه کتابگوټ  شي. ځایمو پر مرې ته پام وکړئ چې فکريوسايلو ، مايکروفون يا ک

 .يش یيو نظر زغلول ېانه سره ساتي او د مرکې پر وخت پرځوي چې هر تکړه ژورناليست يې له 

رسمي اونوي  رېکه د مرکو ژبه غځوي  ز يې ډېريسمدالسه کيږي، اغ او ځایمرکې چې د پېښو پر هغه

ره او د زدکړو ېروغتون، هد خپل درنښت او حريم وي. ځایدهرسره ددې سره  معلومات لري.  خو

لکو ر لري.  همدغسې په بېال بېلو پېښو کې د خېمرکزونه د لوبو د مېدان، بازار، او نندارتون نه توپ

ل وي.  يو ټپي چې د خپلو پرهرونو د السه چيغې وهي د هغه خولې ته مايکرفون نيول ېاحساسات هم ب

کس نه پوښتنې کول چې خپلوان يې په زلزله کې ورک وي د ژورناليست د  ېمناسب کار نه دی. د داس

 برداشت او د پوهې يوه ازموينه وي.

وه. وينا وال زيات افغانان و او  ېکې يوه غونډه جوړه شوم کې د افغانستان په اړه په اکسفورډ  ۱۹۹۷په 

و.  يوسپين ږيري د نکی هم فلم هم جوړو افغانخلک هم و. هلته يو تانياپه گډون کوونکو کې د بر

ناروغي  ېگولۍ وويسته او په خوړلو يې وويل چې دې د شکر خپلوخبرو په پيل کې له جيبه د دارو

به وروسته بې هوښه شو. ېبيا په چوکۍ کښيناستو او ششو،  یچې ستړکړې وې  ېلري. ده څوخبر

کسانو  دو. ترهغې دووېول شوه او يو چا امبولنس ته ټيليفون وکړو چې سمدالسه راورسډغونډه وځن

وخت کې خپله کيمره د سپين ږيري مخ ته نږدې کړه  ېو. عکاس په د یملولڅپرزمکه ی سپين ږير

نيولو او يوې خوا ته يې کړو.  بيا تر ډېره وخته يې هغه عکاس نه خو هلته والړی يوې مېرمنې له السه و

 دڅومره خلکو لپاره مهم وي؟ به دا پوښتنه کوله چې د سپين ږيري دا حالت د فلم په پرده کتل 

 

وابوو. زياتې پوښتنې سمدالسه د وخت ځکوو، يا يې اورو او يا يې  څومره پوښتنې له نورو ځمونږ هره ور

وي او ژبی ته مو دومره پام نه وي کړي. خودلته مونږ د هغو پوښتنو په اړه  ېسره سم شو او داړتيا

په  پوښتنې چې د ډېرو خلکو ېچې پکار ده يو ښه ژورناليست يې د کولو سليقه ولري.  داس خبرې کوو

 ز کوي. يژوند اغ

اوسم  ځایسم وخت، سم  پهمهم استعداد د پوښتنې کول دي. څوک چې  په ژورناليست کې ترټولو

ژورناليست گڼل کيږي.  تاسوداسې مرکې اوريدلي يا کتلي  یشي يو بريال یکس نه سمه پوښتنه وکړ

وي؟  خونده ورې  ید ژورناليست پوښتنو نه خوند اخيست مو ځایوابونو پر ځلمه د يدي چې د م
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کس بې  ینو ته يو لوپوښتنې يو درې کلن ماشوم هم کولی شي او کله کله د ماشومانو داسې پوښت

 ر پکار دي.ېد ژورناليست او د ماشوم په پوښتنو کې توپ،وابه پاته کيږيځ

بر پښتونخوا په ايبټ اباد کې د اسامه بن الدېن د وژل يخ ټه دېمه نيد اپريل په دو ۲۰۱۱ميالدي کال 

 . د خبرېکړ يې پيدا ېپوښتن ېډېر خوا ېډول ډول غبرگون سوب شو نو له بل خوا ته د ېدو خبر يوېک

د ژورناليست لپاره ډېرې  دغو پوښتنود ځواب لپاره خلک راغږول.  ورکوونکو ټولو وړو او لويو ادارو د

ي او ښه ژورناليست تل د عامو خلکو خبرو ته غوږ نيسي او ياد يې ځپوښتنې د خلکو له خولې راوو

چې له خلکو يې اوريدلي غسې پوښتنه کوي څنگه ابه ارو مرو هم یساتي.  دا هم ضرور نه ده چې د

 وي. د پوښتنو د ژبې په اړه به وروسته وضاحت وکړو.

 

اوبو وړي دي او د  البويبر پښتونخوا سوات،ديراو د چترال ته تلونکې زمکنۍ الرې د سيد صوبه خ :خبر

. دلته دوه ید یدا شوينور باران له کبله دې سيمو ته د هوا د الرې د مرستو رسولو پکار کې خنډ پ

 سره مخ دي.  يميليونه خلک د څښلو د اوبو او د خواړو د کم

 ث داخبر ستاسو په ذهن کې کومې پوښتنې رازيږوي؟يد يو ژورناليست په ح

 ې الرې اوبو وړي دي؟يکومې لو  ۰

 ؟اړولی دیاني تاوان ځڅومره  البو اوبويد س  ۰

 ؟یدېي مرستې خلکو ته نشي رسيهغه کوم خنډونه دي چې هوا  ۰

 

د نويو پېښو او ستونزو سره  ځالب او د داسې نورو افتونو خبرونه تر ډېرې مودې خپريږي، هره وريد س

دو ېالب د خبرونو په اوريسره د پوښتنو شمېره او ددې بڼه هم بدليږي.  ممکن ستاسو په ذهن کې د س

توب يلري، د لومړ دا شي خو مهمې پوښتنې چې د ډېرو خلکو ژوند سره تړاويبې شمېره پوښتنې پ

وړدي. کله کله د يوې ستونزې په اړه يوه پوښتنه بس وي او کله د چارواکو له خولې د خبرې د 

 لې پوښتنې کيږي.ېال بېراايستلو لپاره څوب
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 واب يې په " هو"  يا "نا" کې ورکول کيږي.ځدا هغه پوښتنې وي چې 

 

 ، امريکايانو ووژلو؟ايا اسامه بن الدن  :د چارواکي نه پوښتنه 

 واب. هوځ

 د سندرغاړي نه پوښتنه. ستاسو اوالدونه هم د سندرو ويلو سره شوق لري؟

 واب. نه، دوى دا شوق نه لريځ

 پوښتنوکې څه ستونزه ده؟ ېڅه فکر کوئ ، په د

 

پريښې. پوښتنه  ینه د ځایواب لپاره ځکه مرکه کوونکي خپل ميلمه ته د ځدا پوښتنې بندې دي 

 واب توان او قدرت ولري. ځلمه يې د يم چې ې او د معلوماتو لپاره ويپرانست

 

 دونکې غونډه څه هدف لري؟ ېد جون په مياشت کې ک :د چارواکي نه پوښتنه

دې مسلک يا شوق نه خپل اوالد ولې لرې  ډېر سندر غاړي د  :دسندرغاړي نه پوښتنه

 ساتل غواړي؟

 

فکر کې  ېلومات لري خو د مرکې پر وخت به هغه په دان سره ډېر معځکه څه هم پوهه ژورناليست 

 که  پوښتنه د معلوماتو د تر السه کولو لپاره وي.ځوي چې د مقابل نه خبرې راوباسي 

البونو له يديلي دې چې په پاکستان کې د سېمونږ داسې اور ،بيجنرال ص :پوښتنه

 ؟اوړي و واليتونوته راځده جنگيالي د افغانستان ختيعامله د القا

 . ) يا دا خبر سم نه دى(ىواب.  هو دا خبر سم دځ

چې په پاکستان کې د  ئيا تاسو په دې اړه معلومات لرآ ،بيجنرال ص  :پوښتنه

 اوړي؟ و واليتونوته راځده جنگيالي د افغانستان ختيعالبونو له امله د القايس

 واب. نه زه داسې معلومات نه لرم.ځ

 

 ولې دا پوښتنې هم ستونزې لري؟ 
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واب ځغه وي چې د اجنرال ته د فکر موقع او ذهن ته ټکان نه ورکوي.  ښه پوښتنه هم ېورناليست دژ

 لپاره بل کس مجبور کړي.

 

ده جنگيالي د عالبونو له امله د القايپه پاکستان کې د س ،بيجنرال ص :پوښتنه

 ؟ئاوړي؟ تاسو څه فکر کو و واليتونوته راځافغانستان ختي

 دا دروغ دي. :وابځ

 

 شو؟ لواب ولی ورنکړځدې پوښتنې  ه نوجنرال دښ

دا ډول پوښتنی مونږ دځينو مرکچيانو له خولې اورو. يوه بيانيه ورکوي او ورپسې، "تاسو څه فکر 

ل مې هم داسې يوه مرکه  د بېلګې لپاره زده کوونکو ژورناليستانو ته وغږوله چې ځيو ي.  يوا  "؟ئکو

درېمې پوښتنې نه وروسته ځينو زده کوونکو به ورسره خپل  هره پوښتنه هم په دې ډول شوې وه.  د

 "؟ئغږ گډ کړو چې " تاسو څه فکر کو

 چې اوس د جنرال نه ښه ځواب تر السه کړو. ځئرا 

 

البونو له امله يوه اندېښنه دا ده چې د يپه پاکستان کې د س ،بيجنرال ص :پوښتنه

اړه څه تابيا کړې  ېواک په دځاوړي نو ستاسو  ده جنگيالي به افغانستان ته راعالقا

 ده؟

که مونږ يوه داسې پوله لرو چې په هغې ځخو زه دا اندېښنې نه ردوم  ىلومړ :وابځ

 ...او داسې نور واکونهځزمونږ سرحدي عسکر او د ناټو  شي خو ىداېتل خلک اوړ

 یل شوي دي.  ددا پوښتنه جنرال ته يو ټکان ورکوي،  دده تابيا، دده مسوليت، او ورسره دده علم ننگو

ښکاري .  د يو ښه مرکچي ي باورژورناليست په ځان واب ورکولو ته اړايستلو. په دې پوښتنې کې ځمو

 انگړنه دا ده چې هغه پخپله خبروي چې له مرکې څه تر السه کول غواړي. ځ

وي  وره لمه خولي"  که م ئان راوپېژنځي " خپل يلمه ته وايل کې ميينې ژورناليستان د مرکې په پځ

داسې   شي چې "ته له ما سره مرکه کوې خو خبر نه يې چې زه څوک يم." ینو هغه ژورناليست ته ويل

لمه د پوره نوم يپالن پروخت د خپل م . د مرکې ديپوښتنه د ژورناليست سستي او يا نا پوهي څرگندو
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که کله کله يو ځساتي  کې دمهموکسانو تېرې مرکې هم په ياد سټاني.  تکړه ژرنالئان خبروځنه به 

 ژورناليست يې ننگوي .   څوک که خلک تېر باسي نو

غونډې يا کنفرنس کې د  ييکله کله يوې لوشئ.   یينو شرايطو کې کارولځژندلو جمله په ېد ځان د راپ

ي.  نو په دې حال کې غوره خبره دا ځلمنو سره د خبرو پر وخت نومونه گډ وډ شي يا له ياده وويډېرو م

ينو نامتو ځچې تاسو په کوم نوم معرفي کړو. د  ئلمه نه پوښتنه وکړيو وروسته د مده چې له خبر

ر شي. ېلې راغلي وي چې کله کله دهغه خپل نوم له ژورناليست هځخلکو تخلص په خبرونو کې دومره 

مرکه کوله.  د هغه تخلص راته ياد و خو په سټوډيو کې رانه ژوندۍ يو سياسي مشر سره  وخت ما د يو

 ښودو. په راډيوېده نوم وليکلو اومخې ته يې راته کد ر شو.  هلته يو مشرهمکار پکارغذېنوم هپوره دده 

ي کې يدونکو لپاره ښه وي چې په نيماېينو اوږدو مرکو کې د هغو اورځد مخاطب نوم اخيستل په  کې

د بو کې ېش هر څوشبکې، د مرکې پر وخت په پرده ې وي. د تلويزون معتبر ېل کړيدل پېاورمرکه يې 

 ي.يميلمه نوم په ليکلي بڼه ښا

او ناخوالو که ژورناليست له وړاندې خبر  ولوبغاړو له ژونده ، د هغوی له مسلکي برياو د هنري ستورو او

ژورناليست له  کله کلهشي نوتکراري پوښتنې به نه کوي.  خو دلته يوه خبره ياد ساتل پکاردي چې 

دې لپاره چې نور  مونږ بيا هم پوښتنه کوو، د اب به څه وي. خبر وي چې دده د پوښتنې ځو ېوړاند

کار اخيستل  ېکې ترراپورونو او پروگرامونوثبوت وي چې په نورو هغه دا  له ځوابه خبرشي. دده خلک 

د يوې ثبت شوې مرکې مهمه برخه د هغه مقابل ته اورولې شئ چې  لگي په توگه تاسوېکيږي.  د ب

   غبرگون څرگند کړي.خپل 

 

ره نه ويني چې ورسره مرکه ېدونکې د هغه کس څېکې وي چې اور ېد راډيو د مرکې محدوديت په د

چې لوستونکي يې پخپل فرصت کې لولي.  د تلويزون تحليلي وي کيږي. د ورځپاڼې مرکه زيات وخت 

پرده د يو تجارتي شبکې له خوا  د تلويزون پهمرکه قوي او اغيز من گڼل کيږي.  پکاربل کې می ژوندۍ 

دو. هغه وخت د تلويزون په پرده دده ېد يو وزيرمرکه ليدله چې د هيواد د بی وزله خلکو په اړه غږ

دل او د کيمرې چلوونکي دا دواړه له ېي او په الس قيمتي گړۍ هم ښکاره کيښکلې وريښمين نکټا

له کوله او ورسره د تلويزون په پرده نږدې وښودل.  يوه بله مرکه کې يو تن د خرابو سړکونوگي
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مرکو کې دژورناليست پوښتنوته مې پام نه و، ځکه عکسونو  ېدو. په دېښکلې موټر ورښکاره کوزيرد

 هڅوو چې ټوله مرکه وگوري.  کتونکې او راته هر څه ويل، چې زما په نظر ډېر اغيزمن و

 

ې د مرکې نه وړاندې ليکلې پوښتنې چرې هم ميلمه ته نه د نړۍ د لويو مطبوعاتو يوه تگالره دا وي چ

 ورکوي.  دا يوازې په يو څو شرايطو کې امکان لري.

 یدېوي، په غوږونو دروند وي او بيخي خبره اور ی.  هغه کس چې ورسره مرکه کيږي عمر يې خوړل۱

 نشي.

 وي او په ليکلي بڼه د مرکې ځوابونه درکړي.  ی.  يو څوک گونگ۲

 څو پوښتنې ورته استوئ. لو خلکو نظر اخلئ اوبېال ېې مجلې يا ورځپانې لپاره د ب.  د يو۳

هغه خلک چې روغ جوړ وي او د مرکې نه وړاندې د ليکل شوي پوښتنو خواست وکړي، مرکه کول نه 

رکه غواړي.  که پوښتنې يې خوښې شوې نو ځوابونه به درکړي او که خوښې ميا پخپلو شرايطو  ،غواړي

 نوله مرکې به ډډه وکړي.   يې نشوې 

د نورو و او د انتخاباتو وخت  د يو پروگرام د جوړولو لپاره زه په ايران کې وم.  دام کې  ۱۹۹۷په 

څو وارې مې هڅه وکړه چې زه به هم هره ورځ بې شمېرو مطبوعاتي غونډو ته ورتلم.  ژورناليستانو سره 

وښتنه دا وه چې ليکلې پوښتنې دې دوی ته له وکړم خو د هر چا غ ېددوی د مذهبي مشرانو سره مرک

 ېڅرگندولورته مرکې موضوع  يوازې د امخالف کار و. د بي بي سي د اصولو  اشي.  د لوړاندې ورکړ

د معلوماتو و د سياسي حقوقو په اړه ځلگې په توگه ما د مرکې د خواست پر وخت د ښې.  د بهشو

زه قم ته حاضرشو مرکې ته په ښارکې يو مال )قوم( م نۍ له هڅو وروسته د قوواه. د يوې لوغوښتنه ک

ليکلې پوښتنې يې رانه  ناستم.  د مال يو معاون راښکاره شو اوېوالړم او د يو جومات په دروازه ک

 غذ څو پوښتنې وليکلې او دننه دفتر ته يې وردروازه کې پکاروغوښتې.  ما سره مل ترجمان هم هلته په 

د جومات په دروازه کې ناست و او د گرمۍ د السه مو حال بد  ځيمه ورواستولې.  مونږ درې کسان ن

غه وخت يو بل مشر مال چې جومات ته روان و مونږ يې ادو .همېرته تگ لپاره ودرېشو نو د ب يو.اخر نهيل

زما د  ه اواوبې يخ خپل دفتر ته يې بوتلو، او سوځېدهدو او پوښتنه يې وکړه.  زمونږ په حالت يې زړه وېول
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رته ېچې پوښتنې پرې ليکلې وې چا ب راکړل.  د جومات نه په وتلو هغه کاغذيې وابونه ځينو پوښتنو ځ

 راوړو. 

که تاسو داسې حالت سره مخ شئ او وخت ولرئ نو د هغه کس د قانع کولو لپاره هر څومره هڅه چې 

  ږدي. ېزيات وخت ددې امکان وي چې ميلمه مرکې ته غاړه ک ،ې کړئي کولی شئ، و

 

لپاره يو تربله وړاندې ځغلي.   شت ساعته خپرونووروېنلونه د څلياود تلويزون چ شتمې پېړۍ راډيوېد يو

بحث کوي.مهمو ادارو د وخت  ېکړي او ټوله ورځ پر وونۍ مهمه پېښه غورهادورځې يا د  ځينې شبکې

داسی ادارو تکړه او  د وخت وي.ب شلې ده او هرگوټ ته د خپل غږ په رسولوېپر حساب نړۍ په برخو و

ژورناليستان کله کله پخپل نوم د بحث کوربه، څو ميلمانه يې کښينولي او د پېښو تحليل کوي.   ور ومخ

موضوع  ېره ميلمانه په يوېپه افغانستان کې داسی بحث د گردي ميز په نوم هم ياديږي چې ميز نه چاپ

 د هلتهبرخه ده چې په ورځپاڼو کې ځای نه لري. خو خپل نظر ورکوي. بحث د راډيو او د تلويزون هغه

انشايو لپاره پوره يو يا  ېورځپاڼو کې د داس دې متبادل، اداريه، انشايه يا کالمونه )ستون( وي.په لويو

 دوه مخونه ځانگړي شوې وي.

 يو خبر

د کندهار واليت د امنيي قومندانۍ چارواکي وايې چې په کندهار ښار کې يې د بېال 

ددوى په وينا چې په دي غلو کې يو تن له   دي. نيولي غله څلورتنه پېښوپرمهالبېلو 

يو موټر تښتولى و او نن يې دغه موټر خپل خاوند ته تسليم کړ  خهجالل اباد ښار څ

 کس تر پوښتنو ګرويږنو الندي دى. وىشولي نيول 

ښو پر مهال چې په ښار کې يې درې تنه نور غله هم د بېلو بېلو پې يچارواکي څرګندو

 ې اړونده ارګانونو ته ور وپېژني.نيولي دي او وروسته به ي

په کندهارښار کې چارواکي وايې چې د غلواو داسې نورو پېښو په وړاندي يې پوليس 

 په دندو ګمارلي دي او دي کار تر ډېره بريده ښې پايلي هم ورکړي دي.

 

 يوه پېښه
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ده محفل ټوله شپه تاسو خوب ته نه يئ پرېښې.  د کور لمستيا يا د وايگاه د ميستاسو په گاونډ کې ب

ارامه تېره  ارامه و.  سهار په بازار کې هغه خلک چې ستاسو په شان يې  ټوله شپه نا واړه او زاړه ټول نا

 ېکړي وه ددې شکايت کوي.  خو ستاسودخبر لپاره دا يوه وړه پېښه ده.  د واده په محفل کې خلکو ډز

دا هم خبرنه ،ښودلېاو پوليسو يو څو تنه ونيول خو وروسته يې پر یې يو جرم دوکړې چې قانون له مخ

 جوړوي.  

 موضوعگانو کې تاسو په کوم يو د دريو يا څلورو ميلمنوسره ښه بحث کولی شئ؟ دواړوپه دی 

 

ه به، غسی چې د رپورټ يا مرکې لپاره پالن جوړوئ، د بحث لپاره د موضوع له غوره کولو وروستاهم

 ټکو ته پام کوئ. ېتاسو د

بحث څه تر السه کول غواړئ؟ ايا دا موضوع به خلک  ېد بحث نتيجه يا پايلې به څه وي؟  تاسو له د

 دل يا کتل غواړي؟ېاور

 د بحث گډون کوونکي يا ميلمانه به موڅوک و. ايا دوی به وزگار وي چې له تاسو سره خبرې وکړي؟

 يا نيغ په نيغه خپريږي او که نه؟ په راډيو يا تلويزون بحث ژوندی

 د ورځپاڼې يا ويبپاڼې د چاپ لپاره تاسود ثبت کوم وسايل لرئ؟

 د ميلمنو د راوستلو لپاره وسايل لرئ؟

 او هغه ته مو خبر ورکړی دی ؟ شي يراتلبل څوک يې که د يو ميلمه د نه راتلو امکان وي نو پر ځای 

 ميلمه به څنگه له زياتو خبرو منع کوئ؟ تر ټولو خوله ورموضرع خبرې کولی شي؟  ېميلمانه په دآيا 

لگې په توگه پورته ېده چې خلک به مخالف نظر ولري؟  د به يزپه موضوع کې کومه خبره ناندر

مه يموضوعگانو کې تر ټولو پاروونکې موضوع د خوشالۍ په محفلونو کې شوراو د ډزو کول دي.  په دو

 اليت په اړه ناندرۍ راپورته کېدای شي.   موضوع کې د غلو او د پوليسو د فع

 

 ېو خبرونو او په دينو ېغسی چې د مرکې لپاره به د موضوع هر اړخ ته پام کوئ، د بحث نه وړانداهم

کې پرمختگ ته به مو پام وي.  په ژوندي بحث کې ددې خبرې امکان ډېر وي چې په ميلمنو کې يو 
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وکاروي. په دی حاالتو کې بايد کوربه له وړاندې ورته پام وکړي  یورڅوک د توهين يا د سپکاوي ت

چې بحث کوم لوري ته روان دی. کله کله داسی کيږي چې ميلمانه د يوبل سره مخامخ په ناندريو اخته 

ددې حد ټاکل د کوربه په الس کې وي.  د  ناندرۍ په بحث کې تلوسه راولي خو ېشي. که څه هم داس

ږدي چې د ېددې کنټرول به پخپل الس کې لري اوميلمانه به دې ته نه پر یبحث وړاندې کوونک

 موضوع نه بهر ووځي. 

وال ټرسټ له يميالدي کال کې د افغانستان د لومړي انتخاباتو نه وړاندې مو د بي بي سي نړ ۲۰۰۴په 

جوړول و.  د  هونکې يوه برخه ، په لويو ښارونو کې ولسي بحثلړ خوا د افغان ژورناليستانو د روزنې په 

استول چې په کې  بلنکليونهجوړوو. ټولو گډون کوونکو ته به  ېبحث پالن به مونږ مياشت وړاند ېداس

د بحث موضوع او د وخت او ځای په اړه پوره معلومات ليکلي و.  خو دا ضرور نه ده چې ستاسو ميلمانه 

 دا ټولې پاڼې پر وخت ولولي او د بحث لپاره ځان چمتو کړي. ېد

بحث کې  ېډېر ميلمانه مو ورته راوبلل. د يو ساعت په د وپيل مونږ له کابل وکړه او له اتياوبحثونوددې 

کښينولي و.  دوی ته به د بحث پر وخت  څوکيو کرسيواو نورمخامخ په  مو څلور ميلمانه د سټيج په سر

گرځنده سټوډيو مو د دو چې د موضوع په اړه خپله پوښتنه له ميلمنو وکړي.  ېيومايکرفون ورکول ک

دوو همکارانوپه الس کې و. د حاضرينو شمېره دومره ډېره نه وه او د بحث کوربه،  تاالر په بل سرکې د

ښکارېدو. هغه ته مې ډاډ ورکړو چې څو کسانو راته ټيليفون کړی دی چې ناوخته به راځي نو پر  ینهيل

ي بحث نه يلکو د پوهاوي په اړه و. د نيماټاکلي وخت بحث پيل شو. موضوع د انتخاباتو د پروسې او دخ

ی ناستې لپاره خلک راټولول نو يو سپين ږير ېميوروسته مو د چايو لپاره وقفه وکړه او کله چې د دو

.  ما ورته د هر کلي نه وروسته په لومړي صف کې د و یچې ناوخته رارسيدل ميلمه راښکاره شو

معذرت  ېيل يې چې زه خو به په سټيج کښينم. ما تردو. وۍکيناستو وويل نو دی هم هلته راسره ودر

نو  ېشوی دی اوپه سټيج د نوي ميلمه لپاره ځای نه لرو، که څه ويل غواړثبت وغوښتو چې نيم بحث 

.  د سپين ږيري ميلمه دا خبره خوښه نشوه او راته يې وويل، درته درکړل شيپخپل وار به مايکروفون 

ووتلو.  ورپسې می منډه کړه چې بهر ورته  هنه يم ناست او له تاالرزه په ټول ژوند کې په ښکته چوکۍ 

ميلمه ته ټيليفون وکړو چې هغه رته والړو.  وروسته می ېب ېاوهمدغس په قهر و ید قناعت ورکړم. خو

ولې داسی په قهر و نو راته يې وويل، ستاسود بحث کوربه زما خوښ نشو نو ځکه هلته کيناستل راته 

 عبث و. 
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 وئ هغه کوم ناليدلي حالتونه وي چې يو ژورناليست د بحث پر وخت ورسره مخامخ کېدایڅه فکرک

 شي؟

 .ینږدې دهم او د خپرونې وخت  ی.  يو ميلمه په الره کې بند پاتې د۱

 دو او د بحث زياته برخه شوې ده. ې.  ميلمه ناوخته راورس۲

 .وهع بدله شي کې يوه نوې پېښه وشوه او موضوي.  د بحث په نيما۳

 لې خبرې کوي او نورو ته د خبرو موقع نه ورکوي.وکې ټ ث.  يو ميلمه په بح۴

 ي بحث کې د کيمرې يا د ټيپ بيټري مړه شي.يپه نيما .  ۵

 

مخې ته  وي چې يومهم کس يا کسان د بې شمېرو ژورناليستانو يد تلويزون په خبرونوکې به موليدل

ځوابوي.  دا مطبوعاتي غونډه وي چې د خبري يا د پريس کنفرانس په نوم ياديږي او د دوی پوښتنې 

 خپرونولپاره د خبر يوه سرچينه وي.

 

ه ټولنو،د امنيت د يوالو مرستندويوخت د حکومت،د وزارتونو يا نورو څانگو، نړ مطبوعاتي غونډې ډېر

کو، مدني ټولنو اود تجارتي شرکتونوله خوا په ډېرو لکه پوليس، د انساني حقوقود ساتون ساتوونکو

ړني ېځانگړو موقعو او د خاص هدف لپاره بلل کيږي.ددې پالن د وړاندې نه جوړ وي خوکله کله په ب

 حاالتو کې هم يوه خبري غونډه رابلل کيږي.  

 :دي په الندې ډولدو سوب کيږي ېهغه ځانگړې مواقع چې د خبري غونډو د جوړ

وي اوددې لپاره چې  یېښه چې په هغې کې يومهم ولسي شخصيت گډون کړ.  داسې پ۱

 ټول دهغه شخصيت خبرې په گډه واوري ، مطبوعاتو ته يو ځای بلنه ورکړې کيږي. 

وي نو د بېال بېلو خپرونو  یپيل کوونکمپاين .  کله چې يوه نامتو اداره يا ټولنه خپل يو ک۲

 تان راوغواړي. سره د مرکو پر ځای، په يو مخه ژورناليس

کې د زاړه پال او  پرتانياکار پيل کول غواړي.  په  ی. کله چې ديو نه زياتې ډلې په گډه نو۳

 تالفي حکومت مشران کله کله داسې غونډې جوړوي. يلبرل گوندونو دا
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.  کله چې يوه ډله يا حکومت مخالف کسان د يوې پاليسي يا قانون په اړه خپل غبرگون ۴

 دوی خبرې واوري.  طبوعاتوته بلنه ورکوي چې دښودل غواړي نو م

 

پريس کنفرانس د هرې ادارې لپاره اغيزمن وي.  که غونډې ته ډېر ژورناليستان ورغلي وي نو  یيوبريال

دا پخپله د حکومت يا د هغې ادارې لپاره د تبليغ يوه وسيله شي.  خپل پيغام اولس ته د رسولو لپاره دا 

ټه پکاربل کې ېوولسمه نام کال د فروري د مياشتې په  ۲۰۰۲د   الرگڼل کيږي. يوه ارزانه، ساده او غوره

س پروېزمشرف يو گډ مطبوعاتي يي جمهور رځمشر حامد کرزې او د پاکستان پو يد افغانستان نو

وابولې.  يو ژورناليست پوښتنه وکړه چې اوس د ډيورنډ د ځکنفرانس کې د ژورناليستانو پوښتنې 

هغه ژورناليست  ته په قهر شو چې دا  يکول غواړئ. حامد کرز تګالره غورهکومه کرښې په اړه تاسو

 .یدې پوښتنو نه د وخت د

 ؟ایو یڅه به موکړنو یوا ژورناليستکه تاسوهغه 

 څو ډول مطبوعاتي غونډې ؟

 

کې  م په بغداد ۲۰۰۳دسمبر  ۱۴په داسې غونډه کې مهم اعالن کيږي چې څوک ترې خبر نه وي.  د 

شو.  په هغه  لدام حسين د نيولو خبر ورکړصې کې د عراق د پخواني مشر ډهمدغسې په يوې غون

 . هدو ويډيو هم وروښودل شوېغونډه کې ژورناليستانو ته دسدام د نيول ک

 

يا زباني او ورپسې  واورويدقيقولپاره خپله وينا  څو په داسې غونډو کې د يو نه زيات کسان د 

ناليستانو ته د پوښتنوبلنه ورکوي.  د هيواد مشران، لوبغاړي، فلمي ستوري، د تجارتي شرکت  او د ژور

معلومات ورکوي، چې دوی يې غواړي.  د پوليسو مشران  اغومرهان په داسې غونډو کې هميپوځ ويندو

ليستانو د زړه نا زړه هغه وخت په داسې غونډو کې خبرې کوي چې په راتلونکي کې د بې شمېرو ژورنا

 پوښتنو نه ځان وساتي.  
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کله داسې هم کيږي چې د وينا وال د بيانيې پر ځای نيغ په نيغه د يوې پېښې په اړه پوښتې ځوابيږي. 

 که د يو چا په اړه منفي تبليغات شوي وي نو په مطبوعاتي غونډې کې د ځان دفاع کوي.

 

ښتنې ځوابيږي،  " د عکس موقع"  يا فوټو اوپرچوڼيتي" داسې غونډه چې نه په کې بيانيه وي او نه پو

دوی  دلې ده اوغواړي چې دېرته راگرځېلگې په توگه د لوبو يوه ډله د اولمپيک نه بېپه نوم ياديږي.د ب

کتاب وليکي او غواړي چې ورته اعالن وکړي.   يعکسونه د مډالونو سره خپاره شي. يا يو فلمي ستور

خبرې ثبت کړي، د گډون کوونکوکومت ژورناليستانو ته بې له دې چې يوه بېلګه يې دا ده چې ح

پخپل بحث کې د کيناستو او د فلم جوړولو اجازه ورکړي. تاسو ممکن يوې جرگې ته ورشئ او فلم 

 برداري يې وکړئ.

 

دقيقو پورې  ۵ه تر ن ۳د  یدقيقو نه زيات نه وي. يو وينا کوونک ۴۵د هرې مطبوعاتي غونډې وخت د 

وونۍ وړاندې اړنۍ غونډه نه وي نو لږ تر لږه يوه ېب ته ورسوي.  که دا یوخت لري چې خپلې خبرې پا

ې نه وړاندې يوه معلوماتي پاڼه ژورناليستانو ته ډوي.  په ځينو حاالتو کې د غون يورته تياري نيول شو

 ې کيږي. وراستول شوي وي او کله داپاڼه د کنفرانس پر وخت هم ورکړ

 

شي.  یدېمطبوعاتي غونډو لپاره داسې ځای غوره کيږي چې د ميډيا ټول کسان په اسانه ورته رس د

ړنۍ ېپه هوټلونوکې وي.ب وا پالن شوې غونډې د وزارتونوپه دفترونو، صدارتي ماڼۍ ، ځانگړي تاالرونو

 شي.   يا لوبغالي کې هم کېدای ي ډگريغونډې په هوا

 :نه وړاندېد غونډې 

وسئ چې غونډه د څه اد موضوع په اړه نوي او تازه معلومات درسره وي. په دې هم خبر و. ۱

 لپاره رابلل شوې ده. 
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، بودجه يې څومره ده ی.  که غونډه د يوې ادارې له خوا کيږي نو د هغې ادارې مشر څوک د۲

 ا يې څه ويلي و.او پخو يسې اخلي. د مرکچي يا د غونډې وينا وال څوک دېيا چا نه پ

دې غونډې خبر څومره  ال مشوره چې ستاسو دخپرونو لپاره دس.  د خپل مدير يا مشر سره ۳

 ؟  یمهم د

وخت ستاسو ژوندۍ خپرونې ته نږدې وي.  که ددې ی .   کله کله د غونډې ټاکل شو۴

 غونډې د ژوندۍ خپرېدو امکان وي نو ددې لپاره به مو څه تياري پکار وي؟

ادارو ته تللې وي او که ستاسو ادارې ته چا نه  يهاتي غونډې لپاره بلنه ټولو خپرندو.  دمطبوع۵

په هغې غونډې کې مسولو کسانو ته خپل ځان  وي ويلي نوځان ته بلنليک راوغواړئ. بيا

 وروپېژنئ او کارډ ورله ورکړئ چې په راتلونکي کې هم درته خبر درکولی شي. 

شوي  لې لپاره د چارواکو نومونه او د ټيليفون شمېرې ورکړ.  کله کله په بلنليک کې د مرک۶

غواړئ چې د غونډې نه وړاندې يا وروسته ورسره مرکه وکړئ نو وخت ورسره ووي. که تاس

 وټاکئ.

ه ادارې يې هم د ځان ي.  مطبوعاتي غونډه که د کوربه لپاره د تبليغاتو موقع وي، نو خپرندو۷

مايکرفون بې شمېره  ال د خبرو د ثبتولو لپاره به مو دشي.  د وينا و یکارول ښودنې لپاره

خبري ادارې د  ييخولې ليدلي وي چې رنگا رنگ نومونه او نښې پرې څرگندې وي.  لو

 نښه لرونکي مايکروفون کاروي.  یمطبوعاتي غونډو لپاره ځانگړ

يا د چې د غونډې په ځای کې د کيمرې معلومات تر السه کړي د وړاندې نه  ژورناليست. ۸

؟  کوم ځای به پخپله يفلم جوړوبه ښودو لپاره ځای شته او که نه؟  دکوم ځای نه ېټيپ ا

؟  تکړه ژورناليستان د غونډې نه وړاندې هغه ځای ته ورغلي وي او خپل کاري وسايل يکين

 يې ځای پرځای کړي وي. 

کيږي.  په اروپا .  په امريکا کې د نهې، چارشنبې اود زيارت ورځې د لږو خبرونو ورځې گڼل ۹

کې اتوار) يک شنبه(  تشه ورځ وي.  په افغانستان کې د جمعې ورځ تشه وي.  که يوه اداره 

دوی خبرې دې د خپرونو برخه شي نو په دغو ورځو مطبوعاتي غونډه  وغواړي چې د

کنفرانس لپاره د لسو او يوولسو تر منځ وخت غوره گڼل کيږي ځکه غونډې يا راغواړي.   د 

 وي. یت زياتو مطبوعاتوخپل د ورځې پالنونه سنجولهغه وخ
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وي، هغسې چې په نورو ځايونو کې  يسره له دې چې هر څه مو يا په کيمره او يا په ټيپ کې ثبت کړ

ې په پيل کې وينا ډ. که د غونساتي قلم او کاغذ تل له ځانه سره مو درته يادونه وکړه، ښه ژورناليست

 ال ستاسو پکار شي. ه. دا به د پوښتنې پر مئنو د هغه متن په لنډو ځان ته وليک وال خبرې کوي،

 د غونډې د پيل په څو جملو کې تاسوفکر وکړئ چې .....

 

 مواد دي چې يو خبر يا راپور ترې جوړ شي؟ي نا وال په خبروکې څومره نوي.  دو۱

غام په واضحو الفاظو بيان کړو شي او خپل پي ئدونکي يا لوستونکي پام ځان ته اړولې.  د اور۲

 که نه؟  

وي چې خپلې  یژبه ور او با اعتماده کس غوره شو یوينا کوونک.  د داسې غونډو لپاره ۳

 ؟ينورې خبرې څنگه راباس نهداسې کس  دژورناليست به خبرې ورته يادې وي.  

 ئ؟به خپله پوښتنه څو وارې تکرارو .  که دې کس درته سم ځواب درنکړو نو تاسو۴

 .  که تاسو دې کس نه يوازې او يوازې " يوه" پوښتنه کول غواړئ نو هغه به څه وي؟۵

. د نورو ژورناليستانو پوښتنې اوځواب هم له ځانه سره ياد وساتئ، چې بيا هغه پوښتنه ۶

 تکرارنکړئ.

 

ناليستانو ته مخامخ وي خو بيا هم دومره ډېرو هوښيارو ژور کسغونډې وينا وال زړه ور مطبوعاتيد

 وي.  ید سختو پوښتنو لپاره ځان اماده کړ ی.  په عامه توگه کنفرانس ورکوونکیکار د یدل، ويرونکېک

کله چې وينا وال خپلې خبرې بيا بيا تکراروي او ستاسو دتکراري پوښتنو په ځواب کې يې هم نه 

عمل کوي.  ) د خپل پيغام نه پرته بله خبره به نه کوي( بدلوي نو مانا دا چې هغه په " مسيج دسپلن " 

دا ډسپلن ددې لپاره ساتل کيږي چې د ژورناليستانو پوښتنې يې بې الرې نه کړي، دوی احساساتي 

نشي او د خپلې موضوع نه بلې خوا ته والړ نشي.  د بېلګې په توگه تاسو د حکومت نه د بډو رشوتونو 

ي درېيم ژورناليست په کې خپله ټپه وروغورځوي.  يورپسې بېلګه ورښاپوښتنه کوي او بل ژورناليست 

 خو وزيرصيب هم هغه يوځواب ورکوي، چې حکومت په دې اړه مناسب گامونه پورته کړي دي . 
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غه به انوهم ید یپه يوکيفيت جوړشو ید تجارتي شرکت لپاره دا ډسپلن په دې ښه وي چې که يوتوک

مپيوټري ټيليفون تاسو ته درې کارونه کولی شي، يادښتونه په غږ کې ک یدرته په گوته کوي.  لکه نو

شئ، او بل څوک دا ټيليفون نشي  یي، عکس يا ويډيو سمدالسه خپل کمپيوټر ته وراستوليدرته وا

؟  يا دا چې په یيا دا ټيليفون په دې بيه گران نه دا.  ژورناليست به ډېرې پوښتنې لري چې یکارول

؟  که وينا وال په ځواب کې یخوپه اروپا کې په دې نو ولې دا فرق د یقيمت د کې دا په دې اامريک

ووايي چې دا يوه ښه پوښتنه ده خو زمونږ د ننۍ موضوع سره تړاو نه لري او ممکن بل وخت پرې خبرې 

 وکړو نو پوهه شئ چې ځواب ورسره نشته.

 

او د بې وزلو په اړه خبرې کوي،  نو تاسو ترې دا وي  ي. که وينا وال پخپلو ښو جامو کې راغل۱

 یپوښتنه نشئ کولی چې پخپله دې ولې ښايسته جامې اغوستي دي؟  دا په هغه شخصي تېر

 . ید

 په خوله کې يې مه وهئهغه .  که بل ژورناليست ستاسو له خوا شوې پوښتنه بيا کوي، نو ۲

ي چې دې پوښتنې ته ځواب يهغه ته وواچې  ی.  دا د وينا وال کار ديا بد بد ورته مه گورئ

 .ی دیويل شو

.  که وينا وال يوه خبره بيا بيا کوي نو ددې دليل ممکن هغه ژورناليستان وي چې غونډې ته ۳

 ناوخته رسيدلې وي. 

والړ شئ. د  ړه يئ نو شا ته کينئ او بې له اخالل په خاموشۍ له هغه تاالرې. که تاسو په ب۴

 راووځئ.    مه په نيمايي کېغونډې 

کله کله ځينې ادارې د خپل کنفرانس ريکارډنگ پخپله هم کوي. که داسې وي نو معلومات يې وکړئ 

او په هغه حالت کې چې ستاسو ټيپ کار پريښې وي يا بيټري مو نه وي ، له هغوی دا ثبت شوي مواد 

 غوښتې شئ. خو دا کار موعادت نشي، ځکه له دې ډډه پکار ده.
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چې " که څوک درته ووايي چې غوږ درنه سپي يوړو، نو ته به په غوږ الس ږدې  یپه پښتو کې يو متل د

يو مسلکي ژورناليست تل د يو  بېلګه ده او ې"  د څېړنې دا يوه ډېره سادهوهاو که سپي پسې به منډه 

 يدا کوي چې سپيناوی يې وکړي.  د ژورناليزم په ډگرکې د ښه او کمزور کار یخبر په اورېدو لومړ

ژورناليست تر منځ توپير په دې کيږي چې د يوې پېښې په اړه يې څومره څېړنه کړې او څومره 

او د علمي ) اکيډيميک( څيړنو نه  ید یبادل تورمعلومات يې راټول کړي دي.  څېړنه د " ريسرچ" مت

ريال کې لوستل کيږي او کتابتون کې خوندي ېتوپير لري.   اکيډيميک څېړنه يوازې د پوهنتون په چاپ

وري. د ژورناليست په څېړنه کې يوه اوي.  د ژورناليزم څېړنه په زرگونو خلک لولي يا يې گوري او 

 ځکه ساينسي نه وي او کله کله بې تولې شي. ستونزه د انډول يا د توازن کمی وي

 

وي.   ګمارليد ميډيا لويې ادارې د بېال بېلو خپرونو لپاره د ژورناليستانو د مرستې لپاره څېړونکي پکار 

هر يو تلويزون چې څلوروېشت ساعته خپرونې لري، په کې يوه ډله د څېړونکو پکار اخته وي او د 

د موادو په راټولولو کې مرسته کوي. د يو پروگرام د جوړولو لپاره کله کله د پنځو نه ژورناليست سره 

زيات څېړونکي د موادوپه چاڼ اوسمولو اخته وي.  د راډيو او د ورځپاڼې ژورناليست پخپله دا کارترسره 

 کوي. څېړنې زيات وخت د ليکلو راپورونو اوپه تېره کې خپاره شوي موادو پر بنسټ کيږي. يو

 شي.  یز راپور جوړولېژورناليست خپل معلومات د شواهدو سره په يو ځای کولو ښه څيړن

 

 يوه بېلګه

 

  کيو
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ي ستونزې د تېر کال په پرتله ډېرې يد هوا د ککړتيا له امله روغتيا ېک ښار کابله پ

ي، که دلته د موټرو اوکورونو په لوگي کې يشوي دي. د روغتيا نړيوال سازمان وا

 و نو د سږو ناروغۍ به ال ډېرې شي.  د خبريال رپورټ.کمى رانغل

 

 غږ )د ټريفک شور( 

 

خبريال. دخير خانې دعمومي سړک پر سر چې اوس والړه يم، يو وخت شنه پټي او 

خوا چې  ېدې خو اوس په کې د الريو او موټرو اډه جوړه ده. هرېرې ښکارېونې له ل

بې وړاندې دلته د يو څو ېو ش. ما څيپه کې والړ د يوگورئ، د نوي ماډل گاډ

 څومره ډيزل سوزوي.   ځموټروانانو سره خبرې وکړې چې دوى هره ور

 ي .ځښت ليټر به سوېښت يا پنځه څلوېيره داسې څه نا څه څلو   :غږ 

ډيزل ډکيږي او چې ماښام شي نو ټانکۍ  ټانکۍ په دوه سوه ليټر زما د الرۍ :بل غږ

 تشه وي. 

 ووم. ځښت ليټره تيل سوېلوڅکله رش او ېکله د  :درېيم غږ

رلۍ وړي راوړي. پدا ټول هغه ډريوران دي چې  کابل او شاو خوا سيموته س: خبريال

نه عالوه دي. د اډې د مشر نه مې پوښتنه  ېدد يرلۍ راوړپنور چې د واليتونو نه س

ته يې وويل،د دوو زرو ار کابل ته رادننه کيږي نو يې څومره گاډځوکړه چې د ور

ي.  که دا د يوې اډې حال وي نو فکر ځي او راځاډې  ېوا هر ډول گاډي له دشاو خ

شي  ځاىچې يو  وګيدوى ل چې د ښار دوو نور اډو کې به څومر گاډي وي او د ئوکړ

چې  ګيهواکې د کورونو او د کارخانو لو ېنو په هوا کې د ککړتيا به څه حال وي. په د

 هم گډشي. ي په ژمي کې به يې اندازه زياته وي، يښا

 

مره معلومات ورته اغوهم. يلنډه څېړنه شوې ده اومواد د موضوع سره تړلې دپورد جوړولو لپاره اردې د

ي دېيو ځای شوي دي چې په هغه ورځ پکار و. خو که څوک په دې موضوع نورې څېړنې غواړي نو ک

وغږول شي او  ناروغان ۍشي د ښار ساينسپوهانو سره پرې خبرې وشي، په روغتون کې د ساه لنډ

 ړنو لپاره هم پالن جوړول ضرور وي.   ېد نورو راپورونو په څير د څ  ....داسې نور
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 ېد دنو  تنه وکړهښسپارد جوړولو راپور ز ېڅيړنستاسو مديرپه ښار کې د څښلو د اوبو په حالت د يو که 

 لپاره به کومو ټکو ته پام کوئ؟

 لۍ فعاليت معلومول.د عامو خلکو ستونزې او د ښار وا  :ستاسوپالن

د اوبوله الرې خپرېدونکې  ،ستونزېی، پاکو اوبو ته السرس، شمېره په ښار کې د وگړو :معلومات

د  او وسره خبرې چې د اوبو لپاره د کوڅې د نلکې نه کار اخلييرمنو يا سړېد څو کورونو د م ،ناروغۍ

 دنده پرغاړه لري.ښاروالۍ د هغې څانگې مشر سره خبرې چې خلکو ته د اوبو د رسولو 

 :پړاو ید څېړنې لومړ

 .  هغه بنسټيز حقايق درسره وي چې فيچر يا راپور پرې جوړيږي.۱

 .  د موضوع پراختيا او خبري اړخ يې څرگند وي.۲

 غه درسره ثبت وي.ېغ په نې.  د اړوندو خلکو خبرې ن۳

 .   د موضوع زاويه درته روښانه وي.۴

 او ددوی نومرې درسره وي..  د مرکو لپاره د خلکو نومونه ۵

 

شئ، پکاريږي. د بېلګې په توگه تاسو په وزيرستان  ید موضوع په اړه هر هغه څه چې تاسو يې لوستل

حملو د قربانيانو په اړه راپور ليکئ يا د راډيو پروگرام پرې جوړوئ.  په  (ډرونبې پيلوټه الوتکو )کې د 

مونه، ددوی د ژوند، د وغرافيې نه ځان خبروئ. ورسره دلته پراته قسر کې به تاسو ددې سيمې د ج

او ددې د کنالوژۍ اړه مطالعه وکړئ.  پخپله د ډرون تپه کورونو او په تېرو شلو کالو کې د شويو پېښو 

پيل په اړه هم معلومات پکار دي.  دا حتمي نه ده چې هر څه به د پروگرام برخه شي، خوستاسو ليکنه 

 شئ.تلي د پوهاوي سره وي او يوه نيمه جمله کې هر څه رانغښ به د هر څه

 

يا د  شئ. او هم دا ستاسو د راپور یهغه څه چې تاسو تر السه کړل، د هغې پر اساس څو پوښتنې جوړول

 فيچر لويه برخه جوړوي. 
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چې د بينوا ويب  ید یليکلوال په نامه يو افغان ليکابراهيم شينواري  د يوه بېلګه چې ړنيز راپورېد څ

 :اخلويې ر پانې نه په مننه دلته 

ږي چې د بشريت راتلونکې النجې به د منابعو په سر وي، چې تر ټولو يل کيداسې و)

واد يافغانستان د باران او واورو په اوبو متکي ه.  به يې د اوبو النجې وي ډېرې

؛ نه د اوبو لګولو يژور تللي دهم سرشاره سيندونه لري؛ خو زياتره يې  که څه  دى.

ما د مرستو له يوه بهرني کارپوه سره . برېښنا لپاره پوره کارېدلي دي او نه هم د

ټولنه ددې پر ځاى، چې ميلياردونه  او ترې ومې غوښتل، چې نړيواله ىخبرې کول

دوه ورځنيو او پنځه  جنډر په نومونو ډالر په بې نتيجې پروژو او د ظرفيت جوړونې او

ې ولګوي، يبرېښنا په لويو پروژو دې  ولګوي، بايد د اوبو لګولو او کورسونو ځنيوور

واد اقتصادي پرمختيا او يد ه خلکو ضرورت پرې رفع شي او هم چې هم د ډېر شمېر

څخه په راوالړو شويو  هغه وويل، چې له اوبو کولو لپاره الر خالصه شي.  تخنيکي

ورکوي ځکه اوس د  تې ده او دا مشوره نهو کې يې خپله ماسټري اخيسزسياسي ستون

اوبه پخپله  افغانستان ګاونډيان پياوړي دي او نه پرېږدي، چې افغانستان خپلې

 ويل، چې که افغانان اوس دې کار ته اقدام کوي، يو څاڅکېواستعمال کړي. هغه 

 . اوبه به ورته په يو څاڅکي وينه تمام شي

 ه خپلو ټولو ګاونډيانو سره د اوبو مسئلې حلافغانان هم غواړي چې افغانستان بايد ل

کړي . په دې برخه کې نړيوال قوانين شته او بايد د هغوى په مرسته دا مسئلې 

وادونو يناکامو دولتونو رغول" کتاب کې ډاکتر اشرف غني د ځينو ه"د . هوارې شي

ټه واد د ترقۍ په ګيدي، چې څنګه يې له يوې خاصې منبع نه د ټول ه لګې راوړېيب

سينګاپور له خپل ټايم زون نه په ګټې اخيستو سره د نړۍ له  :کار واخيست

کنالوژۍ ته په ييرلنډ معلوماتي ټااقتصادي قوتونو څخه شو.  پرمختلليو او پياوړي

دغې برخې د مرکز په توګه يو پياوړى اقتصاد شو. د  ودې ورکولو سره د اروپا د

چې د شمالي ايالتونو په نسبت ډېر وروسته ايالتونو،  امريکا د متحده اياالتو جنوبي

کاري ټيمونو په جوړولو خپل اقتصادونه دومره پياوړي  پاتې وو، د باکفايته واليانو او
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ر صيب ټباد او ماړه شول . د ډاکاوادو په اندازه يه کړل، چې ځينې يې د نړۍ د سترو

ه کوالى شي . جوړولودغسې چټکه اقتصادي ود په ښناېپه نظر ،افغانستان د برغني 

بندونه به د اوبو د بندونو لپاره پکار راشي او  برېښنا اواوبه سره تړلي دي . د برېښنا

ا، صنعتي يواد روښانتيدو د هېبرېښنا په جوړ وې خوا به، په افغانستان کې دېکه له 

شي، له بلې خوابه ګڼ شمېر خلکو ته د  دو او ګڼو نورو پرمختګونو ته الرخالصهېک

   ينې جوړې شيښې کرنې زم

ې او يوازې دولتي ځمکې بې ځمکو او کم بکه افغانستان خپلې شاړې ځمکې خړو

ږي يجريبه ځمکه رس ۵۰ميليونه کسانو هر يوه ته  ۱۲افغانانو ته ووېشي؛ نو  ځمکو

و ډېر ضروري کار دى، او که نه وي، يرونو سمون او کنټرول يد اوبو د مس همدا راز  .

ې ارضي ستونزې يکې راته لو ياوبه وړي، په راتلونک مو ره چې ځمکېېسرب نو پردې

به ځمکه يند حال دغسې دى چې هر کال په زرګونو جريمو د سا هم زېږوي . د

 . الندې کوي

د اوبو جنګونه به د بشريت راتلونکې حادې او خطرناکې النجې وي . نړيوال 

ځني ختيځ او افريقا نه کوي، چې دا النجې به تر ټولو زياتې په منيوړاندو کارپوهان

لو په خاطر نه بلکې د اوبود النجو په خاطرځورېږي يد ت منځنى ختيځ به نور . کې وي

لنجونو يجنوبي اسيا ځينې سيمې؛ لکه هند، پاکستان او بنګلدېش به هم له سترو چد. 

 . متي شييلو ډېرې قيڅاڅکيو ت ۱۰اوبه به ورته تر  ىمخ شي او يو څاڅک سره

 نو له مخې په دغو لسټونو کې نه راځي؛ خو دا چې ديوالو وړاندوافغانستان د نړي

 بادې دي؛ نو پکار ده، چې له همدااپاکستان او ايران ځينې برخې د افغانستان په اوبو 

اوسه د اوبو د مسئلې د حل لپاره پالنونه جوړ او د هواري الرې يې ولټول شي . د 

هلمند د اوبو مسئله له ايران  دورې وروستي صدر اعظم محمد موسى شفيق د شاهي

 او خرڅولو که څه هم د هغه وخت ځوانو مبارزينو نوموړى په اوبو . سره حل کړه
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خو بې پرې پوهان او څېړونکي وايي، چې هغه حل خورا  خرڅولو تورن کړ؛ ابرو

 . د ستايلو وړ دى عادالنه و؛ او د موسى شفيق ابتکار

ويناکې  يهکاالباغ بند څخه پخپله دفاع د پاکستان پخواني ولسمشر پروېز مشرف د

 دې ټينګار کاوه، چې )افغانستان د جوړېدو په حال کې دى؛ او خپلې هغه اوبه،به په

خامخا ګرځوي او پخپله ښه به يې راولي ؛ چې حق يې دى ؛ نو پاکستان بايد عاجل 

تان سره وکړي، که څه هم د نړيوالو قوانينو له مخې په دغو اوبو کې له پاکس اقدامات

ولسونه اوادونو مشران او يجوړجاړى ضروري دى. دا ددې مانا ده، چې د ه تفاهم او

ې فکر يلو الرو په باب يو ته متوجه دي او د هواري او بدزخپلو ستون مخکې له مخکې

 .بايد هم همدغسې واوسو او عمل کوي . موږ

 يوالو همکاريانو سره د اوبو مسلې هوارې او د نړيد له ګاونډيافغان مشران با

ښناکوټونه جوړ شي، چې د ېاوړي بريراوګرځوي، چې د اوبو لوى بندونه او پرې پ

 .(واد ترقي ګړندۍ شييون چټک او د هيکمرغي يا او نيبوخت ولس د کار،

 

 

 صله به څوکيف ېخبر ولټوي. دد یونو پېښو کې نولګد ژورناليست لپاره مهم کار دا وي چې په س

ورک بيا او  خپورکيږي چې د يو خبر پر اساس راپور جوړيږي خو بل د خبر په توگه به څنگه  ي اوکو

دو سره پيدا کيږي. خو ددې لپاره هم ېدا هنر له کومه کيږي؟  دا د کار په ډگر کې د وخت د تېر  شي.

 :يو څه استعداد پکار وي

وي،  یچې ورته نو .  ژورناليست پخپل فطرت کې تجسس )لټون( لري.  هر هغه څه۱

 ځان پوهولو هڅه کوي.د ورباندې 

رې ېنه د وېشي او تر یوي چې د ظالم کس نه هم پوښتنه وکړ .  ژورناليست دومره زړه ور۲

 احساس ونه کړي.

 .  د يو چا د خوشالولو لپاره د حقايقو نه سترگې پټې نه کړي.۳
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وه تېروتنه کوي نو هغه ومني او وي. که ي نه خبر .  پخپل ځان قانع وي اود خپلونيمگړتياوو۴

 په راتلونکي کې يې مخنيوی وکړي.

هغه کس چې د سيمې نه خپلې ادارې ته نوي او تازه راپورونه او خبرونه ورکوي، د خبريال ) په 

بنسټ وي او يوه غښتلې  انگريزي کې کاريسپانډينټ( په نوم ياديږي.  دده معلومات د خپرونو

بريال دفتر نه لري او زيات وخت يې د پېښې ځای ته خ .یار نشي کولمطبوعاتي اداره بې له دوی ک

وراستولو تېريږي. دې خپلو  ورتلل، اړوندو خلکو سره پرې خبرې کول اوخپلې ادارې ته راپور

لوستونکو،اورېدونکو يا کتونکو ته نږدې وي نوځکه ريښتونې ژورناليست وي چې هم د پېښو جاج 

رې خبر جوړوي او خپلې ادارې ته دهغې پېښې ټول بيکگراونډ ) اخلي، هم يې د خپرونو لپاره ت

وي چې په کې  یدفترجوړ کړ یتاريخچه( وايي.  ځينې نړيوالې ادارې په هرهغه ملک کې خپل وړوک

مهمې پېښې کيږي اوخبريال ته يې د کار وسايل ورکړي وي.  داسې دفتر " بيورو" نوميږي چې کله 

 د ورځپاڼوخبرياالن په گډه کارکوي.  کله په کې د راډيو، تلويزون او

ړنو ېيرو وگړو سره اړيکې ساتي، لکه د بډخبريال د تازه خبرونو د تر السه کولو لپاره به د ټولنې د 

مرستو رسوونکو، پوليس، روغتون، ښار والۍ او داسې نور ولسي څانگې چې د اړتيا پر وخت ترې 

بال فټه ځي، په وړو محکمو کې قضيې اوري، د ت وشي.غونډو او ميلمستياوي دېمعلومات ترالسه ک

کريکټ او داسې نورو مهمو لوبو، خبري کانفرنس او مظاهرو ته ورځي.   پخپلې سيمې کې د هرې 

پېښې نه تر ټولو وړاندې ځان خبروي. د خپلې ډلې د نورو غړو لکه عکاس، کيمره مين تخنيک کار او 

 کاري کوي.  مهمو خلکو سره مرکې کوي. مدير) ايډيټر( سره د خپرونو جوړولو لپاره هم

 

په اړه معلومات لري چې څوک  لوستونکو يا اورېدونکو او کتونکو د خبرونو ورکولوهره اداره د خپلو

نه عالوه هره اداره خپل هدف لري چې خلکو ته ،  ېدي.ځوان، بوډا، مسلکي، نالوستي او نور. دد

خبرونو نه عالوه ټولنيزې موضوعگانې هم اخلي.   دسر  رې دمعلومات، تفريح او تعليم ورکړي.ځينې ادا

ز ممکن دهغه ځای په خلکوزيات وي. خو په عمومي توگه دا پېښه د نجونو د يخبر تر ټولو ژور اغ پل د

زدکړو او ددوی ستونزو ته  تعليم سره تړاو لري. او يو شمېر خپرونې په دی پلمه په ټولنه کې د ښځو

موضوع لنډ يا اوږد فيچر  ېيو ژورناليست دا دنده په غاړه واخلي چې په دشي  پام وکړي.  کېدای
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 ، څېړنه راپورخبر، پېښه به د نجونو زدکړې څومره زيانمنې شي؟   په فيچرکې  ېجوړکړي چې په د

رخبري هم ، ولې يشي او غ یوي.  فيچر خبري هم کيد یاو هدف يې ټاکل کېدای شي اوتحليل ځای

شوي وي.  د فيچر پالن  لپه کې ځای ورکړهم کې وي چې بحث يا نظريې ته  ېځانگړتيا په د ېدد

ډېر په احتياط او د ليکلو يا جوړولو ته يې وخت پکار وي.  د فيچر هم څو ډولونه دي، چې لنډ او اوږد نه 

 عالوه، ډاکومينټري، ژوندانځور )بايوگرافيکل( او داسې نوردي. 

 

 بېلګه

 

د شلمې پېړۍ د پيل راهيسې  ات پښتانه اشنا دي.د عجب خان اپريدي نوم سره زي

او اخر دخپلو بندي  و ىدې د پښتنوپه قبايلي سيمه کې د انگريزانو لپاره يو سر خوږ

ده په اړه  ملگرو د راخالصولو لپاره يې يوه انگريزه جينۍ مولي ايلس وتښتوله. د

 ځينو کيسو کې حقايق راته څرگند نشول.  

سي د رېډيوفور نه د يو خپور شوي پروگرام ټيپ وغوښتوچې په کې په هغه په لندن کې مې د بي بي 

يې  ي افسر چې د عجب خان کورځکسانو سره خبرې شوې وې.   هغه پويو ينو ژوندځپېښه کې شاملو

م   ۱۹۹۱په   رمنه چې د ايلس په راخالصولو کې يې ونډه اخيستې وه. ېو.  هغه م ید وسلې لپاره پلټل

له خولې ک محمد سره پکاربل کې يوه مرکه وکړه چې په کې يې د خپل پالرين یدده زو مېکې 

اورېدلي معلومات يې راته راکړل.  د پښتنو له خوا هر څه چې ليکل شوي و، زيات يې افسانې وې او 

سره په هغو ورځو کې ژوندۍ وه او ورمېرمن اېلس خلکو د ځان نه کيسې هم په کې زياتې کړې وې.  

او د هغې د غږ ثبتولو نه له اورېدو  ېره زړه شوې خوحافظه يې ښه وه. د اېلس د کيسډېچې  می وليدل

چې ددې څو کتابونه لوستل مې ي فعاليتونو په اړه ځوروسته په تېراه کې هغه وخت د انگرېزانو د پو

پېښې سياسي عوامل راته روښانه شي.  ددې څيړنو په پايله کې مې د راډيو فيچرجوړ کړو چې په دوو 

 برخو کې خپور شو.

ځينې خلک فيچرمخالف خبري راپورگڼي خو دا دواړه د يو بل سره ټينگ تړلي دي.  د فيچر لمنه 

وي، ليکنه پرې کېدای شي او د راډيو او د  یپراخه وي او هر هغه موضوع چې د انسان ژوند سره تړل

بيانولو توان که ولري نو دې شي. يوژورناليست په فيچر کې د کيسې د ېتلويزون پروگرامونه پرې جوړ

 هغه تکړه گڼل کيړي.  
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چ " په نوم ياديږي. يانې هغه يخ مرځينې کسان د خپلې کنج کاوۍ او د ډېرو پوښتنو له کبله د " تر

 .    يد نورو په وړاندې نه څرگندو يج کاوکس چې په هر شي کې يې کاروي.  خو ژورناليست خپله کن

تفتيش هغه عمل وي چې زيات وخت د يو جرم د معلومولو لپاره پوليس تر سره کوي.  په ژورناليزم کې 

 ېزيي پېښی، ډلييمهمی جنا او ددې خپل اصول دي.  شو ېهم تفتيش کيږي چې مونږ يې پلټنې بلل

داسې په او  تگالره ادارې ، ديوې  دالقي چلنتجارتي شرکتونوغير اخې رشوتونه،  دډوژنې ، ب

حقايق خپل ولس ته په ډاگه کړي. داسې شي چې  یکول، ژورناليست تفتيش يا پلټنې نورومعاملو

دومره نې ټپلکله کله دا پلټنې د ورځپاڼو له خوا او يا خپلواکه ژورناليستانو له خوا تر سره کيږي.  

دداسې ژورناليزم لپاره کله کله د انگريزي " واچ ډاگ" ) تر مياشتو پرې کار روان وي. يږي چې ځوغ

 څارونکې سپې( او " اکاونټيبيليټي رپورټينگ " ) د محاسبې راپور( اصطالح کاريږي. 

 

رشيف هغه مواد چې په کې د قضيې په اړه ليکنې ساتل شوې وي. د بېلګې په توگه د ا.  د ۱

 .سندونه ېمحکم

 وي او په کې د معاملې په اړه خبرې شوي وي.  ېخپرې شو.  هغه مرکې چې ۲

 په اړه ليکلي اسناد. مادو .  دقانوني اوټولنيزو۳

 يا مطبوعاتي پاڼې. ونه.  د حکومت له خوا خپاره شوي اعالن۴

 ينو اسنادو په اړه د يو يا دوو کسانو تحليل.ځ.  د ۵

 . ی.  ولسي دوسيو ته السرس۶

 مواد چې په پلټنو کې مرسته کوي.  و داسې نوري فلم اي.  عکسونه، ويډيو۷

 په کې خپريږي. .  د هغې ادارې مالتړ چې ستاسو راپور۸

 خبر
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د لوگر د خروار په  يارى نه لرسچى تر اوسه  ښار ييبودا ىتر ټولو لو افغانستاند

خلکو  ييځا ىوا ېشو ېړنېڅ يتاريخ ېپه د ېچ ېخو پخوا له د.کې دى لۍولسوا

 ېتمېشد يو. خرڅ کړل يالس يې لرغون توک ىجوړ کړو او په لوناتار  ېورباند

ړنو کې د افغان ماهرانو ېندلو او څېزړو اثارو په ک  ېد پات په سر کې د خروار ۍ ړېپ

په  ېندنو نه وړاندېک ريچى د سرکا يهغه توک يهځا ېله د -سکو وکړهيمرسته ېون

په نږدې  .زيم ته وسپارل شولويوو تر السه او د کابل م يتوگه ايستل شو ير قانونيغ

ي ښار د اثارو لپاره په خبرونو کې يورځو کې لوگرد مسو د کان او دلته د يو بل بودا

 ياد شو.

 

دا موضوع ولې د ژورناليست لپاره د پلټنو وړده؟ هر هاغه څوک چې په افغانستان کې دلچسپي لري ، 

 یکار مخنيو ېپه بازار کې خرڅيږي؟ ددنور معلومات به وغواړي.  دا چې توکي د کوم وخت دي؟ ولې 

 به څنگه کيږي؟ 

ه کول د سخبر تر ال ېوابونو لپاره  نه يوازې څېړنې بلکه پلټنو ته اړتيا ده. ددځپوښتنو د ېدد 

 په جوړولو پوراخو که د ر یخبر د یلرغونپوهانو لپاره د علمي پلټنو الره پرانيزي. که څه هم دا اوسن

ل کړي نو يژورناليست که ژرتر ژره پرې کارپ ،ې وې نوموضوع زړيږي نهې نورې هم تېرې شوځڅو ور

                                    .جوړکړي پوراوکې رځڅو ورپه ممکن 

يا د پاڼې ځالفاظو د ور د دوو زرو، تلويزون يا موضوع د پنځلسو دقيقو راډيو ېد بېلګې په توگه تاسوپه د

 ل کوئ؟يايه پځتاسو به خپل کار له کومه  ول غواړئ. پورجوړاره روېبپاڼې لپا الفاظو راپورد زرو

 

دو له وخت نه شا ته حسابيږي چې  د لوگر د راپور لپاره يې ېدې د خپر د هر راپور د جوړولو وخت د

  ی:ترتيب داسې د

 اکتوبرماښام ۲۰،دو ورځېد خپر

 اکتوبر سهار ۲۰ ،تيار راپور د مدير سره

 اکتوبرماښام ۱۹  ،ل او وروستۍ ايډيټد غلطيانو سمو
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 اکتوبر سهار ۱۹ ،د راپور ثبتول يا ليکل

 اکتوبر ۱۷،او ترتيب ټد مرکو ايډي

 اکتوبر ۱۶ ،د چارواکو سره مرکې

 اکتوبر ۱۵ ،په سيمه کې مرکې

 ۱۴،له حکومتي چار واکو د جواز ليک تر السه کول ،د راپور لپاره ليکلي مواد راټولول، ځان پوهول

     بر اکتو

ټاکلي  ېيعني که تر د ،کاريږي چې ډېډ الين يا د مرگ ليکه  وي هزم کې يواصطالح ډېريپه ژورنال 

 دو لپاره چمتو نه و نو....ېوخت مو راپور د خپر

بپاڼې لپاره دا راپور يو کس ) ممکن دوه( کار کوي خو د راډيو لپاره به څو کسان او د ېد ورځپانې او و

د موضوع د بېال بېلو اړخونو او د پلټنو په امکاناتو د ټيم ) هغې زيات کسان پکار وي.   تلويزون لپاره به له

 دا روښانه شي چې څوک به څه دنده پر غاړه لري؟ ېکاري ډلې ( سره له بحث او خبرو وروسته د

 کومو ټکو ته به پام کوئ؟  ډلې مشري پر غاړه لرئ نو ېجوړونک پوراکه تاسو در  

 کار کوئ نو څوک درسره مرسته کوي؟ ه يو راپورکه تاسو يوازې پ

 

وي.  ېندنې شوېي چې پخوا هم په کې کيکې خرڅيږي، ښا هغه سيمې چې لرغوني اثار په کې په بازار

له هغه ځايه راوتونکي توکي په ملي ميوزيم کې ساتل کيږي.  په سرپرستۍ کيږي او ر د حکومت دا کا

پړاو به د داسې  یژندنې د ادارو له خوا ليکلي شوي وي. ستاسو د پلټنو لومړېلرغون پ د ونهپورار ېدد

ن اجرااو مهم ت يسيمه کې څوک حاکميت لري؟ هلته قاچاق وړونک ېپورونو لوستل وي. بل  په دار

 دو امکان به څه وي؟ ې؟هلته ستاسو د اوسدیڅومره او واک  څوک دي؟ هلته د امنيت ساتونکو زور

 

ي.  که ځ، سيمې ته وری دید حقايقو د معلومولو لپاره تاسو پخپله يا هغه ډله چې کار ورته سپارل شو

عکاسي وکړئ نو د ادارې مشران به مو خبر وي.   هتاسو د تلويزون فلم جوړوئ او دا ضروري گڼئ چې پټ

دي خو که ملي ميډيا دا د  ر قانونييپه ډېرو ملکونوکې د پټ عکس اخيستل او يا پټ فلم جوړول غ
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نه گڼل کيږي.  ژورناليست بايد د هر يو ملک  یخلکو په گټه وبولي نو امکان لري او د قانون نه سرغړاو

. یورته څومره مهم د پوراشي چې ر یفيصله پخپله ژورناليست کول ېد د وکړي، خو ید قانون درناو

عتونو د څرگندولو لپاره خپل ژوند په خطر يواق مونږ داسې ډېرې بېلګې وينو چې تکړه ژورناليست انو د

 دي.   یو مهم خبر يې خلکو ته ورکړلی دی ، د قانون نه يې سر غړویکې اچول

 

وي کارونه سرته نه رسيږي. تاسو د هغه واليت د بازار ټولو  یکله کله هغسې چې تاسو يې پالن جوړکړ

داسې توکي  یوال درته ډاډ درکوي چې هغويکي نه وي.  هټهټيو ته ورځئ خو په يو کې هم لرغوني تو

د مرکې لپاره   ورسره هغه چارواکې چې تاسو  په داسې حال کې به څه کوئ؟ په سترگو نه دي ليدلي. 

حالت کې متبادل يې لرئ؟  د امنيت ساتونکي تاسو  ې. په داسی دیو اوس په سفر تلل یوخت اخيست

ستاسو  یندنې شوي دي .هغوېر قانوني کيلوماتو د مخې په کې غهغه سيمې ته نه پريږدي چې د مع

ينې کليوال درسره مرکه نه کوي خو درته ځپه الس کې سرکاري ليک هم نه مني.  بله کومه الره لرئ؟ 

 سپيناوی به څنگه کوئ؟     ېد د، کې گډ دي کاروبار ېپخپله په د تي ځواک غړيي چې د امنييوا

 

د جوړولو نه وروسته ژورناليست يا مدير خبريږي چې حکومت يا بلې  رپواې د رداسې هم کيږي چ

 .ی دید نه خپرولو امرکړراپور ېادارې دد

.  په گواښل کيږي د داسې فشارسره مخ وي چې يوې يا بلې غاړې له خوا ځد خپرونو مديران هره ور

يا د که نه؟  کله کله د يوتوري پورکې بدلون راولي اهغه حالت کې ژورناليست يا د هغه مشر به په ر

مرکې د خپرولو يا نه خپرولو او نور کله بيا د موضوع د بدلولو فشار  ېاعتراض يا کله د يو پکارولوجملې 

نکو ته هم موقع ورکوي چې خپلې خبرې ثبت ووي.  پاخه ژورناليستان په دې حال کې اعتراض کو

کس ينې مرکې يو ځموضوع د پلټنې پر وخت ما  ېو په اړه د يوځي.  د ښځبرخه وگر راپورکړي چې د 

ي." يپه کې خپلې  ستونزی ويلې وې. هغه مشر راته  ووېل "دوی دروغ وا یرولې وې چې هغووته ا

هغه ته مې مايکروفون ورکړو چې ته اوس راته ريښتيا ووايه.  د هغه خبرې مې هم په پروگرام کې 

 شاملې کړې.



124 
 

 

 

لټنې لپاره يوه سرچينه وي چې ټوله کيسه يې درته کړې وي.  دا "  پرايمري سورس" يا " د هرې پ

اصل سرچينه" نوميږي او د پېښې ټول معلومات ورسره وي.  د بېلګې په توگه په يو وزارت کې د بډو 

رو خلکو کړې وي خو دا تر هغې گنگوسې گڼلې شي تر څو شواهد نه وي تر السه ډېاخيستو خبره 

يو کس تاسو ته د خپل موبايل ټيليفون هغه ثبت شوي خبرې درکوي چې په کې چار واکې   شوي.

سې غواړي.  د پلټنو لپاره هغه کس ستاسولپاره اصل سرچينه وي.  دا د هر ېترينه د يو کار لپاره پ

 ژورناليست اخالقي فرض وي چې د هغه کس د امنيت ساتنه وکړي او نوم يې پټ وساتي.  

 

د تلويزون يا د سينما د پردې لپاره هغه فلم چې پر حقايقو والړ وي، " ډاکيومينټري" نوميږي.  په 

داسې فلم کې هغه پېښې ثبت شوي وي چې په اصل کې واقع شوي وي او د خلکو د پوهاوي لپاره بيان 

چې که څوک په شي او يا ددې لپاره چې په " ريکارډ"  کې راشي.  په ريکارډ راتلل دا مانا ورکوي 

راتلونکي کې د يو کس د خبرو پر اساس نورې څېړنې کول غواړي نو په ډاکيومينټري کې يې شواهد 

 موجود وي.  

خنډ راته دا و چې مولې ايلس د پېښې نه وروسته هغه څه ی ړنو په الره کې لوېد عجب خان په اړه د څ

ټو سره ليکلي او خپاره کړي و.  د عجب چې ورباندې تېر شوي و، په يوه روزنامچه ( ډايري( کې د ني

خان او د شهزاده خان له خوا داسې هيڅ نه و ليکل شوي او څه چې دده زوی ويل هغه شفاهي د پالر نه 

او د وخت  یو خبر يئ چې انساني حافظه د تېرو پېښو ټول حال کټ مټ ياد نشي ساتلساورېدلي و.  تا

 دو په کې د تېروتنو امکان وي.  ېپه تېر

 فلم د هغو فلمونو برعکس وي چې د يوې کيسې ) فکشن(  پر اساس جوړيږي.  يډاکيومينټرد 

 

دا د يو ډاکومينټري يا د فيچر پروگرام هغه شکل وي چې اصل پېښې بيانوي خو کردارونه يې فلمي 

 ستوري لوبوي.  



125 
 

 

هره پېښه په کې بې له د عجب خان او د ايلس په کيسه ممکن داسې فلم  جوړ شي چې د هغه وخت 

انگريزه جينۍ چې شکل يې  يافسانې ځای شي.  د بېلګې په توگه د ايلس د کيريکټر لپاره يوه اصل

هغې ته ورته وي دا رول ولوبوي.  د عجب خان رول يو داسې کس ولوبوي چې نه يوازې کړه وړه يې د 

ن دې لوړ دنگ او څيره يې ده ته دو وي.  شهزاده خاېهغه په څير وي بلکه ژبه ) لهجه( يې هم د اپر

غه وخت اورته وي.  د امير امان اهلل خان دربار د هغه وخت سامان ولري او د انگريز پوځيانو لباس د هم

وسي.  په داکيوډرامه کې د فلم جوړونکولپاره يو څه نرمښت شته. د بېلګې په توگه که څوک تېراه پر او

قتل يا د جنگ پوره حال په  شي.  همدغسې د یکولځای ددې فلم بندي يو بل ځای کې وکړي نو 

شي.  هڅه کيږي چې په داسې يو فلم کې دروغ نه وي اوتوازن او د انصاف نه کار ی الفاظو کې بيانول

 وي.   یاخيستل شو

دداسې فلمونو لپاره ډېر خلک پکار بوخت وي او د تاريخ د پاڼو نه د هغه وخت د لباس او د ژبې په اړه 

کيږي او وروسته ترې ډرامه جوړوي. زيات وخت دا ژانر د تاريخ د ځينو پېښو د پوره څېړنې 

 راپورپروخت کاريږي. 

 :دډاکيوډرامې د جوړولو ځينې شرايط دا دي

 ته دې پام وشي چې په حقايقو والړ وي. .  هغو پېښو او واقعيتونو۱

نيک نه دې کار واخيستل .  د تاريخ د يوې پېښې د بيانولو لپاره ادبي او د کيسې د ويلو ټيک۲

 شي. 

.  د کيسې د روښانه کولو او واضح کولو لپاره واړه بدلونونو ځای پيدا کېدای شي خو دومره ۳

 نه چې د کيسې توازن پرې زيانمن شي.

. په ډاکيوډرامه کې د خپل نظر ورکولو ځای نه وي او نه په ځينو پېښو ژورناليست خپل نظر ۴

 شي.  یورکول

ه د تاريخي افسانې نه توپير لري. په تاريخي افسانه کې ليکوال لکه د نورو .  ډاکيو ډرام۵

 شي. یکيسو د ځان نه ډېر څه ليکل
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غسې ددې د اضرور وي ، هم پالنډرامې  لکه چې د هرې يوې څېړنې،  فيچر، ډاکيومنټري او ډاکيو

ل او له هغوی د کار خبرې راايستل دي د مرکو اورېدموادو پاکو او چاڼول تر ټولو زيات وخت نيسي.  

ن او د ويبپاڼو د فلمونو نه اسانه وي خو د کارخبره زد تلوي ييچې د راډيو په ژبه کې ورته اېډيټ وا

د  دا رسول د ښه او کمزوري ژورناليست تر منځ توپير واضح کوي.  په ورځپاڼه کې تراورېدونکو

   پورې اړه لري چې څومره ژرخپل کارپوره کوي. جوړونکي په استعداد او صالحيتفيچرليکونکي يا 

 

کالم د يوې ورځپانې مستقل برخه وي او زيات وخت د کالم ليکونکي په نوم شهرت لري.   په دې کې د 

ليکوال خپل نظر څرگند وي.د ژورناليزم نورې ليکنې د کالم نه په دې توپير لري چې دلته په لږو 

ژندل شوي وي.  انشايه يا کالم په ېوي اوليکوال د خپلو نظريو له کبله پ یام شوالفاظو يو مضمون ته پ

هر موضوع ليکل کېدای شي.  د بېلګې په توگه د ورځې مهم خبر، سپورټ، يا خواړه، روغتيا او گډې 

 وډې خبرې چې طنزيه ليکنه وي. 

سپتمبر، -۲۱۲۱) د ه چې پههغه ليکنه د ينجيب منل افغان ليکوال د انشايې يا د کالم يوه بېلګه د

افغانستان کې پر پاکستاني ورځپانو د بنديز له فيصلې وروسته خپره شوه او ترې په  اکتوبر( کې په

 :چاپوو ېمنن

 

 

د افغانستان د کورنيو چارو وزارت د تېري جمعې ورځې راهيسي پر پاکستاني 

ړه په دې پلمه کړې ده چې ګواکې ورځپاڼو بنديز لګولى دى. افغان حکومت دا پرېک

پاکستاني ورځپاڼې په افغانستان کې د جګړې اور ته لمن وهي او د وسله والو 

 .مخالفينو د پروپاګنډې له پاره زمينه مساعدوى

همدا څو ورځې مخکې چې د يو امريکايي افراطي له خوا اسالم ضد ويډيويي فلم پر 

الوماتي تکنالوژۍ وزارت پر يوټيوب، ليکه شوى و، د افغانستان د مخابراتو او م

 .ل باندې هم محدوديتونه وضع کړي وويم –ګوګل او جي 
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دا دواړه پېښې که له تخنيکي پلوه سره ورته دي، دواړه مالوماتو ته د افغانانو د 

السرسي پر اساسي حقونو بلوسېدل بلل کېداى شي خو د رسنيو د ازادۍ د ارزښتونو 

 ..ارزول کېداىپه رڼا کې په يو ډول نشي 

د افغانستان حکومت په حقه ادعا کوي چې تر ټولو لويه السته راوړنه يې د مطبوعاتو 

ازادي ده. سره له دې چې افغاني مطبوعات ال تر اوسه، د خپلې لنډې او ناکاملې 

واد کې د زور خاوندان )په حکومت کې دننه او يتجربې له امله، ګڼې خامۍ لري، په ه

( د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې کافي زغم نه لري او ستونزې له حکومته دباندې

ريال څخه برخمن دي. د اسيا په يورته جوړوي، افغان مطبوعات له ډېر ازاد چاپ

کچه، د مطبوعاتو د ازادۍ پر بنسټ افغانستان په دريم يا څلورم مقام کې راځي : په 

ى، په اسراييلو کې که هند او جاپان کې د مطبوعاتو ازادي يو منل شوى حقيقت د

مطبوعات ازاد هم دي د هغه ځاى عرب وګړي له دې ازادۍ محروم دي. پاتې شو 

افغانستان چې، له ستونزو سره سره، مطبوعات په کې، ان د بې بندوبارۍ تر کچې، 

 .پوره ازادي لري

پاکستانۍ ورځپاڼې ، مجلې او الکترونيکي رسنۍ، ښې دي که بدې، ښکاره ده چې 

دي. هر افغان چې دا مطبوعات لولي او ويني پوهېږي چې اوبه يې څومره  پاکستانۍ

خړې دي. که دا رسنۍ بندې هم شي، دا به تر کومه حده د منلو وړ وي چې د  

مخالفينو د پروپاګنډې مخه نيول شوي ده؟ په افغانستان کې د چاپي رسنيو د نفوذ 

جلو ته السرسى لري او په واد کې څومره وګړي ورځپاڼو او ميکچه څومره ده؟ په ه

دې شمېره کې بيا پاکستانۍ ورځپاڼي کومه سلنه جوړوي؟ دې پوښتنو ته که هر 

ړۍ هم ځواب وويل شي، دا جوته ده چې د افغانستان د حکومت دغه يڅومره په ناغ

څ اغيز نه لري. د افغان حکومت وسله وال ياقدام د افغانانو د امنيت په ښه کولو کې ه

اده توګه کوالى شي چې خپل هر ډول تبليغات د کورنيو رسنيو له الرې مخالفين په از

وکړي او په دې برخه کې به ورسره يو شمير حکومتي چارواکي هم د زړه له خالصه 

همکاري ولري. هغه نور ارتباطي وسايل چې د مخالفينو په واک کې دي او حکومت 

 .يې د بندولو واک هم نه لري، هغه خو ال پر ځاى پرېږده
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واد يواد پر رسنيو بنديز لګول، پرته له دې چې د دغه هيپه داسې شرايطو کې، د يو ه

 .حکومت ته د بې ځايه او بې منطقه زور ښوولو هڅه و بلل شي بل شي نشي کېداى

د پاکستان حکومت، کله نا کله، پر افغاني رسنيو بنديزونه لګوي او موږ تل د هغوى 

هغوى دا ډول اقدامات د غندنې وړ وي نو زموږ  دغه ډول اقدامات غندلي دي. که د

ورته اقدامات به څنګه توجيه کړو؟ هغوى خو به يوه پلمه ولري چې ګواکې 

مطبوعات يې، لکه څنګه چې ښايي، ازاد هم نه دي، خو موږ خو بيا ځان په دې ډګر 

 !.کې قهرمان هم بولو

ول چې محتوا يې په آني او په مقابل کې، د يوې لنډې مودې له پاره د هغو سايټونو بند

 ..واد امنيتي حاالت و يجاړوالى شي يوه معقوله چاره دهيفوري ډول د ه

مطبوعات چې ازادي يې د اساسي قانون پر بنسټ تامين شوي ده، مسووليتونه هم 

لري. دغه مسووليتونه د قانون په چوکاټ کې او د منل شويو اخالقي اصولو په رڼا کې 

ږدي. يکېداى شي چې رسنۍ ورته په داوطلبانه ډول غاړه کښ ږي او دا تمهيټاکل ک

رې رسنۍ خپل مسووليت و نه مني بيا ټولنه کوالى شي چې د قانون له الرې يکه چ

خپلې لوړې ګټې خوندي کړي. پرته له دغه يواځيني حالته، د مطبوعاتو پر ازادۍ او 

ګټې، تاواني او  مالوماتو ته د خلکو پر السرسي د هر ډول محدوديت لګول يو بې

 .ناقانونه کار دى. دا کار که هرڅوک کوي بايد چې و غندل شي

 . وګورو موږ هغه وخت ځان ازاد بلالى شو چې د نورو ازادۍ ته هم په درنه سترګه

 پای

 

 :شرايط وي الندينيد ښه کالم ليکلو

 .  موضوع تازه او خبري وي.۱

 هې سره برابر وي.ه، ژبه يې ساده او د عام ولس د پوډ.  ليکنه لن۲

 په فکر او سوچ مجبوره کړي. لوستونکي.  د تشو الفاظو پر ځای په کې ۳

 .  د شعارونو او فلسفسيانه خبرو پر ځای حقايق په کې بيان شوي وي.۴
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ليکلي موادو د سې تړلې ده لکه نوک او غوښه.  د ژورناليست يوه دنده اغمطالعه د ژورناليزم سره هم

، هره ورځ څو ورځپاڼې لوستل، د هم نه ويهغې ته کره کتنه کول وي. که دا يې د کار برخه لوستل او 

نشي.  هم په دې تاسو د ليک نوې سبک  یدېلېليکنو سنجول او پرې خبرې کول د ورځې د کارونو نه ب

وي، په بل ځای کې گورئ چې هغوی پرې څنگه  ینه خبريږئ، هغه خبر چې تاسو پرې راپور جوړ کړ

 .  ی دیر کړکا

 

 

 ېد راډيو او د تلويزون لويې نړيوالې ادارې کله کله د خپلو خبري پروگرامونو د برخې په توگه د هغ

ورځپاڼو ته کتنه کوي چې "پريس ريويو" يا تش "پريس" په نوم ياديږي . ددې لپاره په  وورځې مهم

يې دا وي چې د ورځې مهمې پېښې راډيو کې د دوو نه تر دريو دقيقو وخت ټاکل شوی وي او هدف 

ورپه گوته کړي چې نورو خپرونو پرې څه ليکلي دي.  په تلويزون د شپې ناوخته د بل سهارد ورځپاڼو 

 سرخبرونه ښکاره کيږي يا ژورناليست يې لولي چې کتونکو ته د خپرونو اندازه وشي.  

د ښه پريس ليکلو لپاره څو شرايط   و تبصره نه کوي.ڼورځپاڼې زيات وخت د سيالۍ له کبله په نورو پا 

 :دي

.  د تبصرې لپاره لږ تر لږه درې ورځپاڼې مو لوستې وي او په دې کې د ورځې د مهمو ۱

 خبرونو په اړه د ورځپاڼو له زاويې خبر يئ.

.  يوازې هغه خبرونه د تبصرې لپاره په نظر کې وساتئ چې ستاسو خپلو خبرياالنو پرې ۲

 . یراپور نه وي جوړ کړ

 ) ايډيټوريل( مهمه ليکنه وي او له هغې مو څو جملې د بېلګې لپاره را .  د ورځپاڼو اداريه۳

 اخيستې وي چې ستاسو ليکنه پرې منطقي شي.

شي نو د هغې  ی.  که په يوې پاڼې کې داسې عکس خپور شوي وي چې پوره کيسه بيانول۴

شئ نو په ښو الفاظو  یو که کولشوي وي ا ل. کله يو کارټون د الرې پيغام ورکړیکر پکار دذ

 شئ.  یيې اورېدونکو ته بيانول
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.   د يوې او د بلې پاڼې د ليکنو په اړه هم توازن پکار وي او داسې دې ونشي چې يوې پاڼې ته ۵

خپلې جملې داسې وليکئ چې اورېدونکې ورځپانې لوستو ته ،زيات وخت ورکړئ او بل ته لږ

چې مونږ ولې چا ته تبليغ وکړو.  ددې په ځواب کې زما  ليواله شي.  دلته پوښتنه کېدای شي

پوښتنه دا ده چې که څوک ستاسو د تبصرې د الرې ورځپانې لوستلو ته راوهڅول شي نو 

 ؟یتاوان يې څه د

 

ومره نه ده ډېره اغه بيا دل ډېر شوي دي خو د لوستونکو شمېرهېپه پښتو کې اوس د نويو کتابونو چاپ

دو نه خبريږي.  دا د ميډيا کار وي چې نوي کتابونه ېچې خلک د کتاب له خپر یعلت يې دا د . يوېشو

خپرونو کې ځانگړي ليکواالن ددې لپاره پکار بوخت وي چې کتابونه ولولي  ژني. په لويوېخلکو ته وروپ

پاڼو کې  ټاکلې ورځ لکه د چوټۍ په ورځ ځانگړي هوونۍ په يوااو پرې تبصره وکړي. ځينې ورځپاڼې د 

 په کتاب تبصره کوي بلکه کله کله د ليکوال د مرکې سره يې خپروي. زېنه يوا

 :په يو کتاب د تبصرې لپاره هم شرايط دي

چې نوي کتابونه درته  ئ.  هغه چاپي ادارې چې کتابونه خپروي، ورته خپل نوم اوپته ورکړ۱

ه کومه ورځ خپريږي.  تاسو مدام راليږي.  ځينې ادارې درنه پوښتنه هم کوي چې تبصره به پ

 شئ. یچاپ شوي پاڼه ورته ليږل

او په لوستلو درته څه  ي.  د کتاب له لوستلو وروسته يوه جمله وليکئ چې څه ډول کتاب د۲

 راياد شول.

.  د کتاب په اړه يوه يا دوه داسې خبرې وليکئ چې ستاسو په نظر ښې وې او ستاسو خوښې ۳

و ولې خوښې شوي. يو يا دوه هغه خبرې وليکئ چې شوي. دا هم وليکئ چې دا خبرې م

 ستاسو خوښې نشوي او ورسره دليل هم وليکئ چې ولې مو خوښې نشوي.

 ی.  که په کتاب کې څه داسې نه و چې ستاسو نه وي خوښ نو بيا ليکوال ته مشوره ورکول۴

 یو ويلشئ چې څه پکار و.  د بېلګې په توگه که " طنز"  په کې ښه ليکل شوي وي نو تاس

.  چرې هم ليکوال يو یشئ چې که دا نور هم وې نو ممکن د کتاب خوند به يې ال زيات کړ
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"  يا " کيسه يته د لږو مشوره مه ورکوئ.  د بېلګې په توگه " کاشکه کيريکټرونه په کې لږ و

 ". ييې رالنډه کړې و

دې ژتاسو له ن.  که يو ليکوال ی.  د يو کتاب خوښول يا نه خوښول ستاسو شخصي کار د۵

نو هغه کتاب بل  یوي يا فکر کوئ چې د هغه سره به انصاف نشئ کول يپيژنئ او يا مو ملگر

 چا ته د تبصرې لپاره ورکړئ.     

راهيسې سينما ته تگ او په کې معياري فلم کتل يوه  ید پښتنو په سيمه کې د شلمې پېړۍ د پا

د نويو فلمونود کتلو مخه هيچا نه ده نيولې او که تاسو ته خپلې  ل کيږي.  خو په ويډيوڼناشونې کار گ

نودا مو په پام کې وي چې هغه فلم چې تاسو پرې تبصره  ی دیادارې په فلمونو د تبصرې کار سپارل

غه فلم غوره کړئ چې ستاسود ټولنې په اوي.  هم یوي او له نورو وړاندې تاسو ليدل یکوئ، بايد نو

ژندل شوي څيرې وي.  د فلم جوړوونکي او د کيسې ليکونکي نومونه ېستوري يې پمعيار برابر وي او 

کر هم وکړئ. ددې نه ذارو مرو ياد کړئ.  که فلم سندرې لري نو د شاعر يادونه او د موسيقۍ د تړونکي 

 په اړه هم وليکئ.   عالوه ددې فلم بندي، مکالمې يا ډايالگ او منظرو
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"فيسبوک" " ټويټر" د  د خپلو خبرو د رسولو لپاره ځوانان اوس په کمپيوټر کې دننه ډېرې الرې لري.

ملگري خبروي.  په دې ټکنالوژۍ اوس ولسونه  ښنو نه نورېاو ټويټ د الرې دخپل ژوند، احساساتو او اند

بدلون راولي چې بېلګې يې د تونس او د مصر پاڅون و. خو تر  کولی شي چې پخپلو ملکونو کې سياسي

چې  اړ دیا ټکنالوژۍ په وروسته پاتې ملکونو کې هم د ځوانانو الس ته رسيږي، ژورناليست  څو چې د

 پخپلو خپرونو کې د هغو خلکو نظر ته ځای ورکړي چې څوک يې نشي اوريدې.   

ه حيثيت لري اود ډېرې پېښې نيغ په نيغه د خلکو په ژورناليست د حکومت او د ولس تر منځ د يو پل

ژوند اغيز شيندي. که داسې وي نود پېښې په اړه د ولسي وگړو نظر اخيستل کيږي چې په ژورناليزم 

ددې لپاره چې ددوی له اندېښنو نور اولس او يا   د واکس پاپ په نوم پيژندلې شي.کې د خلکو غږ يا 

او دا پوښتنه و لپاره ترې يوه پوښتنه کوي.  امو خلکو نظر اخيستچارواکي خبر شي، ژورناليست د ع

 شي.  لنوميږي او زيات وخت د يو راپور د برخې په توگه په کې ځای کړ "واکس پاپددې ځوابونه "

 

 راپور

 

، چې ماشومانو او ى دېکړ کې يو روزنيز مرکز پکار پيلواليت  په گرديزخبريال:   

دغه روزنيز  .لو برخو کې وړيا زده کړې ورکول کيږيځوانانو ته په کې په بېالبې

زيات وخت يې په امريکا کې تېر ، چې ټنييطاهر خان بدونکي ېاوس واليتمرکز د

په دې مرکز کې د ديني علومو ، د سينما   ، په شخصي لګښت جوړ شوى دى .ىکړ

کړې هنر ، ادب ، رياضياتو ، کمپيوټر ، رسامۍ  او انګليسي ژبې په برخو کې زده 

تنه ماشومان او ځوانان په دې مرکز کې شامل شوي ،  ۶۵۰ورکول کيږي . تر اوسه 

 ؟:ټني نه وپوښتل چې دا مرکز يې څنگه جوړ کړويزمونږ خبريال د ښاغلي ب
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ټنې.  ټول عمر مې په پردي وطن کې خوارۍ مزدورۍ وکړې.  اوس غواړم چې يب

او خلک  ىد ىلځپاو وچ کاليو واد جنگونو ېزمونږ ه خپلو خلکو ته څه گټه ورسوم. 

يې ډېر بې وزله دي.  پخپل کلي کې راته ځوانانو وويل چې دوى د زدکړو نه بې برخې 

دي اوس غواړي چې څوک ورسره مرسته وکړي نو دوى ځان ته د روزي گټلو  ېپات

، چې  د  ىدحق  داخولې په دې مرکز کې  هغو کسانو ته د ه ده چې اغجوگه شي.  هم

   .کورسونو کې زده کړې نشي کولى نورو نزو له امله پهاقتصادي ستو

په دې مرکز کې ، چې د يوې اندازې قرطاسيې او فرنيچر مرسته ورسره   خبريال: 

او له  ۱۲هم کړې ده ، د اتو استادانو لخوا په دوو وختونو ) د سهار له اتو تر  والي

ددې مرکز سره د گردېز  بجو(  تدريس کيږي. څلوروغرمې وروسته له يوې تر 

 :د والي د دفتر يو وياند وويل ېلړ کې او په د ده  ېمرکزي حکومت هم مرسته کړ

د اطالعاتو او فرهنګ رياست سره په همغږۍ جوړ شوى  گرديزدا مرکز د:  وياند

 دې. دى . ددې مرکز جوړېدل د ځوانانو د پوهې د کچې د لوړېدو لپاره يو ښه ګام 

کې شامل کسان هم خوښ دي، چې په وړيا ډول د زده  په دې روزنيز مرکز  خبريال:

نور  ۱۵۰کړو امکانات ورته برابر شوي دي . په پام کې ده چې دوه سوه ښځينه او 

 .نارينه زده کوونکي په دې مرکز کې شامل شي

،په هغوی کې دچا غږ ید ید کومو خلکو لپاره چې مرکز جوړ شو  ؟نيمگړتيا شتهپه دی راپور کې څه 

 ؟ید یخيستل شو) نظر( ا

 

د زياتولوسره سره ددې توله  پور خوندازم کې واکس پاپ نوميږي د يو ريد عاموخلکوغږ چې په ژورنال

، په تېره بيا د هغو یخلکو نظر مهم دخپرونو لپاره د د  چې يبرابره ساتي. ددې نه عالوه دا څرگندو

وي.کوم مطبوعات يا راډيوگانې چې د خلکوغږ  خلکو لپاره چې په يوې پېښې يا افرادو له خوا زوريدلي

چې د خلکو غږونه  یدا د ه کېته په خپرونوکې ځای ورکوي، د هغه اعتبار زياتيږي.  تر ټولو ښه کار پ

 .چې معلومات پرې تر السه کيږي راټولول د ژورناليست لپاره يوه ارزانه، اوپه زړه پورې دنده وي
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ال پياوړی کوي، مونږ په يو وخت کې د پنځو يا شپږو غږونو نه  باور رپوار غږ د يوسره له دی چې ولسي 

کې د  ۍلکه په کټو بېلګه غږونو ېزيات نشو کارولی. زه تل نويو زده کونکو ژورناليستانو ته وايم چې د د

خلکو مو، بی خونده کيږي. داسې غږونه د يو څو  پخلی چې مالگه زياته شوه،کله مالگې په شان وي. 

د ټول ولس  ې. دا يوه ساينسي ارزيابي هم نه وي چې تریمونږ څه نتيجه نشو اخيست ېنظر وي او په د

 په اړه څوک قضاوت وکړي. خو اوريدل يې خلک فکر ته اړباسي.

 

 

موضوع غوره کړئ چې خلک پرې نظر ولري. داسې موضوع مه اخلئ  . يوه داسې۱

 ن وي.چې خبرې کول پرې گرا

کې  ېوي. په د ېهڅه وکړئ چې د ټولنې د هرې طبقې خلکو نه موپوښتنه کړ.  ۲

ښځې، سړي، بى سيواده او تعليم يافته، زوړ او ځوان ټول شامل وي. زاړه خلک ښه 

 ځواب ورکوي.

. که موضوع د يوې ډلې په اړه وي لکه د تعليم يا د لوبو ، نو بيا د محصلينو ، استادانو ۳

 ره پرې خبرې کولى شئ.او ځوانانو س

. په داسې حاالتو کې خلکو ته مايکروفون يا کيمره مه نيسئ چې دوى درته پام ونه ۴

 کړي. لکه د باران يا واورې پر وخت، يا په سور لمر کې.

 کې وي. ۍ.  داسې خلکو نه پوښتنه مه کوئ چې په تاد۵

ه ينواړوئ. ښځ راپام ځان ته  ىوسئ اوپه ملگرتيا اوخندا ددواو . خلکوسره مودب۶

په نظر کې  ېکه په بازار يا گڼه گوڼه کې والړه وي نوخپل چاپيريال د هژورناليست

 وساتي چې په منفي توگه د خلکو ورته پام ونشي.  

.  که څوک درسره خبرې کول نه غواړي، نومننه ترې وکړئ او خپل کار ته دوام ۷

 ورکړئ. ښه اخالق د ژورناليست نوم لوړوي.  
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يې ځواب وي ستاسو  "نه"يا  "هو"پوښتنې وکړئ. داسې پوښتنې چې  ېنستپرا  .۸

 پکار نه دي. له ټولو کسانو يوه پوښتنه وکړئ.

خوپه ځواب کې د چا سپکاوى  زيږويوپارونکې پوښتنه ښه ځواب را ه کله کله يو.  ۹

 يا ښکنځل د خپرولو وړنه وي.

 وکاروئ. يل او پاى کېپه پ ځوابونه د راپور يلنډ اوغښتل ،ټولو ښه.  تر ۱۰

 :دي ېاوس د لومړي راپور هغه برخه ولولئ چې د ولس نه په کې پوښتنې شو

 او د شهيد عبدالقيوم د منځني ښوونځي د نهم ټولګي يدونکيلو د بازار اوسيد سيدخ

وايي چې پالر يې څو کاله وړاندې له نړۍ سترګې پټې کړي او له   ىزده کوونک يو

قتصادي ستونزې لري ، د پېسو په بدل کې په کورسونو کې دې امله چې کورنۍ يې ا

 زده کړې نشي کولى.

صبور وويل چې که دا مرکز نه واى جوړ شوى ، ده نه  شواى کولى چې  کلن محمد۱۹ 

کې زده کړې وکړي ، ځکه چې د پېسو د  د اقتصادي ستونزو له امله  په کورسونو

لو کې شخصي کورسونه هره يه سيدخورکولو توان نه لري.  نوموړي زياته کړه چې  پ

او د کمپيوټر د يوې مياشتې  ۱۵۰مياشت د انګليسي د ابتدايي  زده کړو په بدل کې 

 افغانۍ اخلي.  ۳۵۰ابتدايي  زده کړو په بدل کې 

کلن محمدرياض هم   ۱۸ ىسې د اتم ټولګي زده کوونکېلو د بازار ليدغه راز د  سيدخ

ده له دې امله، چې په ياد   ملو کسانو څخه دى .په ياد شوي روزنيز مرکز کې له شا

شوي روزنيز مرکز کې د زده کړو زمينه ورته برابره شوې، خوښي څرګنده کړه او 

 له هغو کسانو څخه ، چې ددې مرکز په جوړېدو کې يې هڅې کړي دي مننه وکړه.

 

ه ښايي چې د سيد په دی کې شک نشته چې دا ټولې خبرې د ولس د غږ يو شکل دی. ټول ځوابونه رات

 ېدونکو محصلينو نه ددې مرکز په اړه پوښتنې شوي دي. خو له دوی به کومه پوښتنه شوېخيلو اوس

 وي؟  له ځوابونو دا څرگنديږي چې پوښتنه عمومي وه. 

 

 لکه ....ددې مرکز په اړه تاسو څه نظر لرئ؟

 يا ...دا مرکز درته څومره گټور دې؟
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تاسو  ددې لپاره  غږونو د راټولولو دنده لرئ نو څنگه پوښتنه به کوئ؟ پورلپاره د ولسياکه تاسو ددې ر

 پورموضوع او ددې هدف ته پام وکړئ.  اد ر

 پورجوړ کړو؟اولې مونږ ددې مرکز په اړه ر

 به چا ته گټه رسيږي؟   رپوار ېپه د

يږو چې ددې ر وبرېښي.  مونږ خبرېپورددې مرکز لپاره يواعالن په څاداسې خو به نه وي چې زمونږ ر

مرکز د  ېچې گن ل شويداسې پ پوراکې د حکومت له خوا هم مرسته شوې ده خور مرکز په جوړولو

ادارو الس هم وي.  م ، د مرکز په جوړولو کې ممکن دنوروي.  دوید یټني  په پېسو جوړ شويښاغلي ب

 به څنگه خبريږو؟   ېله هغ

نه ده ځکه يوه واضح خبره ده او تکرار يې الزم  رې ددې مرکز د گټې په اړه ضروزد ولس نه پوښتنه يوا 

 دا پوښتنې څنگه ښکاري؟ی،نه د

روزنيز مرکز ته  رو خلکو ته د روغتون او د څښلو د پاکو اوبو اسانتياوې نشته نو دېپه دی سيمه کې ډ 

 څه اړتيا ده؟

 روزنيز مرکز له جوړيدو وړاندی محصلينو څه کول؟ ېد، يا

 و کې ولې دا مضمونونه زده کوي؟يمحصلين په ښوونځ د روزنيز مرکز پر ځای،يا

 واکس پاپ د ورځپاڼې

الرې دي.  يوه دا چې د کومې موضوع په اړه چې له  ېلېبېال ب د خپرولواڼو کې د خلکو د نظره ورځپپ

يا په سر کې په تورو غټو تورو دې خوا ته په کړکۍ کې  ېخلکو نظر اخيستل شوی وي، د هغې متن يو

او وگړي ځای شي.  که څوک وغواړي پسې د هغو خلکو ځوابونه ددوی د نومونو سره چاپ شي.  ور

دا دی چې هلته زياتې خبرې  یپاڼو يوښه والورځ.  د ئش یعکسونه هم چاپولدوی  دنوورته غاړه ږدي 

 وي. ېلوستونکو لپاره په زړه پورد ومره يې چاپ ته وسپارئ چې اغشي.  خو هم یدليځاي

 

د ليکلو پرځای په  ، د راډيو ژورناليستان راپوریلوست نه وي کړاو ليک  يې ولس هغو سيمو کې چې په

چې په ژبه کې يې ډېرې گوتې نه وي وهل شوې او  یدا د یددې ښه وال خپروي. شفاهي) زباني( توگه 

و نه م د پېښ ۲۰۰۱په افغانستان کې د  دونکو ته رسيږي.ېوي هغه اور یخلکو چې څنگه خبرې کړ
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وروسته د ژورناليستانو د روزنې کار پيل شو.  هغه وخت ډېرو ځوانانو دا ستونزه لرله چې د جنگونو له 

. خو دوی د مرکو یکې د راډيو سکرپټ نشو ليکله ډېرو پ او کبله د رسمي زدکړو نه ليرې پاتې شوي و

 کولو ، د موادو د راټولولو او د ژورناليزم پوهه لرله.  

مات په کې ځای شيږ  ويج لمنه ډېره پراخه نه وي اود عادي خلکو د ژوند ژواک په اړه معلد ناليکلي پيک

غير يوې مېرمنې د ميړانې کيسه، د يو سړي ، د حالد ژوند  د بېلګې په توگه، په جنگ کې دخلکو

پيکيج ) راپور ( د الرې خپريږي. دداسې پيکيج لپاره  ناليکلې عادي مسلک او الس ته راوړنې د

م کال  ۲۰۱۰د  . وي هروان هډېرد مرکې د ايډيټ کولو ښه استعداد ولري او خپله ژبه يې بايد  تسيالژرن

 توگه هم تر السه کيدل.  ېپه سر کې د مصر د مظاهرو ځينې راپورونه په د

 ډايري او ليکلېډيو او ويډيوا

. دا نوې برخه کې هغه دود شو کلونوکې بڼه ده چې د شلمې پېړۍ په وروستيو هغهزم يژورنالولسي د دا

مرې د هر چا يليفون، او ډيجيټل کيوخت رامنځ ته شوه چې د خبرونو ورکولو وسايل لکه گرځنده ټ

 او راډيوگانو لويو .ل کړليالس ته ورغلې.  خلکو د خپل ژوند وړې وړې پېښې د يو بل سره شريکول پ

هغو کسانو ته د ثبت او د فلم جوړولو له خوا په ځينوځايونو کې  یدو گټه واخيسته.  د ېتلويزنونوله د

دو ته ېخپرخلکو دا راپورونه د ژورناليست په مرسته  ديد عا  و. رېېنورو ل لهشول چې  لوسايل ورکړ

 . برابر شي

د نړۍ پرمختللې ميډيا او په تېره بيا تلويزن داسې ځانگړي پروگرامونه  لري چې د يو کس د ژوند 

به هغه کس ته روزنه ورکوئ  یداسې پروگرام جوړونکي يئ نو لومړانځور په کې ښکاري.  که تاسو د 

د بېلګې  ،دې لپاره څو شرايط دي ) تصويري( يا صوتي ) غږيز( مواد راټولوي.د چې تاسو ته د بصري

 تنوير،لپاره به مونږ دې کس ته يو نوم ورکړو

او که نه؟   یره په زړه پورې دژوند يې د نورو خلکو لپا.   له هرڅه وړاندې تاسو به تنوير وپيژنئ چې ۱

دې ېباور کاو که نه.  په ده  ینه له نورو سره شريکولو ته اماده د بله دا چې د خپل ژوند ناڅرگند اړخ

 شي او لکه د يو ژورناليست کار کولی شي؟

 دې کار څومره حق الزحمه ورکوئ؟ .  ده ته به د۲

 .  تنوير څومره دثبت په وسايلوکار کولی شي؟۳

 شته؟ په دې کې څه ستونزېه موده چې تنوير درته مواد ثبتوي، .  هغ۴

 شي؟ ی.  دا مواد په څومره وخت کې تنوير تاسو ته رسول۵
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 ستاسو اداره خبره ده چې تنوير درته مواد راټولوي؟يا ا. ۶

نه په دقت جوړول پکار وي ځکه تاسو تنوير ته لکه د ژورناليست روز پروگرام ډېر ډيو يا ويډيو ډايرياد 

ځينې داسې خبرې ثبت کړي چې شي چې  او کېدای یورکړې ده خو بيا هم دا کس ژورناليست نه د

 ی په کې شوې وي. سپکاود چا 

کسانو ته  ييځايوې ادارې له خوا ، یهغو لرې پرتو يا خطرناکه ځايونو ته چې ژورناليست پخپله نشي تل

ورځې  موضوع يا ستونزه څوې وی په يوکيږي چې د لد فلم جوړولو اسانتياوې ورکړ غږ دثبت او د

کاروکړي او هر څه ثبت کړي.وروسته دا فلم يا ثبت شوي مواد ژورناليست پخپله گوري يا اوري او د 

دو سره نوې بڼه موندلې ده او ېخپرولو لپاره يې برابروي. د داسې ډول راپورونو غوښتنه د وخت د تېر

 ره مرسته کړې ده. سک زم مسليځينوعادي کسانو په دې الره د ژورنال

کې ليکي او په پرمختللو ملکونو کې ډايري ليکل يوه  ايرېژوند حال په ډ يځينې خلک د خپل ورځن

عامه خبره ده.  د پخوانو خلکو د روزنامچو نه د هغه وخت د تاريخ ځينې ناڅرگندې خبرې هم په ډاگه 

جينۍ " اين فرينک"  یيوې يهود شي چې د لوستونکو لپاره په زړه پورې وي.  په شلمې پېړۍ کې د

ډايري په څو ژبو کې ژباړل شوې ده چې په هالينډ کې د خپلې کورنۍ سره د يو کور په بام کې پټه وه.  

نه  راکره و او د خوېږو چې خلک څومره په وېپه دې کې د هغه وخت د يوې ماشومې د خولې مونږ خبر

 من و.  دو پورې به دوی څومره انديښېده کېتر شپې و لهواخ

و  لول او ورانول پيل شوځو سويم  د خيبر پښتونخوا په سوات سيمه کې د جينکو د ښوونځ ۲۰۰۷د 

ښته ېرې د خپلو کورونو نه په تېم کې خلک له و ۲۰۰۹دل.ان چې په ېد نړۍ لږ خلک ترې خبر خو

په اړه د يوې  و د حالتيشول.  هغه وخت د بي بي سي د اردو خپرونو يو ژورناليست د تعليم او د ښونځ

ماشومې ليکنې تر السه کړې. ددې لپاره چې څوک ورته تاوان ونه رسوي، " گل مکۍ " نوم يې ورله 

رته خپلو کورونو ته والړل او حالت ېورکړو.  په سوات کې د پوځي عملياتو نه وروسته کله چې خلک ب

خبرې پيل کړې او  عادي شول نو گل مکۍ د خپل اصل نوم " مالله يوسفزۍ" سره د خپرونو سره

وروسته يې يوه جايزه هم وگټله.  په يوې داسې سيمې کې چې جنگ په کې روان وي، د يو کس د 

 ژوند حال د ډايري د الرې خلکو ته رسيږي اود ولسي ژورناليزم يوه بڼه ده.     
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ه دې کې د ولس عام وگړي د نړۍ ټولې ښې ورځپاڼې يوه يا نيمه پاڼه د خلکو د نظر لپاره ټاکلې وي.  پ

په يو خبر، پېښې يا د خپلو مشکالتو په اړه لنډه ليکنه کړې وي.  زه چې کله هم يو ملک ته په لومړي 

ځل ورځم نو اخبار ارو مرو اخلم او په دې کې د خبرونو نه عالوه د خلکوليکنې لولم.  دا د هغې ټولنې 

په ځينو ملکونو کې چې ميډيا خپلواکه نه وي، بيا يوه هينداره وي چې يو څوک د ستونزو نه خبر شي.  

 شوي.انسورهم د خلکو په ليکلي نظر کې ډېر څه نه وي س

 

مکې په سر د انسانانو څلورمه برخه  ځکې په ډاگه شوه چې د نظر پوښتنه م په يوې سروې  ۲۰۰۹په 

في صده خلکو د  ۱.۵ال پورې هم يوازې ميالدي ک ۲۰۱۱ټکنالوژۍ کاروي.  په افغانستان کې تر  ېنو

کتابونه،  موسيقي، فلمونه او هغه هر څه  په نيټ. دو دهېخو دا شمېره په ډېر انټرنيټ اسانتياوې لرلې

 .  ورغلي ديچې يو وخت د څو کسانو په اختيار کې و، د ډېرو خلکو الس ته 

گند کړو. هغه ليکنې چې به په د الرې څر ليکونو د دونکو به خپل نظرېيو اوراډيو وخت و چې د ر

.  په ورځپانو کې به هم د هشو رهليکل شوې وې، اصالح به په کې وشوه اومعياري ژبې کې به خپ لهرډو

 امال او نورې تېروتنې سمې کړې شوې.  

د يوې وېبپاڼې دا ليکنه مې تر سترگو شوه چې ليکونکي د يوې ورځپاڼې په راپور يې خپل نظرڅرگند 

  يې کټ مټ خپروم: ی دی، دلتهکړ

مي د کندهار د چل  ګڼه کي ۱۸۴د طلوع افغان ورځپاڼي د روان کال په پرله پسې " 

ډول ليکل  )چهل( زينو په اړه يو خبر تر سترګو سو، د نوموړي خبر سرليک په دې

 سوى وو: د څلوېښت غرزينو د ترميم چاري پيل سوې په نوموړي خبر کي ليکل

کلتور رياست غواړي چي نوموړې تاريخي آبده له سره سوي وه، چي د اطالعاتو او 

کړي، د اطالعاتو اوکلتور رياست دغه فرهنګپالنه پر خپل ځاى د ستايني وړ  ترميم

ښ ينوموړي خبر کي د چل زينو هغه ترکيبي ترجمه سوي نامه ته ه ده، خو زه په

م برناحقه مسئولينو به تر څونه سوچ وروسته دغه اصل او مروج نو سوم، چي د اخبار

ئې په وچ زور د څلوېښت غرزينو په بې خونده ترجمه بدل  ترجمه کړى وي او هغه

   .کړى دئ
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همدغه شکل د کندهار راډيو تلوېزيون ويب پاڼي ته هم الره کړې او  دغه خبر په 

دغوالفاظو خپور سوى دئ، ما ته دا نه ده معلومه چي طلوع افغان د  هورې هم په

ر الندي دئ او که پر هغې ويب پاڼي د طلوع ژبي سيورى تاثي هغې ويب پاڼي تر

 غوړولى دئ؟

چي وي وي به خو زه وايم: که د کندهار ښار په کليوالي سيمو کي يا  خير هر ډول 

کي دغه نوم )څلوېښت غرزيني( يو کليوال او يا ښاري سړي ته ور  خپله په دننه ښار

هار کي ليدلى دئ، زه يقيني سي چي دغه ځاى دي په کند ياد سي او ورڅخه وپوښتل

وروسته به ووايي چي يا، ما په کندهار کي دغه  يم چي تر خورا اوږده چرت او فکر

نوم )چل زينه( ور ياد سي، په خورا ورين  ځاى هيڅ نه دئ ليدلى، خو که د هغه اصلي

 .په ټکي وروښيي تندي به هر پوښتونکي ته د هغه ځاى ادرس ټکي

الري کړي وي، او په  مو به مو قصدًا خپل اولس او عوام بېپه دغه ډول بې خونده ترج

ورمسخه کړې وي او  ډېر جبر به مو د هغوى په ذهن کي د يوه ځايي تاريخي نوم بڼه

ورننه ايستلى  يو مصنوعي او ترجمه سوى ترکيب به مو د هغوى ذهن ته په وچ زور

په ورته  مثال تهد کندهار ښار د ځينو نورو کليو او سيمو نومونه هم دغه  .وي

 سرنوشت اخته دي او د مطبوعاتو او ځينو شخصي راډيوګانو او تلوېزيونونو د

 ږي، چي زه ئې ځيني مثالونه دلتهيمسئولينو له خوا په غلط شکل ليکل او ويل ک

 :راوړم

 ږي، چي د ماله جات مشهور نوم په محله نجات يا محلهيپه لوى الس کوښښ ک 

 روان ښکلى او روان نوم په وچ زور ديغواړي چي د سپجات سره واړوي. ځيني بيا 

ځيني ويندويان په شعوري ډول کوښښ کوي   ميرزايانو په شکل سپيد روان وليکي

لويه او کوچنۍ مزره په وچ زور په لويه او کوچنۍ مزرع بدله کړي، همدا ډول  چي

د پنجوايي  ږي، کله کله ال دغهيعاشقې اړوي. پنجوايي په پنجبايي تلفظ ک اشوغې په

عالمه حبيبي مرحوم خبره د هندي تلفظ په پېښه په )پنجبهائي( سره  کلمه هغه د

سره  ښاغلي بيا په وچه سرټمبګي د روربات ښکلى نوم په روح آباد  ځيني نور.  اورم

زنګاوات چي په ټوله معنى يو ښکلى او مرغوب نوم دئ او د کندهار په  .واييوليکي ا
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ئې په تلفظ کي مشکل نه لري، قصدًا د زنګي آباد په شکل سيمه کي هيڅ سړى  ټوله

 ږييک ورته ليکل

 د رواڼي موزون او مروج نوم د ميرزايي پوهي له مخي په لوحاني سره ليکي. د 

سنګسار نوم چي هم د وزن له پلوه او هم د عام رواج له مخي کومه ستونزه نه لري په 

زا محمدخان کالچه چي د د مير .سپين سترګي سنګ حصار ځني جوړېږي وچه

ږي د خپلي پوهي له يوېش له مخي د ښار له ناحيو څخه شمېرله ک ښاروالۍ د اوسني

کندهار د مطبوعاتو د  زه پخپل نوبت د .قلعچه اړوي مخي د ميرزا محمدخان په

تلوېزيونونو په برخو کي  ټولو مسئولينو څخه چي د اخبارونو، اونيزو، راډيوګانو او

نومونه مه  وم چي په شعوري يا غير شعوري ډول خپل تاريخيکار کوي هيله ک

مخ  راڅخه پردي کوئ، که نه څه زمانه وروسته به راتلونکې نسل د سخت کړاو سره

ټول  وي چي نوموړي تاريخي نومونه خپل اصلي شکل ته راواړوي. د مطبوعاتو

 ته پاملرنه مسئولين بايد د يوه مقدس رسالت پر بنسټ د ژبنيو پانګو هراړخيزي غنا

    ."وکړي او خپلي شتمنۍ په لوى الس د السه ونه باسي

 ليکونکې. مطيع اهلل روحپال د بينوا ويب پاڼې نه په مننه

 

مهمې ستونزې ته په کې گوته  ېمضمون برخه ده چې ډېر نوي معلومات لري او يو یدا ليکنه د يو لو

ولسي .  د مضمون ژبه ډېره يبدلول غواړ يې ژبهبه  ځينې کسانښايي  ېنيول شوې ده. خو سره له د

خير غسې يې ليکلي دي، لکه " اليکوال چې څنگه خبرې کوي هملهجه لري.   ۍده اوسوچا کندهار

 ......"   چي وي وي به خو زه وايم هر ډول

 یغه ژبه ليکي چې خبرې پرې کوي.  د ليکنې هدف څرگند دايو کس د خپل نظر څرگندولو لپاره هم

غسې ارته سمه ده.  پوښتنه دا ده چې که يو څوک په يوې بلې موضوع د پېښور نه خپل نظرهاو دا ژبه و

بپاڼه به يې خپره کړي؟  تر ټولو په زړه پورې خبره دا وه ېژبه کې وليکي چې هلته ويل کيږي نو هم دا و

 یجوړ شونوم  یچې د بي بي سي د پښتو وېبپاڼې په مضمون کې د کندهار د " چيلزينې " لپاره يو نو

 و. 

کاله وړاندې د مغول پاچا ظهير  ۴۰۰دکندهار لرغونی څلوېښت پلګيزه زينه )چهل زينه( چې شاوخوا 

 الدين محمد بابر په امر جوړه شوې، بيا رغول کېږي.
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 د تاريخي ځايونو نومونه د چا له خوا، ولې او د څه د پاره کيږي دا هم د څيړنې وړموضوع ده.  

 

ځينو خلکو ته د انټرنيټ کارول اوس دومره  کاروي او ینان د انټرنيټ پرځای تش د نيټ توراوسني ځوا

بې له پرې فکرنه کوي چې دا هرڅه څنگه پيل شول. که انټرنيټ ېعامه خبره گرځيدلې ده چې يوې ش

وي. .انټرنيټ په ټولې نړۍ کې د کمپيوټر کاروونکي د يو بل سره نښليبه څنگه و دوی ژوند نو د ينه و

کولی  ېپه اليکټرونيک، بی مزو ټکنالوژۍ له الرې په ميلينونو کسان، کاروبار، دولتي او حکومتي ادار

 شي چې د نړۍ له يو گوټ نه پيغام بل گوټ ته ورسوي. 

ر څرگندولو ظد انټرنيت د الرې په لومړي ځل خلکو په يوې ډلې کې يو بل ته په يو موضوع د خپل ن

رشيف کې پاتې ار لرلو چې مواد به په ېکړ.  د " چټ روم" نه يې په دې توپلپاره " ويب فورم" جوړ 

 کونجي دل.  بله دا چې د هر يو فورم يو " موډريټر" وي چې د ليکنو د خپرولو يا نه خپرولو کيليېک

يو ځان پوهول غواړي او لکه  ورسره وي.  ويب فورم د هغو خلکو له خوا اداره کيږي چې د يو بل په نظر

بحث پيل کړي نو هغه د "تار" په نامه  یې ونې ډېرې څانگې لري.  هر وختې چې څوک نود يو

 ومره خلک په کې زيات وي. اغياديږي.  څومره چې موضوع په زړه پورې وي هم

 

تر السه کړو چې يو کس خپله ليکنه پخپله  یدو مونږ د ويبالگ تورېد ويب او الگ په يو ځای ک

او خپله پته د کمپيوټر نورو کارونکو ته ورکوي چې  ېالر ځایهغه ځانگړې  شي. ددې لپاره یخپرول

 دا "شخصي بالگ" وي.  ،دده ويبالگ ولولي او پرې خپل نظر ورکړي

 شي.  یپه دې کې د يو دفتر يا د ادارې کار کوونکي خپلې ليکنې خپرول، د يوې اداري بالگ

پلې ليکنې د يو بل سره شريکوي. د بېلګې په نکي خوموضوع يا څانگې خوښو ېپه ژانر بالگ کې د يو

 ال به د خپلو بالگونو د الرې په لوبه او لوبغاړو ليکنې کوي. ه وکټ مينيتوگه  د افغانستان د کر

که د بالگ خاوند خپل عکسونه له نورو سره شريکوي نو هغه ته " فوټوالگ " او هم دغسې که ويډيو  

 ي. يبالگ" ورته واوي نوسکيچ  وي نو" والگ" او که انځور
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يو دول هغه بالگونه وي چې د کمپيوټري سيسټم په حساب نومونه لري. لکه د موبايل تيليفون د الرې 

 که څوک ليکنه کوي نو هغه " موبالگ" وي.

وي.څو ليکواالن يوه موضوع غوره کړي او بيا پرې  یسر چپه بالگ د يو نه زياتو خلکو له خوا ليکل شو

وي چې د ويب فورم نه يې جال  یاکل شوټحد  ي. په دې کې د ليکل شويو توروخپلې خپلې ليکنې کو

 کړي.  

 

د ولس وگړي چې د عکسونو اخيستو شوه. دودزم دا برخه د انټرنيټ او د ويبپاڼو د پيل سره يد ژورنال

شوق لري، کله کله خپل څو عکسونه د کيسې په ډول ترتيب کړي او په يوې وېبپاڼې يې 

د هر يو  ه اخلي اوکمه بي بپاڼې او کله ورځپاڼې هم ، د غير عادي پېښو عکسونه پهېپلوري.ځينې وو

عکس سره يوه جمله د کتونکي د الرښوونې لپاره ليکل کيږي خو کله کله دا لکه د يو فلم د موسيقي 

 سره هم بدرگه کيږي. 

 

ه زرگونو حکومتي اسنادو ته الره پيدا کړه چې يو و او ټيليفونونو اوس په هغوند پرمخ تللي کمپيوټر

م په وروستيو کې د ويکي ليکس د الرې دې اسنادو د  ۲۰۱۰. د لدېوخت پټ او مخفي گڼل ک

 اسنادو د خلکو الس ته ورتلل ډېرو لوړو ( زرو ۹۲زم په نړۍ کې يو انقالب راوستو. د دوه نوي ) يژورنال

په سياست کې الس لري. دا چې ويکي ليکس د  د سازشونو ښنه کړل چېېځايونو کې هغه خلک په اند

 .  موضوع ده بله مهمه زم برخه وگڼو که نه؟  دا د بحث وړيژورنال

 

د يو شي د پټ ساتلو مانا دا وي چې ژورناليست د مرکو نه عالوه هم هره ورځ داسې بې شمېرو خبرو ته 

يو چا نه د  ه لهنه خبريږي. د معلوماتو لويه سرچينه ولس وي او که ت لري چې نور خلک ترې یالسرس

شي چې هغه درته په باور کې خبره وکړي او درته  دا هم  ځينو خبرو په اړه معلومات اخلئ نو کېدای

لې. تاسو د هغو معلوماتو سره څه کوئ؟  که د خپلو ملگرو، د کور غړو او يا د ه اخووايي چې زما نوم وان
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نو سره يې شريکوئ نو دا د ژورناليزم د اصولو خالف خبره ده.  تاسو که ډېر هم په نورو تاکيد خپلوا

و ځای هغه خبره رسوا شي او ه يوکړئ چې بل چا ته مه وايه خو دا په ستاسو په اختيار کې نه وي.  يو ن

علومات نه که څوک درنه خبر شي چې تاسو د هغه پټې خبرې نورو ته کړي دي نو بيا به چرې هم م

درکوي. که څه هم د معلوماتو د باور لپاره د خلکو نومونه اخيستل ضرور وي. خو ځينې وخت خلک نه 

 مه اخله: ي چې زما نوميخلک په کومو حاالتو کې درته وا،غواړي چې نوم يې واخيستل شي

 . په دې ويره چې که مشران يې خبر شي نو ورته به زيان اړوي.۱

 کو نه په ويره وي چې ددوی په اړه به غلط فکر وکړي..  دوی به د نورو خل۲

.  يو کس به په لوړه عهده کار کوي خو دومره اختيارات به نه لري چې په سرکاري توگه هغه ۳

 معلومات څرگند کړي.

ونکړو نو ممکن بيا درسره همکاري ونه کړي. د خبر د سرچينې د  یکه تاسو د هغوی د غوښتنې درناو

په وزارت  شي. د بېلګې په توگه د لوړو زدکړو یمعلومات هم د هغوی شناخت څرگندولپټولو لپاره نيم 

کې د مالي چارو يو مسول.  که د مالي چارو په څانگه کې دوه يا درې کسان کار کوي نو ستاسو د 

، یمعلوماتو سرچينه موندل به گران کار نه وي. ددې پر ځای که ووايئ چې د لوړو زدکړو يو چارواک

چې دا کس به څوک وي.   یلوړو زدکړو اداره لويه وي او په ډېرو خلکو کې څوک نشي معلومول ځکه د

ېر به درنه د هغه سرچينې نوم وغواړي ځکه د هغه دنده د خبرسنجول دي.  که دکله کله ستاسو م

ېر ورکوي.  په هغه دڅوک په خبراعتراض لري او يا ستاسو اداره محکمې ته راکاږي نو ځواب يې م

شئ چې بيا هغه هم ددې کس  یېر ته ښودلدلت کې د خپلې  سرچينې د اجازې سره د هغه نوم محا

 نوم پټ ساتلو پړه پرغاړه لري.  

اوس په دې کې ستونزه دا ده چې په ډېرو ملکونو کې لکه چې يو ډاکټر يا قانوني وکيل، د قانون له خوا 

 ژغورل کيږي، متاسفانه ژورناليست دا ژغورنه نه لري.  

د خپلو سرچينو د پټولو کار هغه وخت سخت شي کله چې حکومت يا محکمه )عدالت( درنه ددې 

غوښتنه وکړي.  که تاسو دمحکمې خبره نه منئ نو ممکن بندي مو کړي. مونږ داسې بېلګې لرو چې 

ځکه چې دوی  دی خبريال يې د خپلې خبري سرچينې په نه څرگندولو د اوږدې مودې لپاره بندي کړ

وي. کله کله د عدالت له خوا د ډاډ ورکولو په  یکړاو سپکاوی لو د محکمې توهين کار کو اسې په د

وي او کله داسې هم کيږي چې پخپله هغه مخفي کس ځان  یژمنه دوی هغه سرچينه ورته ښودل

وي چې د قانون په دايره کې دننه پخپل مسلکي  یراڅرگند کړي. که څه هم ژورناليست ته ويل شو
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کار کله کله غير قانوني شي او له بده مرغه ژورناليست  خو د سرچينې د پټ ساتلو ي،تر سره کوکارونه 

 په کې راگير شي. 
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ته ورسوي  ونوهيوادونو کې حکومت تل دا هڅه کوي چې هغه څه د خلکو غوږ ېپات هد نړۍ په وروست 

ښاک کوي خو نه غواړي چې نور ترې ېلو کار کوونکو زبچارواکو په گټه وي. ځينې شرکتونه د خپ چې د

خبر شي.  کله د ولس مشران د دروغو په ويلو خلک غولوي. همدغسې ولس د يوې غميزې پر وخت د 

احساساتو له کبله داسې خبرې کوي چې ريښتيا نه وي. د دوو ملکونو يا ډلو د جنگ پر وخت له حقايقو 

قرباني "ريښتيا "  ۍچې، په هر يو جنگ کې لومړ یيو متل د يږي.په انگرېزي ژبه کېپورته کپرده 

ي.زيات يدروغ وا بېخيريښتيا او کله کله  هريښتيا، لږ هنيم ځایوينا پر وي. يعني هره غاړه د ريښتا

او يا مرکه کوونکي له ژورناليست پوښتنه غبرگه  ې دهوخت داسې شوي دي چې د ځواب نه ډډه شو

 وي.   ېکړ

 

زم کې له نور هر څه يژوند کې يې مونږ ډېر کاروو. خو په ژورنالپه ورځني چې  ید یانصاف يو داسې ټک

 ولې؟  ،يې اړتيا زياته ده

ولسوالۍ کې ژوند نه کوي. ايا مونږ سره ددې ثبوت  هغه پخپلې چې ید یلگولولسوال توريو تن په 

ته والړم نو هلته هېڅوک نه و او په  ي چې زه د ولسوال دفتريشته؟ کېدای شي يو ژورناليست ووا

دو وروسته ېنشي کېدای. د خلکو د خبرو له اور یوړند و. خو دا د هغه تور پخلځ قفل دروازې غټه تاله

پور لکه د کيسې وي او په هره اژورناليست د ښو او د بدو په اړه پخپل ذهن کې کيسه جوړوي.  هر ر

افسانه نه  پورار ښتوني ژوند ته گوري.ېخو ژورناليست به ر کيسه کې زمونږ يو اتل او يوبد کس پکار وي.

 ځایپه لټه به تاسو يا د واليت د دفتر نه په دې اړه معلومات واخلئ چې ولسوال کوم  ووريښتياد وي.  
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يا  ياو د کيسې بل اړخ نه به هم خپل اوريدونک ئژوند کوي. د هغه سره به ترخپله وسه انصاف کو

 .ئلوستونکي خبرو

"بل کس له گرېوانه نيسي " که يوتن د بډو په  کله د حقايقو د معلومولو لپاره يو ژورناليستکله 

مو  پوراچې ر ئش یان پټوي، نو تاسو يوازې هغه وخت دده د کور څارنه کولځاو د ميډيا نه  یتورتورن د

ې داسې نوراو  ید ولس په گټه وي اوخپلې ادارې درته اجازه درکړې وي.  ټوپکساالر، قاچاق وړونک

په ټولنه کې ددوی د بد عمل  د ژورناليست کار ممکن زمونږ د خواخوږي وړ نه وي.  خو ېريمنفي څ

 ست قاضي نه وي.يچې ژورنال ئراڅرگندول دي.  ياد ولر اغيز

 

سند  کې يو وي، نو پام به مو وي چې په سر ينما په پرده يا په تلويزون هنري فلمونه کتليتاسو که د س

.  یي چې فلم د کوم عمرخلکو لپاره د کتلو وړ ديينې شمېرې وي.  دا ښاځښکاره کوي چې ورباندې 

ليکلي وي چې مانا يې ده، دا فلم ماشوم د خپل مور يا پالر سره  "پي جي"ينو ځپه  ،يا شپاړس  ۱۲لکه 

 شي.  ی"يو" مانا يونيورسل وي يعني ټول يې کتل یشي. دانگريزي تور یکتل

 ؟یعلت څه د د دې

 

د نهو بجو نه وړاندې داسې پروگرام يا فلم نه ښکاره کوي چې د  ېملي تلويزوني شبکدکې  ياپه برتان

منظرې  ې، جنسي يا بوږنونک وجنگ ، وژند.  لکه داسې فلم چې مناسب نه وي کتليې ماشومانو لپاره 

پرده په خبرونو کې د وژل شويو خلکو څيرې، د تلويزون په هلته ولري. داسې هيوادونه هم شته چې 

 وي.   یپرې شوي غړي يا د وينې په  ښودلوحکومت بنديز لگول

. د بېلګې په توگه یولځپښتنو په ټولنه کې هم داسې معيارشته چې ژورناليست يې له پامه نشي غور د

 کې د ځينو لمپه ف، ژبېکې د  پورارپه د منلو وړنه وي.  هره ټولنه د پېښو  په سپين ږيرو ملنډې وهل

  په خلک وخاندي.  خو به ينو ټوکوځواد په ميډيا کې په ېعکسونو ته د زغم يوکچه لري.د يوهاو مناظرو

طاني ايتونه " او د يپه قهر شي يا هېڅ پرې پوه نشي. د سلمان رشدي  ناول " ش ممکنکې  نورو
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څومره چې  په ايران ، پاکستان او  ژندل شويېپ هډنمارک کارټون جوړونکي په اروپا کې دومره نه و

 ژندل. ې، نړۍ وپسرهخلکو په غبرگون  د کې افغانستان

 

ي چې مونږ وخت يوا کړي يا حقايق يې غلط راوخيژي نو خپور ينې ژورناليستان کله چې غلط خبرځ

اصول په گوته کوو چې  په ځواب کې مونږ ورته هغه ېرکړو. ددېپيدا نکړو ځکه مو دا خبر هم دغسې ت

الس د چا  یپه لو  حقايق دې نه وي موندلي.چې هېڅ يې مه نشروه  ځایرولو پر ېد غلط خبر د ت

کارول چې د يوې ډلې ستاينه وشي، د ژورناليست  ظو او الفا تورو ېداسد ، په راپور کې  يسپکاو

صاف نه کار اخلي او خپل شخصيت راټيټوي.  د ثبت شوي مواد په ايډيټ کې به هم ژورناليست د ان

 ژني.  ېپبه مسئوليت 

 

ژني او که کنج ېوپهم حريم  دوگړو د يوې پېښې حقايق معلومول د ژورناليست دنده ده خو ورسره بايد

کړي  په پټه يا په باور کېدليل وي.  هغه خبرې چې تاسو سره يو چا  لپاره ورسره يو ېکاوي کوي نو دد

 ي هغه د خپرولو اجازه نه لرئ.يف دا ريکارډ " واآي کې ورته " وي چي په انگريز

لمانه ورځي او سياسي مشران  د ژورناليستانو سره ډېرې خبرې شريکوي.  يته م خپرونونړيوالو  لويو

ستانو د پوهاوي لپاره ورته معلومات ورکوي چې ولس يځيني سياسي مشران له مرکو پرته هم د ژورنال

چې دا خبرې د خپرولو لپاره نه دي. بل دا  په دې ټينگار کوي يو مشروخت کې  ېترې خبرنه وي. په د

هغه کړه وړه يا بد عادتونه تاسو پخپلو  د چې که يو سياسي شخصيت تاسو په شخصي توگه پيژنئ نو

 .یخپرونو کې نشئ راوستل

 

 بيلگه

 دده ځبه بوخت و. يوه ور ىيومهم سياسي مشرسره مى د مرکې هڅه کوله خو د"

څه  مشر هغهوختي مرکې ته ورشم.  اته ټيليفون وکړو چې بله ورځ سهارررتر سک

و. کله چې دده په  ىي توکو د پريکون ) بايکاټ( اعالن کړيموده وړاندې د امريکا
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ناستم نو د سبا نارۍ اود چايو لوښي هم ېکورکې د ناستې په کوټه کې ورسره ک

موهم څښل. بيا ده د ږيرې  ىراسره خبرې هم کولى او چا ښودل شول.  مشرېک

ي شرکت نوم پرې له ورايه يجوړولو لپاره پاکي راوغوښتله چې د يو امريکا

دو. کله چې مې ترې پوښتنه وکړه نو ډېرې په بې شرمۍ يې راته وويل، دا زما ېښکار

 "به مې وي. ىد زو ،نه دي

 م ( ۲۰۰۲عبدالحي کاکړ)د بي بي سي د کويټې خبريال 

 

 ، نو د مرکې راپور کې به مو څه ليکل؟ي وایمرکې ته تلل که تاسو هغه وخت

کر وکړي او څوک ۍ ذي پاکيممکن هر يو ژورناليست د دې ځواب، جال جال ورکړي. څوک به د امريکا

ځواب هم غلط يا سم نشي کس زم کې همدغسې د نظر اختالف وي او د يو يبه يې نه کوي. ژورنال

 کېدای. 

 

کې د ادب او د اخالقو ساتنه ډېره ضرور ده. که څه هم زمونږ پوښتنې، کلکې، د ننگونې، شک  مرکوپه 

 کې مقابلاحساساتو په د ډکې او د موضوع سره برابر پکار دي خو ژورناليست دا حق نه لري چې څخه 

کوونکي مرکه  شئ خو یتاسو پاروونکې پوښتنې کول ولگوي.  "خپړې" په قهر شي او هغه د چا خبره

 دفاع وکړي. هچې خپل ئموقع ورکړ هته بايد پور

 

 

 زم يومهم اصل دا دی چې په هره النجه کې يوې يا بلې غاړې ته په يوه سترگه وکتل شي. يد ژورنال

چارچينو، د اروزګان د مرکز ترينکوټ ښار شمال لوېديځ ته د هلمند باغران او د دايکنډي کجران )

د نورو ستونزو ترڅنګ، نه ښوونځی شته او نه هم   دلته ګډه پوله لرې پرته ولسوالۍ ده. ولسوالۍ په 

نجار اکا وايي، چې په ټوله ولسوالۍ کې هېڅ ښوونځی فعال نه  یددې  يو اوسېدونک روغتيايي کلينيک.

و دوی اړ شوي، چې پخپل لګښت خپلپه زرگونو ماشومان د زدکړې نه محرومه پاتې دي.  اوس دی او 

موږ د نفر پر سر معلم ته پنځه سوه روپۍ ورکوو، حکومت " هغه وايي ماشومانو ته يو ښوونکې ونيسي.
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د   دې زموږ د ښوونې او روزنې غم وخوري، مکتب دې راته جوړ کړي، قلم او کتابچې دې راته راکړي.

غتيايي ښوونځي د نشتوالي ترڅنګ د دوی په ولسوالۍ کې کلينيک هم نشته او دوی له ډېرو رو

و بندېدد الرې  اود ستونزو سره الس او ګرېوان دي .  په دې ولسوالۍ کې د ژوند هېڅ اسانتياوې نشته

  .(، د خوراکي توکيو بيې دومره لوړې شوې، چې څوک يې د رانيولو وسه نه لريله کبله

ماشومان د  پوربه په حقايقو والړ وي خو دا جمله درته څنگه برېښي چې  دولسوالۍ په  زرگونوادا ر

 دي ؟  ېزدکړو نه بې برخې پات

دا  ولسوالۍ کې څومره خلک ژوند کوي؟ بله ېچې په ددا  ۍ. لومړپيدا شوېڅو پوښتنی ما ته پخپله 

 د زده کوونکو شمېره په کې څومره ده؟ ه دا چېي دي؟ درېيمځدلته څومره ښوون چې

 

کلتورونو او فرقو خلک  کې د گڼو سيمو ځينوپه پاره دي اواوس په نړۍ کې د هر توکم )نژاد( خلک خ

 بهپورونو لپاره د هرې ډلې خلک راوغږوي. په دې ادا د ژورناليست دنده ده چې د خپلو ر .ژوند کوي

باورکوي او  ېرباندودونکي ېاستعداد لرونکي نوي خلک راوړاندې کيږي، بل د خپرونو لوستونکي يا اور

 .يناخوالوخبريږ د خپلې ټولنې د، درېيم

ومره د اغلې روانې دي،  همځو د معلومولو لپاره هلې وښتاېپه يويشتمې پېړۍ کې څومره چې د ر

لپاره له ريښتيا وينا ډده کيږي.  اسانولو خپلوانو او د ملگرو د خفگان له وېرې او يا د خپل کار مصلحت، د

د حکومت د فساد، بډو رشوتونواو د  د نورو لپاره ښه گڼي. تش زمونږ د ټولنې ډېرخلک ريښتيا وينا 

پخپله هم داسی  سې کسارزښت ورکوي، خو کله چې داېر پر ضد خلک ريښتيا وينا ته ډ دچلني ناوړ

 عمل بولي.  یته گوته ونيسي نو دا يو ناوړ دچلن هيو چا سره مخ شي چې دد

 او د ميډيا لپاره هم داسې اصول شته چېلي وي د کاراصول ټاک ته خپلو کارکوونکوهرې ادارې 

د خپرولو وروستۍ  رپواناندريز ر لگې په توگه دا اصول چې د يوېسي. د باوو ژورناليست ترې بايد خبر

؟  پاليسي ده کيږي. يا دا چې د بهرني فشارد مخنيوي لپاره څه بنياداو په کوم  صله د چا له خوايف

ته راپورونه ورکوي.  ادارو  څوپه يو وخت کې کله اوکله  کوي  همشخصي کاروبارخپل  خبرياالن ينېځ



154 
 

 

د يو تجارتي شرکت لپاره  هغهونه کړي. که  دا ټول له يوبل سره ټکردوی به په نظر کې نيسي چې 

 تاسو په نظر څه ستونزه لري؟ سپاڼی ته تجارتي خبرونه هم ورکوي نوځکارکوي او ور

ادارې يا شرکتونه،  يېکله بيا لو د راډيو اوريدونکي او نور پاڼې لوستونکي، ياځور ېکله کله د يو

 یژورناليستانو ته د درناوي ) ياخپل ښه نيت ښودلو( لپاره ډالۍ ورکوي. د دې لپاره هم حد ټاکل شو

وي.  د بېلګې په توگه، يو قلم يا کتاب ممکن ومنل شي خودغالۍ اخيستو اجازه ونلري او که څوک 

غسې چې ژورناليست د بډو رشوتونوراپورخپله اهم ورکوي نو اداره به خبروي. یورله په زوره داسې ش

 دنده گڼي، پخپله به هم ځان پاک ساتي.

 

 بيلگه

 

دو. ېي ډگر ته ورسيد پېښور هوا بهر ملک نهراته کيسه وکړه چې له  و ژورناليستي

کتل چې دې د افغانستان  يېدو او وېهلته د گمرک يو کس دده پاسپورټ ول

و. له ده يې پوښتنه وکړه چې په سامان کې درسره څه دي. ده ورته  ىونکدېاوس

وويل، يوه کيمره ده او يو کمپيوټر.هغه کس دده پاسپورټ واخيستو او ورته يې 

وکړل.هلته يو  سېداده هم،راشه دفتر ته زما کله سامان تر السه کړي نو "وويل چې 

کمپيوټر او د کيمرې د راوړلو  ستړي مه شي نه وروسته وويل چې دى د د ورته افسر

ورته وويل، سمه  هغهاجازه نه لري نو ځکه دوى ته به دوه زره روپۍ فيس ورکوي.

او دده ملگرى يو  د ما ته راکړئ.  افسرېده خو تاسو به د دې پېسو يو سرکاري رس

ناستو ېووتل او يو بل کس ورته کله دفتره رانه شول . څو شېبې وروسته دوى يڅه ح

. ده ورته ىد نشو درکولېي ډگر اصول بل شان دي، مونږ تا ته رسيويل، د هواې ياو و

لپاره بايد وويل، متاسفانه دى د خپل دفتر مشر ته د دوو زرو روپو حساب ورکولو 

 ىرته ورکړو او دې. شېبه وروسته يو بل کس راغلو ، دده پاسپورټ يې برسېد ولري

 ښودو. ېله پېسو پر ېيې ب
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غه وخت کېدای شي چې وگړي د رشوت ورکولو نه انکار وکړي. اهم یت مخنيود فساد او د رشو

اوکه پخپله د خپلې گټې لپاره د قانون نه سرغړونه کوي نو د يو  ی دیژورناليست هم د ټولنې يو غړ

 ؟ يخاين سړي راپور به په کومو سترگو ورکو

 

د الر ښوونې لپاره وي.  ژورناليست پخپله  معيار يټاکل شوپه پرمختللو ملکونو کې د ژورناليستانو لپاره 

رضاکارانه ) داو طلب( د هغو اصولو درناوی کوي.  که په خپرونو کې ددې درناوی ونه کړي نو څوک 

ورله سزا نه ورکوي.  خو په هغه حالت کې دده د سر د پاسه يو بل سر ياني " ايډيټر" وي چې د غلط او 

. په ځينو ملکونو کې د ژورناليستانو د څارنې لپاره يوه ټولنه وي پرېدو مه نيسيد خراپور  ييا د کمزور

چې د اړتيا پر وخت ولس ورته شکايت کولی شي.  کله کله د ژورناليستانو اتحاديې دا کار په غاړه 

 اخلي.  

 

نو  او د جملو د کارونې نه ډډه سره د داسې الفاظو، عکسو-په ژورناليزم کې د حقايقو د بيانولو سره

دو يې د خلکو کرکه ترې وشي. کله داسې وي چې په تلويزون کې د جنگ ېاو ل وېدکيږي چې په اور

حالت ښودل کيږي چې په کې د مړوجسدونه هم وي.  په پرمختللو ملکونو کې د داسې راپور نه 

شي.  دا اعالن ددې لپاره  گان سوبپوړاندې اعالن کيږي چې ځينې منظرې کېدای شي د خلکو د خ

شي.  د قتل د راپور پر  یوي چې که څوک هغه وخت وغواړي نو د تلويزون د پردې نه سترگې اړول

وخت د پېښې په ځای کې د وينو، د وجود د غړيو او داسې نورتفصيل د ښودلو اړتيا نه وي او نه چا ته 

زړه لري او که څه هم  یر کې.  ډېر خلک کمزورپه راپو تلويزونيا د  اډيوشي، په تېره بيا د ر یگټه رسول

د پښتو په خپرونو کې که  شي. یدېخو د راډيو غږ ماشومان هم اور یستاسو راپور د ماشومانو لپاره نه د

شو. په دې  یڅوک د چا د رنگ او يا د نسل په اړه په ملنډو خبره وکړي نو دا بې خونده ژورناليزم گڼل

 و.اړه به په بل ځای تفصيل درکړ
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 دې دا پوښتنې له ځانه وکړئ چې...بپاڼې د عکس خپرولو نه وړانېپه ورځپاڼې يا و

 که نه.  یاو په قانوني توگه پاک د یيو عکس بربنډ خو نه د

.  په دفتر کې له خلکو وپوښتئ او که د ټولنې د کومې برخې وګړي خو به پرې خپه او په غوصه نشي ياا

 رمنې ته يې وښايئ ځکه هغوي حساسې وي. ېمکولی شئ نو يوې 

 چې د مضمون سره سمون خوري؟ی عکس د زينیآيا دا يوا

 . یدېيا دا کيسه دومره مهمه ده چې بې له هغه عکس نشي خپرا

ځينې ورځپاڼې داسې عکسونه خپروي چې څه پيغام نه ورکوي خو د کتونکو لپاره په زړه پورې وي.  د 

عکس چې ښکلې وي يا ښکلې جامې يې اغوستې وي. داسې عکس څه بېلګې په توگه د يوې ښځې 

خاص پيغام نه ورکوي خو د ورځپاڼو د خرڅالو وسيله شي او خلک يې خوښوي.  په يوې وېبپاڼې د 

و چې ډېر ښه معلومات يې لرل.  ورسره يې  ید تاوان په اړه يو راپور خپور شو لرونکو بوټانو اوچتو پوندو

و چې په فرش ناسته وه او د ډېرو اوچتو پوندو بوټان يې په پښو و.  د جينۍ  د يوې ځوانې جينۍ عکس

 ي د منلو وړ نه و.  يوچې د پښتنو لپاره ښا یکميس له گونډو هم بره ختل

 

د ژورناليست لپاره په ځينو موضوعگانو راپور جوړول گران کار وي که څه هم هغه د ولس په گټه يا د 

رمنو د جنسي تيري په اړه راپور جوړول غواړئ خو ټولنه ېت اړتيا وي.  د بېلګې په توگه تاسو په موخ

کړي.  په داسې حاالتو وتر اوسه دا د شرم خبره گڼي چې يوه ښځه دې دا کيسه په ډاگه نورو خلکو ته 

 هم پلټلیړخونه زو اېکې تاسو د جنسي اړخ پر ځای ددې قانوني، رواني او په ټولنې ددې د ناوړو اغ

وي.   یشئ.  په حساسو پېښو کې د هغو کسانو ساتنه د ژورناليست مسوليت وي چې ورسره ظلم شو

په  اوچتولودريځ کې وي.  کله کله مظلوم د خپل غږ  يپه زياتو ټولنو کې ماشومان او ښځې په کمزور

 زم د منلو نه وي. په دېتور محکوم شي او که يو څوک د راپور له کبله قرباني شي نو داسې ژورنالي

 به بل ځای هم رڼا واچوو.  موضوع
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ر نه کړي چې د هغه دنده د پوليسو نه توپير لري.  ېه ېپورلپاره د پلټنو پروخت ژورناليست داد ر

 واد قانون مل وي ، ددوی دنده د قانون نه د سرغړونې  مجرم نيول او محکمې تهېپوليسو سره د هغه ه

کان نه غال وژورناليست به د هغې جرم په اړه معلومات راټول کړي.  دا چې که د يو د  وي.سپارل  يې

کان خاوند که و. د دی دیکان و، څه وخت غال وشوه او څومره تاوان يې اړولوشوې ده نو د څه شي د

سره  یحاضر وي نو له هغه پوښتنې کولی شي.  که ځينې خلک د پېښې پر وخت موجود و نو هغو

شي.څه چې  یوي نودا هم پخپل راپور کې اخيست یکولی شي.  که پوليسو بيان جاري کړخبرې 

 ژورناليست نشي کولی هغه پخپل راپور کې د يوچا په نښه کول دي.

ي. تاسو لر چې دوی ورباندې شک ید یي چې دوی يو کس نيوليد بېلګې په توگه پوليس وا

 شئ. یکارول مشکوک توریومره معلومات او د اغهم

 

نه وي او سزا يې  یمحکمې له خوا پرې تور ثابت شو چېپه يوغال کې تورن کس ترهغې مجرم نه وي 

که يوکس د پوليسو له خوا ونيول شي نو تاسو د هغه په اړه يوازې دا ويلې شئ چې   ېورته نه وي ورکړ

شئ او هلته کې د يوې  ی" همدغسې تاسو محکمې ته تلیغال تورن دپه " دا کس د پوليسو له خوا 

شئ خو ددې راپورنشئ ورکولی.  په ځينو ملکونو کې  یدېقضيې په اړه ټول قانوني بحث هم اور

لپاره  د وروستي راپور شوې تاسو ېچې فيصله نه و تر هغه دمحکمې په راپور مکمل بنديز وي او

دارو کې ډېرځلې نوي چې د مجرم سره انصاف وشي.   په لويو ا یمعلومات راټولوئ.  هدف يې دا د

ژورناليستان محکمو ته وراستول کيږي چې هلته د قانوني نقطو نه هم خبر شي او د ټولو خبرو نه لنډ 

 معلومات هم راوباسي چې د فيصلې په ورځ ترې خپل تفصيلي راپورجوړ کړي.  

ا لوستونکو ته د دونکو يېډېر خلک دقانون په  ژبه نه پوهيږي او دا د ژورناليست دنده وي چې خپلو اور

قضيې مفهوم واضح کړي. ژورناليست که پخپله خبرنه وي نو کولی شي چې د يو وکيل يا د پوليسو نه 

چې ډېرکاريږي "  یپرې خپل ځان ښه پوه کړي.  په محکمو کې يوتور یپوښتنه وکړي او  لومړ

ځکه يې  دو نوېکوي چې هغه کس ددوی نه تښت ه. کله چې مونږ وايو " پوليس دعوی" دهدعو

.  ممکن پوليس یشتلو"، نو مانا يې دا وي چې دا د پوليسو خبره ده.  کېدای شي داسې نه وي شوېوو

 هغه چې تر یدروغ ووايي.  که پوليس يو کس  د " غل" په نوم يادوی نو تاسو ورته دا نوم نشئ اخيست
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کانه وي چې د هغه له ديرگر واکر کولی شئ، د بېلګې په توگه يوزذپرې غال ثابته نه وي.  خو تاسو د غال 

کان وشئ چې د زرگر دعوا ده، ځکه مونږ خبر نه يو چې دده د ی. تاسو ويلي ديد سرو زرو گاڼې غال شو

" هنه ريښتيا غال شوې ده او که نه.  کله چې حقايق او د محکمې فيصله په ډاگه شي نو تاسو د " دعو

 حکمو په راپورکې کاريږي.  . همدا اصول د قتل او د قاتل د مینشئ کارول یتور

 هادارې د محکمو راپور ضرور نه گڼي، خو دا يوه مهمه دنده ده. په تېره بيا په وروستمطبوعاتي ځينې 

پاتې ملکونو کې ولس د خپل قضايي نظام، پوليسو د فعاليت اود قانون د محدوديت نه خبرول پکار وي.  

ي سيسټم يې په جنگ کې زيانمن يهغه ملک چې قضا ز لري اوېد قانون نه بې خبري د وگړو پر ژوند اغ

ي پېښې راپور پوليسو ته وکړي، مجرم دې يجنا ېوي، په کې نوره هم مهمه ده چې خلک د يو یشو

 شي.   لونيول شي، محکمه اوبيا سزا ورته ورکړ

 

 

اړي. هغې د څه خوړل غو ېميلمنی نه می پوښتنه وکړه چې دغرم ېم کې لندن ته راغلې يو ۱۹۸۶په 

چې برگر،  یميکډونالډ خوړنځي نوم راته واخيستو.  دا د چټک خواړو ) فاسټ فوډ( هغه شرکت د

او که وخت درسره نه وي نو له ځانه  ئډوډۍ يا هم هلته خور تاسو چپس او داسی نور خواړه خرڅوي. 

په دروازه يوځوان  سره يې وړئ.  ماهغه ميلمنه د ښار په منځ کې دميکډونلډ يوخوړنځي ته بوتله نو

يې  وچې فعالينو یراته وويل، دا ډوډۍ مه خورئ. دده په کميس د گرين پېس ) شين امن( نوم ليکل

وه. ځوان  راته معلومات راکړل چې هغه ډوډۍ روغتيا  ېهغه وخت د ميکډونالډ پر ضد مبارزه پيل کړ

ميکډونالډ کې څه "دی ليکلي و، شي. مونږ ته يې يوه پاڼه هم راکړه چې وربان یته څومره تاوان رسول

 د پاڼه کې دخوراکي توکو ېپه د " وسئاترې خبر و خرابي ده؟  هغه څه چې دوی نه غواړي تاسو

خبرې ته يې هم گوته نيولې وه چې دا شرکت د  ېکيفيت لکه د غوړ، مالگې او داسی نورو نه عالوه د

و کې ورکوي ، په هغې د برازيل ځنگلونو کوي او خواړه چې په کومو ډبلي یکارکوونکو په حق تير خپلو

 و. ی ريال ته يې تاوان رسولېاو چاپ

ته ورته شرکتونو او ددوی د  ېد دې ډلې مبارزه ترڅلورو کالو روانه وه او هغه وخت په مطبوعاتو کې د

ن د لند فعالينو پر ضد دوو" شين امن " د د  م کې ميکډونلډ ۱۹۹۰دل.  په ېپورونه خپراخواړو په اړه ر

شهرت  په نتيجه کې دميکډونالډ مپايناساس چې د دې ک ېوکړه، په د هپه محکمه کې د توهين دعو
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محکمې د تحريک د غړو پر ضد فيصله وکړه او دا ډله يې څلويښت  و.  یاو د دې کاروبار ته زيان رسيدل

له مبارزينو شرکت زره پونډه جريمه کړه. خو ترهغې په ولس کې دميکډونلډ نوم دومره بد شوی و چې 

 ين د ختمولو خواست وکړو. ايې د پېسو د اخيستو نه ډډه وکړه او دوی ته يې دکمپ

دايره کړه  هد اروپا دانساني حقوقومحکمې کې دعو پر ضد حکومتد  اين دواړو مبارزينو دبرتانيمپاد ک

 محکمې د ې.هغی دیرېيو ت ۍدوی د بيان په ازاد ملک کې د توهين او د سپکاوي قانون د ېچې په د

حکومت ورسره  اد برتاني ومنله چې دوه کسان د يو نړيوال شرکت پرضد مبارزه کوله خوه دوی دعو

وکړو چې  حکومت ته امر اکې د برتاني م په سر ۲۰۰۵ي محکمې، د يهېڅ قانوني مرسته ونکړه. اروپا

 ده. ېته ورس ایپزره پونډه تاوان ورکړي او د شلوکالو وروسته دا قضيه  ۵۷دوو کسانو ته دې   ېد

وي.  په وروسته پاتې  ېهرهغه ملک چې اساسي قانون لري، هلته د سپکاوي او د توهين مادې هم ليکل

 مطبوعات ملکونو کې وگړي ډېر وخت له دې خبر نه وي او نه څوک محکمه کيږي.  خپلواکه ميډيا

   . ورکړي یژني او خپلو ژورناليستانو ته هم پوهاوېبايد ددې قانون چوکاټ وپ

 

  د انساني ضرور دي لکه چې يو ډاکټر ومرهد هر ژورناليست لپاره دسپکاوي دقانون نه ځان خبرول ه

وجود نه خبر وي. نن هر کس د بيان د ازادۍ خبره کوي او ځينې ژورناليستان داسی گڼي چې ددوی 

ي هغه خپاره کړي.مسلکي ژورناليست ، دی چې هر څه يې زړه غواړ یمسلک ورته دا اختيار ورکړ

کيسې نه خپروي. خو په لويديځ کې د فلمي ستورو او  غيبت او د چا په اړه د ټوکو او ملنډو گنگوسې،

 ېخبرې په شوق اوري او لولي.هلته ژورناليست د داسسې کسانو د ژوند په اړه ولس دا  نامتو داسی نورو

خو د دې هم حد ټاکل شوی دی.  هغه ملکونه چې د ستورو  خبرونو د ورکولو لپاره يو څه خپلواکه وي

 .يو لړ شرطونه هم اېښي دي د ژوند په اړه د خبرونو ورکولو ازادي ژورناليست ته ورکوي، ورسره يې

پرمخ تللو ملکونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ سره جوخت د توهين او د سپکاوي مادې هم د پارلمان له 

د  هيوادرو شپيتو کالو کې هرېپه يوه ورځ کې نه دي ليکل شوي. په تفيصله کيږي.خو دا مادې  خوا

پارلمان  ی. اوس هم په ځينو ملکونو کې هرنوید یسره سم په دې مادو کې بدلون راوستو واړتياخپلو 
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ليکلي او د وينا د سپکاوي،  سره گوري او بدلون په کې راولي. له بيا د وخت په تردو داسی قوانينو ته 

واد کې ډېر خلک په دې باور دي چې ېزمونږ په ه له وي.ېله بېد نورو بدو الفاظو لپاره سزا ب ښکنځلو او

د هر ملک پارلمان د  ي ملکونو کې به د سپکاوي قانون يو شان وي.  خو داسې نه ده اويپه ټولو اروپا

ي.يوه بيلگه يې ويې ځاي خپل کلچر ته په کتنه او د خلکو په خوښه دا مادې د قانون نه وباسي يا په کې

 هماغسې.ی.هلته ښځې د کور نه بهر سر په لوپټه نشي پټولیسر پټولو قانون د ښځو په فرانسه کې د

 سر د کور نه بهر نشي وتلې.  لوڅلکه چې په ايران او سعودي عرب کې ښځه 

 

شرم ،  واد کې د نفرت ،ېپه نتيجه کې پخپلې ټولنې يا ه ېد خپرونچې يو کس  :لومړی

 سپکاوي،کرکې او د ملنډو وړ وگرځي. 

شهرت  ته تاوان ورسيږي. دا تاوان  د خپرونې له کبله د يو کس نوم يا دده دکاروبار: ميدو

کس ډډه  ېشي، لکه  دخپرونې نه وروسته دټولنې نورغړي له دي دېمادي او معنوي دواړه ک

 وکړي او يا ورسره خپلوي پريږدي.

تور ولگول شي چې حقيقت نه وي او په  ېا د جنايتونو په اړه داسپه خپرونه کې د چ:درېيم

 شي. او شرمنده نتيجه کې هغه کس رسوا

خلک له ده دډه وکړي  يې دوېناروغۍ په اړه وي چې په خبر ېخپرونه د يوکس د داس:څلورم

 شي. ېپات او له ټولنې ګوښه او په نتيجه کې هغه کس ځان له يوازې

 

کارول کيږي، مونږ به د انگريزي  یل تورېل بېکه څه هم د هر يو ملک د ژبې پر اساس دسپکاوي لپاره ب

ژبه کې اليبل ) توهين (  ېپه د .، راواخلویدضرور یژبې دوه توري چې د ژورناليست لپاره يې پوهاو

اني توهين مانا ورکوي. د دې توهين مانا ورکوي.د سالنډر)ترټل يا ښکنځل( د شفاهي يا زب ،ليکلي

" سليز"  یپه انگريزي کې يو بل توردواړو تعريف ، د دې شرايط او قانون کې د دې سزا هم توپير لري. 

 . مانا يې دا وي چې تاسو يو چا لپاره داسې ژبه وکاروئ چې هغه پرې سپک شي. ید
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وي او ريښتيا وي،په محکمه  ېنې شوهغه خپرونه چې په کې د يو چا د جرم پلټ ههر:لومړی

 کې د ژورناليست دفاع ده. 

او هغه يې د ټولنې غړو ته  ېليکل که يوکس د چا پر ضد يوه شخصي پاڼه کې ريښتيا يم:دو

 ويشلې وي، نو ريښتيا يا حقايق به يې دفاع وي.  

 یپه کې شوپراساس ريښتيا وليکل نو که د چا توهين هم  که ژورناليست د خپلو پلټنو :درېيم

کېدای. که دا ژورناليست څوک محکمې ته راکاږي ل وي، په قانون کې ورته سزا نشي ورکړ

 نو ترټولو لويه دفاع به يې د هغه پلټنوحقايق وي. 

که ژورناليست په محکمه کې روان د يو قتل د قضيې رپورټ ورکوي نو دی تر هغې  :څلورم

 ي.يکې څه ونه وا د تورن کس په مخالفت چېمالمت نه وي  ېورباند

په يوچا مسلکي نيوکه يانقد، هم دژورناليست دفاع ده. دی کولی شي چې د يو فلم په  :پينځم

نکو مسلکي کسانو د کار په کيفيت نيوکه او خپل منفي نظر وکې د کارکو ېجوړونکي، يا په د

 پرې څرگند کړي. 

ژورناليست ليکنه کولی  په اړه دچلن يکه يو کس مړ وي نود هغه د جرم يا بل ناوړ :شپږم

 چې ريښتيا وي او ثبوت هم ولري.  خو په دې شرط شي، 

ړلو په اړه له محکمې د ېکله کله د يو مړکس خپلوان ، دده د ژوند د ځينو اړخونو د نه څ :ووما

 بنديز سرغړونه نشي کېدای. ېوي نو بيا له د ېاخلي. که داس بنديز امر

 

ړي چې ژورناليست يا دده اداره د سپکاوي د قانون تر مخې محکمې ته راکاږي نوهغه که يو کس غوا

دونکي مواد دروغ دي.هغه کسان چې د ېکې خپر ېاو دا چې په د ويثبوت  یترټولو لوپخپله خپرونه 

م لري، دوی به نه يوازې د خپرونې ثبوت ، بلکه دا به ه هيوې ادارې سره کار کوي او د ادارې له خوا دعو

 .ي ديثابتوي چې دا دروغ دوی سره دکينې او دښمنۍ پر اساس د تاوان اړولو لپاره ليکل شو
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چې دا  مواد خپاره کړل چې هم دروغ وي او هم ترې دی خبر و ېکه يوژورناليست د يو چا په اړه داس

ې کوي نو مدعي به که څوک په محکمه ک هدروغ دي، نو دا بد نيت او کينه گڼل کيږي. د دې دعو

 ژورناليست ورسره کينه لري.  يثابتوي چې خپرونک

 

يا جملې نشي کارولی چه  یورکولو پر وخت ژورناليست هغه تور رپواد سپکاوي يا د توهين د پېښې ، ر

ه يوشي.  کېدایپخپله هم راگيرژورناليست ږولې ده. د سپکاوي د تورو يا جملو په تکرار ېالنجه يې ز

بيلگه يې دا کېدای شي چې الف خان د بدل گل د کورنۍ په اړه وويل چې ټول.....دي.  تاسو په 

ورځپاڼې کې خپل راپور ليکئ چې الف خان د بدل گل کورنۍ په .......ياده کړه.  ستاسو دليل دا دې 

کې د ښکنځلو تکرار چې د .........د الف خان الفاظ دي، زما نه دي.  قانون دا درسره نه مني.  په راپور 

 مانا تاسو پخپله هم د هغه کس توهين کوئ.

 

ليکنه په بدل نوم ځينې ژورناليستان داسی فکرکوي چې دوی که د کمپيوټر د الرې يوې وېبپاڼې ته 

لو کې به درته ښکنځ په ځينو ليکنو. نن تاسو د پښتو وېبپاڼې وگورئ نوینو څوک يې نشي نيول يوکړ

. ياد کړی وي يې د سپکاوي په تورويوچاپه بدل نوم ليکنه او خپل حريف ته ورته توري ښکاره شي.  

د سپکاوي  کې دداسې ليکنو مسوليت د وېبپاڼې د چلوونکو پرغاړه وي.  هغسی چې په نورو مطبوعاتو

  نه دي. او استثنا قانون منل الزم دي، وېبپاڼې هم له دی قانون مبرا 

 

م کې دا  ۱۹۹۳دل ډېره پخوانۍ خبره نه ده.  په ېپه ملگرو ملتو کې د انساني حقوقو د کميسيون جوړ

شورا درجه ورکړه چې اوس په ټولې نړۍ کې  ېته د يو ېد م کې يې  غړو ۲۰۰۶کميشن جوړشو او په 

تعريف او د دې ليکنه زرگونو  د دې حقوقو د تطبيق او د قانون د خپرولو لپاره کار کوي.د انساني حقوقو

پارس، د هند د اشوکا د وختونو په ډبرو او د  يوه چې مونږ يې څو بېلګې، د لرغون ېکاله پخوا هم شو

ژنو. خو د دې حقوقو نه د سرغړونې سزا او د هغې ېمهمې برخې په توگه پ وېاسالم د مقدس دين د ي

 دل. ېوگرځ ړلپاره عمومي قانون جوړول په  شلمې پېړۍ کې د پام و



163 
 

 

الس  یپه افغانستان کې د کورنيو جنگونو پر وخت ځينو کسانو نه يوازې انسانان وژلي دي بلکه په لو

په اړه پلټنې او د دې خپرول نه يوازې  د جرمونو کسانو ېده. د داسې شتمني لوټ کړ وادېيې د دې ه

و کې د يوکس پر ضد ثبوت تر کار دی بلکه خطرهم لري.د افغانستان يو ژورناليست پخپلو پلټن یپيچل

کې شهادتونه او د خپلوانو خبرې  رپواالس وژلي دي.  په ر یالسه کړل چې د يو کلي خلک يې په لو

انساني پر کوي چې په دی خپرونو د هغه  هخپرې شوې. په بله ورځ هغه تورن کس محکمه کې دعو

 سمه ده که نه؟ هدې نودا دعو یشو ېریحقوق ت

واد کې ېخپلواکه گڼل کيږي.په هغه هد هر ملک نه زيات تحده اياالتو مطبوعات په ټولې نړۍ کې د م

ه مطبوعاتو د ازادۍ په اړه و. خوهلته د قضيو شمېره هم دپه اساسي قانون کې تر ټولو لومړی ترميم د 

 لوړه ده او هر ژورناليست د سپکاوي او د توهين له قانون ځان خبرول خپله دنده گڼي. ډېره

 

لپاره د ژورناليست سره همکاري کوي اوخپل ځان په خطر کې هم اچوي.   يو کس د حقايقو د معلومولو

 یي چې ديددې کس امنيت د ژورناليست دنده وي او پخپل راپور يا په پروگرام کې داسې څه ونه وا

 پرې رسوا شي. 

و نه د نصوبه خيبر پښتونخوا کې د اپي پهد پاکستان لې ادارې د تلويزون ډلې غوښتل چې يواد يوې نړ

راته يې خواست وکړو چې په پېښور کې ورته څوک کارخانو په اړه پلټنې وکړي.   د هيروين جوړولو

ژندلو چې د مخدره موادو د مخنيوي ېمعرفي کړم چې ورسره په پلټنو کې مرسته وکړي.  ما يو کس پ

و د يوگودام ند افغانستان نه راوړل شويو اپي چې کړوپيدا  یپه اداره کې يې کار کوو.  هغه ورته يو سړ

مرې ته اجازه ورکړه چې دده مخ به په فلم کې نه يپه دې شرط د ژورناليست ک سړيساتنه يې کوله.  

مرې عکس واخيستل شي.د يالس کې ونيول چې له نږدې يې په کپه وغونډاري يې ناو د اپي ښيي

تل او ورته يې ډاډ ورکړو چې وروسته به فلم پاکوي او مرې چلوونکي دده د مخ عکسونه هم اخيسيک

  رې سره په تلويزون خپورشو.يپور د هغه سړي د څاره به ترې وباسي.  په بله مياشت کې دا ريدده څ

 ناپيتاسو څه فکر کوئ چې  دو او سخت په قهر شو. ېو، هغه فلم ول یکوم کس ته چې ما خواست کړ

 وي؟ی شو به له کوم جنجال سره مخ یساتونک
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لپاره په پلټنو کې يې  رپواوژغوري چې د ر هد ژورناليست اخالقي فرض وي چې هغه خلک له خطر

قانون دا  اورسره مرسته کړي وي.  په دې اړه د هر يو ملک خپل قانون وي.  د بېلګې په توگه د برتاني

تونو تورن يو کس رشواو  شي. خوکه په بډو یچې ژورناليست خپل د معلوماتو سرچينه پټه ساتل ید

کس د  ېد قانون په ژبه داس پور په پلټنو کې مرسته کوي نوده سره به څه کوئ؟ اتاسو سره د ر

 ژندل کيږي او د دې کس د ژغورنې پړه د خپرونو پر غاړه ده. ې"سلطاني گواه " په نوم پ

 

د يو تلويزون شبکې درته وويل چې له  او جوړکړو مو رپواوکړو، ر کار موضوع ېتاسود ژورناليست په توگه په يو

. يادونه نه کيږينوم د  ستاسو خو يپورخپورشاپېسې درکوي.  په هغه شپه دا ر ېدرته ښيې خپرولو وروسته به 

څه  کې شبکه د يو بل ژورناليست نوم ياد کړي، نو بيا به یپه سراو پا پوراستاسوغبرگون به څه وي؟  که د ر

شوي دي نوممکن د قهراو  للپاره پېسې هم ورکړ پوراکوئ؟  که خبر شئ چې هغه بل ژورناليست ته د دې ر

ښي. خو د انصاف غوښتنه به له چا او څنگه کوئ؟  د يو کس ېانصافي وبر مايوسۍ احساس وکړئ.  دا درته لويه نا

مجرم ونيول شي نو هغه ته سزا هم ورکړی په کور کې غال وشي نو پوليسو ته ورځي، د غال پلټنې کيږي او که 

 کيږي. خوکه څوک د چا ليکنه غال کړي نو څوک به ورله سزا ورکوي؟

پر وخت له پاکستان ټيليفون وکړو او له خپرونې د يوې ژوندۍ  راډيو م کال کې يو خبريال د ۱۹۹۷په 

 به يې هغه ښاراله هم چېواخيستو. څو شېبې وروسته يو بل خبريال  پوراتازه رهغه مو د يوې پېښې 

چې شېبه وړاندې  معلوماتټول راته وويل چې هغه يې په قهر او ، ټيليفون وکړوپورونه راکولاکله کله ر

 ېوهي مړۍ د الال ي دېچې،" تور راته يې دا متل هم وويلومونږ خپاره کړل، دده نه يې اخيستي و.

دا و چې د هغه سره هيچا د ژوندي راپور هغه ژورناليست ممکن ريښتيا ويل خو زمونږ دليل  عبداهلل" 

 ژمنه نه وه کړې. اخيستو

د  او په نړۍ کې هره ورځ په لکونو انسانان د خپل ذهن پکارولو ساری  دید انسان ذهني استعداد بې 

  ريږي. دوی کيسې ليکي، انځورونه ، موسيقي، شعر او داسې نورهنرېتخليق له مرحلې ت

مادي شتمني د غال لپاره خلک فعاله وي، ديو تخليق د غال لپاره غسی چې په نړۍ کې د اپنځوي.هم

 .موجود دیهم خلک فعاله دي.  د دې غال د مخنيوي لپاره د تخليق د حقوقو قانون 
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ليکل شوي کتاب د  شين جوړ شو. تر هغې د يوام یم کې د چاپ لپاره په المان کې لومړ ۱۴۴۰په  

ي کليسا مشرانو به هڅه کوله چې په ياروپاد کله کله کاتبانو څومياشتې واړولې. په جوړولو نورو کاپيانو

او شپاړسمې  ېهرځای ته ورسوي.  د چاپخانې د ايجاد سره په پنځلسم الس ليکلي انجيل يوه کاپي

که او کليسا  وخپرول هم اسانه شول . حکومتون زر پېړۍ کې ددوی کار اسانه شو. د حکومتي فرمانونو

څه هم هغه وخت د تبليغ اسانه الره وموندله خو د حکومت مخالف او د کليسا پر ضد فعالينو ته يې هم 

د چاپ شوي مواد اختيار له ځان سره وساتلو. د دې تر  ي حکومتونويکار اسانه کړو.  په نتيجه کې اروپا

اپ ځايونو چې اجازه .کومو چیجوړول ينشو چا مطبع(ه )چاپ ځايون دمخه د حکومت له اجازې پرته 

. د چاپ یکتابونه بل چانشوې چاپول شوي چې ددوی له خوا چاپ هم تر السه کړودا حق  یلرله، هغو

 د حق موده وټاکل شوه چې له هغې مودې وروسته نورو هم کولی شو چې هغه کتاب چاپ کړي. 

م  ۱۸۸۶لې وکړې. اخر په هلې ځ ېکې ليکواالنو د دې قانون د عملي کولو لپاره ډېر په راتلونکو کلونو

ي ملکونو يو تړون وکړو چې تر مخه يې نه يوازې د ياروپا کې د سويټزرلينډ د برن په ښار کې څو

رو کې عممست سياييي او ايشو. په افريقا لوحق خوندي کړنهنرمندا ل، بلکه د انځورگرانو او نورواليکو

م  ۱۹۱۱مرو کې په عستان پخپلو مستهم د کاپي رايټ قانون په نولسمې پېړۍ کې معرفي شو. انگل

کې دا قانون معرفي کړو. د برن کنوينشن په يوې پېړۍ کې څو وارې بدل رابدل شو او د نړۍ ډېرو 

دو وروسته د حقوقو په قانون ېي اتحاديې له جوړيم کې د اروپا ۱۹۸۰له خوا خپل کړی شو.  په  ملکونو

کميشن په ې م کې د ۱۹۹۱ه لوري يوگام و. په پ له نوي سره کار وشو چې د دې ملکونو دگډ بازار

کې د سټياليټ  ېقانون کې څو مادې ورزياتې کړې چې د غړي ملکونو له خوا يې وړانديز شوې و. په د

م کې د ذهني مال د  ۲۰۰۴د الرې خپرونو، راډيو او د تلويزون د پروگرامونو بيا خپرول شامل و. په 

 .  شوه لخونديتوب ماده په کې ورزياته کړ

دو پرژباړې او دکتاب نه د ېرېد وخت په ت په سر کې د بنديز قانون يوازې د کتابونو د کاپي کولو لپاره و. 

دو.د ماخذ مانا دا لکه چې څوک د کتاب کيسه بيا پخپلو ېيو ماخذ په توگه د کار اخيستو هم بنديز ولگ
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د نوټ پاڼې، ډرامې ، انځورونه، بنديز کې نقشې، د موسيقۍ  ېالفاظو وليکي. د کتاب نه عالوه په د

 عکسونه، د تعميراتي نقشو کاپي، د غږ کاپي، د فلمونو کاپي، او اوس د کمپيوټر پروگرام شامل دي. 

 

والو قوانينو کې يوه ماده د دې لپاره وساتل شوه چې که څوک د بل چا دليکنې نه پخپلو ليکنو يپه نړ

ه ليکوال نوم دی ياد کړي.د هر ملک پارلمان د دې لپاره خپل قانون کې گټه اخلي نو لږ تر لږه د هغ

ي چې که يو خوا د علم او د معلوماتو د خپرولو پلوي کوي خو له بلې خوا ليکوال ته حق يلري او وا

ورکوي چې ليکنه دده دنوم سره خپره شي.  په نړۍ کې اوس د " انټلکچول پراپرټي ارگنايزيشن"  په 

ي د دې قانون دوه هدفونه دي.  يود خلکو ولوله راوپاروي چې تخليق کوونکي ته يې وانوم اداره شته چ

 دا چې ولس په ارزانه بيعه ليکلي مواد تر السه کړي.  هشي.  بل لپه عزت معاوضه ) حق الزحمه( ورکړ

 

ضمونونه، انشايې، اداريې ) شفاهي اوليکلې( ، ناولونه، ډرامې، مقالې، م کيسېد بيا چاپولو په بنديز کې 

 . په ولسي کيسو دا بنديز نه وي.شاملې دي او فلمي کيسې

 شعر، سندرې، موسيقي ) پرته له ولسي سندرو او له موسيقي(

 ډي او کيسټ،  -د فلمونو سي 

 نقشې او د شرکتونو د شعار نښې او نومونه 

 

و پخپله ليکنه کوي، د دې د خپرولو حق هم لري. په عربي ژبه هر هغه کس چې د ليکلو استعداد لري ا

کې د حقوق التاليف او د حقوق الطبع د انگريزي کاپي رايټ وي.  دا حق د تخيل ژغورنه نه کوي بلکه د 

دې تخيل اظهار ژغوري. دا حق د يو ټاکلي مودې لپاره وي او د دې مودې نه وروسته هغه ليکنه د ولس 

 کولی شي چې خپل دا حق يوې ادارې يا کس ته د تل لپاره وسپاري.  يو ليکوال  شي. یشتمني گڼل
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وي چې د دې کتاب حقوق د ليکوال سره  لېپه زياتو کتابونو به تاسو د پښتۍ دننه دا جمله لوست

مانا دا چې که څوک هغه بيا چاپول غواړي نو بايد د ليکوال نه اجازه واخلي. همدغسې هر  خوندي دي. 

 لې. خپرواجازې څوک نشي  لهپرته  ې د يو کس د ذهن تخليق وي،هغه څه چ

 

چاپ شوي  پابند نه وي. که څوک په يو ېلکه چې وويل شول، ولسي کيسې او موسيقي يا شعر په د

شي او د اجازې اړتيا نه وي.  یليکې کارول کتاب تبصره کوي نود نقد لپاره د دې يوه برخه يا څو

نيوکه کېدای شي. هغه څيړونکي چې په کتابتون کې  وهنري فلم، موسيقي يا شعرپه ي ېهمدغس

پخواني کتابونه لولي او بيا د هغې معلوماتو پر اساس يو مضمون، مقاله او يا کتاب ليکي، له بنديز پابند 

ې په هرملک کې ځين  ړنې اود ليکنې خپل شرايط او بنديزونه دي.ېکسانو لپاره د څ ۍخو د داس ینه د

د دې لپاره هم موده ټاکل شوې ده. لکه په  او وي چې حکومتونه يې له ولس پټ ساتي ېاسناد داس

د ولس لپاره  رش کاله وروسته د بنديز نه خالصيږي اوېپورونه داکې د حکومت سره خوندي ر ابرتاني

 پرانستل کيږي. 

 

لپاره د ليکوال  ژباړو ېته اړوي. د داس ېژب ېخپهم دي چې له نورو ژبو ادبيات  ېنن ډېر ليکواالن داس

بلې ژبې په کيسه يا ناول که څوک فلم  ېغسی د يو ديا د چاپ ځای نه اجازه اخيستل پکار وي.هم

ي، له دې بنديز ی وهغه کتاب چې سل کاله پخوا چاپ شوجوړوي نو هم د بنديز شرط پرې الزم وي. 

 اجازه اخيستل پکار وي. یوي نو له هغو یيز لگولازاد وي خو که خپرونکو پخپله ورباندې بند

 

د بېلګې په توگه د دې  کله کله د يوی ليکنې لپاره تاسو د پخواني خپاره شوي موادو نه گټه اخلئ. 

که دا مواد  کرکول.ذرې ورځې د خبر ېپورد جوړولو لپاره د تانوي ر د درسونو لپاره د بيلگو غوره کول، يا

نو د دې د يادونې اړتيا نه وي  وي یدلېهر چا اور خبر وي چې یخپور شو یپخوانې او يا ليک کيو څو

خو که دا مواد بل ځای نه وي خپور او ورځپاڼې يا وېبپاڼې د خپلو  . ید یچې خبر موله کومه اخيست
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رکوي.  ته درنښت و پوراستاسو ر وي نو بيا يې يادول الزم وي. دا کار یسرچېنو له قوله پرې خبر ليکل

د ونډې يادونه  ېپورکې د يوهمکار له خوا راټول شوي موادو نه گټه اخلئ نو د هغابل که تاسو پخپل ر

 که د هغهيو شريفانه کار دی.  همدغسی د همکار په غوښتنه د نوم نه يادول هم مهم دي په تېره بيا 

 شي.  یدېژوند ته پرې خطرجوړ

 

قانون کې د خپرونو لپاره ځينې شرايط لري چې د " ميديا ال" يا د مطبوعاتو  واد پخپل اساسيېهر يوه

ي، خپرونې زادې يا خپلواکې دي نو دا مانا نه ورکوي چې هر څوک يشي. کله چې څوک وا یقانون گڼل

دو ېبه په دې پلمه هر څه خپروي.په افغانستان کې د کلونو راهيسې د خپرونو لپاره د خپلواکه پاتې ک

په څو پړاوونو کې دا کارترسره  وانې دي. د حکومت او د ژورناليستانو د اتحاديې تر منځ د خبروهڅې ر

 کيږي. 

 

وال قوانين السليک کړي دي او د دې ترمخه که يمتمدنو ملکونو د هنراو د تخليق د درناوي لپاره نړ

کړي نو محاکمه کېدای  چاپ او خپورڅوک د هنر مند د اجازې نه پرته دده سندره، کيسه يا ليکنه 

په هر دا موده نې وروسته يوه موده ټاکل کيږي چې ېدا بنديز وي او بيا دده له مړ شي.د ليکوال ترژوند

 نې پنځوس کاله وروسته د هغه د ليکنو د بيا چاپولوېملک کې توپير لري. زيات ملکونه د ليکوال له مړ

موسيقۍ د کاپي کولو په اړه هم وي. ځينو ملکونو کې دا موده  اجازه ورکوي. همدغه موده د فلمونو او د

وي او  یموادو بنديز لگول واتيا کاله او سل کاله هم ده.په ځينو معاملو کې ليکوال يا چاپوونکي پخپل

 .سرغړونه وکړه نو محکمې ته به يې راکاږي ېوي چې که چا له د یښېشرط يې ا

 ل" هغه قانوني جنگ وبايللو چې وم د اکتوبرپه لومړيو کې " گوگ ۱۰۱۲په 

و.  د گوگل پالن دا و چې کتابونه بې له  یورسره پيل کړ د کتابونو د خپرونکو اکاله پخوا د امريک هواو

څه لگښت "سکين"  کړي او پخپل " ډيجيټل کتابتون" کې يې وساتي.دوی ال پخوا شل ميليون 

ونلوډ" کولی شي.  دوی دا کار ځکه وکړو چې کتابونه سکين کړي او خلک يې په انټرنيټ کې وړيا "ډا

کتابتون نه  يکې چې زده کونک ېرې سيمېل ېخپره شي.  په يوته غواړي د علم اودپوهې رڼا هرې خوا 
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لري او د معلوماتو لپاره ورسره بل څه وسيله نشته،  په انټرنيټ کې علمي کتاب ورته د يوې خزانې په 

 ر وي. ېڅ

  

وبللو او محکمې ته يې  یرېاو د ليکواالنو په حقوقو ت یخپرونکو ټولنې دا د هغو د کتابونو د اخو د امريک

دې کتاب خپروونکو  دوی دليل دا و چې يو ليکوال د کتاب په خپرولو ځان له نفقه گټي.  د راښکل.  د

په ادارو کې کارکوونکي په دې الره روزگار کې پاتې دي.  گوگل ولې په مفتو کې دا هر څه په نورو 

د کتاب د سکين کولو اختيار دې د خپرونکو سره وي.  که د چا يو کتاب کې شي.  په گوگل ېووخلکو 

او  کاله روان و اووه، يا دې په بيه واخلي او که نه کتابتون کې دې ولولي.  دا قانوني جنگ یپکار د

ه وړاندې د اخرخپرونکي بريالي شول.  اوس د کتابونو د سکين فيصله به د چاپ ادارې کوي.ددې ن

 ه فيصله کړې وه. ګټفلمونو په اړه هم محکمې د فلم جوړونکو په 

ښنې وړ شو چې خپل ېد هغو خلکو لپاره د اند یپه انټرنيټ د هر ډول خپرونو او دې ته د ولس السرس

په  وانقالب و چې حکومتونو  د مطبوعاتو قانون ته په کت ېدا يو داستخليق د الرې ځان له ډوډۍ گټي.

کې هره ورځ نوي شيان  ژۍټکنالو ېلون راوستلو. هغه خلک او په تېره بيا ځوانان چې په نوبدکې 

که ستاسو روزگار په ژورناليزم کې وي او د يو ژني.ېحد نه پ یخپل وروست کشف کوي، ددوی استعداد

 ته د خپرولو اجازه ورکړئ؟ ياډراپور لپاره مو پلټنې وکړې نووړيا به يې مي
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غه وي چې په دې مضمون کې يې لوړې اې مسلکي ژورناليست همځينې خلک په دې ټينگارکوي چ

زدکړو ته اړتيا  نه ده بلکه د ژورناليست کېدو لپاره لوړو زدکړې کړې وي.  نوربيا واييي چې دا ضرور

د بل نه توپير  نشته.  دا دواړه خبرې افراطي دي، ځکه د هرې ټولنې شرايط، سياسي حالت او کلچر

کې ماسټري کړې وي، نو په وروسته پاتې  يزمناليست ارو مرو په ژورناللري.که څوک وايي چې ژور

.بل خوا یهېوادونو کې چې تر اوسه لوی شمېر خلک په کې د زدکړو نه بې برخې دي ددې امکان لږ د

ته اړتيا نه لري ، نو بيا ژورناليست به خپل کار څنگه سر ته رسوي؟  درېيم  که څوک وايي چې زدکړو

ژبه يې ښه وي نو  کې وي اوه ه يو کس پوهه لري، متعصب نه وي، د پوښتنې جرات پچې ک یفکر دا د

 ینو يزمد معمولي زدکړو سره هم بريالی ژورناليست کېدای شي.  د نورو انساني علومو په پرتله ژورنال

 ونې څانگې يې هرې خوا خپرې دي. يېاو په تېرو څو لسيزو کې لکه د يوې لوی علم اومسلک د

   

 تواربراکوټه، د مدير دفتر، د عکاس ال ې د خبرونوه کي دفتر لري چې پزد ميډيا هره اداره خپل يو مرک

کاري وسايل  يد وخت د تېرېدو سره په دې دفترونو کې نو وي. يښېشينونه اااو د کاپي کولو م

 شين کوي.  اې مکوو اوس ي ښودل شول او هغه کار چې پخوا انسانانوېک

د هرې سيمې د خبريال راپورونه د خپرېدو نه وړاندې په دې دفترکې" تصفيه" کيږي. وړاندې مو 

يو اړخ خبر وي.  په دفتر کې د بل اړخ د  ي نو دا دورکووويل چې که د جنگ د ډگر نه څوک راپور 

ړ راپور يا خبر د چاپ يا د خبريال راپور هم تر السه کيږي، د دواړو معلوماتو پر اساس پر حقايقو وال

خپرونو لپاره ليکل کيږي.  په دې دفتر کې هره ورځ يو مدير دنده پر غاړه لري چې د خبرياالنو سره په 

 ټيليفون کې اړيکې وساتي او د راپور نه پرته ترې نور معلومات هم واخلي.  
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ي چې پخپل مسلک کې تر شا کارکوونکو ته ډيسک ژورناليست ويل کيږ يا ميز په دفتر کې د ډيسک

ادارو کې داسې ژورناليستان کله کله د خبريال دنده  د تيارولو جوگه وي.په لويو دلي او د خپرونوېرس

پرغاړه واخلي او د پېښو د ځای نه راپورونه خپروي چې دده د کار برخه وي.  په دې توگه ژورناليست د 

ورناليست له پکار دي چې پکارل کې يو وارې ډيسک ژ خبرونو د راټولولو عملي تجربه تر السه کړي.  يو

 کې گډون وي. والوغونډوي. يوه بېلګه يې نړيارو مرو د دفتر نه بهر)خبريالي( وکړ

 

لپاره وکارېدو چې هيجاني  کې دهغو ورځپاڼو ا" توری په لومړي ځل امريکژورناليزم د " ژېړو مطبوعاتو

حقايقو پر ځای د سر  يکې د نيويارک ځينو ورځپاڼو، د اصل خبرونه يې خپرول.د شلمې پېړۍ په سر

په پېسو اخيستو ته اړايستل.د يو فلمي ستوري د طالق،  ليکلو چې خلک يې اخبار خبر په داسې تورو

کيسې به يې په داسې  او عشرت د عيش د يو سياستوال د چا سره نامشروع اړيکې، د کاروباري خلکو

او ديوې پېښې  ينې به ناڅرگنده وېه تلوسه شول. ددوی د خبر سر چژبه وليکل چې لوستونکي به پ

حال به يې د مبالغې داسې حد ته ورسوو چې خبر به دروغ شو.   ځينو ورځپاڼو د خپل کاروبار د 

 پراخولو لپاره " د سپږې نه خانم جانه" جوړوله. 

چې غير مسلکي اوغير اخالقي کې " ژېړ" توری د هر هغه ژورناليست لپاره کاريږي  يزماوس په ژورنال

شئ چې مخپاڼه يې په يو يا دوو تورو  یکارونه کوي.خو تاسو دا ډول ورځپاڼې يا مجلې اوس هم موندل

کې ډېر وي. له ځانه جوړې شوې مرکې، د دروغو عيني شاهدان او د داسې ه ډکه کړې وي.  عکسونه پ

خوښوونکي پخپله د  ليزمژورنا د اسې خبرې يې رااخيستې وي چې څوک يې نه پېژني.د ېمتخصص

 ولس وگړي وي چې دا ناروا کار نه گڼي. 

په مياشت کې د پاکستان د خارجه وزيرې حنا رباني او د  سمبرډم  ۲۰۱۲وونيزې په ايوې  ادامريک

بالول بهټو ترمنځ د اړيکو خبرخپورکړو چې سرچينه يې د "لويديځ استخبارات" و.په پاکستان کې په 

رنه خپاره شول او بيا خبر ورک شو.د پښتو يوې ويبپاڼې دا خبر خپورکړو نو د دې څو ورځې راپو

لوستونکو شمېره يې زياته شوه چې رنگا رنگ تبصرې يې کولې او ځينو خوپه دې پلمه ښکنځلې 

وليکلې چې بې له سانسور خپرېدې. په هغې ويبپاڼې کې دا ترټولو زيات لوستلی خبرشو چې څو 
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" کې د خبر اخالقي يا قانوني اړخ پر ځای د يزمو.په "ژېړ ژورنال یښېڼه امياشتې يې د مخ په پا

 لوستونکو شمېرې او " کاروبار" په پام کې نيول کيږي. 

 

ته الره  نړيوال اوگڼ کلتوره خبرونو او راپورونو يزميز )مقايسوي( ژورناليشتمې پېړۍ کې پرتلېپه يو

چې مسلکي ژورناليستان يې د زدکړو پر وخت ورسره مخامخ  ید هواره کړې ده.دا هغه مضمون

يې د نورو  يکيږي.  د نړۍ په بېال بېلو ټولنو کې د ژورناليست د ونډې په اړه څېړنې کيږي او زده کوونک

راټولولو ته  وادونو سره پرتله کوي.هغه ژورناليست چې يوازې د خپل هېواد په اړه د خبرونوېه او ولنوټ

وي، کله کله پخپل مسلک کې وروسته پاتې شي. په  يمعلومات يې له پامه غورځول اونورليواله وي 

چې د ناټو او د  يد يشتو نه د زياتو ملکونو پوځ ورليږل شوېشتمې پېړۍ کې افغانستان ته د اتوېيو

خبر ايساف تر چتر الندې خپلې دندې سر ته رسوي. څومره ژورناليستان د ناټو او د ايساف د تگالرې نه 

 وي؟  په دې اړه دوی څومره معلومات لوستي وي؟

   ؟اړخونه دي څو يزمز ژورناليد پرتلي

. د بېلګې په توگه د افغانستان د ید یپه کوم اړخ خپور کړ خبر .د يوهېواد خپرونو يو۱

ميډيا څرنگه  هنې خبر ملي او خپلواکېاستاد برهان الدين رباني د مړ ولسمشر  يپخوان

بپاڼوپه دې څه تبصره وکړه او کومې ناندرۍ يې ېگانو او واډيولو ورځپاڼو، ررکړ. بېال بېوخپ

 رامنځ ته کړې؟

) افغان( خپرونو څومره پام وکړو او د خپلې  يي.  په بل هېواد کې يوې انساني غميزې ته ځا۲

م کې د پاکستان ۲۰۱۰ټولنې لپاره يې ترې څومره اخيستنې وکړې؟  يوه بېلګه يې په 

  سيالبونه و. 

د بېلګې په توگه کله  ؟کړوو والو خپرونو څومره پام ي.ستاسو په هېواد کې يوې پېښې ته نړ۳

چې جمهور رئيس په يوې غونډې کې افغانانو ته د روغې او د امن غږ کوي نو هغه خبر په 

 نړيوالو مطبوعاتو کې څنگه خپريږي.
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خپرونې کوي.  يوه بېلګه .  يوې نړيوالې ستونزې په اړه ستاسو د هېواد مطبوعات څومره ۴

يې د چاپيريال د ساتنې اود هوا ککړتيا ده.  په دې اړه د هر يو ملک تگالره بيله ده او په ځينو 

 کې ددې په اړه هېڅ قانون يا بنديز نشته. ولې؟ 

مخه  موادو وپرېدونککې د خ"يوټيوب" او په کومه الره په  څوک .  په اوسني وخت کې۵

او په  وی ې د اسالم د دين توهين شويچې  یېلګه يې هغه فلم دورستۍ ب هشي. يو ینيول

 ه . اوپاروو ملکونو کې يې د خلکو قهر راډېر

 .  د نړۍ ځينې ملکونه چې بې وزله دي، څومره پخپل سياست کې خپلواکي لري؟۶

 

قع وي.د نولسمې پېړۍ کې د خپل استعداد د ښودلو موه اود ښځو لپاره پ یاوس يو مسلک د يزمژورنال

او د راپورونو د  په ډگر کې د مديرانو يزمد وروستۍ لسيزې نه هم وړاندې په اروپا کې ښځو د ژورنال

تحليل کوونکو په توگه کار کوو.د شلمې پېړۍ په سر کې کله چې د يورپ او د شمالي امريکا ښځو د 

.  لکېد لد ښځوله خوا هم خپرونو ته ورکړ راپورونه دویکور نه د بهر کار کولو لپاره مظاهرې کولې نو د

 وروسته په ادبياتو او د هاليوډ په فلمونو کې د ښځې خبريال کردار هم د کيسې يوه برخه شوه. 

کې د ښځو شمېره هغومره نه ده څومره چې  يزمخو اوس پوره يوې پېړۍ د تېرېدو سره هم په ژورنال

و تر مخه ددې هېواد په ملي ورځپاڼو کې درې برخې م د شمېر ۲۰۱۲کې د  اانيتخلک فکر کوي.  په بر

ي يمديران او خبرياالن سړي او يوه برخه يې ښځې دي.په يو پرمختللي هېواد کې چې دا حال وي نوښا

ښځې تر اوسه يا خو دې مسلک ته زړه نه ښه کوي او يا د سړو په دې نړۍ کې د هغوی لپاره  ۍرېچې ډ

 ه.   ځان له ځای پيدا کول گرانه خبره د

ه په پښتو ادب کې ښځه يوازې معشوقه وي او عاشق يې حاسدانه ژغوري.   په دې لړ کې ځينو کليش

چې ښځه نازکه وي، حياناکه اوپتمنه وي.د  ید یکې بند کړ ټجملو د هغې حيثيت په يو چوکا يي

ې يډيل له ماشومتوبه د خلکو په ذهن کې پاتې وي او ځينې وخت ښځه پخپله هم په داښځې دا 

 چوکاټ کې خوشاله وي.

چې هغه د کلکو اعصابو خاوند، زړه ور، د حقايقو د موندلو لپاره هر  یبل خوا د ژورناليست تعريف دا د

په نظر ښځه په دې چوکاټ کې ښه نه  وي.د ډېرو خلکو یوخت تياراو د خلکو لپاره د انصاف غوښتونک
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لپاره يوه ښځه  بريد وشي نود راپوری رگښکاري.  د بېلګې په توگه وايي "  که په يو ځای کې ځانم

موخه يې دا وي چې ښځه نرم زړه لري او ممکن د مړو ژوبلو حالت که وگوري نو د  ې شي؟لخبرياله تل

و سره يو يستونزه د سړ انوژورناليست ينوودښځ ېراپور پر ځای پخپله راپورشي.خو ددې نه هم زيات

، ميړه يې څه کوي؟ د چا لور ده؟ د چا خپله مجردتوبمتاهلتوب او ځای کار کول دي.د هغې کړه وړه، 

خوا زمونږ په ټولنه کې اوس هم  ههغه پوښتنې دي چې د هغې د کار نه زيات مهم گڼل کيږي.بلدا ده؟ 

ښمن شي.په داسې ټولنه کې د خبرونو يا د ېخلک چې يوه ځوانه ښځه يوازې سفر کې وويني نواند

 و ممکن د ټولو سترگې ورته کږې وي. مرکو لپاره ښځه که يوازې والړه شي ن

 شرايط ورته پکار وي.النديني لري دا او مينه سره شوق  يزمهغه ښځې چې په ريښتيا د ژورنال

 .  ی.پخپل ځان باور اوخپل هدف درته روښانه وي چې دا د ټولنې يو خدمت د۱

 .ستونزه جوړه نه نه کړيخنډ درته چې پکار کې ې واوسې .د خپلې کورنۍ مالتړ۲

 د بيان لپاره ضرور وي. د پېښو او .  دومره زدکړې چې د راپورونو د ليکلو۳

کې کار کول غواړئ، لکه راډيو، ه چې پ يهغه ژانر په اړه معلومات ولر يزم.  د ژورنال۴ 

 بپاڼه.  ېتلويزون، ورځپاڼه يا و

 حد دې وپېژني.   او ددوی د خپرولو يا د نه خپرولو  ی.  د خپلې ټولنې د ستونزو په اړه پوهاو۵

 

د هرې خوا نه څارل کيږي.د نورو فشارونو سره سره ښځې د نورو نه  په ډگر کې د ښځو کار يزمد ژورنال

ا وي نو ممکن يوسي. که د هغې پکار کې څه نيمگړتازيار باسي چې يوه بريالۍ ژورناليسته و ېډېر

" ددې لپاره ځينې الرې دي چې له یکار د همکاران يې لومړۍ پيغور دا ورکړي چې " دا د نارينو

ستاسو د شخصيت  داسې پيغورونو نه ځان وژغوري.خپل کړه وړه، لباس او د تگ لپاره مناسب پيزار

حال وايي.په دفترونو کې ډول سينگار او فيشن ته اوس هم ډېر سړي په درنه سترگه نه گوري او که 

ن څوک د هغې کار جدي ونه نيسي. د کار يوه ښځه وايي چې دا د هغې خپله خوښه ده نو ممک

کيږي او خان له دا پلمه مه جوړوئ چې " دا د ښځو  لواخلئ چې نورو خلکو ته ورکړ یپيټ هماغومره

په وخت خبر کړئ او د هغې پر  او مشر " که يوې سيمې ته د تلو جوگه نه يئ نو خپل ايډيټریکارنه د

ر ځلې داسې کيږي چې هغوی درسره د ډېپر وخت ځای بل کار ته اوږه ورکړئ.د ښځو سره د مرکو 
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چې تاسو نورو همکارانو ته  ينه د يخپل شخصي ژوند ځينې ناخوالې شريکې کړي.دا خبرې ضرور

ې هم ورسره مخ وي نو کېدای شي ځچې ممکن نورې ښئ وکړئ. خو که يوه داسې ستونزه په گوته کو

 په سکرپټ کې وليکئ.لپاره يوه موضوع شي.ممکن د هغې خبرې  چې د بل راپور

په ځينو موضوعگانو ښځې له خبرو ډډه کوي اوکله کله هېڅوک نه وي چې ترينه نظر واخلئ. په داسې 

حاالتو کې د مصنوعي يا ساختگي مرکو نه ډډه وکړئ.د يوې ژورناليستې په اړه چا راته وويل چې هغه 

غږ د بدلولو هم وايي.دا يو ډول غال رمنو سره مرکې کوي او کله کله خو ورته د ېتل د خپلې کورنۍ د م

شي چې يوې وبيا څوک باورنه کوي.  کله کله داسې هم  ې او دا ډول ژورناليزمده اوپه هغې ژورناليست

کوي.د او غوښتنه ښځې درسره مرکه کړې وي خو وروسته پښيمانه شي او ددې د نه خپرولو خواست 

 ورته په گوته کوئ.   بله الره به هغې دليل ته به غوږ نيسئ او د خپرولو

ثبت کړه.   کېپ يد يوې ښوونکې مرکه په ټمې سه کی يل االييپه  ښار د جالل اباد م کی ۱۹۹۵په 

ډېرې خبرې کړې وې.  په  د هغه وخت د حکومت پر ضد يې و او  یان راپېژندلځهغې راته خپل 

ې ته روانه وم نوهغې درواز يېمرکو نه وروسته چې لو جينکو سره د ي کی د بې شمېرو نوروځښوون

خبرې دې هېڅ خپرې نشي. مرکه  ېښوونکې راپسي منډې کړې. په غوږ کی يې راته وويل چې دد

مهمه وه او ما ورته ډاډ ورکړو چې نوم به يې نه اخلم، خو دې راته وويل زما غږ په کلي کی خلک پېژني 

په سټوډيو کی په تخنيکي توگه چې زه به مې په دې قانع کړه او جنجال راته پېښ نشي.  په اخره کی 

 .وکی کمپيوټر کی ثبت نه کېدو(ځد دې غږ واړوم چې څوک يې ونه پېژني ) په هغو ور

د مديريت د غونډو او يا پکاري  چارې هم پر مخ بيايي او د ښځې د کار يوه ستونزه دا وي چې هغه د کور

ته کيږي.  که دا مو د هرې ورځې غونډو کې د گډون نه ډډه کوي چې ناوخته يا د کار د وخت نه وروس

راته يو  رمنېېمستونزه وي نو بايد کورنۍ په دې پوهه کړئ چې دا ستاسو د کار يوه برخه ده.  يوې 

خو زما ناوخته کور ته ورتلل يې نه  یر خوښ دډېړه زما ډالري معاش ې" زما د مېځلې وويل چ

 خوښيږي"

ورکوي.کله کله  کوي او د مرکو لپاره ورته موټراو ننګه  د خپرونو چلونکي زيات وخت د ښځومال تړ

 شي.   یونو ته استوي چې په ډاډه زړه کار وکړيرې ځاېدوی د نورو ژورناليستانو په ډله کې ل
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يوې مرکې څومره خبرې راټول کړل يو منطقي ترتيب ته اړتيا لري. د  ژورناليستهغه معلومات چې 

؟  يې ښه دي ايستلتکراري دي او کومې جملې   ؟ئورکو ځایره د خلکو نظر ته به څوم  مهمې دي؟

کله کله د مرکې يوه برخه يو شي.  یدا هغه نقطې دي چې تکړه ژورناليست يې ژر فيصله کول

ژورناليست ته مهمه ښکاري او بل يې الزم نه گڼي.  دواړه به ددې لپاره خپل داليل لري او ممکن دواړه 

په داسې وخت کې   خاورې ايرې شي. ېصليبې منطقه فيوې وي مواد په کله ډېرښه راټول شسم وي.   

 د " ايډيټر"نظر اخيستل کيږي.  

په ورځپاڼو کې ايډيټرد " مدير" په نوم پېژندل کيږي.  په يوې ادارې کې ممکن د يو نه زيات مديران 

 مشر مدير )ايډيټرانپکار بوخت وي او د هرچا خپله ټاکلې دنده وي. په ورځپاڼو او مجلوکې زيات وخت 

چې پخپله هم د خپرونو  مدير) کنټريبيوټينگ ايډيټر(  يانې هغه مدير یيا ليکونک یچيف(، برخه لرنک

مدير )کاپي ايډيټر( چې د چاپ نه وړاندې ټوله پاڼه يا مجله له  یلپاره ليکنې کوي، جاج اخيستونک

او دخپرونې د مالي  وونکو د معاشونوسترگو تېروي او   انتظامي مدير) مينيجنگ ايډيټر( چې د کارک

ايډيټر( چې د  فلري.   په راډيو او تلويزون کې اداري مدير) ايگزيکيټي ېه غاړمسوليت ور لچارو 

خپرونو تگالره ټاکي او د ورځې مدير )ډيسک ايډيټر( چې په هغه ورځ د خپرونو مسول وي.  په لويو 

کل کيږي. د بېلګې په توگه د احساب هم مديران ټادارو کې د خپرونو او د پروگرامونو د ژانر په 

سپورټ، اقتصادي خپرونو اوفلمي خپرونو لپاره ځانگړي مديران وي.  په وړو ادارو کې کله نا کله يو 

 کس ټول کارونه سر ته رسوي. 

پر غاړه وي.  پخپلې مسوليت يې  د مديرانولپاره خپله ځانگړې تگالره وي او زيات وخت د خپرونې ټول

رې کې زيات خلک چې دده د الس الندې کار کوي، ترينه خوشاله نه وي.  هغه گيلې مانې چې په ادا

دفترونو کې کيږي، مديرترې هم خوندي نه وي اود فشار سره مخ وي.  که د يوې پېښې خبر په سمه 

 مديرله هغې خوا هم تر فشار الندې وي.ی او يا څوک پرې خوشحاله نه وي نو،توگه نه وي خپور شو

 

ځان له يوازې نه وي او  ید هر ژورناليست د خپل مسلک په اصولو کې دننه د کار کولو هڅه کوي.  خو

شي چې څه مناسب ورته ښکاري هغه به خپاره کړي.هر څوک غواړي چې ژورناليست دې  ینه دا کول

اليست ورسره مخ هغه څه ووايي يا وليکي چې د هغه کس خوښه وي. دا تر ټولو لوی فشار وي چې ژورن
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کې بريالی ه وي.  دده لپاره مهمه دا ده چې تر خپل توان دې د داسې فشارمقاومت وکړي.  کله کله به پ

 مکمل نه وي.  ینه وي خو په نړۍ کې هېڅ ش

پخپله ژورناليست هم نيمگړتياوې لري او د ياد وړ خبره دا ده چې ستاسو اداره درته د کار لپاره معاش 

بدل کې غواړي چې تاسو خپل کار د ادارې له خوا ټاکل شويو اصولو ته په درناوي سر درکوي.  ددې په 

ې لپاره ڼد بېلګې په توگه، که تاسو د حکومتي ورځپا، ته ورسوئ.  خو ځينې خبرې اسانې نه وي

کارکوئ نو د حکومت نه معاش اخلئ. دا به درته گرانه وي چې د حکومت په پاليسيو انتقادي راپور 

کې خپور شي.  بلکه  ه که حکومت به چرې اجازه درنه کړي چې يو خبر ددوی په تاوان پوليکئ ځ

به هم  خپروئ چې هېڅ معلومات نه لري.  له هغو راپورونو د خپرولو نه به ډډه کوئ چې د  داسې خبر

پاتې او بې وزلو ملکونو کې دا  هدو خطر وي. په وروستېحکومت په پلوي نه وي يا ورته د تاوان رس

 ستونزه زياته ده. 

کوي چې خپلواکه دي په تجارتي اعالنونو چليږي. ه هغه ورځپاڼې يا راډيو گانې چې خپلواکه وي يا دعو

فيچر د يو شرکت په مالتړ جوړوي.  د بېلګې په  ود خپل عايد د زياتولو لپاره کله کله دوی د سپورټ ي

روگرام لپاره تلويزون ته پېسې ورکوي چې يو لوی شرکت د اخلي پخلي يو پ يوتوگه افغانستان کې د چا

 ددوی کاروبار پرې زيات شي.

درنه وغواړي.  تاسو د  ممکن ستاسو مشر د هغه سپورټي پروگرام يا تفريحي پروگرام لپاره يو اوږد راپور

په توگه فکر کوئ چې لس دقيقې به يو راپور لپاره بس وي خو مدير درنه پنځلس دقيقې  ستيو ژررنال

راپورونو  وکړل نو د نورو م جوړولو وايي.په دې وخت کې تاسو مدير قانع کوئ چې که داسې مود پروگرا

وخت به ونيول شي، يا ممکن سبا ته نورو لپاره هم هغه هومره د وخت غوښتنه وشي.بله دا چې د راپور 

لوستل  دونکي خوښ نشي او هغه په راتلونکي کې د ورځپاڼېېه خبرې ممکن لوستونکي يا د اوريبې ځا

چې ستاسو اخبار کې  يدو پلورونکېدل بند کړي.  داسې هم کېدای شي چې د پوډري شېيا د راډيو اور

دو په ېد مور د شتر هغه چې پېسې به نه درکوي  لپارهيې اعالن خپريږي گواښ وکړي چې نورو اعالنونو

 لږ خلک يې ولولي.   نکړئ، چېو کې خپور ڼپاورځپاڼې په منځنيو اړه راپور د

پکار خو ده چې ستاسو مديرداسې گواښونو ته هېڅ پام ونه کړي او د هر راپور د ارزښت په اړه پخپله بې 

ملکونو او لويو ټولنو کې  .دا په پرمختللو او شتمنوهاو که ن یپرې فيصله وکړي چې د خپرېدو وړ د

کې  ونويپه وړو ځاکې خپريږي اوخلک يو بل نه پېژني.  خو ه امکان لري چې د يو نه زيات خپرونې پ

گرانه وي چې هلته خلک يو بل پېژني او وړې خپرونې يو څو اعالنونو په خپرولو خپل اخبار چلوي.  
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ممکن  يونو کې اعالن خپرونکيچې داسې گټور شرکت د السه ورکړي. په ځينو ځا یدوی نشي کول

و چې دوی ورځپاڼه ولې په حکومتي اداره وي.  مونږ د پښتو مطبوعاتو په اړه چې د خلکو نه پوښتنه کو

 من وي چې په هغو پاڼوکې اعالنونه زيات او خبرونه لږ وي.    ه پېسو نه اخلي نو کله کله ځينې کسان گيل

 د داسې فشارونوسره به تاسو څه کوئ؟

د پروگرام خپروي.پروگرامونه د تجارتي شرکتونو پرمرسته د ډېرو راډيوگانو او د تلويزون چينلونه خپل 

ه يچې د هغې عمومي پيغام د يو شرکت بې ځا ې کولو پر وخت بايد ددې خيال وساتل شيد وړاند

د اعالنونو کچه د راډيو يا تلويزون پېسې اخلي، ولس نه په هغو ملکونو کی چې حکومت د تبليغ نه وي.

. دا کړيياعالنونو د الرې دپروگرامونو لگښت پ د ميډيا ازاده وي چې ېپه کنټرول کې وي.  خوځانگړ

خو پوښتنه دا ده چې يو شرکت ته څومره اجازه ورکول کيږي چې هغه په پروگرامونو کی ونډه ولري.يو 

. تاسو د پروگرام له خپرېدو وړاندې، وروسته او وقفه درکويبانک درته د يو پروگرام د لگښت پېسې 

هغه بانک د  .  خو که دئکی ددوی اعالن خپروئ.  تر دې تاسو د خپل قرارداد له مخې سم روان ي

 .تر شک الندې راځينه خپروئ، نو د دې ادارې خپلواکي رپوادرغلۍ ر

 

کله کله د يو شرکت يا د حکومتي ادارې مشر تاسو ته د ډوډۍ ميلمستيا کوي او ددې لپاره مو يا خپل 

ژورناليست  ي. هدف يې دا وي چې ستاسو ملگري شي.  دځته مو بو تکور ته رابلي، يا ښه لوړ رستوران

نې په توگه تاسو سره ېيئ ځکه هغه کس ممکن د خبرونود سر چ لپاره تاسو هم دې مگرتيا ته اړ

مرسته وکړي.  خوپام مو وي چې هغه له تاسو ناوړې گټه وانخلي، لکه د يو خبر د خپرولو يا د نه 

کلکې پوښتنې خپرولو لپاره درباندې فشار راوړي يا توقع ولري چې د مرکې پر وخت تاسو ترينه 

 . د چا او د چا لپاره خپر خپروئغسې وي لکه چې د پېسو په بدل کې اونکړئ.  دا به هم

 

تجارتي شرکتونه ځينې وخت د ژورناليستانو سره د ملگرتيا لپاره هغوی ته د سفر او د نورو ملکونو ته د 

رناليست لپاره جايز وي، لکه يوهوايي ټکټ ورکوي.  کله کله دا سې ټکټ د ژو الوتکو تلو لپاره د طيارې

پرې جوړ  کې ددې لپاره سفر کوئ چې يو راپوره پيل کوي نو تاسو پ پرواز یشرکت بل ملک ته لومړ



180 
 

 

کې د خپلې  ې ځان ته اعالن وکړي يا په راپورولکړئ. خو هغه شرکت نشي کولې چې ستاسو له خ

ره سپينه کړئ او که هغوی پرې خوښ خوښې مواد ځای کړي. دا خبره د سفر نه وړاندې د شرکت س

ې د الرې ځان ته ښې خبرې ڼشئ.   که د شرکت هدف دا وي چې ستاسو د ورځپا لیوي نو هله تل

راوباسي نو دا ورسره سپينه کړئ چې تاسو به حقايق ليکئ.   وړې ورځپاڼې چې ډېرې پېسې نه لري 

.داسې ډول د یکټ لپاره نشي خرڅولڅوک د يو ټ وجدانداسې د مفتو ټکټونو ته ليواله وي خو خپل 

دې د خپل مدير سره پرې خبرې  یاو لومړ یژورناليست پخپل سر نشي اخيست یمفتو ټکتونه يو وړوک

 وکړي.

 لدلته يوه بله ستونزه هم د يادولو وړ ده.  ژورناليستانو ته د حج يا د عمرې ټکت د حکومت له خوا ورکړ

بيا وايي چې  ، ځينې نور خپلې حاللې گټې کيږيکيږي. ځينې خلک په دې عقيده دي چې حج پ

چې حج پرې وکړي نو ځکه دا يې يو چانس  یژورناليست دومره پېسې ټول عمر کې نشي سپما کول

 وي.  ددې فيصله د هر ژورناليست پخپل الس کې وي.  

 

ټوپۍ نو هغه اخيستل ي شال يا يزيات وخت که ژورناليست ته وړې تحفې څوک ورکړي، لکه قلم، نکټا 

ي. د ل شبيه واخيست په ممانعت نه لري.  خو دا تحفه دې دومره لويه نه وي چې ژورناليست پرې

ژورناليست لپاره تر ټولو ښه الره دا ده چې ځان سره فکر وکړي چې که دې شرکت په راتلونکي کې هم 

ره هېڅ مانا نه لري نو بيا ستاسو . که هغسې تحفه ستاسو لپایداسې تحفه رانکړه نو زما يې څه تاوان د

وفاداري يې نه ده اخيستې.  خو که تاسو په راتلونکي کې هم د هغسو تحفو لپاره تلوسه لرئ او غواړئ 

وکړئ او شرکت  یچې تل هغه شرکت درته ډالۍ درکوي نو مانا دا چې هوس مو کيږي.  ددې مخنيو

مهمه خبره دا ده چې که ډالۍ هر څومره وړه ته ووايئ چې داسې ډالۍ دې په اينده کې نه درليږي.  

وي، بيا هم ستاسو مدير بايد ترينه خبر وي.  نورو خلکو لپاره هم دا يو درس وي چې ستاسو اداره او 

 پخپله تاسو د خپلو اصولو پابند يئ .    
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ره دا لکه د پيغلې ورته بد ويل کيږي.  د ژورناليست لپا ېرشوت اخيستل بې ايماني ده او په هره ټولنه ک

چې يو وارې والړ شي نو بيا نه جوړيږي.  که يو ځلې مو له چا د خبر خپرولو په بدل کې  یبکارت د

 پېسې واخيستې نو بيا هېڅوک درباندې باور نه کوي.  د خبر د خپرولو، ددې د بدلولو او يا د نه خپرولو

ددې لپاره چې که ژورناليست حال  ژورناليست ته هغه وخت کيږي چې ځان له يوازې وي.  وړانديز

. که تاسو د داسې حالت سره مخ یکړ یشي چې ما دا کار نه دی انکار کول چورلټنو هغه کس  وويلو

کيږئ نو سمدسالسه يو بل همکار کوټې ته راوغواړئ او رشوت ورکوونکي ته ووايئ چې خپل وړانديز 

کړي خو که خپل وړانديز يې تکرار کړو دې تکرار کړي. زيات امکان ددې وي چې هغه کس داسې ونه 

 نو تاسو به يو شاهد ولرئ چې دفاع مو وکړي.  په هر حال سمدالسه خپل مديرخبر کړئ.  

 

وي. د پښتنو په کورنۍ  یپه ډېروټولنوکې يو کس د هر چا نه په سر کې د خپلې کورنۍ سره پت پالونک

د هغوی د اوالدونو سره نږدې اړيکو مانا دا ده چې دوی ټول به کې د مور پالر، اوالدونو، د ماما، ترور او 

خوشاله ساتئ.  کله کله د پوره قام خلک ستاسو خپلوان وي.  که تاسو د داسې ټولنې غړي يئ نو پوه 

 کې " ماماخيلي " نه چليږي.  يزمشئ چې په ژورنال

کې دا ستونزه ډېره وي  نو او ښاريوژورناليستان د خيل او قام له خوا د فشار سره مخ کيږي. په وړو ټول

چې هلته مو هر څوک پېژني. تاسو که په داسې ځای کې کار کوئ نو پوهيږئ چې د خپلې ادارې د 

هغه ډاکټر ته ورته وي اصولو پر ځای کولو کله کله د خپل قام يا ټبرسره خيانت کوئ.  ستاسو حال به 

ل قام د قهر او غضب سره مخ کيږي. په هغه دښمن قام د يو غړي ژوند ژغوري او د خپد د خپل  چې

 . یو په اړه څوک سوچ هم نشي کولايستلحالت کې د کور کلي نه د 

د داسې حاالتو نه ځان ايستل به درته گټور وي.  که خپل مدير درته وايي چې د يو داسې پېښې په اړه 

ې دا کار به درته گران شئ چ یکې ستاسو د کورنۍ غړي شامل وي نو ورته ويله راپور جوړ کړئ چې پ

وي او دنده دې بل چا ته وسپارل شي.که بل ژورناليست ته کار وسپارل شي نو بيا په هغې کې مداخله 

 مه کوئ او څومره چې درنه کيږي ځان ترې گوښه وساتئ. 
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په داسې حالت کې تر ټولوسخت مشکل د مدير وي چې د خپرونو مسئوليت لري او ځان ترې نشي 

نو يوه  یکې څه نشي کول مسلکي کاردي ی خپلې کورنۍ ته هم دا پيغام ورکړي چې . که دویايستل

 شي.  یدېبېلګه جوړ

 

هغه ټولنې چې د خپلو دوديزو رواياتو نه د يو عصري او موډرن حال ته د چټک بدلون سره مخ وي، 

يږي.  د بېلګې په هلته دا شخړې ډېرې وي چې پخوا به مونږ کارونه په دې ډول کول او اوس داسې ک

توگه د بيان ازادي د اوسني عصر يوه مفکوره او د غرب نه راکډه شوې ده.  د پښتنو په دوديزه ټولنه کې 

. د مشر په وړاندې څوک خبره نشي ید قام د مشرانو خبره حتمي وي او کشران يې نشي چيلنج کول

يځه ټولنه کې داسې نه وي، " نوم گټي.په لويدياو که څوک داسې وکړي نو د " سپين سترگ یکول

شي او هر کس تشوقيږي چې خپل نظر  یهلته يو ماشوم خپل پالر ته" سټوپډ" ) بې عقل( ويل

 ووايي.ځوان ژورناليستان د خپلو مشرانو ژورناليستانو خبره رد کړي او يا ورسره مخالفت څرگند کړي.  

شي.   یښځې نر او د سن انډول ساتل په ميديا کې د هر عمر او د تجربې خلک کار کوي او ښه اداره د

وي، په اصولو خبر او محافظه کار  یمشر ژورناليستان چې په يوې ادارې کې يې کلونه کلونه کار کړ

نه خبر وي، ذهن يې تازه اوزيات توان لري.  دا دواړه ډلې په يو کنالوژۍوي. ځوان ژورناليستان د نوي ټ

شخړه جوړه شي.  غوره خبره دا ده چې ژورناليست په هر  بل فشار اچوي او کله کله د کار په ځای کې

وساتي.  د خپل همکار خبره دې واوري او له هغه دې زدکړه  یسن کې چې وي، خپل ذهن دې پرانست

 وکړي. که په يوه نقطه ددوی تر منځ اختالف پيدا شي نوفيصله دې خپل مدير ته پريږدي. 

 

ې په دې مسلک کې د اخالقو معيار پخپل ځای، خو ددوی ټولنه شي چ یځينې ژورناليستان دا ويل

.  دروغ ويل په یخپل ارزښتونه او دودونه لري.  دا خبره سمه ده خو د اخالقو اساس هر ځای کې يو د

.که ستاسو په يو راپور چا ته تاوان رسيږي نو د خپرولو نه يې ډډه یهر ځای او هر مذهب کې ناروا کار د

يئ، خو د  يکې گډ کړئ.  همدغسې ممکن تاسو د يوې مذهبي عقيدې منونکه غ پوکړئ، نه چې درو

کوئ لکه چې تاسو يې ځان له غواړئ.  د هغه عقيدې د منونکي  یبل عقيدې ته به هم هغه درناو
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.که پوهيږئ یي اخيستل يا له هغوی سمې پوښتنې نه کول د خپل مسلک سره خيانت ديخبرې نيما

نو د کار نه وړاندې خپل مشر خبر  یه به د عقيدې پر اساس انصاف نشئ کولچې د بل کس يا ټولنې سر

 کړئ.

 

بدلون راځي.  يو وخت يې ې د هری ټولنې خپلې ځانگړتياوې وي او د وخت د تېرېدو سره په دی ک

القو کی وگړي يو ډول لباس اغوندي، څو کاله وروسته بل ډول رواج شي.  خو انساني ارزښتونه او اخ

 يزمهره ټولنه په هر دور کی غندي.  همدا ارزښتونه د ژورنال رشوت بدلون نه راځي. دروغ، غال، قتل او

ده. د دې ښکاره بېلګې يې د  ېوي. د ريښتيا وينا هڅه په هر وخت او هر ډول حاالتو کی شو بنسټ

 . چې جرم يې خپل مسلک و يهغو افغان ژورناليستانو قتل ، تښتونه او ترور د

او د شلمې پېړۍ د پيل راهيسې د ادبي مجلو د الرې  یلږ د عمريزم په افغانستان کی دمسلکي ژورنال

رشول.  کله چې په افغانستان کې يو ېددې پېړۍ زيات کلونه په جنگ جگړې کې ت وده وکړه. خو

ختيار په مالتړ حکومت د خلکو نه د خبرو ا اتحاد شو اود پخواني شوروي قانوني حکومت رانسکور

په پښتو ژبه  د هېواد نه بهر. هغه څو پاڼې چې ته وده ورکړه يزمافغانانو د کډوالۍ ژورنال نو واخيستو

په پښتو ژبې کې د  ادارو والوينړ لويوليکنې کولې.  جهادي گوند په مالي مرستو يا بل يو خپرېدې، د

ال پخوا  يليو.  تهران اوډ چې مسکو، واشنګټن او لندن يې په سر کې یخپرونې پيل کړ ېيواډيو د ر

 پښتو خپرونې لرلې.  

شتمې ميالدي پېړۍ د پيل نه کله چې د افغانستان سياسي وضع بدله شوه نونوي ځوانان د ېد يو

ن شبکو تلويزو، مجلو، راډيوگانې او د وو وړو پاڼيژورناليستانوپه توگه وروزل شول.  بې شمېرو لو

و،  یرې پېړۍ کې پيدا شوېچې په ت یي هغه کميې او ښابپاڼې جوړې شوېو پکارپيل وکړو.يو شمېر

 پوره شي.  ډېر ژر

او ښکنځلو، او په يو بل د نيوکو یژبې پرمختگ زمونږ د سترگو په وړاندې د د الرې د پښتو يزمد ژورنال

ومره چې ښکنځلې اغ.همی دیسره هم يو څه نا څه د بيان د ازادۍ نه خلکو کاراخيست سپکو سپورو

هم ټولنې نورې هغه مشکالت دي چې  ېهغې زيات يې دغندنې ليکونه وي.  دا د الرله  خپريږي،
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سې غلطيانې کوي دالليو هېوادونو ميډيا همتي.  که نن په نړۍ کی وگورئ نو د ډېرو پرمخدورسره مخ 

 له ورته پاتې شي. وگوته په خخلک چې 

 

 له خوا د خلکو د شکنجه کولو نوې خبره نه ده.د زورواکه حکومتونونومونو ليکنې  وپه افغانستان کی په مستعار

 ې.نویانسانان رالوی کړل چې اوس خپله نيوکه په يو ادبي چوکاټ کی نشي کول ېاو د وژلو پېښو ځينې داس

ته وسپکو ليکند  خوا ته ېده نو بل ېکه يوې خوا ته داسې کسانو لپاره د زړه د بړاس ايستلو الره پرانست تکنالوژۍ

 څه مانا لري.   یبپاڼو چلوونکي کله کله پخپله هم خبر نه وي چې سپکاوېددې وده. ېهم پراختيا ورکړ

روزنه او د پروگرامونو ارزيابي په يو ډېر کلک سيسټم والړ دي.هر وخت چې يو څوک  د ژورناليستانو

 ېخپله ژورناليست داشتباه وکړي، هغه ته الر ښوونه کيږي او مناسب گامونه پورته شي.په سر کی پ

پند واخلي. که داسې نه وي نو د هغه مدير  ېجوگه وي چې خپله اشتباه ومني او دراتلونکي لپاره تر

کارونه او د خبر په ليکلو او  طد مرکو د ايډيټ نه غل مرکو، ود يو اړخيز  ورته دا اشتباه په گوته کوي.

 .یمسلک سره خيانت د د يزمژورنال شي نو دروتنې له هر چا کيږي خو دا که په لوی الس وېويلو کې ت

ه چې ژورناليست قاضي نه وي. دده کار خلکو ته د پېښې حقايق په انصاف او غهمدهم وروستۍ خبره 

 بې انډوله ورکول وي.

شئ، خو دا کار هغه وخت  یکول یرېاو نه د بل چا په حق ت ید پلټنو لپاره تاسود ملک قانون نشئ ماتول

خپل ولس په گټه د پلټنوحق  ادارې د يېيې د ولس په گټه وي.  د مطبوعاتو لو کېدای شي چې پايلې

 شي؟  یده چې يو ژورناليست ترکومه کچه د پوليسو سره مرسته کولدا لري خو د بحث وړخبره 

 

 

وي لپاره به يو ټولنو کې به چې کوم چا بد خبر راوړ نو د بد شګوم د اثر د مخنينو لومړنيوايي چې په ځ"

 م( ۲۰۱۱جنوري،  ۱۹" ) د نجيب منلي ليکنه، قاصد. قاصد وژل کېده.

انساني تاريخ ته پام وکړئ.  د نړۍ پر مخ انسان کله د يو بل سره د خبرو جوگه او په ډلو کی يې ژوند 

ه او نا ازادي ترې واخيستل شوه.  د يوې ډلې مشر به هغه څوک و چې د مټو زور يې الريل کړو نو د ويپ

ينو افرادو او يا ځنورو خلکو به له وېرې دده په وړاندې هره خبره نه شوه کولې.  کله کله به ريښتيا وينا د 

ښته وکړي. ېته مجبورکړو چې تې، نو يا به يې وينا کوونکی ووژلو يا به يې دهد ډلې لپاره د زغم وړ نه و
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ده، چې د ژورناليست د وژنې او دده  شتمی پېړۍ کی د بيان ازادي ته خطر د ټوپک يوه گولۍېپه يو

ملکونو کی چې يوه زوره وره ډله په واک کی شي نو د  ېملگري د تهديد لپاره بس وي.  په وروستو پات

ونه کړي.که څوک داسې کوي نو  یمطبوعاتو لپاره داسې قوانين جوړوي چې څوک له هغې سرغړاو

ليست په دروازه پوليس، دده بندي کول ( شي. که خبر خپور شي نود ژورنارخبريې سانسور )سينس

 يې پاېله وي.پوښتنې  ېاوتر

وي.په هغو ملکونو کی هم چې جمهوري نظام لري او  ید هر يو ملک قانون په دې اړه شرايط ټاکل

خپرونې يې ازادې وي، د قانون نه سر غړونه نشي کېدې.  کله کله قانون اجازه درکوي خو ژورناليست 

 صله کوي چې څه کول پکار دي.د انسان ژوند د يو راپور نه زيات ارزښت لري.ييا مديربه يې پخپله ف

 

 خبر

 

وال او  يوشت ژورناليستان ) نړه وېم  په افغانستان کى دو۲۰۱۱م  نه تر  ۱۹۹۲د 

د  يې ډېرود تر سره کولو لپاره وژل شوي دي. په دوى کى  ېدند ې( د خپلييځا

 ورکول. اپورونهجنگ ر

 د دفاع کميټه. ويب پاڼه()د ژورناليستانو 

 

او اتحاديې جوړې  ېاو د دې د پرمختگ سره سره داسې ادار یاوس په نړۍ کی د مطبوعاتو زياتوال

 ييباسي.په هر هېواد کی د ځاوشوي دي چې د ژورناليستانو دمسلک د خونديتوب لپاره غږ 

د څارنې سره سره د  واله کچه داسې اتحاديې شته چې د بنديزونويژورناليستانونه عالوه په نړ

ژورناليستانو د امنيت ستونزې په نظر کی ساتي. د گواښونو پرمخ دوی احتجاج کوي، د مطبوعاتو د 

خوا داسې ډلې  ېقانون جاج اخلي او خپل پوره وس کوي چې واکمن د بيان ازادۍ ته پړ کړي.  له بل

ستانو يکوي. دوی ژورنال و لپاره کارکول ېرېهم شته چې پخپله په ژورناليستانوکی د نژاد او د تعصب د ل

د ښځو  ېوکړي. د کار په ځای ک یپه ورکولو کی د انساني حقونو درناو رپواورکوي چې د ر یته پوهاو

 وسي. اماشومانو د حقونو نه خبر و وسي.داژورناليستانو د مشکالتو نه باخبر و

 .یحال د یلدلته د افغانستان يو څوبېلګې به درته وليکم چې زما د سترگو ليد
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ژورناليست موټر د سړک په غلط لوري ته روان کړی و او کله چې پوليسو ودروو نو ورته يې په قهر وويل 

پېښه کی ژورناليست ته څه  ېڅه فکر کوئ چې په د  النی يم.پ" ته خبر يې چې زه څوک يم.....زه 

 شوې؟ ېدیتاوان پېښ

راته  ۍد ېو، ژورناليست ورته وويل، که دا خبريو کس چې ډېر معلومات يې لرل خو خبرو ته حاضر نه 

 وکړې نو يو څه پېسې به درکړم.

 د ژورناليست لپاره څومره خطر لري؟ دداسې چلن

اړه يې يوازې د ټيکسي چلوونکي  ېپه هغه الره چې ژورناليست سفرکوو، دده لپاره نوې وه اوپه د

 معلومات بس ګنل. 

 او ولې؟کوئ  ماتد نامعلومې الرې معلوبه له کومو خلکو  

 

 ېگڼي.د دې لپاره ځين یادارې د بېال بېلو سيمو د جنگونو خبر له نورو وړاندې ورکول يوه بر ېوالينړ

د ژغورنې تابيا هم کوي.دوی ته داسې کورسونه ورکوي چې څه نا څه پوځي  ادارې دخپلو ژورناليستانو

 پام وکړي. يو څو بېلګې يې دا دي.د هر ډول خطرته  ېروزنې ته ورته وي چې دوی پر

. په سخت جنگ، بمباريو او ډزو کی ځان ژغورل او د دې لپاره وړاندې نه داسې وسايل لرل ۱

 او خولۍ اغوستل. واسکټلکه مرمۍ ضد 

 له ماينونو ځان خبرول. او ونو کی چې ماينونه وي، ځان او خپل مگري ژغورلي. په هغو ځا۲

 . ېکېدو نه د ځان او د ملگرو دساتنې الر.  د تښتونې او د يرغمل ۳  

 .  د ټپي کېدو په حالت کی ځان او خپل ملگري ژغورل.۴ 

 پر وخت ځان خوندي ساتل.     اپور ورکولو.  د مظاهرو او داسې نورو جلسو د ر۵ 

 

 لاښونه ورکړلپاره وژل شوي دي، ټولو ته شفاهي او ليکلي گو ېدند ېهغه ژورناليستان چې د خپل

ښنې ېځينې داسې دي چې د اند ل وي.ېسره دبېال بېلو خلکو غبرگون هم ب شوي و. د داسې گواښونو
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دا يوه ننگونه گڼي اوپه پلټنو اخته شي چې دا  گواښونو ته په جدي سترگه نه گوري. نور ېسره هم د

 د پام وړ دي. ېلړ کی يو څو خبر ېپه د،گواښ به د چا له خوا وي

 يليفون يا مخامخ وي، جدي گڼل پکار دي. تاښ، که ليکلې، .  هر گو۱

 خبر کړي.  ېسمدالسه خپله اداره يا مشر له د ې. ژورناليست د۲ 

 شي، خبر کړي.  یمرسته کول ېلړ ک ې.  د خپل کورغړي چې ورسره په د۳ 

دا په خو ښنې وړ وي، نو پوليس ته هم خبر ورکول پکار دي.ېزيات او د اند . که گواښونه ډېر۴ 

 وي.  هغه حالت کې امکان لري چې پوليس د مرستې وړ

ته پام وکړي چې کومه يوه موضوع د دې سوب  پورونواشويو ر روخپ خپلو ې. ژورناليست د۵ 

نو هغه دې اصالح کړي.  که معلومات سم وي نو  يکه غلط مواد يې خپور کړدلې ده.ېگرځ

 وه.گواښ ورکوونکي ته دې قناعت ورکړي چې دا يې دنده 

.  په ځينو ټولنو کی کله کله داسې گواښونه د خپلو خپلوانو له خوا هم کيږي چې  هلته د يو ۶

 بل نه رخه او کينه کيږي. 

 

جنگ وي.  ه کېونو کی د خطر سره مخ وي چې پيداسې فکر کيږي چې ژورناليست يوازې په هغو ځا

سره مخ  ونوخطرډول ډول کار لپاره له دفتر او کور نه بهر  خو په زرگونو ژورناليستان هره ورځ د خپل

 يو څو بېلګې يې دا دي. چې وي

 دل، د ډريور بی خبري يا بی پروايي. ېبند ي.  د ټريفک پېښې، ټکر، گاډ۱

 ډوډۍ يا د څښاک له کبله ناروغي.  ت.  د رستوران۲ 

 .  په سيالب، واورې، ږلۍ او باران کی د پناه ځای نه لرل.۳

 له خوا تښتونه يا وژنه.يرغلمل نيونکو  دکيمرې، ټيپ، کمپيوټر او کله کله د موټر لپاره د .۴

 انو له خوا وهل ټکول.ي.  د لويو دفترونو مخ ته والړ ساتندو۵ 

 وتل. ې.  د فلم جوړولو يا غږ ثبتولو پر وخت له لوړځای پر۶ 
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ښنا له ېم وي چې د کارکوونکو ورته پام نه وي. د برهرځای کی يو څه نا څه پټ خطر داسې هپه د کار 

زمونږ په دفترکې څو کسانو او ما پخپله هم ټپي کېدای شي.   هم غذيو څوک پکار ئبربنډو مزو واخل

ه دروازه کې گوتې دومره ټپي کړې ټاويوې همکارې مې د سټوډيو په غ یکله کله پکارغذ الس پرې کړ

 ه.  ليوړنس کې يې روغتون ته چې په امبوال

کې سفر ه جاج دې واخلي چې پ يگاډ هغه د رې پرتو سيمو ته د راپور لپاره ورځي نوېل خبريالکه 

کې د ورتگ وسايل  وپه غرونو يا واور اووسايل  اضافه ټاير،د دې د بدلولوکوي. د ډريوراو د موټر اسناد، 

ندې نه معلومول پکار د وړارته راتگ شرايط ېد ب او امنيت، د سړک حالتد  ېد الرضرور دي. 

 لپاره د وړاندې نه معلومات پکار وي. ود نورو اړتياوډوډۍ څښاک او استوگنې، دغسې ددي.هم
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ي. تر اوسه مونږ د معلوماتو په برخه رمسوليت ل ورکولود  هره ميډيا ولس ته معلومات، تفريح اوزدکړې

کې ډېر څه وويل اود تفريح په برخه کې ځينو ژانرونو لکه فيچر په اړه مو خبرې وکړې.  پوښتنه دا ده 

که ستاسو معلومات  شي؟ د ساينس يو خبر ایدېلېيا زدکړه يا تعليم د تفريح او معلوماتو نه باچې 

هن ورته اماده وي اومعلومات په ذچې ای شي دېغه وخت کازياتوي نو دا د زدکړې برخه وي.زدکړه هم

غسې ده چې ماشوم ته د دارو ار وخت لپاره ياد پاتې وي.ددې بيلگه همډېتفريحي بڼه ورکړې شي نو د 

 کيږي. لترخه گولۍ د شاتو سره ورکړ

 

زدکړه ياني تعليم هم  شي، معلوماتو سره یوي او خلک يې پخپله ژبه لوستل يهغه هر څه چې ليکل

وي.  یشئ.خو په دې پاڼو کې تفريح کوم ځا یترې زده کول یتور یدرکوي. که نور څه نه وي خو يو نو

کارو نو دا د انگريزي د " پليژر" يعني د خوند متبادل وي.د مرگ ژوبلې په  یمونږ کله چې د تفريح تور

کې وي د تفريح وسيله ه چې طنز هم پ کالم يا مضمون يو خوندور خبرونو کې ممکن خوند نه وي خو

شي.ځينې ليکنې داسې هم وي چې د لوستلو نه وروسته يې تاسو له نورو سره شريک کړئ ځکه تاسو 

دلي چې ېوي.خو د پښتنو په ټولنه کې خلک د زدکړې هغه پړاو ته نه دي رس یستيترې خوند اخ

 لفيچرونو ته ځای ورکړ يح لپاره ځانگړلوست نه خوند واخلي. په ځينو ورځپاڼو کې د خوند او د تفري

ې، او، فيشن او لباس، سپورټ، لنډې کيسې، ټوکې، کارټون، معمیوي، د بېلګې په توگه، پخل یشو

 چيستان او د هنر مندانو د ژوند حاالت. 
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کن داسې وگړي لپاره وي. دروغتيا د پروگرام جوړونکي مم د راډيو تفريحي پروگرامونه د ټولنې د هر

شي.يو وخت مې د راډيو  ایدېروي چې ماشوم يې اورېخو دا به نه ه یفکر وکړي چې دا د لويانو لپاره د

دونکي زيات ېاو کله چې سروې وشوه نو څرگنده شوه چې د هغې اور اوهپروگرام جوړ لپاره ښځود لپاره 

خو سړي يې  یرام د ښځو لپاره دسړي و.ما د ټوکو لپاره د پروگرام لپاره په اعالن کې وويل چې دا پروگ

چې په لږ وخت کې زيات خلک په وړيا  یدا د یشي. د راډيو د تفريحي پروگرامونو ښه وال ایدېهم اور

شي.خو د پروگرام جوړوونکو لپاره هرڅه په الفاظو کې بيانول وي چې کله  یستيتوگه ترې خوند اخ

،  ډرامه او یسپورټ، هنر، ادب، شعر، پخلکله گران کار وي.د راډيو تفريحي پروگرامونه موسيقي، 

د ماشومانو پروگرامونه هم تفريحي گڼي او ددې لپاره  شي.  خو ځينې ادارې ساينس، اوای دېکيسه ک

 ځانگړې خپرونې جوړوي.  

 

نه اغېزناک وي، ليکلي توري او دا تش غږ ممکن هغومره  چې څومره اغيز د غږ او د متحرک تصوير

خوښوونکي وي  ي.ماشومان د کارټوني فلمونو، ښځې د هنري ډرامو، د پخلي او د فيشن د پروگرامونوو

او هره شبکه د وخت په حساب دوی ته دا تفريحي پروگرامونه وړاندې کوي.يو کس د خپلې کورنۍ 

ه رمنې هم شته چې پېشي.  داسې م یليدل ۍکټ او داسې نورې لوبې ژونديسره يو ځای د فټبال، کر

وي.په کلي  يښوونځي کې يې زدکړه نه وي کړې خو د تلويزون د الرې يې ډېرمعلومات تر السه کړ

 .پاسته" پخوله. دا يې د تلويزون نه ياد کړي و ايټالويه چې ماشوم لپاره يې "لدېکې مې يوه ښځه ول

ښنا ېاوبر خو اوس هم په وروستو پاتې ملکونو کې ډېر خلک ترې بې برخې پاتې دي ځکه دا گران وي

 .  یستيه نشي اخټکه نه وي نو څوک ترې گ

 

دل ېک لمه لسيزه کې د راډيو تعليمې پروگرامونو کې به عمومي معلومات ورکړيد شلمې پېړۍ په دو

ده.خو په لسو کالو کې د ېشل کېي هم په خلکو وټې او کتابگوڼاو ورسره د مالتړ لپاره ځينې چاپي پا

دل د ماشومانو د زدکړو يوه برخه شوه او ورباندې ځانگړي درسونه ېو کې راډيو اوريښوونځپه  تانيابر
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لې ېسې بېپ ېستو د خپل ولس د زدکړو لپاره ځانگړيدل.نورو ملکونو هم د راډيو نه په گټې اخېخپر

 کړې او دا يې د حکومتي تگالرې يوه برخه کړه.  

 ياو اخر د " اوپن يونيورسټي" ) پرانست ایدېې کوروسته د کالج او د پوهنتون لپاره هم خپرون 

رې پرتو سيمو کې زده کوونکو د راډيو د الرې خپلې لوړې  ېپوهنتون( مفکوره رامنځ ته شوه چې ل

شوه.د  او د داسې پوهنتون شهادت نامه لکه نورو د کار په ډگر کې د منلو وړ یزدکړې ترسره کول

ور هم پرمختگ وشو او ځانگړي پروگرامونه يې ښودل چې دو سره په دې زدکړو کې نېتلويزون د جوړ

 ستې شوه.  ينه گټه اخېد زده کوونکو نه عالوه عامو خلکو هم تر

په ځينو ملکونو کې د "اوپن يونيورسټي"  خپرونو لپاره وختونه وټاکل شول چې څو وارې پروگرامونه 

 وي چې زيات خلک ترې گټه واخلي.  تکرار

سره يې  ژۍکنالوت ېيو هغه ځانگړتيا ده چې د نواډو ته ارزانه بيه خپرونې د رپه لږ وخت کې ډېرو خلک

يو ارزانه وي، بيټري يې هر ځای موندل کيږي او د اړتيا پر وخت له ځان د. رایموندل یهم بدلون نه د

، هغه ښځې چې په کورونو کې یلوست يې نه وي کړ او گر چې ليکوسره يې وړې شئ.هغه کروند

 شي.  یستيښنا نه لري، د راډيو له خپرونو گټه اخېچې په کور کې بر يهغه زده کوونکناستې وي او 

 

رشم راهيسې هر هغه ملک چې راډيو پروگرامونه يې لرل د ښوونځيو لپاره ځانگړې ېد نولس سوه د

علومو د زدکړې برخه يې ورته  خپرونې پيل کړې او د ساينس نه عالوه د موسيقۍ، هنر او د نورو

کار پيل کړو نو  راډيوگانو يي ايم د الرې  ځا -ټاکله.  د لنډو او د منځنيو څپو سره سره کله چې د ايفو

و د هر يو صنف لپاره يم کې د ښوونځ ۱۹۳۳ديو د الرې د تعليم لمنه نوره هم پراخه شوه. جاپان په اد ر

 پروگرامونه او چاپي مواد خپرول. ييراډيو

گرو ته به يې وډا نه پيل شول چې کرونداناړي زراعتي پروگرامونه دکديو لومام  کې په ر ۱۹۴۱په  

معلومات ورکول.همداسې خپرونې په هند کې هم پيل شوې.د ژبې د ښوونې او د تلفظ لپاره راډيو تر 

 ټولو اغيزمن و.
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لکه معلمان ) استادان( ان نه بتځينې خلک په دې باور دي چې د تعليمي خپرونو جوړونکي ژورناليس

وي ځکه ددوی کار له خبري ژورناليزم نه توپيرلري. خو د يو څو ټکو نه عالوه ددوی دواړومسلکي  پکار

 دنده يو شان وي. 

 و او ددوی د حل د الرو په اړه وي.  ز.  د تعليمي ژورناليستانو کار د خبرونو تر شا ولسي ستون۱

دو نه ېحثونه نه کوي او خپرونې يې زيات وخت د خپر.  دوی سياسي مرکې او راپورونه يا ب۲

 وړاندې ثبت شوي وي. 

دو توان ولري.مانا دا ېوي چې د څو ځلې خپر یدلېحد يې غز ید وخت وروست .  دراپورونو۳

 کې زوړ نه وي.   ه چې که پروگرام يې مياشت وروسته هم خپور شي نو مواد پ

 چې په انصاف او انډول والړ وي.د حقايقو پر بن سټ جوړوي  .  هر يو راپور۴

يو ماهر  .  د ولس د مدني ستونزو نه ځان خبروي او اړوندو چار واکو سره پرې خبرې کوي.۵ 

 يا متخصص هم لري چې د ستونزو حل په گوته کوي. 

.  د موادو په ايډيټ کې هم هغه شرايط په نظر کې نيسي چې د مطبوعاتو په قانون او اصولو ۶ 

 .يدي کر شو ذکې يې 

شي.د  یوغواړي نو د تلويزون په پرده خپلو زده کوونکو ته درس ورکول ی.  که يوښوونک۷

رياضي او د ساينس د زدکړو لپاره تلويزون ډېر اغيزمن وي. خو د ښوونکي لپاره د وخت 

شي يا بې خونده وي، د  یيستل چې څوک پرې ستړاش، د درسونو نه هغه توکي ېو

 کار وي.   تژورناليس

 

 

شي، خو په دې کې  یوسيلې گڼل ېاغيزمن ېسره له دې چې راډيو او تلويزون د تعليم ورکولو لپاره ډېر

 :ننگونې هم شته

 د خپرولو هدف سياسي او يا خپل ځان ښودل وي. .  ځينې وخت د تعليمي پروگرامونو۱

ه ورمات شي نو دو تې.   کله کله دا د يوې تجربې په توگه پيل شي او کله چې خلک يې اور۲

 شي.   لته ځای ورکړ او تبليغات لې پروپاگنډډکې د يوې يا د بلې ه پ



194 
 

 

.  که څه هم تعليمي پروگرامونه په يو هېواد کې د ښوونې او روزنې د وزارت له خوا ۳

او بې پالنه خپرونې  یخپريږي، کله کله د پروگرامونو جوړونکو ورباندې ښه فکر نه وي کړ

 کوي. 

و ته اورول کيږي چې د زپروگرامونو د پيل کولو نه وړاندې دا د ولس ځينو استا.  د تعليمي ۴

 پيغامونو ارزښت واضح شي .که داسې ونشي ممکن د ښوونې هدف تر السه نشي.  

کېدای نشي.  ځکه په دې  ی.  هيڅ يو تعليمي خپرونه بې له مستقل ارزيابي ) سروې( بريال۵

دو څه بدلون ېد خلکو په ژوند کې ددې پيغامونو په اور پروگرام جوړونکو ته اندازه کيږي چې

 که نه؟ ید یراغل

دونکو د پوهې کچه يو شان نه وي او د ژورناليست زيات وخت يو ېدې پروگرامونو اور . د۶

چا لپاره نه وي او د خلکو ېڅ متوسط راپورجوړولو ته اړ وي. نتيجه يې دا وي چې پيغام د ه

 لپاره په زړه پورې نه وي. 

.  ځينې شرايط د ژورناليست په اختيار کې نه وي، لکه د خپرونو وخت، لگښت، د خلکو ۷

 دونکو نه پوښتنې کوي. ېسروې گانو تنظيموونکي چې اور یخوښي يا ناخوښي او د هغو

 .د پانگې ورکوونکو له خوا فشار او ددوی اجنډا ته درناوی.  ۷

 

تعليمي ډرامه " دي  هد بيا رغونې لپاره يو نېانگلستان کې د کروال جنگ نه وروسته په يم نړيد دو

.دا ډرامه په ايمبريج نومې لدل پيل شوېيو فور" نه خپراډم کې ددې د " ر ۱۹۵۰رچر" په نوم په ا

ل تعليمي پيغامونه خپرول.  د ېوونۍ کې دوه وارې بېال باده او په ېفرضي کلي د خلکو په ژوند راڅرخ

دنکي ډېر شول. دا ډرامه تر اوسه خپريږي او ېپورې وه او په لږه موده کې يې اور ډرامې کيسه په زړه

ره بريده ټولنيز ده. په افغانستان کې د راډيوتعليمي پروگرامونه د نولس ډېکيسه يې د تعليم پر ځای تر 

له دل خو د سياسي بدلون او ورپسې د جنگونو ېمې په لسيزه کې د لنډې مودې لپاره خپرېيسوه اويا

لسيزه کې د هغه وخت بي بي سي د پښتو څانگې  ۍکبله په کې ځنډ راغلو.د شلمې پېړۍ په وروست

ډرامې مفکوره وړاندې کړه چې په پيښور کې يې  ېافغان ېمشر گورډن ايډم "  د " آرچر" په ډول د يو

کار  ښودل شو. هغه افغان ليکواالن او هنر مندان چې په مهاجرت کې يې ژوند کوو، پهېبنسټ ک
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ژوند " په نوم يې جوړه کړه.  دا نوم يې ورته ځکه  یکور نو یوگومارول شول چې تعليمي ډرامه " نو

وټاکلو چې د افغانستان نه د روسانو د وتلو نه وروسته ډېر خلک بېرته خپلو کليو او کورونو ته ورتلل او 

رامو د جوړولو ډله.د هغه ستونزې چې دوی ورسره مخ شول، زيات وخت د ډرامو کيسه به يې جوړو

 کيږي او د بي بي سي ونډه ددې خپرول و.  لله خوا پانگه ورکړ ه ټولنويوالو مرستندويلپاره نړ

 

رامې تفريحي اړخ په ډپه راډيو يوه هنري ډرامه خلک د تفريح او د خوند لپاره اوري.دا خوند او د 

کيسه د ژوند انځور وي خو په تعليمي  تعليمي ډرامې کې ساتل گران وي.  په هنري ډرامه کې يوه

ډرامه کې کيسه يو هدف يا موخه لري.ددې په اورېدو به خلک څه زدکړه وکړي؟  کله چې د ډرامې 

ليکوال د يو پيغام پابند شي نو د هغه تخيل هم په کې قيد شي. دا هغه ستونزه ده چې کله کله هنري 

، د يو پر يهغه ملکونه چې داسې ډرامې خپرو  ليکواالن زړه نه ښه کوي چې تعليمي ډرامه وليکي.

ځای ډېر ليکواالن لري چې په گډه ليکنې کوي.  څو مديران ددوی د سکرپټ جاج اخلي او که مناسب 

   :نوري ستونزې يې دا ديشي.  یزياتول وگڼي نو ترې جملې ويستلې شي يا په کې نورې خبرې ور

ياد  واالنو لپاره د پخوانيو کيسو او د کيريکټرونو.   که يوه ډرامه تر کلونو خپريږي نو د ليک۱

نو بل کال ته به د شپږو کالو وي او  یساتل وي.که يو ماشوم په يوه ډرامه کې د پنځو کالو د

 وولسو کالو وه نو اوس به د اتلسو وي. اکه مور يې د 

 وي او که نه؟ یبه څو وارې او د خبرونو سره تړل .د پيغامونو تکرار۲

کيږي نو دا پيغام به بل  لډرامه کې اورېدونکو ته د ماين د خطر په اړه پيغام ورکړ هو.که په ي۳

 ځلې په کوم ډول او کله خپروي. 

لوبونکي که په اصل ژوند کې بل ځای کډه وکړي نوپه ډرامه به يې څه اغيز  .د کيريکټرونو۴

 وي.

 سه کې به څومره بدلون راولي..د يونامتو کريکټر وژل به په اورېدونکو څه اغيز ولري او په کي۵

.د هرې ډرامې په پای کې د تلوسې ساتلو لپاره څه پکار دي چې خلک ددې بله برخه ۶

 اورېدو ته وهڅيږي.       
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د تعليمي خپرونو لپاره پخپله خبرونه يوه سرچينه  کر وکړو.ذپه تېرو پاڼو کې مو د خبر د سرچينې 

وي او په خبرونو کې هلته د مرگ ژوبلې او تاوان کچ ښودل کيږي يا  یسيالب راغلوي.  په يو ځای کې 

 ېکړې او خلک په څه حال دي.د تعليمي خپرونو ژورناليست هغه دا چې چا ورسره مرستې وکړې يا ون

ښو ستونزو جاج اخلي، ورباندې معلومات راټولوي، د بېلګې په توگه د ېپلو ته د ورپځکې سيالب  ېسيم

و د ناروغيوپه اړه يشي.د انسانانو او د څار یاوبه پاکې نه وي نو په هغه حال کې خلک څه کولڅښلو 

شي.دا هغه دنده ده چې ممکن د  معلومات او د هغوی درملنه څنگه او کوم ځای نه تر السه کېدای

اتو نورې خبرونو د ورکولو نه يې ارزښت زيات وي.  د خبرونو نه پرته د تعليمي خپرونو لپاره د معلوم

 سرچينې او ورسره تړلي ستونزې دا دي.

دا د وروستيو معلوماتو لپاره ښې سرچينې دي  ،.د راډيو خبري خپرونې، ورځپاڼې، تلويزون۱

دو لپاره يې تياروئ، په دې کې ځينې شيان ېخو تر څو تاسو خپل پروگرام جوړوئ او د خپر

 دلي وي يا ممکن اړتيا يې نه وي. ېاوړ

، او تر هغې يپلو پاره د اوبو د پاکولو الرې چارې ورته ښايځه، تاسو د سيالب د بېلګې په توگ

وي بلکه په بوتلو کې پاکې اوبه  یه ټولنو ورته نه يوازې د اوبو پاکولو" فلټر " لگوليمرستندو

 وي.  يهم رسول

دوی د ژوند ژواک په اړه معلومات.  عامو خلکو سره د  .ولسي وگړو سره خبرې، مرکې او د۲

شي.   خو کله کله دا معلومات ساينسي نه  ایدېژوند تجربې وي چې نورو ته پرې ګټه رس

ژنو، د سلو ېرمنې راته وويل چې " سياه دانه " چې د کلونجي په نوم يې هم پېيوې م،وي

 ده چې په ساينس کې نه ده ثابته شوې.   ه. دا هغه دعویناروغيو عالج د

د پوهاوي لپاره خپرې  خلکو و نور ليکلي معلومات چې دخبري پاڼې ا ه ټولنوي.  د مرستندو۳

نيوي يا د درملنې لپاره حکومتونه الرې چارې لټوي خناروغۍ د م ېځانگړ ېشوې وي.د يو

 واو د روغتيا ټولنې ورسره مرسته کوي. خو داسې خپرونې د يو ټاکلي وخت لپاره وي او په هر

کې پيغام هم بدليږي. يو وخت  د جذام  ړنې کيږي اود هغوی په نتيجهېکې نوې څ نوڅو کلو

اري ناروغي ده او ددې مريضان به يې له ښاره بهر په ژوند کولو سد مرض په اړه دا نظر و چې 

 او درملنه يې هم پيدا شوه.  یاري نه دسړنو وښودله چې دا مرض ېيستل. وروسته طبي څااړ 
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 هر هغه ژورناليست چې د،اموسډيا( او قېالمعارف ) انسايکلوپيرت .  درسي کتابونه، دا۵

شي.خو کله کله دا  یستيه اخټتعليمي خپرونو دنده پر غاړه لري، له دې ليکلي سرچينو گ

 یکار ده چې د يوې بلې سرچينې سره يې هم سپيناوه پ ليکلي معلومات هم زاړه وي او

 وشي.  

چ انجن( لکه لټونکي وسيلې ) سر کې يو شمېره نټرنيټ ته مو الس رسيږي نو په هغا.که ۶

ر ژورناليستان د مخې سره " ويکيپيډيا" راواخلي او ډې اشئ.نن سب یستيگوگل نه کار اخ

وي خو ضرور نه  يددې ليکلي معلوماتو نه د پروگرام سکرپټ وليکي.د انټرنيټ معلومات نو

چې که يو  ید ید زدکړو په سيسټم کې داسې بنديز لگول شو تانياده چې سم هم وي. د بر

ستل شوي معلومات ليکلي وي نو هغه ته نومرې نه ورکوي.  په يويکيپيديا نه اخمحصل د 

ټه يې سمه نه وي او نور کله په کې ېښو نېدې کله شمېرې غلطې راخيژي، کله د تاريخي پ

عامو خلکو دومره گوتې وهلې وي چې د ملنډو وړ وگرځي.د تعليمي پروگرامونو جووړونکو له 

خو بيا د يوې بل سرچينې سره يې هم  یې معلومات واخلي دکار دي چې له انټرنيټ ده پ

 پرتله کړي. 

 

کيږي. د  لسې ورکړېه ټولنو او حکومتونو له خوا پيد تعليمي پيغام د خپرولو لپاره ميډيا ته د مرستندو

 د واکسين د الرې کيږي.  که په خپرونو کې ددې واکسين لپاره تبليغات وشي نو یيوې ناروغۍ مخنيو

افغانستان په شان غرني هېواد کې واکسين  د ره بيا ماشومان.خوېممکن ډېر خلک وژغورل شي، په ت

وړل ډېر وخت نيسي.  که په هغه واکسين وخت تېر شي او دا مسموم وي نو پړه يرې پرتو سيمو ته ېل

 به يې د چا په غاړه وي؟

ره او نور داسې سکوي چې کيمياوي سې ورېشرکتونه پ ید کرنې د پروگرامونو لپاره ډېر وخت هغه لو

لپاره په اوبو کې "  مواد جوړوي.  په يو کلي کې کروندگر د خپلو سابو او ترکاري د چينجو د وژلو

اينجه" گډوي چې يوه لرغونې او پاکه الره ده او انساني روغتيا ته هم ورباندې تاوان نه رسيږي.  د 

دې سره يې غرض نه وي چې د اينجې راټولوونکي رې جوړونکي خپلې گټې ته گوري او له سکيمياوي 



198 
 

 

جوړونکو اخالقي دنده ده چې د يو شرکت د تبليغاتو نه وړاندې  پل شي.دا د تعليمي خپرونوځبه پرې و

 وگوري چې پرې خپل ولس ته خو تاوان نه رسيږي.

 

ژبه د خپل پيغام بل ته د  کيږي. مهم گڼلد ژبې سمه کارونه زم کې يد بل هر مسلک په پرتله په ژورنال 

معلومات ورکوي او دا په هغه ژبه پکار وي چې  او رسولو يوه وسيله ده.  ژورناليست خلکو ته خبر

 اورېدونکي، کتونکي يا لوستونکي پرې پوهه شي. 

 

لمه ډېره يله يو ملنج ضرور وي.  کله کيلمه ننگونه يا چيد مپه مرکه کې د مودب تورود کارولو سره سره 

ي او په پښتو کې عربي، فارسي يا د انگرېزۍ توري کاروي. په داسې حاالتو کې که امکان يرسمي ژبه وا

ينې وخت  ژورناليست د يونالوستي ځوکاروي.  ېژبه د ولسچې د  شئ یکولوي نو له هغه خواست 

لسي وگړو سره د مرکو پر وخت او دا ستونزه د و نه پوهيږي ېپر هغهي، چې يکس سره ډېره ادبي ژبه وا

او داسې نور توري  "واب په پای کې " يو جهان مننه، تشکرځکله کله ژورناليست د هرښيږي.  ېپډېره 

کارول  د مرکې پر وخت د داسې تورو کاروي. په دې کې شک نشته چې د پښتنو ټولنه دوديزه ده خو

ي.  ش ېزارهبترې ي يا د تلويزون کتونکي راډيو اورېدونک د هي او بلييو خو د ژورناليست کمزوري ښا

 ېد ثبت شو  خبرې روانې خوند کوي او هغه څه چې د خبرو تسلسل ماتوي، له هغې ډډه پکار ده.

 شي. ای دېيستل کامرکې نه داسې ټولې اضافه جملې او توري 

 

 کې چې..... حال اسېد په. …......ايا .....څرنگه چېئستاسو په نظر.......څه فکر کو

واب په پای ځکوي.همدغسې د  يلوستونکي ستړ او ياورېدونک تکرارا ډول الفاظو په يوه مرکه کې  د

د  .د بېلګې په توگه يو سياسي مشرشي یلږوزېکې " ښه ډېر ښه" په راډيو او ټي وي کې ستونزې 

ډکه ده" او  هوله پروسه له فساد، " دا ټياو د خبرو په پای کې واي یانتخاباتو له نتيجو خوشاله نه د

 دوېبې طرفه پاتې ک داسې جملې ستاسو دي.يوي او " ډېر ښه" هم واځژورناليست ورته سر هم خو
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 ژوبلووژل شوو او  کې يې يو چارواکي نه د ځایدنې پر اي.  يوخبريال مې وليدو چې دبم د چمخه نيس

ل. د راډيو او تلويزون مرکه کوونکي د يو  ستو او پخپله يې د جملې په پای کې " ډېر ښه"يحال اخشوو

 .وياو غوره  ميلمه په ځواب که سر وخوځوي نو دا بهتر

 ژباړه او ترجمه

شتمې پېړۍ په سر کې شپږزره نهه سوه ژبې ويل کيږي چې ځيني يې تر ېد يوې اندازې تر مخه د يو

کان نه لري ځکه د هرې ژبې چې د يوه ژبه بل ته اړول ام یاوسه ليکدود نه لري.  دا هم يو حقيقت د

لو او ليکلو سيسټم له بل توپيرلري.  مونږ يوازې د يوې ژبې نه مفهوم يا مطلب بلې ته اړوو چې ژباړه يدو

نوميږي.په پښتو کې ژباړه د ترجمې متبادل گڼل کيږي خو د " انټرپريټيشن " لپاره ځينې کسان د 

به په بلې ژبې اړول کيږي. ژباړه ېغه شاخبرې همکاروي. دا د يو کس  زباني ) شفاهي(  یترجمانۍ تور

د يو راپور، خبر يا د مرکې د ليکلي متن نه په ليکلي بڼه خپريږي.د ژورناليست د کار يوه برخه ممکن د 

ورځ کيږي.د ژباړې خپل شرايط  هکې هر والو خپرونوينورو ژبو نه خبرونو او راپورونو ژباړه وي چې په نړ

 دي.

ه هغو دواړو ژبو مکمل حاکميت ولري چې په کې کار کوي.که څوک له بايد پ ی. ژباړونک۱

 انگريزي پښتو ته ترجمه کوي نو پکار ده چې د انگريزي محاورې سره بلد وي.  

 ولولئ او بيا يې ژباړه پيل کړئ. هراپور يا خبر پور ی.  د ليکلو نه وړاندې يو ليکل۲

. کله کله یهر يو توري مانا نشي درکولشي خو د  ی.  قاموس يا ډکشنري درسره مرسته کول۳

وکارول شي نو د جملې  ید يو توري لپاره په بله ژبه کې د يو نه زيات توري وي او که غلط تور

 .   ناسم وژباړل شيمفهوم کې به 

.  د پښتو په شان په نورو ژبو کې هم لهجې شته او د تلفظ ځينې توپيرونه د غلطي ترجمې ۴

 شي.  سبب کېدای

 شلو مفهوم واضح کيږي.ېې جملې او يوه جمله په څو برخو کې په وډژباړې پر وخت لن .  د۵ 

توري مه جوړوئ. په  ي.  هغه توري چې پخپله ژبه کې يې متبادل نه لرئ، په زوره ورته نو۶ 

 دې به بل ځای هم خبرې وکړو.

اډي کې راوړل ې مظاهرې پر وخت پوليسو په خلکو اوبه وشيندلې چې په يو ځانگړي گيلو ېد يو

ي.  يو يکاريږي. " کينن " په انگريزي کې توپ ته وا يکيږي او په انگريزي کې ورته " واټرکينن" تور
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و چې که په  " د اوبوتوپ" په نوم وژباړلو او خبرونه يې لوستل.  مشر ورته په قهر یکس هغه گاډ

.د ژورناليست لپاره یويل ایوه به يې توپ نه تنوهغه گاډي  ایو یتلويزون يې د مظاهرې راپور ليدل

 ښوځان خبرول هم ضرور دي چې د راپورونو په ژباړه کې ورسره مرسته کوي. ېدژبو د علم نه پرته له پ

نه زياتې ژبې په کې ويل کيږي ډېر الفاظ د ژباړو د الرې په ژبه کې راغلې  ېپه هغو ټولنو کې چې د يو

مانا وپوښتل شي.  يو ژورناليست د دې  يري اصلوي.ښه خبره دا ده چې د هغې ژبې ويونکو نه د تو

. په انگريزي کې د یوزيراعظم ټوني بلير د بوش کوکرې ) کوترې( د تانياجملې ژباړه وکړه چې د بر

 تانياکاريږي اوپه لويديځ کې خلک يې بد نه گڼي. مانا يې دا وه چې بر یکوکري لپاره د " پوډل" تور

 ي هم هغسې کوي.  يورته وا اکخپله تگالره نه لري او څه چې امري

وي چې خپل بادار ته د خطر پر وخت په غپا خبر ورکوي.   یپه انگريزي ژبې کې " واچ ډاگ" هغه سپ

وي اوکه څوک غلط کار  دا يوه محاوره هم ده او د داسې کس لپاره کاريږي چې په هر څه يې نظر

يرليڼد يوې اپه يوکورس کې د   وي.په کابل کې د ژورناليستانود روزنې وکړي نو خلک پرې خبر

ژباړونکي ژبه بنده شوه او  وويل چې ژورناليست لکه د " واچ ډاگ" په شان وي.  د هغې د ېښوونک

ي.زه هم هلته وم نو هغې ي" ووايسپ يحيران والړ و چې څنگه پنځلسو ژورناليستانو ته " څارونک

 یکنځله ده نو د " واچ مين" )څارونک" ويل ښيښوونکي ته مې وويل چې په دې ټولنه کې چا ته " سپ

( به بهتر وي.  خو هغې له يې خوند ورنکړو چې " واچمين" هغه مفهوم نه ورکوو چې دې یسړ

 غوښتو.

ونو کې ممکن تاسو خپل الفاظ او جملې په دې توگه وليکئ چې په مفهوم يې خلک پوهه يپه ډېرو ځا

 شي .

 

غه وي چې راپور، خبر ااو تکړه ژورناليست هم ييو مهارت دسکرپټ يا متن ليکل د ژورناليزم 

ن او کله کله په راډيو کې د وياند لپاره نورو خلکو سکرپټ زوشي. په تيلوي یاومضمون پخپله ليکل

 ددې د ليکلو پر وخت ځينو ټکو ته پام کول پکار وي. وي. لیليک
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ژبه په  خبر رشي چې د يوېنولو په جوش کې ځينې ژورناليستانو نه هد ډېرو معلوماتو او د حقايقو د بيا

ره پيدا کول دواړه ېورکول او په هغوی کې و یشي.خلکو ته خبردار یږولېښنې زېره او اندېخلکو کې و

لۍ وړاندوينه کړې ده نو تاسو د هغې خبر د ليکلو پر يتوپيرلري.که د موسمياتو ادارې د يوې سختې س

ورکړئ چې " که ترکاري يا ميوه مو په بام د اوچولو لپاره ايښي دي نو راټول  یرداروخت ممکن دا خب

، يا سيلۍ به ونې له بيخه وباسي، د هغو معلوماتو نه یيې کړئ" خو دا ويل چې کورونو ته دزيان خطرد

 یلښنې پيدا کوېښه شوې ده نوپه خبر کې دا ليکل اندېډرامه جوړوي.که په يو ځای کې د کولرا يوه پ

شي چې کولرا ژر خپريږي.  د کولرا د مخنيوي لپاره ممکن تاسو د يو ډاکټر يا د روغتيا پال سره خبرې 

ره او ېوکړئ چې نورخلک بايد څه وکړي. د راډيو اورېدونکي ماشومان هم وي او په هغوی کې و

 ږول غير اخالقي کار دې. ېښنه زېاند

 

عمومي مفکوره لرو او په هغې باورهم وکړو. د بېلګې ه اړه مونږ کله کله يود انسانانو يا د يوې ټولنې په 

په توگه زمونږ د ټولنې ځينې خلک په دې باور دي چې د سپين پوست " لرونکي ) اروپايان ( هوښيار 

سې راټولوي. که داسې خبره د يوې ډلې لپاره ېخلک وي، پنجابيان هره ورځ دال خوري او يهودان پ

ي، نو هلته به ځينې خلک داسې هم وي چې ددې مفکورې په چوکاټ کې نه راځي.دا ريښتيا هم و

کې يې  وي.د پښتو محاورو او متلونو ييهغه ستونزه ده چې په هره ټولنه کې شته او د تعصب ښکارندو

" د اصل نه خطا نه وي" مانا هغه کس چې په خټه د لوړې کورنۍ وي، غلطي ه دي لکه څو بېلګې شت

.زمونږ د ژبې یدا خبره هيڅ حقيقت نه لري او بله د " اصل " تعريف هم څوک نشي کول .ینشي کول

ي جملې دي ه ينورې داسې جملې، لکه "ښځې ناپوهې وي، يا د لوړسړي عقل په پوندو کې وي، کليش

 .    هی داللت کويناپو په خپل راپور، مرکه او خبر کې يې کاروي د هغه پر د ژورناليستکه کوم  چې

او " سټيريوټايپ" لپاره هيڅ ځای نشته.په تفريحي  خبري پروگرامونو کې دداسې ډول متلونوپه 

. یپروگرامونو کې يو چا که په مرکه کې داسې خبره کړې وي نو تاسو دا د حقايق په توگه نشئ خپرول

ويديځ مطبوعات دي.جرايم په هرې ټولنې او ملک کې کيږي.  خو که په ل يلگه يې د لويديځ ځينېيوه ب

کې يو مسلمان جرم وکړي نوترڅو چې د " ترهگرو" سره يې اړيکې ثابتې نشي، د حقايقو قتل روان 

 وي. 



202 
 

 

 

په تېرو پاڼو کې مو په دې خبرې کړې وې چې ځينې توري که څه هم يو حقيقت په گوته کوي، که 

خونده وي.  ښکنځلې، ښيرې )  د کرکې احساس وکړي نو هغه بې ټولنه يې په اورېدو يا په لوستلو

ښيراوې( او د يو عيب ذکر په ملنډو کول بې خونده وي.  کله کله ځينې ژورناليستان ددې لپاره چې د 

نه، نه وباسي چې په کې بدې  ي، هغه توري له مرکې يا راپوريوينا کوونکي ريښتوني احساسات وښا

 ز نه کوي. ېا مانا څه اغردې ويل شوي وي.داسې توري په اصل کې د مضمون په متن ي

ينو غړو لپاره داسې توري کاريږي چې هغه ښکنځلې وي.د تعليمي پروگرامونو ځکې د بدن د  په پښتو

ورکړي بې له دې چې څوک پرې ناراضه  یوي چې څنگه خلکو ته پوهاو اجوړونکو لپاره دا يوه معم

شي خو  ایهر څوک يې اورېد شي. همدغسې د جنس په اړه خبرې کول د راډيو د الرې گران وي ځکه

دا ممکن په ورځپانې يا په مجلې کې يو څه په اسانه وليکل شي.  زيات وخت طبي نومونه د خلکو لپاره 

وگړي په  د منلو وړ وي ځکه ډاکټران دا توري کاروي.  خو دلته بله ستونزه دا وي چې بيا د ولس ډېر

انون هم په نظر کې ونيسئ.  د بېلګې په توگه د هغه ساينسي جملو نه پوهيږي.  د ژبې په کارونه کې ق

ممکن په قانون کې يوه مانا ولري او په ولس کې بله. جنايت، قتل، بې پته کول،  يبډو يا د رشوت تور

ر نور توري په قانون کې خپل تعريف لري او د يوې قضيې پر وخت به ډېاو داسې  یزبرزنا، جنسي تېر

 غه کارول کيږي.  اهم

د معيوبينو لپاره چې کوم توري کاريږي هغه کله کله د چا د سپکاوي لپاره کاريږي.د په پښتو کې 

 يتوري دي خود سکرپټ ليکلوکې مونږ د " نابينا" تور هبېلګې په توگه " ړوند يا ړنده"  د پښتو سوچ

 ، گوډ، شل شوټ اوهڼا، کي) هغه چې په خبرو کې يې ژبه بنديږي( گونگېړا، چيکاروو.  د پک يا گنج

 داسې نورو لپاره متبادل توري څه دي؟

 

 یدو هڅه وکړي، ځينې خبرونه دده احساسات هم راپارولېې پرې پاتې کبکه ژورناليست هر څومره 

.مرگ ژوبله، د انسانې ایدېښو نه بې تفاوته نشو پاتې کېرځې د پوشي.د انسان په حيث مونږ د هرې 

لو انسانانو غبرگون هم توپير ېز کوي.د بېال بېد هر انسان په حواسو اغ گوليوغږ غړو ليدل، د بمونو او د
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شي په ژړا شي.  کله کله ژورناليست ددې  يم کېدایېلري. يو کس به خاموشه وي، بل به په قهر او در

 یيا اورېدل ييې په الفاظو کې لوستل يز الندې چې خپل سکرپټ ليکي نو لوستونکېاحساساتو تر اغ

 بپاڼونه يو څو بېلګې مې رااخيستې دي.ېدلته د پښتو وشي. 

زمونږ د استخباراتو په سترګو پردې خورې دي او دغه سترګه له چخو او خځلو ډکه ده، .  "۱

ټول لګيا دې زمونږ سترګو ته خاورې راشيندي او نظام هم الس نه لري چې خپله سترګه 

 ".پاکه کړي

ې خو موږ د افغانستان دننه له نژدې دېرش ميليونه ځکه د کرزي د غضب په جهنم ک .  "....۲

وګړو سره سوځو؟ آيا زموږ د دوزخيانو درد موږ خپله ښه درک کوالی شو او که د اروپا او 

 "جنتيان؟اامريکا 

د مخکنيو اندېښنو سره سم چې په پنځو کالو کې به دغه پوهنتون په بشپړه توګه . "... ۳

دېښنه د رباني خان زوی په واقعيت بدله کړه او خپل تنظيمي پوهنتون وي، دا دی دغه ان

 ......"پالن يې ښه بربنډ کړ

خپله کرکه او مايوسي په الفاظو کې راوستل د راپور نه زيات په تبصره، انشايه ) کالم( او مضمون کې 

يز څ اغېزيات ځای لري.خو " بې خونده ژبه" بيا هم د منلو وړ نه وي. داسې الفاظ د مضمون په متن ه

نه کوي خو په لوستلو ممکن د خينو خلکو په زړه کې نوره کرکه او يا مايوسي پيدا کړي.  دداسې متن 

د ليکلو نه وروسته پکار ده چې ليکوال د يو ساعتونو لپاره ليکنه پر ځای پريږدي او وروسته يو وارې بيا 

احساسوي، وروسته نه وي دو نه وړاندې هغه جوش او کرکه چې ليکوال يې ېورته کتنه وکړي.  د خپر

 پاتې. نو داسې ليکنه ولې د نورو د تکليف سوب شي.  

 

دا هغه توري وي چې د يو کس يا د فعل ښه او بد په کې بيانيږي.  لکه چې د تاريخ په ليکلو کې د صفت 

مله د توري نه کاريږي، په ژورناليستکي ليکنه کې " صفت" ځای نه لري.  دلته د يو مضمون يوه ج

 ستې ده. " يبېلګې په توگه مو رااخ

او  مبارزه، مفکورهدله. د ماللې ېوګرځړانې تاريخي مشعل يماو  پوهې، صداقتمالله نورنو لکه يو د 

په خپلو وينو کې شمعه  وي. که مالله لکهروښانه او  سره لمبه تودهفعاليت به تل په افغانانو کې لکه 
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کړه. اوس د پښتنو په روښانه يې ټوله سيمه  وينو سروشتون اودله، مګر په خپل ېدله او وسوځيوتپ

نه د ساتلو لپاره  ظلمپورې اړه لري، چې د خپل ټبر د خپلواکي او د ړانه يماو پښتونولي ، همت، غيرت

 .څه کوي

دې ته ورته ليکنې ممکن د يو کس احساسات څرگند کړي خوهغه کس چې مضمون د معلوماتو لپاره 

 څه گټه تر السه کوي؟ لولي، له دې جملو

 

د يو تفريحي پروگرام وړاندې کوونکو به يو بل سره ټوکې کولې چې پروگرام پرې خوندور شي. يوه ورځ 

ړه پوښتنه ېمه ورځ له مييې دا ټوکه په ژوندۍ خپرونه کې وويله. "يوې بدرنگې ښځې د واده په دو

 هړه ورته وويل، بس ما ته مخ مه ښکاره کوه، نورېم وکړه چې په سخرگنۍ کې له چا چا مخ پټ کړم؟ 

دې خپله خوښه ده" ډېر خلک ممکن دا ټوکه ساده وگڼي خو په يوه ټولنه کې هم ټول خلک ښکلي نه 

يمه دا چې يو کس هم دا توان نه لري چې د ېوي او بله دا چې هر کس د ښکال خپل معيارلري.  در

گ پخپله خوښه بدل کړي.) په پالسټک سرجري ممکن دو پر وخت خپل شکل يا د پوستکي رنېږېز

د سپکاوي اړخ لري چې  ددې ټولو اخالقي خبرو سره سره دا ټوکه د ښځو ځينې شيان بدل شي(

 کړي.  ه ممکن سړي يې احساس ن

ټوکه يوه ساده او بې ضرره خبره وي چې خلک يې په اورېدو وخاندي، ملنډې د چا د سپکاوي لپاره وي 

خبره  په شخصيت وخاندئ خو هغه د شرم يا د خجالت احساس وکړي.   د ملنډو چې که د يو کس

گان سوب شي.تاسو د خپلو ملگرو په يوه ډله کې چې کومې ټوکې کوئ پممکن د ډېرو خلکو د خ

ممکن هغه د نورو د پاره د اورېدو يا د منلو وړ نه وي. ستونزه په دې کې ده چې که خبر نه يئ چې 

 يا خوشاله نو هغه خبره مه خپروئ.  څوک به پرې خفه شي

د تفريحي پروگرامونو جوړوونکو لپاره الر ښوونه دا وي چې نژادې او مذهبي ټوکو د خپرولو نه دې ډډه 

وشي. هغه ټوکې چې د چا د عيب په اړه وي او جنسي ټوکو د خپرولو نه وړاندې خپل ايډيټر سره 

وروستۍ جمله به څه وي چې خوندور وي.دې ته مشوره وکړئ.  د سکرپت په ليکلو کې يا ساتئ چې 

ي. زيات وخت دا په سکرپټ کې نه وي. تاسو که په راډيو يالين " وا يپه انگريزي کې " تهرو او
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ر پام کوي او هغه جملې هم د هغې لهجه او ستاسو د غږ په تمسخر ډېاورېدونکي الفاظو او جملو ته 

 پوهيږي.

 

پاره مطبوعات ډېرمهم رول لوبوي. د هرې ژبې ميډيا د معياري ژبې څو اصول د ژبې د معياري کولو ل

ټاکلي وي.د بېلګې په توگه عربي ژبه د شلو ملکونو رسمي ژبه ده او د هر يو ملک په مطبوعاتو کې 

ونس او مراکش خلک پخپلو کې تغه کالسيک ) ادبي( ژبه کارول کيږي چې دقران کريم ژبه ده.د اهم

ي په هغې د سوريې يا د عراق خلک ممکن پوهه نشي ځکه په هغې عربي کې يژبه واچې کومه عربي 

 ونس او د مراکش تلويزون، راډيو او د ورځپاڼوتفرانسوي او بربري ) قبايلي ( توري گډ شوي دي.  خو د 

ژبه کالسيکي عربي وي.د بي بي سي د عربي څانگې ځانگړتيا په دې کې ده چې کله د کار لپاره د 

عربي  هد عربي ژبې هم وي.  دژورناليست لپاره په کالسيک ازموينهمرکې او ازموينې نه عالوه يوه عادي 

عربي  ېکې ليک لوست ارو مرو پکار وي. که څوک وغواړي چې په مطبوعاتو کې کار وکړي نو کالسيک

شو  یکول په مطبوعاتو کې کاريوازې هغو خلکو  زدکړې ته اړوي. يو وخت د انگريزي ژبې همدا حال و.

 چې د انگريزي ادبي ژبه به يې زده وه.   

 شي؟ آيا دا کار په پښتو کې کېدای

ښو چې ډېرو نويو خپرونو ته الره جوړه کړه مونږ په لنډه موده کې ېشتمې پېړۍ په سر کې هغو پېد يو

يو کس  څو نوي ژورناليستان په کار ولگول.  دچټکو روزنو لپاره مې د ځانگړو کورسونو ته ورواستول. 

نولواو د کار په اړه مې دده خبرې واورېدې چې که ستونزې ېنو يوه ورځ مې ک درې مياشتې کار وکړو

وي نو حل يې کړو.  هغه راته زړه نا زړه خبرې کولې او بيا يې وويل" ډېر معذرت غواړم، ما د کله 

 ره شوه"  ېدې، خپله پښتو ژبه رانه ه یراهيسې چې "دلته" کار پيل کړ

ژبو، ستونزه ده چې د پښتو ژبې هر ژورناليست ورسره مخ کيږي، ځکه د پښتو هم لکه د نورو  دا هغه

ډولونه لري او هر کس غواړي چې دده لهجه دې معياري او رسمي وگڼل شي.نورو  لهجې اوه ايزې مسي

او که څوک خبرې کوي نوپه نيمايي کې يې  ی دیين الس پورې کړاکولو په کمپ هبيا ددې د سوچ

 .يوه ډله کسان چې اوس په بهر ملکونو کې ژوند کوي او درې څلورینه د یټي چې دا د پښتو توروتر
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ژبې يې زده کړي دي، په دې غم کې دي چې پښتانه دې يوازې پخپله ژبه کې تعليم وکړي، که نه 

 پښتو به ختمه شي. 

ي نودا د يشته" واکه څوک په يوې سيمې کې ډوډۍ ته "مړۍ" يا ونې ته "درخته" او ښايسته ته "خ

ملنډو او د ټوکو نه پرته د يوې سيمې مروج توري دي چې په الرو کوڅواو کورونو کې يې هره ورځ په 

وسي ځکه د ازرگونو خلک کاروي او پرې پوهيږي.د پښتو ژورناليست بايد ددې ټولو لهجو نه خبر و

 یستونزه دا ده چې ښه نوميالمرکو پر وخت د هر ډول خلکو د ژبې او لهجې سره مخامخ کيږي.  زمونږ 

واوري نو سمدالسه پرې  یژورناليست به وي او په خلکو کې به نوم هم لري. خو کله چې يو ناشنا تور

ری نه او " مونږ خو چرې په ژوند دا تو ينه د يملنډې وهي او مخالفت يې پيل کړي چې دا د پښتو تور

و، څه پرې کوې؟" د پښتو نه يې وباسې؟ " پوښتنه دا ده چې" ښه اوس خو دې واورېدیاورېدل دی

 منې يې؟ که کاروې يې؟

سانتياوې ورکړې دي نو بلې خوا ستونزې يې هم ا که يوې خوا ډېرو خلکو ته د ليکلو ژۍټکنالو ۍنو

ي لوستل لږ او ليکل ډېر ينو ښا ئږولي دي.د پښتو ويبپاڼو او د فيسبوک کاروونکو ليکنو ته چې وگورېز

چې  یاو دليل يې دا د ی دیالس د امال په بدلولو الس پورې کړ یڼو په لوبپاېشوي دي. ځينو و

ته مات کړي.دوی طالب په تاليب،  شاه محمود په شامامود او  نوځوانان خپلې ژيې کې خبرو او  ليک

يې ليکلې وه، دليل يې راکړو چې مونږ غواړو  مجاهد په موجاهيد اړولي دي.  يو کس چې داسې امال

د ژبې د ولسي کولو لپاره خلک په "خلگ" او زراعت په  تورونه پاکه کړو.ځينې نورپښتو د عربي 

 "زرات" ليکي. نور ددې د ادبي کولو لپاره  ستونزه، په ستونځه او کيسه په قيصه ليکي. 

بريالۍ شوې ده.د  کې د پښتو ميډيا څه نا څه د تورو او اصالحاتو په معياري کولو رشو کالوېپه تېرو د

شي، ساده ژبه دې وکاروي.  د يو ملک مشر د  یست دنده دا ده چې پخپل کار کې هر څومره کولژورنالي

خپل ولس سره د هغوی د پوهې په کچه خبرې کوي او چرې هم دومره لوړه ادبي ژبه نه وايي چې 

ه او مهم کار خو دا دی چې خلک پخپله خبره پوڅوک پرې پوه نشي.دا د ژورناليست لپاره يوه بيلگه ده 

 . کړې او خپل مطلب ورته سم او پوره ورسوي

 

 



 
 

 

 

صفيه حليم  په پښتو او انګريزۍ ژبو کې د شپاړلسو چاپ شوو کتابونو ليکواله ده.څېړونکې او 

ژورناليسته  صفيه حليم په پېښور کې زېږېدلې ده او لوړې زده کړې يې هلته او په سکاټلينډ کې کړي 

نکې وه او بيا يې د ژورناليستې په توګه د بي بي دي. لس کاله ښوو

سي له پښتو څانګې سره پوره شل کاله کار وکړ. د سيمې له بې 

شمېره سياسي او غير سياسي شخصيتونو سره يې مرکې کړي 

دي. افغانستان او قبايلي سيمو ته  يې سفرونه کړي او په اړه يې نه 

تو کړي،بلکې د دغو يوازې راډيويي راپورونه او  پروګرامونه  چم

سيمو په تړاوو يې يو لړ ليکنې هم کړي دي. هند، ترکيي،  مصر، 

چين، امريکا، ايران او د اروپا د يو شمېر هېوادونو  په ليدو يې د 

 نورو ټولنو حالت هم ليدلی او سفرنامې يې ليکلي دي..

ر دغې دندې پاتې کال کې د بي بي سي د پښتو څانګې مشره وټاکل شوه او  لس کاله پ ۱۹۹۴په 

کال کې د دريو مياشتو لپاره هند ته والړله او  دغلته يې پر مېشتو پښتنو څېړنه وکړه او  ۲۰۰۳شوه،په 

 د راډيويي پروګرامونو ترڅنګ يې پر هندمېشتو پښتنو څېړنيز کتابونه هم وليکل.

کاله په ترڅ کې د  کال کې د افغان ژورناليستانو د يوې روزنيزې پروژې مشره وه،او د يوه ۲۰۰۴په 

 هېواد په بېال بېلو واليتونو کې څه باندې دوه سوه ژورناليستان وروزل. 

 اوس يې په بي بي سي کې دنده پرېښې ده او د خپلې سيمې د تاريخ په اړه پر ليکنو او څېړنو بوخته ده.

 (  ۲۰۱۶) اګست  د صفيه حليم پښتو چاپ شوي اثار :

 

 ـ ۱۹۹۳مانو ادبيات(ـ د سندباد اووه سفرونه )د ماشو .1

 ـ ۱۹۹۹نيمگړی انځور )لنډې کيسې(ـ  .2



 
 

 

 ـ م ۲۰۰۱ښکلی کتاب )نثر(ـ  .3

 ـ م ۲۰۰۲زبېښاک )ناول(ـ   .4

 ـ م ۲۰۰۳د ډيوې په غېږ کې )لنډې کيسې(ـ .5

 ـ م ۲۰۰۵نړۍ ولسي کيسې )نړېوال ادبيات(ـ د   .6

 -م۲۰۰۵دنيا )ناول(ـ   .7

 -م ۲۰۰۷کيسې( ـ  ېښايست )لنډ .8

 م  ۲۰۰۸( )څېړنيز(وپالد هندوستان پښتانه )به .9

 -م۲۰۰۹)څېړنيز( ـ  د هندوستان پښتانه )مالير کوټله( .11

 -م ۲۰۱۰ )څېړنيز( ـ  (بهارد هندوستان پښتانه ) .11

 -م ۲۰۱۱)څېړنيز( ـ  پښتانه )باره بستي( وستاند هند .12

  -م ۲۰۱۳ژورناليزم )پوهنيز(ـ چاپکال ـ  .13

 -م  ۲۰۱۳ سواستو )ناول( ـ .14

 –م  ۲۰۱۴ډ( )څېړنيز( د هندوستان پښتانه )روهېلکهن .15

 دوه کتابونه ) لنډې کيسې(   .16

 ټيپو سلطان او شاه زمان )تاريخ( .17

 عجب خان اپريدې )تاريخ( .18

 آنالين کتابونه

 (۲۰۱۳.افغانستان ته د لومړي انګريز سفر)څيړنيز( )1

 (۲۰۱۴) ۱۵۵۵۷.زنداني نبمر 2

 (۲۰۱۴.د لوی لوبې لوبغاړي )3

 (۲۰۱۲ژباړه )–.کيم 4

 (۲۰۱۲ژباړه )  -.اوليور ټويسټ5

 (۲۰۱۲ژباړه )  -.د مونټې کرسټو نواب6

 (۲۰۱۲ژباړه )  -.وسلې ته مخه ښه7



 
 

 

 (۲۰۱۲ژباړه )  -.غرور او تعصب8

 (۲۰۱۲ژباړه ـ)  –.غمژن نسل 9

 م(  ۲۰۱۲ژباړه ) -.ترسلو کالو يواځې10

 م( ۲۰۱۲ژباړه )  -.ربيکا11

 م( ۲۰۱۲ژباړه ) -.کيمياګر12
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