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  رسنيز او ژورناليستيک مفاھيم                                   

  

  

  )اکبر ی( عزت هللا : مؤلف                                                                                                 

     وړاند وينهسريزه           

په » لسواكۍو«او » مشروطيت«وعات او رسنۍ په مطبو چې ږٻپه دې خبره ښه پوھ تاسېږ او مو ،چې  نګه رڅ  
او » مقننه» «مجريه«چې د  په نوم يادويد څلورمې قوې يې ځينې د علم او پوھې خاوندان  دغو دواړوڅانګو کې

ي او خلکوته يې په څار هاو منفي کارون له مثبت یغواو د ھ قوو كړه وړه څاري او نظارت پرې كوي» هيقضائ«
  .واقعي بڼه وړاندې کوي

و چې کله آدم ږږ ټول ښه پوھيچې موھغه ډول نځ ته شوې سره سم اړيکې ھم رام ورنځ ته راغله نړۍ م کله چې دا
وي د ژوندانه ې چې د دشو نځ تهاړيکې رام نځمتر یدوورسره جوخت د نو د ژوند ساه واخيسته وا بي بي حاو ) ع(

په نړۍ كې ی شو چې ويل په دې توګهنو   ،راحت سره راغلې ديصاو ورځنيو اړيکو کٻسې په کBم A مجيد کې په 
. ړندي ګامونه او چت كړي ديګپه Fره كې يې ګټور او موخېلري او د ھمدې   ه مخينهمطبوعات او رسنۍ اوږد

له مخې رامنځ ته  پروګرام ن افغان د اصBحاتو ژور پBن او زموږ په ھٻواد كې ھم رسنۍ د عBمه سيد جمال الدي
او ده پتٻلې وه چې اسBمي ھٻوادونه له كورنۍ زورواكۍ او استبداد او بھرني ښكٻBك څخه د ھمدې رسنيو له  يشو

ې او يچې په اوږده موده كې ھمداسې وشول اوله افغانستان نه تر ايران، مصر، ترك يھوسا او بسياكړ ،Fرې خپلواك
  1.رسنيو له Fرې د آزادۍ تخم وكاره ھندوستان پورې يې په مستقيم او غير مستقيم ډول د

 ،ي خپرونو تر څنګ، غږ يزېچاپله اړخه زياته وده كړې او د  څومره والياو  څرنګوالي، بڼېاوس رسنيو د 
 ېشو هپراخ هتر پخوا ډيريې  هزساحه او اغٻ او د كار يرسنۍ ھم رامنځ ته شو )انټرنيټي(انځوريزې او دوه اړخيزې 

  . ده

 څو لسيزې وړاندې په امريكا كې .ى شي چې ډٻر ځواكمن دولتونه او حكومتونه رانسكور كړيرسنۍ كول  اوس  

كړه  بنډهبر  واټرګيټ رسوايي ھمدې  د لو سره خپرورياFنو د يوه څيړنٻز رپوټ په دوو تکړه او پياوړو خبرسنيو د 
 په نوره نړۍ كې ھم  .چې ريچارج نکسن يې مشري کوله انتخابي حكومت يې رانسكور كړ وخت هاو د امريكې د ھغ

  . ډٻر بې Fرې حكومتونه لړزولي او راپرځولي دي رسنيو

بډو، درغليو  ،تٻر كړ د اداري فساد ېزيات وخت په ملت غولوننھو کلونو يې حكومت چې تر  يسنپه افغانستان كې او
او قضاء ھم ډٻر له ملي غوښتنو  ارګانونه شورورسره د دولت نور ا ،يلوته رس يوڅوك وړلوکسان بې كفايته له Fرې 

پرله پسې، ھوډمنه او  له پاره نځه وړلوله موركولو يا  فساد  غهده چې د ددنده او ھيلو نه لرې دي نو دا د رسنيو 
ونه نيسي چې دا به د  خوارف خو په دې شرط چې په خپله ھمدغه رسنۍ د کوم لوري يا طدوامداره مبارزه وكړي 

 کوي وه دع چې ټولې رسنۍ او خبرياFن يې ته به او ھغه څه  کړيور ګوزار دغه پاک مسلک ته سخت خبريالي

  .  يسخت زيان ورسو

                                                
1
پوھاند محمد کاظم آھنګ –په افغانستان کې د خبريالي لړۍ     
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ګونې قوې وڅاري او د ملت غږ د چارواكو تر  ېدر.  پاره كارو كړيه رسنيو ته اړتيا ده چې د ھوسا او بسيا ټولنې ل
او د څلور مې قوې په توګه خپله سپٻڅلې انساني، اسBمي او افغاني دنده تر  يلو غوږونو ته ھم ورسونړيواد څنګ 

، مدني ټولنې او دولت په يومنظم شکل سره يو له بل سره وتړي او د يوبل غوږونو ته کره او خلک .سره كړي
او ھغه څه چې د ملت او دولت د  ياو شايعاتو څخه په کلکه ډډه وکړ آوازو ،له درواغو يخبرې ورسو ۍرښتيان

  . ين او اخBقو تر سيوري Fندې ورسود قانو خبرياليپياوړتيا سبب ګرځي په سالمه توګه خپلې ټولنې ته د 

  د خپلې مورجانې پاکې او سپڅلې مينې ته يې ډالۍ کوم

  عزت هللا اکبري

  سريزه

که .سپيڅلې دنده ده يوه ډيره غوره او عين حال کېخبريالي يوه ستونزمنه اوپه حقيقت دی چې  روښانهيو ښکاره او  دا
خپله اسBمي اوانساني دنده يې په ښه  ،صداقت سره واقعيتونه خپاره کړي ، پوره اخBص او رېيو خبU په بې پ

او رضايت سبب به وګرځي او په  ۍرب العزت او د ټولنې د ټولو غړو د خوښ یلو ، چې دتوګه ترسره کړې ده
  .ګټياو اعتبار وباور خبU مسلکي وړتيا د ټولنې او خلکو ھمدې سره به د 

خبرياFن خپل ژوندله Fسه  پيښوکې په لسګونو کې ھرکال په بيBبيلوتوګه په افغانستان  ځانګړېاو په  په نړۍ
دندې  سپيڅلې ېد خپلځکه خبU  ،کٻږي وھل او ټکول پرته له کوم دليل ، بندي او لولاو په لسګونو نور مع ورکوي

،که څه ته ځان ورسوئ جګړې ډګر د آنپيښو ځايونواو پاره ده ل منعکسولو او د ترFسه کولوپه خاطراو د واقعيتونو 
واقعي توګه  پاره چې خپل مسووليت اودنده يې په ښه اوه دې ل له خطره ډک دی خود کارغه ھم ښه پوھيږي چې د

او خلکو ته په پوره  Fړ شي ھرې خطرناکې سيمې تهره چمتو وي چې د واقعيتونو راټولو له پا راکړې وي نواج
  .  يلر اړتيا ھغه مالومات وړاندې کړي چې ھغوی ورتهئ ايماندار

و چارواکي موسس نړيوالو په تيره بيا د حکومتونو ته د وضوع م کٻدووژل  خبرياFنو وينو د موږ ،نګه چېرڅ  
ه ډيرې ستونزې دولتي تخبرياFنو  ان يو چې ې شاھددد  تاسېږ او ډير ځله موآن  ،چندانې ارزښت نه ورکوي

دې سپيڅلې دندې  خبU د ډيرځله ليدل شوي چې کله يو  .ژوند له خطرسره مخ کوي ھغوی ړوي او دوجچارواکي  
نړيوال  ډلومشران او د، حکومتي چارواکي کيږيوژل  خواه ل ښکٻلولوريو وخت په قصدي اويا ھم خطايي توګه د رپ

 ،يوکړ څيړنې ازې په يوه يادونه بسنه کوي او ھيڅکله نه دي ليدل شوي چې په دې اړه واقعي پلټنې اومسوولين يو
    .او خپل امنيت بايد په خپله وساتيچې خبرياFن يوازې دي ې پايلې ته رسٻږو د نو

نوپه اړه د کارو یدو د لږ بيا یځکه ھغو وي ښه کاربه يو ويرول  خبرياFنو ي چې دګڼداسې چارواکي  ډيری
وسايل ترې اخيستل  داسې نور مره اويپ،کټ خبرياFنو ډيرځله ليدل شوي چې د   دغه راز،. پوښتنې اوګرويږنې کوي

ھيوادوکې چې د ديموکراسۍ  په ھغو آنکړي افشاءخپل خبر سرچٻنه  د قاضي حکم کوي چې خبU بايد يا ،کٻږي 
  .کٻږي خبرياFن ګواښل  جنډه يې ھم پورته کړې

ټ رپو ھرې پيښې په باب د د ته اړتيالري او په پرتله زياتې ځيرتيا برخو نورو د ،داسې دنده ده چې يالخبري
بريالی خبU ھغه دی چې ژورې ټولنٻزې  ،يپام وکړ ساتنې په اړه ډير امنيت  خپل ځان د ترڅنګ بايد برابرولو
  .لومات ولرياپراخ م او پيژندګلوۍ ،اړيکې
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 ډګر برابرولو شننو او تحليلونو ونو،ټخبرونو، رپو په اړه د موضوعاتو او مسلو پيښو، بيBبيلو ژورناليزم د دغه راز،

 بنسټتاريخ ليکنې  بله وينا ژورناليزم د يا ھم په او ته  چې په دې ډګرکې فعاليت کوي ھغو کسانو .کوي Fره پيداته 

 ھره يوه خبري رسنۍ ھمې پيښې خپروي اوبرخوکې م په بيBبيلو نړۍ ژورناليستان دي چې دغه جوړوي ځکه ھمد

توازن عمل او  په دې اړه پر اسBمي او ژورناليستيکي اصولو .مخکښه وي نورو Fر کې ترپه دې چې ھڅه کوي 
 سره د ژورناليستان په خپلوخپرونورې بې پ اوخپلواک . دهپاره يوه ګټوره چاره ه لپاړکوبيBبيلو  ټولنې د ساتل د

په مخنيوي کې مھمه ونډه لري  مشرانو د ارګانونو موسسواو نو،محکومتي واک د پښوFندې کولوله تر حقوقو د خلکو
  .يواي و ځوابته  غوښتنو خلکو ي چې دباسدې ته اړ یھغو او

 بيBبيلوپه ډګرکې په  ژورناليزم  ټولې د فعاليت کوي چې دا کې په زرګونه بريښنايي اوچاپي رسنۍ په نړۍ نن سبا 

، راډيويي او تلويزيوني چٻنلونو ې دورزشي او تفريحي برخوک ،وزيپ ښوونيزو، ټولنٻزو، علمي، مذھبي، سياسي،
ډول ډول نثرونو، کٻسو،  نظمونو، شعرونو، سرمقالو، خبرونو، دله Fرې  بBګووبپاڼو او و مجلو، اونيزو، ورځپاڼو،
 .پاره فعاليت کويه صليقواوغوښتنول د بيBبيلوسره  ګروھنو يزويډله  په فردي او ډراموپه خپرولواو  فلمونو ،ناولونو

 په اصطBح د پرمخ بوزي او بنسټ پرو بشري ټولنې د اړتياو اوسنۍ د دي چې خپل کاراړ نني ژورناليستان ن

   .کړي تنده ماته مخاطبينو

 قل ا وع ،منطق احساس او ټول د .تږي زړونه خړوب کړيچې خبره ځان اورته اچوي  چا فعال ژورناليستان ھغه د

 ھم د يوکاررسن د. کٻږي ليدل  کې ټولنو ډيره په ليبرالو سرګرداني ترا د منځ سرګردانه دي او دين اومنطق تر ،منطق

پوھې ھم برخمن وي ځکه  سوداګرٻزېله  پوه خبرياFن له ھر څه زيات بايد وي او بنسټپر موندلو  ښه بازار
چې دا ګټه له  کٻږي په شان تل په ګټه فکر نورو چارو ګرکې ھم دډ  غهپه د .هد سوداګريډول  ژورناليزم په خپله يو
 ېالي پورې نه محدوديږي بلکلوړوپه  تيراژ سوداګري په مطبوعاتوکې دا بيلګې په توګه د ، دلري نوروګټوسره توپير

غيراسBمي  د خو ،ھڅه ده کارکوونکو د دې ډګر سره مقابله او برياليتوب ترFسه کول ھم دلورو سياسي  له بيBبيلو
انديښنې کمې   ا شانډيره د ولوسره ترې نيپه پام ک اصولود ژورناليزم په پرتله په اسBمي ژورناليزم کې اسBمي 

ټولنې او  لويديځ اسBمي ضد د کېپه مقابل  ،کٻږي مثبت اړخ فکر تل پر عدالت وي او اسBم او ځکه دلته معيار ،وي
په وسيلو  د رسنيو او نورو بيBبيلو ېمبارزه نه کوي بلک ضد ې د اسBم پرFر وزيپ حکومتونه يوازې له سياسي او
 ابتذال د او اخBقي فسادوسه  تر رې اول اوسيدونکي له اسBمي اصولو اسBمي نړۍ کارولوسره ھڅه کوي چې د

لمان په داسې حال کې چې مس ،او نه ستړې کٻدونکې منفي ھڅې دي دايمي یددو دا ،کړي چې ھغوي ترمنځ دود
چې ټولنې   وينې ھڅه کامثبت اړخ کې کارکوي ي په سره په عمل کولو له مخېاسBمي اصولو تل د ژورناليستان بيا

  .ي وواړ ته را ېFرې رې ديندارله فساده ل چاپيU او ټولنٻزه چوس له فساد او ابتذاله د

او خپرونوکې اعتدال غوره کوي  لو ليکنوپه ټو پلويان ولري نو مسلمان ژورناليستان که غواړي چې خپرونه يې ډير
ھرې برخې په اړه چې  د ژوند ټولنٻز د ھر چا او ھرشي او د ،لې ته په برابره توګه ونډه ورکويډ لوري او ھر او

ته  اړخونو ټولو ژوند د سولې او ،اعتدال عدالت وي ځکه اسBم د يې اسBم او معيار خپرونې کوي اساس او ليکنې او
  .دين دی  ټاکلو  يارمع د واصول د

 له Fرې چا پراخو جاسوسي ادارو په عمل کې د خو کٻږي ورکول  شعار ازادۍ آو ديموکراسۍ ټولنوکې د په لويديځو

په  ،وکړئ ياھم پرې نيوکه وکړئ، آزادانه فکر په اړه ترې پوښتنه او بې عدالتيو د یته اجازه نه ورکوي چې د ھغو
  .پرده پورته کړي ناوړه کارونو او له ناسمو یھغو د حق ولري او ټاکلو خپله خوښه د
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پوچو  پر دښمنانو اکثره مسلمان ژورناليستان په عمل کې د اسBم د چې نن سبا زموږ ووايو سره بايد په خواشينۍ
  .پاره کارکوي ه ل ګټو د یھغو ډول د په يو اوغوليدلي  شعارونو

مسلمان  آزادانه کار زمينه برابره ده خو پاره ده يو لډله ايزو رسن په پرتله د پخوا اسBمي ټولنوکې د په اکثرو نن سبا
 شھرت او خBف عمل کوي په داسې حال کې چې د ي اصولو پريکژورناليست اسBمي او خبرياFن د ژورناليستان او

 او صلي معيارا یھغو پاره کارکول ده دوستۍ او اسBمي ورورولی ل اولسونو ترمنځ د د پاره بايده ل زياتيدو د نفوذ

 دې دندې له پيلولو راډيويي اوتلويزيوني چٻنلونو مسوولين د ورځپاڼو، ځينو ډيرځله ليدل شوي چې د. اساس وي

خبرې کوي خوکله يې چې دغه دنده پيل کړه ھغه  يپه باب دزړه سو کلتور او دودونو ،دين خپل ھيواد، وړاندې د
  .ی دیچې بلکل بل سړی شو ېته به واي ،وتلي وييې له ياده لوري  خبرې اوليد خپلې ټولې مخکٻنۍ

 اکثره رسنۍ د ډيره سياسي اړخ غوره کړی دی او تر ژورناليزم ډګر د چې نن سبا ووايو سره بايد په خواشينۍ

 سياستونو د ید ھغو ،بوختې دي په چوپړ لوته وړمخ  سياستونو  د زورواکه ډلو اوکله ھم د سياسي ګوندونو ،حکومت

  .په باب فعاليت کوي  سياسي جنجالونو او کشمکشونو د وي اوکارک پارهه ل

سياسي لوری  ته سياست او وګرو ټولنې عامو ژورناليستان د ډيره په ژورناليزم کې ونډه لري او که څه ھم سياست تر
  .دغه ډګر سياست ته پريښودل شي  له يوې مخېچې  يوه برخه وي نه دا دې ډګر د بايد دا خو، ټاکي

سره مخامخ وي اوکله ھم  او فشارونو نيوکو له بيBبيلو وسياستوال په سياسي ژورناليزم کې خبرياFن تل د اله بلې خو
عمل  بنسټپر شميرنو او تخصصي مالوماتو سره د خبرياFن په کلک ھوډ بايد خو کٻږي نظرونه پرې ټپل ځينې 
   .ژغوري څخهټولنه ھم له فشار کارغه چې د يوکړ

له امله په يوې مھمې  اغيز د عواملو اسي ژورناليزم دنده ده چې جوته کړي يوه موضوع د کوموسي د له  بلې خوا 
په دې اړه  .لومړيتوب کې راغلې ده په اجنډا او چارواکو يانورو حکومتي او د بدله شوې اوسلې اوټولنٻزې م
مخينې په  کې د یپه پاټ رپو رياخب څيړنوته د اکثرو خبU دنده ده چې دغو سياسي برخې  ژورناليزم د غورکول د

يوې  ھره ورځ د کې  ژور مالومات  ولري او هڅانګ هھرې برخې خبU په ھغ په دې توګه که د ،توګه اشاره وکړئ
 ھغې مخينه لوستونکو او ورسره د نوي اړخونه او کٻږي ارزښت ورکول  تودې مسلې په اړه چې په ټولنه کې ډير

  .به ټولنه له عمومي پوھاوي برخمنه کړي  کار غهاوريدونکو ته وړاندې کړي د

 ،يوکړ په باب فکر حل Fرو د ، خبU ھم بايداواري په لټه کې وي د سياسي ستونزو يوسياستوال د ،چې ډول غهھ
ټاکل شويوحل Fرو ترڅنګ نورې حل  د خبU ھم بايد ،غورکوي چارو Fرو پاره پره يوې مسلې ل سياستوال چې د

  .ي يښ ديوه پوه خبU وړتيا ه کړي چې داFرې په ګوت

  .د حق دFرې د درنو شھيدانو سپڅلي روح ته يې ډالۍ کوم

  .عزت A اکبري

  د ليکوال وينا

له عامه ژوند سره نږدې اړيكې  ،وخت تامينولو مسلك دى او څرنګه چې لوماتو د پراژورناليزم د عامه اطBعاتو او م
  .شمير اصولو، ظوابطو او اخBقو په چوكاټ كې راګير چاپيU لري نو خامخا د يو او د ټولنې د اعصابو حيثيت لري
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تر ډيره حده ژورناليستيكى اخBق د يوشمير ناليكل شويو قراردادونو مجموعه ده چې په ټوله نړۍ كې نافذ دي او  
  .سره ورته ارزښتونه لري

ته اړ  کې نيولوپام په دي چې ژورناليست يې په كلكه په ژورناليزم كې واقعيت، حقيقت او آزادي ھغه درې مفاھيم 
ټول اطBعات بايد پر واقعيتونو وFړ وي، ټول واقعيتونه بايد حقيقت ولري او ټول ژورناليستكي فعاليتونه بايد د . دى

 لري چې ده ژورناليزم ځكه ډير اعتبار ن يپه نړۍ كې دولتي او مؤسسه ي. ترسره شي نسټيوې مسلكي آزادۍ پر ب

پاره د تبليغاتي ه يا تنظيم ل ګوندژورناليزم څخه ھدف د يوه سياسي  يي، له مؤسسه يکې و وپړپه چيوې سياسي كړۍ 
ژورناليزم فعاليت ممنوع نه دى بلكې معمول ھم دى خو د آزادو  ي، البته د دولتي او مؤسسه ييدستګاه جوړول د

ډيره مسلكي  نورو معتبر او اعتمادي خبU ھغه دى چې تر تر ټول. لږ اعتبار لري پرتلهمركزونو په  يژورناليستيك
ږ په ھيواد نو كړيو پلوري، زموپاره ځان پر ځواكمه شمير خبرياFن د مادي او مالي ګټو ل كله كله يو. آزادي ولري

يا  كې داسې خبرياFن ھم ليدل شوي چې يوې راډيو يا آژانس ته كار كوي خو پټ د كوم قوماندان، رسمي چارواكي،
لومې دندې لري، چې د آزادۍ د نه لرلو له امله په ولس كې خپل اعتبار له Fسه اوالي په ركاب او دربار كې ھم نام

  .اتو د بې پرې توب اصل ماتويې ملګرتيا ته وفاداري د اطBعمشروع ملګرتيا او دناله زورواكو سره . وركوي

ده ځكه خو تر ھرڅه مخكې د ژورناليست آزادي، مسلكي ږ ټولنه نوې د اطBعاتو د جنګ ډګر ته ورننوتلې زمو 
يوشمير وFيتونو كې خبرياFنو له زورواكو او  په ما اوريدلي دي چې پخوا به. سپيڅلتيا او اخBق په خطر كې دي

چارواكو سره پټ قراردادونه درلودل او اطBعات يې ھغه ډول خپرول چې چارواكو غوښتل، د دې په بدل كې دغو 
Fخبريا F سه كول او آن چې د زورواكو په مرسته يې خپل مخالفين ډبول، كيداى شي داسې څهFنو زور و زر تر

له زورواكو سره قراردادونه د ژورناليزم اخBقي قراردادونه ماتوي او مسلكي شرم رامنځ ته كوي، . اوس ھم وي
 ،پر ضد وي نه دا كامBً غلطه خبره ده نا نه ده چې ژورناليست دې خامخا د دولت يا كوم چااالبته دا په دې م

پاره مھمه ده چې خپل ه په تيره بيا د آزادو رسنيو ل . ژورناليست يوازې او يوازې د حقيقتونو عكاس دى او بس
پيژندل شي  كه ژورناليست غواړي آزاد و. وڅاري چې د واكمنو تر كنټرول Fندې را نه شي خبرياFن له نږدې 

مشروع ناد څو ورځو . ته كوي چې د واكمنو او زورمندانو له دم او منتر څخه ځان وساتيمسلكي تعھد يې حكم ور
په ھيواد كې Fتر اوسه د . بدوي ګټه د ټول عمر اعتبار له منځه وړي او آن تر دې چې د ټول مسلك رنګه ور

ړى شي، د يوه ژورناليست نه ده رامنځته شوې چې د مطبوعاتو د حريم ساتنه وك ،ژورناليستانو داسې خپلواكه ټولنه
  .مسلكي بداخBقي د مطبوعاتو پر ټول حريم تيرى دى، ټول ژورناليستان بايد د خپلو ملګرو د ښوئٻدلو مخه ونيسي

ومره چې د قانون، پوليسو او حكومت په وړاندې د مسئوليت احساس كوي د مطبوعاتو پر څپاره چې وګړي ه ددې ل
تر ټولو لويه جزا ده، د جنايت په صورت كې ټولنيزه  يټولنيزه رسواي. ياحساس ولر دومره ھم ھم بايدوړاندې 

پاره ه ل ېد حكومتونه سم كار كوي د ،مطبوعات رامنځ ته كوي ځكه خو د مطبوعاتو ځواك جدي ګڼل كيږي يرسواي
ليستانو پاره چې له ژورناه دې ل چې مطبوعات يې رسوا نه كړي، وزيران، واليان او رئٻسان د خلكو خدمت كوي د

پاره ه وسيله ورسره ده، خاين واكمن د خپل خيانت د پټولو ل يويريږي، ژورناليست وسله نه لري خو د عامه رسواي
په دې سره . و اخBقو خاوند ژورناليستان خپل مسلك په بيه پلوريي او له مسلكي پلوه د كمزورژورناليستان په بيه اخل

 د مسئوليت احساس له منځه ځي اويې قايق پټ پاتې كيږي چې په پايله كې د خيانت يا خدمت په ھكله واقعيتونه او ح

  .  يامٻږپه ټولنه كې فساد ع

د يوه خبU په ټولنيز ارزښت،  صفتونه غهڅنګ آزادي او اخBق د ژورناليست ښه صفتونه دي او د د پوھې تر
يت، صداقت، آزادۍ او مسلكي اعتبار خبري اعتبار د ژورناليست په شخص. اھميت او كاري ونډې مخامخ اغيز لري
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خلك وايې له پيښې څخه خبر شوم، زه يې ځكه رښتيا بولم چې فBن ژورناليست يا آژانس نه مې . پورې تړلى دى
  .واوريده، دا د خبري آژانسونو او خبرياFنو دنده ده چې د خلكو دغه اعتماد وساتي

او تر ډيره بريده فرھنګي   نو په پوھنځيو كې بحث پرې كيږيټول للود پرمخت ،چې د ژورناليزم اخBق ھغه بحث دى 
قوانين  آنپاره موازين، مقررات او ه او آژانسونه ھڅه كوي د دغو اخBقو د تاْمين ل ټولنې د ژورناليستانو ،مركزونه

ژيړ د  ،په ګڼو ھيوادونو كې د پټې كمرې، پټ مايك كارول او د پټو خبرو رسوا كول جرم ګڼل كيږي. وضع كړي
. ژورناليزم اصطBح ھم كله كله ھغه مھـال كارول كيږي چې كوم ژورناليست متداول اخBق تر پښو Fندې كړي

آزادۍ او د اطBعاتو بشپړ خپراوي مخه نه نيسي بلكې د ژورناليزم اخBق د  وينا ژورناليستيكي اخBق ھيڅكله د
اخBق په محكمو كې نه بلكې په : ولنپوھان وايېټ ،پاره يو ښه تضمين دىه اطBعاتي خونديتوب يا مصؤنيت ل

وجدانونو كې تلل كيږي له ھمدې امله تل پر اخBقو د بحث پر مھال د ضمير يا وجدان نوم ھم ډير ياديږي له دې ځايه 
نې وجدان اد قضاوت د ھمدې معنوي دستګاه ي يده چې د ژورناليست د مسلكي اخBقو په ھكله د بحث پر وخت ښاي

ه تر ټولو بريالى او مھذب ژورناليست ھغه دى چې د خپل كار پر مھال د حقايقو د څرګندولو ل ،ر نه شياھميت ھي
د ژورناليست خپلواكي او استقBليت د ټولنې د فكري . مسلكي آزادي او وجداني آرامۍ ته پام وساتي هپاره بشپړ
انستان كې كومه پياوړې مسلكي ټولنه د ژورناليزم پاره Fر ھواروي او يو ښه وړانديز به دا وي چې په افغه استقBل ل

او مالي ګټې مسلك نه دى بلكې د يو  تنخواژورناليزم يوازې د . اخBق تدوين كړي او د ھغو د تاْمين پروسه وڅاري
پاره چې په افغانستان كې د ژورناليزم د اصولو، ه دې ل او مسئوليت ګڼل كيږي د ژمنهوړاندې  رستر ټولنيز ارزښت پ

ليکونو کې يې په زغرده په ځينو  ېې رسالوړ ېد ښايي د ،پاره معيارونه رامنځ ته شيه خBقو او خونديتوب لا
د  .هد ګلبڼ تر سرليک Fندې مې دغه کتاب وليک خبرياليزه عزت A اکبري په دی وياړم چې د  ،ئاو ولول ئووين

ورځپاڼو او ھمداشان له   ،،مجلورچٻنو لکه کتابونوسبيBبيلو له  يارګاللی،کې مې خورا ډير زدغه کتاب په ليکلو
ې خبرياFن به ھمد موږلومات را اخستي چې فکر مې کولو زامختلفو انترنيتي سرچٻنو څخه مې ھغه اړين م

کومې  ،ديلي ليک خو په کتاب کې مې تر ډيره بريده خپلې عملي او نظري کړنې  ،ډيره اړتيا ولريته موضوعاتو 
پاره په ه ل ېاو کړي دي ھغه مې ستاس يپه ډکرکې په خپلو سترګو ليدل خبرياليد  وکلونو کېچې په نھمې تجربې 

سې کتاب پسې به مې ډيرې غپه يوه د خبرياليکله چې زه محصل وم نو د . ليکنې په بڼه راوړي دي  کتاب کې د غهد
شوم چې ھغه خپل ارمان له نورو دې بريالی  رپه پښتو ژبه کې نو اوس زه پ تٻرهھڅې کولې چې ويې مو مم بيا په 

  .ترسره کړم کتاب په چاپولو سره شريک او غهد و سره دندرنو خبرياFنو ورو

ده چې دغه کتاب زه د خپل ګران نيکه مرحوم فيروزخان ې کړراسره زماکورنۍ ډيره مرسته  ب په ليکلو کېد کتا   
مرحوم مدير ميراکبرخان پاک او سپڅلي روح ته ډالۍ او زما د زړه سر او له دنيا څخه د ارمانجن زړه وړونکي پBر 

او د ايمان په نورانيت منورې څيرې او ھمداشان ھغو په  غوښتلو ږده عمروا ګرانې مورجانې د ېکوم  او د خپل
 خپلوله  اوډالۍ کوم   ږ ژوند له Fسه ورکړی   يې خپل خو و او بيوزلو خبرياFنو ته چې د حقيقت په بيانولونيواقعيت م

  .پاره نوي کتابونه ليکمه برخوکې به ھم د دوي ل په نورو خبرياليد  ،کوم چېژمنه ه سرو ندرنو خبرياFنو ورو

په پښتو او دري ژبو ليکلی دی او کوښښ کوم چې نور کتابونه ھم په دواړو ژبو په يوه وخت کې مې دغه کتاب  
  .درانه چوپړ ته وړاندې کړم  ېستاس

  .څلې مينې ته يې ډالۍ کومد خپلې کورنۍ پاکې او سپ

  .ٻنه په ډيره م
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 ليک لړ په دې کتاب کې د ټولو مضامينو            

 

  ګڼه   عنوانونه  شميره

    لمړی بحث خبريالي څپرکی،لمړی   ١

                                                      خبريالي دندې د  ٢

    خبريال څوک دی؟  ٣

    خبريالي دندې د  ۴

    وه خبريال ځانګړتياوېد ي  ۵

    دوھم بحث رسنۍ   ۶

    تعريف رسنۍ  د  ٧

    د رسنۍ ډولونه د محتوا له نظره  ٨

    رسنۍ ډولونه د ملکيت له نظره د  ٩

    د عامه اړيکو وسيلې  ١٠

    رسنۍ دندې د  ١١

    )ارتباطات( اړيکې   ١٢

    نيولو آلې داړيکو د   ١٣

    عريفحقوقو تخبريالي له نظره د دريم بحث د   ١۴

    د حقوقي قاعدو ځانګړتياوې  ١۵

    دی ؟ یاخYق څه ش  ١۶

    .د اخYقو او قانون تر منځ توپير   ١٧

    ؟ يد خبريالي اخYق څه د  ١٨

    ارزښتونه د افرادو په عنوان يخبريا]نو اخYق د  ١٩

    اصول ينړيوال اخYق ۍد خبر يال  ٢٠

    ؟خبر څه ته وايي ،لمړی بحث ،دوھم څپرکی  ٢١

    د محتوا له نظره د خبر ډولونه  ٢٢

    عناصر   يګونږخبر شپ د  ٢٣

    د خبر جوړښت  ٢۴

    )ليد،بدنه او پسمنظر(برخو جوړشويدی ېخبر په ټوليزه توګه له در  ٢۵

    ځانګړتياوې، بدنی او پسمنظر ليد  د  ٢۶

    دوھم بحث د خبريالي  سرچٻنې  ٢٧

    رچٻنېاو خبري س ارزښت) منبع(سرچٻنې  په خبرکې د  ٢٨

    د سرچٻنې ډولونه  ٢٩

    نيوزروم  ٣٠

    موخه دنيوزروم د جوړولو  ٣١

    ھغه ټکي چې  د نيوزروم مدير يې بايد په پام کې ونيسي  ٣٢

    د نيور روم جوړښت  ٣٣

    په نيوز روم کې د اړتيا وړ وسائل  ٣۴

    د خبرخونې يا نيوز روم اصطYحات  ٣۵

    نهاو د خبر ارزښتو د خبر ليکلو اصول  ٣۶

    يو خبر پيدا کړوه ډول او څ يمګړتياوېن ېد خبU په کار ک  ٣٧
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  ګڼه   عنوانونه  شميره

    نګه يو خبر وړاندې کړوردريم بحث څ  ٣٨

    د خبر د ليکلو طريقې او يا سبکونه  ٣٩

    د برقي او چاپي رسنيو د ليکنو ترمنځ توپير  ۴٠

    هتاريخچتعريف او  مرکېد  –بحث  ،لمړیدريم څپرکی   ۴١

    او د يوه مرکه کوونکې ځانګړتياوې) ھدفونه (د يوې ښی مرکې موخې   ۴٢

    مھارتونهلمړی برخه د مرکې په ھکله پوره مالومات او تخنيکي   ۴٣

    پيداکولو مھارتونه  دوھمه برخه د مرکې د موضوع   ۴۴

    پاره د يو ښه پBن جوړوله دريمه برخه د مرکې ل  ۴۵

    مرکې پر مھال  څلورمه برخه د  ۴۶

    مرکې څخه وروسته لهپنځمه برخه   ۴٧

    )مونو لوګ او ديالوګ (د مرکې ډولونه د محتوا له اړخه   ۴٨

    )مرکه ېناست ييو په يو مرکه ، ګردی ميز مرکه او د خبر( د مرکې ډولونه د وګړو او شمير له اړخه   ۴٩

    .او داسی نور)جدي وضاحتی، احساساتی، يقي،تحق خبری، تحليلي،( د مرکې ډولونه د موضوع له اړخه   ۵٠

    دی یواکس پاپ څه ش –دريم بحث   ۵١

    واکس پاپ څرنګوالی په واکس پاپ کې کليدي ټکي او د  ۵٢

    )افکت ډافکٻت او  ھنري سون ډافکت ، مصنوعي  سون ډحقيقي سون(  ډولونه  یسونډ افکت او د ھغو  ۵٣

    د ھغه تعريفرپوټ او  –لمړی بحث –څلورم څپرکی   ۵۴

    رپوټ څه ډول يوه ليکنه ده   ۵۵

    د يوه ښه رپوټ ځانګړتيا وې  ۵۶

    د رپوټ ارزښت  ۵٧

    د رپوټ خبری ارزښتونه  ۵٨

    د رپوټ ليکلو لس نړيوال معيارونه - دوھم بحث  ۵٩

    د يوه ښه رپوټ ځانګړتياوې  ۶٠

    د رپوټ له پاره پBن جوړول   ۶١

    )خبری، تحليلي او تحقيقي ( اړخه د رپوټ ډولونه د محتواله   ۶٢

    د خبری ، تحليلي او تحقيقي رپوټونو د جوړولو پړاوونه  ۶٣

    )دسپچ، روپ، پکٻج(د رپوټ ډولونه  اجرأ له اړخه   ۶۴

    د ويندويې Fرښونه –پنځم بحث   ۶۵

    د ويندويۍ Fری چارې  ۶۶

    د ويندويۍ په ھکله څوغوره ټکي  ۶٧

    په ويندويۍ کې اخBق  ۶٨

    په راديو او تلويزيون کې د ويندويې ګډ خصوصيات  ۶٩

    راديو او د راديو تاريخچې  ٧٠

    په راديو کې د خپرونو د جوړولو چلونه  ٧١

    د راديويې خپرونو ډولونه  ٧٢

    څرنګه يوه ښه خپرونه جوړوو  ٧٣

    د خبرياFنو د مصئونيت په ھکله څو مھم ټکي –پنځم بحث   ٧۴

    يتد خبU امن  ٧۵

   د خبريالی د امنيت په ھکله د رويترز څو نصيحتونه  ٧۶

   د خبرياFنود امنيت مسوول څوک دی؟  ٧٧

   د اړيکو ارزښت د خبرياFنو د امنيت له پاره   ٧٨

   سرچٻنې  ٧٩
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  لمړی څپرکې

  : Journalism خبرياليلمړی بحث 

 يد خبريال  دغه راز،او  يته واي ېيادښت کتابچ ده چې، په لغت کې د ورځنيو چارو د کليمهيوه فرانسوي  يخبريال
لومات پر خپل الوماتو راغونډول، پر ھغو تبصره کول او ھغه مام منظمو دي خبريال: (ېی شو چتعريف په اړه ويل

  2).  يڅخه د خبرياليرسول ھم عبارت له  ېوخت خلکو ته د رسنيو له Fر

ي ھکله د خبريال ې؟ په دکٻږي څه ته ويل  يخبريال ېچ کٻږي ډيره پيدا ېدا پوښتنه ټولو ته په ذھن ک ،ھمداشان
سم دي او   خپل خپل ځای  رد ټولو آندونه او تعريفونه پ ،چې هبيB بيل آندونه او تعريفونه شت منځتر څانګې کارپوھانو

بڼه  ېھمدکليمه اوس په ټولو ژبو کې يوه منل شوې کليمه ده او ھم په  خبرياليکه څه ھم د  ورکوي  اناپوره م
  3.ږييادٻھم نومونو  ونور ي پهخبريال ي، خو بيا ھم ږکارٻ

 ېھغو آسماني ټوټو ته ويل کٻد  ېپه لومړنيو وختونو کې صحيف.   کٻږي ته صحافت ويل  يپه عربي ژبه کې خبريال
پاره ه ليکنو ل ګانې د پاکو او سپٻڅلو اصطBح اڅښتن تعالی له لوري نازليدلې او د یبه د لو) ع (پيغمبرانو  رچې پ

  .ټول ژانرونه تر پوښښ Fندې را وستل  خبرياليلړۍ د  ېورو ورو د ،چې ځانګړې شوې وې

  :)ھدفونه ( ې موخ يد خبريال

، Fرښوونې او د خلکو د تفريح يا اطBع ګانې کې رسمي خبرتيا رسنيوپه  ،دي چې باورپه دې کارپوھان  يد خبريال
  .ټاکلي وخت خپرې شي راو پليکنې وشي  ژورې او علمي او ھوسا ژوند په اړه

ر يشم زيات  پاره خپلې طريقې او Fرې چارې لري، يوه د خپلو ارزښتونو او موخو د سر ته رسولو ل رسنۍھره  
سپورټي او تفريحي خبرونو ته زياته ، خپرونې جوړوي او ځينې نورې بيا ورځنيوچارو ديني  ھغه ،چېه رسنۍ شت

، سرليکنو او ، مقالو، طنزونو، ادبي ليکنو، تخصصي ليکنومقالوتبصرو، سربيا رسنۍ  پاملرنه کوي، ډٻرې نورې
چې يوازې او  هخو ځينې داسې رسنۍ ھم شت ،کويورته ډيره زياته پاملرنه   او  تينګارنورو خبرونو په خپرولو

   .يوخپر ېيوازې سندريزه رسنۍ وي يوازې سندر

لمر په شان ځBنده ښکاري او خبU بايد د خپلې مقدسې  په نړۍ کې د هدند سپيڅلې يد خبريال ،دې سره سرهه خو ل
ډيرې دندې لري خو خبريالي   ېو چږپوھي ېد ر، موږ پکې ونيسی دندې د تر سره کولو په خاطر Fندې ټکي په پام

     :را اخلو او بحث پرې کوو ېمې دندڅو ډيرې مھ اڅخه دلته  د له ھغو ټولو

  :د ټولنې خبرتيا  - ١

د  يد خبريال ،، ځکه ھمدا خبر او اطBع ده چېخبرول دي وخلک د لوماتو او پٻښوالومړنۍ موخه له مھمو م يخبريال د
که . پراخه وي ساحه يې  اغيزاطBع ورکول ډير مھم رول لري او د پوښښ او  چې د انامB تير جوړوي دا په دې م

دې  خلک ،ه Fسه ورکوي، خو دا ھم ضرور نه ده چېخپل ارزښت ل نو رسنۍکې خبرونه خپاره نه شي،  رسنۍ په 
بڼه خلک له يوې  رپ نواو فيچر ، مرکو رپوټونو، وو، خبرتياويوازې د خبر له Fرې خبر شي، بلکې کٻدى شي د مقال

   .ځانګړې موضوع څخه خبر شي

                                                
2
٢٠-١٢نوې ورځ پاڼه ليکنه معتمد نژاد صفحه     

3
 Fزار ژوديت ، عمومی افکار ، دکتر مرتضی کتبی  
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زاړه، ځوانان، واړه،  هکد ټولنې ټول غړي  چې خبرتيا ته کٻږي لمړۍ دندې څخه شميرل ي له د خبريال ځکهخبرتيا   
لومات ولري اد يوې پيښې په ھکله پوره م چېوالتيا لري يډيره اړتيا او ل ،سواده ويٻ، باسواده او ياھم بنهنارينه، ښځي

ژبه  رخلک د ھغه پ ،علم دی چې يد خبريال غهنو ھمد ،غواړي له ھرڅه څخه خبرشي تلاو دانسان فطرت دی چې 
  .ي ې خبرٻږپوټ په قالبونوکله يوې پيښې د خبر، مرکې او ر

  :ښوونه او تعليم ورکول خلکوته - ٢

ھغوي ته د  ،لومات وړاندې کوياته اطBعات او م خلکوورځپاڼې، راډيوګانې او ټلويزيونونه د خپلو خپرونو له Fرې 
ته ليواله دليل خلک ھم د رسنيو ليدو آوريدو او لوستلو غه ھمد رښکلې خپرونې جوړوي پ له پارهسرګرمۍ او تفريح 

اقتصادي، ټولنيز، سياسي، مذھبي او د . يلوړٻږ هو علمي سويپه دغه کار سره د لوستونکو او اورٻدونک ،چېوي  
د علمي کچې  او ليدونکو واورٻدونک ،موخه يې د لوستونکو ،جوړې او خپرٻږي چې ېنورو موضوعاتو په اړه خپرون

ته د ورځني  یده چې د خلکو علمي سويه لوړه شي او ھغو مو دندو ھم ھمدايوه له مھ خبرياليد  ،چې لوړول ده
نه يو له بل سره يوځای کوي او ھم ھمدا خبريالي او رسنۍ  دي چې قومو...ژوندانه Fرې چارې وښيي او داسې نور 

  .شي یيې بيلول

په وسيله يو له  مټ او د رسنۍ ر، آن تردې چې د ھمدغه علم پر او کلچر د بل ھيواد وګړوته ښييد يوه ھيواد کلتو  
په اقتصادي، ټولنيز او سياسي ډګرونو کې  خبريالي ،ھمداشان .بل سره سياسي او عقيدتي جنګ او جګړې مخته بيايي

په کومه ټولنه کې چې انسانان  .ناشونی دید مدني ټولنې تصور  شتون پرتهله  خبرياليد . فعال او رغنده رول لوبوي
، يو دبل خبرشي هبل سره اړيکې ولري يو د بل له حاليو له   چې کٻږي يا ليدل ته ډيره زياته اړت ژوندکوي ھلته دی

له ارزښت څخه  خبرياليھيڅوک د  ځکه خو، نو يږوپوھيپرې خبر او  ، کلتور او نورو اړونده مسائلو دودونوله 
واقعي  خبرياليد  ،نګه چېرڅ. ی کړوورھم ښکلږ خبرياFن نخو پکار داده چې دغه مسلک مو ،شي پټولیه سترګې ن

استعمال  له پارهږ خبرياFن ھم بايد په ھمغه ھدف پسې وFړ شو نه دا چې رسنۍ د خپلې شخصي ګټې ھدف دی مو
  .کړو او ورڅخه ناوړه ګټه پورته کړو

اورسنۍ برکت  خبرياليکومې ټولنې چې غواړي پر مخ وFړې شي ټول د دغه راز،او  يکومې ټولنې چې پر مختلل
انسان چې د پرمختګ کوم پړاوونه وھلي او يا يې کړو، ه ږ بايد سترګې پټې ناره حقيقت څخه موښک ېدی او له د
په  په رلم رسنۍ د.  چې ګويا انسان اوس ھم په تيارو کې پروت دى وفکر کٻد ې بهپه نشتوالي ک خبرياليوھي، د 

 دغه راز، .خبروي له نويو پٻښو خلکد راتلونکې نوې ورځې پيغام ورکوي او  ټولنٻز او ،سياسي ،دينيڅٻر خلکو ته 

چې بايد ورڅخه په پوره  هشان اوس يې په کورونو کې شتنور بحثونه بيله دې چې ور پسې ووزي لکه د پخوا په 
پوه شي چې خبريالي يو سپڅلی مسلک دی چې په رسنيو  ېد رتوګه ګټه واخستل شي او د رسنيو مسوولين ھم بايد پ

  .ه خلکو ته ور وښودل شي واقعي بڼ خبرياليکې بايد د 

. رسوي و ستونزې او مشکBت حکومت ته خلکوته او د  خلکود حکومت کړنې بايد کټ مټ خبرياFن او رسنۍ 

که حکومت کوم ناسم کار کوي، نو ھمدغه ميډيا يا مطبوعات . ډول ټولنو کې د څارونکو رول لري ېمطبوعات په د
  . کړنو پر بنسټ په راتلونکي کې قضاوت کوي ېسونه د حکومت د دول. کړنې ولس ته بربنډوي ادي چې د حکومت د

دولت  وړاندې کومه دنده لري ؟  رھمدا رسنۍ دي چې د يوې ټولنې وګړي له دې څخه خبروي چې دولت  د خلکو پ4
بيا رايه ورکوي او که د  که چٻرته حکومت له ولس سره کړې ژمنې عملي کړي، په راتلونکي کې ولې مسوول دی 

                                                
4
  I.W.P.R  سی منولونهF د سولې او جنګ د رپوټ ورکوني انستيتيوت 
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 ، قانونيستونزې خلکود  ،ھمدارنګه. رايه نه ورکوي  و په پوره کولو کې پاتې راشي، نو په راتلونکي کې ژمن

غوښتنو غور کوي او ستونزو ته يې د حل Fرې  ېد رپ خلکوحکومت د . غوښتنې او احساسات حکومت ته رسوي
ه او د دولت څلورمه ستن يوروسته خبريالموکراټيکو ټولنو کې تر اجرائٻه ، قضائٻه او مقننه قوې په ډ. يچارې لټو

علم ته ښه ځير  خبريالياو که چٻرته د  رول لوبوي دکړۍتر مينځ  دولت او مدني ټولنو خلکو،او د  کٻږي ګڼل  قوه 
خلکو ته د فکر او خبرو  ،چې خبريالي دهھمدا . د عامه افکارو په پيدا کولو او جوړٻدو کې مرسته کوي خبريالي ،شو

علمي موضوعات ھم خپروي چې خلک ورنه د  او رسنۍ بيا داسی وسيله ده چې موضوعات ورکوي رهله پاکولو 
د راتلونکي  ،ده چې خبريالي ايو تاريخي رول ھم لوبوي، ځکه د يخبريال. ګټه اخلي له پارهخپلې علمي کچې لوړولو 

 دا اوتاريخ خام مواد جوړوي  ريالي دخب :برديلي واييليکوال امريکايي لکه چې  .خام مواد برابروي له پارهتاريخ 

   .ا ھم خپل ارزښت له Fسه نه ورکوييي چې که خبر زوړ ھم شي خو بيموږ ته را ښ

چې ټولنې او خلکو ته خبر وړاندې دا يوازې  خبريالي او  لومات ورکول دياموخه نه يوازې خلکو ته م خبرياليد 
 ،لري ھم  ټولنې او خلکو ته وړاندې کوي او ھمداشانبڼه  تفريحي او ښوونيزه  نورې خپرونې چې ھغه  بلکې کوي
 لومولواپه قالب کې ھم خلکو ته يو څه وړاندې کړي چې د ھرې ټولنې د پوھې د کچې په م سرمقالو او مقالو د ښايي

  .کوي يې لرېرسوي او ستونزې  ژبه يو څه و رپ   ېغھد سره

خپل  رسنۍپه مرسته  د علم او ھنر خبرياليد  ،چې Fرښوونه کوي ته خلکوو په اړه ناګ موضوع بيBبيلو ددغه راز،  
په اړه حکومت او د ټولنې ټولو افرادو ته Fرښوونه  سلونظر څرګندوي او د مختلفو م نومخاطبيد  ،نظر او ھمدارنګه

نو او ، تحليلي او تحقيقي خپروسرمقالو رسنيوو کې د ناګ حکومتونه او دولتونه په ډٻرو موضوع نوځکه خوکوي 
له  شتهکې متونه چې اختBس اواداري فساد وروپه ځينو نورو ځايونو کې ھغه حک .ارزښت ورکوي ھم تهليکنو 

  . ٻږيستونزو سره مخامخ دليل ځينې وختونه رسنۍ له زياتو غهھمد رپ اوي ٻږوير رسنيو څخه سخت

  :مشغولتيا او تفريح  له پارهپه ټولنه کې د خلکو  - ٣

ټوټې،  ي، طنزاړتيا لري موسيقي  تفريح ته ھم ، ښوونې اوروزنې پرته په ټولنه کې خلکلوماتوا، مله خبر، اطBع 
د  چې  لوليواوري ، وويني او ويې ي ژانرونه يکاو داسې نور ژوناليست ، ھنري او مستند فلمونهلنډې کٻسې واوري 

طنزي ټوټو او يا ھم ټوکو ټکالو چې  چې له داسې ې ته ځيرويخو خبU بايد د ،خوښ وساتي دوی له پارهڅو شيبو 
تر دې چې له ھغو  ، آن يپه کلکه ډډه وکړ ته سپکاوی شوی وي غوره دودونو، د خلکو کلتور او کې دين وپه ھغ
  .ځان وژغوري  يېليکلو او خپرولو  لهټوکو ټکالو چې ھغه ھيڅ کوم يو پيغام ونه لري ښه به داوي چې  او ډرامو

 ،چې په خواکې دېد  .يو پيغام ولري له پارهجوړې کړي چې ھغه د ټولنې او خلکو  ېداسې تفريحي خپرونې د 
چې څه ډول خپلې  ړيکوخبU اورسنۍ ھم  بايد ھڅه  .يخلک وخندوي او يا يې وژړوي خو يو څه ترې زده ھم کړ

چې خلک يې په ټولنې ته يو سالم پيغام رسولی شي چې ھغه ھم تفريح ولري او ھم يو داسې پيغام پکې پروت وي 
خبرياFن  چې تفريحي خپرونې جوړوي اوھغه  کوم. وګرځوي قيو سر مش له پارهورځني ژوند کې د خپل ځان 

په ډراماتيک ډول سره بيرته خلکوته په  ھغهسره  ورځنيو ستونزو په پام کې نيولو ټولنې رسنۍ چې ھغه خپروي نو د
مثبت او منفي پايلې ھم ه اړخون هواړد ھغېي او د ړکوت جداسې بڼه وړاندې کوي چې مثبت او منفي اړخونه يې 

او کامګاري  بری څه ډول سمبالوي چې ژوند یښيي چې په ټولنه کې خپل ورځن ورته په ګوته کوي او خلکو ته دا
که په يوه رسنۍ کې خاندي او د  له پارهبايد ټينګار وشي چې د يوه خبU تکي دې  ريو ځل بياھم پ. شي  برخهپه  ور
رسنۍ د ټولنې د ټولو  ، بايد يو خبU اوړ نه ويبه د خوښۍ و له پارهلوم نه وي د خلکو او ټولنې اھدف يې م خندا

  .کړي يې خپره   او  ديني او دنيوي ګټوپه پام کې نيولو سره يوه تفريحي خپرونه جوړه 
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  5خبريال څوک دی ؟ 

مواد خپرٻدونکي  ېص ته ويل کيږي چې، د رسنيو له FرخبU ھغه مسلکي شخ ېد افغانستان د رسنيو قانون له مخ
  .کوي ېوړاند ته د ھغوي په ژبه  ټولنېبيا يې او کوي چمتو په قانوني بڼه او شکل 

 ښوونيزې دورې له تيريدواستعداد او عBقمندۍ سره  خبU ھغه څوک دی چې په خپل ،چې شوی ھمداشان ويل

دنده  سپيڅلې خبرياليټولنٻزو مسووليتونو د ترسره کولوسره سره د  او تخصص ترFسه کولو او د ټولو وروسته
، مرکې د ټولنې په سترګوليدلی حال د خبر، رپوټخبره ده چې خبU  روښانهترسره کړي چې دا ټولو ته ښکاره او 

رې خلکو ته مطبوعاتو له F)  يښناييچاپي او بر( د نورو ژانرونو په قالب کې راوړي او بيا ھغه د  خبريالياو د 
، سمکره ، چې خبU ھغه څوک دی چې د يونسکو د نړيوالې اعBمٻې مطابق کوښښ کوي  يلی شو،يا ھم و. رسوي

، آوريدونکي لوستونکي لهڅوک دی چې ھيڅ کله ھم خبU ھغه  .لومات ورکړياخلکو پورې تړلي او صحيح م رپ
و ته يې کټ مټ وړاندې کوي او تر ھغوپورې کوښښ او ليدونکي څخه څه نه پټوي ھغه څه چې واقعيت ولري خلک

يې ژوندانه ته خطر  ېکه چٻر ی،ژوندانه ته خطرنه وي متوجه شو ېچټول واقعيتونه خلکو ته ورسي  ترھغوکوي 
کريم  اخBق خبU دې ته اړ باسي چې ژوند يې ورته ډير ارزښت لري ځکه چې قرآن خبرياليمتوجه شي نو بيا د 
ځکه ژوند د ھر انسان ) په خپلو Fسونو ځان ھBکت ته مه اچوئ  ېتاس( کوي چې  پريکړهاسې ھم په دې ھکله د

، ټولنې او ھيواد په ساتنه کې د خپل ځان وخت رتر سره کولو پ ې دندې پيڅلخپلې س عي حق دی او خبU ھم ديطب
  .د نورو وګړو په شان مسووليت لري لکه د ټولنې

  :يرول لر ېک حا$توو يخب% په $ندين 

ولې دوی ، چې بربنډولFملونه  ماتو او  ود برياو یاو د ھغو   سترو شرکتونو په کړنو څارنهد محکمو او په د دولت 
البته خبU په دې ھکله ډير په علمي او قانوني بڼه عمل  ؟د ناکامۍ کندې ته لويدلي دي يا ولېاوبريالي دندو کې  په

F ښييره کوي او خلکوته ښه او نيغه .  

  . او خلکوته د ھغو ښودل په مستندو دFيلو  د فساد د جرړو موندل ېپه ټو لو برخو ک

  . و ته د خلکو پام ور اړولتياوغوريو او نيمګړ ېد چارواکو ب

چې دا  يسيننه دا چې د ټولنې يوه برخه خلک په پام کې و ،لومات ورکولاصحيح او کره مته  پاړکود ټولنې مختلفو 
 Uکړيٍ  پيدا کرکهد خلکو په زړه کې  له پارهبه د خب .  

اقتصادي حالت ،يورکړ ېچې غواړي راي  سره د سياسي سياFنو دکړن Fرو په اړه مرسته   وکړيھغو خلکوله   
  .کړي  شرح

  

    :ېد يوه ښه خب% ځانګړتياو

پرته  مطرح کړي ېښ ېپوښتن ېی شي خپلوي کولکنجکااھغه د کنجکاو شخصيت ولري نو دکه خبرياFن   :کنجکاوي
  .او خپل ځان په خپله سانسور کړي  ٻږيويرو له دې چې له چا څخه 

                                                
5
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ي چې وروسته له دې پيښې به کومه پيښه رامينځ ته ږدې پوھي رلروونکی خبريال پ هيو تکړه او تجرب  :حس يخبر

 ېداسې بريښي چې ځين ،خويی شه کٻدعموما په تمرين سره تر Fس ؟خبردی شیکوم  دا چې پوه شو،او يا ھم  کٻږي 
نځ ته راشي ي چې ورسته له دې پيښې به حتماً داسې يو حالت مږدې پوھي راو پ ی شيخلک خبري حالت درک کول

   .ي وزٻږوچې ھغه به بله پيښه 

سره مخامخ  ېادار ېاو له داس ئدا چې د اطBعاتو د تر Fسه کولو په لټه کې و  : ېھڅ ېپرله پساستقامت او د کار 
، کوښښ ئې چاري ته مه تسليميږبلی ته سپاري د ېته خنډونه جوړوي او کارونه مو له يوې ادار ېاسچې ت شئ

  .سئاو د پوره استقامت خاوندان و او مئوموورته وکړئ چې د حل Fره 

د . يو ښه خبU خپل نظريات او تعصبات په کور کې پريږدي او د تحريريې ميدان ته ور دانګي  :واقيعت موندنه

اطBعات ورکړي له ټولو ښکٻلو .وھڅوي یھغووړاندي د خبU دنده دا ده چې خلک خبر کړي نه دا چي  رپ ټولني
  .يميم ونيسصطع تااو يوق خلک خپل ھوډ  چېاو اجازه ورکړي  يتر کومه چې ښاي لورو،

 رڅرګندونو پير کار لري د ھغوي د ډولينو سره ود شرکتونو له مس او خبرياFن چې له چارواکو :شک او ترديد
              .وړاندي بايد ډير شک ولري

شک  غه پوه شي چې ددی  رخبU پاطBعات درکړي خو بايد  په خپله ګټهته  ېتاس ږيٻخوښيراسی ډد وسرچٻند  
ھغه څه چې (   کې يوه مقوله ده چې يځکه په خبريال بدل نه شيپه بدګماني  منځخبU او سرچٻنې تر د او ترديد

  .) ئيې وغورځو ېلر ،ئشک کو ېپر ېتاس

د  ېد خبر زيات داستانونه خلک جوړوي له خلکو سره ښه تعامل د يوه خبU چار  :وسئاله خلکو سره راحت و
چې ګرځي Fمل  ېدا چاره د د .اړيکې ولري ېله خلکو سره ښ و رسوي نو ښه خبU ھغه دی چېبري تر پول

Uس رسۍ وموم ته حقايقو خبF6   .رسويو  ځانته  ېدرج ېلوړ يبر او د ي  

   : مسووليتونه دخب%
مسووليت يې د ټولنې د نورو ې ټولنې په ھکله مسووليت لري بلک ېټولنې د نوروغړو په شان د ھمد ېخبرياFن د يو

لومات ادا مسووليت لري چې، خلکو ته په بيBبيلو برخو کې م ېنه يواز ځکه خبU ،ډير دیځله وګړو په شان څو
ان يا تژورناليس .حقيقت سره سمون ولريله لومات يې رښتيا، سم او اکړي، بلکې دا مسووليت ھم لري چې، مور

بڼه يې خپاره کړي چې، د خلکو باور ور  ېلومات را ټول او په داساښې له ځای څخه مٻخبرياFن دنده لري چې، د پ
  .راشي  ېباند

  :وړتياوېاو  نېد خب% ځينې ځانګړ

سمه خپله دنده په  چې ې ولريوړتياوFندې  بايد  ،تکړه خبU چې په يوه رسنۍ کې دنده ترسره کوي يو پياوړي او
 نو ځکه خوي چې ور واړوته نځا ی شي چې د رسنيو د مسوولينو او د خپلو مخاطبينو پامترسره کړي او وکول توګه

 Uډٻر ژر او په چټکۍ سره مشورٻږييو خب .  

تشخيص او پيژندنې ښه او د يد ولري او ھمداشان لچې خبU بايد يوقوي  انادا په دې م :)رڼښت(پويايي د خبر  - ١
او خلکو ته  پيښې په ښه او واضح ډول سره يو له بل څخه بيلې او په ھکله يې ټولنې چېي و وړتياخاوند ېځانګړ

  .يکړھم  باور ترFسهخلکو  ټولنې اود لومات ورکړي نو بيابه اکره اوپه زړه پورې م
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او د ھغه د اخستلو او  ېد خبر د پيداکولو Fرې چار چېوړتياولري  ايو تکړه خبU تل بايد د :تل له خبرسره  - ٢
شي نو د  وکارول خپل مناسب او وړ وخت  رھر ژانر پ خبرياليکه د  .ټاکي وخت و بيو وړ او مناس له پارهخپرولو 

  .په زړه پور ې او جذاب وي به ډير  له پارهوريدونکي او ليدونکي ا ،لوستونکي

چې په  غوره به ويدې چې په خپل مسلک کې علمي او ھنري تخصص لري ه که يو خبU سره ل :تخصص   - ٣
په مسلک کې تخصص لري او  خبريالييو خبU ھم د  توګهد بيلګې په خاوند وي تخصص د انګه کې ھم څ ځيوه بله 

 اقتصادد  چمتو کړي چېاقتصادي رپوټونه ډير ښه غو خبرياFنو په پرتله دنورو ھخبU به دغه وھم په اقتصاد کې ن

  ...ي او داسې نورږڅانګه کې ونه پوھي په

  Uپه ھغه څانګه کې چې کارکوي خپله وړتيا او پوھه لوړه کړي ده مھمه دا ډيره  له پارهد يوه خب.  

د خلکو غوښتنې او نظرونه ته په خپلو  ولري  اړيکې ېخلکو سره ښ لهخبU بايد تل  :له خلکو سره اړيکې  - ۴
مخاطب خپل ځان ګوري نو ھغه ته ھمغه  ېي په کومه خپرونه کې چې ستاسړرپوټونو او خپرونو کې ځای ورک
  .رسنۍ دايمي اوريدونکي شي  د ېشي ستاس کٻدیخپرونه ډيره په زړه پورې وي او 

ړه او پياوړی خبU تر بل ھرڅه د خپلې ټولنې او خلکو او تک يو :ژمنتوب له پارهد خلکو او ټولنې د ښه والي  - ۵
تر دې چې نور خلک  کوي او د ملي ګټو په ساتلو کې خپلې ټولنې ته ژمن وي آن درناویملي ګټو ته ډير د  ،ھمداشان
 په ښکاره او ویچې ھغ مخالفت کويخطر کې واچوي او تل د ھغو خلکو  دي چې د ھيواد ملي ګټې يې پهٻږھم نه پر

  .وي خې وګړي له خطر سره مخامھغټولنه او د  هيا پټ

نځ م په کې تل دوست، صميمي، متواضع، د خلکو يو ښه خبU په ټولنه :په ټولنه کې د ټولنې مطابق اړيکې   - ۶
  .ويباور خپلرازونو د ساتلو  ویاو د ھغ باورچې د خلکو  او تر ټولو غوره داکې 

ځای درلودلو په په زړونوکې  وګړوټولنې د  خاوند وي نو ځانګړتياووه د پورتنيوتوګ رښتينېيو خبU په  ېکه چٻر 
  .وي بريالیبه په خپلو ورځنيو چاروکې ھم  تر څنګ

، ليکنې او ، ټولې خپرونېلريارزښت   لمړۍ درجه ټوليزو اړيکو په وسايلو کې وخت  د :سرعت  په کارکې  - ٧
سره ھغه  لهړي او ھغه وخت چې په واک کې يې لري خپل ټول کارونه وخت ټولنې ته وړاندې کپر خپل خبرونه بايد 

    .توب لريمړيولتر ھرڅه وخت په رسنۍ کې ي چې ږدې وپوھي رخبU بايد پ .عيار او تر سره کړي سم

ې ريښې ژور او پيڅلیس ډير ھغه علم او ھنردی چې دې پوه شي چې خبريالي  رخبU بايد پ :خBقيت او وړتيا  - ٨
) خوښې(د غوښتنو او ذوق وګړو ېوړتيا او خBقيت ولري چې خپلی ټولې خپرونې د ټولن ايو خبU بايد د. لري

و په د وخت او زمان مطابق ښې ا له پارهلري چې د خپلې رسنۍ  و وړتيا ھم بايد اد ،مطابق جوړې کړي او ھمداشان
چې  يدې غور وکړ ر، تل بايد پکړيه ه نخپرونه جوړ زهبڼٻ يوھيڅ وخت ھم  او زړه پورې خپرونې جوړې کړي

  .لومات ورکړياخلکو او ټولنې ته نوې خپرونې جوړې او نوي م

اوضروري خبره ده چې د  نهمسلک غوره کړي نو دا ډيره اړي يخبريالدې چې خبU د ه مخکې ل ،ھمدارنګه
مسلک ته مخه  غهسره يوځای دپوره پوھې  لهزده کړي او نېاګ موضوع ېاو ھغه بنسټيز ځانګړتيا ،مسلک خبريالي

  .کړي
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په سولې ې د ټوليزو رسنيو رول د نړيوالې په اعBمٻه ک) يونسکو (  وتلم ګروزيږديز کال کې د مل ١٩٧٨په 7 
  .شوه تصويب  کې د نړيوال سازمان په خوښه ټينګښت

له خت د رسنيو وسره ج ، ورچېؤ  یشو ټينګاراصولو راعBمٻه کې د خبرياFنو د روزنې او اخBقي دندې پ ېپه د 
د ټولو  هورکړ هکې د خبرونو او اطBعاتو راکړي معيارونو په دغو اخBق. نځ ته راغللھم م ي معيارونهاخBق پاره

ګډون  خپرولو او تفسيرولو کې يې و چې د خبرونوو له پارهدا د ټولو ھغو خبرياFنو  اوخبرياFنو حق وګڼل شو 
  .درلود

ی ټينګار شو ويب کړی،تص وتلم ګرومل کې ١٩۴٨د نړيوال منشور چې په کال 8دې چې ه اعBمٻه کې سره ل ېپه د 
ھڅه  د، او خبرياFن باييڅخه په کلکه مBتړ وکړچې خبرياFن او رسنۍ بايد له دغو قوانينو او اخBقي اصولو 

سرچٻنو څخه اخستل  له کره ، دقيق اوسم وړاندې کوي  تهخلکو  خبرونه او اطBع ګانې ھغه کوم  يړاوکوښښ وک
او سرچٻنو  سموالي رپ وته  نو بايد دھغراوړي  Fس چې لومات اخبرياFن او د رسنيو مسوولين کوم م. شوي وي

يې اصBح  بايد ډير ژر کٻږي ، که چٻرته کومه سھوه ورڅخه پلو ټولو امکاناتو څخه کار واخليوالي کې له خي قو
، موضوع بايد په ښه توګه کړيه ن لومات ورام سمټولنې ته غلط او ناچې خلکو او  يکړي او په دې بايد غور وکړ

، پکې کومه ستونزه پاتې نه شي درسنۍ مخاطب ته  چېلومې کړي، ام له پارهوڅيړل شي او د موضوع ريښې د ځان 
ر واضح او بايد ډيمالومات کړي ه يو خبU ھيڅ کله ھم بايد کوم حقيقت خلکو او ټولنې ته ګونګ او پيچلی وړاندې ن

ته  که د خبU ژوند خوکړي، ه له خلکو څخه بايد ھيڅ کوم حقيقت پټ ن ،د خلکو په خوښه اوسويه وي او ھمداشان
 ۍڅه په نړ ېي ځکه ھيڅ داسږکې خطر متوجه وي نو بيا د خپلی ساتنې په خاطر له ځينو حقيقتونو خبU تيريور

يوې له چې  ييو انسان خپل ځان قرباني کړي بايد کوښښ وکړ ېدکې ه او نه د ارزښت وړ دي چې په ھغه شتنه کې 
  .چې ژوند يې له خطره بچ شيکړي لرې په غير مستقيم ډول  ستونزهيوې Fرې ھغه له Fرې نه 

ايمان ولري او د خپلو  وي نو بايد د ټولنې په خير او برکت پورهچې يو خبU که په يوه ټولنه کې په ھره رتبه  9
افترا   ، په ټولنه کې خلکو ته له سپکاويګټې له منځه يونه سي ھيوادنۍسته راوړلو په خاطر بايد و دFموخشخصي 

و ته دې کلکه پاملرنه ناګ له ادبي غB او د کاپي رايت موضوع ،او دروغو څخه په کلکه ځان وساتي او ھمداشان
کي که يې ليکي ھم بايد حواله يې د ھمغه ونه لي  مواو نورې ليکنې بايد په خپل ن هرپوټون ،هد نورو خبرون يوکړ

تر ھرڅه د ټولنې او  هتيوه ښه خبU  .ی شيکول استفادهنې د سرچٻنې په تو ګه ورڅخه اکتاب ورکړي ي رليکوال پ
وړدي درناوي و څخه د ګان ، مذھبي او ژبني موضوعشخصي، قومي دود او کلتور له خپلو یخلکو ھوساينه او د ھغو

  .نيسياو په پام کې يې 

 نېاګ ھغه موضوع ،ره بايد اصBح شيژ تر رژمون خپروي چې په ھغه کې غلطي وي ھره رسنۍ که داسې کوم مض

 ېخپر  رسنۍ او خبU ھغه ښايي چې نه يې په خپلواکه توګه پخلی نه وي شوی شکمني وي او يا سرچينې يې چې 
  .او نه يې خپروي و څخه په کلکه ځان ساتيمالوماتځکه رسنۍ له نا تايد شوو  کړي

، ټول اسBمي او د يونسکو سازمان له لوري وضع وي خاونداو د ډير ښه شخصيت ښتينی رق، خبU بايد امين،صاد
يو ښه خبريا ل د ټولنې  .دين ته ګټه رسول وي سپيڅليھڅه اوکوښښ يې د اسBم  ۍمړوځان مني او ل رشوي اصول پ

عزت بولي او ھيڅ داسې څه نه ليکي اونه يې خپروي چې په ھغه کې  ټولو وګړو آبرو او عزت د خپل ځان آبرو او
ان زيد يو چا او يا ھم د ټولنې په  چې يډه وکړي اوله ھغو مطالبو څخه په کلکه ډږرسي ټولنې ته زيان او ضرر و

                                                
7
و اصولد يونسکو د نړيوالې ادارې د رسني    

8
 د ملګرو ملتونو نړيوال منشور  

9
ژباړن محبوبه ملک لو» د سياسی تبليغ جوړښت« جووت ګرت ،    
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ي د سختو فشارونو په صورت کې ھم نه غواړ آنخبU ھيڅکله خپلې پټې سرچٻنې نه څرګندوي  ،ھمداشان  .وي
حالتونو کې  ځانګړومحکمې ته په ځينو  واکمنه وختپر اړتياد  خواوڅرګندکړي  افشاءچې د پټو سرچٻنو ھويت 

دغه حالتونه  کٻږي سرچٻنه يې نه افشا ،محکمه باوري وي چې ريي خو په دې صورت چې پسرچنيه وښ ی شيکٻد
چې ملي امنيت، ملي ګټو او ځينې نورو  د دولتي پټو اسرارواو   )ي ږملي ګټوته پکې زيان او ضرر ورسي( لکه 

 له پارهی شو چې د خبU نو اوس موږ کول. کړي ه وي بايد خپاره ن کړي منع خپرول ود ھغ قانون ئلو چېداسې مس

  :په ښه تو ګه خبU وپيژنو    چېيو ښه تعريف ولټوو

او تخصصي  سته د يوې ښوونيزېشوق او استعداد په درلودلو سره، ورو  خبU ھغه څوک دی چې د خپل شخصي 
پام کې نيولو سره چې دغه مسلک دده پر اوږو اچوي، نود خبرونو  د ټولنٻز مسووليت په ،دورې تيريدلو او ھمداشان

چاپي مطبوعات، ( سنيو له لوري لکه ر خپرول د ټوليزو ی، د خبرونو منظم را ټولول او وروسته د ھغوجوړول
مسلکي وړتيا   . خپلو مخاطبينوته پر غاړه لري ... ) آژانسونه او داسې نور  پاڼې ، خبريوب، راديو، تلويزيون

  10.خبU ھغه څوک دی چې د تجربې په ډګرکې د يوه لوړ مقام خاوند وي  ترڅنګ

رسنيو کې يې يو خبU د پورته ځانګړتيا وو په صورت کې  دنده ده چې په ټوليزو سپيڅلېډيره  خبريالي ځکه خونو 
                    . نيسي  په پام کې

استفاده مسلک څخه د ټولنې او خلکو په ګټه  له دغه پوھې پرمټخپل لوړ استعداد او د بايد خبU ته بويه چې،  
  .يوه سوکاله او پرمختللې ټولنه ولرو چې  وکړي

  :))Media((يا ۍرسندوھم بحث 

رسنۍ ځای په يوه  د او يا رسنۍ څه ته وايي؟  ده یچې رسنۍ څه ش وږوپوھي ېدرپ غوره داده چې ېټولومخکله 
رسنۍ په ټولنه کې  ؟يڅه رول لوبو ېکاړيکو په  ېټولن ي، خلکو او مدنداچې رسنۍ د دولت او ېموکراته ټولنه کد

   ی لري؟ځای ځايګڅه ډول 

نې اي. يره تړټولنه اوخلک يو له بله س يمدن ،چې دولتنه ده  ۍکړ ېعبارت له ھغ ېموکراته ټولنه کرسنۍ په يوه د
چې يوه ټولنه يې جوړه  بنسټونهخپل وخت دغه مھم  راو پ تينګويترمنيځ اړيکې بنسټونو چې د دغو  اناداپه دې م

 له پارهپه اطBعاتو کې د خلکو  منځنو تربنسټوکړې ده يود بل له حال احوال څخه خبروي او کوښښ کوي چې د دغو 

کړي او ب{خره خلک ديته وھڅوي چې له و استفادهپه پراخ ډول  ترې ې وګړيټولند ، اسي سرچٻنه وګرځييوه اس
  .دولت ، مدني ټولنو څخه خپل حقه حقوق تر Fسه کړي 

  :دندو څخه يې دلته يادونه کوو چې له يو څو مھموپه ډول ډيرې دندې لري  ېليوس ېرسنۍ د يو :ېدند ۍدرسن

  .ه خلکو ته خبرتيا ورکوييزه توګيرسنۍ ھغه وسيله ده چې په ډله  :يزه خبرتيا يډله 

 ټول ھغه ،ته ښوونه اوروزنه ھم ورکوي بيا ھم رسنۍ داسې يوه وسيله ده چې په عام ډول خلکو :يزه ښوونهيډله 

  .کٻږي ې زده کړې برخمن کسان چې د رسنۍ مخاطبين وي له د

                                                
10

۶٠-٢٢ –پاڼه –يونس شکرخوا  –خبرليکنه     
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بايد په کلکه پاملرنه  ھره کورنۍ خندوي خو ديته رسنۍ په يوه ټولنه کې ھرکور او :تفريح يايزه سرګرمي يډله 
ړخ ھم   نې رسنۍ بايد کميډي ااخلکوته به يو سالم پيغام ھم رسوي ي ېنه وي بلک چې دا خندا به يوازې خنداي وکړ

    .ولري

او  اړيکه نيسيورسره  له Fرېداسې رسنۍ شته چې خلک د بيBبيلو وسايلو  ېډير :پوھه ورکوليزه مشوره يا يډله 
دا د رسنۍ    و لګويووزي او يا ھم پيسې  بھرمشوره پسې له کوره  ېله دې چې په د پرتهاخلي ورڅخه مشورې 

  .يوه ډيره ښکلې دنده ده

ولي  را بدلونونهھمدارسنۍ دي چې د خلکو په ژبه کلتور او فرھنګ کې ډول ډول  :يا ھڅول ورکوللوری يزه يډله 
بارک دين او د افغانسان اساسي قانون او د رسنيو له خو بايد ديته په کلکه پاملرنه وشي چې دا ھڅونه به د اسBم م

  .ي لرنه  و قانون سره ټکر

  11 :دعامه اړيکو وسيلې

  .دعامه اړيکې ډله ييزې رسنۍ په دوو ډولونو وٻشل شوي دي، چې عبارت دي له

   .) Print media(چاپي رسنۍ  - ١ 

  ). Electronic Media( رسنۍ  يښناييبر - ٢

ډول رسنيو  ډول ي نو ښه به داوي چې دلرڅومره ارزښت ډله ييزه رسنۍ چې په يوه ټولنه کې   بيا ھم پوښتنه داده  
  .کړو وړتيا ترFسه سمه توګه له ھغو څخه د استفادې پهاو بشپړ کړولومات اپه ھکله خپل ټول م

ې، خصوصي ، دلباس مجل، دورځپاڼو اونٻزې خپرونې، د اونۍ مجلېنيزېعبارت دي له ورځپاڼې، او:چاپي رسنۍ 
يا پمفلټونه، ديوالي  رونه، پوستۍن، شپږ مياشتۍن، درې مياشتۍنمجلې چې په مختلفو وختونو کې خپريږي لکه مياشت

نو ليکلي اپه ټوکر ،کتابونه، ھمدارنګه ،، توکميزې، فرھنګي چاپي خپرونېاقتصادي، سياسيکاغدونه او مختلفې 
ي او خلک ورڅخه ږاستعمالي له پارهې د يوه شي په ھکله د تبليغ ھغه لوحې چې په ښارونو کې اعBنونه او داسې نور

  .کوي  استفادهپه ټوليزه توګه 

او لوډ سپيکر چې له دې  ترنٻتان سينما، ،تلويزيون ،راديو : لکه  ): Electronic Media: (ي رسنۍ يښنايبر
ل وار آوريدونکي او ليدونکي لري چې يې په خپ يو ی شي او ھرده او ټوليزه توګه ګټه پورته کولڅخه ھم خلک په آزا
تر دې چې دومره  آن اغيز پريباسي، ژوراو  سترډير پر ټولنه ي او يو ځانګړی ارزښت لردا ټول په ټولنه کې 

  ته د پرمختګ Fرې چارې ښيي وي چې د يوې ټولنې وګړږتمامي اغيزمن

     :پلوهملکٻت او خپرونوله  –ډولونه د محتوا رسنۍ د 

تر مينځ اړيکې  بيBبيلو پاړکويزو اړيکو له وسيلی څخه چې د ټولنې د يډله ه د رسنۍ عبارت د: تعريف رسنۍد 
يا ، ټينګويسره  خاصوخلکوله اړيکې د ټولنې  وګړو اموڅخه ده چې د ع ېوسيل ېيا رسنۍ عبارت له ھغ، ټينګوي

  .کوي ېدږپر مختګ سره ني له څپرکي او اړکيرسنۍ ھغه تفريحي وسيله ده چې د ټولنې ټو
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  12جوړول  خپرونو کې د  واو په ھغ ډولونهرسنيو د 

ھر ډول په ھغو بحث کې به د  غهچې په د يويشل کيږ ونوډول ورسنۍ په څلور پلوهجغرافيوي له په عمومي ټوګه 
  .ئلومات تر Fسه کړام بشپړھکله 

  رسنۍ  ېنړيوال - ١

  رسنۍ ملي   - ٢

  رسنۍ  يو$يت- ٣

  رسنۍ سيمه ييزې - ٤

  :وويشوپه دوو ګروپونو  کٻدی شيدا ډول رسنۍ  مبيا ھ چې

  رسنۍ  يدولت - ١

  رسنۍ ېاو ازاد يشخص - ٢

  :يږډوله ويشل کي وڅبيا ھم په  رسنۍډول  دا خو

  ديني رسنۍ  -الف

  رسنۍ  يتفريح -ب

  رسنۍ يخبر -ج

  رسنۍ ېسندريز -د

  رسنۍ ېھـ ـ مخلوط

  . کٻږيټولی رسنۍ په دوه ډوله ويشل  اپه ټوليز ډول بيا د  

  :وکړهورته اشاره  نغوته ياپورته مو ھم  ،نګه چېرڅ  

  ...داسی نور  او ، سينما، انترنيت، تلويزيونلکه راديو :ي رسنۍيښنايبر -الف 

  ...نور  ېاو داس ې، فصل نامۍ، مياشتنې، اونيزېلکه ورځپاڼ :چاپي رسنۍ  –ب 

   :اوس کٻدی شي چې د ټولو ډولونو په ھکله يو څه و وايو

دا چې . لري او يا ھم لوستونکي و ي، ليدونکاوريدونکيکې ۍ چې په ټوله نړ يھغه رسنۍ د :يوالي رسنۍ نړ: الف
  : شي  ټکي مراعات ېکې Fند په جوړولود خپرونو او نورو مطالبو نو بايد  يد ېمھم ېډول رسنۍ ډير دا
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ن د خبريالی د پوھنځۍ د استادانو لکچر نوټد پاکستان د اسYمی پوھنتو    
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 رسمي ژبو پهني اکوي ي ېخبر ېلک پررسنۍ بايد د مختلفو ھيوادو نو په ژبه چې د ھغه ھيواد اکثريت خ ېيوالړن -١

 اړه ېخلکو پوررغه ھيواد پچې د ھم ياو خپاره کړ برابرخبرونه  تاوده يد ھر ھيواد ورځن اوي وکړ ېخپرون

  .يژبه خپرونی وکړ ردا چې د ھغوي پ همھم هډير وتر ټول ،فرھنګ ته کلکه پاملرنه وشي ید ھغو ،ولري

پښتو او  ېکه چير:مثBً .يوپيژن ېژب يچې د ھر ھيواد معيار يوکړ ښښډول رسنۍ کار کوونکي بايد کو ېدد -٢
لري  ھم ژبه يھغه معيار خوسره يو څه توپير لري  ې سيمېبلله ژبه پښتو سيمې  ېد يو يسوکې ون پامپه  ېدري ژب

چې په ه ده تر ډٻره معياري ژبه ھغ .کې ونيول شيپام  په  ھماغه نو  کٻږي کې ورڅخه استفاده  تر ډٻره په ليکلوچې 
فھمه  امو عزو چارو کې بايد په ساده ايخوپه رسن کٻږي کار اخستل  ېکې ترپوھنتونونو و اوياو يا ھم په ښوونځ ليکنو

  . که ھغه ھر ډول رسنۍ وي  يوکړ يژبه خپرون

 د وي بايدخپر رپوټونهکم وي نو زياتره مھم خبرونه او Fًو وخت معموونخپر نګه چې د دا ډول رسنۍ درڅ -٣
يا ځينې په لړکې موسيقی  ېخپرون ه کړی شي چې دپواو لوستونکي  ي، ليدونکيپه شروع کې اوريدونک ېپرونخ

  .، ليدلی او لوستلی شيیلھم اوريد مطلب يتفريح

په  ،او ھمدارنګهقومونو ټولو رپ اغيزبايد چې د ھغه  ييږخپرې خپرون يپه نړيوالو رسنيو کې تفريحې که چير -٤
  .نه وي تړلی ېپور قوم هيو په ېنان وي يټولو ژبو کې يو شا

 ېپه جوړولو کې ي وخپرونکوي چې د ې خپرون هپه کچ ھيوادچې د  يته ويل کيږ رسنيو وھغ : ملي رسنۍ13: ب
Fکې ونيول شي پامټکي بايد په  ېند:  

  .اړه ولري ېو پورپاړکاو  څپرکوکړی شي چې په ټولو چمتو ېخپرون ېداس -١

 ېخپرون ېد ھر اوي غږيږ ېچې اکثريت خلک پرخپرونې جوړې شي ژبو  وھغر پيد با ېډول رسنيوک داه پ -٢
څه  وخت خلک  .لرياو لوستونکي  ي، ليدونکيڅرنګه اوريدونک ېخپرون ېلوم کړی شي چې کومااوريدونکې بايد م

  .شي ېعيار ې بر ھمداسې يو مھال ويشخپروني يدي باش یاو لوستل ی، ليدلیاوريدلھغه 

ټول  چې کړی شي چمتو ېھمغه ډول خپرون رپ بايد ،ولري نهغوښتجوړولو ېد خپرون خلک يځايھر ډول چې  -٣
  .     يرسنۍ سره مينه پيدا کړ لهخلک 

يول کې ونپام ټکي په  ېکوي بايد Fند ېخپرون هوFيت په کچ هيو چې د ېډول رسنيو کھغه په  :رسنۍ  يو$يت: ج 
  : ي ش

 ېپکې عيار ېخپرون ېداس ېناکړی شي ي جوړې ېخپرون رسنۍپه اج سره سم رسم او روله خلکو  يبايد د ځاي -١
فرھنګ او کلتور پکې  سيمود نورو  ننه دید يو مملکت  ېغه وFيت فرھنګ او کلتور بلکد ھم يوازې نه ،چې يش

  . منعکس کړی شي 

 ېغه وFيت زياتکې د ھمبايد په خپرونو ،کړی شي چمتو ېژبو بايد خپرون سيمه ييزورسنيو کې په  يپه وFيت -٢
    .شي وڅيړل موضوع ګانې ۍورځن

پام کې په ورټکي  ېکوي بايد Fندې خپرون هپه کچ ځانګړې سيمې ېدا ډول رسنۍ چې د يو :رسنۍ  سيمه ييزې: د 
  .کې ونيول شي

                                                
13

 دنی دفتر د خبريالی ]سی منولونه  
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وشي  ښښبايد کو نوځکه خو. ھم کم ويې ي يکم وي نو حتمأ اوريدونک پوښښ نيزډول رسنيو کې خپر ادا چې په د
 يشمير اوريدونک لږھغه  ه وشيڅھ. اړه ولري ېپور پاړکوټولو  رپچې د ھغه ځای  چمتو شي  ېخپرون ېچې داس

 ېنځ څخه وي او د خلکو په خوښه خپروند خلکو له مسره  رښتياپه که دا ډول رسنۍ  .يکړه ھم له Fسه ور ن
 خپلهپه  د ارزښت وړ وي او رسنۍسيمه ييزه  او نورو رسنيو ھمدا وتر نړيوال ته بهخلکو  ې سيمېد ھغ نو ي،وکړ

  .لوستونکي لري او يليدونک ،کې ډير اوريدونکي سيمه

چې په داسی رسنيو کې زيات د .ېد ېندFچې د دولت تر کنترول  يرسنيو څخه عبارت د وھغ له :رسنۍ يدولت -١ 
  .يواړغ يې چې دولتخپروي ھغه څه  ،نه وي ېزادآ، کوي ېدولت د سياست سره سم خپرون

 ېپه د  ،وکړئ ولياو قومونو استاز پاړکوکوي چې د ټولنې ټولو بيا ھم ھڅه خو  مBتړی دی يورسندولت د دې   
خبرونه  يدولت  او تر ډيره بريدهي وکړ ېژبه خپرون رد ټولنې ټولو وګړو پچې  کوښښ کويدولتي رسنۍچې  انام

  .خپروي 

چې دا ډول رسنۍ  نه وي ېندF اغيز تروي او د چا  ېزادآ ېچ يھغه رسنۍ د :رسنۍ ېزادآ وارسنۍ  يشخص - ٢
  .عBنونه او موسيقی خپروي ا سوداګريززياتره 

 )توازون(توله  بايد عدالت او ،يکړ تل رښتيا خپاره. يکړونه  ېاو ګته خپرون پلويبايد د چا په  ۍيرسن ډول دا 

 ې تلبايد په داډول رسنيوک و په غوښتنه وي اواو د خلک ېيزندا ډول رسنۍ بايد وګړ  . ونيول شي ېکپام په ورکې 

  .ونيول شي  ېک پامپه  ېخلکو ګتدعامو

ته بايد کلکه  ېاعBنونه خپروي خو د يتجارته ډيرتروي نو  سوداګريدې رسنيو موخه  ويل شول د نګه چې ورڅ 
  .يورسو زيانچې ټولنې ته  يکړه اعBنونه خپاره ن ېچې داس يپاملرنه وکړ

 پامپه  )پاليسي( هزياتره خپل دين اوکړن Fر وي او ېFند اغيزندونو ترومذھبي ګ د رسنۍل وډ دا :ديني رسنۍ - ١

شو ه د بل دين تبليغ په رسنيو کې ن پرته دين  پيڅليسله د اسBم  سټبن ون پرقان ياساس  د افغانستان خو نيسي ېک
  .یکول

  .  ې کويخپرون ياو يا ھم تفريحخپروي  ېرسنيو ته ويل کيږي چې زيا تره سندر وھغ :رسنۍ يتفريح - ٢

 ددوی . کړي ېخپر ېخپرون ياو تفريح موسيقيچې  ، تر ډٻره ھڅه کوييړپيل ک خپرونوپه  ېھغه رسنۍ چې نو
 او يا يليدونک ،اوريدونکيدپښې  اٻښودو ځای پيدا، نځ م تر خلکو دچې لومړی کار کوي غه په خا طردشھرت خپل 

   .ځانته جلب کړيلوستونکي 

 ېچ يلومات ورکوااو خلکو ته م ېد نويو او تازه پيښو په ھکله ټولن هډيرتر دا ډول رسنۍ :  رسنۍ يخبر -٣
  .هد خبرتيا خلکود  ېاو موخه ي يلومات خپروانور م او ې، مرکخبرونه، رپوټونه

 ېخپرون ېنو سندريز يلرو ھم  ېخپرون ې  چيراو که  يخپرو ېسندر هډيرتر دا ډول رسنۍ  :سندريزه رسنۍ  - ۴
  .ږيبلل کي يلويه سرګرم له پاره وګړو  ې، چه دا ھم د ټولنيجوړو

 لري، ېخپرون ېاو نور ي، فرھنګيدين  ي، تفريحيلوماتا، ميدا ډول رسنۍ په ټوليز ډول خبر: رسنۍ ېمخلوط -۵

  . بڼه لريدا ډول  ېډير افغانستاند  ېچدی ترکيب   رسنيو راز راز دا ډول رسنۍ د  ېناي
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په  :تعريفونه کړي دي بيBبيلعالمانو او ماھرانو پوھانو،  خبريالياو  ېاړيک په ھکله د ېاړيک د14 :)تباطاتار(اړيکې
  15. کٻږي ورته ويل ) Communication(  ه کې ژب يانګليسژبه کې ورته اړيکه او په   پښتو

ورکوي  انام) شتراکا) (Commonness( چې د بدله شوې بڼه ده کليمې) Communes(د Fتيني ژبې  کليمه اد
ورکوي  انالوماتو د رسولوماطBعاتو او ماليکلو په وسيله د د  کليمه )Communication( نګريزي ژبې د اخو د
   .يواي) Telecommunication( ھم تليفون په وسيله پيغام رسولو ته د راډيو او خو

به ھمدارنګه  يهعمل او داسر ژوند کوي  رپيو ټولنٻز مخلوق پيداکړى چې انسان د ځمکې ) ج(انسان خداى ،ېچګه نڅر
راکړه ورکړه به کوي او د يوبل له حال احوال څخه به ځان خبروي چې دا  ،يوله بل سره به اړيکې نيسي ،جاري وي

  .نځ ته او ترې ګټه پورته کړيمرا دي چې  شونيټول د اړيکو په وسيله 

 کله چې ي ږدې ښه پوھي رخبره ده او د پوھې خاوندان ټول پ په کBم A مجيد کې يوه ثابته، دايو څرګند حقيقت دی 

ښکاره خبره ده چې   و داانو Fره يې ومونده  يز ژوند ته گام پورته کړيډله  او څخه ټولنٻزيوازيتوب انساني ژوند له 
ته مخه  خواھرې يې  له پارهپوره کولو د  اړتياوواو غوښتنې ھم زياتې شوې او د خپلو غوښتنو او  اړتياوې یدو د

  .پوره کړي  توګه سمه د خپل ژوند اړتياوې په ښه او  چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې يې ژوندانه ته دوام ورکړ ،کړه

و د پوره ې اړتياوچې د د هدرک کړاړتيا گډ ژوند دنورو انسانانو سره له  په موخه لرې کولو ستونزو ود خپل انسانانو
  او يا ھم  )ارتباطات(ېماھرينو ھم اړيک ېاړيک د له پارهراوړلو اطBعاتو د Fس ته  لوماتو اوادم کولو،

)Communication ( بيل  له پارهدمعرفي کولو Bاړينه دهيا دونه تعريفونه کړي دي چې دلته يې  بي .  

 ټم رھغه پ ھر ھغه عمل چې د( يډاکټر مھدي حسن وايی ښوونکاو د خبريالي څانګې وتلی  خبUتکړه   یايران  
  .)بلل کيږي)غابB(ي اړيکې ولٻږدٻږڅخه بل ته  له يو وګړي خياFت او اساتاحس

بلل  غاو اشارو په وسيله اړيکې يا ابB عBمو لفظ،د  نظريات، او لوماتام اطBعات، احساسات،، جذبات وګړيه يو د
  16.کيږي

د ھغه  چېډلې ته  وګړي يا بل د لٻږتصوراتو  او احساساتو ،سوچونو ،خيالونو زموږ د(: يپوھاند شفيق جالندھري واي
  .)ي اړيکي بلل کيږېکړلومات اضافه اعلم او م

  .)بلل کيږي)ابBع(کوي اړيکې ھر ھغه طريقه چې د ھغې په وسيله اړيکې ټنګيږي او دوام پيدا(: يجارلس کولي واي

 خيالونه، موږوسيله زھغه په  کار چې د ھغه عمل يا(: راغليکله ھاړيکو په يا  په ډکشنري کې د اړيکي داکسفورډ

  .بلل کيږي)ېاړيک(سيږي رخلکو ته  يږي او نوروڅرګندنظريات  او احساسات

پيغام له  يا لوماتام اطBعات، ي،وايه اړيکو په اړ کې د) Mass communication(مولر پخپل اثر  يجارج ا
  .يواي)ابBغ(ولو ته اړيکي، يالٻږديوځاى څخه بل ځاى 

احساساتو له  او ھغه څه چې د اطBعاتو، جذباتو ھر ييکو په ھکله وايړا اقبال نجم د پوھنتون پروفيسور Fھور د
  .کٻږي بلل اړيکې  نځ ته راشي مخې م
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 بينګر اتولر، اقناعی اړيکی ، ژباړن علي رستمی  
15

 داستاد خان محمد لکچرنوټ د خوست پوھنتون د ژبو او ادبياتو د خبريالي د څانګې استاد  
16

ادبياتو د خبريالي د څانګې استاد داستاد خان محمد لکچرنوټ د خوست پوھنتون د ژبو او    
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 یياکنايو له Fرې چې مقابل لور قلم، خبرو، لومات دام اشاره يا پيغام،ھغه ھر  يپه ھکله واي واړيک داړيکو پوھان  د
  .یڅخه عبارت د) رتباطا(وله اړيک ،تبادله کړي خپل منځ کې يې سرهه پرې پوه شي او پ

 سرله يوې  مرستهليکنې په  اشارو او يا عBمو، ھر ھغه څه چې دژبې، ،يښکار ډاګهپه  تعريفونو څخهنيو له پورت

  .اړيکې بلل کيږي کٻږي رسول ته  سرچٻنېڅخه بلې  چٻنې

شوني ليکنې په وسيله  او )نښو (شارو، عBموا غږ، چې د اړيکو ټينګول د يدې ھم بايد پوه ش رپټول خبرياFن   
په  وھغ دپه گوته کړي چې  Fرې چارې مختلفې وسيلې يا له پارهنيولو ) ارتباط( ېماھرينو د اړيک خبريالي د .يد

  . لومات ولرواھکله بايد م

  :نيولو وسيلې  )ارتباطاتو(اړيکو د

 له راکړې ورکړېلوماتو او اطBعاتو ام   ګروھو،  ذباتو،ج احساساتو، ،آندونو د ېچې اړيکدا يوه ښکاره خبره ده   

کولى شو رمټ دې وسيلو پ اود هد اړتياڅلورو مھمو وسيلو ته نو په دې صورت کې  ياو اظھارولو څخه عبارت د
  .راوړوته Fس  ې موخېشويادې چې 

  . )يا شکل هڅٻر ،هعBم ،هاشار ژبه،(دي وسيلېمھمې  څلور له پارهنيولو  ېداړيک    

  .تر بحث Fندې ونيسو تفصيل سرهوسيلې په  اي دلته به دږپرې وپوھي مينه وال ښه خبريالي چې د له پارهدې  د

  :دوو برخو وٻشل شوي دي رعامه اړيکې ھم پ

   .ېاړيک ېيزيوړې ډله 

  .ېاړيک يزېيډيرې ډله 

 کم وييې  هشمٻر مخاطبينود  چې کٻږي يزو اړيکو ته ويل يدا ډول اړيکې ھغو وړو ډله  :يزې اړيکېيوړې ډله : ١

. پيغام رسيږييې  چې وينا کوي نيغ په نيغه څوک ھغه  ھميا او  هسرچٻن . مالومٻدی شي  اسانۍ سره  په ٻې شمٻر او

او يا نه منلو Fمل  منلود سمدستي د پيغام په اورٻدو سره  یدې ډول اړيکو يو ښه صفت دادى چې پيغام اورٻدونک د
ويناوالو اورٻدونکي چې مخامخ خپل  غونډو کې د بيB بيلواو يا ھم په  ښوونه ،یښونککې ولګي ه ټښودلى شي، لکه پ

  .ويرسلومات، اطBعات او عقايد يو بل ته ا، مسوچ او آند

په  هغام اخٻستونکو شمٻريپ ددي چې  ېډول اړيک ھغه  دا ):رتباطات ا(  ې ، کثير الګروھياړيکيزې يډيرې ډله : ٢
          . ويکار  ستونزمنلومول ام  ېد پيغام اخستونکو شمير بشپړه توګهپه وي،  هلوړښکاره ډول 

(  وي اړتيايزې رسنۍ ته ييوې ډله  له پارهپيغام خپرولو  او د کار دى سخت ډيرلومول ھم اد پيغام دغبرګون م 

غام ډول پي غهد د  ،کيږي تفادهاسوسيلو څخه  ...واو داسې نور) سينما ،فلم ، ترنٻتتلويزون، ان ،راډيو، چاپي خپرونې
Fندې نيول  تاثيرخپل  ترخلک او سيمه  یکې ډٻر و، په دې ډول اړيکناشونې وييزې رسنۍ پرته اله ډله خپرول 
  .لوميږيادپيغام په مقابل کې د پيغام د اخٻستونکو غبرګون ژر نه م خوکيږي، 

ئلو بحث نورو ځينې مھمو مس ،او ھمداشان رپوټ ،، مرکهلوماتي ژانرونو لکه خبرامر پ خبرياليدې چې د ترمخکې 
  . پوھوو په اصولو ھم څه ناڅه ځان و خبرياليښه به وي چې د  ،وکړو
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د اخBقو  چېئلو خبرې وکړو په قانوني مس خبرياليله اخBقوڅخه مخکې څه ناڅه د  يخبر يال دوي چې دا  به ښه  
ئلو ھم څه ناڅه پيژنو او د اخBقو او قانون تر منځ په ګډو مسو سمه توګهپه ه او قانون تر منځ چې کوم توپيرونه شت

مړی يې د ونو راځئ چې ل په پام کې يې ونيسو،فکر وکړو او په خپلو ورځنيو ژورناليستيکي چارو کې يې عملي او 
  17:تعريف يا پيژندګلوۍ پيل کړو  رحقوقو پ

  18:دريم بحث د حقوقو تعريف

 څهلرونکي او منطقي  تعريف وړاندې کول  انا، مجامعه يوله پاره ې موضوع ټولنٻز ځانګړېد يوې  غالب ګمان  رپ

    :ی دیکارولد حقوقو له پاره زياتو حقوق پوھانو دغه تعريف  خو، دیه آسانه کار ن

، چې Fزمې او کلي وي چې د يوه نسبي نظم اوا منيت د ھغو عامو قواعدو له ټولګې څخه ديحقوق عبارت د 
  .ٻږيد دولت لخوا حاکم او تطبيق ه يوه ټولنه کېراوستلو په خاطر پ

يوه حقونه ور پيژني او  د ھر وړاندې رد خلکو د اړيکو د تنظيم په خاطر ھمدغه حقوق دي چې په ټولنه کې د يو بل پ
  .ښه توان او طاقت ورکوي حق ته

فرد حقوق ھم وايي لکه د  ته د او ھمدغه يې حقوق دي )مجموعه(ټولګهتوانايي او طاقت ته قانون وايي چې  ېد  
  ... .، د شغل د آزادۍ حق او داسې نور ژوند حق، د ملکٻت حق

  :  د حقوقي قواعدو ځانګړتياوې

  : عام او کلي والی - ١

په عمومي ډول د ټولنې ټولو افرادو ته وضع  ې، بلکدی متوجهه خلکو ته نځانګړو د حقوقي قواعدو ليد لوری يوازې 
  . کٻږي 

  :$زم والی  - ٢

د  په زور او جبر او د ټولنې نظم ساتل ل اووکنځ ته مرا نې د نسبي عدالت اFس ته راوړلو يې موخې د حقوقو بنسټيز
چې د Fزم والي درجې يې يو له  ،یی چې څوک ترې سر غړونه نه شي کول، داسې يو واقعيت دتطبيقدغو قواعدو 

  . کٻږي ، تکميلي او يا ھم تفسيري قواعدو ويشل يامر رحقوقي قواعد پ دليل غهھمدپر ه توپير لري چې سربل 

  :  ټولنٻز والی - ٣        

، لکه د انسان د روح وانين ټولنٻز نظم ته پاملرنه کوي، چې دغه قيوازينۍ موخه په ټولنه کې نظم دید حقوقي قواعدو 
مونه يوازې په ټولنه کې فھوپه حقيقت کې د حق ډير ساده م. وړ ګرځيقواعدو د پاملرنې  وپاکي او سBمتي د ھمدغ

 .ښه بريښي
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 پوھيالی محمدخان نيازى لکچر نوټ   
 
18

  حقوقو،ترمينولوژی درسنيو جرامونهد   
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  : ضمانتطبيق او ت ـ د اجرا 4

قانون تطبيق نور ھم پياوړی  ده او د لزوم په ترڅ کې د خاصيت او ځانګړتيا د Fزم والي يو هد ھغ د قانون تطبيق
به  زم والي ځانګړتياقانون تطبيق نه شي نو د قانون Fزم والی بيا تر پوښتنې Fندې راځي او د F ېکه چٻر. کٻږي 

  . وي  انمايې بې ګټې او په عين حال کې بې مفھومه اوبې 

شونو د ، کٻدی شي د قانون تطبيق د ټولنٻزو کشمکFزم والی بيBبيلې درجې لريھغو د حقوقي قواعدو تطبيق او د
 کٻږي زا ورکول س ه د سرغړونې او جرم په اندازهکي ت، او له قانون څخه سر غړونسختې اوبدې جزا Fمل وګرځي

.19  

  ؟اخBق څه شي دي 

عمومي ډول د اخBقو تعريف وکړو ،  ده چې په  اړينهدي ) اخBق  خبريالي( و چې د اصلي موضوع ته تر داخليد
موخه دي موضوع ته  موږی شو د خبريالي اخBقو ته چې زوکول سمه توګهد ھمدغه تعريف تر سيوري Fندې په  چې

  .دوام ورکړو 

بحث خاص د ھغو  غهد.  يد ياو ويل شو يليکل شو ېخبر بيځايه ېيرډ په پرتلهموضوع  ېھر د ه اړهپد اخBقو
بريد  ھغو کسانوپر  دا موضوع يامکان لرډٻر  ېکه چځ يلره او مسووليت ھم ن يکوه کارن ېه دی  چړکسانو په ا

په ھغو دولتونو  يحکم کو ېه چھم شت ېھغه موسس ېک ځنو په مړد اخBقو د مBت. يکار کو ېپه رسنيو ک ېچ وي
  . يو ولسواکيھلته   ېناي يد خلکو و ېيا په بل عبارت ھغه ھيوادونه چې واک ي ېمخ پر ود ېچ ېک

ولو کارونو يا ټخبرياFن د نورو . ييزونه دڅشيان يا  بيلدوه  يه بايد وڅدی او  یه شڅ تړوند اخBقو  ېداچ 
 يکارکو ېوليز بحث له مخټيوه  او د يد ېپه درشل ک وګان عو يا موضوبحثون يير د اخBقډخه څتنانو څښد  شغلونو

 دول ټ دا ،چېوھڅوي ه نيت تايٻد او ښتونه او ښه ارزښ يکو ښښکو ېده چ څانګه يا يوه برخه ېاخBق د فلسف. 
و علم د خير، په بل عبارت د اخBق او يا يد اناد مخالفت م سرهنو يا خباثت ړ، روحيو او خبيثه کنامطلوبو رفتارونو

 ،ګټه ھغوھم د اوي چلند وکړ چاله ګنڅانسانان بايد له يو بل سره  ېچ ښيياو  يبحث کو اړهپه  ۍاو بد ۍ، نيکشر
 د ھر ملت او ېشک نشته چپه دې کې  ، ږيته رسي نيکمرغۍسعادت او  له کومې Fرې ېچ ييښموخه او چلند 

  . پايه ده ۍنړلوم تۍاخBق د ھس ېولنټ

 يی شوکول چې  يد اړين واجب اووګړي ته ھر  خهياغړوڅ وګړوله  ېولنټاخBق د و په آند فيلسوفان او وپوھاند  
او  ي، حسد او ريا د يو چا شخصيت ته زيان رسودروغ ،ېچ ډولکه ھغه ځ ،يور تمام شګټته   ېولنټ ېانته او خپلځ

 ونهتصف  نامطلوب غه ډولد ېي ځرمينو تګړد و ېچ ېولنه کټپه ھغه  ،هګھمدارن ړيو ېه يځاو له من يھغه فاسدو

ولو ټونکو او ړ، قانون جود فيلسوفانو ېيز چڅنی شي يا ړلوم نو ځکه خو. کٻږي فاسده او ناتوانه بلل  يموجود و
 ياخBق. يحرکت راولر ته پلور او نيکمرغيولنه د سعادت ټ يبشر ړيغوا ېچ ولیړانته اځ ېي پامو کسانو غھ

 ېسالم ېاخBق د ھر يفاضله  او منل شو ېکه چځدا . خه ده څپرھيز له نامطلوبه اخBقو او د خلکو بلنه فضايلو ته 
او  ترغيبپر  ته ير زيات اخBقوډولو پيغمبرانو رسالت ټد خدای  ېچده  نو له ھمدې امله ، کٻږي بنسټ ګڼل  ېولنټ

  . را په برخه شيه متوننع ولټخرت آد دنيا او  ېچ کٻږي  حسنه اخBق باعث ېکه چځدا ،يکوتينګار ھڅونه

  .و ړل تعريف کډو ېی شو اخBق په Fندنيولو سره کول ېپام ک په لبونواد پورتنيو مط
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  ٢٠-٨١- ١۴پاڼه  -استاد مژګان مصطفوي  -د رسنيو په ھکله قانوني مالومات   
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 ېچ ينيس ېFند ېنړيڅيا عمل تر کړه وړه  ه،اراد يانسان  ېچ کٻږي ندل ژخه پيڅعلومو  يانسان وھغاخBق يو له 
  . يبت شاث طصحيح يا غل يی شو سره وکولنيول ېلومو اصولو د په پام کاد م کړه وړهعمل کول يا غه د

  ؟ ته موندلی شوچٻراصول  ياخBق

مالومه نه ده؟ ھمدا دخلکو او کار  ،کٻږي نه ګڼل  اصول ياخBق شیه څاو ھغه  کٻږي ګڼل  اصول ياخBق شیه څ 
  .پوھانو اصلي ستونزه ده

خه سBمت تير څتونو ښله ازمايزمانې د    او ربنسټ وFړ ويد اصولو پ ېنورمونه چمند تښارزپوښتنه داده چې ھغه 
    ؟کولی شو پيدا ېچٻر ،يو يشو

څو ډوله شي  کٻدیله پلوه  خبرياليد  ږي، چې دلته مود بھر ېينځاو  هننيد انسان د  ېنورمونه يواز ېپه حقيقت ک
  :وويشوو برخو څلور رپ ېه کنولټپه  اصول اخBقيی شو کول ږمو، په ټوليزه توګه اخBقو ته اشاره وکړو

 اصول ھغه ېناي ،نه بل ته سرايت نه کويشخص يا منبع  له يوه ېھغه اصول چ ېناي :اصول يخپلواک اخBق.  ١

 ېچ له ھغه پرته  په توګه يې پرځان تطبيقوي،ونو پپرنسي ياو د اخBق يوضع کو له پارهان ځد  ېي ګړيو ېينځ چې
  .يو يتپل شو ېاندورب ييا د بل چا له لور او يو یړکيې  چا تقليدد کوم 

له بلې مرجع اخلي او پر ځان يې  پرته انځله  يې شخص ېغه اصول چيانې ھ :اصول  ياخBق يلړت ېچا پور رپ.  ٢
  .... )ګوند ، ولنه، اداره، سازمانټ( :تطبيقوي لکه

  .د انسان د حال شامل دی تلقانون  ياخBق يومنو الھ ېدا چ ېناي :اصول ياخBق يالھ.  ٣

  ؟ه دهڅتنه ښغو)ج(خدایلوي د  ېچ کٻږي طرح  پوښتنه نو ځکه خو

ر پ فيلسوفان او پوھان د ھغو ،ېچ ياخBق د يھماغه منل شو يی وړامر ک يې کريم نآقر ېفضايل چ ياخBق
خير  نړۍ به له سترو Fنجو خBصه او دا به لوی ،ړيک يکه خلک ھغه رعايت او عمل ېچ يلر نظر يحقانيت اتفاق
  . وياو برکت 

 ترد خلکو  ېچ يھماغه صفتونه د ،يد ړيخه منع کڅخلک له ھغو کريم ن آقر ېرذايل او نامطلوبه اخBق چ يBقاخ

ټولنې او دھغې انسان ی غوښتونکمخلص او خير څاو ھي ،يګرځباعث او فساد  ې، کٻن، عداوت ، بغضۍمنښد د ځنم
  .يلره ن شک ېزيان کپه  د ھغووګړو ته 

تونو او ھيوادونو په ټولو مل ،چې کٻږي يوال اخBقي اصول ھغو اخBقي اصولو ته ويل نړ: نړيوال اخBقي اصول .۴
، دا ډول د مراعاتولو ھڅې کوي هکوي او ټول يې په يوه کچ یکې يو شان وي او د نړۍ ټول خبرياFن د ھغو درناو

  . ياړين د له پارهولو خبرياFنو ټد نړۍ پرې پوھٻدل ي او ږخوا جوړيه لبيB بيلو ټولنو  خبريالياخBق په نړۍ کې د 

  20: توپير ځد اخBقو او قانون تر من

 ،يګڼونکې نه ړسرغعاملين يې څوک  او  کٻږي ونه ړخه سرغڅمسايلو  يله اخBق ېول ېچ يخلک تعجب کو ېينځ
     . کٻږي سزا نه ورکول  بند او ې، جريمنيوکې، ېنټپل له نو ځکه خو
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  .واب ځ

تعريف  خه ړله ا ېد ليدن خو .يده ھم ن يناروا او غيرقانون ي،درغل ،ونېلوما، مېا کتن، بيڅٻړنېير عملونه د ډ  
 :لکه ېFند تر سرليکجرمونو  يد جناي او يو يخه تعريف شوړاو ھم د قانون له ا کٻږي کارونه خBف بلل  يشو

او نور غير  ته زيان لري ېنولټ ېنور خBف کارونه چ ېينځ.  ږييادي ډول ښانهپه رو ، جيب وھنه او نورنه، غBژو
انه ښول روټسره په تصويب  واوقانون پوھانود Fيح ،يد ياکل شوټد قانون په واسطه  ېکارونه ھم شته چ وزيپ
 ېچ پريکړه کوي يقطع ېپه ھغه برخه ک ،يخه دڅاو قاضيانو  ئتصفه ھيمن لهمرکب  ېھم چ ېکماو مح يد ړيک

   . زيانمنو ته غرامات اخليخه څاو له مجرمينو  يکٻل وښ ېک وراشخاص 

و ښتر پ ېينورمونه  يقانون ېچ مانا نه لري دا خو ، ږيخه تعريفيړزو خاصيتونو له اټولنٻمسله د يوه  خBفداخBقو 
مو  ګاونډیکه  بيلګې په توګهد . وړشخص مجازات ک څرګنده توګهپه ی شو کول ېچ ېحال ک ېپه داس يد ړيک ېFند
 صدمه ورسويته  احساساتو ېستاسښايي او  يکوچلندسره  در ۍلحاظ ېاو ب ۍادب ېب او په يوړخه مخ اڅ تاسېله 

مو  ګاونډیخه ړاو که له بله ا ،ئلره حق ون ېاقامې دعود  کلهڅبه ھي ېاو تاس يخپله مسله وستاسې دا  شي کٻدیخو
 يوه کله ن څمو ھي ھغه ېچ درباندې ولګوي، خBف کار تورد داسې او وغندي  چلند ېد يوه ليک په واسطه ستاس

زيان د  ئی شکولله حقوقي پلوه مو دعوه وګټله که . ړئخه شکايت وکڅ ګاونډيله ھغه  ئش کولی ېی تاسړترسره ک
  .ھم وکړئ هدعو جبراند 

د سند موندلو په موخه په جعلي لکه  ،ږييک ګڼل يقانون وسايلو ته غير اړيکووليزو ټداسې مشحص کارونه شته چې د 
  ...کې داخليدل او داسې نور موضوعاتوپه خپل منځي   ھم د خلکو او يا  لته ننوت ورادا يقانوننوم 

 سرچينې ېلکه يو يوړجو زېخه ستونړا يخو له اخBق يلره ن ستونزېپلوه  ينور شيان شته چې له قانون ېينځخو

 ېاو د پرله پسوړه چلند ناسره رکه کٻدونکي له م، ګناوخته ورت ېناوخت نه رسيدنه يټاکلي  رپ له پاره ېرکته د م
 ېاو داسي لر ېله ھغه سره ي ېچ نو ته لمن وھلتولفاخم ياو ھم شخص لرنهپام نه ته وابونوځکول او   تنو طرحښپو

د مقرراتو   ېپه قانون ک يان تحميلوځپه  ېي يوکس ېچ يو له پارهونده اخBق د تکليف ړيا په بل عبارت که ا او نور
  .     يد ېشو ړېجو ټسڼب رمعيارونو پ يد اخBق ېد ا قاعد ېيرډ يبايد رعايت ش ېچ شته يکټاو قاعدو خاص Fزم 

 ېچ يښکارنه  ېيره پراخه ده او داسډ ېوسايلو کپه  ړيکووليزو اټد موضوع  ياخBق ېچ ږياحساسيداسې ھم 
ع او ستندرد جام داسې څھي توګهپه  بيلګېد . و ړک ټچوکايا  يطبقه بند ېی شو ھغه په خاصو بابونو کوکول

خبU  يواو  يو ړکولو و يد عملٻلوته وسا د ټوليزو اړيکو ټولو  ېچ نه شتهترتيبات  ي، قانونونه او اخBقمقررات
  . ړيکه ون ېه خبرړبايد د ھغه په ا چې يومنع  رېت

په  یټک غهد. موضوع ده ييوه مکمله شخص يته کار کو ڼېپاځاو اطBعاتو د جلبولو ور ود خبرتياو ېته چچا  يو
خه يا څ وسايلو او معيارونوړيکتيايي ونده اړوسايلو، د سازمانونو اړيکو وليزه اټده چې د موضوع  ياخBق ېحقيقت ک

د اخBقو  ېچ ينور عقيده لريو شمٻر . يسره پيوند ورکو کړنواو  ي، امانت داريولتينښر، شخص ته لکه د صداقت
، ې، شبکسازمانونه يلويزيونتيوډ، راولټبايد  ھغه ېده چه ن ړو ويشد  يوه مجموعه او ېموضوع په حقيقت ک

  .يوکړ يپيرويې بايد په دقت سره  په پام کې و نيسي او ڼېپاځ، ورونېخپر ييره يځنځ
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  21؟ يه دڅاخBق  خبرياليد 

 ړيکرعايت  ېي يول کارکوونکټبايد د رسنيو  ېچ يد نا ليکليمادوله رويته  ياخBق د قانون ،يخبرياFن واي ېينځ

يې  کې هدند هخپلپه پرتله چې په  ونور وھغ، د يوکړاحساس  شرمانه سره د ځله  يه نه رعايتوږتر ل ږکه ل ېي او يا
  .يد ړيرعايت ک ېاخBق ي اوګاللی زيار  يرډ

لوستونکي او  کارکوي، ېلويزيون کتيو ډه او راڼپا ځخبU په کومه ور ېچ اړه لري ېپور ېدراخBق پ خبرياليد  
   .يفرق کو    يې څوک دي؟ ييدونکاور

   . ړيرعايت کيې اخBق  خبUدا په ټوله مانا پر رسنۍ  او د حقوقو او مزد واکمن فرھنګ پورې تړاو لري چې  

 ېچ ،يش ېه کټپه ل کار زادآيا د  ياو انعامونه ومنې مرستې ولټ يش کٻدی ړيخبU کم حقوق ترFسه ک ېکله چ
  .بيBرې کوي ېFر ياصول له خبريالي د وخت خبU ېينځھمدا مسله 

  : بيلګه

 يو ياوس که د ده حقوق کاف. کړيوچې ډٻره ګټه  يمتنونه وليک يتبليغات له پارهخبU د فلمونو  غهد يش کٻدی
دبيلګې په  حالتونه ھم شته  ګړيانځ ېخوداس.  ياو تقريبا ھرکارته چمتووالی لر ينيس ېانګموضو ېسخت ېيرډ

 يدليل د خپل کار ېھمد رپ ړيکه موقعيت له Fسه ورن يخپل کار ېچ يږويري وخ يير حقوق اخلډ خبU، توګه
 يو پوره ټولې اړتياوېخبU د که توګه په  ېقاعد ېد يو خو ،يوړخه مخ نه اڅکار  څله ھي له پاره ېموقف د ساتن

 املووع له مھمو عامل ھم يو )رقابت(سياليد  ،هګھمدارن. يچمتووالی ولر له پاره ېاصولو د ساتن ييره به د اخBقډتر

 ېچ ياړباس ته ېد انمدير مسوول له پارهد اوريدونکو د پيدا کولو  ېک منځ فشار ھم د رسنيو پهسيالي ، د خه دیڅ
 ېساحه ک يکارپه  ،هګھمدارن. يوکمزوري ک خونهړا يھمدا موضوع د ھغوي اخBق ،ېچ راوړيفشار و خبرياFنپر

  .ړيو ع ته Fس نه ورووضم يغيررقابت ېچ يوڅته ھ ھغو کارو خبرياFنسيالي 

 ېساحه کپه ھماغه اخBق د کار  ېدی چ يد خبU روح په ھغه اندازه اخBقامر وبولو  ياو روح يکه اخBق روان
 يقالبول د کول يھم قانون ټبنس رمعيارونو پ ياخBق ېد ھمد خبرياليد . ياجازه ورکو ګفرھن ياو عموم دود دي

 کومو مواردو انتخابول ړپه ھرحال د دوا. دی تامين شويه ه نړپه اکړو وړو ردو ډنټپند د س هربط ېھم يو ب او

  22. يلره ارزښت ن

ه تعريف ګنڅاخBق  ېچ يه فکر وشړا  ېد پهبايد  ېبلک یوک باتقوا دڅ ېچ يش ھٻربايد  ېه ليکنه کڼپاځپه ور
  . وړک

بايد .  يھغو بايد فکر وش رپ يووړ د ساتلو  ېپه عمل ک ېه چڅھغه ې بلک شيفکر و اصولوپر يوازېنه ښايي چې 
څوک ګوته ور ته ونه شي  ېچ يدنده يا حرفه دومره کلکه او مستحکمه ش موږز چې اوسو  و ېه کټدکارونو په ل

حال  په عين. وړکغوره  ځانګړتياوو سره ولوټمسلک له  يد خبريالچې په ھوښياري اکو ټو ھغه Fره وړغوا. نيولی
ه وخت ن څخبU ھي ،شھرت دی خبUد  ښييوه خبU ته اعتبار ورب ېچڅه ھغه که ځ. خپل شھرت وساتو  ېک
 ایځاخBق د خبU د اعتبار  يپه ھر حال خبر. يوځله پامه وغور ېياينه سترګې پټې کړي خپل نوم له ی کول يش

  .يد يکټ ړودلو وښته د  ينکه ليکوڼپاځاخBق ور. ږيٻور سره برابر او نهنيولی ه شي ن

                                                
21

  الی کی اخBق ا وحقوقپه خبري. منيژه ، باختری  
22

په خبريالی کی اخBق ا وحقوق. منيژه ، باختری    



 

29 

 

په  يکټدغه . يد ېکرکټو سره په ګټزو ټولنٻله  ېچه دي ونشمکشک هھغ بيا او پرھيز ناپٻيلتوب، رښتينولي  
ته  ڼېپاځور ېاو کوم يه روحيه ولرڅخبU  ېچ ېپرته له د يکه رعايت ش ېچ يه او محفوظ دښ يرډ  ېرسنيوک
   .ه يې په برخه وي کاميابي ب يړک پيدااو مخاطب  يکار وکړ

 ځ ناو مخاطب ترم يه ليکونکڼپاځد ور ېچدی ناليکلی قرارداد  يود رعايتولو وړ  اخBق يخبرپه يوه آزاده ټولنه کې  

  .يموجود و

، اسيسي، پرته له نتيجه ده ېزادانه موافقآخپرٻږي د  ېه کڼپاځپه ورھر خبر او رپوټ چې  ېولنه کټزاده آپه ھره  
    ).  مBحظاتو(دګري کتنو سويا غير سوداګري

چاپيU په  ښېيزاين د دوي د خوډليکنه او  او د ھغو ينه اخل ېخه پيسڅله مخاطبانو  ېولو کړخبU د خبر په جو 
په  .ږيتاميني ټبنس رپ ھلو ځلوعدالت د دغو  :په بل عبارت يا .يصورت نيس سم سره  ېتنښغوله او د مخاطبينو  ېک
 ېينځ ،بحث کٻدهپه اړه به يې او  ېخه خاصو افکارو ته عامه کتنه شوڅير پخوا ډله  ېلو کوساي ړيکتياييوليزو اټ

په دغه تاوده ډګر دبري پر لور څه ډول  يسيال دوسايل  ړيکتياييوليز اټ ېچ يکو تنه طرحښدا پو اصBً  ينکوتککره 
   خپله Fر پرانيزي؟  

مسايل  يو اخBقخ يده سره موافق ن ېخبر ېير له دډخو  ړيمسايل ھم رعايت ک ياخBق ېپه عين حال ک يکولی ش 
 يشه وسيله ن څوسايلو ھي ړيکتياييوليزو اټپه ھر حال د .  يبلل يده ن شونيخه ناړوسايلو له ا ړيکتياييوليزو اټد  ېي

               .يير وخت دوام وکړډرته  پ اعتماد يی له عمومکول

ومره مليونونه څده که ھر  ړاعتبار وي ول د عمومړجو ېوسيل ړيکتياييا ېد يو ي، صداقت او امانت دارFزم اعتماد
 شکلد افکارو او عقايدو ته ماھيت  يخو د خبرياFنو کار يکارکو ېپه برخه ک ړيکوخلک په مختلفو شيوو د ا

يو  ېبلک دهه مسلک يا حرفه نيوازې  ييرو خلکو له نظره خبريالډد .  يلر دريځ ځانګړیاو پياوړی خهړورکولو له ا
  .رسالت او مسووليت دی 

 ۍزادآ ويناد  ينرمبصمديران او . يد يتونکښخپرولو حق غو چټکد اطBعاتو  خنډ پرته راز، ھر خبرياFن له 
 وينا، عقايدو او د ول بايد د اطBعاتوټ ېدا سمه خبره ده چ.  يتړاو لر ېعمل پور د خبرياFنو ېپه حقيقت ک. اړيغو

 ،يمن نيوکې کٻږي اکل ټله خوا  چارواکود  ېچ ېک وسياوګپه ھغوتن ېچ يخبرياFن د . يو خه برخه منڅ ۍزادآ له
                 . يموم ېه کښکرړۍ په لوم ۍزادآ ويناان د ځخپل  ړيونه غوا يا او ړيوغواکه غالبا 

استعداد  يبU مسلکد خ يې ېله مخ   ېخه دی چڅله ھغو معيارونو  ار يوڅونده حقيقتونو ړلو او امسَ  يد عموم  
 ناوړه ه ن له واکوونه او ښ، د ترسره شوو کارونو لو، اقداماتوته په رسيدنهټد يوه خبU رول په پل. کٻږي ل سنجو

.  يلرارزښت چې دا په خپله ځانګړی  یدد ده حق  ه تحقيق ړفساد په ا يمديريت او ادارناسم د .  يخه دڅ ېاستفاد

 ېپه ھمد ،ړيکه ن ړول سيستم ککټاو بدوالی  يکفايت ېب ېخه  دا امر مھم دی چڅ ېدتامين له Fر خو يو ېکه چځ
او ھم د  خبرونو د خپرولو يرسم د ېچ يھغه خبرياFن د    کړيقبضه  ېي د چارو واګې ېوک چڅدليل ھغه 

 ېچ يد يشوخبرياFن دومره خطرناک  ېينو ھيوادونو کځپه .  يه لرن يتمسوول ېپه برخه ک کارونو اطBعاتو او
 ېله دغه مسلک يا حرفکرار کرار خبرياFن په يني تښر. يسره مخامخ ش ړو دوړيا اله کړکيچ مسلک غه دږدې ده ن
 ېپه ھغو ملکونو ک خبرياFن .  يکوه اراده ن ګوانان دغه مسلک ته د راتځ ياو استعداد لرونک ځيينمخه Fس څ
 اقداماتود ھغو  ړيخ خفه کړکه په يوه نه يوه ا چارواکینو يموژد دغو ر ،هګوي او ھمدارنه ن ولسواکيھلته  ېچ

 ، د رسنيونامدير مسووليرډ ېچ  يدا ستونزه ھم وښايي خوا  ھانه  ېد له. ړيک ېي يبايد تBف ېچ ږيخطر احساسي
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 خبرياFنو ېلډ ېد له د يووين ېسه کګان په تنځ ېھمدا چ يخبرياFن کار ورته کو ېونه چبنسټريسان او يا ھغه 

  .  ړضمانت پيدا ک ياجرايھغه له  وروسته ړخه مBتڅيا له خبرياFنو  ېونو مسلانتضم ځانګړود  ، يکوه ن ړمBت

  :ټولنې د وګړو په توګه تونه دښارز يدخبريا$نو اخBق

د  یھغو. هد ېشو جوړهخه څرسنۍ ھم له خلکو يخبر مو وويل خبرياFن د خلکويو جز يا برخه ده او ېمخک ېچ دا
   . يسره سھيم د موږله  ېاو شکٻدنه ک واټنپه نړۍ د  توګهن په انسا

او  چمتو رتر دې چې د خپرونې پ آن ،اخلي له واقعي څيرې څخه سرچٻنه  وید ھغ سببکموالی خبرياFن شمٻرد  
 ونو څخهله خپلو معيارچې  ييو خبU بايد ورته په کلکه پاملرنه وکړ اولري  اغيز دهحوړاندې کولو کې ھم تر ډيره 

  .ونه وزي  ھرب

 پرته له دې ،يسره   خبرياFنو ته متوجه ش څارنېای له ځه  يوږتر ل ږيکه لړا ېولو سره سره Fزمه ده چټ ېد له

 يه وښه پلو يله اخBق ېچ يعمل وکړ ډول ېھرخبU په داس ېدليل دی چ غهھمد، يو یکم شوواک  یچې د ھغو
په طبيعت او خپلو  ېناي يتن وڅښبايد د کرامت  )هښځينيا  ارينهن(يو خبU ېه چد انام ېداپه د.  يه وښ اخBقاً يانې 

ډٻر . يوسنجو ېله مخ ځانګړتياوو ېيو شخص بايد د ھمد ېناي. ي، پاک نفسه او صادق شخص وه دنBځ ېعملونو ک
او د  يرسوته ت حقيق ځانونه يی شکولچې ھغوی  او داسې ګڼي يخبرياFن په حقيقتونو مين د ېچخلک باور لري 
 ېده چ يطبيع، وزيله خولې تل رښتيا راود خبU .  ته يې وړاندې کړياوريدونکو او ليدونکو  خپلو لوستونکو،

ته وړاندې کوي چې خلکو  له پاره ېاطBعات د د ېچ ږيخبرياFن پوھي ېکه چځ يو ياو غيرتژمن  خبU بايد
 ېاو ھغه کار چ يل وډوخبرياFن بايد ھمدا  ېچ له پاره ېد د.  د خبرتيا له مخې پريکړه وکړي يش کولیخلک و

ه څھغه  ړيکه خبرياFن وغوا. يتيا لرړزيات جرات او شھامت ته ا يرډ ي،وکړ ېي ېکولو له Fر يد حتم ېي يکو
 ساده او يرډ په پرتلهښودلو ، ھوسا ژوند دميړانې او زړه ورتيا يور وړبايد ز يکړيې و يسم د ېک نړۍ ېده پ ېچ

خدمت  بولي اوو خپل کور  نړۍدا  اوګڼي  ينکوواب ويوځټولنې وګړوته ځان مسوول  خبرياFن بايد د بشر. آسانه ده
 په اړه پراخموجودو واقعاتو  ېچ يوک دڅھغه  ،يخه برخه من دڅ وړ دريځله  ېوک چڅھغه خبU؛ . يوکړيې 

  .يلر ليد

 خبU که د .د پٻښو په اړه سمه پريکړه وکړيشي  یکول ګړيدغه راز، د خبU د مالوماتو په مرسته د ټولنې و

    .ورسوي زيانوته ګټخپلو يا د نورو  ېچ يوڅوھ ېھغه کارته يمخاطب  ېچ شتهداخطر  ياطBعات ناسم و

  23:دوو برخو وويشور شي چې پ کٻدید اخBقو ډير مھم تعريفونه      

  . تعريفونه توصيفي ياستاينيز - ١

  .ونهھنجاري تعريف - ٢

يو چا په  يا يوه ډله ھغه تر سره کوي يا چې يو شخص کٻږي ته متوجه  و وړوھغو کړ :د اخBقو توصيفي تعريف
  .ځان ته ټاکلي وي  وړه خپله خوښه ھغه کړه

چې په ټاکلو شرايطو کې د عقل خاوندانو ھغه ترسره کړي وي  کٻږي ته متوجه  ھغو کړنو :د اخBقو ھنجاري تعريف
.  
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يو ځانګړی خلکو اړيکو او کړنو ته  دله يو بل سره ، کٻږي ولنه کې د قانون له سرچٻنو څخه شميرل اخBق په ټ
په  . کٻږي اخBق په ټولو علومو او مسلکونو کې يو له ډيرو مھمو او بنسټيزو بحثونو څخه شميرل . رنګ ورکوي

خبU شوق وFړ خپل مسلک د ټينګ  رو پاو د ھر کار پوه اد خبU د مسلک سپڅلتيا ساتي  خبريالي کې ھم اخBق
نه و اخBق  خبرياليچې د ترڅو شي راوړلی ه ن په Fس ترھغو مخاطبينو زړه برياFن د خلکو او خ. او عBقه ښيي

  24.لوړولینه شي   د خپلې رسنۍ اعتبار په ټولنه کې له اخBقو پرته ي او رل

  25: د حقوقي قواعدو توپير له اخBقي قواعدوسره

د مذھب پر  کې چې ھغه نو يانوق وپه ځانګړي توګه په ھغه دي ن له يوبلقانون او اخBقو : ينو حقوق پوھانو په آندد ځ
چې په حقيقت کې ھر ه شتنه ھيڅ جدايي ورکې  منځږ حقوقي نظام چې د اخBقو او قانون تربنسټ وFړ وي لکه زمو

  .کٻږي يو قانوني عمل يو اخBقي عمل ګڼل 

و ترمنځ به بيخي نږدې اړيکه وي، خو که د ماھيت له پلوه و حقوقا واخBقې داسې ښکاري چې د عين حال ک په
چې په Fندې    .لري له ډٻرو لورو له يو بل سره توپير ېمقول اړهدو دا کٻږو چېمتوجه  و ارزوو نو  و حقوقااخBق 

  :ډول سره به يې و ارزوو

   :قولو په موخو کې توپيردواړو م ېد د ـ١

، چې په حقيقت کې اخBقي ې ټولنې منځ ته راوړلښ، د زړه پاکي او د يوې خBقي قاعدو څخه موخه د نفس پاکيد ا
نسبي  خې د حقوقو تطبيق يو، په داسې حال کې چې د حقوقو د تعريف له ميتٻرٻږڅخه  موخوډيرو لويو له قواعد 
  .دي ھڅې له پاره، نظم او امنيت او په ټولنه کې د ثبات عدالت

  : توپير د عمل د ډګرـ  ٢

، په داسې حال کې چې حقوقي قواعد د يوې ټولنې پراخوالی لري اخBقي قواعد د حقوقي قواعدو په پرتله څو برابره
باطن او  رپ ھغهاو د  وګړي ره پرٻبسرټولنٻز ژوند  پر، خو اخBقي قواعد دي شوي رالنډپه کړنو او اړيکو کې 

  .يد يوجدان پورې تړل

  : کې توپير يق او اجراپه تطب - ٣

، ځکه که له څ کې بيا يو له بل سره توپير لري، خو د تطبيق په تراو ھم حقوقي قواعدي دي الزامھم اخBقي قواعد 
ځکه وي، تطبيقپرې کومت به نافذه قوانين او ح کٻږي زاورکول سنو  يحقوقي قواعدو څخه څوک سر غړونه وکړ
، خو د اخBقو ټولنه کې نظم او امنيت راوليپه  چېې ھر راز ھڅې کوې ھمدا حکومت دی چې د قانون په تطبيق ک

حق نه  او پاک وجدان  ويښFزم والی د انسان په پاک او سپيڅلي وجدان پورې تړلی دی چې انسان ته د ھغه 
  .ورکوي چې فاسد او بد کارونه تر سره کړي

خلکو  رسره پ اجرايي اړخ لري چې په زور او فشار باط او امنيت په خاطرثقانون د ټولنې د  ،ی شو چېھمداشان ويل
يې ته اطاعت  نڅخه سر غړونه ونه کړي او د قانو او قانون جوړونکي خلک دې ته اړباسي چې له قانون ٻږيتطبيق

څوک  ېزا سبب ګرځي خو که چٻرسعمل تر سره کول د   خBف د قانون. کړي ه ن وقانونه کارونه نا چېمجبوروي 
زا سکومه ،کوي کرکه ور نهکړي نو په ټولنه کې د ھغه کس د بې باورۍ سبب ګرځي او خلک وکار يو غير اخBقي 
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اخBقي کار تکرار شي نو بيا قاضي غير شي چې که يو کٻدیونو کې بيا خو په ځينو وخت کٻږي نه ورکول 
   .ګانې ورکوي  زاس) ادبي(تأديبي

  :  نځ اړيکېقو تر مد اخBقو او حقو  

چې د خلکو  کٻږي ډيرو پخوانيو موضوعاتو او بحثونو له ډلې څخه شميرل  دنځ اړيکې قو تر مد اخBقواو حقو
  .  ي دنه  م يوه خولهپوھان ھ حقوق نځ په اړيکو کېپوښلي دي، د اخBقو او حقوقو ترمذھنونه يې 

دخبرياFنو خو  شتهه ن يکه څه ھم تر اوسه په افغانستان کې ټاکلي اصول او خBق چې ټولې رسنۍ پرې عمل وکړ
، چې زه ھم دلته د دې او ورته والی لريږدي چې يو بل ته ډير ني اخBقي اصول جوړکړخپل خپل  بيBبيلو ټولنو

  . يادونه کوم اخBقي اصولويو څو  یھغو

او کلتوري تبعيض ، ژبني يا قومي يلوي ، مذھبي ، جنسي، قبتوکميزه خبU په خپلو مسلکي دندو او چارو کې ل26
  .ساتي ترې وځان ډډه وکړي اوپه کلکه  څخه

، ولوپوره دقت څخه کار اخلي له تحريف، بد نام خبU په خپلو مسلکي دندو او د حقيقتونو په ښکاره کولو کې له
خپرولو او په قصدي توګه د واقعيتونو او حقيقتونو له پټولو څخه په کلکه  و، د آوازونو، افترأګواښ، ورونوبيځايه ت

  .ځان ساتي 

 Uعاتو تهمالومات له پاره  خلکود خبBس رسي يوه  و او اطF د  .وسيله او بايد ھغوی ته بشپړ انځور وړاندې کړيد
  .بوليو ي او دا د خپلو ټولنٻزو مسووليتونو له ډلې څخه ته درناوی ولرعيني واقعيتونو ټولنې 

Uل شوي ارزښتونه د انساني منل او د نړۍ ټول ، په کلتور او عنعناتوکې تغيٻر را وستانسان عزت ساتل ، دخب
  .نيت لري  ښهته  او ټولو کلتور د پياوړتيا په خاطر د خپل مسلک يوه اخBقي څانګه بولي

،Uه منځ له ئباور بې ، د بې باورۍ اوه وړلمنځ ه وړل، د نفرت ورکول، د تاوتريخوالي لهمنځ د جنګ له خب
ه وړلوکې مسووليت لري او په خپل مسلکي منځاو ټولو ټولنٻزو ناروغيو په لھه وړل او د ناپوھۍ منځفقر لھ ، دوړل

  .کارکې ورته پاملرنه کوي

 ،Uسم په پام کې نيسي و د نافذه قانون او د جزا قانون ملي ګټې د رسنيخب.  

،Uويراعاتصاف څخه کار اخلي او ھغه ماو ان ناپٻيلتوب، )توازن(تولې او کارونو کې د  په خپله دنده خب.  

 ،Uيسانسورځان ي او له مننه  د دولتي چارواکو له لوري سانسور ر وړاندېد ھر ډول زور زياتي او فشار پخب 
  .ډډه کويڅخه 

Uاو له ھغو  شي او له ځان سره يې ساتيءکوي چې نه غواړي نوم يې افشا ءنه افشا ،مونهوھغو سرچٻنو ن ، دخب
ته امانت ورکړل  هخبU ھغه څه چې د ،لري ځان ساتي او ھمداشانه نې نمطالبو څخه چې موثق اسناد او سرچٻ

  .وي ته زيان رسملي ګټويې خپرول    نه خپروي چېد دې له پاره شوي وي چې خپاره نه شي 

Uد خپرولو او يا نه خپرولو په خاطر له بډو اخستلو او تحفې اخستلو څخه په کلکه ډه ډه کوي خب ،.   
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Uچلنداو مسخرو له چاسره  پوزخنداو ھيڅکله په  کويچلندپر مھال له مرکه کوونکي سره ډير په ادب ، د مرکې خب 

  .نه کوي

  .اصBح کوي بٻرتهشته Fرو چارو په وسيله  يې دپه ډيره بيړه  کٻږي له خبU، څخه چې کله يوه تيروتنه 

Uرې پرچا  سره نوروته سپکاوي، ښکنځل استفادېآزادۍ څخه په  وينا ، دخبF ور او تمتتنه کوي اونه ھم له دې 

  .کوي ه پورې او افترأ ن

Uڅخه ځان ساتي درناوی ، د نورو معنوي حقونو ته خب Bکوي او په ځانګړې توګه له ادبي غ.  

Uکويء کوي او د ھغوي خصوصي اسرار نه افشا درناویخصوصي حريم د ، د خلکو خب.  

  .شي استفاده ونهه وي او د رسنۍ له نوم او ارزښت څخه بده لومدارارسنۍ پيژندګلوي بايد م د

  .په روزنيزو او ښوونيزو خپرونو Fس پورې کوي سټ بن ررسنۍ د خپل ټولنٻز مسووليت پ

  .يه وھيڅ شک او شبھه نيې يغامونه بايد داسې خپاره شي چې په حقيقي طبيعت کې پاعBنونه او 

 کٻږي په چارو کې مطرح وي ھغه په خپله خبU ته متوجه  خبرياليل چې د د ھغو اخBقي مسووليتونو په پام کې نيو

  . کړيه اصول بايد دولت ته د مداخلې ھيڅ Fره مساعده او برابره ن غهد

  27:نړيوال اخBقي اصلونه  يد خبر يال

  :دي لونه د $ندې سازمانونو لخوا ټاکل شويدغه اخBقي اص

  .د خبرياFنو نړيوال سازمان 

  .ياFنو نړيوال فدراسيون د خبر

  .د کاتوليکانو نړيواله اتحاديه 

  .خبرياFنو فدراسيون  امريکاFتينې د 

  .کا د مطبوعاتي کارکونکو فدراسيون يامرFتينې د 

  .خبرياFنو فدراسيون  د افريقا

  .د عربو خبرياFنو فدراسيون 

  .خبرياFنو فدراسيون د آسيا 

   لمړۍ ماده 

  .لومات ورکړل شي اښتيني مته کره او ر یچې ھغو لريحق  خلک 
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  دوھمه ماده

  .خبر يال بايد خپل ځان حقيقت ته وقف کړي 

  دريمه ماده 

  .يخبU بايد خپل ټولنٻز مسووليت ته پاملرنه وکړ

  څلورمه ماده 

  .يشرافت ته کلکه پاملرنه وکړ ېخبU بايد د دند

  پنځمه ماده 

  .ګډون  یوھغخلکوته ونډه ورکول او د 

  شپږمه ماده 

  .نه تٻریلوماتو ساتل او د انسان په خصوصي حريم ام د پټو درناویحريم د شخصي 

  اوومه ماده 

  .درناوی وګټ وټوليزد 

  آتمه ماده 

   .رناویدفرھنګي ارزښتونو ته  ،او ھمداشانوليزو ارزښتونو عامه او ټ

  نھمه ماده 

  .مخ کوي له خطر سره  چې د انسان ژوند زيانونهه وړل او ھغه ټول منځ د جنګ له

  لسمه ماده 

  .د اطBعاتو تنظيمد نويو نړيوالو معيارونو له مخې 

  دوھم څپرکې

  خبر څه ته وايي؟لمړی بحث 

و ټکپه مناسبو خو ھغو له پاره بشپړ او ھر اړخيز ځوابونه پيدا کول ناشوني وي  چې د کٻږي داسې پوښتنې پيدا کله
  .شي ېځوابه پاتې ايي يو څه وموندل شي؛ خو نور اړخونه به يې بکې د ھغې د يوه اړخ د ځواب له پاره ښ

خبU، پر  (ننه يد ره کې او په ادا  رپوټ ورکول چې څو خبري ارزښتونه ولرياو خبر واقعيتونوڅخه  وله ھغ
 ،ودونکاو اوري وخلک(کې يې ھڅوباندنيو په  ،وګرځي او ھمداشاند اغيز Fمل ) سياست  ر، اديتر او د خپرونې پمدير

  . ځای نيولی وي ) اتو په قوانينو او مقرراتو کې يې، د زورورو ډلو او مطبوعروڼ آندو
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  :خو ځينې نور بيا خبر داسې ھم تعريفوي

پيښه يا به او  ي، نه پيښږې، يا نه ده پښه شويږاو يا پيښي پيښه به شيپيښه شوي ده،  ېچ ھغه واقعه يا حادثهھره 28 
  .نه شي

  :چېخو شرط به يې داوي 

  .وي لېتړ ېژوند پور رد خلکو پ

  .اغيز ولري ېژوند باند رد خلکو پ

  .ارزښت قايل ويپانګې ته په ځمن محتوا ياخلک د ھغه او 

 ًBوو تکرار ېجملو ک ېپه در د کوپون ويش له پارهمامورينو  د دولت :مث:  

  .کوپون وويشل شيته مامورينو  به له پارهد پوره کولو  وتياوړد عامه ا -١

  .مامورينو ته کوپون ويشل کيږي له پارهد پوره کولو  وتياوړد عامه ا -٢

  .کٻدل مامورينو ته دکوپون ويشل له پارهد پوره کولو  وتياوړد عامه ا -٣

. او مھم وي ېږدن ې،و خلکو ته په زړه پورتازه او اکثر ،ېيا پيښې څخه عبارت دی چې نو ېواقع ېھغ خبر

او  ي، د موضوع روښانتيا ښه دليل وکړبھترين کBم ھغه دی چې لنډ وي يواي  هُ حضرت علي کرم A وج ،ھمداشان
  .يکړه خلک خسته ن

  :له نظره د خبر ډولونه محتواد 

  .دیدوه ډوله ه کې خبر په ټول

پراخه د پوښش ساحه يې خلکو ډير وي او  ريې پ اغيزچې  کٻږي ھغه خبر ته ويل  :)ګرم خبر ( ت خبرسخ -الف
     .وي

  . ھم کمه وي يې لږ وي او د پوښښ ساحه   خلکو  رپاغيز ھغه خبر ته وايي چې د ھغه  ) :خبرمعمولی(خبر نرم -ب

   څه ډول؟ ولې؟ چٻرته؟ ؟څه څه وخت؟ څوک؟ :ګوني عناصرږدخبر شپ

 غواو بايد د ځواب ويونکې ويعناصرو څخه د ډيرو  وږيا له دغو شپري لو عناصرږ شپ ييوښه خبر بايد پورتن

  .بونه په ډيره آسانه توګه پيداکړيته داسې ځواب ورکړل شي چې مخاطب ټول ځوا عناصرو

لري او يا ھم يا ګډون  هدی چې په پيښه کې شت ی، سازمانونو او يا د ھغه څه ښودونکورانود انسانانو، ځنا :؟څوک
  .ھغو پورې تړلې وي رپ بڼهيوه ، نهپيښه په يوه 

     .وخت وښييد پيښې د پيښيدو  :؟څه وخت

  .ښييد پيښې د پيښيدو د ځای او ھمداشان د شاوخوا ځايونو واټنونه ھم بايد و :؟چٻرته
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  .ييښو ھغه  چې پيښه جوړوي:څه ؟

  .وي  یچې د پيښې د پيښيدو Fمل شو ييښو ھغه څه   :؟ولې

ه په ښه او ت وايو چې دغو ټولو عناصرو ، با يد ودی ید يوې پيښې د پيښيدو د Fملونو او کٻفيت ټاکونک :؟څه ډول
  .ډول ځواب ورکول د خبر د وضاحت او ټول پوھې Fمل ګرځي  روښانه

  29:ښتړد خبر جو

  .ې لرينځو جملدوو نه تر پ له ېيو د پام وړ خبر د خپل اھميت په چوکات ک

  .په نوم ياديږي) احتافت(جمله د خبرو د پيل  ۍلومړ ېپه خبر ک

  .وي ېتړل ېپور ېمسل ېيو پهھره جمله  ېپه خبر ک

  .وي عام فھمهاو  ېډنلبايد  ېد خبر جمل

 له اوريدونکود او  عام فھمهد حجم او مساحتونو ابعاد بايد . ريبي ډول وويل شيقلوړ ارقام بايد په ت ېکونو په خبر

 ېمھم ېد يو ېشي او که چيره استفاده ون ېځين وھيڅکله بايد د نقل وړل کېپه خبرونو. سره برابر وويل شي ېپوھ
  .شي یده ياد کړې کړ ېي دا وينا ېشخص نوم چ  غهل شي بايد د ھمټاک نقل قول مھم و له پارهات موضوع د اثب

ښه  به د، نو يو څه ته ورته دیوايي، په پښتو او نورو ژبو كې له كومو وييونو خبر چې خبر ته ولې  دوږبه پري دا
  . وږپه ھکله وګړيخبرليكنې 

 بيلګېد . ولري ونهولې؟ څنګه؟ چٻرته؟ او كله؟ ته له ځانه سره ځوابخبر ھغه جمله ده چې  ،و چېږدې خو پوھي رپ

، د وردګو وFيت د والي وياند پوھنتون د بنسټ ډبره کٻښودل شوه وFيت کې د يوه  وردګوپه نن سھار : په توګه
لوړو  جريبه ځمکه کې د ېلري په در يپوھنځي ، حقوقو او انجنيروينا دغه پوھنتون چې د ژورناليزم رجمشيد پ

په پاخه او اساسي ډول سره پوړيزه توګه  ېزدکړو وزارت په مالي مرسته د يوې جاپاني کمپنۍ په واسطه په در
کوم  اوسهدلته تر چې ځکه  اړتيا وه، هډير ٻدو تهوينا په دغه وFيت کې د يوه پوھنتون جوړ ر، د جمشيد پيږجوړي

  :دا يوه خبري جمله ده، ځكه. وونه  پوھنتون

  .پوھنتون جوړونه؟ د څه• 

  په پاخه او اساسی ډول سره   ؟ څنګه• 

  وFيت کې وردګو په  ؟چٻرته• 

  د وردګو د والي وياند جمشيد؟ چا• 

  نه وو ځکه چې پوھنتون ؟ ولې• 

  سھار نن؟ كله• 

 د خبر کهځواب لري اوي، عناصرو ته چې د خبريالي په ټولو ژانرونو کې د ارزښت وړ د شپږو خبريالي دخبر  غهد

 انهله ژوند انود انسانچې و وړ خبر ھم دى، ځكه لاو د لوست په اړينو عناصرو پوښلی دی خبرياليوګورو نو د تعريف 
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ژوند  ردی د خلکو پ د پوھنتون جوړونه يو نيک کارشته، تازه والى لري او ھم دغه  جوړونه پکې بياسره تړاو لري، 
) ولې، چا، څنګه، چٻرته، څه او كله(كې د خبر شپږ توكي  داسې خبر وي چې په ھغهچې خو كله . پورې تړاو لري

و او چاپ لنو راځئ چې وګورو د ښه خبر د لوست. شو ويلىه ځواب شوي وي، ولې ښه او د لوستو وړ خبر ورته ن
  ؟ كوم توكي اړين دي له پارهوړ خبر 

  .رکړي ارزښت وخلک چې خلکو ته په زړه پورې وي او  اناپه دې م دا :په زړه پورې والی

ژوند  یچې د خلکو په ورځني ژوند کې د ارزښت وړ وي او د دو انادا په دې م :ژوند پورې تړاو ولري رپد خلكو 
  .کٻږي ورڅخه متأثره 

  .به مخاطبينو ته د ارزښت وړ وي یش یخبر بايد تل تازه وي ھر نو :تازه والىوالی يا  ینو

دې ږمخاطب ته ن ېستاس پلوهوي او معنويٍ جغرافي لهرخبر چې ھ :خلكو ته نږدٻوالىجغرافيوي او معنوي لحاظه له 
چې واټن او فاصله يې ھر څومره چې  اناپه دې م پلوهوي جغرافيله ، خبر وي والی ولري نو ھغه د ارزښت وړ خبر

 ، د خبر معنوي اړخ بيا دا دی چې په ھغه کېمغه اندازه به د ډير ارزښت وړ ويي په ھدې وږمخاطبينو ته ن ېستاس

  .په ورځني ژوند کې د ارزښت وړ وي خلکو ته

کٻدی شي ھره  ېھمغه وخت بايد واقع شي بلک رغواړو پ ږ ويو عادي څيز نه دی چې ھر وخت مو رخب :ناعاديوالى
  .يوه پيښه را منځ ته نه شيلونه ککلونه  ښايينځ ته شي او يا ھم يوه پيښه را مشيبه 

وي که ھغه له  یڅخه يو عادي کار پيښ شو وھکله وليکل شي چې له ھغکسانو په  وخبر د ھغښايي  کله کله :شھرت
، لکه د يوعادي کس که چٻرته ځ ته شي شايد خبري ارزښت ونه لرينداسې کس څخه چې مشھور نه وي را ميوه 

نيز خبر نه وي او که چٻرته د سينما يو ستوری خپلې ښځې ته طBق ځې ته طBق ورکړي نو دا به يو رسخپلې ښ
  .خبر وي  بيادا به ی نو ورکړ

  .ډير د ارزښت وړ وي ،ځينې وخت داسې پيښې چې په ھغه کې انساني احساس پروت وي :احساس

  .وي د ارزښت وړ هکچ هي په ھمغوې په خبر کې چې ھر څومره شخړ :شخړه

  .اغيزه ولري ھغومره په ټولنه کې د اھيمت وړ ګرځي خلکو  رپيښه پ ھر څومره چې يوه :منتوبزياغ

د ارزښت وړ ګرځي ، د  هغه کچاد يوې پيښې د خبريدو په ھکله چې خلک ھرڅومره تلوسه ولري په ھم :لوسهت
  .بيلګه په توګه د جمھوري رياست د ټولټاکنو د پايلو اعBنول 

ډير  له پارهپيښيژي نو د ھغه ارزښت به د خلکو  له پارهمړي ځل وکه يوه پيښه په يوه ټولنه کې د ل : بيساريتوب
  .ات وي زي

  .ی ته موږ خبرنه شو ويله نه لري ھغ ھر ھغه څه چې د خلکو په ژوند کې اھيمت و: ھميتا

په زړه پورې ټولو كې په ګرځي چې  وړ ولوو او چاپلخبر د لوست يې موجوديت کېپه  دي چې عناصرھغه ټول دا 30
د  ېتيره يکشنب: په توګه كه وليكو چې د بيلګې. ید مھماو ، د خلكو له ژوند سره تړاو او تازه والى ډٻر اړين والی
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نيول  مياشتې را په دې خوا ګاونډي ھٻواد له خوا د يوې  هيو د بيت المقدس د ۍخونې د نيول کٻدو تيارد  بيت المقدس
  .F تراوسه دغه ھيواد نه د ی په ګوته شوی چې  يږکٻ

عسكر، ولې؟ د يوې ) ۵٠٠(څه؟ د واتيكان  :په دې جمله كې ھم د خبر له اړينو توكو څخه ډٻرو ته ځواب شته، لكه 
  .، كله؟ تٻره يكشنبه، چا؟ د خپل يو ګاونډي ھٻواد له خواد بيت المقدس نيولنښتې په ترڅ كې، څنګه؟ ژوندي 

په ھكله  بيت المقدس چې د  له پارهڅه د اھميت وړ دى او يا ھم د ھغه چا  له پارهخو دا چې دا خبر د ھغه چا 
څرګنده   بې اھميته دى، د وخت په لحاظ شوې بيا ھم خبر يې رامنځ ته دا چې پٻښه تٻره يكشنبه  نه لري، خو مالومات

شته، خو د ښه خبر توكي چې مھم يې ) ولې؟ چا؟ څنګه؟ چٻرته؟ څه؟ او كله؟(خبر كې د خبر توكي  غهشوه چې په د
نكي او يا ھم اورٻدونكي پام ولوستو او د ینو ځكه خبر خپل اھميت له Fسه وركړ تازه والى او دلچسپي ده، نشته

يوازې د ھمدې ... كرزي د نامعلومو كسانو له خوا بريد وشو او  رنن سھار پ: شي اړولى او كه وليكو چېه ځانته ن
موضوع كښل شوى چې خلك يې په  هداسې يو پرخبر سرليك  غهخبر لولي، ځكه د د غهسرليك په ليدو ھم ټول خلك د

. توكي اړين دي ھغهرښتيا ھم د  له پارهراته جوته شوه چې د ښه خبر له دې ځايه سپي لري، اړه څه اورٻدو سره دلچ

، كې ونيسو چې پاميكلو پرمھال د خپلې رسنۍ بڼه په كله خبر ليكو بايد د خبر لچې ، موږ دا ده چېخبره مھمه بله 
خلك يې د لوستو تلوسه ولري، ځكه  نړيواله ده كه سيمه ايزه؟ بيا په ھماغه ډول خبرونه پكې ځاى پر ځاى شي چې

اوس يوه بله خبره ھم . خبر د خوړو مثال لري او خواړه سړى ھغه وخت په ښه شوق خوري، كله چې ورته وږى وي
مھمه ده، ھغه د خبر ليكلو طرز دى چې يو خبر بايد په څه ډول وليكل شي، تر څو لوستونكي  له پارهشته چې د خبر 

كٻږدي، نو بايد د ورته غوږ  چې زموږ اورٻدونكي تر پايه له پارهيه يې ولولي، نو د دې واخلي او سر تر پا ھغه را
  خبر په ليكلو كې ھم ځينې قاعدې مراعات شي چې ھغه په دې ډول

  :31 دیی برخوڅخه جوړشو ېخبر په ټوليزه توګه له در

  ليد

  بدنه يا بشپړونکې جملې

  شاليد يا پس منظر

  .ديخه په خبر کې د خبرسر ټکي ھم د ارزښت وړ برخو څ ېخو سره له پورتينو در

 کٻږي سرټکي يا سرخط مکمله جمله نه وي يو عبارت وي چې په لنډو خبرونوکې ور څخه ګټه نه اخستل : سرټکي

کې کارول سرخط  ور  ،خو په متوسطو او اوږدو خبري ساعتونو کې چې له پنځو نه بيا تر اوو خبرونو ډير وي
  .ي وپورې  تر پنځو سرټکوسرټکو  ېله درپه خبري ساعتونو کې کٻدی شي والي په اندازه د خبرونو د ډير .کٻږي 

 انام) Fرښود(ده چې ليډر د رھبر ې ده چې له ليډر څخه اخستل شو کليمهليد يوه انګريزي  ) :تعريف(د ليد پيژند
  .کٻږي لې ته ليد ويل ، چې د خبر لمړۍ جمکٻږي پيژندل  اناکې ليد د Fرښود په م خبرياليورکوي او په 

  :دليد ځانګړتياوې

   .چې يوه مبتدا او يو خبر ولري تر کٻبي جمله نه وي انا، دا په دې مه جمله وېليد بايد يوه ساد
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  . پرانستل شو ځیپه وردګو کې يو ښوون ،لکه دا يوه ساده جمله ده چې

 ېھم په د روزي پوھنېکې پرانستل شو چې د په داسې حال ځی په وردګو کې يو ښوون: او دا يوه ترکيبي جمله ده لکه 
 وزير ګډون پوھنېپرانستل او د  ځيلکه د ښوونه دوه خبره شت وپه دې جمله کې يو پيل ا ،در لود پرانيسته کې ګډون 

  .لريم و ي او پوره مفھوږليد بايد په فعل پای ته ورسي

  . ساده وياو  ونکی، لنډ، روښانهلړز ،ليد بايد جذاب

  .ښه به وي ،پورې دوام وکړئ کليمو ١٨له پنځو تر که رسنيو کې  ايييښنليد په بر

ده چې ليد له دغو ټاکلو معيارونو ه ن انادا په دې م. پورې ھم دوام وکړئ کليمو ٢۵شي تر  کٻدیرسنوکې په چاپي 
يا ھم  ليدونکي او ،آوريدونکي، وي وي ښه به  لنډچې ھر څومره له دې څخه ھم اوږد وي خو  ښايياوږد نه شي 

  .ه شيلوستونکي ته به آسان

شته چې نوم ھم پکې ورته  اړتيا چٻرته خپله نوم خبر جوړوي نو بياخو که  ،له راوړلو ډډه وکړئ موپه ليد کې د ن
ږ بايد په ليد کې د ھغه نوم خبره د صدام حسين وژنه ده نو مو دلته مھمه ،چې د صدام حسين وژونه: لکه  راولو
  .وليکو 

کې  شي وروسته له ليد څخه د بدنې په لمړۍ يا دوھمه جمله  کٻدی. وخت له راوړلو څخه ډډه وکړئ  د  په ليد کې
  .وخت راوړل شي 

ا دوو ليد بايد يوې ي يې او تر څنګ  ته حتما ځواب ورکوي) څه ؟(څخه  پوښتنويا اوو  وږله شپ خبرياليليد د  تاسېس
  . کٻږي د کې ټولو پوښتنو ته ځواب نه ورکول چې په لي انام ېدپه ، نورو پوښتنو ته ځواب ورکړي

خو په تحليلي او تحقيقي رپوټونو ) . احمد چا وژلی دی ؟ ( لکه . يچې په خبر کې مو ليد پوښتنٻز نه و ئکوښښ وکړ
  .بيلګه کې ۍشي ليد د پوښتنې په بڼه ھم راوړل شي لکه په پورتن کٻدیکې 

  .سر تر پايه واوري خبر يا رپوټپيداکړي، چې  ېپوښتن ېډير په ذھن کې مخاطبد چې ي ليد بايد داسې جمله و

  . ډه وشي وم راوړلو څخه بايد په ليد کې ډونګ مخاطب له نګد 

ی شي د ھغه شخص ې په ليد کې راوړو چې مخاطب وکولنوم يا تخلص په ھغه صورت ک ۍنوم او کورن صشخ د
. ايد کوښښ وشي چې نوم رانه وړل شيب بريده يھم تر وروست خو بيا،يرول په خپل ذھن کې مجسم کړاو مسووليت

  . يا دريو ته ځواب ورکړو ودو ېو عناصرو څخه يوازږد خبر له شپپه ليد کې چې، بايد کوښښ وشي 

  . جملې را نه وړل شي ېاو ګونګ ېپه ليد کې بايد مجھول

  .خبر مھمه جمله بايد په ليد کې راوړل شي د

  .ېو شوېمنځ ته راچې په ليد کې  کٻږي ځواب ويل ورکې پوښتنو ته  چې ھغو ه برخه دهبدنه د خبر ھغ :بدنه

  :د بدنې ځينې ځانګړتياوې 

  .وايي کاره بڼه ځواب واو ښ روښانهشاره شوې وه  په ډيره بدنه با يد ټولو ھغو پوښتنوته چې په ليد کې ورته ا
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او ټولو ته د پوھې وړ چې جملې  شرطپه دغه  ، خو مرکبو جملو څخه ھم ګټه واخلوله ی شو چې په بدنه کې کول
  .ګټه واخليترې په پوره توګه  مخاطب چېواضح وي 

څخه په کلکه ډډه ... سې نورو ، ھغه وايي او داکٻږي ويل ( لکه  کليموټول خبر کې د دا ډول  دغه راز،په بدنه او 
  .وشي

  32.چٻنې په ھکله يو څه ووايو چې د سر  ، اړينه دهھغه سرچٻنه ده زياتويپه بدنه کې يو څه چې د خبر ارزښت 

  :سرچٻنې   خبرياليدوھم بحث د 

 ورسرچٻنه عبارت له ھغه حقوقي او حکمي شخص او يا ھم له ھغه ځای څخه ده چې خبU : د سرچٻنې تعريف

  : ځانګيړنې ولري هنو با يد Fندې دو ؤکه چٻرته مو سرچٻنه حقوقي يا حکمي شخص . لومات Fسته راوړياڅخه م

  

  

   

، خو ځينې سرچٻنې بيا يد ھم صBحيت او ھم مسووليت ولريپورتنی شکل په ښکاره ډول سره ښيي چې سرچٻنه با
ستل يو کې ورڅخه ګټه اخناګ صي موضوعار پوھان چې په ځينې علمي او تخصعلمي صBحيت لري لکه ک ېيواز

  .ښښ وکړئلو کې د زړه له کومي کود دا ډول سرچٻنو په ټاک چې،ده  ژورناليست ته په کار او کٻږي 

 Uدې چې په ه خپلې سرچٻنې په دقت سره وټاکئ اوس دلته مخکې ل ،دا ډيره ضروري خبره ده چې له پارهد خب
د  دغه راز،مونه اخلو او وږ د څو سرچٻنو نمو ګهتود بيلګې په  ،وروستۍ برخه خبرې وکړئ رنې د خبر پاشاليد ي

  .وړکوھمدې جزوه کې بحث ارزښت به ھم  په  رسرچٻنې پ

  33:ارزښت) منبع(سرچٻنې  په خبرکې د

معتبرې  دکره او مالوماتو له ارزښت سره مرسته کوي او ترFسه شويو او خبر سرچٻنې يادول د په خبرليکلوکې د 
 ،په لټه کې ويسرچينو  معتبرو تل دکره او تکړه خبU ښې اړيکې لري او. ييوړتياښه سرچٻنې يادول دخبU ښ

 خبر ښه خبU ھڅه کوي چې د .دل وياعف اوصنې زده کوي اوپه عين حال کې مFروالي  کره ديې ترڅنګ 

بيBبيل اړخونه سره  خبر د دونکي په څيررياو چې د يتل ھڅه وکړ ،جملې وليکي ښانهروساده او، زاويه وټاکي لڼدې
  .ويخBقيت په لټه کې  تل د ي اوړات ترFسه کخبر بشپړ جزي وپيي، د
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 او زده کوونکو، او سرښوونکي سربيره ښوونکو مديرله ي ليک يوه ښوونځي په اړه خبر بيلګې په توګه کله چې د د

عادي  شي چې د یڅخه مھم مالومات ترFسه کٻد ځله له داسې کسانو ځکه ډير يمBزمينوڅخه ھم پوښتنې کو آن
  .قوله په خبرکې يادولی شو  يوه له ھر کره مالومات دغه چې ھمد کٻږي پام نه ورته  خلکو

سره مرسته  په موندلوکې له خبرياFنو خبري سرچٻنو ټلويزيوني چٻنلونه، د راډيوګانې او ،خبري آژانسونه ،ورځپاڼې
    .په موندلوکې مرسته کوي کره سرچٻنو ي څانګې دترنيتان نورې په زرګونو بپاڼې اوو نن سبا رازدغه  ،کوي

غيرحکومتي  بيBبيلوحکومتي او په ساحه کې د خپل کار د له پاره موندلو ايمي سرچٻنود د خبU بايد له بلې خوا
حال احوال پوښتنه کول  ډول د ھغوي د په يو ولري او اړيکېوخت  رسره وخت پ له مسوولينو اوکارکونکو دفترونو

 سرچٻنې سره ذکر ھڅه وکړئ ھره پيښه له دقيقې .بشپړ مالومات درکړيوخت  رپ اړتيا ي چې دګرځدې سبب  د

 خبر د دکړئ ځکه په ھغه صورت کې مويپوړوچارواکوڅخه يوه مسله تاي نې له لوړامھمې وي ي سرچٻنې بايد. کړئ

ھغې مسلې  ته دې کول ھم تاس هپوښتن یله ھغو او اړيکهسره  ټيټې کچې له کارکوونکو ،که څه ھم دزياتيږي اعتبار
  .په ګوته کوي  نوي اړخونه در

ھغه په  دنده د ھغه نوم او پام وي چې د مو ډير کې راولئ بايد نوم په خپل خبر) منبع(سرچٻنې  يوې کله چې د
د راتلونکي په  ،ده چې اړينه نو يسره مرسته وکړې تل له تاس مشورې ذکرکړئ ځکه چې په دې کار سره به سرچٻنه

ډه نوم له اخيستلوډ ھغه د م دھې تاس شي نو ځينې کسان نه غواړي چې په خبرکې يې نوم ذکر ،يکې ھم و فکر
 خبر د )شيافشاء يوکس چې نه يې غوښتل نوم يې (مله ليکلج لرئ چې په خبرکې دا و ھم په ياد خودا ،وکړئ

يې ھم خپره شي چې  کليمهنه غواړي چې يوه  ھمدارنګه ډيرکسان يوه خبU ته مالومات ورکوي خو ،ارزښت کموي
  .خبرې وايي off the recordته په انګيسي ژبه  دغه ډول مالوماتو

ډه ډ بريدهډيره  تر له ليکلو په شان جملو ) کٻږي ويل )(ي ينه ښوټنه تايٻدشوي رپو) (ونه واييټپور(په خبرونوکې
ارزښت  خبر ھم نه کړي د ديمالومات تاي دغهحاFتوکې يوه کره سرچٻنه پيداکړئ که ھغه ، وکړئ په دغه راز

  .زياتوي

مالومات  کې ذکرکړئ اوورسرچٻنې  هدولږه  تر لږپه ترFسه کولوکې ھڅه وکړئ چې  ماتومالو يوې مسلې په اړه د
  .په اجازه ثبت کړئ سرچينې يې د يا چې ترFسه کوئ ھغه وليکئ او

دې  د یشي کوله يې غواړئ ھسې خبرې نې ھغه څه چې تاس اغيزFندې راولي او ثبتول ھغه تر غږ چا يو د کله خو
ھم ورته ووايئ که  دا مخکې مقابل لوری دې ته وھڅوئ چې په ډاډه زړه مالومات درکړي او ھرڅه تر له پاره کار

  .يې ھم ترې وباسئ نه غوښتل چې خپاره شي وروسته له خبرو يې کوم څه بيا

نه  باور ډير ھم ليکئ ځکه په تخنيکي شيانو مھم ټکي و هھغ وخت د يو رسره پ هخبرې ثبتوئ له ھغ چا يو کله چې د
  .کړي ټول مالومات به موله Fسه ورکړي وي   پيدا ستونزه هکه موټيپ کوم کار هدی پ

 کٻږي وروسته له کومې پيښې سره مخامخ   نې که له رسمي وختانه بولي ي ھيڅکله ځان رخصت و خبU بايد يو

 د ولور دواړو د بايد ېکخبU اړي له سرچٻنې سره د ،په لټه کې شي راغونډولو مالوماتو ھغه په اړه د د سمدستي بايد
  .وي  اړيکهمھاله  ھغه اوږد وي او بنسټګټوپر

 ھرومرو دقيق نه وي په خبرکې مو نې که مالومات کره اواسپينه خبره وکړئ ي څه په ډاګه کړئ او ھر په خبرکې بايد

  .  به خپله غاړه خBصه کړې وي خوې تاسؤ سم نه  سره که خبر ھغې يادونه وکړئ ځکه په دې کار د
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 قضاوت خلکو دواړه په خبرکې راولئ اوې يوې پيښې په اړه دوه لوري بيBبيل مالومات درکړي تاس که د، رازدغه   

پيغام ورسوئ  ته دا اوريدونکو او تل په سرچٻنې ليکلوسره لوستونکو ،مه کوئھيڅکله په خپله قضاوت  ته پريږدئ او
  .دي  وړ باور مالومات دې چې ستاس

په  یشئ ترFسه کوله وروسته ھم ښه باوري مالومات ن ھڅو يوې پيښې په اړه له ډيرو وي چې دډيرځله داسې ھم 
  .ياست ډاډه نه مو مالوماتو رجوته کړئ چې پ صورت کې ھرومرو غهد

دې  د )حکومتي سرچٻني وايي(ډډه وکړئ د بيلګې په توګه له يادولو عمومي سرچٻنو او ليکلوکې دګونګو په خبر
ممکنه حده ھڅه وکړئ داسې سرچٻنه ذکرکړئ چې واقعيت ته  نې تراي ،)يوه حکومتي مقام وويل( يواي پرځاي و

  .نږدې وي 

 خبU د په خپله د يا وي چې معتبرې او کره سرچٻنې او وړ منلو د خلکو د خبر ھغه وخت ښه او چې يو لنډه دا

  .وي یکې ذکرشوورليدلی حال  سترګو

ر ته ورته يوه چې نوي خب کٻږي برخه جوړوي او د خبر ھغې برخې ته ويل  يمهٻخبر در د 34:)شاليد ( پسمنظر 
  .ېنځ ته شووي را مه نځ ته به شي او يا ھيڅ نراميا موضوع چې مخکې رامنځ ته شوې وي 

ته د Fندې  خو که چٻر یده د پسمنظر ليکل په خبر کې سل په سلو کې ضروري ن :زښتپه خبر کې د پسمنظر ار
  .یدور ګټ يکل شي نو بيا موخو په خاطر ول

  :و موخو په خاطرږد شپ

  .د خبر تسلسل له منځه وFړ نه شي 

  .بت او يا منفي لورو ته متوجه کويخبر اړونده سرچٻنې مثد 

  .ښکB ورکو او په زړه پورې کوي يېخبر يا رپوټ ته نوره ھم 

  .ټولنه د پيښو جريان ته متوجه کوي

  .ترې واخستل شيګټه   وخت  رشيف او د ضرورت پباسي چې خپل خبرونه آر ته اړٻرسنۍ د

  .کويلوماتو د ورکولو له اړخه نوره ھم پياوړې اپيښه د م

ی شي په ښه توګه د خبU وکولچې  کٻږي ليدل  يوې خبرخونې ته ھم ډيره اړتيا له پارهد خبر او رپوټ جوړولو 
ټول  خبريالي داسې خونې ته چې په ھغه کې د ې، سرچٻنې او په ښه توګه يو ښه خبر وليکي نو يوګانې خبر موضوع

ر اړ نو ښه دا ده چې د خبر نو کٻږي خونه ويل خبر   )نيوز روم(ې خونې ته د ،چې کٻږي اړتيا ليدل  ،يوسايل و
 .ته وړاندې کړو ېلومات تاسانيوزروم په ھکله به يوڅه م مړی به راشو او دلو :خونه تر څيړنې Fندې ونيسو
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  :  35ولد خبر ليکلو اص

  .بر ټوليزتوباو د خ   ښت، روڼرښتينوالی: خبر بنسټيز مفھومونه عبارت دي لهد 

   .او په لنډو جملو کې وليکل شي ژبه رعامو خلکو پ ، ساده او دخبر بايد رښتونی، بشپړ

نو  يکيخبر ل په خاطر لووي وي ځکه ژورناليست د خلکو د پوھخال عبارتونوډٻرو سختو او ذھن نه لرې خبر بايد له 
   .بايد ډير ساده او عام فھم وي

ھغه خلک چې له خبر سره ډيره عBقه لري په لږ چې ، ات په ډير لنډ متن کې وړاندې کړيخبر بايد زيات اطBع
  .څخه ډير څه واخليھغه وخت کې له 

ي غږل سره ھميوله ب) ليد، بدنه او پسمنظر(ې د ھغه ټولې مھې برخې لکه خبر بايد په داسې ډول سره وليکل شي چ
  .ياو تسلسل ولر

  .ھيلې سره برابر اطBعات ولري لهخبر بايد د مخاطب 

  . په خبرونو کې جملې تکراري راوړل شينه ښايي چې 

ښې  ، نو د مخاطب دمھمه ده چې ھغه ښه وپيژني همونه راوړو نو مخاطب ته ډيروپه خبر کې چې کله د اشخاصو ن
په راديو  کهچې  ،ده راوړل شي، د يادونې، نوم او تخلص د ھغه علمي رتبهد بايطر په ترتيب سره پيژند ګلوۍ په خا
راوړل د خبر په سر او آخير کې راوړل شي ښه به وي خو په چاپي رسنيو کې  ځانګړتياوې ېټول دااو تلويزيون کې 

  .يوځل کفايت کوي 

، د قدروړ، صاحب او عالي قدر ،ن، ګرامحترم ، آغا، جناب، جBلتمآب، دروند(په خبر کې د تعظمي صفتونو لکه 
   . شي څخه ډډه و...) داسې نورو

، ښه داده چې خبر له اوله بيا تر پايه له ځان سره يوازې په خپله حافظه بسنه مه کوئ له پارهد يوه ښه خبر ليکلو 
د سره له دې  .)... ، اندازې او داسې نور سلنه مونه،و، نعددونه(ه ډيرې مھمې برخې يې وليکئ لکه وليکئ البته ھغ

  . کمره د خبر جوړولو مھم وسائل ديي ساقلم کتابچې او ھمداشان د عک له پارهد ليکلو  ،مني ډيسک له پارهصوت 

د خلکو غوښتنې په چې ولرو  ه، نوې او له خلکوسره ھم اړيکبايد موضوع ټوليزهله پاره  ليکلود يوه پوره او ښه خبر 
   . وموموښه توګه 

، خبر ټوليزتوب شي او د رېھر ډول شک او شبھه لچې ل بيا ولوستل شي ځه له جوړيدو يوتل بايد خبر وروست
  .حاصل شي ډاډپوره  سموالي په اړهاو بشپړتوب 

ليکي پوره تسلط  ھره ژبه چې خبر رپ ،خبر ليکونکی بايد د پوره پوھې څښتن وي امB او انشأ ته کلکه پاملرنه وکړئ
  .ي و و او رواجونو سره پوره بلدله دودون ېند کوي د ھغاو په کومه ټولنه کې چې ژوولري 

، اقتصادي او په اسBمي، فرھنګي، سياسيپر ده چې اړينه ښه خبر ليکونکی شي نو که چٻرته څوک غواړي چې 
  . عې څښتن و اوسيد ژورې مطالبايد ټوليزو پوھو ځان سمبال کړي او 
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ځير و اوسي ، خو بايد کٻږي د اصولو له جملې څخه شميرل  خبرياليد  نوي والی او سرعت ته پاملرنهپه خبر کې 
  .شيه چې دقت د سرعت قرباني ن

  .وړ نده منلو امBيي او انشايي تيروتنه په خبر کې ھيڅ د

  .کې وليکل شي«» ه، علمي عبارتونه او نقل قولونه بايد د خبر په متن کې په ګيوممونهو، خاص نمونهوبھرني ن

، ورځې او د کتاب ، عددونه، رتبې، وخت او نيټهسلنې، متري اندازې، نرخونه، درجې بر په ليکلو کې بايدد خ
  .ته ورته نور بايد په عدد وليکل شي ې صفحې او د

 ١٠څخه تر  ٢له  خو کٻږي حرف ليکل  پرله يوه څخه کم ھم دغه راز، د يو شميره بايد په حروفو وليکل شي او 

  .عدد وليکل شي رحروفو او ھم پ رھم پٻدی شي شميرې ک

  .ول په خبر کې ډيره ضروري خبره ده تد عBمو مراعا

  :36د خبر ارزښتونه 

، په دغه دقت او قضاوت سره به دی اوکنه وري يا ويني خبراھغه څه چې  ،يU بايد په پوره دقت قضاوت وکړخب
  :ي چېږدې وتواني رخبU پ

  .بيله کړيموضوع به له بې ارزښته موضوع څخه  مھمه -

  . يد يوې موضوع ھغه مھم مطلب به ډير په آسانۍ سره وموم -

  .ترتيب کړيتنظيم او  سټګانې  به د خبر د ارزښت پر بن د يوه خبري ساعت موضوع -

  .         اوريدونکي او يا ھم ليدونکي لري ،ځانګړي لوستونکي خپلھره رسنۍ 

، په داسې حال کې چې مھم ويستان کې ژوند کوي ډير چې په افغان له پاره د افغانستان په ھکله يو خبر د ھغه چا 
په  له پارهسوداګر  ، ھغه څه چې د يوه ه دومره مھم او د ارزښت وړ نه ويدا يوه اوسيدونکې تاھمدغه خبر به د کان

، ه وييا وردګو کې د اھميت وړ ن هپه ھرات او فرا له پارهد يوه بزګر  ښاييکابل يا غزني کې د اھميت وړ دی ھغه 
ې ګانې تر پوښښ Fند موضوعبيBبيلې ، راديوګانې او مختلف تلويزيونونه مختلفې رسنۍ لکه ورځپاڼې ځکه خونو 

  .راولي

  :ي لرو ارزښتونه يFندٻن خو خبرونه که په ھر ځای کې وي تل بايد 

لوماتو پورې اړه ام رخو دا به بيا ھم پ  ي،Fندې د اغيز او څنګه يې تر نې چې څومره خلکاي :)تاثير(اغيزالف ـ 
  .لري

  .دی له پارهد خبر يا ځای له نظره  ځای د محل اغيزتل د پيښې ځای ډير د  :والیٻدږد واټن يا ځای ن -ب
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شي  رور خپژچې ھر څومره  اناپه دې م  ر وخت  دی ژډير  له پارهد يوه خبر د وړاندې کولو : سرعت يا بيړه -ج
  .ھمدومره به ښه وي

مھم رول  کې ډير اغيزدي خو ډير مھم اشخاص او ادارې د يوه خبر په ه م اشخاص خبر نکه څه ھ :ګيه برجست -ه
  .ريل

ته را شي لکه په افغانستان  منځتل ھغه څه چې معمول يا رواج نه وي او نوي ،نځ ته راتللم ييا نو: تازه والی -  ھـ
  .مرګی بريدځان  له پارهمړي ځل وکې د ل

 لرونکی اغيزيا ورزشي څانګه کې وي يو  وزيپپه سياست کې وي او که په  که ټګرونهتل  :37 ټکر يا تصادم - و

  .خبر دی

  .Fندې راولياغيز  د خبر ارزښت تر کله کلهدی چې  من کارزتشريح يو ستون ټکرونوبايد په ياد ولرو چې د 

  :کړو بيانجB جB ی شوچې د خبر د ارزښت ټولې څانګې اوس کول

د ټولنې څومره خلک  ښتنې ځوابوي چېپو ا، چې دڅخه دی له ډيرو مھمو ارزښتونود خبر يو  :)تاثير(اغيز –الف 
د نويو پوښتنو مطرح کول د  ،چې کٻږي ھمدغه ارزښت څخه له پيل ضوع د ټاکنې وFندې راولي او د يوې م اغيزتر

  .پوښتنې را منځ ته کړيبايد دری Fندې اغيز  ته ځير شو د خبراغيز ته تلل او که چٻرته په ښه توګه د خبر  تلپيښې 

  ؟اغيز ولريبه  وڅومره خلکپر -الف

  ؟خلکو باندې مستقيم دی رڅومره پدغه اغيز   - ب

  ؟آني يا بالفعل دی اغيزڅومره دغه   - ج

والي په خاطر په خبر ديږخلکو او يا د ن رد موضوع په پرتله پ د يوه خبر ارزښت د ھمغه خبر :ديوالیږد ځای ن :ب
  .بيان کړيخلکو د خبر دغه ارزښت  رپ پلوه کوښښ کوي چې د ځای له خبU. کې نغښتی دی

  .داسې يوه پايله ترې واخستل شي يش ٻدیبياھم ک ، خود مؤثريت په پرتله لږ ارزښت لري ديوالیږن

  . دې ويږه ترڅ کې ھغه موضوع ډيره مھمه ده چې مخاطب ته ډيره نپشتون  ګانو الف ـ د څو يو شانته موضوع

چې په ھمغه ځای او لري ھغه خلکو پورې تړ ريوازې پيې خبري ارزښت چې ه داسې موضوع ګانې شت ځينې ب ـ
  .ي او ژوند کويږکې اوسي

ځای ھم ورته په پام کې  ېشي لر کٻدی پلوهوي خو د اړيکو له  یيو خبر چې په يوه بله سيمه کې پيښ شو ج ـ 
  . ونيول شي

وخت د رقابت سبب  نځ ډيرپه خبر کې سرعت د رسنيو تر م .دیخبر  یښه خبر نو: وخت والی رسرعت يا پ :ج
دقت په سرعت  ت بايد په دقت کې ولټوو نه دا چېسرع ،کړوه بايد په ياد ولرو چې دقت د سرعت قرباني ن. ګرځي

  . شيه د خبر درستوالی د تيز والی قرباني ن چې،کې ولټوو
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ډيرې رسنۍ د ، ټولنه کې ورو ورو له Fسه ورکوي په نه کوي خپل ارزښت ،ھغه رسنۍ چې دقت ته ډيره پاملرنه 
تيزي داسې په  شي چې سرعت يا کٻدیپه ټوليزه توګه  نه کوي، خو ولې ته بيا ډيره پاملرنه کوي، څه پوښتنې ته پام
  :پام کې ونيول شي

  .خبر شي ر له يوې پيښېژمخاطبين غواړي چې ډير  ېالف ـ ستاس

  .بايد دقت د سرعت قرباني نه شي خومھم دی  که څه ھم سرعت ډير -ب 

 ۵ھم  دقيقې وي او يا ۵شي دغه لنډ مھال يا وخت  کٻدی، ر او لنډ وخت دیژډير  له پارهښه وخت د خبر  ډير -ج  
  .)ايناسور اسکليټډد ( وي پٻړۍ

  .خو ځينې وخت مھم خلک او د ھغوی نوم خبر جوړويدي ه ونکي نخلک خبر جوړ :غوره والی يا برجستګي :د

ھغه خلک ... داسې نور ، لوی ديني او مذھبي عالمان، مشھور ليکواFن او ولسمشرانمشھور ستوري، ه د فلمونو لک
لکه د يوه فلم ستوری که خپلې ښځې ته  زښت لري او مخاطب ځان ته را کاږيدي چې د دوی نوم خلکو ته ډير ار

ھم ځل واده کول، څوه وFيت د والي يا د يولسمشر ود زوی يا لور پيداکٻدل او يا ھم د  ولسمشرطBق ورکوي او يا د 
د مھمو خلکو له ژوند  ی شو چې خلک غواړينو ويل. يږوپوھي رېمې پيښې دي چې خلک غواړي پدا ټولې ھغه مھ
ده د ژوند شخصي  که چٻرته د يوه وFيت والي ھمجنس بازي کوي نو خبU بايد دګه تو، د بيلګې په څخه خبر شي

 رده پوي خو که ددغه والي ھمجنس بازي دنه ک ٻریشخصي حريم ت رچا پ پيژني ځکه خبU د او کاري ساحه و
 مھمهيوه ډيره دا شي او  ې خپورٻ رببايد خ ناوړه استفاده کوي،اچوي او يا له خپل موقف څخه  غيزکاري ساحه بد ا

په Fندې ډول  ،چې ري ارزښت دیالی يا برجستګي يو خبی شوچې غوره وداسې ويل ه توګهه ده نو په لنډخبري پيښ
  :ورته اشاره کوو 

شخصي  رم وي چې د ھغه پمھورته ډير الف ـ ډيری خلک د مشھورو خلکو له ژوندانه څخه خبريدل غواړي او 
  .ي ږمسائلو و پوھي

  .ياغيزه وکړ رسمي کارونو رپھغوی  د مشھورو خلکو شخصي کارونه د ځله پٻښ شوي چېب ـ ډير 

سپوژمۍ ته سفر کول  له پارهمړي ځل وم وو يا د لمړی ځان مرګی بريد ډير مھوافغانستان کې ل په :والی ینو :ھـ
ه او دابله د نړۍ په کچ مه ده چې مخکې داسې پيښه نه وه شوېپيښه په افغانستان کې ډيره مھ ام وو ځکه دډير مھ
والی د  یی شو چې نوه ټوليزه توګه ويلريخي بڼه ولري، پچې تاوينا وروستۍ  ولسمشريا د يوه . مه خبره وه ډيره مھ
  :د ارزښت وړ دی له مخې Fملونود Fندٻنيو  له پارهيوه خبر 

و  ځانته را او د ټولو خلکو پام د خلکو له ذھن څخه لري وي ل يې لږشوني وي،پيښٻد يوه داسې پيښه چې –الف 
  .ګرځوي

ولري نو دا ھم د ارزښت وړ خبر کٻدی  ېغيزاې ژور ېژوند ډير رھغه پيښې چې منظمې نه وي خو د خلکو پ ـ ب
  .شي 

  .نه ديټکروم خبرونه ويلی شو چې د يوې رسنۍ ډير مھډول سره اټکليز په  :ټکر -:و

  .ه خاطر ديپ ټکر  منفي او مثبتو نظرونو د تضاد يا م خبرونه يې د سياست والو د ډير مھ 



 

47 

 

لري نو  یاو بايلونک یګټونک ټکر ، ځکه ھريږھم بدليپه فزيکي تاوتريخوالي  کله کله یتاوتريخوال یھمداشان ژبن
  : م ارزښت دی او په ډير احتياط سره بايد ھغه په پام کې ونيول شي ځکه چې ډير مھ د خبر ټکرشو چې  یويل

  .شتون په خبرونو کې ډير ماھرانه وي  ټکرالف ـ د 

او که چٻرته د ورته معلوم نه وي نې اخلکوته نا څرګند وي ي وعلتونه ډير ټکر يو حقيقت دی چې د ب ـ دا
  .شي ېھمداسې ګونګه پات له پارهموضوع د تل  ااصلي عاملين خبر شي غواړي د ټکرونودغو

    .   دواړه لوري ناحقه وياو کله بل کله  ه وي اوحقکله يو لوری په  –ج 

او  یووايو چې ګټونک ینې جنګ او جګړې وي، نو وروسته له جنګ څخه موږ نشو کولافزيکي يټکر دـ که چٻرته 
  38. لريه ځينې جنګونه ګټونکي او بايلونکي ن   ی؟څوک د یبايلونک

    :ه ھم په پام کې ونيول شيارزښتوني نٻھمدارنګه په خبر کې بايد $ند

  بڼسټ  صحت پر د واقيعت د - ١

   خبر زادخپلو نظرياتو آ له - ٢

  او متوازن  پر توله برابر - ٣

  بھر  نهذھن  لهعيني او  - ٤

  انساني عBيق - ۵

  39يمګړتياوېن ېد خب% په کار ک

  :رې کړول يمګړتياوېشي دا ن یسره کيدل ېپه پوره پوھ

    . خبرينابي اطBعي يا نه  ه انګيرنوله موضوع، چاپيU او دخلکو ل -

  .ه پوھٻدلارزښتونو نپر د خبرونو   -

  ...ې بيلګېداسي نور ورځان سانسوري او د سانسدشخصي ګټې ساتنې يوې وسيلې په توګه   -

  40.بيړهغB کولو په اړوند و نروبولو ا خحقايقو او خبرونو خپر ځينود          

  ؟څنګه يو خبر پيداکړو

ولت په چوکات ، لکه د دمنځ ته راشيرا  ښاييو چې ږږ له مخکې پرې پوھيچې موه ورځني ډير داسې خبرونه شت
خلکو پورې  ر، د ځينو شرکتونو کلنۍ خبرتياوي چې پليده کاته چارواکو، د بھرنيو جګپوړو کې ځينې خبري ناستې

کې  هت په ورځنۍ کتابچښټول د يا دغه کٻدی شي چې د. ولامځينو کسانو اعدتړلې وي او يا د محکمې له لوري 
  .وليکل شي او د خبرونو په ھر سرويس کې له ھمدغو خبرونو يو يو ولولو
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  د کابل پوھنتون د ژورناليزم د پوھنځۍ لکچر نوټ  
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راغلی ډول بدلون ورکې مھاله بيا تر دې مھاله څه  هه کې و اوسي چې له ھغټ، او په دې ليتيرو پيښوته يوه کتنه وکړ
  .او په کومو کې يو څه کار شوی دی دياتې شوي دي او کومې Fتر اوسه پر خپل ځای پ ورهپ مني ژکومې . دی

ځيدل او داسې ، د الوتکې غورپٻښېنځ ته راځي ـ لکه  ترافيکي اسې خبرونه ھم شته چې يو په يو مدې سره سره دله  
ې زيات  نيولو سره Fس ته راوړو ځکه پوليس ھره ورځ  اړيکو پهاو نور خبرونه کٻدی شي له پوليسو سره ... نور 
ونو او اشخاصوسره ھم بايد اړيکې ندويه بنسټله مرست. ولري  ی شي ځينې يې خبري ارزښتپيښې لري او کٻد يجناي

دي  شونيدا ټول په ھغه صورت کې ... ولري او داسې نور  ځينې داسې پيښې وي چې خبري ارزښت ښاييولرو 
  .زاويې ته ھر اړخيزه کتنه وکړئپه دقيق ډول د ھرې پيښې  ېچې که چٻرته تاس

  :سئ شي ھلته د خبر په لټه کې و او ٻدینور ھغه ځايونه چې ک

ي وخلک را غونډ ،کوي ونهکار د خير ښٻګڼې چېشته ونه بنسټپه ھر ھيواد کې يو شمير داسې ټولنٻز  :مدني ټولنې 
   ،نځه وړلله م ژويو، د تخريب هرسول او د ھغ زيانپه ټولنه کې د شته ستونزو په ھکله لکه چاپير يال ته  چې

و په ناګ او د اړونده موضوعر سره ونيول شي ې واړيکشي  کٻدی ...  تر پښو Fندې کول او داسې نور هحقون يبشر
څخه رپوټونه  واو يا داسې خپرونې ولري چې خبري ارزښتونه ولري او له ھغشي ھکله ترې پوښتنې او ګرويږنې و

  ... . او داسې نور  وکړينه Fريونونه بنسټواو يا کٻدی شي دغه  يشاو خبرونه جوړ 

 تيل، چاپير يال او يا ھم کسان ليکي چې د روغتيا اوسBمتي، علمي تخصصي ژورنالونه ھغه: تخصصي ژورنالونه  

ی شئ له ھمدغو تخصصي ژورنالونو څخه کول ېچې تاسژورنالونه ليکي او ځينې  Fندې راوليتر خپل پوښښ 
 هډيرتر  ځکه خونو  کٻږي جوړ او ليکل  له پارهپام مو وي چې دغه ژورنالونه د کار پوھانو . ئکړو استفاده

په زړه ا ھم خلکو ته ځينې يې خبري ارزښتونه ھم ولري او يښايي کې ژورنالونوو په ھمدغ ،چې تخصصي ژبه لري
نې په ساده اي يږچې عام وګړي پرې وپوھي ئبه داسې جوړو ،چې د دغو ژورنالونو ژبه: خو پام مو وي(وي پورې 

  .)  ي ږټول پرې وپوھي   چېئ او روانه ژبه يې را واړو

، ځينې فکرکوي ونه شته چې د ټولنې او اقتصاد په ھکلهبنسټيا د فکر خونې ـ ځينې نور داسې  :څيړنٻزې موسسې  
 سياستونه يو له بل سره پرتله کوي ، ځينې نور بيا د مختلفو ھيوادوکوي چې راتلونکې غوښتنې وټاکيھڅې يې داسې 

په  ېاو د خبري ارزښت لرونکی پيښې ستاسپه زړه پورې ی شي ښې يو يې کول ونو له ډلې ھربنسټله دغو ټولو  ،چې
  .کې در کړيواک 

ډول وکړئ چې تر اوسه يې څه  ھڅه فکر او  يې په ھکله ښو يو ځغلنده نظر واچوئ اوٻپپه تيرو : لنۍ لمانځنېک  
  .بدلون موندلی دی

  ، يوه يا څومياشتې مخکې او يا ھم څوکاله مخکې پيښپه ھغوخبرونو چې يوه اونۍ 41 :ولبپيښو تعقي مخکينيو د 

پيښ شويدي؟ او له کوم ځايه سرچٻنه ښه کې ښکٻل وو څه ورته دي نظر واچوئ او ھغه خلک چې په ھغه پي شوي
  . اخلي

Fرو  ېخو ډير خبرونه له دغو در يې، Fسه کوي او جوړويبرونه له بيBبيلو ځايونو څخه ترخبرياFن خ دغه راز،
  :کٻږي چارو څخه په Fس راوړل 
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ې په پام کې نيول ؛ او يا ھغه فعاليتونه چې مخکې له مخکا ھم ځينې آنی پيښېاو ي زلزله، سيBوطبعي پيښې لکه 
  .وي لکه ځينې ليدنې او خبري غونډېشوي 

 له پاره، خبرياFن ھم د داسې پيښو خبري رسنيو سره اړيکه نيسيله ھغه ښاريان چې د بدو پيښو شاھدان وي ډيريې 

خبرياFن کوښښ  ، ډيري او پوښتنو ته ښه ځوابونه ورکويچې ھغه د پيښې عيني شاھدان و يمړی ھغه کسان ټاکول
پيښٻدو سره سم رسنۍ ته خبر ورکړي لکه له شمير داسې کسان ولري چې د پيښې  وي چې په ھره سيمه کې يوک

چې دا به تاسې ته يوازې خبر درکوي نور به د پيښې په  ئخو په ياد ولر... او داسې نور   رٻوران، ډھټيوالځينې 
لري يوازې د ه دا ډول سرچٻنې مسووليت ن ځکه. لومات Fس ته راوړياخپله خبU ھڅه کوي چې کره مه ھکله پ

پيښه  ، دنده ده چېخبU د  ي داږپه اصولو پوھي خبرياليدي او نه ھم د ه خبرياFن ن ویپيښې کٻسه کوي ھغ
  42. وڅيړي

او بل ھغه څه چې په ځينو مدني  ،پيښې ديټولنٻزې  ګانې ښاري او موضوع ۍمړنود خبر لپه ډٻرو خبرخونوکې 
نې ډيرې ټولنٻزې دندې تر ځکه مدني ټول کٻږي ګانې بلل  ډيرې ښې موضوع له پارهي د خبر يال ږټولنو کې پيښٻ

ي وي ھغه حتما خبر يخلکو پورې تړل رټولنه او خلکو پورې تړلې وي او ھغه څه چې پ رپ هډيرتر  ،چې سره کوي
د مدني ټولنو  کٻدی شي ز،دغه را. ھم رپوټ جوړ کړي څخه خبر او يا وی شي له ھغارزښت لري چې خبر يال کول

  . ولري نيغ په نيغه تر خبري پوښښ Fندې راولي  ځينې ھغه کارونه چې ټولنٻزه وړتيا

کٻدی شي چې له دغو اعBمٻو څخه په خبرونو  کٻږي مې سرچٻنې بلل مھ له پارهې ھم د خبر يخبري اطBعاتي اعBم
خبU  ،چېاړه خبرتيا وي په  يوازې د خبري ناستو ېي، خو ځينې مطبوعاتي اعBمشيو  استفادهکې په زړه پورې 

ويديويي خبري ويديويي او غير ،ېيخبري اطBع ېډيردا ډول  ته ورشي، ېخبري ناست ېھمغ بايد ھغه تعقيب کړي او
   .د انترنيت په مرسته تر Fسه کړو تصويرونه کٻدی شي

 کېې، پر مسوولينو د ځينو مشھورو کسانو نيو، ځينې خبري ناستFريونونهلکه  ېو ېھغه پيښې چې مخکې ټاکل شو

حاFتو کې غه ډول سياستوال بيا ځينې پيښې په خپله ګټه غټوي چې په د يوشمٻرخو بايد ووايو چې ... او داسې نور
وال داسې کړي ځکه ځينې سياسته چې خپل ځان او خبر د کوم چا دسياست قرباني ن يخبU بايد پوره دقت وکړ

ھغه ډيره غټوي چې  له پارهلري خو دوی د خپلې ګټې ه من وھي چې ھغه اصB خبري ارزښت نګانو ته ل موضوع
  .  ي ه کړرسنۍ ھغه خپر

، خوځينې وختونه داسې حرفوي تجربو پر بنسټ وFړې دي د يېفعاليتونه ر ډي کوي چې ېودعخبرياFن داسې  ډير
کٻدی شي ھغوی  ،ھغه د ټولنې عادي وګړي ويي چې ځينې خبرونه له داسې کسانو څخه واخستل شي چې ږھم پيښٻ

دي چې يو  ، ډير داسې پيښ شويور واوړي پام  خبUد او  ټولو غړو پورې تړلې وي ري چې د ټولنې پداسې ولر
خبU د عامو خلکو نظرونه را ټولوي يا د تليفون له Fرې او ياھم د ايمل له Fرې او کله کله بيا ژورناليست د خلکو 

وي او يايې تر تاثير Fندې راځي  يګانې چې په ټولنه کې پر خلکو تړللي او له ھغوی څخه ھغه موضوع غږونه اخ
په کوم بل ژانرکې  خبرياليچې خبU ھغه اخلي او د ھغې د حل Fرې چارې په خبر ، رپوټ ، مرکه او ياھم د 

  .  ټولنې او خلکو ته وړاندې کوي 
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انې له خپل شاوخوا چاپيU او خلکو څخه Fس ته راوړي ځکه يو ښه خبU يو ښه او تکړه خبU ډيری موضوعګ
د  ؟شي خبU له خلکو وپوښتي چې څه ستونزې لري کٻدیبايد له خلکو سره ښې اړيکې ولري خبرې يې واوري ، 

ګانې Fس  عFيق خبU د خلکو له خبرو ځينې داسې موضو ي چې کٻدی شي يو ښه اوږدوی په چاپيU کې څه تيري
او پوھې پورې اړه لري  وړتيا، چې داھم د خبU په ور څخه خبر نه وي جوړ کړیچا وړي چې تر اوسه ھي روته 

په زړه خلکو سره خپلې اړيکې ټينګې کړي او په څه ډول سره د دوی له عادي خبرو څخه ښه او له نګه رچې څ
   .يوه خبU خبري حس ښيي خبرونه جوړ کړي چې دا دپورې 

...  او داسې نوروپاڼې ونو وببنسټ، د ځينو ونو کلني رپوټونهبنسټھم د ځينو  وړل او يا روو Fس ته وندسنو مھمد ځينو 

 هسخت هډير استفادهسرچٻنو څخه ې واخلي چې له دترې ی شي خبر جوړ کړي او ھر اړخيزه ګټه څخه ھم خبU کول
رپوټونو کې کوم  خپلوژورناليست چې په  ځکه خوليکلې وي نو ھر څه په خپله ګټه دغو بنسټونو وي ځکه کٻدی شي 

سرچٻنه چې  اه دبريدڅيړنه وکړئ چې تر کومه يې په ھکله   څه پيداکوي او ګوري يې نو بايد ھغه تحليل کړي او 
نې د اپورته نه کړي يګام  بھری شي چې ژورناليست له خپل مسلک څخه ښتونې ده البته کٻدرومات يې ورکړي الم

پورې تړلي وي او ټولنې ته کوم بنسټ کې چې خپله په محرمو کارونو بنسټد ھغه  ينيو قانون مطابق عمل وکړرس
  . کړي ه ونه رسوي خبر جوړ ن زيان

  43؟دريم بحث څنګه يو خبر وړاندې کړو

دې  ريد پخبرياFن با ،وي په زړه پورېھم  ولري او يا اغيز، يخلکو پورې تړلی و رچې خبر بايد پ دې ته په کتو 
ي، ساده او ږپوھي وپه بشپړه توګه پرې خبر جوړ کړي چې عام خلک ښه او ې داس ی شي چې څنګه کول يفکر وکړ
   .روان وي

ي دې ھم فکر وکړ رخبرياFن بايد پ ،خبر تر کومه بريده ډير جالب او ښه دی ته ځير شوې د ،له دې سره سره چې
ھڅوي چې  ته وې اوريدونکي او ليدونکي د ،ړي چې لوستونکيچې خبر داسې جوړ ککومې داسې Fرې چارې شته 

  .واخليترې ويني او ګټه يې  ې وري او و، وايخبر ولولي

ده چې عامو وګړوته د خپلې خوښې ې او چاپي رسنيو شميره دومره ډيره شو يښنايياوس مھال په افغانستان کې د بر
کړي او ډير  رسنۍ په صدر کې ځای پيدا ېې ستاس، نو که چٻرته غواړئ چيد د رسنۍ ټاکل ډير ستونزمن شوي

او لنډ ګټه ور  ،په زړه پورې، یژوند ،ښانهروبرونه او رپوټونه ډير ساده، ده چې خپل خ مخاطبين ولري نو ښه دا
   .کړيه راخپزمان خپل وخت او  روليکئ او وروسته يې پ

  :م او کليدي ټکيپه خبرکې ډيری مھ

په نورو  ېورسوئ او له دقت څخه کار وانخلئ نو ستاس طپلو مخاطبينو ته غللومات خاکه چٻرته لمړني م :دقت
  .ويھيڅکله ھم ورته د منلو وړ به کړي او نه ه باور ون و به خلک ھيڅ مالوماتتفصيلي 

خبU مھارت او وړتيا  ، دا دلی دیي چې د يوې پيښې خبر خلکو ته رسيدږدې څخه ونه ويريه خبU بايد ھيڅکله ل
پيښه  ھمغهپه ھغه کې داسې څيړنه او توضيحات ورکړي چې خلکو ته په زړه پورې وي او يو تکړه خبU  ده چې

  .په زړه پورې ويورته ي چې ډير وله بيB بيلو اړخونو څخه څيړي او په داسې يوه بڼه يې خلکو ته وړاندې ک

  .درِوغ وايي غهد او ھغه رښتياھيڅکله داسې فکر مه کوئ چې  ،خپل ذھن مو په پوره ډول سره خBص وساتئ
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، کوښښ وکړئ چې له ټينګوئ مهيرو او عددونو سره ځان شم لهپه يوه خبر او رپوټ کې به ھيڅکله ھم  :شفافيت 
 سئ، تل په دې عقيده واولومات ورسوئايوې ساده او آسانه Fرې څخه خپل مخاطب ته د ھغوی له پوھې سره سم م

ت خلکو ته وړاندې کوي او ھغه خبU چې په خپلو رپوټونو کې له صداقت او لومااچې خبU رښتني او شفاف م
  .وي  بريالیسر لوړی او  تلشفافيت څخه کار اخلي 

کوښښ وکړئ چې يو ، لئنو ھغه څوځله ولو هچې کله مو خبر يا رپوټ وليک اناداپه دې م :خپل خبر مو سنګار کړئ
مو  ، ډيره پامشيه مB او انشأ له پلوه ھيڅ ډول غلطي پکې پاتې نچې د جملو ترکٻب، ا ځل يې په لوړ آواز ولولئ

مونو او علمي اصطBح ګانو ته وي چې ډيره وړه و، ځينې نورو بھرنيو نمونوو، د ځای او اشخاصو ندوعد  ،شميرو
 ېيو بل کس چې عمومي اديتر دی ھغه ھم ستاس ،ان سبب ګرځي، ښه دا ده چېزيسھوه يو وخت د نه جبرانيدونکي 

  .رپوټ او خبر وګوري

  

خبر او  ېطBيي نقل قولونو په پيدا کولو کې حريص و اوسئ ځکه طBيي نقل قولونه ستاس تل د ښو او :نقل قولونه 
د مخاطب د چې  لئنقل قولونه په ګيومه قوس کې راو ممھځينې ډير  ،او ارزښت ورکوي زړه راښکونرپوټ ته ډير 

نقل قولونه په ګيومه  غهھمد يو يې مستقيم چې ډيره دوه ډوله نقل قولونه شتته مو پام وي چې ې د. وړ وګرځي پام
او بل غير مستقيم نقل قولونه دي چې په ګيومه قوس کې نه  لريه د اديت حق ن وقوس کې راځي او خبU د ھغ

  .کې د اديت حق لري وخبU په ھغ ،راځي

به  او تړون ولري ځکه دا اړيکهمنطقي   يو له بل سرهته مو ډير پام وي چې د خبر او رپوټ ټولې برخې مو ې د
له يوه ټکي څخه چې يې واوري  ي چې په څه ډول سره يې ولولي او ياولډيره آسانتيا را  له پارهد مخاطبينو  ېستاس
داسې  مخاطب ېچې ستاس وليکئرپوټ داسې  ، کوښښ وکړئ چې خبر يايږسره ورسي ئآسان ېته په ډير بل

  .ې نور رپوټ او خبر ختم شوکړي چه احساس ون

  

نه کوي، خپل نظريات Fس وھنه ھيڅ ډول له ځانه يکنه کې کړي چې په خپله ل پردې ډاډهخبU بايد خپل ځان  :تعادل
ھغه چا چې تور لګيدلی دی ډير وخت ورکړي ر او توازن ته کلکه پاملرنه کوي او پ ناپٻيلتوب، يوځاي په خبر کې نه

، په خبر او رپوټ يوي کلکه ډډه وکړ کېوراو له ھغو عبارتونو څخه چې شک او ترديد د ځان صفايي ورکړي  چې
مخاطب داسې  ېڅخه ستاس وچې له ھغ... داسې نور، ھغه غواړي او لري تمهکې د داسې لفظونو څخه چې ھغه 

  .کوئپلوي د چا  ېچې تاس ياحساس وکړ

دې ر ھغه پ«ګناه کړې وه او اوس يې ومنله او يامه داسې ښيي چې ھغه کو» ھغه ومنله«ځکه داسې لفظونه لکه 
ځای ښه دا ده چې  ردې ټولو پ ھم له ھغوی سره په يوه عقيده ياست د ېورکوي چې تاس اناداسې م»ټينګار وکړ

  .»ھغه وويل«او ياھم » ھغه وايي«کئ ولي

  

قوت وربښي کوښښ وکړئ  خبر ته روح او ېمنظر را وړل ستاس په خبر او رپوټ کې د شاليد يا پس تاسېس :شاليد 
په دقيق ډول  ېھغه ډير په زړه پورې شي او که چٻرته تاسمو خبر سره داسې پيوند کړئ چې مخاطب ته له چې ھغه 
نوره ھم  له پارهلومات ورکړئ نو دابه د ھغه اخپل مخاطب ته مرامنځ ته شوې پيښې په ھکله چې مخکې  ېسره د ھغ

  .په زړه پورې وي
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  44:ې يا سبکونه ليکلو طريقد خبر 

سبکونه او طريقې چې په ھغه ، چې له دې ډلې څخه د خبر ليکلو څو هطريقې او Fرې شتډيرې  له پارهد خبر ليکو
  .ي تر بحث Fندې نيسودرسنيو کې ډير دود 

په خبر او رپوټ کې جملې د  ،چې کٻږي طريقې يا سبک ته ويل  ېد خبر او رپوټ ليکلو ھغ45 :سرچپه ھرم  - ١
مه تر ټولو مھ لوريچې د خبر او رپوټ لمړۍ جمله ده  د محتوا له نې ليد اي. کٻږي ه ځای پرځای پلوه ارزښت ل

شکل کې  يې په واضح په ترتيب سره راځي لکه په Fندې  له پلوهد ارزښت  جملېې بدند  دغه راز، .جمله بايد وي
  .ی شو ډول سره ليدل

  

      

  

له کوم ځای ( کٻږي دې طريقه کې پيښې د وخت پر بنسټ ليکل ه پ46: په تاريخوار ډولد خبر او رپوټ ليکل  -٢ 
لومه چې اوي مه په دغه ډول سبک يا طريقه کې  دا ن). يږختمي کې وي او په کوم ځای ېخه چې پيښه شروع شوڅ

ه جمله راشي او يا مړنيو جملو کې د خبر او رپوټ مھمو، کٻدی شي په لد خبر او رپوټ مھمه  برخه چٻرته خپره شي
  ) لکه په Fندې شکل کې. ( نځ او يا ھم په پای کې په م
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  بنسټيز او پر مختللی خبريالی     
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 کٻږي مه جمله را وړل لمړی د خبر او رپوټ په سر کې مھ په دغه سبک يا طريقه کې :ترکيبي سبک يا طريقه – ٣

ملو ارزښت په تاريخي ډول سره په پام نې دلته د جاي کٻږي او بيا وروسته خبر او رپوټ په تاريخوار ډول سره ليکل 
  .کٻږي کې نيول 

 

 

   

      )لکه په Fندې شکل کې (                                          

          مه برخهد خبر او رپوټ مھ                                     

  بڼهپه تاريخي او رپوټ ليکل  خبرد                                    

  

  پاید خبر او رپوټ                                             

او بيا ھغې ته په  کٻږي ته  ځنيو ه په زړه پورې پوښتنه را مپه دغه سبک يا طريقه کې  47:طريقه د حيرانوونکې پايلې –۴
  .کٻږي خبر او رپوټ کې ځواب ورکول 

                       )لکه په Fندې شکل کې  ( 

  

  

  

  

  

  

ليکنه کوي او په چاپي رسنيو کې  له پارهپه راديو کې د غږونو ( نځ توپير او چاپي رسنيو د ليکنو تر م يښناييد بر
  ): له پاره ليدود 

توپير دادی چې د چاپي رسنيو  یپه ليکنه کې له ټولو څخه ډير لو له پاره) او چاپي  يښناييبر( دواړو رسنيو  ېد د
ي نو له دې د له پارهخلکو  نالوستورسنيو خبر او ليکنې د  ښناييدي خو د بري له پارهکسانو  هادليکنې  د باسو خبر او

تر دې  او آن يی شليې لوست مخاطب پوه نه شي نو بيا بيا ليکنه او خبر پر که د چاپي رسنۍ چې ي ږلومياڅخه دا م
 مخاطب ېرسنيو کې بيا ستاس يښناييبر ، خو پهي پوښتنه کولی شيږھغه څه چې نه پوھيپر ھم   چې له بل چاڅخه 
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د ھرې سويې چې   ئعام فھمه او واضيح ليک ،لنډبيخي ھغه خو بايد نه لري چې ھغه بيا بيا واوري نو ځکه  توان اد
  .يږپوھي وپرې په دقيقه توګه خلک 

خبره و کې بيا رسني ښناييي ته وي چې په بر ليکنې لور ېيې د ھغپام چې کله څوک چاپي رسنۍ لولي ټول  بله دا
  .ګډوډوي ذھن د ھغهپه زړه پورې نه وي  له پارهرسنيو د مخاطب  ښنايينې کله چې کومه موضوع د برياي هد عکس

  .د پوھې وړ وي له پارهوشي چې د ټولو  داسې ساده ليکنهبايد  له پارهرسنيو  يښناييچې د بر اناپه دې م  

  :ھير مو نه شي 

  ).ليکنه آوري او بس ېځل ستاس اوريدونکي يوازې يو( :يلنډې وبيخي ليکل شوې جملې بايد 

  .لريبه ووي نو يوازې يو مفھوم  له پارهرسنۍ  ښناييھره جمله که د بري ېستاس

  .څخه په کلکه ډډه وکړئ کليموناسبو او نا مستونزمنو ، ترکيبي لهرسنيو کې  يښناييپه بر

خو عام توب بايد د کوڅې  ئيې په عامه ژبه وليک ه پارهلرسنيو  يښناييد بر :ساده او په غيررسمي ژبه يې وليکئ
مړي او دوھم ټولګي په ژبه دې ول پوھنځي د ادبياتوي چې لرروان شناسان عقيده  خبريالياو بازار په ژبه نه وي د 

  .يږدې باندې ټول ښه پوھي روليکل شي ځکه پ

ترکيبي جملوکې ھغه کسان چې بې  وه ډيردا ځکه چې پ: ځان وژغورئ ولري لوماتاترکيبي جملو چې بې ګټې م له
څومره چې جملې لنډې وي  ،پوھٻږينه  ډيرو اوږدو جملو پرټيټه وي  ه بيخييې د سواد کچ يا وي او نالوستي

  .کولی شي استفادهڅخه ښه  وھغومره د رسنۍ مخاطب له ھغ

ې شميرې په ځای که چٻرته تاس ٢۴٧٣٢۶د : به وليکئ او عددونه تقريبي وليکئټول حقيقتونه په ساده او روانه ژ
مې وي چې بايد کټ چې ځينې وخت بيا شميرې دومره مھ وئيرخو دا ھم مه ھ. وليکئ ښه به وي هزر ٢۴٨ شاوخوا

   ...او داسې نور  هسپورټي خبرون ېمټ وليکل شي لکه ځين

جمله  اچې د48: ٻږي کمو څانګو څخه شميرل له مھ ي د رپوټ او خبر يوږمړۍ جمله چې ليد نوميود خبر او رپوټ ل
 Uته مراجعه وکړئ ځانګړتياوود ليد  له پارهلوماتو اد ډيرو م ،مې برخې څخه ټاکېله ډيرې مھ د خبرخب .  

د  ئکړ شرح هنو بيا ھغ ئپه ځينو وختونوکې که يو څه په اختصار سره ليک :اختصاري ليکنې څخه ډډه وکړئ له
  .يون وٻزنو ښه به داوي چې وليکئ د افغانستان ملي راديو تلوي وليکي) ر ت ا (ځای چې  ردې پ بيلګې په ډول د

څوک؟ چٻرته؟ چا؟ (لکه : ئکې ورکړورو پوښتنو ته ځواب ږشپ خبرياليکړئ چې د  ډاډهھغه څه چې ليکئ ځان 
ځان څخه لوم خبU ھم له خپل اخو په ځينې خبرونو کې که چٻرته د کومې پوښتنې ځواب نه وي م) ؟؟ څرنګهولې

  .ی ته ځواب نه شي ورکولھغې 

 اوليکلی دی يو ځل يې په لوړ آواز ولولئ  ېھغه متن چې تاس :لئوليې و نو په لوړ آواز هکله مو چې يو متن ليک

او پر ځای  رېل کٻږي  کې د ژبې لکنت پيداوچې په ھغ کليمېداسې  لري اوو نه  کړئ چې کومه غلطي ډاډهځان ښه 
  .وليکئ ،يی شويلروانه يې به ژ ېچې ستاس کليمهيې ھغې ته ورته 
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يوه کس سره مخامخ خبرې  لهيې داسې ولولئ لکه چې  متن مو چې ليکلی بيا :يې وليکئ له پارهوريدونکې اد يوه 
  .شي نځه وFړټول وا ټنونه له م منځمخاطب تر ې او ستاس ېستاسچې،  کوئ

وئ بايد ډير عام فھم او ساده وي چمتوکيې  ېھغه مواد چې تاس: يې ھم آسانه کړئ له پارهھغه څه چې ليکئ دځان 
  : د بيلګې په توګه. که په ډيره آسانه توګه ټينګه کړينځ اړيد غوږونو، سترګو، ژبې او مغزو تر م چې

  د حال ساده زمانې څخه کار واخلئ  وي شونېچې  تر کومه          

    .په دې توګه به آسانه شي يې وليکئ زيرزور او سخت وي ښه دا ده چې په يې چې تلفظ  کليمېھغه 

  .کئمونه او عددونه په ډبل خط وليون

   .د خپل متن اندازه غټه او لوستونکي وټاکئ

ته د ې خو دا عBمې بايد تاس،ي او ھمدا شان نورې عBمې رړه لاپورې  ېسليق ېد نکتو اچول ستاسپه متن کې 
  .مو مخ کړي و سرهستونزله نځ ته کړي نه دا چې آسانتيا راموخت  رلوستلو پ

  ېدريم څپرک          

   لمړی بحث                                                          

  ):  Interview(مرکه   

  :دمرکې تاريخچه

 جوخته منځ ته راغله ؟؟؟لسيزه کې ١٨٣کله چې مطبوعاتو په نړۍ کې سر راپورته کړ ورسره يو ځای مر که په  

  . ه شوچاپ  نيټه د نيوٻورک ھرالد په ورځپاڼه کې  ١۶ رديز د اپريل پږزي ١٨٣۶کال دلمړی خبري مرکه  ،چې

  : د مرکې تعريف

نځ او يا ھم د ونکو تر مٻد، د يوه خبU او څو مرکه کونکي تر منځٻدک حاصل د يوه خبU او يوه مرکه د خبرو اترو
  . یوخت کې تر سره شي عبارت له مرکې څخه دنځ چې په يوه ونکو تر مٻدډيرو ژورناليستانو او ډيرو مرکه ک

  49:)ھدف(ه يوې ښې مرکې موخ د

لی شو چې په ړنګه يې Fس ته راوڅاو نه کوو ټپل له پارهه شي څوپوھيږو چې د  چېمرکې موخه دا وي  ښې ېد يو
 چې مرکه و ېمخکې له د  پوښتنې ېولول او دقيقټرا لوماتواد م -نه ړيڅ –کې د قيق انتخاب د مرکه کوونکي  ېد

  .يين دړشي ا

مقابل  او وي له پارهو د تشريح ناګ موضوع ، توضيح او يا د ځينوترFسه کولو، ښونېلوماتو اد م همرکی شي کٻد 
او يا ھم کٻدی شي د مرکې عمومي موخه په چې مخاطب دی د موضوع په روښانولو کې مرسته وشي  هسرلوري 

لوماتو امرکه په عمومي ډول د م ،نه او د يوې موضوع څيړل چېوښو، ورکول لوماتاټکو کې را ونغاړو لکه م ېدر
  . لريکې ډير ارزښت  خبرياليچې په  کٻږي کڅوړه ھم بلل 
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  :د يوه مرکه کونکي ځانګړتياوې

 کليموپه  ه درلودل،حافظ هښ د ټولنې د نورو خلکو په پرتله، د يوه ټکي سنجول، د اړيکو توانايې ،تيزبيني ،کنجکاوي

اخBقي اصولو  رپ خبرياليد  ،قوي فکر درلودل ،ډيره حوصله اود صبر درلودل ،ې د ستونزو نه درلودلاو جملو ک
له بيځايه  ،څخهکسات اخيستې له قومي تعصب او توګه  ېپه ځانګړ يآزاد خيال ،غرور نه درلودل ،عقيده در لودل

  .بحث ځان ساتنه او داسې نورې ښې ځانګړتياوې

ه ړپورې ا ينککٻدومرکه  نو دا ،وي يخبر ېنور اوځينېمرکې تفريحي  ړيو ل. ه ولريموخ ښکاره مرکه بايده يو
  .شي ېپات غلیيا  ړيواب ورکځر ژ ـ ياوسو یه اوريدونکښيو ي ـ مناسب ځواب ورته وواي ،لري چې

  ):ه نچلو( لومات او تخنيکونه اه مړه اپد مرکې 

  ئوګور) منبع(سرچينه خپله  :برخه ړۍلوم

 ېتاس: ئاوسو څرګنده باره کې پدی؟ د حقايقو وک څمو  سرچينه؟ ېخه سرچٻنه اخستڅای ځکوم  له )ېمسال(  ېکيس
  .ئوګور ئش ړچې مرکې ته و F ېمخکې له د ېتازه موضوع ګان وروستۍچې انتر نيت يا  ئی شکول

  نه کوم؟ټنګه پلڅه باره کې پمرکې  ېزه د خپل :دوھمه برخه

  ؟ئلومات لراه مښد موضوع په باره کې  ېتاس: 1

وي چې  ستونزمنهته  يورکونک مرکهنودا به  ړئدا کيلومات پام) سابقه (  ينو مخکن ئی شومره کولڅچې  ېتاس
  .ړيک) ګمراه(بې Fرې  ېتاس

  ؟ئلومات لراه مڅ اړهپه  ينکوورکمرکه د مرکې  لهمخکې  ېتاس: 2

  .ړئپيدا ککس  تر ټولو غوره له پارهد مرکې  ېتاس

. ئتمرکز کو ېکوم چې تاس رپ ړئک ډلومات  راغونام سټيزاو بن يه باره کې مخکنپموضوع وې يد يو کس يا  ېتاس

ده چې ه کار نه نو پ ئمرکه کواړه ه پ يملي امنيت يا کمپيوټر تکنالوژ –اقتصادي  دچا سره    له ېتاس ېکه چٻر
سره بلدتيا  کليمو له اړينوکې د مضمون په باره ينه ده چې ړاخو  ئاوس وبرخو کې متخصص  وپه ذکر شوي ېد ېتاس

  .ئوکړ ې پوښتنېښ چې ړيته موقع در ک ېدا به تاس ئاو يا عمومي پوھه ولر

 ېته داسې نقط ېی شي تاسنه کوللټپ. ړئپيدا ک ېاو نقط اړخونهد موضوع نوي  چې يسره مرسته وکړ ېتاس نه بهټپل
  .کاره نه ويښچې نورو ته  وښيي

ه خپل لقب اشاره ورته پ چې ڼيغوره ګ اً خلک اکثر. ئعنوان کتلی ش څٻړنيزظونه او تلف -لقبونه -نوم - لوماتام ېتاس
  .  داسې نور او انجينر ،رتاکډ دبيلګې په ډول –وشي 

  ولپBن :برخه هدريم

  ده؟ له پارهه شي څمرکه د 
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ايونو ځلورو څيا  ېپر در ېتاس. ئFندې ونيس ښښتر پو ړخونهول اټموضوع  ېبايد د يو ې؟ تاسهده څمه موضوع مھ
  .ئوليک ټاو درست رپو پرې ېيو ب ئی شوکول چې  ئباندې فکر وکړ

  50:وټاکئه دقيقه توګه پ سرچينهخپله 

؟ دريځ څه ډول دی هدد. ئمرکه کو ېکس سره ول غهدله تاسې چې  ئپوه ش ېد رمخکې تاسې بايد پ پيل له رکېد م  
 رپ په تٻره ئسره مرکه وکړ لورو وړدواله د يتاسې با ؟دیه لټوئ؟ د ھغوی مھارت تر کومه حده پورې څتاسې ھلته 

  .وي يونکيو وابځاو  پرې ېب -سم ونه بايد ټول رپوټچې ستاسې  ئپه ياد ولر. لو باندېمسئ وممھ

ه څه دپرمه وي؟ او دا مرکه به مھ ېوک دی؟ دوی ته به مرکه ولڅ ینکٻدوستاسې د مرکې ک: ئوپيژن یخپل کتونک
  .ئکو پوښتنه خود خلکو له  تاسېچې  ئ؟ په ياد ولرړيواب غواځته به دوی پوښتنې رنګه څ؟ يولر ول اغيزډ

  .ړئک ړيو لست جو تل د پوښتنو 

  نګه؟څوک؟ کله؟  چٻرته؟ څ ؟ ېول ه؟ څ.دبليو او ايچ  ۵

ه ړد سرچٻنې  په اپوښتنې دا : ئړکپيل  ېاو ول پيله څمو په تنه پوښ: ړئکپرې توګه پيل ې بپه  خپلې پوښتنې تاسې
   بھير -اسباب چې ړيخه غواڅوي او ھغوی 

  .تنه کويښپو) ه ړوک ېول( ې  ه داو مرک) ينګه واقع شوي دڅ( 

 چې ئوکړ پوښتنه ېونکمی يو ګرړنو لوم همو وليد اړتياکه . ړئول منظم کډترتيب په ستراتيژيک  پوښتنوتاسې د 

  . ارام شي یمرکه ورکونک

واب ځھو او نه د  ینکوکې مرکه ورکو وه وکړئ چې په ھغډډخه څ وپوښتنداسې  لهتاسې . وکړئ پوښتنه هازاد تاسې
چې ايا  ئمه کو پوښتنهخه داسې څ هنو تاسې له ھغ ئسره مرکه کو ه مBتړييو له يد کرز تاسې ېکه چٻر. ړيرکد

  شي؟ وټاکل  بياچې کرزی  ړئتاسې غوا

 لهسره چې  ډوالک هيو تاسېکله چې . وکړئ ډډهخه څجملې  هبيانيله ای ځپر  ېپوښتنتاسې د مرکې په وخت کې د 

ای تاسې ځپر " ييره سخته وي چې يو شخص په پاکستان کې ژوند وکړډدا به "  ئتښخه راغلی وي وپوڅپاکستان 
  " نګه وو؟څپه پاکستان کې ژوند کول  په صفتکډوال يو  د" وکړئ  تنهپوښ

  !ئږويري هخه مڅ له چوپتيا

تاسې . کړيو ځنډ ځاو يا کٻدی شي د جملو تر من يوخت نيس له پارهکر جمع کولو مرکه ورکوونکی د خپل ف کله کله 
خپل  چې ړئته وخت ورک ياو مرکه ورکوونک ئتسا و خپله عBقه د ځواب له پاره او  ئوسات اړيکهبايد د سترګو 

  .ږئکې مه وارخطا کٻ چوپتياپه . يړفکر جمع ک
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  !وي ډير ږل ،چې ئپه ياد ولر

( ېپات سرچينې ېلوماتو زياتاھمغومره د مع ړييڅو يرڅو په پوښتنلومات د اميرډ يه اخستونکمرک ،ومره چېڅ

ربطو  ېب ودږد او ېپوښتنربطه  ېب ېدږاو. ځيځوابونه Fس ته را خه متمرکزڅ وپوښتن ډولنله . کٻږي ) نظرانداز
  .ځيځوابونو باعث ګر

 یي چې مرکه اخستونکو شونيشي دا به ھغه وخت  واضح اصطBحات بايد يول تخنيکټ: ئتښوپو له پارهد وضاحت 
نو  يه وايڅچې مرکه ورکوونکی  ئتاسې پوه نه ش ېيو طBيي قانون دی چې که چٻر. ئتښوپو له پارهد وضاحت 
عالم سره  هول که چٻرې يوډد بيلګې په . يه وايښچې اوريدونکي ھم پوه نه شي چې مرکه ورکوونکی شونې ده 

ه نا ړز کلهڅھيدھغو اصطBحاتو د مانا پوښتنې په اړه  تاسېنو  کاروي علمي اصطBحات  او ھغه عالم  ئکو ېخبر
  .ړچې اصطBحات واضح ک ئتښخه وپوڅ هھغ له تاسې.  ئش نهه ړز

  .ئمه کو وښتنېپدوه په يوه وخت کې او يا يزې خړدوه ا

 ستونزمنه چې ورته پوښتنهغه او ھ يړځواب ورک يکارښورته ه ښچې  پوښتنهھغه  يړکليواله ته  ېد دی دا به 

  .يوکړترې  ډهډ يکارښ

  51ئباندې واچو )منبع (سرچٻنه  په  د ثبوت بار

  " ړئه ياد راوپی کول ئشه ن ېول"  ئتښوپو." ھلته جرم نه وو" ي چې راوړفشار  ېد رپ سرچينهکه چٻرې  

 - ئبيB بيل نظريات مطرح کوخه څ يمرکه اخستونک له ي ډولامتحان پهکه چٻرې تاسې : ئوسات پرې توبې خپله ب
 ځينې" يا ........." يله وايډمخالفه سياسي  خو"  ئچې وواي ئش کولیتاسې . ئخه يې مه مطرح کوړا هنو له خپل

  . ئکرړشخص يا ارګان ته نسبت و پوښتنه هه به  دا وي چې تاسې خپلښآن او " ..... يخلک واي

  .ئرول کې اوسنټپه ک

(  يته ځواب نه واي ېپوښتن تاسېاو يا س ړيشروع ک ېو بل شي په باره کې خبرکه  چٻرې مرکه ورکوونکي د ي

 پوښتنه....... بيا او بيا - بيا تاسې. په کلکه توګه مداخله وکړئ خودبانه ؤپه م تاسې) ه وي ښکې  ېپه د والسياست

  .وکړئ

  ؟واړيڅه ويل غ اړه  په چې ايا د موضوع  ړئخبرو موقع ورک وروستيوته د  ينکمرکه ورکو

 هڅنور خو چې د موضوع په باره کې  ئتښخه وپوڅ ورکونکيد مرکه  کړې، لهو ې پوښتن ېولټ ېخپل تاسېکله چې 
  ؟يواييې چې و ړينه غوا

ان ځ له  ؟کارکوي سم) وسايل( چې ايا ستاسې د ثبت اFت  ړئک ډاډه ان ځنو خپل  ځئچې مرکې ته  تر دې مخکې  
  .ئپنسل واخل قلم او يسره اضاف

  .ئاوس کې و ادب پهد مرکې پر مھال  :برخه هورملڅ

  .ړئخبر ک ئموضوع په باره کې چې مرکه ورسره کو ېد ھغ یمرکه اخستونک).  ړئک يمعرف(  ئان ور وپيژنځ
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خه څ)  ېوسيل(  ېلآثبت  ېدسک او يا کوم بل صوتي نمره لرونک يله من تاسېکه چٻرې  :ئورګخپل تجھيزات و
فون  د مرکې  ډخپل ھي تلحالت کې  غهنو په د ئکو څارنه)  غوږکې( فون  ډھيپه تاسې  په کوم کې چې ئاستفاده کو

چې داسې  ړئک ډاډهان ځخپل . ه کار کويګله په منظمه توآ ږئوپوھي چې ئو سات)چBن ( دقيقو کې بل  ودو وپه اول
  .ځيسبب وګر تښ دبند آوازنه شته چې ستاسې د  ،ونهآوازنور 

ای کې ورسره مرکه ځکوم پريکړه مھمه ده چې  ينکمرکه ورکود  :ړئه پاره انتخاب کای د مرکې لځيو مناسب 
خه با څاير کنديشن او پکو  له. وکړئ ډهډخه څمرکې له کې  نوايوځرستورانت چې موزيک ولري او يا عامه  -وشي

تشريح  خو ږئای کې ترسره شي مه شرميځکې چې مرکه په يو ارام  ېخه په دڅ يمرکه اخستونک له. ئخبره اوس
  .وي ړای کې د مرکې د ثبت کٻفيت لوځچې په ارام  ړئک

ان چمتو ځو ته پوښتن ېنکي وينا ته پاملرنه وکړئ او ورپسد مرکه ورکو : ئاوسو) مخاطب(  یريدونکه اوښيو 
  . مرکه په بيلګه د خبرو اترو ويچې  ئپه ياد ولر. ړئک

  .په ياد ولري ښتد چاپيU د آواز ارز

. یړک ډراغون آواز ينوچې تاسې د معترض ئواوسډاډه نو  يFندې نيس ښښتر پو) نيوکې ( سې اعتراض که چٻرې تا

ی وکولچې  يګته واخل له پاره) سکرپت ( د خپل متن  خهڅ )پس منظر( ونو آواز پردې تر شا چې د ئی شتاسې کول
  .لري روانه څشي چې  ډا ګه ته  ينکمرکه ورکو يش

  .يو روانه ھم ثبت څه ک ئواخل) ټنو( ت ښدا ياد

 ټنو يې ان سرهځله  او په نښهين نظريات ړول اټکې ياست نو تاسې ) مسير ( که چٻرې تاسې د کنفرانس په خط  
ستون ای ته ځبيرته خپل  تاسېکله چې  ه مرسته وکړيزياتکې د کلپ په انتخاب او تدوين  تاسېکار به س غهد. ړئک
  .ئش

  :ئند اوسعBقه م...........  مھمولو ټله 

. ده يحتم يانرژ ېتنښر. ړيچې ځواب درک ړيوغوا ږل بيخيي چې شخص ښاينو  ئکه چٻرې تاسې عBقه مند نه و

کار غه د تاسېس.   ئوځخوواو سر  وساتئ و تماسګوکړئ د ستر ښښتاسې کوکوي  ېخبر یکله چې مرکه ورکونک
   .ړيدرک مالومات يکاف چېشخص ته جرات ورکوي 

  52: خه وروستهڅ کې مر له :مه برخهځپن

  :کړئ) ترک( ړشئ او ھغه ځایچې F ېمخکې له د

  ده؟ ړېايا تاسې مرکه ثبت ک: ئورګخپل ماشين و: ١

  )موزيک ( آواز  ې تر شاپردد ه توګه پد بيلګې  !ړئھم ثبتول غوا یيا تاسې کوم بل شآفکر وکړئ چې : ٢

  ؟ راشي له پاره پوښتنونورو  د بياھميا ھغه به آچې  ئتښوپو ېپه منن يمرکه اخستونک له: ٣
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کې  يکسټيا  ټرکه چٻرې تاسې په مو. ړئه کړان سره يو خاکه جوځنو  ځئلور  رپ ټېکله چې تاسې د خبرونو کو: ۴
  . ئه اخلټخه ګڅوکړئ چې تاسې به له کوم يو  پريکړهاو   ئونيس ږيپ ته غوټنو خپل  ئياست

  : ئشستون ته  ټېکله چې تاسې بيرته د خبرونو کو

لومات ورکوي ام يوازېکه چٻرې کلپ  ئ؟ په ياد ولرئاستفاده کو خه به څکوم کلپ  لهچې  ئکوپريکړه نګه څتاسې 
  .ړئکغوره کلپ  تر ټولو ښه   ئش کولیو چې ئلر تتاسې دلته يو چک لس. ئچې ھغه وليک ئش کولینو تاسې 

  .ويدو وړ ٻد پوھ کليمې -بايد واضح وي) ديوآ(ثبت شوي کلپ د  : ١

  .شي ړمخکې F چې ټکی وښيي يو قويکلپ بايد  یثبت شو :٢

  .ئکې ونه درو منځ چې متکلم د جملې په ئزيار وباس -ولري پایاو  پيلکلپ بايد يو واضح  یثبت شو: ٣

    :یه کلپ لرونکښيو 

  نظر: ١

  احساس: ٢

  ېتجرب يعال: ٣

   شاھد حساب يا شرح يد عين: ۴

  . يند وخاو يا اعBن ې وينادراماتيک ېيود : ۵
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  دوھم بحث                                            

  د محتوا له نظره د مرکې ډولونه                              

  53مونولوگ  - ١

. ګانو په ھکله وي  چې ھغه پوښتنې به د يوې يا دوو موضوع کٻږي طرح  يډول مرکه کې ټولې پوښتنې يو ځل اپه د

Uخپل وار سره په ترتيب د موضوع  رپ سرچينهوي او خپله سرچٻنه معرفي کوي او وروسته بيا لپي همرک لمړی خب
 پایي او د مرکې د ږخبU يو ځل بيا ھم حاضريوروسته  لومات ورکوي او بيااپه ھکله د رسنۍ له Fرې خلکو ته م

او يا په ھغه  کٻږي ګانو کې تر سره  ډول مرکې ډيرې په ټولنٻزو او تخصصي موضوع اد  . په ھکله خبرې کوي
  .کٻږي خپله کوي او پوښتنو ته اړتيا نه ليدل ه ې پيې ټولې خبر سرچينهګانو کې چې خبU فکر کوي  موضوع

  ديالوگ  - ٢

يې ټولو  سرچينهي چې ږدې پوھي رچې خبU پ ځکهچې دا  کٻږي ډول مرکه د پوښتنې او ځواب په بڼه تر سره  اد
ځواب نه ورکوي نو د پوښتنې او ځواب په بڼه يې تر سره کوي دا حتمي  ،ګه چې حقيقت او واقعيت دیپوښتنو ته څن

ول ګانو کې دا ډ شي چې په ټولو موضوع کٻدیی ده چې په ټولنٻزو مسئلو کې دا ډول مرکه موږ نه شو ترسره کوله ن
  .مرکه تر سره شي

  : دا ډول مرکه د مرکې په Fندې ډولونو وويشل شي ښايي 

  :د مرکې ډولونه د وګړو د شميرې له اړخه * 

  سره وګړي له بل  مرکهد يوه وګړي * 

  د يوه وګړي مرکه له يوې ډلې سره * 

  د يوې ډلې مرکه له يوه وګړي سره* 

  سرهډلې د يوې ډلې مرکه له بلې * 

  :سره ٻوه ياڅووګړو له  مرکهيوه وګړي د  -١

نکي ت د ژورناليست او يوه تن مرکه کود مرکې ټول وخ ،چېکونکی وي  مرکه کې يو خبU او يو مرکهډول  اپه د
  . ه ورکړي او په خپله لږ خبرې وکړيپه Fس کې دی خو ژورناليست ھڅه کوي چې ډير وخت مرکې ت

  :له يوې ډلې سرهد يوه وګړي مرکه  - ٢

ضوع خبرې اترې، ويوه م ر، چې يو خبU له ډيرو مرکچٻانو سره پکٻږي ډول مرکې ته ګردی ميز ھم ويل  اد
ھر بل نا چې تر ا، دا په دې ميږھم ډيري ډول مرکه کې د خبU مسووليت نور اپه د  .  پوښتنې او ګرويږنې کوي

، نو دا د څو تنو کنترول يې په Fس کې دیاو  ٻږيډول ډول نظرونو سره مخامخوکړي ځکه له  وخت بايد ډير پام
  .يږډيريځله لري او دنده يې څو  د د ټولو کنترول په Fس کې وډيره ضروري خبره ده چې خبر يال باي
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  :د يوې ډلې مرکه له يوه يا څو وګړو سره - ٣

خبرياFنوته د يوې  وخبري ناسته کې يو يا دوه کسان ډير ېدپه  ،چې يږھم يادي مودا ډول مرکه د خبري ناستې په ن
  .لومات ورکوياموضوع په ھکله م

  :Fندې ټکي په پام کې ونيسيا کې ګډون کوي نو ډيره به ښه وي که چٻر ته دچې خبري ناستو خبرياFن کوم

خبري ې لومات به د ھغادغه م ،چېلومات ولري اد خبري ناستې د دايريدو او د ھغې د موضوع په ھکله بايد ډير م
خبرونو له آرشيف څخه ھم  او د، له انترنيت څخه څخه يې تر Fسه کوي Fس ته راوړي بنسټپاڼې چې له ھمغه 

په خبري ناستو  ،خپل وخت خبري ناستې ته وFړشي رکه چٻرته پ ،ھمدا شان . لومات تر Fسه کړيام دغهی شي کول
ھغه ھم کوښښ کوي  ،لومات ورکوي چېامړی ھغه کس چې خبري ناسته مخ ته بيايي يو څه موکې معموله داده چې ل

خپل  ر، نو که پپوښتنه وي تاسې، چې کٻدی شي يوه ھم سپوښتنې ځواب شي ېخبرو کې يې د خبرياFنو ډير په ،چې
 له پارهيې د دوھم ځل  تاسېاو بيا ھغه پوښتنه چې ھغه په خپلو خبرو کې ورته ځواب ويلی دی او  ئوخت وFړ نه ش

د  تاسېوي که  ېپوښتنه نورو خبرياFنو ھم کړ ای شي ھمداو يا کٻد ی شي ځواب ورته ونه واييطرح کوئ کٻد
ايع کٻدل دي ضځکه د وخت  کٻږي نو بيا به نور خبرياFن حتما په غوصه  ئغه پوښتنه ترې کواھم له پارهدوھم ځل 

  .ھم په ټوليز ډول د ټولو وختھغه 

 Uندې ګټې د ښه خبره داده چې خبF ړشي چې دغه مخکې تلل به يېF ي لروخبر ناستې ځای ته لس دقيقې مخکې
54  

  . يګرځليدنه د خبU د اطBعاتو د ډيريدو سبب ا برياFنو سره به يې ليدنه وشي چې دنورو خ وله ډير

لومات ارته ګونګه وي نو کٻدی شي له نورو خبرياFنو څخه و پوښتئ او مدخبري ناستې موضوع  ېکه چٻرته د د
  .ترFسه کړئ 

لومات لکه اچې په ھغې کې ھم ځينې اړين م ئکٻدی شي د خبري ناستې په ھکله د ھمغه دفتر د آجنډا پاڼه ترFسه کړ
، يو کس دی او که له يوه څخه ډير دي علمي رتبه يې څه شی ده، دنده او خبري ناسته کې ګډون لري ېڅوک په د: 

  ...او داسې نور

ي ښه او ږنو کٻدی شي په ھغه تاFر يا ځای کې چې خبري ناسته ھلته جوړي ئکه چٻر ته لس دقيقې مخکې وFړ ش
ميني ديسک ته ، مايک او شي چې کمرې کٻدیرسره وي نو دځای ځان ته او ھمداشان که د فيلم اخستلو کمره غوره 

  .په تصوير او غږ کې کومه تخنيکي ستونزه پيدانشي  چې، يو مناسب ځای وټاکي

ځای  ته برابره کړي چې د خبري ناستی په تاFر کې په لمړی صف کې موږدغه لس دقيقې مخکې تګ به دا زمينه 
ږ د ھغه چا چې کنفرانس دی شي موږ پوښتنه کوو نو کٻځای يو مناسب ځای دی که چٻرته موونيسو ، ځکه دا 

  .ږ ته راکړي تر سترګو شو او لمړی حق مو رژورکوي 

، د پوښتنو شريکول دا ګټه لري چې په خبري ناسته نې له نورو خبرياFنو سره شريکولی شومې پوښتخپلې ډيرې مھ
ږ ته د پوښتنې وخت پاتې نو که چٻرته مو ی شو له يوې څخه ډيری پوښتنې وکړو ،خBف موږ کولمرکو کې د نورو 

  .ه خپلې پوښتنې سره جوخته و پوښتيښتنه ھم لوږ پی شي ھغه بل خبU زمونه شي نو کٻد
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ئ دوی به ھم ځکه نور خبرياFن ھم له نظره مه باس.  ئپوښتنو څخه ډيرې پوښتنې ونه کړې کوښښ وکړئ چې له در
  .حتما پوښتنې لري 

، ی ليکلیشوه ګانې ون د مطبوعاتي ناستې پر مھال مو که چٻرته کوم نوم يا شميره او ھمدا شان ځينې نورې موضوع
  .څنګ سره ناست خبU څخه يې په داسې موقع وپوښتئ چې له دواړو څخه کومه بله موضوع تيره نه شي  لهنو

ته د پوښتنې کولو وخت پاتې نه شو او پوښتنه مو حل نه شوه نو کٻدی شي چې  سېتاکه چٻرته په خبري ناسته کې 
کړه نو بيا يې د ه او که مو دلته ھم موقع ترFسه ن وزي خپله پوښتنه وکړئ بھرکله ھغه د خبري ناستې له تاFر څخه 

  .ت دی زيانمن کړي خو دا به د خبريالۍ يو اصل چې سرع. يکياتو له څانګې څخه تر Fسه کړئھمغه کس د اړ

  : په خبري ناسته کې ځينې آداب 

شيانو څخه داسې ګټه  مه اخلئ چې نورو  و، پياز او داسې نورچې ځينې بويناک څيزونه لکه اوږه کوښښ وکړئ
  . يږورسي زياندوستانو ته مو 

  .ھم مه استعمالوئ  ونهډير تيز عطر

  .ه مړه ګيډه خوراک ھم مه کوئ رډيپه  ،او ھمداشان ئمه څک  ھم ډير شربتونه لرونکې ګاز

  .خبرياFنو سره تل ښې اړيکې ولرئ له نورو

  :وکړئ کلکه پامپه ته ګانو  کله چې خبري ناستې ته ځئ $ندې موضوع

له ځان سره يوسئ، د  هت کتابچښيوه وړوکې د يادا  : وکړئ او ھره خبره د شک په سترګو ګورئ ته مو پام ھر لور
ۍ د مايک او التل سره له څو کستونو، څو اضافي ب، د صوت وسايکار او پنسل قلمونه ھويت کارت مه ھيروئ، خود

او نقشه يې ھم له ځان پته  ښه  ه، که Fره اوږده وي نو ډيردر سره واخلئ، خپل تليفون مو ھير نه شي له پارهتيپ 
يا مخکې د خبري ناستې ځای خپل وخت  راو د مسؤل کس د تليفون شميره او پ پته، د خبري ناستې پوره سره واخلئ

په خبري ناستو کې خپلې پوښتنې ښې وسنجوئ او د . مال وړل ھم له ځان سره مه ھيروئتته رسيدل او د يوه دس
لومات د نورو خپرونو ا، ښه خبU له يوې لنډې خبري ناستې څخه ډير زيات مکړئچمتويې ښې  له پارهکولو  طرح

  .  واخلي له پارهاو خبري خپرونو 

ځای مخکې له مخکې ټاکل  له پارهد ناستې  تاسېپه خبري ناسته کې س: مو مناسب ځای و ټاکئ  له پارهکٻناستلو  د55
ډير زيات  له پاره تاسېوټاکئ چې ھغه س له پارهپام وکړئ داسې ځای د ناستې   دې ټکي ته کلک تاسې، خو شوی دی

په خبري ناسته کې کوښښ وکړئ چې ډير . ې کړئلنډې جوړ او ساده، مناسب او ښه وي، پوښتنې مو ډيرې آزادې
  .ښه اوريدونکی له ځان څخه جوړ کړئئ او و اوس ډاډهخپل نفس  رپ

 تاسې، ستواضع و اوسئئ ډير مه شنغرور مدې خبره چې زه خبU يم او مايک له ځان سره لرم  رھيڅ کله ھم پ

کې اوچت نځ ځای ځايګی د خبرياFنو په م تاسېښه او مسلکي او پر ځای پوښتنې س   ويدوستان زيات تاسېتواضع س
کړئ ځکه چې د وجود و استفادهژبه خبرې کوئ نو د وجود له اعضاوو څخه ھم  رکه چٻرته پ. مقام ته رسوي

  .کويخبرو ته نور ھم ارزښت ور تاسېحرکتونه س
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  :کونکي په ھکله ښه پوھولی شي Fندې ټکي ديورھغه حالتونه چې خبU د مرکه 

  .وي ظاھر او قواره دمرکه ش

ځواب  د خبر يال پوښتنو ته ډير په شوقچې په خپله موضوع ښه قادر وي  ، ځکه ھغه کساند ھغه سترګې او تندی 
  .ورکوي او تندی يې پراخه وي

له حرکتونو ډيره ګټه اخلي نو دا که چٻرته د بدن . وکړو  ھغه د بدن حرکتونو ته ھم پام شي چې د کٻدی ،ھمدا شان 
  .پوښتنې ته به ډير ښه ځواب در کړي تاسېھم د بدن له حرکتونو ګټه واخلئ نو س تاسېکه  ي چېيښ

وډۍ سبب ي قضاوتونه چې د خبري ناستې د ګډ، د خپل ځان تعريف مه کوئ، ھغه منفمه کوئ بيړهھيڅ کله ھم 
   .ډوډې پوښتنې ھيڅ کله ھم مه پوښتئګرځي له ځان سره وساتئ او په ياد ولرئ چې اوږدې او ګ

 يې اندازه ټاکلې او له پارهد ھرې زاويې ه په لټه کې دی او د خپلې موضوع وي چې د يوڅيو تګړه خبU تل سوچ ک

وډه ه  داسې پوښتنې چې خبري ناسته ګډښه خبU. په ھغې ھکله يې  ښې پوښتنې په ذھن کې ځای پرځای کړي دي 
  .کړي نه مطرح کوي 

خبرې کوي او له ځواب څخه چاFکه وي، لږ  ، وزي بھرچې له موضوع څخه  نکو سرهمرکه کو له ھغو چلند تاسېس
، مسلکي او له پوره دی چې له ھغوی سره ډير دوستانه ځواب دا غوره؟ نو دلته ښه او وکړئچلند ي بايد څرنګه تتښ

کر چې خلک او مرکه کوونکی داسې ف ئشه کله داسې احساساتي نچې ھيڅ اناقاطعت څخه کار واخلئ په دې م
 پرٻتوب اويو خبU ياستئ بې  تاسېئ چې ږي ياست ځکه بايد په دې وپوھيشوطرف سره  هله ھغ تاسېوکړي چې 

خبرياFنو  رڅخه بايد په کلکه پيروي وکړئ، ھغه کسان چې غواړي پ له اصولو څخه دی اوله ھغو تاسېتوازن س
 غچ، له خبرياFنو سره د نه ورکوي بشپړ ته پوښتنو، له موضوع څخه وزي ، خپل سياست وچلوي، لږ خبرې وکړي

و تاسې خبرياFن به څه کوي نچلندن او بد قھرجخبU سره په ھر څه کې ډير  لهکوي او چلنداخستوونکي په توګه 
  :، لکه په Fندې بيلګو کېډول کسان د ځان تابع کړئغه د چې ؟ ښه به داوي ځينې Fرې چارې ولريورسره کوئ

  :ستعمال کړئ شي داسې جملې ا کٻدی

  ...چې غواړم پرې پوه شم ھغه دادي چې  یخبره ده خو څه ش په زړه پورېواقعا دا ډيره 

  ...دې بحث وکړو چې رمړی پوخبره پرځای ده خو زه غواړم ل تاسېس

  ...خبره روښانه کړو  امړی اجازه را کړئ چې دوموضوع ډير پوه شم خو ل ېد رغواړم چې پ

، يې علمي يېډير ،چې نځ ته راځيپه ځينو ناستو کې متر ډٻره دا ډول مرکه :  ډلې سرهد يوې ډلې مرکه له بلې  - ۴
لکه د يوه پوھنتون د محصيلنو ليدنه او بحث د بل پوھنتون له محصلينو سره او  يی شسياسي او ټولنيز بحثونه ھم کٻد

  ... .  داسې نور 

  :56دمرکې ډولونه د موضوع له نظره 

 وډوله مرکه تر بحث Fندې نيسو چې نورې ټولې مرکې د ھغ ېږ يوازې ھغه دردلته مومرکه ډير ډولونه لري چې 
... داسې نور  ياھم سپورتي اقتصادي وي يا به نې کٻدی شي چې مرکه خبري وي خو يااي يراځتر سيوري Fندې 
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ږ ولري نو مووي او خبري ارزښتونه  نورو برخو کې کٻدی شي يوه داسې پيښه شوي وي چې ھغه نوې ېنې په داي
    :کٻږي مرکه د موضوع له نظره په Fندې ډولونو ويشل  ځکه خوھغې ته خبري مرکه وايو نو 

  خبري مرکه 

  تحليلي مرکه 

   مرکه) تحقيقي(څيړنٻزه 

  :الف ـ خبري مرکه 

ھغه نوي  ،و په ھکله يې خبU ترسره کوي چېناګ د ھغو موضوع ،چې کٻږي خبري مرکه ھغې مرکې ته ويل 
او   ه لريخبري ارزښتون ې، دا ډول مرکې ډيرې تړلي ويته په زړه پورې وي او د خلکو پر ژوند پور خلکو ،وي

اړونده سرچٻنو سره اړيکې نيسي او کوښښ کوي له پيښې په ھکله  ېچې خبU د ھغ کٻږي په آني ډول يوه پيښه 
خبري مرکې وروسته له يوې نوې پيښې  ېډير. څخه د موضوع په ھکله تر Fسه کړيلومات له سرچٻنې اچې نوي م
  . کٻږي ر شوی وي د موضوع د ښه وضاحت په خاطر تر سره ويې خپ چې خبر

پ په ې په رپوټ کې د سرچٻنې د خبري کلچ کٻږي تر سره  له پارهو خبري رپوټونو ډول مرکې د ځين ايا ھم د  
ډول مرکې تر سره  اھم د له پارهو قوي کٻدو او يا ھم ځينې وخت د خبرونو د سرچٻن کٻږي  استفادهھکله ور څخه 

خپرونو کې ور څخه ګټه واخستل  نورو ومې دي ځکه دا ډول مرکې کٻدی شي په ډير، خبري مرکې ډيرې مھکٻږي 
  .شي

لومات تر ااړونده سرچٻنو څخه م له نوي پيښې په ھکله ېيا ھم د ھمغ خبري مرکې کٻدی شي د ځينو خبري ناستو او
ډيره مھمه دا   په خبري مرکو کې  .کٻږي د پيښې اړونده مسؤلو کسانو سره تر سره  ېرکې ډيرخبري م .Fسه شي

 چې ھر اناواقعيت دلته په دې م .ږ يې له سرچٻنې څخه اخلو بايد واقعيت وي نه نظرخبره ده چې ھر ھغه څه چې مو

چې سلنه يې د تائيد وړ نه  اناه دې موي او نظر بيا پ ياږ ته وايي ھغه به سل په سلو کې رښتھغه څه چې سرچٻنه مو
 رنو پ. ي ه ونيا سلنه او يا ھم کٻدی شي ھيڅ رښت ٨٠سلنه رښتني وي کٻدی شي  ۵٠وي کٻدی شي په سلو کې 

ليت وويې اخلو حتما بايد ھغه کس مس له پارهخبري مرکو کې چې د خبر  ودليل د نورو مرکو خBف په ھغ غهھمد
  .ولري

نې ته ھم په دې ھکله ، کٻدی شي چې سرچٻکٻږي  استفادهپوښتنو  لنډود خبريالۍ له ه تر ډٻرپه خبري مرکو کې 
، خبري مرکې يږمات ورکړل شي چې د ھغه له مرکې څخه يوه برخه چې د اړونده موضوع په ھکله وي خپريالوم

  .ويدوام ک پورې قودقي ٣تر  څخه بيا ٢نې له اچې لنډې وي ي کٻږي وي نو کوښښ  له پارهکه چٻرته د خبر يا رپوټ 

  :تحليلي مرکه  -ب 

چې  له پارهدې  يوه ګونګه موضوع حل او تجزيه کوي، يوازې دتحليلي مرکه عبارت له ھغې مرکې څخه ده چې 
 کٻږي ګانو په ھکله ترسره  د داسې موضوع ې، دا ډول مرکې ډيريږپوھي واوريدونکي، ليدونکي او لوستونکي پرې 

ته ګونګه وي او تر ټولو ډيره  ي خو اصلي موخه دلته دا ده چې ھغه به خلکوې وجودومچې ھغه مخکې له مخکې 
وريدلو او ا، ليدونکي او لوستونکي د ھغې د ليدلو، مھمه خبره داده چې ھغه به د دې ارزښت لري چې اوريدونکي

 ،ارزښت لري یلوډول مرکه کې د سرچٻنې ټاکل ډير  اپه د. او د ھغوی پر ژوند پورې تړلې وي لوستلو ليوال وي
لري نو د  ه يو ښه او تکړه کارپوه ته اړتياد يوې ګونګې موضوع حل او تجزيې ت ،ي چېږخبU بايد په دې وپوھي
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مه داده چې ھغه مھکې ډول مرکه  ا، ځکه په دنه کړيوھيڅ ډول کوښښونو څخه دريغ سرچٻنې په ټاکلو کې بايد له 
خپل وار ر ، خبU ھم بايد پانګه کې تخصص او کافي تجربه ولريه څوټاکل شي چې په اړوند له پارهڅوک د مرکې 

  .کړياستفاده واو له مؤثقو سرچٻنو څخه  لومات راټول کړيام ارزښتناک له پارهدې ډول مرکو  سره د

له پو ښتنو څخه  ؟او څنګه ؟د ولي ېډير کٻږي دې ږته ن دا ډول مرکه د تکړه کار پوھانو په نظرونو د واقعيت لور
  .کٻږي ټه اخستل ګ

شو ووايو دا ډول مرکه په  کولی، کٻږي خپل ځای ګټه اخستل  رد خبريالۍ له نورو پوښتنو څخه ھم پ ،ھمدا شان 
مخاطب په پوره توګه  چېوباسي او ټولې ګونګې زاويې يې له ټولو اړخونو څاري را اصل کې د موضوع جرړې 

  .شيه کوم څه ورته ګونګ پاتې ن لومات واخلي اوای شي د موضوع په ھکله پوره ملوکو

  :مرکه ) تحقيقي ( څيړنٻزه  –ج 

ښکاري چې د ھغو پټو موضوع ګانو په ھکله پلټنه کوي چې د  له ورايهمرکې له نوم څخه  ېد د ،نګه چېرڅ  
ګانې  دی چې تحليلي مرکه موضوع ، توپير يې له تحليلي مرکې سره داخورا ډير ارزښت لريانسانانو په ژوند کې 

ھغو پټو  لهاو  بربنډويګانې  مرکه بيا پټې موضوع) تحقيقي ( څيړنٻزه  يې عکسبرحليل او تجزيه کوي خو ت
ھم داسې  پورې تړلې وي او په ھغه کې خيانت شوی وي او يا ملي ګټو رګانو څخه پرده پورته کوي چې پ موضوع
دا ډول . قايل وي ورته خلک په ارزښت اغيزه ولري او يقيماْ ګانې چې په ټولنه کې د خلکو په ژوند مست موضوع

څيړنٻزه مرکه  .وي خاوندانی شي چې د پوره حوصلې او خBقيت اFن په برياليتوب سره ترسره کولمرکې ھغه خبري
  ، خو څيړنٻزې مرکې ډيرکٻږي ھم کارول  له پارهکې شوې وي نو د تحليلي رپوټونو ورکه چٻرته ساده څيړنه 

د زړه له کومي خپلې چې په دا ډول مرکوکې خبU بايد  کٻږي ھم کارول  له پارهپوټونو د مرکبو څيړنٻزو ر ونهوخت
نې کوښښ وشي چې ابيل کړي ي له شيدو څخه ويښته جB او ،، يا په بل عبارت بايد داسې ووايو چېھلې ځلې وکړي

اصلي Fملونه څه وو  يعدې و پوھوي چې د ھمدې پيښې يا واق رشي او خپل مخاطب پء کې افشاورھغه پټه موضوع 
تل په ھکله څيړنه چا د ق مرکې حقوقي بڼه لري که چٻرته موږ د يو دا ډول اً اکثر ؟ل دلته څوک دیوواو اصلي مس

نو بايد دې ټکي ته  کٻږي ږ ته پيداکوو چې چا وژلی؟ ولې يې وژلی؟ څنګه يې وژلی؟ او داسې نورې پوښتنې مو
ږ پرې شک لرو اصلي قاتل نه وي نو بيا به ھغه کس په محکمه ې موٻرته ھغه څوک چپوره دقت وکړو چې که چ

 یغوښتونک زيانبه له خبU څخه د ھغه د جبران او حقيقي شخصيت غوښتونکی او محکمه  کې د خپل حقوقي او
 لهخبU ډول مرکو کې  ېده چې په د کاره سبب وګرځي نو پ ئیدا به ھم د خبU او ھم د رسنۍ د بدنام ،چې شي

 ي چېاو په ھره زاويه يې پوره غور وکړ يمو ضوع له څلورو اړخونو څخه و څيړ ،پوره ځيرکتيا څخه کار واخلي

د موضوع په چې ي ٻږھغه پورې نه خپر ډول مرکې تر اد. ھم يې رسنۍ په دام کې ونه لويژي په خپله خبU او
دې په پوره ډول سره متيقينه شي چې پيښه  رپبايد خبU او د ھغه رسنۍ  .وي تر Fسه کړيه ن پوره شواھد يېھکله 

  .خپريدو ته وسپاريوروسته يې ه واقعيت او حقيقت لري له ھغ

  :ه مرکې ھم را اخلو ونډولنو  ېپه توګه در ېدلته د بيلګمرکه زيات ډولونه لري چې :ډولونه ې ځينې نوردمرک57

  :جدي مرکه  - ١

 چېپه خاطر جدي کړي د حقيقتونو ښکاره کولو سرچينه غواړي خپله چې خبU څخه ده  ېعبارت له ھغې مرک      

دا ډول مرکې  .هد اھم ھمد موخه ۍلري او د خبU يوازين وايي چې حقيقت و د موضوع په ھکله کټ مټ ھغه څه و
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ونه  ٻریداسې په احساساتو راولي چې د ھغه په شخصي حريم ت سرچينهخبU خپله چې زيات ھنر ته اړتيا لري ډٻر 
ترکومې اندازې پورې د اړونده سرچينه ده  له ياده ونه باسي چې دټکي ھم بايد  غهدخبU ډول مرکه کې  اپه د، شي

د ھغه د مسؤليت مطابق بايد داسې پوښتنې له سرچٻنې څخه وشي چې ھغه په  ،ليت لريووموضوع په ھکله مس
  اړهد پاکو اوبو د برابرولو په سرچينه چې  تاسېيي لکه سته ووا  خبUراولي او ھغه څه چې واقعيت لري  احساساتو

عده کړو خو کافي زمينه مسا رسولو خپل کوښښ کړی دی چې ټولو ښاريانو ته د پاکواوبو وږپه دې ھکله م وايي 
  .بوديجه نه لرو

  : وضاحتي مرکه - ٢

لومات ااوريدونکي ته م موجوده وي مخکېموضوع په اړوند چې  ېعبارت له ھغې مرکې څخه ده چې د يو      
    .پوښتنې پيدا کړي ېنو نېيځ څخه ځواب له لوريبايد خبU خپل د مقابل  ېپه داسې مرکو ک ،چې ورکړي

  : احساساتي مرکه - ٣

له ھغوکسانو سره ترسره کيږي چې وي او زياتره تحريکاحساسات  څخه د ه چې د خلکو ېمرک ېعبارت له ھغ
تر سره کوي ځکه د ښځو  ېد نارينه ژورناليستانو په پرتله ښ ېه ژورناليستاندا ډول مرکه ښځين ،چې وي ويرجن

                                                              58.مھمې دي سختې او ېډول مرکې د خبرياFنو له پاره ډير زياته وي او دا په پرتلهعاطفه نارينه وو 

  واکس پاپدريم بحث                                     

  دی؟ یه شڅ پواکس پا 

ودولو يوه ښغبرګون  يواقعاو ر ژد يوې موضوع ته  واکس پاپ. وره برخه دهټګ هيو خپرونو د راديويي پواکس پا 
نکي د واکس کو ېربد خ پواکس پا. ويFره ه ښشاملولو  د ولو او په خبرونوکېتدوين –ولو کې دا په ثبت. Fره ده

 اييه ھم د نيمڅچې که  ئپه ياد ولر. ورته وايې ږچې په Fتين کې د خلکو غه شت يو عامه اصطBح له پاره پاپ

  .ینه د ورتهه ترسمي انتخاباتو  خو بيا ھموي نعکسم  نظرياتخلکو 

  :ه لريڼب ي$ندې شيان کليد له پاره په واکس پاښيو د 

  :ټاکلای ځد 

  .ږئکٻکې  سره په تماس  یھغوله  تاسېنګه رڅنکو انتخاب او ورکود مرکه 

   . کٻږي پوښتنه پربنسټ يې ھغه طريقه چې

نور ھم  ټکيچې دغه  ځئرا،  کٻږيای ځای پر ځونه تدوين او په متن کې آوازشوي  ډھغې راغون رھغه Fره چې پ
  .وړيڅپه تفصيل سره و

 ېد یونکورکبايد مرکه  ېوښتنپ پستاسې د واکس پا. ينه اوسونه /بايد ھو پوښتنه. يبايد محدوده نه اوس پوښتنه: ١
  .وکړئ  پوښتنه ېعينڅخه زياتو کسانو  لهبايد  تاسې. ړيک شريکسره  تاسېلوما ت اخپل م چېوي څته وھ
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د . نه وي ېونکتحريکھم  هيرډبايد  خووي   ونکېيدی شي چې تحريکلاو ک ېنککوښه راړز -هډبايد چې لن پوښتنه: ٢
  .نه وکړئټاو جالبو ځوابونو پل وډلندبايد  تاسې. شتهتوپير ترمنځ    Fنجمنو پوښتنواو  وونکتحريک

له چې ئ ځای غوره کړ يو ګڼې ګوڼې ډک له بايد تاسېس .ئړک په نښهای ځ ښه اوسميو  تاسې ،ينه ده چېړا: ٣
د خلکو غبرګون  بھرخه څ روغتون له تاسې. ئون چانس ولرډد ګله خلکو سره او  ئش کې خلکو سره په تماسو يرډ

  .وياړه مواظبت په  يله د طبکه چٻرې مسْ  ئکتلی ش

مالداره  –ه ړزا -وانانځله بيBبيلو توکمنو څخه مثB  ړئخلک انتخاب ک )ېطبق(ه پاړکي يود  تاسېمه ده چې دا مھ: ۴
کله چې تاسې ھغوی ته . ړئک ډمختلف نظريات راغون چې ئپه دې توګه به تاسې وتوانٻږ. ښځينه – نارينه –

ارام  او . ئوھغوی ته يې مستقيم مه مخامخ خو   ييکروفون وګوراچې ستاسې م ړئزه ورکاجائ ورنږدې کٻږ
چې   ړئان متيقن کځ. وکړئ ېخبر  حياو واض عاميانه. ئان ور وپيژنځی ړلوم .ئبا ادب واوس -ئدوستانه واوس

چې مرکه  ئړکه چٻرې نه غوا. ړئه غواڅتاسې  -ئکو ېورسره خبر ېول - ئچٻرته کار کو -ئوک ياستڅ تاسې
  .ئشړخه مننه وکړئ او Fڅدبانه ورؤوکړئ نو م

 60تاسې بايد . خه استفاده وکړئڅ خطاو روښانه تيز  لهکې  پای او پيلپه  پد واکس پا تاسېوي چې به دا ه ښ: ۵

د لکه  ئګوښه شخه څلمغال اغله ته يو شخص ځواب درکوي نو  تاسېکله چې . ولري آواز )يعيطب(يثانيې چاپيريال
  .يړچې ځواب تکرار ک  ئلمغال وو نو شخص ته ووايااو که چٻرې غ  غږرټمو

ثانيو زيات وخت ونه  30خه تر څ 20کې بايد له  پنو ځوابونه په واکس پا ئکو) تدوين(ايديتنګ  تاسېکله چې : ۶
کٻږي ه خسته ده ځکه ليدونکي نه ثانيو پورې دوام وکړي ھم بده ن ۶٠خو په تلويزيوني واکس پاپونو کې که تر  ينيس
خبره ده چې په تلويزيوني واکس پاپونو کې  مھمهدا ډيره  يډول ډول تصويرونه ھم وين جوختله واکس پاپ سره  ،

اکس پاپ و ر، ځکه چې په تلويزيوني واکس پاپونو کې تصوير پيقت وکړد خبU بايد د تصوير پس منظر ته پوره
سونډ (ونکي غږونه لراغيز ې لکه څنګه چې وويل شول پونوکپه واکس پا ،ھمدا ډول. باندې مستقيمه اغيزه کوي

 بشپړلومات نورھم اد دغو غږونو په ھکله خپل م ،ښه دا ده چې او يپوره ارزښت لر ھم په واکس پاپ کې ) افکت

  .کړو 

  59یخلکو د غږ څرنګوالواکس پاپ يا د د 

د ھغوی ر مټ رسره د اړينو وسايلو پې واخستل شي او ويعکسونه . ت شيښيادا ېي ېخلک غواړي خبر کله کله -
  .شي ټينګې ېت او ارزښت اړيکيپر اھم

او ھغه وخت چې د ھغوی  اړ وزيته سانسورولو   وي ځان بوختاو شغلونو  بيBيلو دندو رھغه وخت چې خلک پ -
ځان ته  نه غواړي ېحاFتو کځينو  هپ. نځ ته شي، نه غواړي ټول حقايق وواييت موضوع رامښد خبرو ثبت او يادا

  .يپيداکړې زستون

ځان سانسوري سره مخامخ له ځان او نور  کوي چې  سې عملدا کله کلهلومات راټولونکي ھم امرکه کونکي او م
  ؟...په ھرصورت: يشي بيا وائ مثBً ھغه وخت چې يوه موضوع جدي طرح. کوي

ړي يو جدي پوښتنه د غچ په ډول ھيرشي او نه غوا ېغرقيږي چې خلک ورځين پرې بېپه دومره  خبU کله کله -
  .چې د خلکو قانوني حق ھروي، واوري
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تجربه ه د يوزغم   ر وړاندېښتنو پومفھومه پ ېولينو ته د ھغوی آواز رسول او کله د بومBتړ او مس خلکوله  -
  .یکار د خبU لوواو مسلرونکي 

  .اړه لري ېھلوځلو پور رپ کار غهتماميږي او د هپه ګټآواز يې په پای کې ـ شي چې  بايد پوه خلک -

د او نور ھم  يسينه مخ محدوديتونو د ې حقايق رابرسيره کوي،ځينڅخه  خبر له  خبU یقوي پلټونک کله کله  -
  .اړ باسيرابرسيره کولو ته  وحقايق

داسې  هکله ناکلبيا ھم  ګړندی کوي وي والي ارزښت د ژورناليستانو کارند جوړښت  چې د خبرونو ېدله سره    -
  .راشي یوالښه  ېپه کار ک ته ړيتا ده چېيو څه وخت  له پاره نوورپوټ او نوپيښيږي چې د خبرو

د . ويورسره موجود ت ثبت ښيادااو د  نو په جوړولو کې عکس اخيستنهټوورپ د خبرونو او ېپه ډيرو وسايلو ک -
  .نځه وړلو زمينه نه مساعديږيله مدرواغو او حقايقو 

  .ړيوFسته را پايلې ېونو کې ښرپوټ ځينواو فضا په عکس اخيستلو سره په پيU چاد  خبUد  -

  :کولو ځينې ځانګړتياوې اغيزد غږ 

، څلورFرې او يځمھال په ښوون غهھمد خبUي چې ياوريدونکي ته وښلکه  پاره  هلFزيات مستند کولو د رپوټ 
  .شوي دهرا منځ ته ياھم په ھغه ځای کې چې پيښه ھلته 

د ځينو نورو  ،د خبرونو په سرټوکو او ھمداشان ،ه مثB د خپرونو په زيګنالارپله د يوې موضوع د برجسته کولو 
  . کٻږي کارول  له پارهراديويي او تلويزيوني خپرونو 

د  ولباولو او ياھم د نورو بيBبيلو مطيکو په خاطر لکه د خپرونو د بيلد خپرونې د ټولو جزياتو يو له بل سره د اړ
  .لري  اغيزھم ډير زيات  له پارهبيلوولو 

 ، دله پارهپيښې  يدېد يوې ترا تژ ،له پاره، د طنز له پارهلکه د يوه ھنري پيغام  له پاره اغيزد يوه ځانګړي پيغام د 

  ...او داسې نور  له پارهد ځينو ډرامو ،له پارهونکو پيښو او ډارو شتناکحو

يوه چرګ غږ او ياھم په سھار کې د وخت او زمان رسمول او تجسمول لکه کې د اوريدونکي او ليدونکي په ذھن 
  . يوې بې عيبه آلې په بڼه جوړوي بيBبيل غږونه او صوتونه راديو د ،غالمغالد خلکو ديوې بدې پٻښې په ځای کې 

  60:غږونه او د ھغوی ډولونه

په بيB يوې خپرونې ته  ،چې لريت ارزښ یغږونه يا صوتونه نن ورځ د راديويي خپرونو په جوړولو کې ځانګړ
به ځانګړی مؤثريت او ښکB  ،وي... سياسي او يا ھم تفريحي او داسې نورې ، که ھغه خبرې يږبيلو ډولونو جوړي
                                            .ړنې Fندې نيسوتر څييو څو ډولونه يې  توګهې په بيلګدلته موږ د  ،چېور په برخه کړي 
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  دغږ ډولونه

   ھنري ،مصنوعي ،  حقيقي           

  :يا طبعي غږ حقيقي

ھغه په واقعي بڼه سره د ھغې پيښې په ھکله چې ژورناليست  ،چې کٻږي حقيقي يا طبعي غږونه ھغو غږونو ته ويل 
کار  ېلوماتي ژانرونو کې تراپه م يخبريالد  هډيرتر  ،غه غږ وي چېالومات ورکوي ھمايې په ھکله خلکو ته م

و آوازونه فيکاآواز او تر ګنې ګوڼېتوفان او داسې نور او د . ږغباران او يا د يښنا اوبرتالندې د : لکه  کٻږي اخستل 
  .په حقيقي يا طبعي غږونو کې راشي ی شي چېھم کيد

  :غږ مصنوعي

لوماتی اپه م يخبر يال او دا شان غږونه دخپله جوړوو ه ږ پچې ھغه مو کٻږي مصنوعی غږ ھغه غږ ته ويل  
شيانو او له : لکه  لريډير ارزښت  له پارهيوازی د تفريحي خپرونو  ي،ده وړ ن ونېد استعمال او کار ژانرونوکې

يا د او بو   يکړ هيوه شاور څخه او به توي لهچې ځاي  رطبعي غږونو ترکٻب لکه د باران پد موسيقي سره يوځاي 
  ...او داسې نور  يڅخه په فشار او به تويې کړه او له ھغ يپيپ پورته ونيس

  :غږ ھنري

 ېيد ھارمون ،د موسيقي آواز :ته راځي لکه ي چې د موسيقي له آFتو څخه Fسږغږونو ته ويل کي وھنري غږونه ھغ
  .کٻږي  استفاده ېتر پاره لهاو غم پيدا کولو  ۍد خوښآواز چې 

  61:د غږ د موثريت ډولونه

  .کې...او داسې نورواټ ، په ښوونځي په: لکه له پارهد ښه جوړولو  رپوټونوو او د خبرون -١

  ....خپرونې نوم، د خبرونو سر ليک او داسې نورلکه د . پاره لهپورته کولو  راو ناګ د مختلفو موضوع -٢

  ....او مختلف مطالب یوالخپرونوبيل د :لکه له پارهد خپرونې د اجزاوو د اړيکو  -٣

    ...یطنز، تراژيدي، د وحشت زياتوال: لکه له پارهرونو پھنري خ ړوځانګد  -٤

کې پٻښه  په يوه  يا ذان اوآچرګ  په سھارکې د :لکه له پاره و يا ښکاره کٻدوٻدلوماوخت د م او ید ځا -０
  ....غالمغال
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  څلورم څپرکی                                     

  لمړی بحث رپوټ                                   

اتو سره وړاندې کولوته رپوټ وايي، يا په بل عبارت د يوې پيښې د ډيرو رپوټ د يوه خبر په ټولو جزي :رپوټ
کې کومه ستونزه ورليدونکي او لوستونکي ته  ،چې اوريدونکيبڼه په داسې لوماتو ورکول ام منظموجزياتو په ھکله د 

  .ترFسه کړي و ځوابونهپوښتن وټول ولخپد د رپوټ په آوريدو سره پاتې نه شي او 

ئلو ته ځای مسې ؛ چې په ھغه کې دهدو څخه مو دندله ډيرو مھ خبUله ورځنيو مھمو پيښو څخه رپوټ جوړول د   
د نړۍ  .يوکې اغيز ور څرنګه او د پيښې څرنګوالي، ، څه وخت، چٻرته، ولې، څه شیڅوک: لکه  کٻږي ورکول 

نوي او تازه رپوټونه په  ، مجله او تر ټولوراديو ، تلويزيون ورځپاڼې: لکه کٻږي ل په مھمو رسنيو کې رپوټ ليد
  .هپاڼو کې شتبي وتانترني

، مذھبي ېخبري ناست : ، لکه ويخبر    ترېيوې پيښې څخه چې مخکې له مخکې  له له پارهد يوه رپوټ جوړولو 
مه يوه مھ خبUدې ھکله د ه پ ،وي چې ېکل شو، عملي سيالۍ او نورې ټولنٻزې پيښې چې مخکې له مخکې ټاناستې

  .يې د ھغوی په ژبه وړاندې کړي لومات را ټول او خلکو تهامخکې له مخکې د پيښې په ھکله م ،دنده داده چې

د ټولو  خبري ناسته مخ ته وړي،د يوې ناستې په ھکله رپوټ ورکوو نو بايد د ھغه چا چې که چٻرې په توګه  يلګېد ب
موضوع  ېوي او د ھمغ یشوپرې خبرې چې بحث  ھغهناسته کې  ېاو په د ولو او د ھغوی علمي رتبمو ګډون وامھ

  . راوړل شي  ته Fس  اتلوماپوره مبايد په ھکله 

مه خبره ده چې بايد ډير ايد حاضر شي ځکه دا ډيره مھب رژحتما بايد او يا ھم ډير مخکې د پيښې له پيښٻدو پورټر ر
که ډير وخت  آن ر پايه د پيښې په ځای کې پاتې شيبايد ت خبUاو ې په ھکله خبر ورکړي ۍ ته د پيښر خپلې رسنژ

شي چې ھغه خبري منځ ته را پيښه  ېی شي چې کومه نوي خو بيا ھم کٻدشد زړه تنګۍ سبب  له پارهده ه دتيرول ب
تر  سمه توګهولې واقعې په ي او ټپايه ھلته و اوس دی چې د پيښې تر اړ خبUدليل  غهارزښت ولري نو په ھمد

  .وکړي پوښښ Fندې راولي او د پيښې په اخستلو کې بايد ډير دقت

پيښې له پيښٻدو څخه مخکې له  رپورټر د ،دې چېله  پرتهته راځي  منځ ډيرې خبري پيښې په ناڅاپي ډول سره 
  .وکړي پام تد پيښې د جزياتو د اخستلو په ھکله  ډير زيا خبUبايد  ځکه خومخکې خبر وي نو 

د يوه  رامنځ ته کٻدل، د مھمې پٻښې له ځای څخهاو بدو پيښو  د ښو پٻښېفکري او عقيدتي نا څاپه په يوه ټولنه کې 
ھغو په  بايد د خبUمی پيښې شته چې داسې نورې ډيری مھ منځتر  د خلکو ،او ھمداشان ليدنهچارواکي ې وړجګ پ

  . نو بايد په ډير ښه مھارت او دقت يې تر پوښښ Fندې راولي ھکله فکر وکړي که چٻرته خبري ارزښت ولري

مخکې له مخکې ترې خبر  خبUد ھغو پيښو په پرتله چې  له پاره خبUد ناڅاپي پيښو تر پوښښ Fندې راوستل د 
 من ويزپه دې ډير ستون له پارهپورټر ی شي يو نوی شی پيښ شي دا د رکٻد شيبهمن وي ځکه ھره زوي ډير ستون

شي ه خپل وخت ن ردې چې دوی د پيښې ځای ته په نه لري سره ل چمتووالیپورټر مخکې له مخکې تياری او چې ر
خبر په  پوښتي چې دا به د دی چې له عيني شاھدانو و اړپيښو به په خپله شاھد نه وي نو دی  وی او د ډيررسيدل

  .صحت بده اغيزه ولري
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که ډيره کوچنۍ ھم وي کم  آن بايد ډير ھوښيار وي او ھيڅ داسې يوه پيښه پورټر ډول رپوټونو په ليکنه کې ر غهد د 
شي د يوې پيښې د  کٻدیشي ھمدغه پيښه د يوې لويې پيښې Fمل اوسبب وګرځي او  کٻدیارزښته  ونه بولي ځکه 

  .مھمه ويپيښه ھم ډيره  اھمد له پارهپلټنې 

  ؟ه ده رپوټ څه ډول يوه ليکن

وي چې  خو شرط به يې دا ،کٻږي لومات او واقعيتونو ډيرو زياتو جزياتو ته ويل ايني ميوې پيښې څخه د ع لهرپوټ 
 ديننه ېھم د اداربايد چې  مانا، دا په دې کې جوړښت موميھر، چې د ادارې په د ننه او بڅو خبري شرطونه ولري

  .لومات را ټول شي ام له پارهبھر د رپوټ  او ھم له ادارې

، خبر او چې د رپوټ ھم بايد ووايو دې چې يو ډير ښه تعريف دی خو بياه ځير شو سره لکه پورته تعريف ته ښه  
په  موږ، خو لکه څنګه چې ورته پيداشي تعريفونه ھم شي نور کٻدی، ھرڅوک بيBبيل تعريفونه لري له پارهمرکې 

، وستوونکيپيښې په ھکله ل ېچې رپوټ وروسته له خبر څخه چې په خبر کې يوازې د ھغ پوھٻږودې ښه 
شو چې پيښه سره له ټولو جزياتو  کولی موږ، خو په رپوټ کې بيا ه اطBع ورکړل شويدهاوريدونکي او ليدونکي يو

کار دا ه نو دلته پ. ټکي پوه شي ، اوريدونکي او ليدونکې د پيښې په ژورلوستونکي موږز چېخلکو ته وړاندې کړو 
مالومات له ھر اړخ څخه وڅيړي او خلکو ته د ھغې په ھکله  ده چې رپوټ په داسې ډول سره وليکل شي چې پيښه

وخت ورکول ډٻر ته د خبر په پرتله  خبUداده چې په رپوټ کې  له پاره خبU، ډيره په زړه پورې خبره د ورکړي
و سرچٻنو بيB بيل له خبU ،چې ټولولو کې ډير يو ښه چانس دی  و په رامالوماتد  له پاره خبUدا د  ،چې کٻږي 

  .ھر اړخيزې ھلې ځلې وکړي له پاره راټول کړي او د خپل رپوټ د پياوړتيا مالوماتڅخه کره 

شو چې په رپوټ کې ھم بايد خپلې رقيبې رسنۍ  موندلیشو نو دا په ښکاره توګه  که چٻرته پورتنيو کرښو ته ښه ځير
 ،نه شي رھيمو چې سرعت او دقت دواړه  ناما، دا په دې سره په خپرونو کې رقابت لري موږکړو چې له ه ھيرې ن

 تاسېچې ھغه خبري ارزښت ونه لري ځان وژغوري ځکه س څخهومالوماتبيځايه اوحاشيوي  لهپه رپوټونو کې 

تل غواړي د  خبU، يو تکړه مالومات غواړيڅخه په ساده او رڼو الفاظوکې د پيښې په ھکله  تاسېمخاطبين له 
يا  له پارهوکړي او ھغه څه په خپل رپوټ کې ليکي چې په ھغه کې د ټولنې د خلکو ژبه او روانې خبرې  رخلکو پ

د پيښې په ھکله ھر  تاسېکه  له پارهژوند پورې تړاو ولري، د ښه رپوټ ليکلو  ربه د دوی پ او يا اغيزجالبيت ؛ يا 
نتياوي او په ډيره يوه ښه بڼه به آسا له پاره تاسېولرئ ھغومره به د رپوټ په ليکلو کې س مالوماتڅومره ښه او پوره 

او د دوی په ژوند پورې تړلې يوه پيښه . شئ چې خپل لوستونکي ، اوريدونکي او ليدونکي و پوھوي  کولیو تاسې
 نيود  پورت. پيداکړي مينه والرپوټ مو ډير مرسته وکړي چې  رهس تاسېله دوی ته وړاندې کوئ نو دا به  تاسېکه 

  :شي داسې ووايو  کٻدی، ې رپوټ په ښه ډول سره وپيژنوشو چ کولیو سره و په پام کې نيولمالومات

يوه دوطرفه اخستنه ده په دې شرط چې ھغه پيښه به څوخبري  خبريالد د يوې پيښې د ټولو اړخونو په ھکله رپوټ 

  . مه وبلل شي مخاطبينو ته يوه لويه زير تاسېراټولو په ھکله س ومالوماتليکنه به د ډيرو  اد ،چېري لو هارزښتون

  :د يوه ښه رپوټ ځانګړتياوې

خپل  خبUخستل شي او ه کې کار وانور  تخيل او توصيف څخه  ،راز رھ لهبايد رپوټ بايد يوه عيني ليکنه وي 
، خو بيا کې وليدل شيورټول واقعيتونه  يوازې ځای پرځای کولی،شي ه ن ورکې ھيڅ ډول او نظريات په احساسات 

ه به ھم له واقعيت شي خپل رپوټ ته يو څه ناڅه رنګ او تصوير ورکړي چې ھغ کٻدیونوکې ھم په توصيفي رپوټ
  .څخه لري نه وي
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 تاسېشي س کٻدیاخستنه څخه ده او يا چې کله يوه پيښه تحول وکړي او يا ھم  خبUد يوه له يوې پيښې رپورټ 

ده ... ، آرزو او داسې نور تجربه، تحصيل هخپل خبUرپوټ دوه اړخونه لري يو د  .رپوټ د يوه شخص په ھکله وي
 کلکه پامپه بايد ديته  خبU، خو يو ځانګړی رپوټ جوړ کړي خبUه يوې پيښې څخله شي چې   کٻدیاو يا ھم 

له اصولو څخه کوم خBف کار ونه کړي له خپل علم او تجربې څخه په استفادې سره بايد داسې  يخبريالد چې وکړي 
  . ورکړي مالوماتسره سم  ېټولنې عيني واقعيتونه روښانه او خلکو ته د دوی له پوھ رپوټ وليکي چې د

په ... سې نور، شميرې او داکې شھرت، جالبيت و، ھغه رپوټونه چې په ھغه ولرييو رپوټ بايد څو خبري ارزښتون
يو تکړه   ، شي را ګرځولینه  نو ھغه به خلکو ته په زړه پورې نه وي او د خلکو پام ، نه وي  زړه پورې ارزښتونه

Uيو ه ولريخبري ارزښتون داسې پيښو رپوټ وليکي چې ھغه  رتل ھڅه کوي چې پ خب ،Uتل په خپل رپوټ  خب
، يرلوارزښت ستر ټولنه کې ډير او وي چې ھغه د خلکو په ژوند ارز تونه څيړي او يا يې حل اوکې داسې واقعي

کړي چې و ته پوره پامې بايد د خبUنه او روزنه ورکړي خو و، ښوعي د رپوټ په وسيله خلکو ته اطBش کٻدی
  .ژبه وي ررپوټ يې د خلکو پ

  :درپوټ ارزښت

ه او واقعيت به کيسوي د يوې پيښې  له پارهھم د ھر ډول رسنۍ  ھرې موضوع او يا ، درپوټ که په ھره اندازه، بڼه
 .چې د انسانانو په ورځني ژوند کې د ارزښت وړ ويھغو واقعيتونو او ليدنو څخه به حکايتونه کوي  لهوي او 

ھم ورکړي خو  وزنهشي ښوونه او  کٻدیدوکې موار ونه يوازې چې خپلو مخاطبينوته خبرتيا ورکوي په ډير ،رپوټونه
F يې  نور ھم زيات شي نو د ھغه رپوټ مخاطبين په نښه او پيدا کړئ او بيا که چٻرته غواړئ چې د رپوټ ارزښت

رپوټ خپل يې که چٻرته  . ر کړئ چې دوی يې د لوستلو، آوريدلو او ليدلو وخت ولريوت کې ورته خپپه ھغه وخ
 .رزښت په واقعي بڼه له Fسه ورکوي، ونه ګوري او يا ھم وانه وري نو ھغه رپوټ خپل اخپل مخاطبين و نه لولي

په ھر  ، خوتفريحي بڼه ولريشي  یکٻدھم  او يا ي، فيچر، تحقيقي، علميڅٻړنيز، شي خبري کٻدیرپوټونه  تاسېس
  .خپلو مخاطبينو په خوښه يې وليکئ ي نو دشنور ھم په زړه پورې  حال که غواړئ چې رپوټ مو

 تاسې، که چٻرته سکومه موضوع ډيره په زړه پورې ده د ټولنې ټولو خلکو ته ي چېږدی وپوھي ربايد پ خبUيو 

غه اندازه به د ارزښت وړ وګرځي او ډيری مخاطبين به اپه ھمرپوټ ھر څومره خلک تر پوښښ Fندې را ولي نو 
  .ځان ته را پيدا کړي 

دا په دې  ی،د یت د رپوټ په حجم کې ھم نغښتيمياده ونه باسي چې د يوه رپوټ اھ بايد داھم له خبU ،ھمدا شان
 په پرتله خپل حجم د  رپوټ چې  هداد موخه  ې، بلکونکی رپوټ بايد ډير ارزښت ولريدولدرډير حجم  د  نه چې مانا

ي که لرو ارزښت  یځانګړ  ، اوريدونکي او ليدونکي تهاو د رپوټ ھره کرښه بايد لوستونکيلري بايد ارزښت ھم و
غه اندازه د ارزښت اکې نغښتی وي نو په ھمور محتوا ولري او يو ځانګړی پيغام  رپوټ يوه په زړه پورې تاسېس

او موفقيت وي او  بريا لويه   له پارهپورټر اطب زړه Fسته راوړي نو دابه د رخوړ ګرځي او که چٻرته يو رپوټ د م
ليدونکو زړه  وريدونکو اوا، لوستونکو که چٻرته تاسې غواړئ چې د خپلو  .رپورټر به د کمال لوړو درجوته ورسوي

په  قومونه ، ټولي شوېکې نه وورھيچا پلوي  چې ھغه واقعي بڼه ولري او د ئFس ته راوړئ نو داسې يو رپوټ ليک
  .وګوري  ځانونه شان يو ھغه کې

، رپوټونه او دنده ده کې يوه په زړه پورې او زړه وړونکې يخبريالرپوټ ليکنه په  :د يوه ښه رپوټ ځانګړتياوې
ره نورو ستونزو سره سله او په ټولنه کې  ، واقيعتونوه څخه پيل بياتر لويو لويو کسانو، پيښومرکې د خلکو له ژوندان

دليل ډير ليدونکي، لوستونکي او اوريدونکي  غهھمد رليکي او جوړوي يې چې پ خبUيې  ئولد خلکو په استاز
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مھمې او  ېرپوټ د ورځې ډير ،ته په پاملرنې سره چې له رپوټ نه مو کومه پيژند ګلوي او  تعريف وکړې د ،لري
 خبU .چې ھغه خبرې ارزښتونه ولري کٻږي   ھغو پيښو ته په رپوټ کې پام وپه زړه پورې پيښې څيړي او ډير

له  چې يوکړې وړ وي او داسې فکر د ېچې ټولو ته د پوھ يکړيې بايد رپوټ داسې وليکي او وړاندې 
مرکې او د  ېښ يتل کوښښ کوي چې خپل رپوټ په واقعيتونو سمبال کړ خبU. مخاطبينوسره مخامخ خبرې کوي

چې کله رپوټ خپلو  ې، آن تر دان وي په خپل رپوټ کې ځای ورکويدھغه څوک چې عيني شاھته خلکو غږ 
 ېتر د غوره او په زړه پورې وي آن ډير له پارهمخاطبينوته وړاندې کوي په داسې يوه طريقه چې ھغه د ټولو خلکو 

داسې  بايد خبU .ږيپوھي چې خلک پری و مانا ېژبه وي دا په د ررپوټ ليکي نو بايد د خلکو پ خبUکله چې 
لري چې دوی ته د يوه نوي څيز  تمهسره مخامخ دی او خلک له ده څخه دا  لکووچ ولري چې ھمدا اوس له ډيرو خس

د  له پارهخپل رپوټ داسې جوړوي چې د مليونونو انسانانو  خبUوپوھوي نو  ېاو ځان پر يورکړ مالوماتپه ھکله 
ي کوم ړوي نو بيا به ھغه رسنۍ خپل مخاطبين له Fسه ورک که چٻرته يې رپوټ ټول پوھه نه .وړ او جذاب وي ېپوھ

د رپوټ  پورټر بايدر ځکه خونو . ی ويځ غزيدلاو اعتبار مزی يې ترمن باوررسنۍ سره تل مل او د  لهچې د دوی 
  : ټکو ته ښه ځير شي ېFند ليکلو پرمھال

  :پوټ کې خبرې ارزښتونو ته پاملرنهپه ر

په رپوټ او مرکه کې ھم  ېبلک يلتونه يوازې په خبرپورې نه دی تړري چې خبري ارزښپه ياد ول خبUداخبره بايد 
، لکه څنګه چې خبري ارزښتونه په داسې ډول ترتيب ډيره ژوره پاملرنه ورته وشيچې بايد  يد پوره ارزښت وړ د

ډير  له پارهمخاطبينو د  دليل غهھمد رپ ،چې یدی شو  پام  شوي دي چې په ھغه کې د مخاطبينو ټولو اړتيا وو ته 
نا ورکوي چې ھغه څه چې اوګه شھرت چې يو له خبري ارزښتونو څخه دی داسې متد بيلګې په  .زيات ارزښت لري

په ھکله مخاطبان ځکه ارزښت ورکوي چې  پوښښ، يا د ورته ارزښت ھم لري وي حتماً  د خلکو په ژوند کې مشھور
نو دا . ..خبره ورته د ارزښت وړ وي  ود ھغ ،باور لري وھغ رک پخله ټولې پيژندل شوې څيرې چې په ټولنه کې شت

د يوه رپوټ موضوع ټاکو نو بايد په موضوع کې ھم خبري ارزښتونه ولټوو  موږخبره بايد له ياده ونه باسو چې کله 
ايل ارزښت ق  خلک ورته ،خلکو پورې تړاو ولري رغوره او وټاکل شي چې پ له پارهاو داسې يوه موضوع د خلکو 

د يوه رپوټ ارزښت په مخاطبينو کې  ،ټول ھغه څه دي چې غهوي او يا ھم خلک د ھغه محتوا ته ارزښت ورکوي د
 ،ولريځانګړتياوې دا  ېنه ده چې يوه موضوع بايد ټول مھمه ھم ويني دا وري او ياا، يې خلک لولي ډيروي او حتماً 

موضوع وټاکل شي اوکه چٻرته موضوع يوله دغو  ولري ھم بايدنه دا ده چې که يو له دغو ارزښتونو  مھمه
لري نو د ھغه خپرول به کومه ګټه ه څخه ونه لري نو ھغه به د خپريدو وړ نه وي او ھيڅ مخاطب به ون ځانګړتياوو

ګانو  نه ټاکي او نه دومره وخت لري چې په بې ارزښته موضوع ګانې داسې موضوع  ھيڅکله ھم خبUلري نو ه ون
  .ورکويکړي او مسلک يې ھم دا اجازه نه  سې پښې لوڅېپ

  : ښه ليد لوری 

شي چې ھغه  کٻدیيوه ډيره ښه ارزښتناکه موضوع ھم ولرو او ھغو ته له يوه ښه ليدلوري ونه ګورو  موږکه چٻرته 
ن ډيره يوه خبرياFه وFړ شي لکه ځينې منځ او خوندونه چې له ھغې موضوع بايد اخستل شوي وای له ښٻګڼېټولې 

ليکي نو که ښه ليد لوری ورته ونه لري د ھغې پرې رپوټ  ټاکي خو کله چې بيا له پارهموضوع د خپل رپوټ  ښه
ليدلوری په  ،کړوه د خبرليدلوری بايد د خبر له ليکنې او يا ھم سبک سره غلط ن .ه ځيمنځ موضوع ارزښت ھم له

  .ليدلوري کې واقعيتونه نغښتي ويه له داسې ليد لوري و وينو چې په ھغ موضوع بايد موږچې  مانادې 

نه په سبک  ،البته په ليکنه کې ،څخه څه ناڅه توپير ولري خبUله بل  ښاييد رپوټ ليکلو طريقه  خبUکه د ھر  آن
تردې چې بايد شاليد يې  ، آنيته کلکه پاملرنه وکړٻيوه موضوع رپوټ ليکي نو بايد در  چې کله ھم پ خبUکې خو 
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ولري نو بايد ھغه ھم د چې ھغه رپوټونه چې شاليد ولري او که پايله  ماناولري دا په دې  ھم خبري ارزښت
بايد په ياد  .  نه نو رپوټ به بې خونده ويه د ارزښت وړ وي او ک له پاره، لوستوونکي او ليدونکي اوريدونکي

که چٻرته داسې يو مثB . کار کويه غد خبUشته او نه ھم ه ناړتيا  ولروچې په رپوټ کې يوې بې ارزښته کليمې ته
نو شاليد يې بايد داسې وي چې که . دي  کسه مړه شوي ٩٠ښتونو له امله وFيت کې د سختو اور)  x(خبر چې په 

ره کې به ډير زيات لوړ ي نو د مړو کسانو په شميږچٻرته پاتې کسانو ته په څلورويشتو ساعتونو کې مرستې ونه رسي
پروت دی چې ليدونکي،  غهد اغيزپه ښه طريقه ورته ځير شو نو په دې کې يو لوی که چٻرته  . والی راشي

د انسان  له پارهته ھڅوي چې د رسنۍ نورې خپرونې ھم ھيرې نه کړي ځکه د انسانانو ٻنکي او اوريدونکي دلوستو
چې د رپوټ ټولو ته کلکه پاملرنه وکړي ٻبايد د خبUبله دا چې  . له بل ھرڅه نه ډير د ارزښت وړ دیژوند 

  .وډ وينه نو د رپوټ ارزښت به يې لکه د رپوټ په شان ګډه عناصروته په خپل ځای کې ځواب ورکړي ک

  :د موضوع يوالی

موضوع چې د ټولو  ځانګړېيوې  وي خو که چٻرته دمن برخ يت څخه به حتماً مھره موضوع وي له اھ ررپوټ که پ 
وي او تر پايه موضوع په ښه ډول  پرېبې  بشپړه توګهکې په  ېھغ پورټر پهپه زړه پورې وي او ر له پارهخلکو 

کوښښ وکړي  خبUځينې محدوديتونه وي نو بايد  ته خبU ې، که چٻرته دسره تر بحث او څيړنې Fندې ونيسي
 خبF. Uس ته راوړي مالوماتد موضوع په ھکله جامع او ښه  چېاړخونو څخه وڅيړي  بيBبيلوچې موضوع له 

لري چې ه ، ليدونکي او لوستوونکي دومره حوصله نموضوع راونغاړي ځکه چې اوريدونکيايد کوښښ وکړي چې ب
ګانې تعقيب کړي او دا ھم بايد په ياد ولرو چې موضوع په داسې شان ھم بايد را ونه نغاړو  اوږدې موضوع ېډير

يو مھارت دی چې موضوع داسې  خبUدا د  ېپه ښه توګه تر پوښښ Fندې را نه ولي بلک نېاګموضوع ېچې ټول
ه يونه منځ د خپل مخاطب حوصله له چېوي  ورکړي او ھم لنډ مالوماترا ونغاړي چې ھم خپل مخاطب ته پوره 

جملې او پارګرافونه داسې ځای  چې ئته کلکه پاملرنه وکړٻرپوټ ډير اوږد وي نو بايد د تاسېسي او که چٻرته س
چې  ئته وھڅوٻاوريدونکي او ليدونکي د نکي،ار ګراف په خBصيدو سره لوستوا پچې د يوې جملې ي ئپرځای کړ

  .تعقيب کړيراف په ډير شوق او غور سره بله جمله او پارګ

  : والیٻدږد مخاطب ذھن ته ن

ه منځ او د خلکو لهپراته په ھغه کې خبري ارزښتونه چې  کٻږي دې ږيو رپوټ ھغه وخت د مخاطبينو ذھن ته ډير ن 
او يوه موضوع ھغه  وق سره تر پايه پورې تعقيب کړيذته وھڅوي چې ټوله موضوع په ډير شوق او ٻدخلک  ،وي

ژوند پورې تړلې  رکې خپل ځان و ويني او موضوع د ھغه پ ېدې وي چې مخاطب په ھغږوخت د خلکو ذھن ته ن
ه داسې Fرې چارې شت چې کومې پوھٻږيدې و ربايد پ خبU .کړي وي او د ھغوی د غوښتنو مطابق موضوع شرح

چې مخاطبين ځانته را ه شتڅه داسې  خپل ځان څخه وپوښتي چې نورھغه مخاطب ځانته را کاږي او بايد له  چې د
ي په وې دږدې پوه شي ھر څومره چې موضوع د زمان يا وخت له پلوه مخاطب ته ن ربايد پ خبU، جلب کړي

  . زړه پورې ويپه  له پارهغه اندازه به موضوع د مخاطبينو اھم

لوم او بيا اھغه ځانته م خبUډير ھغه څه چې د مخاطبينو په ورځني ژوند کې د ارزښت وړ وي بايد يو  دغه راز، 
ھغه Fرې چارې ولټوي چې رپوټ مخاطبينوته په زړه پورې  چېھره موضوع ځانګړی ځانګړی غور وکړي  رپ

يو  .نور ھم په زړه پورې شي له پارهد خلکو  چېوکړي  ھم پوره غور ېد کليموتر دې چې په ليکنه او  کوي آن
، د ژبه وي ر، دخلکو پيلرو هګانې و ټاکي چې خبري ارزښتون تل کوښښ کوي چې داسې موضوع خبUتکړه 

ه ورځنيو د دوی په ژوندانه کې د ارزښت وړ او پ ،ژوند پورې تړلې وي او ھمداشان ر، د خلکو په ويمنځ خلکو له
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ګانې وټاکي نو د  وي او يا ھم چاپي داسې موضوع ښناييييوه رسنۍ که ھغه برکه چٻرته . ورسويور ګټه  چارو کې 
  .په پوره ډول سره ھغه آوري، ګوري او لولي خلکو په ورځني ژوند کې به د ارزښت وړ وګرځي او خلک به

  :ملي او ټوليز ارزښتونه

د  خبUرګه ورته وګوري ځکه وکړي او په درنه ست اویدرنبايد په ټولنه کې د ديني او ملي ارزښتونو  خبUيو 
ځکه نو   ټوله ټولنه پورې اړه لري  رکار عام وي او پ خبUد  .نه کوي کار له پاره، مذھب او داسې نورو توکم، قوم
ي چې وي او په خپلو ليکنو او رپوټونو کې داسې څه ونه کارو ندویبايد د ټولو ديني او ټولنٻزو ارزښتونو سات خو

 ،ته ھڅوي يوالي  ليکنه او رپوټ خلک  خبUد يوه ښه  .ديني او کلتوري مسئلو بد ه اغيزه وکړي رپ موږھغه ز
د ټولنې  له پاره رسوي نه ليکي او نه يې ھم رپوټ ورکوي ځکه د يوه خبUزيان ھيڅ داسې څه چې ھغه ټولنې ته 

او ھغوی ته ښې او  يښو Fرو چارو بياي د ټولنې وګړي پرو  په خپلو ليکنيو تکړه خبU .يارزښت لر کلتور ډير
او ھغوی ته  کوي ون Fرښوونهخپلو ورځنيو ستونزو څخه د خBص له وتهتر دې چې خلک سالمې Fرښونې کوي آن

Fر  ونو تهغواړي په ټولنه کې د خلکو زړ ،ځانګړ تيا ده چېغوره ه  يويي چې دا ھم د خبUسمه او ښه Fره ور ښ
او پياوړی  بريالی  چې د خلکو په زړونو کې ځای ولري نوھغه تل په ټولو ورځنيو چارو کېاو ھغه خبU وميوم

  .حل Fرې چارې ورته وټاکي د خلکو ستونزې پيدا او بيا د چېشي  کولیوي او په ښه ډول سره 

ورځنيو ستونزو  ویاو د ھغښيي  ور Fره او نيغ هسمھغې وګړوته ټولنه او د  ېاړباسي چ دیدنده  سپيڅلې خبUد 
قانون او اساسي  يخبريالد  خبU ،ھمدا شان .کړيFرښوونه ويز ژوند لورته يې ناو د ټول Fرې چارې په توګه کوي

د خپلو ليکنو او  ھڅه کوي خلکو ته ، خبUبولي اړولو خپل ځان تاو د ھغه په مراعاپر ځان تطبيقوي قانون په کلکه 
يي او ټولنې ته د خدمت جوګه شي چې د يوه ور وښد ستونزو قانوني Fرې چارې  وید ھغټ کې رپوټونو په چوکا

Uھيله ھم د خلکو او ټولنې خدمت دی يوازينۍ ښه خب .  

  : زړه راښکونکې پايله

مخاطب تر  تاسېه چې يو بل کار ھم سد شونې وني خپرونو سرهياو تلويز راديويي پهئ چې ږنګه چې تاسې پوھيرڅ  
خپل رپوټ يا خپرونه داسې جوړه  تاسېپه ځانګړې توګه له راديويي خپرونو سره نو په کار دا ده چې  ،ره کړيس

مخاطب اوريدونکي او  تاسېچې که چٻرته س مانازړه راښکونکې وي داپه دې  له پارهکړئ چې د اوريدونکي 
  ته يې پام يټکغه و کاږي او د ځانته راخپرونه او رپوټ يې بايد  تاسېوي نو س بوختليدونکي په کوم بل کار ھم 

يې  وي ډيره پامبوخت دي او خپرونه يا رپوټ واوري او يا لږ تر لږه که په کار ھم ږوي چې بايد خپل کار پريرا اړ
غواړئ  تاسېبل که  .ځانګړی مھارت دی د رپوټ اوخپرونی لور ته وي چې دا د يوه تکړه رپوټ جوړونکي تاسېس

نګړتياوې ولري نو ډيره ھڅه وکړئ چې په ھغه کې بيBبيلو غږونو ته ځای ورکړئ ځکه داسې ځامو پوټ ر چې
بيB بيل نظرونه د موضوع په ھکله ھغه غواړي چې  ،وکړئ تاسېمخاطبين ھم نه غواړي چې ډيرې خبرې  تاسېس

خپرونه او رپوټ F  چې په ډيرو جذابو غږونو خپله ئھم بايد ھڅه وکړ خبU، نو ياو يايې ولول ي، ويې وينواوري
، د کارپوھانو غږ د سرچٻنو غږ ،عي غږي، طبښه خپرونه او رپوټ کې د خلکو غږ شي چې په يوه کٻدیښکلی کړی 

ټولې ځانګړتياوې ولري نو ھغه به خامخا  ارپوټ او خپرونه د که چٻرته يو ،او ھنري غږونو څخه ګټه واخستل شي
ټ به يې ھم له ياده نه خپرونه او رپو سېوي ستا بوختدنده کې ھم که په يوه بله  آن زړه راښکونکې وي او خلک

 مالوماتيوې پيښې يا موضوع په ھکله  خبرې وکړئ او د تاسې يوازې )يو نواخت(يو بڼيز، خو که چٻرته وي ايستلی

چې  ،زړه راښکونکي نه وي له پارهبه مستند او قوي وي خو بيا به ھم د خلکو  مالومات تاسېورکړئ که څه ھم س
ده ھغه ھڅې چې د رپوټ يا خپرونې د ډيره ستونزمنه خبره وي ځکه چې د له پاره خبUدابه ديوه رپورټر يا 

  . بيځايه وي ي،يې کړ له پارهجوړولو 



 

77 

 

به يا سندرې آوري يا به تلويزيون ويني او يا به ھم مطالعه  نوساعتو نوچې په ساعتو ئبه ځينې داسې کسان وين تاسې
چې د دا ډول    کٻږي ی ستړنه کس څومره حوصله لري چې ھيڅ  غهوي چې د حيرانونکېلکوته د خ ښاييکوي چې 

دقيقو  ٧څخه بيا تر  ۵وړ تيا لري چې له  اټول انسانان د :   په آند پوھانورواا وځيند . کمه وي بيخيکسانو فيصدي 
بايد ھڅه وکړي چې خپل  خبUچې  ده مانا، واورئ او يا ھم ولولئ نو دا په دې پرته ستړيا  له يوه موضوع 

 تاسېکې نغښتي وي او سڅه ور توګه خبري رپوټونه داسې تنظيم او ترتيب کړي چې لنډ خو ډير ېرپوټونه په ځانګړ

شي چې ډير اوږده وي نو ښه خبره به  کٻدیي رپوټونه مالومات، خوبيا ھم ځينې په زړه پورې وي له پارهد مخاطبينو 
و رپوټونه د دوی خپرونې ا چېھڅوي  ته وٻشي او خلک دو  استفادهبيB بيلو غږونو څخه  کې له وداوي چې په ھغ

  .ھم وويني ، واوري او ياپه ډيره لوالتيا ولولي

او ذھن  هغزاوي نو دا خبره سمه ده چې غوږونه به يې آوري خو م اوږد بيخي ډٻر که چٻرته يوه خپرونه يا رپوټ 
يې ذھن  ونه لري او نه به ھغه څه چې آوري يې د اخستنې توان به  ه چې آورياو ھغه څ کٻږي به حتما ستومانه 

چې  په سبب وغږون غوھمدد ي چې و ورکېبيB بيل غږونه ه رپوټ ډير لوی ھم وي نو بايد کچې ښه دا ده  ،واخلي
ي او يا يې ويې وين رپوټ او خپرونه واوري  تاسېته وھڅوي چې سٻ، ليدونکي او لوستوونکي داوريدونکي تاسېس

  . ولولي 

، ر کوي چې ھيڅ کوم څه يې نه ليدليچې دومره بې مزې وي چې مخاطب داسې فک دیډير بد رپوټ او خپرونه ھغه 
نه  ،پورټر اصBخپلې خپرونې او رپوټ ته پاملرنهي چې رشوني دھغه وخت دا ټول  ،يلنه يې آوريدلي او نه يې لوست

 خلکخپرونه او رپوټ ، نو ځکه خو يې خپل مخاطبين نه پيژني آنن خبرياFخبره دا چې ځينې  مھمهکوي او تر ټولو 

    . ه کړياو ستومان يستړ سخت

ويني او په ھغه کې ھغه Fزم ، واوري او يايې واطبين يې سره له او ږدوالي ولوليمخ تاسېښه رپوټ ھغه دی چې س
 اغيزمخاطبينو داسې  رپ تاسېوړ وي او سلوم کړي چې د دوی په ورځني ژوند کې د ارزښت ام ټکې ځانته ماو مھ

، ھغه انرژي تاسېنه نو بيا به سه او کولري  مخاطبينو ربه پ اغيزی چې داسې لو کٻږي نه يې  تمه آني چې کړو
کٻږي ضايع وخت به ھسې  تاسېدا چې س مھمهاو تر ټولو ځايه وي ٻھسې ب قلم رنګ مو چې مصرف کړیکاغذ او د 

.  

  62 لس نړۍوال معيارونه له پارهدوھم بحث د رپوټ ليکلو                                   

  .ئوګڼ خدمتګار) تبعه(ړو وګ اړ ياست چې خپل ځان د عامو تاسېد خپلواک ژونالست په توګه، 

وخيل لخوا انکشاف کړاو دانش )  Lisa Schnelllinger(نړيوال معيارونه دي چې د ليسا سچنٻل لنجر F١٠ندي 
معيارونه ھغه  غهنومړو د. آژانس کې کار کوي غهيس دی او لٻسا په دئدانش د پژواک آژانس ر. ورکړشوی دی

سره ) جګړې او سولې د رپوټ ورکونې انسټټيوټ( IWPRپه افغانستان کې له ، کله چې دوی لوخت رامنځته کړ
  .هواککار

، له خپل ځان ئې چې ھر رپوټ ليکده بايد دا پوښتنه مخکې ل تاسېله ھر معيار نه وروسته يوه پوښتنه راځي چې 
يو د ھٻواد يو عام وګړی په خپل . ئاورٻدونکې اړتياوو ته خدمت کود خپل  تاسېچې  ئش يباورچې  ئڅخه وپوښت

چې په ) دوکاندار( ھټيوالو وايئ چې ھغه بزګر چې ټول عمر په کلي کې ژوند کوي، يا يو  -ئ کې رسم کړذھن 
  .رپوټ ته غوږ نيسي يا يې لولي تاسېسچې ئ کر وکړاو په اړه يې ف –کابل کې اوسٻږي 

                                                
62

  کابل -د جن فريستر ]سی منول انترنيوز نيت ورک افغانستان  



 

78 

 

خبر ھم نه  څخهبه ور وګړيڅوک به يې و نه لولي او د ھٻواد چٻرې رپوټ پام اړونکې نه وي، ھيه ک :پام اړونه. ١
  ؟يرپوټ ته پاملرنه وکړ غهبه د یآيا لوستوونک، شي

شي ځواب ی وګه پوه شي او کٻده تبشپړپه  چېترFسه کړي  مالوماتخپل وخت  رپ اړتيا لريخلک  .وختوالی رپ. ٢
  څه زده کړي؟ی د یآيا لوستوونکي به د ھغه څيز په اړه چې نو، يې کړي

حقيقتونو او باوري  ريقيني او باور ترFسه شي چې رپوټ پ مالوماتبايد کوښښ وشي چې  ).َسموالی(کره والي . ٣
  يقين راشي؟ مخاطبدغه رپوټ به د  رآيا پ، سرچٻنو وFړ دی

 خلک چېنظر بايد د رپوټ برخه نه وي،  تاسېد رپوټ ټول اړخونه بايد په منصفانه ډول برابر شي او س .انصاف. ۴

آيا  پريکړې وکړي، ېپربنسټ ښ مالوماتې اړتيا لري او د دغو ٻدو ته يپوھ   پرې په Fس راوړي چې یھغه ش
  ؟يبه په دغه رپوټ باور وکړ ینکلوستو

پٻښې او Fنجې  چېمټ مBتړ وشي،  رپ  د حقيقتونو او شرح څخه )څرګندونې(ومي وينابايد له عم ).لښ(شرح . ۵
  به پٻښې، خلک او ځايونه په روښانه توګه وګوري؟ یآيا لوستوونک، روښانه شي

او په فرھنګي  –د موخو د څرګندولو  –تاريخ  -يا فيچر هپٻښ يخبر هيو رچې متن پ مالوماتھغه  .سابقه. ۶
  ارزښت پوه شي؟ ربه د رپوټ پ یآيا لوستوونک، مھم  دي له پارهشي د پٻښې يا د Fنجې د پوھٻدلو ی عناصرو بدلول

 مالوماتنکي پام ځان ته راواړوي، ھغه ته بنسټيز ګرافونه بايد د لوستوالومړی يا دوه لومړني پر .$رښوونه. ٧

  .وکاږيرا او ھغه رپوټ ته  ورکړي

  او يا غواړي چې د رپوټ پاتې برخه ولولي؟ یشي په اړه دآيا لوستوونکي پوھٻږي چې رپوټ د څه 

ي غږاو د موجود مھال سره ھم کړي پيدا انارپوټ م چېتعقيب کړي ) سلسله(رپوټ بايد يو منطقي لړ  .جوړښټ. ٨
  ؟ توانٻږي چې رپوټ په آسانۍ سره  له پيله تر پايه تعقيب کړي دې و رنکي به پآيا لوستو، او برابري ولري

ھغه شي او  لو غږونه ښکٻل کړچارواکد دولتي  ،او ھمدا شان وګړوپه رپوټ کې بايد د   ).را اخيستل(ول نکل ک. ٩
  آيا لوستوونکي به د خلکو غږونه واوري؟، په کره توګه منعکس کړل شيشيان چې دوی ويلي 

مغلقه . پرې پوه شي باندې وليکل شي چې عادي خلک) لغتونو( ډورپوټونه بايد پر ھغو ګ ).وضاحت(څرګندوالی . ١٠
آيا لوستوونکي به د رپوټ په ټولو ، يو په دې توان ولري چې په پوه شيترڅو ھرئ او پٻچلې نظريې ساده او آسان کړ

  برخو پوه شي؟  

  د يوه ښه رپوټ ضروريات او پايله 

معيارونو او ځينې  راو د ھغه د ليکلو پ ورکړل شول  مالوماتيوه ښه رپوټ د ليکلو په ھکله پوره  د ،نګه چېرڅ  
ھم  ېپايله يا نتيج رضروري خبره ده چې د يوه ښه رپوټ پ و برخو مو رڼا واچوله نو اوس دا Fزمه اومھمنورو 

  .خبرې وکړو

، ھغه خبره ده ېلتړ  ارزښت پورې  رچې دا د موضوع پ:  لوستلو وړ وي بايد رپوټ د کېتر ھرڅه مخ - ١
وړ موضوع وي او په موضوع کې بايد يو  ېطبينوته د ارزښت او عBقھغه بايد مخا ييې ټاک خبUموضوع چې 

  .يلرو هارزښتون يخبره ښ  ډول سره وايم چې ښه رپوټ ي، بيا ھم په تکرارځانګړی جذابيت وي
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د  استفادهطريقو څخه  لهليکلو په يوه رپوټ کې د رپوټ :  يو ښه رپوټ بايد ښه او په زړه پورې وليکل شي - ٢
ي ونه  لر ه ھم ارزښتون يي چې ھغه ښه خبروګانې  شي ځينې داسې موضوع کٻدی، ويزياته ھم رپوټ ښکB نور

د  له پارهچې ھغه د خلکو  يښکلی کړ کليمواو  ټکو خپل رپوټ په داسې چېزيار باسی  خبUخو د ليکلو پر مھال 
ی ليکي نو بيا به د ھغه په لوستلو  خپل رپوټ ډير ښکلخبU ېکه چٻر ئپه ياد ولر ، طريقه وي په زړه پورېليکنې 

  .وي  ېآسانتياو ېکې ھم ډير

بايد ھڅه  خبU ،چې مانا ېپه د :يوکړ  پام برخې ته ډير ياو تخنيک يبايد د رپوټ فن خب%برخه کې  ېپه د - ٣
د ورکوي خپل رپوټ ته لي خبU، کله چې يو يورکړ پرانيسته، ليد يا ليکچې خپل رپوټ ته ښکلی او ښه سر يوکړ

 ي، اوريدونکي او ليدونکي ځان ته را وکاږنکيلوستوي چې  چې يو جذاب او په زړه پورې ليد و ينو بايد ھڅه وکړ
او په زړه پورې وي او د يوه ډير قوي بشپړه کې وکارول شي چې ھغه انيسته پريوه جمله بايد په ليد يا  ېاو دا س

 سره تړاو پرانيستېله ليد يا  ،ولري مالوماتتنه بايد ډير قوي د رپوټ بدنه يا ،ھمداشان .ې جمله ويمطلب رسونک

توګه  پر له پسې او روښانه، ليدونکي او اوريدونکي ته پيدا شوي په غو پوښتنو ته چې په ليد کې لوستونکيولري او ھ
 کليمووايې د  وځواب  پرتله په ارزښتدھغو  نو تهچې ټولو پوښت يته کلکه پاملرنه وکړٻبايد د خبU .وايې ځواب و

 ډيری عام فھمهاو  نکېوناوموي چې ھغه نه ستاو داسې جملې وکار يوګورليد لوري ژور  ډيرله او جملو تسلسل ته 

پوھه ده نه دا چې داسې لغتونه  ھدف د خلکو خبU، ځکه د څخه بايد په کله ډډه وشي ېځايه لغت راوړنٻله ب ،وي
د خلکو  خبUشي  کٻدیددې، عکس  خوپه چاپي رسنيو که   ږيه پوھين وکارو چې اوريدونکي او ليدونکي پری و

  .يوړراځينې لغتونه پوھاوي په خاطر 

وي  شي رپوټ لنډ کٻدیچې ره مڅو ږيوپوھي ېد ربايد پ خبUيو : رپوټ بايد يو مناسب حجم ولري تاسېس  - ۴
او  يه يوسمنځ ضوع اصل او جوھر لهد مو ،لنډوالی به داسې بد لنډوالی نه وي چې غهھغومره به ښه وي خو د

چې نه  مانا ې، په دھغه شان خلکو ته ور ونه رسول شي ، موضوع لکه څنګه چې وي پهږيونه پوھي ېخلک پر
په زړه پورې نه وي او نه داسې لنډه وي چې مخاطبين له  له پارهورکړو چې د خلکو   ځايه شرحٻموضوع ته ب ښايي

او  ياو جملې را نه وړ کليمې يچې په رپوټ کې تکرار ي بايد تل ھڅه وکړخبU. يخله وان شیھغه څخه ھيڅ 
Uچې  ږي داسې ھم پيښٻ کله کله .يلي موضوع څخه ھيڅ کله ھم ونه وزاص ې له خپلخبUيوې موضوع ته  خب

ې په پام ک ېخلکو وخت دد خو خپل او  يورکړ ېد  شرح يرلته اړتيا و وي او شرح ېنو له پارهچې د خلکو 
    .يونيس

اړينه ده پاملرنه  ييوه ټکبياھم خو  راوړيFس ته  ې څخهه تجربلد څو کلونو  خبUکارونه يو  دغه ټول شي کٻدی 
خبU تجربه و   کله کلهشي  کٻدی ،بايد لنډ وييې تل بايد داسې فکر ونه کړی چې ليکنه يا رپوټ خبU چې  ھغه دا

له  خبUنو ښه خبره به دا وي چې  يري موضوع له ستونزو سره مخامخ کړھنر ونه ل ېليکن ېد ښاو يا لري نه 
 ، نه دا چې ديورکړ  د ارزښت په اندازه شرح هاو ھرڅه ته د ھغاستفاده وکړي او مھارت څخه  ېتجرب ېFزم ېخپل

ې ھغه د چ يګانوته اشاره وکړ پوره کولو په خاطر ځينې داسې کم ارزښته موضوع يا رپوټ د وخت ېخپرونې خپل
رسنۍ خپل مخاطبين  او ھم يموقف صدمه وين خبUسره ھم د  ېده ل ،چېوي  رښتيا سره بې خوندهپه  له پارهخلکو 

  .ويله Fسه ورک

ې ځانګړتياوھغه  ېټولستونزمنه خبره ده چې يو رپوټ  دا ډيره :قانونی ټکې رعايت شي لپه رپوټ کې بايد ټو  - ۵
، ځکه قانون د ټولو کلکه پاملرنه وشيټکو ته  يخو په ټولو رپوټونو کې بايد قانون ،يراغلګه کې ټولې په د ولري چې

Fقانون منعچې  څه خپاره نه کړي ھغه، پر ځان تطبيق کړي يوشان دی او ټول بايد قانون له پارهنو او رسنيو خبريا 

 مناخBق زيان  ې د ټولنې نيکچ نېاګ داسې موضوع ،او ھمداشان... ، قذف اوداسې نور سپکاوی، افترا: ، لکه يکړ
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خبره ده چې يو  اړينه، دا يوه Fزمه او يړکوپه کلکه ډډه  ،ورسوئ زياناو يا ھم د چا شخصي حريم ته  کړي
 يد پلټنی په خاطر بايد قانون ېد ھغ ياو يا يې وټاک يه پيل کړنچې د يوې موضوع په ھکله پلټ ېپورټر مخکې له در

  . ياو خپل رپوټ چمتو کړ استفادهFرو چارو څخه  يقانون لهاو ي چارې ولټو ېFر

شخصي ګټې  ېخپل خبUپه يوه رپوټ کې که  :وشي سليقه او ھيلوته پام ې،په رپوټ کې بايد د مخاطب غوښتن - ۶
له قانون او اصولو په واقعي ډول  يخبريالنو دا به د  يځای پرځای کوي او له خپلو شخصي ګټو وټو څخه کار اخل

رسنۍ په  ېلٻزه وسيله ده او ټول خلک د ھمدټوته بايد کلکه پاملرنه وکړو چې رسنۍ يوه  ې، دوي ړونهه سرغلوي
 پرګنهغه خاص انو دا يوه عامه وسيله ده که چٻرته يې څوک په خاصه توګه استعمالوي نو ھم ږيوسيله له پيښو خبرٻ

و او رپوټون وخپرون واو ټول يۍ په نوم نه پيژنرسنپرې بې   د يوېھغه   او عام خلک طبقه به يې مخاطبين ھم وي يا
    .باور نه پرې کويکله ھم او ھيڅ سترګه ګوريبه يې د شک په  ته

  :ې ولرييوښه رپوټ بايد $ندې ځانګړتياو

په رپوټونو کې نه شو ځای   ي شیکله ھم کوم خيالھيڅموږ  ،وي یسترګو ليدل شو رنې پارپوټ بايد عيني وي ي
  ھغوشي  کٻدیکې شک وي خو بيا په ځينې توصيفی رپوټونو کې  وداسې خبرې چې په ھغاو يا  کولیپرځای 

  . واقعيت ولري ځای ورکړولونو ته چې اخي

د ژوند د واقعيتونو پر بنسټ وFړ  او يا ھم د يوه شخص بدلون، يوې پيښې اخستنه ده چې د هر ھغټپورپوټ ديوه ر
 خبU له. چمتو کړيپه مسلکې او ھنري ډول  خبUولري او  وي خو په دی شرط چې ھغه پيښې خبرې ارزښتونه

صحت ته   د رپوټ ي چېيره ځيرکتيا سره پلټنی وکړ بيا ھم د پيښې په ھکله بايد په ډ په استفادېتجربو څخه  خپلو
  . ږياو ضرر ونه رسي زيان

 ياو له بل لوراو لري پورې تړاو رسنۍ  خبU رچې له يوه لوری پ کٻږي اړيکې څخه شميرل  يدوه لورله  رپوټ
  .رپوټ جوړوي پرې خبU ،پيښه پورې چې رپ

 موږاو له کومی پيښې څخه چې ... ، شھرت او داسې نور اغيزخلکو  ري لکه پلرو هڅو خبرې ارزښتونرپوټ بايد 

ګو ليدلی حال د ستر خبUد او  يلروارزښت  له پارهرپوټ جوړوو بايد ھغه د اوريدونکي، لوستوونکي او ليدونکي 
ليکلو طريقه بايد په دقيق ډول او د رپوټ  خلکوته ورکړی مالوماتشي د پيښې په ھکله ھر اړخيزه  کولیو چېوي 

  .يسره تر څيړنې Fندې ونيس

بايد يې  خبUچې  ديFملونه ھغه  ييا داخل ينندي ،لري اغيزرپوټ ډير  رFملونه پ ھرنياو ب يننی يا داخلديد رپوټ 
او  يکړ کچې سره سم وړاندېله  ېد ھغوی د پوھته  خلکورا ټول او  اصولو برابر پررسنۍ  ېد خپله ھکله د پٻښې پ

او ھغه د  يخپلو سرچٻنو څخه نظرونه اخل خلکو او يا ھمله  له پارهچې رپورټر د خپل رپوټ  ديFملونه ھغه  ھرنيب
   .رپوټ په چوکاټ کې خلکو ته وړاندې کوي

  وخت والی رونه او پپام  اړ – د يو رپوټ پBن جوړول

 رونه او  پپام  راړ :ئوال معيارونه په پام کې ونيسينړدوه لومړني بايد  تاسې، ئرپوټ پBن جوړو هکله چې د يو
  .والی وخت

  . ئيو لست جوړ کړ ئپوښتيې ؤ ئو چې غواړتنپوښھغو د  ،ئه ورسره کورکسرچٻنو چې م وھغ لهبايد  تاسې 
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  ؟يتوونکي به دغه رپوټ ته پام وکړآيا لوس –پام اړه ونه 

د  تاسېشي يو رپوټ س کولیډٻر Fملونه شته چې . کړيه څوک به ورته پام ونيو رپوټ په زړه پورې نه وي، ھي که
  :په Fندې ډول په ګوته کوويو څو يې په زړه پورې کړي، چې  له پارهاورٻدونکو 

   ې بٻلګې يې کومې دي؟ځين ،لري اغيزهژوند  رم رپوټونه د عادي وګړو پخورا مھ

  ځينې بٻلګې يې کومې دي؟. رپوټونه )ناڅاپه(غير عادي يا غير مترقبه 

  ځينې بٻلګې يې کومې دي؟  .وتلي، مشھور يا تاريخ جوړونکې خلک

  ځينې بٻلګې يې کومې دي؟. د پولې ھغه غاړه رپوټونه .رپوټونه چې اورٻدونکو ته نږدې وي )سيمه ييز(ځايي 

. شک ولري او ، تشنج، نارضايتي، رمز)حرکت(يون چې يا پBن کې  هپٻښ هچې په يو رپوټونه) کياينامډ(خوځنده 

  ځينې بٻلګې يې کومې دي؟

ځينې بٻلګې يې . و څخه خوند اخلينکو شيانو له اورٻدو، لٻدو او لوستبوختوخلک د خندونکو يا .  )سات تٻري(تفريح 
  کومې دي؟

  ونې چک لستد پام اړ

  ؟ و وايي؟“څه رېزما يې پ “يا  “د دې په اړه څنګه؟ “يا  “ښه څه“ه آيا يو عام وګړی ب

  ه؟تعام خلک تر خپلې اغٻزې Fندې راولي څومره خلک او چٻر هدا خبر به څنګ

 یچې يو غير عادي ش له پارهدی چې خلک يې په اړه غږيږي د دې   یپٻښيږي؟ آيا دا ھغه ش هڅو ځل یدا ډول ش
  دی؟

، دې ته يې اړ باسي چې د نورو جزياتو په ھکله )وي پام يې اړ(لوستونکي ځان ته راکاږيآيا دا ھغه عنوان دی چې 
  پوه شي؟يې 

دې ھکله د کسانو او ګروپونو ترمنځ يون، تشنج، يا د نظر توپير شته؟ ه آيا پ ي او ځواک ورکوي؟ژانر ښهرپوټ ته 
  آيا دلته رمز، يا شک شته؟

  په زړه پورې ومومي؟ له پارهن آيا خلک به يې د خپل ځا آيا تفريحي دی؟

  ؟ يا کوم ګوند يادونه شوې ده؟ رپوټ کې د کوم مشھور او وتلي کسدغه آيا په 

يا دا چې په داسې سيمه کې چې د لوستونکو د پام وړ ده رامنځته شوې  آيا پٻښه په افغانستان کې رامنځ ته شوې ده؟
  لکه پٻښور، يا تھران؟ –ده 

  وختوالي چک لست رد پ

لې دي، څومره وخت وړاندې رامنځته شوې دي؟ آيا تر اوسه ھم خلکو ته خبر ښکپٻښې چې په رپوټ کې کومې 
  ښکاري؟جوړونکې 
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  په خپل جوړښت کې لري؟ مالومات) جاري(رپوټ د اوس مھال غه که پٻښې دوام لري، آيا د

 دا، آيا  يې سره مرسته وکړې په اړه د اورٻدونکو له پوھزچٻرې  د دغه رپوټ موخه دا وي چې د پولې د ستونه ک

  ه له اوسنيو پٻښو سره تړاو لري؟زستون

  ږدې تٻر وخت کې رامنځته شوې دي، آشنا کوي؟    او مھمو تازه پٻښو سره چې په ن هنکي له اړوندرپوټ لوستو غهآيا د

  دريم بحث                                             

  : د رپوټ ډولونهد محتواله نظره  

  )خبرې رپوټ ، څيړنٻز رپوټ او تحليلي رپوټ ( 

 اړينوھغه  وکې رپورټر ټوله ھغوچې پ ږيډول رپوټونه د حقيقتونو او واقعيتونو پر بنسټ جوړي غهد:  خبرې رپوټ

لري او د دوی  ورته اړتيا یاو ليدونک ی، اوريدونک یته ځای ورکوي چې يو لوستوونک ارقاموو،  شميرو او مالومات
 رپ يورکړ مالوماتچې د پيښې په ھکله ډير  ېله دپرته لنډ وي  هډيرترډول رپوټونه  غهد .ې ورکويکې ي واکپه 

لنډ رپوټونه او  يلنډ رپوټونه او يا ھم کلن ي، مياشتنلنډ رپوټونه يورځن: و بسنه کوي لکهمالوماتلږو او ضروري 
  ... داسې نور 

  63:)پړاوونه( دخبرې رپوټ د ليکلو مرحلی 

  .دوه ډوله خبرونو سره مخامخ شو لهشي  کٻدیوټونو کې په خبرې رپ 

  ... .ناستې او داسې نور  يخبر: لکه . مخکې له مخکې خبر ولرويې په ھکله ھغه خبرونه چې  - ١

    ..داسې نوربريدونه او هلکه ځانمرګ کٻږي  ته منځرا يھغه پيښې چې آن -٢

 ًFپړاوونه ي يې ځانګړ هيو ه، چې ھرکٻږي استفاده  و څخه پيښ هډول هودې له ھمد چې د رپوټ په ليکلو کې معمو
د پيښې په ھکله  چې، يچې ھره پيښه له ھر اړخيزو زاويو څخه وګور يوکړ ته جدي پامٻر بايد دټي او رپوربشپړو

  .يFس ته را وړ مالوماتتازه او نوي 

ھم ډير  زياتو ته اړتيا ولري او ياپيښه ډيرو ج ېخو که چٻر ،مړنی انعکاس دیود يوې پيښې لخبر په رسنيو کې  تل
، د لوستونکي چېرپوټونه ليکي  يبيا خبريې او په ھکله  يپيښه له ټولو زاويو څخه ګور خبUي نو لرارزښت و

  .ويې رسوي را ټول او ورته مالوماتبشپړ  له پارهاوريدونکي او ليدونکي 

چې  کٻږي دا اطBع مخاطبينو ته ورکول  ېکې يوازيوه لويه مغازه لوټ شي نو په خبر  ېد بيلګې په توګه که چٻر
ھم  ېدالري يلکه امريکاي ٢٠٠٠٠٠او د مغازی  انکې ټپيورکسان  ېچې در کړکسانو بريد ووسله والويوه مغازه ر پ

  ... .  لوړيله ځانه سره 

 ت دی لهارزښت چې سرع مھمنو د خبر يو ډير  رځيوګ سېد پيښې په جزياتو پ خبUنو په دی صورت کې که 

 لهد خلکو  خبUنو  يډير جزيات تر Fسه کړ چې د پيښې په ھکله  لريمه تاوريدونکي ھم  ياو له بل لور يه ځمنځ

 .يرا ټول او خپلو مخاطبينو ته يې وړاندې کړ له پارهجزيات د خبرې رپوټ د برابرولو  مھمځينې سره سم اړتيا
Uسه او بايد پ مھمله د پيښې په ھکي چې وکړ ته ښه پامٻبايد د خبF چې له چاسره بايد  ږيو پوھيې د رجزيات تر
  ؟ يکړو استفادهشي او له کومو سرچٻنو څخه  کولیترFسه  مالومات؟ له چاڅخه د پيښې په ھکله کره يوګور

                                                
63

شيرانی پرويز –ښتنو کولو اصول د پ    



 

83 

 

  :يبايد له Fندې کسانو سره ليدنه او کتنه وکړغه وخت ر په دټپورچې ر

يانمنو کسانو او په پيښه کې د شته مسوولينو او ې زپيښد  ،بايد د عيني شاھدانو له پارهر د داسې رپوټونو ليکلو ټپورر
ټولو  د يې او خلکو ته ياو بايد پيښه له ټولو اړخونو په ښه بڼه و څيړخبرې وکړي سره  چارواکوجګپوړو، ھمداشان

  .     يورکړ مالوماتجزياتو په ھکله پوره پوره 

 Uيې په رپوټ کې ځای  له پارهد خپل مخاطب  چې؟ ياړين دور څه ډير زيات چې ن يبايد له ځانه و پوښت خب
د ا نه ھيره وي چې سرعت ھم په  خبUګوری خو و يھر لور له بايد په ډير دقت سره پيښه خبU .يپرځای کړ

  . يلرارزښت  یرپوټ کې ډير لو

دقت نه ھيروي ې ھم خو بيا د يمرکې وکړ   او په سرعت  يخپلی سرچٻنې و ټاکدقت  په ډير خبUاړينه ده چې،  
صورت کې  غهپه د شي  استفاده کولیخپل آرشيف څخه ھم  له خبU ،ھمداشان. اصل دی مھميو ډير  يخبريالچې د 

 ېاو په دي تر Fسه کړ مالوماتونډ او ځينې نور اچې د پيښې په ھکله يو ښه بګر يبايد خپل آرشيف ھم ښه وڅيړ
  .دې پيښې لرليد څه دی  چې د يھکله ھم بايد و پوښت

نو بيا به د  يکړ غونډاو ټول خام مواد را يټول ټکې چې مخکې مو ولوستل په پام کې ونيس غهورټر دپر ېکه چٻر 
    .يو ته د قناعت وړ رپوټ وړاندې کړکلمستند او خ ،پيښې په ھکله ډير قوي

پيښو ...  ، ورزشي او داسې نوروټولنٻزو، ھنري، يسياسي، کلتور هرپوټونه پي خبرکٻدی شي  ،ده چېې د ياد ون 
ھغه  ،چېدي جزيات راوړل  ود پيښې ھغموخه  خبUکې د ونوټپوپه دغه ډول ر شي،کې خپلو مخاطبيو ته وړاندې 

  .يورکړ مالوماتارزښتونه ولري او خلکو ته د نوي شي په ھکله  يخبر

  64  :تحليلي رپوټ 

 له پارهد اوريدونکي  ښايياو يا ھم  يوڅيړ چې يوه پيښه له بيB بيلو زاويو يته واي ېکتن ېژور يوې پيښېد تحليل 

   .وي ېاو پيچل ګونګه له پارهخو د خلکو ، ھم نه يموضوع خبر شي  کٻدی، ډيره جالبه وي

 ،سرچٻنې ېښ: لکه يل يې سره يودور ټول اصوي خو نو عامد تحليلي رپوټ ليد د خبرې رپوټ په پرتله کٻدی شي 
يا پسمنظر  او شاليد پرانيسته، ړښت کې ھم لکه خبرې رپوټ ليدپه جو ،ښه نقل قولونه او ھمداشان ي،بيطرف ،توازن
، خو په تحليلي ګراف کې راشياريا دوھم پ يمړوشته چې حتما بايد سرچٻنه په له ناړتيا  په تحليلي رپوټونو کې .لري

مخاطب نالوستی چې يو  ياو تجزيه کړ يلحلھغو ت تر بايد موضوع يښکاريې څخه  موچې له ننګه رڅ رپوټونو کې 
  .ھٻږيوپو موخهد موضوع او رپوټ په 

، چې لوستوونکي يکړ يپه داسې ډول درجه بند نېاګ بايد موضوع خبUد تحليلي رپوټ يوه ښه ځانګړتيا داده چې 
او په ښه ولي ډيره آسانتيا را ھم له پاره خبUاو د ابه د ي څخه اخستنه وکړوراوريدونکي او ليدونکي په ښه توګه 

او يا څو ډٻرو پيچلو او له  يشي چې د رپوټ ھره برخه په ښه توګه خلکوته په زړه پورې ور ورسو کولیتوګه به و
  .په کلکه ډډه وشي جملو ا لرونکونام

په ته کړو چې دا په ګو ېوي چې په بشپړه توګه د موضوع په ھکله خبرې وشي او يواز ښه دا له پارهدلته به د تحليل 
ليدونکي او  ،اوريدونکي موږدی چې ز ېګونګ پاتشی مخاطبينو ته کوم  موږزکې دغو راټولو شووموادو 

که  .يچې ھغه د خپل مخاطب اړتيا پيداکړ يل يوه ځانګړ تيا ښيادا د خبرٻ ،چې ھٻږيپو و ېپر يړالوستوونکي غو
ا او ي ھٻږيچې رپوټ په ھکله په څه وپو کولیب نه شي لومه نو مخاطاته د خپل مخاطب اړتيا نه وي م خبU ېچٻر
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ه ګانې حل ن موضوع ېچلياو پ ېګونګ له پارهتحليلي رپوټونه چې د خلکو  هاو ک ھم له خپل رپوټ څخه خوند واخلی
 ېنځه وFړه شي او خلک به پرمه نو بيا به د ھغه تحليل خوند او ښکB ل يکړه ستونزې حل ن ېټول یاو د دو يکړ

  . ږيې مخاطبين ھم کميي به  ځکه خونه کوي نو  ره توګه باورپه پو

ځکه ھغه موضوع چې  يه يوسمنځ ھم له ناوړه پوھاويکې ځينې  منځ شي چې د خلکو په کولیيو ښه تحليلي رپوټ 
سر د دوی  رموضوع پ ېاو د ھمدي وکړور څخه چې سمه اخستنه  کولیاو يا ھم نه شي  پرې سم نه پوھٻږي  دوی 

نو بيا به د خلکو  يکه ھغه تحليلي رپوټونه حل کړ ي،د ېد اختBف سبب ګرځيدل او يشوي د ستونزې پيدا تر منځ
  .شي ېوFړ منځ ستونزې په پوره ډول سره له

نو  يڅه واخل هډيره ستونزمنه وي چې له ھغ له پارهخلکو  نو دا به د يکړه که تحليلي رپوټ د خلکو ستونزې حل ن
  .وريدو ستومانه او د آوريدو حوصله يې نه لرياوټو نو له خلک د داسې رپبه بيا 

وي  غښتلیحس دومره  يدوی خبر ځکه د لري  او مھارت  هپوھ ځانګړېن چې تحليلي رپوټونه ليکي خبرياFھغه 
چې په کومه موضوع کې داسې  ھٻږير پوژشي او ھم ډير  کولیډول ډول تحليلونه   خبر څخه ھم  يدعاچې له يوه 

چارې ورته  ېر اقدام کوي او د حل Fرژ، نو بيا ډير ھٻږيوپو ېپر يچې د رسنۍ مخاطب غواړه شت یشنګ ويو ګ
  .يښي

ھم کوښښ کوي چې په داسې سبک تحليلي رپوټ  خبUاو  يوباس ېع جرړوضوم ېنګويوښه تحليلي رپوټ د ګ
 ه لويه برخه وي چې په ټولنه او ديو بريد  خبUبه د  ھمدا وي چې، د پوھې وړ له پارهوليکي چې د ټولو خلکو 

  . ړيد ښه شھرت پيداک منځتر خلکو 

 ېپيچل هخلکو په ذھن کې ډيرد ھغه څه چې چې  ييلوحلتډول رپوټونه يوه ګونګه او سخته موضوع تجزيه او  غهد
 وي چې دا ډولژبه حل رد خلکو پاړخونه  نګوګ د پيښې ټول خبUپه دغه ډول رپوټونو کې  .يوي حل يې کړ

او  کٻږي ډول رپوټونو کې د پيښو او ستونزو په حل Fس پورې  غهچې په د هتفسير سره يوځای د لهرپوټونه د پيښو 
 کٻدی، کوي ډول سره خلکوته وړاندې وړانديزپه علمي او  ېل Fرحد  له پارهد ھغې  يد يوې پيښې راتلونکې ښي

  .وي ...  ېاو داسې نور دوديزې، ګي، فرھنياقتصادي، سياسي، کلتور، ېشي چې دا ستونزې ټولنٻز

د  ټپورټر رپوډول رپوټونو کې ر غهپوټ ژبه تحليلي ژبه ده چې ګنګنی موضوعګانې حل او تجزيه کوي په د رد
 غه، په داصول نه ھيروي يخبريالاو د  يکله ھم د رپوټ ليکلو له اصولو څخه نه وزليکي خو ھيڅپه ډول  کيسې

او د رپوټ  يد خلکو په ذھنونو کې ښه ځای ونيس چې کٻږي ټول تصوير ورکول  ډول رپوټونو کې د پيښې په ھکله
ونه داسې خاصيت لري چې پيښه د خلکو په ذھن کې ښه روښانه ټډول رپو غهد .ھٻږيوپو  ښه ېټول مخاطبين پر

  .يستونزې ورته حل کړ ېټول ي،کړ

تحقيق د يوې پيښې څيړنې او پلټنی ته وايې    .يوFړ د بنسټ څيړنٻز رپوټونه د تحقيق او څيړنې پر: 65څيړنٻز رپوټ
. يټولو زاويو څخه وڅيړله چې يوه پيښه  کٻږي ته ويل  رپوټه ھغ  په اصطBح کې څيړنٻز رپوټ يخبريالاو د 

او څيړنو او Fسته راوړنو په ھکله خبرې کوي  کې د تازهور رټپورڅيړنه کوي چې ر ېيوازخو  کلهډول رپوټ  غهد
رپورټر د څيړنٻز دلته ھم . د پټو حقايقو د افشاکولو په خاطر استعمالوي کله کلهاو  يد علمي او فن ټپوخپل ررپوټر 

    .  يترڅيړنې Fندې نيس سمه توګهپه  ېمرحل ېمطابق ټولواو د ھغ يپه پام کې نيسپړاوونه  رپوټ ټول
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 غهده ته ژوره کتنه ده چې پ نودوبعيلو بيBباو د ھغو  ننوتلموخه د يوې موضوع بيBبيلو اړخونو ته  رپوټد تحقيقي  

 اړخونواو  نوبعدو و پربنسټ د موضوع د ينظر ارپوھانوستند، علمي Fسته راوړنو او د کمد  خبUکې  رپوټ ډول

  .ښکاره کولو په ھڅه کې وي

   .سره سم پيلوي له کړن Fرېد رسنۍ  پرتلهخپل تحقيقات د ارزښت په رپورټر ټاکلو وروسته  لهد موضوع 

 هتحقيق څخه خپلله موضوع  ېکې محقق بايد د انتخاب شو  په طرح عموضود مطالعې وړ  :د تحقيق موخه او ھدف
دې توګه ه ، پيتوګه بيان کړ بشپړهچې د تحقيقاتو د فرضيو په ھکله دي په  پايلېاو ھغه  ينه کړادقيقاً روښ موخه

لو څخه ده چې د ئو ولی؟ دا موضوع ھم يوه له ھغو مسچې د څه په ھکله ګرځي ا يپيله پوھيږ لهيې  يھغه او ملګر
شو داسې نتيجې ته ورسيږو چې د  کولی ځکه خونو. لريه ډير  زيات ارزښت ن تحقيق لهمخکې  له پارهمحقق 

 .يياديږ ماناولو په او ځانګړتياوو د روښان نودوبعمطالعې وړ موضوع طرح د تحقيقي موضوع د تعريف او د ھغو 
ميلوي نو حترپورټر رلږ ځان پپرتله په  ي رپوټعامل د خبر یونکمحدودکې د وخت په شان ونو  رپوټ په تحقيقي

  .ډير وخت لري له پارهراټولولو او د مطالبو د تدوين  ر د اطBعاتورپورټې لحاظ ردپ

 يسطحاو د خبر د استفادې نه په سرچينې ھرې له شي  کولیچې و یدې کې ده ھنر پرپورټر کې د رپوټ په تحقيقي 
چې د پرده پورته کړي ھغه څه له او  يته ځان ورسو تلړ Fرو چارو سره د موضوع اړخونو د امکان يا د نظر و
  .ياو د موضوع تياره زاويې روښانه کړنندارې ته يې وړاندې کړي  خلکو له نظره پټ شوي او

خلکو او ټولنې نه  لهھغه څه چې او  يو کې شامليږناګ موضوع منحصر فرد پورې رکله د پيچلو او پ ټتحقيقي رپو 
  .وي يېبربنډپټ دي 

دې ه او پ ي، علل او عوامل کشف کړدې کې ده چې د يوې پيښې انګيزېه رانو ھڅه پرپورټکې د  ټپه تحقيقي رپو 
ځينې تحقيقي . تر Fسه کړيسرشميرنو له تحليل څخه مرسته نظريو  او د  Fره کې د کتابتونونو، د کارپوھانو

ګټه وي او په  مو خلکو ته اھغو څخه اطBع عله چې  ړي  منعکس ک  هاو واقعيتون داسې حقايق شي لیکوونه ټرپو
   . کې ورکړيواک اطBعات د کارپوھانو په ګټورشي  کولیونه ټځينې تخصصي تحقيقي رپو

برولو سره ونو په براټپود جامع تحقيقي رپه اړه يې او  غوره کولوو په ناګ و موضوعمھمشي د  کولیران رپورټ
مکتومه او نه ويل له ، توګه د ستونزو تشريح ياو منطق يلمپه ع. وګرځوي پام وړ  دخلکو موااو د ع تازه ېلئمس

امکان لري په ټولنه کې نوي فضا  لاو د مخاطراتو په ھکله د حساسيت رامنځته کول شويو حقايقو نه پرده پورته کو
  . يوړاندې کړ نېاګ او تازه موضوع ېروړاندې نورامنځته کړي او د ټولنې د خلکو او مديرانو پ

په . ي استفاده کويرل اناد تحقيق او پوښتنې م چې )ENQUE TE( ټ ته فرانسوي کليمه پوتحقيقي رکسان ځينې  
ده  ماناپه  ېچې د تحقيق او رسيدن  Investigationد تحقيق يا )  INQUIRY( اصل کې په انګليسی ژبه ورته 

ھغه  ،د پراخو څيړنو او تحقيقاتو ھڅه کويرپورټر پاڼه ياديږی   ونو کې چې د تحقيقيټرپو په ھغو .کٻږي  ويل
رګيټ ټونو له جملې څخه يو ھم د وارپوټ غودد .يمخه نيس يې د روښانه کٻدو څوکسانيا يو چې  ياسرار روښانه کړ

د ټاکنيزو سياليو  څٻړنېقيق او دوو کلونو تح لهنو ورسته خبرياFوو دواشنګتن پوست ورځپاڼې  د چېټ ؤ رپو مھم
  .کړاړنه پرده پورته کړه او ھغه يې استعفا ته  له سرغړونوريچارد نکسون  ولسشمرد امريکا د  پرمھال

ي ٻږوځنډ هاو کلون ېمياشتد رپوټ چمتوکول   ښاييله ځانه سره لري او  Fنجېونه ډيرې ستونزې اورپوټډول  غهد
، سربيره پردې او توانايې پورې تړاو لري پرځواک رپورټرو په برخه کې د او د اطBعاتو او خبرونو د راټولول

  .ولري له پارهد سرموندلو  سپڼسياو Fزمه حوصله د ه ماش ي، خبربايد تيزبينیرپورټر 
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   مرکب – ٢  ساده -١  :ه ډوله ديدوونه ټتحقيقي رپو

، ارقام او Fزم اطBعات، شميرنې نيلومړ :اصلي عناصر ټتحقيقي رپودغه ډول د  :ساده تحقيقي رپوټونه - ١
. د استفادې وړ وي هتمو خلکو اع  مستندات او ھمدارنګه د موضوع په ھکله د کارپوھانو نظرونه ترھغه حده چې

  . يبرابريږ ته عموماً تخصصي ورځ پاڼو او مطبوعاتو دغه ډول رپوټونه

 تحليلونو او د ارقامو، د نظر سنجيو او Bعاتوپراخو اط ونو کېرپوټتحقيقي  په مرکب :مرکب تحقيقي رپوټونه - ٢

و ونتخصصي خپرونه عمداتاً په رپوټډول  غهد. کٻږي کې کار اخيستل ورنو او جامع تحقيقاتو نه تواو دکتاب نودوسن
  .يبرابريږ له پارهکې او د کارپوھانو او د موضوع د عBقمندانو 

  :ريل ې]ندې څانګ رپوټ  نٻزڅيړيو ښه  

  .او توضيح ورکوي  کې رپورټر  موضوع يا پيښې ته شرح پړاوه په دغ: توصيف

  .د ټولو اړخونو څيړل ېد يوې موضوع روښانول او د ھغاو ټولو سرچينو سره له مسوولينو : پراخوالی

  .ه دشته نظرونو او تصويرونو راوړلضوع په ھکلود م: ضوع تعقيبود م

   .راوړلFسته  په ټولنه کې  د نويو او تازه عناصرو :پلټنه

  . و Fسته راوړنهقامراعددونه او د د قيقو  ې، شميرغټو پيښو يو له بل سره تړاو، کره کتنه د وړو او: تشريح

  .ډه او د ښو صفتونو Fسته راوړلګمانونو او شکونو څخه ډ لهل وکارد نظرونو :جذابيتونه

 عيت له زاويې ليدنه او د رپوټ دټولو کميو اودل او رپوټونو ته د واقٻتښت ېټولو نيمګړتياوو څخه لر له :دنظر ورکول 

  .د ډيرو ښو او قوي نظرونو راټولولکول او د  پيښې په ھکله ې لر نيمګړتياوو

  66:د رپوټ ډولونهد اجرأ له اړخه 

  :یله دوډدري  رپوټ په تخنيکې لحاظ . کٻږي ويل  رپوټ تهلوړخبر  هيوله جزياتو سره  

په يوه خبر کې د ټولو  -ليږدول -مخابرهاويا   کٻږي ته ويل  ېرتر سره کونژپه لغت کې : Dispatch –دسپيچ  - ١
وخت په راديو او تلويزيون کې يې ، چې ييد ويونکې غږ ته دسپيچ وا ېيواز پرته غږونوله د نورو   له پارهو مالومات

  .یدی ټاکل شو ېثانيو پور ٤٥څخه تر  ٣٠ له

سره نورو غږونو  ونوغږ) مبنع(د سرچٻني  له پارهو مالوماتد ټولو  او يپه لغت کې پيچلو ته واي :Wrap –رپ  - ٢
  .دی ی ټاکل شو ېپور انيوث ٩٠څخه تر  ٥٠ې له يچې وخت  ييته رپ وا

د  :مختلف غږونه لکه له پارهي خبر مالوماتد يو مکمل  او کٻږي ته ويل  ېپه لغت کې غوټ:  Package جيکپ -٣
وخت  ېدقيقو پور ٥ترڅخه  ٣چې  ييوا جکٻته پ) سوند افکت(حيطي غږونه او مسرچٻنو غږونه او بيBبيلو  خلکو
  .دقيقو پورې ھم اوږده شي ١۵شي تر  کٻدیپکٻجونه بيا  يمالوماتخو ځينې  ی،دی اټکل شوورته 

  .يخپرٻږواړه رپوټونه په چاپي رسنيو کې ھم  ېدر يادشوي :نوټ
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  :ږياديمونو ھم يونه په دغو نورپوټ رې ډولهد يپورتن کله کله

چې په جوړښت کې دواړه يو  يھم واي يستور يکاپ خبUځينې وختونه دسپچ ته  :Copy story يکاپی ستور
  .لري  توپيرسره له بل  کې  موپه ن ېيواز يشان د

له  خبUجوړښت لري چې د  ېرپوټونه کټ مټ لکه رپ غوند يغږ لرونک :Voice reportرپوټونه  يغږلرونک
  .وي کېورٻنې ځينې غږونه غږ څخه پرته د سرچ

چې کله وياند د خبرليد او ځينې نور جزيات  کٻږي رپوټونو ته ويل  وسوند بايت ھغ :Sound bitts  د غږ ټوټه
رځای او په رپوټ کې يې ځای پ يموضوع اړونده سرچٻنې غږ اخلد انيو ث ۴٠څخه بيا تر  ٢٠ لهوړاندې کړی نو بيا 

  .کوي

غه اندازه د خبر او اوي په ھم ېقاعده ده چې د  خبر سرچٻنې چې ھر څومره ډيردا يوه ټوليزه : سرچٻنې يخبر
 خبU، ښيې تغه اندازه د خبر پياوړتيا او قواپه ھم ئولر مالوماتچې ھر څومره  تاسې .ږيرپوټ ارزښت ډيري

نوم  بشپړاو ته وھڅوي چې خپل اصلي ٻسرچٻنې دې او خپل يمونه واخلود خپلو سرچٻنو ن چې يبايد تل کوښښ وکړ
  .يواخل

له  ،قوي او تخصصي سرچٻنې ولريې، ښ ېچې ډير یيو له ښو وړتياوو څخه د خبUدا يو ځانګړی مھارت او د 
استفاده او له ھغوی څخه په خبرې او نورو خپرونوکې  يساتوھغوی له ځان سره   او  ريلو ېاړيک ېھغوی سره ښ

او اړيکه ورسره  يپيژن سرچٻنې سره و ېيوې ښ لهيدوسره په تير ېورځ ېدی چې د ھر ھغه خبUښه  .وکړي
  .يټينګه کړ

پيښې  ېد چې ده وي ته ډيرليوالٻد ،ياخل مالوماتڅخه د يوې پيښې په ھکله  تاسېمسوولين چې کله له  د رسنيو ډير
  . ايسرچٻنې غوړ ېيادر هڅخه دو تاسېه لږ ترلږه دی ل ي،د ېسرچٻنې کوم تاسېس له پارهد تايد 

چې  ېک ھم بايد له ياده ونه باسو چې په ځينو وختونو کې يوه سرچٻنه ھم بسنه کوي البته په ھغه صورت خو دا
وشي  ه بايدمت ېسرچٻنې څخه دا س ھغېولري او له  د پيښې په ھکله پوره خبرتيا  وړ وي او  سرچٻنه پوره د باور

ستلو ياخنوم  خپله وسه وکړئ چې تاسېه کوله نو ډله اخستلو ډ  مود نمو که سرچٻنې . چې ھيڅ کله ھم دروغ نه وايې
 ئواي تاسېکه : ، د بيلګې په توګهيورکړ مالوماتپورې د خپل ځان په ھکله  ېانداز ېاو يا تر يو ئته يې اړه کړ

  ديوې پيښې په ھکله داسې وويل ؛  يچې د کورنيو چارو وزارت يوه کارکونک

د پيښې په ھکله  يچارواک ييوه جګپوړوزارت د کورنيو چارو  يوايچې و ئته اړ باسٻھغه د تاسېې پر ځای بايد د د
  داسې وويل ؛ 

 ېوو خو دوھم يراکړ مالوماتسرچٻنې د خپل ځان په ھکله لږ  ۍکه ښه ورته ځير شو نو وبه وينو چې تر لمړ
ھم د  و او ياسرچٻنې د شخړو د راپورته کٻد ېکومې او که چٻر د ځان په ھکله راکړل مالوماتسرچٻنې يو څه زيات 

اخستلو څخه يې ھم ډډه کوله نو ښه به داوي چې له  مراکول او د خپل نو مالوماتموازينو خBف  ياخBق يخبريال
   . ئومه خپر مالوماتکله داسې تورلګوي نو ھيڅچا  يو رھم پ يا او مالوماتناسم داسې مشکوک او 

ګټو په خاطر او ھم د خپلو ګټو په خاطر  ابل لوري مقسرچٻنو سره ډير په انصاف چال چلند وکړئ ھم د  يخبر له 
د  نو ئاړيکې ولر ېسره ښ یله دو تاسې ېکه چٻر ،اړيکه ډيره اړينه ده هښ تاسېسرچٻنو سره س يخبرله ځکه 

  . يدرکړ مالوماتښه او کره به  پيښو په ھکله
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ھغو سرچٻنو ته ډير ارزښت  ياخلسرچٻنو په پرتله چې نوم نه  ود ھغ :چٻنې چې د نوم له اخستلو ډډه کويھغه سر
سرچٻنې سره خبرې وکړئ چې څه ډول ھغه خپله له کې  يخو د يوې سرچٻنې په معرف ياخل مچې خپل نو ئورکړ
چې خپل نوم په اصلي بڼه  ئته اړباسٻھڅه به داوي چې خپله سرچٻنه د تاسېصورت کې س په ھر خو. يکړ يمعرف
 مپر ځای د ھغه مشخص نو... او يا ھم داسې نور  يواي یچارواک دې پر ځای چې و وايو يو جګپوړی د ي،وواي
  .ئواخل

تل  ه اړينه ده چېډير له پاره تاسېس    نو  يد يسرچٻنې مو خبر ېکوم ئھٻږ وپو ېد رچې پ له پارهدې  د ېيواز
 ه غورښ په واک کې درکوي تاسېچې س مالوماتاو ھغه  ئله خپل ځان سره وسات کٻږي بايد ھغه په ھر ډول چې 

  . ئکره والی ځان ته ثابت کړ ود ھغ چېې وکړئ پر

 ېاعBمٻې او داسې نور يناستې او مطبوعات ي، رسمي خبرېادار ي، دولتبيانيې يدولت: يا رسمي سرچٻنې يدولت
 ، ځکه دا ديو څخه ډکې سرچٻنې دمالومات لهسرچٻنې  يچې دولت ھٻږيوپو ېد رپبايد  خبUرسمي سرچٻنې خو يو 

شي  کولیچې ھرڅومره  ھٻږي وپوې د ربايد پ خبUه ده چې د پيښې په ھکله پوره خبرتيا ولري نو دوی دند
رسمي  لهنو ستونزه ھمداده چې خبرياF، که څه ھم د يکړو استفاده ېنو له ھمدې سرچٻنو څخه د يواخل مالومات

و ښو اړيکو په درلودلو سره له دوی څخه بايد د خپل خبUھم  بيا و په ورکړه کې لري خومالوماتسرچٻنو سره يې د 
  . يډيره لوړه ګټه پورته کړ

چې کارپوھان او روڼ  يته کلکه پاملرنه وکړٻبايد د خبU):  يکارپوھان او روڼ آند( ېنياو تخصصي سرچ يمسلک
 ېب سرچٻنې آزادانه اوا ، دپه ھکله علمي او تخصصي پوھه لري چې د موضوع ييو له ھغو سرچٻنو څخه د يآند
ده  اړينهدا ډيره  له پاره خبU، خو د يوه يڅخه پټ وسات تاسېه چې کوم څه ل يورکوي او نه غواړ مالومات ېپر

    .يوټاک له پارهسرچٻنې په دقت سره د خپلو خپرونو ا چې د

له  دا ډيره ضروري خبره ده چې ېاړيکې ولري بلک ېو سرچٻنو سره ښينله کور ېنه يواز خبU :سرچٻنېۍ بھرن
سرچٻنې او د  يدولتنا ېلکه د بھرنيو ھيوادونو سفارتونه او ځينې نور يکړ ېبھرنيو سرچٻنو سره ھم اړيکې ټينګ

  .يھغوی بھرنيو څانګو سره د اړيکو ټنګول د ډير ارزښت وړ د

ته يو ځانګړی رنګ او ارزښت  ېخبر او خپرون تاسېشي س کولیسرچٻنې  اد: ، فرھنګي او مذھبي سرچٻنېيکلتور
ونه ھم په خپل وار سټنبدغه  ،په اسBمي ټولنه کې رول لري موږز ېډير ېتوګه مذھبي سرچن ې، په ځانګړيورکړ

 ېډير له پاره خبUولري نو دا د  مالوماتاو په ھکله يې  يکوښښ کوي چې د ټولنې ستونزې په ښه توګه حل کړ
  .کٻږي قوي سرچٻنې بلل 

و کې ناګ موضوع يپه ښار له پاره تاسېس يرا ګرځ يپه ښار کې ګرځھغه کسان چې تل  :سر سرچٻنې رد سرک پ 
، خو له پوره ګټه واخستل شي سرچٻنو څخه ېده شي د ځينو ټولنٻزو پيښو په ھکله ل کٻدی .يسرچٻنې د ېښ ېډير
د واکس پاپ برخې ته  شي کٻدیھکله  ېچې په د ئچې واکس پاپ به له څو مختلفو کسانو څخه اخل ئونه باس هياد
  .راجعه وکړئم

رسنۍ څخه نقل قول  ېله يو تاسېچې  ږيځينې داسې وختونه ھم پيښٻ :ښه سرچٻنه وي تاسېشي س کٻدیرسنۍ ھم 
سرچٻنه رسنۍ وي نو بايد له ډيرو معتبرو  تاسېس ئوي چې که غواړ ته مو پام ي، خو يوه ټکئکړ ريېواو خپ ئواخل

چې  ئله ياده نه باساعتبار وړ رسنۍ وي، خو د رسنۍ نوم به  ته د چې ھغه په ټولنه کې ټولو ئرسنيو څخه ګټه واخل
 67.کٻږي حق بلل  يځکه دا د ھغې رسنۍ قانون ئحتما به يې نوم په خپرونه او يا ھم خبر کې اخل
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  :نيوزروم

چې  کٻږي ته ويل  ېاو يا ھم نيوزروم ھغې خون ويھلته  يټول توک يخبريالنيوز روم ھغه منظمه خونه ده چې د 
ه نپيدا کولو په اړه پلټسرچينو او  سBمشورې ، يو له بل سرهن ھلته د خپلو خبرونو، رپوټونو او مرکو پيداکولوFخبريا
د . يوك كار بٻBبٻلې څانګېرسنيو په دفترونو كې  يد ورځپاڼو او خبر. يورکړ مالوماتخلکو ته کره چې کوي 

پر څانګو سربيره ځينې نورې څانګې ھم شته، چې له  ، اونيزو ګڼو، اشتھارونو، تيراژ او وٻش)رپورټنګ(خبرونو 
د خبرې رسنيو تر ټولو غوره او ارزښتناكه څانګه بلل ) نيوزروم(خبر خونه . غوښتنو سره سم پر كار بوختې وي

 يڅانګې يا خبرخونې مشر د خبر يد خبر. چمتووالي دنده د ھمدې څانګې پر غاړه ده  كٻږي، ځكه د خبرونو 
 يمرستيال خبر ،)نيوز ايډيټر(ايډيټر يخبر له پارهخپلې مرستيالۍ  چې د وي،) يوز ايډيټرز چٻفن(ايډيټرانومشر 

  .ټاكلى شي) چارجشيفټ ان(او څانګوال ) ديپټي نيوزاٻډيټر(ايډيټر

په ټوليز ډول په خبرې . مسوول لري خپل كې كاركوي او ھره برخه) يفټزش(نكي په بٻBبٻلوبرخو د خبرخونې كاركو
بٻBبٻل مسوولين ټاكل  له پارهد ورځې اوشپې شفټونو  نو ځکه خو. كار تر سره كٻږي) ټوشيفز(دوه برخې  رسنيو كې

ايډيټر، ايډيټر ته  يمشر خبر. ايډيټر ترFس Fندې كار كوي يايډيټر او مشر خبر يد شفټونو مسوولين د خبر. كٻږي
په خبرخونه . ز څښتن زياتره د خپرونې څښتن ھم ويمشر ايډيټر او د امتيا. او ايډيټر مشر ايډيټر ته ځواب وركوي

په ورځپاڼو كې د شپې . ھم وي، چې د شفټونو د مسوولينو تر څار Fندې كار كوي) سب ايډيټر(كې په ھر شفټ كې 
. شپې په برخه كې كار كوي ايډيټر د يګڼل كٻږي،ځكه خو مشر خبرې ايډيټر او خبر مھمشفټ د ورځې تر شفټ 

په . تر پاى ته رسيدو يو يادوه ساعته مخكې راځي، چې د لومړني شفټ كارونه ھم وګوري ورځې شفټ ھغوى د
ځينې سب تر څنګ خبرې ايډيټر او شفټ مسوول د  وي، چې شاوخوايې ) مين ډسك(خبرخونه كې يو لوى ميز 

ران ورته ناست پر دې سر بٻره ځينې كوچني ميزونه ھم وي، چې يو، دوه يا درې سب ايډيټ. ايډيټران ھم ناست وي
دغه واړه ميزونه ښاري، سوداګريز، سپورټي، سيمه ييز او ملي ميزونه وي، چې د اړوندو څانګو خبرونه پرې . وي

دفتر ته ټول راتلونكي خبرونه مشرخبرې ايډيټر او د ھغه په نشتوالي كې خبرې ايډيټر او بيا دده په نشتوالي . تياريږي
خپرٻدو وړ خبرونه له نورو ھغو بٻلوي او د نه خپرٻدو وړ يې ټوكريو ته  دغه كسان د. كې شفټ مسوول ته رسيږي

 له پارهخبرونه د ايډيټ . ايډيټر په پريكړه په بٻBبٻلو مخونو كې خپريږي يد خپرٻدا وړ خبرونه د خبر. غورځوي

د ملي خبرونو  ملي خبرونه. سب ايډيټر ته سپارل كٻږي او بيا يې د خپرٻدو د ځاى او كچې په اړه پرٻكړه كٻږي
د سوداګريزو او سيمه ييز ھغه د سيمه ييزو خبرونو ميز ته استول  ميزته، سپورټي د سپورټ ميزته، سوداګريز

غوره وروسته . كس يې مرستندوى وي د ھر ميز سب ايډيټر د اړوندو پاڼو مسوول او ورسره ناست دوھم. كٻږي
دغه خبرونه تر ټايپ وروسته د پروف . او كمپوز شيشوي خبرونه دكمپيوټر څانګې ته استول كٻږي، چې ټايپ 

. نن سبا د پروف چارې سب ايډيټر پر مخ بيايي، چې كومه ستونزه او تٻروتنه پكې پاتې نه شي. لوستنې څانګې ته ځي

سره  له وروسته لوستل شوي اوسم شوي خبرونه بٻرته د كمپيوټر څانګې ته استول كٻږي او پروفي تٻروتنې يې
د ھنرڅانګې  له پارهاو د ورځپاڼې د مخبندي  وزيكې را) تريس پيپر(برونو وروستۍ بڼه په رڼه پاڼه د خ. سميږي

د ھنري څانګې د پازوال له خوا تر سره ) كاپي پسټنګ(كه څه ھم مخبندي او مختړنه . ته استول كٻږي)ارټ سكشن(
 واوسمھال په ډٻر. ورسره بوخت وي كٻږي، خو د تٻروتنو د مخنيوي په خاطر د اړوندو څانګو سب ايډيټران ھم

ورځپاڼو كې دغه كار په كمپيوټر كې تر سره كٻږي او كاپي پسټنګ يا مخبندۍ ته اړتيا نه ليدل كٻږي، خو زموږ په 
  .ستونزه F پر خپل ځاى پاتې ده اھٻواد كې د

دلته يو سب ايډيټر . كٻږيھم وي، چې راډيو ټلويزيون پكې اورٻدل ) مانيټرنګ روم يا څارخونه(په خبرخونه كې يو 
او له  مھمچې  ثبتوي يې او بيا يې نيوليك خبرې ايډيټر ته سپاري، و راډيو ټلويزيونونو خبرونه اوري اومھمد نړۍ د 

كې د نړۍ د مشھورو خبرې رسنيو لكه بي ) مانيټورنګ روم(په نغوږځي . تګBرې سره سم خبرونه پكې په نښه كړي
او ارزښتناك خبرونه ترې ورځپاڼې ته  مھمٻږي اوبيا لمان غږ او نورو خبرونه ريكارډآبي سي، امريكا غږ، آزادۍ، 
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  :د ورځپاڼې د خبرخونې نقشه په Fندې ډول وي. پلي كٻږي

ى شي د خپلو اسانتياوو په ډيرښت او كمښت رسنۍ كول يدا ديوې معياري خبرخونې نقشه ده،خو ورځپاڼې او خبر
  . كې راوليورسره بدلون 

  :موخهروم د جوړولو د نيوز 

Fوينی او ھغه  جوړوي چې دوی ټول يوځای يو له بل سره و له پاره ېن په ټولو رسنيو کې يوه خبرخونه د دخبريا
 ېد رپ موږلکه څنګه چې  ين سره لري يو له بل سره شريکې کړګانې چې دوی يې له ځا او موضوع ېڅه سوژ
 ېدوی په د چې، ټاکل شي دوی ورځنی کار ھم ورته و د ،ھمداشاناو يټول کارونه ډله ايز د يخبريالچې د  پوھٻږو

نو خبرياFغاړه ولري ھغه د ټولو  رمديريت پ ېخون ېچې د دڅوک ھکله مخکې له مخکې چمتو والی ولري، ھغه 
  . يدنده ورسپار ۍاو وروسته بيا ورته خپله ورځن يستونزې په پام کې نيس

  : يپام کې ونيس يې بايد په چې د نيوزروم مدير يھغه ټک

  .ر ټيډښه اي او کونکیښه اداره : تونو خاوند وي لکهھغه کسان چې په نيوز روم کې دنده تر سره کوي بايد د څو مھار

Fولري سلوک څښتن او په خپل کار کې جديتد ښه بايد نو سره خبريا.  

  .د توان په اندازه کار ورکول  وینوته د ھغخبرياFټولو 

  .شان سلوک او مرسته کول ره يونو سخبرياFله ټولو 

   .بايد ھغه وپوھول شي ېونه شي بلکورته  یسپکاو  کٻږي څخه کومه سھوه يا تير وتنه  خبUکه له کوم 

 هډول بايد له ھغ ينو په قانون يوي څوڅو ځله قصدا تکرار کړته ستونزه را وFړ ېيو داسې کار چې ادار خبUکه 
  .څخه کار واخستل شي تريخواليتاووشي نه دا چې له  چلندسره 

ي ونه  خبUته شي نو که بيا  منځپيښه را مھمهډيره  يش کٻدی ئليږمه  ېن په خبرونو پسخبرياFھيڅ کله ھم ټول 
  .نو ډيره ستونزمنه خبره به وي 

بايد  ،مدارنګهاو ھ ورکړل شي ېد ھغه محيط په نظر کې د نيولو مطابق بايد دند له پارهنو خبرياFد نارينه او ښځينه 
  .غه محيط په نظر کې نيولوسره بايد برابر شي انو د کار مھال ويش ھم د ھمخبرياFد ښځينه او نارينه 

  .سره مرسته کوي خبUاو د رپوټ په جوړولو کې له  يوراخبرې په غور  ېټول خبUيو ښه مدير د 

  .برابرول  ووړ توک اړتيا نو ته دخبرياFټولو 

  :ښتد نيور روم جوړ

له د ښه تر سره کولو  ون د خپلو ورځنيو کارونخبرياF خونه وي چې ينيوز روم بايد يوه آرامه او له غالمغال خوند
  .يښه تياری ونيس پاره

د خپلو ناستو په صورت  نيوز روم  يا خبرخونه نسبتا يوه لويه خونه وي چې په ھغه کې د رسنۍ ټول کارکونکې  
لونو او پردو رنګ ھم په پام کې نيول اد ديو آننيوزروم کې  په ،يوپه خبرخونه کې ران معموF ټيډ، اکې ځای شي



 

91 

 

، خو په ھرصورت چې د روح د آرامتيا سبب وګرځی کٻږي کې کار اخستل ورداسې رنګونو څخه له نې اي کٻږي 
  .يوه ډيره آرامه خونه وي بايد نيوز روم 

  :په نيوز روم کې د اړتيا وړ وسائل

په ډيرښه ډول سره حل فصل شي  ېواړتيا ېنو ټولخبرياFداسې وسائلو مجھزه خونه وي چې ھلته د په نيوز روم بايد 
  .سمبال وي وھغ روي پ اړتيا يېکار او ه پ ھره شيبه له پارهنوخبرياFاو ھغه څه چې د 

  :ياړين دوسائل Fندې غه دپه خبرخونه کې 

  يو ګردی ميز  له پارهد ناستې 

  ۍکڅواندازه  پورهپه 

  رټداړتيا په اندازه کمپيو

  تلويزيون چې ټولوته دليدو وړ وي

  سپوږمکۍ

  انترنيت

   .وي له پارهاو بل داسې چې د بھر اړيکو  يکړ ېاړيکې ټينګ يو داخلکونکداسې تليفون چې د کار تليفون خو که يو

  .يووين يی کې بايد ولګول شي چې ټول يې په آساناساعت په داسې ځ

  .يی کې چې ټول يې وويناکليزه په يوه مناسب ځ

سپينه تخته او مارکر قلم خو تخته بايد داسې ځای وي چې د ټولو سترګې پری  له پارهد ورځنيو چارو د ليکلو 
  .ږيولګي

  .ت کتابچېښو تاريخي پيښو د يا دامھمد 

  .ت کتابچېښد يادا پتود اړيکو او  سرچينود 

  .، سپين کاغذ او داسې نور) دکاغذونودسوري کولوماشين(بروچراستپلر،  لکه قلم،کتابچې، اسٻهطرقد اړتيا وړ 

  پرينتر 

  ماشين يد پوتو کاپ

  سکنر

  يوه سپينه تخته  له پارهد ورځنيو خپرونو د ليکلو 

   .آسنتيا راوړیکې کار  پهنو خبرياFاو داسې نور وسائل چې د 
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  68 :د آدابو په توګه مراعات شي يپه نيوز روم کې بايد $ندې ټک

  .څيزونو له راوړلو څخه ډډه يد اضاف نيوزوم ته

  .يه پاملرنه وکړکن کلخبرياFد نيوز روم نظافت ته بايد ټول 

  .ډډه کول يپه نيوز روم کې په لوړ آواز له خبرو کولو چې نورو ته د مزاحمت وړ وګرځ

  .وشي ډډهوي بايد په کلکه نو پام ځانته رااړخبرياFپه نيوز روم کې له داسې تصويرونو چې د 

  .څخه بايد په کلکه ډډه وشي نشي توکوې د سګريت څکولو او نورو په نيوز روم ک

   .د نيوز روم له ټولو وساٻلوڅخه په ښه توګه ګټه اخستل

  ...اوداسې نور 

په خبرخونه كې پر  ،چې نكو ته په كار دهزده كوي خبريال د ژورناليزم او :69د خبرخونې يا نيوز روم اصطBحات
  ټكي ترې را واخلو مھمدلته به يو څو . يو تر بله يې سره بٻل كړي طBحاتو وپوھيږي اوورځنيو ګړنو او اص

   ):Copy(كاپي 

بٻBبٻل خبرونه، انځورونه او اشتھارونه د ورځپاڼې د چمتوكولو يا مخبندۍ پر مھال پريوه رڼه او نازكه پاڼه بټرپٻپر 
  .ى او وروستى مخھره كاپي دوه مخه لري لومړ. كٻږيۍ په ژبه كې كاپي بلل خبريالدغه پاڼه د . سرٻښيږي

   ):Lead( ليډ 

  .لويزيون كې د وياند خبرې ليډ يا انټرو بلل كيږيتپه . نكې جمله د خبر ليډ بلل كيږيد خبر پيلو

   ):Slug(سلګ 

ې د ھر سب ايډيټر د ايډيټ پر مھال د خبرونو په پاى ك. ليكل كٻږي) پاتې شونې يا بقيه(يو سلګ  له پارهد ھر خبر 
  . يو يا دوه داسې لفظونه ليكي، چې له ھغو نه د خبر څرنګوالى مالوميږي له پارهخبر 

دغه كار د. دغه لفظونه په ټوليز ډول له سرليكونو څه راخستل كٻږي او كمپيوټر ته تر استولو مخكې په نښه كٻږي
  .م له كمپوزه پاتې ديوي، چې كوم خبرونه كمپوز شوي او كوه ايډيټر ته دا څرګند ،چېدا ده موخه 

لوستوالو ته د خبر د پاتې برخې په موندلو كې  ،چې كې له دې امله راوړل كٻږي) بقيه(دسلګ لفظونه د خبر په پاتې 
  .اساني را منځته شي

   ):Date Line(ټه ليك ين

  .ږييادي مود خبر په پيل كې د وخت، ښار او د خبر د سرچٻنې نوم لٻكل د نٻټه ليك يا ډٻټ Fين په ن

  .ر پوھيږي خبر له كوم ښار او كومې سرچٻنې نه تر Fسه شوى دىژسړى  ،چې د نيټه ليك ګټه داده

  .اژانس نه ترFسه شوى دى ييانې خبر په كابل كې له پژواك خبر)... پژواك خبرې اژانس(د ساري په ډول، كابل  

   ):Print lines(چاپ ليكه 

په چاپ ليكه كې د . ه ګڼه كې چاپ ليكه يا پرنټ Fين خپور كړيورځپاڼې په قانوني توګه اړې دي، چې په ھر

                                                
68

 د نظير احمد سھار ليکنه ګوګل   
69

ر ليکنه ټول افغان سايتدنظير احمد سھا    
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ځينې ورځپاڼې خپله چاپ ليكه په وروستي او . خپرندوى، ايډيټر، چاپخونې او د خپرونې د سيمې نومونه ليكل كٻږي
  .سرليكنې پاس په دويم مخ كې ځايوي دځينې يې 

  :By line storyباى $ين سټوري 

نوم راشي، باي Fين سټوري يي بولي، خودا دومره ډاډمنه خبره نه ده، ځكه په  خبUد كله چې د خبر په پيل كې 
  .نوم مل وي خبUورځپاڼو، په ځانګړي ډول په انګليسي ژبو ورځپاڼو كې له خبر سره د  وډٻر

   ):Creed(كريډ 

كنالوژۍ او تنن د . كريډوايي رسنۍ د ټيلي پرنټر له Fرې خبرونه استوي، د خبر استونې دغه بھير ته يكله چې خبر
برٻښنايي وسايلو په راتګ او پراختيا سره ټيلي پرنټر خپل ځاى فكس او برٻښناليك ته پرٻښود، خو بيا ھم يو نيم وخت 

  په كريډ سره ونوموله) اختراع(كريډ نومٻده، ځكه خو يې خپله نوٻستنه ) مخترع( د كريډ نوٻستونكى . كارول كٻږي

رسنيو په دفترونوكې له بٻBبٻلو سرچٻنو څخه د خبرونو تر حصول وروسته د  يخبر د:  Editing سمون او اوډون

دغه خبرونه په خپله لومړنۍ بڼه نه خپريږي، بلكې د اوډون په پړاو كې . پړاو پيليږي) ايډيټ(سمون او اوډون يا 
  .سميږي او بيا خپراوي ته استول كٻږي

د ) نيوزروم(رسنيو د خبر خونې يدغه كار د خبر.راوي ته چمتو كول ديموخه د خبر سمول او خپ) اٻډٻټ(د اوډون 
            .غړو له خوا تر سره كٻږي

نور اړين توكي تر غور او څيړنې  او) ليډ-انټرو(خبر ژبه، پاراګرافونه، افتتاحيه په پړاو كې د) اٻډٻټ(د اوډون  
سرليكونه او د خبر له . ډول كٻږيٻروتنې يې سره اوٻږي او ګرامري تمې لرې كد خبر اضافي كل. دې نيول كٻږيFن

د . كله كله خبر له يوې ژبې نه وبلې ته ژباړل كٻږي. ارزښت سره سم د سرليكونو كچ ټاكنه ھم ترسره كٻږي
دغه كار د ورځپاڼې . افغانستان په خبرې رسنيو كې ډٻر وخت له پښتونه دري او له دري نه پښتو ته ژباړې كٻږي

و يوه د اوډونك. يډيټرانو پورې اړه لريد خبر ارزښت ټاكنه ھم په ا. تر سره كوي) سب ايډيټر(دير م) خبرې رسنۍ(
د نا اړينو  ،چې د خبرونو د كچ ټاكنې ګټه داده. ځانګړنه داده، چې د خبرونو كچې د خبرونو د ارزښت له مخې ټاكي

پرغاړه وي، ځكه ) سب ايډيټر(و سمون دنده د د اوډون ا. ټكو په لرې كولو سره به په خپرونه كې ډٻر څه خپاره شي
د ورځپاڼې دفتر ته په راغليو زرګونو خبرونو كې د غوره خبرونو . خو سب ايډيټرته د ورځپاڼو ھډ ويل كٻږي

خپلو وړتياوو او  دغه دنده د) سب ايډيټرز(او ډونكي . غورچاڼ او بيايې له خپراوي سره سمونتوب اسانه خبره نه ده
  .تر كويديې له بدو ب ښه او غوره اوډون خبر ته زړه راښكون ور بښي او بد. پر مخ بياييتجربو له مخې 

  

 څلورم بحث                                                         

  :$رښونه وياندوييد  

    .دي هاړچې څه او د څه په ئپوھيږ اول بايد خپله و ئللو ېي تاسېھغه مواد چې 

 ئونه پوھيږ تاسې ېچې كيدي شي كه چٻر ځکه ئمحتوا خپل ځان خبر كړ ربايد د ھغې پ ئللو ېي سېتاھغه څه چې 
 ئللو تاسېاوريدونكي ھغه څه ته چې  تاسېښكاريږي او س ېپه آواز ك تاسېله سپه طبيعي طور دا مسَ  ئلچې څه لو

  .توجه نه كوي

  .دي  ھکلهڅه شي په د چې څه او  ېايد خپله ھم وپوھيږب ېھغه څه چې واي 
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مطلب  هد يو ېمخك ېپه راديو ك. ئلاوريدونكو ته د اوريدو وړ نه وي ھيڅ وخت ونه لو تاسېس یھغه څه چې فكر كو
 ېيا جمل ېچې سختې كلمئ ځان سره په اوچت آواز ولوستل شي او كه متوجه شو لهمطلب بايد ھغه  لوستلو نه له 
داسې  چېھر كله  .ئوليك ي نو ھغه دويم ځلي او په عامه ژبه و اوريدونكو ته د پوھيدو وړ نه وسوي او ستا ېكور

 یجوړوال مھماو  ونيسئ اړيكه  هسربايد د متن ليكونكي ئ ې نه پوھيږرخپله پ تاسېچې  ئكلمو سره مخامخ شو پيچلو
  .ئلراو ېپه جملو ك

 ئسره آشنا كيږ بڼهيعي بستل شي په طوول په ھغه صورت چې څه رقم متن بايد  ئلولو مخكي نه له متن  رېچٻ هك   
 هد يو چېته دا چانس دركوي  تاسېاو . كوي مرستهاوريدونكو سره  له ېدو كٻرواو لوستو موادو په ھغچې دا خپله د 

  .  شي ینيول ،ئونيس ېك پامي بايد په ټک چې بايد كوم ېپه لوستولو ك ټخبر يا رپو

پاره په اوچت  لهمتن د لوستلو  یا ھم څو ځله چمتو شويو ځل ي چېئ رصت ځان ته ورکړدا فُ  ېمخکستديو ته له تلو 
  .ئلغږ ولو

روښانه  کليمې ېسخت هپاره د ھغ لهاو د اوريدونکو  ئمفھوم پوه ش پرليکل شوي متن د چې ئ مسوليت لر تاسې
وړ متن په ل یبايد چمتو شو ئيو ته Fړ شتدچې سې مخکې له داړياست  تاسېپاره له کولو  غه امر پرځای د د. ئکړ

 لهھغه څه چې د اوريدونکو   رصت درکويته فُ  تاسېدا خبره  ئونيس پاره چمتوالی  لهلو او د متن د وي ئلولغږ و

ولوستل شي چې په لوړ غږ   ھغه وخت  خو ښکارييو متن ښه ناکله کله . ئھم واور تاسېې يمخکې   ئلپاره لو
    .کٻږي نيمګړتياوې يې رابرسٻره 

   ښت بند ېد ژب و کېنومون او لغتونو سختوپه 

 تاسېچې که چٻرې  داځکهئ کړ ډاډهطريقې څخه خپل ځان  لهد لغتونو د تلفظ  ئيو ته Fړ شتدچې س ېدله مخکې 

ووياست  ئھغه څه چې غواړ او ئسره مخامخ ش له ستونزېيو کې تدپه س وخت رچې د ويلو پشونې ده  ئنه اوس ډاډه
  . ئبند شورکې 

 ئنه ش تاسې. نه وي لوستلیمطلب  مخکېتر څو مو  ئمه ځتر ھغو ستديو ته خت ھيڅ وله بٻړني وخت پرته بل 
 دباندې يو نهتدس لهيو ځل مو په لوړ غږ سره  ئدا چې ھغه متن چې واي خوئ وکړ یبنديدو مخ نيوژبې کولی د 

  .لوستی وي

  70ئاو د ويلو د طريقې تمرين وکړ يلوو د تيز

وخت په طبيعی  رد ويلو پ ،او ھمدارنګهئ کې وقفه وکړ منځ جملو پهد  چېئ وخت ځان ته اجازه ورکړ رد ويلو پ
د پوھيدو وړ نه نورو ته يا  يتيز د ئليې لو تاسېھغه څه چې  ئنه وپوښت) ھمکارانوخپلو (نورو له. ئلساه واخ بڼه

  .يتماميږ ومانونکيچې ست يد ورووي او که يا 

  ساه واخلۍ  او ھمدا رنګه آرامه اوسۍ

حد نه  لهبايد په ياد ولرو چې خو تاثير Fندې راځو، تر يو ته ورشو لږتدچې س ېره مخکې له دډول س يپه طبيع
او څټ رګونه مو راووتي او د طبيعی غږ د راوتلو د بنديدو ئ د مر. يتاثير Fندې راتلل به منفي اغيزه وکړ ترزيات 
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څټ او  وږيو ته Fړ شو د اوتدنه س ېد مخکې له. کٻږي د وينا د تيزيدو Fمل  تاسېعمل س غهد ،چې کٻږي Fمل 
  .کويمرسته له وازی د مرۍ په چمتو کولو کې وخ. ئلواخ ساه  ژوره ،او ھمدا رنګه  ئي مو وباسنستوما

 يې خوله کې ناړېوخت  رھغه دا ده چې د ويلو پ کٻږي  مخ وياندويان ورسره  ينو  تر ډٻرهھم چې  ستونزه هبل هيو

څه چې د   دخولې ناړې وچوي خپلها د ،چې ګرځيFندې راتلو Fمل  تاثيرتر  انوکس وتازه راغلد  ځکهوچٻږی 
  .جوړوي ستونزهوخت  رپلوستلو 

له بو ويخو ابو او ود خوږو ا ئکٻږدي، بايد په ياد ولر یټک یحالت ته د پا غهشي چې د یل کولښاوبو څ ېد يوې پيال
   . ئډډه وکړلو څخه ښڅ

پيدا  ډٻرې ستونزېوخت  راو دا ھم د خبر ويلو پ  يکړ ناکېيښ سربه وا ېلود خشي  یبه کولوچې داسې اځکه دا   
  .ونه خوړل شيڅه شی مخکې وستديو ته له تلوشي چې  ھڅه او بايد  کوي

تاسې کوم شی له نه دا چې ئ اوريدونکي سره خبرې کو له تاسې ېنئ چې ګيووا داسې ډول ه پمتن په راډيو کې 
  . ئلنه لومخې 

دوست ته ھغه  ېدږخپل ن هيو ئليې لو تاسېچې ھغه متن چې ئ وکړتصور  تاسېښه Fره دا ده چې  ددې له پاره
  .ئکو) کٻسه(روايت 

   )او تيز ويل ورو (ږ اندازه د غ

مه نه ده زF. چې اوريدونکي مو درته توجه وکړئ سبب ګرځيدا عمل  ئوواي  ھر کله چې يو متن په مختلفو طريقو
او يا ه تيزوينا   ئش ئلپه ھر لغت او په ھره جمله کې کو تاسېپه يو ډول سره وويل شي،  او لغتونهې جمل ېچې ټول

په وي، ورو او کله ھم  ېتيز ېخبر تاسېس  کله  ئخپل دوست ته واي پٻښهچې کله يوه  مانا ېده پ .ئکړ وروھم 
  . ئوواي راډيو کې ھم يو مطلب ھمداسې 

 يوي نو بايد په احساسات که چٻرې مطلب مو احساساتی مانادی ه پ. ئږ اندازه مو د مطلب مطابق دوه ډوله کړد غ
  .وويل شي ډول

  . ئليوالتيا ښکاره کړ ئواي ېويئ د ھغه څه سره چې غواړ

له اوريدونکي ھيڅ کله ھم  تاسېس   ونه ښيئھغې سره عBقه له او  وايئ يو موضوع وئ غواړ تاسېھر کله چې 
، يئ چې يو خير وائ په داسې ډول ښکاره ش تاسېوخت  ره چې د ويلو پھر کل. ييھغې سره عBقه مندی نه ښ

چې يو ډير په زړه لوم شئ اوخت داسې م رد ويلو پ تاسېھر کله چې  ځکه، ينه د  ر لوستل سمبخډول  غهدستاسي 
  . پر اورٻدونکي ھم اغيز کويئ پورې مطلب لول

  !ئني کړاخپل متن نښ

ئ ځايونو کې چې غواړ و، په ھغئخط کش کړ و لغتونو Fندېمھم له. ئکړنښاني يې لولئ وي ئ غواړمتن چې  کوم
يې پاره چې تلفظ  له کليمو ود ھغ. ئد پوھيدو وړ وي کٻږدته  تاسېھم ھره نښاني چې  او يا/ داسې نښاني ئ دريږ و

 ور تاسېکه چٻرې يا مربوطه الفبا (الفبا  يپه انګليس ئش  کولئ ېکليم بھرنۍاو يا ئ زير او زور ورکړ ید ستونزمن

  .يې ليکۍ ېوي) ئلر ئيسره آشنا
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ته چې بايد ستاسې توجه ډٻره کليمو و د قلم نښانی ولري د مثال په ډول ھغ تاسېبايد س  ئيوي وائ ھغه متن چې غواړ
 ئلول مطلب ونکیخند ، د مثال په ډول ھر کله چېئوکاږرسم  کله ھم په متن کې . ئخط کش کړ Fندېله ھغو 

تاسې ته  ښاييدا موضوع . ويندوخ تاسېدی  کښلی تاسېرسم چې  ھغه ئ لب لوستلو پروخت وخانددمٻئ وغواړا
دغه او  ونيسي یاځذھن کې مو په  ئايوو ئ ھغه څه چې غواړ  ئش ئکولپه دې توګه و خنه شي  ي ښکاريعاد

     .ي کٻږستاسې په ذھن کې تر ډٻره پاتې عکس دھغې موضوع په اړه شي او  ېپه ياد مو پات راز،

  مطلب وي رژبي نه پ لهسترګې زياتره  تاسېبايد س

ئ او کليمو نه چې يو مفھوم ورکوي په نظر کې ونيس له، يو ټوټه ئينه وايې و او ئ کړه ځان سره جدا جدا ن ېميکل
  .ل شيFر وموند يشي اصل ی، په تمرين سره کٻدئلولوھغه 

  ) د غږ اندازه مو ښکته وي (ئاوباسډوب غږ ئ کوښښ وکړوخت  رويلو پ طالبد مپه راډيو کې 

  . نهئ مر لهنه  وزينه مو راوله سږي بايد  زينه مو راو ېلوخله ھغه غږ چې 

  کروفون تخنيکيماد 

ناست ياست لږه  رېنا که چٻرې چوکۍ چې پام ېده کوي،  پيه قوته غږون مايکروفون يوه حساسه دستګاه ده چې ټول
ھر کله چې مايکروفون . ويواړوله، مايکروفون د ھغې غږ کش و ورقه موا ئلول تاسېوخوزيده او يا ھم متن چې 

ه يا Fسونه م پښې ېاو يا ھم خپلئ وکمه  ېقلم سره لوب دغه وخت له، ئروښانه شو په ډير احتياط سره کار کو
  .ئشوک

است ي ېدږمايکروفون ته ډير ن تاسېده، ھر کله چې  مھمهمايکروفون سره ډيره له فاصله  ېلود خ تاسېس
 لهيا ھم که چٻرې ، غږ پيدا کوي بل ډولاو يو  کٻږي غږ نه راپيدا  له تاسېچې سھم اخلي ھغه ھوا مايکروفون آن 

  .تشخيصٻږي نه پړه توګهبشپه  ئيې واي تاسېچې  ېکليمھغه  ،ډير لري ياستنه مايکروفون 

 له مو دوم دا چې بايد خواودو ئينډٻر نږدې مه کمايکروفون سره له  لومړیبايد ددې ستونزې لرې کٻدو له پاره 

  .ته مخامخ هته وي نه ھغ څنګمايکروفون 

  !ئوکړتمرين  !ئوکړتمرين  !ئوکړتمرين 

 تل ورځ پاڼې په لوړ غږ سره د سھار له چای نه وروسته، دغرمې له ډوډۍ نه وروسته او ماشام له ډوډۍ وروسته 

  .ئساووياند ويو ښه  ئش غه اندازه کولئاپه ھمئ ھر څومره چې تمرين وکړ. ئلولو

  ٻرٻږی اوخپل جرائت له  ونو مه  که په راډ يو کې دمتن لوستلوپه وخت غلطي وکړی          

  .                               Jسه مه ورکوي            

  .ئچپ کٻن شيبهيو ئ غلطۍ سره مخامخ شو لهھر کله چې 

 ېزن تر کار دا دی چې Fس مھمته راغله،  ېستونزه مخ يکومه تخنيک او يا لوستهکومه کليمه سمه ونه  تاسېکه کله  
که چٻرې  خوغلطۍ نه سترګې پټی کړو، له  چېستونزه ده  يروان هدا يو .ئنه تير او مخکې Fړ ش ېھغله . ئمه کٻن
  .ئکو يغلطپرله پسې  تاسېتر پايه  ېاو د خپرون ئش ې، وار خطا به پاتئغلطۍ ډير فکر کو رپ تاسې
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او ھغه ئ وغواړبښنه ، هوامغشوشيې ذھن جدي وي د خلکو  يکه چٻرې غلط. ئکومه غلطی وکړه مه ويريږموه کل 
  .وړو وړو تٻروتنو ته ارزښت مه ورکوي. ئاومطلب ته دوام ورکړتازه مو  ساه پرته له دې چې، ئاصBح کړ

  : وراک او څښاکخ

  .ستونی وچويچې  لرين کافي ی قھوه او چا. او قھوهئ دي نه چابه وا تودېښه څښاک له وينا نه مخکې 

په خوله کې شيان لو دغه څښ ځکه چې د... .   نورواو  ېديسوډا، ش لکه ئځان وساتڅخه شربتونو ګاز لرونکو  له
  .ولوته اړ کويفاص ستونياوکولو غاړه تازه  تاسېغوړوي او ستونی چې ه پيداکوي بواې يښناکسر

 يټسګر. ئپريږد يټسګر .په خوله کې سريښناکې اوبه پيداکوي خواږهځکه چې ، ئمه خور ټني او چاکلييشير

طان رسد  غو ځايونو کې چې په ھمد ېتر د آنرسوي  زيانته سږي او ئ ، مرتارونو وي، غږيزوچوستونی  څکول
  !ئوکړساتنه  هد ھغ. يحسابيږه ارزښتمنه پانګه غږ يو تاسېس -توګهپه وياند د يو راډيوې . يګرځFمل 

   ئاوسوپاره چمتو  لهو له د لوستپلوجسمي له 

  .يپه غږ کې احساسيږ تاسېچې ستړتيا س ځکهئ استراحت ولر بشپړ 

  .ئرصت ورکړپاره ځان ته فُ  لهکولو پاد غږ او ساه   

 تاسېي او کوغږ چمتو  تاسېس ونهتمرينغه د  .ھوساينې سبب ګرځيد  تاسېچې سئ نه استفاده وکړو ونتمرينله ھغو 

  .يکنټرول Fندې ساتتر حالتډول ھر په 

  .غږ کې په واضح ډول ښکاره شيپه  تاسېت سحالډول  ھربه  ه پرتهھغ له

  کٻناستو حالتد 

او خپل بدن ته حرکت  ئسره ساه واخل ئچې په آسان ئبايد داسې کٻن ئلولاو خبر و ئچوکۍ کٻن رپئ کله چې غواړ
   .نه زورويبايد ومو  يي او کالش کٻښودل ېپاسه ھوار لهبايد د ځمکې مو پښی  .ئورکړ

 ئسره ساه واخل ئپه آسان ئکول ئشه نه دغه حالت کې پځکه چې ، ميز پروت وي رچې ټول بدن مو پ ئداسې مه کين
  .غږ نا آرامه بھر شي تاسېسچې په دې سره به 

رې مو ، که چٻئپاسه يې مه ږدله د ميز   ئلولوي ئ ھغه متن چې غواړ. ئته کٻږد ېخپل متن مخدلوستلو پر وخت 
غږ په واضح او صفا ډول د  تاسېسبه کې حالت  غهده چې پئ ټيټ کړسر  چېداسې وکړل نو بيا مجبور ياست 

  .پوھيدو وړ نه وي

ته ښه ځير  حالتاوريدونکي دغه  تاسېس  او  ږيزيړغږ ل تاسېنا آرامه ياست، سوخت  رد لوستلو پ تاسېکله چې   
  .کٻږي 

  .ئمعرفي کړ بشپړه توګهھغه په ئ يو چا سره مرکه کو له تاسېکله چې 

څرګنده توګه يې په  ئپيژن و سم، د ھغه نوم او مقام ئدربولسټډيو ته  څوکيو تاسېچې کله ئ کړ ډاډهتل ځان  
                                     .ئعرفي کړم
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  . د ميلمه په سمه توګه نه معرفي کول د خبU غيرمسلکي توب ښيي 

که چٻرې مود ميلمه د نوم سم تلفظ نه ؤ ياد نو د مرکې په پيل کې . شيتوګه تلفظ  سم پهنوم  هميلم دچې ئ کړو ھڅه
  .ئپوښتنه ورڅخه وکړ

کې د ھغه مقام ئ د مرکې په پا .ئمعرفی کړ د ھغه پوره نوم او مقام ئ سره چې مرکه کو له ھغه چاميلمه او يا ھم 
  .ئاو نوم په دويم ځلي تکرار کړ

:څو غوره ټکېه په ھکل يد ويندوي
71  

  ).ئد نورو طريقې مه خپلو(ئ کومه پٻښې  او د نوروئ خپله طريقه ولر

  .ظاھر تاسېد ارزښت وړ دي، نه س ېکليم تاسېس. ئواغوند ېمعمولي جام

پاره مکث له ناکو خبرو د رسولو د تاثير ئش   ئلکو،خبرو سرعت مو کم ، د خپلوئسره خبرې وکړ ډاډواضح او په 
  .ئوکړ

  !فس اعتمادخپل ن رپ

ښايي لږ ، ئنه لر پرې باورا ي ئپوھيږپرې ، نه ئھغه څه چې وايي فکر وکړ) ليدونکي(رې اوريدونکي که چٻ 
  . ستاسې پر خبرو باور وکړي

  .استيھغه مه ښ ئخپل نفس اعتماد نه لر رکه چٻرې پ

  . ئکوسره چې خبرې  کوم چالکه  ئداسې حالت غوره کړئ روحي آرامي و لروخت  رپ ويندوييد 

په تلويزويون کې مناسب حرکتونه او   ئلساه واخ ژوره. ئوکړ د ساه اخستلو تمريند خپرونې له اجرا مخکې، 
  .ئيريږو مه نه تکرارله  ېدتٻروتناورٻدونکو پر وړاندې له ، د مو تٻروتنه وکړهکه چٻرې  . ئولر

  .  ئپه رښتيا تٻروتی وکه چٻرې ،ئاوسو راما وخت رپتيروتنې   ې رامنځد ھر

  د ويندويي اخBق

  .سئريښتوني او خپله دنده کېپه 

  .ئمن توګه ونهپه  څه شی سوغاتخلکو نه  له، ېاجرا کړ موخپرونه ښه چې  ئکله ھم داسې و نه ګڼ

  .  نه سوغاتئ تل  دخلکو باور تر ]سه کړ ده او ښهلويه نستاسې د ځواکمني او کمزوري ، اعتبار ئپه ياد ولر

  . ښايي ډٻر ژر له منځه ]ړ شيډير او    کٻږيکې تر ]سه وخت اعتبار په ډٻر 

او پر خپل ټول ځواک خپله دنده ئ ، پر خپل کار مو ووياړئ، له خپل کار نه خوند واخلئله خپل کار سره مينه ولر   
    . ئمخ ته يوس

   . اوري يېيوازې  ېمطالب نه لولي بلک تاسېچې خلک سئ په ياد اولر

  .ئوپوھوھغوی  مطلب مور پچې ئ رصت لربيا ھم فُ 
                                                
71
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   .ډٻر ارزښت لري وخت. ئسره اعBن کړئ خبرونه په تيز. هپه کمزورې توګنه ئ فعاله توګه وکاروپه  هژب  

  *پرې پوھٻږي خلک چې ئوکارونه ھغه عبارتو 

  *ئمه اخلنتيجه نه حدس او ګمان له 

  *پيغام ساده ليکل دي موږز

که چٻرې يوه . ئپه خپل چمتو والي کې په عاقBنه ډول عمل وکړ و کسبچمتو کٻد پاره د له ويندويي د يوې ورځی د
  .کړي غافل تاسېشي  ئلپيښه کو مھمهمو ځان چمتو نه کړ، نو کې  مکمله ورځ 

  * ئپاره آسوده اوس لهتل 

  *ئ، اعتماد په نفس ولر ئپه جريان کې اوس پٻښوھر څومره چې د 

  * ئپاره چمتو اوسله ھر څه د بايد 

  *ئمطالب زده کړ نه ډير ویھغ لهاو  ئغوږ ونيس ته خپلو مينه والو خبرود  ئکوښښ وکړ

  *ئوکړکارونو ته توجه  سياFنود خپلو ھمکارانو او 

  * خهرب همھم هيودھغې  تاسېکار دی او ډله ييز د خبرونو يو ويندويي، ئولريادپه 

بايد  نخبرياFدخبر ټول  ئلاو ولوئ وکړمطالعه   ئش ئلکو چې؛ ، خو يوازې د ھغه يوه برخه يو لوي ماشين ياست
  *ويئ تيز فکر

  *د مسوول مدير په پريکړو کې برخه اخليمتنونه ليکي او  ځينېد خبر وياندويان 

   .مھمو خبرونو په پٻښٻدو کې وياند رولد 

  *خبرونو د ويلو مھارت ومھماو  څاپيد نا

   روزلاستخدامول او  دويانووياننو او خبرياFد  له پارهويلو  خبرونوڅاپي او نا ود مھم

  *چمتوالیاپي خبرونو ويلو له پاره د ناڅ*

  *څخه برخمن وي تونويو شان مھار لهبايد کوربه او  وياند

  *پيدا کړي شي ھيجان یڅخه برخمن وي او کولوړتياووډيرو  لهسابقه ولري،  يخبريالچې د  وياندويانھغه 

  تونه ډير $زم مھارپاره  لهخبر چمتو کولو  څاپيد نا

  قابليت ايډيټ د 

  مھارت  ليکلود 

  مھارت ډول ډول خلکو سره د مرکې  له

  مھارتغوږ نيولو  د

  اعتماد  خيل نفس رپ

    راټولول  وټک وجذابپه مھمو نکتو کې د
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U؟ يووايخبرونه  مھمي او څاپناډول څه بايد  خب  

  )را ورسيدھمدا اوس  خبر غهد:(يووايکې  سريزه په

   يذکر کړ هسرچين د اطBعاتو

  ي  ونيسنو سره اړيکه خبرياF لهاو  يمرکې وکړئ دـ ژوند

  خبر کړي   تاسېتازه اطBعاتو له  اياستدـ مخاطبانو ته وو

  ته راځي ېمخستونزه کله چې 

  ئ ولرپاره چمتو والی  له رامنځ ته کٻدو ستونزوتل د 

    ئي وساتخپله آرام،  ئاعتراف څخه مه ډاريږ پر تٻروتنه

متن بايد داسې وروستی ) توګه دیان په ود ھغوی مسوليت د دروازه ( دي  توګهپه انانو و، د دروازه اندويد خبر 
  کې  په رنګ  هاو يا ھم د ھغ ګرامري: تٻروتنې ونه لري لکهھر ډول مفھومي له تنظيم کړي چې 

  .يښکاره شد خبر نابغه وياند ښه کار کوي چې  یکونکچمتوکې يو  پایاو په 

  او ټلويزون کې ګډ خصوصياتپه راډيو 

   ييڅخه د کار اخستو توانا هھغله ، سالم غږ او د وينا د اندام سBمتي

   ه متن او مفھوم سره يو شان کړي، د مثال په ډول لبايد خپل غږ وياند 

د ( پاره لهد خبر د ويلو  وياند. لحن سره فرق لري لهد خبر  ېاو د حادثبريد فرھنګي د له  - و لحند يو علمي خبر ويل
يې پاره  له) زياند  ېمظاھر(وکړئ چې داستفاده نه لحن  هغاھم لهنبايد ) عBقه مندي يانو سره لو لهماشومانو 

  .ؤلی اروک

  .يولٻږدوته  ټکوبايد د ويلو په وخت کې، اصلي مفاھيم اصلي  وياند

  خبرونه تلويزيون د

کړي او د ھغوی توجه جلب  اړيکه ټينګهسره  مخاطب لهسره  ئغږشي په ھم یچې وکول وياند ون کې،يپه تلويز
  .دی وياندکړي، يو جذاب 

   . دی ناست مخامخ وياند ده ته داسې ډول چې مخاطب احساس کړي ه ، پ ييد خبر ويلو توانا

ګډ ...غږ اخستوکې و ،مسول مدير ،يليکونکنکي، د خپرونی جوړوھغه څه چې وياند يې په خپرونه کې وايي ھغه 
د ټولې خپرونې وياند په نظر يوازې  ،د عادي اورٻدونکي .کٻږي ته وړاندې قضاوت    نکوريدواو د کار دی چې

  .    یاصلي عامل د

، که د وياند وړتياوې په پام کې لري منزلت او ځایيوه برخه ده، خو ډٻر لوړ  خپرونو غږ يېچې وياند د دې له پاره 
Fمل  ي او اورٻدونکو شمٻر لږواليليدونکون او راډيو يويزاو د تلو نه نيول شي ښايي اورٻدونکي له Fسه ووزي 

  .ګرځي

د راديو او تلويزيون شھرت او محبوبيت يوه برخه د وياندويانو او د ھغوی پر ښکلي غږ پورې  کې، ۍپه ټوله نړ
  . تړاو لري
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لٻږد  د فکر(،)اناړيکو ټينګٻدو تو(په خپل غږ کې منعکس کړي چې غږ يې د  بڼهداسې ه بايد خپل شخصيت پ وياند 
  .يلرو) توانتلفظ  سم(او د  )انعکاس تواند شخصيت (،)لٻږد توان د حس(،)توان

   :په راديو کې وياند د ښه خبر ويلو له پاره دا ځانګړتياوې ولري

  .لريو اغيزډير  له ترديد پرته به پر اورٻدونکي ولولي،په مينه استعداد ولري چې خبر  غهکه چٻرې څوک د

سره شرايطو  او ېخپرون ځان لهکې   ه برخه شي په ھری ولري او وکولغه څوک چې غږ يې انعطاف ھزما په آند 
 له يې د غږطريقه خلقيات او د ژوند  ،پاره د لوړ امتياز خاوند دی لهد جذب  واوريدونک ډٻرو رکړي، دبراب

  .يد يسره تړل ځانګړتياوو

    .عمر سره له سره اړيکه نه لري او ړويله وياند نه وياند جوده چې ) تجربه(دا په راډيو کې،

  :تاريخلنډ د راديو 

 څپېجمزکBرک ماکسول د کامبريج په پوھنتون کې الکترو مقناطيسي  له پارهکال کې د لومړي ځل  ١٨٦٧په   

د نور په سرعت په  څپېـ شو چې الکترو مقناطيسي  پوه ېدرھنريشه، ھدتن، پ کې آلمانی کال ١٨٨٧په . ېکشف کړ
اخستونکې په  ېاو يونې استو انتن لرونکې ـ د کال فرانسوي اروارد برنلي فزيک پوه ١٨٩٤په . ې خپريږيفضاک

 ېباغ پور څخه تر خونې ېخپل له نيالوي مارکُ تکال اي ١٨٩٥په . مرسته د صوت په خپرولو او ضبط بريالي شو
کٻلومتر،  ١٩کٻلومترو، ) ١٤(تر  يې ورپسيمخابره کړ او واټن کٻلومترو په ) ١٠٥(وه او وروسته ئې د اام واستغپي

س سمندر لاطد په بريتانيا کې ام غخپل پي، کٻږي ګنل  ورځ اختراع  راديوچې د کې يې کال  ١٩٠١کٻلومتر او په  ٢٩
له دوومې نړيوالې د نوبل جايزه واخيسته چې يې کال کې  ١٩٠٩لور مخابره کړ او په  رکانادا پد    له څنډې نه

 مھمکې  بدلونونويلي په حيث په ټولنيزو او سياسي اړيني وس   ونکېد خلکو غږ انعکاس راديوڅخه وروسته جګړې 

  .وهارول ولوب

وګړي  د اړيکو په نړۍ کې دايو لوي بدلون وو ځکه راديو د ټوليزواړيکو يوه ډيره غوره وسيله ده چې د ټولنې ډير 
  .ورته ولريشي Fس رسی  کولی ،نهه ولري او ک ېکه زده کړ

    د راډيويي خپرونو ډولونه او  –ي؟د یراديويي خپرونی څه ش

   .ويويونکې ته ځواب  غوښتنو خپلو مخاطبينود چې  کٻږي ته ويل  ېراديويي خپرونه ھغې خپرون  

  .ياو تفريح څخه د ې، ښوونعبارت له اطBع اړتياوېد مخاطبينو 

وني خپرونو يځل د تلويز يمړول پهھغه نظريه ده چې  دا، يکړه لنډه او مخاطبين تنګ ن بيخيښه خپرونه ھغه ده چې 
  .وه ېھم مطرح شو له پاره

د يوې  نوځکه خو ،چېي ړکته  منځرا ، خوند او اعتمادآرامتيا هتمخاطبينو وي چې  ېخپرون ېښ ېډير ېھغه خپرون
   :يه ډير ضروري دلاص ېدر له پارهجوړولو  ېخپرون

  موضوع ېد خپرون

  وخت ېد خپرون

  زيګنال ېد خپرون
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  : ېخپرون يکBم

په چوکات کې  ېخپرون ېد لنډ ياتو سرهجز  له ټولو  کيسهيو واقعي  ،چې کٻږي ته ويل  ېخپرون يھغې کBم :فيچر
  .غږونه له ځان سره لري اغيزمناو نور ) واکس پاپ( ، د خلکو غږ سندری شي کولیچې دا خپرونه جوړوي 

، تفريح او په ھم خلک اطBعي نه کړي، په يوه وخت کې ين ستړد مخاطبې ھغه دي چې، خپرونپه زړه پورې    
    .يوينورکې عين حال کې خپل ځان ھم 

  .يومرکې او لنډ رپوټونه ھم  ېپه خپرونو کې لنډ

د  او پر ھمدې دليل کٻږي منځراد وګړو  چې ھغه د يوې ټولنې نغاړيکې را  لمنپه خپله  ېخپرون ېفيچر ھغه لنډ
ته د  ېنوخپر خبUنو  يزده کړ شيان ډير نويې اړه ده چې پ ي، ځکه خلک غواړپورې ويپه زړه  له پارهخلکو 
چې عامو  ېتجربي ثابته کړاو  ھٻږيپو ټولنٻزو پيښو په ھکله ښه و ود خپل يبڼه ورکوي ځکه عام خلک غواړ کيسې

د ټولنې ټول  خبUيل ھمدې دل رنوپ. ھٻږيډير ښه به پری وپو په بڼه وړاندې شي نو کيسې د یخلکوته که يوش
  .بيايې خلکو ته وړاندې کوي  واقعيتونه راټولوي او

اودايرکتر ته  يدقيقو پورې دوام کوي چې فيچر يو ښه غوره او تکړه مجر ١۵تر  دقيقو څخه ۵د يوه فيچر وخت له 
زړه پورې او د په  له پارهليدونکي او لوستوونکي  ،چې ھغه د اوريدونکي ي، چې موضوع داسې خپره کړاړتيالري

  .يکړ وړاندې سره سم وليکي اوبيايې ېدوی له پوھ

  .ثانيو پورې دوام کوي ١۵څخه تر   ۵وخت له  غالمغال هچې د دغ :)طبعي غالمغال يا شور ماشور ( يزجينګل

  .لريه رول ن ځانګړیوړ دی په چاپي رسنيو کې کوم  استفادېز په راديو او تلويزيون کې د ينګلجي

ته روح او اعتبار ور په  ېتل يوې خپرون چې  ږيڅخه مخکې خپري ېني خپرونيوراديويي يا تلويز لهز يجينګل  
  .برخه کوي 

شته چې په خپلو  نهځينې داسې راديو ګانی او يا ھم تلويزيونو ،تر کٻب دی یجينګليز تل د غږ او ساز يو ځای شو
رسنۍ  ې، ډيرشيھغې له آوريدلو سره بلدتيا  خلک د چې، پرونو کې يوازی جينګليزونه خپرويلمړنيو امتحانی خ

  :له  يد عبارتجوړوي چې  له پارهموخو ېجينګليز د در

   ،له پارهد بدلون او تنوع د راوستلو 

  ،له پارهپه ھکله د څه ويلو  ېد راتلونکې خپرون

  .وي په داسې بڼه چې خلکو ته ستومانه کونکې نه ويجوړ ېيو پيژندل شوي آواز تر

  .يو ځانګړی جوړښت لري خو د خپرونو په زړه کې ځای لري  ،چې ٻږيھم په جنګليزو پيل ډير فيچرونه  

  : هډوله جينګلز شت ېدر

  ډير مست

  مBيم 



 

103 

 

   آرام

  )  ثانيو پورې ٢٠مست تر ( ز يجينگل=  يموسيق+  غږ

   )  ثانيو پورې ٢٠جدي تر ( دونت  =کBم + موسيقی +  غږ

وروسته ې او له دي او ليدونه د ياو بھرنيو خبرونو سرټک کورنيومحور د خپرونو کې اصلي  ېپه د :خبرې خپرونه
يټونه او اوند با، واکس پاپ يا دخلکو غږونه، سلکه له محل څخه رپوټونه راټول شوي وي ېخپرون ټول ھغه څه چې

  .شامل ديوند افکتونه ھم اس

  : خپرونو ډولونه يد تليفون

ھيله لري چې يوازی غږ يې چې زه يم او  ياو وواي يوازی زنګ ووھداسې کسان ھم شته چې ي: یويونک ېيواز - ١
  .شي  ورخپ

او خپله  یوکړ کيسهچې  ياو غواړ ياو اقرار کوي د خپل زړه درد واي يداسې کسان زنګ وھ: اقرار کول - ٢
  .ده خو په زړه پورې او صميمانه وينو دا ډول تليفونونه ډير اوږ يته وواي تاسېستونزه 

 ېد خپرون ښايياو يا  يخپرونی په ھکله خپل نظر څرګندو ھغه کسان چې يوازی زنګ وھی او د: رنظ ېيواز  - ٣
 موخهاصلي  یپيژنو او د ھغو ده چې بايد خپل مخاطبين وه  دند موږچې دا ز يخبرې وکړ)محتوياتو(منځ پانګې په 

  .تر Fسه کړو

سره  له نوروخپل ځای  رپ ېجوړونه ي ېخپرون ېرھ چې د شته ېاو کړنBر ېکې څلور ډوله راديويي خپرونټوله په 
  :توپيرونه لري

       ې،خپرون يخبر -الف

  ې،خپرون يسياس -ب

  ې،خپرون ېاو روزنيز ېنيزوښو -ج

  .ېتفريحي او ذوقی خپرون -د

 پام بايد په ټکي ېندFلري چې توپير په ھره راډيو کې په خپلو کې  ،جوړول ېد دا ډول خپرون :ېخپرون يخبر -الف

  .ې ونيول شيک

دا  چې، ځکه وي ېذوق سره برابر لهوي بايد د ټولو اوريدونکو ېزيات ېکې ډيرټوله په  ېخپرون يدا چې خبر -١
  .يپيښو څخه خبر و  تازه او نويو له ،چې ليواله دياو  ید ېخوښ وړوو او اند لوي ېډول خپرون

  .يوالی تاييد کړ مھم وښت کې د ھغړجوړوي بايد په جو ېخپرون يھغه څوک چې خبر -٢

کې ورملي ګټې  ېناي.امو خلکو په ګټه ويپه زړه پورې او د ع خپرونو جوړ ښت بايد زيات ټول پوه، يد خبر -٣
سره  ياو زيرکه وړتيا وي بايد ښکلی غږ ولري او په ډيروياند دا ډول خپرونو د وي او ھغه څوک چې  ېښتغن

  .له ځان سره ولري هپاي ترچې اورٻدونکی ورکړي )منظر پس(شاليدته ښه  يکناواوريدوي ړک ېجوړسمې  ېخپرون



 

104 

 

او  يذکر کړبايد  يياسرټک ټکي م د خبرونو مھپه پيل کې  .دقيق وي په سلو کې ت بايد سلخو ېخپرون يد خبر -٤
  .يھم راځ ې موضوع ګانېنورد خپرونی په لړ کې اوريدونکو ته وړاندوينه وکړئ چې 

ھم بايد  يکې نيولو سره موسق پامپه  وخبرون واو د ورځني يرول لر نګړیځاپه دا ډول خپرونو کې موسيقی  -٥
 يموسيق مسته بايد د خپرونی وروستهاړخونه درلو دل  ياو خوشحا ل يخبرونو د خوښ ېکه چٻر ېناعياره کړي ي

  . وې نو بايد موسيقی ھم نرمه او مBيمه وي ېپيښ ېغمګين ېولرو او که چٻر

 ېخپرون يشي چې خبر کولیو  ي اوکړنه    خوښنا يچې اوريدونک ييد داسې ترتيب شد خبرې خپرونو پBن با -٦
  . ينوره ھم په زړه پورې کړ يموسيق ېښکل آواز او هږاپه خو

  .نه ويبڼيزه  بايد يو اړخيزه او يو ګانې داده چې موضوع مھمهپه جوړولو کې  ېخپرون يد خبر -٧

نو  مينه وال وي تړاو لري،و ھغه چا پورې چې د سياست اتوالو سياسد  ې ترډٻرهدا ډول خپرون: ېخپرون يسياس :ب
  :کې ونيسوپام په  يولوکې Fندې ټکړپه جو وبايد  دھغ

زيان و نه  هتعا مو خلکو وي خو  يسياساو  يبايد داسې ترتيب او تنظيم کړی شي چې خبر ېخپرونډول  دا -١
  .ييږجوړګردي ميز په بڼه خبر د دپيښو په اړون يزياتره د سياس ېرسوي چې دا ډول خپرون

 غومشوره وشي او بايد کوښښ وشي په دسB اشخاصو سره  يسياس لهپه جورښت کې بايد  ېدا ډول خپرون د -٢

  .نه ويورکې به  غرض پلشرط چې خ ېده شي پی نظرونه شامل کړ  والوسياست پروګرا مونوکې د

عBقه لري چې په  يځکه اوريدونکي خپريږ  پرونوخ يوروسته له خبر ېشي چې دا ډول خپرونه ھير مو ن -٣
ته ې ناوڅيړ مھماو په خبرونوکې چې کو م خبر ډير  ږيڅخه و پوھي دواړخ کې وروسته د خبرونو له خپري يسياس
  .  يکړو خبرېا سي موضوع ييا بله س او ېھغ رولري پ اړتيا

 شي ړهجواسې دبايد نه ډيره ضروري ده او دقت او ھر اړخيزه پلټ پام، خپرونو په جورښت کې زيات يد سياس -٤

  . يږکې زيان ونه رسيورامو خلکو ته ع ،چې

زاړه، (اړه لري لکه  ېپوربيBبيلو پاړکو رد ټولني پ لوړجو ېد دا ډول خپرون :ېخپرون ېاو روزنيز ېنيزوښو: ج
 اغيزمثبت  پاړکو ولو ټ رشي چې پ یي او داسې ترتيب کړلر توپيريي جوړښت    ځکه خونو) نيانوځوانان او کوچ

  :کې ونيول شيپام په ورکې  بايد يټکاو Fندې ي وکړ

بايد د  له پاره ېکړنBر ېښوونيز ېاو پراخه وي چې د ھر ېپه زړه پور ،مھمد دا ډول خپرونو جوړول ډير  -١
چې غنم  يجوړيږ هخپرون هپه اړوند يو نېد کر ېکه چٻر: مثBً . ټاکل شي کې نيولو سره موضوع و پاموخت په 

شي او په داسې وخت کې بايد  هجوړ  بايد دغنمو کر په وخت کې   لريکومې ځانګړتياوې واو کٻږي څنکه کرل 
  .وخت ولري بزګران يې داورٻدلوشي چې  هخپر

شي چې د لويانو  ېوي او داسې عيار هساده او ژر پوھ ېبايد ډير يجوړيږ له پارهچې د کوچنيانو  ېھغه خپرون -٢
  .په زړه پورې ويھم  له پاره

اړيکې وساتل شي او  متخصيصنوسرهله ښوونی اوروزنی  د روزنيزوخپرونوپه جوړه ولوکې بايد او دښوونيزو -٣
  .                شي ښه به وي ل ځای ورکړھم خپرونوته  يولوکې تفريحړخپرونو په جوښوونيزو  د ېھم که چٻر
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شي او  ېپرخبايد په روانه او ساده ژبه  يخپريږ له پارهه کسانو چې د نالوستو او بي سوادې خپرون ېھغه ښوونيز -٤
  .ښه پايله ولري چېشي  ېرول خپډپه  کيسېيا د ډرامې او 

کړو  ېخپراو ډراماتيک ډول  يپه تفريح  کولینه شو  ېخپرونتعليمی يا  یښوونيز ېبايد وويل شي چې ټول - ٥   
  .وړک يې چمتوکې نيولو سره  پامبايد د موضوع په 

په نظر کې نيولو سره بايد د منځ پانګې  ېخپرون ېد ھر خو ده همھميره ډکې موسيقی پای په  ېخپرون ېد ھر -٦
  . اقدام وشي په خپرولو ېھغ

 ېخوښوي نو Fزمه ده چې جوړښت اوبڼه ي ېخلک زياتې لکه څنګه چې دا ډول خپرون :ېخپرون يذوقي او تفريح: د
  .مراعات شي ي ورکېټکوي او Fندې  ېښوونيزه اوپندلرونک

چې  ېده سره ل ،وي ېکې نغښتورذوق او عBقه  کړی شي چې د ټولو خلکو چمتودا ډول خپرونی بايد داسې  -١
  .ھم وي ېښوونيزخوښونکې وي بايد 

 خت وي ځکه داوب نوروکارونو رشي چې خلک پ ېداسې وخت خپر ېيستل شي چې دا ډول خپرونا بايد زيار و -٢

  .ه رسمي او شخصي مصروفيتونو کې ھم اوريخلک پ ېډول خپرون

  .په داسې ډول خپرونو کې موسيقی ھم بايد داسې انتخاب کړی شي چې تفريحی او انتقادی بڼه ھم ولري -٣

کې ونيول پام په  يخوښ هکې ھر اړخيزولو  په جوړ ېفرق کوي بايد د خپرونذوق او عBقه د ھر انسان دا چې  -٤
  .ه پورې او د اوريدلو وړ ويړپه ز له پارهشي اود ھر چا 

  .کړو ېخپر  بڼهپه ادبي  نيوکې اووړانديزونه شو چې سا لم  کولیپه داسې خپرونو کې  -٥

دين  لري ډډه وشي ، ھغه ټوکې چې ده ون چې کومه ځانګړې موخه ې وکړولټکا ېډول خپرونوکې داسې ټوک په دا -٦
  .نه شي  ېخپر کلهھيڅوي  یکې شوورمذھب اوشخص سپکاوي 

  پنځم بحث                                                   

  يټک مھمپه ھکله څو) مصئو نيت(  دامنيت  تدژورناليس -

دين  عنعنات،دودونه،  رسوم، فرھنګي مسايل لکه عادات، قشر او پاړکي ټولني، ېدھر ست بايديژورنال يو -١
  .يوکړ درناویته  وھغ کې ونيسي اوپام اومذھب په 

ه سياسي ګوندونو چې پاو  ګروپونوډلو،  کمپنيو ود ھغ. ړيکه ست بايد خپل ځان چاته غلط معرفي نييو ژورنال -٢
کې د  رپوټ  او په خپل  ينه ليک ، تبصره، مضمون او خبر، وزيانکې شامل وي، په ګټه او ورخپله يا د ده دوست 

  . ترمينځ فرق ونه کړيفقير غني او ، ېنر او ښځ

سره مBقات  نوويتصياسي شخس لهوي  ېمھم ېچې زيات پٻښېکې و نيسي ھغه  پامپه  ېت بايد ملي ګټسيژورنال -٣
ته وFړشي او  یځا ېد پيښ ېکړي خپله ده ون بسنهبايد په ھغه  ړورک ست ته کوم بل چا خبرياو که ژورنال يوکړ

  .کړيچمتو ېخبر د

  .یکار د پيښه قضاوت دخلکو پر ي اوته حقيقت رسول د خلکوغوږونو ست دنده دييو ژورنال د – ٤ 
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  مستند وي بايد ي لرو اوتړ ېاورګانونو پور پوځيھغه خبرونه چې  -٥

  .څخه ځان وساتيله ورګډولو  نظر خپلد  کې  رپوټونو او ي خبرونه خپاره نه کړي اوھم په خبرونوپلوپه  د چا -٦

خلکو او نورو  ځواکمنوپيدا کوي بايد د  زېي ستونتيوه ځای څخه بل ته تګ امني لهستانو ته يکه ژورنال -٧
  .ياړيکه ونيسستانو سره يژورنال

ليست امنيت ژورنا ھم د لولی ځکه داشامشي ه ست خپل شخصي نظر او قضاوت نيپه خبر کښې ھيڅ وخت ژورنال -٨
  .یخطر د یته لو

طرف واقع  سره بايد يچاھله  اوکړي  په غصهھغه  شي چېه څخه داسې پوښتنې ونلوري بايد مقا بل  مرکهپه  – ٩
     . کوي   پلويچا شوي داسې فکرکوي چې د رکهشي ځکه مه ن

  :امنيتي خبريالد 

ځان له  له پارهھغه  لري چې ده ارزښت ن اوي د مھمکه آن استان  اوھر د یدرجه امنيت دامنيت لومړۍ  تاسېس
شي چې د تاوتريخوالی  یاکٻداو  ئچې Fريونونو ته پوښښ ورکړ ئړکه غوا.يش ياو يا ډيرسخت ټپ يمنځه يوس
که په يوه سيمه  .ئيايې مشخصه کړ ئد تيښتې Fر وټاک او خپله ئښه به وي چې يو وار سيمې ته وFړ ش ،سبب شي

په توګه ډير سخت  خبUکار به د  تاسېنو س ئکړروچې خبر خپ کولی وشه نمواو نور  ئشو راګيرکې  ه شخړهيٻز
 ئنيت لرئ  چې وواي هاو ورت خبر ورکړيخپل ريس ته  ياست سره مخخطر لهچې ئ که فکر وکړ.  محدود شي 
 کٻږي ه نو څخه دا تمه نخبرياFډول له ډيرو په عمومي .وکړئ  حطرونو شرخاحتمالي او د  ييوس ته مخ څنګه خبر

   .يونيسFندې پوښښ  چې جګړې تر

په دې اړه چې  يله ھغو څخه غواړ يږن د جګړې سيمې ته وليخبرياFډيرې خبرې موسسې ھم مخکې له دې چې 
  .څنګه بايد په ستونزمنو ساحو يا ځايونو کې کار وکړئ   چې Fزمه زده کړه وکړي

که اړياست  .وي یچې پخوايې په ھمداسې ځايونو کې وخت تيرکړوي اداره ک يسرتير هھغا ډول زده کړې تر ډٻره د
                                                                     ئه پام کې ونيسپ يFندې ټک ئته پوښښ ورکړ يوسله وال تاوتريخوال چې 

چې ايا دغه خبر چې  ئيا ھوډ وکړ ئپريکړه وکړاو  ئپه نښه کړ ،وړې وي يا لويېھغه ستونزې که  احتمالي
   ؟ارزښت لري او که نهستونزو  ېد د چې ئپوښښ ورکړ ئغواړ

 .ئوکړ یمخنيو چې څنګه د وينې بھيدلو ٻرهتپه  ئۍ مرستې زده کړنلومړ

  .ئکوه نو سره چې وسله لري سفر مخبرياFاو له ھغو  ھيڅ کله له ځانه سره وسله مه ساتئ

ھيڅ وخت  نئډول سره ور وپيژ يحڅوک ياست خپل ځان په شفاف او واضھر وخت که درڅخه وپوښتل شول چې 
   .يم خبUچې  ئشي چې څوک ياست وواي که درنه وپوښتل ئځان د بل چا په نوم مه معرفی کو

څخه  تاسېاو له  ئفعاليت جواز ولر په توګه د خبU يخو که د رسمي جنګ ئجامې واغوند يھر وخت غير پوځ
   .نو بيا ښه ده ئجامې واغوند يغوښتل شوي وي چې پوځ
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په  ني يژپپه توګه و يغړشي تاسې د يوې خاصې ډلې  کٻدیاو  ئپام مو ھغو نښو ته وي چې له ځانه سره يې لر
اړخ څخه بل اړخ ته ليږدول  يوه له واکشي  کٻدیچې  ئه ھغو ځايونو کې کار کوپتوګه کله چې تاسې  ځانګړې
  .کٻږي 

ته اطBعات او  يھغه بل لور اړه د عملياتو په يد يوه لور کلهھيڅ ئکې کار کو وګړې په دواړو خواوکه د ج
   .ئخبرونه مه ورکو

تاسې د جاسوس ګومان پر ې عBمه ګزاری يا نښه شوې وي او چ ئيايې مه سات ئه سره مه لرله ځان ښېداسې ن
   .وشي

   ئاودوستانه کړه وړه ولر ئکرار واوس ئوې مو کوښښ وکړګواښچې  استکه داسې وضعيت کې لويدلی ي

   .ئته يې ورکړ نږدې کسانوخپلو  ئش کولیوئ لرسګرټ يا داسې نور څيزونه  که

   .وي یچې د ھغه پرمخ ستاسې د وينې ګروپ مشخص يا ښودل شو ئځانه سره ولرند له ويو Fس

 ېطرناکو سيمو کخچې په  تٻرهپه  ئی شسره منډه وکړلو شي له ھغ اړتياچې که  ئپه پښو کړ بوټان ياڅپلۍداسې 
   .ئکارکو

  ؟يولې ټول غلی او کرار د يد ېخلک چٻر ينو دکل

   ئ، دا طبيعی ده خو ځان مه بايل ئوډار ش

  :بيمه 

بايد تاسې يې په مناسب ډول  يته کار درسپار تاسېفکرمو وي ھغه څوک چې  ئکه په خطرناکو سيمو کې کارکو
   .يئ سره بيمه کړ

  :ې طرناکو سيمو کپه خ کار

بايد  ځکه خونو  نه لريارزښت سازمانونو ته ھم چندان  نړيوالونو د مرګ موضوع خبرياFچې د  ښکاريداسې 
  .يويوازې    موږنتيجه واخلو چې  داسې پايله يا

ترFسه شوي  هڅخ ېتجربله نو د کار خبرياFکالو په اوږدو کې د زرګونو  ١۵ د چې دي هنصيحتون هبرخه ھغ دا
  .ه او ھلته ووودلدرې يې حضور طر ناکو سيمو کد ځمکې په ټولو خ ، نږدېچې

له ھغو پيښو سره  ئش کولیو چېه تصوير درکوي ته ھغ تاسې يد يه او دستورالعملونه چې دلته راغلډير نصيحتون 
او ځان تری  ئفکر پرې وکړښه  شئ  کولیاو  ئورسره مخ شوخت  رسيمو کې د کار پ شي په خطرناکو کٻدیچې 

   .ئی شوژغورل

خطرناکې واردمخه له بايد ځان  ئنبايد ځان قضا او قدر ته وسپار چېمتخصيصين او پوھان ټينګار کوي ي خبريالد 
   .ئپBن ولر په دې اړهاو  ئکړ  چمتو  له پارهخه د تيښتې سيمې څ
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  :څوټکې  

د مثال په توګه که له  ئې کارکوطرناکو سيمو ککله چې په خ .یمسلک د طرناکيو خ يخبريالپه ھر حال 
 تاسې يوکړ چلندسره به ښه  سلوک يا تاسېچې له  ئوکه تمه م، ئورکوڅخه ډکو Fريونونو ته پوښښ  يتاوتريخوال

داسې  چارواکيپه ډيرو ملکونو کې دولتی   ی،تلل استچې د کوم دوست يا ملګری مBقات يا پوښتنې ته نه ي ئپوه ش
يې په واک ن د ھغو کسانو په کار کې چې خبرياF له املهدا ځکه چې  ی،نو ډارونه ښه کار دخبرياFفکر کوي چې د 

قاضيان حکم  ،نو د ثبت وسايل او کمرې ضبطويخبرياFپه ډيرو ملکونو کې د   ،لريه ون کار یFس کې د
 سرچينهخپله د خبر خبU په امريکا کې که  ،ييې کړء او افشايي وښسرچينه خپله د خبر  خبUصادروي چې 

  .              يشبندي شي  کٻدی يکړه افشاء ن

   .ګواښوي نخبرياFن دموکراتيک ملکونه ھم آ داسې ښکاري چې  

Fو حق لريکٻد ېپات يندن ھم د ژوخبريا، Fخو حق لري چې  يو کارونو ته پوښښ ورکړين بايد ترسره شوخبريا
<<  يواي يو څخه    وانداتد رويترز له اس .ياو د ځان د امنيت په اړه فکر وکړ يوسات ېځان له اخ و ډب څخه لر

 ھيڅوخت  >>کٻږی  ه پيداھروخت سبا ھم ښه خبرون<< او زياتوي چې >> لري ه ھيڅ خبر د وژل کٻدلو ارزښت ن

کله چې احساس  .ئړکنه خپل ځان له Fسه ور تاسې له پارهرصت يا د يوې سوژې پوښښ اخيستلو فُ  د يوه ښه عکس 
   .ئانديښنو او وسوسو مخه ونيس وچې د خپل ئدرجه لوړه ده کوښښ وکړ د خطر ئکړ

 تاسېا عکس ھغه وخت ارزښت لري چې يو خبر ي ئد ھغې برخه مه جوړيږ ، خوئې خبر ور کړماجرا يا ستونزد 

   .يکړروچې خپل عکس يا خبر خپ کولیشي ه ن خبUمړ ،ئکړ روھغه خپ ئش کولیو

بايد  يچې د خبر ليکلو اصول مو زده کړ ،ھغه شان ي،وکړمرسته  له پارهچې ستاسې د ساتلو ئ زده کړھغه اصول 
  . ئخطرونو څخه وسات له احتماليځان  سېتاشي س یکول يې رعايتول ېچ ئاوس د ھغو اصولو په لټه کې و

  اوس څو نصيحتونه   

  !ئمخکې له مخکې چمتو اوس

مخکې له مخکې څيړنه   ئته شي مالومات راټول کړ رامنځ یشي ھلته تاوتريخوال کٻدیپه اړه چې  ي د ھغه ځا
 ئه چې ځچٻرت ئډاډ حاصل کړ ،ئشه جوړه کړقيوه ښه ن ضرور يدی  کوڅې چٻرې د ېچٻر یچې څه ش ئوکړ

     .ئواخلاړتياوي بايد مخکې له مخکې يې  جوازد  له پارهھغه ځای ته د ورتلو ه وي که ورتګ منع ن

 له پاره ېد ھغو د مقابل ځان تاسېاو وګواښوي ړې په سيمه کې تاسې ګشي د ج کٻدیچې کوم خطرونه  ئفکر وکړ

   .ئچمتو کړ

چې کوم خطرونه تاسې ته په کمين  ئپوه ش یبايد لومړ رهله پاد خطرد انګيرنې  ،ئد خطر درجه  له مخکې وانګير
  . ئچمتو کړښه مقابلې يا تيښتې ته ھغه وخت ځان د ھغو  يوګواښتاسې  یکوم ش ئکله چې پوه ش ،یکې د

   !ئاقدامات وکړ يلومړن وروسته له لومړنيو ارزونو

اړتيا  تهلو ٻدچې تاو ئودروی ھغه ځا موټر مو مخ پر ئده که له خپل موټر سره د جګړې سيمې ته ځه بده ن –مثال 
   .ئپريږددغه ځای  ئوکولی شي لري او په اسانه ون
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 استي يپوه شي چې تاسې چٻرته تلل يو څوک بايد حتماً  ئيا مشخصه کړ  خپل ارتباطی خط او ليکنه له مخکې واضح

ي له ځانه سره ړلی شوخ وشي ستاسې په درد ید ھغو کسانو د اړيکو شميرې چې وکول  ئاو څه وخت بيرته راځ
لومړنۍ  ،ويه چې د پيژندلو وړ ن ئنومونه له جعلی يا غلطو نومونو سره وليکغه د ئشي مجبور واوس کٻدی  ئولر

  . ئژغور و نور او ھم ئشۍ ځانته ګټه ورسو کولیپه ھمدې ترتيب ھم  ،ئمرستې حتما زده کړ

  د رويترز نصيحت  

او د ھغه  ئکمره پر ځمکه کٻږد ئمرسته وکړ ید يچا سره چې ټپ حتما له ھغه ې مو زده وي مرست ۍکه لومړن
  .ئکوه کارکې لږ ځنډ ھم م ېاو په دئ مرستې ته ورش

او د  ئولر ېليفون شميرتنو د خبرياFد نورو  ئمې په اړه نوروته ھم اطBعات ورکړيدس ئش کولیچې  مرهڅو 
مرستې ته  تاسېشي س کولیچې و شمٻرهيکې د ھغو کسانو د اړ ئسره ھم خبرې وکړ یخطرونو په اړه له ھغو

ه چې که پيدا ن استوواي يد راتلوپه انتظار د تاسېته چې سچاخپل ريس ته يا ھغه  ي،راشي د ټولو په واک کې ورکړ
   ئله مخکې پBن ولر له پارهد ځان د خBصون  ،څه وکړئ ئشو

  . ئپريکړه وکړ اړهپه  ئيژندګلوپ  ځان بټوې او د پيسو، د استفادېکارت څخه د  يخبريال، د د جامو

تجربې ښودلې ښه به وي  .ويی ټومبلمو کاليو پورې  رچې پ نه داکارټ مو په جيب کښې وي  يخبريالښه ده چې د 
  . ر وښياستاو خپل کارت و مي خبUئ ؟ ځواب ورکړئڅخه وپوښتی دلته څه کارکو تاسېکله چې له 

خبرې  هاو کرار يله ھغه سره په آرام ئکرار کړ یل مقابل لورچې خپ يکوښښ وکړ یداسې وختونو کښې لومړپه 
   .استاو وروسته کارت وروښي ئوکړ

او ھغه  ېتجرب رپ ېدا نو بيا ستا س يل وضعه Fنوره ھم خرابه يا ترينګلې کړودلدرشي د کارت  کٻدی کله کله 
 Uاړه لريئ کښې چې کارکوچاپي.   

   .يچې بدنی وضعيت ښه وي ډير ښه کولی شي ځان له خطر څخه لرې کړ د چا لري،ھم اړه پورې تمرين  پر بدني

         ووھئ  منډ  ئشياکولی ئ وګرزد مثال په توګه ټوله شپه پلی  است؟آيا چمتو ي ئوګور

     ېڅخه په ليکل منځ د ھغه له ئپکښې اوس تاسېکه پښې مو درد کوي ښه به وي له ھماغه ھوټل څخه چې          

ه انس اعتبار مچاو په  ئته مه سپار قضا او قدر ځانړ ،نې له ھغه ځايه څخه يې جوړ کاي ئخبر جوړکړګه  تو        
کوئ          

   !؟يئ خونديکٻږی او تاسې  ياو يا ټپ يمرچې  یچې دا يوازې ستا ھمکار د ئکوه م فکر        

  تراوسه  یوا یجګړې څخه يې لږ شانته سوچ ھم کړ داسې کسان وو چې که مخکې له، کٻږي مه واياست چې څه به نه        

  .ې ووکخوا په موږزبه          

       که   .يوژل شوي د ۍې په ساده ګو ډب په لړک چې د اخيادوي  خبر ياFنھغه آژانس څود رويترز استادان د  

کله چې د  ئسر پښه ږد چې د مين پر ئداسې وګڼ ،ئلره يا له مخکې څخه يې وړاندوينه ون ئکړه خطر درک ن     
                                               . منځ څخه تير شئ  ئ د ھغه لهش یوروسته کول ئمين ميدان وپيژن
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  ئمه اوس ياو ضد یسر زور      

     له پاره تاسې، مرستيال او ټول ھغه څوک چې سینکنې چلواي ينور کسان ھم په خطر کښې اچوياست  يکه ضد

  .يFره د راکې سيمې ته پخطرن

              یکول اوسئ کښې و منځ په يده چې که د تاوتريخواله داسې ن اوسئکښې  منځ په يشته چې د تاوتريخواله ن اړتياھروخت 

  !؟ئښه خبر جوړ کړشئ 

        دوربين يې  چې خبFUريون چې څنګه خلک منع کوي دا ښيې چې ھغه يوه له تاوتريخوالی ډک  وه ھغه مستند فلمونهد

    د يوه  خبUداسې حال کښې چې يو بل ه پ کٻږي  يټپسره ګ په رات پوځي ځواکونوکې د  منځ د خلکو په یپه Fس کښې د

 ی او په عين حال کښې يې خپل ځان ھم ساتل يصحنې يې اخيست  ډيرې واضح ،ياخلفلم ې صحند تمان له برنډې څخه رآپا

  .دی

  !يشاوخواته مو پام و  

             په ليدلو او د خپل فکر په راټولولو کوښښ  شاوخوا  دبايد  ئFريونونو ته پوښښ ورکړ ئپه داسې حال کښې چې غواړ   

 یمثال تاوتريخوال(   شي ستونزه مخ ته راشي یکه فکر مو وکړ چې کٻد ئکارونو څخه وړاندې ليدنه وکړ احتماليله  ئوکړ
  .ئبايد مخکې له ھغه عمل وکړ) يا باتوم په Fس معرکې ته راشي  استعمال کړيزګای نکې بھوکزيات شي يا اوښ

د نيول شويو  تاسې يپه نيولو پيل وکړ کونکو که پوليس د Fريونچې  ئد مثال په توګه لږبايد له صحنې څخه لرې واوس
   . ئ کسانو په ډله کښې ونه اوس

  !ئپه ډله يٻزه توګه کاروکړ

چې ھغوی ھروخت په ډله يٻزه توګه کارکوي په داسې  یدادسبب شي  ینو څخه ساتلخبرياFله  سرتيری ځان ډير ښه تل  
   .وين يوازې خبرياFډٻر ځله حال کښې چې 

کښې  ډله سره په خبUيوه رقيب له چې  ئساړ ھم واو که آنئ په ډله يٻزه توګه کاروکړ ئکله چې  خطر احساس کړ
   .ئحضور لر

 ليدلوريمثبت له چې په ډله يٻزه توګه کار ته ئ کوښښ وکړ ،شي یسره يو ځا تاسېچې له  ئوھڅون ھم خبرياFنور 

   .ئوګور

    ئواک ولريت پر وضع

   .يرول مو له Fسه ووزتچې کن کٻږي طرناھغه وخت خيت وضع ! ياد مو وي

  ئر وکړمخکې څخه پر موضوع فکله  تل ئاو يا يې عصبانی کړ ئپه قھرکړ یمقابل لورد يوې خوا مثال ـ 

   ئپيدا کړ ياصلي لوبغاړ

چې خپلو  ئوڅار ېاشار ید ھغو  ئFندې ونيس ه تر نظرھغ او ئې اصلي لوبغاړی پيدا کړک يپه يوه Fريون يا تاوتريخوال
     .شاوخوا کسانو ته يې کوي
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   ئله خپلو ټولو حسونو څخه ګټه واخل

  !، اوريدل او بويولليدل

  .چاودنه رامنځته شي شيبه شي ھره  ینې کٻداي وي، یمو د بنزينو بوکه شاوخوا  سئی وبابو

يو او  پرګډونوال ھغه  دFريون شي یوي کٻد هتاپر لوري کې کاڼي يا په کوم يوړ ېچې له ځانه سره تيږ ئکه څوک ووين
  .يوارکړ بل

  !ئچې کار کو ئپوه ش

شي چې ريس له دفتره  یکٻد ييږاو تاسې خطرناکو سيمو ته ل يتصميم ونيس یځا رچې څوک ستاسې پ ئاجازه مه ورکو
  .ئاو وغواړی چې تاسې کوم کاروکړ يزنګ ووھ

  . ئاوتصميم ونيس ئش یاوبايد د خطر په اړه وړاندوينه وکړ استې يخپله د کار په ساحه که تاسې پ

ته  يل لورشي دا ليکنې ھغه ب یچې په کار مو راشي خو کله ھم کٻدئ ولرFسليک يا جواز  يد مقابل لورشي ی کٻد کلهکله 
  . ئپه Fس ورشي اوکار خراب کړ

تاسې له  له امله يېچې  ئشي ځينې شيان له ځانه سره ولر یکٻدا ؟ئھر وخت مو پام وي چې کوم اطBعات له ځانه سره لر
  . ياو زيان درته ورسو يسره غلط کړ شورشييوه 

عکس په داسې حال کښې چې له مشر سره انو يشورشد ، پاڼې، شپې عکس مشر يانو دشورشد دخبرو کولو په حال کې مثال ـ 
يدو يوه ټوټه ئ آن که د تحريکونکوجروي او ھغه د پيسو له بټوې څخه وباس يشي له ياده مو وتل یاو کٻد ئFس يې کښٻکاږ

  .وي يد پلټنې پروخت له تاسې سره پيدا شي او خطر

   !کٻږي ل ته ليږ څو نصيحتونه چې کارھغو خبريا$نو ته 

آن د ، ئاو رواجونو په اړه ھم فکر وکړ دودونو ،له فرھنګ، آدابو یخامخا د ھغه ځا ئې کارکوک چاپيUاو نوي په تازه  که
سره بلد دودونو په ھر حال بايد له آدابو او. ېد خپل ملک په باره ک تاسېيا ساست چې ھلته ستر شوي ي   اړه پهی ھغه ځا
  . ئواوس

  .ئته مه ځ یھغه ځا يې اچوطرکتاسې په خ، ژبه يا قوميت ی، پوستکرنګشي  یچې کٻد ئې کارکوک یکه په داسې ځا

ی کله ھم کٻد. ئاصول زده کړ يد ھغه ھيواد د ژبې لومړن ئپاتې ش هدوه ماوږدې ھيواد ک که ټاکل شوې وي چې په کوم بل
يم  خبUزه << ېچ ئھغه ھيواد په ژبه زده کړ عبارت دغه لږه د تر لږ وژغوري،شي صرف د څو جملو زده کړه تاسې 

 <<  

  .ئنو سره خبرې وکړخبرياFسيمه يٻزو له تل   ئکار بوختيږرې پکی کله چې يوه نوي ځا

ې د وضعې کنټرول په Fس ک  ئډير ښه کولی ش توګهپه دې  خبروي، تاسېيا له خطرونو څخه  يته Fر در ښي تاسې یھغو
لکه   يته نظر واچو کنوانسيونونو نړيوالوده چې ه ې بده نونو کځاي يمثB په جنګ ئکې کار کوځايونوکه په خطرناکو . ئولر

ً ئده چې که کله له خپلو حقونو څخه خبرې کوه ن مانادا په دې  !د ژنيو کنوانسيون ته   .ئخBصون پيدا کو حتما
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شي  یکٻد يسره يې وکړ تاسېله  ييې زړه وغواړ چې که ھر کار يشي مقابل لوری خبرکړ یکله ھم صرف بيان کول
  .کړيور ه بيه ګرانه ډير وروسته

 ً  پلوه له يمالله دې کسان به ږن تاسېسه لږترلږ ئھم که مړشاو  ريتاسې په درد خوس له پاره ناروغي ھم د ئبيمه واوس حتما

  .شيه ستونزو سره مخ ن

کوم واکسينونه بايد ته يا مخکې له ورتګ څخه دغو ځايونوته  ، ماشوپام ويناروغيو ته مو  ئکې کار کوچاپيU که په نوي 
  .ئوکړ

   .ئضد جاکټ پيدا کړ ګولۍد  له پارهد ځان  ئکوښښ وکړ ئکه جګړه يٻزو سيمو ته ځ

 ئوي او ډاډمن ش يچې څه وخت مو ھغه په پښو کړ ئله ځانه سره يوس بوټانداسې ئ مه په پښو کو ي بوټانې نوپه سفر ک
  .ضد او ښه ويداوبو ،، سادهچې سپک ئسره يوس ځان  له بوټانداسې  يچې پښې مو ونه وھ

  .ئجامې د ھوا مطابق واغوند او ئ ځای څه نازک له ځانه سره ولر رچې د ډبلو کاليو پ ئکوښښ وکړ

   يراځ يوه ښه خولۍ ھروخت ستاسې په کار

شي د کوم  یاغوستې وي کٻد رنګه جامې مو يوي مثB که نارنجنه ډيرې د پاملرنې وړ  ئيې اغوند تاسېھغه جامې چې 
    .يلوری در واوړ رستاسې پشپيلۍ د ټوپک  يرلو

شي ی لري او کول ماناد سولې او تسليمۍ  هډيرترسپين څادر . ئده چې يو سپين څادر له ځانه سره ولره بده ن وخت رد خطر پ
  .ييا نجات درکړي ژغوروله مرګ څخه تاسې 

 ييو يا دوه جيبه چې خال ي،واخل څخهسې درپه زوره پي يڅوک وغواړ کلهشي  یکٻد. ئکٻږده خپلې پيسې څو مختلفو ځاي
يوه بټوه له لږ څه ناڅيزو پيسو سره او څو دانې د . ئوي که دوه د پيسو بټوې ولره بده به ن ي،شي نور Fس واخل یکړی کٻد

  .اعتبار له مودې څخه تيره شوې وي بانګ کارتونه او د پيژندنې کارت چې نيټه يې د 

  .ئه ځانه سره تصفيه شوې اوبه ولرل ئش یکولوي ه اوبه ن پاکېې ځينې ځايونو ک

  .ئصابون له ځان سره ولر ئځان پاک وسات

  .يشي ستاسې حال ښه کړ یښه چاکليټ ځينې وخت کول ئيوڅه چاکليټ له ځانه سره ولر

  !ئونيس ېھم په پام ک يټک ې$ند، کله کله شانھمدا

 رد پاتی شويو انسانانو  پ شمٻردا  ېچئ وکړ ښښکوو خ ،ده برخهيوه  يد خبريال ېشخړ خلک د يوږاو  يبی کوره شو

 له ېمثY کور ي ېچ ئپيدا کړ څوکاو ھغه  ئش ېد پاتی شويو کسانو په لټه ک. يولرچې اغيز  ئوتړ ېپوستکو او غوښو پور

. ئبيانو يد ھغه په شان د ېپه واقعيت کی د ټولو انسانانو کيسه چ تاسېسره  ېپه د. ياو کيسه تکرار کړ ي]سه ورکړی و

ته راغلی ښه  ېمخ ېاو ھغه عمل چ يونيس اړيکهليدلی  ېي زيانخلکو سره چی  وھغ لهخبر خلک  چې يکو مرستهکار  غهد

  . يدرک کړ ېي

  .ئموضوع په وينا ټوله کيسه بيان کړ ېه ډير دقت سره د وړپ شئکولی  تاسېکار سره  غهده پ
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 ېھغه کيسه چی واي ،بيان کړه ېپه څرګند ډول ي. هياتو څخه مه تيريږجز له) يو ه برابرله يو پنډ سرچی  ئموټی پيدا کړ(

  .يمخامخ راشته سترګو   ياو د اوريدونک يو ۍژوند

کومو رم پوکو زهچی  ېدا خبر ،ئخپل ځان نه پوښتنه وکړله . ينظرونه لر ھرڅوک خپلد پيښو په پيښيدو  ېچ وي پام مو

    ھغه خلک  ښاييئ وکړفکر پاړکو؟ نورو رپ ېيا د ټولن معلوليت لرونکو ډاګانو،وب ماشومانو، ښځو، رپ. يولر اغيزخلکو به ډير

  .يونه لر يې د ويلو طاقت يليک ې رپوټچ

  !ېځان خيال به سات د ېقاعده داده چ يد خبريال کړکيچد 

له ]سه ن ھيڅ خبر د ځا تئوساد خپل ځان خيال  ېټولو ک ېده پ -يا ګډوډی او جنګناروغي  سيYب، ،يوچکال ،زلزله

سختيو او جنګونو  رخپله خبرونه پ. يخبر ]س ته راوړ کولیي خبريا]ن نه ش يمړه او ټپ    .يلرارزښت نه ورکولو 

  .يوخوندي اول بايد ستاسې امنيت ! سئو او ېکبايد د خپل ځان په فکر دي نو ځکه خو يتړل ېپور

لومړی اړتياوې په پام کې .لري اړتياتو کولو ته چم ېډير د خپرونله ھرڅه بيا  ئځای ته سفر کو ييو خطر لومړی
د انسانانو يا  ېچ ئھغو خطرونو ته ځير اوساو  يشيان در سره و ي اړتيايياصل  د  ئاوبه له ځان سره يوس. ئونيس

ساعتونوکی کار  بيBبيلومختلفو Fرو نه په  ديرغمل نيونې ځای کې ياست له که چٻرې  .له لوري متوجه ويطبيعت 
د  ېد امکان په صورت ک ېپه جنګی ځايونو ک. ئوزکور څخه بھر مه راو لهوخت ټاکلي  راو ھره ورځ پ ئش ته Fړ
 ئشان ښکاره شه پ ياوسيدونک يرايو ښ چې ئواغوند يکال ېپه ھر حالت کخو  ئواغوندۍ او جامې ضد خول ګولۍ
  )یل ښه دستکاليو اغو يکاليو نه د شخص له پوځي(په شاند سرتٻري نه 

په ګرمه او . ي ويزده کړ مو استعمالول  ود ھغ چېده غوره او  ئځان سره ولرله ه بايد زيرم مړنيو مرستولود 
  .ئوچيدو متوجه اوسبو وبدن د ا بايد د لمر سوزيدو او د ېاوچه ھوا ک

او  ئسوا ېسره په اړيکه ک ھمکارانوخپلو ملګرو او تل  ئواغوند) يکال يد ژم(ي کال وړد سھم بايد  ېپه يخه ھوا ک
  .ئاوسو ېد حل په فکر ک د احتمالي ستونزې   ھميشه 

  .ئباسونه ياده  لهکمر بند ھم  منيتيا نو يخبرياFن وژل ېھر څه نه زيات تر اوسه پورله  ټکر روټد مو

  ول څوک دی ؟ولو مسساتدامنيت  خبريا$نو د 

  پوليس؟

  ملي اردو؟

  ملي امنيت ؟ 

  اطBعاتواو فرھنګ وزارت ؟ د

  رسنۍ ؟

  قومي مشران ؟

  ست ؟يخپله ژورنال
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  ؟چارواکيدولتي 

  :وخت رپ دسفر

  سيمو ته سفر کوي کومو وسايلو او تجھيزاتوته اړتيا لري ؟  هستان ناامنيکله چې ژورنال

  .غوره کول يوه مناسب موټرسفر له پاره د د 

  .دموټر ازموٻلمخکې څخه له سفر 

  . درمل دوا

  .اوبه او ډوډۍ

  .پيسې له ځانه سره ولرئ ېمروج)شيه ون څخه استفاده بھرنيوپيسو له وساتل شيکې  یپه مناسب ځا(پيسې

  .څخهدموټر ازموٻل وروسته له دريدلو

  .غوره کولد يوه مناسب ھوټل 

  .غوره کولامنه کوټې يا خونې  يوې با دپه ھوټل کې 

  .له مناسب خوراک څخه استفاده

  .وټاکئپه پام کې نيولو سره جامې دودونو  د فرھنګ  خلکو د

  .وخت له ھوټل څخه ووځئ رپ اړتياد يوازې 

  . ونهامنيتي تدبيروخت  رو پمخ کٻدکمين سره له 

  . ونهد چاودنې پر مھال امنيتي تدبير

  .ړې له ماينونو څخه ځان لرې وساتئسړک غا د

  .مه دريږئ کې مخ کٻدلو په وخت  کومې بلې پيښې سره ديا  مخ کٻدو له ټکر سره د

  . ونهوخت کې امنيتي تدبيرد Fريونونو په 

  )ارتباطات(اړيکې

  .وخت په منظم ډول د د فتر له مسوولينو سره په اړيکه کې واوسئ رسفر پ ـ د

  .سره په اړيکه کې واوسئچارواکو ـ له امنيتي 

  .ومي مشرانو سره خپله اړيکه وساتئـ له ق

  .ا طBع په Fس راوړئ ھکله مسلو په  نورو څخه د امنيتي وضيعت په اړه او ھم د نوخبرياFـ له سيمه يٻزو 
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 تاسېس خبUدمسلک او کار له پلوه  ېچ مانا ېدا په د. نو په کورکې تيره کړئخبرياFې شپه د په وخت ک اړتياـ د 

   .کس دی ېدږته يو ن تاسېھم مسلک او 

بالخصوص ھغه  ياچوامنيت په خطر کی و تاسېسښايي ئ ٻږدوونه ل وسايل له خپل ځان سره ډير قيمتی کٻدی شي 
ې ته چ يمېسې ھر ېچ ئبايد کوښښ وکړ ځکه خونو  يظاھر ته د ھغوی ډيره توجه و تاسېکسان چه غله وی س

   .ئکړې  برابرې مطابق خپل ځان او جام ېد ھغ ئځ

څيز نه  هد ھغ ېچ يی شنه نو کيده ک ئکړ ېبايد وري يغواړ تاسېنو ھرڅه چه له  ئږمخ کيله غلو سره  ېکله چ
  .يژوند واخل تاسېنه سورکو

  :سرچٻنې

 غهد پاڼو او کتابو نو څخه ګټه واخلئ چې دوب  شي د Fندې انترنيتي کٻدی له پارهتر Fسه کولو  ومالوماتد Fزياتو 

  :شويده استفادهکتاب په ځينو برخو کې له ھمدغو سرچٻنو 

وږې يا سنبلې  د ١٣٨٧کال، د عBمه طبايي پوھنتونتھران،  ،ايران)نعيم بديعي، حسين قندي(نوي ورځپاڼه ليکل -١
        .مخونه ٩٠-١٢٣-٢٣۴-١٣٣-٩٨ -،  ٣٠مياشتې 

 -١٢٣ -٣٩ -٢٢،    ١٣٧٩ال ک،  ايران، تھران ،پيژندونکی ټولنهحسن،  ،دکتر نمک دوست (د مرکې بنسټونه -٢

  .مخونه ٢۴٣- ١٢٢-۶٠

   ...……….…………www.bbcpersian.com.......................پاڼه پاڼهبخبري ود بي بي سي  -٣

  …………...….……………JadidNews.com 2006 .....................پاڼهبيوز وند جديد  -۴

  

  ..………..…….…………………www.2.irna.ir................پاڼه پاڼهخبري وب) ايران ( د ايرنا  -۵

  www.dwworld.de/dw/0,2142,641,00.html ....................وبپاڼهخبري ) آلمان(دويچٻوله د  -۶

 RGUITAR.COM Coming Soon ..................  .........................پاڼهد رويتر خبري وب -٧

  ٢٨.٧٠،  ۴۴،  ۵٨.  ،١٣٧١سروش،: تھران. رحيميان يمھد:ژباړونکی ،تيرل، رابرت ،تلويزيون،   مزـ ژورنالي٨

  .مخونه

  .مخونه ۴٣،۴۴،۴٧،  ۴١،۴٢  ،١٣٧۶گلشھر، : شيدا، حسن ، تھران ،  ھنر يد ويندوي - ٩

  F١٣٨٩سي منول کال  يد جن پريستر آسترليايي د انترنيوز د ترينر  - ١٠

     .مخونه ۴٠ – ٢٩ – ٢١ -١۵ -١١  يراديو ژورناليزم  ليزا آپتن آسترلياي -١١

     .مخونه ٩٨-۵٨-۴٩ سBکاررسنيو حقوقي  درسنيو حقوقي موضوعات محمد آفتاب عالم د -١٢

  .مخونه ٢٨٨-٣١۶-١٧٣سعيد خاکسار انتشارات ارديبھشت  ژباړن –ديل کارنګي  –د ويناکولو اصول  ١٣
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- ۴١-١٧-١۴يو نس شکر خواه  –علي ايثاري کسمايي  –سوزاندان  –د مرکې کولو طريقېپه مطبوعاتو کې  -١۴

  .مخونه  ۶١-٧١

او را ټولونکی تھران د صدا او سيما خپروندويه –د خبرليکلو اصول د ورځپاڼوليکلو پيژندنه، نصراللھی اکبر  -١۵
  .مخونه ١١٠   -٢٣-۶۵- ٩٨-١٩ټولنه ، 

-١٩٨ھجري شمسي ،  ١٣١٧کال ، وندويه ټولنهپرويز د صدا اوسيما خپر يپوښتونو کولو اصول، شيران د – ١۶

    .مخونه ٩٨-١٨-٢٣

- ٢٩ھجري شمسي  ١٣٧٩افغانستان د ميوند خپرندويه ټولنه کال يزم لړۍ، پوھاند محمد کاظم آھنګ د ژورنال -١٧

١٢-٣٣-۴٩٨ -٩  

  .مخونه

ھجري  ١٣٧٧، پوھاند محمد کاظم آھنګ د صبور اسBمي خپرندويه ټولنه کال دود بنسټيز ليک د خبر ليکلو -١٨
   . مخونه ٩٠-۶۵-٩٨-٩٢- ۴۴شمسي 

 )ادارې کې د خپلواکو رسنيو د مBتړپه افغانستان  (دفتر ، د نیيخبريالي ، څيړنٻزه خبريالاو پر مختللې  هيزنسټب -١٩

  .ښوونيزې جزوې

  ھجري شمسي کال ١٣٨۶ مخونه،  -١۴٨-١۴٧  ،اخBق اوحقوق يخبريالد . ، باختريمنيژه -٢٠

  فونهدرسنيو د جرمونو تعريمخ ،٧٧ د حقوقوترمينولوژي ، -٢١

  کابل   ھجري شمسي کال، ١٣٨۵حقوق، زی،د افغانستان د ټوليزو رسنيو نصرA استانک  -٢٢ 

  ھجري شمسي کال)١٣٨۴(د افغانستان د ټوليزو رسنيو قانون    -٢٣

  آنBين ښونکي نظريات يخبريالاف د –سي  –د  آی اميد معماريان؛  -٢۴

  ھجري شمسي کال ١٣٨٧ –ي منولونه د سولې او جنګ د رپوټ ورکونې انستيتيوت Fس -٢۵

 ١٣٧٨، ژباړن مسعود اوحدي ، تھران د مفاھيمو طبقه بنديبوعاتو کې په مطبليک ريد و ادوين ھارولدسن ،  -٢۶

  ھجري شمسي کال

  ھجري شمسي کال ١٣٧٨، بينګر اتولر، اقناعي اړيکې، ژباړن علي رستمي، تھران -٢٧

 سنۍ، فصلنامه د رسنيو د څيړنې مرکز، باړن محبوبه ملک لو، رژ» د سياسي تبليغ جوړښت« جووت ګرت ، -٢٨

  .مخونه ٣١نه تر  ٢٣

اکبر مير حسيني اوقاسم کبيري، تھران ، امير  ژباړن اړيکو خبرې،  رکې پ منځ ډبليو، د خلکو په. کلتنر جان  -٢٩
  ھجري شمسي کال ١٣٧۶کبير، 

  ھجري شمسي ١٣٨٣دوھم چاپ  ، تھران رونه خپ اکتر مرتضی کتبيد ډ، ـ Fزار ژوديت، عمومي افکار٣٠
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 . مخونه ٣٩٠ -٣٨۶  ،٣، ج داړيکو نړيواله دانش نامه" و تعريف،ا ختاريلنډ فکار ، عمومي ا" ، دويسن، فيليپ -٣١

    کال ديزږزي ١٩٨٩د اړيکو مکتب او د پنسلوانيا پوھنتون ،  ،خپرول په ګډه توګه د انبرګ په مرسته

؛ ۴مخ، ٢١، ج اړيکېمجله  ي، کانادايتشويق او جوړونه: عمومي افکارو ژان پير کارير، اگانگراس، آنه  يمار -٣٢
   زيږديز  ١٩٩۶کال 

  .زيږديز  ١٩۴٠کال   ، مجلهټولنيزه   ي، امريکايښکلي خبرونه. پارک آر -٣٣

  زيږدی ١٩٨٩ کال  ،4 مخ، ھيريس، ېنکي اړيکو بيلود سياس، رسنۍ. والتون د -٣۴

   .ېاوليکن ېمقال ېشو ېسھار خپرد نظير احمد  -٣۵

  ېرسال يدرس )په افغانستان کی د خپلواکو رسنيو د مBتړ (دفترد نی  -٣۶

  ))ايډت اوکتنه دخپلواک احمدزيي تبليغاتی شرکت (( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 


