








 د لوړو زده کړو وزارت پیغام
 

د برش د تاریخ  هام تلفو او د ی  کاا کفارل د وواو ې  هاو ا هام 

 .السفم یې ړلاو  سارتوو ې  رول لاو کاا مخال تلاو ی ل لوباول  د 

دیيس کفرل د نصرل ېسريس بلرم جاوړ   ېاا د هدک کاد  د 

کی یت هم لوړ لو کا تلو ېیهښت لل . لم  مد  ېتوام د ندخوېلاو 

تعیری نو  د  رت د غوښفنو ې  د ټولنا د ېړتیر   هم نظل کا نیولاو هک برخاد  هیژندل شوخو

 نو  دیيس توېد ې  کفربونم د تحصوینو لوریک بلېبل ې  ېرپ يش.

لم ښرغوو ېسفردېنو ې  لیکوېالنو څلم د هړک لام کاوتم تننام کاو  ېاا د ېتادېیک هخاری خاا 

څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی  ې  ېخسفو  ې  د کوونو هم ې ږد  کا خا هم رووو ېړ ناد  

ء کاد  د  ې  د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف  ژبرړيل د   رول تيل هوی خا ېدې

د . لم نوی  ښرغوو ېسفردېنو ې  هو رنو څلم  و هم دینښت غوښفنم کو  تال څاو هام روواو 

يس کفربونم ې  دیيس تاوېد بلېبال ې  ېارپ کاد   ېاا لام ېارپ ېړ ند  بلرو کا نو  دی 

 ی سفم د ګلېنو تحصوینو هم  ېک کا  یکدل يش ې  د هدک کاد  د کی یات هام لوړ لاو ې  د 

 وومم هل سا هم هلتلفګ کا خا نېک ګر  ېریسف    . 

د لوړ  هدک کد   هېیت دې رووام دنادک باويل ېاا د ګلېناو تحصاوینو د وومام سا حا د 

 لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری  ې  نو  دیيس توېد بلېبل ې  ېرپ کد .لوړ لو 

څلام تننام  کې  هتوږ  مکری مېکرت خحیا   ید  (KAS) بنسټ کرنلېد ېدنر ی لم اهم هر  ک

 د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.  د  کفرلکو  ېا د 

لېرفیر  تاوتم تال څاو هام نیا د   یوم تندک خو ېا نوتوړ  ګټویک هل سم د ې   کد  ې  ه

 یېتوونکا کا د  ل دیيس تضمون لوریک ل  تل ل ک خو تعیری  دیيس کفرل  لل .
 

 هم دینښت

 هو نوېل د کفوی فلخدک توتند

 د لوړ  هدک کد   هخلک

 ۹۳۱۵کربل  



 
 

 قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!

کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو  ګهه ګ ه   ونوافغانستان په پوهنتون د

ړه میتهود معلوماتو تهه س  رسهی نهه لهري  پهه زا ونويشمیر استادان او محصلین  وو زواتکېږي. 

 ټیه چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه  ګټه اخيل ګه  نوچپرتو  او نواو له هغو کتابو  تدروس کوي

 کیفیت فوتوکاپي کېږي.

  طبهي پوهنتهون کابه    کاب کاپیسها  ننګرهار  خوست  کندهار  هرات  بلخ موږ د ېاوسه پور  تر

سههاينس   د طهه   يس کتابونهههدر  مګتلهه عنوانههه  ۲۲۸لپههاره او کابهه  پههون تګنیههت پوهنتههون 

آملهان د علمهي همرهاروو ټههولنې د  يطبه ۶۹) واو زراعهت پوهني هه نهالیڅ   ژور انجنیهري  اقتصهاد

DAAD  ۰۱۱  د افغان ماشهومانو لپهاره د مرمنهي کمېټهېغیر طبي  ۲۱طبي رسه له Kinderhilfe-

Afghanistan  ۴ آملها  او افغها  پوهنتونونهو ټهولنې د يغیر طبه DAUG  ۲  پهه مهڅار غیهر طبهي

د  Afghanistan-Schulen  ۰کتها  د  ۰  يان کنسهولګر ان مموهوري فهدران مه  د آملرشو  کې 

 .چاپ کړي ديپه مان مرسته  (د کانراد ادناور بنس  کتابونه نور ۳ډ او واک اېسل

پوهنيیهو تهه پهه وړوها توګهه اړونهده واد ټولو ېچې نوموړي چاپ شوي کتابونه د ه  د وادونې وړ ده

ګهه   ڼېووه  پها www.afghanistan-ecampus.org لهه کتابونهه يچهاپ شهو ټون  .ش  شوي ديېو 

 .کوسی شئ ډنلو و اډ

 د  ې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت هحان کې تر رسه کېږي چ ېدا کړنې په داس

 کلونو په ميل سرتاتیژوت پالن کې راغيل دي چې: (۲۱۰۴ه  ۲۱۰۱)

علمهي  د لوړو زده کهړو او د وهوونې د وهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو  کهره او"

معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو 

او پښهتو  ي ژبې  ګه دريانگروڅ لپاره له   روفور ي نصا  د يش د تعلیمفرصت برابر 

و ژبههاړن اړوههن دي  لههه دې امرانههاتو  ګههه پرتههه د مههواد دريسژبههو تههه د کتههابونو او 

س  نيش کوسی عرصي  نووو  تازه او کره معلوماتو ته  تاداناسپوهنتونونو محصلین او 

 ."پیدا کړيرسی 

رسه مرسته وکهړو او د چپټهر  نومونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونو 

د و او لرچههر نههور دوران تههه د پههای ټرههی کېههږدو. د دې لپههاره دا اړونههه ده چههې د لههوړو زده کههړ 

 .کتابونه چاپ يشدريس عنوانه  ۰۱۱  ه نا  هموسساتو لپاره هر کان 



 

، چو  هوه لولوو ميولرخ  کلوو کو  نوون کتا ونوه ولیروخ، وله ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کوو 

نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا    وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه، لرچوک

 ،وو وسوته یو  د اړونوو هوه   و اکړن چ  هه ښوه کیییوچ چواا او  ی  اک ک هه و  مونږز  ،تیا  کړن

او  ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه یواد شوویو هموا نګوه د .استادانو او محصلی و هه واک کو  و کوړو

 . من ګامونه هو ته کړویهوې  کله ک  اغڅو هه ګ   تک ، له مونږ رس  رشیک کړن نظکیات

تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو   خوا پوره زوهار اوسهت  شهوی دی لفینو او خپروونرو لهؤ د م 

 د کتها  پهه محتهوی کهې  ینهې کیهدای يش بیها هه علمي معیارونو په اسا  برابهر يش  خهو 

وهو تهر  هو خپه  نتروهات او    نو له درنو لوستونرو  ګه هیله مندول دن يشتیروتنې او ستونڅې 

 تر  و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.   ه راولیږيل  او وا مونږ ته په لیرلې بؤ نیوکې م

 یړ کچې د دغه کتا  د چاپ لګښت وې ور   ګه ډېره مننه کوو (KAS) بنس  کانراد ادناور له

 .ید

 & CIM (Center for International Migrationله دفرت او  (GIZ)آی زوت  مېد په  انګړې توګه 

Development)   کلونو کې په افغانستان کې د کار امرانات برابر  اوورو چې زما لپاره وې په تې ګه

 مننه کو .د زړه له کومې  ه   دي  يکړ 

پوهنهوان محمهد عه  ن علمهي معهین د لوړو زده کړو له وزورې پوهنوان دوکتهور فروهده مومنهد  

پوهنيیهو د د ننګرههار پوهنتهون   احمهد طهارص صهدو ی معهینرسپرسهت ري امان او ادي  بابر 

وررسه وهې او مرسهته  لېهڅهو وهې و استادانو  ګه مننه کو  چې د کتابونو د چاپ لړۍ ارویسانو 

-خپه  د کلونهو چهېکهو    وهېمننهدوی يه  او سهتاينه ر ېډ ګه  مؤل د دغه کتا  له . ې دهکړ 

 کړ.  ېپه وړيا توګه ګرانو محصل نو ته وړاند ېوکلونو زيار 

 ګهه احمد فوی  حبیبي او فض  الهرحی    هر وو حرمت هللا عڅوڅ همدارنګه د دفرت له همرارانو

 نه ستړې کیدونرې هلې  لې کړې دي.ه  مننه کو  چې د کتابونو د چاپ په برخه کې وې 
 

 سالکارد لوړو زده کړو وزارت   کډاکرت وحیی ورد 

   ۲۱۰۹ دسمربکاب   

 ۱۴۶۹۱۰۴۹۴۱  ټیل فون: د دفرت

 textbooks@afghanic.deامي  : 
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 ١٧٦ .............................. د امریکا ملي نشراتي شرکت یو ویاند ته الندې شرايط  ايشي دي

 ١٧٧ .............................................. هغه اننې چې له یو ویاند خه لوی ویاند جووي
 ١٧٩ ............................................................................ خبرونه او د هغې ترتیب او اصالح

 ١٨٦ ........................................................................................................... اخباري جمله
 ١٨٦ .......................................................................................................... رایويي جمله

 ١٩٢ ............................................................................................................. د هوا حالت
 ١٩٣ .......................................................................................................................بیانیې

 ١٩٥ ......................................................................................................................... وینا
 ١٩٦ .....................................................................................................................یووالی

 ١٩٦ ................................................................................. وینا باید ساده او د فهم و وي
 ١٩٨ ........................................................................................................ عمومي ویناوې

 ١٩٨ ........................................................................................................... علمي ویناوې
 ١٩٩ ............................................................................................ ردی مېز، بحث (وینا)

 ٢٠٠ ....................................................................................رایو د خلکو په خدمت کې
 ٢٠٢ .......................................................................................................... رایويي حرفه

 ٢٠٥ .................................................................................... د با تجربه اشخاصوسپارتنې
 ٢٠٧ ....................................................................................................................... لنیز

 ٢٠٨ ........................................................................................................ تمريني پوتنې
 ٢٠٨ .................................................................................................................. مأخذونه

 شپم فصل
 مرکه نه وکو؟

 ٢١٠ ...................................................................................................................... سریزه
 ٢١٢ ....................................................................................................................... مرکه
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 ٢١٤ ................................................................... )Radio Interviewرایويي مرکه (
 ٢١٤ ........................................................................................................ د مرکې ولونه

z٢١٥ ........................................................................................................... خبري مرکه 
 ٢١٥ ......................................................................................................... معلوماتي مرکه

 ٢١٥ ...................................................................................................... غیر رسمي مرکه
 ٢١٦ ........................................................................................................ مذاکراتي مرکه

 ٢١٦ .......................................................................................................... شخصي مرکه
 ٢١٦ .......................................................................................................... د مرکې میتود

 ٢٢١ ............................................................................. د مرکې د اطالعاتو د ثبت وسایل
 ٢٢٢ ..........................................د مرکې وسایل هم د پوتنلیکونو په یر په دوه وله دي

 ٢٢٢ ............................................................................................ د مرکې د میتود ولونه
 ٢٢٣ ............................................................................... ساختار لرونکي یا منظمې مرکې

 ٢٢٣ ................................................................................................... نیمه نا منظمه مرکه
 ٢٢٥ .................................................................... ساختار لرونکي یا نیمه منظمه مرکهنیمه 

 ٢٢٥ ........................................................................... د مرکې په میتود کې اجرايي کتنې
ول مرکې ل ٢٢٧ ............................................................................................... د هر 

 ٢٣٠ ..................................................................................... د مرکې د میتود نیمتیاوې
 ٢٣١ ....................................................................................... مرکه کې د پام و کي په

 ٢٣٤ ......................................................................................................................مرکې
 ٢٣٩ ................................................................................................ بنسیزې الرې چارې

 ٢٤٠ .................................................................................. پوتنې د مرکې د مال تیر دی
 ٢٤٢ .........................................................................................په سمه توه ترالسه کول

 ٢٤٣ ......................................................................Source of Newsخبري سرچینې 
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 ٢٤٣ ............................................................ له خبري سرچینې خه د ې اخیستنې اتیا.
 ٢٤٤ ................................................................................................ السوند (مستند کول)

 ٢٤٥ .................................................................... له سرچینې د ې اخیستنې الرې چارې
 ٢٤٧ ...................................................................................................... د سرچینو ولونه

 ٢٥١ ............................................................................ په سرچینه نه اعتبار کولی شو؟
 ٢٥١ .................................................................................................. د ورپاې سرچینې

 ٢٥٣ ...................................................................................................... پر سرچینه اعتبار
 ٢٥٣ .................................................................................................. د سرچینې راکون

 ٢٥٣ .................................................................................................... واکد سرچینې 
 ٢٥٣ ............................................................................... د سرچینې د اعتبار په اه ینې

 ٢٥٥ ............................................................................. د له ییزو ایکو د وسایلو پیژندنه
 ٢٥٥ ............................................................................................... ویا سرچینې او مخبر

 ٢٥٧ ....................................................................................... نا دولتي سرچینې دولتي او
 ٢٦٤ ......................................................................................................... خبري اژانسونه

 ٢٦٦ ....................................................................................................................... لنیز
 ٢٦٧ ........................................................................................................ تمريني پوتنې

 ٢٦٧ .................................................................................................................. مأخذونه
 اووم فصل

 خبرونه ه ته وایي ؟
 ٢٦٨ ...................................................................................................................... سریزه

 ٢٦٩ ................................................................................................ خبرونه ه شی دی؟
 ٢٧٠ .............................................................................................................مناسب والی

 ٢٧٠ .........................................................................................................................اغيز
 ٢٧١ ............................................................................................................... ندې والی
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 ٢٧١ ..................................................................................................................... مباحثه
 ٢٧١ .............................................................................................................. مشهوروالی

 ٢٧١ ......................................................................................................................... بهیر
 ٢٧٢ ..................................................................................................... غیر معمولي والی
 ٢٧٣ ...................................................................................................... د خبرونو ولونه

 ٢٧٥ .................................................................................................... د ژورنالېست رول
 ٢٧٧ ................................................................................................. او توازنبې پریوالی 

 ٢٧٩ ................................................................................................. د خبرونو برابرونکي
 ٢٨٣ ...................................................................................................... د رپو اخیستل

 ٢٨٦ ....................................................................................................................مشاهده
 ٢٨٨ ...................................................................................................................... ینه

 ٢٩٠ .................................................................................................................. سرچینې
 ٢٩٢ ......................................... Values of Radio Newsد رایويي خبرونو ېې 

 ٢٩٣ .................................................................... Truth and Accuracyریتینولي 
 ٢٩٩ .......................................................................................................... رپو ورکول

Focus ٣٠٠ .................................................................................................... یا تمرکز 
 ٣٠٣ ....................................................................................................................... لنیز

 ٣٠٤ ........................................................................................................ تمريني پوتنې
 ٣٠٤ .................................................................................................................. مأخذونه

 اتم فصل
 مسلکي تبصرې نه کېي؟

 ٣٠٦ ...................................................................................................................... سریزه
 ٣٠٩ .................................................................................................. تبصره ه ته وايي؟

 ٣١١ ......................................................................................... ې موخې او دندېد تبصر
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 ٣١٣ ....................................................................................................... تبصره لیکونکی
 ٣١٦ ....................................................................................................لوربنسیز امونه

 ٣١٨ .............................................................................................. حالت او پروسهرتیا، 
 ٣١٩ ...................................................................................................... سیمانتیکه مبارزه

 ٣٢٠ ................................................................. له نورو ولونو سره يې توپیر او ورته والې
 ٣٢١ ...................................................................................................... د تبصري ولونه

 ٣٢٧ ....................................................................... لیکلوپه اه طالیی دساتيرد تبصری د 
 ٣٣١ ...................................................................................................... په خبرونو تبصره
 ٣٣٢ ....................................................................................................... د تبصرې برخې

 ٣٣٤ ................................................................................................ د تبصرې موضوعات
 ٣٣٤ .............................................................................. چارو د تبصرې پرورامپه روانو 

 ٣٣٤ ..................................................................................................... په سپور تبصره
 ٣٣٤ ....................................................................................................................... لنیز

 ٣٣٥ ........................................................................................................ تمريني پوتنې
 ٣٣٦ .................................................................................................................. مأخذونه

  
 نهم فصل

 رپو نه لیکل کېي؟
 ٣٣٧ ...................................................................................................................... سریزه

 ٣٤٠ ......................................................................... یو ه رپو لن، روانه او کره وي
 ٣٤١ ........................................................................................................ Leadسرکي 

 ٣٤٣ .................................................................................................... د رپو جوت
 ٣٤٨ .................................................................................. Attributionنسبت ورکول 

 ٣٤٩ ............................................................. Sound bitsنقل قول یا لنې رندونې 
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 ٣٥٠ .................................................................................................................... شمیرې
 ٣٥١ ...................................................................................................... د رپو تصحیح

 ٣٥٢ ............................................................................................ چاپيریال روغتیا، علم او
 ٣٥٤ ..................................................................................................... پولیس او محکمه

٣٥٦ ................................................................................................................... سپور 
 ٣٥٩ ........................................................................... د رایويي یا تلویزوني رپو لیکنه

یويي رپو٣٦٢ ........................................................................................................ را 
 ٣٦٢ ........................................................................................................ د رپو تیارول

 ٣٦٣ ..................................................................................................................نیوز ریل
 ٣٦٣ ....................................................................................................... نیوز ریل تیارول

٣٦٣ .......................................................................................................................... غ 
 ٣٦٦ ..................................................................................... رایويي او تلویزوني خبرونه

 ٣٦٧ .............................................................................................انالین یا پرلیکه خبرونه
 ٣٦٨ .........................................................................یا کیسو بې او ولونه storyانالین 

 ٣٦٩ ............................................................................................................. انالین لیکنه
 ٣٧٠ ....................................................................................................................... لنیز

 ٣٧١ ........................................................................................................ تمريني پوتنې
 ٣٧١ .................................................................................................................. مأخذونه

 لسم فصل
 رايويي او صوتي پو ته لنه کتنه

 ٣٧٢ ...................................................................................................................... سريزه
 ٣٧٧ ........................................................................ رایويي او صوتي پې ه شی دی؟

 ٣٧٨ ...........................................................................................................رایويي پې
 ٣٧٩ ................................................................................................................ غ او په
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 ٣٨١ ............................................................................................. د غيزو پو اننې
 ٣٨٣ ......................................................................... )Wave Rangeد پو محدوده (

 ٣٨٥ .............................................................................................. د رایويي پو ولونه
 ٣٨٧ ..................................................................................................... لېدېدونکې پې

 ٣٨٩ ............................................................................................... الکترومقناطیسي پې
 ٣٩٠ ............................................................. د رایو د انتن لپاره د برق د تولید رنوالی

 ٣٩١ ......................................................................................... د فریکونسي د پې طول
 ٣٩٣ ......................................................... الکترومقناطیِسيپې او د هغې د خپریدو سرعت

 ٣٩٣ .................................د  ژورنالیستانو لپاره د فریکونسي او طول پې د پیدا کیدو اتیا
 ٣٩٤ ......................................................................................................... د پو تصنیف

 ٣٩٧ ............................................................................................. د پو د خپریدو الرې
) بانBAND(......................................................................................................... ٣٩٨ 

 ٣٩٨ ......................................................... ) مخلوطه کوونکيModulationماجولیشن (
 ٣٩٩ .................................................................................. باندې AMه والی پر  FMد 
 ٤٠٠ ............................................... M (Modulation Degreeماجوليشن ضریب (د 

 ٤٠١ ........................................................................... رايويي پې نه موندل کېي؟
 ٤٠١ ................................................................................................... د ترانسمېتر تعریف

 ٤٠١ ........................................................................................................ سمېررایو ران
 ٤٠٣ ............................................................................................... فرستندي (لیدونکي)

٤٠٤ .................................................................................................................... پرازي 
 ٤٠٤ ...................................................................................................... د پرازي ولونه

 ٤٠٦ ............................................................. )Radio Regulationرایويي مقرارت (
 ٤٠٦ ........................................ د ن تقسیم بندي وېش په مختلفو برخو (د رایو له نظره)

 ٤٠٨ .................................................................................................. رایو ه شی دی؟
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 ٤١٠ .......................................................................................................... رایويي چینل
 ٤١٢ ............................................................................................ لوسپیکر ه شی دی؟

 ٤١٢ ................................................................................................... د لوسپیکر ولونه
 ٤١٣ ......................................................... آیومنیتور او لوسپیکر ترمن توپیر ه دی؟د 

 ٤١٣ .............................................. د رایو په سیستم کې د حجم واحد اندازه اخیتسونکي
 ٤١٤ ......................................................................................د سينال اندازه اخیستونکی

 ٤١٤ .......................................................... د سينال د قلعه (یا وک) اندازه اخیستونکي
 ٤١٥ ............................................................................ د حجم د واحد اندازه اخیستونکي

 ٤١٥ .............................................................. د بصري سطحې نه زیاتره اندازه اخیستونکي
 ٤١٥ ................................................................................................................ ماجوليشن

 ٤١٨ ......................................................................................................... رایويي انتنونه
 ٤١٩ .................................................................سیستم کې د ماجوليشن ولونهپه دیجیتال 

 ٤١٩ ................................. د رایو په تخنیک کې ددیجیتال سیستم نه داستفادې رنوالی
 ٤٢٠ ......................................................................................................... لول او لول

 ٤٢١ ...............................................................................................د اواز لوول او یول
 ٤٢١ .......................................................................... Record volumeد ثبت حجم 

 ٤٢١ .......................................................................................د اوسنی عملی پایدار ساتل
 ٤٢٢ ...................................................... د ثبت شوي اواز اخیري یا وروستی برخې ته تلل

 ٤٢٢ ......................................................................................................... د ثبت موقعیت
 ٤٢٢ ........................................................................................................... د ثبت حالت

 ٤٢٢ .................................................................................... په یوه ترک کې له من ول
 ٤٢٣ ............................................................................... ولي فیتې یعنې کیس پاکولد 

 ٤٢٣ ......................................................... له یو ای خه بل ای ته د یو (ترک) انتقال
 ٤٢٣ ............................................................................. د (ترک) یوه مسیر ته نوم ورکول



  د راډیویي خپرونو تولید

Production of radio programs   

 

 

	
	غ

	
	 	

 ٤٢٤ ....................................................................................................................... لنيز
 ٤٢٥ ..........................................................................................................تمرين پوتنې

 ٤٢٥ .................................................................................................................. مأخذونه
 ٤٢٧ ........................................................................................................................ پایله

 ٤٢٩ .................................................................................................................. مأخذونه
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پوهان په دې باور دي، چې له ییزې ایکې د داسې قدرت لرونکي دي ، چې کوالی 
شي د لومي ل له پاره نوی نسل د انساني ژوند په تاریخ کې رامن ته کی، داسې 
نسل، چې له مخکینیو نسلونو سره خورا زیات توپیر لري ، د نویو ایکو په فضاء کې 

هغې ته وقف کی دی . له ییزې  وب دی چې حتی خپل وزار وخت یې هم
ایکې عبارت دي له برداشتونو ، عقایدو او د اطالعاتو رسول د له ییزو وسایلو پواسطه 
او د دغو اطالعاتو پیداکول د یو تعداد زیاتو انسانانو په واسطه په یوه واحد وخت کې 

ان یکوله ییزو ا ه زیاتوي : ( دتیا د هغېدی . الزار سفلو دومرتن په دې ا  د
نفوذ عظمت دی.) نو په دې اساس رایو یوه د ایکو وسیله ده چې د ولنې د ژوند 
د مسایلو په پر مخ ولو کې رغنده رول لري. په دې برخه کې تخنیکي امکانات او د 
خپرونو د جوونې د عملي کار طریقه په مجموع کې د دغې وسیلې د قدرت او 

نسونه د لوي یا په بل عبارت د تخنیکي وسایلو زیات بتوانایي پایه یعنې بنس تشکی
رایو د کار په زمینه کې د صوتونو مجموعه دی چې د اني قواعدو پر اساس 
نوموې وسیلې ته ورکل شوې او په نهایت کې یوه رایویي خپرونه جووي . باید 

وې کو . د ید رایویي خپرونو د جوونې باالقوه امکانات په مختلفو الرو برمال 
رایویي خپرونې تولیدونکی د دغو امکاناتو، الرو، اصولو په پېژندلو سره به قادر وي 
تر و مؤثر پیغام خپلو اورېدونکو ته ورسوي . همدا ول د یوې رایويي خپرونې 
تولیدوونکی په دې باندې قادر وي ، چې د خپلې خپرونې اورېدونکي داسې خپل 

مخکې افکار یو خواته پریدي او دا به هغه وخت ورته انته راوکاي ، چې خپل 
مسیر وي ، چې د رایو دیجیتال تخنیکي وسایلو د استعمال او رنوالي سره بلدتیا 

  ولري او هغه درست وکارولی شي.             
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دا اثر درسي ممد دی، په لسو فصلونو کې برابر شوی او د دې له پاره مو دغه عنوان 
قریبًا دا شپ يا اووه کاله کیي، چې د ژورنالیزم پوهني په تحصيلي غوره ک، چې ت

نصاب کې ای لري او په دې اه تر اوسه هم کوم چاپي کتاب ، چې درسي ممد 
وي وجود نه لري او د لکچر نو او تدریس له پاره مو د کابل پوهنتون او نورو 

 خه ونو له موادوروستیو ه پورته کوله او په دې وپوهنتونونو د استادانو د لکچر نو
کې زیات شمیر وانو استادانو او لیکواالنو مختلف وله رسالې او کتابونه چاپ کي 
دي ، چې په هغو کې زیات ه د رایو پرورامونو یا خپرونو له پاره موندل کیي 
ولې بیا هم داسې ممد کتابونه نه دي ، نو که ما هه وکه ، چې په دې برخه کې 

وه خدمتونه سرته ورسوم. لومی دا چې په په پتو ژبه یو داسې ممد کتاب ولرو، او د
بله دا چېعلمي اثر به شي. تر حده زیاته هه شوې، چې هغه مواد دلته ای پر ای 
کو ، چې د ورني تدریس له پاره په درد خوري د مختلفو اثارو ، لکچرنوونو او 

ت . د دې اثر په لومي فصل کې د رایو پیدایکتابونو خه مې ه پورته کې ده
او ارزت ته ای ورکل شوی دی ، په دوهم فصل کې رایو په ولنه کې ه رول 
لوبوي؟ په دریم فصل کې د رایو سویوانې او تخنیکي وسایلو ته ای ورکل 
شوی دی. په لورم فصل کې د رایویي خپرونو یا پرورامونو تولید پوره بحث 

وی دی. په پنم فصل کې د ویاندویي فن توضيح شوی او په شپم فصل کې مرکه ش
نه وکو په تفصیل سره بیان شوی دی او په اووم فصل کې خبرونه ه شي ته 
وایي ؟ او په اتم فصل کې رپو نه ولیکو ؟ او نهم فصل کې تبصره ه ته وایي 

لسم فصل کې رایویي او  تر عنوان الندې موضوعات ېل شوي، د  دې اثر په
  لن�ه کتنه شوې ده. صوتي پو ته
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�ولې رسن� او بیا په �ان��ې تو�ه راډیو چې نن سبا یې خپل رول په غریبو او وروسته 
پاتې هېوادونو کې تر هر �ه زیات ادا ک�ي او ادا کوي يې ، نه یوازې په وروسته 

ې بلکې په پرمختللو هېوادونو کې هم د یوې مهمې او تبلیغي وسیل پاتې هېوادونو کې
په تو�ه ور�خه کار اخیستل کې�ي . په غریبو او وروسته پاتې هېوادونو کې دغه 
وسیله تر نورو لکه تلویزیون ، ان�رنی� ، ویبپا�و او فیسبوک �خه ډېره اغېزمنه ده ، 

یې هر چېرته چې وغواړي دا �که چې الس رسی ورته اسان دی ، روزانه رسعت 
کولی  يش له هغې �خه ��ه اخيل . او بله دا چې راډیو نه یوازې دا چې یوه تبلیغي 

 وسیله ده بلکې د تعلیم او زده ک�ې له پاره خورا ډېره ��وره رسن� ده.
د راډیو کارکوونکي باید د �و اخالقو خاوندان وي او د خپلې �ولنې د خلکو او د 

سم په �ولو برخو کې مختلفې خپرونې جوړې ک�ي او خلکو ته پوهې او سویې رسه 
عامه پوهاوی او د زده ک�ې تعلیمي پرو�رامونه ، تفریحي پرو�رامونه ، ورزيش ، 
صحي ، اخيل او پخيل ، اد� او د �وانانو له پاره ذهني خپرونې او داسې نورې ورته 

  چمتو يش .
، او د راډیو خپرونو حق ،  په دې فصل کې مو د راډیو کارکوونکو وړ صفتونه

اورېدونکي ، د اورېدونکو اختالف ، له راډیو �خه زده ک�ه ، په اورېدونکو باندې د 
راډیو تاثیر �رن�ه اندازه کې�ي، د مخامخ کېدو یا تقابل د اندازه کولو طریقه ، 
پرو�رامونه �ن�ه جوړې�ي ، د راډیویي تشکیالتو جدول، او د هغه مرکزونه چې 

ه زیات ارز�ت ورکوي ، راډیو او د هغې بدلیدل په هر اړخیزه ډله ییزه خربونو ت
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وسیله، د راډیو �ان��نې ، په راډیو کې تصویر جوړونه ، چ�کتیا ، په راډیو کې ساده 
والی ، راډیو تعلیم ورکوي ، فردي تحرکات ، راډیو او �ولنه ، ، راډیو او د �ولنې افراد 

یل ، خربې اترې ، صو� افک�ونه ، موسیقي ، ته ، په راډیو کې د بیان ازادي ، و
  �ای ورک� شوی دی.

دا �ول توکي البته د دوی له پاره په دې برخه کې �ای پر �ای شوي چې په عميل 
زده ک�ه کې موږ وررسه په داسې پروسه کې هره ورځ مخ کې�و او د راډیو په اړه چې 

 لیديل هغه مو د هر چمن �خههر �ومره معلومات مو چېرته د کوم کلیوال په لیکنه 
سمن په تو�ه را�ول ک�ي او په دې برخه کې �ای ورک�ی ، هیله من یم چې د راډیو 
مسلک محصالنو له پاره ��ور �ام يش او په دې برخه کې به نورې ه�ې هم 

  وک�و .
	

	لن�ه تاریخچه
له ډېرې پخوا زمانې �خه د خلکو هیله دا وه، چې له یوې لرې فاصلې �خه د یو 

بل رسه مفاهمه او خربې اترې وک�ي 
خو د ساینس د پرمخت� �خه مخکې 
انسانانو ددې لپاره چې په خپل ذهن 
کې موجود معلومات خپل مقاصد او 
موخې نورو خلکو ته ورسوي نو د 
اورل�ېدو �خه به یې ��ه اخیستله، 

هغه داسې وه چې د یوه ج� غره یا  
غون�ی په رس به یې اور بل ک�، چې 

-Classics-Radio-Time-tunein.com/radio/Oldhttp://

http://www.hammondmuseumofradio.org/kdka.html3 
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غون�ۍ او غر به له هرې خوا �کاره کیده او خلک به پوهیدل چې کومه مهمه پې�ه 
یا خربه ده خپل �انونه به یې هلته ورسول �و د نوموړي پې�ې �خه �انونه خرب 

یدو رسه دا دنده بیا په ک�ي دا ددوی په من� کې ذري یا شفر وه. د وخت په تیر
سیمه کې چستو او چ�کو خلکو رس ته 
رسوله او یو او بل به یې د ورپې�و شویو 
پې�و �خه خربول چې نوموړو کسانو ته 
به جارچیان ویل کیدل او د هیواد په �ینو 
سیمو کې اوس هم همدا کار شته چې د 
کلیو او سمیو د خلکو له خوا �یني کسان 

ه یې د �مکې په استخدامیدل او هغوی ت
دریو فصلونو کې غنم، جوار او وری�ې او 

نور �ه چې کرل کیدل هغوی ته به یې ورکول چې د مسيل په نوم یادی�ي. هغوی 
په زیاتره مراسمو کې دنده لري چې خپل او خپلوان د ودونو، م�ی او نورو پې�و �خه 

دا  سیمو کېخرب ک�ي او زنانه یې د ��و خدمت کوی، چې اوس لپاره په زیاترو 
�که چې تیلفون او مبایل یعنې �یکنالوژي دا ستونزې تر ډېره حده کار کم شوی 

حل ک�ي دي. د خرب د رسولو لپاره به یې له چستو او تېزو کسانو �خه کار اخیست 
نتقال يش د همدې هلو او �لو په نتیجه کې وه چې د لوم�ي �ل لپاره تر�و خرب ژر ا

زی�دی� کال کې د  ۱۸۷۵یو عا� (الکساندر �راهم بل) په دې بریالی شو ، چې په 
زی�دی� کال کې  ۱۹۰۱ساعت ف� اواز د سیم په واسطه یوې فاصلې ته ورسوي. په 

http://www.oldmagazinearticles.com/1920s_Christian_Radio_Se

rmons#.VllxRNIrLIU2   عکس 
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ه اوقیانوس بلی خوا ت (�و�لیمو مارکو�) د (س) حرف اواز پرته له سیم �خه د
  ورسوي.

زی�دی� کال کې د آمریکا د بیرغ د خ�ولو خرب د (رابرټ ای پیري) په واسطه  ۱۹۰۹په 
میله فاصلې ته ورسوو  ۳زی�دی� کال کې د انسان آواز د  ۱۹۱۳ن�ۍ ته خپور شو. په 

زی�دی�  ۱۹۰۶او بی سیم یې په راډیو تیلفون باندې بدل ک�. (ډاک�ردي فارست) په 
ل کې د هوا �خه د تشو بوشکو په واسطه دا ازمای�ت کاوه چې تر �و معلومه کا

ک�ي چې دا بوشکې یا تیبونه �رن�ه آواز انتقالوي. ډاک�ر کارنرډیک یوه تقویه کونکي 
 ۱۹۱۰) واټ په قوت رسه په خپل �اراژ کې نصب ک�ي وه چې د ۷۵دست�اه د (

  ه خپرولو الس پوری ک�.زی�دی� کال �خه یې د بیانیو او موسیقي پارچو پ
زی�دی� کال کې د آمریکا کان�رس د تجارت وزارت ته دنده وسپارله �و  ۱۹۱۲په 

هغه کسان چې غواړي په خصويص ډول د راډیو خپرونې وک�ي اجازه لیک ورک�ي 
او د تجار� مرکزونو لپاره اوږد موج تعین ک�ي تر �و د �کی په �کې عسکري 

 ۲رامن� ته نه يش. د ډاک�ر (کارنرد) راډیو یي مرکز په مخابراتو ترمن� کومه مداخله 
د لوم�ي �ل لپاره د آمریکا د متحده ایاالتو د �ول�اکنو نتایج د یو تعداد  ۱۹۲۰نومرب 

  مینوالو غوږونو ته ورسوه کومو چې په خپلو کورنو کې غوږ ک� راډیو�انې درلودی.
واسطه د  بات د تل�رام پهد (پتسربګ پوست) ور�پا�� د �ول�اکنو په اړوند انتخا

زی�دی� کال کې د (ویس کانسن)  ۱۹۱۹نوموړي مرکز یوې س��یو ته استول.په 
پوهنتون یوه خپرونیز مرکز درلود، چې نرخ نوا او د هوا حاالت به یې د اوریدونکو 

  غوږونو ته ورسول.
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 کلونو کې راډیويي مرکزونه د ورزيش خربونو د خپرولو شاهدان ۱۹۲۳او  ۱۹۲۱په 
ول. وروسته به یې مختلفې پې�ې د خلکو غوږونو ته رسولی. په پای کې راډیويي 

زی�دی� کال کې  آمریکا  ۱۹۲۲مرکزونو د خربونو خپرولو ته زیاته پاملرنه واړوله. په 
ته ورسید.  ۵۵۰راډیویي مرکزونو لرونکي وه ولی یو کال وروسته نوموړی تعداد  ۳د 

) ته ۶۰۰۰۰۰کال کې شپ�سوه زرو ( ۱۹۲۰په  د غوږکې لرونکو راډیو�انو تعداد
زی�دی� کال کې د لوم�ي �ل لپاره د یونای��پرس اژانس د آمریکا  ۱۹۲۴ورسیده. په 

) میلونو ۱۲د متحده ایاالتو د جمهور ریئس د انتخاب خرب د راډیو په واسطه دولس (
  خلکو ته ورساوه.

رن�ه سیالې زور واخیست. � له دې تاریخ وروسته د راډیو او ور�پا�ې ترمن�  شدیدې
چې د اسوشی�ی�پریس اژانس د آمریکا د متحده ایاالتو د (اوری�ن) د ایاالت ور�پا�و 

جریمه ک�ه، چې ولې یې د هغې خرب راډیو ته ورک�ی  ۱۰۰�خه یې یوه سل ډالره 
ولی ډېر وخت ال نه وو تېر شوی چې �ان��ي اژانس د راډیویي خپرونو لپاره (د 

  نوم تآسیس شوه. ترانس پرس) په
زی�دی� کال کې د (مونیخ) کنفرانس دا ثابته ک�ه، چې خلک غواړي چې  ۱۹۳۸په 

هم راډیو ته غوږ يش او هم ور�پا�ې ولويل ولی راډیو د رسعت له نظره ور�پا�ې ته 
زی�دی� کال کې کله چې جاپانیانو په (پرل هاربر) باندې حمله  ۱۹۴۱توپ� لري. په 

پل کور� ژوند حیا� جز وشمیرله او له هغې تاریخ �خه را وک�ه خلکو راډیو د خ
 پدې خوا یې زیات ارز�ت  السته راوړ.
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زی�دی� کال  ۱۹۲۷. په (N.B.C)زی�دی� کال کې ميل رشکت اېن.�.يس  ۱۹۲۶په 
په فعالیت پیل وک�، لوم�نی یې  (C.B.S)کې د کوملبیا خپرونیز رشکت يس.�.اېس 

  پرونیزو رشکتونو مالکان ول.خ ۹۷) او دوهم یې د ۱۲۷د (
د (میوچل) خپرونیز رشکت په همدې کال د وړووکی مرکز په تو�ه د موادو د برابرولو 

زی�دی� کال کې د آمریکا د متحده ایاالتو د ای.�.يس  ۱۹۴۵لپاره من� ته راغی. په 
(A.B.C)  نرشا� رشکت من� ته راغی او له هغې تاریخ �خه راپدې خوا ددغو شبکو

  ترمن� سیالی زور واخیست.
لکه �ن�ه چې راډیو پر اوریدونکو باندې تاثیر لري اوریدونکي هم د راډیو لپاره موثر 

) اویازره میلونو نه زیات د یو میلیون ساعتونو �خه زیات په اونې ۷۰۰۰۰دي او تر (
غوږ نیيس. حتی وایي چې د راډیو خپرونې د اوریدونکو مستقیم انعکاس  کې راډیو ته

  دی او د خپرونو ډولونه یې د اوریدونکو د هیلو زی�نده ده.
هر هغه �ه چې خلک د راډیو حرفې ته جلب کوی نه یوا�ی پاملرنه ده چې �ول 

 مخلک دې خپرونیزې وسیلې ته ورواړوي بلکې راډیو یو ډېر له عوایدو ډک کار ه
کسان وجود  لري چې یو  ۱۰برابروي لکه �رن�ه چې نن ورځ د نیویارک په �ار کې 

یا دوه ساعته د راډیو له صفحو موسیقي معريف کوي او یا خپلې تبرصې خپروي او 
هر یو په کال کې له پن�وس زره زیات ډالر معاش اخيل او دا یې د (دسک جاکې) 

مختلفو مرکزونو کې په آمریکا کې دوه په نوم یادول. همدا سبب دی چې دراډیو په 
) کسان کار کوي. باید زیاته ک�و، چې زیاتره پرو�رامونه په ۴۲۰۰۰�لوی�ت زره (

دغو مرکزونو کې مخکې تر مخکې ثبت شوي دي نو د هر مرکز د کارکونکو تعداد 
حداقل تقلیل شوی دی. نن ورځ کار کول په یوه راډیو یي مرکز کې دا غواړي �و 
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دندې رسته ورسوي: مثالً یو کس هم انانس ورکوي او هم کنرتول  یو کس �و
  ).۱:۱کارونه پرمخ وړي او هم میلمنو ته د �ه راغالست دنده رسته رسوي (

  د راډیویي کارکوونکو �ان��نې
د راډیو په کار کې هغه کسان بریالی کی�ي چې د اتکا وړ وي، د نورو رسه په خو�ې 

ولري. هغه صفتونه چې د راډیو په کارکونکو کې باید موجود کار وک�ي او زیاته انرژي 
نه وي عبارت دي له: داستقرار نه لرل، نامطلوب عادات، خپل رسي، شهرت 

 ، ست�ی کیدونکی شخصیت، د وړتیا او تجربې نهغو�تنه، دنیا او دولت ته �ایْل
ل د ډو  لرل، مسلسل غیرحارضي کول، د هدایاتو او اوامرو نه رسغ�ول په �ان��ي

پالیسی نه مراعت کول. لن�ه دا چې �ه په راډیو کې او �ه په اداري برخه کې د 
  خپلې دندې رسه مینه حتمي او الزمي ده.

د اجت�عي علومو په اړه بنس�یز مالومات، طتبیقات، روحیات، ادبیات، تاریخ،  )1
 حکومت او یا یوه بهرنې ژوندې ژبه.

 الو او روزنامه ن�اري.د تجارت په اړه مالومات، اعالنات، خر� )2
 د خطابې رسه رسوکار او ن�دیوالی، سین� او �ثیل. )3
 د تخنیکي وساْیلو په اړه مالومات او دهغو په استع�ل او دندو باندې پوهیدل. )4
د راډیو د خپرونو په اهمیت باندې له ژورنالیستیک نظره پوهیدل، له اقتصادي  )5

نوموړی مسلک تاریخ، د یوه  او اجت�عي نظره پوهیدل د قانون اساسات او د
راډیویي مرکز تشیکیالت، او دهغو د کارکونکو دندې او دراډیو یي خپرونو فلسفه د 

 عامه ��و پر اساس.
 د راډیو یي پرو�رامونو په اړه د پراخ نظر لرل. )6
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په یوه تعلیمي راډیو کې د دندې د رسته رسولو پروخت کې د مالوماتو لرل، د  )7
 اړه مالومات لرل. تعلیمي سویې د تکنیک په

  د راډیو په رشته کې د علمي تجربې لرل. )8
د راډیو شا�رد باید تل په یاد ولري چې دده روزنه په �وون�ي کې هغه ددندې 

لپاره نه اماده کوي بلکې دغه تربیه زمون� راتلونکي لپاره په درد خوري. یا په بل 
برخمند کوي نه دا  عبارت دهغه د تربیې موخه داده، چې د هغه ژوند له �ر �خه

چې په یوه خاصه دنده کې ورته کامالً ممد و�ر�ي. هغه باید وپوهی�ي چې هغه 
وخت د یو انسان ژوند غني کی�ي کله، چې د متقابل احساس لرونکی او د یوې 

  دندې درسته رسولو او �ولنې ته د مرستې جو�ه يش.
ابل کې وجایْب پرمق په راډیو تلویزیون کې �ول کارکونکي احساس کوي چې د �ولنی

لري او دانسانانو فکر او وخت ته ارز�ت ورکوي. کولی يش د خلکو پیسې غال ک�ي 
او هغه کولی يش، چې نورې پیسې پیدا ک�ي کولی يش یو کس زخمي ک�ي او هغه 
بیا جوړی�ي خو لیکن که دهغه وخت ضایع ک�ی نه تاسې او نه هغه یې را�ر�ولی 

ي خپرونو لپاره درخواست ورکوي او یا په دې دنده يش فلهذا هر �وک چې د راډیوی
زی�دی� کال کې کله چې  ۱۹۵۸مشغول کی�ي، ډیر�ران مسوْولیت پر غاړه اخيل. په 

(ایرک سورای�) ته د یوه بهر� سیايس مبرص په تو�ه جاْیزه ورکول کیده او په دې 
اسې د مناسبت د راډیو، تلویزیون بهرتین شخصیتونه را�ول شوي ول، مشارالیه

  اظهارات درلودل:
تاسې نن شپه د ن�ۍ ډېرې مقتدرې ��ې او س�ي مالحظه کوی. رسه له دې  
اقتدارهچې لریې اړینه نده چې هغوی تر �ولو مستعد یا هو�یار دي هغه قوت، چې 
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سرت�ې او غوږونه دې ته اړ بايس چې د ن�ۍ ډېر سرت قوت دی. دغه قوت دې، 
اد په هغه باندې فکر کوي متاثر کوي. فکر مه چې افکار او هر هغه �ه چې یو هیو 

کوی، چې دغه اشخاص د راډیو او تلویزیون په رشته کې له خپل قدرت �خه بې 
خربه دي. رسه له دې، کله چې یوازی وي او د هغه  اعت�د په هکله چې پردوی 
باندې شوی فکر وک�ی، خپل �ان خجالت او رشمنده �وري. دغه تازه صنعت په 

او توان رسه نشو ان�ور کولی او دهغې کارکوونکي �ول برش دی. موږ �ول رسعت 
ستاسې فکر ته احتیاج لرو او له تاسې �خه د معمويل احصايې په برخه کې بلی او 
نه غواړو بلکې هیله لرو، چې خپل افکار مون� ته راک�ی. مون� پوهی�و، چې �ه باید 

کې بریايل یو. زمون� دنده د  وک�و، زمون� دنده د خلکو تفریح ده او په دې ساحه
مالوماتو ورکول دي او په دې برخه کې ډېره لویه الره پرمخ کې لرو. زمون� دنده 
الهام ورکول دي او په دې الره کې مو یو قدم هم ندې ای�ی، زمون� رسه مرسته 
وک�ی �و هغه الره پیدا ک�و او په عايل سویه خپلې دندې پرمخ بو�و او دا به هغه 

  .)۶:۲یزه وي چې طال به یې هی�کله هم توره نه يش(طاليي جا
	د راډیویي خپرونو حق

آمریکا، چې د راډیو او تلویزیون په برخه کې په ن�ۍ کې تر�ولو مخکې ده هر 
آمریکایي چې د کايف رسمایې لرونکی دی د مخابراتو کمیسون (اف،سی،سی) 

(F.C.C)  :ته مراجعه کوي او جوازلیک ترالسه کوي د جوازلیک رشایط یې دادي
چې مراجعه کوونکی د خپلې راډیویي مرکز �ای او دنده توضیح کوی او په عین 
حال کې خپل فني تجهیزات او وسایْل هم معريف کوي که د کمیسون د مشخاصاتو 

یوې یو شخص د رسه سمون ولري نو ورته جوازلیک ورکول کی�ي. د قانون مطابق،
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راډیویي او تلویزیو� شبکې �خه زیاتې نيش درلودلی البته دا په یوه سیمه کې 
ورستي او نهایي تعداد د راډیويي مرکزونو د یوه شخص لپاره په �و سیمو کې له اوو 

  ) �خه تجاوز نه کوي.۷(
  يد مخابراتو کمیسون د هر مرکز لپاره د راډیو �پې د هغې قوت او فریکونيس تعینو 

  �و د نورو خپرونیزو مرکزونو رسه مداخله ونه ک�ي.
د راډیو هر مالک پوهی�ي چې ملکیت یې یوازې منحرص دی په �مکه او دهغه 
تعمیرا� موادو او د راډیو پر تجهیزاتو پوري. هغه آواز چې له راډیو �خه پورته 

په نظر  تکی�ي عام ملکیت دی نو فلهذا ددغې آواز په نوعیت کې باید خپل مسْوولی
  کې ونیيس.

د مخابراتو کمیسون حق لري دهغو مخالفتونو په هکله، چې دراډیو مرکزونو، دراډیو 
د قانون او یا خپل لیک له بیان �خه یې ولري نو ورته جزآ ورکول کی�ي ولی د راډیو 
د نرشاتو دسانسور حق نه لري. دراډیو تلویزیون �ول کارکونکي د بیان د آزادې دحق 

  ان دي.لرلو مالک
هرهغه �ه، چې د مخابراتو کمیسون زیار بايس دراډیو د پرو�رامونو د توازن ساتل 
دي. نوموړی کمیسون د (آبې کتاب) په نوم خپرونه کې دغه توازن د الندې اجرآتو 

  الندې ��ي:
 د عامه مسايْلو په اړه بحث د مناقشې وړ. )1
ه پیسې نه د وخت ورکول هغو خپرونو ته چې �وک د هغې د خپرونو لپار  )2

 ورکوي.
 �یني محيل ژوندې خپرونې. )3
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د راډیو مرکز جوازلیک په هرو دریو کالونو کې یو �ل تجدید کی�ي او هغه  )4
مرکزونه چې د خپلو راډیو�انو د پرو�رامونو توازن یا موازنه حفظ نه ک�ي د جوازلیک 

 �خه محرومی�ي.
  ري:ارت په نظر کې ولد وضع شویو مقراراتو له مخې دراډیو هر مرکز باید الندې مقر 

په سیايس مسايْلو کې په �ان��ي تو�ه د �ول �اکنو پر وخت کې کله چې بد  )1
الفاظ وي او کوم �ان��ي قواعد وجود نه لري. په راډیو کې بد الفاظ هغه کلی�ت 
 ��ل کی�ي چې په عادي اجت�ع کې د ��و او س�یو لپاره باید پکار ونه وړل يش.

ن په راډیو کې ممنوع دي. دا �که، چې دراډیو �مراه کونکی او غلط اعال  )2
لپاره ډېر زیات مشکل دی چې د �و اعالنونو له من� �خه چې هره ورځ یې خپروي 
د هغې غلط یا �مراه کونکې وپیژ�، فلهذا هر مرکز تروروستې ور�ې پورې زیار 
بايس چې د هر اعالن په هکله د خپل کارکونکي تجارب او مشاهدات د تطبیق وړ 

 ر�وي او پرې ن�دې چې د یو شخص اعالن  بل شخص ته په رضر �ام يش.و�
د مْولف حقوق: لکه �ن�ه چې په ور�پا�و کې محفوظ دي په راډیو کې هم  )3

حفظ کی�ي او دغه تصنیف د موسیقی د تصنیف او کمپوزونو په باره کې یو شان 
ړه مخکې اصدق کوي په دې رشط چې د تصنیف لیکونکي او یا کمپوزیتور په دې 

اقدام ک�ی وي او راډیویي مرکز ته یې اطالع ورک�ي وي. ترتبیت له دې قراره دی 
چې د اثر خاوند اړونده ادارې ته درخواست استولی د یو مقدار پیسو په ورکولو رسه 

) پورې د  خپل �ان ته محفوظ ک�ی وي. او که ۲۸دغه حق یې اته ویشت کلونو (
 و خو�ه یې وي دغه حق تجدید کی�ي.نوموړی وخت پای ته رسیدلی وي ا
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د افرادو �ان��ي حقوق او دهغوی د کورن� حقوق د راډیو�انو رسه محفوظ  )4
دي یعنې هی� یوې راډیو ته اجازه نه ورکول کی�ي چې د اشخاصو کورنې 
خصوصیات او جْزییات خپاره ک�ي رسه لدې چې د نظر وړ شخص یوه مهمه او 

  تو لپاره نامزاد وي.رسمي دنده هم ولري او په انتخابا
هر �وک حق لري چې دراډیویي خپرونو حق ولري او �ینې وجایب هم په غاړه اخيل 
چې دا وجایب د یو ډول دسپلین مستلزم دي، چې پخپله شخص یې په خپل �ان 

 وضع اوتحمیل کوي.
اسايس معیار دادی چې هر کار کوونکی د خپل �ان رسه قضاوت وک�ي چې  )1

مختلفو نقطو نظره د خپریدو وړ دی. که یو �و حز� نوماندو  ایا د خربونو موضوع د
ته وخت ورکوي او یا یې خر�وي باید د نورو خزبونونوماندو ته هم همدومره وخت 

 ورک�ي یا یې ورباندې خرڅ ک�ي.
راډیويي مرکز کولی يش لکه د یوې ور�پا�ې په شان تبرصه او یا هم رسمقاله  )2

پرونې په پیل کې باید وویل يش چې دغه ولري ولی اسايس رشط دادې چې د خ
تبرصه یا رسمقاله پخپله د راډیو دی دا �که چې مالومه ده چې تبرصه یا رسمقاله د 
لیکونکي د خربونو او نظریاتو �خه مرکب دی باید پوه يش چې دغه نظریات پخپله 
 د راډیو دی نو په دې باره کې فکر وک�ي او خپله عکس العمل د هغې په برابر کې

 د لیک یا مکتوب په ب�ه راډیو ته ور واستوي.
په متنازع مسايْلو کې هم راډیو مکلفه ده چې د متنازع طرفینو ته حق او  )3

مساوي وخت ورک�ي. په �ینو مواردو کې راډيو �و تنه اهل خربه رادعوت کوي �و 
د یوه مېز په شا وخوا کې رسه کیني. د طرفینو په مورد کې یو مسله بحث ک�ي او 
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یو خپل دالیل رسه ووایي. البته په داسې مسآیلو کې قضاوت پخپله اوریدونکو  هر
 ته پري�ودل کی�ي.

د حرمت اتک او بد ویل. �رن�ه چې په ور�پا�و کې ممنوع دی او قانون د  )4
هغې مرتکبینو ته سزا ورکوي په راډیو کې هم همداشان دی یوازې توپیر یې دراډیو 

په چاپ کولو او خپرولو د کل�تو کې دی، د حرمت او ور�پا�ې په من� کې دادې چې 
اتک او بد ویلو په اړه په راډیو کې یوازې د کل�تو اوریدل د �و کسانو له خوا کايف 

 دي.
بد کل�ت لکه �رن�ه چې په ور�پا�و کې ممنوع دي په راډیو کې هم پکار  )5

  يل.راو نه وړل کی�ي. دغه کل�ت ادارت او یا راډیویي مرکز تر پو�تنې الندې
په آمریکا کې د نوموړو اصولو د صحیح عميل کولو لپاره دوه اوصول نامې موجودې 
دي ولی د هغوی  د تطبیق رشط دادې چې باید هر راډیویي مرکز خپل شاملیدو او 
یا قبلیدو په اړوند موسسې ته کتباً اطالع ورک�ي. یو دهغو �خه دراډیوتلویزیون د 

موسسه کې اشرتاک حتمي او االزمي نه دی رسه  کارکونکو انجمن دی. په نوموړي
لدې د هغې ل�ول شوي قواعد چې په حقیقت کې د راډیو د کارکونکو وجایْب 

  تشکیلوي په خلص ډول په الندې ډول دي:
خربونه: خربونه باید واقعي، منصفانه، پرته له تعصب نه متوازن وي او د خرب  .1

 عتبار وړوي.لوستونکې او د خرب رسچينې باید د اتکا او ا
نا خو�و جزيْاتو او د لوستونکو په من� د شک او ��ن د ایجادولو �خه ډډه ويش. 
که خربونه او تبرصې په ډراماتیک صورت عرضه یعنې وړاندې کی�ي باید نوموړي 

  موضوع د خپرونې په پیل کې �کاره يش.
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 رسمقاله: رسمقالې باید د �و صالحیت لرونکو اشخاصو یا فرقو د نظریاتو .2
 لرونکي وي.

عامه مسایْل: باید دا ډول پرو�رامونه تر همدې عنوان الندې اعالن يش او  .3
هغه اشخاص یا �روپونه چې په دې کې برخه اخيل د مسوولیت لرونکې وي او د 

 دوو مختلفو نقطه نظرونو ته باید مساوي فرصت ورک�ل يش.
ن يش �و ال سیايس پرو�رامونونه: دا هم باید په پیل کې په رصاحت رسه اع .4

 خلک وپوهی�ي.
 پرو�رامونه باید ډېر متوازن وي او ډېر وسیع مسایْلو رسه رسوکار ولري. �
د معارف او کلتور په برخه کې د صالحیت لرونکو �روپونو له همکارې �خه  �

 استفاده ويش.
اعالنات: د راډیو مرکزونو ته اجازه نه شته چې د الندې شیانو په هکله اعالن  �

 وک�ي:
الکويل مواد، فالبیني، غیب ویل، هغه مواد چې د ��و او نرانو د مختلط جمعي قوي 

صحبت لپاره نامناسب وي، د کم قیمت شیانو اعالن چې په دایمي تو�ه 
  استع�لی�ي.

د خپرونې محتویات: دراډیو پر �ولو پرو�رامونو کې د بې �ایه هیجان �خه  �
 .ي مفکورو ته احرتام ويشمخنیوی ويش او کو�� دې ويش تر�و مناسبو اجت�ع

د راډیو کارکونکي د �و �روپونو ترفشار الندې وي. د سارې په تو�ه دیني  �
او مذهبي �روپونه چې د �ینو کلمو او صحنو مخالف دي چې په �ایش نامو کې 
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پکار وړل کی�ي، او یا دا چې نوموړي �روپونه نیوکه کوي چې ددوی استازو ته 
 کايف وخت نه ورکول کی�ي.

ي �روپونه وېره لري چې طبي ضد مواد په راډیو کې اعالن کی�ي او یا دا چې طب
راډیو خلکو ته غلطې طبي الر�وونې عرضه کوي. په دې ترتیب هغوی د راډیو 
کارکونکي ترفشار الندې راويل. تعلیمي او فرهن�ي �روپونه احساس کوي چې د 

  .)۹:۶راويل( خپرونو معیار تنزیل شوی او د راډیو په  کارکونکو فشار
  د راډيو �يني نور قواعد پھ الندې ډول دي:

د راډیو کارکونکي د خلکو د اعرتاضونو او فشارونو په مقابل کې نه ح�یه  .1
کی�ي. �و تنه په عین انتخاباتو کې د سیالی پر اساس د خپرونو جوازلیک اخیستلی 

 يش.
اعالناتو  د وخت قیمت په راډیو کې حکومت نه تعینوي ولې قاعدتاً د سیايس .2

 نرخ د تجار� اعالناتو �خه زیات وي.
ډیو�انې باید �ول مشرتیان په مساوي تو�ه قبول ک�ي. ولی د خپرونو را .3

کارکونکي اړ ندي چې هر اعالن او هر پرو�رام ومني یعنې دا قاعده د تحمیل معنی 
 نلري.

ه ن که یو راډیویي مرکز په خپلو عملیاتو کې خسارمند کی�ي نو نه حکومت او .4
  کومه بله رسچینه وررسه مرسته کوي.

د راډیويي خپرونو حق یو ډول �ان��ې برتري ده دا په دې معنی چې د راډیو 
کارکونکي پوهی�ي چې دنده یې د هغو کسانو د مرصوفیت په ډول نه ده چې د تیلو 
په �ان� کې کارکوي. دراډیو مالکان په خپل فعالیت کې محدودیتونه لري ولیکن 
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خپلو امورو په پرمخ وړلو کې کومه مانع نه ویني په �ان��ي ډول د پرو�رامونو عمالً د 
د طرحې په رشته کې د راډیو زیاتره کارکونکي د زیاتې ��ې د السته راوړلو لپاره 

نظر د عامه ��و د السته راوړلو لپاره یعنې خپلو شخيص ��و ته -زیاته پاملرنه کوي
چې یو راډیویي مرکز د مايل استقرار  لوم�يتوب ورکوي. ولې حقیقت دادې �و

لرونکي نه وي نيش کولی چې داسې پرو�رامونه وړاندې ک�ي چې د �ولو خلکو د 
  .)۱۰:۷پام او محبوبیت وړ و�ر�ي (

  اوريدونکي
اوریدنکي یو پراخ او جامع لغت دی او باید چې هغه د �و ډوله اوریدونکو نه مرکب 

لري.  حتی د عین �روپ افراد د وخت او  و��و چې نظر هر راډیویي مرکزته توپ�
سوابقو په بنس� یو دبل �خه توپیر کوي د سارې په تو�ه اوریدونکی د خپل نظر 
وړ پرو�رامونه تر ناوخته پوري اوري او یا دا چې په هغې وخت کې په کار کې 
مرصوف دی او یا که  رخصتې ورځ وي او یا د شپې ناوخته يش، نو هی� یې نه 

زیزدی� کال د وسط �خه راپدې خوا د اوریدونکو په هکله زیات  ۱۹۲۰اوري. د 
تحقیقات من� ته راغيل او د هغوی د هیلو، موندنو، عاداتو، او ماهیْت په اړه یې په 

  سل�ونه مقالې لیکل شوي دي.
دا چې زیاتره مقالې او راپورونه د غلطیو لرونکي ول کله نا کله د شخيص اعراضو په 

او موضوعات یې د موسساتو او اشخاصو په ��ه تاکید ک�ی اثر لیکل شوي دي 
دی، رسه له دې �یني متغییر رشایط او ژرتیریدونکي چې د تحقیق اساس په دې 

  ساحه کې تشکیلوي په بر کې نیولی دي.
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یو د هغو علتونو �خه چې دغه راپور وروسته له ترتیب �خه د اشتباه وړ�ر�وي دادې 
رو�رامونه تل د تغییر په حال کې وي نو له دې کبله چې اوریدونکي او همدارن�ه پ

د یوې عمومي قاعدې وضع کول په دې برخه کې د خطر نه خايل نه وي. رسه له 
دې چې اوریدونکو د مال تیر متوسطه طبقه تشکیلوي او ددې طبقې افراد د 
اجت�عې او اقتصادي موفقیت له نظره پخپله په وسط کې قرار لري او د مايل قدرت 
له نظره خپل ذوق په مختلف ترتیب په لوړه سویه تآمینوي د سارې په تو�ه په کلپونو 
کې برخه اخيل، محفلونو او مجامع ته �ي، کتاب لويل، تیاتر ته �ي او د �لف لوبې 
کوي، د �ولنې فقیره طبقه عيل العموم له راډیو �خه محرومه ده او یا هم راډیو لري 

یا دا چې د نارحتې له نظره په دوام داره تو�ه راډیو  ولې کارنه کوي یېخرابه دي او
البته دغه طبقه د اعالناتو لپاره هم ��وره نده ډېر اړین توکي  -ته غوږ نه نیيس

خریداري کوي او بیا چې هر �ومره د یوې طبقې عایدات �ی� وي نو په ه�غه 
 خت د کتاب،اندازه ددوامداره اوریدو امکان یې کم وي، اوریدونکي دراډیو خپل و 

ورزيش کلپ او فرهن�ي فعالیتونو لپاره نه وقف کوي بلکې دهغه لپاره راډیو یوا�ینی 
  رسچینه د خربو، اطالعاتو او تفریح ده.

د هغه د ملکیت سمبول او رمز په حساب کې را�ي او داړیکو یوا�ینې حلقه ده د 
ی�ي. شمیرل کلویی ن�ۍ ترمن� او همدارن�ه د ن�دې چاپ�یال �خه د فرار وسیله 

د تلویزیون له اخرتاع �خه وروسته د راډیو اوریدلو ډېر زیات توپیر وک� �رن�ه چې 
نن د راډیو یوه ربع اوریدنوکي په مو�ر کې د خپلې خو�ې پرو�رامونه اوري. پخوا 
وخت کې داسې رواج وه چې اوریدنونکي اک�یت د فامیل غ�و تشکیلوه او په یوه 
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اډیو به ورته د هغوی د را�ولیدو وسیله وه، ولی اوس راډیو خونه کې به ناست وو او ر 
  په فردي ذوق پورې اړه لري.

فیصده د  ۳۰فیصده خلک راډیو�انې د ناستې په خونه کې او  ۳۱په آمریکا کې 
فیصده په پخلن�ی  ۲۱خوب په خونه کې چې زیاتره یې د اطفالو په خونو کې او 

  .)۷:۷ې اوري (فیصده په مو�رو ک ۱۳(اشپزخانه) کې او 
  د اوريدونکو اختالف

اوریدونکي د سن، جنسیت او جغرافیایي، اقتصادي او اجت�عي نظریو له مخې یو 
د بل �خه توپیر لري. د سن له نظره هغه اطفال چې په کور کې یوازې راډیو لري 

 ۱۹او  ۱۶له اوه کلنی �خه د راډیو په اوریدلو الس پورې کوي. نوي رسیديل د 
من� کې، چې هم راډیو او هم تلویزیون لري نظر غ�انو ته دوه نیم چنده  کلونو په

کلنی له عمر �خه  ۱۶خپل وخت د راډیو په اوریدلو مرصفوي. یوا�نې وخت چې د 
�کته اطفال له لویانو �خه زیاته راډیو اوري. په دې ورستیو کې د نويو رسیدلو 

ري. له ینو ته کامالً توپیر ل�وانانو نظریات د موسیقی په اوریدلو کې نسبت والد
جنسی نظره د هلکانو، ��و، نرانو او انجنو په من� کې هم اختالف لیدل کی�ي. 
�رن�ه چې هلکان ورزيش پرو�ارمونه، س�یان اخبار، او ��ې د ��و خپرونې او 
انجونې زیاتره د موسیقی خپرونې اوري. ��ې په حقیقت کې د راډیو بهرتینې 

و هر �ومره چې زړی�ي ه�غومره راډیو زیاته اوري. س�ي اوریدونکي ��ل کی�ي ا
کلنې پورې راډیو کمه اوري ولی تر هغې وروسته زیاتره وخت په  ۴۰�خه تر  ۲۰له 

  دې ترتیب تیروي.
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د وخت، موقعیت او د جغرافیایي له نظره هره سیمه تغیر کوي. په راډیو کې هم په 
ه �ینو سیمو کې یو ډول په زړه دې اساس د پرو�رام وخت تغیر مومي همدارن�ه پ

پوري موسیقي وی او �یني پرو�رامونه  د اصالح او �وايل لپاره د هغې �ای پیداوار 
وي چې د موقعیت له نظره تغیر مومي. هغه خلک چې د دغه ډول پرو�رام د طرحې 
مسوْول وي باید په دې اړه هم له مالوماتو او هم له فکر �خه کار واخيل. د برش د 

عي او اقتصادي وضع له نظره اختالف ډېر مهم دی. هر �ومره  چې د یو اجت�
شخص اقتصادي او اجت�عي موقعیت �ه وي په ه�غه اندازه د عايل کلتور 

  لرونکي کیدلی يش.
دغه موقعیت اساساً د شخص په تعلیم او تربیه باندې متکي دی. هر هغه چا چې 

ه غوږ لتوري پرو�رامونو او ډرامو تزیات تحصیالت ک�ي وي زیاتره عايل موسیقي، ک
نیيس. البته یو تعداد ددغو اشخاصو �خه، چې لوړې زده ک�ې یې خپل نهايی حد 
ته رسیديل وی ه�غومره مرصوف وي چې د راډیو اوریدلو لپاره هی� وخت نه لري 

 او یا ډېر کم ورته غوږ نیيس.
  له راډيو �خه زده ک�ه

سې پیدا کوي نو له بل طرف د �ولنې لپاره له د راډیو مرکزونه که له یوه طرفه پی
فرهن�ي نظره خدمتونه وړاندې کوي. �رن�ه چې بهرتینې سمفونې �انې بال�ونه او 

  د ډرامونه اوریدونکو ته عرضه کوي د هغوی د سویې په لوړلو کې خدمت کوي.
ه �البته د نوموړی خدمت اندازه د هر راډیویي مرکز د نوعیت له نظره توپیر کوي �رن

چې د تعلیمي راډیویي مرکزونو کې متنوع یا هررن�ه پرو�رامونه دي پداسې حال کې 
چې په تجار� راډیويي مرکزونو کې زیاتره وخت اعالنونو نیويل وي. له دې رسه 
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رسه انکار نه شو کولی چې، راډیويي مرکزونه هم په دې ل�ه کې دي �و خپل 
صنفونو  له راډیو او تلویزیون په درسې اوریدونکي تل له ور�نیو پې�و �خه خرب ک�ي.

زیزدی� کال  ۱۹۵۱کې په دې ورستیو کې زیات انکشاف ک�ی دی. �رن�ه چې په 
کې نیم میلیون شاه �ردانو له اول صنف �خه تر پوهنتون پورې له دغې وسیلې 

  .)۱۲:۷�خه په آمریکا کې ��ه اخیستي ده (
  ه کي�يپه اوريدونکو باندې د راډيو تأثير �رن�ه انداز

د آمریکا په متحده ایاالتو کې زیات موسسات موجود دي، چې د راډیو او تلویزیون 
 (R.B)تاْثیر پر اوریدونکو او نندارچیاتو باندې اندازه کوي، چې د هغې مهم یې ار.� 

دی. دغه مْوسسات د معمول په ډول پو�تنې یو تعداد د خاصو (معینو) کورنیو ته د 
دمتوسطې طبقې ته استوي او په دغو پو�تنو کې د په زړه  بیل�ې په ډول زر کورنې

پوري خپرونو نومونه او دهغو د اوریدلو د ساعتونو پو�تنې کوي. ورسته له هغې د 
هرې پو�تنې �واب السته راوړي او هرې خپرونې ته شمیره ورکوي، چې دغې 

 طعملیې ته ریتن� وایي. هغه مصارف، چې په دغې الر کې صورت نیيس په اوس
ډول تر پن�ه میلون ډالرو لوړی�ي، چې البته دغه مبلغ چې آمریکایان هر کال د 

  چنجیو د مرصف لپاره مرصفوي.
د راډیو تعلیمي مرکز د اوریدونکو او نندارچیانو په مورد کې زیات تبلیغات کوي دهغې 
پو�تنې عبارت دي له: د اوریدونکو تعداد �و ته لوړی�ي؟ هغوی له کومو کسانو �خه 

  رکب دي؟ �رن�ه مخامخ کی�ي او د مخامخ کیدو ډېره �ه طریقه یې کومه ده؟م
  د مخامخ کيدو يا تقابل د اندازه کولو طريقه

  د معمول په ډول مخامخ کیدل په دریو طریقو اندازه کوي:
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پیژند�لوي طریقه: په دغې طریقه کې اوریدونکي د یوه پرو�رام د اوریدلو  )1
تر �و خپل نظریات د خپرونې د کیفیت او وخت  په وخت کې تر سوال الندې را�ي

  په اړه اظهار ک�ي.
په یاد راوستو طریقه: په دغې طریقه کې د اوریدونکو �خه پو�تل کی�ي  )2

�و د هغو پرو�رامونو په اړه چې په تېر نی�دې وخت کې یې اوریديل خپل نظریات 
  اظهار ک�ي.

ل ع په اړه پو�تد لوم�یتوب طریقه: په دغې طریقه کې د پرو�رام د مرج )3
کی�ې. د مالوماتو د السته راوړلو وسیله د اورېدونکو د مخامخ کیدو په اړه عبارت 

  ده: تیلیفون، ور�پا�ه، پسته، شخيص مرکې او تخنیکي وسایل.
  د راډيو تشکيالت

د راډیو د هر مرکز تشکیل نظر هغو موخو ته، چې لري توپ� کوي. همدارن�ه د 
  ک او رئیس نظر پدې موضوع کې رشیک دی.راډیو اندازه د هغې د مال

  

رئیس

اعالنات پرو�رامونھ

ویاندویان

انانسر 
)ویاند(

عامیانھ 
خدمات

مأمورین مھندس
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  ھغه مرکزونه چې خپرونو ته زيات ارز�ت ورکوي

هغه درجه چې د راډیو یو مرکز یې عامه ��و ته ورکوي د هغې د تشکیالتو نه 
مالومی�ي. هغه راډیو�انې، چې عامه ��ې زیاتې په نظر کې نیيس خپل �ول وخت 

تجار� مرکزونه خپله زیاتره پاملرنه د وخت نه خر�وي پداسې حال کې چې د راډیو 
خر�ولو ته وقف کوي. د پرو�رامونو تولید له دې نظره، چې ژوندی خپری�ي یا ثبت 

  کی�ي دا هم د راډیو پر تشکیالتو باندې �امی�ي او یو متنازع فیه موضوع ده.
د راډیو د تشکیالتو مخک� د (لیوس) په نوم �و کاله مخکې بیان ک�ي وه، چې 

اید د راډیو په مرکزونو کې د پرو�رامونو شعبه باید پر �ولو شعباتو باندې ترجیح ورک�ل ب
يش په خاص ډول د اعالناتو شعبه دا �که، چې د پرو�رامونو یوا�ینې �ایش دې، 
چې راډیو یې خلکو ته وړاندې کوي. د (سارجنت) د �رافیک پر اساس، چې یو 

) مسکيل غ�و لرنکي وه نن ورځ کولی يش ۷۰راډیویي مرکز، چې هغه وخت د اویا (
 ) غ�و رسه اداره ک�ي، چې البته په دې جمله کې ار�س�ان ندي شامل. ۳په درې (

) اداري غ�و، محاسبه او تحریر، دوه اداره کوونکي او ۷همدارن�ه یو رئیس د اوه (
تولیدکوونکي د پرو�رامونو د اداره کوونکي په شمول، پن�ه مهندسان د حفظ او 

اقبت د مهندس په شمول، �لور انانرسان، دوه ویناندویان، او د اعالناتو دوه مر 
لیکواالن او دعامه خدماتو موظف، د موسیقي کتابدار یعنې د ارشیف واال، چې د 
ترافیک کار هم پرمخ بیایي، �لور پلورنکي د خر�الو د مدیر په شمول، د بازار د 

شتهاراتو د مطالعې لپاره درې نفره او یو یا خدماتو پورې اړوندو مطالبو د خر�الو او ا
  .)۱۲:۴دوه نفره مستخدمین کايف دي(
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د ساجن� �رافیکي جدول د یوه راډیویي مرکز تشکیلدې کنفرانس داسې یوه طرحه 
لی�دونکو  ۳۷۲په اوږدوايل موج یا �په د  ۱۴۰وړاندې ک�ه، چې دهغې په اساس به د 

 دوهم ن�یوالې ج��ې په سبب تررسه دست�اه کې اچول کی�ي، چې دغه پریک�ې د
 نه شول.

له بل پلوه د راډیو تجارت هغه وخت رسعت واخیست کله، چې ارزانه لی�دونکي 
دست�اوې تولید شوې او دا ددې سبب شوې، چې نوموړي جریان په خپل وار رسه 
د یوې راډیو یې دست�اه قیمت را�ی� ک�ي او همدارن�ه پلورونکي او اخیستونکي 

کال کې رشوع شوي وه په دې ترتیب  ۱۹۳۰ک�ل، چې البته دغه تولید په  یې راجلب
نویو راډیویي دست�اه �انو په جوړیدو رسه د زړو دست�اوو �ایونه یې ونیول، چې په 

کال  ۱۹۳۳دې تولید کې د نورونه ډېر د آمریکا متحده ایاالتو ډېره ون�ه درلوده او په 
نو په �ای، چې له موډ �خه لویديل وې هغو راډیو�ا ۶۲کې دې هیواد په سلو کې 

نوي راډیو�انې وړاندې کولې، چې په دې وخت کې د هیواد په پایتخت کې د راډیو 
  د خر�الو لوی نندارتونونه جوړ شول.
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  په ھراړخيزه ډله ييزه وسيله باندې د راډيو بدلېدل

که �ه هم راډیو لوم�ی د یوې تفریحي وسیلې په تو�ه من� ته راغيل وه او  )1
خلکو هم راډیو رصف یوه تفریحي اله ��له لیکن کله چې د آمریکا په متحده ایاالتو 

یويې راډیويي س�یشن یو  KDKAزی�دی� کال کې د  ۱۹۲۰کې د نومرب په دویمه په 
 Waren)ن، چې وارن جي هاردین� رپورټ خپور ک�، چې د جمهوریت پلوه �وند یو ت

G. Harding)  نومی�ي غواړي، چې د جمهوري ریاست ته �ان کاندید ک�ي نو له
دې خربې رسه سم راډیو د یوې سیايس وسیلې په تو�ه وړاندې شوه. د یادونې وړ 

راډیويي س�ېشن په هغه وخت کې په پیتسربګ �ار کې وه او دې  KDKAده، چې 
 Westing)ن� هوس الیک�رانیک ان� منیفاکچرین� راډیويی دست�اه د وس�ی

House Electric and Manufacturing) .رشکت پورې تعلق درلوده  
 (Honoken)زی�دی� کال د جون په میاشت کې په هونوکن  ۱۹۲۱همدارن�ه په 

راډیويي دست�اه له الرې د بوکس مسابقې خپرې شوې، چې  RCAنومې �ای کې د 

رئيس

پرو�رام

موسيقي

توليد

اخبار اعالنات

ليکواالن تبليغات

محاسبھ او 
تحرير

�وکيدار

مھندس

فرستندې مراقبت س�وډيو
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پورت ن�ۍ ته هم مخه ک�ه او د تفریح او سیاست �خه له دې وروسته راډیو د س
  وروسته د لوبو خپریدل يې هم پیل ک�ل.

خربونو او سیايس خپرونو هم دراډیو په هر اړخیز کیدو کې پراخه ون�ه درلوده 
کال د  ۱۹۲۴هردین� د آمریکا د متحده ایاالتو لوم�ی جمهور رئیس وه، چې د 

 لوییز کې په راډیو کې خپله بیانیه ورک�ه او بیا دکې په سن�  ۲۱جون د میاشتې په 
کال �خه وروسته د آمریکا ددوه سیايس �وندونو د خپلو تبلیغاتو لپاره، چې  ۱۹۲۴

کال په انتخاباتو کې راډیو د سیايس سیالیو په  ۱۹۲۸دراډیو خپرونې واخیستې او 
د جمهوریت میلونه ډالرو �خه، چې  ۲یوې وسیلې بدله شوه دا �که، چې له هغو 

زره یې راډیو ته  ۴۳۰پلوه �وند لخوا د انتخابا� سیالیو لپاره اختصاص شوي وې 
زره ډالره په راډیويي تبلیغاتو مرصف  ۶۵۰ورک�ل شوی همدارن�ه د دموکراتانو �وند 

کال د �ول مرصف لسمه برخه یې یوا�ې  ۱۹۲۸ک�ل، چې په دې حساب راډیو د 
  ه ک�ي وه.له انتخابا� سیالیو �خه تر الس

د آمریکا په متحده ایاالتو کې د راډیو د اخیستونکو یا اخذو تعداد ورځ په ورځ 
زیاتیده، چې الندینې رقمونه د رسیع او تېز رشد په وجه په خلکو کې د غو�تنو په 

  تناسب من� ته راغيل وه.
زره، په ۶۰۰کال د فربوري په میاشت کې  ۱۹۲۲زره، د  ۵۰۰۰۰کال کې  ۱۹۲۱په 

کال  ۱۹۲۹میلونه او بالخره په  ۵،۶کال کې  ۱۹۲۷کال کې �لورمیلونه، په  ۱۹۲۵
  میلونو ته ورسیدل. ۱۰کې 
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کال �خه راپدیخوا  ۱۹۲۱د راډیو پرمخت� په اروپا کې سست او ورو وه او له 
کال کې  ۱۹۲۵منظمې لی�دونکې خپرونې په نوموړي قاره کې رامن� ته شوې او په 

  راډیو�انې درلودې. هیوادونو ۱۹یوا�ې د اروپا 
�خه وروسته پرمخت� وک�، چې د راډیو او  ۱۹۲۴د ان�لستان په خلکو کې راډیو له 

زره �خه یو میلون ته د همدې کال په اږدو کې پراخه شوې او ۳۳۰اخذو تعداد له 
  میلونو ته ورسید. ۳کال کې دغه تعداد  ۱۹۲۹په 
ه ، چې عام خلکو به اوریدلمو کلونو کې د جاز موسیقي او یا هغه موسیقي۱۹۲۲په 

  او طنزلونکي وړې پارچې  په خپرونو کې را�ر�ندیدې.
کال کې د ان�لستان د تیاتر مدیرانوو د موسیقي پوهانو،  ۱۹۲۳په ان�لستان کې په 

ه�مندانو، او داسې نورو د خپلو �انونو دفاع په نامه یوه کمی�ه د بې بې يس په 
، چې له دوې رسه خربې وک�ي او توافق ته مجبوره شوه BBCوړاندې جوړه ک�ه او 

رسه ورسی�ي نو په دې اساس مطبوعاتو هم له دې رسه په توافق ورسیدل، چې 
  راډیو د خربو محدودیتونه تحمیل ک�ي.

بل کوم شې، چې د ان�لستان په راډیو او مطبوعاتو کې لوی بدلون رامن� ته ک� هغه 
پورې عمومي اعتصاب رامن�  ۱۲ �خه تر  ۳کال کې د م� له  ۱۹۲۶دا وه، چې د 

ته دا  BBCشو نوموړی اعتصاب مطبوعاتو ته هم رسایت یا موخه وک�ه او بالخره 
  فرصت په الس ورغې، چې خپل استقالل د دولت په وړاندې نندارې ته کی�دي.

کال کې راډیو د ان�لستان سیاست ته داخله شوه همدارن�ه د آمریکا د  ۱۹۲۵په 
کال انتخابتي سیالیو ته یې الره پیدا ک�ه اوولس د  ۱۹۲۸ر د متحده ایاالتو په �ی
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لوم�ي �ل لپاره دا خربه ومنله، چې راډیو د خلکو په سیايس ژوند باندې لوې تاثیر 
  اچوي.

که �ه هم راډیو ډیرې لوې السته راوړنې درولودې لیکن بیا هم د بې سیم تل�راف 
ې له بې سیم تل�راف �خه د راډیو کال ک ۱۹۳۰په نامه یادیدله، چې وروسته بیا په 

په نامه یاده شوه خو بیا هم فرانسویانو تر ډېره وخته پورې له لوم�نې کلمې یعنې � 
  سیم تل�راف �خه کار اخیسته.

له بل پلوه د راډیو د تخنیک په برخه کې ورځ په ورځ بدلونونه راتلل راډیو�انو �ان 
ار ورځ ت�اوې جوړې ک�ې او دغه کته س��یو�انې، میکروفونونه او اخیستونکي دس

په ورځ پراخیده همدارن�ه له دې رسه سم د اوریدونکو تعداد هم زیاتیده او راډیو 
دیوې پراخې اطالعتي او تبلیغا� وسیلې په تو�ه پرمخ روانه وه، چې بالخره یې 

  �انته په ن�یواله کچه پراختیا ورک�ه.
ل له او �انته یې د یویې حرفې شکراډیو له اماتوري یا غیر مسلکي حالت �خه ووت

اختیار ک�، چې دغه حرکت د لوم�ي �ل لپاره دهغه د لی�دونکوي سازمان لخوا پیل 
  شو.

دولتونو د راډیو یي �پو د توزیع لپاره کنفرانسونه جوړ ک�ل او د راډیو په کار  )2
کې یې �انونه رشیک ک�ل. په دې کنفرانسونو کې کوالی شو، چې د پراګ د 

هیوادونو په من� کې  ۲۷زی�دی� کال کې د  ۱۹۲۹ادونه وک�و، چې په کنفرانس ی
زی�دی� کال  ۱۹۳۳جوړه شوه له دې �خه وروسته یو بل کنفرانس د لوسن په نامه د 

د م� او جون په میاشتو کې جوړ شو همدارن�ه دریم کنفرانس وه، چې د منرتو 
  ده.هیوادونو برخه درلو  ۳۱کنفرانس وه، چې په دې کنفرانس کې 
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او  RCAپه آمریکا کې د اخیستونکي دست�اه لوي تولید کونکي د ج�ال الکرتیک 
کمپنې په  (Electric and Musical Industry)فرکسون ول. په ان�لستان کې د 

کال  ۱۹۳۵هالن� کې فلیپس په املان کې تلفوتکن وه، چې دغه �لور هیوادونو په 
التو د صادراتو په برخه کې فعالیت د ن�ۍ د راډیويي سامان ا ٪۸۸کې په سلو کې 

  ون�ه درلوده). ٪۳۰او آمریکا  ٪۳۴کولو، چې په دوې کې بیا هر یو یعنې (هالن� 
د راډیو د سامان االتو تولید او تجارت په خلکو کې د کار د پيدا�ت نوي زمینه برابره 

 ېک�ه نوي حرفې رامن� ته شوې د مثال په تو�ه لکه د راډیو مسرتيتوب، چې په د
  .)۱۷: ۸رسه هغه راډیو�انې، چې یو �ل استع�ل شوي وې بیا ترمیمیدې(

  لن�یز
انسان د خپل پیدای�ت له لوم�یو �خه د �ان له پاره د �ه ژوند او په ژوند کې د 
ژوند کولو له پاره د اسانو الرو په ل�ه کې و او تل به یې نو�تونه کول . په لوم�یو 

ه�ې کولې او لوم�� وسایل د دوی چې د �کار کولو کې انسان د ژوند د بقا له پاره 
له پاره کارول هغه غيش او لیندۍ وې او یا هم نېزې وې . دې وسایلو د دوی د 
ژوند له بسنه نه کوله او ن�دې هم پسې وړاندې ت� یې غو�ته او تر �ولو مهم کار 

�ندۍ �ورته د یوې ��ې ژبې موندل وو ، په دې هم بریايل شول او خپلې ه�ې یې 
ک�ې ، ن�ې او عالمې یې اخرتاع ک�ې ، په ډبرو باندې یې کیندنې وک�ې ، په لر�یو 
یې هم همدا ډول کیندنې وک�ې . او هرې نقشې او رسم �انته معنی او مفهوم 

  درلود.
کلونه ، کلونه وروسته یې د الفبا حروف جوړ ک�ل او پې�ۍ ، پې�ۍ وروسته د لیکلو 

وسته یې د چاپ ماشین اخرتاع ک� . او دا مرحله هلته په ل�ه کې شول او تر دې ور 
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مدرن شوه چې املا� �وتنربګ د چاپ ماشین اخرتاع ک� او دا مرحله دومره ��ندۍ 
شوه چې مختلف ډوله د چاپ ماشینونه د ن�ۍ په مختلفو هېوادونو کې رامن� ته 

ې لیکلو ته ه یوسیله چې نه یې کاغذ ته اړتیا وه او ن نابغهشول او بالخره یې داسې 
  هغه راډیو وه .

راډیو د مختلفو پوهانو اخرتاع�انې وې ، چې د انسان اړیکې یې دومره اسانې ک�ې 
چې �وله ن�ۍ یې په یوه وړوکي کيل بدله ک�ه او ورپسې جوخت تلویزیون اخرتاع 
شو ، چې دې وسیلې بیا نورې �ولې وسیلې تر شا پرې�ودې . علم ، فن او تیکنالوژي 

وروست� مرحلې ته ورسیده او ننن� ن�ۍ د اړیکو او رسنیو په ډکر کې هر ډول خپلې 
  اسانتیاوې لري .

	تمریني پو�تنې
  د وخت ساينس پوهانو د راډيو اخرتاع ته �ه اړتيا ليده؟ -۱
  د راډيو پيداي�ت له پيله تر پايه، د کومو وتلو پوهانو په ه�ه �ومره موده ونيوه؟ -۲
 اوې �ه ډول وې؟لوم�ن� راډيويي دست� -۳
  

  مأخذونه
). تاريخچه رادیو تلويزيون، انتشارات رسوش ۱۳۸۰اندره، پ�الربتودسک ژان. ( -۱

  چاپ دوم تهران.
  ). راډيو ژورناليزم. مومند خپرندويه �ولنه جالل آباد.۱۳۹۱حليم صفيه، . ( -۲
م ). کاربرد ژانرهای اطالعی در راديو، مطبعه عاز ۱۳۹۰حيدری، زبيح هللا. ( -۳

  کابل.
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). توليد برنامه های رادیو. پوهنتون بلخ، ډيپار�من� راديو ۱۳۹۰حبيب، ليلی. ( -۴
  تلويزيون.

). توليد برنامه های راديو. ليکچرنوټ درسی، ۱۳۷۳غروال، محمد وحيد. ( -۵
  پوهنتون کابل.

). تاريخ رادیو تلويزيون جهان. انتشارات فرهن� پل باغ ۱۳۸۸نوش�، ناهيد. ( -۶
  يوسفی مارکي�، کابل. عمومی،

). رادیو تلويزيون. مطبعه دولتی کابل، �رب مسلسل ۱۳۴۶واله، عبدالحق. ( -۷
)۴۱.(  
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  سریزه
راډیو له اقتصادي پلوه د یوه هېواد له پاره د یوې داسې تلویزیو� شبکې جوړول، 

او  ډېر زیات ل��ت ته اړتیا لري چې په �ول هېواد کې خپرونې ولري فکر وک�و نو
  هم د یوې رس تارسي ور�پا�ې تاسیس کول هم له ستونزو �خه خايل نه ده .

لیکن یوه رس تارسي شبکه په یوه هېواد کې په اسان� رسه کوالی يش، چې د اړیکو 
�ه وسیله و�ر�ي. نن سبا د ن�ۍ په زیاتو هېوادونو کې د راډیو له الرې زده ک�ې 

ورکول  کی�ي د ساري په تو�ه د اسرتالیا د فضایي سازمان �وون�ی   فعالیت کوي،   
(OPEN UNIVERSITY)  او ان�لستان کې (CCHOOL OF AIR) چې له دې الرې

  محصالنو ته زده ک�ې ورکوي.
په راډیو رسبیره تلویزیون هم په دې برخه کې ډېر پراخه فعالیت کوي او په میلیونه 
محصالن تربیه کوي. راډیو د افکارو د خپرولو بهرتینه وسیله ده. کیدای يش دغه 

اره د فرهن�ي بدلون له پ افکار راډیکال یا نوي عقاید او افکار وي، چې د �ولنې
مرصف کی�ي . راډیو خلکو ته قوت ورکوي او د خپلې عملیې په واسطه کوالی 
يش، چې په �ولنه کې یوه �اري دیموکرايس پرته له تعصب �خه راويل . په دې 
فصل کې د دې اثر په دې برخه کې مختلفو توکو ته �ای ورک�ی شوی، چې عبارت 

  دي :
ي تحرکات، راډیو او �ولنه، راډیو او د �ولنې افراد، په راډیو راډیو تعلیم ورکوي، فرد

کې د بیان ازادي، ویل خربې اترې، صو� افک�ونه، موسیقي، ج��هاو راډیو، په 
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سوله کې د راډیو رول، باالخره راډیو د افرادو د یو �ای کیدو مهمه وسیله ده، چې 
او خپلې خواخوږي او  د غم او �ادي په مراسمو کې له یو او بل رسه را�ول يش

  خو�ي رسه رشیکې ک�ي .
	
  

  د راډيو �ان��نې
له لوم�یو ور�و �خه چې د بیسیم ازمای�تونه تر رسه  شول او له دې الرې راډیو 

  وکولی شول چې په ن�یواله کچه د یوې ارتباطي وسیلې په حیث پرمخت�  وک�ي.
یو  �وومه برخه کې لهد راډیو لن�ې �پې د ن�ۍ لویه وچه یوا�ې د یوې ثانیې په 

بل رسه ن�لوي او د همدې �پو په ذریعه اوس هیوادونه له یو بل رسه اړیکې 
  �ین�وي.

همدارن�ه په سپوږمکې کې د راډیویی �پو په خپرولو رسه انسان په دې قادر شو،چې 
د خپل قدم نقش د �مکې په �لورمه حصه باندې و�وري. راډیو د ن�یوالو لپاره دا 

ک�ه تر �و هغوې چې لوستل نه يش کولی لوستل زده ک�ي، هغوی چې زمینه برابره 
نيش کولی چې یو بل و�وري په دې باندې وتوانیدل، چې له یو بل رسه اړیکه �ین�ه 
ک�ي.  راډیو په ج��ه کې د پراخې استفادې وړو�ر�یده او راډیو و کولی شول چې 

وختيا لکو د ساعتیري او بد هوايي الرو د کن�رول د �کيس مو�رو د الر�ودنې او د خ
 لپاره د استفادې وړ و�ر�ي.

راډیو، چې د راپور یوه ساده وسيله وه چې دې ته یې زمینه مساعده ک�ه �و مبائل 
�یلیفون رامن� ته يش او هم د راډیويي خپرونو خپروونکو په هره دقیقه کې په زر�ونو 
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وخت ترالسه ک�ي او بویناوې ددې لپاره خپروي �و خلک او �ولنه اصالح يش، پوهه 
  پاتې يش او د �ولنې د روغتيا لپاره خپرونې هم له دې الرې تررسه ک�ي.

د راډیو د �ی��و په هکله، چې هر �ومره ووایو بیا هم ل� دي. راډیو اوس حرمت او 
ډار کوم چې کلونه مخکې یې درلود له السه ورک�ې او د علم او اړیکې په یوې وسیله 

وسیلې د ال �ه استع�ل لپاره باید سمه لیکنه او همدارن�ه بدله شوي ده او ددغې 
عنعنوي او شفاهي لیکنې تر رسه ک�و او په دې باندې غور وک�و چې �رن�ه د مارکونې 
ن�ۍ د �و�ربګ له ن�ۍ �خه چې کلونه مخکې يې له مارکو� �خه ژوند کاوه 

  توپیر لري.
 ېره پر دې نورې ډلیيزېتلویزون چې په ژوندې ډول خپرونې وړاندې کوی.  برس

رسنې لکه ور�پا�ې، سین�، تیاتر، ویدیو او ان�رنت، يس ډي �انو په موجوديت کې 
ډېرهستونزمنه وه چې په دغه سیالې کې راډیو بریال� يش  نو �که مون� باید ددې 

  .)۸:۱وسیلې �ه والی او اجرا� فعالیتونه دواړه تر بحث الندې ونیسو(
  نهپه راډيو کې تصوير جوړو

راډیو یوه غیر نظري وسیله ده خو بیا هم ددې قدرت لري، چې خلک تحریک ک�ي 
  او د آواز په واسطه تصورات د اوریدونکو په ذهن کې جوړ ک�ي.

دا �که کوم آواز، چې له لوډسپیکر �خه راو�ي او داوریدونکو غوږونو ته رسی�ي دا 
غزو لرلو رسه آواز د انسان میو ساده پروسه نه ده بلکه غوږ د هغو فزیولوژي دندو په 

ته انتقالوي او د ماغ په خپل نوبت رسه دغه آواز په وړو وړو سمبولونو بدلوي او 
وروسته بیا مغز هغه درک کوي دلته هغه �ه، چې اوریدل شوي دي تصور کی�ي او 
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په ذهن کې شکل نیيس دا پروسه �که تر رسه کی�ي، چې غوږ د انسان د پن�ه 
  ده او دا مستقی�ً له اعصابو رسه اړیکه لري. �ونو خواسو �خه یو

په راډیو کې تصویر جوړونه نسبت تلویزون ته، چې تصویرونه یې د شکل او د 
  تلویزون د اندازې د محدودیت رسه مخامخ دي خالص الس لري.

د راډیو لیکوال د هغو محدودیتونو رسه، چې تلویزون د خپرونې جوړونکی د تصویرونو 
خامخ دې آزاد دې او هر هغه �ه چې یې غو�تيل وي د موسیقي په وجه وررسه م

 او د آواز د افک� په واسطه مجسم او انتخابوي.
داسې هم کوالی يش، چې مناسب ویوکي د تصویر او د خپلو مقاصدو لپاره راويل 
مثالً که چېرته د یوې راډیويي ډرامې یا پرو�رام �ودل مطلب وي چې د �رمي 

ه داسې حاالتو کې دا امکان لري، چې کرک�ر یوه داسې حرارت تصویر يش نو پ
جمله استع�ل ک�ي، چې اوریدونکي یې تصویر په خپل ذهن کې جوړ ک�ي لکه دا 
ملر نن �ومره ډېر تېز دی، اف �ن�ه بده �رمي ده دا خولې �وره �ومره ډېرې خولې 

یر کوي، ورا�خه بهی�ي. د پاسني م� په لوستلو رسه د راډیو اوریدونکي صحنه تص
  چې �رمي ده.

همدارن�ه د یو تېز او شدید طوفان او یا د یو �ار ورانیدل...او داسې نور. دغه ډول 
صحنې کیدای يش، چې په راډیو کې ډېر �ه تصویر يش. همدارن�ه په دې هکله 
د مکتب یو زده کوونکی وایي، چې زه راډیويي ډرامې نسبت د تلویزیون ډرامو ته 

: ۱ي مې دا �که هلته مناظرې او د صحنو انعکاس ډېر �ه وي(ډېرې اورم او خو�ی�
۹(.  
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  چ�کتيا
د راډیو په �ی��و کې یوه هم دهغې رسعت دی. له راډیو �خه د معلوماتو په وړاندې 
کولو کې دې ته اړتیا نشته، چې د یو ویدویويي فلم اوږده الره تررسه ک�ي یا دا چې 

ې باسو. د راډیو راپور�ران کوالی يش، چدهغې د طبع کولو لپاره مطبعې ته انتظار و 
د ن�ۍ له یوې برخې �خه راډیو ته رپوټ ورک�ي او دده رپوټ په �وله ن�ۍ کې په 
همغه لحظه کې واوریدل يش او هم اوریدونکي کوالی يش، چې له راډیو رسه بدون 
د وخت له ضایعه کولو �اس ونیيس خپلې غو�تنې او احساسات �ولې ن�ۍ ته 

  .وړاندې ک�ي
د راډیو یوه بله �ی��ه داده، چې مستقیمې یا ژوندې خپرونې د اړتیا په وخت کې 
خپلو اوریدونکو ته وړاندې کوي مثالً د ورزيش لوبو او دهغوې نتایج، کنرستونه، د 
هیواد د جشن مراسم او داسې نورې پې�ې، چې هر چېرته تررسه يش په هغه وخت 

لویزون نه یوا�ې د راډیو له الرې بلکې د تکې نرشی�ي البته دغه پاسني سهولیتونه 
تصویر هم دغه کار تررسه کوالی يش او تلویزون د صوت یا آواز �خه پرته تصویر 
هم انتقالوي، چې دې کار جغرافیوي فاصله له من�ه وړي ده او له ن�ۍ �خه یې 

  یو ن�یوال کلې جوړه ک�ي ده.
قبلوي راډیو مرزونه پرته له راډیو د خپل رسعت او د کار د ډول په سبب رسحد نه 

کومې مانع �خه قطع کوي راډیويي �پې له غرونو او بحرونو �خه الو�ي او خلک 
د مختلفو فرهن�ونو رسه اشنا کوي او ددوې ترمن� اړیکه �ین�وي او ددنیا هغو خلکو 
ته، چې په تیاره کې د اختناق نه ډک ژوند تیروي، د ر�ا او آزادۍ آواز وررسوي. 
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غو خلکو رسه هم همکاره ده، چې د اقتصادي ستونزو له کبله تلویزون او راډیو د ه
 د نالوستی له کبله ور�پانې نه يش لوستلی.

  په راډيو کې ساده والی
راډیو د هغو وسائلو له جملې �خه ده، چې هر چېرته د استع�ل وړده دغه اسانتیا 

ونو په نکو ته هم د خرب نه یوا�ې دا چې اوریدونکو ته میرس ده بلکه د راډیو کارکوو 
جوړولو او د رپو�ونو په ثبتولو کې شته یعنې یو راډیویي ژورنالېست کوالی يش له یو 
میکروفون یا له �یپ ریکارډر رسه د یوې پې�ې رپوټ چمتو ک�ي لیکن په نورو رسنیو 
کې دا اسانتیا نشته مثالً دغه کار په تلویزون کې یو �روپ کارکونکو ته له یو �� 

وسایلو لکه کمره، د نور اوچونې وسایل، د آواز د ثبتولو لپاره �ان��ي وسایل شمېر 
  او داسې نور.

له بل پلوه راډیو یوه داسې وسیله ده، چې له هغې �خه کوالی شو، چې هر چېرته 
لکه کور، مو�ر، دفرت، د مو�رونو تم �ای، په پ�یو کې او داسې نورو �ایونو کې ��ه 

خلکو راډیو ته د ور�پا�ې �خه پرته شخص نوم ورک�ې واخلو.  همدارن�ه �ینې 
  دې، چې لوستي او نالوستي خلک یې کیدای يش، چې مخاطبان وي.

له اقتصادي پلوه د یو هیواد لپاره دیو داسې تلویزو� شبکې جوړول، چې په �ول 
هیواد کې خپرونې وک�ي فکر وک�و نو ډېر زیات ل��ت ته اړتیا لري او هم یوه 

�پا�ې جوړول هم د مشکالتو �خه خايل نده لیکن یو رستارسي رستارسي ور 
راډیویي شبکه په هیواد کې په آسانې رسه کوالی يش چې د اړیکې يوه �ه وسیله 
و�ر�ي او د هیواد �ولو خلکو ته نظر ددوې د عالقې، خصوصیاتو، ددوې د پوهې د 

نه العملو کچې او ددوې په خپله ژبه اړیکه وسا� او دهغوې غو�تنې او عکس 
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السته راوړي او بل داده، چې راډیويي اخذې ارزانه او د �پو توزیع یې عامو خلکو 
  .ته وړیا دي

 
  

		:راډیو تعلیم ورکوي
�رن�ه، چې د ډلیزو اړيکو د وسایلو د دندو �خه یوه داده، چې خلکو ته پوهه او 

و راډیتعلیم ورکوي نو �رن�ه، چې 
ددې کورنې یوه غ�ي ده هغه هم د 
تعلیم او زده ک�ې یوه �ه وسیله ده. 
په راډیويي خپرونو کې نه یوا�ې دا 
چې په غیر مستقیم ډول باندې خلکو 
ته تعلیم ورکول کی�ي بلکه راډیو 
خپله د یو �وونکي په �� هم کوالی 

کې لوم�ی  رکولويش، چې خلکو ته مستقیم ډول تعلیم ورک�ي. د راډیو په تعلیم و 
زده ک�ه، چې خلک یې ترالسه کوي هغه د ژبې تدریس دی تر�و له دې الرې خلک 
د ژبې په صحیح استع�ل باندې پوه يش. له دې �خه پرته راډیو خلکو ته د علومو 

 زده ک�ه هم دوی ته او هم ددوی  کورنیو کې وړاندې کوي.
او  ماتیک شکل د موسیقيراډیو کوالی يش، چې تاریخي او سیايس واقعې په ډرا

افک�ونو په مرسته اوریدونکو ته داسې وړاندې ک�ي، چې اوریدونکو ته جالبه یعنې 
په زړه پوري او موثر �امه يش راډیو د ډېرو شیانو د �ودلو او تعلیم ورکولو ظرفیت 
لري م�ر په �ینو مواردو کې �یني ډېر لوی محدودیتونه لکه د تصویر کمبود د 

http://www.saintlouissun.com/4  عکس 
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فونو محدودیت لري لیکن دغه مشکل د راډیو معلم د نو�ونو او د راډیو چار�ونو، �را
  د زده کونکو په ذهن کې پو�تنې یې حل کوالی يش.

نن ورځ د راډیو په ذریعه په اس�رالیا کې یو راډیويي سازمان د فضا� �وون�ي په 
 (Open University)او په ان�لستان کې د خالص پوهنتون  (School of Air)نامه 

په نامه فعالیت کوي، چې له دې الرې محصلینو ته زده ک�ې ورکول کی�ي او هر 
 .)۱۰:۲�وک، چې غواړي تحصیل وک�ي دغه سازمان موثر خدمت ورته کوي(

 
	د خلکو خو��ت

قدرت ته  زمون� هددف د راډیو له موجودیت �خه �ه ده؟ ایا ددې لپاره دې، چې دهغې
�ایش ورک�و یا عامه افکار رهن�یي ک�و او یا خلک د کارونو د آجرا لپاره چمتو ک�و که 

داسې ده نو باید ووایو، چې 
دا خو نادره او بې مثاله ده، 
چې راډیو دغه ډول �ول 
کارونه تررسه ک�ي. ایا 
راډیو قهرمانه ده، چې نورو 
ته خربې کوي. �ه ده، 
چې په دې پوه شو، چې 

  وډیورس د فردي تحریکاتو د الرې واک او امتیاز په الس کې لري.پر 
 د خلکو په پوهولو کې د ژورنالېست نقش او رول. �
 د خلکو چمتو کول د پوهې د تر السه کولو لپاره او دوی ته تعلیم ورکول. �

http://apunit.tumblr.com/page/2  5   عکس 
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 د اوریدونکو بوخت ساتل او هم د هغوې خندول. �
 زړه ته قوت وربخ�ل خلکو ته ډاډ ورکول او د یوه ن�دې مل�ري په �� �
 اوریدونکي په احساساتو راوستل او په �ینو خربو رسه هغوې ته �کان ورکول. �
 د ژوند د بقا لپاره ددې وسیلې �خه پیسې ترالسه کول. �
 په یوې نوي �ولنه کې د تغیر لپاره خو��ت راوستل. �
 ېد نويو ارز�تونو من� ته راوړل د پخوانیو ارز�تونو بېرته را�ر�ول او د اوسن �

 وضعیت حفاظت کول.
د انسان په عقیده او د فکر کولو په طرز کې بدلون راوستل او هغه نوي فکر  �

 او عقیدې ته معتقد کول.
دا یوا�ې په دې معنا ده ده، چې �وک له خپل دین �خه واړوي او بل دین او 
عقیده خپله ک�ي. دا هم امکان لري خو دلته ور�خه هغه عقیده مطلب ده لکه یو 

، چې دې نه غواړي خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین �ا�کی شخص دې
ورک�ي نو دې په راډیو کې یوه ډرامه یا داسې ترتیب شوی سپاټ اوري، چې کوم 
کس خپل زوی ته واکسین نه ورکوي بالخره د هغه زوی د فلج یا �وزڼ په ناروغې 

ې فکر کوي، چاخته کی�ي نو په دې وخت کې دا د راډیو اوریدونکي له �ان رسه 
که دې هم دا کار ک�ی وي نو له داسې بد رس�ذشت رسه به نه مخ کیدلی نو دې 
دلته خپل پخوانې عقیده، چې ماشومانو ته باید د پولیو ضد واکسین ورنک�ي بدلوي 
او نوي عقیده، چې دې باید خپل ماشوم هرومرو واکسین ک�ي خپلوي نو دا خپله 

بدله ک�ه. اوریدونکو ته دا موقع ورکول، یو تحریک ده، چې د شخص عقیده یې 
چې خپل د نظر وړشی انتخاب ک�ي او هم په اوریدونکو کې د صالحیت او اختیار 
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روحیه راژوندې کوي. د یوې خپرونې هر چمتو کوونکی باید په دې خربه پوه وي، 
چې خپرونه ولې جوړه وي او ولې نرشوي. کیدای يش، چې �ینې د خپل ژوند د بقا 

کار د دوام لپاره دا کار وک�ي �ینې کیدای يش، چې د ویلو لپاره کوم مطلب  او خپل
ولري او دا هم ممکنه ده، چې �ینې دا کار د اطالع ورکولو او یا په خلکو کې د 
آزادې روحیې د برابرولو لپاره تررسه ک�ي. د �ینو د بریايل توب معیار کیدای يش، 

ووایاست؟ د چا لپاره؟ د �ه يش لپاره؟ چې ددغو پو�تنو �واب وي تاسو �ه غواړی 
له دې �ولو �خه دغه کار د چا لپاره ډېر مهم دی. د يو راډیويي سازمان یا ادارې 
کامیا� د خپرونو په جوړولو او ددغې ارتباطي وسیلې په ارز�ت باندې پوهیدل او 

 په دې هم پوهیدل دي، چې راډیو �ن�ه په �ولنه کې د یو رهرب رول لوبوي.
  

  یو او �ولنھراډ

راډیو یوه تغیر ورکوونکي، رسعت ورکوونکي، د خلکو خربونکي وسله ده او ددې په 
 ذریعه په خلکو کې بدلونونه رامن� ته کی�ي.
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راډیو د کار د  �
پرمخت� لپاره د مالونو 
او خدماتو په هکله 
خلکو ته اطالع ورکوي 

ارکې� رسه او له م
مرسته کوي، چې 
�رن�ه عرضه او تقاضا 

 ته دوام ورک�ي.
راډیو د یو هو�یار  �

او �یرک ساتونکي په 
�یر واک او قدرت 

 خاوندانو او عام خلکو ترمن� د ارتباط وسیله جوړوي.
راډیو د �ولنې د افرادو د یو �ای کیدو یوه مهمه وسیله ده، چې د غم او �ادې  �

رو مراسمو کې له یو بل رسه را�ول يش او خپله خواخوږي په مراسمو کې او داسې نو 
 له یو بل رسه رشیکې ک�ي.

 راډیو نوي ه�ي او فرهن�ي اثار �ولنې ته معريف کوي. �
راډیو د افکارو د خپرولو یوه بهرتینه وسیله ده کیدای يش دغه افکار راډیکال  �

 �ي.عريف کییا نوي عقائد او افکار وي، چې د �ولنې د فرهن�ي بدلون لپاره م
راډیو د �ولنې افراد او �روپونه دې ته ه�وي تر �و د �ولنې د یوې برخې په  �

 تو�ه د خپل �ان د ترقی او پرمخت� لپاره ویناوی وک�ي.

https://jonwoodallmediablog.wordpress.com/2013/03/21/reading-responses-
audiences-hendys-passive-radio-audience-and-student-radio-listening-across-the-us-

and-australia/ 6  عکس 
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راډیو بی�نیو حاالتو کې شخيص او عامه ��و ته حرکت ورکوي او هغه له رکود  �
  �خه سا�.

ن نور یې اره د تطبیق وړ دي لیکد پاسني دندو �خه �ینې یې يوازې د یوې �ولنې لپ
 .)۱۸:۲يوازې په بحرا� حاالتو کې تطبیقی�ي (

  :	راډيو او د �ولنې و��ي
a(  راډیو هغه وسیله ده، چې نوي او تازه پې�ې که هغه په ميل، محيل او یا بین

خربوي  �و خلک د پې�ې په جریان باندې باخربه او د املليل کچه وي خلک ترې 

 هغوی د کنجکاوي حس د مشبوع کولو لپاره هغوی ته قناعت ورک�ي
b(  راډیو د هغو خلکو لپاره، چې زړونه یې تن� وي یا �ولنه یې د چا د نفوذ الندې

راغيل وي او یا یې د ژوند په پرمخت� کې کومه مانع په مخ کې وي ډاډ ورکوي او 
 کار وربخ�ي.�ه اف

http://www.theguardian.com/music/musicblog+media/radio7  عکس 
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c(  راډیو د مشکالتو د حل کولو لپاره کوالی يش، چې مرسته وک�ي او په ستونزو
کې اخته خلکو ته �ا� مشورې ورک�ي او خپل دغه کار په دوه ډوله تررسه کوالی 
يش یو خو داچې راډیو مستقی�ً د ستونزو دحل لپاره رول لوبوي او دوهم دا چې د 

 پوهولو لپاره دا کار تررسه کوي تر�و په خلکو کېراډیو تعلیمي خپرونې د خلکو د 
 اجت�عي مشکالت حل او فصل ک�ي.

d(  راډیو کوالی يش، چې د افرادو د تجاربو ته پراخوالی ورک�ي او د خلکو عالیق
د هغو موضوعاتو او حوادثو په هکله تحریک ک�ي، چې ددوی ژوند ته يو ډول نه 

 یو ډول ن�دیوالی لري.
e(  د افرادو تعلیمي سویه لوړوي او هغوی دې ته تقویه کوي راډیو په �ولنه کې

 �و په دې باندې قادر يش، چې خپلو روابطو په هکله له یو بل رسه و�وري.
f(  راډیو د �ولنې افرادو ته الر�وونه کوي، چې �ولنیزې ک�نې زده او خپل حالت

 په هغه کې مطرح ک�ي.
g( و لپاره اسې نورو �ولنیزو ک�ند مقالو په خپرولو د راډیويي ناستو په جوړولو او د

راډیو یوه بهرتینه ارتباطي وسیله ده او هم راډیو دخلکو ترمن� د تجربو د تبدیلی یوه 
 �ه وسیله ده مثالً (ایا تاسې د شپې خپرونه وواریده).

h(  راډیو خلکو ته د قوت ورکولو وسیله او د خپل عمل په ذریعه کوالی يش، چې
  )۱۱۳:  ۳ پرته له تعصب �خه پيل ک�ي.(په �ولنه کې یوه �اري دیموکرايس

  پھ راډيو کې د بيان ازادي
راډیو یوه سمعي وسیله ده هر �ه چې په اختیار کې لري دهغه يش په ذریعه خپل 
پیغام اخیستونکو ته نقلوي په بل عبارت د هغه �ه په کمک، چې ژورنالیستان د 
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نارصو د درې اصيل ع خپل پیغام اوریدونکو ته رسوي د ژورنالېزم متخصصینو هغه
په نوم یاد ک�ي، چې عبارت دي له: آواز، ویل او موسیقي ده، چې بیا دې �ولو ته 

وايي. نو په دې ترتیب رسه د راډیو �ول  (Actuality Sounds)حقیقي اوازونه یا 
پرو�رامونه له دې آوازونو �خه تشکیل شوي، چې هر یو یې د خپرونې په جوړولو 

 او وخت لري. کې �انته �ان��ی �ای
  

  ويل (خبرې اترې)
د راډیو د پیغام په وړ اندې کولو کې خربې مرکزي او اسايس رول لوبوي او د هر 
پرو�رام په محتوا کې (خربې اترې) شاملې دي. راډیويي خپرونې باید �انته 
�ان��تیاوی ولري، چې د انسان د بیانولو انداز په �ولو کې مهم ده. د انسان آواز 

راډیو د م� په �� له راډیو �خه خارجی�ي �انته معنا لري او ارز�ت کله، چې د
پیدا کوي او په دې ترتیب رسه، چې دغه خپرونه �انته دا وخت ورکوي، چې نسبت 

  نورو شیانو ته ډېر زیات تاثیر وارد ک�ي.
راډیو خپلو اوریدونکو ته اطالعات په داسې ډول رسه وړاندې کوي، چې د وخت له 

ه د را�ر�یدو امکان یې نشته نو وروسته کومې کلمې چې را�ي له هغو لحاظه بېرت
رسه، چې مخکې تېرې شوي دي، له یو �اي کیدو �خه وروسته یو مفهوم وړاندې 
ک�ي، نو په دې وجه د راډیو د بیان په جوړولو کې باید اوریدونکي رضور په نظر کې 

عت، کې ونیسو هغه رس  ونیسو. بل مهم شې چې باید د راډیو په بیان کې په نظر
  تون، او د آواز حجم دی.
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راډیویي خربې واضح او رصیح وي او په هغو کې باید لن�ې جملې، ساده او بسیط 
عبارتونه په کاریوړل يش. هر مطلب �ان ته د لوستلو یو خاص لحن لري د مثال په 

ص اډول یو سیايس تبرصه �انته یو قسم لحن م�ر یو اد� مطلب �انته د لوستلو خ
 لحن لري. همدارن�ه په راډیويي خپرونو کې رسعت د پام وړ فک�ور دی.

ډېر زیات رسعت نه دې په کار مطلب دا چې دا رضور نده، چې یو ویاند باید په 
راډیو کې په تیزې رسه یو مطلب ولولئ، او یا دا چې له حده ډېر سست او بطي وي 

سبتاً ل� ه کې په وخت کې ن�که اوریدونکي خسته کی�ي لیکن د شعرونو په دیکلم
  رسعت �خه کار اخسیتل کی�ي.

خالصه دا چې هره خپرونه �انته د لوستلو انداز لري، چې د خپرونې په سکالو او 
محتوا پوري اړه لري، مثًال اخبار باید نسبتاً تیز ولوستل يش حال دا چې یوه داسې 

بیان  شی په راډیوييخپرونه چې هغه روزنیزه وي ورو او بطي لوستل کی�ي. بل مهم 
 کې داده، چې د لوستلو په وخت کې د آواز حجم دتون د سطحې رسه برابر وي.

  اغېزناک غ�ونھ
دغه عنارص کوالی يش، چې په �ولو خپرونو کې رايش له دغه وسیلې �خه نه یوا�ې 
د خپرونو په �ه وايل کې بلکې د یوې داسې وسیلې په تو�ه هم استفاده کی�ي، �و 
اوریدونکي ډېر زیات متاثره ک�ي. له بل پلوه دغه افک�ونه د خپرونو په ن�لولو کې 

ې �خه  پرته بله کومه دنده، چې افک� ی هم د پل حیثیت لري.له پورتنیو وظائفو
تررسه کوي هغه د خپرونې زی�نال ده، چې دا زی�نالونه د خپرونې د امضا 

(Signature) .په نامه هم یادی�ي �که چې د خپرونې د رسلیک په تو�ه خپری�ي 



  د راډيويي خپرونو توليد

Production of radio programs   

 

 

	
٤٨	

	
	 	

همدارن�ه افک� په راډیو کې د خپرونې �ایسته کولو دنده هم په غاړه لري د مثال 
مطبوعاتو کې عناوین د رن�ونو او د حروفو د اندازې په مرسته �ایسته  په ډول په

کی�ي نو په راډیو کې بیا دغه کار افک� تررسه کوي.په افک�ونو کې بیا هر افک� د 
یوې خاصې خپرونې لپاره انتخابی�ي او خلک دومره له �ان رسه آشنا کوي، چې کله 

خه اد� خپرونو کې له افک�ونو �افک� واوري نو د خپرونې په عنوان پوهی�ي. په 
د خپرونې د یوې مهمې برخې په تو�ه کار اخیستل کی�ي د مثال په تو�ه د یو شعر 
وچ لوستل او د یو شعر دیکلمه کول له بک�رون� موسیقي رسه دوه چنده او له هغه 
رسه ډېر تاثیر غور�وي. په راډیويي ډرامو کې دوخت �ای یا د نورو حرکاتو لپاره، 

  ژبه نه ادا کی�ي له افک� �خه ��ه اخسیتل کی�ي. چې په
بله مهمه خربه داده، چې د هرې خپرونې زی�نال باید له یو بل رسه فرق ولري د 
مثال په ډول د یوې عادي خپرونې زی�نال د خربي رسویس له زی�نال رسه توپیر 
لري �که چې د خربي رسویس زی�نال �خه مقصد یوا�ی د اوریدونکو پام د وخت 

  خربونو ته اړول دي.
�رن�ه چې مخکې مو دا خربه ولوستله، چې افک�ونه حقیقي آوازونه دي باید ووایو، 
چې افک�ونه په عمومي ډول په دوه برخو ویشل شوي دي یو ډول یې داسې دي، 
چې له حقیقي منابعو �خه ثبت شوي لکه د مرغانو آوازونه، د یوې چاودنې غ�... 

دا هم دوه  .نه دي، چې د س��یو په من� کې جوړی�يدوهم ژوندي او ه�ي افک�و 
ډوله دي یو یې هغه دي چي له اصيل منابعو �خه تر السه شوي دي لکه د قدم 
وهلو آواز، د کاچغې آواز او د کاسو آواز او بل یې مصنوعي آوازونه دي، چې دداسې 
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 و خاصآوازونو جوړول په داخل د س�وډیو کې نامکنه دي لکه د اور آواز، چې د ی
  کاغذ د حرکت �خه د مایکروفون په وړاندې جوړی�ي

  موسیقي
موسیقي د راډیويي نرشاتو نه بیلیدونکي برخه ده او د اوریدونکو د جذبولو لپاره یوه 
ډېره �ه وسیله ده. �رن�ه چې په یوه �ولنه کې د مختلفو طبقه خلک ژوند کوي او 

ې ه استفاده نه کوي بلکې په ددا �ول خلک له راډیو �خه د اطالع د اخیستلو لپار 
خلکو کې اک�ه طبقه یې داسې خلک دي، چې له راډیو �خه د یوې تفریحي وسیلې 
په تو�ه کار اخيل او دوی غواړي، چې د راډیو په مرسته خپل وخت خوشحاله تېر 
ک�ي نو دغه ډول خلک د راډیو �خه د موسیقي د اوریدلو لپاره کار اخيل. له بل 

خه د موسیقي خپرول د یو ډول تنوع سبب �ر�ي او هم ساملې پلوه له راډیو �
  .)۷۸: ۴موسیقي خپرول د یوې �ولنې د ه� او فرهن� د پرمخت� سبب هم �ر�ي(

  Peace	in	Radio	of	Roleپھ سولھ کې د راډیو رول 
په عادي حاالتو کې د راډيو رول په �ولنه کې د زده ک�ې، بوختیا او لوړو ارز�تونو 

دغه مهال راډیو وليس پوهه لوړوي، هغوی زیار او زده ک�ې ته ه�وي.  برابرول وي.
خلکو ته د ودې او پرمخت� خربونه برابروي. راډیو د زده ک�ې، روغتیا او پاکوايل 
مسائل سپ�ي او خلک پخپله د خپلو ستونزو هوارولو ته ه�وي. د سولې په وخت 

ه، د وي. په هغو کې خربونکې راډیو د هر فکر لرونکي طبقې ته پرو�رام وړاندې ک
روانو چارو پرو�رام، د ماشومانو پرو�رام، موسیقي، کلیوالو لوبو، د میرمنو �ان��و 

  طبقو پرو�رامونه شامل دي.
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	War	and	Radioجنګ او راډیو 
د ج��ې پر وخت د راډیو رول بلکل بدلی�ي �که هغه وخت �ول خلک راډیو اوري. 

الت اعالنی�ي او خپرونې یې له رسه نوي د ج��ې پروخت په راډیو کې بی�� ح
کی�ي. راډیو د ج��ې پرمهال ميل فکر او ميل جذبو عکايس کوي. ولس له مایوسی 
�خه ژغوري او هغوی ته د �واک د ورکولو دنده تررسه کوي. د جن� په دوران کې 

  .)۱۶۸:۵راډیو خپلو خربونو کې الندې بدلونونه راوړي(
 په عامه خپرونو کې بدلون �
 ن� په اړه د نویو خربونو خپرولد ج �
 د ولس د ذهني تیاری لپاره د ترانو برابرول �
 خلک نویو حاالتو ته تیارول �
 له مایوسی او خپ�ان �خه د ولس ژغورل �
 دد�من په باره کې پروپا�ند �
  د بی�� حاالت د رامن�ته کولو د الرو روزنه �

 عزم، او ولولو د ج��ې په ور�و کې راډیو ته پکار دي، چې په خلکو کې د همت،
پیدا کولو لپاره خپل پرو�رامونه دوباره ترتیب ک�ي. د میرمنو، زده کوونکو، کار�رو، 
او بز�رو لپاره بیا له رسه پرو�رامونه برابر ک�ي. لکه خلکو ته ووايي، چې د بندیزونو 
پروخت خپل ژوند او کاروبار �ه ډول ترتیب ک�ي. میرمنې په خپلو کورونو کې �ه 

تررسه ک�ي. د خطر په وخت �ه کول پکار دي. د ماشومانو دخوندیتوب ډول دندې 
لپاره �ه کول پکار دي. دا د راډیو ميل دنده ده، چې د جن� په ور�و کې په خلکو 
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کې زغم پیدا ک�ي او له تیت کیدو یې وژغوري �که په داسې حاالتو کې هر �وک 
  په دولتي رسنیو باور کوي.

ربولو لپاره د خربونو �ان��ي �ول�ي برابر ک�ي او وخت راډیو ته پکار دي دخلکو د خ
پر وخت خلک د ج��ې د ډ�ر له خربونو خرب ک�ي. همدارن�ه د ج��ې پروخت کې 
هوايي بریدونه کی�ي. خلکو ته �ودل کی�ي، چې له هوايي بریدونو مخکې د خطر 

ه و لزن� په اوریدلو رسه �ه وک�ي او �ه کول پکار دي. په هغو ور�و کې د راډی
الرې لوم�نیو طبي مرستو الرې و�ودل يش نو په دې رسه د ��و خلکو ژوند ژغورل 
کیدلی يش. راډیو په هغو ور�و کې خلکو ته �يي، چې هغوی شپه او ورځ د خپل 

  خوندیتوب لپاره �ه کولی يش.
د ج��ې پر وخت د راډیو دنده د جن�یالو رستیرو د هوډ لوړل دي. راډیو په رستیرو 

وي ولوله پیدا کوي. هغوی ته د نورو محاذونو خربونه برابروي. د خلکو له کې یوه ن
جذبو يې خربوي. که د ج��ې پرمهال کوم فو�ي له خپل مرکز �خه لیرې وي نو 
هغه د راتلونکي ک�نالرې �خه خربوي. راډیو دیوه فو�ي ج�ال په �� په ج��ه 

کوي �که ج�ال د فوځ  کې ون�ه اخيل، بلکې راډيو تر هغه هم زیات رول تررسه
یوه برخه کن�رولوي حال داچې راډیو دخلکو او اردو له الر�ونې رسه رسه د د�من د 
جن�یالو حوصلې له من�ه وړي. په دې رسبېره په هغو ور�و کې راډیو د خلکو او 

  حکومت ترمن� د یوې مهمې اړیکې دنده هم تررسه کوي.
او افواه له من�ه وړي. خپلو خلکو او د ج��ې پرمهال راډیو دد�من هیواد پروپا�ند 

اردو ته سم معلومات برابروي او د خپلو رستیرو د بریالیتوبونو په بیانولو رسه دخپلو 
خلکو او رستیرو هوډ لوړوي هغه په دې ډول �ام خلک دد�ن هیواد له پروپا�ندا 
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 �خه خوندي کوي. د ج��ې پروخت راډیو دغه ارز�ت ته په پام رسه هر هیواد له
خپلو خلکو غواړي، چې دد�من هیواد راډیو وانه وري، �که هغوی �وا� پروپا�ند 

 .)۱۱۴:۶کوي او دد�من هیواد راډیو هم نفسا� جن� �ولې وسیلې استع�لوي(
	Comparisonد راډیو او ور�پا�ې پرتلھ  of	 Radio	 and	

Newspaper  
ژورنالېزم  ا�ه د چاپيژورنالېزم په اصل کې له چاپي کلمو پیل شوی. ددې لپاره ور�پ

په قطار کې را�ي.راډیو په کره او لن� انداز مهم خربونه وړاندې کوي یعنې د خربونو 
لن�یز ورته ویلی شو. په راډیو کې د کم ارز�ت خربونه نه يش خپریدلی، دا �که، 
چې د خربونو وخت ډېر کم وي حال داچې په ور�پا�ه کې خربونه په تفصیل رسه 

ز�ت لرونکي او واړه خربونه هم پکې خپری�ي په هغو کې عادي خپری�ي. د کم ار 
پي�ې، د پرمخت� بدلونونه،  د �و انجمنونو، ادارو او �وندونو د مرشانو ویناوی او 

  دهغوی د بوختیاو رپو�ونه شامل دي.
راډیو او د وخت پابندي رسه الزم او ملزم دي. له خربونو نیويل د �وکو تر کاملونو  �

وخت معلوم دی. که په �اکيل وخت تاسو د راډیو س� ناوک�ی نو پوري د هر یوه 
پرو�رام اوریدلی شی که ناوخته يش نو خربونه یا خپرونه تیری�ي. د راډیويي خپرونو 
لپاره یوا�ې داچې تاسو د وخت پابندي کوی بلکې پرو�رام ستاسو پام او ذهن هم 

په  م د ک�ناستو پر�ای د هواغواړي. که راډیو ته پام ونک�و نو خرب په ذهن کې د پا
�پو کې ورکی�ي. حال دا چې د ور�پا�ې د مطالعې لپاره کوم �اکلی وخت نه وي، 
چې کله دې زړه غواړي نو لوستلی یې شی. که لوستونکي یوه وخت مرصوف وي نو 
بل وخت هم هغه لوستلی يش. که په کومه کلمه ونه پوهی�ي نو د بل کس �خه 

  ې په کومه ډکش�ي کې کتلی يش.هم پو�تنه کولی يش یا ی
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راډیويي خپرونی د ژبنیو کلمو لرونکي دي یعنې په ژبه، چې کومه کلمه ویل  �
کی�ي اوریدونکي هغه اوري او په هغې کې غ�یز اغیز هم پیدا کولی يش لیکن په 
خربونو کې له غ�یزو او اغیزو ډډه کی�ي. په ور�پا�ه کې له خربونو رسه تصویر هم 

خرب معنویت زیاتوي. د تصویر ارز�ت ته په پام رسه تصویري خپری�ي، چې د 
ر کلمو یوه �ه تصویر د یو ز "ژورنالېزم من� ته راغلی دی. یو چینايي معقوله ده، چې 

  . رن�ه ور�پا�ه د فیچرونو ارز�ت ډېره وي."لرونکی دی
ز�رانو، براډیويي پرو�رام �ان��و ډلو ته په پام رسه ډلبندي یا ویشل کی�ي لکه د 

زده کوونکو، میرمنو، �وانانو، او نور پرو�رامونه. هغه ډول علمي او  اد� پرو�رام، 
چې په ترتیب رسه زده کوونکو او د ادب مینوالو لپاره خپری�ي په ور�پا�ه کې هم 
یوه زوروره ډوال ډوله د رسلیکنې پرمخ کا�، مضمونونه، رسمقالې او  نور وي. په دې 

��ه، د زده کوونکو ��ه، دماشومانو لپاره مخونه او نور شامل دي. رسبېره د میرمنو 
  د �ان��و خلکو د ذوق مواد د نورو لوستونکو ذوق پاللی يش.

د راډیو خپرونې سمدالسه په هوا کې ورکی�ي. که اوریدونکي پام ونه ک�ي نو  �
دې د بیا د اوریدو چانس نه لري. لیکن د ور�پا�ې په پرتله راډیو ډېره اغیزمنه ده

لپاره، چې په یو �ل په لس�ونو او کروړونو خلکو ته �ان رسوي په دې رسبېره 
ماهرین په دې اند دی، چې په لیکلو کلمو کې ډېر اغیز وي �که چاپ شوي کلمې 
د و��و په ذهن کې یو سپی�لتیا او تقدس لري. دا �ايي د مذهبي کتابونو له امله 

. همدران�ه انسان په چاپ شویو کلمو وي، �که مذهبي کتابونه هم چاپي ب�ه لري
 ژر باور لري. په لیکلو کلمو �ه او اسانه پوهی�ي.
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هغه یاداشت کولی يش نو ددې لپاره ور�پا�ه د �ر�ندولو اغیزمنه وسیله ��ل کی�ي، 
چې دا دعامه نظرونو په جوړولو کې ډېره اغیزمنه ده. راډیو نسبتاً ارزانه ده، �که یو 

غه تر ډېره وخته پوري استع�لولی يش. په مارک�ونو کې د �ل تراخیستو وروسته ه
هرې کمپنې ډول ډول راډیو�انې په مختلفو قیمتونو او ډیزاینونو پیدا کیدی يش او 
حتی نن سبا په ساعتونو او مبایلونو کې هم راډیو�انې شته او راډيو غریب او د ل�و 

د دوو  ره ارزانه ور�پا�هپیسو خاوندان یې هم اخیستلی يش او ور�پا�ه قیمت ده ډې
افغانیو کمه نده. د یوې ور�پا�ې میاشتنې ل��ت دوه سوه افغان� کی�ي او دا په یو 

 کال کې زر�ونو ته رسی�ي نو له دې امله �یني خلک ور�پا�ه نه اخيل.
د ترانسمرت په رات� رسه د معلوماتو او خپرونو په ن�ۍ کې یې یو انقالب رامن� ته 

اره راډیو یوازې په بری�نا لرونکي سیمونو کې اوریدل کیده او شو. د لوم�ي �ل لپ
دوهم داچې د راډیو پرو�رامونه د هیوادونو په رسحدي پولو کې نه احصاری�ي. د 
هوا پر اوږو هر �ای ته رسی�ي. ددې لپاره دج��ې پروخت راډیو دد�من سیمې ته 

د  �ند کیدلی يش.د رسیدو �ه الره او وسیله ده، چې د هغې الرې اغیزمن پروپا
ج��ې په ور�و کې د راډیو هغو اغیزو ته په کتو رسه هر هیواد، دد�من هیواد د 
راډيو له اوریدلو منع کوي حال داچې خلکو ته ور�پا�و په ور رسولو کې وخت ل�ی�ي. 
ور�پا�ې له یو �اره �خه تر بل �ار پوري په بیال بیلو الرو د الوتکو، اور�اډو، بس، 

و او نورو په وسیله استول کی�ي. د �ینو ور�پا�و ادارې لیرې �ارونو کوچنیو مو�رون
ته د ور�پا�و و ورلی�لو پر�ای له بیال بیلو �ارونو �خه په یوه وخت ور�پا�ې خپروي 

 خو بیا هم دور�پا�و وېش یوه لویه مسله ده.



  د راډیویي خپرونو تولید

Production of radio programs   

 

 

	
٥٥	

	
	 	

 هله راډیو �خه نالوستي او نیم لوستي هم ��ه اخسیتی يش �که له اد� خپرونو پرت
د خربو معیار دیو عام و��ي د ذهن په کچه ساتل کی�ي. په بیال بیلو مورنیو ژبو هم 
پرو�رام خپری�ي. زیاتره راډیويي خپرونې داسې وي، چې د اوریدولو لپاره د �ان��ي 
ذهني وړتیا لرلو اړتیا نه وي. که له دې پلوه راډیو له ور�پا�ې رسه پرتله ک�و نو 

�ي استع�لولی يش یعنې په کومه ژبه، چې ور�پا�ه خپری ور�پا�ه یوازې لوسته طبقه
  د هغې ژبې لوستونکي او په هغه پوهیدونکي ور�خه ��ه اخیستلی يش.

راډیو، چې �ه وړاندې کوي هغه په اسانه، عام فهمه او ساده ژبه وړاندې  �
کوي. سختې کلمې، محاوري یا پیچيل ترکیبونه نه استع�لوي. په پرو�رامونو کې 

 نازکو رن�ینو �خه ډډه کی�ي. مقصد دادی، چې عام س�ي د هغې په اوریدو له اد�
رسه پوهی�ي د هغې انداز خربو اترو ته ورته او جملې لن�ې وي له بل پلوه دور�پا�ې 
ژبه لیکنې وي او �ینې وختونه یې جملې هم اوږدې وي او �یني داسې کلمې، 

 �ي.عام لوستونکي ته سختیاد� صنعتونه او ژبه استع�لوي، چې نسبتاً یوه 
ترکومه، چې له راډیويي ادراې رسه د ت�او معامله ده نو د راډیو ستیشن رسه د  �

اوریدونکو ت�او له ور�پا�ې رسه د لوستونکو له ت�او رسه توپیر لري. اوریدونکي له 
کوم �ان��ي پرو�رام رسه ت�او لري. حال داچې له ور�پا�ې رسه د ت�او معامله 

ه ور�پا�ې رسه د لوستونکو ت�او له ذهني پلوه وي. همدارن�ه د هرې مختلفه وي. ل
  ور�پا�ې خپل خپل لوستونکي وي هغوی له ور�پا�ې رسه مستقیم ت�او لري.

د زیاتره هیوادونو راډیو�انې تر ډېره حده په حکومتي کن�رول کې دي. همدارن�ه د 
رامونه پلې خو�ې پرو�راډیو په �ولو خپرونو کې حکومت واک لري  او حکومتونه د خ

پکې خپروي. داسې پرو�رامونه، چې په هغو کې د حکومت د ک�نو او شخصیتونو 
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ستاینه او یادونه کی�ي. له دې رسه رسه له راډيو �خه داسې پرو�رام نه خپروي، 
چې په هغې کې په کومه ډله، یا شخص اعرتاض وي او د اوریدونکو داسې لیکونه 

د راډيو په بیال بیلو خپرونو یا پالیسې نیوکه شوي  هم نه خپروي، چې په هغه کې
وي. حال داچې په دې ترڅ کې ور�پا�ې تر یوې �ان��ې حده پوري ازادي لري. 
هغه د پالیسې دخپرولو په ترڅ کې هم ازادي لري. هره ور�پا�ه په هیودانیو، سیمو 

ر�پا�ې و او ن�ۍ والو چارو کې یو �ان��ی لید لوری خپلوي. کله �یني لوستونکي 
له پالیسې رسه یوه خوله نوي او کوم اختاليف نظر یا مضمون ولی�ي، نو هغه هم 
خپری�ي �که په هره ور�پا�ه کې دا یادا�ت خپری�ي، چې د ور�پا�ې اداره د 

  رسلیکنې پرته له نورو لیکلنو پ�ه او مسوولیت نه مني.
اډیو ر  د راډيو ستیشن جوړول زیات ل��ت او پیسې غواړي پردې رسبېره د �

چلولو لپاره هم زیاته پان�ه پکار ده. راډيو د بیال بیلو پرو�رامونو سکرپې� د پروډیرس 
له نظره تیری�ي بیا د خربونو برخه جوړی�ي. د ور�پا�و لپاره هم زیاته پان�ه، د چاپ 
ماشینونه، کاغذ او نور پکار دي لیکن سیمه یزې ور�پا�ې په نسبتاً ل�ه پان�ه هم 

رکومه �ایه، چې د ور�پا�ې د لیکلو ت�او دی نو، دا هم تر خپرولو پيلیدلی يش. ت
 پوري له بیال بیلو پ�اونو تیری�ي او په دې هم پوره زیار �الل کی�ي.

راډیو له سهار �خه تر شپې پوري په درجنونو بل�نونه، مذاکرې، ویناوی،  �
خپرولو ه�ه  و دبحثونه او سیمنارونه خپروي. ددې لپاره په راډيو کې تل د تازه خربون

کی�ي. د مبرصینو او بیال بیلو �ان�و د ماهرینو نظرونه او خربې په غور خپری�ي. 
دلته د تازه �ی له امله راډیو له ور�پا�ې میدان ��لی دی حال داچې ور�پا�ه 
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�لورویشت ساعتونو وروسته لوستونکو ته رسی�ي. د ډېرو شویو او کیدونکو پې�و 
  ایې ور�پا�ې خپروي.خربونه لوم�ی راډيو او بی

د راډيو مینوال د راډيو خپرونې ثبتولی يش. خو بیا هم دا اسانتیا نه لري. د  �
ور�پا�ې پرې شوي برخې یا �وله ور�پا�ه خوندي کول اسانه وي. حال داچې که د 
راډيو خپرونې ثبت او خوندي يش نو دا �ول کار نه یوا�ی سخت وي بلکې �ران هم 

ور�پا�ې لوستونکي دا اسنتیا لري، چې په ور�پا�ه کې یې �امی�ي. له بل طرفه د 
کوم مضمون، رسمقاله، کا�، خرب یا کوم بل شی یې خوښ يش نو هغه پرې کولی 
  يش او د �ان رسه یې ساتلی يش او بیا د اړتیا پرمهال له هغه �خه استفاده کوي.

راډيو د  دد راډيو اوریدونکي د خپلې خو�ې پرو�رام د اوریدلو اسانتیا لري.  �
راتلونکو پرو�رامونو خربتیا مخکې له مخکې ورکول کی�ي. د �ینو پرو�رامونو وختونه 
مستقل وي. همدارن�ه اوریدونکي د خپلې خو�ې پرو�رام جوړولی يش، �که په 
یوه راډيويي سی� کې په درجنو ستیشنونه اوریدل کی�ي.حال داچې له بل طرف په 

�ې مخونه شته او د هغوې د خو�ې مواد به کې ور�پا�و کې د �ولو لوستونکو د خو 
وي لکه ماشومان یوازې د ماشومانو مخونه لوستلی يش. له لوبو رسه دلچسپي 
لرونکي میرمنې دلوبو مخ کتلی يش او که د کوم لوستونکي خپله ور�پا�ه خو�ه نه 

  يش نو هغه کومه بله ور�پا�ه اخیستلی يش.
 لو اجازه ورکوي. شخيص راډیو�انېحکومتونه شخيص راډیو�انو ته د کار کو  �

له دولتي راډیو�انو رسه سیايل کوي. بیا هم حکومت په روانو چارو پوره واک لري. 
ور�پا�ې ته محدوده ازداي ورکول کی�ي. ور�پا�و ته د حکومت خالف د تبرصو او 
خربونو په چاره کې تر�ان��ي اندازې پوري ازدادي ده. د ازادی او �ینو پابندیو 
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ه ده. هغه ازادي د ژورنالېزم له نظره د ور�پا�ې په پرتله راډيو ته غوره والی مرشوط
ورکوي. د یو ایالتي وزیر د کومې درغلی خرب ور�پا�ه کې راتللی يش، لیکن راډیو 

 تر هغې پورې، چې دولت ونه غواړي دا خرب نه يش خپرولی.
  Television	vs.	Radio	of	Comparisonد راډیو او تلویزون پرتلنھ 

تلویزون په اصل کې د راډیو پراخه شوي ب�ه ده. د تلویزیون په من� ته راتلو رسه 
�یني خلکو داسې ��له، چې اوس دراډیو اوریدونکي تلویزیون �وري او د راډیو 
جادو او اغېز له من�ه �ي. بلی! تلویزیون خامخا یوه �ه اغېز وک�، لیکن راډیو اوس 

کوال لی "رهن�ی نرشات راډیو"یې اوري. د  هم شته او اوریدونکي لري او په مینه
مسعود قریيش د تلویزون په راتلو په خپله ماهرانه تبرصه کې لیکي: کله، چې 
تلویزون جوړ شو نو �ن�وسه شوه، چې اوس د راډيو �راغ م� کی�ي. (لیکوال ارشد 

  ، راډیويي ژورنالېزم)۲۰عيل، ژباړن امیر جان وحید احمدزی، صفحه 
رسه تصویر هم را�کاره شو نو اوس د هغې ړندې ن�ۍ غوږ ته �وک  کله، چې له غ�

عوږ ږدي. هغوی په دې نه پوهیدل، چې د فکري �واک د پارولو امکانات، چې په 
راډیو کې دی هغه هر منظر، تصویر، او رول په �لوریشت انچه چوکاټ کې بند 

 نسان په ذهنشوی تلویزیون کې نه شته. هر غ�، هر انداز هر غ�یز اغېز رسه د ا
کې د خپلو �ان��و تجربو د شالید له مخې، چې کومې ب�ې او شالید پن�ی�ي هغه 
د تلویزیون په وس نه ده پوره. توپ� د زړه او سرت�و دی. چا ویل، چې په شمله 
پی�ۍ کې د عمومیت او جامعیت یرغل له انسان �خه یوا�یتوب واخیست. یوا�ې 

. هغه تلویزیون ور�خه واخیست. له دې د هغه خیال او فکر خوندي وساتل شو
�خه موخه دتلویزیون دروغ نه دي دا دابالغ یوه اغیزمنه وسیله ده. لیکن ددې خپل 
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مجبوریتونه او پابندې یعنې ددې شکلونه او منظرې له بنس�یز نظره �خه پام اړوي 
و او تیا ل� تر ل�ه دنه پاملرنې المل کی�ي. چا ونه لیدل، چې کتونکي د رولونو حرکا

شکالتو، یا د �یرو د �ر�ندو تاثیراتو ته د پاملرنې پر�ای د کمرې �کال یا د کالیو 
�ال ته وراوړي. کمره د اوږد ن�دې ویلو پوري (یعنې د بک کلوز آپ) رو�انه وي. 

  .)۸۹:۷چیرې چې منظره تیت يش پام اوړي(
  د الندې �ان��نو پر بنس� د راډيو او تلويزيون پرتلنھ

ونکو رسه ت�او لري او په �و هیوادونو کې هغه د ابالغ یوه اغېزمنه راډیو اورید �
وسیله ��ل کی�ي. دا د ابالغ �لور موخي بشپ�وي یعنې زده ک�ه ورکول، معلومات 
برابرول، تفریح یعنې ساعت تیري او د عامه نظرونو تشکیلول حال دا چې تلویزیون 

ده ه تصویرونه هم �يي. له خو�ند راډیو پرمختليل ب�ه ده. د غ� له جادو رسه خو�ند
تصویرونو �خه لیدونکي محسوسوي، چې هغوی ته مخامخ خربې کوي او یا �ویا 

 هغه په هغو �ولو منظرونو کې رشیک دي.
د راډیو د خپرونو د وړاندې کولو انداز داسې دی، چې د پرو�رام د ثبتولو پروخت  �

وازې غ� اوري. لیکنه خپل مخ ته کی�ودلی يش، دا �که، چې اوریدونکي ی
همدارن�ه �و پرو�رامونه د لیکنې له مخې ثبتی�ي په راډیو کې د پاچا د رول ادا 
کوونکي ته په ډېره ساد�ی او د پاچا د غ� دیالوګ په وسیله د پاچا رول سپارل 
کی�ي. حال داچې د تلویزو� پرو�رامونو د را�کون او په زړه پوري وايل لپاره 

 یادوي. ددې لپاره هر رول، چې �ه وايي هغه په ژبه اداکاران یعنې لوبغاړي م�
یادوي، �که د کاغذ مخ ته کی�ودل او ډیالوګ کول �ه نه معلومی�ي او په ډرامه 

  کې بیخي داسې نيش کیدلی.
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چون راډیو له اوریدلو رسه ت�او لري، �که نو په راډيو کې غ� بنس�یز ارز�ت  �
ه و ته اړتیا لري. حال داچې له بل پلو لري. راډیو نسبتاً �و او زړه را�کونکو غ�ون

کتونکو ته د تلویزیون د پرو�رام په �کيل کولو کې د لوبغاړو لوبیدل �ې �یرې 
یعنې قوارې، د رول له اړخ د کالیو، حرکت او سکنات لوي الس لري، �که دلته 
�یره معلومی�ي. همدارن�ه تلویزیون �و �یرو ته ډېره اړتیا لري له راډیو �خه اوس 

داسې پرو�رام خپری�ي، چې د هغه ډول ژورنالېستیک دي بیا هم د تلویزیون  هم
په پرتله د راډیو ارز�ت کمی�ي. ترکوم �ای، چې د ساعت تیري د برابرولو ت�او دی 

 نو تلویزیون په راډیو غوره والی لري.
په پرمختلفو هیوادنو کې د راډیو خپرونې د شپې او ور�ې په ډېرو برخو کې  �

هغه وختونه بیال بیلو طبقو ته پرو�رامونه خپری�ي. مخکې له دې په  روانې وي.
پرمختللو هیوادنو کې د تلویزیون خپرونې د ل� وخت لپاره وي لیکن اوس د ډېش او 
کیبل په راتلو رسه په یوه کور کې �لورویشت ساعته خپرونې لیدل کیدلی يش. حال 

نې کوي. د خوب په دا چې دشخيص تلویزون چینل هم �لوریشت ساعته خپرو 
  وخت کې تلویزیون په راډیو غوره والی لري.

ترانسمی�ر راډیو دابالغ په یوې ارزانه وسیلې بدله ک�ه خلکو پوري درسولو له  �
پلوه تراوسه راډیو لوم�ی مقام لري. په ن�ۍ کې زیات شمېر راډیو ستیشنونه او 

زیون يش خو تلوی سی�ونه دي. د ل� عاید لرونکي خلک هم راډيو ارزانه اخیستلی
�ران دی او بری�نا ته هم اړتیا لري او چېرته، چې بری�نا نه وي نو هلته له تلویزیون 
�خه ��ه هم نه اخیستل کی�ي. د تکنالوژي له ارزانې او عاموايل رسه اوس دا هم 



  د راډيويي خپرونو توليد

Production of radio programs   

 

 

	
٦١	

	
	 	

شو� شوي ده، چې تاسو په خپل تلویزیون مانی�ر کې د یو عادي  کارد په زیاتولو 
  ه د �لورزره روپیو په ل��ت تلویزیون سی� جوړ ک�ي.رسه له هغه �خ

راډیو دسفر پر وخت کې هم اوریدل کیدلی يش. داسې هم امکان لري، چې  �
�وک پکار بوخت وي او راډیو هم اوري، دا �که، چې د راډیو د اوریدلو لپاره یوازې 

 هغوږ نیول پکار دي. لیکن د تلویزیون له کتلو رسه کوم بل کار نيش کیدلی �ک
  تلویزیون د اوریدلو تر �ن� لیدلو یا د سرت�و وراړولو ته هم اړتیا لري.

د راډيويي پرو�رامونو تیارول نسبتاً اسانه وي. ددې لپاره یوا�ې اواز ثبتې�ي.  �
ددې خپرونو ل��ت هم ل� دی. د تلویزیون لپاره د س�وډیو اړتیا ده. د راډیو لپاره 

  نسبتاً ارزانه ده. هم س�وډیو جوړی�ي لیکن د راډیو س�وډیو
راډیو�انې په سیمه ایزو ژبو خپرونې کوي او د خلکو په عامو بوختیاوو رسبېره  �

د علمي، اد�، او کلتوري ادارو ک�نې هم خپروي. راډيويي خپرونې د رن�ا رن�ي له 
پلوه له تلویزیون �خه مخکې دي. دتلویزیون په پرو�رامونو کې هم ډېره رن�ا رن�ي 

  .او پراختیا را�ي
راډیو له اوریدلو رسه ت�او لري، نو �که د تلویزیون په پرتله ل� اغېزمنه ده.  �

تلویزیون نه یوازې داچې اوریدل کی�ي بلکې لیدل کی�ي هم او پر یوه وخت د 
لیدونکي او اوریدونکي يش اغېز د اوریدونکي شی په پرتله زیات دی. له بل پلوه 

زمن  ه په وسیله ورکونکی پیغام ډېر اغېتلویزیون له فلم رسه ډېر ن�دې دی نو د هغ
  ).۲۰:۸وي. همدارن�ه ویل کی�ي، چې تلویزیون د ابالغ اغیزمنه وسیله ده(
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  Film	vs.	Radio	of	Comparisonد راډيو او فلم پرتلنھ 
فلم او راډیو د خپلو اغیزو له پلوه تقریباً د ورته ارز�ت لرونکي دي. لیکن ددواړو د 

و تلویزیون له تفریح هاخوا د زده ک�ې او ساینس په ډ�ر کې تفریح انداز بیله ده ا
اتو د راډیو د نرش "له فلم �خه یو �ام وړاندې دی. مسعود قریيش په خپل کتاب 

  کې لیکي: "رهمنا
راډیو د تجریدي ه� په �یر ده په هغې کې د بی�ې کولو له امله کلمې مانا لرونکي 

د هغې مفهوم او ارز�ت هم اغیزمن  کیدلی يش. که یوه موضوع ډېره لن�ه يش نو
کی�ي. دا اغیز تصاديف او نا�اپي نه، بلکې د شخيص مهارت او پوهې د پن�وونکي 
الزمي پایله ده. د کامیاب� په صورت کې دا اسانه بری�ي. داسې معلومی�ي، چې 
بس نازل شو. لیکن په اصل کې دا �ر له ذهني ست�یا او د زړه له وینو را�وکی�ي. 

ونکی د سا� ذوق لرونکی دی. دا کومه قصه نه بلکې طبیعي جوهر دي. هر پن�
راډیويي ه� هم له دې کلمې �خه استثنا نه دی، لیکن یوا�ې د سا� ذوق پرم� 
کوم شهکارنه پن�ې�ي. دا جوهر دیوې ناتوږل شوي طال په شان دی، چې د هغې 

ه اړی د ُرس او تال له زدد �ال لپاره �ان��ي پوهې او مهارت ته اړتیا ده. کوم سندرغ
ک�ې پرته د پام وړ تأثیر نه يش پیدا کولی. کوم ان�ور�ر د خطونو او رن�ونو پرماهیت 
له پوهیدو پرته �ه ان�ورنه يش جوړولی. کوم شاعر د کلمو په مانا او غ� تر پوهیدو 
پرته �ه شعر نه يش ویلی. هغه ډول راډیويي پروډیورس له رسنیزې وسسلې پرته �ه 

  �رام نه يش وړاندې کولی.پرو 
راډیو له تفریحي خپرونو رسه رسه د ژورنالیستکي موخو لپاره هم کار کوي هغه 
پرلپسې خربي �ول�ه، د روانو چارو پرو�رام، مرکې او بحثونه خپروي. حال داچې له 
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بل پلوه فلم په بنس�یزه تو�ه د تفریحي ابالغ وسیله ده. رسه له دې، چې نن سبا 
ې او د تصوري خربونو په ب�ه تیاریدونکي فلمونه عموماً په سین��انو ک مستند فلمونه

  .لیدل کی�ي یوا�ې هغه خلک هغه لیدلی يش، چې سین� ته د فلم کتلو لپاره را�ي
راډیو کاروباري نه بلکې یوا�ې د عامه ابالغ وسیله ده. حال داچې د راډیو له  �

ي. اوس شخيص راډیو�انې هم الرې هم سودا�ریزې خربتیاوی او اعالنونه خپری�
د سودا�ری ډول چلوي لیکن بیا هم هغه پرو�رام زیاته تفریحي ب�ه لري او د فلم 
په �یر سودا�ري نه ده.  فلم یوه باقاعده سودا�ري ده. په ازادو هیوادونو کې هم 
فلم جوړول یو صنعت ��ل کی�ي په شخيص �ان�و کې فلم په کاروباري بنس�ونو 

درې بیال بیلو �ان�و ویشل کی�ي. فلم جوړول، د هغه ویش او  تیاری�ي. هغه په
ننداره  درې بیال بیل کارونه شمیرل کی�ي. رسه له دې، چې فلم جوړول له فلم 

  سن�ربورد الندې را�ي بیا هم فلم جوړونکي �ان��ې ازادي لري.
راډیو د خپلو اغیزو له پلوه له فلم �خه کمه ��ل کی�ي �که له راډیو �خه 
خپیریدونکي پرو�رام عموماً دومره رن�ین یا زړه را�کونکی نه وي او یوا�ې د اوریدو 
لپاره دی د لیدلو لپاره نه دې حال داچې د عامه ابالغ په �ولو رسنیو کې فلم زیات 
اغیزمن ��ل کی�ي. لوم�ی المل یې دادی، چې فلم د کیسې اورولو په ب�ه وي 

  وي او خوند �نې اخيل.هغه په کتونکو د فلم په �یر اغیز ک
د راډيو پرو�رام برابرول نسبتاً ډېر اسانه وي. یو وینا وال د راډیو په س�وډیو کې  �

کې�ني او خربې کوي، چې مستقی�ً یې خلکو ته خپری�ي یو لیکوال خپلې خربې 
لیکي او هغه ثبتوي او هغه د هوا د �پو پرم� اوریدونکو ته رسی�ي. حال داچې د 

ارې دلیدلو لپاره د راډیو تخینکي کارکوونکي موجود وي. حال خپرونو تخینکي چ
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داچې فلم په بیال بیلو پ�اوونو کې بشپ�ی�ي. یو لیکوال د فلم کیسه لیکي کوم بل 
سکرین تیاروي دریم تن مکامله کوي یوه الر�وونه کوي. د غ� ثبتولو بیله �ان�ه ده 

ایدی� پ�او دی. هغه ډول د �و په کمره د فلم جوړول یوه بله �ان�ه ده بیا د هغه د 
 پ�اونو تر وهلو وروسته فلم بشپ�ی�ي.

د تلویزیون په راتللو رسه په راډیو �و منفي اغیزې وشوې. بیا هم د فلم  �
پروړاندې راډیو اوس د ابالغ اغیزمنه وسیله ده په کومو کورونو کې، چې ديس ډي 

اډیو اوریدل موخو لپاره ر  �انو تلویزیونو اسانتیا نشته په هغو کورونو کې هم د�ینو
کی�ي لیکن په هغو سیمو کې، چې تراوسه تلویزیون او کیبل نشته هلته اوس هم 
راډیو د ابالغ یوا�ینې وسیله ده د کیبل اويس ډي �انو انقالب په فلمونو زیات اغیز 
ک�ي خلک سین��انو ته د فلمونو د تللو پر�ای اوس په کورونو کې �و فلمونه ویني 

بېره په يس ډي پلیر هم فلم لیدلی يش. حال داچې کیبل اپری�رز هم په دې رس
هره ورځ د نویو راتلونکو فلمونو د کتونکو لپاره ل�ول کی�ي دا �ول الملونه پرسین� 

  منفی اغیزه کوي، �که نو اوس سین��انو ته د فلمونو د کتلو لپاره نه �ي.
ر او د کار پرمهال راډیو هم راډیو اوریدل یو اسانه کار دی. په مو�ر، الره، کو  �

اوریدل کی�ي. د راډیو اوریدلو لپاره ل��ت نه کی�ي. حال داچې د فلم لیدل یو�ه 
ستونزمن دی. د هغې لپاره سین� ته تلل اړین دی هلته حمتاً ورباندې دوه درې 

 ساعته تیری�ي.
خت د و د موسم خرابوالی هم سین� ته د تللو په الره کې خن� رامن� ته کوي. �یني 

  �ک�ونو د بیو لوړالی هم دسین� د تفریح په ترالسه کولو کې خن� جوړی�ي.
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د راډیو پرو�رام د اوریدونکو د لیکونو او وړاندیزونو په ر�ا کې بدلیدلی يش. د  �
هغه مضمون پر�ای کوم بل مضمون غوره کیدلی يش. غ� بدلیدلی يش. پرو�رام 

. ا غ�یزې اغیزې �ې کیدلی يشکوم بل وړاندې کونکي ته ورکول کیدلی يش. ی
حال داچې بل لورته په فلم کې کتونکو ته دا اسانتیا نه وي. فلم که د نندارې پرمهال 
خلک خوندي ک�ي او یا یې خوښ نه ک�ي نو په هغه اړه خپل تاثر نه يش �ر�ندولی. 

  فلم د لیدونکو د نظرونو په ر�ا کې نه يش بدلیدلی.
 وړاندې کیدلی يش. که په پیغام کې د بدلون له راډیو �خه یو پیغام بیا بیا �

اړتیا وي هغه له �ن� پرته کیدلی يش. همدارن�ه پیغام د رسولو او اعالنانونو لپاره 
راډیو اغیزمنه او ارزانه وسیله ده. حال داچې د فلم په وسیله پیغام بیا بیا نه يش 

. که په ی يشتکراریدلی. په کوم فلم کې کوم پیغام یا نظر یو �ل وړاندې کیدل
  پیغام کې د �ه بدلون اړتیا وي نو دهغه لپاره نوی فلم جوړی�ي.

له راډیو �خه د خپلې خو�ې پرو�رام او خپرول اسان دي. ددې لپاره له راډیو  �
�خه وخت اخیستل ک�ي له راډیو �خه خپریدونکي اعالنونه عموماً کمپن� تیاروي 

ه ل��ت د فلم تیار يش نو په هغه انداز حال داچې د پیغام ورکولو لپاره که یو لن� مستن
کی�ي �که د مستند فلم لپاره د کمرو، کارکونکو، ترانسپورت، ر�ا او نورو تخنیکي 

  اسانتیاو ته اړتیا وي.
د راډیو پرو�رام، چې ثبت يش نو له کوم بل سی�یشن �خه د خپریدلو په وخت  �

 يش. یعنې د ننهغه هر �ای اوریدل کی�ي هغه پرو�رام دویم �لی هم خپریدلی 
پرو�رام په کوم مناسب وخت کې دوباره هم چلیدلی يش. حال داچې له بل پلوه فلم 
د �ودلو لپاره �ان��ي ترتیبات پکار دي. فلمونه په عامه تو�ه په سین� کې �ودل 
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کی�ي او که له سین� دباندې �ودل موخه وي نو ددې لپاره پروجک�ور سکرین، 
خلکو ته د فلم د خربتیا ورکولو لپاره بیال بیلې طریقې اپری�ر او نور پکار دي او 

  استع�لی�ي.
له راډیو �خه وړاندې کیدونکی پرو�رام موخه لرونکي وي لیکن هغه د ��ې  �

لپاره نه خپری�ي په هغو پرو�رامونو کې د خلکو د خو�ې او ناخو�ې خیال ساتل 
. حال کاره کويکی�ي. د پرو�رام اوریدونکي خپل غرب�ون د لیکونو له الرې �

داچې په ور�پا�و کې هم د هغو پرو�رامونو محاسبه کی�ي. ا�ر، چې د فلم په 
برابرولو کې هم اصالحي مقصد کیدای يش لیکن د هغه بنس�یز �کي د ساعت تیری 

  برابرول دي.
  لن�یز

راډیو په بی�نیو حاالتو کې فردي او و��يزې ��ې سا�. راډیو په �ولنه کې د افرادو 
سویه لوړوي او هغوی غ�تيل کويرت �و په دې الس بري يش چې د خپلو تعلیمي 

اړیکو ملن پراخه ک�ي. راډیو یوه غیر تصويري وسیله ده بياهم د دې وس او قدرت 
لري چې د اورېدونکو په ذهن کې د اواز په پرم� ان�ورونه جوړ ک�ي. �ينې 

رسه مخ  محدوديتونو اوريدونکي د تلویزیون د تصویر اخيستلو او �ودلو له امله د
  دي  اما راديو دا ستونزه نه لري.

راډیو د خپلې چ�کتیا او د کار د ډول له امله رسحد نه مني، راډیو پرته له کوم خن� 
�خه مرزونه قطع کوي، د راډیو �پې له غرونو او بحرونو �خه الوزي او خلک د 

  .�ین�وي ن�ۍ له مختلفو فرهن�ونو رسه اشنا کوي او د دوی تر من� اړیکه
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د ج��ې پر وخت د راډیو دنده د رستیرو مورال لوړول دي او په رستیرو کې نوې ولوله 
  راپیدا کوي. او د سولې پر وخت د هر فکر لرونکې طبقې ته پرو�رام وړاندې کوي.

په دې فصل کې  راډیويي تعلیم ، فردي تحريکات، راډیو او �ولنه، راډیو او د �ولنې 
بیان ازادي، ویل، خربې، اترې، صو� افک�ونه، موسیقي،  افراد، په راډیو کې د

  ج��ه او راډیو، په سوله کې د راډیو رول ته �ای ورک�ل شوی دی.
 

  تمریني پو�تنې
  راډيو له �ولنې رسه �ه ت�او لري؟ - ۱
  راډيو د �ولنې پر و��و �ه اغېز کولی يش؟ -۲
  ؟برابرولو کې �ه رول لوبولی يشراډيو د �ولنيز ژوند په پرمختيا او اسانتياوو  -۳
  

  مأخذونھ
  ). راډيو ژورناليزم. دانش خپرندويه �ولنه پي�ور.۱۳۸۷احمدزی، ام�جان وحيد. ( -۱
). راديو ژورناليست. مومند خپرندويه �ولنې تخنيکي �ان�ه ۱۳۹۱حليم، صفيه. ( -۲

  جالل آباد.
ادیو. مطبعه عازم ). کاربرد ژانرهای اطالعی در ر ۱۳۹۰حيدری، ذبيح هللا. ( -۳

  کابل.
). توليد برنامه های رادیو. پوهنتون بلخ ديپار�نت رادیو ۱۳۹۰حبيب، ليلی. ( -۴

  تلویزيون.
). راډيو پرو�رامونه. دانش خپرندويه �ولنه ۱۳۸۶ستانکزی، محمد عيسی. ( -۵

  پي�ور.



  د راډیویي خپرونو تولید

Production of radio programs   

 

 

	
٦٨	

	
	 	

  ). ازخرب تا نظر. مطبعه عازم کابل.۱۳۹۰فانوس، میر غزيزاحمد. ( -۶
). تاريخ راديو تلويزيون جهان. انتشارات فرهن� پل باغ ۱۳۸۸ناهيد. ( نوش�، -۷

  عمومي يوسفی مارکي�، کابل.
  ). د جن� نظر ن�ۍ. کاروان مطبعه کابل.۱۳۸۷وجدی، عبدالجليل. ( -۸
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  دریم فصل
  راډیویي س�وډیو

  سریزه
نظیم تراډیو د پرو�رامونو تولید یا پروډکشن عبارت دی د لوم�� اسايس عنرصو د 

او استع�ل �خه، چې دا د دوو برخو لرونکې دي، چې هره یوه برخه یې د یوه او 
یویي ژورنالیست پورې اړه لري، چې دواړو ورباندې باید بل بشپرونکې ده او په راډ

  وپوهی�ي نوموړې دوه برخې تخنیکي او نرشا� برخې دي.
یاتو خنیکي او نرشا� عملد راډیو پرو�رامونه چې د اورېدونکو غوږ ته رسی�ي ، د ت

د مجموعې حاصل دي ، د مختلفو وسایلو په واسطه صورت مومي ، دا چې راډیو 
خپله دنده په �ه تو�ه رسته رسولې وي په کار ده ، چې تخنیکي او نرشا� 
کارکوونکو په من� کې یوه همغ�ي او مل�رتیا موجوده وي. دا حتمي او رضوري ده 

او ک�نو �خه خربتیا ولري او یو بل ته احرتام ولري تر �و ، چې د یو او بل د کارونو 
د راډیو د خپرونو تولیدونکي خپله دنده په �ه تو�ه رسته ورسوي. بله مهمه برخه 

  هغه �ای وي چې عبارت دي له س�وډیو �خه.
دا هم د خپرونې د تولید له پاره اړین کار دی چې یو مناسب او معیاري �ای موجود 

معیاري او مناسب �ای دی ، چې په س�ن�رډ ب�ه جوړه شوې وي  وي ، س�وډیو �که
او د اواز غرب�ون او د س�وډیو دیوالونه او نورې تشې په جاذبو موادو باندې پو�ل 
شوې وي او د بهر خواته دورازې او ک�کیو ته هم اجازه نشته او �ینې نور رشایط هم 

 او اهتزازات، چې د �مکېلري، چئې د زلزلې په مقابل کې مقاومت لري هغه �ال� 
پر مخ رامن� ته کی�ي باید چې س�دیو د هغه زغم ولري او اهتزازات او �ال� باید 

  حس نه يش تر �و پرو�رام خراب نه يش.
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  د راډیو پرو�رامونو تخنیکي اړخونه
د راډيو د پرو�رامونو تولید عبارت دی د لوم�� اسايس عنرصو د تنظیم او استع�ل 

برخو لرونکي دي، چې هره برخه يې د یو او بل بشپ�وونکی ده. �خه، چې دا ددو 
دا په راډیو ژورنالېست پوري اړه لري. باید په دې دواړو باندې پوه وي. نوموړي دوه 
برخې، چې د راډیويي پرو�رامونو په تولید کې خورا مهمې دي. نرشا� او تخنیکي 

  برخې دي.
 وږونو ته رسی�ي. د تخنیکي او نرشا�د راډیو پرو�رامونه کوم، چې د اوریدونکو غ

عملیاتو د مجموعې حاصل دي، چې د مختلفو وسائلو په واسطه صورت مومي. 
ددې لپاره، چې راډیو خپل رسالت یعنې دنده له خورا �ه او مکمله تو�ه رسته رسولی 
وي پکار ده، چې دتخنیکي او نرشا� کارکوونکو په من� کې پوره همغ�ي او مل�رتیا 

ه وي. دا حتمي او رضوري ده، چې دیو او بل له کارونو او ک�نو �خه خربتیا موجود
ولري او یو بل ته احرتام ولري �و د راډیو د پرو�رامونو تولیدوونکي خپله دنده په �ه 

  تو�ه رسته ورسوي.
البته دا الزمي نه ده، چې د پرو�رام تولیدونکی باید حتمي ژورنالېستان او مسلکي 

هم انجی�ان وي. همدارن�ه الزمي نه ده، چې د راډیو انجی�ان کسان وي او یا 
باید ژورنالېستان او مسلکي کسان وي. ولی دا خربه ډېره مهمه ده، چې د خپرونې 
انجی�ان او پروډیسیران باید الاقل د یو او بل د کار رسه اشنایي او بلدتیا ولري. د 

د خپرونې  وه يش، هغه وسایُل، چېبېل�ې په تو�ه: د خپرونې پروډیورس باید په دې پ
په ثبت او خپرولو کې ور�خه کار اخیستل کی�ي �ه ډول باید استع�ل يش او 
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ور�یني کار واخیستل يش. داچې یو راډیويي پرو�رام له تخنیکي نظره موفق وي 
  باید الندې وسایل د پرو�رام د ثبت لپاره موجود وي:

 س�وډیو .1
 �ای .2
 �ه طریقهد نوموړو وسایلو د استع�ل  .3

ددې لپاره، چې یوراډیويي پرو�رام ډېر �ه برابر يش نو ددې لپاره مناسب �ای ته 
  اړتیا شته، چې دا �ای د س�وډیو په نوم یادی�ي

  هغه رشایط، چې باید یوه راډیويي س�وډیو یې لرونکي وي په الندې ډول دي:
اید وډیو کې بد نامعلومو اوازونو بیلول د مطلوبو �خه دا �که، چې په داخل د س� .1

شور او زوږ وانه وریدل يش یعنې س�وډیو باید په داسې ب�ه جوړه يش �و هغې ته 
بهرنی غ� یا اواز ورداخل نه يش. همدارن�ه د راډیو په س�وډیو کې هغو ک�کیو او 

 دروازو ته، چې د بهر خوا ته مستقیمې وتيل وي جواز نه لري.
لپاره، چې ددغو دواړو دیوالونو په  د س�وډیو په داخل کې یو بل دیوال وي دا ددې .2

من� کې د هوا خال یا تشه موجوده وي او دا د جاذبو موادو په واسطه پو�ل شوي 
ده او همدارن�ه په داخل د س�وډیو کې دوه دروازې موجودي دي، چې یوه یې بلې 
ته پکار را�ي او ددغو دواړو دروازو په من� هم تشه (خالی�اه) وجود لري، چې 

 الی�اه د بهر� اواز دداخلیدو �خه مخنیوی کوي.نوموړي خ
همدارن�ه یوه س�وډیو دارن�ه جوړی�ي، چې صو� انعکاس ته د خپل رسي اجازه  .3

ورنک�ي یعنې د �مکې پرمخ دیوالونه دداسې موادو �خه جوړی�ي، چې  صوت 
(اواز) جذبوي او انعکاس ته نه پری�دي. د س�وډیو پر �مکه مخصوصه ماده، چې 
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سانتي مرت) په اندازه کې نصب  ۲۰اواز) د انعکاس �خه مخنیوی کوي د (د صوت (
 کوي او د هغې په مخ د س�وډیو دیوالونه جوړی�ي.

د س�وډیو ب�ه یعنې شکل یوې قطعي ته یا د �و�رد ډ� ته ورته وي، چې په داخل 
دیوې بلې قطعي کې واقع وي یوازې �کتنی برخه یې د لوم�نی قطعې رسه �اس 

 دغه رن�ه س�وډیو د المبوزنې س�وډیو په نوم یادی�ي. لري، چې
موږ د س�وډیو ساخت�ن په �و لن�و نظرونو کې راخالصه کوو: س�وډیو عبارت ده له  .4

) سانتي ۲۰یوې خونې د ساخت�ن �خه په بلې خونې کې د هر یوې دیوالونه د (
ی لمرت په فاصله کې وي، چې له صو� نظره کامًال محفوظه وي. هر رن� �ا

(اهتزازونه)، چې په �مکه کې رامن� ته يش باید داخل د س�وډیو ته کوم رسایت 
ونک�ي. له بلې خوا هغه خالوې تشی وي، چې د یوې او بلې خونې په من� کې شته 
د صو� عائق له مادې �خه ډکې شوي نو له دې کبله د صوت د نفوذ �خه داخل 

 د س�وډیو ته مخنیوی کوي.
ن�ه مو چې مخکې وویل هغه پنجرې، چې کامالً د باندې یا په س�وډیو کې لکه �ر 

بهر خوا رسه �اس لري وجود نه لري هغه پنجرې، چې د نطاق خو�، د کن�رول 
خونې، د موسیقي د ثبت خونې او یا نورو رسه پری�ودل شوي هغه له دوو پن�و �ی�و 

لري  ه�خه جوړې شوي، چې دغه دواړه �ی�ې په خپل من� کې تشه یعنې خالی�ا
یعنې د یو بل �خه فاصله لري او په نوموړي فاصله یا تشه کې د (سیکاجیل) په 
نوم ماده �ای پر �ای کی�ي، چې دا نه پری�دي، چې صوت یا اواز له یوې خوا 

  �خه بلې خوا ته انتقال يش.
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نوموړي ماده ش�ي ته ورته ده او رطوبت جذبوي او نه پری�دي، چې ددواړو �ی�و 
رطوبت رامن� ته يش. دا ددې لپاره، چې رطوبت د صوت مانع �ر�ي. ترمن� تشه کې 

همدارن�ه هغه پيپونه یا نلونه، چې پر هغې کې د برق تارونه یعنې کیبلونه غزول 
شوي دي دا دصو� عائق پر موادو باندې پو�ل شوي، چې د رب� شکل لري 

)۱۲:۱(.  
  د س�وډیو جوړ�ت

  �امونه باید اوچت يشد راډیو د ساخت�ن په پالن کې الندې 
د س�وډیو �خه مرام او مقصد �ه دی. یعنې نوموړي س�وډیو د �ه مرام او مقصد  .1

لپاره جوړی�ي. ایا د راډیو د پرو�رامونو د تولید لپاره، خربونه یا مختلف ډوله موسیقي، 

د هغې د رضورت او مقصد رسته رسولو په منظور جوړی�ي. که مقصد د هره س�وډیو 
موسیقي د س�وډیو �خه وي نو �رن�ه موسیقي د �و کسانو لپاره او یا د کوم لوي 

 ارکسرت لپاره.

http://www.specialmediaprojects.co.uk/tv-and-movie-set-design/8  عکس 
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د مخکې خربې �خه دا مطلب السته را�ي، چې د ��ونوالو تعداد یعنې شمېر �ومره  .2
و نو له دې کبله کولی شو، چې د س�وډی دی د هغوی د نظر وړ س�وډیو ورته جوړه يش

حجم د جذب د تعداد په اندازه تعین يش او پردې رسبېره د هغې د برابرولو لپاره الزم 
 وسایل په نظر کې ونیول يش.

کله، چې مو س�وډیو تعین ک�ه نو د هغې معین نسبت یعنې عرض، طول، او ارتفاع  .3
يل صوتونو د وجود په نسبت د ک باندې به هم وپوهی�و او په دې اختیار کې سبب د

انعکاس په اثر دوصلیدو اواز من� ته را�ي، چې دا مداخله د اواز  کیفیت له من� 
وړي دوهم اوازونه د والړو اوازونو په نوم یادږي نو له همدې کبله د س�وډیو د طول 

) دی. همدارن�ه د والړو ۴،۳،۲اوعرض او ارتفاع لپاره معین نسبت، چې معموالً (
ونو او اوازونو لپاره د س�وډیو دیوالونه یو بل ته ل� غوندې مایل نصب کی�ي، صوت

) درجو پوري وي، چې مرام او مقصد ۵) �خه تر (۴چې نوموړي مایل توب له (
ور�خه د امواجو ماتیدل او له من�ه وړل دي، چې د مکررو یا پرله پسې اوازونو رسه 

 وي.
ت یعنې په طول او عرض او ارتفاع د وروسته له هغې، چې جسم د ابعادو په نسب .4

س�وډیو باندې وپوهیدو د اواز بېرته غرب�ون د وخت د پوهیدلو لپاره د سی�مین د 

معادلې �خه کار اخیستل کی�ي لکه 
۵

 جذبونکي مواد. ۱۵
د پورتنی معادلې �خه دا په الس را�ي، چې په هره اندازه د س�وډیو حجم زیات 

بېرته راستنیدو یعنې غرب�ون وخت هم وررسه يش نو په ه�غه اندازه صوت د 
زیاتی�ي او هر �ومره، چې د صو� موادو د جذب مقدار زیات ک�و په ه�غه اندازه 
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د صوت د راستنیدو وخت هم راکمی�ي نو ددې لپاره له دغې معادلې �خه په س�وډیو 
د  ېکې د جذب کوونکو موادو د مقدار اندازې لپاره کار اخيل. وروسته له هغې، چ

جذب کوونکو موادو مقدار یا اندازه مو دهغې د نوعیت رسه وپيژندله نو دهغې د نصب 
  کولو لپاره مناسب �ای ته اړتیا ده.

ددې لپاره، چې نوموړي مواد رسه په یو �ای کې راجمع نه يش بلکې د س�وډیو په 
مختلفو برخو کې تیت يش او په 
دې رشط، چې رسه موازي نه وي 

 بل په مقابل نصب شوي او د یو
کې نه وي. له دې �خه مرام 
دادی �و د هغې د صوت جذب 
او انعکاس یو نظم را من� ته 
يش. د س�وډیو له ساخت�ن 
�خه داسې �کاري، چې هر 
�ومره د دیوالونو کچه نامنظمه 
وي په ه�غه اندازه صوت یعنې 

  دي:اواز منظم وي. هغه تخنیکي وسایل، چې د راډیو په س�وډیو کې اړین 
 مایکروفون .1
 �یپ ریکارډر .2
 �رامافون .3
 لودسپیکر .4

http://www.sonifex.co.uk/company/press/2013/30052013_be
dford_school_sonifex_s1.shtml9 عکس 
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 غوږه ک� .5
 د نطاق مخ ته سور �راغ .6
سور �راخ هغه وخت رو�انه کی�ي، چې س�وډیو د ثبت لپاره اماده يش او نطاق  .7

 رسه دمطالبو په لوستلو پيل کوي.د هغې په رو�انه کولو 
بل سور �راغ د س�وډیو د دروازې د پاسه بهر خوا ته نصب وي کله، چې په  .8

داخل د س�وډیو کې پرو�رام د ثبت او خپریدو په حال کې وي نو نوموړی �راغ 
) کی�ي. دا ددې معنی لري، چې په داخل د س�وډیو onرو�انه کی�ي یعنې س�وډیو (

 و خپریدو په حال کې دی او س�وډیو ته دداخلیدو اجازه نشته.کې پرو�رام د ثبت ا
 په داخل د س�وډیو کې مخصوص ساعت .9

رسه تکمه یا ب��ه، چې د نطاق په مخ کې قرار لري. د اړتیا په وخت کې نطاق .10
 کولی يش دهغې �خه کار واخيل.

 
 دهمدارن�ه د س�وډیو �خه بهر یوه بله خونه د �ارنې مېز، چې د پرو�رام مدیر .11

خپرونو د ثبت پر وخت کې د هغې �خه کار اخيل. نوموړي مېز، چې د خورا زیاتو 
تکمو، امپيل پایرونو او سیم لرونکو لوحو لرونکي دي نو له دې امله ویلی شو، چې 
په دغه مېز کې �ول هغه وسایل، چې د پرو�رام د بروډکاس�ېن� لپاره په کار دي 

  �وډیو کې د مختلفو رسچینو لرونکي ويموجود دي. تولید شوی اواز په داخل د س
a( مایکروفون 
b(  مایکروفون یا احتیاطي مایکروفون کله، چې په لوم�ي مایکروفون کې کوم

 تخنیکي عوارض رامن� ته يش نو فوراً له بل �خه کار اخیستل کی�ي.
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c( ثبت شوي کیس� یا نوار 
d( هغه پرو�رام، چې د س�وډیو نه بهر رارسی�ي 
e( ریکارډرونه 
f(  عیارولو اشارېد ساعت د 
g( (اواز) ون� 
h( د ساعت اواز 

  د س�وډیو�انو ډولونھ
هغه س�وډیو�انې، چې د پرو�رام د ثبت لپاره ور�خه کار اخیستل کی�ي په الندې 

  ډول دي:
 د نطاقانو س�وډیو، چې د تنفید په نوم هم یادی�ي .1
 د پرو�رامونو د ثبت او تولید س�وډیو .2
 د خربن�ارانو س�وډویو .3
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  س�وډیو د نطاقانو
نوموړي س�وډیو د یوې کوچنې 
خو� �خه عبارت ده، چې د اواز 
د بېرته رستنیدو اندازه یې ډېره کمه 
ده. ددې لپاره، چې وکولی شو اواز 
په واضح تو�ه درک ک�و د نوموړي 

  مرته وي. ۲،۳س�وډیو مساحت 
پرو�رامونو د ثبت او تولید د 

  س�وډیو
له نوموړي س�وډیو �خه د هر ډول پرو�رامونو 
د تولید کار اخیستل کی�ي. د هغې ب�ه نظر په 
اړتیا او پرو�رام، چې په هغې کې ثبت یا 

یو�انو ډتولیدې�ي توپیر لري. له دغه ډول س�و 
�خه کولی شو د ډرام، ډیالوګ او �ثیل 

س�وډیو�انو نومونه واخلو، چې عموماً د درې 
جال س�وډیو�انو �خه جوړي شوي او د یو بل 

په خوا کې قرار لري. اواز نه يش کولی، چې د یوې س�وډیو �خه بلې س�وډیو ته 
ه دریو پانتقال يش. په دغه ډول س�وډیو کې د خپرونې پروډیرس کولی يش، چې 

 .)۱۳:۱واړو س�وډیو�انو باندې د کنرتول له خونې �خه �ارنه وک�ي (
  د کن�رول خونھ

 ژوندۍ س�وډیو، چې په هغې کې صو� انعکاس وجود لري. �

http://word.world-citizenship.org/wp-archive/271910  عکس 

http://genius.com/Ludacris-bots-radio-lyrics#note-155749611 
 عکس 
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 متوسطه س�وډیو، چې په هغې کې صو� انعکاس په متوسط ډول وجود لري. �
 م�ه س�وډیو، چې پر هغې کې صو� انعکاس بلکل وجود نه لري. �

وسائل، چې پر ھغې کې د راډيويي پرو�رامونو په توليد کې کار ھغه 
  اخيستل کي�ي

وروسته له هغې، چې د راډیويي پرو�رامونو د ثبت او تولید �ای مو معلوم ک� اړینه 
ده، چې د ثبت او تولید د �ینو تخنیکي وسایْلو په معريف کولو باندې پیل کوو، چې 

  خورا اړین دي. د ثبت او د پرو�رامونو د تولید لپاره
	مايکروفون

مایکروفون هغه اله ده، 
چې په راډیو کې لوم�ی 
مقام لري. نوموړي اله 
کولی يش صو� امواج د 
برقي امواجو په مشابه 
یاهم رن�ه تبدیل ک�ي. 
یعنې په هره اندازه، چې 

برقي امواج تولیدی�ي او په مایکروفون کې شدید یا ضعیف کی�ي. کله، چې موږ یو 
یم خل کې حرکت ورک�و په نوموړي پیچي سپيچي سیم ته د مقناطیيس ساحې په دا

کې برق تولیدی�ي. مایکروفون هغه اله ده، چې د هغې په داخل کې یعنې په 
مقناطیيس ساحه کې پیچي سیم حرکت کوي نوموړی پیچي سیم د هغې پردې 
رسه، چې ممربان نومی�ي اړیکه لري کله، چې د ممربان په مقابل خربې ويش 

. د سیم د حرکت په نتیجه کې د مقناطیيس ساحې په نوموړي پرده په حرکت را�ي

http://www.themandarin.com.au/8251-communications-
detonate-comms-team-publish/?pgnc=112 عکس 
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داخل کې برق تولیدی�ي، چې نوموړی برق د وینا په نتیجه کې رامن� ته کی�ي، 
  چې په ممربان کې ورداخلی�ي.

  د راډيو مايکروفون بايد د الندينو شرايطو لرونکی وي
رقي بامانت ساتنه: یعنې مایکروفون وکولی يش، چې صو� امواج په هم رن�ه  �

 امواجو بدل ک�ي پرته له دې، چې کوم تغیر د هغې په اهتزازاتو کې وارد يش.
حساسیت: باید، چې مایکروفون حساس وي. هرکله، چې د صو� رسچینې  �

�خه په یوه معینه فاصله کې قرار ولري او وکولی يش، چې خپله دنده په �ه تو�ه 
 رسته ورسوي.

 بل صوت یعنې اواز تولید نه ک�ي.مایکروفون پرته د خپل نظر وړ صوت �خه  �
مایکروفون باید د استع�ل لپاره اسان وي یعنې حجم یې کم وي او په اسانې  �

 رسه له یو �ای �خه بل �ای ته انتقال يش.
مایکروفون باید د حرارت او رطوبت �خه ژر متأثر نه يش او یا په مقناطیيس  �

 ساحې بد تأثیر ونک�ي، چې په �اون� کې يې قرار لري.
 مایکروفون باید وکولی يش، چې صو� فشارونه وزغمي. �

  د مايکروفون ډولونه
 نوار لرونکي مایکروفون .1

نوموړي مایکروفون له یوې نازکې املونیمې فیتې یعنې کیس� �خه جوړ شوی، چې 
انچه وي. نوموړي کیس� کولی يش  په داخل د مقناطیيس  0,002)ضخامت یې (

ساحه کې په ازادنه ډول حرکت وک�ي او د هغې حرکت د وارد شوي صوت په شان 
وي. په نوموړي کیس� کې برق تولیدی�ي او دغه برق بیا د امپيل فایرونو په واسطه 

تول کی�ي او له ستقویه  او ثبتې�ي او بیا د کیبل یا لین له الرې اړوند استیشن ته ا
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هغه �ایه بروډکاس� کی�ي. ددغه مایکروفون د حساسیت شدت د مقناطیيس 
ساحې په قدرت او د املونیمي کیس�ې په ضخامت پوري اړه لري. پردې رسبېره ددغه 
ډول مایکروفون حساسیت د تغیر په حال کې دی یعنې د مایکروفون د سمت په 

  کم او یا زیات ک�و.تغیرولو رسه کولی شو، چې د هغه حساسیت 
ددغه ډول مایکروفونونو حساسیت هغه وخت ډیر لوړی�ي، چې صو� رسچینه د 
مایکروفون د محور په طرف کې واقع شوي وي. له دې پرته د هغه حساسیت ورو 
ورو راکمی�ي �و، چې صفر ته را�ی� يش. له دغه ډول مایکروفون �خه د راډیو په 

 و په ثبتولو او دموسیقي دغلیظو االتو د ثبتس�وډیو�انو کې او خصوصاً د ویناو 
پروخت ور�خه استفاده کی�ي. ددې مایکروفون یو سرت خصوصیت دادی، چې 
غلیظه نوسانات په ډیره �ه تو�ه را کاږي همدا علت دی، چې د س�وډیو �خه بهر 

  نه استع�لی�ي دا �که، چې د هوا فشس او غورس شور او زوږ �انته راکاږي.
 : ډینامیک یا الک�روډینامیک مایکروفون .2

نوموړی مایکروفون دیوه 
پیچي سیم �خه جوړ او 
دیوې نازکې پردې رسه، چې 
ممربان نومی�ي اړیکه لري. 
نوموړی پيچي سیم کولی 
يش په ازادانه تو�ه په دایمي 

اطیيس ساحه کې یعنې مقن
مایکروفون کې حرکت وک�ي. کله، چې د مایکروفون په مقابل کې صوت تولیدی�ي 

http://www.alumni.ucsd.edu/s/1170/2column-
social.aspx?pgid=2029&gid=113 عکس 
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دممربان پرده په حرکت راويل او پيچي سیم کې هم رن�ه برق د نوساناتو تولیدی�ي. 
دغه ډول مایکروفون د نواري مایکروفون په خالف کولی يش ډې اوازونه راکش 

خربونه د س�وډیو نه بهر بروډکاس� کی�ي نو له دغه  ک�ي. په عموي تو�ه کله، چې
ډول مایکروفون �خه باید کار واخیستل يش. دا ډول مایکروفون د هوا د فشس 
�خه نه متأثر کی�ي او په دې رسبېره د رطوبت او حرارت په مقابل کې شدید 
مقاومت لري. دا ډول مایکروفون کولی يش، چې صوت له هر طرف �خه راکش 

ډول خاصیت د نوموړي مایکروفون د عیبونو �خه ��ل کی�ي دا �که، ک�ي. دا 
چې کله نا کله په راډیو کې د �ولو صوتونو یا اوازونو د اخیستلو لپاره اړتیا نه احساس 

  .)۷۵:۲کی�ي (
 Velocity Microphoneچ�ک مایکروفون  .3

�رامونو پرو دا ډېر حساس دی په هغه کې غ� په خپله اصيل ب�ه را�ي. دا دسندریزو 
لپاره ډېر مناسب دی. د نوموړي مایکروفون کاربن ډېر نازک دی ویاند ته پکار ده، 
چې له نوموړي مایکروفون �خه دوه فو�ه لیري وي، چې ډېر ورته ن�دې وي د اواز 

 ل�زه یې زیاتی�ي.
 
  
 Dynamic Microphoneخو�نده مایکروفون  .4

دا د درندو غ�ونو لپاره ډېر مناسب دی. دا ډېر نازک او حساس نه وي د هوا �پې او 
د باد ش�ا ډېره نه اخيل بلکې د ویونکي کلمې ډېری رو�انه کوي. په پراخو او عامو 
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�ایونو کې په هغه �ه ثبت کی�ي. د زیات شور او زوږ په وخت کې په سفنج پو�ل 
  کی�ي.

 Corded Ribbon Microphoneکارډی�ربن مایکروفون  .5
په دغه مایکروفون کې غ� تر لیري مسافو پوري رسی�ي. په نوموړي مایکروفون کې 
ل� شان (سطحي) غرب�ون �کاره کی�ي نو له دې کبله هغه د ډېرو موخو لرونکی 
(کثیراملقاصد) ��ل کی�ي. د مایکروفون پورتنی ډول د هغو دداخيل جوړ�ت له پلوه 

  رې الندې مایکروفونه مهم دي.دی. د غ� او زاويې له لو 
 Unidirectional Micیو طرفه مایکروفون  )1

  د یو کس د خربو لپاره ډېر مناسب دی. لکه په ویناوو کې او نورو لپاره.
 Bi directionalدوه طرفه مایکروفون  )2

په دغه مایکروفون دواړو خواو ته خربې کیدلی يش. د مرکې او دوه اړخیزه خربو 
  وفون استع�لی�ي.لپاره نوموړی مایکر 

 Mini Directional �� لوري مایکروفون )3
نوموړي مایکروفون له هر لوري او هر طرفه اواز راکاږي که د پرو�رام د وړاندې 
کوونکو شمېر زیات وي نو هغه ته �لور خواو ته کیناستلی يش او خربې کولی يش. 

  دی. ډېر مناسبد موسیقي غ�ې ډلې، مذاکراتو، مشاعرو او روانو تبرصو لپاره دا 
 Para bolo Micلرلید ډوله (دوربین �ا) مایکروفون  )4

نوموړي مایکروفون له ډېر لیرې �خه اواز راکاږي په دې رشط، چې اواز ورته 
 .)۷۸:۲مخامخ وي. دا په عامه تو�ه د مطبوعا� کنفرانس لپاره استع�لی�ي (
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 قلبي مایکروفون .6

ترکیب �خه السته راغيل. دغه ډول نوموړي مایکرفون ددوو مایکروفونو له 
مایکروفون کې هم نوار او هم پیچي سیم موجود دي، چې دواړه په مقناطیيس 
ساحه کې حرکت کوي. د دا ډول مایکروفونو خاصیت دادی کله، چې د صوت منبع 
د هغه په مقابل کې واقع وي نو غلیظه او رقیق نوسانات په زیر او بم ډول راکاږلی 

د  وتونو د اخیستلو لپاره نوار یعنې کیس� په فعالیت پیل کوي اويش. یعنې دبم ص
زیر صوتونو لپاره پیچي سیم �خه استفاده کی�ي او هر کله، چې د صوت منبع له 
مقابل لوري �خه بل طرف ته تغیر وک�ي نو فیته له فعالیت �خه لوی�ي او یوازې 

ندازې د بم ر یوې اپیچي سیم فعالیت کوي نو په دې ترتیب نوموړی مایکروفون ت
اواز له اخیستلو عاجز پاتې کی�ي. کله، چې خربن�اران له دغه ډول مایکروفون 
�خه استفاده کوي باید هغه خپلې خولې ته ن�دې ونیيس، چې د مایکروفون او 

) درجې استع�ل لپاره زیات �ایونه لري، چې له هغې جملې �خه ۹۰خولې ترمن� (
ې په هغې کې د صوت انعکاس زیات وي او �ثیل د سالونونو نوم اخیستلی شو، چ

په صحنه کې او په هغو �ایونو کې، چې شور او زوږ زیات وي او د راډیو کارکوونکي 
  ونه غواړي، چې �ول اوازونه د خپلو اوریدونکو غوږونو ته ورسوي. (واحدي نوټ)

  
 عاکس مایکروفون .7

نوموړي مایکروفون د یوې فلزي انعکاس لرونکي سطحی �خه جوړ شوی دی، چې 
اواز په یوه محراق (یوه نقطه) کې راجمع کوي یعنې کله، چې اواز په فلزي کچه 
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باندې ول�ی�ي نو منعکس کی�ي او په یوه نقطه کې راجمع کی�ي نو ددې لپاره دغه 
اکش ک�ي. ددا ډول ډول مایکاروفون کولی يش، چې اواز له لیرې �خه ر 

مایکروفون د استع�ل �ایونه د �ثیل په صحنو کې د ډرام په س�وډیو کې او په 
راډیويي ډیالوګ کې په کاری�ي یعنې په هغو �ایونو کې، چې نور مایکروفونونه نه 

 يش کولی، چې کار وک�ي نو له دغه مایکروفون �خه کار اخيل.
  
 د مبرصینو مایکرفوون .8

د نوموړی مایکرفون له عمده خصلتونو �ـخه یو دادی، چې حساسیت یې ډېر خفیف 
دی یعنې حساسیت یې ډېر کم دی حتی تبرصه کوونکی او خربن�ار دواړه هغه خولې 

�یني حاالتو کې هغه په ت�ې (�ریوان) او یا د جامو په ��ر کې  ته ن�دې نیيس په
بندوي �و، چې خولې ته ن�دې وي او نه غواړي پرته له خپل اواز �خه بل اواز 
واوریدل يش نو ددغه ډول مایکروفون �خه استفاده کوي. د نوموړي مایکروفون 

ساخت�ن د نوار لرونکو مایکرفونو په شان 
 یر، چې نوار یعنېدی. یوازی په دې توپ

کیس� یې (پن�) وي او نه يش کولی، 
چې صادر شوي نوسانات بیر ته راواخيل 
نو دغه ډول مایکروفون یوازې په ویناوو 
کې د استفادې وړ دی او په نورو �ایونو 

  کې د استفادې وړ نه دی.
  http://musickitstore.com/product/singing-

machine-smm-205-unidirectional-dynamic-
microphone-with-10-ft-cord/14 عکس 
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 ذغايل مایکروفون .9
ې عبارت دی، چدغه مایکروفون د یوې وړوکی (کوچنی) صندوقچې یا خونې �خه 

د هغې په داخل کې د�رافیک وړې وړې دانې موجودې وي د کو�ې خوله په یوه 
نازکه پرده پو�يل ده. هر کله، چې اواز نوموړي پردې ته ته ورسی�ي نو هغه په 
اهتزار را�ي نو په داخل د مایکروفون کې، چې کوم سکاره موجود دي هغه هم د 

یعنې سکرو دانې په دې وخت کې یو او بل �ان رسه په حرکت راويل اود �رافیکو 
ته رسه ن�دې او لیرې کی�ي په نتیجه کې دغه ن�دې والی او لیرې والی د �رافیکو 
یعنې سکرو یو متحرک د برق جریان رامن�ته کوي، چې د هغې جریان تغیر په 
کامله تو�ه د صوت د حرکاتو رسه متناسب واردی�ي نو په دې صورت کې نوموړی 

صو� امواج په برقي امواجو بدلوي. د دا ډول مایکروفونو استع�ل  مایکروفون
  �ایونه، تلیفونونه، او راډیويي س�وډیو�انې دي.

  پھ راډیو کې ثبت کول
  د اواز ثبتونې دست�اه ډولونه

 هغه دست�اوی، چې پرهغې باندې اواز د ریکارډونو په واسطه ثبت کی�ي. .۱
 ارونه یعنې کیس�ې موجودېهغه دست�اوی، چې پر هغې کې مقناطیيس نو  .۲

 وي.
  د ثبت دست�اه د نور په طریقه .۳
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هغه دست�اه په کومه  -۱
کې، چې د ریکاډرونو په 
واسطه اواز ثبت کی�ي. 
نوموړي دست�اه د 
پخوانیو دست�اوو �خه 

هغې وخت دی، چې پر 
کې برش وک�ی شول، 
چې اواز پر هغې باندې 
ثبت او خفظ ک�ي. 
نوموړي دست�اه د یو سرت 

کیف �خه، چې د هغې پر داخل کې یوه نازکه پرده موجوده ده. نوموړي پرده د یوې 
ستنې رسه اړیکه لري، چې دیوې استوانې پرمخ پر هغې ریکارډي س�، چې د 

ت کوي او نوموړي س� کولی يش، مخصوصو موادو �خه جوړي شوي دی حرک
  چې د استوانې له �ولو نقطو رسه �اس پیدا ک�ي.

د نوموړي دست�اه په واسطه به اواز ثبت کیده. د کیف غ�ي یعنې خوله به په لی�نو 
ژاولنو موادو کک�ه وه. اواز به په داخل  د کیف کې تاویده هغه پرده، چې دکیف په 

په حرکت راتلله. نوموړي پرده، چې د ستنې وروستې برخه کې یې موقعیت درلود 
رسه وصل شوي وه س� به یې په حرکت راوستله دا، چې استوانه یا ریکارډ له  نسبتاً 
نرمو موادو �خه جوړه شوي وه او نوموړي دانه دار خط به وړوکې او یا غ� اواز من� 

وړو ر نومته راوړ. کله به، چې س� ددوهم �ل لپاره یعنې د اوریدلو په منظور پ

http://radiobrasilfm2011.webnode.com.br/album/fotos-
da-radio/radio-studio-jpg/15  عکس 
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خطوطو باندې کی�ودل شوه او حرکت به ورک� شو نو س� به په ل�زه یعنې ری�دیدو 
  راتلله او اواز به یې تولیداوه.

نوموړی اواز په اصل کې د لوم�ي اواز په شان وه. نوموړي دست�اه په لوم�یو کې 
ستوانه اپرته له مایکروفون �خه وه او اواز به یې د کیف د غاړې له لورې ثبت کاوه. 

يي ری�اډر ته به یې په الس حرکت ورکاوه. د وخت په تیریدو رسه مایکروفون پیدا 
او د نوموړي دست�اه رسه وصل شوه او اواز به د مایکرفون په واسطه ثبت کیده او 

 استوانه هم د برق په واسطه �رخیده.
ت کدغه برخه له هغې �خه عبارت ده، چې د فیتې یعنې کیس�ې د حر  لوم�ی برخه

  لپاره ور�خه کار اخیستل کی�ي.
امپيل فایر ده، چې د صوت یا اواز د تقویې لپاره ور�خه کار اخیستل  دوهمه برخه

  کی�ي.
هی� ده، چې د ثبت لپاره ور�خه کار اخیستل کی�ي، چې په مختلفو  دریمه برخه

د س�وډیو په �ېپ ریکارډر کې درې ډوله هی�ونه موجود  ریکارډونو کې مختلف وي.
  په نومونو یادی�ي. هی� پاکاو د نرش هی�، د ثبت هی�، : وي

 هغه هی� دی، چې اواز په مقناطیيس فیتې باندې ثبت کوي. :د ثبت هی� -۱
د نرش هی�: هغه هی� دی، چې ثبت شوی اواز د فیتې پرمخ په برقي امواجو بدلوي  -۲

کر له الرې  سپیاو امپيل فایر ته یې استوي �و پرهغې �ای کې تقویه شوي او د لوډ 
 د اوردیدلو وړ و�ر�ي.

) کالوري �خه لوړ شامل ۶۰هی� پاک: په هی� پاک باندې برقي نوسانات له ( -۳
دی او په کیس� باندې مخکې د صوت په عوض ثبت کی�ي. داچې د هغې د 
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نوساناتو تعداد لوړ دی دا د انسان د اوریدلو د له معیار �خه بهر دی یعنې انسان د 
  لو توان نه لري او فیته ورته سپینه (تشه) یعنې پاکه �کاری�ي.هغې د اورید 

پخوا خلکو د الکرتونکي هی� پاک په عوض له دایمي مقناطیس �خه استفاده کوله. 
د ثبت پروخت کې به یې، چې غو�تل د مخکې اواز پر�ای بل اواز ثبت ک�ي نو 

دله او پاک �خه تیریلوم�ی به یې اواز پاکاوه او بیا وروسته به یې د ثبت له هید 
  نوی اواز به ورباندې ثبت کیده.

  مقناطيسي فيتھ
د ثبت په عملیه کې کله، چې صو� فیته په انرژي بدله يش نو مقناطیيس ساحه 
ایجادوي، چې د نوموړي مقناطیيس ساحې اهتزازات بېرته یعنې ددویم �ل لپاره په 

ه وړو وړو د اکسای�و پبرقي انرژي بدلوي. کله، چې فیته یعنې کیس� د اوسپنې 
زراتو د هی� له مقابل لوري تیری�ي د اوسپنې د اکسای�و هر زره د یوه مستقل 
مقناطیس ب�ه �انته غوره کوي او د مقناطیسې ساحو لرونکي کی�ي اوس که بېرته 
دغه وړې مقناطیيس زرې د نرش له هی� �خه تېر يش، په نوموړي پیچي سیم کې 

 فایر یې تقویه کوي او د لوډ سپیکر پرده په حرکت وړوکی برق تولیدی�ي، امپيل
 راويل نو په دې صورت کې کولی شو، چې ثبت شوی اواز بېرته واورو.

  د فيتې طول او عرض
عرض لرونکي وي. د س�وډیو د فیتې طول او عرض عموماً  6mmزیاتره فیتې عموماً 

  ژنو:ظره پیتوپیر لري موږ درې ډوله فیتې یا کیس�ې د هغې طول او عرض له ن
� 1200 ft فو�ه طول لرونکي فیتې 
� 2400 ft  ه طول لرونکي فیتېفو� 
� 4800 ft فو�ه طول لرونکي فیتې  
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  د ثبت پھ وخت کې د فيتې سرعت او حرکت
د فیتې رسعت او حرکت د هی�ونو په مقابل کې او د�ېپ ریکارډونو په نوعیت کې 

و رسعتونو یا درې مختلف اختالف لرونکي دي یعنې په �ینو �ېپ ریکارډونو کې ددوه
لرونکي وي. هر�ومره، چې د فیتې رسعت په �ېپ ریکارډونو او فیته کې زیات وي 
په ه�غه اندازه ثبت په �ه وجه صورت مومي او صوت طبیعي را�ي. د یادولو وړ 

  ده، چې هر �ېپ ریکارډر د یو ډول معیاري رسعت لرونکي وي.
  پھ فلمونو باندې د اواز ثبت

  باندې د اواز ثبت په دوو اسايس طریقو صورت مومي:په فلمونو 
 په مقناطیيس طریقه .1
  په نوري طریقه .2

	پھ مقناطيسي طريقھ د اواز ثبت
په هغو فلمونو کې، چې اواز په مقناطیيس طریقه ثبتې�ي په هغو کې د سوریو شوو 
غاړو مقناطیيس مواد لکه د اوسپنی اکسای� �ای پر �ای شوي او نوموړي مواد د 

ریکارډر په فیته باندې رسې� شوي وي. اواز د هی� په واسطه ورباندې او په �ېپ 
سین�يي ماشینونو کې، چې فلمونه د استفادې وړ �ر�وي هم د �ېپ ریکارډر په 
شان یو هی� وجود لري، چې دا کولی يش ثبت شوی اواز د برق په جریان تبدیل 

ي د دا ډول کر ته یې ورکو ک�ي. کله، چې په امپيل فایر کې تقویه يش نو لودسپی
فلمونو مسلسل او دوامدار استع�ل ددې سبب �ر�ي، چې داوسپنې اکسای�و زرې 

  و�کی�ي او دویم �ل ور�خه ��ه وانه خستل يش.
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	د ر�ا پھ طريقھ د اواز ثبت
په نوموړي طریقه کې هم ه�غه بې سوریو غاړو اواز په فلم باندې د نور په واسطه 

لته کې  د اوسپنې اکسای�و زورته اړتیا نه لیدل کی�ي بلکې د ثبتې�ي په دا ډول ثبت
نور دفیتې پرغاړو باندې ل�ی�ي، چې نوموړی نور د نوساناتو لرونکی دی لکه د اواز 

  د نوساناتو په شان هغه اواز، چې په مایکروفون کې په برق بدل شوی وي.
  پھ فلم کې اواز د نور پھ واسطھ پھ دريو طريقو ثبتې�ي

�ی طریقه کې برقي نوسانات، چې د صوت په اثر په مایکروفون کې په لوم .۱
من� ته راغيل او د امپيل فایر په واسطه په کايف اندازه تقویه شوي وړو کې �راغ 
رو�انه کوي او د نوموړي �راغ رو�نايي لکه د برق د نوساناتو په شان کامالً وررسه 

ي �راغ نور له یوې عدسیې له مشابه تولید شوي وي دا کم او زیاتی�ي او د نوموړ 
خال یعنې (تشې)، چې د (المه) د عدیسې په نوم یادی�ي او دفلم غاړې ته را�ي او 
په فلم باندې لوی�ي په داسې حال کې، چې فلم ومین�ل يش نو خوړيل او �وکیديل 
�ایونه، چې عموماً خطي ب�ه لري، چې د نوموړي مختلفې نقطې، چې د هغې شدت 

ي نور رسه توپیر لري �کاری�ي، چې همدغه خط په حقیقت کې او ضعف وارد شو 
 ثبت شوی اواز دی.

په دویمه طریقه کې له �راغ �خه ��ه اخیستل کی�ي، چې د ثابت نور  .۲
لرونکي وي ولی د نوموړي �راغ مخ ته یوه ژی یعنې غاړه وجود لري، چې د متحرکې 

 ولید شوی ده او د امپيلپردې لرونکي ده. هغه برق، د مایکروفون د اواز په اثر ت
فایر په واسطه په کايف اندازه تقویه کی�ي کولی يش، چې نوموړي پردې یو له بل 
�خه لیرې او ن�دې ک�ي. په نتیجه کې د نوموړي �راغ نور له ژی یا غاړې �خه 
په نوسا� ب�ه و�ي او د المې د عدیسې له خالی�اه یا تشې �خه په هغه فلم کې، 
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کې په حرکت لوی�ي. په نوموړي طریقه کې د صوت مسیر په  چې د هغې په مقابل
فلم کې عبارت له یو خط �خه دې، چې �ويل نقطې یې په خپل ذات کې یو شان 
نه دي. په پورتنی طریقه کې د صوت الره د فلم د صوت مغیر کثافت مسیر یا الدې 

)variable density sand trod .په نوم یادی�ي ( 
ه اثر په مایکروفون کې تولید شوي ده او د امپيل هغه برق، چې د صوت پ .۳

فایر په واسطه په کايف اندازه تقویه کی�ي د یوه �الونو مرت �خه، چې دیوې �ي�ې 
 لرونکی دی تیری�ي.

د نوموړي �الونومرت �ي�ه د وارد شوي برق له شدت ل� یا زیات انحراف کوي، له 
ې ائینه یا ي�ه باندې لوی�ي، چبلې خوا له یوې ثابتې رسچینې �خه ثابت نور پر �

�ي�ه په خپل وار رسه هغه په فلم باندې منعکس کوي. د آینې یا �ي�ې د انحراف 
په اثر د صوت په مسیر کې په فلم باندې تغیر واریدی�ي، چې د مسیر په دغې 

  variable area smatraekطریقې کې صوت د متغیراملساحت باندې د صوت د مسیر 
که د صوت مسیر په فلم کې د متغیر کثافت لرونکی وي او یا په په نوم یادی�ي. 

فلمونو کې، چې دې په دې ب�ه، چې فلم د سین� په ماشین کې د یوې استوانې 
  په نوم یادی�ي. )sound dram(دپاسه، چې د صوت استوانې یا د 

په دغې استوانه کې یوه تن�ه ژب� یعنې غاړه وجود لري، چې د صوت مسیر یا دصوت 
ثبت شوي �ایونه له هغې تیری�ي. د نوموړي استوانې شاته وړوکې �راغ وجود لري، 

 photoچې له هغې �خه ثابت مشابه یعنې ورته نور، چې خورا حساس دی (
electric cell په نوم یادې�ي ورباندې لوی�ي، چې په هغې کې په متحرک جریان (
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او په اواز  یکر ته رسی�يبدلی�ي وروسته په امپيل فایر کې تقویه کی�ي، لوډسپ
  .)۲۸:۳بدلی�ي (

  پھ س�وډيو کې د موجودو عواملو د اړيکو بررسي
  په س�وډیو کې د خپرونې جوړنکی د عواملو رسه په الندې ډول اړیکه کې وي:

 د اواز اخیستونکی .1
 ویاند .2
 د جوړونکې مرستیال .3
  د اړتیا پربنیاد مختلف عوامل .4

  مسؤولیت او دندې په الندې ډول دي:په س�وډیو کې د موجودو عواملو د هر یو 
  الف: د تولید په مرحله کې په س�وډیو کې د اواز ثبتوونکي دندې:

د اواز ثبتوونکي یو واحد فني �اینده دی، چې د س�وډیو �ول افزار دده په تحویل 
یعنې واک کې دي. د یوه تولیدونکي �یم په عنوان د تهیه کوونکي له نظره او هدایت 

مقناطیيس کیس� یا نوار پرمخ په انالوګ سیستم د کمپیو�ر (د رسه سم په 
هارډ/ساف�/الستي) یا د دیجیتال سیستم کې په لن�ه لوحه باندې ثبت ک�ي او یا 

  په مستقیمه ب�ه خپور ک�ي.
د اواز اخیستونکي باید د س�وډیو پر �ولو وسایْلو او تجهیزاتو باندې د کامل تسلط په 

کوونکي د کامل اطاعت رسه د اواز د خپریدو او ثبت  صورت کې د خپرونې د تهیه
طریقه په ډېره �ه تو�ه رسته ورسوي د صوت یعنې اواز د مېز اندازه کول، د مناسب 
مایکروفون �ای پر �ای کول استوانه کول یا تاوول او د استوارونو هم غ�ي د 

حي رست او صستندرد موسیقي داخلول او خروج یعنې داخلیدل او وتل او د اوازونو د
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مکس کول د اواز د ثبتونکي یعنې سون�مېن د مهمو دندو �خه دي. دا �که چې 
  ډېر �ه د اجرا مرحلې ته ورسی�ي او اصيل خپرونې ته کوم زیان ونه رسوي.

د خپرونې تهیه کوونکی د پروژې د اصيل مدیر په عنوان د اواز ثبتوونکی د ک�نو منل 
ذکر شوه عام او تام مسؤولیت په غاړه لري.  او یا هم ردول په دغې مرحله کې، چې

د اواز پر فنونو باندې د اواز د ثبتوونکي دنه تسلط په لرلو کې او د اواز د ثبتونکي 
  صحي ک�نه د تهیه کوونکي د مسؤولیت د سلب کیدو باعث نه �ر�ي.

  ب: په س�وډیو کې د تولید په مرحله کې د ویاند دندې
 ل ویاند دی. ویاند د یوې خپرونې اصيل تابلو ��لپه س�وډیو کې یو بل موجود عام

کی�ي، دا �که چې د اړیکو بار یا پی�ی هم د همده په غاړه دی نو په دې اساس د 
ویاند او تهیه کوونکي د اړیکو د �ین�ولو د پیغام د انتقال په کار کې خورا مهم او 

د خپرونې د  رسه تأثیر غور�وونکی ده. د خپرونې تهیه کوونکی باید په زیات تعامل
ثبت او خپریدو نه مخکې د ویاند رسه (پرته له خاصو جزئیاتو نه) نور د خپرونې �ول 
اړخونه د ویاند رسه رشیکوي او د لیکل شوي م� �کس� د لیکوال په واسطه د 
ویاند په واک کې ورکوي او د ویاند په �رین باندې باید �ارنه ولري. ویاند مؤظف 

رسیع یعنې چ�ک م� لوستلو په صورت کې او هغو مواردو دی، چې د خپرونې د 
  ته، چې په م� کې ورته پاملرنه نده شوي عبارت دي له:

 د خپرونې په لوستلو کې ناتوانايي د نادرست او بد �ېپ کولو په دلیل �
 د خپرونې د محتوا او معنا �خه درْک نه لري �
 د م� د لوستلو لپاره د صحیح او مناسب لحن نه لرل �
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م� کې د ای�ودل شوو ن�و یا عالمو نه مراعت کول لکه د دال عالمې  په �
یا ن�ې د موسیقي په ورود او دخول کې ددوو یا �و ویاندویانو لپاره د م� تفکیک 
او ... نور موارد لکه د اهن� ریتم د مطالبو لوستل  د م� د لوستلو رسعت د خپرونې 

ه کې باید د تهیه کوونکي رسه هر د محتوا رسه هم غ�ي وي او ویاند په دې برخ
اړخیزه همکاري وک�ي. همدارن�ه ویاند مؤظف دی، چې د تهیه کوونکي زیاته 
همکاري د مفهوم د درست او صحي انتقال په اړه د لیکوال د نظر رسه سم رسته 
ورسوي. هغه په ژوندی خپرونه کې او په �یني اړینو وختونو کې په تولیدي خپرونه 

چې د خپرونې په م� کې د کالم د پیوند او موسیقي لپاره مشخص  کې هغه �ایونه،
شوي دي. د معیاري ن�و یا عالمو رسه د اواز ثبت کوونکي ته خرب ورک�ي. (رسه له 
دې چې د م� یوه نسخه چې په ن�و او عالمو باندې سمبال شوي وي) د اواز د 

 ثبت کوونکي مخې ته هم پرته یا ای�ې وي.
ونکی د پروژې د مدیر په عنوان د مخکې ویل شو او �ولو د خپرونې تهیه کو  �

مراحلو کامل مسؤولیت په غاړه لري او د لوستل شوي م� د منلو او ادا کولو حال 
ته راوستل د تهیه کوونکي په غاړه دي او ویاند مؤظف دی، چې په دې برخه کې د 

ادرست ل�تو نخپرونې د برابرونکي د نظر رسه سم عمل وک�ي. رسه له دې، چې د ک
اداکول او یا د مناسب لحن ادا کول او یا د م� په لوستلو کې د نامناسب رسعت او 
یا د کيل اهن� ریتم د ویاند په غاړه دي ولې د تهیه کوونکي د مسوؤلیت د سلب 
باعث نه �ر�ي او په نهایت کې ویاند دی، چې اړوندو مراجعو ته �واب ورکوونکی 

  .)۱۵:۴دی (
  کې د تولید مرحله کې د تهیه کوونکي د مرستیال دندې: ج: په س�وډیو
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�ول هغه کارکوونکی، چې د راډیويي خپرونو د تولید کوونکي په عنوان استخدام 
کی�ي ورته پکار دی، چې حداقل دوه یا درې کاله یې د تهیه کوونکي په صفت 

 ېدنده رسته رسويل وي، د تهیه کوونکي مرستیال په دغې وخت کې مؤظف دی، چ
د یوه باتجربه تهیه کوونکي په شان د خپرونې �ول مراحل قدم په قدم له هدایت 

  رسه سم تعقیب ک�ي.
د تهیه کوونکي مرستیال مؤظف دی، چې �ول متنونه د لیکوال �خه ترالسه ک�ي، 
چې نوموړي کاپي نظر په �ینو د الیلو باندې د تهیه کوونکي د تشخیص لپاره اړتیا 

س�ونو اخیستل له ارشیف �خه او د مرستیال حضور او له تهیه لري او د اړتیا وړ ک
کوونکي رسه یې همکاري په �ولو مراحلو کې، چې هغه ثبت او خپریدل دي پکار 

  دي.
تهیه کوونکی کولی يش د یوې خپرونې د جوړونې د فعالیتونو یوه برخه د س�وډیو په 

ې د دا سپارل د خپرونداخل او یا له س�وډیو نه بهر خپل مرستیال ته ورک�ي ولې 
  جوړونکي د مسوؤلیت د سلب کولو باعث نه �ر�ي.

د یادولو وړ ده د تهیه کوونکي مرستیاالن په �ان��و رشایطو کې د لوړ مقام په نظر 
(د شبکې مدیر یا د اواز اخیستلو مرستیال یا عمومي مدیر او ...) کولی يش د تهیه 

ي ک�ي او په دې صورت کې �ول کوونکي د دندې د رسته رسولو باندې الس پور 
مسوؤلیتونه، چې د تهیه کوونکي په مورد کې عنوان شوي د تهیه کوونکي له 

  مرستیال �خه یې هم انتظار کی�ي.
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  د: پھ س�وډيو کې د توليد پھ مرحلھ کې د مختلفو عواملو دندې
پرونه خد اړینو عواملو پرته ویلی شو په �ینو مواردو کې په �ان��ي تو�ه په ژوندۍ 

کې نور عوامل لکه د خپرونې هم غ�ي یا د خپرونې د لیکلو هم غ�ي یا د خپرونې 
کارپوهه او ... د مسوؤلیتونو د رسته رسولو لپاره لکه د هم غ�ی رامن� ته کول د 
خپرونې د میلمنو رسه یا د خپرونې د اړتیا وړ فوري مطالبو لیکل یا په داخل د س�وډیو 

او دقیقه توضیح هر یو باید خپلې �ولې دندې د خپرونې د کې د �یني مواردو علمي 
  جوړونې تر رهربي او کن�رول الندې رسته ورسوي.

موږ په دې برخه کې یوازې د تهیه کوونکي دندې د راډیويي خپرونو د تولید د مدیر 
په عنوان ورته اشاره کوو نو په دې بنا طبیعي ده، چې د تهیه کوونکي د حرفوي او 

پر خوا کې لکه د موسیقي د غوراوي �رن�والی او د هغې مکس د کالم ه�ي دندې 
له افک� �خه او ... دا پری�دو دا �که چې ددغې رسالې په اوږدو کې مو د تهیه 
کوونکي خدمات په مفصل ډول ارایه ک�ي دي. دا چې د هغې د بیا یادونې لپاره 

  .)۱۳:۵اړتیا ده کولی شو مراجعه ورته وک�و (
  کارکوونکي د راډيو فني

یو راډیويي پرو�رام له بېال بیلو السونو، د ماغونو او ماشینونو �خه تر تیریدو وروسته 
اوریدو ته تیاری�ي تر موږ پوري دیوغ� د رسیدو د پاره په درجنونو افراد، ماشنونه او 

  کمپو�ر کار کوي. د راډيو مهم وسایل په دې ډول دي:
 س�وډیو .1
 کن�رول خونه .2
 ماسرت کن�رول روم .3
 ترانسمی�ر .4
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 ریکارډن� .5
 ای�ی�ن� .6
  ډبن� .7

  لن�يز
د راډیویي پرو�رامونو د جوړولو او د هغې د برابرولو له پاره یو داسې �ای ته اړتیا 
شته چې هلته د راډیو پرو�رامونه په �ه تو�ه برابر يش او په هغې کې ډېر مهم کار 

�رامونو رسه د غ� کارول دي تر �و غ� او د هغې د خپرېدو کچه د خپرونو او د پرو 
  عياره وي.

هره س�وډیو د هغې د خپرونې د ډول رسه باید سمون ولري په �ینو س�وډیو�ا�و کې 
زیات اواز یعنې غ� ته اړتیا نه وي ، هغې ته م�ه س�وډیو وایي ، س�وډیو باید د 
��ونوالو د تعداد په اندازه جوړه يش تر �و د غ� راغرب�ون کچه په �ه تو�ه کن�رول 

  يش.
یو په دیوالونو او �مکه باندې د اواز د جذب مواد �� يش تر �و بهر� اوازونه د س�وډ

جذب ک�ي او پرې ن�دي چې نور غ�ونه س�وډیو ته ور داخل يش. په س�وډیو کې د 
ثبت مهم وسایل لکه �یپ ریکارډر، مایکونو تر �ن� مختلف ډوله فیتو یا کیس�ونو 

  ته هم اړتیا ده.
فضا ته هم اړتیا ده تر �و پرو�رام په لوړ کیفیت رسه ثبت او د ر�ا سیستم او ارامې 

 يش.
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  تمریني پو�تنې

  راډيويي س�وډيو�انې بايد د کومو �ان��نو لرونکې وي؟ -۱
  که راډيويي س�وډيو�انې په مسلکي ډول جوړې نه يش، �ه کې�ي؟ -۲
  ؟يشد اسايس او مسلکي س�وډيو�انو لرل، په راډيويي خپرونو �ه اغېز لرلی  -۳

  مأخذونه
). راډيو ژورناليزم. دانش خپرندويه �ولنې ۱۳۹۰احمدزی، ام�جان وحيد. ( -۱

  تخينکي �ان�ه، پي�ور.
). توليد برنامه های رادیو پوهنتون بلخ ديپار�نت رادیو ۱۳۹۰حبيب، ليلی. ( -۲

  تلويزيون.
زم ). کاربرد ژانرهای اطالعی در رادیو. مطبعه عا۱۳۹۰حيدری، ذبيح هللا. ( -۳

  کابل.
). راديو پرو�رامونه دانش خپرندويه �ولنه ۱۳۸۶ستانکزی، محمد عيسی. ( -۴

  پي�ور.
  ). ازخرب تا نظر. مطبعه عازم کابل.۱۳۹۰فانوس، م� عبدالعزيز. ( -۵
). رادیو ديجيتال برودکاستن� تکنالوژی ۱۳۸۶نوربخش، محمدعظیم. ( -۶

  لويزيون.(تخينک رادیو). پوهنتون کابل ديپار�نت رادیو ت
  ). د جن� نظر ن�ۍ. کاروان مطبعه کابل.۱۳۸۷وجدی، عبدالجليل. ( -۷
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  سریزه
دا چې وکولی شو د یوي خپرونې د جوړونې او برابرولو په الر کې قدم پورته ک�و ، نو 

زوم دی یا لپه کار دی ، چې په �یر رسه و�ورو د یوې خپرونې د دید زاویې د پراخت
، چې یوازې له یوې زاویې �خه موضوع ته و�ورو ، دا �که ، چې موږ غواړو د 
خپرونې جوړونه واورېدلی شو ، نه غواړو ، چې خپرونه تولید ک�و ، چې یوازې موږ له 
هغې �خه خوند واخلو ، بلکې غواړو یوه داسې خپرونه تولید ک�و ، چې بې شمیره 

  زیات مخاطبان راجذب ک�ی يش.
هغه مخاطبان ، چې هغوی نه یوازې دا چې اورېدونکي وي ، بلکې هغوی باید غوږ 
ونیيس او عمل وک�ي . د یوې راډيویي خپرونې تولید د هغې د الرې د غوره کولو په 

  منظور د موخې پېژندلو لوم�نی �ام د کامیا� له پاره په تولید کې دی.
توسعه  ې د تولیدوونکو په وسیلهموخه یې د مختلفو چوکا�ونو ای�یاوو په چوکاټ ک

مومي او د یوه منطقي اثر په صورت په دغې مجموعه کې شامیلی�ي او ارزانه او په 
زړه پورې وي ، هغمې او ویناوې ، د راډیویي خپورنې په صورت کې هر هغه �ه چې 
د راډیو له فرستندې �خه خپری�ي او د راډویو د اخذې په واسطه بیرته راخیستل 

  اورېدل کی�ي راډیویي خپرونې ورته وایي.کی�ي او 
یا په بل عبارت له را�ول شویو اوازونو �خه، چې په یو ډول برابر او وړاندې يش تر 
�و وکوالی يش اورېدونکي ته یو �ان��ې فکر او احساس ورسوي . دا د یوې 
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راډیویي خپرونې نهایي جوړ�ت دی او ب�ه دی ، چې دا په واقعیت کې بهرتینه او 
سب ترینه طرحه ده ، چې غوره کوي یې تر �و ستاسې د نظر وړ محتوا مو د هغې منا

 رسه تطبیق ک�ې وي.
  
	

  د راډیویي خپرونو تولید
راډيويي خپرونې کیدای يش په 
ور�ني ژوند کې هر چا اوریديل وي او 
ددې په خوا کې که راډیو یې نه وي 

تلویزیو� اوریديل نو خامخا به یې 
خپرونې لیديل وي، ډېرو ل�و کسانو 
کیدای يش په دې فکر ک�ی وي، 
چې یوه راډیويي یا تلویزیو� خپرونه 

�ه ډول جوړی�ي اویوه خپرونه له کومو مرحلو تېریژي �و د یوې خپرونې ب�ه غوره 
دي، چې په سم ډول د ې او طریقې ک�ي. د هر کار د رسته رسولو لپاره �انته الر 

پرمخ  ،نوموړو طریقو په کارونه انسان خپلو �اکلو موخو ته په خورا اسان� رسه رسوي
کې پرته الره ورته هواروي او کیفیت یې لوړوي او په تنیجه کې پيژندنه مراعت او 

ړنه ود نوموړو اصولو �ه پکار وړ نه د دندې توفیق تنظیموي. د ډلییزو رسنیو پکار 
په �ان��ي تو�ه راډيو او تلویزیون اړین دي د هر اقدام �خه تر مخه؛ د اصولو او 
قواعدو �خه بهرمند يش مکرراً د ازمای�ت په بو�ي کې تر ازمای�ت الندې نیول 

  شوي وي او د هغې صحت ثابت شوی وي.

http://www.mcrfb.com/?p=522
 عکس  5216



  د راډیویي خپرونو تولید

Production of radio programs   

 

 

	
١٠٢	

	
	 	

دا چې وکولی شو د خپرونې په جوړونه کې پل اوچت ک�و، پکار ده، چې په �یره 
ه یې و�ورو. د یوې خپرونې د دید د زاويې د پراختیا لزوم دي چې یوازې له یوې رس 

زاویې �خه موضوع ته و�ورو؛ دا �که، چې نه یوا�ې موږ غواړو د خپرونې جوړونه 
واوریدلی شو. نه غواړو، چې خپرونه تولید ک�و،چې یوازې موږ له هغې �خه خوند 

ک�و، چې بې شمېره مخاطبان راجذب  واخلو، بلکې غواړو یوه داسې خپرونه تولید
ک�ی يش. هغه مخاطبان، چې هغوی نه یوازې دا چې اوریدونکي وي، بلکې هغوی 
باید غوږ ونیيس، عمل وک�ي او شاید ت�، لیکل او ... هغوی د هغې خپرونې تر 
تاثیر الندې رايش. د راډیويي خپرونو د تولید او جوړولو اصيل مرحلې کولی شو په 

  الصه ک�و:الندې ډول خ
 د خپرونې موخه (ای�یا او موضوع) �
 د خپرونې په اړه �ی�نه �
 د خپرونې ډول ته پاملرنه او د هغې تناسب د (راډیو) پوسیله �
 د خپرونې طرحه �
 فني او مايل براورد �
 �رین او اماد�ي ثبت �
 او اجرا �
 بیا اوریدل او �ارنه �

  د خپرونې موخه (ای�یا او موضوع)
ه خپله ساده ب�ه کې د �اکيل وخت په محدوده کې د راډيويي خپرونې جوړونه پ

�ان��ې شوي موخې ته د رسیدو لپاره د مناسبو موادو له اړیکو �خه عبارت ده. د 
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او پخپله موخه عبارت ده د یوې راډيويي خپرونې د جوړنې د نیت په منظور او یا 
ويي یمعین پیغام د اوریدونکو د �انک�ي �روپ لپاره، پرته له شک �خه هره راډ

خپرونه او یا معینه موخه طراحي کی�ي، چې بیا وروسته له جوړیدو او تدوین �خه 
  په کامل او ډلیز صورت رسه وړاندې کی�ي.

د ډله ییزو اړیکو په هر تم �ای کې موخې کامًال �ان��ی دي، په هغو  .1
سازمانونو کې، چې ډله ییزه وسایل پر خپل واک کې لري د مسوولیت تر پولې د 

خپرونې په جوړونه او مرصف کې موثر عنارصو د خپلې تاقت او موخو �خه باید یوې 
خربتیا ولري. تولیدونکي له هغه لوم�نیو کسانو �خه دي، چې باید د موخو �خه 
باخرب وي په واقعیت کې د تولیدونکي مسوولیت د موخو پر اساس او د هغې دندې 

  دی. په تناسب، چې په غاړه یې لري له نورو �خه دروند
د یوې راډیويي خپرونې  تولید د هغې د الرې د غوره کولو په خاطر د موخې  .2

پیژندلو لوم�نی �ام د کامیابی لپاره په تولید کې دي. موخه د مختلفو ای�یاو په قالب 
کې د تولید کوونکي پوسیله توسعه مومي او د یو منطقي اثر په صورت کې، په دغو 

زړه پوري وي نغمې او ویناوې، د راډيويي  مجموعو کې شاملی�ي: اوازونه، په
خپرونې په صورت کې وړاندې کی�ي. په الندې معیارونو رسه کولی شو مختلفې 

  ای�یاوې د موخو په برخه کې ا�کل ک�و:
  ایا ای�یا په کايف اندازه ��وره، په زړه پوري او هیجا� ده؟ .3
  د ای�یا محرکه نیرو (قوت) �ه شی دی؟ .4
خپرونې په چوکاټ کې د اوریدونکي لپاره د پیدا کیدو وړ ایا ای�یا د راډیويي  .5

  ده؟
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د نوموړي خپرونې اوریدونکي د �ولنې د کوم قرش �خه دي او �ه غو�تنې  .6
  لري؟

د اوریدونکي د ک�نو، عقیدې او په وز�ار وخت کې �ه انتظار او �ه �ان��تیا  .7
  لري؟

 له الرې د ایا د اوریدونکو تعداد هغومره دی، چې د یوې راډیويي خپرونې .8
هغوی لپاره خپرونه وړاندې يش؟ په واقعیت کې اډیا�انې د مختلفو موضوعاتو 
وړوکي برخه دی، چې انسان د هغې رسه رسوکار لري.ای�یا�انې اساساً د مختلفو 

  موضوعاتو �خه اخیستل شوي په راډیويي خپرونو کې په درې ډوله دي:
 ه)واقعي ای�یاوې ( دملموسو او واقعي موضوعاتو �خ .9

 تخیيل ای�یاوې ( دخیايل موضوعاتو او عاطفې باورونو �خه) .10
تفسیري ای�یاوې (له سیايس موضوعاتو او اعتقادي او کله له اجت�عي  .11

  �خه)
له بل طرفه ددې لپاره، چې ای�یاوې وکولی يش توفیق ته ورسی�ي نو د  .12

  :اصولو پربنس� باید غوره شوي وي. د نوموړو اصولو مهمې �ان�ې عبارت دي له
 تخیل پیداکوونکي ای�یا، چې د اوریدونکو پام یې �انته را�ر�ولی .13

 د خلکو په باورونو او ارز�تونو باندې متکي وي؛ -الف 
 د هغې ب�ه (شکل) د راډیو له فني او ه�ي امکاناتو رسه اړخ ول�وي -ب 
  د خلکو د غو�تنو پراساس وي -ج 
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قصور �خه، چې د یوې هر هغه �ه، چې وویل شول ای�یا عبارت دی د فکر د 
خپرونې د جوړونکي له خوا غوره کی�ي او داسې �کاري، چې کولی يش د یوې په 

  زړه پوري او د اوریدلو وړ راډیويي خپرونې په صورت کې رامن� ته يش.
د راډیويي ای�یاو د غوره کولو د بریا  په منظور د خپرونې جوړونکی د باور وړ نورو �کو 

هغه رسه د خپرونې جوړونې په معقوله کې مرسته کوي. د یوې ته اړتیا لري، چې له 
خپرونې د موخې او تدوین په تعینولو کې مختلف عوامل موجود دي، چې دلته د 

  هغو �خه یادونه کوو:
 د خپرونې موخه باید �ان��ي او رو�انه وي �
راډیويي خپرونه باید د الس رسی وړ وي (ارما� او له الس ريس نه لیرې نه  �

 وي)
 ی�تنې وير �
 د منلو وړ او �کيل وي �
 د وخت محدوده ولري �
موخه د خپرونې د جوړونې اندازه �ان��ی کوي او د خپرونې د جوړونکې  �

 فعالیت د هغې پراساس متمرکز کی�ي او ب�ه نیيس
د خپرونې موخې اجت�عي ساحه، فرهن�ي، اقتصادي ساحې تر تاثیر الندې  �

خپرونې جوړونکي له نظره په ساحي  دي. همدارن�ه د هغې تأثیر د یوې بې پرې
  .)۱۱۱:۱باندې هم اثر غور�وي (
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  د خپرونې په اړه �ی�نه
د یوې راډیويي خپرونې د من� ته راتلو عمده حرکتونه �ی�نه ده، چې باید د خپرونې 
د جوړونکي د پاملرنې وړ و�ر�ي. په خالصه تو�ه �ی�نه عبارت ده د پو�تنو، پل�نو، 

د هغو �وابونو پیدا کول، چې ناپيژنده پاتې وي. هر �وک،  او د پو�تنو د طرحې او
چې دغه پل�نې رسته رسوي د �ی�ندوی په نامه یادی�ي کیدی يش پخپله تولیدونکی 
وي او یا بل �وک هر هغه عامل، چې وکولی يش د مجهول په پيژندنه کې مرسته 

ه او نوک�ي؛ د �ی�نې رسچینه کیدی يش په الندې ډول یې خالصه ک�و: کتابو 
�ی�نیز موسسات، پوهنتونونه، ارشیفونه، فلم او اواز، کارخانې، وزارت خانې، 
فرهن�ي مرکزونه، دیني مرکزونه، د �ی�نو او اع�ري مرکزونه، ن�ارستانونه، او با 

  خربه اشخاص.
 د ژبې په مورد کې برريس او �ی�نه، د بیان طریقه او د مفاهیمو وړاندې کول. �
 ل د هغو مسایْلو، چې په خپرونه کې مطرح کی�ي.دقیق �واب السته راوړ  �
 پیژندل او حذف کول د هر هغه �یز، چې غیر علمي او غیر دقیق وي. �
 د �ی�نې د رسچینې له اعتبار نه کامل اطمینان. �
د مختلفو اطالعاتو راجمع کول د واحدې موضوع په اړه او د هغو ترمن� پرتلنه  �

مسایْلو په سم بیان کې وسواس او دقت او هر او د سم مطلب غوره کول او تاریخي 
 هغه �ه، چې د مختلفو اسنادو پراساس وي.

 د هغو رسچینو �خه پرهېز، چې د �ولنې اسايس ارز�تونو ته احرتام نه لري. �
  د وسیلې غوره کول

د �ی�نې تر مرحلې وروسته او د مطرح شوو ای�یاو توفیق او اصول، باید برريس ک�و 
ړو وړاندې یې ک�و د یوې راډیويي خپرونې په قالب کې د هرې هر هغه �ه، چې غوا
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بلې وسیلې �خه به یې اثر او تأثیر زیات وي. د راډیويي خپرونو یو زیات تعداد د 
نوموړي مرحلې د �ی�نې �خه مخکې په نظر کې نیيس او معتقد دي، چې مطرح 

ای�یا باید  یوييشوي ای�یا باید کامالً د وسیلې رسه تناسب ولري. په دې اساس راډ
  په داسې ب�ه غوره يش، چې هی� بله وسیله ونه يش ک�ی د هغې �ای ونیيس.

  د خپرونې طرح
په دغې مرحله کې الزمه ده، چې د یوې خپرونې چوکاټ او الره مشخصه ک�و، د 
سارې په تو�ه خپرونه ساده وینا ده او یا هم د �ردي مېز په قالب کې مرکه، یا 

ترکیب دي؟ طبیعي ده، چې د یوې خپرونې په چوکاټ او طرح �ایش او یا د هغوی 
کې پکار ده، چې تناسب، کیفیت اجرا کول او وړاندې کول د اصيل ای�یا رسه په 

  نظر کې ونیسو.
د راډیويي خپرونې په طراحي کې د پاملرنې رسه په ساده �ی د مهمو عنارصو جلبول 

کې مهم موارد هغه دی، چې  هم باید په نظر کې ونیول يش. د خپرونې په طراحي
د راډیويي خپرونې لپاره م� یا الزمه سناریو برابره يش او په مکتو� ب�ه د خپرونې 
د �ولو عواملو په ډول د �ولو په واک کې ورک�ل يش. د مناسب عنوان د تیرت غوره 
کول آرم د جوړونکي له عمده دندو �خه دی، چې د خپرونې د طراحی په مرحله کې 

  نل يش.باید وم
له اوریدونکو رسه د ویلو او ژبې د طراحې په مرحله کې �ان��ی کی�ي. لیکونکي 
او یا لیکواالن په جریان کې اچول کی�ي. ریتم او د کل�تو اهن� اړین دي، چې 
د خپرونې د ډول رسه متناسب غوره يش. د خپرونې م� په دغې مرحله کې په 

  .هرې برخې اجرأ کولو ته پاملرنه کويمختلفو برخو ویشل کی�ي او اجرأکوونکي د 
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موسیقي، سون� افک�، رپوټ، مرکه، او هر هغه �ه، چې الزم ��ل کی�ي باید 
مخکې له مخکې طراحي او وړاندیز یې ويش او د هر یوه لپاره مناسب �ای په 
خپرونه کې تعین يش. په دې ترتیب د یوې راډیويي خپرونې طراحی پای ته رسی�ي 

لونکو مرحلو د رسته رسولو لپاره اماده کی�ي. د یوې راډیويي مجموعې او خپرونه د رات
  د طراحی په منظور متعدد �کي مطرح دی، چې د هغې مهم په الندې ډول بیانوو:

د پیغام لی�دونکي موخې د سمبولونو او ن�انونو په قالب کې، اخیستونکي ته  �
 ورانتقال کی�ي.

، نو د لوی �روپ په استازیتوب د راډیويي پیغام لی�دونکی پیغام فردي دي �
 په دې اساس د لوی �روپ �ان���ې باید په فرد کې �کاره يش.

 د سمبولونو غوره کول باید د اوریدونکو د اړتیاوو �واب ورکوونکی وي. �
 ن�انه يي سمبولونه باید د اوریدونکو د اړتیاو �واب ورکونکی وي. �
س ابونو د موندولو پراساسمبولونه او پیغامونه باید د پیغام د مخاطب د �و  �

 جوړ يش.
د پیغام جذابیت منل او سمبولونه باید د خپرونې په جوړونه کې په نظر کې  �

 ونیول يش.
راډیويي پیغامونه پراخه فضأ په بر کې نیيس او په رسعت رسه خپری�ي ولی  �

 نه د اوږده وخت لپاره.
چې  ،راډیويي ن�ې او سمبولونه د عکس او فلم د چاپ پرخالف لکه �ن�ه �

 ثبت او ساتل کی�ي ولی زیاتره وخت الندې مرصيف موارد نه لري.
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ن�ې یا سمبولونه او خپرونه جوړونه باید د اوریدونکي د ک�نو انتظاراتو او د  �
  هغه د اجت�عي اړتیاوو �واب ورکوونکي وي.
  د خپرونې پھ جوړونھ کې تخنيکي �کي

دنه، او په مسایْلو رسه پيژنراډیو الکرتونیکي وسیله ده او دهغې اړیکه د فني  �
 نویو مسایْلو واک اړین بويل.

 دخپرونې جوړونه وړې برخې لري اود یوې برنامې مختلف وختونه تشکیلوي. �
د یوې خپرونې د هرې برخې وخت او اندازه، میزان باید معین او ولیکل يش  �

رخو ب(اونې وار، ور�ني د �ومره وخت لپاره؟ د ډول یا ب�ې مشخص کول، متناسبو 
 عرضه کول میزان او �رن�وايل د نظر وړ موخې ته.

د برخو جذابیت او راک�ون ته پاملرنه او دا چې هره برخه د مخکې برخې  �
 جذابیت کامل ک�ي او تداوم ورک�ي.

 د خپرونې د برخو حرکت او د رسعت د طریقې تعین د موخې رسه سم. �
ول او واقصو لیري کد خپرونې د جوړونې د نهايي یا وروستي فرم برريس، د ن �

 د قوتونو پیژندل.
د خپرونې جوړونې سنجش او ارزیا� (�ه او بده + درست او نادرست +  �

 صحي او غلطه + حقیقي او مجازي + جدي او شوخي).
 دمناسب م� د لیکلو وړاندوینه د فکرونو د مناسب بیان لپاره. �
 ندوینه.د خپرونې د فني عنارصو د عواملو په مورد کې ارزیا� او وړا �
 الزمه خپرونه جوړونه او وړاندوینه د انسا� عواملو د پکار وړنې لپاره. �



  د راډيويي خپرونو توليد

Production of radio programs   

 

 

	
١١٠	

	
	 	

د �ولو فعالیتونو ترتیب، تنظیم او ثبت، چې خپرونه په راحتي رسه اجرا کولی  �
  يش.

  فني او مالي براورد
د خپرونې د جوړونکي عمده دنده د خپرونې د مايل مصارفو براورد او الزم فني 

والً مايل امکان د خپرونې د جوړونکي په واسطه صورت نه مومي امکانات دي. معم
او یوازې د هغې د تأثیر او ارزیا� دنده د هغې په واسطه رسته رسی�ي. نوموړی آمر 
د خپرونې د جوړونکي د ذهن یوه برخه تر ارز�ت الندې راويل او د خپرونې د مختلفو 

ايې ک�نو باندې تشویقوي او ی عواملو ک�نې قاطع کوي او هغه د �ان��و اشخاصو په
تهیه کوي. په ورته مسایْلو کې اویا د هغې د انتقال په حالت کې اچوي په یوه 

  راډیويي خپرونه کې فني براورد کولی يش د الندې مواردو لرونکي وي:
پکار ده د خپرونې جوړونکی مجرب او مخکې د ثبت �خه باید مختلف امکانات 

یوې خپرونې اړتیاوې رسته رسوي او من� ته یې راوړي  ول�وي د هغه �ه لپاره، چې د
)۱۳۷:۱(.  

  تمرين او تياری
د راډيويي خپرونې د رسته رسولو په صحت او کیفیت کې موثر رول لري. ډېر �ه او 
سم �رین کولی يش د خپرونې د رسته رسولو په وخت کې، چې کومې ناخوالی 

ه په د اقل ته ورسوي او خپرونسستوالی یعنې �بيل او اشتباه وو میزان ممکن ح
درستي او دقت رسه رسته ورسی�ي. د یوې خپرونې په �رین کې هغه مهم موارد، 

  چې باید ورته پاملرنه ويش عبارت دي له:
 د یوې خپرونې �ول عوامل باید په معین وخت کې د �رین لپاره حارض وي. �
 رنه ولري.باندې �اجوړونکې باید پر برابرو شوو عواملو او د �رین په طریقې  �
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 د م� جمالت د �رین په جلسه کې باید اصالح او عالمت �ذاري يش. �
 جمالت د لزوم د موخو رسه متناسب، محاوريي او یا کتبي تنظیم يش. �
 د اداکارانو د اواز د تناسب په رولونو باندې توانايي باید برريس يش. �
ي ای�یاو خپرونې منطقد خپرونې د مختلفو اعضاوو نظرونو ته پاملرنه ويش، د  �

 ته پاملرنه ويش او اي�یاوې دې پرته له تعصب �خه ومنل يش او عميل دې يش.
د خپرونې په ترکیب، ریتم، او بیانیې د اجرأ په کیفیت کې، چې هر ډول  �

 عیب وي په دې مرحله کې دې لیرې يش.
 
 
 

  ثبت او اجراء
ه ړه لري او په خالصثبت مهم عمل دی، چې د راډیويي خپرونې جوړونکی یې په غا 

تو�ه کولی شو ووایو، چې راډیويي ثبت عبارت دی د �ولو ویناوو او د وړاندوینې شوو 
  اوازونو د کيل مجموعې �خه په مقناطیيس معیار باندې.
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  کن�رول او بيا اوريدنھ

مهمه دنده دی، چې د راډیويي خپرونې جوړونکی کن�رول او بیا اوریدنه وروستی او 
یې په غاړه لري د یوې خپرونې له ثبت نه وروسته اړینه ده، چې جوړونکې ثبت شوي 

  کیس� یا فیته په خورا دقت رسه رس تر پایه و�وري او وايې وري.
اضايف اوازونه، غیر طبیعي مسافې، تکراري خربې، او هر هغه �ه، چې د خپرونې 

تاوان رسوي. د ثبت شوي نوار یا کیس� �خه باید حذف یعنې وویستل مجموعې ته 
يش. دا ډول عمل ته د راډیو په کارونو کې اي�ي� وايي. د خپرونې جوړونکی د بیا 
اوریدلو پکار کې باید �ه پاملرنه او دقت وک�ي، د خپرونې د مختلفو برخو پرمن� کې 

نه  (کیس�) د ستونزو د لیرې کولو منطقي تداوم وجود لري. د بیا اوریدنې او د نوار

http://www.controlroompro.com/products.php17  عکس 
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وروسته د خپرونې وخت باید �ان��ي يش او خپرونه د خپریدو لپاره تیار يش. هر 
  هغه �ه مو، چې تر اوسه برريس ک�ل اصويل ول.

جوړونکی باید د خپرونې د مسوول په تو�ه د هغې په تعقیب او د هغې د مراحلو په 
ه وضع شوو اصولو �خه په ��ه اخیستلو رس رسته رسولو باندې پوره �ارنه ولري. د 

پایله په لن�ه تو�ه مطرح کوو، چې د خپرونې د برابرونکی په مستقیمه مداخله رسته 
  رسول یې دې منلو وړ دي:

د خپرونې جوړونکی باید سازمان ورکوونکی، مدیر او د نظم او ترتیب د من�  �
 وي.ته راتللو عامل د یوې راډیويي خپرونې په ب�ه نیولو کې 

جوړونکی باید د راډیويي خپرونې د اډیاوو پیدا کوونکی وي او د خپرونې د  �
 اړتیا وړ مطالبو، عواملو برابرونکی وي.

جوړونکی باید د موجودو سامان االتو �خه د خپرونې په جوړونه کې باخرب  �
 وي او د هغې د پکار وړنې په �رن�وايل باید ډېر �ه وپوهی�ي.

پرونې متنونو په اصالح لکینه او په هغې کې په جوړونکی باید د نظر وړ خ �
 برخه اخیستنه او �ارنه باندې کايف کن�رول ولري.

 جوړونکی د خپرونې د ثبت �رین او غون�و د وخت د میزان مسؤول دی. �
 جوړونکی د خپلې خپرونې د �ودنې لپاره پکار ده، چې کايف تبلیغ وک�ي. �
صارفو �خه باید خرب وي او د جوړونکی د خپلې خپرونې د مايل امورو او م �

 اړتیا په وخت کې په هغې کې برخه واخيل.
جوړونکی باید د تولید پرمختلفو مراحلو کې صحیح قضاوت یعنې بې پرې  �

 قضاوت وک�ي.
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 جوړونکی باید په خپله هو�یارتیا رسه �ه او بد عملونه رسه تشخیص ک�ي. �
ي، تحصیالتو متکجوړنکی باید په منطقي، پیژندنه او رسشار ذوق په  �

  مطالعاتو او د شخيص تجربو پر اساس د مسائلو رسه برخورد وک�ي.
پرته له شک �خه نور وظایف او مسؤولتیونه هم کیدی يش د خپرونې جوړونکی 
لپاره یې و��و، چې د خپرونې د ډول رسه تغییر وړ دی. د �ولو تغییراتو رسه او په 

د  اد شوي اصول په زیاتره مواردو کېمختلفو خپرونو کې د رن�ارن�ي یا (تنوع) ی
  جوړونکی د خصلتونو په اړه د هغه کار ری�تنی دی.

  د پرو�رام جوړیدل او خپریدل
د خپرولو نوم دی. دا شان مغز یوه داسې وسیله ده،  ideaراډیويي پرو�رام د یو فکر 

چې فکرونه را زی�وي، سپ�ي یې او تکمیلوي یې، هر راډیويي پرو�رام له خیال 
idea  خه پیلی�ي. انسان �یني خیالونه له وجدان �خه تر السه کوي. له راډیو�

�خه، چې تاسو �ومره �کيل خپرونې اورئ د هغو پیل یو خیال وي. خیال 
پروډیورس، دم� لیکوال، ای�ی�ر، راډیو انجی� او �و ماشینونه په یوه �کيل پرو�رام 

  .)۸:۲بدلوي (
  شي؟ د راډیو پرو�رام له کومه �ایه پیل

راډیويي پرو�رام له یو خیال �خه پيلی�ي. په هر راډیويي پرو�رام کې فکر یو بنس�یز 
شی وي. ننی ن�ۍ، چې �ومره پرمخت� کوي تر شایې هومره ډېر فکرونه دي. د 

  پرو�رام د پيل لپاره پروډیورس �ايي الندې �کو ته پام وک�ي:
 د پرو�رام ډول �
 اړخي رسلیک �
 د پرو�رام طریقه �
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 وخت �
 پرو�رام تیارید  �
 د پرو�رام ژبه �
 پرو�رام ثبت يش او که ژوندی خپور يش �
  د پرو�رام فریکونيس �

هر پروډیورس د پرو�رام تر تیارولو دمخه پورتنیو �کو ته پام کوي. که له هغوی�خه 
  کومې یوه ته پام ونه يش نو د پرو�رام معیار اغیزمنوي.

  Programs	Radios	of	Kinds	د راډیویي پرو�رامونو ډولونه 
  راډيويي پرو�رامونه الندې ډولونه لري

 �وونیز پرو�رام .1
 تفریحي پرو�رام .2
 مذهبي پرو�رام .3
  معلوما� پرو�رام .4

  Programs	Entertainmentتفریحي پرو�رام
د ن�ۍ �ول لوی راډیويي ستشنونه خپلو اوریدونکو ته تفریحي پرو�رامونه خپروي 

ل، ي: زده ک�ه معلومات او تفریح برابرو �که د نورو رسنیو په �یر راډیو �لور موخې لر 
  او د عامه فکرونو جوړول د هرې راډيو مهمه برخه ده.

  Programs	Education�وونیز پرو�رام 
راډیو دتفریحي پرو�رامونو تر�ن� د �وان نسل د �وونې او روزنې په موخه �وونیز 
پرو�رامونه هم خپروي. په هغو خپرونو کې ون�ې اخیستلو ته زده کوونکي ه�وي. 
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ددغو خپرونو له الرې �وان نسل له ور�ینو مسئلو خربی�ي. ددغو پرو�رامونو له 
  رسه بلدتیا پیدا کوي.الرې زده کوونکي د ژوند له مختلفو �ان�و 

  Programs	Informationمعلوماتي پرو�رام 
راډیو د �ولو خلکو د فکر او خو�ې پرو�رامونه خپروي په هغو کې ماشومان، �وانان، 
نارینه، میرمنې، کار�ر، بز�ران، ب�واالن، صنعت کاران او نور شامل دی. راډیو خپلو 

ونکي خپروي. دا پرو�رام د هر فکر لر  اوریدونکو ته په پام رسه بیال بیل پرو�رامونه
ته یو برابر ��ه لري. لکه د میرمنو پرو�رام په نوم هر وخت میرمنو ته یو پرو�رام 

  وړاندې کوي. په هغې خپرونه کې د میرمنو اړتیاوو ته پام کی�ي.
هغه ډول بز�رو ته اونیزه خپرونه وړاندې کی�ي او د هغې خپرونې له الرې بز�ر د 

کې له نویو پرمخت�ونو خربوي. هغوی ته دا هم ور�ي، چې کوم موسم  کرنې په ډ�ر
کې �ه ډول چینجی د بز�رو کروندو ته زیان اړوي او د هغوی د مخنیوی لپاره بز�ر 

  کوم ډول درمل استع�لولی يش.
په دې رسبېره د هر موسم د کرنې په اړه بز�ر ته معلومات ورکول کی�ي. بز�رو ته 

ړاندې کی�ي یعنې بز�ر له راډیو �خه هم د کرنې په اړه تفریحي پرو�رام هم و
  معلومات اوري او هم ورته یو �ه تفریح ده.

  Programs	Religiousمذھبي پرو�رام 
راډیو�انې د اوریدونکو اړتیا ته په پام رسه مذهبي خپرونې برابروي. د هغو خپرونو 

کو پوهول باندې د خلنومونه وخت ناوخته بدلی�ي. لیکن د هغو بنس�یز روح په دین 
دي. په راډیو کې اذان، د قران کریم تالوت، او د اوریدونکو د پو�تنو په ر�ا کې 
مذهبي پرو�رام تیاری�ي. راډیو له پیل �خه یوه بدمرغي لري هغه داچې هر حکومت 
دخپلې خو�ې اسالم په کې وړاندې کوي. همدارن�ه د حکومتونو له بدلیدو رسه د 
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ه او من�پان�ه هم بدلی�ي. لکه په عامه تو�ه د جهاد په باره مذهبي خپرونو نومون
کې او د سودي نظام دمن�ه وړلو په اړه په راډیو کې پرو�رام نه وي. راډیو په ازادې 

 .)۴۴:۳(لیربال) والړو اسالمي نظریاتو د ودې ورکولو لپاره پرو�رامونه پکار دي (
  راډیویي خپرونې

هر هغه �ه، چې د راډیو له فرستندي �خه خپری�ي او د راډیو د اخذې په واسطه 
بېرته اخیتسل 
کی�ي او اوریدل 
کی�ي راډیويي 
خپرونې ورته 
وايي او یا په بل 
عبارت راډیويي 
خپرونې عبارت 
دي له را�ول 

ه وکولی يش اوریدونکي تشوو اوازونو �خه، چې په یو ډول تهیه او ارایه يش تر�و 
یو �ان��ی فکر او احساس ور ورسوي. دا د یوې راډيويي خپرونې نهايي جوړ�ت 
او ب�ه ده. دا په واقعیت کې بهرتینه او مناسب ترینه طرحه ده، چې غوره کوي يې 
�و ستاسې د نظر وړ محتوا مو د هغې رسه  تطبیق ک�ي وي. د یوې خپرونې جوړ�ت 

تشبیه ک�و، چې کیدی يش د مختلفو چوکا�ونو او قالبونو  کیدی يش د مع�ري رسه
  �خه تشکیل يش.

http://www.media.ge/en/portal/news/46023/18  عکس 
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چوکاټ یا قالب د پیغام د طریقې ارایه کول دي په حقیقت کې چوکاټ دیکور 
Decor) ،یا �کال د یوې خپرونې تغییر دی. د یوې خپرونې د موخې په پاملرنه رسه (

 د خپرونې د جوړونکي لخوا غورهمحتوا، پیغام درسنی ډول، د انتظار وړ اثر غور�ونه 
کی�ي. نو پدې اساس هر اواز، چې له راډیو �خه اوریدل کی�ي هغه خپرونه ده، 
چې مخکې له مخکې تنظیم شوي دي نو پدې ترتیب د هغې پراساس هر �ه، چې 
تنظیم، تدوین او وړاندې کی�ي. راډیويي خپرونې د طریقې په لحاظ عرضه کول یا 

  عمده �روپو ویشلی شو: وړاندې کول یې په دوو
 ژوندی خپرونه .1
 تولیدي خپرونه .2

  ژوندۍ خپرونه
هغه وینا، چې د ویاند په واسطه رسته رسی�ي. موسیقي، راپور، �زارش، او راپورتاژ 
او ... په ه�غه لحظه کې وړاندې کی�ي او فرستندی له الرې خپری�ي او اخذې 

 ونې معموالً د خرب ورکونکوپه مرسته د اوریدونکو غوږونو ته رسی�ي. دا ډول خپر 
حالت لري د هغې محتوا عمدتاً ور�ني مطالب، مسائل او پې�ې، چې په ه�غه 
لحظه کې د ور�ې په اوږدو کې پی�ی�ي تشکیلوي راډیو�انې دي هغه چې زیاتره 
د ژوندی خپرونو رسه رسوکار لري، محيل راډیو�انې دي او محدوده او مشخصه 

 یْلو او معینو معضالتو او نور ورته مسایّل تر خپل پو��منطقه یا سیمه د معینو مسا
الندې نیيس. پدې ترتیب د عامو او جامع مسایْلو طرح، چې سرت �روپونه او پراخه 

  منطقې په برکې نیيس معموًال په دا ډول خپرونو کې �ای نه لري.
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  توليدي خپرونه
 رکې د مجموعېتولیدي خپرونه عبارت ده د ویناوو، موسیقي، �ایش، راپور، م

�خه، چې د الزمو وړاندوینو او طرحو په واسطه مخکې له مخکې برابره او تدوین 
او د نوار یعنې کیس� پرمخ ثبت شوي ده. د نوموړي خپرونې محتوا عمومي اړخ لري 
او د �ولنې پراخه �روپونه او پراخه وخت پکې شامل وي. په عین وخت کې تولیدي 

تو او ماهیْت پر بنا د تحلیيل، جدي مسایْلو برريس خپرونې د تدوین، ب�ې امکانا
  باندې کار کوي.

  توليد د �ای له نظره
  تولیدي خپرونې د �ای او تولید له نظره په دوو �روپونو ویشل کی�ي:

 د س�وډیو په داخل کې تولید .1
  د س�وډيو نه بهر تولید .2

  د س�وډيو په داخل کې توليد
  امکاناتو په استفادې رسه رسته رسی�ي.د کايف وخت مفصلو فني عواملو او 

  د س�وډيو نه بهر توليد
د محدود وخت �اکلو عواملو او امکاناتو په استفادې رسه رسته رسی�ي. تولید د 
س�وډیو په داخل کې د مخکې طراحی د معینو اډیاو د معريف کولو لپاره رسته 

دل شویو مسایْلو و او نا پيژنرسی�ي. تولید له س�وډیو نه بهر د غیر نااشنا اي�یاو د پيژند
  او فضاوو لپاره رسته رسی�ي.

په داخل د س�وډیو کې دخپرونې په تولید کې �ول شیان د خپرونې د جوړونې پر 
محور د تهیه کوونکي په مرکزیت رسه رسته رسی�ي. د س�وډیو نه بهر د خپرونې په 
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�ه زیت رسه بتولید کې کارونه تر یو حده برنامه ریزي کی�ي او د مجرې د مرک
  .)۴۴:۴نیيس(

  توليد د موضوع له نظره
د ن�ۍ په �ولو راډیو�انو کې خپرونې د موضوع او محتوا له نظره په الندې ډول 

  ویشل کی�ي:
د هغو خپرونو له جملې �خه دی، چې اطالع پر هغو باندې  خربي خپرونې: .1

 ور.ن فوریت ولري لکه سیايس خربونه، ه�ي، اجمتاعي، اعتقادي، اقتصادي او
هغه خپرونې دي، چې د تعلیم او زده ک�ې اړخ ولري.  �وونيزې خپرونې: .2

 دغه خپرونې عبارت دي علمي مفاهیم، اجت�عي، ه�ي، عقید� او نور.
هغه خپرونې دي، چې د وز�ار وخت د ډکولو د �ان��و  تفریحي خپرونې: .3

 موخو رسه برابری�ي.
 د بیان یا توضیح په منظور، د اډیاو د انتقال د �ه  بیان تبلیغا� خپرونې: .4

 او باور د السته راوړلو یا د باور د �ای ناستي لپاره تررسه کی�ي.
د اډیاو د انتقال په مورد کې د خپلې خو�ې د تجار� تبلیغاتو خپرونې:  .5

ر کې ب مسایْلو د من� ته راتللو په منظور او د کالیو د پيژندلو او خدماتو عالقه په
 نیيس.

رس بېره پر هغو ویشنو، چې تر اوسه مو ک�ي تولید د چوکاټ په لحاظ:  .6
دي، راډیويي خپرونې د چوکاټ او قالب له نظره په دوو مشخصو کاملو �روپونو 
ویشل کی�ي د �ولو خپرونو د جوړونکو لپاره په همدې تعبیر باندې پیژندل کی�ي. 

  دي له:راډیويي خپرونې د چوکاټ په لحاظ عبارت 
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 راډیويي ساده خپرونې .1
  ترکیبي خپرونې .2

	راډيويي ساده خپرونې
راډیويي ساده خپرونې هغو خپرونو ته ویل کی�ي، چې د یوه او یا دوو چوکا�ونو او یا 
د راډیويي ډولونو �خه تشکیل کی�ي. د راډیويي ساده خپرونې عموماً م� لري د 

قي رسه ساده خپرونې کله دموسی اجرا کوونکي پوسیله عرضه یا وړاندې کی�ي. راډیو
  او ډېر کم د سون� افک� رسه ترکیب او عرضه کی�ي.

یو اخباري برنامه خپله د ساده خپرونې په شمېر کې را�ي �که، چې د ژبې، د راډ
ریتم، او اهن� کالم او د وخت د محدودیت د طریقې په لحاظ په مستقلو �ان��تیاو 

عمده  RDصورت باندې برريس يش د  باندې عرضه کی�ي نو پدې اساس به جال
پرونې کولی شو په الندې ډول ډلبندي ک�و: ویناوې، بیانیې، �ردی مېز، ساده خ

مرکه، راپورتاژ، رپو�که د ساده خپرونو د هرې یوې برخې په مورد کې په جال ډول 
بحث ويش هغه �ه، چې د یادولو وړ دی پرته له بیانیې �خه، چې مشخصه موضوع 

ام او اخیستونکي لري نوریې پاتې راډیوي خپرونې پکار ندي، چې او معین پیغ
دقیقو زیات وخت واخيل. تجربې دا ثابته ک�ي ده، چې د  )۱۲(�خه تر  )۱۰(له 

) دقیقو زیاته دوامداره وینا نه قبلوي او تر هغې ۱۲) �خه تر (۱۰اوریدونکي غوږ له (
  وروسته ست�ی کی�ي.

له دې وخت �خه وروسته ذهن په دې باندې قادر وي، چې د �ینو مفاهیمو �ینې 
دقیقو نه وروسته اوریدونکي نه یوازې دا چې تازه مطالب  )۱۵(برخې پیدا ک�ي. له 

) دقیقو موندنې به یې په ذهن کې مغشوش حالت ۱۰نه يش موندلی بلکې د لوم�یو (
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ریدونکو په مورد کې صدق کوي پیدا ک�ي. هرهغه �ه چې وویل شول د عادي او 
او که نه تخصيص خپرونې د اوریدونکو د خاصو یا �ان��و �روپونو او د عامو خلکو 
�خه په متفاوته یعنې جال پوهه او حتی د زیات وخت لپاره کیدی يش جذب او د 

 منلو وړ وي.
  راډيويي مرکبې خپرونې

و په وعې په تناسب اراډیويي مرکبې خپرونې هغه خپرونې دي، چې د راډیويي مجم
یو کل کې یې وړاندې کوي. راډیويي مرکبې خپرونې د راډیويي چوکا�ونو د تعداد په 
نسبت په هغې کې پکار وړل کی�ي کولی شو په دوو �روپونو یې وویشو: ساده مجله 

  یي خپرونې، مرکبې مجله یي خپرونې.
  ساده مجله يي خپرونې

ا رسبېره د راډیويي مختلفو چوکا�ونو ی هغه خپرونې دي، چې پر موسیقي او ویناوو
یوه یا دوه کیدی يش پر هغو کې پکار ویوړل يش لکه: وینا او مرکه، وینا او رپوټ، 

  وینا او �ایيش �و�ې او ...
  مرکبې مجله يي خپرونې

په واقعیت کې د ساده مجله يي خپرونو پشان دي، یوازې په دې توپ�، چې پر هغو 
، بېره له دوو یا �و رن�ارن� راډیويي چوکا�ونه لکه: رپوټکې پر وینا او موسیقي رس

  مرکې، راپورتاژ، او �ایيش �و�و او نورو �خه استفاده کی�ي.
د موسیقي یوه کامله خپرونه، چې (اهن�، شعر، ارکسرت، رهرب، اواز ویونکی او ...) 
 پکې شامل دي �ایيش خپرونه، چې (�ایشنامه، کار�ردان، د موسیقي ه�مند،

سون� افکت او ...) پکې شامل دي په �ان��ي تو�ه په زیاتو دالئلو په عواملو رسه، 
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چې د هغې په ب�ه نیولو او ترکیب کې دخالت لري، یوازې د مرکبې خپرونې �روپ 
  په شمېر کې را�ي.

  د راډيويي خپرونو د جوړونې قالبونه (چوکا�ونه)
د خپرونې جوړونکی هغه غوره د پیغام د وړاندې کولو چوکاټ، چې د رسن� ډول او 

کوي او ددې په پام کې نیولو رسه، چې د رسن� او فرهن� پکار وړنې اود پیغام اثر 
  غور�ونې په نظر کې نیيس.

چوکاټ یا فرم په واقعیت کې د یوې خپرونې مع�ر دی، چې د خپرونې د موخې په 
د  رزونه د خپرونېپاملرنې رسه د پیغام محتوا، د رسن� ډول، او د انتظار وړ اثر غو 

). د راډیويي خپرونو چوکا�ونه یا ۱۳۸۶جوړونکي په واسطه غوره کی�ي. (صادقي، 
  فرمونه په ډول ډول دي، چې په لن�ه تو�ه د هغو پر برريس باندې پیل کوو.

  د راډيويي خپرونې د توليد مراحل
لو باند حد یوې راډیويي خپرونې د تولید د کار مراحل کولی شو په الندنیو دریو مرا

  وویشو:
 (Pre-Production) له تولید نه مخکې مرحله  .1
 )Productionد تولید مرحله ( .2
  )Post-Productionله تولید نه وروسته مرحله ( .3

  د يوې راډيويي خپرونې مخکې توليد
�ول په دې باندې پوهی�و چې راډیو اوریدونکو ته د پیغام د انتقال او رسعت له پلوه 
د ډله ییزو وسایلو د ډیرې ارز�تناکې وسیلې له جملې �خه دی. �رن�ه چې راډیو 
هغه وسیله ده، چې �ول خلک هغه هر چېرته هر وخت اوریدلی يش او هغې ته الس 

ارزان دی. د راډیو دغه وسیله رسیع رسی لري لرالی یې يش او الس رسی ورته 
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انتقال دی او په هر �ای کې حتی د انسان په جیب کې هم د انتقال او حمل کولو 
وړ ده او هیس یو شی د هغی د خپرونو پر مخ کې خن� نيش کیدای، دا په دې دلیل 

  چې د راډیو �پې منحني دي.
لو خلکو ته د اطالع رسو  د راډیو رول رسبیره د خلکو د پوهاوي او تعلیم له پلوه او

کې د نوموړې رول ډېر حیا� دی، دا �که چې راډیو د خپل تل پاتې �اس له نظره 
د ډلېیزو وسایلو له جملې د اوریدونکو له پاره بې نظېره او بې ساری دی نو له همدې 
کبله د راډیو ژورنالېزم متخصصین د راډیو د مؤثریت په نظر کې نیولو رسه په ن�ۍ 

وهنتونونو کې د شا�ردانو د مسلکي کارونو د تربیې له پاره کار کوي او نن کې په پ
ورځ د راډیو ژورنالیزم مسلک په ن�ۍ کې تقریباً عام دی او تر اوسه په ن�ۍ کې بلې 
هیس داسې ډلېزې او اطالعا� وسیلې د راډیو د مؤثریت او ارز�ت نه کوم شی نه 

  دی کم ک�ی.
و �خه عبارت دي چې په هغه کې د �ولو مهارتونو او د راډیو خپرونې له هغو نرشات

مسلکي امکاناتو �خه د یوې عادي وسیلې په تو�ه د ډلییزو اطالعاتو تبلیغي، 
فرهن�ي، او داسې نورو لپاره ��ه اخیستل کی�ي، او د راډیو خپرونې �لور عمده 

  برخې تشکیلوي، چې عبارت دي له :
  ــ د خپرونې د نرش وخت۴ـ موسیقي ـ۳ــ د خپرونې ثبت ۲ــ د خپرونې م� ۱

له بل اړخه  راډیویي خپرونې د اوریدونکو نه هم غ�ي بیالبیل ذوقونه او عالقې د 
چې د اجت�عي ترکیب له نظره په بیالبیلو ذوق او سلیقې رسه وي.  نقط دی.تاليف 

واضح ده چې اوریدونکو د ذوق د قناعت لپاره راډیویي خپرونې د کیفیت لرونکې 
چې د �ولو اوریدونکو ته په زړه پورې او د هغوی رضایت حاصل ک�ای يش. او وي، 
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دا ذوق، عالقه، عمر، سایکولوژي، اجت�عي موقف کسب او مسلک په جدي تو�ه 
په نظر کې ونیول يش او پروډیورسان او تولیدوونکي باید وپوهی�ي، او دې �کي ته 

و د نورو لپاره یعنې د اوریدونکو جداً پام ولري، که خپرونه ورته په زړه پورې وي ن
لپاره به هم په زړه وي او پرته له دې خپرونه او پروډیورس موفق نه دی. په حقیقت 
کې راډیویي خپرونې د سیايس، اجت�عي او فرهن�ي فک�ورونو منحیث د یو 

  هدفمندې وسېلې په حیث د مفکورو خپریدل عرض اندام کوي.
راډیو کې یو �ان��ی او جوړونکی عمل د نو په دې بنس� خپرونه جوړونه په 

فرهن�ي، سیايس اجت�عي ژوند د �ه وايل په برخه کې او د عامه اذهانو په تنویر 
کې تعلیم تربیه او د خلکو په پوهاوي کې د خپل �ان��ي اهمیت نه برخمند دی. 

اتره ید راډیو ژورنالیزم د اصولو له نظره فکتورونه ((�ه وخت)) ((�رن�ه)) او ((�ه)) ز
 .)۱۱۱:۵مدنظر وي، چې دلته یې هر وخت په لن�ه تو�ه توضیح کوو(

  
  د �ھ وخت فکتور

د پالن د طرحه کولو �خه عبارت دی فهرست جوړونه موازي په رسعت سیر او 
انکشاف کوي د همدې امر په نظر کې نیولو رسه چې په راډیو کې په دې لحظه 
کې خربونه خپری�ي د �ان��ی اهمیت نه برخمند دی او دا کوالی شو چې په معینو 

�ي پرتله په چاپ رسی �ایونو کې مضامین په ور�پا�و، مجلو په مشخصو صفحو کې
ک�و یعنې په ور�پا�ه کې زیاتره د صفحې محدودیت او په راډیو کې مطلق منحرص 
په ه�غه معینه لحظه کې دی، چې خپرونه په ه�غه وخت کې نرش ته سپارل 
کی�ي دا �که چې اوریدونکي په ه�غه معینه لحظه کې خپرونه تعقیب نه يش 
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ه دغه په فضا یعنې په هوا کې راستنه ک�ي البتک�ای نو بیا نيش کوالی چې خپرونه 
  معمول او فرصت په ور�پا�ه او جریدو کې امکان لري.

  د �ه وخت عنارص: د راډیو ژورنالېزم په مسلک کې مهمرتین عنرص دی.
د �رن�ه فکتور: په دې کې د راډیویي خپرونو مختلفې برخې شاملې دي او د راډیویي 

  ي کوي.خپرونو د ب�ې اوسایز �کارندوی
د �ه فکتور: دلته د خپرونې محتوا په نظر کې ده چې باید پروډیورسان او تولید 
کوونکي د اوریدونکو ذوق اومختلفې عالقې په نظر کې ولري دا �که چې نن ورځ 
اوریدونکي د هغو راډیویي خپرونو غو�تونکي دي چې زیاتره د غني فکر د محتوا 

ه پورې او له درک او فهم وړ د زیاترو لرونکي او په عین وخت کې موجز، په زړ 
اوریدونکو له پاره دي. د راډیویي خپرونو مهم اساسات الندې عنارص دي، چې 
تولیدونکي او پروډیورسان هغه د خپلو راډیویي خپرونو په طرح کې په نظر کې 

  ونیيس.
ــ د هرې دراډیویي خپرونې لپاره مناسب �ای په نظر کې ونیول يش، تر �و زیات ۱
  وریدونکي راجلب ک�ي.ا

ــ د خپرونې دخپریدو ماهیت اونیزه، ور�ن�، سهارن�، مازدی�رن�، ما�امن� او یا ۲
  د شپې له خوا په نظر کې ونیول يش، او اوریدونکي له هغه �خه خرب واويس.

ــ خپرونې باید د کال د فصلونو رسه اړخ ولري او له همدا سبب دی چې د راډیو ۳
او د هوا حاالتو یعنې د �رم� او یخني په وخت کې د تغیر فریکونيس نظر فصلونو 

په حاالت کې وي. هغه کسان چې خپرونې جوړوي هغه تولیدونکي پروډیورسان او 
ډایرک�ران نوموي. نوموړي کسان باید مسلکي متجرب، تحصیل لرونکي او د راډیو 
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وصلې د پوره حژورنالېزم د اساساتو رسه عام او تام بلدیت ولري او باید صمیمي او 
خاوند وي، او خپلې دندې ته وفادار، پابند او او تل د اوریدونکو رسه په �اس کې 

  وي.
دا �که چې راډیو هغه ه� دی چې د اوریدلو په حدمت کې او د اوریدلو په حس 
کې د یو پل په حیث د بهر� محیط د انسا� او روا� احساس په مین� کې راډیویي 

پروډیورسان په قوت رسه وه�وي او د هغوی تخیالت تحریک خپرونو لیکواالن او 
ک�ي او باید چې الندې �کي جًد په پام کې ولري �که چې پروډیورس او لیکونکی 
د راډیویي خپرونو لپاره ډیر حساس او مهم او د خاصو ظرافتونو �خه برخمند دي. 

  �ي.بناًء لیکواالن او پروډیورسان باید دغو الندې �کو ته پاملرنه وک
  ــ د لن�و جملو کارول په راډیویي خپرونو کې۱
  ــ د راډیویي کل�تو استع�ل۲
ــ د جزابو کلمو په کار وړنه په زړه پورې عنوانونه، هیجان کونکي تر �و یو زیات ۳

  شمیر اوریدونکي راجلب ک�ي.
د په زړه پورې منطقي مثالونو ذکر د تحرک نه ډک، دوستانه جمالت په �ان��ي 

  اجت�عي خپرونو کې، په تنویر او زده ک�ه کې.ډول په 
  همدارن�ه د راډیو م� او �ه لیکنه باید د الندې اړخونو لرونکی دی.

  ــ لیکنه باید لوری او مسیر ولري.۱
ــ لیکنه باید د حقیقي او معینو موخو لرونکې وي دا �که چې اوریدونکي بې موخو ۲

  ه ته غوږ نه نیيس.لیکنو او م� ته هی� پاملرنه نه کوي او هغ
  ــ لیکواالن باید د نیکو مسایلو په مورد کې کامالً تسلط او ا�اهي ولري.۳
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ــ د خربي اطالعا� مطالبو لیکواالن د معلوما�، ارشادي، زده ک�ې اجت�عي ۴
  مطالبو د لیکواالنو رسه توپیر لري.

ه اطالع نکو پخربي لیکواالن باید ور�خه داغ یعنې تازه اطالعا� موضوع د اوریدو 
ورسوي، دا �که چې د هغې په اهمیت کې تازه والی او نویوالی نغ�تی دی او خرب 
باید نوی تازه په زړه پورې متوازن، واقعي، بې پرې وي او راډیویي خرب د واقیعتونو 
او تازه وايل �کارندوی دی . او اساساً راډیویي خربونه په �رده ن�ۍ کې ډیر 

کې یوه راډیویي خپرونه تل د فرهن� د غني کولو په  حدمت اوریدونکي لري. په پای 
کې تر هر �ه  زیات صلحي، د ملتونو په مین� کې تفاهم، د عامه ازهانو تنویر، 
اطالع ورکول، تشویق ترغیب کول او رس�رم کول د اصيل مساوات په نظر کې نیول 

وضاحت  نو د رسعتاو متقابل احرتام د یو هیواد د خلکو په مین� کې د راډیویي خپرو 
  فصاحت او اصل مراعت دی او وي به.

  د راډيو پروډيوسر �وک دی؟
د راډیو پروډیورس او یا برابرونکی هغه چاته ویل کی�ي چې د راډیویي خپرونو په 
تولید، ترتیب، او برابرولو په امر کې پراخه برخه او رول لري. پروډکشن د تولید معنا 

لید یا پروډکشن عبارت دی له: د هغو مطالبو او موادو ورکوي او د راډیویي  خپرونو تو 
له سازمان ورکولو �خه چې د رو�انه تصویر د راډیو اوریدونکو ته چې د هغوی په 

  شاوخوا کې کوم واقیعتونه او حقایق پی�ی�ي ورک�ي.
د پروډیورس او یا تولیدونکي �ان��ې او جدي پاملرنه باید کار په دې �کي پورې 

ر �و د اوریدونکو او مینوالو پاملرنه د خپرونې تر پیله په داسې ډول رانغاړلی وي ت
  راواړي، چې هغه تولیدي خپرونې تر وروستیو دقیقو پورې واوري.
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البته د راډیویي خپرونو پیل د وخت او ب�ې له نظره رسه توپیر لري او دغه امر د 
ی د مختلفو یا برابرونکخپرونې په ب�ې او اهمیت پورې ت�او لري. نو دلته پروډیورس او 

کاري وسایلو �خه لکه زړه را�کونکې �کلې موسیقي، موزون افک�ونه، جذاب 
عنوانونو نه استفاده وک�ي. چې نوموړی کار د کاري تجربې، ذوق، مسلکي پوهې 
�ایند�ي را�کاره کوي او پرته له دې خپرونه او پروډیورس به چندان اوریدونکي 

  ونلري.
سلک له نظره د یوې راډیويي خپرونې مهمې برخې �لور الندیني راډیوژورنالېزم د م

عنارص تشکیلوي چې پروډیورس یا برابرونکی جداً هغه ته پاملرنه ولري چې هغه �لور 
  عنارص عبارت دي له:

  ــ د خپرونې م�۱
  ــ د خپرونې ثبت۲
  ــ د خپرونې موسیقي۳
  ــ د خپرونې د خپریدو وخت۴

د هغې تجربې په اساس چې لري یې �لور پورتن� برخې پروډیورس او یا برابرونکی 
  باید �ان��ې پاملرنې او دقت رسه انتخاب او تعین ک�ي.

  راډیو خپرونه عبارت دی له:
خپرونې چې پر هغې کې پروډیورس د �ولو مهارتونو او امکاناتو �خه د ډلییزو 

او  ��ه اخيلاطالعا� وسیلو په حیث د اوریدونکو لپاره د هغې �خه د هغې �خه 
دغه اطالعات او معلومات تبلیغي، تعلیمي، تربیوي، سیايس او اقتصادي، ذوقي، 

  ه�ې او هغه شیان چې په لیدونکو او اوریدونکو پورې اړه لري.
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د راډیو خپرونه د اوریدونکو او خلکو د ذوق او عالقې له نظره متفاوته او نااډوله وي، 
لرل کامالً داوطلبانه دي او اوریدونکي په  او د هغې اوریدل او د هغې رسه عالقه

دې مکلف نه دي چې د راډیو �ولې خپرونې واوري بلکې هر یو د خپلې عالقي وړ 
  خپرونه اوري او هغه تعقیبوي.

په راډیو کې د خپرونې جوړونه د راډیو ژورنالېزم له نظره عبارت دي له: پالن �زاري 
هغې  رونې پروډیوس چې پروډیورس پهد پالیس� د تعین پروسه او دیوې �ان��ې خپ

کې باید د ژورنالیسیکو فکتورونو (�ه وخت) (�ه شی) او (�ن�ه) �خه استفاده 
وک�ي. د راډیو خپرونې د پالن�زاري او دقیقه تو�ه فکر وک�ي او هغه د سن (عمر) 
اجت�عي موقف، د یوهې سطحه، د خپرونې ساحه د هغوی عالقه او همدارن�ه د 

وجه کیدلو لپاره باید د یوې راډیویي خپرونې په برابرولو کې الندیني اوریدونکو مت
  موارد په نظر کې ولري.

  ــ جملې باید لن�ې او رایدیویي وي.۱
  ــ ساده او رو�انه ولیکل يش.۲
  ــ �ای پر �ای يش.۳

په همدې ترتیب یو پروډیورس اوبرابرونکی هغه وخت موفق کیدای يش چې خپرونه 
وم�ي قدم کې د خپل �ان لپاره په زړه پورې وي، او بیا وروسته د او تولید یې په ل

راډیو اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي او پرته له هغې د هغې د بریا چانس ډیر کم 
  وي یو پروډیورس یا راډیو ژورنالېست د الندینو خصلتونو لرونکی وي.

  ــ غني فرهن� لرونکی وي.
  خلکو د مطلق ذوق رسه برابره شوې ده؟ــ ایا خپرونه یې د اوریدونکو او 
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  ــ ایا د خپرونې مطالب یې د تفسیر په طریقه وړاندې او شفافیت لري؟
  ــ ایا عرضه شوي یا وړاندې شوي مطالب کايف وضاحت لري؟

په دې ترتیب د مثبت �واب په صورت کې پروډیورس او د راډیو ژورنالیست بریالی 
  د خپرید وړ نه ده. او پرته له هغې ناکام او خپرونه یې

  پروډکــــــــشن �ه شی دی؟
  ـ د تکراري جمالتو او عبارتونو �خه دې جداً ډډه ويش.۱
ـ ددې لپاره کله چې تازه خربونه په نظر ورسی�ي د حال زمانې �خه باید استفاده ۲

  ــ اطالعا� رسچیني باید په واضح صورت رسه ذکر يش.۳ويش.
ارقام دې په حروفو ولیکل يش تر �و ساده ـ مستقیم نقل قول �خه ډډه ويش ۴

  ولوستل يش.
ـ عنوانونه او د افرادو القاب د هغوی له نوم �خه مخکې ذکر يش، تر �و ۵

  اوریدونکي موضوع ژر درک ک�ي.
  ــ ارقام، امار او اطالعات د مسکي تعلیم او تربیې په رپورټ کې.۶
  ــ تجربه او راډیویي ک�نې اخالقي فضایل.۷
  ې او خلکو په مقابل کې د مسولیت احساس.ــ د �ولن۸
  ـ د تواضح، فروتني، بیداري او هو�یاري لرونکي.۹

  ــ صحیح او درسته حارضي.۱۰
  ــ د �ان ساتونکي او شهرت غو�تونکی نه وي.۱۱

همدارن�ه ددې لپاره چې د راډیویي خپرونو برابرونکی او پروډیوس او تولید یې 
و باید چې الندین� پو�تنې مطرح ک�ي په امتحان يش چې موفق دی او که نه ن
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پای کې پروډیورس او یا راډیویي ژورنالیست د �ولنې د سرت�ې او غوږ په حیث 
وظیفوي دنده لري تر �و اهمیت، ارز�ت او حقایق او واقیعتونه د خلکو او �ولنې له 
نظره درک احساس او پیدا ک�ي تر �و هغه تبارز ک�ي �که چې هغه د محرک او 

کوونکي عامل په حیث په �ولنه کې عمل کوي او وجدا�، حرفوي،  تشویق
اجت�عي مسولیت لري تر �و د اذهانو په تنو یعنې رو�انه کولو کې تل ه�ه او 

  کو�� وک�ي.
لکه مخکې مو، چې ورته اشاره وک�ه د یوې راډیويي خپرونې د تولید لپاره د اماد�ی 

مايل براورد او امکانات او تجهیزات،  له مرحلې �خه د سوژه غوره کول یا د موضوع،
د خپرونې نوم (ارم) ، د خپرونې م�، د خپرونې چوکاټ او د اړتیا پروخت کې د 
خپرونو تعداد، د خپرونې د خپریدو وخت، د برنامې جوړول ثبت او نور دا هغه موارد 

  )۹:۶دي، چې جوړونکی باید ورته زیاته پاملرنه وک�ي. (
  د تولید مرحلھ

تولید په مرحله کې �ول رسته رسیديل زحمتونه د یوې خپرونې د جوړولو یا د مخکې 
د تولید لپاره په س�وډیو کې پای ته رسی�ي. په حقیقت کې س�وډیو لکه د یوې 
کارخانې یوه برخه وه لکه �ن�ه، چې د لوم�نیو تولیدي توکیو د برابرولو لپاره اشخاص 

او هر �ه، چې هغوی را�ولوي نو په  او مامورین د اصيل توکیو د جوړلو لپاره دی
داخل د تولیدي خط کې د یوه مشخص محصول په ب�ه من� ته را�ي. د خپرونې 
�وله محتوا په س�وډیو کې د یو او بل رسه یو �ای کی�ي او د راډیويي خپرونې په 
نوم له س�وډیو �خه بهر کی�ي. په دې اساس نظم او دسپلین د تولید د خط په 

الر وهي او تولید کوونکی د مدیر په عنوان د نظم د رامن� ته کیدو  لوم�ی مرحله کې



  د راډیویي خپرونو تولید

Production of radio programs   

 

 

	
١٣٣	

	
	 	

او د خپرونې د عواملو رهربي او هدایت دنده په دغې مرحله کې په غاړه لري. مخکې 
  مو وویل، چې س�وډیو د خپرونې د تولید لپاره ډېره �ه او بهرتین �ای دی.

قي، محصول او (م�، موسی(�ه په ثبت شوي ب�ه او �ه په ژوندې ب�ه). که خپرونه 
او رپوټ او ....). لوم�نی مواد فرض ک�و س�وډیو یوه هغه دست�اه یا کارخانه ده، 

  چې لوم�نی توکي پر هغې کې په نهايي محصول بدلی�ي.
همدا ډول په کارخانه کې د وضعې په بدلون رسه د تولید پکار کې اختالل یعنې 

هم په س�وډیو کې د خپرونې د تولید ��وډي رامن� ته کی�ي. همدا ډول � نظمي 
پکار کې د اختالل او ��وډي سبب �ر�ي. یوه �ه خپرونه باید په ارامه فضأ کې او 
کامالً هو�یارو عواملو او په کار د الس بري د مسؤولیت رسه برابر يش او له دې 
پرته د �ه کار حاصل او نور عوامل د مخکې تولید په مرحله کې په داخل د س�وډیو 

ې به عبس الړ يش. (خپرونه که �ه هم، چې تولیدي یا ژوندی ب�ه ولري) یا په ک
انالوګ او یا په ډیجیتال سیستم جوړ يش دا په س�وډیو کې معنی پیدا کوي او دا 
طبیعي ده، چې د س�وډیو فضأ او محیط �خه ��ه اخیتسل باید په دقت، نظم 

ي ت بیا هم د خپرونې د تولیدونکاوارامی رسه یو �ای وي او ددې �ولو ارامیو مسؤولی
  په غاړه دی.

د پرو�رام محتویات د راډیو هر مرکز د هغې په نوعیت پوري اړه لري دسارې په تو�ه 
تجار� راډیو�انې زیاتره  اعالنات، تعلیمي راډیو�انې زیاتره �ریني خپرونې، او 

دې ه دندولتي راډیو�انې متنوع یعنې رن�ا رن� خپرونې، چې د راډیو درې واړ 
  رانغاړي، طرح کوي.
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�رن�ه چې په وروسته پاتې هیوادونو کې د لوستو کچه کمه ده او خلک نه يش 
کويل، چې اخبار مطالعه ک�ي نو دهمدې مفکورې له مخې له بلې الرې  مخابرې 
ته داخلی�ي او هغه عبارت له راډیو �خه دي دا چې راډیو �ول خلک اوریديل او له 

يش حتی په پرمخ تللو هیوادنو کې لکه د آمریکا خلک هغې �خه ��ه اخیستلې 
) تحریري دقیقو په مقابل کې ۱۰خپل زیات وخت په مکامله تیروي ویلی شو چې د (

دوه ساعته خربې کوي. دغه کتبي او تحریری مکلمه زیات قدامت یعنې زیاته سابقه 
له د خپلري دا چې یې وروسته د خط له پیدا کیدو �خه یې صورت نیولی او دا پ

راډیو اهمیت را�ايي. دراډیو د مزیا او �ه وايل �خه یو هم د هغې رسعت دی. 
افغانستان په اوس وخت کې په رسعت رسه پرمخت� کوی نو داخبار لوستل نظر 

  راډیو ته زیات اهمیت لري. په راډیو کې دوه شیان د اهمیت وړ او مهم دي: 
  سبک او د الفاظو ساده والی.

ډېره برخه له راډیو السته راوړي دا چې راډیو د انسانانو د تکلیف د خپلو مالوماتو 
باعث نه �ر�ي اوله بلې خوا د رسعت لرونکې ده. ویلی شو، چې په آمریکا کې د 

  ) میلونو �خه زیاتې راډیویي دست�ا وې موجودې دي.۳۵۰(
د راډیو بل �ه والی دادې، چې خلک خپل کم وخت د اخبار په ویلو رصف کوي. 

چې راډیو د ژوندانه یوه صمیمي مل�ري ده او ستاسو رسه یوه مناسبه او یوه دا 
  شخيص اړیکه �ین�وي. بل �ه والی یې دادې، چې ارزانه ده.

کله چې په راډيو کې مرصوف یاست د تیيل تایپ �خه مالومات ترالسه کوي دهغې 
 ېپه زړه پوري مطالب انتخابوي د �و موضوع �انو �خه یو حکایت جوړوي، چ
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محيل اړخ لري د اخبار راپور تر خپل وخت یوه زیاته حصه بهر مرصفوي. ددې 
  برخالف د راډیو راپور تر خپل زیات وخت په س�وډیوکې تیروي.

زموږ مقصد د محيل حکایت �خه هغه واقعات او پې�ې دي، چې د محيل اړخ ولري 
  او د خلکو لپاره په زړه پوري وي.

�ی او راپور برابروي او په وخت پوري اړه لري. �ینې وخت پخپله د پې�ې �ای ته 
یو د هغو وسایلو �خه، چې د راپورونو لپاره ور �خه کار اخیستل کی�ي مطبوعا� 
کنفرانس دی، چې باید پر هغې �ای کې د �ېپ ریکارډر �خه کار واخیستل يش او 

 هتر هغې وروسته کیس� س�وډیو ته راوړل کی�ي او دهغې مهم �کي خپاره ک�ي. دغ
مرکه ور�پا�ې او راډیو ته تازه والی ورکوی او دغه کار دیوې ور�پا�ې له توان ندې 

  پوره او هی� یوه ور�پا�ه نه يش کولی د راډیو رسعت �انته واخيل.
بله دا چې د خرب رسولو اژانس نيش کولی، چې هوا حاالت هر وخت نرش ک�ي رسه 

اندوینه راستوي ولیکن راډیو له دې چې اژانس دیوې شپې او ور�ې د هوا حاالت وړ 
کولی يش، چې هوا حاالت د تیلیفون په واسطه د هوا پيژندې له ادارې �خه واخيل 

  او هغه خپاره ک�ي.
بل شی چې د تیلیفون په واسطه اخیستل کی�ي د کار د پرمخت� راپور دی دسارې 

�ې نپه تو�ه: نن سهار په وليس جر�ه کې غون�ه روانه ده او تاسې کولې شې د غو 
جریان په هر ساعت کې وپو�تی ولی اژانس د غون�ې د پایې او دغون�ې اختتامیې 

  ته انتظار بايس.
خرب د عاجلو پې�و �خه دی او دراډيو استازې خرب په �ایپ یا په تیلیفون باندې خپل 

  مرکز ته مخابره کوي �و پخپل وخت خپاره يش.
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�ي ی او یا مخکې ثبت کید مرکې بل ډول د اشخاصو رسه د تیلیفون په واسطه د
او هغه د خپرولو لپاره اماده کوی او یا دا چې د خربونو د خپرولو په وخت کې د 
شخص �خه پو�تنه کی�ي، چې دلته ددواړو سوال او جواب خپری�ي. لوموړی 

  طریقه نظر دوهمې ته محفوظه ده.
وي، چې کبله طریقه عمیقه یا تفصیيل راپورلیکنه ده، چې پر هغې کې راپور�ر ه�ه 

زیات حقایق دیوه راپور په هکله را�ول ک�ي او خپل راپور په زړه پوري ک�ي او له 
بلې خوا زیار بايس، چې خلک قانع ک�ي، چې دغه کار زیات وخت ته اړتیا لري او 

  دغه موضوع نوموړي د راپورلیکنې مسلک رسه اشنا کوي:
 راډیو یوه سمعي وسیله ده او راپور�ر هغه برابروي. )1
  و یوه شخيص وسیله دده او د دوستي اړیکه �ین�ه وي.راډی )2

کله چې دوه مل�ري یو د بل رسه خربي کوي نو الفاظ یې �رامري نه وي بلکې 
غواړي، چې ډېر ساده او اسانه خربې وک�ي او په خپل مقصد یو بل وپوهوي. زیار 

یو ډدې وایستل يش، چې راډیويي لیکلنه هم ساده، بسیطه او عام فهمه وي. په را
کې باید د خربونو خالصه دومره جامع وي، چې خرب خپور يش نو خالصه باید �ول 
اخبار په برکې ونیيس.  دوهم پخپله خرب او په خرب کې د هغې خالصه خپری�ي یو 
بل مهم �کې دراډیو په مسلک کې دادې، چې لیکونکې د �ولو طبقاتو په ژبه لکه 

 پرته له دې دده له خربونو �خه به په اشپز، کار�ر، دوکاندار او نور وکارولی يش
  عايل حد کې ��ه وانه خسیتل يش.

یو د هغو وسایْلو �خه، چې راډیویې ن�ارش عوامو ته ن�دي کوي په اصطالحي ژبه 
�م او نور. د راډیويي ن�ارش -لیکل دي دسارې په تو�ه ددې پر �ای، چې زه �م
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�ي تو�ه په راډیو کې ویل کیتوپ� له اخباري رسه دهغې لن�والی دی. د سارې په 
چې کابل �اروايل ویيل دي، چې د صفایي محصول لوړی�ي. همدارن�ه دراډیو په 

  لیکنه کې اعداد او ارقام د اخبار په ډول نوي بلکې په راډیو کې ساده وي
زره افغان� چاپ کی�ي ولیکن  ۵۰۰میلونه او  ۲۵مثالً په خربو کې د یو تعمیر مرصف 

میلونو �خه کم اعالن کی�ي  ۲۵میلونو �خه زیات او یا له  ۲۵په راډیو کې له 
همدارن�ه په راډیو کې ادرس نه خپری�ي د سارې په تو�ه که یو نفر مو�ر ووهي 
یوازې دهغه نوم ذکر کی�ي. هغه جملې دراډیو په لیکنه کې پکار وړل کی�ي په 

دې د اوسنې وخت کې او فاعيل حالت کې وي د سارې په تو�ه: صدراعظم وایي
وخت دې چې دریم پالن لپاره اقدام وک�و او یا د کره�ې وزیر وایي، چې خلک باید 

  له لوږې وژغورو.
د ور�پا�و ستونزه په یو خرب کې د هغې لوم�ې جمله ده، چې داستونزه راډیو هم 
لري. دا مهمه نده، چې لوم�ې جمله زیاته یا کمه وي بلکه جذب کوونکې او زړه 

  لوستونکي او اوریدنوکي پاملرنه راجذب ک�ي.را�کونکي وي، چې د 
راډیو یوه سمعي وسله ده نه برصي نو اعالن باید داسې وي، چې د غوږ له الرې په 

  .)۴۰:۷اوریدونکو باندې تاثیر وک�ي(
  �ان��ي پرو�رامونھ

د خاصو پرو�رامونو نه مقصد دلته محفلونه او مجامعو کې، اد� پرو�رام، د ماشومانو 
لیمي پرو�رام او د هغې نور مثالونه دي. د ویاندویې ددندې پرمخ وړل پرو�رام، تع

په محفلونو او عمومي مجامعو کې ډېر ستونزمن کار دی، چې د راډیو کاروکونکي د 
هغې رسه مخامخ کی�ي دا �که،چې ویاند له یو طرف د معمول برخالف هغې ته 
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نظره هر �وک د هغه خربو تیارې نه وي نیولی او له بل اړخه د موقوع او موضوع له 
ته غوږ نیيس او پردې اساس د هغه ډېره وړوکي اشتباح هغه د �ولو خلکو د پاملرنې 

  وړ �ر�ي.
ویاند د دا ډول پرو�رامونو لپاره د توصیفي کل�تود قیود افعالو او  فعال اسمونو ته 

ې  سهواً کډېره زیاته اړتیا لري. هغه باید عايل زده ک�ې ولري دا �که، چې په �رامر 
تلفظ یا بیان نه عفوه کی�ي. یو بل شی، چې ویاند ته زیات قدرت ورکوي، د 
مشاهدې قوه ده په داسې حال کې، چې د یوې جملې په بیان کې مشغول وي باید 
عین وخت کې ذهن یې فعالیت وک�ي نوي موضوع و�وري او د هغې په اړه خربې 

ي او کولو یا موضوع لپاره په زړه پور وک�ي، یو تعداد کوچنی وقفې د کل�تو د پیدا 
  ��وري �امی�ي ولی د �و لحظو لپاره سقوط اوریدونکي متأثره کوي.

د ویاند یوه بله اړتیا د وینا لپاره د وخت تعینول دي په داسې وخت کې ویاند معموالً 
د مجلس له رئیس او یا موظف کس نه پو�تي، چې دی �و دقیقې وخت لري یا 

ورته ورک�ل شوي دی. که په ضمن کې مخصوص پرو�رامونه د �و دقیقې وخت 
�ردي مېز د تدویر مرکه هم ذکر ک�و دا به بې مورده نه وي ولی، چې دغه دوه 
پرو�رامونه د اخبار په فصل کې په خلص ډول ورنه یادونه شوی ده ولی �ای لري، 

نه  زچې په خاصو پرو�رامونو کې د هغې له تکنیک �خه بحث وک�و. د �ردي مې
موخه د افکارو تبادل، دحل د الرو السته راوړل د یوې مسلې لپاره او احرتاز د 
رسمیاتو احرتاز یا داسې شکلیات په محاوره یې صورت وي په �یني موضوعاتو کې 
الزم دي د نتیجې اخیستل اوریدونکي ته پرې�ودل يش �و د هغو د تفکر قوه پکار 

  واچول يش.
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د ��ونوالو خربې طبعي وي، هی�وک د هغوې خپلې ددې لپاره، چې د �ردي مېز 
خربې نه لیکي بلکې د هغې بهر� یا اسايس خطوط یاداشت کوي او یا د هغې 
بنس�یزه غو�تنه یاداشت کوي. هغه کس، چې موضوع او ��ونوال معريف کوی د 

  مقدمې �کي د کاغذ له مخې لويل.
 دوه نفره په یوه موضوع په �ردي مېز کې معموالً درې مهم کسان برخه اخيل، چې

کې مختلفې نظریې لري او پرهغې باندې له مختلف نقطه نظره حمله کوي او باید 
په هغه اړه د خربو کولو صالحیت ولري او دریم کس د هغوې رهن�يي په غاړه لري 
او په هر �ای کې د خربوکولو اړیکه پیوند کوي او کله کله دتوضیح لپاره پو�تنې 

پکار نده، چې د یوه متخصص رول په غاړه واخيل بلکې برعکس  کوي. ولې هغه ته
د یوه دریم ��ي په تو�ه د معلوماتو السته راوړلو لپاره د دوو متخصصینو نه، چې په 

  خربو اخته دي یو نیم شی وپو�تني.
همدارن�ه بهرته ده د �ردي مېز ��ونوال د نوم په اخیستلو رسه یو بل خطاب ک�ي 

ددوستي په فضأ کې ويش ددې لپاره، چې اوریدونکي حقیقتاً فکر �و د هغه خربې 
وک�ي، چې ��ونوال پرته له رسمیاتو خربې کوي باید، چې هر یو په خپل وار رسه 
خپل شخيص نظریات �کاره ک�ي او له مهمو موضوعاتو �خه غیر مهمو موضوعاتو 

  يش. رسه �ی�ته الړ يش �و باالخره د پرو�رام په پای کې یې غ�ونه په تدریج 
��ونوال باید په خپل من� کې اشارې ولري �و د خربو په وخت کې له ستونزو رسه 
مخ نه يش. هغه عالمې، چې د شیکا�و د پوهنتون په �ردي مېز کې معمول دي 

  په الندې ډول دي:
 د الس اوچتول: اجازه غو�تل د خربو کولو لپاره .1
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د مخترص کولو لپاره اشاره.  . د الس د اورغوي �ودل: د یوې موضوع د مباحثې۲
که �ردې مېز د موقت پرو�رام پر�ای دایمي پرو�رام وي، په هغې صورت کې باید 
د هغې کسان تغیر ونه ک�ي �که، چې د اوریدونکو غوږونه د هغوی د نومونو او 

  اوازونو رسه اشنا وي او هر یوه ته شخيص عالقه پیدا کوي.
ه پوري وي، چې د نورو افکار د هغوی د البال مرکه له دې اړخه اوریدونکو ته په زړ 

نه ترالسه ک�ي، که مرکه کوونکی له پیژندل شویو اشخاصو �خه وي بهرته ده، 
چې خلک د هغه د اواز او خربو رسه عالقه لري ولی مرکه کوونکی باید د قضاوت او 

  تفکر �ه قوه ولري �و وکولی يش خپل �ان د نوموړي کس پر�ای حساب ک�ي.
پرو�رامونه معموالً مخکې تر مخکې نه �رین کی�ي او باید مرکه ورکوونکی  د مرکې

وپوهی�ي، چې له هغه �خه کومه پو�تنه کی�ي ولیکن مرکه کوونکی باید، چې د 
سیاست او قضاوت د قوي لرونکی وي او د پو�تنو په انتخاب کې د اعتدال اړخ 

 مخه د مرکه ورکوونکي رعایت ک�ي. که مرکه ورکوونکی د پرو�رام د پیل �خه د
رسه د �و محدودو لحظو لپاره دوستانه خربې وک�ي، د مرکې په طبیعي کولو کې 

  زیاته مرسته کوي د مرکه ورکوونکي ډار لرې کی�ي.
د مرکې لوم�ۍ �و لحظې باید غیر جدي موضوعاتو او نسبتاً د شوخي ډوله ب�ې ته 

کو  او له بل اړخ د اوریدونوقف يش �و له یوه اړخ دمرکې ورکوونکي هیجان لري يش
پاملرنه �انته راواړوي. مرکه کوونکی باید کو�� وک�ي، چې د مرکې ورکوونکی 
صالحیت علمیت او شخصیت د کل�تو له الرې اوریدونکو ته وروپیژ� ولی په هی� 
صورت ددې په ل�ه کې باید نه وي، چې په ترتیب د ترتیبونو هغه کم راويل او یا 

  یدو زمینه برابره ک�ي.دهغه د مسخره ک
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همدارن�ه مرکه له مرکه کوونکي �خه د کايف علمیت تقاضا کوي �و د مرکه 
ورکوونکي �خه داسې معقولې پو�تنې وک�ي، چې د هغې �واب په هو یا نه باندې 
�واب نه يش که مرکه ورکوونکي د خطابت یا کلمې د اوږدوايل بنس� کی�ود.  مرکه 

وچتولو د هغه خربې قطع ک�ي. د مرکې په جریان کوونکی کولی يش د الس په ا
کې نرمه خندا جواز لري ولی مرکه کوونکی نيش کولی، چې پر خپلو تبرصو باندې و 

  خاندی د تکراري کلمو لکه �ه او نور د جملو په پیل کې د احرتاز وړ دي.
زیاتره متخصصین د مرکې پر وخت کې، عوام الناس په نظر کې نه نیيس او دا 

کوونکې دنده ده �و دغې پاملرنې ته متوجه وي او خپلې پو�تنې په دغه  دمرکې
  ساحه کې وک�ي؛ مشخص او واضح �وابونه وغواړي �و خلک ورباندې پوه يش.

د اشعارو پرو�رام په راډیو کې دومره زیات ندي ولی د خلکو د فرهن�ي سویې د 
ي و کې زیاتره اوریدونکلوړوايل لپاره  خورا زیات اهمیت لري. په دا ډول پرو�رامون

خپل شعرونه د اشعارو منظم پرو�رام ته استوي او هغوی د هغې �خه ډېر �ه 
انتخابوي وخت په وخت هغه یې قرائت کوي. د اشعارو لوستل په دوستانه ډول وي 
لوستوونکي او اوریدونکي مخاطب کوي، سالم پرتاسو: دادې (د لوستونکي نوم) په 

شعر تاسو ته لويل. ترهغې وروسته د شعر پارچې له  دې �وک� کې ناست یو پارچه
موسیقي رسه او یا جال لوستل کی�ي که دوه شعرونه په مسلسل ډول پرته له موسیقي 

  �خه ولوستل يش باید د هغې په من� کې موسیقي یوه پارچه داخل يش.
تدملون، د امریکا بهرتین شعر لوستوونکې �ان��ی پرو�رام د سیاحت په نوم (د 

په ن�ۍ کې) لري، چې پرهغې کې د شعر خاطرات او خپله لیدنه د وتلو شاعرانو  شعر
موضوع او منزل ته، د شاعر حالت او روحیه د موضوع  پیژندلو ته په وخت کې بحث 
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او لن�ه رشح د شاعر په هکله بیانوي. د شعر لوستونکی باید، چې شعر �و �لی 
ندې کامًال پوه يش �و نور هم مخکې تر مخکې قرائت ک�ي او د هغې په معنی با

وپوهولی يش. همدارن�ه الزمه ده، چې د شعر دلوستلو په وخت کې ډېر ساده او 
  طبیعي وي �و د تظاهر نه احرتاز ويش.

د کوچنیانو پرو�رام باید داسې جوړ يش، چې د کوچنیانو د بهرتینو منافعو ته د خدمت 
هغې د نیک او بد اړخ هر جو�ه يش د موضوع غوره کول او د هغې ارز�ت او د 

عمل داسې وي، چې هر هلک او نجلی د هغې له اوریدلو �خه نیک صفات د ژوند 
لپاره السته راوړي. غواړم، چې زمون� ماشومان د غیر عادالنه او له حقیقت �خه 
لري شیانو �خه بد و��ي، او له مبتذلو شیانو کرکه وک�ي، او غیر مهمو شیانو ته بې 

  ، حقیقي او مهمو شیانو رسه شوق او عالقه ولري.عالقې وي، له �و
موږ غواړو، چې هلکان او نجې �ولو شیانو ته راجلب يش، چې دماغ، جسم او روح 
تعمیر کوي. همدارن�ه غواړو، چې د مخالف لوري د خطر په �ایالتو باندې 
وپوهی�ي �و په بدو عادتونو باندې مبتال نه يش، بلکې باید ظبطه النفس، عزت 

  نفس په خپل �ان  اتکا او دنفس تربیه یاده ک�ي.ال
والدین نه غواړي خپلو ماشومانو ته یې مبالغه لرونکی شیان وویل يش او یا هغوی 
ته نقل یا قصه په داسې ډول �کاره يش، چې ممکن �خه غیر ممکن و�ايي 
همدارن�ه باید زیار ونه ایستل يش، چې  نقل یا قصه په وخت کې نیکی پر بدی 

  ې غالب و�ودل يش.باند
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د ماشومانو د پرو�رامونو د لیکوال لپاره بهرتین رسمشق د �ارنی موخو په نظر کې 
نیول دي. باید ماشومان د اعت�د، اخالص، مرستې، زړورتیا، نظافت، دوستي، 

  چاالکې، ادب، احرتام صفتونه په خپل �ان کې وروزي.
د پالر رسه  کور په کارونو کې مرسته،په ماشومانو کې باید یوه اندازه فعالیتونه لکه د 

  مرسته، د �و مجلو او کتابونو لوستل او بهرتینو ذوقونو ته پکې انکشاف ورک� يش.
البته په دا ډول پرو�رامونو کې تفریحي اړخ حتمي دی ولې پکار نده، چې د زړو او 
 له  مود �خه لویدلو مبتذلو حکایتو او قصو �خه ��ه واخیستل يش بلکې باید هر

حکایت موخې ولري او یا ماشومانو ته په یوه موضوع کې الر�وونه وک�ي او هغه 
صفتونه، چې فکر، جسم او روح دماشوم تعمیر کوي، باید تقویه يش. �رن�ه، چې 
په راډیو کې کسان �وک په سرت�و نه �وري باید هغه کسان، چې په پرو�رام کې 

په هغې باندې مکمل پوه نه  مهم رول لري داسې د خپل رول ادا ک�ي، چې ماشوم
يش تر دې پرته هر �وک، چې ډېره وړوکې سهوه وک�ي په نظر کې به یې بد رايش 
دا دغلطې انطباع ده. تنفر تحریک دهر يش په مقابل کې غیر معقول له انصاف 
�خه لري، غیر حقیقي او باید په اوریدونکي کې بد تقویه يش �و دنن ور�ې ماشوم 

  يش.د سبا ور�ې �ه بچې 
د ماشومانو د پرو�رام د غو�تنو �خه یو د هغې د کالم وضاحت او ساده والی دې 
او ساده والی دا معنی نلري، چې ویاند ماشومانه خربې وک�ي د ساده وايل په خوا 
کې باید د دلچسپی عنرص په نظر کې ونیول يش هر هغه شی، چې دماشومانو 

  دلچسپي را ه�وي فعالیت دی.
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�وک چې وتلی رول لري او له دې رسه جوخت په فعالیت باندې  په حکایت کې هغه
مرصوف وي، د هغو کل�تو اظهار کول، چې د تخیل قوه تحریک کوي نو حکایت 
د ماشومانو په ذهن کې �ه �ای نیيس او که افسانه یو ماشوم مخاطب و�ر�وي 

  او هغه ورته ووایي، دنورو �ولو ماشومانو لپاره په زړه پوري کی�ي.
ومان عادي قصې او غیر عادي دواړه خو�وي، له یو اړخ غواړي، چې قصه یې ماش

یو �ل اوریديل وي او دوهم �ل لپاره یې بیا واوري او له بل اړخ هیله لري، چې 
عجیب او غریب شیان لکه �اپیری، پیریان، د دیوانو قصې د یو قهرمان قصه او 

اړخ الزم دي دا �که، چې داسې نورې واوري. د ماشومانو په پرو�رام کې مضحک 
ماشومان غواړي، چې وخندی�ي ولی پکار نه ده، چې هغوی افراط ته ورسی�ي. 
�ینې مضامینو ته ارز�ت ورکول لکه تاریخ او جغرافیه او حکایت ویل په دویمه 
درجه د ماشومانو پرو�رام ډېر تعلیمې کوي او په �ان��ې تو�ه وروسته له دې، چې 

ست�ي يش، ددريس موضوعاتو �خه الزمه ک�ه نه يش  ماشومان د مکتب له درس
پورته کولی که په دې ضمن کې اطفالو ته معلومات ورک�ل يش نو ډېره �ه ده 

  واالخیر.
) کلونو په من� کې وي حقیقت پرست وي او خو�وي، ۶او  ۳هغه ماشومان، چې د (

اید د بچې د �یدړ، چرګ، سپي، سیمرغ په هکله واوري. په دا ډول حکایتونو کې 
) کلونو په من� کې وي د حقیقت ۹او  ۶فعالیت قوي اړخ وي هغه ماشومان، چې د (

پرستي ته په رموز رسه مخه کوي او دا ډېر خطرناکه مرحله ده. پکار ده، چې په دې 
وخت کې ورته د �اپ�یو او نورو په هکله حکایتونه وویل يش ولی پکار نده، چې پر 

  ینې تویونې اړخ قوي وي.هغې کې د ظلم، د انتقام او و
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) کلونو په من� کې وي نو وحشیانه حکایتونو اوریدلو ۱۲او  ۹هغه ماشومان، چې د (
ته عالقه لري د جن� غریزه پکې تقویه شوي وي. هغوی جسمي شجاعت ته ه�ه 
کوي ولی د هغوی لپاره باید داسې داستانونه وویل يش، چې په هغې کې عايل 

�ای ولري. د قهرمان� په اوصافو باندې باید ډېر فشار  نصب العین، لوړې ارزو�انې
وارد يش �و په ورو، ورو همدا صفات خپل ک�ي. باید یاده ک�و، چې د ماشومانو د 
پرو�رام بهرتین منقد په خپله ماشومان دي. باید يو �ل حکایت ورته ولولئ که یې 

ت، له س� مطالعاقبول ک� په راډیو کې دې خپور يش. د ژوند د فجایعو، د روانشنا
خربو ډک ډرامونه، جنيس مسائل، د ماشومانو په پرو�رام کې د احرتاز وړدي. تر 
�ولو مهم دادې که د ماشومانو د داستان  لیکوال دماشومانو نه خو�ی�ي نو باید دې 

  کار ته الس وانه چوي.
 د د تعلیمي پرو�رامونو موخه عبارت ده د معلم د کار له تکمیل �خه، په شا�رد کې

دلچسپي تحریک، د تعلیم او تربیې د بهرتینو او ��ورو طریقو ور�ودل شا�رد ته او 
د شا�رد استعداد او رهمنایي کولو لپاره وسیله او د شا�رد داستعداد د هدایت لپاره 
باید هر تعلیمي پرو�رام د مکتب له درس �خه زیات مطالب ولري. یا په بل عبارت 

 مکتب په نصاب متکي برابر يش دتعلیمي پرو�رامونو پکار نه ده دغه پرو�رامونه د
ډولونه عبارت دي د رهربي فعالیتونو بیانیې د محاورې واقعات، مباحثه او ډارم. د 
دغو پرو�رامونو د بریا مهمرتین عوامل د ویاند شخصیت او نظر دی، هغه باید 

قوي  هدوستانه وضع ولري په ادب خربې وک�ي او ددې کس مقناطیس په دې انداز 
وي، چې خپل اوریدونکي د خپلو افکارو او نظریاتو اوریدلو ته رايض ک�ي. 
همدارن�ه خپل �ان باید د شا�ردانو سویې ته ن�دې ک�ي ولی په عین وخت کې 
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خپل شخصیت باید له السه ورنک�ي. که موضوع جدي وي د واقعي ژوند مثالونه 
  دې ورته راوړي هغه دې په زړه پوري ک�ي.

فعالیتونه د موسیقي د کورسونو په ب�ه، ساینس، او �کيل ه�ونه، او  رهربي شوي
حساب خپری�ي، شا�ردان معموالً د پرو�رام د نرش په وخت کې یاداشت اخيل. 
�یني معل�ن په دغه پرو�رامونو کې مستقیم درسونه خو�وي او �ینې مباحثه 

لکو چې د عامو خ خو�وي او �ه یې بويل. د مهمې پې�ې د بیان لپاره واقعات دي،
د دلچسپی وړ�ر�ي او په هغې کې د اوازلرونکو ریکارډونو او تبرصو �خه کار 
اخیستل کی�ي. ویاند له خپلو کاري وسائلو �خه ده�ي �ایش�اه په افتتاح، د 
پارملان په غون�ه کې، او یا بل مهم �ای ته �ي هلکان او انجو� ساده او توصیفي 

ه خرب وي دغه پرو�رامونه �یني وخت د اوریدونکو او عباراتو باندې له جریان �خ
حتی پخپله دویاند لپاره هیجا� کی�ي. �رن�ه، چې په امریکا کې ویاند د مطلب د 
ذهن ک�ناستلو لپاره د ساري په تو�ه د ژوب� �خه یو قوي مار د �ان رسه س�وډیو 

عميل  کو ته پهته راوړي تر �و د هغه تنفس او حرکت د مایکروفون له الرې اوریدون
  ب�ه ورو�ايي.

محاوره او ډیالوګ د مکتب د شا�ردانو لپاره عايل او په زړه پوري دي. دغه طریقه 
نوي افکار من� ته راوړي شا�ردان دې ته اړ بايس �و خپل نظریات د موضوع له 
افکارو رسه د بحث ضمیمه ک�ي. په دې صورت کې شا�ردان د اشخاصو د نظر وړ 

موضوع کې کايف صالحیت لري او دهغوې معلومات ورځ په  نقطې اوري، چې په
ورځ زیاتی�ي. په راډیو کې مباحثه ډېر ستونزمن کار دی دا �که، چې دهغې موضوع 
غوره کول زیات تدابیر غواړي او هغه باید په داسې ډول وړاندې يش، چې پرچا 
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لک ا ب�ه خباندې بد ونه ل�ی�ي او �ولو خلکو ته په زړه پوري وي. له دې اړخه د
کمه خو�وي. هغه ډرامونه، چې شا�ردانو ته لیکل کی�ي، باید لن� وي په هغې کې 
د ریکارډ شویو اوازونو �خه کار واخیستل يش، او پخپله ډرام ساده وي. په دا ډول 
ډرامونو کې د ممثلینو تعداد محدود وي او اوازونه يې باید یو له بل �خه توپ� ولري. 

الې په راډیو کې باید ډېرې لن�ې او جذابې وي. �ردی مېز د تعلیمي بیانیې او مق
اد�، مد� او روانو حاالتو لپاره ��ور دی مختلف نظریات په دې برخه کې وړاندې 
کوي. په حقیقت کې د دغو پرو�رامونو هره ب�ه باید تر ازموینې الندې ونیول يش او 

، موضوع دې په هغه هرهغه شې، چې د موضوع رسه جوړ او ډېر �ه جوړ�ت و�ايي
  .)۱۱۲:۸چوکاټ کې وارزول يش او خپره دې يش (

  راډیو ډرام
راډیو ډرام د نن� راډیو د ژوند په شمېر کې را�ي. هغه �وک، چې راډیو ډرام لیکي 
نو پکار ده، چې د ډرام په لیکلو کې کايف معلومات ولري او وکولی يش د یوه یا �و 

د اوریدونکو غوږونو ته ورسوي، چې هغه په ډارمونو په لیکلو کې د ژوند ستونزې 
کتابونو او اثارو کې ترغور او برريس الندې نه وي نیول شوي. یوه کامیابه راډیو په 

دقیقو �خه تجاوز نه کوي باید، چې راډیو ۱۶اونې کې یو راډیو ډارم لري هر ډارم له 
ثیل او ډرام ډېر دقیق ولیکل يش لیکوال تل په نظر کې ولري، چې ممثلین د �

ترتیب کونکي د ترتیب لپاره ډېر وخت نه لري.همدارن�ه الزم دي، چې لیکوال هغه 
کلمې وکاروي، چې اوریدونکي د هغې په اوریدولو رسه صحنه په مجسم ډول و�وري 
او داسې فضأ رامن�ته ک�ي، چې اوریدونکي د هغې ترتاثیر الندې له ډارم �خه 
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د برشي دلچسپی �خه مرکب او د ذهني محفوظ يش. د راډیو ډرام موضوع باید 
  اختالفاتو لرونکی وي او په عین وخت فعالیت او عمل هم ولري او ساده وي.

موږ معموًال د عالقمندو کسانو رسه یو، چې د هغو کارونو مصدر �ر�ي یا د هغو 
اشخاصو، چې عنارص او د طبیعي موانعو رسه مخالفت کوي. خلک په پرکمرش، چې 

سانو چې د د�من عسکر یې اسیران ک�ي زیات ارز�ت ورکوي. په �و محدودو ک
�و هغه �ولی مرش، چې په خپله توله یې د نورو توله مغلوبه کوي. هغه کسان، چې 
په ډرام کې برخه لري باید د رش او شور �خه ډک ژوند ولري او داسې قضیو او پې�و 

کر ید اوریدونکو ته فته الس واچوي، چې اوریدونکي په هیجان راويل. راډیو ډرام با
ورک�ي او د هغه هیجان په پای کې معراج ته ورسوي البته د هیجان ایجاد د هغو 
کسانو د افکارو او نظریاتو په تصادم پورې ت�يل، چې ډرام کې برخه لري. د یوه 
راډیو ډرام لپاره بهرتینه موضوع هغه ده، چې د زیات تعداد کسانو تجارب عالقې 

ېر �ه کار ده، چې په دې برخه کې باید رسته ورسی�ي او رسه �اس وک�ي پس ډ
د اوریدونکو د ژوند مطالعه ده �رن�ه، چې د ژوند مطالعه د �ولو کسانو د ډرام د 
لیکوال لپاره نامکن ده، باید زیار وک�ي، چې افکار او د تصادم لپاره مشرتک یعنې 

ال و لیاقت په لیکو �� اساس د هغو په الس راوړي. هغه �ه، چې د دیالوګ د لیکل
کې زیاتوي د �و کسانو خربو ته غوږ نیول دي یا په بل عبارت هر چېرته، چې �و 
کسان موجود وي ډرام هم ه�غلته را پیدا کی�ي. �ه ډرام د موخې لرونکی وي �و 
خلک د هغې پر اوریدلو �انونه حق په جانب و��ي او دهغې پر حقیقت باندې شک 

اید ساده وي په مستقیم ډول او  پرته له تغبیر او تاویل ونه ک�ي. همدارن�ه ډرام ب
�خه ورباندې پوی شو او په �ه وجه په ذهن کې �ای ونیيس. د راډیو ډرامونو په 
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لیکلو کې نننی �ایل هیجان برابرول دي او حتی په تاریخي ډرامونو کې هم قصداً 
په لیکلو کې د همدا عنرص ور داخلوي. نور موضوعات، چې نن ورځ د راډیو ډرام 

استفادې وړ�ر�ي عبارت دي: پولیيس حکایتونه، جاسويس ډرامونه، ډار اچونکي او 
نور. دا چې د ډرام وخت معموالً کم وي باید، چې صحنې ژر ژر بدلې يش او مطالب 
په اختصاري ډول بیان يش هغه وسائل، چې د صحنو بدلولو لپاره پکار وړل کی�ي 

د اواز �ی�ول، صو� تأثیرات، موسیقي، هغه اواز،  عبارت دي له سکوت، د انانرس
 ۱۵�خه تر  ۱۰چې انعکاس ورک� شوی وي او په ورو ورو چپ کی�ي او هر یو له 

ثانیو وخت غواړي ولی پاتې دې نه وي، چې هر یو د نوموړیو وسایلو �خه د عیبونو 
و� او ص لرونکي وي. د ساري په تو�ه د انانرس اواز د ډرام له تاثیر �خه راکموي

  تاثیرات ډېر یو نواخت کی�ي.
اوریدونکی نه غواړي، چې موضوع په ډرام کې شاخونه او �ان�ې ولري بلکې دهغې 
منطقې رشته تر اخیره دوام وک�ي او اوریدونکي په ضمني تو�ه وپوهی�ي، چې 
واقعات �رن�ه صورت مومي. راډیو ډرام له هی� الرې د صحنې د ډرام �خه کم 

دوي. د تفن�چې یا تومانچې ډز بیا وروسته د انسان فریاد په هغه هیجان نه تولی
اندازه په اوریدونکو  تاثیر کوي، چې هر یو په اشتها راويل. که چېرته د اصيل پې�ې 
پوهیدلو ته انتظار بايس که چېرته ډرام په یوه فاجعه او یا نا �واره پې�ه باندې پای 

 �خه پند واخیستلی يش همدارن�ه د ته ورسی�ي نو باید، چې اوریدونکي له هغې
  ډرام پای باید د حکایت پای وي او خلک په نیمه الر کې پرین�دي.

انانرس، چې ډرام معريف کوي پکار ده، چې پوره صالحیت ولري �و صحنه په کل�تو 
باندې د اوریدونکي لپاره مهمه ک�ي ولی هغومره تفصیل دې نه ورکوي، چې د 
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فعالیت ته اړ نه يش. همدارن�ه که چېرته ډرام په یو  اوریدونکي دماغ تحلیل او
معین وخت پوري اړه ولري نو د ممثلینو د لباس په اړوند د هم مخترص توضیحات 
ورک�ي هغه باید په دې وپوهی�ي، چې د هغه معريف د موسیقي رسه يو�ای د ډرام 

په  مثلفضأ رامن�ته کوي.د ډرام پیل که د انانرس په واسطه ويش او یا د یو م
واسطه، خورا زیات مهم دی او باید، چې داوریدونکو پاملرنه ډېره �ه راجلب ک�ي 

  �و د حکایت په اخیستلو کې د ممثلینو رسه مرسته وک�ي.
کسانو �خه  ۶د ممثلنو په انتخاب کې باید پوره دقت ويش �و په یو ډرام کې له 

 ذهن کې نه پاتې زیات برخه وانخيل دا �که، چې ترهغې زیات د اوریدونکي په
کی�ي. ممثلین هر یو باید په جال سبک باندې خربې وک�ي او په صحبت یا خربو 
کې له �لورو کسانو �خه زیات باید برخه وانخيل او خربو طرز یا طریقه یې باید تر 
اخیره پوري یو ډول وي که د ممثلینو له جملې �خه یو تکیه کالم ولري او یا یوه 

تکرارروي ډېره بده نده، ولې که په دې برخه کې مبالغه د  جمله په خپلو خربو کې
اوریدونکو زړه وهي، د ممثلینو د هر یوه فردیت د هغوی له خربو �خه داسې باید 
معلوم يش، چې د راډیو اوریدونکو یو کس په نی�یي کې راډیو ډرام ونیيس، په دې 

هم ممثلین یو له باندې وپوهی�ي، چې دا جلیل احمدزاده دی او دا کریمي. که م
بل رسه خربې کوي او ل�یا وي نو صحنه غیر حقیقي کی�ي نو پکار ده، چې فرعي 
کسان هم د دوی په خربو کې مداخله وک�ي ولی هغوی ته باید ارز�ت ورنک�ل يش 

  او حتی د هغوی نوم هم باید په پیل کې معريف نه يش.
یک، او یاتره له تلیفون، لددې لپاره، چې د فرعي ممثلینو له تعداد �خه راکم يش ز

تل�رام یعنې ایمېل �خه کار اخيل ولی ایمېل او لیک یعنې مسېج باید لن� وي، 
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تلیفو� محاوره زیاتره د صحنو په بدلولو کې او د حقیقي فضأ په جوړولو کې مناسب 
��ل کی�ي، �یني وختونه تلیفو� مذاکرات د دواړو خواو په راډیو کې اوریدل کی�ي 

ر د پی�ې په خالف دې او باید له هغې �خه ډډه او پرهیز ويش. که په ولی دا کا
ډرام کې کوم نطق ته اړتیا وي پکار ده، چې ډېر مخترص وړاندې يش، هره جمله، 
چې په خربو کې ویل کی�ي باید، چې موضوع رو�انه ک�ي. د سارې په تو�ه باید 

کی له الرې راغلی) وویل يش (په داسې حال کې، چې دروازه خالصه وه ولی د ک� 
نه داسې، چې (ولی له دې الرې راغلی؟). جملې باید لن�ې، ساده او واضح وي او 

  په محاوروي صورت �ایپ يش.
د کفر امیزه، کرب نه ډکو، تحقیر لرونکو کل�تو استع�ل او رصف او نحوي غلطې  

رول اد نه منلو وړ دي. که په یوه �کي کې الزم ظرافت وي باید په داسې ډول وک
يش، چې په چا باندې بد تأثیر ونک�ي او يا چاته متوجه نه وي. د ډرام لیکوال باید 
په نظر کې ولري، چې اوریدونکی د هغه هیجان �خه، چې د ډرام د اوریدلو له 
پی�و �خه یې السته راوړي هی� ډول وقفه نه عفوه کوي نو فلهذا دمه کول او د 

پاره، چې په اوریدونکی کې روحیه او مساعد ممثلنو خامويش د غندلو وړ دی. ددې ل
حالت ایجاد يش، نو پکار ده، چې د موسیقي په انتخاب کې مناسب دقت وشی. د 
موسیقي استع�ل او صو� تأثیرات په یوه ډرام کې ددې باعث کی�ي، چې ارز�ت 

  یې له �مکې �خه اس�ن ته لوړ ک�ي.
ایلو �خه ��ل کی�ي او کیدی په هر راډیوي ډرام کې د وخت تعین د لوم�نیو وس

) دقیقو وخت ورک�و ولی باید متوجه ۳۰يش �یني ډرامونو ته په استثنایي صورت تر (
واوسو، چې ددې وخت په دوو ثلثو کې د ډرام د حکایت وخت یوې نتیجې ته 
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ورسی�ي او پاتې نور یې د صحنې په بدلولو او د ډرام او اشخاصو په معريف کولو کې 
�ه، چې باید په راډیويي ډرام کې استع�ل نه يش او لیکوال تل  وکارول يش. هغه

  د هغې �خه ډډه وک�ي په الندې ډول دي:
 ددین او مذهب خالف کل�تو استع�ل. .1
 د افرادو جسمي عیبونه. .2
 د سیايس کسانو د نظریاتو رسه مخالفت. .3
 د انتحار او قتل تشویق. .4
 طنز او کنایه .5
 اقعي حکایتونو له پلوه.د اوریدونکو بې �ایه ویرول د غیر و  .6
 جنيس مسائل. .7
  تهمت او هغه کل�ت، چې بل ته توجیه او تفسیر کیدونکی وي. .8

  ور�ن� خپرونې
ور�یني پرو�رامونه او دهغې درست ترکیب یوې قوي شعبې او باصالحیت مدیریت 
ته شدیداً اړتیا لري �و تفریحي عنارص د تعلیمي او معلوما� اجزاو رسه په داسې 

ک�ي، چې د اوریدونکو متزلزله پاملرنه �انته راجلب ک�ي. ددې کار  ډول ترکیب
لپاره د پرو�رام مدیر اړ دی د اوریدونکو عادات او نظر په هغو ساحو کې، چې دنده 

  رسته رسوي او یا په کور کې مرصوف وي، ډېر �ه وپوهی�ي.
دې ) ساعته خپرونی کوي په ۱۸د راډیو یو عادي مرکز په امریکا کې د ور�ې (

) خاموش کی�ي. په ۱۲) بجو خپل پرو�رام پيل ک�ي په (۶ترتیب کله د سهار په (
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) برخو ویيش او هر ساعت د یوه ۶داسې راډیو کې د خپرونو مدیر د راډیو وخت په (
  جال واحد په حیث ترغور الندې نیيس.

سې ) بجو خپل پرو�رام په دا۹) بجو د سهار تر (۶د پرو�رامونو مدیر زیار بايس له (
ډول برابر ک�ي، چې د �کته او متوسطې طبقې د ذوق رسه مطابق وي �که، چې 
دغه وخت کې د فامیل غ�ي تازه له خوب �خه راپا�یديل او هر یو په یو ډول 

  مرصوف وي او راډیو ته غوږ نیول او پاملرنه کول ډېر کم وي.
ورځ په د ور�ې ددغې وخت پرو�رام باید، رو�انه او ژوندی وي �و اوریدونکي 

خو�� رسه پيل ک�ي. په دغه پرو�رام کې باید اعالنات مخترص وي د موسیقي 
انتخاب لن� او د عوامو خلکو په زړه وي. پکار نده، چې یو پرو�رام په دغه وخت کې 

) دقیقو �خه زیات وي او زیاتره باید موسیقي وي. البته، چې د خربونو ۱۵له (
شو، چې د رسندې د یو محبوب اواز هره ورځ پرو�رام زیات اوریدونکي لري او کولی 

په تازه ساز او اواز او اشعارو رسه واورو �و د اوریدونکو پاملرنه حفظ يش ولی د اواز 
  ویلو طریقه باید تازه وي او د هغه اشعار هم پخپله اوریدونکو راستولی وي.

رونو کو  ) د راډیو اوریدونکي زیاتره ��ې وي، چې دوی په خپلو۱۲) �خه تر (۹له (
کې د کور په کارونو کې مرصوفې وي غواړي، چې دور�یني کاراوبار په وخت کې د 
راډیو نه کايف معلومات د اړتیا وړ توکو په هکله او د اخيل او پخيل په اړه واوري. 
هغه اعالنونه، چې په دې وخت کې خپری�ي باید اوږده وي او نور تفریحي 

يش. همدارن�ه په دغه وخت کې د زنانه  پرو�رامونه باید د ��و په ذوق برابر
ویاندویانو او انانرسانو ته زیات وخت ورک�ل يش تر�و اعالنونه ولويل. د فیشن په 
اړه باید خربې وک�ي، د کور �کال او تزین په اړه خربې وک�ي او د پرو�رامونو زیات 
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اخسیتل ه و بار دې په غاړه واخيل. د موسیقي په اړه یوازې د ریکارډونو �خه باید ��
يش، په دغه وخت کې د راډیو خپلو آکسرتانو ته اړتیا نه لیدل کی�ي. له غرمې 

) بجو پوري معموالً خربونه، د هوا حاالت، د بازار خربونه، ۳) �خه تر (۲وروسته له (
کره�ې او کار وضع، د دهقانانو په زړه پوري موضوعات خپری�ي. په دغه وخت کې 

 لې بیکارۍ �خه ��ه واخيل نو لدې کبله نسبتاً اوږدېاوریدونکي عالقه لري له خپ
بیانیې، تعلیمي پرو�رامونه، په ترافیکو پوری اړوند مسائل او نور،  د ماسپی�� په 
رس کې (لوم�یو)خپری�ي. همدران�ه ��ې د غرمې په رس کې زیات وخت لري نو 

ړه پورې ه، په زپه دې اساس صمی�نه خربې د میندو د ستونزو په اړه او �ن�لو په اړ 
پرو�رامونه تشکیلوي. په هر حال باید پرو�رام یو نواخت نشی، د موسیقي، ډرام، 

  محاورې او مستقیمې بیانیې رسه تنوع ولري.
وروسته له غرمې د پرو�رام وروستی ساعت د ماشومانو لپاره په زړه پوري خپرونی 

کې زیاتره ��ې وي او اعالنات، چې معموالً اوږده وي دا �که، چې پدغې وخت 
) بجو کې معموالً خربونه خپری�ي او ۷) او (۶وخت لري او راډیو ته غوږ نیيس. په (

دهغې په پای کې ورزيش خپرونې او موسیقي د اوریدونکو غوږونو ته رسی�ي. د 
  موسیقي په من� کې یو نیم ډرام ډیالوګ وړاندې کی�ي.

 یم د ن�ا (رقص) ریکارډ) بجو �خه وروسته خفیفه موسیقي وي یو ن۱۰د شپې د (
او آرکسرتا ورکول کې�ي البته د پرو�رام وروستې ساعت د موسیقي په زړه پوري 
کی�ي �و د هغې خاطره داوریدونکو په ذهن کې ورپاتې يش. د پرو�رام مدیر باید، 
چې د ابتکار قوه ولري دا �که، چې د راډیو پرو�رام معموًال له موسیقي او خربو 
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ې حال کې، چې موسیقي زیاته ادامه پیدا ک�ي، ست�یا پیدا �خه مرکب دی پداس
  کوي، نو پکار ده، چې د یو نیم  ډیالوګ او مونولوګ رسه �ای پر�ای يش.

د راډيو پرو�رام باید تل متجانس وي یعنې د هغې متشکلې اجزأ یو د بل رسه پیوند 
ې ، باید، چيش او یا، چې ډرام، او موسیقي او نور معلومات خلکو ته وړاندې کوي

تنوع ولري، د نن ور�ې عالقمندي تقاضا لري، چې باید هر پرو�رام د ارکسرتا، 
عايل ډرام او موسیقي لرونکي وي. موظف کس، چې په وار رسه یوه معینه خپرونه 
وړاندې کوي پکار ده، چې د اوریدونکو عادات او اوضاع مطالعه ک�ي او پوه يش، 

وی د خو�ې رسه  خپل پرو�رام برابر ک�ي. چې خلک مختلف مزاجونه لري او دهغ
باید یادونه وک�و، چې د موسیقي مدیر تر�ولو زیات د موسیقي د پرو�رامونو تنوع ته 
پاملرنه وک�ي او هی� کله باید اجازه ورنک�ي په یوه ورځ کې دوه اوازخوان او یا 

  غ�وي.و دموسیقي الندې غ�وونکي په یوه �ای په یوه طرز رسه اواز او یا موسیقي 
باالخره ددې لپاره، چې د یوې راډیو مرکز وپوهی�ي، چې د هغه پرو�رامونه خلک 
اوري یا نه؟ او که اوري یې نو د کومو رسه زیاته عالقه �یي او که نه یې اورې 
دهغې علت �ه دی؟ دا �که، چې د خلکو د نظریاتو په اخیستلو رسه �و خلکو 

ل يش نو پکار ده، چې په اونې کې یو �نظریات ذوق او غو�تنې په پام کې ونیول 
کم ترکمه �ول پو�تنې ويش �و یو فوق العاده تغیر په پرو�رامونو کې رايش او تازه 
يش. د هر یو پرو�رام لپاره بهرتین موفقیت درې الندې پو�تنې دي که �واب یې 

  مثبت وي نو باید، چې دوام ورک�ل يش او که نه د من�ه دې والړ يش:
 � کې �ومره محبوبیت لري؟د خلکو په من .1
 لوم�ی دوه درې دقیقې په �ه اندازه جذا� دي؟ .2
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 ایا �ول پرو�رام د خلکو د عالقې وړ دی او یا نه؟ .3
  اعالنات

اعالن نه یوازې له مايل لحاظه د راډیو د مرکز له پاره ��ور دي بلکې اعالن 
چې  يورکوونکي ته دا تورن کوي ، چې خپل توکي خرڅ ک�ي اورېدونکی مطلع کو 

خپل د اړتیا وړ توکي له �ای �خه برابر ک�ي . په پای کې هر اعالن د زیات 
خر�الو او تولید باعث �ر�ي او هر �ومره چې د یو ملت تولیدات لوړ الړ يش په 

  ه�غه اندازه یې ثروت زیاتی�ي.
اعالن ورکوونکی عالقه لري چې اعالن یې په داسې ب�ه وړاندې يش ، چې د زیاتو 

و د منلو وړ و�ر�ي او د هغوی پاملرنه د خدمتونو وړ شیانو ، چې هغه د اورېدونک
خر�الو له پاره وړاندې ک�ي جلب ک�ي نو هر اعالن د روانشنايس د غو�تنو مطابق 
د اعالناتو په �رامري قواعدو ولیکل يش دغه دوه �کي باید د �ولو اعالناتو په مورد 

  ورې مراعات يش.کې له یوې دقیقې نیولې تر کامل پرو�رام پ
د راډیو شعبه د اعالن په سبک او تحریر کې باید وخت په وخت تغیرات وړاندې 
ک�ي . د دې له پاره چې اورېدونکی اړ يش چې �ول وخت راډیو واوري اعالن په 
منترش ډول خپور ک�ي نه په متمرکز ډول په هغې وخت کې الزم د ي مهم اعالنات 

  ي.په لوم�ي رس کې په راډیو کې وای
که راډیو یو ساعت پرو�رام ولري ، په هغې وخت کې به �ه وي چې اعالن د 
خپرونې په نی�یي کې خپور يش او هغه اعالن چې د راډیو په پای کې ویل کی�ي 

  ډیر خلص او مستقیم وي .
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اعالن لیکنه حد االمکان باید خلص ولیکل يش تر �و وکولی شو ، چې یو مطلب 
اده ک�ي د زیاتو کل�تو له کار وړنې نه ډډه وک�ئ . په یوه یا دوه کلمو کې اف

همدارن�ه هغه کلمې چې په اعالن کې پکار وړل کی�ي باید ساده او په متانت 
ولیکل يش . د بهرنیو او نا مناسبو کلمو استع�ل د دې سبب �ر�ي، چې د اعالن 

  لوستونکي له کوم ډول کسانو طمعه لري ، چې د هغه شیان خریداري ک�ي.
چېرته کومه موضوع په وړو جملو کې نه يش افاده کیدای باید لزوماً له اوږدو  که

جملو هم ��ه واخیستل يش . دا باید زیاته ک�و چې د �رامری اصولو مراعت کول 
د اعالن په لیکلو او لوستلو کې خورا مهم دي ولې کله یو ډیر کوچنی تجاوز له دغو 

یا اعالن په زړه پورې ک�ي باید په اصولو �خه چې د اعالن سبک بهرت ک�ي او 
  دې تجاوز باندې الس پورې يش.

د �ان��و پرو�رامونو �خه دلته مقصد محفلونه او مجامعو کې ، اد� پرو�رام د 
ماشومانو پرو�رام ، تعلیمي پرو�رام او نور دي ، او د ویاندویي پر مخ وړل په محفلونو 

د راډیو کارکووکي د هغې رسه او عمومي مجامعو کې خورا ستونزمن کار دی چې 
مخامخ کی�ي دا �که د ویاند یوه بله اړتیا د وینا له پاره د وخت تعینول دي په داسې 
حاالتو کې ویاند معموالً د مجلس رئيس او مؤظف کس ته پو�تي چې دی �و 

  دقیقې وخت لري او یا هم �و دقیقې وخت ورته ورک� شوی دی .
کسان برخه اخيل ، چې دوه نفره په یوې موضوع  په �ردي میز کې معموالً درې مهم

کې مختلفې نظریې لري او پر هغې باندې له مختلف نقطه نظره حمله کوي او باید 
په هغې اړه د خربو کولو صالحیت ولري او دریم کس د هغې رهن�یي په غاړه لري 

ره ااو پر هر �ای کې د خربو کولو اړیکه پیوند کوي او کله ، کله د توضیح له پ
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پو�تنې کوي . کولی شو چې هر �وک دعوت ک�و تر �و په راډیو کې بیانیه ورک�ي 
، راډیو د درم د ننن� راډیو د ژوند په شمېر کې را�ي هغه �وک چې راډو درم لیکي 

  نو پکارده چې د درم په کايف معلومات ولري .
دیریت مور�ني پرو�رامونه او د هغې درست ترکیب یوې قوي شعبې او یا صالحیت 

شدیداً اړتیا لري �و تفریحي عنارص د تلیمي او معلوما� اجزاو رسه په دايس ډول 
ترکیب ک�ي چې د اورېدونکو متزلزله پاملرنه �انته راجلب ک�ي . راډيویي رصفه د 
راډیو په مرکز کې دنده رسته رسول د شخص له پاره یو ډول اعتبار ورکوي او یا هم 

هغه �ه چې د دې اعتبار او محبوبیت �ه مهم دي د محبوبیت رامن� ته ک�ی ولې 
هغې ساتل دي . له �ولو کسانو �خه چې په راډیو کې دنده رسته رسوي انانرس مهم 

  رول په غاړه لري .
او د باتجربه اشخاصو سپار�تنې دي ، چې اندازه با روج ، چاچې د خپل عمر زیاته 

انرس تیر ک�ی تازه کار ویاند او انموده یې د امریکا په بهرنیو راډیویي مرکزونو کې 
ته یې ک�ی دي د اهمیت وړ دی او د دې په خوا کې باب سی� تن د راډیو او 
تلویزیون دمخک�انو له جملې �خه وایي ستاسې لیاقت او شخصیت په خربو کې 

  دی.
د دې په خوا کې چول چیز من چې بالتیمور د �ار له ډيرو نک�ه ، او وتلو او نامتو 

نو له جملې �خه دي خورا مهمې سپار�تنې ک�ې ، چې د پام وړ دي . او ویاندویا
باید د راډیو کارکوونکي او په �ان��ې تو�ه ویاندویان او انانرسان هغه باید په پام 
کې ونیيس .نن ورځ د اعالناتو ارز�ت تر هغې اندازې پوري لوړ تللی، چې کولی 

 ارز�ت ډک او حساس ترین تصور شو د هغې وخت په راډیو کې وروسته د خربونو له
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ک�و. په امریکا کې �ولې راډیو�انې د اعالناتو په پیسو چلی�ي. د ان�لستان راډیو په 
دې وروستیو کې د خپل تلویزیون رسویس اعالناتو ته �ان��ی ورک�ی. د اسیا په 
قاره کې مجبور شوي راډیویي مرکز راډیو سیلون دی، چې ساعتونه په ان�لیيس او 

عالن ورکوي. اعالن نه یوازی له مايل لحاظه د راډیویي مرکز لپاره ��ور دی اردو ا
بلکې اعالن ورکونکي ته دا توان ورکوي، چې خپل توکي زیات خرڅ ک�ي او 
اوریدونکی مطلع کوي، چې خپل د اړتیا وړتوکي له کوم �ای �خه برابر ک�ي. په 

و هر �ومره، چې د یو پای کې هر اعالن د زیات خر�الو او تولید باعث �ر�ي ا
  ملت تولیدات لوړ الړ يش په ه�غه پی�نه يې ثروت زیاتی�ي.

اعالن کوونکي عالقه لري، چې اعالن یې په داسې ب�ه وړاندې يش، چې د زیاتو 
اوریدونکو د منلو وړ و�ر�ي او دهغوی پاملرنه د خدمتونو وړ شیانو، چې هغه د 

اعالن د روانشناسی د غو�تنو مطابق خر�الو لپاره وړاندې ک�ي جلب ک�ي نو هر 
د اعالناتو په �رامري قواعدو باید ولیکل يش دغه دوه �کي باید د �ولو اعالناتو په 

  مورد کې له یوې دقیقې نیويل تر یوه کامل پرو�رام پوري مراعات يش.
باید د اعالن په لیکلو کې په نظر کې ولرو، چې خلک توکي نه اخيل بلکې د هغوې 

یا استفادي موارد او یا د هغو �خه استفاده خریداري کوي، هغوی هغه  د استع�ل
پوست اخيل، چې تاسې د هغې رسه په �اس کې محفوظ کی�ي نه پخپله سابون 
هغوی د �کلولو شون�ی اخيل او نه لبرسین. هغو ارام خوب او اسرتاحت اخيل نه 

ول يش فشار واچبادي توشک. په دې اساس، په اعالن کې باید د توکو پرنتیجه 
نه پر هغوی. د اعالن لیکونکی باید د پورته �کو په نظر کې نیولو رسه الندې شیان 

  هم مراعات ک�ي دا �که، چې اوریدونکي هغې ته دلچسپي لري
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 د �ان ساتل د هغه رضور خطر �خه، چې تندرستي پکې شامله وي. .1
 د اشتها راوستل او ذوق ض�نت .2
 رومانتک غریزه. .3
 یه او د کورنې اداره.د ماشومانو ترب .4
 جاه طلبي، اقتصادي او اجت�عي پرمخت� او ذهني ارزو د پرمخت� لپاره. .5
 د شخيص ساتلو  ارزو یا د کور ارامتیا (راحت). .6
 د تفریح ارزو، لذت او فراغت. .7
 نظافت: دغه غریزه په افرادو کې ډېره عمیقه ده. .8
 کې.افتخار: افتخار په �ه قواره کې، په کور کې او په فامیل  .9
د ه�ي ذوق �کاره کول، چې �ینې وخت د شیانو په انتخاب کې  .10

  راظاهری�ي.
د شیانو د خریداری لپاره عقال� محرکات شیان عبارت دي له اداره لرل، صالحیت 
یا کفایت په استع�ل یا چلولو کې، د اتکا وړ د کار له پلوه، داتکا وړ د جنسیت او 

 مقایسې یا پرتلنې له مخې په اسانه رسه کولی دوام او اقتصاد له پلوه د اتکا وړ، د
شو و�ورو، چې جذبا� محرکات پر عقال� محرکاتو باندې د تعداد او تأثیر له پلوه 

  زیات وي.
د اعالن لیکونکی باید د ابتکاري افکارو او نويو نظریاتو لرونکی وي وکولی يش له 

 ره شپه او ورځ د راډیو پهنویو اصولو  کار واخيل دا �که، چې ډېر زیات اعالنونه ه
مرکزونو کې خپری�ي. د اعالن د لیکولو طریقه هم ورځ په ورځ مبتذل کی�ي نو په 
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دې اساس هغه اعالن د پاملرنی وړ �ر�ي، چې د هغې د لیکنو په طرز کې تنوع 
  وجود ولري.

داسې وایي، چې �ه اعالن عيل العموم هغه �وک لیکي، چې اعالن یې لوستلی 
کبله کولی يش، چې د اعالن �ثیيل ارز�ت باندې پوه يش. دلته  وي نو له دې

  باید زیات ک�و، چې اعالن د ور�پا�ې لیکنې په اصولو پوهیدل هم ایجابوي.
د راډیو اعالناتو شعبه د اعالن په سبک او تحریر کې باید وخت په وخت تغیرات 

د و واوري، بایوړاندې ک�ي. ددې لپاره، چې اوریدونکي اړ يش، چې �ول وخت راډی
اعالن په منترش ډول خپور ک�ي نه په متمرکز ډول په هغې وخت کې الزم دي، چې 

  مهم اعالنات په لوم�ي رس کې په راډیو کې ووايي.
که چېرته راډیو کوم یو ساعت پرو�رام ولري، په هغې وخت کې بهرته ده، چې اعالن 

اډیو په پای کې ویل د پرو�رام په نی�يي کې خپور يش او هغه اعالن، چې د ر 
  کی�ي باید ډیر خلص او مستقیم وي.

اعالن په عموم صورت په درې ډوله دی: د یاد راوستنې اعالن، تربیوي اعالن، د 
  عمل اعالن.

	د ور پھ یادونې اعالن
هغه دې، چې په هغې کې د تجارت نوم او اوصاف د یوه توکي د اوریدونکو لپاره 

م الفاظ لري او په ډېر زیات مهارت رسه ورکول کی�ي. دا ډول اعالن ډېر ک
جوړی�ي. که په دغه ډول اعالن کې د متاع یعنې جنس قیمت ذکر يش، د هغې 

 تأثیر له من�ه وړي.
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	تربیوي اعالن
هغه دی، چې لوم�ی یوه متاع یا یو جنس معريف کوي او بیا وروسته د هغې په اړه 

و د بحث موضوع د خلک معلومات ورکوي. په داسې اعالن کې باید د جنس نتایج
استحضار ته ورسی�ي او د هغې د متشکله اجزاوو په اړه کمې خربې  ويش. البته د 
جنس پر نوم په هر مورد کې فشار واچول يش ولی د کارخانې د نوم ذکر کول اړین 

 نه دي.
	د عمل اعالن

هغه دی، چې د تخفیف شويو شیانو د قیمت ذکر کوي او داسې لیکل کی�ي، چې 
ونکی د موضوع د اخیستلو لپاره تحریک ک�ي تر �و فوراً له خپل �ایه پورته اورید

يش د مغازې پرلور روان يش. د هغو مطالعاتو پر اساس، چې تراوسه السته راغيل، 
باید چې د اعالن په قرائت کې میرمنو ته خطاب ويش دا �که، چې د شیانو او 

دي. هر اعالن د موضوع د متاع جنسونو پلورل او خر�الو زیاتره د هغوې په غاړه 
لپاره د نیک نیت بحث ایجاد ک�ي او د خلکو پاملرنه د یو جذاب سبک په اثر کې 

 خپل �انته راجلب ک�ي.
په زیاتره اعالناتو کې اعالن کوونکی د خپل جنس نوم په غیر مستقیمه ب�ه معريف 

ارن�ه دکوي. د سارې په تو�ه وايي ډفس صابون  فالنی ستوري استع�لوي. هم
پکار نده، چې په اعالن کې د ډېرې خوږې ژبې �خه کار واخیستل يش بلکې اساساً 
هغه اعالن زیات موثر واقع کی�ي، چې خلک ترغیب ک�ي او د خلکو د ترغیب لپاره 
�و شیان کولی يش، چې متوسل يش، چې عبارت دي له: د وطن دوستي حس، د 

ي غریزه، لوم�� محرکات د اعالن مالکیت غریزه، د قدرت ارزو، د عشق او سالمت
عبارت دي له غذا، رسپنا او تحمل، په عموم ډول هر اعالن باید د خلکو په ارزو 
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باندې لوبې وک�ي نه د هغوی په ډار او احتیاج باندې، غلط او له حقیقت �خه لري 
  سو تعبیرات باید له اعالن �خه حذف يش.

ب او رنک�ی يش، چې د یو بل متاع تخریهمدارن�ه تجار� رقیبانو ته باید دا موقع و 
کمه یې راويل او یا د یو بل شهرت ته صدمه ورسوي بې خونده �وکې �کالی، 
غیرواردي قصې، د دین پر ضد خربې، نژادي مسائل او دادب خالف باید په اعالن 
کې وجود ونه لري. کله چې د یوه جنس د �ه وايل په اړه نظریه وړاندې کی�ي دا 

  مشخص کس له خولې وي هغه هم په معقول او قانع کوونکي صورت.باید د یوه 
که اعالن په �ثیيل ب�ه وي باید د غا�و دکریم او صاف د غا�و ډاک�ر ووایي ولې 
د هغې د قیمت تذکر او یا د هغې مقایسه د نورو کریمونو رسه ډېر اړین ندي.  د 

 دا �که، یکل يشاعالن لیکنی سبک غواړي، چې اعالن باید په شخيص اسلوب ول
  چې د اعالن لوستوونکی د یو کس رسه خربې کوي نه له زر�ونو رسه.

همدارن�ه د متکلم ضمیر د استع�ل �خه باید ډډه ويش او د اعالن لوستونکی باید 
ونه وايي، چې د فال� جنس د خریداری لپاره زمون� مغازې ته رايش دا �که دا ډول 

�ايي، چې د راډیو مرکز د نوموړي صفتونه  اظهارت �مراه یا غولونکي دي او دا
تأییدوي. همدارن�ه یو وړوکی اعالن پکار نده، چې له یوې مفکورې �خه زیاتې 
ولري �و د اوریدونکو په مغزو کې موضوع مغشوش نه يش. په �ثیيل اعالناتو کې 
زیاتره وخت اعالن د یوې دوستانه محاورې په ب�ه وي، چې د هغې په پای کې د 

موضوع په اړه د یوموزون کالم د بحث موقف راوړل کی�ي او یا د دیالوګ همدې 
په صورت ډېره �ه بیل�ه د موزون کالم او موقف په اړه کولی شو د فورډ د مو�ر 

  جوړونی رشکت و��ل يش، چې اصًال ریکارد شوی دی.
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د ریکارډ په لوم�یو کې، چې �ول �ال وخت درې دقیقې په بر کې نیوه د اوریدونکي 
د لچسپي س�نال کیده، او بیا وروسته یوه دوستانه محاوره په �ثیيل ب�ه من�ته 

  راتله او بیا په دې شعر پای ته رسیده
  د فورد خر�ونکیه خپل �ان و�وره د (ن) قیمت �ی� دی.

  �رانه ایا هغه  مستعمل مو�رونه کار ورکولی يش!
ولو �ول  �ار کې تر �د خلکو په من� کې افواه ده، چې مستعمل فورد مو�رونه په 

  بهرت دی
  د سارې په ډول هغه اعالن چې د دیالوګ په ب�ه خپری�ي:

اوه، نن ورځ مې ولئ لویدلی دی. دا، چې اوتو مي وک� �ان مې تازه شو.  ”حمیده“
اوس د زیاتې ست�یا نه دغه قطعه یا �و�ه په الس کې نشم اخیستلی چې �و لحظې 

! ”حمیده“لکه چې اوتو مو ډېر دروند دی؟  ولې؟ ”رشیفه“ستاسو رسه لوبه وک�م. 
ولی زیمنس اطو نه اخلی. زه که په دې اطو �وله ورځ کار وک�م ډېره کمه ست�یا هم 

  نه احساس کوم.
زیاتره وخت د اعالناتو په لیکنه کې د �لق نه هم کار اخیستل کی�ي د سارې په 

�ه د میوې مال تو�ه لیکي، چې هر عاقل س�ی پدې پوهی�ي دور�ې یوه قاشوقه د
  معدې لپاره ډېره ��وره دی.

د اعالناتو په یوه برخه کې د اجبار عنرص هم داخلی�ي لکه: مخکې له دې، چې 
وخت له وخت تیروي د حاجي سبحان له جاک�ونو �خه واخلئ، پام وک�ئ همدا نن 
ورځ ددغو جاک�ونو د خر�الو مغازې ته، الړ شئ، چې بیا به پی��ن شئ. بله تنوع، 

د اعالناتو په وړاندې کولو کې من� ته راغيل د بحث موضوع امتعه تجسم دی.  چې
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د سارې په تو�ه کله، چې د دی� بخار په هکله خربې کی�ي فوراً د هغې اواز پورته 
  کی�ي و�ودل يش، چې �ه ډول �ه کار کوي.

اعالن لیکنه باید حد االمکان خلص ولیکل يش کله، چې وکولی شی، چې یو مطلب 
وه یا دوه کلمو کې افاده ک�ي د زیاتو کل�تو له کار ونې ډډه وک�ئ. همدارن�ه په ی

هغه کلمې، چې په اعالن کې استع�لی�ي باید ساده، په متانت او په ذوق ولیکل 
يش. د بهرنیو او نامناسبو کلمو استع�ل ددې سبب �ر�ي، چې د اعالن لوستونکي 

  او اوریدونکی متظاهر تصور ک�ي.
ن په لیکلو کې باید په نظر کې ولرو، چې اعالن کوونکې له کوم ډول د هر اعال 

کسانو توقع لري، چې د هغې شیان خریداري ک�ي. فلهذا د هغوی په سویه باید 
خربې ويش. د اعالن کلمې ساده او مخترصې وي په داسې حال کې، چې کومه 

اده ملو هم استفموضوع په وړو جملو کې نه يش افاده کیدی باید لزوماً له اوږدو ج
ويش. په پای کې باید زیاته ک�و، چې د �رامري اصولو مراعت کول د اعالن په 
لیکلو او لوستلو کې ډېر مهم دي ولی کله یو ډېر کوچنی تجاوز له دغو اصولو �خه 
د اعالن سبک بهرت ک�ي او یا اعالن دلچسپ ک�ي باید دا تجاوز باندې الس پوري 

 .)۲۸:۹يش (
  لن�یز

هېواد و��ي راډیو او راډیويي خپرونې پېژ� او نن سبا به داسې کور چېرته نه زموږ د 
وي، چې راډیو ونه لري او هغه نه اوري . راډیو هم لکه د نورو رسنیو په �� مختلفې 

  خپرونې لري.
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لکه د ور�پا�ې لوستونکي د ور�پا�ې �ول لیکل شوي مطالب نه لويل ، بلکې �انته 
کوي او هغه لويل. همدا ډول د راډيو هر اورېدونکی �انته یوه �ان��ې برخه غوره 

  �ان��ې برخه غوره کوي او د هر اوریدونکې �ان��ې صلیقه په نظر کې ونیيس.
د خپلو اورېدونکو تعلیمي کچه په نظر کې ولري ، موږ داسې خپرونه باید جوړه نه 

 جوړه ک�و  چې ک�و ، چې یوازې موږ ور�خه خوند واخلو ، بلکې غواړو داسې خپرونه
  زیات شمېر اورېدونکي راجلب ک�ی يش.

هغه اورېدونکي ، چې هغوی ته یوازې دا چې اورېدونکی وي ، بلکې هغوی باید 
  غوږ ونیيس عمل وک�ي او هغوی باید د خپرونې تر تاثیر الندې رايش .

  تمریني پو�تنې
رونې نو د خپراډيويي خپرونو کې، تر �ولو مهم پ�او کوم دی، چې پر مخاطباپه  -۱

  اغېز زياتوي؟
  راډيويي خپرونې د کومو موخو پر بنس� چمتو کې�ي؟ -۲
  په افغا� �ولنه کې راډيويي خپرونې، د نورو رسنيزو خپرونو پر نسبت �ن�ه دي؟ -۳

  مأخذونه
)، پرډیورس راډیو کیست؟ ، چاپ، مطبعه ازادي ۱۳۸۶اواز مجله دویمه ��ه،( -۱

  ۱۸کابل 
). ژورناليزم چيست و ژورنالست کیست؟ مرکز ۱۳۹۱عبدهللا. (ـ ايو�، سيد ۲

  نرشوطبع الفاروق کابل.
). رادیو ژورناليزم دانش ۱۳۸۷ارشد علی، ژباړن: احمدزی، امیرجان وحيد. ( -۳

  خپرندويه �ولنې تخنيکي �ان�ه پي�ور.
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). کاربرد ژانرهای اطالعی در رادیو. مطبعه عازم ۱۳۹۰حيدری، ذبيح هللا. ( -۴
  بل.کا
). توليد برنامه های رادیو. پوهنتون بلخ ديپار�نت راديو ۱۳۹۰حبيب، ليلی. ( -۵

  تلويزيون.
  ). راډيويي ژورناليزم. مرکز نرشو طبع الفاروق کابل.۱۳۹۲منيب، فريد احمد. ( -۶
). رادیو ديجيتال برودکاستن� تکنالوژی (راديو ۱۳۸۷نوربخش، محمد عظيم. ( -۷

  يپار�نت رادیو تلويزيون.تخنيک)،پوهنتون کابل د
  ).۴۱). رادیو. مطبعه دولتی کابل، �رب مسلسل (۱۳۴۶واله، عبدالحق. ( -۸
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  سریزه
د ارواپوهنې تجربې �ایي چې د  فکري عملیو او جسم د حرکاتو په من� کې ن�دې 

د  نندارچیاناړیکه موجوده وي. که اسپ �غاستي لوبې ته الړ شو  نو �ورو چې 
هیجان کیدو له شدت �خه خپل السونه رسه مروړي ولې بدبختانه زیاتره ویاندویان 
چې کل�ت قرائت کوي ولې د هغې په معنی هی� نه پوهی�ي د دې ستونزې د لرې 
کولو له پاره یوه الره موجوده ده ، هغه دا چې د تفکر جوړ�ت په قرائت رسه وي 

رولو �خه ډډه وک�ي او په کوم �ای کې چې یوه کلمه ویاند باید د بې �ایه لغاتو کا
  د بلې کلمې رسه نه یو �ای کی�ي نو باید په هغو باندې خط (کر�ه) را وکاږي .

که د السونو او نورو عضالتو حرکت د ویاند په بالغت او فصاحت کې وررسه زیات 
ل او � يش نو باید، چې هی�کله د هغې �خه خوند وانخيل ولیکن د السو او م�و ت

نور ... حرکات، چې نامطلوبه اوازونه تولیدوي نو ور�خه ډډه کول به کاردي . او 
ویاند باید په دې باندې پوه يش ، چې مایکروفون هومره حساس دي ، چې 
اورېدونکی کوالی يش  سل�ونو میلو له فاصلې �خه لېرې د هغه د الس د سولیدو 

مهم شی له خوي نه ډک شخصیت دی  اواز وارېدالی يش، د راډیو د ویاند له پاره
او ویاند اړ دی ، چې دغه شخصیت د هوا په �پو خپلو اورېدونکو ته ورسوي او باید 
هغه صحنه ، چې په سرت�و لیديل وي او بیانوي یې نو د کل�تو په واسطه اورېدونکو 

  ته توصیف ک�ي تر �و هغوی هم په دې روحي خوند کې وررسه رشیک يش .
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دې چې د راډیو رسه یې اشنایي نه درلوده په هکله یې ویاند ته �ه شکسپر رسه له 
الر�وونه ک�ې او وایي : خپل حروف او کل�ت په واضح تو�ه ادا ک�ي او هغه 
وژویي او پرته له دې اړ به شو ، چې د �ار چارچې خپلې مرستې ته راوغواړو زما 

ویي کې په ویاند مقصد دا دی چې آینه د طبعیت په مقابل کې کی�دي یو بل شی
مهم ��ل کی�ي هغه د تنفس کولو الره ده په تنفس کې باید په ویاند باندې فشار 
وارد نه شی او تنفس یې باید د پوزې له الرې ويش نه د خولې له الرې . همدارن�ه 
ویاند باید پرې نه ږدي د هوا ذخیره یې کومه چې د هغه په س�و کې وي مخ په 

  خالصیدو يش .
کې د ویاندویي فن �ه شی دی ؟ د امریکا نرشا� رشکت یو ویاند د  په دې فصل

الندېنیو رشایطو الندې ��ي ، هغه �ان��نې چې له یو ویاند �خه لوی ویاند جودوي 
عبارت دي : خربونه او د هغې ترتیب او اصالح ، اخباري مجله ، راډیویي جمله ، د 

ر اند باید د پورته �کر ته په نظهوا حالت او نورو ته �ای ورک�ل شوي دي چې یو وی
کې نیولو رسه په خپلو ک�نو باندې پاپند واويس تر �و د عامو خلکو په زړونو کې �ای 

  ولري او مینوال یې زیات يش.
  د خطابې فن

  د خطابې فن کالم په دریو برخو ويش:
 مدلل کالم .1
 ظریفانه کالم .2
 مباحثه .3
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صل ک�ي دا �که چې د هغه د راډیو ویاند مکلف دی، چې په راډیو کې تخصص حا
د کار ماهیت ددې باعث �ر�ي، چې کله په یو ډول او کله په بل ډول کالم باندې 
پیل وک�ي. په راډیو کې د ویاندوۍ توپیر له خطابې �خه دوه اسايس علتونه لري 
یو دا چې ویاند باید د اوریدونکي ددلچسپی د ساتلو لپاره د وړاندې کولو الرې بیال 

بله دا چې د راډیو ویاند د خطیب برعکس نه يش کولی، چې اوریدنکي  بیلې ک�ی او
  و�وري او د خپلو السو د حرکاتو او �ېرې په واسطه خپلو خربو ته روح ورک�ي.

د راډیو په ویاندوی� کې روحي عامل دادی، چې د راډیو اوریدونکي تیت او پرک 
طیب په پردې کله، چې خوي او په وړو کورنیو �روپونو باندې ویشل کی�ي. رسبېره 

خپلو خربو کې بریالی هم نه وي د هغه اوریدونکي په خپل �ای کې قرار لري. په 
داسې حال کې، چې د راډیو اوریدونکي کولی يش په هره لحظه کې خپله راډیو 
سویچ ک�ي او یا کوم بل استیشن ونیيس نو له دې وجې د راډیو ویاند اړ دی، چې 

ه وړاندې ک�ي او یوا�ن� وسیله، چې نوموړی یې په خپل کالم په زیات محنت رس 
الس کې لري د اوریدونکي د اوریدو قوه ده په داسې حال کې، چې خطیب د 
اوریدونکي د لیدو او اوریدو له قوې رسه رسو کار لري او د خربو تأثیر یې دوه برابره 

غه کالم د هوي نو د راډیو د ویاند ستونزه یوازی دا نده، چې �ې خربې وک�ي بلکې 
  هم باید �ه لیکل شوي وي.

بل عنرص چې د ویاند په کالم کې مهم رول لري صمیمیت دی. یو ویاند کولی يش، 
چې په بریا رسه هغه موضوع چې لويل یې خپله لهجه باید صمیمي انعکاس ک�ي. 
باید د یو ویاند اواز سا� بریالی، غوړ او خوشحاله وي او کولی شو دغه د راډیو اړوند 

 صفتونه په تل پاتې زیار رسه السته راوړو.
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  مخکې تیاری د یوه ویاند لپاره د دریو �کو له نظره حتمي دی
 د پرو�رام د وخت محدودیت .1
د ویاند له نظره د اوریدونکي پناه کیدل �و د هغو لپاره پر ته له اماد�� �خه  .2

 یو �ه وویلی يش
  مامورینواړتیا.د پرو�رام د وخت په ا�کل کې د راډیو د  .3

په راډیو کې د خربو کولو بهرتینه الره مستقیمه محاوره ده. ویاند باید په داسې الرې 
رسه خپلې خربې وک�ي، چې �ویا د هغه په مقابل کې یو واحد کس قرار لري. د 
راډیو ویاند باید د یوه خوږ ژ� میلمه رول په غاړه واخيل نه دا چې د یوې کورن� 

په دې اساس ویاند د امکان تر رسحده په صمی�نه لهجه او راحت اخالل ک�ي. 
  غیر رسمي خربې وک�ي.
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هغه باید همدرد، صمیمي او له حرارت رسه وي او له هر ډول �ان �ودنې ډډه 

�ه دی همدارن وک�ي. د راډیو لپاره جدي او شخيص اسلوب نه �ایي یعنې �ه نه
که ویاند خپلې خربې بې ربطه اظهار ک�ي هغه احساسات، چې پر هغې کې نغ�تي 
دي، بیان به نه يش او بیان به یې بې روحه وي. �ه ویاند هغه دی، چې د خپل 
بیان لوری د موضوع اړوند غوره ک�ي چې موضوع شخيص یا محاوریي نه وي. ویاند 

و ته د رسیدلو لپاره د خپل اواز په �ی�یدو او لوړیداړ دی، چې خپلو جزئیاتو او افکارو 
د اواز زیر او بم، وقفه او فشار راوړل په مطلوبو کل�تو، هغه �ه چې غواړي 
اوریدونکو ته یې ناچل ک�يقرائت د یوې موضوع د وړاندې کولو اسانه ا  اما ستونزمنه 

  طریقه ده.

http://www.studiothirtyone.co.uk/facilities.html19  عکس 
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ه بل کل�تو د لوستلو پرتاسانه په دې معنی، چې ویاند د کاغذ پرمخ لیکل شوي 
کوم کار نه لري او ستونزمن له دې کبله وي، چې امکان لري، چې ویاند نوموړي 
  کل�ت په غیر صمیمي صورت ادا ک�ي او ذهن یې د قرائت پروخت بل �ای وي.

ویاند کولی يش  ددې د مخنیوي یعنې  ذهن د ارام� لپاره په الزمو کل�تو فشار 
ې وقفه وک�ي او کله لهجې ته تغیر ورک�ي، کله چې راوړي، په مناسب وخت ک

  موضوع �امه شوه باید چې وویلی شی، چې هغه یې �ومره �ه او خرابه لوستی ده.
کله چې یو ویاند د یوه يش د لوستلو نیت ولري باید د خپلو دوستانو �خه یوه ته 

ند �ر� زحمت ورک�ي �و موضوع د هغه له خولې واوري او تر هغې وروسته خپل نظر
ک�ي، چې د هغه خربې د هغه له ویلو رسه په راډیو کې �ومره توپیر لري البته هغه 
عبار� غلط� او اشتباه �انې، چې د محاوري جمالتو د تلفظ په ترکیب کې من� ته 

  را�ي، دا په راډیو کې د مخنیوي امکان لري.
ې ن�دې ک دروانشنايس تجربې �ايي چې د فکري عملیو او جسم د حرکاتو په من�

اړیکه موجوده وي. که د اسپ �غاستې لوبې نندارې ته الړ شو نو �ورو چې 
نندارچیان د هیجان کیدو له شدت �خه خپل السونه رسه مروړي ولې بدبختانه 
زیاتره ویاندویان چې کل�ت قرائت کوي ولې د هغې په معنا هی� نه پوهی�ي ددې 

ه هغه دا چې د تفکر جوړ�ت په قرائت ستونزې د لرې کولو لپاره یوه الره موجوده د
  رسه وي.

ویاند باید د بې �ایه لغاتو کارولو �خه ډډه وک�ي او په کوم �ای کې چې یوه کلمه 
  د بلې کلمې رسه نه یو �ای کی�ي نو باید پر هغې باندې خط (کر�ه) راوکاږي.
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ات یکه د السونو او نورو عضالتو حرکت د ویاند په بالغت او فصاحت کې وررسه ز
يش نو باید، چې هی�کله د هغې �خه خوند وانخيل ولیکن د السو او مو�و ت�ل او 
نور حرکات، چې نامطلوبه اوازونه تولیدوي نو ور�خه ډډه کول په کار دي. ویاند 
باید پوه شی، چې مایکروفون په هغه اندازه حساس دی، چې اوریدونکې کولی يش 

  خو�یدو اواز اوريدلی يش.د سل�ونو میلو فاصلې �خه  د هغه د الس 
د راډیو د ویاند لپاره مهم شی له خو�� نه ډک شخصیت دی او ویاند اړ دی، چې 
دغه شخصیت د هوا په �پو خپلو اوریدونکو ته ورسوي او باید هغه صحنه، چې په 
سرت�و يې لیدلی او بیانوي یې نو د کل�تو په واسطه اوریدونکو ته توصیف ک�ي �و 

  روحی خوند کې  ور رسه رشیک يش.هغوی هم په دې 
شکسپیر رسه له دې چې د راډیو رسه یې اشنایي نه درلوده په هکله یې ویاند ته �ه 
الر�وونه ک�ې او وایي: خپل حروف او کل�ت په واضح تو�ه ادا ک�ئ دا �که که 
هغه وژو یئ، نو اړ به شو، چې د �ار جارچي خپلې مرستې ته راوغواړو زما مقصد 

أینه د طبعیت په مقابل کې کی�دی یو بل شی، چې په ویاندوی� کې  دادی، چې
مهم ��ل کی�ي هغه د تنفس کولو الره ده؛ په تنفس کې باید په ویاند باندې فشار 
وارد نه يش او تنفس باید د پوزی له الرې ويش نه د خولی له الرې. همدارن�ه ویاند 

په س�و کې وی مخ په خالصیدو باید پرین�دئ چې د هوا ذخیره یي کومه چې د هغه 
  يش.

تن� کايل او شخ کمربند ددې باعث �ر�ي، چې ویاند د یو ډول تنفيس فشار الندې 
راويل نو په دې وجه باید مخکې د وینا د پیل �خه خپل کايل سست  ک�ئ او 
کمربند یوه یا دوه ک�ې الندې وت�ئ سست یې ک�ئ. کله، چې ویاند په والړې 
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چې مستقیم ودری�ي خپل ويل یعنې اوږې استوارې وسا� او خربې کوي نو باید، 
رس باید ج� ونیيس �و په ستو� فشار وارد نه يش او پ�ې یې باید کامالً په �مکه 

  ولی�ی�ي.
انچه په فاصله له عرصي مایکروفون �خه لیرې کیناستل د توصیې وړ دي او که  ۸

خربې  د هغې پر مقابل کې سمتي مایکروفون وي نو باید د یوې زاويې یا مستقی�ً 
وک�ي. په س�وډیو کې د کوچني اواز پورته کیدل د اوریدونکو د اخالل باعث �ر�ي 
او پیاوړی ویاند هی�کله نه پری�دي، چې کاغذ یې اواز وک�ي او یا دهغه �وک� 

  حرکت وک�ي.
هر ویاند باید د خپل اواز په حجم باندې پوی يش او له هغې اندازې �خه، چې د 

ي اواز طبعي �یي باید چې تجاوز ونک�ي که د اواز حجم کم او زیات يش نوموړ 
کولی يش هغه د مخصوصو االتو په واسطه کنرتول او اداره يش ولیکن د عصبیت 
اثار لکه د اعصابو �کان او نور هی� یوه اله هغه نيش تغیر کولی. د راډیو ویاند ته 

و ارتجاع قابلیت او وړتیا ولري هغه وخت موفق ویلی شو، چې د هغه اواز د اصابت ا
او �ه یې اداره ک�ی يش �که چې مایکروفون �یني احتزازات ډېر �ه خپروي. د 

  نرانو یعنې س�یو لپاره ډبل یعنې بم اواز د ��و لپاره زېر اواز ډېر �ه دی.
ویاند د بیان د رسعت له نظره رسه توپیر لري د راډیو په تجار� مرکز کې قاعدتا یو 

) ۲۲۵کلمې په یوه دقیقه کې قرائت کوي په عموم ډول د اخبار مبرصین ( ویاند سل
کلمې په یوه دقیقه کې لويل، رسه له دې د یوې اوږدې موضوع لپاره بهرتین رسعت 

) کلمې دي. یوازنی علت چې د ویاند اواز خرابوالی يش هغه ۱۴۵په یوه دقیقه کې (
 .)۴:۱رې وسا�(د هغه خپل هیجان دی، چې باید له هغه �خه �ان ل
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په راډیو کې خطابه باید په رسعت رسه ونه ویل يش، همدارن�ه کم رسعت هم 
اوریدونکي ست�ي کوي. ویاند باید د خپل بیان رسعت د موضوع له اهمیت رسه 
همغ�ې ک�ي، نو له دې کبله الزم دي، چې ویاند باید لوم�ی موضوع د خپل �ان 

کې ولري، چې د دوخت یوه وړوکې برخه رسه ولويل ساعت قید ک�ي او تل په پام 
دقیقې وي نو باید هغه په دیارلس  ۱۰فني کسان او انانرسان نیيس یعنی که خپرونه 

  نیمو دقیقو کې په بریا رسه پای ته ورسوي.
هر ویاند مکلف دی مخکې لدې چې س�وډیو ته والړ يش خپلې صفحې وت�ي �و 

ه هغو ورقو، چې س�وډیو ته یې لهلته د هغې ترتیب غلط نه ک�ي. سنجاق وهل په 
�ان رسه وړي ډېره لویه سهوه ده همدارن�ه باید د نازک کاغذ د استع�ل �خه هم 
ډده ويش دا �که چې هر �ومره چې کاغذ نازک وي په ه�غه اندازه زیات اواز 
ورکوي او بهرتین کاغذ د راډیو لپاره اخباري کاغذ دی. کله چې د یوې صفحې 

ی�ي باید هغه د س�وډیو یا مېز یو اړخ ته کی�دي. هغه ویاندویان، لوستل پای ته ورس
چې خالصه شوي صفحه د نورو ورقو الندې ږدي نو د غلطی الره وهي او غلطی ته 
الره هواروي دا �که چې کاغذ ته حرکت ورکول د مایکرفون په خوا کې نامطلوب 

 اواز تولیدوي
  شرايط  ايشي دي د امريکا ملي نشراتي شرکت يو وياند ته الندې

�ه اواز، واضح ادا کول، صحیح تلفظ غیر محيل، �ه قرائت، د بهرنیو ژبو په هکله 
کايف معلومات، د اشخاصو د نومونو درست تلفظ د موسیقی او موسیقي د تاریخ په 
اړه معلومات، اهن� او اهن� جوړونکی، د شعر د تفسیر او لوستلو استعداد، د 
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درت، (د اعالناتو د لوستلو په مورد کې) د استفادې لپاره د اوریدونکو د اداره کولو ق
 معلوماتو فن، د عايل شهادت نامې اوسوچ بورد �خه.

  ھغه �ان��نې چې له يو وياند �خه لوی وياند جوړوي
طبیعي کیدل، صمیمت، عقیده، عالقه، د توافق قدرت، دقت شخصیت، جاذبه، 
تربیه، استعداد او 
اداره کول د هغې 
رسه �ه اواز او د 
لغاتو کايف ذخیره 
ورباندې زیاتوو. 
د راډیو متوسطه 
ویاند، چې په 
محاوروي صورت 
خربې کوي په 
داسې حال کې، 
چې د اعالناتو 

تیا و له دې کبله زیات تنفس ته اړ ویاند اړ دی، چې په صالحیت رسه خربې وک�ي ن
نه لري. زیاتره وخت د یوه اعالن لوستونکي بریا په دې پوري ت�يل، چې پر مهمو 

  کل�تو باندې فشار واردوي او له عادي کل�تو �خه رسرسي تیرې�ي.
ویاند د یوه اعالن د ویلو په وخت کې د یوه اعالن کونکي حیثیت �انته غوره کوي 

طریقه د اوردیونکو محبت �انته راجلب ک�ي. لکه په خپل شخيص او باید په داسې 

http://wirralsouthlibdems.com/2015/02/24/lyndale-closure-bbc-
radio-merseyside/20  عکس 
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کور کې چې خربې وکوي، چې د هغه خربی �ول خلک ومني. د اعالناتو ویاند لپاره 
د تنفس کنرتول نسبت د خربونو ویاند ته مهم دی دا �که هغه اړ دی، چې زیاتره 

�و کې ي هوا په خپلو سپرکل�تو فشار وارد ک�ي نو پدې وجه باید یوه اندازه احتیاط
  وسا�.

هغه ویاند چې اعالن په صمیمي لهجې رسه ونه لويل ژر له من�ه �ي. اعالن باید 
په داسې طریقې رسه ولوستل يش، چې �ویا ویاند پخپله تجار� مال ته معتقد 
دی. د اعالناتو د لوستلو لپاره �و سبکونه موجود دي ولی تر �ولو بهرتین سبک له 

او غیر رسمي دی. هر ویاند مکلف دی، چې کل�ت په معیاري طریقې قلقلو نه ډک 
رسه تلفظ ک�ي په الزمو کلمو فشار وارد ک�ي د هغې په ادا کولو کې موفقیت حاصل 
ک�ي، هغه خرب، چې په راډیو کې ویل کی�ي باید، چې واضح، جامع او صحیح وي 

  او د محيل او یا کلیوايل تلفظ نه ډډه ويش.
ډېر موفق هم وي �ول اوریدونکي خوشحاله نه يش ساتلی. په هر ویاند، چې 

افغانستان کې پ�تو او دری ژبې ثابت معیارونه لري او نشو کولی، چې د تلفظ لپاره 
داسې طریقه پیدا ک�و، چې په �ول هیواد کې په ه�غه ترتیب معمول وي باید په 

لو وړ اشخاصو د من داسې حال کې، چې د یوې کلمې تلفظ د  زیاتره  پوهو خلکو او
  و�ر�ي کولی شو، چې هغه تلفظ معیاري ومنو.

خالصه دا، چې ویاند باید د کل�تو په تلفظ کې په یاد ولري، چې اوریدونکي تل 
حق په جانب دي او هغه د تلفظ طریقه معموال اساس نیيس، چې زیاتره اوریدونکي 

�مندانو کولو کې د ههغه خو�وي. ویاند اړ دی، چې د کالسیکي موسیقي په معريف 
اوموسیقي غ�ونکو او اهن� جوړونکو نومونه په اصيل ب�ه تلفظ ک�ي د ساري په 
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تو�ه که اهن� جوړونکی فرانسوي وي په فرانسوي ترتیب او که املا� وي په املا� 
  تلفظ د موسیقي اوریدونکی په نهایت درجه متاثر کی�ي.

چې باید نومونه په اصيل تلفظ د د اشخاصو د نومونو په تلفظ کې قاعده داده، 
هیوادونو صورت ومومي د بحث موضوع په اشخاصو پوري اړه لري ولیکن د مملکتونو 
او �ارونو نومونه په داسې ترتیب تلفظ يش چې د ویاند په خپل هیواد کې معمول 

 .)۶:۱وي (
	خبرونه او د ھغې ترتیب او اصالح

اره په ر ونوموو، چې د �ولو خلکو لپخرب کولی شو د برشي فعالیت هغه رسېدلی راپو 
زړه پوري وي او یا د عوامو خلکو د تفریح یا معلوماتو باعث و�ر�ي. خرب کولی شو 

  په راډیو کې په الندې ب�و خپور ک�و:
 په �ثیيل ب�ه .1
 �ردی مېز .2
 مرکه .3
 خرب پخپله د موضوع �خه .4
 تبرصه .5
  مستقیم خرب .6
کله چې یوه یا �و پې�ې د یو کوچني ډرام په ب�ه وړاندی کی�ي، د  ډرام: .1

تیاتر د لفظي ه�ونو �خه زیاته استفاده کی�ي. د پخوانیو خربونو لپاره تحریر او د 
اوریدونکو غوږونو ته رسول کی�ي، وروسته تر هغې موضوع د ډرام په چوکاټ کې 

�و د زیات بته ددغسې پې�ثیل کی�ي او په هغې کې مسلکي ممثلین کار کوي ال
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تاثیر لپاره تل له موسیقي او صو� تاثیراتو �خه استفاده کی�ي او د پرو�رام م� 
 تحریري وي.

په �ردي مېز کې د ور�ني بحث وړ پې�ې په مورد مباحثه کی�ي  �ردۍ مېز: .2
او په هغې کې زیار ایستل کی�ي، چې خلکو ته معلومات ورک�ل يش په دې پرو�رام 

یو کس مدیر او درې ویاندویان برخه اخيل او د پرو�رام م� نه تحریر  کې معموالً
کی�ي بلکې د هغې چوکاټ د کاغذ پرمخ ک�ل شوی وي او مدیر زیار بايس، چې 
هره نقطه کې د خربو ریشه پیوند ک�ي. بله مباحثه، چې د �ردي مېز رسه ل� غوندې 

ېز ه عبارت دی د �ردي متوپیر لري هغې ته علمي مناقشه (علمي بحث) او وايي هغ
د ��ونوالو او نورو افرادو �خه. په دغه ډول بحثونو کې یو کس من���ی او یا رئیس 

 د خربو رس په الس کې اخيل او کله کله د خلکو جمعیت هم پکې برخه اخيل.
د خرب دغه ب�ه يو ډول ډیالوګ دی، چې له پو�تنو او �وابونو �خه  مرکې: .3

 رام کې دوه کسان برخه اخيل.ترکیب شوی وي. په دغه پرو�
مرکه کوونکی، چې پرو�رام یې ترتیب ک�ی پو�تنې مطرح کوي او مرکه کېدونکی، 
چې معموالً یو پیژندل شوی شخص او یا کوم متخصص او یا د کومې مهمې پې�ې 
شاهد وي �واب ورکوي، په زراعتي، کور� او ورزيش پرو�رامونو کې زیاتره مشهور 

د اړوند خرب وروسته �و پو�تنو ته �واب ووایي او دغه ډول مرکه کسان رابويل تر �و 
  )۸۳:۳په اوریدونکو کې ډېر عمیق تاثیر لري.(

په دې خپرونه کې یو راپور لیکونکی د خپلو وسائلو رسه د یوې مهمې  خرب: .4
پې�ې جریان خپلو اوریدونکو ته رسوي. ددې ډول پې�و له جملې �خه د سارې په 

زيش پې�ې، کنفرانسونه، د مهمو موسساتو افتحاح او نورې تو�ه لکه هیجا� ور 
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و�ایو، د لویو طبیعي پې�و د پی�یدو په وخت کې لکه طوفان، زلزله کیدی يش خرب 
په دې هکله خپور ک�و ولی د هغې د جزیاتو راپور وروکول د مخکې وړاندوینې د نه 

 لرلو پراساس په دې مورد کې له امکان �خه لرې دی.
، چې یو باصالحیته شخص خپل نظر د خرب رسه یا د مستقیم کله تبرصه: .5

خرب د توضیحاتو رسه ووایي، زما په عقیده دغه پې�ه �ن�ه او یا �رن�ه دی، نو دې 
ته تبرصه وایي یا په بل عبارت کله، چې یو شخص یوه کلمه د هغې رسه په اخبار 

شوی ده، کې ورزیاته ک�ي او ه�ه دې وک�ي، چې خلک وپوهوي چې دغه پې�ه 
هغې ته تبرصه وایي. تبرصه په غیر مرتقبه واقعاتو لکه د یوه هیواد د ریئس جمهور 

  مرګ په نا�اپي ډول او نورو کې�ي.
یو مبرص باید د ور�ې له وروستیو اطالعاتونه خرب وي او له هغې �خه په تبرصه کې 

عه ج��ه واخيل. په هغو موضوعاتو کې، چې صالحیت ونلري متخصصینو ته دې مرا
  .)۷۸:۴وک�ي(

او   رسه لیکل شوی ويهغه خرب دی، چې په مستقیم لیک مستقیم خرب: .6
 په هغې کې لیکوال د خپلو عقایدو او نظریاتو مینې او کینې �خه ډډه وک�ي.

مستقیم خرب په حقیقت کې ن�یواله آینه ده او په دې سپی�يل آینه کې یو وړوکی 
د مهمو اشخاصو بیانیې، مرکې او د  انحراف هم �ای نلري، نو همدا خرب دی چې

افکارو �کرونه د ن�یوالو غوږونو ته رسوي. د تاریخ ډېر سرت لحظات تشکیلوي او 
کولی شو، چې هغه د فکري ابالغ او تبلیع لویه وسیله ونوموو، چې برش د هغې په 

  کشف کولو بریالی شوی دی.
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رسه  جوړولو کې له ستونزوددې لپاره، چې په راډیو کې د خربونو په وړاندې کولو او 
  مخ نه شو باید، چې الندې تعریفاتو باندې مخکې له مخکې پوه شو.

اصالح کوونکی: هغه کس، چې په خربونو کې پرته له شخيص  -لیکوال .1
 تبرصې �خه الس ووهي او هغه د راډیو د اړتیا مطابق اصالح کوي.

 خربونه لويلویاند: هغه �وک دی، چې د لیکوال لیکنې او اصالح شوي  .2
راپو�ر: هغه کس، چې په خربونو کې الس ووهي پرته له شخيص تبرصې  .3

�خه یې لويل او پردې اساس هغه د لیکوال، اصالح کونکي، ویاند او راپو�ر �خه 
 مرکب ونوموو اصالح ک�ي.

تحلیل کوونکی: هغه �وک، چې په اخبار کې  په تبرصه زیاتره افاقي تغیراتو  .4
  تغیراتو ته تحلیل �ر ورته وایي. ته عالقه �يي نه شخيص

د اخبار ترتیب او اصالح په راډيو کې حیا� ارز�ت لري نو د مشخصو افرادو وجود 
ه اصالح کونکی يش نو وحي ت-په دې رشته کې اړین دي. ددې لپاره، چې لیکوال

اړتیا نه شته، ولې عايل تعلی�ت او طبیعي عالقمندي په رشته کې ډېر زیات په درد 
رسه له دې داسې اشخاص تر هر �ه زیاتره انرژي ته اړتیا لري. مطالعه او  خوري.

  د کار تطبیق د وخت په تیریدو رسه ور�ن� ستونزې حلوي.
اصالح کوونکی يش باید وک�ی يش، چې هر وخت -هر �وک، چې غواړي لیکوال

اړتیا ایجاب ک�ي نو جداً یو �ه ولیکي او حتی �یني وخت د یو ډول فشار الندې 
م دغه کار وک�ی يش. د نورو �ارنه باید تحمل ک�ي او وررسه په خو�ی دنده رسته ه

ورسوي او همکاري وک�ي. خپله شخيص نظریه دلوړو افکارو تابع ک�ي په دقت 
رسه غوږ ونیيس، په باور رسه قرائت وک�ي او په مسلسل ډول دې لیکنه وک�ي او 
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ي. ې نه بهر د خپل ذهن نه تنبل کو هی�کله دې دفرت پر �لورو د یوالونو او یا له هغ
�ه -هغه درې مهم عنارص چې یو نوي کارکونکی دې ته اماده کوي، چې لیکوال

  اصالح کونکی يش عبارت دي له:
 د راډیويي خربونو د ارز�ت په اړه صحیح قضاوت .1
 د خربونو لیکل لکه �ن�ه، چې د هغې لوستل په راډیو کې مناسب دي .2
 و کې د خپرولو لپارهد خربونو اصالح کول په راډی .3

�که، چې د خرب رسچینه په دې اړه د خرب رسول  د اژانسونو په غاړه دي. د خربونو 
�یني لوی مرکزونه په مهمو �ارونو کې په داخل او خارج کې �اینده �ان لري او 

  خپل تازه خربونه وروسته له چک او اصالح �خه د هغې مسوولینو  ته سپاري.
 رب لی�دول اسانه ک�ي او کولی شو د سیم لرونکو یا � سیمهنن ورځ تیيل �ایپ د خ

  ماشینونو په واسطه خربونه د له لرې مسافو �خه په آن واحد کې السته راوړو.
هغه �ه چې دې برخه کې ډېر مهم دي د راتلونکي مرتبی دوسیې ساتل دي، چې 

ل کی�ي او د پر هغې کې د جریدو او ور�پا�و مختلف ک�ن�ونه په تاریخوار ډول اې�و 
هر کله چې کومو معلوماتو ته اړتیا ولیدل يش پرته له دې، چې کتابتون ته مراجعه 

  وک�ي له دوسیې �خه مرسته غو�تلی يش.
د اپرېل د صحت ورځ ده او دهغې د سوابقو د السته راوړلو لپاره  ۷په دې ترتیب په 

 ۱۲ه مول شوي پاپرېل و�وری. دغه دوسیه، چې په راتلونکي باندې نو  ۷د تېر کال 
برخو ویشل کی�ي هره برخه یې د یوې میاشتې پې�ې په برکې نیيس. رسبیره پر 
دې هم د میاشتې تاریخ ب�ه حفظ کی�ي او کله چې کال پای ته ورسید په تحویلخانه 
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کې حفظ کی�ي. په دغې دوسیه کې هر �ه، چې په راډیو کې خپاره شوي وي 
  موجود وي.

ح کې مهمرتین عنرصد هغې وضاحت دی او دغه د خربونو په تحریر او اصال 
وضاحت باید، چې د اصولو په چوکاټ کې افاده يش، لیکوال باید په کايف اسانتیا 
رسه مقابل لوری وپوهوي او وضاحت مرکب دی له ساده والی، وقار او طریقې �خه 
تر هغې وخت چې په لیکنه کې ساده والی موجود نه وي دوه نور جزه وضاحت نيش 

ی له بده مرغه د ساده وايل السته راوړل خورا ستونزمن کار دی یوازې د راسخ کول
  عزم او اوږد �رین په واسطه نه شو کولی ، چې هغه السته راوړو.

نن ورځ راډیو�انې او جراید دواړه زیار بايس، چې ډېر ساده کل�ت په خربونو کې 
  يل لپاره اړه ده �که چې:پکار یويس او په خاص ډول راډیو تر �ولو ډېر د ساده وا

د راډیو اوریدونکي زیاتره غیر متجانس دي نسبت د ور�پا�و لوستونکو ته تعلیم  .1
 یې محدود دی

 د یوې کلمې د معنی پوهیدل په شفاهي تو�ه نسبت تحریر ته ستونزمن وي. .2
که یوه کلمه د غوږ له الرې �ه وا نه اوریدل يش د اوریدونکي له دماغ �خه ژر  .3

په داسې حال کې، چې لوستونکی د یوې تحریري کلمې معنی د هغې فرار کوي. 
  له موضوع �خه پیدا کولی يش.

نو له دې وجې دې د راډیو خربونه دې په جال سبک ولیکل يش او په ساده وايل 
کې دې له چاپي خپرونو �خه په �و �و �له مخکې وي. د اخبار د مدیر په خونه 

ظهار هغې کې لیکل شوي:  د لویو داستانونو د اکې دیرتایت لوحه تعلیق شوي او پر 
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کله چې “لپاره واړه کل�ت پکار یوسئ. په دغه رشته کې یو بل تجربه کار وایي: 
  ”پول (پیسه) (پويل) کلمه کې رايش هی� کله هم یوه افغانې است�ل نه ک�ئ.

وهایو اد راډیويي بیانیو په مورد کې، چې کوم مطالعات د امریکا د متحده ایاالتو د 
په ایاالت کې د راډيو په مکتب کې صورت نیولی، بیانوي چې دولس فیصده 
اوریدونکي �یني کل�ت لکه �نیات، امتناع او نور نه پوهی�ي. په راډیو کې قاعدتاً 
هر �ومره، چې کلمه مخترصه وي په ه�غه اندازه بهرته ده ولی که چېرې مطلب 

  .، نو د یوې کلمې استع�ل ال بد ويپه کومه کلمه کې مخترص نيش افاده کیدی
ددې لپاره چې د یو ویاند بیانیات په محاوره یي ب�ه وي د تحریر په اصولو کې باید 
دقت ويش او په الزمو مواردو کې دې �یني ض�یر په هغې کې ورزیات يش لکه 
زه، موږ او تاسی او داسې نور. اوس زموږ د �اروالی د انتخاباتو ورستی راپور 

ونکو ته وړاندې کوو. د صمیمې لهجې ډېر غ� د�من فضلیت خر�ول دي، اورید
چې دزیاتره �وانو لیکواالنو له خوا رسته رسی�ي �که، چې هغوی تل د خپلو 
معلوماتو راایستل د نورو پرمخ د ساده کل�تو پر �ای  لغت پردازي کوي دا �که، 

  ې پر�ای نجلی وایي.او د �� -چې د کور پر�ای �اله د حریق پر�ای د اورل�یدنه
لیکونکي یا اصالح کوونکي دې تر هغې چې امکان لري په مستعملو قالبونو کې د 
کل�تو �ای پر�ای کولو نه ډډه وک�ي د هغې بیل�ه د غوندې جوړیدل او د رشف 
حدود او نور دي. همدارن�ه د ډېرو اد� کل�تو پکاروړنه د رسحد تر امکان باید پکار 

د عوامو اصطالحاتو په استع�ل کې دې یوازې دخپل �ان  یونه وړل يش ولیکن
�خه یوه پو�تنه وک�ي، چې ایا ددغې اصطالح پکاروړل د زیاترو عوامو د منلو وړ 
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�ر�ي او هغوی له هغې �خه په امان کې کی�ي یا نه؟ په هغې صورت کې د یوې 
  اصطالح استع�ل نه یوازې دا چې مجاز دی بلکې رضوري هم ��ل کی�ي.

ساده کولو بهرتینه وسیله د یوې مرکبې جملې ماتیدل او د اوږدې جملې ماتول په د 
�و وړو او ساده جملو دي. واضح بې له دې چې کولی شو په اړه یې وړاندې ک�و. 
د راډیو او اخباري جملو مقایسه دې، چې د هغې په ضمن کې �ودل کی�ي، چې 

 يي جملو باندې اړول کیداییوه اخباري مرکبه جمله �رن�ه په �و بسیطو راډیو
  .)۱۵۵:۵يش(

  اخباري جملھ
(پرون شپه وروسته له دې، چې د خوب زن� ووهل شوه شدید باد د دریمې لوا د 

) خیمې یې له �ان ۵۰خیمې پ�ې هوا ته پورته ک�ې ونې یې له بیخه راویستلی او (
  .)۶:۶) زره افغان� تخمین شوی دی)(۱۰رسه یوړی د هغې نور مايل زیان (

  راډیویي جملھ
(پرون شپه شدید باد د دریمې لوا د خیمو پایې (پ�ې) تر رضبې الندې رواستلی، 
طوفان، چې د خوب د زن� له وهلو وروسته پیل شوی وه ونې یې له بیخه ویستلی 

) زره افغان� تخمین شوي ۱۰) خیمې یې له �ان رسه وړې، مايل زیانونه یې (۵۰(
  دي).

والی کې باید هره جمله پر خپل �ای پکار یووړل يش، د اخبار په تحریر یعنې لیک
  دغه دوو جملو ته �ه دقیق شئ:

(پولیس، چې د خزانې په دورازه کې ��رل شوی وه محمد اسلم نن خپل �ان 
وواوژه) ددغو دو جملو له مطالعې �خه معلومی�ي، چې دویمه یې محاوری ته ن�دې 

 بهرتي ورک�ل يش. د راډیو سبک دی او باید چې پر لوم�نې جملې ورته ترجیح یا
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کوم نوی شی نه دی �که، چې پی�ۍ مخکې په هغې وخت کې الفبأ نوي اخرتاع 
شوي وه، خلکو اخبار په محاوري ب�ه يو بل ته رسول او تر هغې وروسته د وخت په 
تیریدو رسه د مرکبې راډیو په من� ته راتلو رسه، چې د زړو او نویو کلمو �خه جوړ 

  يص مکاملې په طریقه وړاندې کیده.شوی وه، د شخ
په دې وروستیو کې داسې �ایل من� ته راغی، چې د ور�پا�ې ژبه د راډیو له ژبې 
رسه یو ډول و�ر�ي او د نوموړي نظریې د طرفدارانو عمده دلیل دادې کله، چې 
نوموړي صنعت په کوم خرب کې وجود ولري، کیدای يش هغه هم په ور�پا�ه کې 

  یې په راډیو کې خپور ک�و.چاپ ک�و او هم 
رسه له دې، چې خرب �ه ولوستل يش باید په �ه ترتیب رسه برابر يش او د خرب 
برابرولو �ه ترتیب په دې پوري ت�لی دی، چې لیکوال خپل اصالح کوونکی د خپل 

) دقیقو پوري داسې ۱۰) �خه تر (۵همسایه په کور کې و�ني او هغه ته موضوع د (
�وله پاملرنه �انته راوړوي ددې لپاره اړین دي، چې د خرب رشح ک�ي، چې د هغه 

په پیل کې د اوریدونکو التفات جلب يش او تر هغې وروسته اصيل خرب وړاندې يش 
او طبعاً پر هغه خرب کې پن�ه عمده او مهم جزَه دي او یا باید وي پرته له هغې به 

 �ه جزء عبارت دي له:اوریدونکی هغې ته هی� کامله پاملرنه  ونه ک�ي او دغه پن
�ه وخت، �ه شی، ولې، �وک، چېرته، �رن�ه؟ د خربونو په ترتیب او تنظیم کې 
الزم دي هغه خربونه، چې د زیاتره خلکو ته په زړه پوري وي، لوم�ی خپاره يش، 
همدارن�ه باید اوریدونکی په داخل دیوې کورنې کې په نظر کې ونیيس او د هغوی 

(دلچسپي) مراعت ک�ي یعنې د ��و لپاره ارایش تشخیص په زړه پوري والی 
(سین�ار) غذا، صحت، عشق په هکله خربې ويش. همدران�ه باید وپوهی�و، چې 
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نارینه د سیاست، د �ولنی کاروبار، صنایع، ورزش، له کور بهر ژوند، سیر او سفر، 
  .)۱۷۲:۷مکتب، لوبې او رس�رمي پوري اړوند کارونه خو�وي(

و په ترتیب کولو موظف وي باید تر هر �ه لوم�ی په پیل هغه �وک، چې د خربون
کې په خرب کې د یوې پو�تنې داخلول او یا د م� پیل په یو هیجان لرونکي م� 
باندې د اوریدونکو دلچسپي تحریک ک�ي. همدارن�ه باید پر هر مورد کې دغه درې 

حت، له صاصله خپل شعار و�ر�وي، چې د خربونو په تحریر کې هی� وخت د کالم 
  افاقیت او انصاف �خه یوه زره هم ډډه ونه ک�ي.

مهم قانو� �کی، چې دخرب لیکوال تل هغه په نظر کې ولري دادې چې باید د 
خریدار په سرت�ه ورته و�وري، چې ایا په دغه خرب کې داسې کوم �کی موجود دی، 

  چې د حرمت باعث او یا دیو یا �و اشخاصو د اتهام سبب يش.
ت باید وپوهی�و، چې هر شخص د یوه پولیس له خوا توقیف کی�ي حتً� په بل عبار 

او لوزماً قاتل یا مجرم نه دې، همدارن�ه هر شخص، چې تر محاکمې الندې نیول 
کی�ي، حت�ً او لزوماً په کوم جرم باندې نه دې مرتکب شوی او امکان لري وروسته 

، په ان، چې کولی يشله کايف تحقیق �خه برئت حاصل ک�ي. همدارن�ه هغه کس
کايف سهولت رسه د هغو کلمو �خه لکه طبیب، قصاب، قانون پوه، روحا�، ریاکار 
، ناالیق مامور  او ماتې خوړيل تاجربدنام ک�ي، نيش کیدی، چې په خربو کې وي. 
دخرب لیکوال تل باید الندې �کي د خپلی لوم�نی دندې په حیث و��ي او ډېر �ه 

  یې رعایت ک�ي.
 غلطیو تصحیح د ژبې د .1
 د موضوع د غلطیو تصحیح �و کومه اشتباه رامن� ته نه يش. .2
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 د سلیم ذوق په نظر کې نیول .3
 له خربونو �خه د تعصباتو له من�ه وړل .4
 ددې په نظر کې نیول، چې په خرب کې �وک توهین نيش .5
 د خرب پرارز�ت باندې تجدید نظر او تعادل په نظر کې نیول .6
 د خربونو د �ه جوړولو اسلوب .7
  د خرب د لوستلو وخت په نظر کې نیول. .8

په پای کې دوه مهم جزونه د خرب د لیکوال عرضه کی�ي، چې یو د الفاظو پوسیله 
تجسم او بله یې  برشي عالقه دی. د راډیويي خرب لیکوال لپاره اړین دي هر هغه 
�ه، چې غواړي باید ذهن کې پا� يش ��ن دې وک�ي، د مناسبو کلمو په واسطه 

  کې ورته مجسم ک�ي د نوموړو کل�تو د �ه استع�ل یوه بیل�ه دايس ده: په نظر
  (ست�یو خربن�ارانو د فتحې زیری خپل انتظار ایستونکي ملت ته ورساوه)

د دویم جز په مورد کې دومره عرض کی�ي، چې د برشي �ولنی افراد عموماً د �و 
، حیوانات، ظرافت مشرتکو شیانو رسه عالقمند دي او هغه عبارت دي له: اطفال،

  غم، عشق ، عجیبې او غریبی پې�ې.
  د پن�ه دقیقې خربونو دم� �ونه، چې له یوه راډیويي مرکز نه وړاندې شوې ده.

 په دې ساعت کې په (ن) کور کې غم او �ادي یو د بل رسه ��ه دي. .1
ورسته له دې د یوه طرف یا یوې جنأ له خوا د (ن) کور وسوزیده �لور کلنه انجلی 

) یې ور�خه روغه رم�ه وژغورل شوه لیکن د (ک) سپي چې (ل) نومیده هالک (ک
  شوهغه خپل ژوند د (ک) نه قربان ک�.
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بجو د (ن) کور په زیرزمینی کې چې د (و) په جاده کې واقع  ۳اورل�یدنه په  .2
ده پیل شوه د هغې علت د آب �رمی نه بويل، د اور ملبو دشاتنی زینې له الرې 

هغه �ایه د ماشومانو خونې ته ورسید، چې هلته ماشوم (ک) ویده رسایت وک� او له 
 وه (ن) میرمن د (ل) اواز د همسایه کور له برن�ې �خه واوریده.

وفادار سپی له هغه �ایه من�ه واخیستله او خپل �ان یې د (ک) خونې ته ورساوه 
رکونکو کا�و هغه د اور له ملبو �خه ژوندې را اوبايس، �و دقیقې وروسته د اطفایې 

اور م� ک� ولی (ل) په سرت�و ونه لیدل شو. د اطفایې کارکونکو د هغې په اور سوي 
جسد د زینو په الر کې پیدا ک�، چې د اور شغلو هغه له �لورو خواوو �خه احاطه 

 ک�ی وه.
(ن) ته رسیدلی تاوان یولک افغان� تخمینوي. هغه وایي مون� کولی شو کور  .3

ضایع (ل) دی. هغه د (ک) ژوند وژغوره مون� به هی�کله ترمیم ک�و، ولی حقیقي 
 دا هیر نه ک�وهغه وړوکی سپی (د قهرمانانو له جملې �خه دی)

د ور�ې په پیل کې مخکې له دې چې (ن) ریاست ته والړ يش د�اري  .4
رسویسونو الیحه يې امضأ ک�ه. ددې الیحې مطابق د نويو رسویسونو د خریداری 

 � تخصیص ورک� شوی دی.لپاره دوه میلونه افغان
دغه رسویسونه به د میوند جادې او نوي �ار ترمن� پکار واچول يش او د يف نفر 

  کرایه به یوه افغان� وي.
محمد عادل د غوړیو د ج� نرخ د خر�الو په اړه پن�ه سوه افغان� جریمه  .5

شوه. هغه په یوه متوسطه  کس باندې یو من غوړي خرڅ ک�ل په داسې حال کې، 
افغان� د �اروالی له نرخ �خه یې تجاوز ک�ی وه. کله، چې خریدار  ۵۰ چې هغه
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خپل �ان معريف ک� معلومه شوه، چې د �اروالی د تفتیش رئیس دی محمد عادل  
 وویل: هغه س�ی، چې زه یې لکه موږک په درې کنجو کې را�یر ک�م.

 دا ول محيل خربونه: اوس وروستي بهر� خربونه وړاندې کی�ي. .6
وضع تر اوسه بحرا� ده. هغه جن�ونه چې د بیت املقدس په کو�و کې  د فلسطین

روان دي، درې کسان نور هم وژل شوي دي د اعرابو ویاند ویيل: تر هغې وخته، 
چې ان�لستان خپل سیاست ته تغیر ورنک�ي، دا مقدسه �مکه به د جن� په ډ�ر 

  بدله يش. له لندن �خه پدې هکله کومه تبرصه نده شوي.
کې �و کيل د بربادې رسحد ته رسیديل. کله چې د یونایتد پریس  په چین .7

استازي د جن� له �ای �خه لیدنه وک�ه، وویل، چې خوراکي موادو او لباس ته 
 احتیاج په چین کې مخ په زیاتیدو دي.

په واشن��ن کې د امریکا رئیس جمهور ویيل دي، چې موږ به د وریجو او دوا  .8
هغه وویل د امریکا سفیر به له چین �خه راستون يش لی�د ته چین ته دوام ورک�و 

 �و د هغې هیواد په امورو کې راپور ورک�ي.
دیوې ��ې او می�ه د ازدواج مسائل، چې د خوا�ې لخوا ډېرو زیاتو ستونزو  .9

رسه مخ دي نن ورځ ماسپي�ن د فالدلفیا په محکمه کې یې د طالق موضوع مطرح 
د خپلې میرمن �خه یې د جال کیدو تقاضا وه. مارتن ملر، چې بانک لرونکی ده 

وک�ه دا �که، چې ان�ور له خوا�ی رسه له ژوند کولو انکار ک�ی دی. دملر وکیل 
ادعا کوي، چې د میرمن ملرد دا وضع د می�ه پر مقابل کې د می�و د ترک کولو حکم 

موږ هی� میرمن دې ته نه اړ “لري. قايض الیرت جونز وايي موږ یې اقتباس کوو 
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سو، چې د خپلې خوا�ې رسه ژوند وک�ي د یوه کور د چلولو لپاره یوه ��ه کايف با
 ”ده

  د اقتباس ختم، جونز د حکم د صادرولو �خه انکار وک�. ملر به مرافع طلب يش.
اوس د فو�بال د سیال� نتایج ستاسې حضور ته وړاندې کوو، د مجارستان د  .10

وم�ی �ل وو �ولونو غالب شو. دا لفو�بال تیم د ان�لستان د �یم پر مقابل کې په د
 دې، چې د رشقي اروپا ورزش کاران پر خپلو غر� رقیبانو غلبه حاصل کوي.

 اهم اخبار-د خربونو لن�یز .11
) کلنه لور ورسته له دې چې اور یې د کور یوه برخه وسوزوله ۴د �اروال (ج) ( .1

 نجات ورک� شو.
د اور  ولی پخپله حیوان سپي د اور په ملبو کې دیو ماشوم ژوند ته نجات ورک� .2

 په ملبو کې خپل حیات له السه ورک�.
نوي رسویسونه به د میوند جادې او نوي �ار په من� کې د میزان میاشت کې  .3

  په کار واچول يش.
  د ھوا حالت

  د هوا پیژندنې ادارې د کابل او د هغې د شاوخوا حاالتو په هکله داسې راپور ورکوي
نن شپه به اس�ن وری� پو�لی  -فیصده ۴۲رطوبت  ۲۷د هوا د حرارت لوړه درجه 

، باد د ش�ل غرب ۱۲وي او کله کله به شدید باران ووری�ي. �ی�ه درجه د حرارت 
لخوا. سبا به اس�ن وری� وي د ماسپی�ین لخوا به اس�ن صاف وي. د حرارت 

فه امعتدل باد به د رشق لخوا ل�ی�ي د جمعې په ورځ به هوا ص ۳۰لوړه درجه به سبا 
 .)۸۹:۸خو یوه اندازه به س�ه وي (
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  بیانیې
معموالً کولی شو، چې هر �وک دعوت ک�و �و په راډیو کې بیانیه ورک�ي. بیانیه 
دیو وتيل ویاند په قول عبارت ده له یو اړخیزه محاورې �خه د اوریدونکو د هر یو 

ي ر کس رسه هر �وک، چې په راډیو کې خربې کوي باید د ویلو لپاره په زړه پو 
موضوع ولري هغه باید په جذاب صورت بیان ک�ي، او خپل شخصیت ته په خو�ې 
رسه تبارز ورک�ي. هغه کسان، چې په دغه ډول بیانیو کې موفق بلل کی�ي، هغه 
کسان دي، چې د خلکو په زړه پوري والی یې موندلی دی او په داسې ویاندویي 

  �وته ږدي، چې د خلکو د خو�ې او عالقې باعث و�ر�ي.
په دغو بیانیو کې باید په زړه پوري برشي معلومات د یو بل رسه امتزاج يش. 

) کلمې ۱۴۰همدارن�ه د وخت حدود باید مراعت يش او ویاند په هره دقیقه کې باید (
  افاده ک�ي او هر فکر په بیانیه کې باید بل فکر په طبیعې ډول تعقیب ک�ي.

  برکې ونیيس: هره راډیویي بیانیه باید الندې پن�ه �کي په
 يو په زړه پوري حکایت یا نقل قول له کوم معقول ظریف �خه. .1
 د هغو نقطو خالصه، چې په بیانیه کې �ای پر �ای شوې دي. .2
 د پورته ذکر شویو نقطو خالصه، رسیع انکشاف یا د هغو را�کته کیدل. .3
اوریدونکو ته الر�وونه �رن�ه، چې ویاند غواړي عميل ک�ي او �رن�ه یې په  .4

 ړه زیاتره معلومات حاصل ک�ي.دې ا
  وروستی خالصه د ذکر شوو نقطو د اوریدونکو د ذهن ساتلو لپاره .5
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پردې رسبېره باید د بیانیې م� دايس ولیکل يش، چې د اوریدونکو  دفهم وړ وي 
او هغه افکار، چې غواړي یې جدیداً یې اوریدونکو ته ورسوي پکار ده، چې په ساده 

  الفاظو توضیح ک�ي.
  ډیويي بیانیه کې له هغه �ه، چې باید ډډه ويش عبارت دي له:په را

اشاره يي نومونه لکه دغه او هغه، د ربط حرف لکه �وک، �ه وخت، فوق او فوق 
الذکر، اول الذکر، اخیرالذکر او نور. �رن�ه، چې مخکې هم ذکر شول، هر هغه �ه، 

یر لري. یکل کی�ي توپچې د جریدو لپاره لیکل کی�ي او هغه �ه، چې د راډیو لپاره ل
  د سارې په ډول دغه جملې مالحظه ک�ئ:
(جریده! دا هغه فصل دی، چې د �ن�ل راک�ون او مزرعه انسان بیدار وي او د 

  نباتاتو نوي رسیديل عطر هوا مملو کوي)
(راډیو: کله، چې دغه فصل پیل کی�ي راک�ون احساس کوي، چې باید د مزرعې 

ت کې غواړي،چې خپل دماغونه د نويو رسیدلو او �ن�ل لورته الړ يش پدغه وخ
  نباتاتو له عطرو �خه ډک ک�ي)

بیانیه ورکونکی باید کو�� ونک�ي، چې یو طرف ته خپل �ان داسې ظریف 
و�ايي. البته دیوې نیمې قصې داخلول واجب دي ولې پکار ده، چې دهغې �ای 

ر نده، چې اباید وپيژندل يش او د بیانیې پرصفحو باندې شمیره ولیکل يش پک
سنجاق ول�وي او په هره صفحه کې جلمې باید پای ته ورسی�ي دا �که، چې 
صفحه پای ته ورسې�ي او بله صفحه الس کې ونیول يش یوه وقفه رامن�ته کی�ي 
او اوریدونکي یو ل� وخت انتظار بايس ډېره �ه به وي که په داسې حاالتو کې بیانیه 
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رس ته وروپیژ� �و هغه د نوموړي صالحیت ورکونکی خپل �ان او خپله موضوع انان
  په یاده موضوع کې اوریدونکو ته ووایي.

  وينا
وینا د راډیويي خپرونې ساده ب�ه ده، چې د مفاهیمو مجموعه د مختلفو جمالتو پر 
چوکاټ کې د �ان��ي پیغام په صورت کې اوریدونکي ته وړاندې کوي، له هغې 

نه کوونکي وي، یو وینا کوونکي خپرو  �ایه چې وینا یوا�ې کولی يش، چې ست�ی
کولی يش د رن�ارن�ي په لور په وړاندې کولو او منلو کې په مختلفو لن�و برخو، په 
منطقي صورت وویشو او �یني برخې یې د موسیقي په واسطه یو له بل رسه پیوند 
ک�و. په دا ډول خپرونه کې سوژه په لیکيل او لوستيل صورت را�ي او لیکوال د 

په پاملرنې رسه او د پیغام اخیستونکو په نظر کې نیولو رسه وینا تدوین کوي موخې 
او تهیه کوونکي ته یې استوي. تهیه کونکی وړ او پکار وړونکی اجرأ کوونکی د وینا 

  لپاره را دعوت کوي.
م� د �رین لپاره د ویاندویانو په واک کې ورکوي او د ستونزو د لیري کولو �خه 

ثبت لپاره اماده کوي. د ساده وینا په یوه خپرونه کې عمده مسايْل  وروسته خپرونه د
عبارت دي له: د درست بیان مراعت کول، د مجلې پر اساس �کو باندې تأکید د 
ریتم رعایت او مناسب اهن� د خپرونې د محتوا رسه او د نظر وړ ژبه او متناسب 

  لحن پیدا کول د نظر وړ مفاهیمو رسه.
نا په یوه چاپي نوشته یا لیکنه کې �ولې موجودې �ی��ې د یو يوه �ه راډیويي وی

مخامخ �کر لرونکي دي. د راډیويي وینا بهرتین ډول هغه دی، چې د یوې دوستانه 
خربې په هکله مشخصه موضوع وي او دا پخپله په راډیويي وینا کې دیو رن� 
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نا ساده راډیو ویجوړ�ت وجود ته اړتیا دی. دا په دې معنا ده، چې د وسطه پیل او د 
پای وي. د �ولو مخاطبانو د عامه درک قدرت ته پاملرنه د رسن� د �ان��تیاو �خه 

  ده. په یوه راډیويي وینا کې د زده ک�ې د زیاتو �کو وجود چندان مناسب نه دی.
د خپرونې م� باید ډېر ساده او روان ولیکل يش. له ذهن �خه لیري او عجیب او 

چې کیدی يش د ویاند لپاره ظاهري اعتبار یا باور ورک�ي غریب کل�ت لکه �ن�ه، 
ولی شاید د اوریدونکي د �ورونې حتا عصبانیت موجب يش. د یوې �ې وینا درې 

  پ�ې یا پایې یا درې ضلعې عبارت دي له:
  يووالی

وینا باید د جمالتو یو ډول او یورن�ي �خه برخمنده وي. تر هغې وخت، چې ستاسې 
 او تأکید �خه بهرمنده نوي یوه �لور پ�و یعنې چهارپایو ته به وینا د یوايل، روا�

ورته وي، چې �ینې پ�ې به یې ماتې وي. کله چې �ان��و کسانو او پيژندل شوو 
کارپوهانو �خه د مختلفو معقولو په وړاندې کولو کې ��ه واخیستل يش نو په ډېره 

کې  يش او په عین وخت �ه طریقه به د راډیويي وینا اعتبار کیدو باندې ور زیات
  کارپوه باید خپل مطالب په ساده او روانه ژبه او د فهم وړ بیان ک�ي.

  وينا بايد ساده او د فهم وړ وي
د وینا تأکید باید په هغې ډول وي، چې اوریدونکي وروسته له اوریدلو �خه هم هغه 

وریدونکو اپه ذهن کې وسا�. دې مقصد ته د رسیدلو لپاره د کالم په پیل کې په 
کې د عالمې د پیدا کولو لپاره الزم د نظر وړ مسلې باندې تأکید او یا د الزمو دالیلو 

  په ذکر کولو رسه به د اوریدونکي د عالقې پر میزان کې زیاتوالی رايش.
دا باید ذکر ک�و که هغه وینا، چې د پورته ذکر شوو مواردو �خه خايل وي د هغې 

  ه دي، چې یوه د هغوی یې له السه ورک�ي وي.درې پ�و یا درې پایې ته ورت
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په یوه راډیويي خپرونه کې ویاند پر سالم اچولو باندې پيل کی�ي. وینا کولی يش، 
چې پرته له کوم تکلیف �خه د سالم پر اچولو باندې پیل ک�ي. د راډیويي خپرونو 

و د اپه نویو ال�و�انو کې ویاندویان د خپرونې په پيل کې خپل �ان معريف کوي 
اوریدونکو لپاره پیژندل شوي هویت لري. همدغه کار ددې موجب شوي دي، چې 

  د یوې راډیويي خپرونې ویاند باید د �ان��ي باور او هویت لرونکي وي.
ولې په پرمختیايي هیوادونو کې د خپرونې ویاند عموماً راډیويي ویاند د یو ناپيژندل 

مطالبو انتقال کوونکي یادی�ي. مهم  شوي عامل په عنوان او یوازې د لیکواالنو د
�کي چې په �ینو ویناوو کې باید هغې ته پاملرنه ويش دادي: کله، چې یو تخصيص 
موضوع د یو کار پيژندونکي او کارپوهه په واسطه مطرح کی�ي. دداسې وینا قوت 
  په �و�له له هغه حالت �خه زیات دي، چې د خپرونې یو عادي ویاند هغه ولويل.

دونکی کس باید په دې باندې قادر وي، چې خپل اطالعات په ساده او کار پيژن
روانه ژبه خپلو اوریدونکو ته منتقل ک�ي. واقعیت دادی، چې د راډیو د مخاطبانو په 
من� کې یو له بل �خه متفاوت خلک وجود لري. که چېرته یوازې یو اوریدونکی په 

په دې صورت کې د هر  نظر کې ونیيس وینا مو زیاتره فردي اړخ غوره کوي.
اوریدونکي احساس به دا وي، چې تاسې یوازې د هغه رسه دخربو په حال کې 

) ۱۰یاست. لکه �ن�ه مو چې وویل مناسب ترینه راډیويي وینا هغه وینا ده، چې له (
دقیقو �خه کم وخت ونیيس او که چېرې زیات شو نو بهرته ده، چې په وړو وړو 

  برخو وویشل يش.
یو کې د معمويل قالب �خه دی، چې زموږ په دودیزه �ولنه کې هم سابقه وینا په راډ

او ری�ه لري. زموږ خلک د وینا په ب�ه په مسجدونو او مختلفو مذهبي مراسمو کې 
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او �یني وخت د اجمتاع رسه رسو کار لري. عمده ترین اصل د یوې وینا په خپرونه 
حي شوی دی او د مناسب او صکې د مطالبو منفي تدوام او د اصيل فکر حفظ بیان 

  لحن پیدا کول د وینا لپاره دي.
تهیه کوونکی باید �ول دغه اصول د توفیق د ایجاد په منظور په وینا کې د ویناوالو 
رسه په من� کې کی�دي یعنې د هغو رسه رشیک ک�ي او هغه ته د صحي کار په 

 شو.برخو وویرسته رسولو کې هدایت ورک�ي. راډیويي ویناوې کولی شو په دوو 
  عمومي ويناوې

د وینا نه موخه د عمومي موضوع په هکله د تبلیغ یا یوه فکر القأ رانغ�تل یا رانغاړل 
او یا اخالقي او اجت�عي مضامین دي. په دا ډول ویناوو کې باید دقت ويش، چې 
د اصيل فکر په خوا کې د موضوعي بیان طرح نيش چې اصيل موخه او فکر 

  د هغې اثرات خنثی یعنې له من� یويس.مغشوش ک�ي او یا 
  علمي ويناوې

لکه �ن�ه چې په موضوع کې د تهیه کوونکي دخالت د تخصص د نه لرلو دلیل مهم 
ندې ولې تهیه کوونکی په ذوق رسه کولی يش د بیان د طریقې په اجرأ کې د 

 رن�ارن�ي او جذابیت د رامن� ته راتلو لپاره مداخله ولري.
د ویناوو بدترین ډول د توان ترحده د هغو کسانو له من� غوره ک�و، د راډیويي خپرونو 

چې په زړه پوري اواز ولري. د راډیو په ویناوو کې بهرتین ډول د هغو مخترص یعنې 
) ۱۵لن� او ساده ترین د هغو دي. د یوې راډیويي عمومي ویناوو لپاره ای�یال د (

) دقیقو پوري �اکل شوي ۴۵(دقیقو په حدودو کې او د تخصيص ویناوو لپاره تر 
  دي.
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  �ردی مېز، بحث (وينا)
په اړوند بحث ته وايي یعنې د یوې موضوع د یوي موضوع  )Discussionبحث یا (

په اړه یو �روپ بحث یا وینا کوي. پردې بنا د بحث پر بنس�يزه ب�ه کې اجراکونکی 
تفاده وان اسوجود نلري. معموًال موږ کولی شو د یوې مجلې په ریتم د بحث په عن

وک�و، دا چې مجله له �و برخو �خه تشکیل شوی دی. که پکار وي، چې خپرونه 
یوازې په بحث کې شامله وي، اصالً د اجرأکونکي وجود ته اړتیا نشته نو پردې 
اساس ستاسې د خپرونې کیفیت په دې پوري ت�لی دی، چې بحث تر کومه حده 

  غني او قوي دی.
لري د خپرونې د ویناوو د �روپ له جز �خه ��ل کی�ي. �ردی مېز زیاتې پکار وړنې 

په دغې خپرونه کې معموالً دوه یا �و متخصصین د خپرونې د پرمخ وړونکي رسه 
مسله او ستونزه مطرح کوي، چې د یوه �ان��ي اجت�عي �روپ یا پر �ولو خلکو 

رسه  ېپوري اړه لري. هر �وک د خپل د لیدلوري اود خپرونې اصيل موخې په پاملرن
  .)۱۷:۱۰د هغې په اړه بحث کوي(

په دا ډول خپرونه کې چلونکی یا پرمخ وړونکی باید په موضوع حاکم وي او تر الزم 
حده پوري د خپرونې له موضوع رسه اشنايي ولري او وکولی يش مطرح شوي اندی�نو 
ته منطقي پیوند او د فکري تسلسل په مراعت کولو رسه تعقیب او نتیجه �یري یې 

�ي. د تهیه کونکي پاملرنه او نظارت د فکر په انسجام کې د برخو صحي اجرأ په وک
�ردي مېز کې د اعضاو د نوبت یا وار مراعت او د بحث معقول دوام د مهمو اُصولو 
�خه دي، چې باید هغو ته پاملرنه ويش. د �ردي مېز پرمخ وړونکی یا اجرأکونکی 

یا د کايف او کاملو اطالعاتو لرونکي کولی يش د برخوالو د �ان��نو �خه یو او 
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شخص وي. �ردی مېز  دراډیويي پیغامونو د وړاندې کولو د قالبونو �خه یو د مختلفو 
موضوع �انو لپاره دي، چې پر هغې کې د معینې موضوع په اړه مختلف کسان خربې 

) پوري ۴) �خه تر (۳کوي. د برخوالو تعداد په �ردي مېز کې معموالً له (
  نکي یا �رداننده رسه په بحث کی دی.اجرأکوو 

  يو �ردی مېز د الندې مشخصاتو لرونکی دی:
 مهمې پو�تنې باید په جالبه طریقه مطرح يش. �
 باید اوریدونکي مختلف فکر کولو ته وه�ول يش. �
�ودل باید مشرتکه �روهي ه�ه وي، چې د مسلې د حل د الرې د پیدا کولو  �

 افکارو په تبادله کې وي.لپاره �دې ه�ې او یو د بل رسه د 
  راډيو د خلکو پھ خدمت کې

د هرې راډیو دنده  خلکو ته تفریح، راحت او خدمت دی یا په بل عبارت د راډیو هر 
مرکز مکلف دی داسې دنده رسته ورسوي، چې خلک زیات راحت وک�ي او اړتیاوې 

  يې ډېرې �ې پوره يش او ډېره �ه تفریح وک�ي.
�ه پرو�رام هغه دې، چې تفریحي عنارص د موسیقي او ډرام رسه په ظرافت �� 
يش. هر هغه �ه، چې خلکو ته اړین تصور کی�ي عبارت دي د زراعتي محصوالتو 
په نرخ باندې پوهیدل، د اسعارو او ابهامو قیمتونه، دهوا د حاالتو خپریدل، د دهقانو 

لپاره اړین بلل کی�ي، چې حرارت او یا او تجارانو لپاره اړین دي هغه وخت د �ولو 
برودت خپلې انتها ته ورسی�ي. زیاتره راډیويي مرکزونه وخت په وخت غواړي اعالن 
ک�ي، چې داکار د کار�رو ��و لپاره ډېر په درد خوري. د داخيل او بهرنیو پی�و په 

راډیويي  هاړه معلومات د �يني کسانو لپاره اړین او �ینو لپاره راحت ��ل کی�ي. زیاتر 
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مرکزونه د ور�ې درې �له خربونه خپروي. د مامورینو رسه مرکه ، داوریدونکو لپاره 
د دلچسپي وړ �ر�ي د پارملان د مجلسونو جزیات د حساسو شعباتو، د پولیسو د 
فرتونه، او یا د تجارت خونې، د خلکو لپاره په زړه پوري دې او د �ار له برجسته 

  نو د عالقې وړ �ر�ي.کسانو رسه مرکې د �ولو کسا
د راډیو پرو�رامونه باید په داسې ډول برابر يش، چې د خلکو لپاره د صنایع، تجارت، 
بانکداری او د �ار وتيل او برجسته کسانو په هکله معلومات ورک�ي. په �وله کې 
دغه پرو�رامونه کې کیدی يش فوالکور او ډرام هم ورداخل ک�و. د مهمو خربو 

ال درکه کسانو په ل�ه کې، پودر شیندل، او ورک شوي شیان د  خپریدل د ورکو یا
  .)۱۱:۵راډیو داخالقي دندو �خه دی(

یو راډیويي مرکز باید کم تر کمه په اون� کې یو �ل صحي پرو�رام ولري د دا ډول 
پرو�رامونو موخه د اشخاصو په اړه کره او تازه معلوماتو ورکول دي، چې خپلې حفظ 

لري او یا دهغې په ارز�ت نه پوهی�ي. ددغو پرو�رامونو  الحيص ته دلچسپي نه
مطالب باید په ډېره ساده او عامیانه ژبه لیکل شوي وي او ډېر اوږده نه وي 
تر�واوریدونکي ست�ي نه ک�ي. د نوموړي پرو�رام ویاند هغه پو�تنو ته، چې د 

  اوریدونکي په ذهن کې را�ي �واب ووایي.
امل دقت رسه تعین يش د سارې په تو�ه د معدې د صحي پرو�رام وخت باید په ک

د رسطان په اړه طبي وینا د شپې د ډوډوی په وخت کې باید تصادف ونه ک�ي د 
راډیو مرکز باید اجازه ورنک�ي، چې د پرو�رام واک د یو تعداد ډاک�رانو په الس وريش 

پرو�رام  د بلکې یو صالحیت لرونکی مقام هغه تر �ارنې الندې راويل. همدارن�ه باید
برابرول د طب د متعلم او یا د کوم ل� شهرت ډاک�ر په الس کې وي نه دا، چې د یو 
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ډېر ماهر او مشهور طبیب په الس کې دا�که، چې ل� شهرت ډاک�ر دېر وخت لري 
  زیات تحقیق کوي او د نورو نظرونه په ارامې رسه اوري او مني يې.

پدې رشط، چې د هغې مواد د صحي پرو�رام بهرتینه ب�ه وړوکی ډرام دی 
صالحیتدار طبي مقام برابر ک�ي او دهغې م� د ډرام لیکوال ولیکئ او د هغې 

  �ثیل مسلکي ممثلین په غاړه واخيل.
د صحي پرو�رام بله طریقه مستقیمه مرکه ده، چې په هغې کې حقایق داسې په 

او د  کی�يزړه پوري د محيل موسم او رشایطو په نظر کې نیولو رسه سم وړاندې 
پو�تنو او �وابونو پرو�رام، چې په هغې کې د یوې موضوع په اړه سوالونه کوي او 

  بل هغې ته �واب ووایي. د ډاک�رانو لپاره نسبتاً مشهور او مناسب نه لیدل کی�ي.
زراعتي پرو�رام د �ولو پرو�رامونو �خه عامیانه وي او په هغې کې حقایق کم وړاندې 

ق هم په زړه پوري لن�و حکایتونو، لطیفو، باندې ظریف او يش او دغه محدود حقای
په زړه پوري جوړ يش. بل مهم پرو�رام، چې کیدی يش هغه د قانون انفاذ ونوموو، 
تشویق محتوا او د خلکو ترغیب د قانون د اوامرو په پیروي او د پولیسو رسه همکاري 

  دی، چې د �ولنی د نظام رسه مرسته کوي.
  راډيويي حرفھ

وی راډیو په مرکز کې ددندې رسته رسول د شخص لپاره یو ډول اعتبار ورکوي د ی
او یا محبو بیت رامن� ته کوي ولی هغه �ه، چې ددې اعتبار او محبوبیت �خه مهم 
دي د هغې ساتل دي. له �ولو کسانو �خه، چې په راډیو کې دنده رسته رسوي 

  انانرس تر�ولو مهم رول په غاړه لري.
  نرشا� رشکت د انانرس د جذبولو لپاره الندې رشایط ای�ي دي:د امریکا ميل 
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دبهرنیو ژبو په اړوند معلومات، نومونه، اوپرا�انې او اهن�ونه او بهر� تصنیف  .1
 جوړونکي، د فرانسوي، املا� او ای�الوي اهن�ونو او نغمو عنوانونه او ل� هسپانوي.

 د ذهن حضور، �ه حافظه او �ه انانس يف لبدیهه. .2
 عالناتو درست لوستل.د ا .3

رسبیره پردې، د راډیو هر مرکز غواړي، چې انانرس د صحیح قضاوت قوه ولري �و 
وکولی يش په اضطراري وخت کې پخپله تصمیم ونیيس، متین او خون رسده وي 
او وکولی يش د خپل بیان رسعت ته پخپله تغیر ورک�ي �و پرو�رام یې د �اکيل 

  وخت �خه کم او زیات نه يش.
علمي رتبې لرل، چې له کوم دارلفنون �خه وي دانانرس لپاره مزیت بلل کی�ي دا د 

�که، چې هغه باید دهر يش په اړه باندې پوه يش او په اصطالح هر کاره وي �و 
د �و لحظو لپاره یو اد� پرو�رام معريف ک�ي او بیا وروسته یو مذهبي پرو�رام 

اصطالحاتو باندې پوه يش، په  وړاندې ک�ي همدارن�ه پکار ده، چې د موسیقي
خربونو کې بهر� نومونه �ه تلفظ ک�ي، غ� یې په زړه پورې وي، د لغاتو کايف 
ذخیره ولري، د تخیل او ابتکاري قوې خاوند وي، او وکولی يش پرته له رسیزې او 
تیارې �خه خربې وک�ي. دیو موفق انانرس ډېر مهم صفت دهغه پابندي ده دا�که، 

ر�ې په هر وخت کې هغه احضار وي او د هغه د کار منظم ساعتونه چې د شپې او و 
په حقیقت کې نامنظم وي او ډېره وړوکي � نظمي د راډیو کار �دوډ کوي او راډیو 

  ددې �ای نده، چې پر هغې کې دېر وړوکی عذر او معذرت ومنل يش.
چې  ی،د پرو�رامونو مدیر په س�وډیو کې د هر چا پر کار نظارت کوي او متوجه د

�ول شیان د مرام مطابق پرمخ والړ يش. هغه پریک�ه کوي، چې  د اعالناتو په من� 
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کې یعنې ددو اعالنونو او یا مضمون په من� کې او د ه�ي خپرونو او تجار� خپرونو 
د اړخونو ترمن� په حقیقت کې یوه د وصل حلقه یعنې رابطه په حساب را�ي او خپله 

دې ای�ي او هغه  کسان، چې د خلکو پرمن� کې محبوب �وته یې د خلکو په نظم بان
دي هیله کوي، چې راډیو ته رايش او د �و لحظو لپاره وینا وک�ي. د پرو�رام د مدیر 

  سرته دنده تفریحي پرو�رامونو ته ابتکاري اړخ ورکول دي.
د راډيو په هر مرکز کې د �و لیکوالو موجودیت د لوم�نیو لوازمو او یا وسائلو �خه 

ل کی�ي �و هغه �ه، چې انانرس غواړي مخکې له مخکې برابر لیکل شوي وي. ��
دغه لیکواالنو ته پکار ده، چې د تخیل دعايل قوې لرونکی وي، د کايف لغاتو 
ذخیره، دبصیرت او قضاوت قوه ولري او په �ان��ي تو�ه وکولی يش، چې جذاب 

هر اړخه ډېر رضایت بخش اعالنات او �ه ډرامونه ولیکي. دا ډول کسان معموالً له 
نه وي نو له دې وجې زیاتره راډیو�انې نوموړي د اعالناتو په لیکلو مرصوف ک�ي. 
ډرامونه او دیالو�ونه له بهر �خه برابروي او د قرارداد مطابق هغوی ته پیسې 
ورکوي. هغه لیکواالن، چې له راډیو �خه بهر قرار لري یا دراډيو رسه یې قرارداد 

هر وخت، چې کوم شی یې لیکلی وي د یو تجار� جنس په تو�ه ک�ی وي او یا 
  عرضه کوي.

د راډیو د موسیقي �روپ د هیواد له بهرتینو ارکسرتانو �خه مرکب وي او باید هر 
یو فرد یې وکولی يش �و ډوله موسیقي االت غ�ول یې یاد وي یا په بل عبارت هر 

وري او هم د خلکو په زړه پیو د موسیقي غ�ونکو �خه باید هم کالسیکه موسیقي 
موسیقي لکه محيل او نورې هغه د موسیقي د �ه پارچو د وړاندې کولو لپاره باید تل 

  په مشق او �رین باندې مرصوف وي.
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د �ثیيل فعالیتونو او داعالناتو د شعبې په اړه مو مخکې  رشح ورک�ه ولی هغه �ه، 
ه کې الزم دي د اشتهاراتو شعب چې د یوه راډیويي مرکز لپاره ددغو شعباتو په خوا

ده، چې دهغې په وسیله د راډیو خپل خدمتونه خلکو ته ورپيژندل کی�ي او هغوی 
  ته دا ثابتوي، چې دا راډیو �ومره ورته ��وره ده.

هغه کارونه، چې په یوه راډیويي مرکز کې د ��و لپاره الزم دي پرانانرس رسبېره د 
م، تو لیکل، د ماشومانو د پرو�رامونو تنظیمنيش �یري دنده، تلیفون، د اشتهارا

  .)۱۲:۴کتابداري، ممثل او نور(
  د با تجربھ اشخاصوسپار�تنې

اندره باروچ، چې خپل عمر یې د امریکا په بهرتینو راډیويي مرکزونو کې تېر ک�ی 
  تازه کار ویاند او انانرس ته الندې سپار�تنې کوي:

ی ی�ی. �رین تاسې تکمیلوي ولد یوه پرو�رام د �رین لپاره مه په غصه ک .1
 بې �ایه غصه تاسې ناهیيل کوي.

عصبیت ته په �ان کې �ای مه ورکوی. که په خپل عصبیت باندې غلبه نشی  .2
 کولی نو بهرته دا ده، چې بله دنده �انته غوره ک�ی.

د پرو�رام په لوم�یو کې ل� شان هیجان زیاتره ویاندویانو ته پی�ی�ي ولی ژر  .3
و�رام تر اخیره مو الس وری�دیده معلومه ده، چې د راډیو لپاره نه تیری�ي. که د پر 

 یې جوړشوی.
خپل استعداد ته انکشاف ورک�ئ. که کوم کس ستاسې د توقع برخالف له  .4

  دندې �و�ه ک�ي بل �وک ستاسې وجود ته اړتیا لري
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باب ستین تن د راډیو تلویزیون د مخک�انو له جملې �خه وایي ستاسې شخصیت 
په خربو کې په صمیمي او طبیعي ډول ستاسې د کامیاب� ضامن دی.  او لیاقت

البته پخپله د کامیاب� کالونه وروسته په الس را�ي. هغه �ه، چې زه یې غواړم، 
چې �ولو ویاندویانو او انانرسانو ته یې وریاد ک�م هغه دادي، چې خربې کول دخلکو 

یو ه�  خلکو لپاره وینا کول لپاره لکه خوړل او تنفس کول یو طبیعي امر دی ولی د
په حساب را�ي باید هغه یاد ک�و. ادهرلهي، چې دا شل کاله کی�ي، چې په 
ویاندویې کې مرصوف دی او له دې الرې یې زیات شهرت او اعتبار ترالسه ک�ی 

  وایي:
  انانرس یا ویاند د کامیابی لپاره الندې صفتونو ته اړتیا لري:

 ډېر �ه او په زړه پوری اواز. .1
 وسیع او کايف تعلیم. .2
 د اواز تربیه. .3
  د خلکو رسه مینه. .4

چول چیزمن، چې د بالتیمور د �ار له ډیرو تک�ه، وتلو او نامتو ویاندویانو له جملې 
  �خه دی داسې سپار�تنې کوي:

 زیار وباسئ، چې خپل کار زده ک�ی او په دې برخه کې د نورو کار و�ورئ. .1
 رسوکار لرئ.باید پوې شئ، چې د کومو شیانو رسه  .2
د خپل اوریدونکي په اړه فکر وک�ئ او خپل سبک ته دهغې په ذوق باندې  .3

 تغیر ورک�ئ.
 د ویاندوی� په یوه رشته کې تخصص حاصل ک�ئ. .4
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 انسان واوسئ او د انسان په شان حرکت وک�ئ. .5
  .)۶۶:۱۳وپوهی�ئ، چې صمیمي لهجه �ول اوریدونکي تاسو ته معتقد کوي( .6

  لن�یز
نطاقي په راډیو او تلویزیون کې زیاتره خلک داسې ��ن کوي،  ویاندویي او یا هم

چې دا یوې بیانیې ته ورته عمل دی له خطابې رسه کوم توپیر نه لري، دا په داسې 
حال کې چې زیاتره �ایو کې لیدل شوي، چې د راډیو تلویزیون موفق او بریايل 

پرې ړورتیا رسه خویاندویان یا نطاقان نه يش کوالی، چې په عام محرض کې په ز
وک�ې، هر ویاند په دې باندې مکلف او مؤظف دي، چې په راډیو کې مسلکي زده 
ک�ه ولري د دې له پاره چې دی کله په یو ډول او کله په بل ډول کالم باندې  پیل 

 وک�ي.
په راډیو کې د ویاند توپیر له له خطابې �خه دوه اسايس علتونه لري یو دا چې ویاند 

ونکي د دلچسپي ساتلو له پاره د وړاندې کولو الري بېال بېلې ک�ي او باید د اورېد
بله دا چ د راډیو ویاند د خطیب برعکس نه يش کوالی اورېدونکی و�وري او د خپلو 

 السونو د حرکاتو او �هرې په واسطه خپلو خربو ته روح ورک�ي.
ه داسې الرې باید پ په راډیو کې د خربو کولو بهرتینه الره مستقیمه محاوره ده، ویاند

رسه خپلې خربې وک�ي ، چې �ویا د هغه په مقابل کې یو واحد کس قرار لري. د 
راډیو ویاند باید د یوه خوږ ژ� میلمه رول په غاړه واخيل نه دا چې د یوې کورن� 
راحت اخالل ک�ي. نو په دې اساس ویاند باید چې د امکان تر حده په صمی�نه 

وک�ي. هغه باید همدرد، صمیمي او له حرارت رسه وي  لهجه او غیر رسمي خربې
  .او له هر ډول �ان �ودنې �خه ډډه وک�ي
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	تمریني پو�تنې

  د وياندوي� ه� فطري دی، که اکتسا� او که د دواړو ��ه ��وله!؟ -۱
  د �ې وياندوي� او �ه وياند �ان��نې کومې دي؟ -۲
 ؟مخاطب را جبلولو کې �ه رول لوبولی يشوياند د رسنيز باور په السته راوړنه او  -۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  مأخذونھ
). اساسهای ن�ارش، چاپ اول مرکز نرشاتی ۱۳۷۷آهن�. محمد کاظم. ( -۱

  اسالمی صبور، پي�ور.
). وياندویي فن، رياست نرشات رادیو تلويزيون ۱۳۷۵اريافر، شمس الحق. ( -۲

  زميمه اواز مجله کابل.
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). راديو ژورناليزم، دانش ۱۳۸۷ام�جان وحيد. ( ارشد علی، ژباړن: احمدزی، -۳
  خپرندويه �ولنه پي�ور.

). کاربرد ژانرهای اطالعی در رادیو. مطبعه عازم ۱۳۹۰حيدری، ذبيح هللا. ( -۴
  کابل.

). توليد برنامه های رادیو، پوهنتون بلخ، ديپار�نت رادیو ۱۳۹۰حبيب ، ليلی. ( -۵
  تلويزيون.

). ................. د � � ۲۰۰۲: کر�ر، زرغونه. (ريچل، اليسن. ژباړونکې -۶
  يس د ن�يوال �رس� برخه.

  ). تلويزيو� خربیايل، اسد دانش چاپخونه، پي�ور.۱۳۹۲سهار، نذير احمد. ( -۷
سلوایی، هتلکوتس، يروسالف ف�ست اوتاچيمن. ژباړن: آهن�. محمدکاظم.  -۸
  �ولنه پي�ور.). قواعد علمی ژورناليزم. دانش خپرندويه ۱۳۴۵(
). راډيو پرو�رامونه، دانش خپرندويه �ولنه ۱۳۸۶ستانکزی، محمد عيسی. ( -۹

  پي�ور.
). راډيو ژورناليزم، مرکز نرشوطبع الفاروق، کابل ۱۳۹۲منيب،فريد احمد. ( -۱۰

  افغانستان.
  ).۴۱). راډیو، مطبعه دولتی کابل �رب مسلسل (۱۳۴۶واله، عبدالحق. ( -۱۱
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  سریزه

(Interview)  ، �یا مرکه د یوې �ان��ي �ان�ې د یوه کس رسه کی�ي لکه انجی
ډاک�ر ، ساینس پوه، ژورنالیست ، د زړه د ناروغي له پوه ، د کومې کلتوري یا �ولینزې 
ادارې له مرشانو او نورو رسه له دې �خه موخه داسې مرکه ده ، چې د کوم کس د 

د راسپ�لو له پاره رسته رسی�ي او یا د کوم کس د فکر او ژوند په  بېال بېالو خواوو
عامه تو�ه په تلویزیون او جریدو کې لیدل کی�ي �که د راډیو وخت محدودوي . 
مرکه کوونکی باید د مرکې چاپیریال ارام وسا� ، چې په هغې کې منحرف کوونکی 

ږ مزاحمت ونه ک�ي او وسایل د حواسو �رکز خراب نه ک�ي او دغه راز شور او زو
دغه راز نور افراد هم باید موجود نه وي . د مرکې د اطالعاتو د ثبت وسایل د مرکې 
د ډول پورې اړه لري . که فرضاً �ې�ونکی یا مرکه کوونکی په پخوا� پرو�رام رسه 
او د �ان��ې موخې په پام کې نیولو رسه د مرکې کار پیلوي نو له دې امله پوهی�و 

وه يش ، چې د کومو موضوعاتو او مسایلو په هکله له مرکه ورکوونکي �خه او باید پ
پو�تنې کوي او کوم �وابونه تعقیب ک�ي او د انسانیت کوم ډول اطالعات را�ول 
ک�ي ، چې وک�ای يش د �ې�نې د مسئلې �واب ورک�ي. له دې امله اړ دي، چې 

ه خکې فکر وک�ي او هغله مرکه ورکوونکي �خه د پو�تنو د ډول او شمېر په اړه م
تدوین او ترتیب ک�ي . مرکه کوونکی حالت او د پو�تنو د طرحه کولو ډول باید 
داسې وي ، چې لوم�ی د پل�نې حات �انته ونه نیيس او مرکه ورکوونکی ورنه خفه 
نه يش او د مرکه ورکوونکي منفي عکس العمل رامن� ته نه ک�ي . د بدن د غ�و د 
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شارو او کنایو رسه د اغراق ډوله �ر�ندونو یا د مرکه ورکوونکي حالت په بدلون او په ا
له خوا د حقایقو د پ�ولو له پاره زمینه برابره نه يش. مرکه د دې سبب کی�ي ، چې 
مرکه کیدونکی یا �واب ورکوونکی په �ه تو�ه د پو�تنو او �ې�نې په موخه �ه پوه 

د معلوماتو د تر السه کولو  يش او له دې امله د مناسبو �وابونو د درک، کشف او
امکانات رامن�ته کی�ي او له �ې�ونکي رسه د حقیقت او واقعیت په السته راوړلو او 
مجهولو د کشفولو په برخه کې مرسته کوي . په دې فصل کې راډیويي مرکه ، د 
مرکې ډولونه ، خربي مرکه ، معلوما� مرکه ، غیر رسمي مرکه ، مذاکرا� مرکه ، 

، مسلکي مرکه ، د مرکې د میتود ډولونه ، ساختار لرونکې یا منطقي شخيص مرکه 
مرکې، نیمه نا منظمه مرکه و نیمه ساختار لرونکې مرکه یا نیمه نامنظمې مرکې ، د 
مرکې په میتود کې اجرایي کتنې ، د هر ډول مرکې ل�ۍ ، د مرکې تودول ، س�ول 

، د  یکنې، خربوته پای ورکولاو د مرکې ت�ل ، د مرکې ثبتول ، د مرکې د میتود ل
مرکې د میتود نیم��تیاوې ، په مرکه کې د پام وړ �کي او نورو ته �ای ورک�ل شوی 

 او په تفصیل رسه توضیح شوي دي.
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  مرکه
ددې طریقې �خه په استفادې رسه راډیويي مرکه د ویناوو د ژوندي ډول �خه دی. 

د لیکوال د ویلو مطالبو بالقوه ظرفیت زیاتی�ي. د خلکو راوستل میکروفون ته 
هغوی، چې د ویلو 
لپاره ډېرې خربې 
لري ولې په لیکلو 
باندې قادر نه دي 
او یا د هغوی د 
دندو اشتغال میزان 
تر دې حده دی، 
چې د مختلفو لیکلو 

  ن ورته برابری�ي، چې خپلې خربې ووايي.لپاره وخت نه لري. دا امکا
خلک یو د بل رسه د زړه خواله او خربې ډېرې زیاتې خو�وي هغوی حتا د نورو له 
خربو �خه خوند اخيل. په همدې دلیل د مختلفو موضوع �انو وړاندې کول په 
راډیويي خپرونه کې د مرکې په ب�ه د خپرونې ساده ویناوو په قالب کې له بې کارې 

 .)۸۳:۱هرته دی(�خه ب
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  میداني مرکه

د س�وډیو نه بهر مرکه یا رپوټ د کيل او �ار په سطح د میدا� مرکې لپاره د اليس 
ثبت �خه کیدی يش ��ه واخلو. د اواز د ثبت د پکار اچولو طریقه او له هغې �خه 
او تر هغې مهمه استفاده ډېره مهمه ده. دست�اه د کار �خه د ا�اهي لرل دي. د 

مالقات �ای ته د 
ورتللو �خه مخکې د 
مرکې لپاره باید الندې 
موارد برريس یعنې 

  چک ک�ئ:
د بطریو چارچ  .1

 باید کنرتول يش.
تش یا خايل  .2

کې د  تکس�ونه باید اضايف له �ان رسه ولري دا �که ممکن ده، چې د کار پروخ
  نوي او مناسبې سوژې رسه مخامخ يش.

د مقصد په طرف د حرکت نه مخکې باید یو خايل کیست په �ېپ کې واچوي او په 
میک کې خربې کول او ثبت د کیفیت کنرتول کول او د هغې امتحان کول اړین 
دي. دا �که چې دا به ډېر نا�واره او مایوس کوونکي وي، چې د مرکې په پیل کې 

له نقص �خه خرب يش. مخکې د مرکې له رسته رسولو �خه اواز د سطحې  د دست�اه
د تعین لپاره او د �ېپ د عقرب د خو�ېدو �خه مطمن او اواز د کیس� د �رخولو او 

  د تاویدو کار باید رسته ورسوي.

http://electschreck.com/sample-cover-letter-broadcast-
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د �یني فني �کو په رعایت رسه کیدی يش �ه او بریالی مرکه وړاندې ک�ي. بل 
ره د استفادې وړ میکروفونونه په میدا� مرکه کې باید په مهم �کی دادې، چې زیات

یاد ولري، چې دا ډول میکروفون استع�ل ک�ي، چې د باد له غرس او بې �ای نا 
رابلل شویو زړه خرابونکو اوازونو �خه مخنیوی وک�ي. په داسې حال کې، چې له 

په یو د  هتاسو رسه باد نیونکی میکروفون نه وي کولی يش به ابتکاري ډول هغ
ست�ل کې تاو ک�ی او بیا هغه په درې پایه یا ترای پاټ باندې نصب ک�ی د باد�یر 

 .)۸۶:۱یا بادنیونکي ب�ه غوره کوي(
  )Interview	Radioراډیویي مرکھ (

ان�رویو د ان�ریزی ژبې کلمه ده، چې معنا یې خربې او اترې ده، مخامخ خربې په 
قاعده لیدنه اخیستل کی�ي، چې سوال او راډیو کې له مرکې �خه موخه داسې با 

�واب وي شوي خربې اترې تر �ه ای�ت وروسته خپری�ي. يس رشوډ په خپل 
په ژورنالېزم کې تر �ولو مهم کار د "کې لیکي:  Journalistic Interviewکتاب 

رپو�ېن� او او په رپو�ېن� کې تر �ولو مهم کار مرکه اخیستل دي. د مرکې موخه د 
  "پوري، مهمو یا پ�و معلوماتو تر السه کول دي.په زړه 

رکه د پالن م "ډاک�ر عبدالسالم خورشید په فن صحافت کې مرکه داسې تعریفوي: 
شوي لیدنې نوم دی. په اخباري اصطالح کې له هغه �خه موخه هغه لیدنه ده، چې 
په هغې کې پر �لیفون، شفاهي ډول یا په �ان��ي ډول حقایق او نظر معلومی�ي 

)۶۷:۲(. 
  د مرکې ډولونھ

 خربي مرکه .1
 معلوما� مرکه .2
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 ډله ییزه مرکه .3
 غیر رسمي مرکه .4
 مذاکر� مرکه .5
 مسلکي مرکه .6
  شخيص مرکه .7
	
zخبري مرکھ  

د ډېرو خلکو د په زړه پوري وايل لپاره خربي مرکه خپری�ي. دا مرکه ن�دې هر چا 
ته په زړه پوري وي. په هغې کې د مهمو پې�و په اړه له اړوندو کسانو رسه مرکې 

 کی�ي. 
  معلوماتي مرکھ

د کوم پالن یا پروژې په اړه د لوم�نیو معلوماتو د ترالسه کولو په موخه وي. په هغه 
پالن د راتلونکو ل��تونو، د هغه پالن له امله د سیمې د خلکو په ژوند کې د یوه 

 اغیز او نور معلومات شامل دي. په هغې کې عددونه او شمېرې په تفصیل بیانی�ي
  غیر رسمي مرکھ

دا مرکه د �ای او پرو�رام له �اکلو پرته کی�ي. کله چې کوم مرش چارواکی یوې 
ولو وروسته له هغه �خه یو �و پو�تنې کی�ي. غون�ې ته ور�ي او  هلته تر وینا ک

دغه ډول مرکه له ولسمرش، لوم�ی وزیر، ایالتي وزیرانو او نورو رسه کی�ي. �یني 
وختونه سختې پو�تنې کی�ي. �یني وخت د یوې پو�تنې په هکله د �ولو ��ونوالو 

 نظر پو�تل کی�ي بیا وروسته هغه اډې� کی�ي.
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  مذاکراتي مرکھ
علومولو لپاره کله، چې له یوه �خه د ډېرو خلکو نظر معلومی�ي نو د وليس غرب�ون م

هغې ته مذاکرا� مرکه ویل کی�ي. په هغې کې د یوې مسلې په اړوند د زیاتو خلکو 
 نظر معلومی�ي �و د کومې خربي پې�ې په ترڅ کې عامه نظر په ډا�ه يش. 

  شخصي مرکھ
  بیلو خواو د راسپ�لو لپارهله دې �خه موخه داسې مرکه ده، چې د کوم کس د بېال

کی�ي یا د کوم کس د فکر او ژوند د بېال بیلو خواو په هکله د هغه دفکر د معلومولو 
لپاره اخیستل کی�ي. دغه ډول مرکه په عامه تو�ه په تلویزیون او جریدو کې لیدل 

 کی�ي �که د راډیو وخت محدود وي.
وه، انجی�، ډاک�ر، ساینس پ دا مرکه د یوې �ان��ي �ان�ې د یوه رسه کی�ي لکه

ژورنالېست، د زړه د ناروغیو له پوه، د کومي کلتوري یا �ولنیزې ادارې له مرشانو 
رسه. ددې ډول مرکو لپاره مرکه کیدونکو ته له مخه تیارې اړین دی �و د اړوندې 

  .)۷:۳موضوع په اړه اړین معلومات ولري او مرکه معلوما� يش(
  د مرکې میتود

میتود دی، چې په هغه کې له �واب ویونکي رسه د پو�تنه کوونکي یا مرکه هغه 
�ی�ونکي د مستقیم ارتباط له الرې د �ی�نې د اړتیا وړ اطالعات را�ولی�ي. په 
واقعیت کې مرکه دوه اړخیزه مکامله ده، چې د پو�تنه کوونکي د پو�تنې په طرح 

�ي. دغه ولو په خاطر پيل کیکولو رسه په �ی�نې پوري د اړوندو اطالعاتو د ترالسه ک
  کار په مخامخ ډول یا د تلیفو� ارتباط له الرې رسته رسی�ي.

د مرکه کوونکي او مرکه کیدونکي ترمن� ددوستانه ارتباط �ین�ول ددغه میتود په 
��ورتیا کې مهم رول لري، �که مرکه په واقعیتونو، احساساتو، �ایالتو او د �واب 
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د پوهیدو په خاطر طرح او پرو�رام يې جوړی�ي. دغه  وروکونکي په عالیقو باندې
کار له مرکه کوونکي رسه د دوستانه ارتباط د �ین�ولو او د باور د رامن�ته کولو له 
مخې رسته رسی�ي. په دې میتود کې مرکه کوونکی په مرکه کیدونکي کې د نفوذ 

  په ل�ه کې نه وي.
د بدلون د رامن�ته کیدو  هغه نه غواړي، چې داسې عمل وک�ي، چې په هغه کې

سبب يش. دغه راز مرکه کوونکی باید پوه يش، چې صرب، خپلویتوب او د ناوړه 
رشایطو د رامن�ته کیدو زغم یو رضوري کار دی �که که چېرته وغواړي د نامالی�نو 
په مقابل کې عکس العمل �ر�ند ک�ي د مرکې کار مخته نه شی تللی. یعنې که 

کس العمل و�يي، چې د مرکه کیدونکي د �ر�ندونو په ډول چېرته مثبت یا منفي ع
کې بدلون رامن�ته ک�ي یا هغه وه�وي، چې د مطلب یا موضوع په بیانولو کې له 
اندازې زیات اغراق وک�ي یا هغه پ� ک�ي ددې سبب کی�ي، چې �ی�نکی یا مرکه 

وونکی ک کوونکی د مرکه کیدونکي درو� واقعیتونه درک نه ک�ي. له دې امله مرکه
باید په پوره صرب او حوصله رسه د مرکه کیدونکي ویناوې او �ر�ندونې ثبت ک�ي. 
دداسې کلمو او لغتونو �ر�ندول او د تاکیدي حالتونو نیول، چې د مرکې طبیعي 

 جریان دهغه له ت�لوري �خه وبايس باید له رسته رسولو �خه يې ډډه ويش.
 
  

  ندې �کو ته پام واړوي:مرکه کوونکی باید د مرکې په بهیر کې ال 
 مرکه باید د مرکه کیدونکي د طبع او روغتیا تهدیدوونکي او خالف نه وي. .1
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مرکه کوونکی باید مرکه کیدونکي د مرکې له موخو او ددغه کار لپاره د هغه د  .2
 �اکلو له علت �خه خرب ک�ي.

 مرکه کیدونکی باید د ثبت له میتود او د ورک�ل شوو �وابونو له ضبط �خه خرب .3
وي او هغه ومني یعنې دا، چې باید د ثبت له میتود �خه لکه لیکل، عالمه وهل، د 
غ� ضبط په دست�اه رسه غ� ضبط کول، میکروفون ای�ودلو یا عکس اخیستلو او 

 فلم اخیستلو رسه موافقه وک�ي.
لکه �ن�ه، چې وویل شول مرکه کوونکی باید ه�ه وک�ي، چې د مرکه  .4

ک�ي او هغه ته ډاډ ورک�ي، چې د مرکې موضوعات او کیدونکي باور �انته جلب 
�ر�ندونې په پ� او محرم پاتې يش. د مرکې کیدونکي د باور د راجلبولو لپاره باید 
مخکې وررسه �اس ونیول يش او دهغه د توجیه کولو وروسته په هغه کې الزمه 

 تیاری رامن�ته ک�ي.
فضا  ې واکمنه دوستانهمرکه کوونکی باید ه�ه وک�ي، چې په چاپیریال باند .5

او شوق رامن�ته کوونکي وي. د بېل�ې په تو�ه، مرکه د ست�یا سبب نه يش، بلکې 
ه�ه ويش، چې د مرکې �ای راحت وي او دمرکې وخت لن� وي د غه راز پخپله 
مرکه کوونکی هم باید په ارامی او راحت رسه مرکه وک�ي، �که له دې پرته د ست�یا 

دا، چې د مرکې له بهیر نه مخنیوی کوي، بلکې په مرکه رامن�ته کیدل نه یوازې 
 کیدونکي باندې هم اغېز کوي، چې ژر ست�ی يش.

مرکه کوونکی باید د مرکې په بهیر کې هو�یار او �یرک او په عین حال کې  .6
د طرح شوو مسائلو په وړاندې خپله بې تفاو� هم وسا� او که چېرته د �ر�ندونو 
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ووت (د بېل�ې په تو�ه انکار یا اغراق رامن�ته يش) د بهیر له طبیعي حالت �خه 
 مناسبو تدبیرونو په نیولو رسه هغه طبیعي جریان ته راو�ر�وئ.

مرکه کوونکی باید د مستقیمو او �ر�ندو �وابونو له ورکولو �خه، چې د مرکه  .7
کیدونکي د پو�تنې په برخه کې په موضوع کې د هغه د عقیدې �ر�ندوی �ان 

پرته که چېرته مرکه کیدونکی وک�ای يش د مرکه کوونکي د بې طرفې وسا� له دې 
حالت بدل ک�ي یا د مسلې يا موضوع په باره کې دهغه په عقیده پوه يش، کولی 
يش د پو�تنې د �واب بهیر ته په داسې ډول لوری ورک�ي، چې مرکه کوونکي ته 

 خوښ وي.
ه باره نکی د موضوع پمرکه کوونکی باید پاملرنه ولري که چېرته �واب ورکوو  .8

کې د پو�تنې او �واب ورکولو په دوام باندې ونه توانی�ي. د هغې په دوام باندې 
دې �ین�ار ونه ک�ي او دداسې یو حالت په پوهیدو رسه دې سمدالسه د بل نوي 

  مطلب او موضوع په لوري الر�ونه وک�ي.
او هم  هم فرهن� مرکه کوونکی باید د امکان ترحده له مرکه کوونکي رسه هم ژبه،

جنس وي، چې یو له بل رسه �ه تفاهم وک�ي. له دې نه پرته به مرکه له خن� رسه 
مخ يش او البته کله، چې بله چاره موجوده نه وي، له ژباړونکي �خه دې ��ه 
واخیستل يش او د مرکې کار دې یو داسې ژباړونکي ته پری�دي، چې په دې برخه 

پام ولرو، چې دداسې مرکې نتیجه به د مرکه کې یې زده ک�ه ک�ي وي خو باید 
کوونکي او مرکه کیدونکي ترمنخ د مستقیمو خربو په �یر اعتبار ونه لري. له دې 
رسبېره، د درېم شخص او کس شته والی د مرکې په چاپ�یال باندې منفي او ناوړه 

  اغېزه لري او ری�تني او صحیحه نتیجه ترې السته نه را�ي
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، چې مرکه کوونکی احساس وک�ي، چې د مرکې جریان په داسې وختونو کې .۱
له خپل اصيل ت� لوري �خه وتلی دی باید په الزمه هو�یاری او ظرافت رسه او 
دمناسبو پو�تنو په طرح کولو رسه د مرکې جریان خپل طبیعي ت� لوري ته 

 راو�ر�وي، خو باید د پو�تنې �واب مرکه کیدوونکي ته القا نه يش.
د ه�ه وک�ي، چې د مرکې پو�تنې ذهن ته وسپاري او ياد مرکه کوونکی بای .۲

 یې ک�ي او دهغو په طرحه کولو کې د منطقي ترتیب رعایت وک�ي.
مرکه کوونکی باید د مرکه کیدونکي عین مطالب د مرکي کارت ته ولی�دوي او  .۳

په هغو کې د شخيص نظریاتو له ��ولو �خه �ان وسا� او دغه راز له مرکه 
 جدل، مناقشې، او شور مشور �خه �ان وسا�. کیدونکي رسه له

مرکه کوونکی باید د مرکې چاپ�یال ارام او خلوت وسا�، چې په هغه کې  .۴
منحرف کوونکي وسایل د حواسو �رکز خراب نه ک�ي او دغه راز شور او زوږ 

 مزاحمت ونه ک�ي او دغه راز نور افراد هم باید موجود نه وي.
و�تنو د طرح کولو ډول باید داسې وي، چې لوم�ی د مرکه کوونکي حالت او د پ .۵

د پل�نې حالت �انته ونه نیيس او مرکه کیدونکی خپه نه يش او د مرکه کوونکي 
منفي عکس العمل رامن�ته نه ک�ي. دویم د بدن د غ�و د حالت په بدلون او په 

قو د یاشارو او کنایو رسه د اغراق ډوله �ر�ندونو یا د مرکه کیدونکي له خوا د حقا
 پ�ولو لپاره زمینه برابره نه يش.
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ه لمرکه کونکی د مرکې د کار له پای ته رسیدو وروسته باید ثبت شوي �وابونه  .۶
�ن� پرته یو �ل و�وري. که چېرته یې 
ولیدل، چې نیم��تیا موجوده وه او یا کوم 
سوال ته �واب ورک�ل شوی نه وی نو بیا 
دې له مرکه کیدونکي �خه �واب 
وغواړي او د مرکې کار دې پای ته 

  .)۱۴۵:۴ورسوي(
  د مرکې د اطالعاتو د ثبت وسایل

د مرکې د اطالعاتو د ثبت وسایل د مرکې 
په ډول پوري اړه لري. که فرضاً �ی�ونکی 

یا مرکه په پخوا� پرو�رام رسه او د �ان��ې موخې په پام کې نیولو رسه د مرکې 
کار پیلوي نو له دې امله پوهی�ي او باید پوه يش، چې د کومو موضوعاتو او مسایلو 

اساً تنې کوي او کوم �وابونه تعقیب ک�ي او اسپه هکله له مرکه کیدونکي �خه پو�
کوم ډول اطالعات را�ول ک�ي، چې وک�ای يش د �ی�نې د مسلې �واب ورک�ي. 
له دې امله مجبور دی، چې له مرکه کیدونکي �خه د پو�تنو د ډول او شمېر په باره 
کې مخکې فکر وک�ي او هغه تدوین او ترتیب ک�ي. مرکه کوونکی له دې وروسته 

په یوه مناسبه طریقه جوړوي ورکوي، چې د مرکې په کارت رسه یې تغیر وو. د  هغه
سوالونوله تدوین نه وروسته مرکه کوونکی هغوی په یوه مناسب طرف کې ترتیبوي، 
چې د مرکې کارت نومی�ي. د اطالعاتو د ثبت وسایل، د مرکې کارت دی، چې د 

ونه له په کې وي. دغه کارتموضوع او �ی�نې د مسلې رسه په ارتباط کې پو�تنې 

http://pusatmuzikreco.com.my/product
_info.php?products_id=27223  عکس 



  د راډیویي خپرونو تولید

Production of radio programs   

 

 

	
٢٢٢	

	
	 	

پو�تنلیکونو رسه ورته والی لري خو په دومره توپ� رسه، چې د هغو د پو�تنو حجم 
کم وي او کار یې هم له پو�تنلیکونو رسه توپ� لري. پو�تنلیکونه د پراخې مطالعې 
اود سرتې �ولنې د مطالعې په برخه کې وي، خو په مرکه کې د مطالعې وړ افراد ل� 

  د مرکې کارت د محدودو کسانو لپاره وي.وي او 
  د مرکې وسایل ھم د پو�تنلیکونو په �یر په دوه ډوله دي

الف: معیاري شوي وسایل، چې د هغو باور، 
اعتبار، او موثقیت منل شوی وي او د �ان��ي 
مطالعې لپاره یو شمېر پو�تنې لري دا د �ی�نې 

  لپاره ساده وسایل دي.
ب: د �ی�ونکي له خوا جوړ شوي یا غیر 
معیاري وسایل، چې د میزان شوو او معیاري 
وسایلو د نشتوايل په وخت کې �یني کار 

ا یې ریف او سازماندهي کوي یاخیستل کی�ي. دغه پو�تنې �ی�ونکی طراحي، تع
  جوړوي، چې باید له الزم باور �خه برخمن وي.

  د مرکې د میتود ډولونه
د مرکې ډولونه کولی يش په یو دوام لرونکي خط باندې و�ايو. دغه مرکې د کار د 

  ) ډولونو ویشل کی�ي:۳میتود او د اړوند سنجش د وسایلو له مخې په دریو (
 رکېساختار لرونکي یا منظمې م .1
 نیمه ساختارونکې یا نیمه منظمې مرکې .2
  غیر ساختار لرونکي یا غیر منظمې مرکې .3

https://i.ytimg.com/vi/VQLfbm9Npz8/
hqdefault.jpg24  عکس 



  د راډیویي خپرونو تولید

Production of radio programs   

 

 

	
٢٢٣	

	
	 	

  ساختار لرونکي یا منظمې مرکې
دغه مرکې، چې ت�يل، معیاري، او هدایت شوي مرکه هم ورته هم وايي او له مخکې 
�خه د سنجش شوو وسایلو درلودونکي ده یعنې د پو�تنو شمېر او ډول، ترتیب او 

پو�تنو کارتونه له مخکې �خه جوړ او تیار وي او مرکه کوونکي د مرکې دغه راز د 
په وخت کې له هغو �خه په کار اخستنه او په هغه ترتیب رسه، چې پو�تنې په کې 
تنظیم شوي وي د مرکې کار پيلوي. په دې میتود کې �ی�ونکي یا مرکه کوونکي 

او  لوم�یتوب حق ورک�ي کولی  يش له وسایلو �خه کار واخيل او دغو وسایلو ته د
هم کولی يش له خپلو جوړو شوو وسایلو �خه کار واخيل. په دې ډول مرکو کې له 
هر چا یو ډول پو�تنه په یو میتود تررسه کی�ي له دې امله د �وابونو ترمن� هر ډول 
توپیر داسې تصور کی�ي، چې ری�تنې دي. په دې ډول مرکو کې د خربو اترو په 

  شاملی�ي: محور کې الندې �کي
 متحد الشکل جوړ�ت �
 د مرکې د بهیر معیاري کول �
  د �وابونو د پرتله کولو وړتیا �

  نیمه نا منظمه مرکه
دغه ډول مرکې ته ازاده، خالصه، غیر معیاري او نه هدایت شوي مرکه وايي. په 
هغه کې د سنجش اواز مخکې له مخکې طراحي شوي وسایل نه وي. البته 
�ی�ونکي پرو�رام لري یعنې دغه میتود داسې نه دې، چې هدف او میتود ونه لري 

ې په دې معنا دی، چاو یا دا چې مرکه کوونکی �ه خاص پرو�رام ونه لري، بلکې 
�ی�ونکی د منظمې مرکې د میتود په �یر د خربو طراحي شوي وسایل نه لري. په 
�ان��ي ترتیب رسه د پو�تنو شمېر وررسه نه وي، بلکې د زیاتو دقیقو او ژورو رپو�ونو 
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د السته راوړلو لپاره زیاته ازادي او عمل لري له دې امله �ی�ونکی کولی يش زیات 
  یې �وابونه ترالسه ک�ي.دقیق او ری�ه 

په دې میتود کې پو�تنه کوونکی لوم�ۍ د مرکې پو�تنې په خپل ذهن کې لري یا 
امکان لري په یوه کاغذ یې یادا�ت ک�ي وي خو د هغو په طرح کې په �ان��ي 
ترتیب �ان ملزم نه بويل. یعنې هغه لوم�ی حالت او رشایطو ته په پام رسه او د 

ي په پام رسه له پو�تنو �خه یوه مناسبه پو�تنه طرح کو مرکه کیدونکي تیاری ته 
او د مرکې کار مخته وړي او بیا له رشایطو رسه مناسبه دویمه پو�تنه کوي او په 
همدې ډول نورې پو�تنې کوي. دویم د مرکې کوونکي لپاره ازادي زیاته وي، چې 

ه موضوع او نتظر که چېرته د مرکې د پو�تنو او �وابونو په ترڅ کې یوه نوي اوغیر م
مطلب رامن�ته شو، نو سمدالسه یوه مناسبه پو�تنه کوي، چې د اړوند �وابونو او 
معلوماتو شتمني او غنا زیاته ک�ي او په دې ډول د حقیقت د کشف په برخه کې یو 
�ام نور هم ن�دې يش. دریم دغه میتود د �واب ورکوونکي او  مرکه کوونکي لپاره 

ه محدودیت �خه لیرې د طرحه شوو پو�تنو په باره کې یوه مناسب وخت دی، چې ل
  خپل نظر ور دننه ک�ي.

په هر ډول، خالصه مرکه د مسئلې په ژوروايل باندې د پوهیدو په برخه کې یو 
مناسب میتود دی. په تېره بیا، چې د مرکې لپاره ل� کسان وي. په همدې دلیل یو 

وونکي کاران، او د زده ک�ې الر�شمېر کلینکي ارواپوهان، �ولینز مرستندویان، سال 
په خپلو �ی�ونو کې د ازادې او نا منظمې مرکې له میتود �خه کار اخيل �که، چې 
د ازادې مرکې دغه میتود د کیفي اطالعاتو او معلوماتو د السته راوړلو په برخه کې 

  مناسب میتود دی.
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. مهم ابعاد جوړوي په دې ډول مرکو کې د خربو اترو محتوا او سیاق دواړه ددغه بهیر
  په دې ډول مرکو کې په الندې �کو باندې زیات �ین�ار کی�ي:

 رو�انه �ر�ندونه او توضیح �
  په �ه او استادانه ډول د چارو ترتیب او تنظیم �

  نیمه ساختار لرونکي یا نیمه منظمه مرکه
په دغه ډول مرکو کې زیاتره وختونه مرکه کوونکی ازادي لري، چې د خپل  �

ې په �ان��و طریقو رسه وک�ي. که �ه هم مرکه کوونکی حارض او چمتو ژوندانه کیس
 وي، چې د روایت دوام تحریک ک�ي.

مرکه کوونکی له مرکه کیدونکي رسه د یوه فعال شخص په ډول، چې تر  �
�ی�نې الندې عمل کوي نه د حقایقو او تجربو په باره کې د یو رپوټ ورکوونکي په 

 تو�ه
د بحث وړ موضوع شخيص، صمیمي او هیجا� په دغه میتود کې غالباً  �

موضوعات وي او مقصد دا وي، چې د خلکو د ژوندانه د تجربو په برخه کې سم 
 معلومات او پوهه ترالسه ک�ي.

د مرکې کیدونکي کیسه او روایت او په هغه میتود رسه، چې دغه کیسه او  �
مونو د پی�ن و�راروایت د مرکې کوونکي له خوا تعبیر او تفسیر کی�ي د روایتي پر 

  .)۲۷:۵پربنس� جوړوي او  شکل ورکول کی�ي(
  د مرکې په میتود کې اجرایي کتنې

د �ی�ونکي لپاره د پرو�رام د جوړولو د پیل او د مرکې د پوره کولو په برخه کې الزمه 
  ده، چې �ینو اجرایوي �کو ته پام واوړي او هغه په الندې ډول دي:
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وايل او موثق وايل او د اطالعاتو د را�ولولو په برخه الف: د سنجش د وسایلو د باور 
  کې باید ډاده يش.

  ب: د مرکه کیدونکي لپاره دې له هرې خوا �خه باید مساوي رشایط رعایت ک�ي.
ج: د سنجش د وسایلو د توجیه او د هغو د بشپ�یدو او دغه راز د مرکې د رسته رسولو 

وسایلو رسه دې ضمیمه ک�ي، چې لپاره دې �ان��ی رهن� ترتیب او د سنجش له 
مرکه کوونکی هغې ته په مراجعې رسه د پو�تنو �وابونه او احت�يل ابهامات ترالسه 

  ک�ي.
د: ه�ه دې وک�ي، چې د رپو�ونو د ثبت او ساتلو لپاره د غ� د ثبت او  دوربین په 

غو ه�یر له مرستندویو وسایلو �خه ��ه واخيل، خو باید د مرکې ترپیل د مخه او له 
�خه له کار اخیستلو د مخه د مرکه کیدونکي رسه باید موضوع �کار ک�ي او دهغه 

  موافقه ترالسه ک�ي.
ه: د پو�تنلیک د میتود په �یر مرکه کوونکی باید لوم�ی په توجیهي او �وونیزه 
دوره کې ��ون وک�ي، چې د �ی�نې او مرکې له بېال بیلو مسایلو رسه اشنا يش. په 

دواړه نظري او عميل خواوې باید شاملې وي. په دې ډول به مرکه  دغه زده ک�ه کې
  کوونکی الزم مهارتونه ترالسه ک�ي.

و: �ه به وي، چې مرکه کوونکی سنجش او د اطالعاتو د را�ولولو وسایل او په بل 
عبارت د مرکې کارت مخکې له مخکې ونه آزمویي، چې د هغوی له باوروايل او 

کار مرسته کوي، چې هم د سنجش وسایل اصالح  موثقیت �خه ډډه ويش. دغه
يش او هم مرکه کوونکی الزمه عميل زده ک�ه ترالسه ک�ي. البته توصیه او سپار�تنه 
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کی�ي، چې په �ی�نه کې تر زیاتې اندازې پوري له تجربه کارو مرکه کوونکو �خه 
  ��ه واخیستل يش.

ته �کلونه او سنجشونه رس ز: د مرکې میدان او ساحې ته د ورت� لپاره باید الزم ا
  ورسی�ي.

لوم�ی باید له مرکه کیدونکي شخص رسه د وخت د �اکلو لپاره الزمه ه�هن�ی 
  ويش.

دویم مرکه باید په ادب او درناوی او د مرکه کیدونکي د عالقې رسه سم میتودونو 
  پربنس� پیل يش.

او  ونکيح: که چېرته �و تنه مرکه رسته ورسوي نو باید اجرایوي او هدایت کو 
�ارونکي سازمان دې جوړ يش، چې د مرکه کوونکو د کار �ارنه وک�ي او د رامن�ته 

  کیدونکي اجرایوي مسیر ستونزې حل ک�ي.
  د ھر ډول مرکې ل�ۍ

 مقدمه( رسیزه) (د نیکو اړیکو رامن�ته کول او ایجادول) �
 )Warm upد مرکې تودول یا ( �
 )Contentد مرکې اصيل م� ( �
 )Cool upد مرکې س�ول ( �
 )Closureمرکې ته خا�ه ورکول ( �

  مقدمه (رسیزه) (د نیکو اړیکو رامن�ته کول) -الف
 د خپلې �ی�نې موخه رو�انه کول �
 �ی�نه �ه ته وايي؟ �
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 تاسو په دغو را�ولو شوو معلوماتو �ه کوی؟ �
 تاسو �ومره وخت ته اړتیا لری؟ �
 ه نشته�وابون�واب ویونکو ته ډاډ ورک�ئ، چې ددغو پو�تنو لپاره سم او نا سم  �
د مرکې د ثبت لپاره اجازه واخلئ، نه دا چې فرض ک�ی، چې دغه معلومات تاسو  �

  ته درک�ل يش.
  

  )Warm upد مرکې تودول ( -ب
له مرکه کیدونکي رسه مرسته وک�ئ، چې په راحت کې يش او ډاډ احساس  �

 ک�ي.
 ډاډ حاصل ک�ئ، چې ستاسو لوم�ن� پو�تنې اسانه وي، چې �واب ورک�ی يش. �
 په خپلو پو�تنو کې ډېرې شخيص پو�تنې مه شاملوی. �
خپل کار په ډېره عامه طریقه رسه پيل ک�ی، چې ستاسو کلیدي موضوعاتو او  �

  مالحظاتو ته رسیده �ي وک�ي
  )Cool of and Closureس�ول او د مرکې ت�ل (  -ج
وروسته له هغه، چې تاسو خپل عمده موضوعات احتوا ک�ي، امکان لري ډېر  �

 هیجا� موضوعات وي. شخيص یا
 یو شمېر عمومي پو�تنې وک�ئ. �
 فضا په راحت کې وساتئ �
  مثبت یادد�تونه د مرکې د پای ورکولو لپاره وړاندې ک�ئ. �
  )Closureخربې پای ته رسول ( -د



  د راډيويي خپرونو توليد

Production of radio programs   

 

 

	
٢٢٩	

	
	 	

له �واب ورکوونکو �خه هیله وک�ئ که چېرته د ویلو لپاره �ه ولري او غواړي  �
تاسو ته ویيل وي، هغوی دې پرې اقدام هغه ورباندې ورزیات ک�ي، چې پخوا یې 

 وک�ي.
له �واب ورکوونکو �خه هیله وک�ئ که چېرته هیله ولری له تاسو �خه پو�تنه  �

 وک�ي، هغه پو�تنه دې وک�ي.
  په پای کې له هغوی �خه په مینه مننه وک�ئ. �
 
  د مرکې ثبتول -هـ
 د �یپ یا ریکارډر په واسطه مرکې او خربې اترې ثبت ک�ئ. �
 ثبت ک�ئ، چې باید هغه په یاد ولرئ. هغه شیان �
 په زیاته رشحه رسه یادداشت واخلئ. �
 مهم شیان ثبت ک�ئ، چې باید هغه په خاطر کې ولری. �
 انعطاف منل: د غیر متوقعه پې�و لپاره تیاری ولرئ. �
  د مرکې د متیود �ی�نې -و
) مطالعې د مرکې لپاره د مرکې میتود مناسب Case studyد ژورې او موردي ( .1

میتود دی، �که، چې په هغې کې تر مطالعې الندې افراد محدود وي نو له دې 
امله د �ی�نې د �ولنې پراخوالی کم، خو د مطالعې ژوروالی ډېر زیات دی او �ی�ونکی 
کولی يش په �ه تو�ه د اړوند مطالعې موضوع ژوروالی او زاویه پیدا ک�ي. د 

دي، اجت�عي او محیطي نابرابري یا ماشومانو او ناساز�ارو افرادو یا دیوې اقتصا
 دروا� ناروغانو په هکله مطالعه د مرکې په میتود رسه په �ه تو�ه رسته رسی�ي
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د مرکې میتود د �ولنې د هغو افرادو لپاره، چې الزم سواد ونه لري ډېر ��ور دی  .2
 �که، چې پو�تنلیکونه �ی�نه او مطالعه بشپ�والی نيش.

کیدونکي یا �واب ورکوونکی په �ه تو�ه د  مرکه ددې سبب کی�ي، چې مرکه .3
پو�تنو او �ی�نې په موخو �ه پوه يش له دې امله د مناسبو �وابونو د درک، کشف، 
او د معلوماتو دتر السه کولو امکان رامن�ته کی�ي او له �ی�ونکي رسه د حقیقت او 

 واقعیت په السته راوړلو او مجهولو د کشفولو په برخه کې مرسته کوي.
رکه کوونکي او مرکه کیدونکي ترمن� مناسب محیط او چاپ�یال رامن�ته د م .4

کی�ي او ددې سبب کی�ي، چې �واب ورکوونکی له �ی�ونکي رسه الزمه مرسته 
 وک�ي او هغه د �ی�نې موخو ته ورسوي.

که چېرته مرکه او په تېره ازاده مرکه د مرکه کوونکي په هو�یاره الر�ونه رسه  .5
ب کی�ي، چې �واب ورکونکی خپله اندیشه او مفکوره په رسته ورسی�ي ددې سب

  ازادۍ او مینه رسه بیان ک�ي.
  د مرکې د ميتود نيم��تياوې

دغه میتود ډېر وخت نیيس، زیات ل��ت او وخت غواړي او کم او محدود خلک  .1
 د پيژندنې او �ی�نې الندې نیيس.

په �یر د  میتودد مرکې د میتود له الرې السته راغيل معلومات د پو�تنلیک د  .2
سرتې �ولنې په برخه کې کار ورکولی نه يش �که، چې دغه معلومات د محدود 

 شمېر کسانو پر بنس� والړ وي.
د اطالعاتو د تغبیر او تفسیر قابیلیت په تېره بیا په ازادو مرکو کې �کته او �ی�  .3

ې کوي او �ی�ونکي باید په دې کار کې زیات پام او حوصله ولري ان دا، چې د مر 
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له پیل �خه د مخه باید �ی�ونکی د اطالعاتو د تحلیل او تفسیر میتود ا�کل او 
 طرحه ک�ي.

په دغه میتود کې تجربه کارو او ازمای�ت شوو مرکه کوونکو ته اړتیا ده، �که،  .4
چې مرکه کول یو تخصيص او مسلکي کار دی او هر �وک یې له عهدې �خه نه 

 يش وتلی.
 که کوونکي او مرکه کیدونکي ترمن� �ین�ی�ي دهغه شخيص �اسونه، چې د مر  .5

دواړو خواو ترمن� د عاطفي اړیکو د پراخوايل سبب کی�ي. له دې امله امکان لري، 
چې اطالعات او معلومات د شخيص نظرونو له �ر�ندولو رسه �� يش او مرکه 
کوونکی داسې �وابونه ورک�ي، چې د مرکه کوونکي خوښ يش، که �ه هم واقعیت 

ي یا مرکه کیدونکي د مخه تردې، چې د واقعیتونو په کشف پسې ه�ه وک�ي ونه لر 
 داسې قضیې او خاص حالتونه و�ی�ي، چې دهغه حدسونه پیاوړي ک�ي.

�رن�ه، چې مرکه یو انعطاف منوونکی میتود دی احت�ل لري، چې ددې سبب  .6
ه کيش مرکه کوونکی فکر وک�ي، چې هر ډول یې زړه وغواړي، پو�تنه وک�ي یا مر 

کیدونکي تصور وک�ي، چې هر �ه یې زړه وغواړي ووایي طبیعي ده، چې دغه ډول 
 تصورات د اطالعاتو په صحت کې، چې را�ولی�ي اخالل رامن�ته کوي.

  پھ مرکھ کې د پام وړ �کي
  په مرکه کې باید الندې �کي په پام کې ونیول يش

پکار �و  اړیکه نه دهد مرکوال او مرکه کیدونکي ترمن� ډېر ترشیفا� او رسمي  .1
په خپل من� کې پردیتوب احساس نه ک�ي. د پردیتوب د احساس پرمهال �واب 
 ورکوونکی ازادې خربې نه کوي او له هغه �خه ډېر معلومات نه يش ترالسه کیدلی.
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مرکوال باید په دې پوه وي، چې هغه شخيص خربې نه کوي بلکې �وله مرکه  .2
ر دي، چې د اوریدونکو د استازې حق ادا یې خپری�ي �که نو داسې پو�تنې پکا

ک�ي. د اوریدونکو استازي هغه وخت کیدای يش، چې کله مرکوال د اوریدونکو په 
شکونو او پو�تنو خرب وي. که مرکه د اوریدونکو د ذهني پو�تنو اړوند نه وي نو 

 اوریدونکي هغه نه اوري.
�ه يش. د مرکه د مرکه کیدونکي غ� ل� لوړ پکار دی �و دهغه ارز�ت په ډا .3

کیدونکي خربې باید غو�ې یعنې قطع نه يش. له دې رسه دهغه پام بل لور ته اړوي 
 ددې خربې امکان شته، چې اصل �واب ور�ینې پاتې يش.

مرکوال �ايي د اوریدلو پروخت یوا�ې رس و�وروي هو �ه صیب، سمه ده بلکل  .4
ي. په پاملرنه خرابی�ستا خربه پر �ای ده او داسې نورو خربو رسه مرکه کیدونکي 

هغې کې خربې کوونکی په خپلو خربو کې �ن� احساسوي او په سمه تو�ه یې نه 
 يش ویلی.

پو�تنه له یوې �ان��ي زاویې مه کوئ. ددې مطلب دادې، چې پو�تونکی  .5
 یوا�ې د خپل فکر تايئد یا کومه �ان��ې خربه کول غواړي.

ل کولو پروخت د زیاتې پو�تنه په خوښ او هسک انداز رسه وک�ئ او د سوا .6
خپلوي انداز خپل ک�ئ، چې مرکه کیدونکې دا ونه ��ي، چې هغه ازمايي. په خوښ 
انداز د پو�تنو �واب کې په عامه تو�ه خوښ غرب�ون وي سخته پو�تنه هم په �ه 

 او نرم انداز وک�ئ.
د مرکې موضوع او شخصیت ته په پام رسه پو�تنې تیارې ک�ئ. د پو�تنو خاکه  .7

 ک�ئ. د مرکې تیاری ډېر مهم وي. برابره
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که مرکه که مذاکرا� وي نو �کاره ده په هغې کې مرکوال له یو �خه زیاتو  .8
خلکو رسه مرکه کوي. په دغې صورت کې مرکوال داسې تاثر ونه ک�ي، چې هغه د 
کوم نظر پلوي یا مخالف دی. په بله وینا ناپیلی انداز خپل ک�ئ �و خلک په خو�ی 

 ت درک�يرسه ډېر معلوما
د معلوما� مرکې لپاره داسې کسان غوره ک�ئ، چې د اړوندې موضوع کار پوه  .9

 وي. د مرکې لپاره تل د یوې ادارې مرش غوره کی�ي.
مرکه، چې په کوم ترتیب ثبتی�ي رضور نه ده، چې په هغه ترتیب خپره يش. .10

رتیب ت هغې ته یوه بله ب�ه هم ورکول کیدلی شی.که د پو�تنو د لیکلو پرمهال کوم
چې   په پای کې وي نو له ثبت وروسته هغه ترتیب بدلیدلی يش. دا هم کیدای يش،

مرکه کیدونکی په من� یا پای کې کومه ډېره ارز�تناکه خربه وک�ي نو په ای�ې� کې 
 پروډیرس هغه پیل ته را اړولی يش.

زیاته غوره داده، چې پروډیورس په خپله مرکه وک�ي، �که نوموړی په اسانه د .11
رکې لورې �اکلی يش. که پرودیرس د کوم المل له مخې مرکه ونه يش کولی نو، م

کوم بل داسې �وک هغې ته ��ري، چې د پروډیورس په �ولو غو�تنو پوه شی او د 
 مرکې خیال هم وسا� �و د پروډیورس د خو�ې مرکه وکولی يش.

 مرکوال ته د موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو ترالسه کول پکار دي..12
 له چا رسه، چې مرکه کوي هغه �ه وپیژ�..13
 مرکوال ته له سیمه یزو او ميل سیاست �خه خربیدل په کار دي.14
د پو�تنو انداز باید غوړیدلی او لهجه په زړه پوري وي.په نیويل انداز د پو�تنو .15

 کول نه دي پکار.
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تر مرکې د مخه وخت، �ای، او پو�تنې �اکل پکار دي په دې رسه یوه �ه مرکه .16
 دلی يش.کی
د مرکې لپاره د وخت �اکلو لپاره مرکه کیدونکي ته د دومره وخت ورکول اړین .17

دي، چې هغه په اسانه مرکه وکولی يش. غوره داده، چې هغه ته پو�تنې ورو�ودل 
يش �و اړوند عددونه او شمېرې په اسان� رسه را�ولې ک�ی يش. له دې رسه مرکه 

 ډېره کره او معلوما� کی�ي.
ید یو له بل رسه اړوندې وي او د خربو په �یر ت�او لري. د یوې پو�تنې پو�تنې با.18

 په اړه پو�تنې په ترتیب رسه وپو�تل يش. د پو�تنو تکرار نه دي پکار.
 پو�تنې اسانه او د پوهاوي وړ پکار دي..19
تر مرکې دمخه دا ویل پکار دي، چې دا مرکه د راډیو لپاره ده، �که یې نو ثبتوو. .20

 ېپ ریکارډر په لیدو رسه �کني کی�ي.�یني کسان د �
د مرکې تر پیلولو د مخه د �و دقیقو لپاره په س�وډیو کې ازادې خربې وک�ئ �و .21

 دمرکې کیدونکي وېره او پردیتوب له من�ه والړ يش.
مرکوال دې په مرکه کې خپله پوهه نه په ډا�ه کوي. د هرې پو�تنې د �واب .22

  .)۶۷:۶کلمې سختې وي ( تایید اړین نه دی او نه �ایي د پو�تنې
  مرکې

امریکايي خربیال کرستین جنجر وایي: مرکه د رپوټ جوړولو بنس�یز توکی دی. 
مرکه د معلوماتو، نظریاتو او تجربو تبادله ده. هغه �ه، چې مرکه له نورو بحثونو 
بیلوي دادې، چې د پو�تنو مسیرد خربیال په الس وي. د مرکې تنظیم تل اسانه نه 

ک�ي په �ان��ې تو�ه کله، چې وي. خلک غواړي، چې له خربیال رسه خربې و 
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رپوټ یوه پیچلې موضوع وي. کله، چې له عامو چارواکو رسه خربې کوئ لوم�ی 
له مقدمې نه پیل وک�ئ، �که خلک غواړي، پوه يش چې لوړپوړي چارواکي �ه کار 

  کوي.
تجربه لرونکو خربیاالنو موندلې، چې د ب�نې په غو�تنه، او د هغو خن�ونو په لري 

 آن هغه چارواکي، چې له مرکې نه بیزار هم وي، مرکې ته یې کولو کولی يش
راوکاوږی او مرکې ته یې وه�وي. که هغوی وخت نه درلود خربیال کولی يش د 
مرکې لپاره یو �ان��ی وخت و�اکي یا هم هغه �ای، چې خربیال وکولی يش له 

رکې ممرکه کوونکي رسه خربې وک�ي، و�اکي. د لن� وخت غو�تنه هم کولی يش د 
  لپاره د چمتو کیدو په برخه کې مرسته وک�ي.

هغوی ویری�ي، �که فکر کوي، چې دغه رپوټ هغوی بد معريف کوي. په درناوي 
له هغوی رسه خربې مرسته کوي، چې هغوی خپل ډار پری�دي او له تاسو رسه مرکې 

 ،ته چمتو يش. هغوی نه پوهی�ي، چې �ه ووایي. خربیال باید دا ورته په ډا�ه ک�ي
چې ولې په دې رپوټ کې دهغوی نظر ته اړتیا ده او دا هم ورته رو�انه ک�ي، چې 
له نوموړي �خه د کومو معلوماتو ترالسه کولو ته اړتیا لري. چارواکو ته الس رسی 
�ران وي خو خربیال باید د هغوی سکرتر یا هم دعامه اړیکو �ان�ې ته وريش او د 

ې یال ته شک پیدا شو، چې �ايي غو�تنه یمرکې لپاره وخت واخيل. که چېرته خرب
ترچارواکي ونه رسیده، �یني خربیاالن بیا خپل وړ کس ته لیک استوي او یا هم د 
غرمې  د ډوډۍ پرمهال یا هم له رسمي وخت نه وروسته له هغوی رسه تیلیفو� 

  اړیکه نیيس او کو�� کوي هغوی ته �ان ورورسوي.
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دې وړاندې، چې له نوموړي مو پو�تنې  کله، چې د مرکې وخت و�اکل شو او له
�روی�نې پیل ک�ې، ل� چمتوايل ته اړتیا شته. �یني خربیاالن یو ل� پو�تنې برابروي، 
خو د مرکې پرمهال یې نه لويل، بلکې د مرکې په پای کې د خپلو پو�تنو لېست ته 

  مراجعه کوي، چې ډاډه يش ایا �ولې پو�تنې یې پو�تيل دي.
ال تیر جوړوي. سوالونه د ک�تې د تیغې په �یر دي، چې ک�ت� پو�تنې د مرکې د م

ته دمسیر په ورکولو کې مهمه ون�ه لري. د �و پو�تنو �واب �ايي بشپ� معلومات، 
حیرانوونکي �وابونه او ستاسو له توقع نه ډېر معلومات وي. ناسمې پو�تنې تاسو 

ډېرې  ې، چېحیرانوي، چې ولې دا کس ستاسې له خربو ناخو�ی�ي. هغه پو�تن
مشخصې وي �ایي، چې تاسو په یو ناسم لوري سم ک�ي. د رپوټ د لیکلو او چمتو 

  کولو لپاره په مهارت مرکه بنس�یز عنرص بلل کی�ي.
لوم�ۍ پو�تنه په مرکه کې ډېره مهمه ده، �که د پو�تنې لحن د نورو پو�تنو مسیر 

�تنو ماتونکو پو  او لوری �اکي. ډېر شمیر خربیاالن غواړي، چې مرکه په �ن�ل
)(Ice breaker  پیل ک�ي، چې په دې تو�ه مقابل لوری د ارام� احساس وک�ي

دغه شان پو�تنه ستاسو رسه مرسته کوي، چې مقابل لوری مو پو�تنو ته په ډاډه 
زړه �واب درک�ي او ستاسو شتون له نوموړي رسه ستونزې نه را والړوي او د باور 

 ه پو�تنې پرانیستې پو�تې دي، چې یوا�ې د هوفضأ رامن� ته کوي. ډېر وخت غور 
یا نه په کلمو نه �وابی�ي بلکې نورو معلوماتو ته هم اړتیا لري. که له یوې خوا غوره 
ده، چې �ې پو�تنې وپو�تئ، خو بل لوری دا هم مهمه ده، چې مقابل لوري ته 

 ،واک ورک�ئ، چې خربې وک�ي او تاسو غيل اوسئ او مهم معلومات ترالسه ک�ئ
  هغه �ه، چې اورئ تاسو ته د نورو پو�تنو چانس په الس درکوي.



  د راډیویي خپرونو تولید

Production of radio programs   

 

 

	
٢٣٧	

	
	 	

رابرټ سیجل، چې په واشن��ن کې په ميل راډيو کې کار کوي، نوموړی د خپلې 
هغې مرکې په اړه �ر�ندونې لري، چې له یوه ترکي دیپلومات رسه یې پر پاپ جان 

م�ۍ نوموړي لو  پال باندې د یوه ترکي و��ي له برید وروسته تر رسه ک�ي وه. د
پو�تنه داوه: ایا تاسو ویلی شئ ددې کس، چې د ای�الیا په کوم �ای کې ژوند 
کوي، هلته �ه کوي؟ �ه ډول د ای�الیا ویزه ورک�ل شوي وه؟ ددې �ولو پو�تنو 
�واب منفي وه. له ډېر کو�� وروسته سیجل دمه وک�ه ن�دې و، چې له مرکې تېر 

ته ک�ه: له دې پرته، چې هغه په ترکیه کې یو يش، خو خربیال دا چوپتیا په دې ما
مشهور قاتل وه او د یوې سرتې ور�پا�ې د اډیی�ر له تروره وروسته له زندان نه 
وت�تید، سیجل وایي: �ه به داوه، چې خپله مرکه کې په دې پو�تنه پیل ک�ي وه، 

  چې دې کس په اړه راته معلومات راک�ي.
وري یا هم د تیلیفون پرلیکه د برې�نالیک له لخربیال کولی يش له مقابل لوري رسه 

د تیلیفو� پیغام له لوري مرکه وک�ي خو هره طریقه خپلې �ی��ې او نیم��تیاوی 
لري. یوه مرکه د یو کس په اړه بشپ� احساس راکوي په دیوالونو باندې �ه ډول 
ان�ورنه دي؟ ایا مېز پاک دی؟ په املارۍ کې �ه ډول کتابونه دي؟ له مرکه 

یدونکي رسه لیدنه خربیال ته دا توان ورکوي، چې د نوموړي د برخورد او چلند په ک
کتو دیوې رسچینې په تو�ه پر نوموړي د اعتبار کچه و�اکي. ایا نوموړی په غوسه 

  دی یا ارامه؟ ایا نوموړی غواړي له خربیال رسه و�وري؟
لې هغه مرکې پد پونی�ر په انستیتوت کې د ورکشاپونو مرش کوستوفر سکالون د خ

کیسه بیانوي، چې له یوې میرمنې رسه، چې می�ه یې د رسطان د ناروغ� له امله 
م� شوی و، ک�ي وه. د متوفی میرمنې نوموړي ته �ول کور و�ودو او د خوب په 
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خونه کې یې وویل: پوهی�ې، چې زه هره شپه د خپل خاوند ل� عطر په بال�ت وهم 
رسه دی. دغه هغه جزیئات دي، چې  او تراوسه هم احساسوم، چې هغه زما

لوستونکی احساسوي، چې سکالون دا مرکه نېغ په نېغه تررسه ک�ې نه د تیلیفون یا 
  د انالین له الرې.

تیلیفو� مرکه ل� وخت نیيس او �یني خربیاالن هغه د یادا�ت نیولو لپاره غوره 
ه وسا�. اړیک ��ي، �که خربیال دې ته اړ نه وي، چې له مقابل لوري رسه د سرت�و

آن دا چې هغوی کولی يش، چې په کمپیو�ر کې هم یاداشتونه ولیکي. د برې�نا 
لیک له الرې مرکه کیدای يش په هغو مواردو کې، چې مقابل لوری لرې وي، ��وره 
وي خو خربیال هغه �ه، چې ویل کی�ي اوریدلی نه يش او هم په مناسب وخت 

  کې هغه تعقیقبولی نه يش.
ه الرې د لن�و پیغامونو پرم� مرکه کول هم د تیلیفون مرکې ته ورته دي د ان�رنې� ل

خو په دې صورت کې ستونزه داده، چې په دې باور کول ستونزمن دي، چې ایا کوم 
کس، چې د ان�رنې� او کمپیو�ر تر شا ناست او �وابونه لیکي حقیقي دی او که 

  �ن�ه؟
ور�پا�ې د خرب په خونه کې د د همدې اندی�نې د مخنیوي په خاطر د ویرجینیا 

انالین راپو�ونو لپاره یوه ت�الره جوړه ک�ې ده. د ان�رنې� خدمتونه، لکه نور مزي 
(لین) خدمتونه کن�رولی�ي. هغه خربیاالن، چې د برې�نالیک یا هم د انالین له نورو 
 ب�و نه کار اخيل، باید ه�غه حرفوي معیارونه په پام کې ونیيس. هغوی باید �ان د
خربیال په تو�ه وپيژ� او ووايي، چې �ه ډول معلومات پل�ي او ولې؟ هغوی باید 
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د واقعیتونو، نظرونو ه�غه ارزونه وک�ي، چې کله د معلوماتو د نورو ب�و د ترالسه 
  کولو پرمهال یې کوي.

مهمه نده، چې هغوی �ه ډول مرکه کوي ډېر شمېر خربیاالن که �ه هم �یني 
هغه اخر ته سا�، په لوم�ي رسکې مرکه لن�ه کوي خو بیا پو�تنې وررسه وي خو 

یې وروسته په دغو سوالونو غزوي. خربیاالن له هغه چا رسه، چې مرکه کوي ددوهم 
�ل لپاره د اړیکې الره چاره هم پو�تي، په �ان��ې تو�ه که چېرې خربیال غواړي 

و�تنه هم وه بله پ�و ساعته وروسته له نوموړي نه مننه وک�ي ډېر شمېر خربیاالن ی
لري، هغه دا چې که مرکه کیدونکی کس د مرکې په پای کې پو�تي چې په دې 

  اړه نو د چار رسه خربې وک�م.
  بنس�يزې الرې چارې

ډېرې مرکې ثبت کی�ي او دلیل يې دادی، چې خربیال وکولی يش هغه �ه یې، 
�ه داده،  وچې پو�تيل او هغه �ه یې، چې اوریديل په دقیقه تو�ه نسبت ورک�ي ا

چې نوموړی کس په دې اړه وپوهی�ي. په �ان��ې تو�ه هغه کسان، چې په 
ور�پا�و، راډیو، تلویزیون کې له نقل قولونو رسه هغومره روږدي (بلد) نه وي. که 
چېرته معلومات ثبت نه يش، نو مرکه کیدونکی باید له دغو معلوماتو نه د ��ې 

  رسه موافقه وک�ي. اخیستنې په �رن�وايل پوه يش او له هغې
یوه مرکه ددې لپاره نه ده، چې چاته نسبت ورک�ل يش، بلکې مرکه ددې لپاره کی�ي، 
چې په رپوټ کې یې له معلوماتو نه کار واخیستل يش او د رسچینې نه په مستقیمه 
تو�ه نقل کی�ي. خربیال کولی يش په عامه تو�ه یوه رسچینه معريف ک�ي. د بېل�ې 
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چارو وزرات او یا د یوه ساخت�� رشکت انجی� او داسې نور، خو په تو�ه د بهرنیو 
  په دې رشط، چې مقابل لوری یې له خپریدو رسه موافقه ک�ي وي.

ډېرې خربي ادارې نااشنا رسچینو نه د کار اخیستو لپاره لیکيل ت�الرې لري، د 
وساتل  هبېل�ې په تو�ه نیویارک �ایمز وایي: نا�ر�ندې رسچینې باید هغو حاالتو ت

يش، چې پرته د هغې معلوماتو نه رپوټ خپریدلی نه يش، که �ه هم داعتبار وړ او 
د خرب ارز�ت لپاره مهم وبلل يش. کله، چې له دغو معلوماتو کار اخلو موږ باید دې 
ته ژمن اوسو، نه یوا�ې داچې لوستونکي د هغې اعتبار ته راماتوو بلکې دا هم 

  یزې نه �ه زده ک�ي دي.�ر�نده ک�و، چې موږ له دې ان�
خربیال باید دې ته ژر قانع نه يش، چې مقابل لوری له پخوان� سابقې نه وغ�ی�ي 
�که پوهی�ي، چې دا موضوع نوموړي ته نه ور�ر�ي. له یوې رسچینې نه پرته له 
دې، چې نوم يې واخیستل يش، کار اخیستل د معلوماتو په اړه اعتبار موضوع له 

  م ستونزمنه کوي.اوریدونکي رسه نوره ه
  پو�تنې د مرکې د مال تير دی

�یني وخت داسې پی�ي�ي، چې خربیال باید د موضوع شالید په اړه معلومات ترالسه 
ک�ي او دا یوا�ین� الره ده، چې رسچینه خربو ته چمتو کوي. رسچینه د خپل 
خوندیتوب په اړه اندی�نه لري او که نور پوه يش، چې نوموړي له خربیال رسه د 
خربو لپاره موافقه ک�ې ده، چې د پخوا په اړه معلومات ورک�ي. هر یو په خپل وار 
رسه د �ان په اړه اندی�نه پیدا کوي. الندې الر�وونې له پخوان� سابقې �خه د 

  موفقیت لپاره د پریک�ې په اړه دي:
 د رپوټ دا موضوع د �ولنې له ډېرې اندی�نې نه رسچینه اخيل. �
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 معلومات ثبت ک�ل يش.بله الره نه شته، چې  �
رسچینه په هغه موقف کې ده، چې په حقیقت کې پوه يش (ستاسو په رپوټ  �

 کې)، چې ولې د رسچینې نوم باید واخیستل يش.
په �ینو پالزمینو کې دولتي ادارې د پخوان� په اړه غ�ی�ي. ژور شالید په دې معنی 

ه تو�ه مستقیم نقل قول پده، چې له معلوماتو نه کار اخیستل کیدی يش خو، نه د 
ثبت شوي معلومات د نورو رسچینو لپاره تکراریدلی نه يش خو د خربیال لپاره ډېر 

  ارز�ت لري.
دا په خربیال پورې ده، چې ډاډه يش دواړه لوري په موضوع پوه شوي او د مرکې 
په اړه یې اسايس قواعدو رسه موافقه ک�ې ده. �یني وخت رسچینه غواړي، چې د 

من� کې هر�ه بدل ک�ي او ووايي، چې تاسو نه شئ کولی له دې معلوماتو  مرکې په
نه کار واخلئ �که نو �ه داده، چې هر�ه له ه�غه پیل نه سم ولیکئ او د معلوماتو 
له ړن�ولو او له هغې نه له تیریدو رسه ترهغې، چې امکان لري او له مرکې وړاندې 

  یې په اړه �ه ویل شوي موافقه مه کوئ.
االن باید پوه يش، چې �ومره کولی يش ر�تیني واويس او د رسچینې پيژن�لوي خربی

ساتلی يش. د �ینو دلیلونو له مخې خربیاالن له �واښ رسه مخامخ کی�ي او �یني 
یې بیا آن بندي کی�ي خو دا په داسې صورت کې ده، چې که هغوی محکمې ته د 

  محرمو معلوماتو په اړه له ویلو نه ډډه وک�ي.
ربیال غواړي له �واښ رسه مخامخ نه يش نو �ه داده، چې په رپوټ کې د که خ

رسچینې پيژند�لوي وک�ي. �یني خربیاالن دا وړتیا لري، چې له بهر نه ثبت شوي 
غ�ونه له رسه ثبت ک�ي. اریک نادلر د همدغو کسانو له ډلې یو دی. کله، چې یوه 
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off the record  ې خطره نه، چې په بشپ�ه تو�ه بمرکه بشپ�ه شوه هغه �یني نقل قولو
وایي. کله، چې رسچینې  on the recordدي لويل او پو�تنه کوي، چې ولی هغه 

وررسه ومنله یاداشتونه خپل بیا لويل او د کار د اخیستو لپاره یې د مرکې کیدونکي 
  اجازه ترالسه کوي.

 ې د رسچینېخربیاالنو ته مهمه داده، چې د هغو معلوماتو په اړه �ان پوه ک�ي، چ
له لوري ورباندې محدودیت ل�ول شوی یعنی معلومات تر یو ل� رشایطو الندې را�ول 
شوي او تر یوه �اکيل وخت پوري نه يش کارول کیدای. د بېل�ې په تو�ه یوه دولتي 
اداره له دې وړاندې، چې خپله نوې ت�الره اعالن ک�ي �ايي، چې �و ساعته 

ه خربیال رسه مرسته کوي، چې د نوې پالیسی وړاندې یې خالصه چمتو ک�ي. دا ل
په اړه له جوړیدونکي کنفرانس وړاندې �ان چمتو ک�ي، خو هغه خربیاالن، چې په 
دې اړه یې معلومات له وړاندې ترالسه ک�ي تر هغې وخته له یو ل� محدودیتونو رسه 

  مخامخ وي.
  پھ سمھ تو�ھ ترالسھ کول

 لو مهمه شتمني ده او سموالی د هغې د ساتلود باور ترالسه کول د یوه خربیال تر �و 
لپاره �ه وسیله ده. خربیال باید �ول معلومات، چې د رپوټ لپاره یې ترالسه کوي 
چک ک�ي او آن باید دوهم �لې یې هم چک ک�ي. خربیاالن هم تیروتنه کوي خو 

امریکايي ور�پا�ې  postland oregnignدا تیروتنې باید ډېرې ل�ې وي. کله، چې 
پله تیروتنه مطالعه ک�ه نو اډی�ران یې دې پایلې ته ورسیدل، چې تېروتنه د دریو خ

  الملونو له امله رامن� ته شوې ده:
 له حافظې نه کار اخیستل .1



  د راډيويي خپرونو توليد

Production of radio programs   

 

 

	
٢٤٣	

	
	 	

 فرض کول .2
 له دوهمې رسچینې رسه معامله .3
  خربیاالن په رپو�ونو کې د تېروتنو د مخینوي لپاره په لوم�ۍ لیکه کې را�ي .4

  News	of	Sourceخبري سرچينې 
په خربیالی کې د رسچینې �ر�نداوی او پر رسچینې ډډه د خرب او خربیال مهمه دنده 
��ل کی�ي. کله، چې خربیال له یوې رسچینې یا خربي �ان�ې خرب او د خرب جزئیات 
اخيل د رسچینې یادون یې اړین دي هغه پې�ې، چې ری�ې یې ژورې او النجمنې 

  وي رسچینه یادول یې مهم بلل کی�ي.
د خرب لیکنې په ادبیاتو کې د رسچینې بحث ته ډېر ارز�ت ورکول کی�ي. رسچینه 
ری�ه او آر بلل کی�ي. حقیقي او حقوقي  اشخاص د خرب رسچینه کیدای يش حقیقي 
افراد لکه ولسمرش، وزیر، د پوهنتون او نوري �ولنې او مؤسسې. خربي رسچینې 

  حقوقي شخصیت هم کیدای يش.
  د ��ې اخيستنې اړتيا.لھ خبري سرچينې �خھ 

  د خرب د رسچینې شتون او �ر�نداوی د مخاطبانو اړتیا او غو�تنه ده.
مخطبان کولی يش له دې الرې د خرب پر روغتیا، ر�تینتوب او مخیني وپوهی�ي او 
تر ارزونې الندې ونیسيکه �ه هم پدې وروستیو کې د بری�نايي او نورو رسچینو په 

ن کار نابوري رسچینو په پرتله او توپیرولناشو� او ستونزم زیاتوايل رسه د بې باوره او
دی، خو بیا هم د خرب له رسچینې �خه د ��ې اخیستنې اړتیا په الندې برخو کې 

  پي�ی�ي.
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	السوند (مستند کول)
په پورتنیو کر�و کې مو وویل، چې د رسچینو �ر�نداوی او د خرب ر�تینتوب د 

د خرب السوندتوب او پر رسچینې ډډه د خرب  مخاطبانو په اړینو غو�تنو کې را�ي.
  ارز�ت او سوچه توب ته قوت ورب�ي.

 باور او ویسا .1
کله کله د خرب رسچینه �ر�نده خو ویسا او باور یې کم وي. خربیال باید ه�ه وک�ي، 
چې د خرب لپاره �ر�نده باوري رسچینه غوره ک�ي. که چېرته د یوې نا باوري رسچینې 

ی يش خرب نیم�ری او یا هم درواغ وخیژي. دغه نیم��تیا او پر خرب ډډه ويش کیدا
 دروغ خپرونې د خربیال حیثیت تر پو�تنې الندې راويل.

  
 پاز خالص .2

کله کله داسې خربونه ورکول کی�ي، چې ر�تینتوب او بې شکه وي. که چېرې 
خربیال یا خربي رسنې غواړي د خرب له پاز او مسؤلیته �ان خالص ک�ي. رسچینه 

یې اسانه او غوره الره ده. ډېر وخت داسې پي�ی�ي، چې خربي رسنې یا  راوړل
  خربیال پي�ې ته په رسیدو کې له ستونزو رسه مخ کی�ي.

دغه وخت خربیال یا رسنی اړې دي، چې له نورو رسه د سیالی او د خرب په خپراوی 
نیو ته سکې د پي�ی، او د مخاطبانو د اړتیاوو په پام کې نیولو رسه خربي رسچینې  ر 

مخ وراړوي. که چېرې د خرب په خپراوی کې بی�ه او د پی�ې نه پخلی د خرب په دروغ 
  ختو وپایئ�ي. رسنی او خربیال یې له مسؤلیته خالص دی.
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د سارې په ډول که د یو سیايس مرش یا نورو کسانو د وژل کیدو په �یر خرب درته 
 ان د خالصې او له نورورارسیدلی وی او په روغتیا کې یې شک در اوچتی�ي. د �

رسنیو رسه د سیال� په خاطر کولی يش. خرب د رسچینې په یادون رسه خپور ک�ي: 
د ایتوتاس د خربي اژانس له مخې احمدشاه مسعود درې ور�ې مخکې م� شوی 

  دی.
په پورتنی بی�له کې تاسې �وری، چې دخرب ارز�ت او حساسیت له مخې خربي 

شوي که خرب دروغ وخیژي پر رسنی او خپرونو یې  رسچینه د خرب په پیل کې راوړل
باور نه وي، خو بیا هم د امکان تربریده د خرب د ر�تینتوب او نورو اړینو توکیو په اړه 

  پل�نه پکار ده.
د پورتني خرب په اړه باید ووایم کله، چې ما په سهار ور�پا�ه کې دخربي ای�ی�ور 

. ه خرب مو له راډیويي �پو واخیست(خرب سموونکي) په تو�ه دنده تررسه کوله دغ
کله، چې د خرب رسلیک لی� او م� جوړیدل، په رس لیک کې مو د رسچینې توري 
غ� ک�ل( اتوتاس). سهار، چې کله خرب خپور شوه د تلیفون په کر�ه د �کن�لو وار 
نه وه د �ان د خالصی لپاره د رسچینې نوم یاد ک�ي او کو�� مو کاوه د خرب 

مسؤلیت په رسچینې ورواچوو، خو �و شیبې وروسته خرب ری�تیا شو  ترنی�يي زیات
��و ته  ۷۰۰۰��و �خه  ۳۰۰۰او د ور�پا�ې تیراژ په دوهم چاپ رسه له 

 .)۱۱۹:۷ورسید(
  لھ سرچينې د ��ې اخيستنې الرې چارې

په چاپي او بری�نايي خپرونو کې له رسچینې �خه په بیال بیلو ډولونو ��ه اخیستل 
  کی�ي.
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a. (مطبوعات) خپرونې 
په خپرونو کې د پي�ې �ای او رسچینه زیاتره د خرب په پیل کې راوړل کی�ي. د 

  بیل�ې په تو�ه:
 کابل (هیواد خربیال) �
 نیویارک، د مل�رو ملتونو ودانې، رویرت خربي اژانس �
 کندهار (يس، این، این) �
 پی�ور (خربي رسچینې) �
  سیول، سویيل کوریا (اتوتاس) �

انه کې تاسې �وری هغه پي�ې، چې د رامن� ته کیدو سیمې یې رو� په پورتنیو بیل�و
نه وي هلته د �ار او هیواد نومونه راوړل کی�ي. یا که د پې�ې په اړه �و خربي 
رسچینو خرب ورک�ی وي تاسې کولی شی د خرب په پیل کې خربي رسچینې یا اژانسونه 

  راوړئ.
b. راډیو تلویزیون 

زیون ډول له خپرونو رسه توپ� لري. د راډیو تلوی په راډیو تلویزیون کې رسچینې یا
مخاطبان له رسچینې رسه د ور�پا�و او خپرونو په �یر نه مخامخ کی�ي. خربیاالن 
کولی يش رسچینه د خرب په پرانیستي کر�ه (افتتاحیه، لی�، م�) او نورو برخو کې 

  راوړي.
c. اژانسونه 

ونو کې د پې�ې د �ای سیمې ) په تلکس او خرب News agenciesد خربي اژانسونو (
او نورو توکیو تر�ن� د خرب استولو نې�ه، رسچینه، او نور اړین �کي هم راوړل کی�ي. 
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مه باخرت. د ارسایلو د هوایي پوځ یوې  ۲۷د غازې �ار، فرانسپرس، د وری ۱/۱۷
 چورلکې نن سهار د غازی پر جنو� سیمو کې راک�ي بریدونه وک�ل.

 
  

  د سرچينو ډولونھ
  رسچینې بیال، بېل ډولونه لري، چې پر�ینو به یې ر�ا واچوو

 )Journalistsخربیاالن ( .1
خربیاالن له خپل چاپیریال �خه د خربتیا، مطالعې او ژورې �یرک� په درلودو او 
لوستوالو او اوریدونکو د اړتیا او غو�تنو په پام کې نیولو رسه د خرب سیمې ارزوي. 

سیمې ته ننو�ي او د خرب په موندلو، جوړاوی او خپراوی تر ارزونې او پیژندې وروسته 
  الس پوري کوي.

 شاهدان .2
د خربیال لپاره تر�ولو غوره رسچینه د پې�ې عیني شاهد او په پي�ه کې دخیل کسان 
دي. خربیال په عیني حاالتو کې د یته نه اړو�ي، چې په رسچینو پسې و�ر�ي، 

  ورئيل رسچینه مونديل. الندې خرب و��که خربیال اوس یوه ډېره ارز�تناکه او غ�ت
دلويي جر�ې ��ینه استازو په �غرده د خپلو حقوقو نارې وهيل او د مجاهدینو پر 

 مرشانو يې �کونه کول.
 )Editorsپازواالن ( .3

پازواالن د �ولنې د واقعیتونو او هر اړخیزو مسائلو له مطالعې رسه په خپله د خرب 
رسچینې �ر�ي. ډېری ای�ی�ران د �ولنې له مشهورو نوماندانو، سیايس او �ولنیزو 
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�یرو رسه راشه درشه او نژدې اړیکې لري. دغه اړیکې په خرب موندلو او د رسچینې 
ی�ی�ران کولی يش له م�و او مشهورو کسانو رسه په يدا کولو کې غوره رول لوبوي. ا

 په تیلیفو� اړیکو غوره او مهم خربونه ترالسه ک�ي.
 )News Editorsخربي مدیران ( .4

خربي مدیران د �ولنې، رسنی او خلکو د اړتیاوو د ميل او ن�یوال وضعیت د پيژندلو 
ه په �اس رس  پر بنس� د خرب جوړولو پریک�ه کوی. دغه کسان له بیال، بیلو رسنیو

کې غوره خربونه ترالسه کوي. رسنی کولی يش د خربي ای�ی�رانو له �اس او اړیکو 
  �خه په استفادې رسه له نورو رسنیو غوره خربونه ترالسه ک�ي.

 )Mediaخربي رسن� ( .5
رسنې هم د خربیاالنو د رسچینې په تو�ه پيژندل کی�ي او زیاتره ور�پا�ې، جریدې 

بل پر خربونو ډډه کوي. که چېرې دکابل نننیو خربونو ته �یر او نورې خپرونې د یو 
شو ډېر داسې خربونه او مطالب به پکې ووینو، چې بی�اه مو له راډیو اوتلویزیون 

  �خه اوریديل وي.
همدا راز ډېرې بري�نايي خپرونې له چاپي خربونو ��ه اخيل، خو یو �کی، چې د 

نیو پام کې ونیيس دادی، چې له نورو رسخربي رسنیو ��تنان او پازوال يې باید په 
  لکه (ان�رنې� یا بری�نا پا�و) تر بریده زیاته استفاده، د رسنیو اعتبار را�ی�وي.

 سازمانونه، ادارې او... .6
سازمانونه، ادراې، �وندونه، او نور �ولنیز ار�انونه، چې د بیال بېلو پې�و او مسائلو په 

یکونه خپروي، دا هم د خربیال لپاره یوه اړه خپل لیکونه، اطالعا� او پریک�ه ل
  خربي رسچینه بلل کی�ي.
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 )Information Bankد اطالعاتو بانک ( .7
د اطالعاتو بانک د معلوماتو یوه تېزه، بی�ن� او ډاډمنه رسچینه ده. د اطالعاتو په 
بانک کې ميل او ن�یوال خربونه، د �وندونو، ډلو �پلو او نورو �ولنیزو ادارو اطالعیې 

ې وي. خربیال کولی يش له �ن� پرته یې ترالسه ک�ي. د اطالعاتو بانک کولی پرت
  يش د وړ طرحې پربنس� په ډېر ل� وخت کې دیوې پې�ې المل هم جوت ک�ي.

 Public Relation�ولیزې (عامه اړیکې)  .8
د سازمانونو �ولیزې اړیکې هم یوه خربي رسچینه جوړوي. دغه اړیکې د خربیال او 

  هم غ�ی او اسانتیاوو برابرولو یوه غوره الره ده. رسچینې ترمن� د
 خلک (ولس) .9

ولس هم خربي رسنیو ته د پې�و د بهیر په لی�د او د خرب ورکولو رسه د خربیاالنو 
 لپاره غوره خربي رسچینه جوړي.

  
 وړ رسچینې .10

تر باوري رسچینو وروسته هغه رسچینې مهمې او اړینې بلل کی�ي، چې د یو چا تر 
وړتیا الندې وي. د بېل�ې په تو�ه د دفاع وزیر د دفاع وزارت په چارو کې د واک او 

وړتیا وړ رسچینه ده. دغه رسچینه نيش کولی په مايل، ډیپلوماتیکو او نورو چارو کې 
  مالومات ورک�ي یوازې پر خپلو وړتیاوو (صالحیتونو) او اړوندو چارو را�رخي.

 )Formal Sourcesرسمي رسچینې ( .11
کې هغه رسچینې را�ي، چې په رسمي ډول د اطالعاتو او خرب ورکولو  په دې ډول

وړتیا ولري. د خپلو کاري چارو، پرمختیاوو او نورو فعالیتونو په اړه خربي رسنیو ته 
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معلومات ورکوي او پدې ډول هم اداره او هم رسنی دواړه رسه ن�لوي. د پولیسو 
و اداره د الرو او د مل�رو ملتونمنصبوال د امنیتي خرب، ملکي چارواکي، حکومتي ت�

برشي مرستو لپاره �ايي رسمي رسچینې وي. په رسمي رسچینو کې د رسمي چارواکو 
  لکه د کورنیو چارو ویاند او نورو چارواکو تائید راوړل اړین دي.

ډېر وخت داسې پی�ی�ي، چې وینا د یو تن خو رسچینه یې په �ولې ادارې پوري 
و �اون�یو هیوادونو خپرونو دغه ستونزه زیاته ده او ډېر ت�يل کی�ي. د افغانستان ا

وخت داسې هم پي�ي�ي، چې د رسنی او ادارې ترمن� خربه محکمې ته ورسی�ي. 
کله کله د یوې پې�ې په اړه متضاد نظرونه وي. د پې�ې یو اړخ پر بل اړخ تور ل�وي، 

ونزې د چې ستونزې پیدا کوي او دوهم بیا پر لوم�ي هغه پ�ه اچوي دغه ست
افغانستان په �یر په ج��ه �پيل هیواد کې زیاتې دي.، په دغسې النجمنو او رسه 
�کر حاالتو کې خربیال ته پکار ده، چې د دواړو اړخونو (دواړو رسچینو) نظرونه خپاره 

  ک�ي.
د خربیالی په ن�یوال سبک کې د رسچینې خربي په �ولیز ډول په �ر�ند ډوړل نه 

معلومات تر السه شوي وي، چې خربې به نن پای ته  راوړل کی�ي او که داسې
  ورسی�ي.

  داسې ان�یرل کی�ي، چې او...
د خرب او معلوماتو د ورک�ې لپاره رسچینه باید �ر�نده او معلومه وي. شک او ابهام 
د خرب او خربیال ارز�ت او حیثیت ته زیان رسوي. په افغانستان کې زیاتره خربونه 

 چینې رسه خپری�ي او دغه ستونزه مخ پر زیاتیدو ده.په مجهويل او نا�ر�ندې رس 
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  په سرچينه �ن�ه اعتبار کولی شو؟
دخربي رسنیو مخاطبان تل ه�ه کوي، چې د خرب یا پې�ې د رسچینې هویت او 
اعتبار معلوم ک�ي. له خربونو او نورو خربي ژانرونو رسه د رسچینو راوړل د خرب د تائید 

و ه پر پې�ه او خرب د ډاډ زمینه برابروي. د رسچیناو ر�تینتوب تر�ن� مخاطبانو ت
یادون د ومره اړین بری�ي، چې کله کله خربي رسنی د پو�تنې او �روی�نې المل 

 هم کر�ي.
	د ور�پا�ې سرچينې

�کو کې  ۱۲په ور�پا�و او چاپي خپرونو د شویو مطالبو رسچینې او اخ�ونه زیاتره په 
  را�ي.

ژورنالېستانو او لیکوالو له خوا د ور�پا�ې د هغه خربونه او  رسلیکنې، چې د  .۱
 خپریدو په سیمه کې چمتو کی�ي.

 له هیواد او بهر نه د �ان��و او ثابتو خربیاالنو رالی�يل مطالب. .۲
 د ور�پا�و د غیر مستقیمو همکارانو لیکنې. .۳
 د کورنیو او بهرنیو اژانسونو سپ�نې او خپرونې. .۴
و رسمي ادارو تر السه شوي اعالمې د �ولنیزو اړیکو له �ان�و �خه ددولتي ا .۵

 او خربونه.
 د �وندونو، ډلو، �ولنو، او عادي خلکو ترالسه شوي خربونه. .۶
 له کورنیو او بهرنیو خربي رسنیو اخیستل شوي مطالب. .۷
 د کورن� راډیويي او تلویزیو� خپرونې .۸
 د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو او استازیو ور�ینی، اونیزې ا و میاشتنی خپرونې .۹

 او بولی�نونه.
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 د تلیفون او لیک الرې د لوستوالو رالی�يل خربونه. .۱۰
 له کتابتونونو او ارشیفونو چمتو مطالب. .۱۱
  له مستندو خربي فلمونو چمتو شوي مالومات او مطالب .۱۲

خو د چاپي خپرونو تر �ولو ارز�تمنې خربي رسچینې د خپلو خربیاالنو �ان��ي 
 اوو اوغو�تنو رسه سم چمتوکی�ي. ور�پا�ېراپورتاژونه دي، چې د لوستوالو له اړتی

او نوري خربي رسنې د موضوع تناسب ته په پاملرنې رسه دغه ډول راپور تاژونو ته 
ډېر ارز�ت ورکوي. تولید شوي خربونه او راپورتاژونه د خربي رسنیو د کار کوونکو او 

  پازوالو په بشپ� ډاډ رسه خپری�ي.
  د ارواپوهنې له مخې د رسچینې اعتبار .13

) په اړه ډېرې کمې �ی�نې تر رسه شوي، Source Credibilityد رسچینې د اعتبار (
) په بحث کې په دې Attitude Changeخو د �ولنیزي ارواپوهنې د �ایل بدلون (

اړه ډېر �ه ویل شوي او دایې رو�انه ک�یده، چې پیغامونه په یوه او رسه ورته کچه 
 ه شته، چې د هغو اغېزو کچه لوړوي یا یېاغېز نه پریبايس. �یني �ان��ي الملون

  د اغېز مخنیوی کوي. په ارواپوهنه کې رسچینې له دریو اړخونو مطالعه کی�ي:
 د پیغام رسچینه .1
 د پیغام من�پان�ه .2
 پیغام اخیستونکی .3

د �ولنیزي ارواپوهنې پدغه بحث کې د پیغام رسچینه د یادو شویو �ایالتو د بدلون 
چینې باور، را�کون او �واک له زاویو د ارزونې وړ بلل تر �ولو سرت المل او د رس 

  شویده.
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  پر سرچينه اعتبار
مسلک یا �ان�وايل پر رسچینه د اعتبار تر�ولو سرت المل کی�ي، �که ډیری خلک د 
�ان�والو او کار پوهانو پر خربو باور کوي او په س�ه سینه یې مني. په بله وینا، د 

، او مننې رسه مخ کی�ي. ډېر ل� داسې پی�ی�ۍ اعتبار وړ رسچینه نظر له ستاینې
 چې کارپوه او مسلکي رسچینه دې تر نیوکو الندې رايش.

 
  

  د سرچينې را�کون
ظاهري را�کون او محبوبیت د رسچینې اعتبار نوره هم ډیروي. دغه �ان��نه تر ډېره 
بریده په سودا�ریزو اشتهارونو کې کارول کی�ي، �که د رسچینې د پیغام 
اخیستونکي د را�کون او پرمخطبانو د ډېر اغېز المل �ر�ي. دغسې بېل�ې په راډیو 
تلویزیونونو او نورو خربي رسنیو کې په ترا ډول لیدلی شو. مشهور او نومو� 

  ه�مندان، لوبغاړي، د ج��و اتالن یې جوتې بېل�ې دي.
  د سرچينې �واک

التو پیغام اخیستونکي پر�ای�یني ارواپوهان پدې اند دي، چې د رسچینې �واک د 
اغېز شیندي او ډېر ژر پکې خپری�ي یانې �ومره، چې رسچینه د اعتبار او �واک 

  ��تنه وي په همغه کچه یې اغېز هم ډېر وي.
  د سرچينې د اعتبار په اړه �ي�نې

 ۱۹۸۹او  ۱۹۸۵مخکې مو وویل، چې په دې اړه دومره �ی�نې ندې شوي خو په 
متحده ایاالتو کې د ور�پا�و، خربیاالنو او  رسچینې د اعتبار  کالونو کې د امریکا په

  په اړه یو �ه �ی�نې وشوې، چې بده پایله یې درولوده.



  د راډیویي خپرونو تولید

Production of radio programs   

 

 

	
٢٥٤	

	
	 	

) Kristin Mac Grath) او کریس�ن مک �راڅ (Cecile Gazianoيس سیلو �ازیانو (
کال يې په امریکا کې د خپل �ی�نیز راپورتاژ په   ۱۹۸۵لوم�� کسان وو، چې په 

زه کې د رسچینې اعتبار په اړه یو �ه ولیکل. هغوی د راپور د رسچینې د اعتبار رسی
�ی�نه پر دوو مخینو (سابقو) ووېشله: په ترڅ کې د رسچینې د اعتبار لپاره دوه توکي 

  په �وته ک�ل:
 )Trustworthinessری�تینتوب ( .1
 )Expertise�ان�والی ( .2

پاملرنه د شننی المل و�ر�ي. دغه مسئله ددې المل شوه، چې د �ی�ونکو �وله 
�ی�ونکي پردې وپوهیدل، چې د رسچینې اعتبار �و اړخیز مفهوم لی�دوي او �ان��نې 
یې په هر ارزونه کې بدلون مومي.د رسچینې د اعتبار په اړه �یني �ی�ونکي د خربونو 
(جغرفیايي ډ�ر) د بدلونونو د یو مهم لوبغاړي په تو�ه پیژ�. �ینو �ی�نو دا �وديل 
ده، چې د �ینو �ولنو خلک په سیمه ییزو مسایلو کې تر راډیو تلویزیون نه ور�پا�و 
ته ډېر ارز�ت ورکوي او رپو�ونه د ميل او ن�یوالو مسایلو په برخه کې بیا د ور�پا�و 

کال �ی�نه په �و  ۱۹۸۵په پرتله راډیو تلویزیون ته ډېر ارز�ت ورکوي.  د امریکا د 
  برخو کې تررسه شویده.

 چینې د اعتبار اړخونو ته کتنه.د رس  .1
د ور�پا�و ا وتلویزیون (ارتباطي) وسایلو د خربونو په برخه کې د خلکو د خرب  .2

 پېژندنې او �یز لوړتیا.
 په سیمه ییز پو�� کې د اتبا ستونزې. .3
  د رسچینې د اعتبار اړخونه. .4
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المل  هله �ی�نې �خه د السته راغلیو پایلو شننه دا�يي، چې د رسچینې د اعتبار پ
سکالو�انې راغون�ې شوي دي. ان�ول او نیاو، بې غريض،  ۱۲(عامل) کې الندې 

د پې�ې بشپ�ه سپ�نه، روغتیا، د خلکو د �ا� ژوند درن�ت، د پلویانو �ار، د �ولنیز 
ژوند او اړوندو موضوعاتو شتوالی، له الواکونو نه د حقیقتونو بیلتون، وسیامنتوب، د 

 په دریو الملونو (نیاو، ری�تینتوب، او روغتیا) وویشلخلکو خو�ي، سکالو، باید 
يش. په هر حال په دغه �ی�نه کې دور�پا�ې او راډیو تلویزیون د السته راغيل اعتبار 

  توکیو پوري ت�يل دي. ۱۲کچه په پورتنیو 
  د ډلھ ییزو اړیکو د وسایلو پیژندنھ

و غوره بللی ولو خربي وسایلد �ی�نې په اوږدو کې له یوه مورد پرته تلویزیون تر نورو �
شو دغه �ی�نه په امریکا کې شویده، نه په افغانستان او�اون�یو هیوادو کې په دغو 
پو�تنو او پل�نو کې نی�یي خلکو ور�پا�ه د خپلې هندارې رسن� په تو�ه �اکله.که 
دغه �ی�نه د افغانستان په �یر په یوه بری�نايي هیواد کې تررسه يش، راډیو �ايي 

 .)۱۵۱:۸کو تر �ولو را�کوونکي اومنيل وسیله يش(د خل
  وړیا سرچینې او مخبر

پل�ونکي خربیال ته د رضا کاره رسچینو په باره کې هم له ډېر احتیاطه کار اخیستل 
په کار دی. کوم خلک، چې پخپله خو�ه او وړیا تو�ه پل�ونکي خربیال ته د هر 

هغه و موخو د پوره کولو لپاره دډول مرستې کولو ��ر وهي نو هغه په اصل کې د خپل
له ژورنالستیک  حیثیت �خه د ��ې اخیستلو کو�� کوي. هغوی �ه پوهی�ي، 
چې کوم شی، چې هغه خپله ور�پا�ه کې نه يش چاپ کولی هغه د خربیال په مرسته 

 خپروي او په دې ډول له هغه �خه ��ه اخیستلی يش.
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ې بې غرضه مرستې وړاندیز ددې خربي شونتیا ډېره ل�ه وي، چې یو رضاکار دد
وک�ي. په عمومي تو�ه هی�وک په رضاکارانه ډول دیوه خربیال وسیله ده جوړی�ي 
هغه خامخا موخه او غرض لري. �ايي دا موخه ډېره عادي وي، �یني وختونه داسې 
خلک دیو بل چا د کار الې جوړی�ي. �ويل رضاکارې رسچینې هم داسې نه وي، چې 

دونکي مخلص، دیانتداره او ميل جذبې لرونکي، چې د له خدای (ج) �خه ویری
خپل چاپیریال له بد ��لو �خه تن� يش نو ډېر قیمتي او ارز�تناک معلومات 
خربیال ته برابروي، داسې معلومات، چې له دې رسچینې پرته بل چېرته نه موندل 

ر دې اکی�ي.د دارن�ه اجور� مخربانو په باره کې هم له احتیاطه کار اخیستل په ک
کیدای يش، چې کوم مسلکي ���ر د معلوماتو د برابرولو په پلمه، ور�پا�ه او یا 
کومه بله رسن� تېر بايس. په لویدی� املان کې نازي مرش د ه�لر یاد�تونه د �و لکو 
 ډالرو په بدل کې پریوې ور�پا�ې وپلورل، لیکن وروسته هغه جعيل یعنې غلط وختل.

زیان واو�ت او دمايل زیان په زغملو رسبېره له قانو� اړخه د ور�پا�ې باور ته هم  
هم له ستونزو او پریشانیو رسه مخ شو. د ناسمو معلوماتو په خپرولو رسه عامه نظرونه 
�مراه کی�ي اوس، چې له یوې موضوع �خه د خلکو د پام اړه ولو د پاره دیوې 

  درندې مسلې د خپرولو او مشهورولو زمانه ده.
یاالنو ته د رضاکارو رسچینو د خدایي خدمت�ارانو په �یر مخربانه او پل�ونکي خرب

اجور� اطالع ورکوونکو په باره کې ډېر احتیاط په کار دی او په ډېر سوچ او فکر 
رسه داسې معلومات استع�لول په کار دی. په دې �ای کې ددې خربې یادول 

لرونکي  ره باقاعده تنخوااړین دي، چې �یني رسن� د خپلو خربیاالنو د مرستې لپا
  کسان سا�. رسه له دې، چې دا تنخوا�انې ډېرې ل�ې وي.
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دا خلک په عامه تو�ه پوره لوستونکي هم نه وي، لیکن د هغو د معلوماتو حس ډېر 
تېز وي او هغوی، چې کله درسن� د لچسپی په اړوند پې�ه په خپله سیمه کې ویني، 

فرت ته مخابره کوي. تر هغې وروسته د کوم نو له �ن� پرته هغه د خپلې ور�پا�ې د
مرستیال مدیر یا خربیال په الر�ونه زیات معلومات برابروي دغسې خلک اجور� 
مخرب نه ��ل کی�ي. دا رن�ه خربیال، چې د خپلې کومې رسچینې په خاطر �ومره 

 ل��ت کوي هغه هم د اجوري یا معاويض په ډله کې نه را�ي.
  ېدولتي او نا دولتي سرچین

د معلوماتو د دولتي او نا دولتي ریکارډ تفصیل ډېر اوږد دی. په اصل کې د هر دفرت 
داسې ریکارډونو تفصیل لیکل کی�ي، چې له هر خربیال رسه په �ی�نه او پل�نه کې 

  مرسته کولی يش.
 اداري دفرتونه .1
A. د مرش دفرت  
a( په �ان��ي ډول د �اروا) ی لد بیال بیلو دندو لرونکو کارکوونکو رپو�ونه

 انجی�، د روغتیايي مرش او دمالیې د مرش ریکارډ).
b( .(د پرتلیز جاج د پاره) د بیال بیلو �ان�و ترمن� د لیکونکو کاپیانې 
c( .د �اریانو شکایتونه او د هغو دله من�ه وړولو ه�ې 
d( .د �ان��و پالنونو په هکله رپو�ونه 
e( .د پیدای�ت او م�ینې د ثبت پا�ې 
f( .د اور وژنې د ثبت پا�ې 
g(  می�رو د بولی�ین کارپورشن د غون�و د ک�نو د ثبت پا�ې.د 
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h( د عامه اړیکو �ان�ه 
i( .د قضا مرستیال 
j( د �مرک او نورو محصوالتو د ثبت پا�ې  

B. :د پولیسو دفرتونه  
a(  د والیتي �ی�ونکو پولیسو عمومي مرش، دوالیتي پولیسو عمومي مرش

 د دفرتونو د ثبت پا�ې.
b(  ندان د پولیسو مرش د دفرتونو د د زندان د پولیسو لوړپوړي مرش او د ز

 ثبت پا�ې.
c( .د لوم�نیو رپو�ونو الیف آی آر او زخمي پل�ونکو رپو�ونو ریکارډ 
d( .په �ان��ي ډول (سپیشل پولیس) رپو�ونه) �د پې�و او پولیسو پ 
e( .د جرمونو عددونه او شمېر 
f( .د مخابرا� پیغامونو د ثبت پا�ې 
g( .د �ان��و ډلو د کار کولو د ثبت پا�ې 
h(  افیکي پې�و جرمانه پا�ې.د تر 
i( .د مو�ر چلولو د الیسنسونو لپاره غو�تنلیکونه 
j( .د �ان��و پل�ونوکو رپو�ونو د ثبت پا�ې 

k( .قانو� �ان�ه  
C. :د ولسوالی د محکمو دفرت  
a(  دام او دساتونکو �ای هغه �ای، چې هلته پریک�ل شوي کاغذونه ساتل�

 کی�ي.
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b( .د ثبت دفرت 
c(  د شویو الیسنسد وسلو دالیسنسونو لپاره د) ونو د غو�تنلیکونو د ثبت پا�ې

 ثبت له پا�و رسه).
d(  د کمیسون د مرش، ولسوالی، سیمه ایز حکومتي دفرت او د کمیسیون د مرش

 دوهم مرستیال د کمیسار د فرتونه.
e( .د قاضیانو د عدلیې ک�نو د ثتب پا�ې 
f( .د سیمه ایز حکومتي دفرت راپور 
g(  و بارو� موادو اړوند د ثبت پا�ې.د اور لوبو، د وسلو کاروبار او نور 
h( .(د وکیالنو دفرتونه او کتابتونونه) د ولسوالې د وکیالنو �ولنه  
D. :اري دفاع�  
a( .(دپرتلیز جاج لپاره ) اور ل�یدنې، د �ایونو بربادي، او نورو پې�و ریکارډ 
b( .د �اري دفاع د بېال بیلو خلکو د کارونو د ثبت پا�ې  
E. :عامه خدمتونه  
a(  ادارې د ثبت پا�ې.د �اري پرمختیا 
b( .د �ار�و�ي پالن 
c( .د اوبو رسونې دفرت 
d( .د طبیعي غاز اړوند دفرتونه 
e(  تیلیفون، تار، د پوست خو� دفرتونه او د تیلیفون د) بری�نايي ن�لوونکي

 مرشانو ریکارډ).
f( د اوبو او بري�نا اداره  
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F. :عامه روغتیا  
a( .د عامه روغتیا رئیس 
b( .دولتي او نا دولتي روغتونونه 
c( او مرستون د ثبت پا�ې. د جراحي 
d(   د ډاک�رانو، نرسانو، د روغتون د ��ینه کتونکو او د نورو مرستندویه عميل

 زده ک�ې او روزنې د ثبت پا�ې.
e( .د وبا او نورو خپریدونکو نارغیو په باره کې رپو�ونه 
f(  د روغتونونو او عامې روغیتا اړوند د نورو ادارو د معاینې په باره کې د رپو�ونو

 ا�ې.د ثبت پ
g(  د زهر لرونکو د چاپ�یال د کک�تیا او عامې روغیتا د ساتنې اړوندو ه�و

 حالت.
h(  د چای خونو، رستورانتونو او خوارکي توکیو د پلورونکو معاینه د عامې روغیتا

 اړوندو اصولو او قواعدو د ثبت پا�ې.
i(  د ند رشابو نشه یي توکو، �باکواو نورو نشه کوونکو توکو د پلور او معاینې اړو

  د ثبت پا�ې.
G. :مايل ادارې  
a( .د بانکونو د فرتونه 
b( .د محاسبو د کتونکو دفرتونه 
c( .د مالیې پان�ونې او مرستندویه ادراې 
d( .د بیمې ادراې 
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e( .د عوایدو د مالیې دفرتونه 
H. :د ملکیتونو د مالیې او �مرکاتو دفرتونه. لوی او واړه عدالتونه 
a( .سرته محکمه او استیناف 
b(  قاضیان.�ان��ي قاضیان او ملکي 
c( .(د فساد مخنیوی) ان��ي ډول محاکمه� 
d( .د اړوند وکیالنو �ولنه 
e( .د لوی �ارنوالی دفرتونه 
f( .قانو� کتابتونونه 
g( د قانو� جریدې دفرتونه  
I. ترانسپورت 
a( .د اور�اډو �ول دفرتونه 
b( .)د اور�اډو د �ک� ثبتول (مسافر او سامان 
c( .د س�ک ترانسپورت بورډ 
d( او لویو مو�رو د ثبت او د ثبت پا�و دفرت. د ترانسپورت واکمنه اداره دوړو 
e( .ددولتي او نا دولتي بسونو، مو�رونو او �رکونو اډې 
f( �قضايي کمپن 
g( .د والیتي سکرتریت او اړوندو ریکارډونو دفرت 
h( .د مرکزي حکومت سیمه ایزه دفرتونه، بهر� سفارتونه 
i( .صادرات 
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j( ریکارډ او کتابتونونه د مرکزي حکومت دلرلو په) ت کې صور  وليس جر�ه
 سینی�(پارملان شورا).

k( .پوهنتونونه، کالجونه، او د مسلکي زده ک�ې ادارې 
l( رایکار) ډ او کتابتون، د مرکزي حکومت په ب�ه وليس او مرشانو ایالتي شورا

 جر�ه).
m( .زندانونه 
n( .صنعت او سودا�ري 
o( .د صنعت او سودا�رې دفرتونه 
p( .د رشکتونو د ثبت او کتلو ادراه 
q(  دا�رو د هوساینې اړوند دفرتونه.د صنعت کارو او سو 
r( .د کورنیو او وړو صنعتونو دفرتونه 
s( .د ون�و (د پیسو د بدلولو) �ان�ه  
J. :دیني ادارې 
a( .مدرسې او �وون�ی 
b( .د حج او اوقافو اداره 
c( .جوماتونه او د اوقافو شخيص ادارې او نکاح ت�ونکو دفرتونه  
K. :د �ارولی ادارې 
a( .د ولسوالی شورا 
b(  دطالق عرایض، غو�تنلیکونه، د اجراتو ریکارډ او د اتحادي او �اري شورا)

 کورنیو او نورو مسلو ریکارډ).
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L. :کتابتونونه 
a( .کتابتونونه 
b( .لرغونتوب موزیم او کتابتونونه 
c( .ميل تاریخي سندونه او د ساتنې �ایونه  

M. :سیايس ادارې 
a( .د سیايس ډلو دفرتونه 
b( .د خلکو �وندونه او مايل ادارې 
c(  ریکارډ او حواله ورکوونکي کتابتونونه.د ور�پا�و او جریدو 
d( د راډیو تلویزیون خپرونې او نورو اړوند ریکارډ 
e( د �ی�نې او رسچینو �ان�ې  
N. :ساعت تیري او لوبې 
a( .د بېال بیلو لوبو، ډلو او �ولنو د ثبت پا�ه 
b( .س�وډیم، جمنازیم او لوبغايل 
c( .د فلمونو د ویشلو او د راډیو او وی�یو ادارې 
d(  تیاترونو �ولنې.د ډرامونو او  
O. :سیالب او اس�� افتونه 
a( .د هوا پیژندنې ادارې 
b( .د سیالب د مخنیوي او مرستندویه ه�و د ثبت پا�ې  

یاد شوي لیک ل� د پل�ونکي خربیالی د تازه او نوي کارکونکو ته یوا�ې د یوې 
الر�ونې د اشارې حیثیت لري. د معلوماتو رسچینې بې شمېره دي او یوه پل�ونکي 
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ته دا معلومول په کار دي، چې هغه �ه ډول د عددونو شمېر او �رن�والی  خربیال
  ترالسه کولو په موخه کوم �ای یا دفرتونو ته مراجعه کوي.

ژورنالېزم نن سبا یوه ډېره سپی�يل دنده ده. دا په خپله ژورنالېست پوري اړه لري، 
بار ایا د عزت او اعتچې نوموړي دنده د �ه لپاره او �ن�ه وکاروي. ایا د ��ې لپاره، 

لپاره، ایا د ناسمې ��ې لپاره، ایا دقومي او ژبنيو تعصباتو لپاره.... ه�یون ادیب په 
خپل پل�ونکي ژورنالېزم کې داسې لیکي: ژورنالېزم داسې ش�لنه د�ته ده، چې هلته 
د کینې، غچ اخیستنې، تیزي او تْندی ملبې تن او روح دواړه ملبه کوي. کوم خلک، 

دم استقالل، جرئت، زغم او رس�ندنې �کارندويي کوي او د جن� په دې چې د ع
ډ�ر کې �ان ازمویي. دحق ویلو ری�تني دنده تررسه کوي. هغه نه یوازې نوموړي 
دندې ته عزت او ویاړ ورب�ني بلکې ملن� ډوله او قناعت په زیور سمبال پل�ونکي 

اړ د ژورنالېزم �ال، وی �النده رول پای�ت اغېز هم ثابتوي، خربیاالن ل�وي، چې
  .)۴۶:۹اوعزت هم د هغه له دم او قدم �خه وي(

	خبري اژانسونه
د خرب رسولو اژانسونه په ميل او ن�یواله کچه نن ورځ بل هر وخت ته خپله د اطالع 
رسولو خدمتونه په ډېره فعاالنه تو�ه رسته رسوي. نوموړي سازمانونه خپلې دندې د 

  تلویزیونو په برابرولو کې په فعاله تو�ه رسته رسوي. �ولو ور�پا�و، راډیو�انو او
د روی�ر د خرب رسولو اطالعا� اژانس (کوم، چې د برتانیا په هیواد پوري اړه لري په 

زی�دیز کال کې د املا� جولیس له خوا تأسیس شو). فرانس پریس (کوم،  ۱۸۵۱
و  له دویم ن�یوال چې د فرانسې په هیواد پوري اړه لري، د هاواس تر نوم الندې ا

  جن� �خه وروسته خپل نوم ته تغیر ورک� یعنې فرانس پریس شو.
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زی�دیز کال کې تأسیس شوی، اسوسی�ی� پریس (کوم، چې د امریکا په  ۱۸۳۵په 
زی�دیز کال کې من� ته راغلی وو د  ۱۹۰۰هیواد پوري اړه لري په وروستی ب�ه په 

  په �ار کې ای�ودل شوی.زی�دیز کال کې د نیویارک  ۱۸۶۸هغې بنس� په 
 ۱۷۰۹یونای�ی� پریس ان�رنشنل د (امریکا په هیواد پوري اړه لري کوم، چې په 

  زی�دیز کال کې تأسیس شوی).
 ۱۹۷۱تاس کوم، چې د شوروي هیواد پوري اړه لري یعنې اوسنی روسیه ده، په 

زی�دیز کال کې تأسیس شوی او د شوروي د دړې وړې کیدو �خه وروسته د 
انرتتاس په نوم ونومول شو او د روسیې د هیواد د اژانس په نوم فعالیت کوي، چې 

  له خپل فوق العاده شهرته  بهره مند دی.
د خرب رسولو ذکر شوي اژانسونه اطالعات او خربونه د �ردی ن�ۍ د سل�ونو ډله ایزو 

یونونو لمطبوع الکرتونیکي رسنیو لپاره برابروي او خپرونو ته یې چمتو کوي. په می
انسانان د نوموړو خربونو اواطالعاتو �خه په �رده ن�ۍ کې استفاده کوي. د خرب 
رسولو په اژانسونو کې کار او فعالیت په واقعیت کې ډېر په زړه پوري او له خطره ډک 

  دي.
اک�ه هغه �وک کوم، چې ددغو ژورنالیستي او تعلیمي سازمانونو �خه فارغی�ي، د 

دغو سازمانونو کې ه�ه کوي او دغه ډول کار د خپل �ان لپاره کار موندنې لپاره په 
عايل امتیاز �ني. واقعیت دادې، چې یو تعداد زیات نوي فارغین نه يش کولی، چې 
په اسانې رسه د خرب رسولو په اژانسونو کې دنده ترالسه ک�ي بلکې هغوی باید یو 

به الس  او کايف تجربه�ه وخت په کوچنیو او لویو ور�پا�و او رسنیو کې تیر ک�ي 
  ته راوړي.
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یو عا� ویيل دي، چې د خرب رسولو د اژانس کارمند باید (�رداننده) وي دا �که، 
چې د خرب رسولو د اژانس کاروکوونکي د ور�ې دلس �ونو کارونو رسه مخامخ کی�ي. 
که دې د �رداننده �ي خصلیت ونه لري، ددغو �ولو کارونو پرمخ وړلو له عهدې �خه 

 وتلی. د خرب رسولو د اژانس کارکوونکي باید خرب ولیکي، تصحیح او تدوین نه يش
یې ک�ي، د پې�ې له �ای �خه خرب را�ول ک�ي او تصمیم ونیيس، چې کوم مطلب 

  �ه اهمیت او سمون لري.
د پورتنیو مطالبو د مالحظې له مخې په رصاحت رسه کولی شو، چې درک ک�و، چې 

لو کي باید (�رداننده) وي یعنې د تصمیم او قضاوت نیو د خرب رسولو د اژانس کارکوون
  .)۲۲:۱۰صالحیت ولري(

  لن�یز
مرکه هغه میتېود دي ، چې په هغې کې له �واب ورکوونکي رسه مرکه یعنېد 
پو�تونکي یا �ې�ونکي له مستقیمې الرې د �ې�نې د اړتیا وړ اطالعات را�ولی�ي . 

ه چې  د پو�تونکي د پو�تنې په طرح په واقعیت کې مرکه دوه اړخیزه مکامله ده ،
 کولو رسه په �ې�نې پورې د اړوندو اطالعاتو د تر السه کولو په موخه پیل کی�ي.

دغه کار په مخامخ ډول یا د تلیفو� اړیکې له الرې رسته رسی�ي . مرکه کوونکی 
باید د امکان تر حده له مرکه ورکوونکي رسه هم ژبه ، هم فرهن� او همجنس وي 

یو له بل رسه �ه تفاهم وک�ي . له دې پرته به مرکه له خن� رسه مخامخ يش . ، چې 
او البته کله چې بله الره موجوده نه وي له ژباړونکي �خه دې ��ه واخیستل يش او 
د مرکې کار دې یو داسې ژباړونکي ته وسپاري ، چې په دې برخه کې یې زده ک�ې 

کې نتیجه به د مرکه کوونکي او مرکه ک�ې وي ، خو باید پام ولرو ، چې د داسې مر 
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ورکوونکي تر من� د مستقیمو خربو په �ېر اعتبار ونه لري . پر دې رسبېره د دریم 
کس شتون د مرکې په چاپیریال باندې منفي او ناوړه اغېزه لري او ر�تینی او صحیح 

  نتیجه ترې السته نه را�ي .
	تمریني پو�تنې

  و مهم پ�او يې کوم دی؟مرکه �و پ�اوونه لري او تر �ول -۱
د مرکې پرمهال د مرکه کوونکي لپاره تر �ولو اړين �کی کوم دی، �و ډېر �رکز  -۲

  پرې وک�ي؟
  مرکه کوونکی �ن�ه کولی يش، �ې برالسې مرکې وک�ي؟ -۳

  مأخذونه
). راډيو ژورنالیزم. خپرندویه �ولنې ۱۳۸۷ارشد علی. ژباړن، احمدزی، ام�جان وحید. ( .1

 پي�ور. تخنيکي �ان�ه
 ). پل�ونکي خربيايل. دانش خپرندويه �ولنه پ�ور.۱۳۸۷اديب، ه�يون. ( .2
 ). راډيو ژورناليزم. مومند خپرندويه �ولنه، جالل اباد.۱۳۹۱حليم، صفيه. ( .3
). ژورناليزم بنس�ونه. مومند خپرندويه �ولنې تخنيکي ۱۳۹۱حبیب، احمد خالد. ( .4

 �ان�ه، جالل اباد.
�لويزيو� خربيايل. دانش خپرندويه �ولنه تخنيکي،  ).۱۳۹۲سهار، نذيراحمد. ( .5

 پي�ور.
یروسالف فیرست اوتاهيچم�. ترجمه. آهن�، محمد -سلوای، هشتکووتس .6

 ). قواعد علمي خربن�اري. نرشات باخرت اژانس، کابل.۱۳۴۵کاظم.(
). د مطبوعا� مرکې ارونه (اصول). ختي� خپرندویه ۱۳۹۲شينواری، محمد آصف. ( .7

 کوټ، �ردیز.�ولنه جالل 
  ). راډيويي ژورنالیزم. مرکز نرش و طبع الفاروق، کابل.۱۳۹۲منيب، فريداحمد.( .8
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  سریزه

د راډیو خربیاالن خربونه په بی�ه د فضا له الرې خپروي او هر �وک کولی يش د 
غ� او  خپل یوې راډیویي نظر یې په درلودلو رسه هغه واوري . د راډیو خربیاالن په

کل�تو رپوټ وړاندې کوي اورېدونکي احساس کوي هغه شیان چې پې�ه رامن� ته 
شوې د هغو په اړه خربی�ي . خو یو شمېر راډیویي چینلونه د ور�پا�و په پرتله د 
خربونو له پاره یوازې یو محدود وخت لري او �ینې وخت خربونه په خالصه تو�ه 

  خپروي.
ه م� لیدونکو ته پې�ې نندارې ته وړاندې کوي او یوازې تلویزیون د غ� او ان�ور پ

د خرب په اړه خربې نه کوي . د تلویزیون یو �واک دا دی چې کوچنیو د لیدونکو د 
  احساساتو د خپرولو او رشیک کولو توان هم لري .

د تیکنالوجي پرمخت� او د وړو کمرو رامن� ته کېدل ، دیجتال ب�ه ، اې�ي� ، د 
تم دا ممکنه ک�ې ، چې د راډیو په اندازه خربونه خپاره ک�ي . مبایل لینک سیس

تلویزیون �ینې وخت د ستونزمنو خربونو له خپرولو مخنیوی �که دا خربونه ان�وریزه 
برخه نه لري . په دې وروستیو کې د چاپي عنعنوي �ت�وریو په من� کې توپیر له 

 اخباري برخې نه جال شوی ده .
او �ینې نورو هېوادونو کې خربي ادارې خربونه په خصويص  د امریکا متحده ایاالتو

رسنیو کې چې په دې کې ان�رنی� پراخ دی �که نو انالین خربونه په یوه زما� 
محدودې پورې محدود نه دی او د ډېرې مودې له پاره هم پاتې کې�ي او دا امکان 
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د خربونه په و برابروي چې لوستونکي او لیدونکي وکولی يش تر ډیره د خپلې خو�ې 
هغې کې ول�وي او ویې لويل ، په ور�پا�و ، راډیو تلویزیون پورې ت�لو ویب پا�و 

  خربونه رسه ورته معلومی�ي.
هغوی خپل رپو�ونه له ان�ورونو او وی�یویي ان�ورونو یا هم د بشپ�و خربونو رسه یو 

 ،�ای خپروي. رسبېره پردې �ایي هغوی خربونه په داسې ب�و هم وړاندې کوي 
چې کارکوونکی یې کولی يش هغه خپل کمپیو�ر ته ډاونلوډ ک�ي او بل وخت هم له 

  هغې نه کار واخیستل يش .
په سای�ونو کې تاسې کولی يش د رپوټ م� ولويل یا هغه واوري . �ينې خربي 
ادارې خپلو خربیاالنو ته ویب الکونه جوړوي ، چې خربیال یې هم وکولی يش د 

چې اړه یې رپوټ ورکوي ال ډیر یاداشتونه ولیکي ، ننني هغو موضوعاتو په اړه 
امکانات او د خربونو په برخه کې پرمختیاوې خربیاالنو ته دا امکان په الس ورکوي 
، چې خپله دنده په هغه تو�ه چې طمعه یې کی�ي ، تر رسه ک�ي ، له خربیاالنو دا 

�ور رسبیره ان طمعه هم کی�ي چې له مرکه کوونکي �خه په غ� او ر�وټ اخیستو
  هم واخيل

	خبرونھ �ھ شی دی؟
�واب رو�انه ده خربونه هغه �ه دي، چې پی�ی�ي کله چې تاسو هغه په ډکش�ي 
کې و�وری نو معنا یې داده، چې خربونه د پی�و په اړه وروستي رپو�ونه دي، چې تر 

خو ډیرې پی�ې، چې په ور�ن� تو�ه په ن�ۍ کې  –دې وړاندې رو�انه نه وه 
  ، په خربونو کې �ای نیيس او نه خپری�ي.پی�ی�ي
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نو �ه �یز یو رپوټ د خپرولو جو�ه کوي؟ ر�تینی �واب دادی، چې دا په بیال بیلو 
الملونو پورې ت�يل دي. په عمومي تو�ه ویل کی�ي، چې خربونه هغه معلومات دي، 
چې اوریدونکو ته په زړه پورې وي �که نو هغه خرب چې په بونیس ایرس کې مهم 

، خربیاالن باید تصمیم ونیيس، چې کوم خربونه الندې خربي ارز�تونه لري دي
)۱۳۳:۱(.  

  مناسب والی
ایا په دې وروستیو کې کومه پی�ه شوې ده او ایا موږ ور�یني خرب یو؟ که چیرته هو 
نو دا خربي اړتیا لري. د ور�پا�و لپاره هره هغه پی�ه، چې له تیرې اونیزې وروسته 

دی د �لورویشت ساعته خربي چینلونو لپاره تازه خرب هغه دی، پي�ی�ي تازه خرب 
چې په تیرو دقیقو کې پی� شوي وي او خربیال هغه له سیمې �خه په ژوندې ب�ه 

  )رپوټ کوي. (ویبوراپوتر
  

	زياغ
ایا پی�ې ډېر خلک اغیزمن ک�ي دي او که یوا�ی �و کسه؟ ستا د �ار د اوبو 

 زره کسانو ته اوبه برابروي، ۲۰۰۰۰سیستم کک�والی، چې شاه وخوا 
دا موضوع نیغ په نیغه ستاسو اوریدونکي اغیزمنوي. په یو لري �ار کې د کک�و اوبو 
د ��لو له امله د لسو ماشومانو د م�ه کیدو خرب هم اغیز لري، �که ددې راپوټ 

  اوریدونکی احساسا� �واب ورکوي.
ه دی �یدل هغومره غ� خرب نخو د بری�نا د یوه کارکوونکي لخوا د بری�نا د مزي غو 

خو که چېرته د بري�نا ددې مزي پرې کیدل د �ار بری�نا مزي پریک�ي، نو دا مهم 
  .)۳۳:۲خرب دی (
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  ن�دې والی
ایا پی�ه کورته ن�دې شوي ده؟ ایا د سیمې خلک په کې شامل دي؟ په هند کې د 

یا دا کیسه ب یوې الوتکې رالویدل �ایي دغلته د خربونو په رس�کو کې وي خو په هند
نه ده خو که چېرې په الوتکه کې  دهند مسافرین سپاره وي، نو �ایي، چې هلته 

  هم د خربونو رس�کي وي.
  مباحثھ

ایا خلک له دې رسه موافق دي؟ دا دانسان طبیعیت دی له ن�تو، اړو دوړ او د 
بحثونو له رپو�ونو رسه عالقه نیيس خلک مینه لري، چې وویني �وک ��ونکی دی 

  �ايي د یو کس نظر تر بل هغه پوری توپ� ولري.خو 
  مشھوروالی

ایا نومیالی شخص پکې �کیل دی؟ عادي فعالیتونه هغه مهال خرب کیدی يش، 
چې مشهور کسان لکه لوم�ی وزير یا د سین� یو ستوری په کې �کیل وي په هند 

ه پکې د یوې الوتکی لویدل �ایي هغه وخت د ن�ۍ په کچه یو مهم خرب يش، چې 
  الوتکه کې د مسافرینو په ډله کې د ارګ یو مشهور سندری غاړی هم شامل وي. 

  بھير
ایا خلک دلته د هغې په اړه خربې کوي؟ مثالً که چېرته دولت د یوه بس د او�تو 
له پی�ې وروسته د �اري بسونو د خوندي توب په اړه الزم پام ونه ک�ي همدارن�ه د 

ه امن� ته کیدل �ايي د �و ور�و لپاره د خربونو پفو�بال په یوه لوبه کې د پی�ې ر 
  .)۶:۳رس کې �ای ولري (
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  غير معمولي والی
��وډي هغه �ه ده، چې په غیر معمويل تو�ه رامن� ته کی�ي لکه �رن�ه، چې ویل 
کی�ي که یو سپی س�ی وداړي دا خرب نه دی خو که چېرته يو س�ی سپی وداړي نو 

  دا خرب دی.
په اوریدونکي پوری اړه لري، نه دا چې هغه چېرته دی  هغه �ه، چې خرب جوړوي

او هغوی �وک دی. بیال بیل انسانان د ژوند بیال بیل ډولونه لري او اړیکې لري 
  �که یې لیوالتیا هم له خربونو رسه یو له بله توپ� لري.

هغه راډیويي خربونه، چې اوریدونکي یې تر ډېره �وانان دي، د موسیقي یا سپورت 
او هغه، چې اوریدونکي یې لویان دي تر ډېره اقتصادي خربونه پکې وړاندې  په اړه

کی�ي. یوه اوونیزه، چې طبیعي خربونه خپروي �ايي، چې د یو درمل ازمای�تي 
ازموینه رپوټ ک�ي �که هغه ډاک�ران، چې دا اونیزه ولويل �ایي دا موضوع ورته 

ول پې�و او کیسو ته هغومره په زړه پوري وي. خو د کلیو او بان�و په کچه دغه ډ
  پاملرنه نه کی�ي م�ر دا چې، �ی�نه په ه�غه �ولنه کې تررسه شوي وي.

خربي سازمان د �ولنی په چوپ� کې ��ي، �که نو په خرب کې هغه معلومات را�ي، 
چې �ولنه ورته اړتیا لري خو خربي سازمانونه په دې کې دي، چې �ه ډول ��ه 

پله سودا�ري پرمخ بو�ي �که نو په خربونو کې هغه وک�ي، خپل دوام وسا� او خ
معلومات را�ولی�ي، چې خلکو ته په زړه پوري وي او د هغوی پام رامات ک�ي. د 
بیل�ی په تو�ه د کیسې لوستونکی د خلکو خو�ی�ي، چې په دې اړه �ه واوري یایې 

  ولولوي.
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ي او چاپ په خربي رسنیو کې دا معموله ده، چې خربونه په �و کت�وریو ویيش
  .)۷:۳الکرتونیکي خربونه د سی� په نامه یادی�ي (

  
  د خبرونو ډولونھ

چاپي خربونه تر ډېره د ور�ې 
خربونه وي دا هغه �ه دي، چې 
 تاسو یې د ور�پا�ې په لوم�ي مخ

کې �ورئ او یایې هم د ان�ر�ې� 
پا�ې په پاسن� برخه او یا هم 
هغه، چې تاسو یې د بېل�ې په 
تو�ه ج��ه، سیاست، سودا�ري 
او جرمونه معموالً د خربونو 
رسلیکونه وي. د �اري بسونو د 

چلونکو ترمن� اخ او ډب المل شو، چې په زر�ونه مسافرین ونيش کولی خپلو دندو 
پي خرب رسلیک دی دا خرب په وخت د بحث وړ، او د پراخو ته ورسی�ي د یوه چا

اغیزو درلودونکی دی. خلک له لیرې سیم ته خربونو ته اړتیا لري �که دا د خلکو 
  په ور�ینی ژوند باندې اغیزې لري.

خو د یو نامتو ن�یوال لوبغاړي کیسه، چې په یتیم خانه کې لوی يش د یو نرم خرب یا 
سب دی خو �ايي دې �ینو �ان��و کسانو ته په زړه پوري الکرتونیک خرب لپاره منا

وي، خو په یوه �ان��ي ورځ، د چاپ او خپریدو لپاره یې دلیل نشته د ډېرو چاپي 

http://www.abc.net.au/tours/gallery/25  عکس 
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خربونو او انرتنې� خربونو د خلکو د ور�یني ژوند، کورکهول، ه�ونو، لوبو او نورو په 
ي، چې د خوړو، اړه هر یو خپله �ان��ي ��ه لري. �یني سرتې ور�پا�ې �اي

  روغتیا، �وونې او روزنې په ت�او د اوونیزو خربونو لپاره �ان��ې برخې ولري.
ډېر شمېر خربیاالن وایي، چې �ه رپوټ د هغوی د خپلو اع�لو نه رامن� ته کی�ي 
�یني وخت رپو�ونه د ناپيژندل شوو کسانو لخوا، چې خربې خونو ته د تیلیفون، 

یني یا هم اندی�نو د رشیکولو له الرې وړاندې کی�ي � بری�نا لیکونو، شکایتونو او
خربي ادارې په هغو �ولو کې، چې خدمتونه وړاندې کوي په فعال ډول د خلکو 
نظرونه غواړي او د تیلیفون د شمیرې یا هم د بری�نا لیکونو او پتو په اعالنولو 

  را�ولوي.
ې په ولی يش د اړیکخربیاالن خپل ډېر وخت له هغو خلکو رسه، چې معلومات را�ول

�ین�ولو ل�وي. ډېر �له داسې پی�ی�ي، چې خربیاالن خپل شا وخوا ته په کتو یا 
هم د هغو مٌسلو په اوریدو، چې خلک یې په اړه خربې کوي، رپو�ونه ترالسه کوي 
هغه �ه، چې تاسو یې د یوې لوبې په اړه اورئ یا یې هم په پوست خونه کې اورئ 

پوټ بدل يش. کله، چې تاسو د یوه خربي رپوټ په ل�ه کیدای يش په یوه خربي ر
کې یاست له خلکو نه وپو�تئ، چې په ژوند یا هم په �اون� کې یې �ه تیری�ي نو 
هغه وخت به تاسو �ان د بې شمېره رپو�ونو په من� کې ومومئ، چې ال تر اوسه چا 

  ورباندې کار ندی ک�ی.
چې تاسو د رپوټ له خپریدو وروسته د د خربونو د ترالسه کولو یوه بله الره داده، 

هغو پی�و په اړه، چې پي�ی�ي پو�تنې �روی�نی وک�ئ د دغو پې�و په تعقیب رسه 
�یني داسې مٌسلې هم په �وتو در�ي، چې له اصيل پی�ې ته ډېر ارز�ت لري. د 
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بېل�ې په تو�ه د اور ل�یدنې له یوې پې�ې وروسته �ایي، چې تاسو د مرګ ژوبلې 
انونو په اړه رپوټ ولرئ خو له �و اونیو وروسته دا په ډا�ه کی�ي، چې او مايل زی

کیدی يش د مخابرې په سیستم کې خرابوالی د اور وژنې د مامورینو مخه ډپ ک�ي 
  وه، چې کولی يش ډېر خلک وژغوري.

د �ولنې اسناد، ارقام، او ریکارډونه کولی يش په زړه پورې رپو�ونه ولري، چې خربیال 
ه د بې نظمیو یا هم د چارو د سمون په موخه ور�نی ��ه واخيل خو کولی يش هغ

دا کار ډېر کو�� ته اړتیا لري خو پایله یې ن�دې تل �ورونکې وي د شمیرو ارزول 
هغه مهال چې شمیرې الکرتونیکي وي ارزول یې اسانه وي خو خربیال پوهی�ي، 

وه ستون يش په يچې شمېرې �ه ډول د کمپیو�ر په دنیا کې ثبت ک�ي او وکولی 
کې مهم معلومات ول�وي د بیل�ې په تو�ه که خلک د خپلې سپرل� �ک�ونه د وخت 
په پام کې نیولو اخیستي وي خو که چېرې د مسافرو نومونه د نی�ې پربنس� لست 

  ک�ل يش، نو رپوټ ور�نی جوړی�ي.
غ�ونې رس د ننني اموز تلویزیون خربیال وموند له چې یو چلونکی په دریو کلونو کې �و 

ک�ي او د �کر په یوه پی�ه کې چلونکي وژول شوي هم دي. خونوموړي د چلونکي 
په تو�ه خپل لیسنس له السه نه ده ورک�ي کله چې له نوموړي �ی�نې ،پو�تنی او 
�روی�نې وشوې �ر�نده شوه او چارواکو ومنله، چې په خپله دنده کې پاتې راغيل 

  .)۱۲:۴دي(
  د ژورنالېست رول

وژۍ دا امکان برابر ک�ی، چې د سرتو خربي ادارو په �ېر کیدای يش له نوې تکنال
یوه کمپیو�رنه په پراخه تو�ه معلومات خپاره يش خو انرتنی�ي پا�ې د لیدنې او ای�ې� 
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نه پرته نه يش کولی د خربونو د اعتبار وړ رسچینه وي حقیقت دادی، چې په ننن� 
ي ده متاع نه ده او دا په �وته کوي، ن�ۍ کې معلومات یوه کم یا م کم یا به م صح

  چې د ژورنالېست ون�ه د نور وخت په پرتله ډېره مهمه ده.
د مبلغینو او خپروونکو په توپ� له دې وړاندې، چې خربیاالن معلومات �ولنې ته 
خپاره ک�ي د هغې ارز�ت او اعتبار تعینوي خربي رپو�ونه که چاپي وي یا هم 

  سم وي. راډیويي یا تلویزیو� باید
خربیاالن نه یوازې دا، چې معلومات را�ولوي له کارولو وړاندې يې باید تصدیق 
ک�ي. ددې لپاره،چې د ترالسه شوو معلوماتو په اړه ډاډ ترالسه يش، ډېرو رسچینو 
ته اړتیا ده خو استثنا هم شته هغوی پوهی�ي، چې د معلوماتو رسچینې پيژ�، �که 

رزوي خو ژورنالېزم له خپریدو وړاندې واقعي معلومات نور اوریدونکي د هغې قابلیت ا
دي. تبلیغ هم کیدای يش، چې د واقعیت پربنس� وي خو دا واقعیتونه داسې 

  وړاندې کی�ي، چې د خلکو په نظرونو اغېز کوي.
لکه �رن�ه، چې وپوهیدو د عامه اړیکو کارپوهان له حقیقتونو نه هم ��ه اخيل خو 

لوری خربیاالن ه�ه کوي، چې معلومات یې مناسب او  دا د پې�ې یوه اړخ دی. بل
بشپ� وي. هغوی ه�ه کوي، چې هغه کیسې وړاندې ک�ي، چې د واقعیتونو 

  ان�ورونکی وي او کره معلومات وړاندې ک�ي.
د ژورنالېزم او معلوماتو د نورو ب�و ترمن� توپ� دادی، چې خربیاالن ه�ه کوي د 

. د عامه اړیکو متخصصین، چې د کومې خپل پو�� الندې خلکو ته خپلواک وي
ادارې لخوا استخدام شوې وي معلومات لیکي او معمول نه ده، چې په دې معلوماتو 
کې داسې نور معلومات ورزیات ک�ي، چې بد �کاره يش خو خربیاالن ه�ه کوي 
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د پې�ې بشپ� ان�ور برابر ک�ي، که �ه هم دا په بشپ�ه تو�ه مثبت وي. خربیاالن 
پلو یا هم هغو معلوماتو، چې د نورو له خوا برابری�ي، نه دي هغوی اصيل یوا�ې د خ

رپو�ونه برابروي هغوی حقیقت د �ن�وسو رسه نه یو�ای کوي او هر تصمیم سم 
نیيس. د نیویارک تایمز اجراییوي اډې�ر بیل کیلر وايي د ژورنالېزم یو مهم مسوولیت 

  د معلوماتو په اړه قضاوت کول دي.
د وړاندې کولو د نورو وړاندې کوونکو رسه په توپ� خربیاالن خلکو ته د معلوماتو 

ژمن وي لکه �رن�ه، چې مونرتیال کاناډایي مجله د خپلو اخالقو د کود په برخه کې 
لیکي، چې د یوې خربپا�ې مهمه من�پان�ه د هغې بشپ�والی دی ددې تر�ن� 

�ي مخکې خربې ک خربیاالن په اړیکې کې د ترین�لتیا �خه د مخنیوي لپاره
)۱۳:۵(.  

  بې پريوالی او توازن
په ژورنالېزم کې د بې پرې وايل موضوع ن�دې یوه پی�ۍ وړاندې رامن�ته شوه. په 
رپوټ ورکولو کې د نظرونو له اړخه داحساسا� غرب�ونونو رامن�ته کیدل په ور�پا�و 

ارو د ترشیح چکې معمويل خربه ده. د بې پریتوب کلمه تر ډېره د ژورنالیستیکو الرو 
  لپاره کارول کی�ي.

خربیاالن ه�ه کوي، چې خربونه په بې پري تو�ه پرته له دې، چې په هغې کې 
  شخيص یا هم �وندي غو�تنې منعکس ک�ي، وړاندې کوي.

د وخت په تیریدو د ژورنالېزم بې پرې توب یو الزمي آمر و�ر�ید. د واشن��ن پوس� 
 ردو د اون� دغه مسله ډېره جدي ��ي او آند خربونو اجراییوي تدوین کونکی لیونا

  له دې امله یې د رايې ورکولو لپاره له راجسرت کیدو �خه هم ډډه وک�ه.
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 ۱۹۹۶خو نن ډېر شمېر خربیاالن مني، چې بشپ� بې پري توب ممکن نه دی. په 
میالدي کال کې د امریکا د حرفوي ژورنالېستانو �ولنی د بې پري توب کلمه د 

کود �خه رن�ه ک�ه. ژورنالېستان هم انسانان دي، هغوی هم خپل اخالقیاتو له 
نظرونه لري، که چېرې ووایو، چې هغوی په بشپ�ه تو�ه بې پرې دي، دا به �ايي 
په دې معنی وي، چې هغوی هی� ارز�ت نه لري. په همدې کال کې ژورنالیستان 

ک�ی  ه کن�رولتر دېره حده دا مني، چې هغوی باید له خپلو نظرونو خربوي، چې هغ
يش. اوریدونکي باید ونه توانی�ي د رپوټ له مخې د خربیال نظر معلوم ک�ي. د بې 
پریتوب په پام کې نیول خربیاالن کولی يش رپوټ داسې وړاندې ک�ي، چې خپله 

  هم باید منصفانه او بې پرې وي.
�یني ه�ه کوي، چې د رپوټ د یوه اړخه په نه رپوټ ورکولو خپله بې پرې توب 

سا�، خو دا �ايي هغومره �ه الره نه وي. بې پري توب د توازن په �یر نه دی. و 
توازن دا په �وته کوي، چې په یوه رپوټ کې دواړه غاړې شته او دواړه غاړې باید 
برابر وزن ولري. هغه خربیاالن، چې غواړي مصنوعي توازن په خپلو رپو�ونو کې 

وهان په تو�ه ډېر شمېر خپلواک اقتصاد پ ومومي دا له لویه رسه سمه نه ده. د بېل�ې
�ايي د مرصيف پالیسی رسه موافق وي حال دا، چې د یوې کوچن� برخې په اړه 
بېل نظرونه لري، چې دا تېرو تجربو غلط ثابت ک�ي دي. د دواړو لوریو نظرونو په 
اړه رپوټ ورکول به �ايي په مساوي وزن رسه لوستونکي یا اوریدونکي بې الرې 

  د رپوټ په اړه به ونه پوهی�ي. ک�ي او
د خربیاالنو په وړاندې نن�ونه داده، چې د پې�ې بشپ� او صادقانه ان�وراوریدونکي 
ته وړاندې يش او تر�ن� یې بې پرې وايل هم وساتل يش. �اغلی دان �یلو مور 
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وایي بې پري توب په دې معنا دی، چې بیال بیلو نظرونو ته غوږ شو او هغه �ول په 
ژورنالېزم کې شامل ک�و خو دا په دې معنی هم نه دی، چې تحریف ته م�ی ونغاړو 
او د تساوي په نامه د یو لوري په ��ه له حده ډېر واقعیتونه �ر�ند ک�و او له هغې 

  نه مالت� وک�و او بل لوری له پامه وغور�وو.
  

  د خبرونو برابرونکي
ه�انده  خلکو رسه رشیکوي. هغویژورنالیستان په ن�ۍ کې �اکيل �ان��تیاوې له 

ارادې درلودنکي دي هغوی غواړي پوه يش، چې پې�ې ولی پې�ي�ي خو د هغې په 
�واب کې هی� �ام نه پورته کوي. هغوی له واکمنو خلکو نه ډاری�ي او له هغه �ه 
نه، چې تررسه کوي، په بشپ�ه تو�ه �ارنه کوي. د � � يس راډیو د �لورم چینل 

�ه خربیال ددې وړتیا لري، چې برش دوستانه باور جذب ک�ي. د  اډی�ر وایي یو
خربیالی دنده ستونزمه او له نن�ونو ډکه ده. د واشن��ن پوس� رشکت مرش فلیپ 
�راحام وايي یو خربیال د اوونیزو رپو�ونو په برابروالی کې تاریخي دنده او مسوولیت 

  � شوی نه وي.لري، چې کله هم په هغې نه یو پوه شيی او کله هم بشپ
اوسمهال خربیاالن له سیمه ییزو ور�پا�و نیويل بیا تر ن�یوالو تلویزیو� چینلونو او 
انالین یا خربي وېب سای�ونو، د بل هر وخت په پرتله ډېر کاري وسایل په واک کې 

  لري، خو دا هر یو په خپل وار خپلې نیم��تیاوې او د قوت �کي لري.
ر�پا�ې ډېر کارکوونکي لري او د نورو رسنیو په پرتله د ن�ۍ په ډېرو هیوادونو کې و 

پراخ، ژور او ډېر خربي رسلیکونه لري د انالین په ��ون ډېرې ور�پا�ې د ور�ینو 
چارو د چاپ له پولو او�تي دي خو هغوی په پراخه کچه یوا�ی لوستو، ب�ایه کسانو 
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ېرودلو �ې د پته الس رسی لري یعنې هغه کسان، چې مطالعه کولی يش او د ور�پا
توان لري او یا هم هغه کسان، چې کمپو�ر او ان�رنې� ته الس رسی کولی يش. 
انالین ولوستلی يش، راډیو یې د هغو خربي رسنیو له ډلې ده، چې په ن�ۍ کې په 
پراخه کچه استع�لی�ي، چې هم یې رسعت ډېر دی او په اسان� د الس ريس وړ 

  ده.
ه د فضا له الرې خپروي او هر �وک کولی يش د د راډیو خربیاالن خربونه په بی� 

یوې راډیو او نظرې په درلودلو هغه واوري. د راډیو خربیاالن په خپل غ� او کلمو 
رپوټ وړاندې کوي اوریدونکي احساس کوي، هغه شیان، چې پې�ه رامن� ته شوې 

نو د و هغوی په اړه خربی�ي. خو یو شمېر راډیويي چینلونه د ور�پا�و په پرتله د خرب 
خپرولو لپاره یوا�ې یو محدود وخت لري او �یني وخت خربونه په خالصه تو�ه 

 خپروي.
تلویزیون د غ� او ان�ور پر م� لیدونکو ته پې�ې نندارې ته وړاندې کوي او يوا�ې 
د خرب په اړه خربې نه کوي. د تلویزیون یو �واک دادی، چې کوچنیو د لیدونکو د 

لو توان هم لري.د تکنالوژي پرمخت� او د واړو کامرو احساساتو د خپرولو او رشیکو 
سیستم دا ممکنه ک�ي،  UP Linkرامن� ته کیدل، دیجیتال ب�ه، اډې�، د مبایل 

چې د راډیو په اندازه خربونه خپاره ک�ي. تلویزیونونه �یني وخت د ستونزمنو خربونو 
یو کې دې ورست له خپرولو مخنیوی کوي �که دا خربونه ان�وریزه برخه نه لري. په

د چاپي عنعنوي کت�وریو په من� کې توپیر له اخباري برخې نه جال پیژندل شوي 
  ده.
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د امریکا په متحده ایاالتو او �یني نورو هیوادونو کې خربي ادارې خربونه په 
خصويص رسنیو کې، چې په دې انرتنې� پراخ دی �که نو انالین خربونه په یوه 

دي او د ډېرې مودې لپاره هم پاتې کی�ي او دا  زمانې محدودي پورې محدود نه
امکان برابروي، چې لوستونکي او لیدونکي وکولی يش تر ډېره د خپلې خو�ې وړ 
خربونه په هغې کې ول�وي او ویې لويل په ور�پا�و، راډیو او تلویزیون پورې ت�لو 

ی�یويي ووېب پا�و خربونه رسه ورته معلومی�ي. هغوی خپل رپو�ونه له ان�ورونو او 
ان�ورونو یا هم د بشپ�و خربونو رسه یو�ای خپروي. رسبېره پردې �ايي هغوی 
خربونه په داسې ب�و هم وړاندې ک�ي، چې کاروکونکي یې کولی يش هغه خپل 

 کمپو�ر ته ډاونلوډ ک�ي او بل وخت هم له هغې نه کار واخیستل يش.
یني خربي هغه واورئ. �په �ینو سای�ونو کې تاسو کولی شی د رپوټ م� ولولئ یا 

ادارې خپلو خربیاالنو ته وېب ال�ونه جوړي، چې خربیال یې هم وکولی يش د هغو 
موضوعاتو په اړه، چې په اړه یې رپوټ ورکوي ال ډېر یاداشتونه ولیکي. ننني امکانات 
او د خربونو په برخه کې پرمختیاوې خربیاالنو ته دا امکان په الس ورکوي، چې 

هغه تو�ه، چې �ه یې کی�ي، تررسه ک�ي. له خربیاالنو دا�ه هم خپله دنده په 
کی�ي، چې له مرکه کوونکي �خه په غ� او رپوټ اخېستو رسبېره له هغې �خه 

  ان�ور هم واخيل.
په ای�ی�رانو رسبېره خربیاالن هم کولی يش ان�ورونه په انرتنې� کې د م� تر�ن� 

ري، چې پر وی�یو رسبېره ان�ورونه هم نندارې ته وړاندې ک�ي. عکاسان هم اړتیا ل
واخيل. �یني خربي رسن� خپلو خربیاالنو ته په دې برخه کې اونیز کورسونه هم 

کې د ژورنالېزم توکو یا  Tom Rosensteinپه خپل کتاب  Bill Kovachجوړوي. 
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اجزأوو په اړه لیکي، چې کوم �یز باندې باید خربیال پوه يش او خلک له هغه نه 
�ه ولري؟ په دې برخه کې �یني �ر�ند اساسات شته، چې خربیاالن باید �ه 

  وررسه یوه خوله دي او خلک هم له هغوی نه همدا �ه کوي:
 د ژورنالېزم لوم�نی مکلفیت ری�تینويل او کره توب دی. �
 لوم�ن� وفاداري او ژمن توب یې خلکو ته دي. �
 جوهریې دسپلین دی. �
 دنده یې باید د بې پري وايل ساتل. �
 ورنالېزم باید د یوې ارزونکې خپلواکی قوې په تو�ه خدمت وک�ي.ژ  �
ژورنالېزم باید د خلکو د نیوکو او توقعاتو لپاره د نظرونو د تبادلې زمینه برابره  �

 ک�ي.
 ه�ه وک�ي، چې مهمې اړیکې رامن�ته ک�ي. �
 باید خربونه هر اړخیزه او متناسب وسا�. �
خپل وجدان ته په عمل کې �ای  د اجرا کوونکو لپاره اجازه ورک�ل يش، چې �

 ورک�ي.
دا هغه بنس�یز ارز�تونه دي، چې ژورنالېزم د ارتباطاتو د نورو ب�و نه بیلوي. 
ددغوارز�تنو �ین��ت هغومره اسانه دنده نه ده. له دغو معیارونو رسه د برابریدو لپاره 

پاره، دې لخربیاالن هره ورځ له فشارونو رسه مخامخ وي. خو باید په یاد ولرو، چې د
چې ډاډه شو ژورنالېزم خپل لوم�� فعالیتونه په سمه تو�ه تررسه ک�ي او هغه 
معلومات، چې خلک په خپل ور�ني ژوند کې ورته اړتیا لري هغه یې برابر ک�ي، 

  .)۷۴:۶دایې تر�ولو غوره الر ده(
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  د رپوټ اخیستل
له اک�ل  بی�یودغه معلومات له یوه بری�نالیک نه، چې په امریکا کې د ژغورنی د 

نه د �ارنې یوه پخوا� چارواکي وړاندې ک�ي، ترالسه شوي دي خو وروسته خربیال 
اریک نادلر او سی�يل تایمز تصمیم ونیو، چې هغه وارزوی لوم�نی، اړیکه یې د بی�یو 
د خوندي توب په برخه کې له نوي �اکل شوي رئیس رسه وه. کله، چې خربیاالنو 

یید یفو� اړیکه �ین�ه ک�ه، هغه د ژغورنې د بی�یو کم�ت تأله متقاعد رئیس رسه تل
ک�.اریک نادلر یوا�ې پیل ک�ی و او د رپوټ د بشپ�ولو لپاره یې نورو اسنادو ته هم 
اړتیا درلوده، چې معلومه ک�ي په هره بی�ۍ کې د ژغورنې �و وړې ک�تې شته، هره 

ارقامو موندلو او دهغې یوه یې د �و مسافرو د لې�دولو توان لري. نوموړي ددغو 
تحلیل او  ارزونې ته اړتیا درلوده، چې د ژوغورنې د بی�یو د کم�ت جدیت په ډا�ه 
ک�ي هغه غو�تل، چې په ک�تیو کې سپور يش، د ک�تیو له کارکونکو رسه خربې 
وک�ي او وروسته دې ته چمتو کیده، چې د خپل رپوټ لوم�ۍ پا�ه په دې اړه ولیکي، 

  الت کې د ژغورنې د بی�یو کم�ت ستونزه �ومره جدي ده.چې د نوموړي په ای
رپوټ او کره توب نه ډاده کیدل هم شامل دي. �یني ژورنالیستان د لوم�ي الس 
رپو�ونه تر السه کوي خو هغوی په دې اړه جزئیات له نورو هغو رسچینو �خه، چې 

ه نورو لپه دې برخه کې نېغ په نیغه تجربه لري، هم ترالسه کوي. دغه معلومات 
رسچینو رسه په چک کولو، له نورو ریکارډونو او اسنادو او همدارن�ه د ارشیف له 

  رپو�ونو رسه په چک کولو نور هم پیاوړی کی�ي.
او  Wهغه معلومات، چې خربیاالن را�ولوي باید هغو پو�تنو ته �واب ووایي، چې د 

H  په نامه یادی�ي یعنیwho چا، �هwhatچېرته ،where ه وخت� ،when ولی ،
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why  او �ن�هhow  ته �واب ووایي خو د رپوټ پیچلتوب ته په کتنه یو خربیال دغو
 پو�تنو ته په بیال بیلو الرو چارو �واب ووايي.

  ؟Whoچا 
 �وک په دې رپوټ کې شامل دی؟ �
 �وک له هغې نه متأثره کی�ي؟ �
 غوره کس �وک دی، چې درپوټ په اړه �ه ووایي؟ �
 او �وک په دې اړه ډېر معلومات لري؟�وک له رپوټ نه پاتې دي  �
 �وک له دې رپوټ رسه په مقابل کې دي؟ ایا هغوی کوم معمول لري؟ �
 له چا رسه په دې اړه خربې وک�و؟ �

  ؟What�ه 
�ه پې� شوي دي؟ په رپوټ کې مهم �کي �ه دي او زه �ه غواړم، چې  �

 ووایم؟
وله رپوټ ا اوریدونکي، لیدونکي یا لوستونکي �ه ته اړتیا لري، چې پوه يش �

 نه یې واخيل؟
کوم يش زه حیران ک�ی یم؟ هغه مهم حقیقت، چې ما له دې رپوټ نه زده  �

 ک�ی �ه شی دی؟
 �ه وخت؟ وروسته به �ه شی پې� يش؟ �
 خلک په دې اړه �ه پوهی�ي؟ �

  ؟Whereچېرته 
 چېرته واقع شوي؟ �
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 چېرته باید مراجعه وک�ي �و مکمل معلومات السته راوړي؟ �
 او �ه رن�ه بیا پای ته رسی�ي؟دا رپوټ چېرته �ي  �

  ؟When�ه وخت 
 �ه وخت پی�ی�ي؟ �
 ددغه رپوټ د عطف �کی �ه وخت پی�ی�ي؟ �
 �ه وخت په دې اړه رپوټ ورک�م؟ �

  ؟Whyولی 
 ولی دا پی�ی�ي؟ ایا دا یوه �ان��ې پې�ه ده او که د نورو یوه برخه؟ �
 ولی خلک د خپلې خو�ې عمل تررسه کوي؟ المل یې �ه دی؟ �
یوه مسئله ده ولې هر �وک هغه �وري، لويل او یا هم ورته ولی دا رپوټ  �

 غوږ ونیيس؟
  ؟How�ه ډول 

 دا �ه ډول پې� شول؟ �
 ددې پې�ې له رامن�ته کیدو رسه حاالت �ه ډول بدل شول؟ �
�ه ډول به رپوټ له لوستونکو، اوریدونکو، یا لیدونکو یا �ولنې رسه مرسته  �

 وک�ي؟
 دوستانو ته ترشیح ک�ي؟�ه ډول به یو شخص دا رپوټ خپلو  �

زیات شمېر خربیاالن ددې لپاره، چې �ان ډاډه ک�ي په رپوټ کې یې �ول اړین 
توکي اخسیتي او �ولو پو�تنو ته یې مناسب �واب ویلی دی، له دغو شان فکري 

  چک لستونو نه کار اخيل.
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  مشاھده
له، کمشاهده په سیمه کې د رپوټ ورکولو یو مهم عنرص دی. خربیاالن غواړي هر 

چې کیدای يش د پې�و شاهد اويس، چې وکولی يش هغه اوریدونکو ته په �ر�نده 
تو�ه ترشیح ک�ي. �ه خربیال خپل �ول پام د پې�ې سیمې ته ور�ولوي، هغوی 
رپوټ ویني، اوري یې، حس کوي یې او مزه یې �کي، چې اوریدونکي هم کولی 

  يش همدا احساس وک�ي.
یال اړتیا لري، چې له سیمې نه یاداشت واخيل. د ددې د تررسه کولو لپاره �ه خرب

چاپي رسنیو خربیاالن له �ان رسه کتابچه، قلم یا پنسل لري خو �یني خپله دا دنده 
د کمرو، غ� ثبتونکو وسایلو او نورو پرم� تررسه کوي. په �ان��ې تو�ه کله، چې له 

االن د خربی هغوی وغو�تل يش، چې خپل رپوټ انالین ته هم برابر ک�ي. د راډیو
غ� اخیستو ته اړیتا لري او د تلویزیون خربیاالن بیا دغ� تر�ن� د ان�ورونو او وی�یو 
اخستو ته هم اړتیا لري. له ریکارډ نه کار اخیستل د نقل قول نه د ډاډه کیدو لپاره 
�ه دی، خو الکرتونیکي وسایل هغومره هم د اعتبار وړ نه دي پيژندل شوي �که 

و ته اړینه ده، چې د یاداشت په نیولو کې ماهر وا ويس. دا د یاد�ت نو �ولو خربیاالن
  اخیستو لپاره د �ینو تجربو لرونکو خربیاالنو معلومات دي:

  
حقیقتونه، جزئیات، افکار او نظرونه ولیکي، دا واضح ک�ئ، چې �وک دی  �

  او له کومه �ایه راغلی دی.
 ږئ.فقرو دیا�رام وکاد خونو، صحنو یا هم یو له بل رسه د اړیکې لرونکو  �
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تل د نومونو، القابو او اړیکو معلوماتو په سمه تو�ه امال لیکي. د زی�یدو  �
 نی�ه او کال ددې لپاره وپو�تئ، چې د شخص عمر په دقیقه تو�ه درته معلوم يش.

 د مرکې بنس�یزې الرې چارې په دقیقه تو�ه په خپله کتابچه کې ولیکئ. �
 دئ.ا هم ملن لیکونو لپاره �ای پکې پری� کتابچه ډېره مه ډکوئ. د حاشیې ی �
حاشیه یا ملن لیکونه په لوم�� فرصت کې ولیکئ. ډېر شمېر خربیاالن د  �

شارت نو�ونو لپاره له معمويل قلمونو نه کار اخيل �که نو هغوی کولی يش په بی�ه 
یاداشت واخيل. کله، چې هغوی په حاشیه کې یاداشت نیيس خپل اختصارت په 

لیکي او په دې برخه کې له هر ډول ابهام نه مخنیوی کوي. هغوی مهم سمه امال 
معلومات ترالسه کوي او له نقل قولونو نه په خپلو رپو�ونو کې کار اخيل. هغه 
مسایل، چې تعقیب ته اړتیا لري هغه وررسه لیکي او هغه پو�تنې، چې �وابونو ته 

 اړتیا لري هغه په ن�ه کوي.
نو معلوماتو را�ولو نه وړاندې باید خربیال متیقن يش، چې د یوه رپوټ په اړه د اړی

اړین وسایل لکه کتابچه، قلم، �ېپ ریکارډر، دیجیتايل ریکارډر او نوي بطرۍ یې 
له �ان رسه اخیستې دي �ه خربیاالن باید خپل �ول پام صحنې ته 
ور�ولوي.پن�لس تنه د پې�ې �ای ته ورسیدل، خو پام يې وک�، چې کمره یا �ېپ 

ې د �ان رسه نه دی اخیستی یا هم کوم قلم، چې وررسه دی خو رن� نه لري. نن ی
سبا خربیاالن د �ان رسه اضايف وسایل کله دوه درې جوړه بطرې، دوه درې دانې 
قلمونه او همدا راز اضايف کاغذونه او نور اخيل لکه: مبایل، لپ �اپ او داسی نور. 

�که  ذ او نور د باران نه خوندي سا�یوه پالس�یکي ک�وړه ستاسې کتابچه او کاغ
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نو د باران په صورت کې ستا د کتابچې ورقې وچې پاتې کی�ي او د قلم رن� مونه 
 خوري یعنې انتشار نه کوي. یو دروبین کولی يش، تاسو رسه مرسته وک�ي.

که یوه پې�ه تاسو نه لرې وي تاسو یې لیدلی شئ. د حساب ماشین هم له تاسو 
چې خپل معلومات په اسانه ب�ه واورئ او خپلو اوریدونکو ته یې رسه مرسته کوي، 

  وړاندې ک�ئ.
  �ی�نه

خربیاالن غواړي، چې د خپل رپوټ لپاره ډېر معلومات را�ول ک�ي خو ددغو معلوماتو 
را�ولول هم له خربیال رسه مرسته کوي، چې پر مسایلو او حقیقتونو �ان �ه پوه 

بی�یو په اړه رپوټ کې دا حقیقت هم داخل  ک�ي. د بېل�ې په تو�ه اریک نادلر د
ک�ی، چې د جنوري په میاشت کې اوبه هغومره س�ی وي، چې کولی يش په نیم 
ساعت کې یو انسان له من�ه یويس دغه معلومات که �ه هم لن� دي خو کولی يش 

  د یو چا ژوند وژغوري.
�رنې� او که اناوسني خربیاالن د تېر په پرتله د �ی�نو لپاره ډېر امکانات لري ل

کمپیو�ر، چې ډېری ستونزې یې هوارې ک�ې دي نو دغه شان وسایلو په ډله کې 
ډی�ابیسونه او هغه رپو�ونه هم را�ي، چې تردې وړاندې یې موندل �ران و خو اوس 
هم ډېرې ل�ې رسچینې شته، چې د دوه لسیزو وړاندې ان�ورونه پکې وموندل يش. 

 ه ډېرې ��ورې دي خو د �ی�نیزو وسایلو په ډلهدغه شان رسچینې دیوه خربیال لپار 
کې، چې د یوې بی�ۍ په اوږدو کې یې بدلون نه دی موندلی کتابتونونه دي. خربي 
ادارې د خپلو چاپ شویو رپو�ونو او خپرو شوو مٌسلو یو کتابتون لري، چې د چاپ 
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، چې يشوو پا�و په ب�ه په دوسیو او یا هم د کمپیو�ري فایلونو په ب�ه ساتل کی�
  کیدای يش په رپو�ونو کې ور�نی کار واخیستل يش.

�یني خربیاالن هم د خپلو رپو�ونو اسناد سا�. فکر وک�ئ، چې د هیواد مخکینی 
ولس مرش م� شوی دی. هغه خربیاالن، چې دې رپوټ ته �اکل شوي اړتیا لري، 

دی  چې د نوموړي د عمر، مرګ المل او دا چې نوموړی چېرته او �ه وخت م� شوی
خو ددې تر�ن� خربیال دې معلوماتو ته هم اړتیا لري، چې نوموړي ولسمرش �ه 
ډول بدلون وموند. په دې برخه کې �ه مشوره داده، چې خربیال د انالین یا هم 

  مخکینیو رپو�ونو له معلوماتو نه ��ه واخيل.
مخکیني رپو�ونه له خربیال رسه دا مرسته کوي، چې مخکیني ولسمرش د چا رسه 

ړیکې درلودې او خربیال وررسه د مرکې غو�تنه وک�ي همدارن�ه کیدای يش د ا
ولسمرش دوست، چې په دغو رپو�ونو کې ورته اشاره شوي داسې معلومات ولري، 
چې ډېر حیرانونکي وي. خربیاالن باید له خپلو رسچینو رسه منظم کار وک�ي له 

 اړه له هغوی نه د معلوماتوهغوی رسه اړیکه ولري او د کومو په زړه پورې پې�و په 
  د ورکولو غو�تنه وک�ي.

د یوې موضوع په اړه له وړاندې نه د معلوماتو نه درلودل دې ته ورته دي لکه تاسو، 
چې په یوه نا اشنا سیمه کې مو�ر چلوئ او د سیمې نقشه هم له تاسو رسه نه وي 

وهلونه  وا�ن تاسو کیدای يش خپلې موخې ته ورسی�ئ خو دا به �ايي له یوه اوږد
  .)۷:۴وروسته(
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  سرچينې
کله، چې خربیاالن غواړي یو نوی رپوټ وړاندې ک�ي له لوم�نیو او دوهم الس 
رسچینو نه کار اخيل. لوم�ن� رسچینه �ايي هغه مرکه وي چې په موضوع کې په 
نېغه تو�ه �کیل وي یا هم د موضوع په اړه �یني اسناد وي. خربیال هم کیدای 

ه اړه د یوه عیني شاهد په تو�ه د خرب لوم�ن� رسچینه وي. دوهم يش، چې د پې�ې پ
الس رسچینې کیدای يش لیکيل رپو�ونه وي. دبېل�ې په تو�ه د یوې اورل�یدنې په 
صورت کې د کور خاوند کیدای يش د خرب لوم�ن� رسچینه وي یا هم د اور وژنې 

 ې لخوا له پې�ېکارکوونکي، چې هغه اور یې م� ک�ی دی، خو د اور وژنې د �ان�
  وروسته مطبوعا� کنفرانس به �ايي د خرب دوهمه رسچینه وي.

یو له قواعدو �خه دادي، چې خربیال نه يش کولی د �ـی�نې په ت�او په یوا�ې �ان 
معلومات را�ول ک�ي. د ولسمرش په پې�ه کې له هرې رسچینې �خه، چې خربیال 

چینې ینې ته ورپیژ�. �یني رس ور�نې معلومات ترالسه کوي او هغه کومې بلې رسچ
 له یو بل رسه په تضاد کې واقع کی�ي.

ددغو نیم��تیاو د لرې کولو لپاره خربیال باید پوه يش، چې دغه اسناد یې پرته له 
کومې رسچینې اخیستي، د معلوماتو اصيل رسچینه ومومي او په دې تو�ه خربیال 

و کوم یې ناسم دي. د معلومات او اسناد رسه بېل ک�ي، چې کوم یې سم دي ا
  معلوماتو د لوم�ن� رسچینې په پرتله د معلوماتو د دوهمې رسچینې تأیید مهم دی.

له هرې رسچینې نه، چې تاسو د �ی�نې لپاره ور�نې کار اخلی ډېره مهمه ده، خو د 
اعتبار د منلو لپاره یې تاسو فکر وک�ی �که دې مسلې ته مو باید پام وي، چې په 

 �یني کسان د یوه بری�نالیک په استولو او یا هم په یوه ان�رنی�ي دې شپو ور�و کې
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پا�ه کې د معلوماتو په خپرولو غواړي هغه ری�تیني نه وي. هغه معلومات، چې تاسو 
  یې د انالین له الرې ترالسه کوئ په دې معنا نه ده، چې هغه به �ول سم وي.

ا چینو په اړه پرېک�ه وک�ي او دد خربیاالنو یوه مهمه دنده داده، چې د معلوماتو د رس 
کره ک�ي، چې د کومو رسچینو معلومات د اعتبار وړ دي، چې هغوی یې په خپل 
رپوټ کې وکاروي. دا یو شمېر هغه پو�تنې دي، چې له تاسو رسه مرسته کوي، 
چې د معلوماتو باوري رسچینې غوره او له هغو رسچینو، چې د اعتبار په اړه یې شکمن 

  �ی:یاست، بیلی ک
ایا دغه رسچینه �ه پوهی�ي (ایا دا کس په هغه موقف کې دی، چې په  �

 اړه یې �ه وپوهی�ی)
 �ه ډول دغه معلومات د نورو رسچینو لخوا تأیید ک�و. �
�ه ډول دا رسچینه زما د پام وړ ده؟ (یعنې دا یوا�ینی شخص دی، چې د  �

 رسه شخيص �مکو دخاوندانو په اړه شکایت کوي او یا هم دا د �مکې له خاوند
 ستونزه لري؟ اویا هم دې ته له ورته نورو کسانو ستونزه هم ده).

 ایا دا رسچینه د اعتبار او منلو وړ ده؟ �
ایا دا یوا�ین� رسچینه ده، چې زه ور�نې کار اخلم یا هم له نورو �ایونو  �

 معلومات ترالسه کولی شم؟
س (ایا دا کالمل �ه دی، چې معلومات له همدې رسچینې نه ترالسه ک�م؟  �

غواړي �ان �ه و�يي یا هم غواړي خپل امور بد و�يي؟ �ن�ه هغه غواړي په 
 لوم�ي لیده کاته کې له مارسه خربې وک�ي،



  د راډيويي خپرونو توليد

Production of radio programs   

 

 

	
٢٩٢	

	
	 	

کله مو، چې د یوه رپوټ په اړه د معلوماتو ��وره رسچینه ومونده نو �ه به دا وي، 
 رسهچې د اوږدې مودې لپاره له هغې رسه په اړیکه کې وئ. له هغې رسچینې 

معلوما� اړیکې ساتئ. یوازې دا الزمه نه ده، چې تاسو د دفرت پته، د تیلیفون 
شمیره له �ان رسه ولرئ بلکې ددې تر�ن� د هغه د مبایل تیلیفون شمیره او د 

  برې�نالیک پته هم له �ان رسه ولرئ.
�ه خربیال له خپلو خربي رسچینو رسه منظم کار کوي، له هغوی رسه اړیکې سا�، 

هغوی پو�تي، چې کومه په زړه پوري پې�ه رامن� ته شوې ده. خپلو رسچینو ته له 
دا استانتیا برابره ک�ئ، چې له تاسو رسه اړیکه ونیيس د بېل�ې په تو�ه د خپل کارت 

  په ورکولو او د خپل رپوټ په اړه له هغوی رسه لیدنه کتنه وک�ئ.
و ات ولري �ايي د معلوماتهر �وک لکه سکرتر، کاتب او نور، چې په دې اړه معلوم

��وره رسچینه وي. هغوی کولی يش د اسنادو یوه کاپي برابره ک�ي هغوی پوهی�ي، 
چې �وک په دې برخه کې ډېره پوهه لري. هغه خربیال، چې له خپلو خربي رسچینو 
رسه په درناوي چلند کوي له رسچینې رسه د مرکې لپاره یې غو�تنه زر حل 

  .)۸:۷کی�ي(
  News	Radio	of	Valuesرونو �ې��ې د راډيويي خب

د راډیويي خربونه که د ور�پا�ې رسه پرتله يش نو یو له بل �خه توپیرونه لري. 
راډیويي خربونه لن� وي. د هر خرب لن�یز او تفصیل رسه خرب پای ته رسی�ي. یوا�ې 
مهم خرب د راډیو خربې �ول�ه کې شاملی�ي. حال داچې په ور�پا�ه کې خربونه په 

ل رسه راوړل کی�ي. که له �ینو خربونو رسه تصویرونه هم وي په �ینو مهمو تفصی
خربونو کې واړه واړه جزئیات هم شاملی�ي. �يني وختونه له کوم خرب رسه ذهني 
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پي�ې غ�ونه هم وي. د راډیو خرب تر �ولو لوی بلی�ن تقریباً یوویشت سوه کلمې لري 
  دوو کاملونو کې �ایی�ي. او دغه یوویشت سوه کلمې یوا�ې د ور�پا�ې په

د راډیو خربونه انتخا� وي. د ور�پا�و په �یر د راډیو نیوزروم ته هم سل�ونه خربونه 
را�ي، لیکن له هغو �خه یوازې مهم خربونه غوره کی�ي. حال داچې ور�پا�ې هر 
ډول خربونه خپروي. په هغو کې سیايس ویناوی، د سیاستوالو خپلمن�ي شخ�ې له 

و واخله تر پې�و جنس، مینې، فیشن، ه�، ادب، دود، لن�ه دا داسې سیايس ناندری
کوم عنوان نه وي، چې هغه دې ور�پا�ه ونه پو�ي. پردې رس بېره د ماشومانو، 
�وانانو، میرمنو، زده کوونکو لپاره �ان��ي ��ې خپروي. له دې امله ډېر خلک 

  :ونو �ان��نې داديور�پا�ه لويل او دا په یوه بوختیا بدلی�ي. د راډیويي خرب 
	Accuracy	and	Truthري�تينولي 

ری�تینوالی او د خرب سموالی د راډیويي خربونو یوه بنس�یزه �ان��نه ده. که له راډيو 
�خه ناسم خرب خپور يش نو ناوړه پایلې لري یوا�ې اورېدونکو ته نه، بلکې �ان ته 

د تیارولو پروخت د هم زیان رسوي. راډیو یوه وليس اداره ده. د هغې د خربونو 
�ان��ي پام اړتیا ده. �که �یني رپو�ونه د خپلو موخو په ترڅ کې د اوریدلو لپاره 
رو�انه نه وي. ن�یوال خربي اژانسونه په �وله ن�ۍ کې کیدونکي بیال بیلې پي�ې 
رپوټ کوي. د خپل لید لوري له مخې پی�ه رو�انوي. همدران�ه د راډیو لپاره د کوم 

  و پروخت کې �ان��ی پام کی�ي.خرب د غوره کول
که کومه ن�یواله پې�ه کوم ن�يوال اژانس خرب یا رپوټ استوي نو پکار ده، چې د 
پې�ې په اړه د نورو خربي اژانسونو رپو�ونه هم وکتل يش. لکه نن سبا د اتوم بم 
موضوع د ن�یوالو خربي اژانسونو د پاملرنې موضوع ده. که په نوموړي موضوع کوم 
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رپوټ نه وي استولی نو مانی�و رن� ته رجوع کی�ي. �که په مهمو پې�و  بل اژانس
  شیبه په شیبه راډیو�انې خربونه خپروي.

د غیر عادي پې�و پروخت په عامه تو�ه لیدل کی�ي، چې تر �ولو د مخه راتلونکي 
خرب بشپ� نه وي او �یني وخت په هغې کې زیات عددونه او شمېرې وړاندې کی�ي. 

�و کې �ي چاودنې، د الوتکو نسکوریدل، طبیعي افتونه، زلزله، او نور په دا ډول پې
شامل دي. داسې خربونه ناری�تني هم وي. له راډیو �خه چون دا هیله کی�ي، 
چې هغه تر�ولو دمخه خرب ورکوی نو په دې ترڅ کې د راډيو ای�ی�ر پر اوږو نور هم 

  خپور ک�ي. مسولیتونه ورزیاتی�ي، چې خرب تر �ه سپنیاوی وروسته
 Objectivity ناپیلتوب  .۱

د بې طرفې یعنې ناپيلتوب مطلب دادی، چې ای�ی�ر په خرب کې خپل نظر نه يش 
ور�ایولی، دا �که په دې رسه د خرب ناپېیلتوب زیا�ی�ي. دا دی رپوټ پر�ای د 
ور�پا�ې کا� جوړی�ي. په کا� او خرب کې بنس�یز توپ� همدا وي خرب له هر ډول 

�ا� نظرونو �خه خوندي وي. حال داچې په کا� کې د لیکوال نظر  تبرصو او
  شامل وي. راډیو اډی�ر له خرب �خه �ول تعصبونه او پلوي توب لیري کوي.

 Simplicity and Clarityساده والی  .2
د راډيويي خربونو یوه بله �ان��نه د هغه ساده والی دی. د راډيو اوریدونکي د ژوند 
له بیال بیلو �ان�و رسه ت�او لري په هغو کې لوستي خلک هم وي. لکه نیمه لوستي 
او نالوستي. خرب په ژورنالیستیک انداز لیکل کی�ي. هغه له اد� او تخنیکي ژبې 

و اسانه وي. د راډیو اوریدونکو ته په ساده �خه خوندي وي. دهغه جملې ساده ا
ژبه خربونه برابری�ي. داسې انداز خپلی�ي، چې د خربونو تراوریدلو وروسته هغه ته 
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رو�انه پیغام ورسی�ي نه داچې د خربونو په اوریدلو رسه �ن�س يش د رو�پا�ې 
ه چا للوستونکي دا اسنتیا لري که په �ه يش پوه نه يش نو بیا یې هم لوستلی يش. 

�خه د هغې معنا پو�تلی يش، لیکن د راډیو �پې د یو �ل اوریدو چانس لري، نو 
�که جملې باید اسانه وي، اوږدې نه وي، جمله، چې �ومره رو�انه وي نو هومره 
یې مطلب رو�انه وي. په نا�ر�ندو جملو پوهیدل ډېر وخت ته اړتیا لري او د اوریدو 

ډه ) کوي �که له سختې ژبې او پيچلو کلمو ډپروخت اوریدونکي رس بداله (کنفیوز
 .)۱۱:۹پکار ده(

 Promptnessبی�ه پروخت  .3
راډیو او تلویزیون تر �ولو د مخه د خربونو د خپرولو زیات وخت او چانس لري اوس 
دغه چانس د راډیو پرتله له تلویزیون رسه هم زیات دی. بیا هم په راډیو کې یوا�ې 

راډیو رسه د خربو د �ن�ولو زیات چانس د وخت  غ� را�ي. ددې لپاره اوس هم له
  دی. د راډیو پالیيس دايس ده، چې په راډیو کې ساز او ناز خربونه پیدا کی�ي.

 Brevityلن�یز  .4
په راډیو کې د وخت د کموايل له کبله یوازې مهمو خربونو ته �ای ورکول کی�ي نو 

��  وي نو په ل� وخت کې�که د راډیويي خربونو د لن�یز اړتیا ده. خربونه که لن� 
خربونه خپریدلی يش. د راډيويي خربونو د لیکلو پروخت �ینې زیاتې شوي برخې 
ور�خه ایستل کی�ي. راډیو اډی�ر ته د لن� لیکلو پر فن د پوهیدلو اړتیا ده، چې یو 
مخ خرب �ن�ه په دوو کر�و کې رالن� ک�ي. په اصل کې لن� لیکل په کوزه کې د 

ی دی د خرب د لن�ولو لپاره م� له �ولو نا اړینو برخو �خه پاکوي سیند بندلو په معن
  او یوا�ې حقأیق پری�دي.
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 Sobrietyا�کل (سنجش)  .5
راډیويي خربونه له احساساتو نه خايل پکار دي. د خربونو برابرول د �وک�ر او فنکار 
 کار نه دی، بلکې دهغه لپاره مسلکي غور پکار دی، چې د راډيو اډې�ر د �ه ذوق

لرونکی او متوازن شخصیت وي. د راډیو په خربونو کې توازن او دقت وي او په 
  ژورنالیستیکه ژبه لیکل کی�ي. د راډیو خربونه له پارولو �خه پاک وي.

 Common Characteristics��ې �ان��نې  .6
د خربد جوړولو پروخت د بیال بیلو منطقو، ژبو، مذهبونو او نورو �ان��نو لرونکي ژبې. 

کلتور، او نورو ته درناوی پکار ده او خرب �ايي داسې نه وي، چې د هغوی  مذهب،
د خف�ان المل يش. همدارن�ه خرب �ايي له اسالمي او د ن�ۍ له نورو هیوادنو رسه 

  د هیواد بهرن� اړیکې او سیاست هم زیا�ن نه ک�ي.
م از د خرب جوړولو پرمهال د خلکو دلچسپي ته پام پکار دی او را�ی اوس هغه لو 

  و�ورو، چې خرب ته د خرب ارز�ت ورکوي.
a(  تازه والیFreshness 

د نوي خرب غوره کول پکار دی یعنې نننی خرب نن پکار دی. هو که داسې خرب وي، 
چې میاشتې یا کلونه دمخه پې� شوي وي او اوس یې �رک ول�ی�ي. لکه که 

چا  لو ترشا دهمدا نن هم معلومه يش، چې د امریکا په سواد�ریز مرکز د برید کو 
  الس وو نو دا لوی، نوی، په زړه پوري او د خپریدو وړ خرب دی.

b(  (فاصله) وا�نDistance 
جغرافیاوي وا�ن د خلکو د خو�ې او ناخو�ې اندازه معلوموي لکه په پکتیکا کې د 
یوې شفاخانې پرانستل پکتیکا والو ته په زړه پوري ده او همدا خرب �ايي د مزار 
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زړه پوري نه وي. هر �ومره، چې یوه پې�ه موږ ته ن�دې وي هومره اوریدونکو ته په 
  یې خرب خلکو ته په زړه پوري وي.

البته �یني خربونه داسې هم وي، چې د خپل حجم او ارز�ت له پلوه د ډېرو د پام 
او خو�ې وړوي. لکه دسپ�مرب یولسمه پې�ه، چې امریکا له ن�یوال سواد�ریز مرکز 

ه په �وله ن�ۍ کې اوس هم بحث ورباندې کی�ي، چې د رسه الوتکه وجن�ول شو 
نوموړي پې�ې اصيل مسوول �وک دی؟ د امریکا هیواد دا کار داسې و�ا�ه، چې 

  یوه ډله کومه، چې له امریکا �خه خفه وه دا دهغوی کار دی.
بل نظر داسې دی، چې دا پخپله د امریکایانو کار دی او د هغې جواز دوی دا 

ې پلمه هغوی لوم�ی پرافغانستان پو�ي یرغل وک� او اوس د وړاندې کوي، چې پد
ایران د تیلو پر زیرمو د ولکې په منظور ایران کال بند کوي. په هر حال د ازادې او 

بې طرفې مطالعې د پې�ې جغرافیايي لیروايل رسه رسه یو ډېر لوی خرب وه، چې  
  د�ردی ن�ۍ تلویزیونونو په مستقیم ډول و�ود.

c( ی غیر عادي والExtra Ordinary 
غیر عادي پې�ې هم خربي ارز�ت لري. له غیر عادي وايل �خه موخه داده هغه 
پې�ه ده، چې تردې وړاندې نه وي شوي نود خرب جوړیدو وړ �ر�ي لکه په اوړي 

  کې د واورې اوریدل یا داسې نورې پې�ې، چې نوي اوغیر عادي وي.
d(  پایلهResult 

د یوې پې�ې پایله هغې ته  خرب درجه ورکوي. که پایله مخکې له مخکې خلکو ته 
�ر�ند وي نو د هغې ارز�ت هم ل� وي لکه په عراق کې د امریکا تر برید وروسته د 
صدام حسین د نیولو ه�ه هم یو خرب وو. بیا دویم خرب دا وه، چې امریکا پر�ول 
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ک�ي او د صدام حسین او د هغه د عراق کې د صدام حسین مخالفینو ته ډالر ور 
  ورو�و او مل�رو پل�نې په چ�کې رسه روانې دي.

بیا وروسته د هغه �ول خرب پایله راووتله، چې هغوی صدام حسین د �مکې له یو 
غار �خه راویست او د �ولې ن�ۍ رسنیو دا خرب خپور ک�. په چاپي رسنیو کې د هغه 

دام حسین  خرب او وی�یو و�ودله هغه ویناوی هم خپرې شوې. تلویزیونونو هم د ص
  ډول د یوې پې�ې پایله یو لوی خرب جوړی�ي.

e( کر، کشمکش او مقابله� 
�کر، مقابله او سیالی هم یوې پې�ې ته خربي ارز�ت ورکوي. لکه د لوبو سیالی، 
د ددوو هیوادونو د رس تېرو ترمن� �کر، ددوو ډلو ترمن� �کر، په بیرو کراس� کې د 

 د اخیستلو لپاره کشمکش یا مقابله، د نوي حکومت پرتشکیل د وفاقيمهمو پوس�ونو 
  وزیرانو تر�اکلو د مخه کیدونکي من�ې یا مقابله دا �ول د و��و د خو�ې خربونه دي.

f( رک ل�ول� 
داسې خربې یا معاملې، چې پ�ې وي. که کوم راپور�ر د هغو �رک ول�وي هغه 

 جوړی�ي. دغه ډول کیسه دیوې ور�پا�ېخربي یا راز په ډا�ه کوي نو  دا یو لوی خرب 
  لپاره یوه لویه کیسه جوړی�ي.

g( وليس جذبې 
یوې پې�ې ته د خربي ارز�ت ورکولو لپاره یو معیار داهم کیدلی يش، چې هغه د 
�ومره ډېرو خلکو جذبې �ه ډول اغیزمنوي. په دې ترڅ کې د پاکستان او هندوستان 

لک ه له هند رسه د لوبې پروخت خد کرک� د لوبو بیل�ه ورکول کیدلی يش دا �ک
  زیات جذبا� شول، چې له هند رسه د پاکستان اړیکې ترین�يل وي.



  د راډیویي خپرونو تولید

Production of radio programs   

 

 

	
٢٩٩	

	
	 	

  رپوټ ورکول
�ول خربي رپو�ونه له واقعیتونو، مشاهداتو، بیانونو او جزییاتو نه برابری�ي. خربیاالن 
تل هغو معلوماتو ته ډېر واک لري، چې په رپوټ کې یې کاروي �که خربیاالن د 

ماتو د را�ولولو لپاره ډېرې هلې �لې کوي خو په رپوټ کې د �ولو واقعیتونو معلو 
را�ولول، چې د رپوټ پایله هم �ه راوخیژي او اوریدونکي هم پکې شامل يش ډېر 
کم پي�ی�ي. په رپوټ کې د ډېرو معلوماتو را�ولول په رپوټ باندې د پوهیدو چاره 

  ستونزمنوي.
یا یې ترشیح ک�ي، یوا�ې د اوریدونکو  یو خربیال، چې غواړي هر�ه ووايي

مغشوش کیدو المل �ر�ي. رسبېره پردې ور�پا�ې سپینې برخې هم لري. همدارن�ه 
لري او لوستونکي،  airtimeور�پا�ې ډېر �ای لري. راډیو اوتلویزیون ډېر 

اوریدونکي او لیدونکي اضايف وخت هم لري او ډېره پاملرنه باید ويش، چې خربونو 
  و.ته ورو�ر�

غوره ژورنالېزم خالصه کول یا لن�ول نه دي.خربیاالن باید خپلې خربې په قضاوت 
رسه وک�ي او تصمیم ونیيس، چې کوم �یز ډېر مهم دی، چې په رپوټ کې شامل 
يش او هغه په �ه تو�ه ترتیب يش. د ډېرو خربیاالنو لپاره دا برخه ډېره مهمه ده، 

يس او کوم �یز پرې�دي. ددغې چې تصمیم ونیيس کوم �یز په رپوټ کې ونی
پرېک�ې کولو لپاره یوه �ه الره داده، چې د رپوټ لپاره یو مرکزي �کی یا موضوع 

  .)۱۰:۷و�اکل يش چې د محراق په نامه یادی�ي(
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Focus یا تمرکز  
په بنس�یزه تو�ه �رکز په یوه رپوټ کې د پو�تنو �وابول دي. دغه رپوټ د �ه په 

په لیکيل ب�ه د �رکز  Chip-Scanlonپه انستیتوت کې �اغلی  Pointerاړه دی؟ د 
  د �اکلو لپاره د الندې پن�و اضايف پو�تنو وړاندیز کوي:

 خرب �ه دی؟ .1
 رپوټ �ه دی؟ .2
 ان�ور �ه دی؟ .3
 �ه ډول هغه شپ�و کلمو کې وړاندې ک�و؟ .4
 نو �ه؟ .5

فکر وک�ئ، چې تاسو غواړئ د اور اخیستو د پې�ې موضوع ته خربې ورک�ئ. تاسو 
�وله ورځ له خلکو رسه خربې وک�ې او  زیانونه مو هم ولیدل. اوس تاسو د رپوټ له 
لیکلو وړاندې غواړئ، چې په رپوټ باندې �رکز وک�ئ. په دې �ای کې د �رکز 

)، دیبوراپرتر، ۲۰۰۶د ژورنالېزم کتاب (سوالونه کاروي. (دازا Scanlonموندلو لپاره 
 واشن��ن دي يس)

 
  

  خرب �ه شی دی؟
اور د �ار په ختی� غره کې دوه کورونه سیزيل دي، خو چا ته مرګ ژوبله نه ده 

  او�تې او سودا�ریزې ودان� خوندي دي.
  رپوټ �ه شی دی؟
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  دوه کورنیو خپل کورونه له السه ورک�ي خو دوی خوندي پاتې دي.
  شی دی؟ان�ور �ه 

  د کورنیو غ�یو له کورونو د پورته کیدونکي لو�ي تر�ن� یو بل په غې� کې نیويل وو.
  �ه ډول هغه په شپ�و کلمو کې وړاندې ک�و؟

  اور کورونه ویجاړ ک�ي، خو د رس زیان یې نه درلود.
  نو �ه؟

  د یو خطرناک اور له امله مايل زیانونه محدود وو.
وهی�ي، چې د خرب رس�کي یې د هغو کورنیو هغه خربیال، چې رپوټ ورکوي اوس پ

په اړه دي، چې خپل کورونه یې له السه وک�ي، چې دا بیان د هغو کورنیو د غ�و له 
  قوله ویل شوی، چې د ژوندي پا� کیدو له امله یې خو�ي �ر�ندوله.

همدارن�ه د زیانونو په اړه عمومي معلومات هم په کې شامل وي. له دې وروسته 
ر وژنې د هغو رشکتونو په اړه، چې په دې سودا�ریزه سیمه کې د اور خربیال د او 

وژنې په موخه الس پکار شوي وو، هم �یني معلومات شاملوي خو کیدای يش، 
  چې داور وژنې د �ان�ې د مرش خربې نقل قول ک�ي.

ددې �رین پایله په دې نه را�رخي، چې رپوټ یوا�ې د منلو وړ، یو محراق درلود، 
ال بیلو ادراو خربیاالن �ایي ورته واقعیتونه په نظر کې ونیيس او خپل بلکې د بی

رپو�ونه په بیال بیلو ب�و برابر ک�ي �که هغوی د نورو محراقونو په اړه تصمیم نیولی 
دی. د کورونو د اور اخیستو پهپې�ه کې خربیال پن�ه سوالونه د �رکز د یو بل 

رب �ه دی؟ زمون� د �ار سودا�ري له محراق د السته راوړلو لپاره کارولی يش. خ
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هغې اور نه، چې د �ار په ختی� غره کې یې دوه کورنه وسیزل خوندي ندي پاتې 
  شوي.

رپوټ �ه دی؟ یو سودا�ر له خپل پلورن�ي د باندې اور وژنې له یوه کارکوونکي رسه 
  قول ورک�؟

  �ه ډول یې په شپ�و کلمو کې وړاندې ک�و؟ اور سودا�ري نيش درولی.
  �ه؟ د خطرناک اور اقتصادي زیانونه ل� وو. نو

دا ډول رپوټ د سودا�رو سوکال� ته الر�وونه کوي او د هغه سودا�ر بیان نقل قول 
کی�ي، چې پلورن�ی يې خوندي پاتې دی. په دغو دواړو رپو�ونو کې رسه ورته بنس�یز 

ه ده نمعلومات شامل وو، چې دوه کورنه ویجاړ شوي خو سودا�ري یې زیا�نه ک�ې 
خو د هغوی �ین�ار رسه بېل و. د رپوټ له لیکلو وړاندې پردې پوهیدل، چې په خپل 
رپوټ کې پر�ه باندې �ین�ار وک�ي له خربیال رسه مرسته کوي، چې واقعیتونه او 

  خربې په رپوټ کې شاملې ک�ي او کوم یې شامل نه ک�ي.
  ولیام په خپلو یاداشتونو کې راوړي:

یکنه رامن� ته کوي او دواړه له یو بل پرته امکان نه لري. رو�انه تفکر، رو�انه ل
تجربه لرونکي خربیاالن د ور�ې تر ورستیو انتظار نه بايس، وروسته له هغې چې 
�ولې مرکې، �ی�نې او کتنې یې تررسه ک�ې �ايي د رپوټ لیکلو پروسه له فکري 

يي، چې طبعاً �ا�رکز نه پیل ک�ي، چې چېرته والړ يش او له چا رسه مرکه وک�ي. 
د معلوماتو د را�ولولو په بهیر کې محراق بدلون ومومي. د یوه خربیال لپاره تر �ولو 

  مهمه داده، چې د رپوټ له لیکلو وړاندې د رپوټ په محراق باندې فکر وک�ي.
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فکري �رکز د یوه رپوټ د لیکلو لپاره د پالن لوم�ی �ام دی. دوهم �ام د رپوټ 
يش، چې کوم معلومات چېرته د بنس�یزو واقعیتونو په لست تنظیم دی. په دې پوه 

کولو د رپوټ لیکل پیل ک�ي. تصمیم ونیيس، چې کوم واقعیتونه د رپوټ په لوم�ي 
  رس کې رايش او کوم یې په من�ن� برخه کې رايش.

ومومي او تصمیم ونیيس، چې هغه د  sound bitsپه خپله مرکه کې غوره بیانات یا 
ه برخه کې  �ای پر �ای ک�ي. هر هغه جزیئات، چې غواړي په خپل رپوټ په کوم

رپوټ کې مو رايش له �انه رسه یې ولیکی. �یني خربیاالنو د رپوټ له لیکلو وړاندې 
 .)۲۰۱:۱۱لیکل هم د یوه الر�ود په تو�ه ��ور بويل( outlineد کاغذ پرمخ دیوه 

  لن�یز
اتو ژانر دی چې د افغانستان په مطبوعخرب دمطبوعاتو له پخوانیو زړو ژانرونو �خه یو 

کې له ه�غه پیل �خه د پام وړ دي . خرب اجت�عي اړیکه تشکیلوي ، په دې 
اساس باید په عام ډول د ور�پا�ې لیکونکي او خاص ډول خربن�اران تر هر �ه د 
مخه خرب وپېژ� او د هغه د مفاهیمو او عنارصو رسه اشنایي پیدا ک�ي چې وکولی 

  ل دید او پوهې رسه د خرب موندنې او خرب لیکنې په الره �ام واخيل.يش په کام
د خرب له پاره مهم مفاهیم وجود لري له لغوي لحاظه د خرب کلمه چې د اوس له پاره 
به دري او پ�تو ژبو کې پکار وړل کی�ي ، له عر� ژبې �خه اخیستل شوی ، چې 

 په مختلفو معناوو رسه کارول کی�ي.
ې کلمه خاص حقوقي معنا لري او له هغه �خه مقصد د هغو �ينې وخت نوموړ 

کسانو په هکله اطالع وي چې په قضایي او جزایي جرمونو باندې مهم وي او کله ، 
  کله د خاص امنیتي معنا لرونکی وي او نظامي او سیايس اطالعات رامشخص کوي.
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ک چې خل په عمومي محاورو کې خرب په هغو اطالعاتو او خرب ورکول کې شامل وي
هغه په خپل ور�ني ژوند کې تر السه کوي او په همدې وجه هر وخت یو د بل رسه 
�کر کوي او پرته له �ن�ه یو د بل حال او احوال پو�تي او د تازه خربونو په ل�ه کې 

  وي .
	تمریني پو�تنې

  خربي خپرونې د �ه لپاره چمتو کې�ي؟ -۱
�ه  موخه ��ه اخيستنه پر مخاطبانو له باوري رسچينو �خه د خربونو برابرولو په -۲

  اغېز لري؟
  د خربي خپرونو روحيه له نورو هغو رسه �ه توپ� لري؟ -۳
 

	مأخذونه
). قواعد علمي خربن�اري، از نرشات باخرت ۱۳۴۵آهن�، محمد کاظم. ( )1

 آژانس کابل.
ايس ايم، شاهد. ژباړه. احمدزی، ام� جان وحید. مومند خپرندویه �ولنه  )2

 جالل اباد.
). کاربرد ژانرهای اطالعی در راډيو، مطبوعه ۱۳۹۰یدری، ذبيح هللا. (ح )3

 عازم، کابل.
). راډيويي پرو�رامونه. دانش خپرندویه ۱۳۸۶ستانکزی، محمدعیسی. ( )4

 �ولنه ، پ�ور.
 ) �لويزيو� خربيالی اسد چاپ خونه، پي�ور.۱۳۹۲سهار، نذیر احمد.( )5
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 پ�تو ژباړه. لطیف،-دریکيوبرډن، مارياوي�ات، ناومي �ول� سمت.  )6
لطف هللا، معروف، اصف، محک، عبیدهللا. د � � يس د ن�يوالو خپرونو ترس� 

 لخوا، لندن.
 ). روزنامه ن�اری، مرکز سپهر تهران.۱۳۶۸معتمد نژاد، محمد کاظم.( )7
). راډيويي ژورنالیزم. مرکز نرش و طبع الفاروق، ۱۳۹۲منيب، فريداحمد.( )8

 کابل.
) په رسنيو کې د ۱۳۹۳شينواری، محمدآصف.(علی، قشمي. ژباړن،  )9

 سوژو موندل، دانش خپرندویه �ولنه، پي�اور.
 ). د مقلې ليکوال اصول، يويتد پرس کو�ه.۱۳۸۵همت، عبداملالک. ( )10

 ). ازاد ژورناليزم کتاب. د متحده اياالتو مطبوعا� دفرت۲۰۰۶پو�ر، دبورا.(
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  سریزه

ډله ییزو رسنیو کې او بیا په �ان��ې تو�ه په راډیو کې د مختلفو خپرونو رس بیره په 
نورې خپرونې ، لکه د خربونو شالید ، د مهمو پې�و په اړه مرکې ، بحثونه ، راډیوي 
رپوټ ، نیوز ریل او نور شامل دي او په دوی کې د �ینو خپرونو له پاره م� لیکل 

 او نور ، حال دا چې مرکه ، راډیویي خربونه له م� کی�ي او بیا ثبتی�ي لکه شالید
�خه پره ثبتی�ي د هغو �ولو د برابولو پر وخت یو خربي فکر کول پکار دي په هغې 
باید د ازاد نظر �ر�ندونې ويش . دا په دې معنی چې تبرصه باید د چارواکو په 

  طرفداري ولیکل يش چې له دې رسه د راډیو حیثیت ته تاوان رسی�ي .
په دویم قدم کې خربه دا دی چې تبرصه اود هغې شالید باید د یو بل رسه اړخ 
ول�وي . داسې نه ده پکار چې خرب یا تبرصه د ولسمرش محمد ارشف غني د سفر په 
اړه هند ته وي . شالید د هغې ور�ې یا اون� تر �ولو مهم خرب پکار دی . هغه خرب 

  یې غواړي .چې خلک غواړي ورباندې وپوهی�ي او پوهېدل 
که د ولسمرش محمد ارشف غني د سفر د رات� �خه دوه ور�ې مخکې د برتانیه پر 
سفارت په کابل کې برید ويش نو په شالید کې د برتانیه د حکومت غرب�ون ، د 
افغانستان د حکومت غرب�ون ، او په دې اړه د پاکستان د حکومت غرب�ون او په 

اثر ینا ، چې پاکستان ته د نوموړي رات� نه متهند کې د برتانیه د ولسمرش کامرون و
  شو او داسې نور په هغې کې شاملی�ي .
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د روانو چارو د پرو�رام موخه له نویو سیايس ، کلتوري او اقتصادي چارو �خه د 
خلکو خربول دي . په فصل کې تبرصه �ه شی دی ؟ په خربونو کې تبرصه ، د 

پورټ روانو چارو د تبرصې پرو�رام ، په ستبرصې برخې ، د تبرصې پر موضوعاتو ، پر 
تبرصه ، راډیویي مرکه ، د مرکې ډولونه د مرکې له پاره د اطالعاتو د ثبت وسایل و 
د مرکې د میتود ډولونه ، د خربو اترو له پاره پای ورکول ، د مرکې ثبتول ، د مرکې 

کي ، راډيویي � د میتود �ې��ې ، د مرکې د میتود نیم��تیاوې ، په مرکه کې د پام وړ
رپوټ ، د رپوټ تیارول ، خربونه او د خربونو تیارول ، د راډیو فني کارکووکي او نور 
مسایلوته �ای ورک� شوی البته دا هم د دې اثر یوه برخه ده ، چې مهم او مروجې 
برخې یې چې د لوستونکو او د راډیو مسلکي ژورنالیستانو او مینوالو له پاره د پام وړ 

  ل شوي او دلته �ای پر �ای شوي دي .دي ، را�و 
د روانو چارو دخپریدو لپاره په خربونو رسبېره نور پرو�رامونه هم خپری�ي. په هغو 
کې خربونه، تبرصې، د خربونو شالید، د مهمو پې�و په اړه مرکې، بحثونه، راډیويي 

ي �رپوټ، نیوز ریل او نور شامل دي. په دوی کې د �ینو پرو�رامونو م� لیکل کی
او بیا ثبتی�ي لکه شالید او نور حال داچې مرکه، راډیو نیوز ریل له م� پرته ثبتی�ي. 
د هغو �ولو د برابرولو پروخت یو خربي فکر کول په کار دي. په هغه کې باید د ازاد 
نظر �ر�ندونې ويش. دا په دې معنی، چې تبرصه د چارواکو په طرفداری ولیکل 

  ته تاوان رسی�ي. شی له دې رسه د راډیو حیثیت
دوهمه خربه په دې هکله داده، چې تبرصه او دهغې شالید باید د یو بل رسه اړخ 
ول�وي. داسې نه ده پکار، چې خرب یا تبرصه نیویارک ته د ولسمرش حامد کرزي د 
درې ور�ینی سفر په اړه وي. شالید د هغې ور�ې یا اون� تر �ولو مهم خرب پکار 
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ړي ورباندې وپوهی�ي او پوهیدل یې غواړي. که دی. هغه خرب، چې خلک غوا
دافغانستان د ولسمرش د رات� �خه  دوه ور�ې د مخه په کابل کې د برتیانیا په 
سفارت باندې برید ويش نو په شالید کې د برتیانیا د حکومت غرب�ون، د افغانستان 
د حکومت غرب�ون، او په دې اړه د پاکستان د حکومت ک�نې او په هند کې د 
کامرون وینا، چې پاکستان ته د نوموړي رات� نه متأثر شو او داسې نور په هغې 

  کې شاملی�ي.
د روانو چارو د پرو�رامونو موخه له نویوسیايس، کلتوري او اقتصادي چارو �خه د 
خلکو خربول دي. په راډیو کې د روانو چارو �ان�ه تر خربونو وروسته دویمه لویه 

 او ن�یوالو چارو تبرصې تیاروي، پر لوبو تبرصې، �ان�ه ده. دا �ان�ه په ميل
دور�پا�و د رسلیکونو جاج، دوليس جر�ې او والیتي شورا او مرشانو د جر�ې ک�نې 
او د ميل او ن�یوالو شخصیتونو مرکې هم دغه �ان�ه تیاروي. د روانو چارو �ان�ه 

  الندینې پرو�رامونه برابروي:
 Radio Commentaryراډیويي تبرصې .1
 Sports round upوبو تبرصېپر ل .2
 Editorials of National and Source د ميل ور�پا�و رسلیکنې او غ� �کي .3

Leads 
 د مرشانو جر�ې او وليس شورا او والیتي شورا د غون�و ک�نې .4
 Interviews of Nationalد ميل او ن�یوالو ارز�ت لرونکو کسانو مذاکرې .5

and International People 
6. Commentary on National and International Festivals  
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  تبصره �ه ته وايي؟
تبرصه:د ډلیزو رسنیو د هر ژانر په شان  خپل �انته سابقه او تاریخ لري.نوموړي 
سابقه او تاریخ زمون� په هیواد او د ن�ۍ په نورو مختلفو هیوادونو کې په مختلفو 

  ډولونو من� ته راغيل او تکامل یې ک�ی دی.
د ژورنالیزم پوهان په دی 
باوردي چې تبرصه د لوم�ی 
�ل لپاره له نن �خه تقریبا 

) کاله مخکی ۲۰۰۰دوه زره (
د روم امپراتور ژولیس سزار له 
خوا په اروپا کې ولیکل شوه. 
دا کیدای يش چې په خورا 

ورم د تبرصه د اوسن� تبرصی د ف مشکل رسه ووایو او په مشکل رسه د ژولیس سزار
لیکلو طریقې رسه پرتله ک�و، دا�که چې نن سبا مختلفو اشخاصو په مختلفو �ولنو 
کې په مختلفو فکرونو رسه د نوموړي ژانر مختلف ډولونه لیکيل دي او هر یو یې 

  �انته مینه وال لري.
ار د خبهمداډول خورا مشکل کار دی چې لوم�ن� راجسرتشوي تبرصه د لوم�نې ا

) کاله پخوا لیکل شوي پرتله ک�و. ولې دا ۱۵۰۰لیکلو له ب�ی رسه چې له نن �خه (
خربه سمه ده چې د پخوانی روم امپراتور سرتسرتاتژست ژولیس سزار د (خپلو 

په نوم ثبت ک�. comentarx یاداشتونو) په لرلو رسه �ان یې د کلمه (تبرصه) دا    
) �خه السته comentariciه همدی کلمې (کلمهپه حقیقت کې ل(Comentaric) د

http://www.zimbio.com/John+E+Morgan/26  عکس 
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) دی چې په زیات comentarisراغيل د نوموړی کلمې اد� معنا په التیني ژبه کې (
��ن ساده تبرصی ته ویل کی�ي. چې د حقایقو ارقامو او عالیمو په امکان رسه د 

  وتلو فرهن�ي شحصیتونو له خوا لیکل کی�ي او خپری�ي.
پی�ۍ دویمه نی�یي کې  ۱۸ه �ان��ي ستون په ډول د د تبرصی د لیکلو فکر د یو 

په ان�لستان کې راپیداشو د هغې پر اساس هرې ور�پا�ې د تبرصی په نوم  �ان��ي 
اره شبعې یعني �ان�ې د تبرصه ن�ارانو یا تبرصه لیکونکو  (د مفکوره یي لیکواالنو) لپ

 تاسیس ک�ې.
کې په رشقي اروپا  کې من� ته  پی�ی په پیل ۱۹د تبرصی ډول د لوم�ی �ل لپاره د 

راغيل او په هغه وخت به تبرصی په سیايس مختوا باندی لیکل کیدی او خپریدی 
او د مطبوعاتو له عادی ژانرونو �خه ��ل کیدی. نوموړی ډول د لوم�ی �ل لپاره 

م کال کې د شمس النهار د لوم�ی ��ې په خپریدو رسه د هیواد په ۱۸۷۳په 
پیداک�ه او د ورستیو کلونو په اوږدو کې په �ان��ي تو�ه د مطبوعاتو کې هم الر 

م کال ۱۹۱۱م او رساجاالفغانیه په ۱۹۰۶رساج االخبار افغانستان په خپریدو رسه په 
کې یې خورا زیات انکشاف وک� او په سیايس،اقتصادی،اجت�عي فرهن�ي مختوا 

  وو رسه یې د رساج االخبار افغانیه صفخی ور�کيل ک�ی.
 یو انکشافاتو په اثر د تبرصی د لیکلو په پروسه کې یې شمیر زیات لیکواالند وروست

منخ ته راغلل تر�و دخپلو ک�نو په برخه کې د خلکو په ذهنونو کې د تاثیراچونې په 
مقصد د ډلیزو رسنیو له الری وړاندی ک�ي دوي ارمان دپوره کولو په مقصد هر 

  ې او الرې غوره ک�ی.لیکوال او متحصص د خپلو لیکلو �ان��ی طریق
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د تبرصی د لیکلو د��وډی دنیولو په خاطر پوهانو د تبرصی د لیکلو د طریقه فرمول 
بندی ک�ي دي او �ان��ي الری یې ورته وړاندیز ک�ي دي تر�و تر یو حده تازه 
کارکوونکي د کالم د اوږدیدو او له مخو �خه دلیرې تللو نه مخنیوې ويش. او په 

تخلیل رسه په سیست�تیک ډول او په ډیرو کمو او اندکو خطاوو منظم او په منطقي 
رسه خپل مطالب ولیکي او عمده موخه یې داده چې تاثیر اچونه السته راوړي. او 
دهمدی مطلب په خاطر عمده مطلب دادی چې د مینه والو تنده او د اړتیا وړ اړتیاوو 

و�ورو  کولو لپاره لوم�ی بایدپه الر کې مرسته وک�ي تر�و د نظر وړ مطالبو د وړاندې 
  چې تبرصه �ه شی دی.

د پوهانو له جملې �خه یو وایي چې تبرصه د ژورنالیستي مطالبو د �ان��ي ستون د 
شکلونو �خه دی چې په روا� پی�ې معموال وروسته د پی�ې د پ�یدو په عنارصو 

  په ډیر رسعت رسه په �امه ب�ه لیکل کی�ی.
هغې د ارایه کولو �خه عبارت دی چې د تازه پی�و  نور پوهان وایي چې تبرصه د

خوشحاله کوونکو په ژوند کې د تاثیر راوړونکو،امید لرنکو مطالبواو یا د ناهیله کوونکو 
او مایوس کوونکو مطالبو، د ��ورو کو��ونو او یا د زشت کردارانو او... دی 

)۴۸:۱(. 
	د تبصرې موخې او دندې

ده ؛په عمومي تو�ه داده چې یو تعداد لوستونکی یا ډیره به دناو  خهمود تبرصې 
�ه وی چې وویل شی چې د ډ لییزو رسنیو مینوال باید لوستلو ؛ اوریدلو او د ډلییزو 
وسایلو لیدلو ته را جلب ک�ی او هعوی د ته رايض ک�ی تر �و ددې برخې مطالب 
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ی ژوند د �ان��و برخو رسه لکه اجت�عولولی . د تبرصې په لوستلو رسه مینوال د 
  سیاسی ؛اقتصادی او په عمومی تو�ه د ژوند د تاریخي پروسې رسه اشنا کوی.

په زیات �ومان تبرصه په خپل منطقی دلیل د عامه عقایدو او د اراء په جوړ�ت کې 
جوړونکی او رغونکی رول په غاړه لری او د عامه افکارو او سمت �یری کې بې دریغه 

رسته رسوی . د تبرصې له الرې مینوال سیايس او ور�نی مطالب او �پل  رول
  قضاوتونه رسه انسجام کوی او د بحث وړ موضوعاتو باندې خربې او تحلیل کوی.

دژوند د مسایلو په جریان ؛د یو حالت �خه بل حالت ته د �زارش په جن�ی رشایطو 
اسی او اجت�عی او د کې او د ژوند په بحرانی حاالتو کې هم له اقتصادي سی

جوړونکی تغیر په حاالتو کې او د خو�ي روړونکو په خاالتو کې هم په داخل د هیواد 
کې او هم د هیواد �خه بهر یو تعداد انسانان د قیق متوجه وی چې نوموړی حاالت 
�ه پایله من� ته راوړی. .یقینآ د دغو تاثیراتو فمهم نه شوکولی چې د اطالع له الرې 

وړو ؛بلکې نوموړی تاثیرات د تحلیل او د حقایقو د ارایه کولو او دقیقو ارقامو السته را
ایجاب کوی .نوموړی دنده فکر کونکی تبرصه لیکونکی په خپل ه�غه عمیق دید 

  رسه تحلیل الندې نیسی .او لوستونکی او مینوال په جریان کې اچوی.
ورت ې په �ان��ی صدداسې حالت په نظر کې نیولو رسه لوم�ی �ول انسانان ول

تبرصه ن�اران  لکه د تیز نظر لرونکی با زانو په شان تیر او حال په تیز نظر رسه 
�وری تر �و د مو جود حالتو �رن�والی په رسعت رسه درک ک�ی او د �زار رشایط 
راتلونکي ته برابرک�ي پرته له شک �خه نوموړی دنده یو ا�ا تیز نظره تبرصه 

رسه چې الزم دي �وری او د هغې په هکله خپله لیکنه لیکونکی په ه�غه رسعت 
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کوی یو د هغوعنارصو �خه چې د هغې په اړه باید بحث او ل� مکث وک�و هغه تبرصه 
 لیکونکی دی.

  تبصره ليکونکی
تبرصه لیکونکی هعه اشحاص دی چې تر�ولو مخکې باید لیکنې بعنې ن�ارش ته 

تد قیق ک�ی او وکولی شی چې د  ازاد الس ولری، یا حقایق او ارقام هر اړخیزه
هریوه اړیکه یو د بل رسه او نور هعه درک او توضیع ک�ی يش .تبرصه لیکوونکی 
ترهرچازیات د محیط په درک اودخپلولوستونکوباندې توفیق اوتسلط ولرلی 
شی .هغوی دخپلومینوالو فهم او اړتیا نیکه ��ي اودخپلومینوالو په ژبه اوذوق مسایل 

ویل ددې معنا نه لری چې تبرصه لیکونکی محض دهغوی په فهم تحلیل کوي. دا
اوذوق رسه خپلې موخې په عینی اوعلمی صورت ترتحلیل اوارزیابی الندې راولی 
نوله همدې سببه دي چې دتاریخ لیکواالن دخپلې �ولنې دراتلونکی تاریخ اوتیرتاریخ 

�خه  قې مطالعېدلیکنې لپاره تبرصوته خورا زیات ارز�ت ورکوي اود هغې د دقی
  زیات مسایل درک کوي اودخپلواثاروپه صفحوکې یی درج کوي.
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ا ترلیکنې اوی دتبرصولیکل دیولن� او معین وخت د دورې په داخل کې لکه یوه اون�
هغې ل�ډیر اسانه کارندې. په زیات �ومان دیوې تبرصې لیکونکې د یوې موضوع 

د لیکنې لپاره شاید 
ساعتونه اوحتی ور�ې 
ور�ې فکروک�ي 
اوباالخره یوازې طرحه 
پیداک�ي چې دهغې 
پربنس� خپله لیکنه 
فرمول بندي ک�ي. 
داویل ددې معنالري 
چې تبرصه لیکنه یوه 

کی عاملانه فکرکون
کاردی اوقلم په الس اخیستل اوپرته دموضوع له ا�اهي �خه یو�و جملو را�ولول 

  اودور�پا�ې دستون تورول تبرصه لیکنه نه ده.
تبرصه لیکونکی پوهان (د عامه رایو خپرونکی)��ی. یعنې نوموړی اشخاص طرحه 
 کونکی توجیه کونکی او د خلکو د رایو او افکارو سمت ورکونکی دی. هغوی معمول

نظر او فکر لرلی شی او دغه نظر او فکر په عمیق او شفاف ډول رسه لیکی .�رن�ه 
چې پوهان وایی تبرصه لیکونکی د هر ادبی لیکوال په شان خپل فکر په هغه �مکه 
کې کری چې (�ه نرمه )وی. او خپل فکر د مشاهداتو له الري اوریدو له الرې او 

ره په ه الرې عیاروی. تبرصه لیکونکی رسبید لوستلو له نورو معیارو او عالقمندیو ل

https://libraries.ucsd.edu/farmworkermovement/50th-
anniversary-documentation-project-1962-1993/dick-meister-

 عکس  1965-2012/27
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اطالع ورکولو معمول د الندې موضوعاتو؛علتونه ؛معمولونه د جریان په حال کې د 
پی�ې په من� کې اړیکې باندې تبرصه لیکی.او په دې اړه دیوبل حقیقت رسه  اشنا 

ی. �کی�و چې په تبرصو کې زیاتره د چرا یعنې (ولې)په پی�ې باندې تحلیل من�ته را
د ولې یعنې (چرا)کلمه او یا(په علت)باندې لیکنې اساسی بنس� په ور�نی مسایلو 
باندې وی.کله چې لیکوال عو�تی وی چې لیکنه یی واقعاّ په مینوالو باندې 
تاثیروک�ی نو د علل او معلول منطقی اړیکه توضیح او رو�انه ک�ی.په هره اندازه 

هراړحیزه تو�ه درک ک�ی نو د هعې  چې انسانان د یوې پی�ې علت په دقیقه او
  معلول ډیره �ه پیژنی او په خپلوتحلیلونو کې په منطقی وړاندوینو کې بریالی را�ی.

په اجت�عی مسایلو کې د یوي پی�ې علت معموالّ یوامر ته وي ؛بلکې یو�روپ 
علتونه رول لرلی شی؛ نو په دی اساس لیکوال د علل د توضیح په وخت کي دیوه 

او اندازه نسبت بل علت ته باید واضح او رو�انه ک�ی تر �ود موضوع په  علت درجه
  اړه قضاوت عینی او درست اړخ ونیسی.

دساری په تو�ه :دافعانستان په کورنیو چاروکې بهرنی الس وهنه زیات علتونه لری 
؛ولې ظاهر د یو تعداد افعانانو مهاجرت �ینې مداخله �رو هیوادونو ته د هغې هیواد 

ستمدارانو په نزد یو بنس�یز علت �کاری، په داسې حال کې چې یوه �اون�ی د سیا
هیواد د �مکې نیول د مداخلې د تختې په حیث دیوبل سرت هیواد او د �اون�ی 
هیواد د ار نیول د منطقی د ژاندارم په حیث اساّس ترین علل ددغې مداخلې دي 

ې اساّس ترین علل ددغ ارباب یعني مرش موقف نیول د منطقی د ژاندارم په حیث
  مداخلې دی.
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طبعا په دغې مثال کې لس�ونه نور علتونه موجود دي په هر حال زموږ موخه دادی 
چې د تبرصې لیکوال علتونه باید دقیق برريس ک�ي او اسايس یعني بنس�یز علل 
تشحیص ک�ی تر�و د خپل لوستونکی د فکر د برابرولو په خیث خپل �ان درست 

  .)۱۵۸:۲سوق یا رهن� ک�ي(طرف یا لوری ته 
  

  �لوربنس�یز �امونھ
د تبرصی د لیکلو لپاره پوهان �لوراسايس �امونه وړاندیز کوي دغه �لور �امونه 

  عبارت دی له:
  :د موضوع غوره کول یا د پی�ی انتخاب۱
  :حقایقو د را�ولولو طریقه۲
  :د عبارتونو او �و کلمو غوراوي۳
: دهمدې علت او معلول ترمن� د اړیکو په نظر کې نیولو رسه لوم�� �ام په الندې ۴

ب�ه کولی شو توضیح ک�و خربن�اران او تبرصه لیکونکي د ور�ې د �و پی�و رسه 
مخامخ کی�ي چې باید د هغو په اړه لیکنه وک�يبشپ� مطلب دلته دی چې وکولې شو 

زې زموږ مخې ته را�ي چې په مشکل د هرې پی�ې په اړه ولیکوولې یو ډول ستون
رسه کولې شود هغو  �ولو په اړه ولیکو نو لیکوال کو�� کوي مهم ، اړین او تازه د 
هغو �خه غوره ک�ي او دپی�ې په اړه ولیکي چې زیا تره پرهغه پوری د هغه په 
محیطه پوری د هغه پر هیواد او خلکو پورې اړه ولري په حقیقت کې په دغه امر کې 

خرب د لیکلو ایجابات(تازه وايل نژدیوالې برجستوالې او ...) هم رعایت کی�ي هم د 
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یوازې په دی توپیر چې د خربی عنارصو د عرضه کولو پر �ای په نتیجه �یري او 
  تحلیل الس پوری کوي.

دویم �ام عبارت دی د اطالعاتو د الس ته راوړلو طریقه او د حقایقو او دهغو درست 
اده چې موږ د یوې پی�ې په اړه ډیر زیات اطالعات کولې شو انتخاب موخه دلته د

السته راوړو اوموړی اطالعات د اشحاصو،د کتابونو له من� له ور�پا�و مجلو او له 
خپلو مشاهداتو �خه کولې شو الس ته راوړو یقینا �ول راجمع شوي اطالعات نه شو 

ه هغه العاتو له من� �خکولې د استفادې وړ و�ر�وونو بنا موږباید د راجمع شویو اط
مطلب غوره ک�و چې د اهمیت او خپل ارز�ت په لحاظه زموږ د تبرصې لپاره اړین 

  ��ل کی�ي.
په حقیقت کې د حقایقو انتحاب دلوم�ي ارزیا� مانا لري دا په دی مانا چې یو 
تعداد مطالب زموږ د استفادی لپاره مطلوب یعني ��ور دي او یو تعداد نه دي نو په 

اس اطالعات او مطلوب موضوعات انتخابوه او له نورو �خه رصف نظر کوو دی اس
د مطالبو په غوراوې اوارزیا� کې معمال د لیکنې طول، �رن�والې او د لیکلو کیفیت 

 د خپریدو وسیله،قسم او دلیکونکې منطق او تحلیل مهم رول لرلې يش.
لو د ت کې د اد� لیکدریم �ام چې د (�و کلمو غوراوې )مطالعه کی�ي دا په حقیق

�کال مانا ورکوي د �و کلمو غوراوې معموال کوږ د کلمو غوراوې، فقرې،جملې او 
عبارتونه تر بحث الندې نیسو په ه�عه اندازه چې د موضوع او دحقایو غوراوې مهم 
او عمده او اسايس رول لري په ه�غه اندازه د تبرصې د لیکلو اد� �کال د مطالبو 

  چغې اچونه عمده رول رسته رسوي.دراماتیک کول 
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�لوم �ام چې په هغې کې لیکوال علت او معلول توضیح کوي او مهمرتین �ام 
��ل کی�ي د همدی �ام له برکت �خه دی چې په حقیقت کې لیکوال د �ر لرونکو 
نتیجه �یري په لور قدم اخيل په همدی �ام رسه دي چې لیکوال خپل مشحص 

  ې کوي.نظر د موضوع په اړه وړاند
دغه �لورم �ام یو له طرفه د تبرصې لیکونکي تخنیکي اړخ رابربن�وي او له بل اړخ 
د لیکوال مشحصه موضوع �یري او په زیات ��ن د هغه سازمان او اړونده موسسی 
مشحصه موضوع �یري هم واضح کوي او دخربن�ارموقف په اجت�عي او سیايس 

  .)۱۷۱:۳سیستم کې توضیح کوي(
  او پروسھ ر�تیا، حالت

تبرصه په عموم ډول د ارقامو،حقایقو،علل،معلوالو فرضیو په اتکا رسه پیل کی�ي او 
انکشاف کوي په تبرصه کې معموال ر�تیا،خالتاو پروسه په نظر کې نیول کی�ي د 
دغو دریو اصطالح مانا داد ې چې د تبرصې د پیل په لوم�ې قدم کې تبرصه د 

دغه تبرصه په داسې خالت یا خاالتو کې  جریان  په حال کې پې�ې  �خه لیکو
 لیکل کی�ي چې پی�ه د هغې په جریان کې من� ته را�ي.

دنوموړی حالت تشخیص او توضیح هم داسايس غو�تنو �خه دي او دغه دنده هم 
لیکوال په غاړه لري پی�ه او حاالت معموال په جریان کی کیدل پی�ی اود پی�و بل 

پی�يدل او بل ډول کیدل هغه خاالت دي چی ډول کیدل مشاهده کی�ی دحاالتو 
دهغي په اثر جریان ،   محیط، انسان اوژوندهغه په زیات �ومان نه احساس کوي. 
ويل په مثبت صورت کی وجود لري او دانسان دمبارزي  او دطبیعت دهستي اساس 
او بنس� تشکیلوي. چی داپخپله یوه پروسه ده.. تبرصی معموآل دیوي پی�ي په اړه 
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په صورت کی  لیکل کی�ی. اویا دیو کل  یوه صحنه رانغاړي دنوموړي مسلی دکل 
تشخیص چی په کلی تو�ه ولیکل يش یا بل ډول دلیکوال په الس دي او یا 

  دلیکوال پوري اړه لري.
  سیمانتیکه مبارزه

په اوسنی وخت کی تبرصه دیوی مهمی سالح په حیث د ژبنی ج��ی په مورد 
او متخصصان په دي برخه کی هراړخیزه او عمیق  داستفادي وړ �ر�وي پوهان

مطالعات کول او داشخاصوارااو عقایدیې درج کول او ژبني پدیدو دافا دي دبیان 
طریقه په موثریت اوعدم موثریت رسه پیداکوي ددغو مطالعاتو موخه دادي چی 
تبلیغ کوونکي پیداک�ي چی کومه زمانی پدیده د�ولني دکوم قرش لخوا په �ه ب�ه 

استفادي وړ و�ر�ي تر�و دخلکو په احساساتو تا تیر وک�ي دژبني ج��ی اصطالح د
اویا(سی�نتیک  مبارزه) دنوموړی موخی �واب ورکوونکی دي چی دهغی په وسیله 
دواقعیت تصویر، چی دهغی داحلی او غنعنوي معنا ته تغیرولورسه نه د هغې  په 

ج��ه  طابق وړاندی کی�ی ژبنياصلی ب�ه دهغی بلکی، دویاندیا لیکوال د موخې  م
دروا� ج��ي جزء دي چی دوخت له با ستان �خه ترد دوران  پوري دخلکو په من� 

  کی رواج درلوده.
هم پخوا اوهم اوس د�ان��واسلوبوپر اساس دغیر مستقیم تخریفات  کلموته درن� 

ییرپه غورکولو په ب�ه او دغیرعادی اصالحاتو په کار وړنې رسه اوژبني ج��ي کلی�توت
مستقیم ډول په تبلیع کې یې په  داستفادي وړ �ر�وي. دساري په تو�ه : 

کلمي ده دوینتیام  دمبارزینو لپاره (رسه خمیران)دکمبوډ یا دطالبانود » ویتکان�«د
ازادی لپاره (ت�رو) دامریکا دتورپوستکو لپاره(چکانو)  په جنو� امریکا کی د تین� 
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�خه  هغی نور مثالونه درن� ورکونکو له کلموله جميلرن�ه پو�کود اوسیدونکو لپاره د
دي چی دخپلی اصلی معنا �خه پرته د تخقیرکونکی او توهین کونکو په معناوی 

  .)۱۴:۴پکاروړل کی�ي(
  له نورو ډولونو سره یې توپیر او ورته والې

تبرصه تبلیغی ډولونه دیو تعداد رسه ورتوالی او توپیرونه لري تبرصه دراپورتاژ او 
راسلی رسه ورتوالی لري دغه دوه ژانرونه د پی�ی له جریان او یا دپی�ی د چطور م

یعنی �ن�ه �خه اطالع ورکوي تبرصه هم ترزیات حده دپی�ی جریان توضیح کوي 
دهغی توپیرونه په دی کی دي چی تبرصه دپی�ی  جریان وړاندی کولو زیاتره 

  ت لري.او تصویری خصوصی تحلیلی روحیه لري ويل د راپورتاژ او مراسلی ترسیمي
تر هغي رسبیره پردی په راپورتاژ کی د تحلیلی خوږوالې اودواقیعتونوترسیم او د 

  تصویر د لفظي او معنوي �کالو�خه هم استفاده کی�ي.
ويل په تبرصه کی دايس نه کی�ي تبرصه داوچرک (قهرمان اومی�انې)  رسه ورتوالی 

ه زړه پوري لحظو باندی لیکل کی�ی لري دا�که چی او چرک داشخاصو دژوندانه پ
او په تبرصه کی هم په �ینو خاالتو کې اشخاصو دپیژند نی او توضیح( په منفی یا 
مثبته ب�ه) نه هم دریغ یعني سپ� نکوي.  تبرصه دمقالی او خرب رسه هم ورتوالی 
لري تبرصه او مقاله دواړه دخو�ی علمی تحلیل په مورد کی لیکل کی�ی دواړه 

ري، هغه �ه چی په فرضیه کی ویل کی�ی په م� کی په هر اړخیزه تو�ه فرضیی ل
په دالیلورسه تحیلل کی�ی او په دواړو ژانرونو کی نتیجه یعنی پایله موجوده وي. 
پرته له دغو دریو اساسی رکنونو �خه دغه دوه ژانرونه نشو کولې چی مکمل ورته 

  ووایو.
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 ی دي چی مقاله په لوم�ي قدم کیدمقالی او تبرصي په من� کی توپیر په دی ک
دفکر او ��ن تحلیل ته اعتبارورکوي او د فکر د منطقي کولو لپاره حقایق او ارقام 
پکار وړيپه داسې خال کې چې په تبرصه کې په لوم�ی �ام کې  حقیقت دبخث 
وړوی او دحقیقت دثبوت او منطقی کیدو لپاره دلیکوال خپل  فکر په دویم قدم کی 

  استحداموي. ارجلبوی یا
په عمومی تو�ه دغه دوه ژانرونه دمفکوریی ژانرونو په نوم یادوی همدارن�ه باید 
ووایو چی تبرصه په زیات ��ن ووایوچې تبرصه د یوی پی�ی په یو �انک�ی 
جناح(�روپ)باندی  مقاله لیکل کی�ی یا په بل عبارت مقاله د(رسمقالی په شمول) 

په  لی ته محدوده پاتی کی�ی تبرصه د خربرسهعامه وي ولی تبرصه دیوي معیني مس
دي لحاظه یو شان او ورتوالی لري چی په ور�نی خرب باندی متکی لیکل کی�ی، 
ولی دعرضه کولو په لحاظه کامال متفاوته او محتوا او مطالب لری دا �که چې خرب 
یوازي یوه پی�ه عرضه کوي په داسی حال کې چې په تبرصه کې فکر �ین�ی�ي، 

 .)۱۴:۵صورت مومي او نتیجه �یري را من� ته کی�ی( تحلیل
  د تبصري ډولونه

یو تعداد پوهانوپه دې عقیده دي چي تبرصه په دري ډوله دي: دا دري ډولونه عبارت 
) اونیزه تبرصه او یا اونیزه ۳) ور�نې تبرصه یا دور�ی تبرصه (۲) لن�ه تبرصه (۱دي (

  سیايس تبرصه.
نوموړي ویش شاید دهغه مؤلف اولیکوال له نظره منطق ولري،اساسی ستونزه دهغی 
دادي چې په دغه ویش کې �ان��ي رسحدونه وجود نه لري یعنی نوموړې ویش 
کله د ب�ی یا شکلی اساساتواو دوخت د مختوا د مضمون په ت�اویا د ژبې په ت�اومن� 
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امي نه خايل دي په دی اساس ته راغيل دي. چې ددغه لیکوال نظرله قصور او ار 
دتبرصي ویش په الندي ب�ه عرضه کوو چې تر زیات حده په عامه تو�ه خپل منطق 

  لري.تبرصی (ن�ارش) په عمومي تو�ه په دوو ب�و یعنی شکلو ویشيل شو:
  : تبرصه دمضمون له نظره په دوو ډولو ویشل کی�ي:۱

  الف: عمومي تبرصه
  ب: موضوعی تبرصه

  ب�ی په لحاظه په دریو ډولو ویشل شوي دي::تبرصه دشکل یا ۲
  الف: اخباري تبرصه

  ب: تحلیلی تبرصه
  ج:تبلیغی ادبی تبرصه

په عمومي تبرصه کې معموال دايس موضوعات مطرح شوي وي چې په علمی 
اون�یواله سطحه دژوندانه په عامو مسایلو لکه ، سیاسی،اجت�عی، اقتصادی باندي 

ه مشخص وخت کې پی�ی�ي داجت�عی مسایلو لیکل کی�ی دا ډول مسایل په یو 
په اړه عنعنوي کالیزي له دي جملی �خه دي په دا ډول تبرصوکې دیوي معینی 
دوري دپی�و مسایل لکه یو کلن، پن�ه کلن ،پن�وس کلن اوسل کلن او.......تر 

  ارزیابې او تحلیل الندي نیول کی�ي،دژوند دموثرو پدیدو په حیث معريف کی�ي.
ی په عموم ډول پرته دوخت له قید �خه دمشخصو مسایلو او �ان��و موضوعی تبرص 

  موضوعاتو په اړه په هر اړخیزه تو�ه تحریر او خپری�ي.
  بهر� مسایل هم کیدی يش چې عومي وي او هم موضوعي،دساري په تو�ه
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که دیوه هیواد د�ولوالسته راوړنو په هکله دیوي معیني  دوری  په اړه ولیکو نو دی 
ي تبرصه وایې که دیوه هیواد دژوند په یوه �ان��حالت په اړه ولیکلو ته عموم

نوداموضوعی کی�ي اوکه همدغه �ان��ي موضوع د�و هیوادونو په اړه په مقایسوي 
  ډول ولیکلو نو بیا به هم موضوعي وي.

اخباري تبرصی چې کولی شو هغه دور�ني موضوع په نوم هم یاده ک�و، زیاتره 
 موصوعاتو باندي لیکل کی�ي. دا ډول تبرصی د ور�نی �رمو دن�یوالو او�رمو ميل

خربونو په اتکا اوموثقو ارقامو اوحقایقو په اړه لیکل کی�ي.دا ډول تبرصو  موخه 
دادي چې لوستوونکی اومینوال دموضوع له سابقي او عمق رسه اشنا کوي اویاهغه 

برابراو  الری ته ته ذهنیت ورک�ي تر �وخپل قضاوتونه د ژوند په جریان کې داسې
په غلطه الر الړ نه يش. اخباري تبرصي معموالً په ور�پانو کې په مشخص ستون 
او�ان��و ور�و کې خپری�ی اوهمدارن�ه په راډیو اوتلویزیون کې دهغي لپاره 

  �ان��ي ورځ اوساعت �ان��ی کی�ي.
ی. ) خطو دستون خپری�۶۰) �خه تر(۵۰دا ډول تبرصي په ور�پا�ه کې عموماً له (

ويل په هر حال دا چې دهغي حجم محدود دي په دي اساس لیکوال دزیا� 
عبارتونو اوموخو �خه دلېري کلمو داستع�ل �خه ډډه کوی. دتبرصی د��ور توب 
لپاره تبرصه کوونکی دتایپو �رافې اړخ په نظر کې نیيس. دا په دي معنی چي دعنوان 

نونواو �ن�یز یا نغيل عنوانو غواروي کې دزیات دقت �خه کار اخيل د دویم عنوا
�خه زیاتره ��ه احيل دتبرصي دم� �ینی برخی په غ�و حروفو باندي سن�اروی. 
دهغی بیل�ی اونیزي تبرصي اود اونې سیايس تبرصي هم دهمدوله جميل �خه 
دي، ويل یوازي یوسلسله توپیرونه په من� کې شته. په دا ډول تبرصه کې زیاتره 



  د راډيويي خپرونو توليد

Production of radio programs   

 

 

	
٣٢٤	

	
	 	

کی�ي چې تبرصي دلیکلو تر وخته پوري دلوستو په نزد هغه مطالب �اي پر �اي 
مهم وي. په اونیزو سیاسی تبرصوکې دمسایلو انکشافات په یوه وسیع 

دمت کوي همدارن�ه په دا ډول خوال او ميل سیاست په انعکاس کې یدن�پی�نه
تبرصو کې �ول انکشافات درج کی�ي چې د یوي اونې په اوږدو کې او یا له هغې 

 ات وخت کې دنظروړ موضوع کې را �ر�ند شوي وې.�خه په زی
جدي  دعلمي وې او  وایو چې ددا ډول تبرصو مختادتحلیلې تبرصوپه اړه باید وو 

  علمې مسایئلو په اړه لیکل کی�ي .
په دا ډول تبرصو کې تحقیق او �ی�نه د نظر وړ حقایقو په مواردو کې زیاتره رسته 

  رسی�ي.
  ی�ي.هن�ې،ه�ي او ادبې موضوعاتو په اړه لیکل کادبې تبلیغې تبرصي زیاتره د فر 

 دهغې دلیکلوطریقه زیاتره ادبې وي اما تحلیل موجود ويهم په دا ډول تبرصو کې 
  او په هغې کې په ادبې سین�ار لیکنې تر نورو زیاتې په کار وړل کی�ي.

ورد ل ییو بل ډول نوم هم اخلې دمینوالو د اطالع په مقصد د هغدیو تعداد لیکواالن 
  یوه لیکنه دلته لیکو.

ل دا تبرصه د متقاب ،ېد)په نوم درج ک�ي لیکنې(عینې یېیو ډول  ید تبرص 
لیکل کی�ي چې دیوه هیواد دمخالفانواویا  وری اړونده لیکنې پهاړهاستدالل پ

  �روپ له خوا خپری�ي.یو 
کرکوي ذ او اضافی ویل خطا�انې  په زیات ��ن د مخالفانو ددا ډول تبرصي لیکوال

او په منطقي ډول دهغی په �واب باندی پیل کوي همدا ډول د ((د قلمي 
ا د مشاجری)) په نوم تبرصه چې د مخالفانو دد�منا ته نظر یو په اړه لیکل کی�ي،
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کې ډیر قوي بحث او استدالل من�ته را�ې تر�و مطلوبه موخه یعنې  هډول تبرص 
  هدف السته راشې.

د الونه او مث ،ړه پوري فقري   دلویانو خربيپه ز طنزی ژوندی کې هپه دا ډول تبرص 
د  خه�ددا ډول تبرصي دلیکلو  ،پکار وړل کی�ي ثرکیدو په مقصدمؤ  زیاتنور  هغې

ق او بی نظمي ،منطچېد�منانود ویاندویانو دویناووتناقض  یلیکوال موخه دا د
  استدالل محکوم او رد ک�ي.

وا ی چې دهغې مختپه همدي ډول نوري تبرصي دترشیخې تبرصوپه نوم وجود لر 
  .ثبتی السته راوړنې تشکیلويزموږدن�یوالو او ملې دوستانو دم

 کولو�خه فارع شو دادي په دي برخه کې په دي باندي ريفدلته چې موږ دتبرصودم
لیکو ه وسایئلو لپاره د�ان��ي پالن له مخي و ز بحث کوو چې ایا خپيل تبرصي دډلیی

له)یا په دي کې هرچې غله �ه راغ�ه راک�تي)په شان اویا داچې (هر یاو یا د(ازاد
م�ی لو  .�واب کې دوه �وابه وجود لري په (پیش امد خوش امد) دنوموړي پو�تني

دعلمي پرسیپونوپه اساس چې هی� یو کار پرته له یو پالن �خه باید صورت ونه 
د  دي، یزهبنس� مومې نو په دي اساس د تبرصيدخپریدو اولیکلو لپاره دپالن طرح

ا �که د  بې فائدی دي، دیوي موضوعدلیکلولپاره هیاشتي مخکې طرحم پالن �و
ا�ي ر  کېیا �روپ چې دتبرصي �ول موضوعات د ور�ني تازه موضوعاتو  په قطار

  اود رسعت ایجاب کوي.
ل شته چې کیداي شې هغه په یو�ن�ن پالن رسه ولیکو او خپاره ئويل دايس مسا

ی ترتیب اونیز،میاشتني اوختا کلنصورت کې خپل پالن کويل شوچې ی یې ک�و.په د
،کلیزو او هغې پی�یو و.دا ډول پالنونه معموًل دثابتومطالبو دلیکلو لپاره دور�نيوک� 
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ته ورته مسایئلو لپاره طرح او تطبیق کی�ي.دا ډول پالنونه یقیناً دمسوولو مدیرانو او 
ې په برابرکې ندور�پا�و دکارکوونکو او نورو ډلییزو وسایئلو کاراسانوي.دپورتني پو�ت

 ،�ینو غیررضوري چېمهمو مسایئلو په هکلهو نې ور�نېی�دبل �واب دا دي چې 
دي اساس دتبرصي  هاوهم غیررضوري نوپ نا�اپي ډول پ�ی�ي هم ناممکن دی

صیت یت او حصو فدلیکلولپاره هم پالن پکاردي اوهم ندي اودا مسله دموضوع کی
  .تعنیوي

�ی ک هکله وړانديپه دتبرصي دلیکلو و مدساتیر زرین مخکې له دي چې یوتعداد 
باید په دي وپوهی�و چې زیاتره په کومو موضوعاتو باندي باید تبرصه ولیکل  وي،
  .شې

  
 

ې په دمینوالو دپاملرنیې خپله تبرصه دحقایقو په اړه لیکو چې مخکې  ی:لوم� 
  مرکزیت کې راغيل وي.

و د پاملرنې پربنأ باید دخلکدهغو حقایقو په اړه تبرصه لیکو چې د�ینو دالیلو :دویم
  وړو�ر�ې .

په زیات تعداد لیکواالن دهغو موضوعاتو په اړه تبرصه لیکې چې ظاهراً مهمه :دریم
ولې کله چې لیکوال په خپل عالې منطق اواستدالل هغه یې  ،په نظر کې نه را�ې

ي �ولیکله اود هغې په هکله دي توضیحې رشح وړاندي ک�ي دهغې اهمیت را بربن�ی
رو په دساتیزرینو اعرتاف کوي مخکې له دي چې د �ر باندېاو او دهغې پر ارز�ت 

  لیکې؟و  �ن�ه بایدیوشخص تبرصه ې باندي پیل وک�و بایدوپو�توچې رفم
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تور چی دتبرصی دلیکلولپاره کوم �ان��ی دسدي پو�تنې په �واب کې باید ووایو اد
چی تجربومتکی کولی شو  عمل وجودنه لری ولی دنوموړی ژانر د�ینومخک�اتو په

په �ینوبنس�ونوته الس رسی پیداک�ودتبرصی دلیکلوتر وخته له هغی �خه ��ه 
  .)۸۹:۶واخیستل  شی نوموړی بنس�ونه په لوم�ی فصل کی مرفی شوی دی(

  د تبصری د ليکلوپه اړه طاليی دساتير
کله چی دتبرصی لیکوال د�منانه مطالب تربررسی اوغور الندی نیسی نوباید چی 
ډیر محطاط وی تر�و  موضوع په بیهوده دد�من په ��ه طرخ نک�ي او کله چې 
رشخ خپروي دغه امر کې دقت ونه يش د�من له رسه بیا دلیکوال فکر په خپله ��ه 

  رشخه اوخپروی.
دتبرصی لیکوال بایدپه دی باندې وپوهی�ی چی دهغه دلیکنې مینوال عینا هغه 

  پوهه او سویه نه لری.
او ورته نور مطالب یی مخکی خپاره ک�ی وی. ولی مینوالوهغی ته  شاید عین مطلب

الس رسی نوی پیداک�ی نوپه دی اساس هغه حقیقت چی دده دتبرصی دلیکلو 
باعث �ر�ی په وضاخت اوساده �ی رسه درشخ ک�ی.دتبصیری لیکوال 
بایدوپوهی�ی چی امکان لری. چی دهغه نظریې دخلکودافکارواو نظریوبرخه وی 

عداردهغه په مقابل کی تبعیض ولری اودهغه لیکنه خو�ه نک�ی په هرحال اویا یوت
هغه باید تبصیره په داسی ب�ه ولیکی چی ډیرکم سوءتقاهم اوغلطی دهغه په 

  لیکلوکی پیدانشی.
 دغه مسله ساملې پکاروړنیاو منطقاو استدالل سادرولی او روانی لیکلوکې ایجابوي
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 معنا وی. ولی دامسله ددیتبصیره باید دفکردتوضیح اوترشیح په  �
معنانلری چی لیکوال �ول افکار او فکرونو په تفصیل رسه وړاندی ک�ی برعکس 
دتبرصی لیکوال موضوع په داسی ب�ه لیکی چی دنوروددافکارودراجلبولو باعث شی 

 اودنورورسه مرسته وک�ی چی پخپله دموضوع په اړه فکروک�ی.
 الوته سبق وک�شی.دتبرصی په لیکلوکی دا اراده نوی چی مینو  �
هی� یو لیکوال به داسی ادعا به ونه شی ک�لی چی په تبرصه کی دلیکوال  �

نظراوعقاید په تاییدی په مناسب استدالل اوتحلیل رسه په هراړخیزه تو�ه مستند 
شی. �رنکه چی په تبرصو کی فکراو روزنی قوانین مصارخ بحث دی نو په دی 

باید دلوستونکی پاملرنه راجلب ک�ی اساس لیکوال له ه�غه خپل عنوان �خه 
تر�ولوستونکی روحاقانع شی اولیکنه په عالمندی رسه ولولی. هی�کله هم باید 
کو�� ونه شی چی خپلی تبرصی په مغلق ب�ه په عالی سویه رو�نفکرانه ولیکو 
تبرصی رسبیره په درستو منطقو داسی باید عیاری شی چی درست فکراو پایله له 

 اشی.هغی �خه السته ر 
دیوه تبرصی لیکونکی بریا دهغه په هراړخیزه پوهه په سلیم استدالل او  �

منطق او قدرت پوری اړه لری، دلیکوال پوهه داجت�عی سوابقوفطرت ارزو�انو 
اودلوستونکی موخې په دغی بریا کی مهم رول لری دلیکوال ددغه خصلت په 

اږی دلته بده واته راکلرلورسه په ساده �ی اوضاحت رسه لوستونکی دخپلی لیکنی خ
نده چی دامریکایی لیکوال (ارنست همن�وی)�خه نقل قول وک�و چی ویل به یی 
((لیکوال باید چی ساده اواسانه لیکل او ددرستو جملو جوړونه زده ک�ی اودا 
دهرچالپاره �ه ده))دپورتنیو ویلوپه هکله باید توضیخ ک�و که چیرته لوستونکی ونه 



  د راډيويي خپرونو توليد

Production of radio programs   

 

 

	
٣٢٩	

	
	 	

د  فکر جریان په تبصیره او یا نورو لیکنوکی تعقیب ک�یشی ک�لی دیوه لیکوال د
دی امر مسوول پخپله لیکوال دی نه لو ستونکی دا�که چی لیکوال په دی نه دی 
بریالې شوي چې د خپل فکر د بیان د افادې لپاره مناسبې جملې عبارتونه  فقری او 

کر په فکلیمې  پکار یوسی. لیکوال نه شی کولی په هرحال کی خپله او خپل 
لوستونکي اوریدونکي او لیدونکي باندې تحمیل ک�ي. هر کله چې لیکوال ونه شو 
ک�لی چی دخپلولیکلو په وسیله خپل �ان دمینوالو په نزد کې تثبیت ک�ی نو نه يش 
کولې چې له السه  ورک�ي اعتبار بیرته الس ته راوړي په نتیجه کی باید ووایو چی 

 کی دیو تعداد پوهانو دفکری �ا�کو او دلیکوال وړاندی شوی مطالب په دغی لیکنه
دعملی اونظری �و کلنو تجربو پایله ده نوموړی مطالب په هی� وجه داساسی 
فرمولونو په حیث نه دی ورک�ل شوی لکه �ن�ه چی پوهان په دی  باندی معتقد 
دی چی لیکوالی په ذوق پوری اړه لری په هرحال دغه بنس�ونه زما په نظر دمطالعې 

دی اوکیدای شی چی یو تعدادیی دارز�ت او پیروی وړهم وی نو په دی اساس وړ 
که یو �ه مطالب پر هغی باندی ورزیات شی او یا هغه مطلب د�ینو فکرونو په 

 تعقیب په فقرو او جملو کی مو جود وی نو په پراخه او ورین تندی منل کی�ی.
د په مطبوعاتوکی : د کالم د اوږدوالی د مخینوی په مقصد دخپل هیوایاد�ت

دتبرصی په اړه بهرتین عنوانونه او رس چینی او بیل�ی معرفی کوو تر�و دمینوالو 
  داحساس په صورت کی هغی ته مراجعه وک�ی.

د یوې �ان�ې انتقادي جاج اخیستلو ته تبرصه وايي. د اکسفورډ د ډکش�ي له نظره: 
Review is a published account or critcism of book, etc periodical 

publication with articles on current events, new books, arts, etc. 



  د راډيويي خپرونو توليد

Production of radio programs   

 

 

	
٣٣٠	

	
	 	

د اردو ژبې له مخې: د بیا کتنې (ریویو) مطلب دوه �لې جاج، تبرصه بیا کتنه، له 
رسه مطالعه لکه د ازموینې لپاره  له نظر، نیوکی، نقد رسه د یوه چاپ شوي انتقاد 

م، چې په هغو کې پر نویو پې�و یا چاپ شویو کتابونو جاج، د �ینو داسې رسالو نو 
تبرصې شوي وي.افغانستان کې کله تبرصه ک�ه شوې هغه ولیکه. د چاپي ژورنالېزم 

په پیل کې خرب او تبرصه دواړه رسه �� وو. �یني وختونه په من� کې او دهغه په پيل  
  او پای کې تبرصه وي.

�ري) د چې لوم�ن� راډیويي تبرصه (کومن د برې�نايي ژورنالېزم تاریخ داسې �ايي،
م د جوالی په میاشت کې په امریکا کې خپره شوه. له هغې وروسته له ۱۹۲۱

برتیانیې �خه د � � يس له الرې راډیويي تبرصې ډېر شهرت وموند او ورو ورو د 
راډیو دغه ډول ابالغ د �ولې ن�ۍ په راډیويي خربي پرو�رامونو کې دود شو. د 

تبرصو پرمهال د بېال بېلو خربونو غو�تنې په پام کې نیول کی�ي. حقایق، راډیويي 
عددونه او شمیرې وړاندې کی�ي حال دا چې په راډيويي تبرصه کې د حقایقو جاج 

  اخيل او په هغې تبرصه کی�ي.
په تبرصه کې د تبرصې لیکوال فکر او نظر �ر�ندی�ي. دارن�ه که د کوم پالن په 

ه و تبرصه کوونکی خپل احساسات او کتنې هم په هغه تبرص پیل �ه تبرصه کی�ي ن
کې شاملوي. ددغه ډول تبرصې پرمهال اوریدونکي داسې محسوسوي لکه دی، 

، دانش ۱۳۸۷چې هم هملته وي. ارشد عيل، ژباړن امیر جان واحید احمدزی، 
خپروندویه �ولنه. راډیويي تبرصې په عامه تو�ه په دوه ډوله دي: لوم�ۍ یې خربي 

  .)۶۱:۷و دوهمه یې روانه تبرصه (ا
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  په خبرونو تبصره
د تبرصې د تیارولو زیات پ�اونه په ج�ل نیوز روم کې تررسه کی�ي. نیوزروم ته راغلو 
مهمو ن�یوالو او مهمو خربونو �خه یو �و تبرصې غوره کی�ي. د روانو چارو نیوز 

م تک�ه تبرصه ره له کو ای�ی�ر د اړوندو خربونو تر انتخاب وروسته  دتبرصې لیکلو لپا
لیکوال رسه اړیکه �ین�وي. د تبرصې تر لیکلو وروسته هغه د تبرصې ای�ی�ر په غ� 
کې ثبتوي او بیایې خپروي. د تبرصې د م� لیکلو پروخت الندیینو خربوته پام پکار 

  دی:
د تبرصې ژبه ساده، روانه، اسانه او ژورنالیستیکه پکار ده. په تبرصه کې د  .1

 وړ کلیمې استعالی�ي. عامه پوهاوي
 په تبرصه کې د پيچلو کلمو له راوړلو ډډه کی�ي. .2
مبرص باید بې پری وي. که چېرته تر بحث الندې موضوع مهمه وه نو مبرص  .3

 طرفدار یا پلوی کیدلی هم يش لیکن هغه به د پې�ې دواړه خواوی وړاندې کوي.
 او عقيلپه تبرصه کې باید له احساسا� کیدو �خه ډډه ويش. یوا�ې د  .4

 منطقي دالئلو په وړاندې کولو رسه پر حقایقو �ین�ار کی�ي.
 عامیانه او رسرسي ژبه نه کارول کی�ي، بلکې علمي انداز خپلی�ي. .5
تبرصه له پیل �خه تر پایه پورې اړونده وي. نا اړونده تبرصه د خپرو ورو خیالونو  .6

 عکايس کوي.
 د تبرصې لیکنه باید د موضوع رسه همغ�ي وي. .7
 پکې رو�انه وي. حقایق .8
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موضوع په دالیلو رو�انه کی�ي له غیر منطقي دالئلو �خه پرهېز کی�ي. د  .9
تبرصې په پیل کې د اړونده خرب او دهغه د شالید پېژندنه خامخا ورکول کی�ي تر 

 �و اوریدونکي پوه يش، چې د اړوندې تبرصې شالید �ه دی.
  د تبصرې برخې

 د موضوع پیژندنه .1
 د موضوع لن�یز .2
 انتقادي جاج .3
 �ی��ی او بدۍ .4
 د تبرصې پای .5

د تبرصې په پیل کې د تبرصې د موضوع پیژندنه وي پيژندنه د تبرصې بنس� وي 
او �ومره، چې بنس� �ه وي نو د تبرصې ودان� هغومره �ه لوړی�ي. له پیژندنې 
وروسته د موضوع لن�یز بیانی�ي �و تبرصه اوریدونکي د تبرصې په تفصیل د پوهیدلو 

په ذهني تو�ه تیار وي. په اصل کې د پیژندنې او لن�یز تر اوریدو وروسته  لپاره
اوریدونکي د هغې تبرصې د اوریدو یا نه اوریدو پرېک�ه کوي تر هغې وروسته د 
موضوع انتقادي جاج اخيل لکه د زلزلو �پلو رسه د مرستې لپاره په پاکستان کې د 

ه پام رصې کولو په وخت دغو برخو تمرسته کوونکو کنفرانس جوړی�ي نو پر هغه د تب
  کی�ي:

 د مرسته کوونکو کنفرانس �ه دی؟ �
 د هغه اړتیا ولې پې�ه شوه؟ �
 د هغه ��ې به �ه وي؟ �
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 د مرستندویانو د کنفرانس د بریالی کولو لپاره �ه کیدلی يش؟ �
د مرستندویانو په کنفرانس کې د کیدونکو ژمنو د پلی کولو لپاره پاکستان  �

 يش؟�ه کو��ونه کولی 
د مرستندویانو په کنفرانس کې د مل�رو ملتونو د عمومي مرش بانکي مون  �

 ��ون د هغه کنفرانس په بریالیتوب �ه ډول تررسه کولی يش؟ 
  
  
  
  
 

https://charlielambert.wordpress.com/page/7/28  عکس 
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  د تبصرې موضوعات
وع تبرصې موض د ترصې موضوعات د خربونو په �ېر پراخه دی. هسې خو هر خرب د

کیدی يش. د راډیو د تبرصې په موضوعاتو کې لوبې، ميل او موسمي پرو�رامونه، 
په ميل کچه پرو�رامونو ننداره، ميل کتابونه، کومه مهمه السته راوړنه، رسالې او 
جریدې، د راډیو او تلویزیون پرو�رام، فلم، موسیقي، ه�، کلتور، ن�ا، ډرامه او 

  امل دي.اړوند هر پرو�رامونه ش
  په روانو چارو د تبصرې پرو�رام

د روانو چارو پرو�رام د ور�ې د مهمو خربونو او ن�یوالو پې�و په اړه وي. راډیو 
ژورنالېستان هغه لیکي. په دې تبرصه کې هغه پو�تنې وي چې بېال بیلو خربونو په 
 اوریدو رسه د اوریدونکي په ذهن کې پیدا کی�ي. �ینې پو�تنې بې �وابه پاتې

کی�ي او د �ینو پو�تنو �واب اوریدونکو ته ورکول کی�ي. د روانو چارو پرو�رام باید 
  د مهمو پې�و په اړه برابر يش. ډیری اوریدنکي د روانو چارو پرو�رام خو�وي.

  په سپورټ تبصره
د لوبو پر پرو�رام دوه ډوله تبرصه خپری�ي. یوه روانه تبرصه وي، چې د ميل یا ن�یوالو 

پروخت نېغ په نیغه خپری�ي. دوهم ډول تبرصه هر ما�ام خپری�ي. په هغې سیالیو 
کې په هر ډول ن�یوالو سیالیو تبرصه کی�ي. د سپورټ مینوال او لوبغاړي هغه په 

 )۶۷:۸ډېره مینه اوري. (
  لن�يز

د روانو چارو د پرو�رامونو موخه له نویو سیايس ، فرهن�ي او اقتصادي چارو �خه ، 
دی . په راډیو کې د روانو چارو �ان�ه تر خربونو وروسته دویمه لویه د خلکو خربوی 

�ان�ه ده . دا �ان�ه په ميل او ن�یوالو چارو کې تبرصې تیاروي ، پر لوبو تبرصې ، 
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د ور�پا�و په رسلیکونو تبرصې ، د وليس جر�ې او والیتي شورا او د مرشانو جر�ې 
په دغه �ان�ه کې تیاری�ي . د  ک�نې او د ميل او ن�یوالو شخصیتونو مرکې هم

تبرصې د تیارولو زیات پراونه د عمومي خربونو په خونه کې تر رسه کې�ي ، عمومي 
  خربي خونې ته د مهمو ن�یوالو خربونو �خه یو �و تبرصې غوره کې�ي.

راډیویي تبرصه د ارشد عيل له نظره په دوه ډوله دی : لوم�ی یې خربي او دویمه 
تبرصې ژبه باید ساده وي ، روانه ، اسانه او ژورنالیستیکه وي ،  یې روانه تبرصه ، د

په تبرصه کې د عامه پوهاوي وړ کلمې پکار وړل کې�ي ، په تبرصه کې پیچيل کلمې 
نه پکاری�ي ، مبرص باید بې پری وي او که چیرته د بحث وړ موضوع مهمه وي نو 

  دې کوي.ړه خواوې وړانمبرص طرفدار یا پلوي کیدلی يش لیکن هغه به د پې�ې دوا
د احساسا� کیدو �خه ډډه ويش ، د عقيل او منطقي دالیلو په وړاندې کولو رسه 
پر حقایقو �ین�ار کی�ي ، عامیانه او رسرسي ژبه نه کارول کې�ي ، بلکې عميل اندازه 
خپلی�ي ، تبرصه له پل �خه تر پایه پورې اړونده وي ، نااړونده تبرصه د خپرو ورو 

کايس کوي ، لیکنه یې باید د موضوع رسه همغ�ې وي ، حقایق پکې خیالونو ع
رو�انه وي ، او موضوع په دالیلو رو�انه کی�ي له غیر منطقي دالیلو �خه پرهیز 
کی�ي د تبرصې په پیل کې د اړونده خرب او دهغه د شالید پېژندنه خامخا ورکول 

  ه شی دی.کې�ي تر �و اورېدونکی پوه يش چې د اړونده تبرصې شالید �
	تمريني پو�تنې

  د �ې تبرصې او �ه مبرص �ان��نې �ه دي؟ -۱
  تبرصه له خربه، مخکې ده؛ که خرب له تبرصې؟ -۲
  په تبرصه کې د خپل فکر او درک بيان او شننې د کومو معيارونو په ر�ا کې کې�ي؟ -۳
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  مأخذونه
�ل ر ). اساسهای ن�ارش، مرکز نرشاتی اسالمي صبو ۱۳۷۷ـآهن�، محمد کاظم .(۱

 حاجی پالزا، پي�ور.
). اساسهای ن�ارش، مرکز نرشاتی اسالمي صبور�ل ۱۳۷۷ـآهن�، محمد کاظم .(۲

 حاجی پالزا، پي�ور.
). کا�، فیچر او تبرصه. دانش خپرندویه ۱۳۸۹ـ احمدزی، امیرجان وحید. ( ۳

 �وانه، پ�ور.
ژورنالیزم. خپرندویه ). راډيو ۱۳۸۷ـ ارشد علی. ژباړن، احمدزی، ام�جان وحید. (۴

 �ولنې تخنيکي �ان�ه پي�ور.
). راډيويي پرو�رامونه. دانش خپرندویه �ولنه ، ۱۳۸۶ـ ستانکزی، محمدعیسی. (۵

 پ�ور.
). ۱۳۴۷ـ د افغانستان د خلکو په سرتو رن�ونو باندې يو کال بل هم ت� شو. (۶

 پرچم جريده، دو�ه ��ه، کابل.
) ۴۱�لويزيون. دولتي مطبعه �رب مسلسل ( ). راډيو۱۳۴۶ـ واله، عبدالحق. (۷

 کابل.
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  سريزه
د هر رپوټ پیل له افتتاحیې �خه کی�ي. دا د لوستونکي د ورماتولو له پاره دي، 
چې د لوستونکي، اورېدونکي او لیدونکي پام رپوټ ته واړوي. دوه ډوله تر رس�کي 

پو�تنې ته �واب وایي. دغه دواړه رس �کي د خربي ته: کلک رس�کی خرب �ه دی؟ 
  رپو�ونو له پاره کارول کیدای يش.

کلک رس �کی �ایي په الندې ډول وي : د باغیانو پخوانی مرش مال فضل هللا په 
 ۱۳۹۴سلو کې اتیا نه ډیرو رایو ��لو رسه د لوم�ي وزیر په تو�ه و�اکل شو ، دا د 

  یک انتخابات دي.کال �خه راپدېخوا  لوم�ی دیموکرات
�ول رپو�ونه د انسان د مال د تیر په شان رسه ورته جوړ�تونه لري یا هم ل� تر ل�ه 
ه�غه شان باید وي له جوړ�ت نه پرته رپو�ونه په حقیقت کې رسه یو �ای شوي 
واقعیتونه دي . د دې له پاره ، چې رپوټ له مفهوم �خه ډک وي ، جوړ�ت یې ډیر 

  خو �ول رپو�ونه باید رسه ورته جوړ�ت ونه لري .ارز�تناک او مهم دی ، 
�ه لیکوال د رپوټ له پاره تر �ولو �ه جوړ�ت غوره کوي . د سمو �کو �اکل له �و 
عاملونو رسه ت�يل دي . په دې کې د رپوټ ارز�ت ، وخت او نرش یې د خربي اداري 

ونه ، چې ډول را�ي . مزي لرونکي خدمتونه پر لیکه خربي سای�ونه او راډیویي خرب 
په چ�که تو�ه کار کوي ، تر ډېره له کتلو رس �کو نه کار اخيل . او اونیزه پرو�رامونه 
او مجلې له نرمو رس �کو �خه کار اخيل د نرمو رس �کو تر �ول معمويل ب�ه    یا 

 کیسه یي رس �کي وایي، چې د لوم�ي وزیر رپوټ ته ورته دی . په دې 



  د راډيويي خپرونو توليد

Production of radio programs   

 

 

	
٣٣٨	

	
	 	

(Anecdota)ه �ای ورک�ل شوی دی : رپوټ �ن�ه لیکل فصل کې الندې توکو ت
کی�ي ؟ ، یو �ه رپوټ لن� رو�انه او کره وي ، رس �کي د رپوټ جوړ�ت ، رسچپه 
هرم و ش�لنه ��ي، د املاس ب�ه، پایله ، نسبت ورکول ، نقل قول یا لن�ې �ر�ندونې 
، شمېرې ، د رپوټ تصحیح ، روغتیا علم او چاپیریال ، پولیس او محکمه ، سپورت 
، د راډیو یا تلویزیون رپوټ لیکنه ، راډیویي رپوټ ، نیوز ریل ، غ� ، راډیویي او 
تلویزیو� خربونه ، انالین یا پر لیکه خپرونه ، د انالین یا کیسو ب�ې او ډولونه ، 
انالین لیکنه ، او نورو ته �ای ورک�ل شوی او په مفصل ډول هر عنوان توضیح 

  شوی دی.
نه، سم او کره وي. دا خربه ساده �کاري، خو په حقیقت �ه رپوټ لیکل لن�، رو�ا

کې نن�ونکې ده. لکه �رن�ه، چې مو وړاندې ورته اشاره وک�ه خربیال غواړي هر 
هغه �ه، چې په اړه یې پوه شوی په خپل رپوټ کې شامل ک�ي خو په موضوع 
 پورې د ت�لو رپو�ونو وړاندیز هغه کاروونکو ته کی�ي، چې بوخت وي. هغه خربي
ادارې، چې دې ډول رپو�ونو ته �ای ورکوي �ايي، چې د خربونو بشپ�ولو لپاره 

  کايف وخت هم ونه لري.
په عمومي تو�ه ویل کی�ي، چې رپو�ونه د لیکلو رپو�ونو په پرتله د لن�و جملو او 

لرونکي وي.  Main Ideaپر�رافونو لرونکي وي. هر پر�راف د یوې اصيل موضوع یا
وخت پیل کی�ي، چې یوه نوې نظریه، جوړ�ت یا نوی ترتیب یو نوی پر�راف هغه 

  معريف ک�ي.
هغه خربیاالن، چې ساده او مستقیمه ژبه کاروي په اسان� پوهیدل کی�ي او تر 
ډېره د صفتونو او قیدونو پر�ای نومونه او فعلونه کاروي. کره خربي رپو�ونه بې معنا 
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 A.B�رن�ه، چې �اغلی ( او تکراري نه وي، �که هره کلمه یې حسابی�ي. لکه
White په خپل کالسیک کتاب (د یوه کتاب اجزاوې) کې اشاره کوي د یوې ساده (

  لیکنې لپاره اسايس قاعده د غیر رضوري کلمو غور�ول دي.
خربیاالن ددې لپاره، چې ډاډه يش هغه کلمې، چې دوی کاروي واقعاً هغه مفهوم، 

وسونو او کتابونو کار اخيل. �که چې دوی یې فکر کوي، ورکوي اوکه نه؟ له قام
هغوی رپو�ونه د عامو اوریدونکو لپاره لیکي. خربیاالن ه�ه کوي، چې د مسلکي 
اصطالحاتو او هغو کلمو له کارلو، چې د عامو خلکو لپاره نااشنا وي، ډډه وک�ي. 

  دیوه روغتون ویاند یو ناروغ هغسې، چې وي ترشیح کوي.
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  ره ويیو �ه رپوټ لن�، رو�انه او ک
باید یو خربیال ساده  laceration and contusionد یوه داخيل �پ او زیان لپاره 

کلمې وکاروي. که چېرې یوه تخنیکي کلمه د یوه سم مفهوم د وړاندې کولو لپاره 
کارول کی�ي، �ه داده، چې تعریف هم وررسه وي. د بېل�ې په تو�ه د ن�یوال� 
انرژۍ په اړه یوه رپوټ کې د ډبرو د سکرو او نفتو په اړه باید یو لن� لست ورک�ل 

و کې کوم يش، چې په دغو مواد
  �ه را�ي، تېل، �از او داسې نور.

خربیاالن باید د یوې ناوړه کلمې 
په �ای یوه رو�انه کلمه استع�ل 
ک�ي، چې اوریدو� مغشوش نه 

  ک�ي.
که چېرې د �ار شورا د م�و د 
�خولو په چاره کې د اسانتیاوو د 
رامن� ته کیدو په پلوۍ رایه ورک�ه، 

خلکو ته وویل يش، چې �اریان په �ار کې دیوې نو په راډیو یا ور�پا�ه کې باید 
  نوې هدیرې د جوړولو پالن لري.

په رپوټ لیکلو کې یوه مهمه موضوع داده، چې اوریدونکو ته د پې�ې په اړه وغ�ی�و. 
�ه داده، چې ورته ووایو �ه پې� شول. د بېل�ې په تو�ه ددې پر�ای، چې د ویر 

ووایو د ویر مراسم داسې ان�ور ک�و،  په مراسمو کې د یوې کورن� د ��ون په اړه
چې �ه ډول خلکو یو بل په غې� کې نیول او ژړا یې کوله یا دا چې اوریدونکو ته 

http://thecontextuallife.com/tag/interviews/p
age/2/29  عکس 
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ددې پر�ای، چې ووایو، چې هغه ج�ه ونه لري، ووایو هغه له ور یا دروازې ته د 
، هننوتو لپاره �ی� شو. د یوه کره رپوټ لیکل ډېر مهم دي. �رامر، لیکدود، امال، نی�

پته، ارقام، اونور جزیئات مهم دي. په غلطه دیوه کس د نوم یا عمر یا پتې اخیستل 
تېروتنه ده، چې کولی يش د خربیال اعتبار را�ی� ک�ي. یوه کره رپوټ یوه کیسه 
بیانوي، نه یو لوری او نه بل لوری. دا په دې معنی، چې د یو خرب هر�ه د رسلیک 

چې یو خربیال باید هغه مهم معلومات، چې کولی په اړه وي، بلکې ددې معنا داده، 
يش رپوټ تحریف ک�ي، پرې�دي. د بېل�ې په تو�ه د خولې د رسطان د کشف په 
اړه د یوې ازموینې لیکل بیانوي، چې پخوان� ازموینې د اعتبار وړ نه دي. که نوې 

ه پ ازموینې چ�کې وي باید خربیال یې په اړه ووايي ( د خرب د کره توب په اړه به
 �لورم �پرکي کې وغ�ی�و).

  Leadسر�کي 

بلل کی�ي. دا دلوستونکي د ورماتولو لپاره دی، چې د  leadد هر رپوټ پیل 
لوستونکي، اوریدونکي او لیدونکي 
پام رپوټ ته واړوي. دوه ډوله رس�کي 
شته: کلک رس�کي او نرم رس�کي. یو 

رس�کی د رپوټ بنس�یز کلک 
واقعیتونه خالصه کوي، حال دا چې 
نرم رس�کي ظاهري ب�ه تنظیموي یا 

  هم �ان��تیاوی بیانوي.
http://thecontextuallife.com/tag/intervie

ws/page/2/30 عکس 
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ي رس�کو ترمن� توپ� رو�انوي داده، چې کلک رس�ک بله طریقه، چې د کلکو او نرمو
د خرب �ه دي؟ پو�تنې ته �واب وايي. دغه دواړه رس�کي د خربي رپو�ونو لپاره 
کارول  کیدای يش. کلک رس�کي �ايي په الندې ډول وي: د یاغیانو پخوانی مرش 

�ه و�اکل و شاه جهان په سلو کې له اتیا نه ډېرو رایو په ��لو رسه د لوم�ي وزیر په ت
  کال راهیيس لوم�نی دموکراتیک انتخابات دي. ۱۳۹۱شو، دا د 

  
  خو نرم رس�کي �ايي، چې داسې وي:

شاه جهان په یون� �اون کې لوی شوی او له ه�غه کوچنیوايل نه یې سرت سرت 
�ې خربې کولې، د �ون�ي هلکانو هغه خوبونه لیدل. له خپل عمر نه یې غ�ې غ

پیاوړی بللو. کله، 
چې یوه ورځ هغه 
خپل �وونکي ته 
وویل، چې یوه ورځ 
به لوم�ی وزیر يش 
هغه ورباندې 

  وخندل.
په سلو کې رایو په ��لو و�اکل  ۸۰اوس هی�وک ورباندې نه خاندي هغه تېره ورځ د 

و. تیکه تو�ه مرش و�اکل شکال راهیيس د لوم�ي �ل لپاره په دموکرا ۱۳۹۱شو. له 
لکه �رن�ه، چې لیدل کی�ي کلک رس�کي د نرمو رس�کو په پرتله لن� دي. په دې 

http://www.melbournedailystar.com/tag/obama/31  عکس 
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دواړو رس�کو کې هره جمله درپوټ یوه مهمه موضوع �رن�دونې او دواړه ډوله 
  رس�کي د یوه رپوټ با ارز�ته توکي بلل کی�ي.

ت، کې د رپوټ ارز� د سمو رس�کو �اکل له �و عاملونو رسه ت�يل دي، چې په دې
 onlineوخت او نرشيې د خربي ادراې ډول را�ي. مزي لرونکي خدمتونه، پر لیکه 

خربي سای�ونه او راډیويي خربونه، چې په چ�که تو�ه کار کوي، تر ډېره له کلکو 
رس�کو نه کار اخيل. اوونیز پرو�رامونه یا مجلې له نرمو رس�کو کار اخيل.  نرمو 

یا کیسه یي رس�کي دي، چې د لوم�ي  anecdotal)رس�کو تر �ولو معمويل ب�ه (
یوې لن�ې کیسې په تو�ه پيژندل کی�ي  د (anecdotal)وزیر رپوټ ته ورته دي. یو 

کله، چې د یوه رس�کي په تو�ه کارول کی�ي یو غ� رپوټ ترشیح کوي. �یني 
وخت یو نقل قول یا یو سوال د یوه رپوټ د پيل لپاره تر�ولو غوره دی. دغه �ول 
رس�کي د وروسته پاتې رس�کو په نامه یادی�ي، �که لوستونکي د �و جملو په لوستلو 

  .)۲۴:۱بايس، چې رپوټ د �ه په اړه دی؟(انتظار 
  د رپوټ جوړ�ت

�ول رپو�ونه د انسان د مالتیر په �یر رسه ورته جوړ�تونه لري یا ل� تر ل�ه ه�غه 
شان باید وي له جوړ�ت نه پرته رپو�ونه په حقیقت کې رسه یو �ای شوي واقعیتونه 

ارز�تناک او  دي. ددې لپاره، چې یو رپوټ له مفهومه ډک وي، جوړ�ت یې ډېر
مهم دی، خو �ول رپو�ونه باید رسه ورته جوړ�ت ونه لري. �ه لیکواالن د رپوټ 

  لپاره تر�ولو �ه جوړ�ت انتخابوي.
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  Inverted Pyramidرسچپه هرم 
ډېر شمېر خربي رپو�ونه په مهمو معلوماتو 
پیلی�ي. د دویزه رپو�ونو جوړ�ت کیسه له شاه 

 ده. د معکوس کلونو وړاندې پيل شوی ۱۰۰وخوا 
هرم په ب�ه د رپوټ مهم معلومات په لوم�ي رس 
کېرا�ي او وروسته بیا نور معلومات د هغې د 
ارز�ت په پام کې نیولو رسه په رپوټ کې �ای په 

  ره ده.�ایې�ي. دا ب�ه د مهمو خربونو لپاره، چې وخت هم پکې مهم وي ��و 
اسو لومات ورک�ئ نو تکله، چې تاسو لوم�نی کس وئ،چې د یوې پې�ې په اړه مع

به وغواړئ هغې موضوع ته، چې پې�ه شوی ده د رپوټ په لوم�ي رس کې �ای 
ورک�ئ. د بېل�ې په تو�ه د یوه سرت طوفان په اړه رپوټ به دهغې له زیانونو او پراخو 

  ویجاړیو پیل يش.
د معکوس هرم په جوړ�ت کې هغه معلومات، چې له دې رس�کي وروسته را�ي 

ختیا ورکوي. د طوفان د رپوټ په برخه کې لیکوال د زیانونو یو بد موضوع ته پرا
ان�ور وړاندې کوي. وروسته هغه کسان، چې ژوندي پاتې دي را اخيل او بیا وروسته 

  د بی�نیو مرستو ډلې هم پکې شاملوي.
مرستندویه پرو�رامونه اصيل م� پیاوړی کوي. جزيئات وړاندې کوي او د طوفان 

�ې او معلومات هم وررسه یو �ای کوي په اوږدو رپو�ونو کې په اړه پخوان� پې
خربیاالن دویم الس معلومات هم شاملوي، چې په لوم�ي م� پوري ت�او لري خو 
نیغ به نیغه وررسه نسبت نه لري. د بېل�ې په تو�ه د طوفان په رپوټ کې له پې�ې 
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تې د ثانوي وږد مهاله مرسد ژوندیو پاتې شوو کسانو د اړتیاوو او ن�یوالو مرستندویانو ا
معلوماتو په ملن کې رانغ�تل کی�ي. ددغه جوړ�ت �ه والی په دې کې دې، چې 
اډی�ر کولی يش د رپوټ وروست� برخه پرته له دې، چې اصيل معلومات له من�ته 

  والړ يش له رپوټ نه لرې ک�ي.
  Hourglassش�لنه ��ۍ 

د معکوس هرم بدل شوی جوړ�ت ب�ې ته ش�لنه 
وايي دا هم په ورته ب�ه پیلی�ي یعني داچې ��ۍ 

رپوټ په اصيل معلوماتو پیلی�ي خو بیا وروسته 
په  پې�ې ورو ورو د کیسې ب�ه خپلوي. معموالً

  زما� ترتیب ویل کی�ي.
د پراخ طوفان په رپوټ کې خربیال خپل رپوټ په رس�کي پیلوي بیا وروسته �و 

. ه د یو عیني شاهد له خولې بیانويپرو�رامونه ورزیاتوياو وروسته د طوفان کیس
کیدای يش خربیال د بز�ر احمد خان له قولهووايي، چې نوموړی وايي دی په 
کرونده کې ؤ، چې باد پیل شو: او په دې تو�ه د ش�لنې ��ۍ دغه برخه هم بشپ�ه 

  يش.
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  Diamondد املاس ب�ه 

د رپو�ونو یو بل ډول د املاس جوړ�ت دی. 
یو چا له خولې د یوې کیسې خربیال رپوټ د 

په کولو پیلوي، چې  وروسته بیا د رپوټ د 
ارز�ت �ر�نولو په موخه د هغې ملن پراخی�ي 
او په پای کې خربیال د رپوټ د انفرادي 

  کرک�رونو په کیسه د رپوټ ملن رانغاړي.
  

هغه خربیاالن، چې له دې جوړ�ت نه کارا خيل ددې لپاره، چې و�يي رپوټ مهم 
یا زړي کلمه  nutله وسیلې نه کار اخيل. د  Nut graphیا  Nut Paragraphدی د 

 Jackد ور�پا�ې مدیر  Portland Oregonianد رپوټ مرکزي برخه راجوتوي. د 
Hart  وايي ن� �راف هغو پو�تنو ته وايي، چې په رس�کي کې مطرح کی�ي �واب

  وايي او دا رو�انوي، چې رپوټ ولې مهم دی.
د املاس ب�ه په تلویزو� خربونو او د ور�پا�و په رپو�ونو کې په خربي رپوټ کې 

کارول کی�ي. د سارې په تو�ه یو خربیال کیدای يش د ایدز ناروغ� د درملن� رپوټ 
په یوه ناروغ، چې درملنې ته اړتیا لري پیل ک�ي وروسته بیا آزمای�تي درمل ترشیح 

وغ ته د داک�ر هغه یادا�ت ک�ي یا دا، چې دغه درمل �ه ډول کار کوي. پایله نار 
اخيل، چې پکې راغيل د درملنې د نه اغیز په صورت کې د ناروغ د ژوند پای ته ل�ې 

  ور�ې پاتې دي.
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خو هره ب�ه، چې خربیال د خپل رپوټ لپاره غوره کوي د رپوټ من�پان�ه اوریدونکي 
 هد موضوع من� ته بیايي او یو وخت یې سا�. د مجلې یو اډی�ر وايي �ه لیکن

  .)۲۸:۱لوستونکی ه�وي، چې ول�وي نور �ه پي�ی�ي(
که چېرته تاسو په معمويل تو�ه د معکوس هرم نه کار اخلئ نو �ه به مو داوي، 
چې د رپوټ وروست� برخه مو اډی�ور درته برابره ک�ي. �ه نظر دادی، چې تاسو د 

ورته ده،  هلیکنې په پیل کې د خپل رپوټ لپاره یوه پایله په نظر کې ولرئ دا دی ت
چې تاسو د سفر په پیل کې د خپل هدف په اړه فکر کوئ. دا د وړاندې کولو له 

  اړخه، په �ان��ې تو�ه د خپریدونکو خربونو په برخه کې مهم بلل کی�ي.
خربونو په توپیر خپریدونکو خربونو کې اوریدونکي نه يش کولی  onlineد چاپي یا 

 لې، چې لوستونکي او اوریدونکي غواړيپه خرب کې نظم ته پام وک�ي. �ی�نو �ود
هغه �ه، چې په پای کې لويل په یاد ولري له همدې امله ډېر خپریدونکي رپو�ونه 
په یوه لن�ه خالصه پای ته رسی�ي او �ین�ار یې د رپوټ په مهم �کي وي. پایله تر 
ډېره افتتاحیه منعکسوي، چې په دې تو�ه پایله هم یوه مهم �ای یا مهم شخص 

ر�ر�ي په یوه کیسه کې د زما� تسلسل له  پلوه داده، چې په پای کې �ه ته و 
  پی�ی�ي.

که چېرته یو رپوټ د ستونزو په اړه وي �ايي، چې پایله یې حل الرې په �وته ک�ي. 
پایله تر ډېره دراتلونکي په اړه وي، چې په راتلونکي کې �ه پي�ی�ي او �ايي، چې 

ه اوړي وړاندیز پای ته ورسی�ي که خربه تردې اوږدیو رپوټ په یو لن� بیان یا یوه پی
  .)۴۵:۲يش نو �ایي، چې د اوریدونکي د ناهیل� المل و�ر�ي(
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  Attributionنسبت ورکول 
د یوه خربي رپوټ او رسلیکنې یا یوې نظریې ترمن� مهم توپیر په نسبت ورکولو کې 

، چې رسچینه دی پو�تنې ته �واب ورکوي، چې �وک وايي؟ دا کار د معلوماتو هغه
رپوټ ور�ینی ورکول کی�ي په �وته کوي په �ان��ې تو�ه کله، چې د کومو النجمنو 
�ر�ندونو یا د پو�تنې وړ معلوماتو په اړه رپوټ ورکول کی�ي. نسبت ورکول کېدی 
يش �ر�ند یا تلویمحي وي. الندې په �ر�نده تو�ه د نسبت ورکولو یو مثال ورک�ل 

  شوی دی.
چې په وژنې تورن دی. د پولیسو افرس عین هللا کوهستا� یو س�ی نیول شوی، 

وویل: یوه س�ی په قتل تورن شو. په دواړو حاالتو کې اوریدونکی ویلی يش، چې 
د رپوټ رسچینه پولیس دی. په ډېرو خربونو کې د نسبت ورکولو یو مهم المل 

اور وک�ي باوریدونکي ته ددې اجازه ورکول دي، چې پرېک�ه وک�ي ایا په خرب باندې 
  یا نه؟

د بېل�ې په تو�ه ش�يل کوریا تصمیم ونیو، چې خپل ا�مي پرو�رام و�ن�وي. دا 
�ايي د �ینو اوریدونکو لخوا ډېر ل� د اعتبار وړ وي او دا په دې پورې اړه لري، چې 
چا ویيل دي. د نسبت ورکولو بل دلیل د خربیال یا خربي ادارې پر�ای، پر هغې 

یان يې ورک�ي، د مسوولیت ای�ودل دي. دا له هغوی نه سیمې یا کس، چې دا ب
معافیت نه ردوي، �که دیوه هیواد حقوقي خوندیتوب تر بل هیواد توپیر لري؟ خو د 
خربیال� �ه ب�ه داده، چې رو�انه يش تورونه چا ت�يل؟ یا دا چې چا یو �ان��ی 

  دری� خپل ک�ی دی؟
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ه یې يش د نسبت ورکولو پرت هغه معلومات، چې خربیال په نېغه لیدلی دي کولی
بیان ک�ي. �ر�ند واقعیتونه یا منل شوي واقعیتونه نسبت ورکولو ته اړتیا نه لري. د 
مثال په تو�ه خربیال کولی يش د نسبت ورکولو پرته ووايي، چې د فو�بال په لوبه 
کې کومه لوب�له ��ونکې شوه �که په وروست� پایله کې شک نه وي خود دې ویل، 

اندید په یوه سیايس مشاجره کې ��ونکی شو، نسبت ورکولو ته اړتیا لري چې کوم ک
  که نه نو داده، چې د واقعیت او نظریې ترمن� مخطبان دوه زړي پاتې کې�ي.

  bits	Soundنقل قول يا لن�ې �ر�ندونې 
خربي رپو�ونه تر ډېره د خربیال په �کو ویل کی�ي، خو تر�ن� یې په ډېرو رپو�ونو 

انو خربې او لن�ې �ر�ندونې هم شاملې وي. کله، چې نقل قول په کې د نورو کس
اغېزناکه تو�ه وکارول يش په نېغ ډول د بل چا د تجربې په رشیکولو رپوټ پیاوړی 
کی�ي. په رپوټ کې له یوه وړاندیز نه ��ه اخیستل کېدی يش اوریدونکي ته رپوټ 

  ه جوړوي.په زړه پورې ک�ي �که دا وړاندیز له رپوټ رسه شخيص اړیک
د تعریف له مخې الزمه ده، چې نسبت ورک�ل يش، چې اوریدونکي پوه يش چا دا 
خربه ک�ي ده. مستقیم نقل قول د ه�غه ویونکي کل�ت، ل� تر ل�ه دیوې جملې 
په اندازه اوږدوي. دا هغه مهال کارول کی�ي، چې د ویونکي خربه د تکرارولو ارز�ت 

پي رسنیو کې کارول کی�ي. په دې ډول نقل ولري. قسمي نقل قول تر ډېره په چا
قول کې د ویونکي یوه کلمه یا عبارت هغه مهال، چې دهغه بشپ�ه جمله ډېره اوږده 

  یا رسخوږونکې وي، کارول کی�ي.
خو د خربیال مسوولیت دادی، چې د ویونکي د جملې اصيل مفهوم ورنه �� وډ نه 

وادوالو ته اک شیراک خپلو هیيش. د بېل�ې په تو�ه کله، چې د فرانسې ولسمرش ژ 
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په دغه هیواد کې له یوې اون� اړو دوړ وروسته وینا کوله وویل چې: که له تبعیض 
رسه، چې د �ولنې لپاره د یوه زهر په �یر دی. مبارزه وک�و، مون� په دوامداره تو�ه 
هی� شی هم نه شو جوړولی. کله مو، چې یو �ه نقل قول انتخاب ک� خپل رپوټ 

تلویزیو� شبکې خربیال باب  NBCپر بنس� جوړ ک�ی، خو د امریکا د مو د هغې 
داستون خربداری ورکوي (لن�ې �ر�ندونې د اغېزناکو رپو�ونو په �ای مه کاروئ). 
هغه خربیاالن، چې لن�ې �ر�ندونې �ن� تر �ن� کتاروي تر ډېره د ل�� الره 

  )۴:۳نیيس.(
  شميرې

کوونکو ته ترشیح ک�ه، چې نیک کسان هغه د ژورنالېزم استاد یو وخت خپلو زده 
کسان دي، چې له حساب ورکولو نه وویری�ي. د ډېرو خربیاالنو �ايي حساب خوښ 

  نه يش، خو هغوی اړتیا لري، چې پوه يش �ن�ه حساب ته اړتیا لري؟
شمیرې ممکن واقعي او د ډاډ وړ وي خو هغوی له تیروتنې خايل نه وي. خربیاالن 

اړتیا لري، چې کولی يش د یوه بې معنا او مهم عدد ترمن� توپ�  د شمیرلو وړتیا ته
وک�لی يش که نه نو �ايي رپوټ لیکل له �واښ رسه مخامخ ک�ي او په �و یا بدو 
حاالتو کې له تېروتنې رسه مخامخ يش. خربیاالن حسا� پوهې ته اړتیا لري، که 

ونو وي. د ژبې د مهارت نه نو هغه شمیرې به، چې دوی یې په ل�ه کې دي دفهم وړ نه
په �یر خربیاالن د ریايض میخانیک ته اړتیا لري، چې د شمیرو تر شاه پرتو 
اطالعاتو ته الس رسی پیدا ک�ي. هغوی د ریاضیکي مفاهیمو پوهیدو ته اړتیا لري، 
چې وکولی يش د بانکدارۍ، کاروبار، اقتصادي �وړ او د کاروبار په بریالیتوب پوه 

  يش.
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شمیرو ته ډېر پام کوي. هغوی د نا منلو شمیرو د موندلو په برخه کې �ه خربیاالن 
��ندي دي او د حساب او احصایې د علم په برخه کې اسايس پوه لري. هغوی 
پوهی�ي، چې فیصدي، نسبتونه او د شمیرو ترمن� نورې اړیکې ومومي. هغوی کولی 

رباندې ونکي و يش او باید هم وکولی يش شمیرې په هغو اطالعاتو کې، چې لوست
 .)۱۸۴:۴په اسانی وپوهی�ي تعبیر ک�ي(

  د رپوټ تصحيح
هغه خربیاالن، چې د رپو�ونو لپاره نه دي ��رل شوي د نن ور�ې خربي مجلې یا 
هم د سبا چاپیدونکو ور�پا�و ته د رپوټ جوړولو لپاره خپلې نظریې د منظورۍ او 

ه کوي، چې ته له رسه کتنتأیید لپاره له مدیر رسه رشیکوي. اډی�ر د پې�و لېست 
کومې پې�ې د ارز�ت وړ دي او کومې یې په رپوټ ورکولو نه ارزي. کله، چې 

  تصمیم ونیول شو، نو د چاپ یا خپریدو لپاره رپو�ونه په ترتیب رسه برابری�ي.
په دې پ�او کې �ايي تاسو فکر وک�ئ، چې مدیران به زن� ووهي یا به هم 

کې نیول شوي پرېک�ه �ه د کا�ي کر�ه نه ده او اسرتاحت کوي خو د خرب په خونه 
په پالن کې د بدلون ډېر امکانات شته دي. کیدای يش داسې پې�ه ويش، چې 
وړاندوینه یې نه کیده او یا هم داسې رپو�ونه پرې�ودل يش، چې �ه کیده په دې 

  ډول پې�ه نه يش.
ې کوم مطالب يش. دا چ �یني نور رپو�ونه نورو پل�نو ته اړتیا لري او نن به بشپ� نه

نرش يش او کوم نه يش، او کوم و�ن�ول يش دا د خربي برخې مدیرانو، اډی�رانو او 
پروډیرسانو کار دی. هغوی رپو�ونه د ارز�ت، عالقې، خربي پرمختیا  �ای او وخت 
د ارز�ت پر بنس� ترتیبوي. خو د اډیتور دنده اوس پای ته نده رسیديل. وړاندې له 
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پ يش یا هم د هوا �پو ته الړ يش ای�ی�ر یوه بله مهمه دنده هم دې، چې خرب چا
لري او هغه داده، چې ډاډ ترالسه ک�ي هغه رپو�ونه، چې عامو خلکو ته خپری�ي 

  �ه لیکل شوي، کره، بشپ� او مناسب دي.
�یني خربي خونې له یوه �خه زیات اډی�ران لري. یو کس نه يش کولی په یوا�ی 

خربي رپو�ونه تنظیم ک�ي. په سرتو خربي خونو کې بیال �ان د یوې موسسې �ول 
بېل اډی�ران، چې په پای کې د خربي برخو مسوول مرش، یا  دخربونو د ای�ی�رانو 
مرش یا د خربي رپو�ونو مرش ته رپوټ ورکوي، د اډی�ر دنده له بیال بیلو مهارتونو رسه 

شار جندا تنظیم او تر فت�لې، چې د سواد لوړه کچه، همدارن�ه د بدلون موندونکې ا
  الندې کار کول یې تر نورو مهم دي.

  روغتيا، علم او چاپيريال
هغه مقالې، چې د روغتیا او یا چاپیریال په اړه لیکل کی�ي د خلکو پر ژوندانه نیغې 
اغیزې لري، هغه خربیاالن، چې د ای�یز د ناروغ� په اړه لیکنه کوي پوهي�ي، چې 

مات د هغې په �یر وژونکي دي دهغوی مقالې کولی ددغې ناروغ� په اړه ل� معلو 
يش د خلکو د پوهي کچه لوړه ک�ي او یا هم هغوی په شک کې واچوي. هغه 
خربیاالن، چې د علم او چاپ�یال په برخه کې کار کوي کولی يش د هر�ه په اړه 
آن د مرغانو د وال�ي او پرانسانانو د هغې تر اغیزو پورې �ه ولیکي، خو د خربیال 

  دنده داده، چې هغه واضح او رو�انه ک�ي.
کله، چې خربیاالن پر دغه شان مسئلو کار کوي باید د پوهانو او طبي �ی�نو له ژبې 
رسه اشنا وي. د کانارین خربي اژانس خربیال دنیس بیوکرت وايي له دغه شان 
اصطالحاتو مه ویری�ئ خو هغوی په خپله مقاله کې کاروئ هم د علمي لیکوال او 
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د اقتصادي خربیاالنو په �یر د مغلقو اصطالحاتو یو لست لري، چې دهغې په  هم
مرسته کولی شئ د خلکو لپاره عام فهمه مقالې ولیکئ. هغه خربیاالن، چې علمي 
موضوعاتو ته پو�� ورکوي باید د علمي الرو چارو، ابتدايي، ریاضیاتو او احصائیو 

رزوي. هغوی باید په هر بدلون پسې باندې پوه وي او د �ی�نو پایلې دوهم �يل وا
ونه �ر�ي او د هر خارق العاده علمي کشف په اړه له رپوټ ورکولو ډډه وک�ي او 
تر�ن� یې یوا�ې د هو یا نه �واب د موندلو په ل�ه کې هم نه وي �که په دې 
صورت کې کیدای يش د هغوی مقالې کره وي، خو زړه را�کوونکې او تلوسه پیدا 

  کوونکې نه وي.
هغه خربیاالن، چې ه�ه کوي د یوې پې�ې �ولې خواوې رپوټ ک�ي، کله نا کله 
په علمي رپو�ونو کې له ستونزو رسه مخامخ کی�ي. که چېرته په یوه علمي رپوټ 
کې �ولې علمي نظریې په برابره تو�ه مطرح ک�و نو په لوی الس به مو لوستونکي 

 اک�یت په دې باور دی، چېبې الرې ک�ي وي. د بېل�ې په تو�ه د پوهانو غوڅ 
رسب د ماشومانو د ذکاوت کچه را�ی�وي یوا�ې ل� شمېر پوهان دې مسئلې ته د 
شک په سرت�ه �وري. خربیاالن کولی يش د وړو لید لوري راواخيل خو داسې، چې 

، ۲۰۰۶دیوراپوتر  ۵۳یوا�ې په دې نظریه کې د نظرونو توپ� په �وته ک�ي. (صفحه 
  دې ژورنالېزم)واشن��ن دي يس د زا

د مریلند په پوهنتون کې ور�پا�ه لیکونکی (کارول راجرز)، چې د علمي مسئلو د 
لیکلولو په اړه یې په یوه کتاب کې ددې برخې د خربیاالنو لپاره دوه سپار�تنې ک�ې 
دي: لوم�ی دا چې پيژندنه ډېر ارز�ت لري. �یني وخت خربیاالن له دغو کسانو، 

سمه تو�ه نه معريف کوي. مخاطبان حق لري، چې  چې نقل قول کوي هغوی په
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پوه يش ولې له یوه �ان��ي شخص خربه رواړل شوې ده. د بېل�ې په تو�ه یو 
خربیال د اقلیمي بدلونونو د ن�یوال کنفرانس په اړه د سپینې ما�� د علومو او 
تکنالوژي له مرشه نقل قول کوي خو یادونه یې نه کوي، چې هغه په دې برخه کې 

میالی پوه دی �که نو ددې ډول معلوماتو وړاندې کول ددې المل �ر�ي، چې نو 
  مخاطب وکولی يش په �ه تو�ه د نظرونو جاج واخيل.

راجرز دوهمه خربه دا کوي، چې مخاطبان د هغه موضوع په اړه، چې خربیال یې په 
وره ژ اړه رپوټ ورکوي، پوره معلومات نه لري او دا تشه په پیچلو مسئلو کې ډېره او 

ده �که نو که یوه علمي کنفرانس ته خربي پو�� ورکول کی�ي، داسې فکر مه 
کوئ، چې لوستونکي د تېرې ور�ې د موضوع په اړه خرب دي او یا به هم د سبا د 
موضوع په اړه خرب يش. بلکې هغه اړین معلومات ورواستوئ او له هغې رسه یې اشنا 

مرسته کوي ور زیات ک�ئ او مطلب  ک�ئ. هغه �کي، چې د موضوع له پوهیدلو رسه
مو داسې وړاندې ک�ئ، چې ستاسو مطلب یوا�ینی مطلب دی، چې هغوی یې لويل 

  .)۱۷:۵او یا یې هم اوري یا یې ویني، �که کیدای يش همداسې هم وي(
  

  پولیس او محکمھ
هغه خربیاالن، چې د جرمونو او محکمو خربونو ته پو�� ورکوي باید په دې برخه 

له �رن�وايل رسه بلدتیا ولري. ډېر ل� شمېر خربیاالن �ايي په عديل او  کې د کار
یا هم له جرمونو رسه د مبارزې په برخه کې روزل شوي وي. د پولیسو کارکوونکي 
نه غواړي، چې تاسو دهغوی په قوانینو، الرو چارو او پروسیجرونو باندې پوه شئ او 
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غې چې غواړئ ترالسه یې ک�ې هوکولی شئ، چې �ې پو�تنې وپو�تئ او هغه �ه، 
  ته ورن�دې شئ.

ددې برخې خربیاالن باید پوه يش هغه جرمونه، چې دوی کشف کوي په �ولنه کې 
 Burglary�ه ډول تعریف کی�ي. د بېل�ې په تو�ه د امریکا په متحده ایاالتو کې 

( له خلکو  Robbery( د شپې لخوا دیو چا حریم ته د جرم یا غال په نسبت ننوتل) له 
نه په زور د پیسو یا شتو اخیستلو) رسه توپ� لري. د بنس�یزو اصطالحاتو د نومل� 

  جوړول کولی يش د رشموونکو تیروتنو له رامن�ته کیدو نه مخنیوی وک�ي.
د پولیسو مطبوعا� معلومات یوا�ې د جرمونو په اړه لوم�� معلومات په الس 

ع ژورو ته �ان رسوي هغوی د پې�ې �ای ورکوي خو دا خربیاالن دي، چې د موضو 
ته ور�ي، له �اون�یانو یا دپې�ې له عیني شاهدانو رسه خربې کوي. د محکمو 
خربیاالن هم باید له عديل پ�اوونو رسه پوره بلدتیا ولري. هغوی باید پوه يش وروسته 
له دې، چې یو شکمن نیول کی�ي، تورن کی�ي، راغو�تل کی�ي، محکوم کی�ي 

خويش کی�ي �ه پیلی�ي. تجربه لرونکي خربیاالن وايي، چې ددې بهیر  او یا هم
  په اړه د پوهیدو لپاره �ه داده، چې د محکمې په  تاالر کې اوسئ.

له منيش نه یې پيل ک�ئ، چې د محکمې د وخت، د پې�و د لېست او د محکمې د 
 ومهال وېش یادا�ت کوي. دا مومي، چې �ه ډول کولی يش د اسنادو، دوسیو ا

دشهادت پا�و کاپي ترالسه ک�ي. د محکمې تر پيل کیدو وړاندې د دواړو لوریو 
�ر�ندونې او صورت دعوا مطالعه ک�ئ. که چېرې نه شئ کولی هره ورځ محکمې 
ته ورشئ، نو هغه �ه، چې د محکمې په اړه رپوټ ورکول کی�ي هغه له �ان رسه 

  یادداشت ک�ئ.



  د راډیویي خپرونو تولید

Production of radio programs   

 

 

	
٣٥٦	

	
	 	

لل وکیالن د معلوماتو تر �ولو �ه رسچینه ب د عديل پې�و د افشا کولو لپاره مدافع
کی�ي. هغوی د �ارنواالنو په پرتله ډېر لیواله دي د هغو پې�و په اړه، چې ورباندې 
کار کوي، له خربیاالنو رسه وغ�ی�ي. کو��  وک�ي، چې په حقوقي اصطالحاتو 

 باندې �ان پوه ک�ي، خو په رپوټ کې یې له کارولو ډډه وک�ي.
کتاب لیکوال اس ال الکساندر وايي مدافع وکیالن  Covering the Courtsد 

تحریک کی�ي، چې د خربیاالنو د بې الرې کولو لپاره له مغلقو کلمو نه کار واخيل. 
نوموړی سپار�تنه کوي، چې که تاسو د کومې کلمې یا اصطالح په معنا نه پوهیدی 

یحات �ندونې او ترشله هغه چا رسه، چې تاسو مرکه کوی وپو�تئ، چې په اړه یې �ر 
  .)۱۱۲:۶درک�ي(

  
  سپورټ

Bill Schwa Beck چې پخوا په تلویزیون کې د سپور� مسایلو خربیال ؤ، اوس په ،
Connecticut  کې دQuinnipiac  په پوهنتون کې استاد دی، وايي: د سپورت د

موضوعاتو خربیاالن خپله چاره په ډېره �ه تو�ه تررسه کوي د هغوی په موضوعاتو 
یاالن خپله چاره په ډېره �ه تو�ه ترالسه کوي د هغوی په موضوعاتو کې په خرب

طبیعي تو�ه ډرامې، شوق او لیوالتیا شامله وي. خربیاالن د یوې لوبې د پایلې په 
اړه یا هم د یوې سیال� په اړه له پایلې ورها خوا موضوعاتو ته هم خربي پو�� 

اته بروي خو تر�ن� يې فضأ، لیده کورکوي. خربیاالن د لوبو لوم�� موضوعات برا
او داسې نوو، چې د لیدلو پرمهال په لیدونکو کې تلوسه راپاروي هغې ته هم پو�� 
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ورکوي. سپور� خربیاالن نه یوا�ی د موضوع �ن�ه او ولی ترشیح کوي، بلکې 
  تر�ن� یې چا؟ او �ه؟ هم ترشیح کوي.

د  رن�ه د لوبغاړو، لوب�لو، اوهغوی د سپور� پې�و په اړه خربونه برابروي او همدا
لوبو د مینه والو په اړه مقالې لیکي خو له دې �ولو رسه رسه باید سپور� خربیاالن 
د لوبو او د هغې لوبې په اړه، چې رپوټ یې ورکوي، پوره معلومات ولري او په قواعدو 
یې پوه يش. د هغوی د خربو کولو وخت ډېر تن� او کم وي په �ان��ې تو�ه کله، 
چې لوبه د شپې لخوا وي. هغوی باید �رو ته پام وک�ي او تر�ن� یې باید د لوبې 
بهیر هم تعقیب ک�ي او په اړه یې یادداشتونه واخيل. دا به �ايي د یوې چ�کې 
لوبې پرمهال اسانه کار نه وي. په ډېرو پې�و کې �ه موضوع نه وي. د سپورت 

�ي. هغه �ه، چې د کو�ې یا هم خربیاالن ه�ه کوي، چې د پردې ترشا �ه پیدا ک
هغه �ای کې، چې لوبغاړي جامې بدلوي پي�ی�ي، د دوو لوبغاړو ترمن� ن�ته ويش، 

  چې �ايي دواړه لوب�لې اغیزمنې ک�ي او دې ته ورته نور مسایل.
هغوی له لوبغاړو او د هغوی له روزونکو رسه په درناوي چال چلند کوي خو په اتل 

ی له هغې لوبې نه، چې رپوټ یې ورکوي خوند اخيل، پرست� کې نه ور��ی�ي. هغو 
  خو د هی� یوې ډلې پلوي نه کوي. هغوی باید یو �ه لیدونکی او اوریدونکی اويس.

د سپورت د خربیال په تو�ه د اقتصادي او سودا�ریزو اصطالحاتو له کارونې ډډه 
ي او � وک�ئ. هغوی باید د هغو اصطالحاتو له کارولو، چې یوا�ې �یني کلک مالت

  یا هم روزونکي ورباندې پوهی�ي، ډډه وک�ي.
دژورنال �ول باکس ان�رنی�ی پا�ې چلونکی مایک ریيل وایي:(موضوع تل په ساده 
تو�ه وړاندې ک�ئ). هغو �وانو خربیاالنو ته خربداری ورکوي، چې له لوبغاړو او 
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چې  ،روزونکو رسه له سپکاوی نه ډکې مرکې په �ه نه وي، په �ان��ې تو�ه کله
لوبه بایيل. نوموړی وایي حرفوي لوبغاړي د خپل بریالیتوب لپاره له �واښ یا هم زور 
زیا� نه کار اخيل. ددې لپاره، چې خپل موقف مو ساتلی وي، داسې یوه وضعیت 
ته چمتو اوسئ. هغه پو�تنې، چې خربیاالن یې باید د عمومي �ول پو�تنې په اړه 

 مطرح ک�ي؟
ه ک�ې ده؟ ایا دا موسسه د رسوې یا ارزونې قانو� موسسه چا دا نظر پو�تنه تررس 

ده؟ د نورو کومو کسانو لپاره یې نظر پو�تنه تررسه ک�ې ده؟ ددې نظر پو�تنې 
ل��ت چا ورک�ی دی؟ سیايس اجندا یې �ه ده؟ له �ومره کسانو رسه مرکې شوې 

ې یوې غدي؟ ایا پایله ددې نظر پو�تنې د �ولو �وابونو پربنس� شوې ده یا د ه
برخې د �وابونو پربنس�؟ دا نظر پو�تنه �ه ډول تررسه شوې ده؟ پو�تنې یې کومې 
دي؟ د تېرو کسانو کچه یې �ومره ده؟ خام ارقام �ه وو؟ ایا ددې نظر پو�تنې 
شمېرې له نورو هغو نه توپ� لري او که یې لري نو ولې؟ ایا دا نظر پو�تنه ددې 

  �ل يش؟ارز�ت لري، چې په اړه یې رپوټ ورک
له اجازې له اخیستو وروسته خربیال کولی يش ددغو شلو پو�تنو له ډلې �یني غوره 
او هغه وپو�تي. انالین ژورنالېزم لوستونکو ته دا اجازه ورکوي، چې نېغ په نیغه 

له الرې �واب  Live web chatلیکوال یا د مقالې لیکونکي ته د برې�نا لیک یا هم د 
ان�رنې� پا�ې هم شته، چې د هغوی د نظرونو د �ر�ندونو ورک�ي خو ډېر شمېر داسې 

  لپاره یې �ای برابر ک�ی او نور کولی يش هغه �ه، چې دوی لیکيل ویې لويل.
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راډیو هم له �پو او هم په انالین تو�ه له خلکو نه د موضوعاتو  MPRپه امریکا کې د 
ومات د علپه اړه غو�تنې کوي. له اوریدونکو غو�تل کی�ي، چې خپل اضايف م

 .)۶۳:۷تلیفون یا هم برې�نالیک له الرې هغوی ته ولی�ي (
  د راډیویي یا تلویزوني رپوټ لیکنھ

راډیويي او تلویزو� داستانونه د اوریدونکي په غوږونو کې لیکل کی�ي نه د 
اوریدونکي د سرت�و لپاره. خربیاالن باید د خپل رپوټ کاپي په لوړ غ� ولويل او 

او د اوریدونکو د پوهیدو وړ وي. د انالین یا یوې ور�پا�ې د رپوټ باید رو�انه 
لوستلو په توپ� د راډیو اوریدونکي که په موضوع پوه نه يش، نه يش کولی بېرته 

د شبکې اډی�ر اې ډي  CBSشاته ورو�ر�ي او موضوع له رسه واوري. د امریکا د 
  دي).بلس وايي (کلمې کله، چې وویل يش، بېرته د را�ر�یدو وړ نه 

د خپریدونکو رسنیو خربیاالن د ور�پا�ې د هغې په پرتله �یني محدودیتونه لري د 
نیم ساعت خپریدونکي خربونه کیدای يش د یوې ور�پا�ې یوه یا دوه پا�ې ونیيس. 

چې  Hاو  WHرپوټ کې نه يش کیدای، چې �ولې پن�ه واړه Broadcastپه یوه 
رپوټ ډېر اوږد او ستونزمن مخکې هم ترشیح شوې دي، شامل وي �که �ايي 

يش خو په بدل کې لیکوال دوه یا درې مهم �کي غوره او دهغې په پيل کې لیکي 
رپوټ کې عمر،  Broadcastاو پاتې نور موضوعات په وروسته جملو کې راخيل. په 

پتې او داسې نور معلومات، چې په چاپي رسنیو کې په معمويل تو�ه ترسرت�و کی�ي، 
دغو رپو�ونو کې خربیال خپلې جملې لن�ې لیکي، چې وکولی يش نه ذکر کی�ي. په 

  هغه په لوړ اواز او لن�ه ساه ولوستلی يش.
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د راډيو تلویزیون خربیاالن هغه کلمې، چې کاروي باید وررسه همغ�ي وي. دا ک� 
م� داسې ده لکه په شعر کې، چې د وزن او قافیې مسئلې ته پام کی�ي دا کولی 

 تو خربیال پو�� ورکاوه ولولو: (لوخ�ې د برمین�م نه د بتلیمشبکې د نام CBCشو د 
په لور خو�ی�ي، خو نن شپه د برتنیا اس�ن شین دی). لکه �رن�ه، چې لیدل 
کی�ي دا کلمې اسانه خو پای یې ډېر رن�ین او په زړه پوري دی. د راډیو تلویزیون 

اید ډېر پام بیا ب لیکواالن �ايي په ژبه کې ډېر محتاط وي او په چاپي رسنیو کې
لوستلو ته وي. د بېل�ې په تو�ه کله، چې د امریکا یو لوبغاړی لوسل بال م� شو 

کلن بال (یعنې درې اتیا کلن توپ) او په  ۸۳یوې چاپي رسن� هغه داسې ونوماوه (
 کلن و ۸۳راډیو کې داسې وویل شو (لوسل بال 

اوی اړه، چې ب�ه یې یو شان، معند راډیو او تلویزیون خربیاالن باید د هغو کلمو په 
) د معدن minerیې بېلې وي، پوه وي. د بېل�ې په تو�ه کیدای يش د ان�ریزي د (

) کوچني رسه اشتباه يش. دا کلمې باید په رپوټ کې داسې minorد کارکونکي او (
خربیاالن دا �انته عادت  Broadcastوکارول يش، چې معنی یې رو�انه وي او د 

خپریدو وړاندې خپل رپوټ په لوړ اواز ولويل، چې دغه شان  �ر�وي، چې له
ستونزې هوارې يش او هغه کلمې چې دوې معنی �انې لري او �ر�ندې نه دي هم 

  رو�انه يش.
که �ه هم په راډیو او تلویزیون کې خپریدونکی خرب په لوړ اواز لوستل کی�ي خو 

دیدو او لیکل د ژبې د بن سم لیکل یې د چاپي رسنیو په �یر مهم دي. ناسم او غلط
نا سم تلفظ المل �ر�ي. ددې لپاره، چې ستونزمنې کلمې په سمه تو�ه تلفظ يش 
زیاتره خربیاالن په م� کې ددغو کلمو فونی�یک ب�ه هم لیکي. سم لیکل ډېر مهم 
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دي �که ډېری رسن� خپل رپو�ونه په انالین تو�ه هم خپروي. �يني رسن� داسې 
 په یوه وخت کې د لیدونکو د لوستلو لپاره د خرب م� نندارېپوستکايل هم لري، چې 

ته وړاندې کوي خو په هر حال ناسم لیکل په خربیال او همدارن�ه په خربي رسن� 
  منفي اغېزې شیندي.

د چاپي رسنیو په پرتله راډیويي او تلویزیو� خربونه تر ډېره د محاورې په ژبه وي. 
خربې کوي، باید ه�غه شان یې ولیکي.  په بل عبارت خربیاالن هغه شان، چې

دیوې ور�پا�ې م� داسې لوستل کی�ي (پولیس وایي: س�ی په یوه �ویو�ا ډوله رسه 
مو�ر کې وت�تیده) خو په راډیو او تلویزون کې نسبت لوم�ی را�ي، �که نو م� 

  داسې لوستل کی�ي ( پولیس وايي په یوه �یو�ا ډوله رسه مو�ر کې س�ی وت�تید).
دې لپاره، چې محاوره يي ب�ه په رپوټ کې وساتل يش، خربیال اړتیا نه لري، خو د

چې نومونه یا هم بشپ� رسلیکونه وکاروي. په عمومي ډول د نومونو من�ن� برخه نه 
کارول کی�ي (په ان�ریزي کې) م�ر دا چې نوم مهم وي �یني وخت خو آن د نوم 

  ) داسې ولیکي:(storyداستان  اخیستل هم اړین وي. يوه ور�پا�ه �ايي یوه خربي
( د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر رستاج عزیز له خپل ارساییيل سیال سیلون شالون 
رسه د پنجشنبې په ورځ د ترکیې په پالزمینه استانبول کې وکتل) خو راډیويي ب�ه 
یې �ايي داسې وي ( د پاکستان او ارساییلو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په ترکیې کې 

  ه وکتل).رس 
بی�ه یا فوریت د خپریدونکو خربونو په برخه کې یو مهم �کی بلل کی�ي. د بېل�ې په 
تو�ه که تاسې له ولسشمر رسه په یوه سفر کې مل�ری او په الوتکه کې یاست نو 
ددې پر�ای، چې ووایاست ( ولسمرش نن تاجکستان ته سفر کوي) �ه ده، چې 
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). په عموم ډول د راډیو او تلویزیون ووایاست (ولسمرش تاجکستان ته سفر کوي
خربیاالن د رپوټ په پیل کې دوخت ذکر نه کوي، م�ر داچې پې�ه ه�غه ورځ 
پی�ه شوې وي او ډېره مهمه وي خو سبا چاپیدونکې ور�پا�ې کیدای يش د پورتني 
سفر خرب په الندې تو�ه خپور ک�ي (ولسمرش حامد کرزی د تاجکستان ددوشنبې 

و لوستونکي دې ته سرت�ې په الر دي، چې اوس نو ولسمرش �ه �ار ته ورسید) خ
کوي. �ه ده، چې وروسته جملې ورپسې داسې ولیکل يش ( اوس سهار دی او 

  .)۷۳:۸ولسمرش حامد کرزی د تاجکستان د پوهنتون له محصلینو رسه کتنه کوي)(
  
 

  راډیویي رپوټ
ر راډیو پروډیورس، ای�ی�له راډیويي رپوټ �خه موخه د راډیو داسې رپوټ دی، چې د 

یا کوم بل کار کوونکی د کومې غون�ې یا پرو�رام په ر�ا کې هغه تیاروي او خپروي 
يې.  راډیويي رپوټ د یوې پې�ې د ارز�ت په ډا�ه کولو په موخه تیاری�ي. دا زیاتره 
د مهمو موضوعاتو په اړه برابری�ي داسې پرو�رامونه، چې د راډیو د پالیسی له مخې 

ي. د راډیو له مخې هغه پرو�رامونه ډېر مهم دي، چې په هغې کې ولسمرش، مهم و 
لوم�ی وزیر، ایالتي وزیران، وايل یا نور وزیران ��ون ولري. کوم داسې پرو�رام د 

، دانش خپرندیوه ۱۳۸۷راډیويي رپوټ موضوع جوړی�ي (احمد زی، وحید امیرجان، 
 .�ولنه)

	د رپوټ تیارول
امونو پرمهال راډیو ته هم خرب ورکول کی�ي او راډیو کوم په �ار کې د مهمو پرو�ر 

خربي ای�ی�ر یا پروډیورس هلته د ورتلو لپاره ��ري. نوموړی کس د مهمو خربو 
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ترثبتولو وروسته هغه اوري بیا هغه د راډيو د پالیس� او خپلو اړتیا له پلوه ای�ی� کوي 
  او خپروي یې.

  نیوز ریل
اړه په خپل غ� کې د کوم پوه نظر خپرولو ته نیوز  د خرب پرمهال د کومې پې�ې په

  ریل وايي.
  نیوز ریل تیارول

د یوې پې�ې د نیوز ریل د تیارولو لپاره نیوز ای�ی�ر یا د راډیو کوم کار کوونکی پروخت 
د پې�ې �ای ته ور�ي او د بېال بیلو خلکو نظرونه او تاثرات ثبتوي بیا ډبن� روم ته 

. دا نیوز ریل دخربونو پرمهال خپری�ي. �ه نیوز ریل �ي او ثبت شوي مواد اوري
  لن� او کره وي. دنیوز ریل غ� صاف پکار دی کنه نو په اوریدونکو �ه اغېزه نه کوي.

  غ�
هغه لن�ې بیانیې، چې د راډیوتلویزیون خربیاالن يې په خپلو رپو�ونو کې کاروي، 

يف نه ري. یوا�ې دا کانقل قولونو ته ورته دي خو غوره کول یې تصمیم ته اړتیا ل
ده، چې دغه شان لن�ې �ر�ندونې د پا�ې پرمخ مفهوم ورک�ي، بلکې باید په راډیو 
او تلویزیون کې هم پوره مفهوم ادا ک�ي او د پوهیدو وړ وي. هغه �ه، چې په پا�ه 

  کې لن� وي کیدای يش د لوستلو پر مهال ډېر وخت ونیيس.
و �ر�ندونو ته �ان��ي پاملرنه کوي او موخه د راډیو او تلویزیون خربیاالن دغو لن�

یې ور�نې داده، چې یوه �و�ه او په زړه پورې رپوټ لیدونکو ته وړاندې ک�ي. د 
بېل�ې په تو�ه که چېرته دا �ر�ندونې په یو ضمیر پیل کی�ي، لیکوال باید جمله 
داسې رسه ون�لوي، چې اوریدونکي اړین معلومات ور�نې واخسیتی يش او لیکنه 

  ا �ر�نده ک�ي، چې وروسته �ه را�ي.د
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د بېل�ې په تو�ه په یو �وون�ي کې د رس سپ�ی پیدا شوي دي د �وون�ي یوه 
روغتیا پاله وايي، چې (هغوی دلته راغيل او خپل رسونه �روي موږ پوهی�و، چې �ه 
لرو، دا ډېره �ر�نده ده). کله، چې روغتیا پاله وايي نو دهغوی مقصد زده کوونکي 

که چېرته لوم�ی جمله په بیانیه ډول ویل شوي وي نو دا مفهوم یې نه دي. خو 
درلود (د �وون�ي روغتیا پاله وايي، چې روغتیايي کارکوونکي له هغوی رسه سخته 
مبارزه کوي) �که په دې جمله کې د هغوی ضمیر سپ�وته راجع کی�ي. خو خربیال 

ي، چې د مري سمت به �ايي، چې ووایي (د رس د سپ�و خپریدل په دې معنی د
  .په �یر روغتیا پايل نن سبا ماشومانو ته د تېر په پرتله ډېره پاملرنه کوي)

د لن�و راډیويي یا تلویزیو� �ر�ندونو رسبېره �ايي �يني غ�ونه هم وررسه مل وي. 
د بېل�ې په تو�ه په سیمه کې د پولیس غ� د ترافیک اشپالق، د ماشومانو اوازونه 

غ�ونو کارول د ن�ۍ په �ینو سمیو کې معیاري دي. په رپوټ او داسې نور. ددغو 
کې د طبیعي غ�ونو شاملول له اوریدونکو رسه مرسته کوي، چې پرته له دې، چې 
خربیال یې په اړه �ه ووایي هغه �ای، چې خربیال هلته خپل رپوټ ثبت ک�ی دی، 

یدونکي او له �ان رسه ان�ور ک�ي. همدارن�ه له یو �ای نه د غ� لی�دول له اور
لیدونکي رسه مرسته کوي، چې له یوې صحنې نه بلې صحنې ته والړ يش. طبیعي 
غ�ونه کیدای يش په �ی� اواز د خربیال تر خربو الندې او یا هم په داسې غ�، چې 
د اوریدو وړ وي وکارول يش. دا له رپوټ رسه مرسته کوي، چې په �ه تو�ه 

ار یف سویرت وايي، چې له غ� نه کوپوهیدل يش. امریکايي فوتو ژورنالېست ست
اخیستل د بشپ�ې خربي کیسې په پوهولو کې مرسته کوي هغه وايي: (غ� د ان�ور 

  بل اړخ دی).
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د راډیو په توپ� تلویزیون له ان�ورونو رسه ډېر رسوکار لري. د تلویزیون خربیاالن 
ه�ه کوي، چې خپلې کلمې له وی�یو رسه يو�ای او یوه پیاوړي خربي کیسه 

نه دي، بلکې هغه په خرب  Wallpaperرامن�ته ک�ي. ان�ورونه یوا�ی د وی�ویو لپاره 
کې مهمه ون�ه لري. ان�ورونه په داستان کې (�ه؟) ته �واب وايي او کلمې بیا د 
  خرب (ولې؟) ته �واب وايي. ادبلس وايي (لیدل باور کول دي، خو پوهیدل نه دي).

، ندې، چې م� لیکنه پیل ک�ي باید پوه يشد تلویزیون خربیاالن باید له دې وړا
چې کومه وی�یو کاروي. ددې لپاره، چې خربیال پوه يش هغه �ه، چې لیکي له 
وی�یو رسه سمون لري. �ه داده، چې لوم�ی �وله وی�یو و�وري، �ی�نو دا �وديل، 
چې لیدونکي په هغو رپو�ونو ډېر �ه پوهی�ي، چې کلمې او وی�یو يې رسه سمون 

دا هغه مهال شونې ده، چې دواړه کلمې او وی�یو یوه کیسه بیان ک�ي. که  ولري او
چېرې وی�یو له م� رسه سمون ونه لري نو لیدونکي داوریدو په پرتله هغه �ه یې، 

  چې لیديل ډېر �ه یې ذهن ته سپاري.
د بېل�ې په تو�ه یو خرب، چې د یوه هیواد د تېلو د زېرمو د طوفان د اغېزو په اړه 

ه چېرې وی�یو یوا�ی د طوفان زیانونه او ویجاړۍ و�يي، لیدونکي به �ايي دی، ک
د رپوټ اسايس �کي، چې د تېلو په زېرمو د طوفان اغېزې دي، هی� ونه ویني. 
ددې لپاره، چې لیدونکي په موضوع �ه وپوهی�ي �ه داده، چې لوم�ی د طوفان د 

سته ن په اړه رپوټ ورک�ي ورو زیانونو او ویجاړیو وی�یو و�ودل يش او خربیال د طوفا
بیا د خلکو هغه وی�یو، جې یود تېلو تانک ته د خلکو اوږده کتارونه و�ي او خربیال 

  د تېلو پر زېرمو د طوفان د اغېزو په اړه وغ�ی�ي.
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د کلمو او ان�ورونو د یو�ای کولو او همغ�ي کولو معنا دا نه ده، چې خربیال وکولی 
دل کی�ي په ساده تو�ه ان�ور ک�ي. فرض کوو، يش هغه �ه، چې په وی�یو کې �و 

چې وی�یو هغه مو�ر �یي، چې د خاورو په رسک کې روان دی دا هی� داسې یو�ه 
نه واضح کوي، چې خربیال دې ووايي (د روبردسن کورن� د کيل په بر رس کې ژوند 
کوي). په دې صورت کې خربیال �ايي ووايي (وچکايل دروبردسن کورن� ک�ه 

  .)۷۸:۹ړه ک�ه) (کیدو ته ا
  راډیویي او تلویزوني خبرونھ

د راډیو د اوریدونکو او د تلویزیون د لیدونکو په پرتله د ور�پا�و او انرتنې� پا�و 
لوستونکو پر خربونو ډېر کنرتول لري. د ور�پا�ې لوستونکي کولی يش، چې د 

�ه دارنور�پا�ې لوم�ی پا�ه، د خربونو برخه یا هم د م�ینې اعالنونه ولويل. هم
انالین لوستونکي کولی يش د وېب پا�ې کور پا�ه ومومي او دهغې د �ولو برخو له 
کتو وروسته هره یوه برخه یې، چې خو�ه يش هغه  لوم�ی ولويل خو د راډیو 
اوریدونکي او یا هم د تلویزیون لیدونکي هغه شان، چې خربونه د هغې د چمتو 

  کوونکي لخوا برابر شوي وی اوري.
یا تلویزیو� خربونه په عمومي تو�ه هغه شان، چې چمتو کوونکي يې فکر راډیويي 

کوي، چې کوم خرب د ور�ې مهم خرب دی، برابری�ي خو دا په دې معنا نه ده، چې 
له لوم�ي خرب وروسته کوم خربونه، چې را�ي ارز�ت نه لري. د خربونو چمتوکونکي 

نفرادي تو�ه. د خربونو باید په �وله کې د خربونو ارز�ت ته و�وري نه په ا
چمتوکونکي مهم او غیر معمويل خرب د پا�ې په الندین� برخه کې �ای پر �ای 
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په اړه مو په مخکنیو  teaseد لوستونکي پام دورماتولو لپاره کاروي. د  teaseکوي او 
  ورقو کې خربې ک�ي دي.

یب په اړه ترت لکه �رن�ه، چې یوه اډی�ر د ور�پا�ې په طرح او د خربونو او رپو�ونو د
تصمیم نیيس همدغه شان د تلویزیو� خربونو تولیدونکي هم خربونه او رپو�ونه په 
ترتیب برابروي او د هغې نظم برابروي. د تولیدونکي دنده داده، چې پوه وي هره 

story  ومره وخت ته اړتیا لري �که د راډیو اوتلویزیون خربونه په �اکلې وخت پیل�
ته رسی�ي. کله، چې پرو�رام پیل شو تولیدونکی باید ډاډه  او په �اکيل وخت پای

 storyوي، چې له خپل مهال وېش رسه سم پرمخ روان دی. خو که چېرې کومه 
له خپل �اکيل وخت نه اوږدی�ي، نو تولیدونکی باید تصمیم ونیيس، چې له پرو�رام 

کی تولیدون له خپرونې ایستل کی�ي، storyنه کوم توکي کم ک�ي او که چېرې کومه 
  یې باید دغه تشه ډکه ک�ي.

 
  انالین یا پرلیکھ خبرونھ

ژورنالېزم تر�ن� د وېب پا�ې او د  broadcastانالین ژورنالېزم د چاپي ژورنالېزم او 
ور�پا�و په �یر خربي مقالې خپروي. لیدونکي کولی يش وی�یويي کلپونه هم له 
وېب پا�ې نه غوره ک�ي، چې په دې تو�ه تلویزیون ته ورته یوه رسن� ور�نې 

��ه داده، چې په ترڅ کې یې له بېال بېلو وسیلو له  storyجوړی�ي. د یوې انالین 
یو، غ� او نور ونه کار اخیستل کیدای يش. تر�ن� یې لوستونکي ته هم ان�ور، وی�

  دا اجازه ورکوي، چې د مقالو او مطالبو په من� کې خپله الره ومومي.
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دا چې انرتنې� او نوره تکنالوژي �ه ډول رسنیو ته بدلون ورکوي د یوې وېب پا�ې 
ه بېال بېلو ه وخت کې پچلونکی (جونتیان دیوب) وايي (انالین ژورنالېزم باید په یو 

یا کیسې د جوړ�ت، اډیو، وی�و، ان�ورونو اونورو  storyسطحو لکه کلمو، نظرونو، د 
فکر وک�ي). دی وايي تلویزیون د لیدلو، راډیو د اوریدولو، چاپي رسن� د لوستلو او 
ترشیح کولو لپاره دي خو انالین د�ودلو، ویلو، نندارې ته وړاندې کولو او متقابل 

پاره دی. ددې لپاره، چې معلومات لوستونکي ته په زړه پوري يش انالین هغه عمل ل
  په بېال بېلو ب�و وړاندې کوي.

  یا کیسو ب�ې او ډولونھ storyانالین 

یا  storyپه نامه یادی�ي. دغه ب�ه د خربي  print plusد انالین رپوټ اسايس ب�ه 
، اډیو، وی�یو، او له کیسې هغه ډول ته ویل کی�ي، چې نور عنارص لکه ان�ور

موضوع رسه د نورو ت�لو موضوعاتو په اړه لینکونه ولري. لینکونه کولی يش لوستونکي 
په دې اړه نورو معلوماتو او په دې برخه کې د نورو وېب پا�ومعلوماتو ته ورويل. 
همدارن�ه کیدای يش، چې انالین رپوټ له ډی�ابېس رسه هم ون�لول يش، چې 

انی رسه ومومي. د بېل�ې په تو�ه د یوې ازموینې پایلې، چې د کاروونکي یې په اس
هیواد له �ولو زده کونکو نه اخیستل شوی ده، ډې�ابېس ته له ن�لولو وروسته هر�وک 
کولی يش د یوه �ان��ي �وون�ي او �ول�ي پایلې ول�وي او د بېال بېلو �ون�یو د 

�ه، چې ین رپو�ونو یوه �ه بزده کوونکو د ازموینې پایلې رسه پرتله ک�ي خو د انال
ډېره په زړه پوري ده په �ان��ې تو�ه د یوه طرح شوي رپوټ لپاره، هغه د مل�ي 

  می�یا، �رافیک نه کار اخیستل دي.
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تو�ه طرح کی�ي خو لوستونکي کولی يش په هره ب�ه،  onlineد �رافیک عنارص په 
چې غواړي بیان ک�ي. د بېل�ې په تو�ه د سالی�ونو د یوې نندارې په ترڅ کې د 
م�، اډیو، وی�یو، ان�ورونو او داسې نورو وړاندې کول  هم د فلش پرو�رام، چې 

ېل�ې بتاسو کولی شئ په زړه پورې وی�یو �رافیک او داسې نور پکې جوړ ک�ئ. د 
په تو�ه � � يس په لندن کې یوه وېب پا�ه جوړه ک�ې، چې د نشه یي توکو د 
ناقانونه استع�ل په اړه ده. لوستونکي کولی يش یو ډول نشه يي توکي انتخاب 
ک�ي وروسته د بدن یو غ�ی لکه مغز یا زړه انتخاب ک�ي. و�وري نشه يي توکي 

  پرهغې �ه ناوړه اغېزه کوي.
یوي الرې او چارې یې هم په �وته کوي همدارن�ه �یني وېب پا�ې همدارن�ه د مخن

ازموینې او �یني لوبې هم کاروي. تر�ن� معلومات یې په پو�تنو او �وابونو ویشيل 
 وي، چې لوستونکي وارزوي، چې له رپوټ نه یې �ه زده ک�ي دي.

  انالین لیکنه
انالین  ده. هغه وايي پهجون� دیوب وايي انالین د چاپ او خپریدو ترمن� یوه لیکه 

کې لن� او اسانه لیکل د خپرونکو ډېر خو�ي�ي خو زیاتوي، چې ډېرې وېب پا�ې په 
سمه او کره تو�ه د لیکلو اصول په پام کې نه نیيس. هغه وايي یوه محاوره �ه ده 
خو �رامر او سم لیکل هم مهم دي. د تلویزیون د خربونو مدیر سکاټ اکتنسون 

اده هغه شان، چې په برې�نالیک کې خپلو دوستانو ته  �ه لیکئ وايي: زما مشوره د
ه�غه شان یې په وېب پا�ه کې هم ولیکئ. هغه وايي دا په دې معنا نه ده، چې 
تاسو کلمې ناسمې ولیکئ، خو جوړ�ت او اصول یې مه هیروئ. دا په دې معنا ده، 

  �ئ.ک چې تاسو یې په محرمه تو�ه ولیکئ، چې وکولی شئ هغه سم سین�ار



  د راډیویي خپرونو تولید

Production of radio programs   

 

 

	
٣٧٠	

	
	 	

لیکوالن باید له �ن� او یا هم د کیسې د پيل له اوږدولو ډډه وک�ي. �ه پيل باید لوستونکي 
ته دا دلیل وړاندې ک�ي، چې لوستلو ته ادامه ورک�ي که نه �ايي هغه بل رپوټ ته والړ 
يش او هغه ولويل. انالین رپو�ونه معموالً د ور�پا�و له رپو�ونو نه لن� وي. �ه الر�ود 

) کلمو زیات نه وي او په يوه پا�ه کې و�ودل يش. ۸۰۰چې د انالین رپوټ له ( دادی،
ددې لپاره، چې د م� لوستونکي �ه راجذب ک�ي، د �اغيل دیوب وړاندیز دادی، چې 

  . )۲۷:۱۰لیکونکی نظریې رسه وویيش او لیکنه په ب ېال بېلو بالکونو وویيش(
  لن�یز

ې رپوټ دی، چې د راډیو پروډیورس، د راډیویي رپوټ �خه موخه د دراډیو داس
ایدی�ر یا کوم بل کار کوونکی د کومې غون�ې یا پرو�رام په ر�ا کې هغه تیاروي او 
  خپروي یې. راډیویي رپوټ د یوې پې�ې د ارز�ت د په ډا�ه کولو په موخه تیاری�ي.
 زیاتره د مهمو موضوعاتو په اړه برابری�ي داسې پرو�رامونه، چې د راډیو د پالیيس

له مخې مهم وي. د راډیو له پاره هم ډېر مهم وي، چې په هغې کې ولسمرش، 
  لوم�ی وزیر، ایالتي وزیران، والیان یا نور وزیران ��ون ولري.

کوم داسې پر�رام د راډیویي رپوټ موضوع جوړی�ي. �ه رپوټ لیکل لن� ، رو�انه ، سم 
د لن�و جملو  و رپو�ونو په پرتلهاو کره وي. په عمومي تو�ه ویل کی�ي، چې رپو�ونه د لیکل

  او پارا�رافونو لرونکی وي . او هر پارا�راف د یوې اصيل موضوع لرونکی وي.
هغه خربیاالن، چې ساده او مستقیمه ژبه کاروي په اسان� پوهېدل کی�ي او تر 
ډېره د صفتونو او قیدونو پر �ای نومونه او فصلونه کاروي . خربي رپو�ونه بې معنی 

ي نه وي ، �که هره کلمه یې حسابی�ي. لکه �رن�ه چې په خپل کالسیک او تکرار 
�اغليد یوې ساده لیکنې  (A.bwhite)کتاب (د یوه کتاب اجزاوې) کې اشاره کوي 
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له پاره اسايس قاعده د غیر رضوري کلمو غور�ول دي. خربیاالن د دې له پاره، 
م، چې دوی یې فکر چې ډاډه يش هغه کلمې، چې دوی یې کاروي واقعاً هغه مفهو 

کوي ورکوي او که نه؟ له قاموسونو او کتابونو �خه کار اخيل ، �که هغوی رپو�ونه 
د عامو اورېدونکو له پاره لیکي . خربیاالن ه�ه کوي ، چې د مسلکي اصطالحاتو 
او هغو کلمو له کارولو، چې د عامو خلکو له پاره نا اشنا وي ډډه وک�ي . د یوه روغتون 

  .ناروغ هغسې ، چې وي ترشیح کوي ویاند د یوه
  

	تمریني پو�تنې
  د خربونو په شتون کې، د رپو�ونو چمتو کولو او خپرولو ته �ه اړتيا ليدل کې�ي؟ -۱
  د مسلکي رپو�ر او مسلکي رپوټ �ان��نې �ه دي؟ -۲
  په افغا� رسنيو کې کوم رپو�ونه ډېر تر سرت�و کې�ي؟ -۳

  

	مأخذونه
). راډيو ژورنالیزم. خپرندویه ۱۳۸۷ام�جان وحید. ( ارشد، علی. ژباړن، احمدزی، )1

 �ولنې تخنيکي �ان�ه پي�ور.
 ). کاربرد ژانرهای اطالعی در راډيو، مطبوعه عازم، کابل.۱۳۹۰حیدری، ذبيح هللا. ( )2
 ) �لويزيو� خربيالی اسد چاپ خونه، پي�ور.۱۳۹۲سهار، نذیر احمد.( )3
 ).۲۰۰۲ريچل، ایسن، ژباړه، کر�و، زرغونه. ( )4
). اسالم او ژورناليزم، د اتحاد اسالمي فرهن�ي �ولنه، ۱۳۷۵یني، عبدالسالم. (ز )5

 پ�ور.
 ). از خرب تا نظر، مطبعه عازم، کابل.۱۳۹۰فانوس، میر عزیز احمد. ( )6
  ). ازاد ژورناليزم کتاب. د متحده اياالتو مطبوعا� دفرت.۲۰۰۶پو�ر، دبورا.( )7
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  سریزه
�ينې په دې باور دي چې ډله ييزې اړيکې د داسې قدرت لرونکې دي چې کولی 
يش د لوم�ي �ل له پاره نوی نسل د انسا� ژوند په تاريخ کې رامن� ته ک�ي، 
داسې نسل چې له مخکينيو نسلونو رسه خورا زيات توپ� لري، د نويو اړيکو په فضا 

هغې ته وقف کوي. الزار سفلودو کې ډوب دي حتی چې خپل وز�ار وخت یې هم 
مرتن د ديني عقايدو په ترشيح کې د متفکرانو له خولې ليکي: زياتره �ول �ايونه د 
هغې تر تاث� الندې ول. ډله ييزې اړيکې او د هغې باالقوه قدرت په سختی رسه د 
هر انسان د ژوند برخه �ر�ېدلې ده. د سمپوزيوم د ��ونوالو له جملې �خه یو ليکي: 

راډيو قدرت کولی شو د اتوم بم رسه مقايسه ک�و. هغوی په دې عقيده دي چې د  د
ډله ييزو اړيکو وسايل ډير قدر�ند دي چې حتی کولی شو له هغې �خه د خ� او 
رش په الرو کې ��ه پورته ک�و. او کله چې مطلوب کنرتول ونه لري نو په دو�ه الر 

  کې له هغې �خه ��ه اخيستنه زياته ده.
ه يېزې اړيکې عبارت دي د اطالعاتو او عقايدو له رسولو �خه د ډله ييزو وسايلو ډل

له الرې. ډله ييزې اړيکې عبارت دي له برداشتونو، عقايدو او د اطالعاتو رسول د 
ډله ييزو اړيکو په واسطه او د دغو اطالعاتو پيدا کول د يو تعداد زياتو انسانانو په 

. الزار سفلودو مرتن په دې اړه زياتوي: د ډله ييزو واسطه په يوه واحد وخت کې دي
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اړيکو �ان��تيا دهغې د نفوذ عظمت دی. په يوه کيل ک��وری کې يې ډله يېزه 
  وسايل په دوه برخو ويشيل دي:

  چاپي او مطبوع وسايل لکه: ور�پا�ې، مجلې او نورې چاپې خپرونې.
  او داسې نور.سمعي او برصي وسايل لکه: راډيو، تلويزيون، سپوږمک�  

د برش د پرمخت� او  ډله ييزو وسايلوته ورځ په ورځ د زياتيدونکو اړتياؤ له نظره د 
نوموړو وسايلو پرمخت� او تحول وک�، �رن�ه چې په لوم�يو کې انسانانو د اشارو او 
سمبولونو په واسطه اړيکې �ين�ولې، او بيا وروسته کله چې رسم خط من� ته راغ� 

م کال کې د برشي �ولنې ۱۴۴۵واسطه د چاپ د ماش� اخرتاع په او د �وتنربګ په 
  د پرمخت� لپاره زمينه برابره ک�ه.

همدارن�ه د راډيو تر جوړولو مخکې �ييل �راف من� ته راغی. دا چې راډیو د خپلې 
اخرتاع �خه تر نن پورې د ډله ييزو وسايلو په من� کې خورا �ه حيثيت �انته خپل 

ه ييزو وسايلو په من� کې يې لوم�ی مقام خپل ک�ی دی. او ک�ی دی او د نورو ډل
  د راډیو اخذه د برشي ژوند د �ولو انسانانو له پاره يو مهم جز ��ل شوی دی.

) چې په Radio Transistorپه �ان��ې تو�ه وروسته له راډیو �خه راډيو �رانسس�ر (
ه راډيويي �پو په واسط�ان��ي ډول خپرېده او اصيل علت يې د هغې ارزا� وه. د 

کار کوي، او دا نشو ويلی چې راډيو يوه کس جوړه ک�ېده، بلکې ډيرو پوهانو په 
مسلسل ډول په مختلفو وختونو کې د راډيو د من� ته راتلو له پاره زمينه برابره ک�ې 

  ده. د راډيو مقناطييس �پې يې د خلکو غوږونو ته رسولې دي.
ې طرحه ک�ه جيمز کلرک ماکسويل نومېده. هغه لوم�نی کس چې د راډيو �په ي

نوموړي عا� يوه فرضیه طرحه ک�ه چې کيدی يش دغسې �پې وجود ولري. او بيا 
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م کال کې پخوانی تجربې او نظريات ۱۸۸۷) په Hertzډيره موده وروسته هر�س (
ثابت ک�ل چې  �پې وجود لري او په هغې باندې يې د �پې پيدا کوونکی (موج 

  د.ياب) نوم کي�و 
کلونو په من� کې د راډيو آن�  ۱۹۰۶نه تر  ۱۸۵۲الکساندر پاپوف روسی عا� هم د 

جوړ ک�. باالخره هغه چا چې راډيو اخرتاع ک�ه د راډیو د اخرتاع په تاريخ کې يې نوم 
م کال په کار پيل وک�، په لوم�يو کې يې د  ۱۸۹۵ثبت شو. اي�الوي مارکو� په 

مرتو په  ۲۰۰۰�ې او بيا يې وروسته هغوی ته د مرتو په فاصله ازماي�ت ک ۴۰۰
  فاصله انکشاف ورک�. او بالخره يې د دوو �ارونو ترمن� تجربه ک�ه.

م کال  ۱۹۳۰م کال کې د لوم�ي �ل لپاره د راډيو آواز واورېدل شو او تر  ۱۹۲۰په 
ن اپورې راډيو د تل�راف بيسيم په نوم يادېده. له دې وروسته يو تعداد پوهان او عامل

رسه راغون� شول او داچې نوموړی نوم ډير اوږد و، او د دندې په لحاظ يې هم د 
تل�راف رسه توپ� درلو نو بناًء د هغې له پاره يې د تل�راف پر �ای د راډیو نوم غوره 

  ک�.
) جرقه يعنې (سپرغ�) Sparkنو ويلی شو چې د لوم�ي �ل له پاره د راډيو  سپارک (

م کال  ۱۹۰۶لوي مارکو� په واسطه او بيا وروسته په م کال کې د اي�ا۱۸۹۵په 
) په واسطه اخرتاع شوه. له دې وروسته Fessenden) �په د فيسين�ن (AMکې د (

په واسطه اخرتاع  Conrad) د Shortwaveم کال کې د راډيو لن�ه �په (۱۹۲۱په 
رتاع م کال کې اخ۱۹۳۱له خوا په  Armstrongراډيويي �په د  FMشوه او ورپسې د 

شوه. د وخت په تېرېدو او په �يکنالوژی کې د بدلون رسه سم د ډيجي�ل �پو موندلو 
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) �په Multi wavesم کال کې د مل�ي ويو (۲۰۰۰ته اړتيا پيدا شوه چې باالخره په 
  هم کشف او من� ته راغله.

) هم د اليک�ريک راډيويي لوازمو Transistorsلوم�ن� راډيويي فرستندې (
اسيس ک�ه. هغوی غو�تل چې خپلو تجربو ته د خلکو په من� کې نفوذ توليدوونکو ت

ورک�ي او د نوموړې پديدې د پراختيا او توسيعې له پاره الر پرانيزي او هغه خپره 
ک�ي. وروسته په تدريج رسه د راډيو کار رواج پيدا ک� او له راډيو �خه د مختلفو 

  وسه دغه کار دوام لري.موخو او مقصدونو لپاره ��ه واخيستل شوه او تر ا
همدارن�ه د خر�الؤ مفکوره هغه وخت رامن� ته شوه چې کله د راډیو شبکې من� ته 
راغلې او د کورنيو په داخل کې د هغې د نفوذ رسعت دومره ��ندی شو چې حتی د 
خلکو ژوند ته يې تغ� ورک�. دا په داسې حال کې ده چې راډیو خپل حیثيت په فوق 

ه يووړ او راډیو د هغو وسايلو له جملې �خه ��ل کي�ي چې د تاث� العاده تو�ه پورت
له پلوه يې ميليونونه خلک په علمي، فرهن�ي، معلوما� او تفريحي برخو ته رسېدل 

  د فوق العاده اهميت وړ �ر�يديل دي.
په دې کې شک نشته چې له راډيو پرته د رسونې نور وسایل لکه ان�رني�، تلويزيون، 

مجلې هم شتون لري خو نوموړي وسايل په �ان��ي ډول په �ارونو او ور�پا�ې او 
�د� �ايونو کې خپل ارز�ت لري او نوموړې سيمې يې تر پراخه او قوي جال 
الندې پو�لې دي. خو راډيو د هغوی برعکس په �ولو ساحو او سيمو کې زيات اغيز 

هم تر خپل  بان�ې لري او کولی يش چې د �ارونو رسبېره ډیرې لېرې پرتې سيمې او
  پو�� الندې راويل.
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دا �که چې يو تعداد زيات خلک په دغه ډول هیوادونو کې په کليواو بان�و کې ژوند 
کوي او د هغې بې نالوستی په سبب چې په هغوی کې شتون لري، نيش کولی چې 
ور�پا�ې ولويل او هغوی د ن�ۍ او سيمې په هکله معلومات ترالسه ک�ي. او بله 

حمل ونقل وسايلو د نه شتون له کبله له �ارونو رسه ډیر په اړيکو او ارتباط  ستونزه د
  کې نه وي.

په هر صورت راډیو يوا�ينی وسيله ده چې د اوريدونکو له جملې �خه زياتره يې 
نالوستي دي، په بيله الره او بيل ډول اوريدونکو ته معلومات او خربتياوې نرش کوي. 

ياؤ غام رسولو د �ولو وسايلو په نسبت راډيو له ډيرو اسانتنو �که خو ويلی شو چې د پي
�خه برخمنه ده. لکه تر اوريدونکو پورې د معلوماتو په انتقال کې د هغې رسعت، 
د پيغام د انتقال په الره کې له هر ډول بندیزونو او خن�ونو تېرېدل د راډيو ارز�ت او 

  د هغې فعاليت راپه �وته کوي.
ه وسيله ده چې د وياند اړيکه له اوريدونکو رسه �ين�وي يعنې له بل پلوه راډيو هغ

پرته د نورو وسايلو له دخالت �خه پيغام د اوريدونکو غوږونو ته رسوي. په دې اساس 
راډیو کولی يش په دولتي پالنونو کې ��وره �امه يش او د اجت�عي جوړ�ت په 

رامونه په مي او روزنيز پرو�تغ� کې برخه واخيل. د راډیو له الرې کولی شو چې تعلي
  کار واچوو او د �ولنې په علمي کچه کې مثبت تغيیر رامن� ته ک�و.

همدارن�ه د لېرې پرتو سيمو خلک په راډيو باندې باور لري او هغه کليمې چې د لوډ 
) له الرې خپري�ي، فوق العاده تاث� لرونکې دي. او د �ولنې loudspeakerسپيکر (

کې فوق العاده او اسايس رول لري. نو په دې اساس راډيو يوه د  په افکارو او رايو
اړيکو وسيله ده چې د �ولنې د ژوند د مسايلو په پرمخ وړلو کې رغنده رول لري. په 
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دې برخه کې تخنيکي امکانات او د خپرونو د جوړونې عميل کار په �وله کې  د دغې 
وسايلو زيات  عبارت د تخنيکيوسيلې د قدرت او توانايي بنس� تشکيلوي. يا په بل 

بنس�ونه د راډيو د کار په زمينه کې د صوتونو مجموعه ده چې د �ان��و قواعدو په 
  اساس نوموړې وسيلې ته ورک�ل شوي او په نهايت کې يوه راډيويي خپرونه جوړوي.

بايد د راډيويي خپرونو د جوړونې باالقوه امکانات په مختلفو طريقو بربن� ک�و. د يوې 
رونې توليدوونکي د دغو امکاناتو د طريقو او اصولو په پيژندلو رسه به په دې قادر خپ

وي تر�و مؤثر پيغام خپلو اوريدونکو ته ورسوي. په همدې تو�ه د يوې راډيويي 
خپرونې توليدوونکی به په دې باندې قادر وي چې د خپلې خپرونې اوريدونکي داسې 

ار يوې خواته پري�دي او دا به هغه وخت خپل �انته راوکاږي چې خپل مخکيني افک
ورته میرس وي چې د راډيو د ډيجي�ل تخنيکي وسايلو له استع�ل او �رن�وايل رسه 

  بلدتيا ولري او هغه درست وکارولی يش.
  راډيويي او صوتي �پې �ھ شی دی؟

�په د محیطي نوسان �خه عبارت دی. د صو� انرژي د انتقال لپاره په الکرتونیکي 
صو� الکرتو مقناطیيس او یا میخانیکي صوت دی خو په فضا  کې خپری�ي  ډول.

او 
دلی�دونکی 

فرستندي 
په واسطه 

  خپری�ي.
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�پې عبارت دي د هغې انرژۍ �خه، چې په سرت�و نه لیدل کی�ي، په الس کې نه 
نیول کی�ي، بلکې د هغې اثارات �ورو، اورو يې او احساس کولی یې شو. �پې په 

ف ډولونه لري، چې د هغو تعداد تر اوسه پوري نه دی کشف شوی مجموع کې مختل
خو د ساینس او تکنالوژي په پراختیا رسه برش د �پو په بې شمېره ډولونو باندې  په 
ژوندانه کې بریالی شوی او �ول یې د خپل ژوند د اسانتیاوو او �وايل په الره کې 

  پکار اچويل.
رو ډېر مهم يې راډیويي �پې، صو� هغه �پې له کومو رسه، چې موږ اشنايي ل

  �پې، مقناطیيس �پې، حرار� �پې او داسې نور دي.
  راډيويي �پې

د هغې انرژی �خه عبارت دی، چې د الکرتومقناطیيس �پو په ب�ه را ظاهری�ي او 
د لی�دوونکو راډيويي دست�اوو په استفادې رسه یعنې ترانسمی�رونو په واسطه په فضأ 

ه ثانیه کې په رسعت رسه په حرکت کې دي. د راډیو فعالیت کیلو مرته پ ۳۰۰کې 
او د کار �رن�والی په همدې �پو پوري ت�يل دي، د مقناطیيس برقي انرژي په 
وسیله منعکس کی�ي او په ازاده فضأ کې خپری�ي. د بېل�ې په ډول: که یوه رس� 

ې او دهغې بلرا واخلو او د هغې یوه خوا د دروازې په دست�ر یا الستې پوري وت�و 
 چې نوسا� حرکت په رس� کې خواته د الس په واسطه حرکت ورک�و نو وبه �ورو،

دالس الندې پیل کی�ي او داسې بل رسته، چې د دروازې په الستې پوري ت�يل 
  دي مخ په وړاندې ور�ي.

نوموړي نوسا� حرکت د �پې په نوم یادوي. همدارن�ه کله، چې یو کا�ی را واخلو 
بو ته یې ور�ذار ک�و او په نتیجه کې زموږ د سرت�ي �کر د اوبو د سطحې او والړو او 
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هغې نقطې ته، چې د هغې ارامه وضع ��ه وډ شوي او د هغې د ل�زې حرکت، چې 
نقطه په نقطه د هغې �ون�ې والی یعنې حلقي د مرکز رسه یو �ای او د مرکز �خه 

وم شی، چې خورا سقوط او هرې خواته خپری�ي او �پې وهي په دې �ای کې ک
  ډېر مهم دی، چې د اوبو پرسطح انتقالی�ي.

کله، چې د لر�ي یوه �و�ه په اوبو کې ور واچوو، نو په واضح تو�ه لیدل کی�ي، چې 
د اوبو د وتلو پروخت کې د لر�ي �و�ه د پورته خوا �خه �کته خواته حرکت کوي او 

او �کته خواته تل او   همدارن�ه په ورو، ورو د اوبو غاړې ته را�ي. ه�غه پورته
راتلل د اوبو د ل�زې یا د حرکت نتیجه ده، چې د �پې په نوم یادي�ي. د هغو �پو 
تعداد، چې د اوبو غاړې ته ورسی�ي د فریکونيس په نوم یادی�ي او ددوو راوتلو 

  متوالیو په من� کې فاصلې ته د �پې طول وايي.
  
 

	غ� او �په
نه ارتعاش یعنې ل�زه کوي، چې په نتیجه د خربو پروخت کې د انسان صو� تارو 

کې د نوموړو صو� �پو ل�زه حاصلی�ي، چې موجودې �پې نوموړي د مالیکولونو او 
ذراتو د حرکت سبب په هوا کې �ر�ي او د غوږ د پردې د تحریک سبب �ر�ي، چې 
په نتیجه کې د اواز د تولید سبب �ر�ي نو دا واضح کی�ي، چې صوت او نور د �پې 

  رت کې خپری�ي کی�ي.په صو 
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په لن�ه تو�ه هر شی، چې په سرت�و لیدل کی�ي او په غوږونو اوریدل کی�ي د �پو 
په واسطه دی. او همدا �پې دي، چې فریکونيس من� ته راوړي په کيل تو�ه �پې 

  په الندې دوو ډولوونو ویشل کی�ي:
 د (صوت) میخانیکي �پې: .1

ته اړتیا لري یا په بل عبارت د اوبو، نوموړي �پې د خپریدو لپاهره یو مادي محیط 
هوا او جامداتو او د هغې په نورو ډولونو باندې هم خپری�ي یعنې د صوت تولید په 

  میخانیکي عميل رسه صورت ومومي.
 الکرتومقناطیيس یا راډیويي �پې: .2

الکرتومقناطیيس �پې په خپل مقابل کې هی� مانع یعنې بندیز نه لري ولی هغه 
په جوي او �مکني رشایطو کې لري او هغه فاصلې کومې، چې  ضایعات، چې نظر

  وهي یعنې طې کوي نو لیرې او ن�دې کیدی يش.
نوموړي �پې د انتشار لپاره مادي محیط ته اړتیا نه لري او په خال کې هم خپریدی 

يش. نوموړي �پې د سمتي لی�دونکو او غیر سمتي لی�دونکو په واسطه خپری�ي. 
د یوې ب�ې یا شکل لرونکي نه دي. همدارن�ه د�پونو شکل  هکذا �ولې دغه �پې
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یعنې ب�ه د �پې یو ډول ملن لرونکي ده دي او نوموړي ملن فریکونيس په تغییر رسه 
  وي.

مرته رسعت لرونکي په يف ثانیه کې  Audio Frequency (۳۴۰/۲۰۰۰صو� �پې (
کي دي. ولی ) کیلو هرتز محدودې فریکونيس لرون۲۵) هرتز �خه تر (۲۵او د (

 .) زره کیلو مرته يف ثانیه کې د برابر رسعت لرونکي دي۳۰۰راډیويي �پې (
  د غ�یزو �پو �ان��نې

د �پو تعداد، چې په یوه ثانیه کې تولید او اهتزایز  �پې فریکونيس Fد  .1
کوي فریکونيس ورته ویل کی�ي، چې د هغې واحد هرتز دی. هر�ومره، چې د یو 
شخص د اواز فریکونيس زیاته وي دهغه اواز زیروي او د اشخاصو او افرادو 

  فریکونيس یو له بل رسه توپیر لري.
  کونيس.د اهتزازاتو تعداد په یوه ثانیه کې= فری

هغه مدت یا وخت ته ویل کی�ي چې طول کوي د تناوب زمان (وخت)  .2
او د یوه کامل �پې مسیر یعنې ت� الره، چې طي ک�ي هغه ته د تناوب وخت یا 
زمان وايي، چې دا د ثانیو په حساب دی. د تناوب وخت یا زمان د اړیکې یا رابطې 

  لرونکی دی لکه دالندې رابطې په شان:
F/T= 1 یاF= 1/T=1/F 

1 KHz= 1000Hz 
KHz 1000= 1MHz= 1000000Hz 

1GHz= 1000000000Hz= 1000MHz 
Tetra Hz= 1000GHz  
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 )Amplitude( د �پې ملن .3

Peek  (قلعه) یعنې �وکې د پاسه فاصله په �پې باندې تر �کتېPeek  یا قلعې یعنې
�کتې �وکې �پې پوري (د �پې د لوړوايل شدت) ته وايي دهغط واحد ول� 

  )۳۹(دی.
 د �پې طول (اوږدوالی) .4

د فاصلې له ابتدأ �خه تر انتها پوري فاصلې ته �په ویل کی�ي، چې د هغې واحد 
مرت دی. هر �ومره، چې دیوې �پې فریکونيس زیاته وي نو د هغې د �پې طول 

  یعنې اوږدوالی کم وي.

  )L=FxV(د �پې طول د مرت په حساب 
  )F(هرتز فریکونيس په حساب=
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هر �پې ته د ریايض په یوې معادلې رسه �ایش ورکول کی�ي د سارې  په لن� ډول
  په تو�ه:

Sin (wt)+QXV=V (زاویه یې فریکونيس) 2F  
الکرتونیکي جریانونه او �پې د سیم په بهرنې کچه کې او یا په اوسپنیزه میله کې 
حرکت کوي نو په دې دلیل د ان�  میلې په �ان��ي ډول په لوړو فریکونسیو کې 

  خايل یعنې تشوي.
  
  
  

  )Range	Waveد �پو محدوده (
الف: صو� �پې: صو� �پې د یوې �ان��ې محدودې لرونکي دی. د صو� 
تارونو په ډول د انسان خنجره (مرۍ) د هر ډول اهتزازونو په ارتعاش باندې په ثانیه 

کې په دې باندې قادر 
نه وي او همدارن�ه د 
انسان د غوږ پرده هم 
د �ولو �پېو په اوریدلو 
باندې قادره نده، چې 

د  نوموړي محدوده
هرتز  ۲۵انسان لپاره د 

کیلو هرتز پوري وي او له دې �خه کمه یا زیاته محدوده د انسان لپاره  ۲۵�خه تر 
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کیلو هرتز پوري اوریدلی يش او  ۲۵د فهم او درک وړ نه ده، ولې �یني حیوانات تر 
 د هغو غوږونه به دې باندې قادر دي.

ه اند اواز، په یوه مشخصب: راډیويي �پې: په هره لی�دونکی فرستنده کې د وی
فریکونيس رسه په ارتعاش (یعنې ل�زه) را�ي تر �و نور استیشنونه د هغې رسه مدغم 

) منطیقې لپاره تعین region( ۳یعنې �� نه يش یا مخلوط نه يش حرکت کوي. د 
  شوي فریکونيس:

88MHz-108 MHz FM 
58 MHz-64MHz SW3 لن�ې �پې  

 MHz-21MHz 5W2 12لن�ه �په 
 MHz-12MHz SW1 4�په لن�ه 

 KHz= 1600KHz 530متوسطه �په 
  KHz-300KHz 280لوړې �پې 

د	�پې � 	
	د	راډیويي	�پو	رسعت

د	�پې	فریکونيس
 

مرته وي نو په دې اساس د نوموړي �پې پیدا  ۱۰۰۰پوهی�و د یوې�پې طول حداقل 
مرته باید له فرستندي �خه فاصله ولرو او حد اک� هغه  ۱۰۰۰کیدل اړین دي. 

مرته وي. له دغې �پې �خه په  ۱۰۰۰افه، چې موږ نوموړي �پې پیدا ک�ی شو مس
صافه یا همواره کچه کې (لکه سیند) اوک�تي په بیسمونو کې استفاده کی�ي. ددغه 

  �پې پیدا کول په �ار کې امکان نه لري.
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په من�  ۱۰۰۰�خه تر  ۱۰۰�پې د MWهمدارن�ه ابتدايي فاصله تر انتها پوري د 
یعنې د �پې موندل په �ار کې دامکان وړ نه دي همدارنکه لوم�نی فاصله کې دي، 

مرتو په من� کې دي یعیې د  ۱۰۰۰�خه تر  ۱۰۰) د SWتر انتها پوري د یوه �پې (
�پې طول او ددغو �پېو �خه راډیو کې ��ه اخیستل کی�يپه دې ترتیب د �پو بورډ 

)SW) او (MW �لري. دا په دې معنی، چې ) په شپه او ورځ کې دیو بل رسه توپ
دیوه راډیويي ان� �ای پر �ای کیدلو سبب يش، چې په نتیجه کې د ډېر �ه اواز 

) SWد اوریدلو سبب يش یو بل خورا مهم �کی د فریکونيس د لوړوايل په علت د (
) SWله �پېوږ �خه ��ه اخیستنه زیاته ک�ي ده. نور مواد داچې په �پو کې کمول (

 ,)sw1(, )sw2وریدلو لپاره نومووړي �پې په �و برخو ویشيل دي. (او د راډیو د �ه ا
)sw3(.  
  

  د راډيويي �پو ډولونھ
۱. )HF مرتو می�اهرتزو په من�  ۳۰۰�خه تر  ۳۰) �پې: هغه �پې دي، چې د

کې وي. فریکونيس یې لوړه یاد �پې طول یې �کته وي د هغې�پې طول د یو 
) �په ورته وايي. نوموړي �په د HFمرتو په من� کې وي د ( ۱۰۰)�خه تر سلو ۱(

 دوو عیبونو لرونکی دی:
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الف: د نوموړي �پې په 
خپریدلو کې د �مکې له 
الرې، طبیعي  موانع رصف 
غرونه او وچې �مکې او 
د�تې دي، چې اوبه نه لري 
یعنې وچې وي دا دصو� 
�پو مخینوی کوي، چې په 
  پای کې د هغې  بریا کمی�ي.

په هوا� صورت کې، پورته �پې د جوله له الیه �خه  ب: د نوموړي �پو خپریدل
  عبور کوي او مخ په پورته �ي او نور �مکې خوا ته نه منعکس کی�ي.

پورتن� �پې د ددو عیبونو د رفع کولو لپاره د هغې په �مکنی خپریدو کې د الرې په 
وي ک مسیر کې په غرونو او الرو کې انتنونه او ریلې �انې د هغې د تقوې لپاره نصب

او د هغې په هوايي خپریدو کې مخکې د جوي الیه �خه ان� د (سپوږمکی) په 
فضأ کې نصب کوي تر �پې له فرستندي �خه پیدا ک�ي او دهغه د پورته خوا �خه 

  الندې خواته خپاره ک�ي.
میکاهرتز په محدوده کې  ۳۰۰) �پې: هغه �پې دي، چې د UHFد ( .2

تی�و�پو د طول رسه (د هغو�پو طول فریکونيس ډېرې ج�ې او په ډېر   وي.
) �په ورته وايي. ددغې �پې خپریدل �ه UHF�خه تر ا مرت پوري وي). د (۰،۹

 ) �پې غوندې وي.HF�مکنی او �ه هوا� درست لکه د (
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) می�اهرتز په محدوده ۳۰) �خه تر (۳) �پې: هغه �پې، چې د (SHFد ( .3
بورد لرونکي وي، د کې وي، چې د�پې طول یې نسبت نورو �پو ته د زیات 

) په شان وي UHF) او (VHFنوموړو�پو خپریدل هم صحیح او هم درست لکه د (
 او د نوموړي �پې �خه په سپوږمکی (ماهواره) کې استفاده کی�ي.

۴. )EHF ی�اهرتز په محدوده  ۳۰۰�خه تر  ۳۰) �پې: هغه �پې  دي، چې د�
) EHFد ( ي دي، چېکې وي. د ډېر �ی�ې�پې لرونکي او د ج�ې فریکونسی لرونک

 مرته وي.  ۰،۰۰۱) یوه �خه تر ۱�پې په نوم یادی�ي. د نوموړي �پې طول د (
۵. UHF=ULTRH HIGH FREQUENCY 

SHF=SUPER HIGH FREQUENCY 
EHF=EXTREMELY HIGH FREQUENCY  

  لې�دٻدونکې �پې
) په نوم یادی�ي، چې په حاملو�پو باندې پوهیدل د Carrierپه ان�لیيس کې د (

ژورنالیستانو لپاره یو رضوري امر دی، چې دادې د هغې په ترشیح باندې پيل کوو. 
همدارن�ه مو وویل، چې صو� �پې هم د فریکونسيمو د کموايل په سبب نه يش 
کولی، چې لیري فاصلو ته والړ يش. بناً د صو� �پو د لی�دولو په سیم کې لیرې 

ېو و اوتر هغې وروسته هغه د هغو �پ�ایونو ته لوم�ی صو� �پې په برقي �ېو بدلو 
رسه، چې فریکونيس یې لوړې وي او لیري �ایونو ته یې ورسوي د حاملو �پو په 

) د ور�ې لیري فاصله نه يش وهلی او د Modiumنوم یادی�ي. ولی �پې ورکوو (
) �پې شارت یا لن�ې د ور�ې کولی swشپې لخوا لیرې فاصلو ته رسی�ي؟ ولې د (

  اصلې تر خپل پو�� الندې راويل.يش، چې زیاتې ف
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دا مسله د جوي اوضاع د ملر دنور ل�یدل پر�مکه او د �مکې حرکت پوري ت�يل دي 
کله، چې د ملر نور عموداً پر�مکه ول�ی�ي د فضأ د طبقاتو له الرې �مکې ته 
رارسی�ي او د فضأ طبقات د هوا �خه خايل دي. کله، چې دملر نور ددغې طبقې په 

باندې ول�ی�ي همدغه د هوا ذرات په خپل اطراف کې مقناطیيس هوايي ذراتو 
  ساحه تولیدوي. لکه خايل ذرات پرته د ملر له حرارت �خه. شکل

که په خايل ذراتو کې و�ورو د هغې په اطراف کې خالوی وجود لري که د ملر په 
ذراتو کې ل�یدلی یا تولید ولیدل يش نو ډېرې وړې او کوچنی خواوی په نظر کې 

�ي، چې د برق منفي چارجونه خالوی ډکې ک�ي دی. کله، چې د راډیو س�نال را
د لوی طول �پې رسه فضأ ته ولی�دول يش د لوم�ی طبقې رسه په �کر کې بېرته 
�مکې ته را�ر�ي او له هغې �ای �خه بېرته له یوې زاويې �خه �ان فضأ ته 

ه یف کی�ي نو پرسوي، چې دا په دوه درې �کرونو رسه د �مکې او فضأ رسه ضع
  خاطر دي، چې لیرې فاصلې نه يش پو�� کولی. شکل

اما لن�ې �پې داچې د هغو �پې لن�ې او وړې وي د وړو او غ�و خالو له من� �خه 
  د فضأ یوې یا دو طبقو ته عبور کوي او پورته طبقو ته رسی�ي. شکل

چارچونه  فياوکله، چې د ملر شعاع عموداً پر ه�غه طبقه باندې ول�ی�ي اود فضأ من
هم وجود ولري. د راډیو س�نال ددوو طبقو په من� کې په مختلفو زاویو رسه په 
حرکت کې وي. کله، چې د چارچ ضعیفې نقطې نوموړي طبقو ته ورسی�ي او �مکې 
ته بېرته را و�ر�یدلی يش، چې د �مکې هرې ساحې ته راورسی�ي. د هغې سی�نال 

اً لیرې منطقې په سمتي انتنونو باندې د اخسیتو وړ دی او راډیو کارکوي. عموم
  س�نال کوي ولې به دقیقې محاسبې او معین وخت رسه.
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HOP د راډیويي �پې انعکاس مسیر د یوسنیفیر �خه د �مکې خوا ته له یوې :
  نقطې �خه بلې نقطې ته د �پېو په انتشار رسه.

  الکترومقناطيسي �پې
ي له برقي جریان �خه تولیدی�د مقناطیيس انرژې له انتشار �خه عبارت دی، چې 

او فضأ کې وي. کله، چې برقي جریان له یو هادي �خه عبور وک�ي او نوموړي 
هادي په اطراف کې یوه مقناطیيس ساحه رامن� ته کی�ي دا �که د تجربو پر اساس 

)Makzawal ان�لیس په دې برخه کې رسته رسويل. الکرتومقناطیيس حوزه (
ندي، چېرته، چې د هغو له یوه �خه دیوه اثر موجود هی�کله یوه له بل �خه جال 

وي ولی د بل اثر به راظاهری�ي. د م�زوال د ریايض په �ولو تحقیقاتو کې درج د 
موضوع په اړه ډېر زیات او وسیع دي، چې د هغې ترشیح کول �انته برخه ایجابوي. 

رقي بموږ دلته په ساده صورت رسه الکرتومقناطیيس �پې، چې د مقناطیيس او 
  حوزې په نتیجه کې من� ته را�ي مطالعه کوو.

د سارې په تو�ه که موږ یو ميس سیم له وسط �خه په دوو ترمینلو د برق له مولد 
رسه وصل ک�و او ددې سیم په اطراف کې به یوه الکرتیکي او یوه مقناطیيس حوزه 

د سیم  ېبه رامن� ته يش، برقي حوزه د برقي پوتانسیل له اختالف نه خايل ده، چ
په دواړو رسونو کې وجود لري او مقناطیيس حوزه هم د جریان نتیجه ده، چې د 

  نوموړي سیم �خه تیری�ي.
کله، چې د نوموړي برق مولد جریان متغیر وي واضح ده، چې د نوموړي حوزې 
برقي او مقناطیيس جریان به هم متغیر وي، ولې ددغو دواړو حوزو امتداد تل یو 

هر کله، چې د نوموړی سیم په داخل کې متغیر جریان زیات  دبل رسه عمود وي.
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رسعت ولري الکرتونیکي او مقناطیيس حوزې د جریان په نتیجه کې راپیدا کی�ي. 
په �اون�ه فضأ کې هغه سیم انتشار کوي، یعنې کله، چې دیوه لوري مقناطیيس 

ورت صبرقي حالت له فضأ �خه تغییر وک�ي، حاصل شوي تغیرات د دوو حوزو په 
په فضأ  300000km/secکې الکرتیکي او مقناطیيس یو �ای د نور رسعت ته یعنې 

کې خپری�ي. همدغه الکرتیکي مقناطیيس فضأ یو �اي پرهغه رسعت، چې پورته 
یې ذکر وشو په فضأ کې خپری�ي د (الکرتومقناطیيس �پو) په نوم یادی�ي. داچې 

املا� په واسطه کشف شوی نو ) Hertzنوموړي �پې د لوم�ی �ل لپاره د هرتس (
 د هرتز په نوم مشهور دی.

  د راډيو د انتن لپاره د برق د توليد �رن�والی
کله، چې منظم پیچي سیم ددایمي مقناطیس پرمخ �ای پر �ای ک�و او په یو طرف 

له قطب یا ش�ل په طرف د  Nورته حرکت ورک�و، د مقناطیيس قوي خطوطه، چې 
S  په طرف یا جنوب ته په حرکت کي دي خپله الره منحرف کوي د پیچي سیم له

ته رسوي او خپله دوره تکمیلوي، چې د برقي جریان  S�خه  Nالرې خپل �ان د 
په اصل کې ه�غه د مقناطیيس قوي خطوطه دی، چې په سیم کې حرکت کوي. 

دې په عوض، داچې فلزات په �ان��ي تو�ه مس د خطوطو لپاره �ه هادي دي، د
ته ورسی�ي لیري او اوږده الره د سیم په  S�خه  Nچې ن�دې فاصله طی ک�ي او 

ته رسوي. دلته دوه علتونه  N�خه  Sواسطه په اسانی رسه طې کوي او خپل �ان د 
  موجود دي یو زیات رسعت او بله داچې د هادي هوا �ه نه ده.

ه او د کورونو �راغونه رو�اند سارې په تو�ه له رسو� �خه کابل ته �ان را رسوي 
کوي او بېرته �ان رسو� ته رسوي. په هر صورت کله، چې د مقناطیيس قوې 
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خطوطه له سیم �خه تیری�ي برقي جریان تشکیلوي. کله، چې برقي جریان په 
  سیم کې وحود ولري د سیم په شاوخوا کې مقناطیيس ساحه تولیدی�ي.

یکونسیو په واسطه د فرستندي د ان� په )فرcarrierکله، چې د اواز فریکونيس د (
واسطه یو لوړ طاقت رسه جریان پیدا کوي په خپل اطراف کې مقناطیيس ساحه 
تولیدوي، چې دغه ساحه نوره د برق جریان نده یوازې مقناطیيس ساحه ولې کله، 
چې نوموړي ساحه �ان د اخذي ان� یا (راډیو) ته رسوي او کله، چې د راډیو په 

 ریان پیدا ک�ي بېرته په ضعیف برقي جریان باندې بدلی�ي.ان� کې ج
  د فريکونسي د �پې طول

الکرتومقناطیيس �پې هم د تولیدي مرکز �خه، چې فرستنده دی د یو ډول �په 
يي حرکت پصورت 
کې د اوبو د د�پو 
انتشار ته شباهت 
لري، چې مخکې 
هم ورته اشاره شوي 
ده، چې په فضأ کې 
خپری�ي او ددغو 

په حرکت کې  �پو
هم نوسانات موجود دي، چې د لوړو ژورو په ب�ه وي. هر نوسان د سایکل په نوم 
یادی�ي. ولې چې دغه نوسانات په نظر کې مهم راوړو او لوړې او ژورې د هغې نه 
سوأ تصور ک�و د یوې لوړې (ج�ې) ترمن� فاصله تر بلې لوړی (ج�ې) پوري د موج 
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وږ الندې رواج په نظر کې ونیسو، نو وبه �ورو، د طول په نوم یادوي. �رن�ه که م
چې الکرتومقناطیيس �پې د خپل استقامت په اوږدو کې کله د خپل محور پورته 

  خواته او کله �کته خوا ته �ایل پیدا کوي.
�په خپل حرکت له صفر �خه پیل ک�ی وي د محور پورته خواته  هکله، چې یو 

رته د صفر خواته تقرب وک�ي او له ) ورسی�ي او بېmaximumاعظمي نقطې ته (
) ته ورسی�ي او بیا وروسته صفر ته minimumصفر �خه تېر يش او اصغري (

ورسی�ي. کله، چې یو الکرتومقناطیيس �په خپل حرکت له صفر �خه پیل ک�ی 
وي یو �ل له اعظمي نقطې �خه او یو �ل د اصغري نقطې �خه عبور وک�ي او بیا 

يي، چې یو سایکل یې پوره ک�ي دي، چې دغه سایکل هم صفر ته ورسی�ي، نو وا
) په نوم یادوي. اوس د یو الکرتوم�ین� �په په یوه ثانیه کې periodد پیروډ (

) جوړ ک�ي ورته وايي. نوموړي�په period�ومره، چې د سایکل له دورو یا پیروډ  (
ولی، چې کد ه�غه اندازې فریکونسیو لرونکی دي. د کمو فریکونسیو �پې نه يش 

اوږدې او طوال� فاصلې طی ک�ي، دسارې په تو�ه صو� �پې دا چې د کمو 
فریکونسیو لرونکي دي نه يش کولی د �و سوو مرتو له فاصلې �خه تېر يش تکرار 
دی. نو د راډیويي �پو لپاره لوړې فریکونسې په نظر کې نیول کی�ي. لذا هغه په 

خکې او یا می�ا هرتز رسه اندازه کوي. مکیلو سایکل او می�ا سایکل یا کیلو هرتز 
کیلو مرت يف ثانیه کې  )300000مو وویل، چې د راډیو  �پو رسعت په فضأ کې (

د ملداد �پې د طول په برابر مخکې �ي، فلهذا  Fدی. چون په هره ثانیه کې �پې د 
  د راډیو د �پې طول کولی شو د الندې فرمول �خه السته راوړو:
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 =ملدا       300000
ر�ا	د	رسعت

  = د �پې طولد�	فریکونسی
  

  الکترومقناطيِسي�پې او د ھغې د خپريدو سرعت
الکرتومقناطیيس �پې دددو خاصیتونو لرونکي دي یو یې برقي او بل يې مقناطیيس 
دي، یعنې الکرتومقناطیيس ورته ویل کی�ي او په فضأ کې د نور په رسعت رسه 

و رسه مشابهت لري او خپری�ي. دغه �پې په حقیقت کې د نوري �پ
د �پو طول = رسعت  Xالکرتومقناطیيس �پو په من� کې د طول فریکونيس 

  فریکونيس په ثانیه او د�پې طول یې په مرت رسه اندازه کوي.
  د  ژورناليستانو لپاره د فريکونسي او طول �پې د پيدا کيدو اړتيا

ه مشغول دي کې په دند د �ولو ژورنالسیتانو لپاره، چې د مختلفو ډله ییزو وسایئلو
الزم او اړین دي، چې د اړیکو په �ولو وسائیلو، چې خرب اطالع د هغې وسیلې له 
جملې �خه حسابی�ي. ژورنالسیتان تل د تازه او اطالعاتو د السته راوړلو او دهغې 
د خپریدلو لپاره اوریدونکو لپاره اړین دي، چې د مختلفو هیوادونو له راډیو�انو �خه 

  وک�ي.استفاده 
د طول �پې او فریکونيس پیدا کول، چې راډیو پوري اړه لري په الندې اړیکې رسه 
په اسانی رسه السته را�ي. کله، چې د راډیو اخذه په خپل واک کې ولرو د سارې 

په طول �پې باندې خپرونه کوي، موږ کولی  ۴۵۴،۵په تو�ه که د افغانستان راډیو د 
 و په هغو �پو باندې خپرونه کوي، چې فریکونيسشو پیدا ک�و، چې افغانستان راډی

  ) کیلوهرتز دي.۶۶۰،۰۶یې په هره ثانیه کې (
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همدارن�ه که د یوه �پې طول السته راوړو. همدارن�ه د افغانستان لپاره د �، 
مرته  MW۲۴۰�،يس ددري برخې د سیايس او خربي خپرونې خپریدل د 

کیلوهرتز خپری�ي.  ۹۵۶۵یکونيس مرته فر sw ۳۱هرتز او لن� �پې ۱۲۵فریکونيس 
همدارن�ه د �،�،يس ددری برخې خپرونې د سپوږمک� الندې په انالوګ طریقه 

سپوږمک� د یارلس درجې رشقي،  outlast hot bird,5په دا ډول خپری�ي 
  ) م�اهرتز.۱۱۱۱۴فریکونيس (

  د �پو تصنيف
خوا کی�ي. پد راډیو مختلف �پې د هغې د �پې او فریکونيس له الرې پيژندل 

وخت کې د�پې طول زیاتره استع�لیده ولې نن سبا د هغې پر�ای فریکونسیوته 
ترجیح ورکوي. همدارن�ه اروپایي هیوادونه د �پې د طول �خه او امریکایې له 

  فریکونسیو �خه استفاده کوي.
 ۲۰،۰۰۰�خه تر  ۴۰پوري فریکونيس په پخوا وخت کې او له  ۱۵۰۰�خه تر  ۱۵د 

ې نن سبا صو� فریکونيس پيژندل شوي دی، �که، چې د صو� په ثانیه ک
نوساناتو فریکونيس، چې د انسان غوږ هغه احساس کوي ددغو حدودو په من� کې 

  دی.
دغه فریکونيس لکه �ن�ه مو چې مخکې هم د هغې یادونه وک�ه د کیلو سایکل، 

ویشل شوي  ) په صنفونو باندېTetraمی�اسایکل او �ی�ا سایکل او تېرتا سایکل (
  دي، چې الندې جدول د هغې لپاره مرشح دي.

  د خپریدو مشخصات  سمبول  ډل بندي  د فریکونسی نور
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30KHz  ډېر �ی�ي
  فریکونيس

VLF   د ن�یوالی سطحې انتقال د
�مکې �پې رسه او دیو 
نسفیر او د یونسفیر 

  انعکاس
30-300KHz ی�ي فریکونيس�  LF د سل�ونو میلو لپاره انتقال 

�پې پوسیله، او د �کنی 
یونسفیر په واسطه یې 
انعکاس په شپه کې زیاته 

  فاصله هم ممکن ده
300-3000KHz   متوسطې

  فریکونيس
MF  د �مکنی �پې�سرته  

دیونسفیر �خه انتقال 
  یوازې په شپه کې

3-3-MHz  لوړی فریکونسی  HF   د �مکنی �پې انتقال
میله د �و�ونو  ۱۰یوازې 

انعکاساتو پوسیله د �مکې 
  یونسفیر په من� کېاو 

30-300MHz 
300-3000MHz 

3-30GHz  

ډیرې لوړی 
فریکونسی له 
لوړونه لوړی 

  فریکونسی

HF 
VHF 
SHF  

  په زرهاو میله
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30-300GHz  لوړی فریکونسی  
فوق العاده 

  فریکونسی

EHF   انتقال یوازې د �پو په
واسطه (دلیدو خط) د کمو 
فاصلو لپاره ددید د افق 

  �خه زیات
  �مکن� �په

�مکنی �په هغه �په دی، چې �کتنی غاړه یې د �مکې د سطحې پوسیله محدوده 
وي او په نتجه کې د �مکې منحني تعقیبوي. همدا ډول، �مکني �پې خیايل دي، 
یعنې په هره اندازه، چې فرستندي ان� د الکرتومقناطیيس �پو د خپریدو لپاره له 

کې خپلو خپرونو ته دوام  �مکې �خه ارتفاع ولري، په ه�غه اندازه په �مکه
  ورکوي.

  
  

  د �مکې سطحه
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  اس�� �پې

  د �مکې خواته رالوی�ي. Ionosphereهغه �پې دي، چې د یونسفیر �خه بهر 
  
  
  

  �مکه
  
  
  

  فضایي �پې
هغه �پې دی، چې کولی يش هغه د ددو شعاعو لرونکي و��و، یو چې په مستقیم 

د دوو نقطو په من� کې کو�� ک�ي او بله شعاع، چې د ه�غو دوو نقطو خط یې 
  مونو�رام ۲۲:۶په من� کې له �مکې �خه حرکت ک�ی دی. 

  د �پو د خپريدو الرې
  د راډویويي اړیکو سیستم

د راډیويي اړیکو سیستم او د هغې �خه ��ې اخیستلو اوسني سیستمونه کولی شو 
  ووشو:او په دوو اصيل �روپونو باندې 

  اول: راډیويي او تلویزیو� خپرونې، چې په هغې کې اواز او تصویر دی.
  دوهم: راډیويي شبکې د اړیکو د پوهیدو لپاهره �کي په �کي تلیفون.

 د یونسفیر طبقھ
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مخکې له هر �ه نه د استفادې وړ د حاملو فریکونسیو په باره کې دسیستم لپاره 
ونو د فریکونسیو د نوار بهرته ده چې د ډل بندی فهرست نه، چې یو �ای د مختلفو 

مشخص کولو لپاره کولی شو د هغط د پکار وړنې او د هغې د خپریدو د �ان��تبا په 
  اړه لن� توضیح ته پاملرنه وک�و.

  مخکې له هر �ه نه باید دغه موارد په نظر کې ونیسو:
ج�ې فریکونيس تقریباً یو �ی�اهرتز هم د (میکرو�پې) د فریکونسیو په نوم  .1

 مشهوري دي.
اډیويي �پې د اتومسفیر له الرې معموالً په دریو طریقو، �مکني �پې، ر  .2

  اس�� �پې، او فضايي �پو په نوم خپری�ي.
  )BANDبان� (

د باند کلیمه د هغو �پېو لپاره، چې د دوو مشخصو فریکونسیو په حدودو کې واقع 
ع قدي استع�لی�ي، یعنې هر �په، چې د دوو فریکونسیو د فاصلې په من� کې وا

  وي بان� تشکیلوي.
  پوري دي. ۳تر  MHz ۳۰، چې د HFد سارې په تو�ه 

  باند: ددوو مشخصو فریکونسیو په من� کې.
  ) مخلوطھ کوونکيModulationماجوليشن (

د یوه راډیويي �پې پرمخ د یوه صو� س�نال یو �ای کوونکي ته ماجولیشن وايي 
  او په دوه ډوله دي:
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ملن  AM د .1
ماجولیشن: په دا 
ډول ماجولیشن کې 
 راډیويي فریکونسیو

ملن صو� �پو د ملن 
رسه هم غ�ي تغیر 
مومي، ولی د 
متوسطو �پو د 

 اخذې عمده نقص دادی، چې پرازیت یعنې (اضايف اواز) هم را اخيل.
د فریکونسی ماجولیشن: په دغه ماجولیشن کې د راډیو فریکونسی  FMد  .2

په  RFته تغیر کوي دا په دې معنا ده، چې د اول سایکل + نظر صو� فریکونسیو 
په نی�يي کې وي او دهغې ملن هم تغیر نکوي.  RFنی�يي کې او د دوهم سایکل 

په �پو کې دویمه  UHFاو  FM ،VHFدا ډول ماجولیشن د کمو پرازیتونو لرونکي او د 
  ).۲۳:۷او دریمه یې تصویري �پې دي پکار وړل کی�ي(

  باندې AMلی پر �ھ وا FMد 
 �خه. AMکې انتقال زیات له  FM) په Band widthد بان� عرض ( .1
کې  FM) په S/N= SIGNA TO NOISE RATIOد س�نال میزان په نایز ( .2

په ماجولیشن کې کم قدرت تلف یا ضایع  FM�خه دي او همدارن�ه د  AMزیات له 
 کی�ي.
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په ماجولیشن کې د انتقايل �پې فریکونيس د س�نال د ملنې پر بنا  FMد  .3
ماجولیرت تغییر مومي پداسې حال کې، چې د ملن په ماجولیشن کې د انتقايل �پې 

ماجولیشن  FMملن د ماجولیرت د ملن د س�نال پربنا تغییر کوي او په همدې دلیل د 
 ته پیدا کوي. AMکم پرازیت نسبت 

 ثابت دی. (Power)د هغې خروجي طاقت  .4
 نيش تحریب کولی. FMبهرنی عوامل  .5

  Degree	M (Modulationد ماجوليشن ضريب (
  د صوت د �پې ملن نسبت د حامل �پې ملن ته د ماجوليشن رضیب ورته وايي.

  �پو �ه والی FMد 
 ,EHF, SHFطر یقه خالصه ده دا یو د هغه له �والی �خه دی دا �که، چې د  FMد 

UHF, VHF ې د �پې، چFM  په طریقه ارسال کی�ي د زیاتو فریکونسیو لرونکي وي
  او پوهی�ي، چې هر �ومره فریکونيس زیاتی وي د بان� ملن هم زیاته وي.

په طریقه  FMاو د  10KHzد پهنايي بان� حدود  SWاو  MWپه طریقه کې د  AMد 
دي او پوهی�و، چې د صوت د فریکونيس محدوده  150KHzکې د ارسايل �پو حدود 

فرستندي د  SWاو  MWاو  LWپوري وي. نو پدې اساس د  30KHz�خه تر  20د 
�ولو صو� فریکونسیو په خپریدو باندې قادرې نه دي ولی هغه فرستندي، چې د 

FM .په طریقه خپری�ي د �ولو صوتونو په خپریدلو باندې قادرې دي  
 )Digital Modulation(دیجیتل ماجوليشن 

د ماجولیشن د طریقې یو ډول دی د مایکروویو په سیستم کې د اطالعاتو د انتقال 
  له الرې د منقطع فاز او فریکونيس، چې د دیجیتا س�نال پوسیله مشخص کی�ي.
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  راډيويي �پې �ن�ھ موندل کې�ي؟
و راډیراډیو د راډیويي �پو د خپریدو او تشعشع �خه اخیستل شوی دا، چې د 

خپرونې د الکرتو مقناطیيس �پو په ب�ه خپری�ي نو راډیو ورته ویل کی�ي نو راډیو 
  یعنې، اله یا وسیله ده، چې د صو� �پېو د ثبت کولو او خپرولو رسه رسوکار لري.

موږ د یوې راډیويي خپرونې معموالً دوو جالو دست�اوو ولی د یو بل رسه مرتبطو ته 
بله   دست�اه یا د �پو فرستنده یعنې لی�دونکي دست�اه اواړیتا لرو، یو د ترانسمیرت

  راډيو او بله د راډیو د اخذې یعنې د �پو (اخیستونکي دست�اه).
ترانسمیرتونه یا لی�دونکي دست�اه راډیويي �پې عادي او معمويل اوازونه، چې د 
انسانانو، حیواناتو، اجسامو او د وسایلو او یا دسارې په تو�ه، موسیقي، چې په ازاده 

مرت يف ثانیه کې په حرکت کې دي، د خپلو �ان��و پرزه جاتو په  ۳۳۶فضأ کې د 
کیلو مرته يف ثانیه کې   300000ل رسعت، یعنې مرسته راخيل او هغې ته د نور معاد 

  خپروي او د الکرتومقناطیيس �پو په ب�ه یې په ازاده فضأ کې خپروي.
  د ترانسمېتر تعريف

یوه الکرتومقناطیيس وسیله ده، چې عادي اوازونه د حاملو �پېو پرمخ د مقناطیيس 
و په واسطه ه جات�پېو پوسیله فضأ ته پرتاب کوي او دغه �پې راډیو د مخصوصو پرز 

  .راخيل او زموږ غوږونو ته يې را رسوي
  

  راډيو �رانسمې�ر
یو الکرتومقناطیيس وسيله ده، چې عادي اوازونه د حاملو �پو پرمخ د مقناطیيس 
�پو پوسیله فضأ ته پرتاب کوي او دغه �پې د راډیو د مخصوصو پرزه جاتو په واسطه 

یويي فریکونسیو یا حاملو س�نالونو راخيل او زموږ غوږونو ته یې راستوي. د راډ
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)carrier د تولید او تقویت په منظور او د هغې ماجولیشن د صو� س�نالونو رسه د (
ان� له الرې د خپریدو لپاره په فضأ کې د الکرتومقناطیيس �پو په صورت کې 

داچې �ن�ه موږ اواز په الکرتومقناطیيس �پو بدلو او بیا یې په هوا کې خپرو،  دي.
اسې دي، چې انرژي په  مختلفو اشکالو پیدا کی�ي او دانرژی هره ب�ه کولی شو د

په بله ب�ه تغییر او هم د راډیو په خپرونو کې له دغه کوچني واقعیت �خه استفاده 
  وک�و او د راډیو خپرونې ممکنوي.

کله، چې موږ خربې کوو موږ صو� �پې جوړو، دغه صو� �پې د یو سلسله 
بارت دي، چې په هوا کې خپری�ي ولی ډېر ژر محدود اوړ نابوده اهتزازاتو نه ع

کی�ي. ددې لپاره، چې وکولی شو خپل اواز لیرې مصافې  ته د اوریدونکو غوږونو 
ته ورسوو هغه لوم�ی په برقي �پو باندې بدلوو او هغه وسیله، چې زموږ دغه ارزو 

ه اهتزاز ازاتو مطابق پکله، چې مو �پې د خپلو اهتز   پوره کولی يش مایکروفون دی.
راوستل او د هغې په تنیجه کې دغه اهتزازت د وړوکي برق جریان صفحه د صفحې 
حرکت کم او زیات کی�ي او د مایکروفون پيچي سیم دغه جریان د امپيل فائر په 

  واسطه تقویه کوي.
اوس که غواړو دغه برقي �پې مستقیاً هوا ته خپاره ک�و، د زیات مرصف غو�تنه 

و هم د مقناطیيس �پو لی�دول، چې له هغو �خه برقي �پې پیدا کی�ي ډیرو کوي ا
لیرو مسافو ته هغه د نورو �پو رسه، چې د یو نوسان جوړونکي په واسطه من� ته 
راغيل او لن� �پې د طول لرونکي او د لوړې فریکونسی لرونکي دي لیري نقطو ته 

 �خه د فرستندي له ان� انتقال کوو هغه فاصله، چې یو الکرتومقناطیيس �پې
وهي د فرستندي طاقت قوي وي په ه�غه اندازه د هغې مولد �پې به زیاته فاصله 
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طی ک�ي. برقي �پې، چې په مایکروفون کې تولید شوی دمتعددو او قوي امپيل 
فایرونو په واسطه تقویه کی�ي او د هغو �پېو رسه، چې په (نوسان جوړونکي) کې 

  کی�ي او د مختلفو انتنونو له الرې خپری�ي.تهیه کی�ي رسه یو �ای 
دغه مخلوط شوي �پې، چې د لوم�نیو او د دوهمو �پو په نتیجه کې تشکیل کی�ي 

)په نوم یې یادوي. هغه برقي �پې، چې د مایکروفون په Moralizeد مورالیز�پو (
واسطه په س�وډیو کې جوړ شوی وروسته له هغې، چې په کايف اندازه تقویه شوی 

یبل او مایکروویف په واسطه د فرستدي استیشن ته انتقال موموي او په هغې د ک
�ای کې د نورو �پو رسه، چې دنوسان جوړونکي په واسطه جوړ شوی مخلوط کی�ي 
او ان� ته منتقل کی�ي او له هغې �ایه په مقناطیيس �پو په صورت په فضأ کې 

  خپری�ي.
  فرستندي (لي�دونکي)
ونو له نظره د مختلفو فریکونسیو لرونکي دي او په دریو �روپفرستندي د �پو د توسع 

  ویشل شوي دي:
د متوسطه �پو د انتشار د قدرت لرونکي فرستندي: دغه فرسندي د ميل نیز  .1

په نوم یادی�ي او ددغې فرستندي په واسطه د الکرتومقناطیيس �پو خپریدل په 
پرو�رامونو �خه په  �ول هیواد کې ممکن دي او د یوه هیواد �ول خلک د هغې د

 �ان��ي تو�ه د شپې له خوا ��ه اخیستلی يش.
محيل فرستندي: دغه فرستندي، چې په �ینو هیوادونو کې د وال� راډیو�انو  .2

په نوم مس� شوي دي د خپلو پرو�رامونو په خپرولو کې یو خاص او �ان��ی محل 
ندي ډول فرستاو یا �ان��ي �روپ دخلکو په نظر کې نیيس. هغه �پې، چې د دا 
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په واسطه تولیدی�ي وړوکي ساحه ترپو�� الندې نیيس او ددغه ډول راډیو�انو په 
 پرو�رامونو کې عموماً خپله بودجه د اعالناتو له الرې السته راوړي.

د بهرنیو پرو�رامونو فرستده یا د ابحارو ماوراي فرستنده: هغه پرو�رامونه د  .3
 دو په واسطه ارسال کی�ي دغه فرستنديهیواد نه بهر خلکو لپاره د دغسې فرستن

  مرتو په من� کي وي. ۹۸،۸عموماً د لن�و �پو تولیدونکي د 
  پرازي�

) د انرژي په هر ډول او ب�ه کې، چې وروسته د اخذي Noiseد پرازي� تعریف یا (
په واسطه پیدا شوي، س�نال او اضايف �پې کوم، چې الزم ندي او په اخذي کې 

اختالل سبب �ر�ي پرازي� ورته وايي هکذا، دا ډول پرازي�و  د کیفیت د کموايل او
ته نارا بلل شوي فریکونيس هم وايي. که خپلو �لورو خواو ته نظر وک�، د صوتونو 
مختلف ډولونه زموږ په غوږونو باندې ل�ی�ي موږ د داسې غ�ونو رسه عادت ک�ی، 

کونسیو نورو مختلفو فری زموږ په �لورو خواو کې مخابرا�، تلویزو� او راډیويي او د
اوازونه وجود لري، چې هغه موږ نه شو کولی په غوږو یې واورو دا یوازې په تخنیکي 
وسائلو کې اثر اچوونکي دي، چې د پرو�رامونو د ثبت او نرش په جریان کې مزاحمت 

) په نوم یادی�ي. د نارا بلل شویو اوازونو د له من�ه وړولو Noiseکوي، چې دا د نایز (
ره یا عالج، چې د س�وډیو د ساخت�ن او دراډیو له اخذې رسه مستقیمه اړیکه چا

  لري.
  د پرازي� ډولونه

پرازي� مختلف ډولونه او ب�ې لري، چې هر یو يې په ډول نه په یو ډول د نظر وړ 
  س�نالونو باندې مداخله کوي. پرازي� په کيل تو�ه په دوو �روپونو ویشل کی�ي:
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: دا ډول پرازي�ونه په داخل د اخذې یا فرستندي کې من� ته الف: داخيل پرازي�ونه
را�ي، چې داخذې د الکرتونیکي عنرص د هر ډول ک�نو �خه حاصل کی�ي، چې د 

  نظر وړ السته راغلو �پېو د ک�نو د اختالل باغث �ر�ي.
  دا ډول پرازي�ونه په �و �روپونو ویشل کی�ي:

ونونو انتفاقي تغیراتو په اثر د الکرت رضبه يي پرازي�: دا ډول داخيل پرازي� د  .1
 رسیدل ترازیستور او یا د ترازیستور کلکتور او �راغ ته حاصل کی�ي.

سپین پرازي� (حرار�): دا ډول پرازي� د �رم وايل او یا د مقامت پورتوالی  .2
 ) تغیر رسه الکرتنیکي عنارص من� ته را�ي.Impedanceاو د امپالنس (

ول پرازي� زیاتره د خال په �راغونو کې من� ته ژرتیریدونکي پرازي�: دا ډ .3
  را�ي.

ب: بهر� پرازي�: هغه پرازي� دی، چې له فرستندي او یا اخذې �خه بهر من� ته 
را�ي او یا د نظر وړ س�نال کې مداخله وک�ي بهرنی پرازي� ورته وايي، چې دا 

  پخپله په �و �روپونو ویشل شوي دي.
ول پرازي� د ورې�و د تخلیي په اثر په دا ډ اتوم سفیری (ساکن) پرازي�: .1

 اس�ن کې د برې�نا او غورس په وخت کې رامن� ته کی�ي.
 اس�� پرازي�: .2

دا ډول پرازي� د ملر د حرار� تشعشاتو او د اضايف  الف: د ملر پرازي� (خورشید):
  فریکونسیو په من� ته راتللو رسه حاصل کی�ي.

  ب: کیها� پرازي�
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د پرازي�و په شان تولیدی�ي ولی د هغې منبع ملر یعنې خورشید  دا ډول پرازي� د ملر
  نه دی بلکې لیرې پراته ستوري دي.

یو کيل اصالح، چې په �ان��ي استفاده له راډیويي �پو �خه پکار وړل  راډیو:
  کی�ي.

�ی�اهرتز په  ۳۰۰الکرتومقناطیيس �پې د کمو فریکونسیو رسه له  د راډیو �پې:
  فضأ کې خپری�ي.

  )Regulation	Radioويي مقرارت (راډي
د راډیو مقرارت عبارت دي د راډیويي �پو د اسفادېلپاره، چې کوم قواعد وضع شوي 

) �خه او اصيل دالیلو ITUاو ضمیمه د ن�یوال کنواسیون د اتحادې د اړیکو دور (
 د لزوم د وضع او د راډیويي مقرراتو رعایت یو دا، چې راډیويي �پې طبیعتاً جغرافیايي

حد او رسحدات نه پيژ� او په نتیجه کې راډیويي �پې، چې له کوم هیواد �خه 
خپری�ي په اسانې رسه امکان لري د نورو هیوادونو په مخابرا� شبکو کې، چې له 
ه�غې فریکونيس �خه ��ه اخيل تداخل ایجاد ک�ي، چې البته دا تاثیر کیدای 

و ترمن� د اړیکو د وجود د نیاز يش متقابل هم وي. بل دلیل دادې، چې د هیوادون
یعنې اړیتا وضع او د مقرراتو رعایت او �ان��ی ستندردونه د هر هیواد په واسطه د 

  راډیويي فریکونسیو له بان� �خه ��وره او مؤثره ��ه ایجابوي.
  د ن�ۍ تقسيم بندي وٻش په مختلفو برخو (د راډيو له نظره)

ه هیواد ن� �خه په خپله خو �ه استفاده پپه مختلفو علتونو، چې د فریکونسیو له با
کې کیدی يش مشکل راوزی�و. د لیرې اړیکو د ن�یوال� اتحادیې تصمیم په دې 
باندې دی، چې د هیوادونو د اړتیاوو او جغرافیايي منطیقو او نورو او همدارن�ه د 
مختلفو فریکونسیو د بان� �خه ��ه اخیستل د مختلفو راډیويي رسویسونو اماده �ي 
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لپاره، یو کيل وېش په مختلفو منطقو کې د فریکونسیو د بان� د �ان��تیا په خاطر د 
راډیويي اړیکو د مختلفو رسویسونو رسه رسته ورسی�ي. ددې ویش په مطابق، چې 
د راډیويي مقرراتو په کتاب کې راغيل دي، ن�ۍ په درې اصيل ناحیو باندې ویشل 

  شوي دي، چې د هغې رشح په الندې ډول دی.
، چې پدې کې اروپا او افریقا او د پخوانی Region 1) او یا ۱لوم�منطقه یا ناحیه (

شوري �ولې اسیايي برخې مغلستان او هم غر� او اسیايي هیوادونه د ایران 
  رسحداتو پورې.
  : چې پدې کې امریکا او د �ریلند جزایر.Region2) او یا ۲منطقه یا ناحیه (

: پدې کې اوقیانوس او اسیا پرته د پخوا� Region3) او یا ۳منطقه یا ناحیه (
شوروي له هیوادونو �خه. په یو کيل تقسیم بندی یا وېش کې د راډیو �پې د 

) له طرف نوم �ذاري یا ITUفریکونسیو او طول �پې په حساب د بان� ردیف د (
  نومول شوي دي او الندې جدول د هغې مرشح دی.

  د فریکونسی حدود  سمبول  د باند د فریکونسی نوم  د�پې نوم

  VLF 30 KHz  دېر �ی�ې فریکونسی  ډېره اوږده�په
  LF  30-300KHz  �ی�ې فریکونسی  اوږدې�پې

  MF  300-3000KHz  متوسطې فریکونسی  متوسطه �پې
  HF  3-30KHz  ج�ې فریکونسی  لن�ې�پې

ډېرې زیاتې   مرتیکي�پې
  فریکونسی

VHF  30-300KHz  
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 مرتیک ديس
  �پې

د لوړو فریکونسیو 
  ماوري

UHF  300-3000KHz  

سانتي مرتیک 
  �پې

  SHF  30-300GHz  ډېرې لوړې فریکونسی

ميل مرتیک 
  �پې

ډېرې زیاتې 
  فریکونسی

EHF  30-300GHz  

 
د اتحادیې �ول عضو هیوادونه کلنی حق الغضویت ورکوي، چې افغانستان ددې 

  ورک�ي. اتحادی غ�ی دي او خپل کلنی حق العضویت
): دغه منطقه تقریبي او کيل د جغرافیايي عرض په Tropical Zoneحاده منطقه (

درجې ش�ل رسبېره پر ایران  ۳۰درجې جنو� او  ۳۰من� کې محدوده ده. 
  افغانستان او پاکستان هم دی.

  راډيو �ه شی دی؟
اچې دپه لوم�یو وختونو کې یې راډیو د تل�راف او بیسیم تلیفون په نوم یادوله. 

نوموړی نوم ډېر اوږد وه او دهغې پکاروړنی ستونزې را والړولی نو فلهذا دا نوم، چې 
) التیني کلمې �خه اخیستل شوی، Radiezپه راډیو بدل شو. د راډیو نوم د راډیز (

  چې د هغې مهنا شعاع دی.
) په نوم، چې د هغې Radio Transmitterد راډیو په واسطه د پیغام لی�دول د (

) Radioکلمه ور�خه خذف شوي دي او دهغې لوم�نی کلمې یعنې راډیو ( دوهمه
باقي پاتې دي او تر نن پوري رواج لري �که، چې یو راډیويي مرکز یا استشن �پې 
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د نوري اشعه په شان په ډلییزه تو�ه د خپل زړه په خو�ه سمت یا طرف ته استوي 
هغط الره  ي په واسطه او دنو دراډیو کلمه د �پو تشعشع د فرستندي یعنې لی�دونک

په فضأ کې او د هغې اخیستل د اخذي په واسطه معنی ورکوي. په ور�ینی ژوند کې 
  د راډیو کلمه په مختلفو معناو پکار وړل کی�ي.

�یني وخت راډيو، چې په کورونو کې �پېوده ده اخیستونکي معنا افاده کوي او کله 
ي ابرا� دست�اوو نه �ه په ملکد راډیو استیشن ته اشاره کی�ي. �یني وخت مخ

برخو کې او �ه په عسکري برخو کې په برکې نیيس او په نورو �ایونو کې �یني 
طبي وسایل لکه راډیو�راف، راډیو سکوب او نور په دې معنا کې شاملوي. کله کله 
راډیو د مختلفو هیوادونو مختلفې فرستندي یعنې لی�دونکي احتوا کوي ولی راډیو د 

  يل معنا، چې زمون� د نظر وړ دی عبارت دی له:هغې په عم
د یوې نرشا� موسیسی �ول تشکالت، چې خپل پیغام د الکرتومقناطیيس �پېو په 
(صورت صو� �پې، نه د تصویري �پېو په صورت اخیستونکي ته استوي) دی. 
کله، چې د یوې موسیسې �ول تشکیالت وایو زموږ منظور د تعمیر �ای، ادارې 

  خنیکي پرسونل، تخنیکي وسایل او نور دي.پروسونل، ت
راډیو عبارت دی د فني او تخنیکي اړیکو اواز د الکرتومقناطیيس �پو په واسطه لیرو 
فاصلو ته د فریکونسیو پرمخ تامینول او یا د مشخصو احتزازاتو �خه دی، چې دوه 

 ېبرخې پکې شاملې دي فرستنده او اخذه دي. يا په بل عبارت هغه وسیله ده، چ
صو� س�نال د �پېو په واسطه د یوې فریکونيس په م� ارسال او اخذ کوي راډیو 

 ورته ویل کی�ي.
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  راډيويي چينل
د ن�ۍ �ولې راډیو�انې د الندې اساساتو لرونکي دي، چې د مختلفو �پو په واسطه 

  خپلو نرشاتو ته دوام ورکوي:
قي وړوکي بر میکرفون په س�وډیو او یا کوم بل �ای کې اواز اخيل او په  .1

 جریان باندې، چې دهغې نوسانات د اواز یعنې غ� د نوساناتو ورته دی اړوي.
دغه برقي جریان که اړتیا وي بل جریان، چې د نورو صوتونو په نتیجه کې  .2

) کمپو�ري Cool Edit Proمن� ته را�ي او نوموړي صوتونه په فیته، ریکارډونو او په (
 خونې په داخل کې یو �ای کی�ي او �ان��يسیستم کې په الس را�ي د کنرتول د 

کيل په واسطه امپيل فایر ته �ي او په کايف اندازه تقویه کی�ي او د کنرتويل د کيل 
له الرې د عمومي کنرتول خونې ته �ي او په هغې �ای کې هم په کايف اندازه 

 ضایعات یې اصالح کی�ي.
وا له سطه او یا د هدغه اشاری وروسته تر تقویې د �مکې الندې کیبل په وا .3

الرې فرستندو یعنې لی�دونکو ته رسی�ي. عمومي کیبل دوه ډوله دی. اسايس کیبل 
او دوهم اختیاطي کیبل داچې که په اول کیبل کې کوم غوارض رامن� ته يش نو 

 ددوهم کیبل �خه استفاده من� ته را�ي.
ې پدغه کیبلونه یا وړوکی فرستندي د مایکروویوف، چې کولی يش صو� � .4

له س�وډیو �خه د فرستندي تراستیشن پوري ارسال ک�ي هغه یوه او یا �و فرستندو 
  استیشنونو ته استوي.

کیبلونه په مختلفو ډولونو وجود لري ولی د سی�نال د انتقال لپاره راډیو د هغو له دوو 
  ډولونو �خه استفاده کوي.
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 )Coaxial cableالف: (
  ) یا نوريFiber Opticب: (

غه صو� اشارات د راډیو فرستندو ته رسی�ي. ډېر زیات تقویه کله، چې د .۵
کی�ي او د حاملو �پېو په واسطه، چې ډېرو د لوړو نوساناتو لرونکي دي یو �ای 

 وايي. Modulationکی�ي، چې دغې عملې ته 
دغه نوی جریان، چې د دوو مخکینو جریانونو له ترکیب �خه من� ته راغيل  .۶

اتو په آثر ډېر لوړ، چې له فرستندي �خه جوړ شوی وه او هغه جریان، چې د نوسان
 را�ي او له دې �ایه ان� ته اتنتقالی�ي او بیا له هغې �ای �خه هوا ته خپری�ي.

نوموړي اشارې د ان� اخذه بېرته یعنې دوباره اخيل او د اخذې د دست�اه  .۷
نو ته، چې �پېو داخل ته ور�ي او هغلته وروسته له یو سلسله فصل او انفعالتو هغو 

د صوت په آثر من� ته راغلی وه د لوړو فریکونسیو له �پېونو او حامل �پېونو �خه 
 ) په نوم یادوي.Detectionجال کی�ي نوموړي عمل د کشفیا (

هغه اشارې، چې د صوت په  آثر من� ته راغيل وي تقویه کی�ي او لوډسپیکر  .۸
 ورکول کی�ي.

ه را�ي ې میکروفون په مقابل کې من� تد لوډسپیکر پرده په عین نوساناتو، چ .۹
 اهتزاز کوي.

نوموړي �اون�ي هوايي اهتزازرت په اهتزاز راويل او صو تولیدوي، چې زموږ  .۱۰
  غوږونو ته رامنتقل کی�ي.

پورته لس�و� �کي په مخترص ډول د راډیو چینل ته اشاره ده نو  کولی شو، چې د 
  راډیو چینل داسې تعریف ک�و:
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رت دی د راډیو دس�نال د عبور له مسیر �خه، تلویزیون د چینل یا کانال عبا
می�اهرتز 7سیستم کې  PALمی�اهرتز او په  6سیستم کې  NTSCانتشاراتو چینل په 

می�اهرتز وي. په بل تعریف کې، د راډیو چینل  8اويس سیستم کې  Sec AMاو په 
کروفون یعبارت دی د صو� رسچینې �خه د برودکاس� ماده یا رسیديل کلمه د م

په مقابل کې د مختلفو مراحلو له طی کولو �خه وروسته د اوریدونکي غوږونو ته 
  ).۴۵:۱۱ورسی�ي (

  لوډسپيکر �ه شی دی؟
لودسپیکر هغه وسیله ده، چې برقي انرژي په میخانیکي انرژی باندې تبدیلوي. 
هکذا، لوډسپیکرونه هغه برقي وسایل دي، چې د راډیويي �پېو د خواصو له 
استفادې الکرتومقناطیيس متناسب اواز د اړونده امپيل فایر �خه اخيل او د اوریدلو 

  وړ صو� �پې تولیدوي او په دې ډول د اواز د انتشار دنده رسته رسوي.
  د لوډسپيکر ډولونه

  لوډسپیکرونو د خپلو ک�نو په لحاظ په دوه ډوله دي
ارډونو، �ېپ ریک ثابت لوډسپیکرونه: دا ډول لوډسپیکرونه د راډیو�انو، .1

تلویزیون په رشکتونو او نورو سمعي وسایلو کې نصب شوي او �یني وخت په جال 
تو�ه هم د �ېپ ریکارډونونو په �یني ډولونو کې د یو ارتباطي سیم له الرې تعبیه 

 شوي دي.
سیار لوډسپیکرونه: هغه لوډسپیکرونه دي، چې دیو رشکت یا امپلیفایر رسه  .2

ې تو�ه له یو �ای �خه بل �ای ته انتقالیدلی شی لکه هغه اړیکه لري او په یواز 
  لوډسپیکرونه، چې په شخيص محافلو کې ور�خه استفاده کی�ي.
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لوډسپیکر الکرتونیکي �پې په میخانیکي �پېو باندې د بدلیدو دنده لري هر 
  (ډینامیکي) لوډسپیکر د راډیو مهمو اصيل قسمتونو لرونکي دي:

 پیچي سیم .1
 درایمي ان ربا .2
  ارتعاش وړ صفحه د .3

هر لوډسپیکر د یوه امپالنس اویو مخصوص توان لرونکي وي لکه �ن�ه، چې د 
لوډسپیکر امپالنس د پیچي سیم دوام مقاومت لرونکي مقاومت لرونکي او پیچي 
خاصیت لرونکي دي. هکذا د منترششویو میخانیکي �پېو قدرت په محیطه کې د 

د  ونکي توان لري. دا په دې معنا، چېلوډسپیکر د �ر رضیب او د ن�ي تقویت کو 
لوډسپیکر د �ر رضیب پخپله د پیچي سیم او اهن ربا د اندازې او ډول او 

  دلوډسپیکر د ارتعاش وړ صفحې د اندازې او ډول پوري ت�يل دي.
  د آډيومنيتور او لوډسپيکر ترمن� توپير �ه دی؟

باندې  رهغهلوډسپیکر هغه وخت فعال کی�ي، چې تقویه شوي صو� س�نال پ
تحمیل شوي. ولی مانیتورونه د لوډسپیکر او تقویه یې مداراتو برقي مداراتو لرونکي 
دي، چې پر یوې قطي کې �ای پر �ای شوي دي او یوازې یو ضعیف صو� 
سی�نال نه اړتیا لري تر �و هغه تقویه ک�ي او د اوریدونکو غوږونو ته یې ورسوي 

)۱۲:۱۱.(  
  م واحد اندازه اخيتسونکيد راډيو په سيستم کې د حج

په فیتې باندې د ثبت شوو اوازونو زیاتره یې د اواز حجم د �ودلو لپاره د حجم د 
واحد په اندازه اخیستونکي باندې مجهز دي. دغه اندازه اخیستونکي په خپله ساده 
ب�ه کې، د محرک پیچي سیم په اندازه اخیستونکي کې شامل دي او ساده 
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 س�نال �وکه (قلعه) په دقت رسه تغییر او ددید په مقابل ویکسوکوونکي دي، چې د
کې راويل. �ول اندازه اخیستونکي کولی يش د یو ثابت تن د قیق �ایش له صفر د 
(قلعه) یعنې �وکي نه ارایه ک�ي. ولی د هغې د عکس العمل �رن�والی د خپرونې 

ی د اوج اب زیاتوالد اواز په مقابل ې د پرتاب یعنې ورغور�ولو په مشخصاتو ( د پرت
اخستیلو وخت) د هغو د حجم واحد له صفر �خه عبور او مقاومتي اندازه، چې د 
هغې �خه یې اتصال موندلی ت�او لري. په دې دلیل د اندازې �خه برداشت د حجم 
د واحد اندازه اخیستونکي باید زیاتر په تجربه باندې وي تر متنونو لوستل د معمول 

په لوستلو کې د حجم واحد صفر په نظر کې نیول ک�ي تر  ول�) 4db4) +۷۳تنظیم 
  الر ورک�ي. 8db4+�و د متوسطو خپرونې په ثبت کې د اوقعي حد اک� �خه 

  د سي�نال اندازه اخيستونکی
د  حجم له نظره دقیق �ایش د اندازه اخیستونکي په مرسته امکان لري. دغه اندازه 

ثانیې)  ۳ ثانیه) پیدا ک�ي (واحد ميل ۲/۵اخیستونکي هغه وخت اوج اخيل، چې 
لري، چې د هغې ډکول یو خازن او تخلیه کول یعنې تشول یې د یوه سرت مقاومت 
له الرې السته را�ي. نوموړي د اندازه اخیستونکي لوستل اسانه کوي او د س�نال 

  له �وکي �خه دقیق �ایش ارایه کوي، چې خورا زیات اهمیت لري.
  ک�) اندازه اخيستونکيد سي�نال د قلعه (يا �و

د سپین رن� اعداد د سپینې زمینې پرمخ تور دی تر�و په رس�ه باندې فشار راکم 
يش. درجه بندي ترحده ل�اریتمي دی. �ه ډول، چې د اعدادو فاصلې نسبتاً یو شان 

) تراز پوري د معموالً تنظیم ۷دیيس بله فاصله د دواړو په مخحې تر اوه ( ۶دي؛ 
�خه  ۴پرمخ تنظیم کی�ي. اضايف فاصله  4د  8dbm+)د اک� (پرمخ د ح ۴�خه د 

  دیيس بل د میزان د �ایش لپاره په نظر کې نیول شوي دي. ۷تر 
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  د حجم د واحد اندازه اخيستونکي
په دغې طریقه کې دوه ډوله درجه بندي وجود لري پر دیيس بل پرحسب باندې 

� دی) او یوازې دقیقې پورته درجه بندي (چې د هغې د صفر نه پورته سور رن
فریکونيس د اواز رن� په مورد کې دقیق دي. دصفر عدد د کامل ماجوليشن بیان�ر 
دی او نور اعداد، چې وروسته له هغې �خه په (سور رن�) لیدل کی�ي: د بار نه 

) ۱۰۰پوري دي په سلو ( ۱۰۰لوړه درجه �ايي. �ی�ه درجه بندي له صفر �خه تر 
مل دي غیر یو نواخت درجه بندي او په چپ طرف کې کې �ودونکي ماجوليشن کا

پراخه او یو بل ته ن�دې رسیع ارتعاش دلوستلو امکان په �ان��ي تو�ه د مقادرو 
  مقایسه مشکل کوي.

  
  د بصري سطحې نه زياتره اندازه اخيستونکي

دغه ستو� اندازه اخیستونکي نوري راډیو�انې په خدمت کې نیيس او د مختلفو 
  کولی يش د عادي تراز له �ایشونو �خه د بار نه هغې خوا استفاده ويش.رن�ونونه 

  ماجوليشن
) د یو �پې د مشخساتو دیوې برخې تغییر نسبت بل �پې Modulationماجوليشن (

ته او یا په بل عبارت له هغې اصطالح �خه دی، چې د صو� فریکونسیو لرونکي 
املې�پې یو لرونکي رسه یعنې حبرقي �پېو یو �ای کولو کیفیت د لوړو فریکونس

  ترشیح او توضیح کوي.
صو� �پې کیدی يش په یوازې تو�ه هم ارسال ک�و، چې په دې صورت کې د 
راډیو �پو �خه مرسته غو�تل کی�ي او صو� �پې په راډیوي �پو باندې پشا 
کوي، چې دې عمل ته د (تشکیل عملیه وايي). همدارن�ه د مستقیمې رابطې یو 
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ریکونيس لرونکي وي �ومره، چې فریکونسی زیاتې يش د یوه �پې �په، چې ف
انرژي هم زیاتی�ي �رن�ه، چې د انسان غوږ د کمې فریکونسی د محدودی نوانايي 

کیلو هرتز پوري دي، چې د کمې انرژي  ۲۰�خه  ۲۰لري او دهغې تعمل یې له 
انتشار  د لرونکي دي نو په دې اساس فریکونيس په طوال� یعنې اوږده فاصله کې

وړ نه دي. په همدې دلیل د صو� �پو استول ددې لپاره، چې �ه پایله ولري نو د 
لوړو انتنونو ته، چې اوږ طول ولري اړتیا لري، چې دا کار خورا زیاتې ستونزي لري. 

کیلو  ۲۰�خه تر  ۲۰همدارن�ه د صو� �پو استول د فریکونسیو په محدوده کې له 
  تداخل یا مداخله ایجادوي. هرتز پوري �ولو فرستندوته

د سارې په تو�ه؛ د یو کال �خه وړوکي ماشوم، چې الر نه يش وهلی او ماشوم باید 
وکولی يش لیري الرې ووهي کوم، چې دده مور او پالر غواړي. کله، چې مور او 
پالر دهغه وغواړي، چې هغه بوزي نو مجبور دي، چې هغه په خپله غې� کې یا پر 

ک�ي تر �و  دا بې وسه ماشوم هغه �ای ته انتقال ک�ي، داچې  اوږو باندې سپور
نوموړی ماشوم د هر چا پر اوږو باندې سوری�ي دا پخپله ماجولیشن دی داچې لیرې 

  ) یا جوايل (پن�ي) یا نقل کوونکی دی.Carrierمسافې ته یې انتقالوي (
و بیا هم رول توضیح ک�ی ن carrierدا چې په مخکې فصلونو کې مو د ماجولیشین 

غواړو، چې په دې اړه یو �ه ر�ا پرې واچوو. دا چې که وغواړو، چې ماشوم لیرې 
فاصلې ته انتقال ک�و نو اړ یو،چې انتقال کوونکی که نر وي او ��ه نو باید قوي 
غوره ک�و تر�و هغه وک�ی يش، چې نوموړی ماشوم په راحتي او ارامی رسه هغې 

 که موضوع د صو� فریکونسیو د انتقال په فاصلې ته، چې موږ یې غواړو ورسوي.
نظر کې ونیسو لیدل کی�ي، چې دغه فریکونيس د جوي رشایطو په نظر کې 
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)Ionization د فضايي طبقې د �مکې کروي کیدل او نور رشایط، چې د اوږ �پې (
ضایعات ته را�ايي او موږ ته دا رو�انه کوي. په لوم�یو کې، چې اوږد �پې په 

شوی وه او نن ورځ کامالً له من�ه تليل د همدې مطلب پرموخه  همدې موخه جوړ
دي، چې نه يې شو کولی، چې صو� س�نالونه ترهغې �ایه، چې موږ غو�تل انتقال 
ک�ي نو تصمیم ونیول شو، چې د �پېودو ستونزو او د ستونزو د حل لپاره  دمی�یم د 

  �پې �خه استفاده ويش.
�ی، چې د ور�ې لخوا د انسان غو�تنې پوره �رن�ه، چې نوموړی �پې هم ونه شو ک

) من� ته راغلل، چې د شپې پر هر وخت کې او یا د SWک�ی يش نو شارت �پې (
ور�ې پر هر وخت کې اواز خپل مطلب �ای ته ورسوي. د تکنالوژي په انکشاف 
رسه نه یوازې داچې دا کار �ر ته ورسید بلکې د تلویزو� خپرونو موضوع او ستالیت 

میل شوه او د صو� س�نال په موارد کې، چې پخپله قادر ندی، چې فاصلو هم تک
ته الړ يش او هغه طې ک�ي نو باید هغه پر یوې لوړې یعنې ج�ې فریکونسی باندې 

) یې ک�و تر �و هغه وک�ی يش دغه د خو�ې س�نال Modulationبار ک�و یعنې (
 ۳) د SWیم او شاټ (انتقال ک�ي البته فرستنده یعنې لی�دونکې د صوت پر می�

فریکونيس صوت تر  3MHzمی�اهرتز د فریکونسی پرمخ یې بارو. دغه فریکونيس 
یو �ای پوري انتقالوي. البته ددغې فریکونيس د فرستندی قدرت هم دهغې په 

  استولو کې مهم رول لري.
د فریکونيس ماجولست د ددو فریکونسیو لرونکي دي، چې یوه یې صو� او بله یې 

) فریکونيس، چې ان� ته انرژي ورکوي دغه �پې وروسته له ان� �خه carrierد (
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د (حامي) �پېو پصورت مقناطیيس لیري فاصلو ته خپری�ي او لیري فاصلو ته انتقال 
  کی�ي.

ي نا زیاته و  يد ماجولیشن فیصد يِ لیري و  Bاو  Aپه هره اندازه، چې فاصلې د 
د انتقال د زیاتې قوې لرونکي وي او  غو�تل یا نا رابلل، چې په دغه صورت کې

لیرې فاصلې تر پو�� الندې راويل او له بل طرفه ته رابلل شوي فریکونيس 
Noise  د برودکاستین� په سیستم کې تداخل کوي او اواز په صاف او شفاف ډول

 وجود لرلی يش.
	راډيويي انتنونه

نونونه په ده، چې البته انتد الکرتومقناطیيس �پو او یا د انتشار د جذب د ان� دنده 
مختلفو ډولونو جوړی�ي، چې هر یو په خپل �ان��ي طول رسه د یو مشخص 
فریکونيس لپاره وي د راډیويي �پو پیدا کیدو او ارسال لپاره په اغلب ��ن دوه 

  ډوله انتنونو �خه استفاده کی�ي.
ي، چې د کی� د راډیو انتنونه په دواړو برخو کې په فرستنده او اخذې کې استفاده

اخذې انتنونه د الکرتونیکي �پو د جذب لپاره دي او دفرستندي انتنونه د �پېو انتشار 
  لپاره دي.

 ):۲د هرتز ان� (ملدا  .1
د دا ډول ان� اوږدوالی د �پې طول نی�يي، هغه �په دی، چې ارسال او پیدا کول 

پیرانس اوم ام ۳۰۰کوي. هکذا د دیپول ان� د هرتز د ان� په شان وي ولی د 
لرونکي دي، چې کولی شو د �و املونیوي میلو په واسطه د هغې د دیپول شاته او 
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یوه املونیوي میله د پورته ان� شاته ان� جوړ ک�و، چې د تلویزیو� اخیستونکي 
  لپاره پکار وړل يش.

 ):۴د مارکو� ان� (ملدا  .2
ده، چې ارسال او  د نوموړي ان� طول د د�پې د طول دربع رسه برابر، هغه �په

پیدا کوي په دا ډول ان� کې د ان� د پاسه یو خولې (د جریان د توضیع لپاره) 
�پېوده وي او دهغې طول د تلیسکوپي تغییر وړ جوړ وي. د یادولو وړ دي، چې د 
راډیويي �پېو د ارسال او پیدا کیدو لپاره د (�ی�اهرتز) ډېرو لوړو فریکونسیو ته د 

خه استفاده نه شو کولی په هغه �ای کې د پشقا� انتنونو �خه میله یي انتنونو �
  استفاده کیده.

  
  

  په ديجيتال سيستم کې د ماجوليشن ډولونه
په دغه طریقه کې ملن ثابته وي پالس د �پې په ملن پوري اړه لري او اوله �ونه: 

  دهغې رسه متناوب تغییر مومي.
د  د پالس پهناد واړه ثابتې دي ولېپه دغه طریقه کې ملن ثابته او دویمه �ونه: 

  پالسونو فاصله د س�نال د �پې په ملن پوري اړه لري.
  د راډيو په تخنيک کې دديجيتال سيستم نه داستفادې �رن�والی

  Mini Discد میني ډسک دست�اه معريف 
د میني ډسک په دست�اه کې کېس� یعنې فیته اچول کی�ي نوموړي وسیله د بطری 
لرونکي ده او له بلې وسیلې �خه اواز ثبت کولی يش او همدا ډول د میکروفون 
�خه هم اواز ثبت کولی يش او همدارن�ه کولی يش، چې اواز بېرته بلې وسیلې ته 
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ا کوم شو، چې موزیک او ی انتقال ک�ي، د هغې پر کیس� یعنې فیتې باندې کول
بل اواز په کیس� هم ثبت ک�و. د هغې پر یوه کیس� یا فیتې باندې کولی شو تر 

 Mini Discکیس�ونو اواز د  CD 4دقیقې اواز ثبت ک�و او یا داچې کولی شو د  ۳۲۰
  باندې ثبت ک�و.
  ل�ول او �لول

چې وغواړو هغه کوم سویچ نه لري کله،  ofاو یا   onدست�اه کوم د  Mini Discد 
رو�انه ک�و هر سویچ ته، چې فشار ورک�و هغه رو�انه کی�ي او هر وخت، چې چف 

  يش داچې عکس یو �و دقیقي �رخی�ي او بیا چپ کی�ي. stopیعنې 
  باندې ثبتول Mini Discپه 

هرکله، چې وغواړو په میکرفون باندې رپوټ او یا مرکه ثبت ک�و لوموړی د 
په سور �ای باندې ږدو وروسته له هغې، چې مو د  MDمایکروفون یعنې کیبل د 

Mini Disc  دست�اه رو�انه ک�ه دstop  سویچ ته فشار ورکوو وروسته له هغې نه
Record  په �ي طرف بیا یو او بیا وروسته د صفحې پرمخ دRecord  عالمه را�ي

  ترک ثبت کی�ي. Trackاو اوس، چې هر �ومره اواز ثبت کوو د 
ته فشار  Tmarkپه �و برخو کې ثبت ک�و  Trackوغواړو، چې اواز د ددې لپاره که 

راظاهری�ي او کله، چې وغواړو، چې ثبت کول  mark onورکوو او د صفحې پرمخ 
  سویچ ته فشار ورکوو او وروسته له �و ثانیو �خه ثبت کی�ي. stopبند ک�و د 

  له رسه کول
سویچ ته  Rewindه واورو د کله چې وغواړو ثبت شوي کیس� یعنې فیته بیا له رس 

 Trackسویچ ته یو �ل فشار ورک�و نو مکمل یو  Rewindفشار ورکوو او کله چې 
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مخکې �ي او که همدا سویچ تر فشار الندې ونیسو د ثانیو په نظر کې د پیل لور ته 
  �ي.

  په چ�ک� رسه مخکې تلل
و بیا وروسته سویچ ته فشار ورکوو ا stopکله چې وغواړو مکمل یو ترک تېر ک�و د 

  سویچ ته فشار ورک�و. playله �و ثانیو �خه خپله دست�اه بیا پیل ک�و او د 
  د اواز لوړول او �ي�ول

کله چې وغواړو، چې اواز ج� ک�و نو د (+) سویچ ته فشار ورکوو او کله، چې وغواړو 
  ) سویچ ته فشار ورکوو.-اواز �ی� ک�و د (

	volume	Recordد ثبت حجم 
کله چې وغواړو، چې اواز لوړ یا �ی� ثبت ک�و لوم�ی د ثبت سویچ خوا ته وړو او بیا 

سویچ ته یو �ل فشار ورکوو  menuسویچ ته فشار ورکوو او بیا د  pauseوروسته د 
 out recordته یو �ل فشار وک�و  enterته فشار ورکوو تر�و  fast forwardاوس 

په نظر کې  manualته فشار ورکوو تر�و  fast forwardفلش وهي او بیا وروسته 
په واسطه کولی شو، چې  Rewindاو  fast forwardکولو  enterرايش وروسته له 

  اواز لوړ او �ی� ثبت ک�و.
  د اوسنی عملی پايدار ساتل

کله چې وغواړو، چې دوامدار ثبت او یا کوم بل اجرا ثبت ک�و یعنې، چې کوم بل 
سویچ پورته خوا ته وړو، همدارن�ه  Hold�ي د سویچ، چې عميل ته مزاحمت ونک

کله، چې غلی یعنې م�ه ک�و همدا سویچ باید پورته خواته یوسو دا �که، چې بطري 
  مرصف نه ک�ي.
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  د ثبت شوي اواز اخيري يا وروستی برخې ته تلل
سویچ ته  end searchکله چې وغواړو د ثبت شوي اواز ورستې برخې ته الړ شو د 

ارن�ه مخکې له ثبت �خه باید دغه سویچ ته یو �ل فشار ورک�و تر فشار ورکوو همد
 �و، چې نور اوازونه ثبت نک�ي.

  د ثبت موقعيت
فلش  editسویچ ته فشار ورکوو  menuکله چې وغواړو موقعیت تعین ک�و یو �ل 

فلش وهي، پر هغې باندې  optionسویچ ته فشار ورکوو او  rewindوهي، یو �ل د 
ته یو �ل فشار ورک�و  fast forwardفلش وهي کله، چې  save asنو یو �ل انرت کوو 

وک�و د اوسنې یعنې فعيل  enterفلش وهي او کله چې پر هغه باندې  From hereنو 
 fromسویچ ته یو �ل فشار ورک�و نو  fast forwardموقعیت �خه ثبت کوي او د 

end  فلش وهي او که پر هغه باندېenter  وک�و وروسته له ثبت شویو اوازونو �خه
  ثبت کوي.

  د ثبت حالت
سویچ ته فشار ورکوو  menuکله چې وغواړو د ثبت نوعیت ته تغییر ورک�و نوموړي 

edit  فلش وهي وروستهfast forward  سویچ ته درې �لې فشار ورکوو نوRecord 
mode  فلش وهي کله، چې پر هغه باندې سویچ تهenter  وک�و کهLP2 ) 160وک�و (

دقیقې اواز �ی�  )320() انتخاب ک�و LP4دقیقې متوسطه اواز سرتو ثبت کوي، که (
  دقیقې لوړ سرتیو اواز ثبت کوي. 80) انتخاب ک�و SPسیرت یو ثبت کوي او که (

  په يوه ترک کې له من� وړل
 کوو او بیا وروسته playکله چې وغواړو یو ترک له من� یوسو لوم�ي ه�غه (ترک) 

ته  menuسویچ ته فشار ورکوو او بیا وروسته د  pauseله یوې یا دوو ثانیو �خه د 
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 nameیې ک�و نو  enterفلش وهو (او که انرت  editیو �ل فشار ورکوو د هغې پرمخ 
فلش وهواو کله،  move) ته فشار ورک�و نو fast forwardفلش وهي او کله، چې د 

 enterفلش وهي او لکه چې د  ?erase okسویچ ته فشار ورک�و نو د  enterچې د 
  سویچ ته فشار ورک�و او په پای کې همدغه (ترک) له من� وړي.

  د �ولي فيتې يعنې کيس� پاکول
سویچ ته فشار ورکوو او  stopکله چې وغواړو، چې �وله کیست پاک ک�و لوم�ی د 

فلش وهي او که  nameسویچ ته فشار ورکوو نو  menuعکس ودری�ي نو یو �ل د 
 fast forwardفلش وهي او کله، چې د  setسویچ ته فشار ورک�و  fast forwardد 

سویچ ته  stopفلش وهي او که وغواړو، چې پاک نه يش د  All eraseته بیا یعنې د 
  فشار ورکوو.

  له يو �ای �خه بل �ای ته د يو (ترک) انتقال
یو (ترک) له یو �ای �خه بل �ای ته انتقال ک�و لوم�ی ه�غه کله چې وغواړو 

سویچ ته فشار ورکوو  pauseکوو او بیا وروسته له یوې یا دوو ثانیو �خه د  playترک 
) فلش moveته یو �ل فشار ورک�و نو ( fast forwardفلش وهي او که  nameنو 

) MV 001ش وهي () فلMV 001سویچ ته فشار ورک�و ( enterوهي او لکه، چې د 
 ه�غه ترک دی، چې فعيل ترک هغې ته وړي. 001فعيل ترک او 

  د (ترک) يوه مسير ته نوم ورکول
کوو  playهر کله، چې وغواړو د یوه صو� مسیر (ترک) ته نوم ورک�و لوم�ی  ترک 

سویچ ته فشار ورکوو او بیا وروسته  pauseاو بیا وروسته له یوې یا دوو ثانیو �خه د 
سویچ  enterفلش وهي او که د editته فشار ورکوو د صفحې پرمخ  menuې له هغ

او  fast forwardفلش وهي او  enter) فلش وهي او بیا nameته فشار ورک�و (



  د راډیویي خپرونو تولید

Production of radio programs   

 

 

	
٤٢٤	

	
	 	

rewind  د سویچونو په واسطه کول شو، چې دA-B-C  نور سمبولونه راولو کله، چې
سویچ د �و ثانیو لپاره ترفشار الندې نیسو او په نتیجه کې  enterمکمل شول د 

 فعيل (ترک) ته نوم ورکول کی�ي.
  په میني دسک کې نورې دندې

د سویچ په  fast forward) وهي او د editته یو �ل فشار ورک�و نو ( menuکله چې 
  ).۶۱:۱۴واسطه کولی شو، چې د میني دسک نوري دندې هم راولو(

  
  لن�یز
يوازين� وسيله ده چې زياتره اوريدونکي يې نالوستي دي. راډيو په مختلفو راډيو 

الرو اوريدونکو ته معلومات او خربتياوې وړاندې کوي. په دې کې شک نشته چې 
له راډيو پرته د رسونې نور وسايل لکه ان�رني�، تلويزيون، ور�پا�ې او مجلې هم 

پل رونو او �د� �ايونو کې خشتون لري خو نوموړي وسايل په �ان��ي ډول په �ا
ارز�ت لري او نوموړې سيمې يې تر خپل پراخه او قوي جال الندې پو�يل دي. 
خو راډيو د هغو برعکس په �ولو ساحو او سيمو کې زيات اغيز لري او کولی يش چې 
  د �ارونو رسب�ه ډيرې لېرې پرتې سيمې او بان�ې هم تر خپل پو�� الندې راويل.

انتقال کې د هغې رسعت، د پيغام د انتقال په الرو کې له هر ډول د معلوماتو په 
موانعو او خن�ونو ت�يدل د راډيو ارز�ت او د هغې فعاليت راپه �وته کوي. د لېرې 

) Loud Speakerپرتو سيمو خلک په راډيو باور لري او هغه کليمې چې د لوډ سپيکر (
  له الرې خپري�ي فوق العاده تاث� لرونکي دي.
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راډيو له پاره بل اړخ د هغې تخنيکي اړخ دی چې تخنيکي امکانات د خپرونو د د 
جوړونې عميل کار په مجموع کې د نوموړې وسيلې د قدرت او توانايي بنس� 
تشکيلوي. يا په بل عبارت د تخنيکي وسايلو زيات بنس�ونه د راډيو د کار په زمينه 

اساس نوموړي وسيلې ته ورک�ل کې د صوتونو مجموعه ده چې د �ان��و قواعدو په 
  شوي او په نهايت کې يوه راډيويي خپرونه جوړوي.

په لن� ډول راډيويي خپرونې کومې چې زمون� غوږونو ته رارسي�ي د راډيويي �پو په 
برکت رسه دي چې دا د لي�دونکې وسيلې (فرستنده) په واسطه خپري�ي. په لن�ه 

غوږونو اورېدل کي�ي، د همدغو �پو تو�ه هر شی چې په سرت�و ليدل کي�ي او په 
  په ذريعه رسته رسي�ي او همدا �پې دي چې فريکونيس من� ته راوړي.

د نوموړو فريکونسيو پيژندل او پيدا کول په �ان��ې تو�ه د ژورناليستانو له پاره خورا 
  اړين کار دی. د �پو لي�دول او لېرې مسافو ته د هغو رسول د ترانسميرت دنده ده.

  
  پو�تنېتمرین 

  که راډيويي �پې د مسلک له مخې، په منظم ډول ونه وېشل يش �ه کې�ي؟ -۱
  په طبيعت کې کوم حالتونه راډيويي �پې اغېزمنوالی يش؟ -۲
  په صفا ډول د راډيويي �پو لې�د ته �ن�ه الره هوارې�ي؟ -۳

  مأخذونھ
). تکنالوژی برودکاستین� دیجیتل  راډیو. ۱۳۸۶نوربخش، محمد عظیم. (ـ ۱

  (تخنیک راډیو)
).تکنالوژی برودکاستین� دیجیتل  راډیو. ۱۳۸۶نوربخش، محمد عظیم. (ـ ۲

  (تخنیک راډیو)
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).تکنالوژی برودکاستین� دیجیتل  راډیو. ۱۳۸۶نوربخش، محمد عظیم .(ـ ۳
  (تخنیک راډیو)

  ډیو �پ� مونو�رافرا FM). د ۱۳۹۲املاس، فیروز. (ـ ۴
  �پ� مونو�راف ډیورا FM).د ۱۳۹۲املاس، فیروز (ـ ۵
). فریک میخانیک. نرشات پوهن�ی ساینس ۱۳۸۵ـ ستانکزی، عبدالظاهر. (۶

 پوهنتون کابل
). ترانسمیرت ریسیور پروجک�س. همدرد کتابخانه ۱۹۹۵ـ سیف، سیف هللا. (۷

 الهور، پاکستان
  د راډيويي موجونو اړوند ان�رني�ي رسچينې
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د رسونې نور وسایل لکه ان�رنی� ،  په دې کې شک نشته ، چې له راډیو پرته
تلویزیون ، ور�پا�ې او مجلې هم شتون لري خو نوموړي وسایل په �ان��ي ډول 
په �ارونو او �د� �ایونو کې خپل ارز�ت لري او نوموړې سیمې یې تر پرخه او 
قوي جال په واسطه پو�يل دي . خو راډیو د هغوی برعکس په �ولو ساحو او سیمو 

ز لري او کوالی يش ، چې پر �ارونو رسبیره ډیرې لرې سیمې او کې زیات اغې
  بان�ې هم تر خپل پو�� الندې راويل .

دا �که ، چې زیات خلک په مختلفو هېوادونو کې په کلیو او بان�و کې ژوند کوي او 
د نالوستي په سبب ، چې په هغوی کې شتون لري ، نيش کوالی ، چې ور�پا�ې 

سیمې په هکله معلومات تر السه ک�ي . او بله عمده ستونزه ولويل او هغو د ن�ۍ او 
د حمل او نقل د وسایلو د نه شتون له کبله ، چې د �ارونو رسه یې اړیکه ډېره زیاته 

  نه وي .
په هر صورت راډیو یوا�ېن� وسیله ده ، چې د اورېدونکو له جملې �خه یې زیاتره 

 ېدونکو ته معلومات او خربیتاوېیې نالوستي دي ، په بیله الره او بیل ډول اور 
خپروي . نو �که خو ویلی شو ، چې د پیغام رسولو د �ولو وسایلو په نسبت راډیو له 
ډیرو استانتیاو �خه برخمنه ده . لکه تر اورېدونکو پورې د معلوماتو په انتقال کې 
 دهغې رسعت ، د پیغام رسولو په الره کې له هر ډول خن�ونو پرته تیرېدل د راډیو

ارز�ت او د هغې فعالیت راپه �وته کوي . له بل طرفه راډیو هغه وسیله ده ، چې د 
ویاند اړیکه له اورېدونکو رسه �ین�وي یعنې پرته د نورو وسایلو له دخالت �خه پیغام 

  د اورېدونکو غوږونو ته رسوي .
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راډیو کولی يش په دولتي پالنونو کې ��وره �امه يش او د اجت�عي جوړ�ت په 
غییر کې برخه واخيل د راډیو له الرې کولی شو ، چې تعلیمي او روزنیز پرو�رامونه ت

  په کار واچوو او د �ولنې په علمي کچه کې مثبت تغییر رامن� ته ک�و .
راډیو یوه غیر نظري وسیله ده ، خو بیا هم د دې قدرت لري ، چې خلک تحریک 

  هن کې جوړ ک�ي .ک�ي او د اواز په واسطه تصورات د اورېدونکو په ذ
د راډیو د �ې��و په هکله ، چې هر �ومره ووایو بیا هم ل� دي . راډیو کوم حرمت او 
ډار ، چې کلونه ، کلونه مخکې یې درلود له السه ورک�ی او د علم او اړیکې په یوې 
وسیلې بدله شوې ده او د دغې وسیلې د السه استع�ل له پاره باید سمه رسمي 

عنعنوي او شفاهي لیکنه زده ک�و او په دې باندې غور وک�و ، چې  لیکنه او همدارن�ه
�رن�ه د مارکو� ن�ۍ د �و�ربګ له ن�ۍ �خه ، چې کلونه ، کلونه مخکې له ده 

  نه یې ژوند کولو توپیر لري.
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 په هېواد کې د دولتي او غیر دولتي راډیو�انو د فعالیت جدول
هغه دولتي او غیر دولتي رادیو�انې چې د هېواد په مرکز او والیاتو کې خپرونې کوي 

 په الندې جدول کې �ودل شوي دي: 

فریکوین
�ای  يس

تاريخ  
�په 
شبکه 

د راډیو  
دست�اه 

نوم
ش�ره 

  

  کابل ۹۶٫۳
۲۳/۱/۱۳۸

۲  
اف.ام 

 راډیو
غیر 

 دولتی
راډیو صدای زن 

 افغان
۱ 

۹۸٫
۱ 

 کابل
۰۴/۰۵/۲۰
۰۳ 

 اف.ام
غیر 

 دولتی
 ۲ آرمان اف.ام

 کابل ۸۸
۲۹/۰۷/۲۰
۰۳ 

 اف.ام
غیر 

 دولتی
 ۳ راډیو کلید

۱۰
۶٫۷ 

 کابل
۱۶/۰۵/۱۳
۸۲ 

 اف.ام
غیر 

 دولتی
راډیو پوهنتون 

 کابل
۴ 

 کابل ۸۹
۰۷/۰۲/۲۰
۰۴ 

 خارجی اف.ام
رسویس جهانی 

BBC 
۵ 

۸۵٫
۵  

 کابل
۲۶/۱۲/۱۳
۸۲ 

 خارجی اف.ام
راډیو انرتنشنل 

 فراسه
۶ 
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۱۰
۸ 

 کابل
۲۵/۰۵/۱۳
۸۳ 

 اف.ام
غیر 

 دولتی
 ۷ راډیو کلید

۹۹٫
۶ 

 کابل
۲۵/۰۵/۱۳
۸۳ 

 اف.ام
غیر 

 دولتی
راډیو ندای 

 افغان
۸ 

۹۳٫
۵ 

  کابل
۰۹/۰۸/۱۳
۸۳ 

 اف.ام
غیر 

 دولتی
 شبکه تلویزیون

 آریانا
۹ 

۱۰
۱٫۶ 

 کابل
۲۸/۰۸/۱۳
۸۳ 

 خارجی اف.ام
رسویس جهانی 

BBC 
۱۰ 

۹۰٫
۵  

 کابل
۱۲/۰۹/۱۳
۸۳ 

 خارجی اف.ام
دویچه راډیو 

 ویلی
۱۱ 

۱۰
۳٫۱ 

 کابل
۱۴/۰۹/۱۳
۸۳ 

 اف.ام
غیر 

 دولتی
 ۱۲ راډیو نوا

۸۸٫
۵ 

 کابل
۲۸/۱۱/۲۰
۰۴ 

 ۱۳ راډیو آیساف خارجی اف.ام

۸۷٫
۵ 

 کابل
۰۷/۱۱/۱۳
۸۳ 

 اف.ام
غیر 

 دولتی
 ۱۴ راډیو وطندار
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۱۰
۶٫۱ 

 کابل
۰۱/۰۱/۲۰
۰۵ 

 ۱۵ راډیو ایساف خارجی اف.ام

۱۰
۴  

 کابل
۰۱/۰۱/۲۰
۰۵ 

 ۱۶ راډیو ایساف خارجی اف.ام

۱۰
۷٫۵ 

 کابل
۰۱/۰۱/۲۰
۰۵ 

 ۱۷ راډیو ایساف خارجی اف.ام

۱۰
۴٫۶ 

 کابل
۰۱/۰۱/۲۰
۰۵ 

 ۱۸ راډیو ایساف خارجی اف.ام

۱۰
۵٫۷ 

 کابل
۲۸/۰۱/۲۰
۰۵ 

 خارجی اف.ام
سی.اف.سی.ا

 ی
۱۹ 

۱۰
۷٫۳ 

 کابل
۲۸/۰۱/۲۰
۰۵ 

 خارجی اف.ام
سی.اف.سی.ا

 ی
۲۰ 

can
cell
ed 

 کابل
۱۲/۱۱/۱۳
۸۳ 

 اف.ام
غیر 

 دولتی
 ۲۱ پی�ن

۹۱٫
۶ 

 کابل
۰۱/۰۲/۲۰
۰۵ 

 ۲۲ راډیو ایساف خارجی اف.ام
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۱۰
۵٫۷ 

 کابل
۱۶/۰۲/۲۰
۰۵  

 خارجی اف.ام
سی.اف.سی.ا

  ی
۲۳ 

۱۰
۷٫۳ 

 کابل
۱۶/۰۲/۲۰
۰۵ 

 خارجی اف.ام
سی.اف.سی.ا

  ی
۲۴ 

۹۱٫
۳ 

 کابل
۲۴/۰۱/۱۳
۸۴ 

 ۲۵ آر.تی.ای خارجی اف.ام

۹۶٫
۸ 

 کابل
۰۶/۰۲/۱۳
۸۴ 

 ۲۶ آر.تی.ای خارجی اف.ام

۸۸٫
۵ 

 کابل
۰۴/۰۴/۱۳
۸۴ 

 ۲۷ راډیو ایساف خارجی اف.ام

۱۰
۳٫۶ 

 کابل
۱۵/۰۹/۲۰
۰۵ 

 ۲۸ راډیو ایساف خارجی اف.ام

۹۲٫
۷ 

 کابل
۰۲/۰۹/۱۳
۸۴ 

 اف.ام
غیر 

 دولتی
راډیو اف .ام 

 پامیر
۲۹ 

 کابل ۹۲
۲۹/۰۴/۱۳
۸۵ 

 اف.ام
غیر 

 دولتی
 ۳۰ راډیو فردا
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 کابل ۸۷
۱۴/۰۵/۱۳
۸۵ 

 اف.ام
غیر 

 دولتی
 ۳۱ مرز اف.ام

۹۸٫
۶ 

 کابل
۲۲/۰۶/۱۳
۸۵ 

 ۳۲ کابل اف.ام دولتی اف.ام

 کابل ۹۰
۱۸/۰۸/۱۳
۸۵ 

 اف.ام
غیر 

 دولتی
 ۳۳ مرز اف.ام

۹۹٫
۵ 

 کابل
۱۲/۰۲/۱۳
۸۶ 

 اف.ام
غیر 

 دولتی
 ۳۴ موالنه

 کابل ۸۷
۱۲/۰۲/۱۳
۸۶ 

 اف.ام
غیر 

 دولتی
 ۳۵ نهاد

۴۵
۴ 

 ۳۶ راډیو افغانستان دولتی اف.ام ۱۳۰۴ کابل

 
فريکو
 نيس

 شبکه �په تاريخ  �ای
د راډیو دست�اه 

 نوم
ش�

  ره

  لو�ر ۸۹
۱۶/۰۷/۲۰
۰۳  

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱ راډیو استقالل 
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۹۱٫۳ 
پلخمر

  ی
۲۶/۰۴/۱۹
۸۲  

اف.ام 
 راډیو

PVT ۲ راډیو ترجمیر 

۹۴ 
محمد 

 آغه
۲۲/۰۷/۲۰
۰۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۳ راډیو پیِغام ملی 

۹۱٫۳ 
جالل 

 آباد
۲۹/۰۷/۲۰
۰۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT  ۴  شایقراډیو 

 هرات ۸۸٫۷
۰۴/۰۸/۲۰
۰۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۵ راډیو زن هرات 

 بامیان ۸۹٫۷
۱۱/۰۸/۲۰
۰۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۶ راډیو بامیان 

 میمنه ۹۲٫۱
۱۷/۰۹/۱۳
۸۲ 

اف.ام 
 راډیو

INT 
رسویس 

 BBCجهانی 
۷ 

 خوست ۹۰٫۱
۱۷/۰۹/۱۳
۸۲ 

اف.ام 
 راډیو

INT 
رسویس 

 BBCجهانی 
۸ 

۹۲٫۲ 
جبل 

 الرساج
۱۷/۰۹/۱۳
۸۳ 

اف.ام 
 راډیو

INT 
رسویس 

 BBCجهانی 
۹ 
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۸۸٫۴ 
فیض 

 آباد
۱۷/۰۹/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

INT 
رسویس 

 BBCجهانی 
۱۰ 

 هرات ۸۹٫۲
۱۷/۰۹/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

INT 
رسویس 

 BBCجهانی 
۱۱ 

۸۹ 
شربغا

 ن
۱۷/۰۹/۱۳
۸۶ 

اف.ام 
 راډیو

INT 
رسویس 

 BBCجهانی 
۱۲ 

 کندز ۸۸٫۱
۱۷/۰۹/۱۳
۸۷ 

اف.ام 
 راډیو

INT 
رسویس 

 BBCجهانی 
۱۳ 

۸۹ 
پلخمر

 ی
۱۷/۰۹/۱۳
۸۸ 

اف.ام 
 راډیو

INT 
رسویس 

 BBCجهانی 
۱۴ 

 �ردیز ۸۷٫۹
۱۷/۰۹/۱۳
۸۹ 

اف.ام 
 راډیو

INT 
رسویس 

 BBCجهانی 
۱۵ 

 خوست ۹۳٫۲
۱۹/۰۹/۱۳
۸۲ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۶ پیغام صلح 

  بلخ ۸۹٫۹
۱۹/۰۹/۱۳
۸۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۷ نوبهار بلخ 
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 قره باغ ۹۴٫۸
۲۰/۰۹/۱۳
۸۲ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۸ راډیو قره باغ 

 تالقان ۸۸٫۳
۰۷/۰۲/۲۰
۰۴ 

اف.ام 
 راډیو

INT 
رسویس 

 BBCجهانی 
۱۹ 

 بلخ ۹۸٫۱
۰۵/۱۲/۱۳
۸۲ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۲۰ آرمان اف.ام 

 هرات ۹۸٫۱
۰۵/۱۲/۱۳
۸۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۲۱ آرمان اف.ام 

 کندهار ۹۸٫۱
۰۵/۱۲/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۲۲ آرمان اف.ام 

 غزنی ۹۸٫۱
۰۵/۱۲/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۲۳ آرمان اف.ام 

 نن�رهار ۹۸٫۱
۰۵/۱۲/۱۳
۸۶ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۲۴ آرمان اف.ام 

 غور ۹۰٫۳
۱۳/۱۲/۱۳
۸۲ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
راډیو صدای 

 عدالت
۲۵ 
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۸۸ 
شربغا

 ن
۱۴/۱۲/۱۳
۸۲ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۲۶ راډیو آیینه 

 هرات ۹۰٫۴
۲۰/۱۲/۱۳
۸۲ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۲۷ راډیو ندای صبح 

 کندز ۹۰٫۵
۲۰/۱۲/۱۳
۸۲ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۲۸ راډیو ذهره 

 کندز ۹۸٫۱
۱۰/۰۱/۱۳
۸۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۲۹ آرمان اف.ام 

 هرات ۹۲٫۳
۱۷/۰۲/۱۳
۸۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۳۰ پوهنتون هرات 

۹۱٫۵ 
فیض 

 آباد
۱۱/۰۵/۱۳
۸۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۳۱ راډیو آمو 

 غزنی ۸۹٫۳
۰۹/۰۶/۱۳
۸۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۳۲ غزنویان 

۸۷٫۹ 
مزار 

 رشیف
۲۵/۰۷/۱۳
۸۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۳۳ راډیو رابعه بلخی 



  د راډیویي خپرونو تولید

Production of radio programs   

 

 

	
٤٣٨	

	
	 	

Cancell
ed 

 تالقان
۲۵/۱۰/۲۰
۰۴ 

اف.ام 
 راډیو

GOV ۳۴ آیساف 

 بغالن ۸۷٫۸
۲۳/۱۰/۲۰
۰۴ 

اف.ام 
  راډیو

PVT ۳۵ آیساف 

۸۹٫۵ 
چاغور

 ی
۱۲/۰۹/۱۳
۸۳ 

اف.ام 
 راډیو

GOV ۳۶ راډیو جاغوری 

 کندز ۸۷٫۶
۰۴/۱۲/۲۰
۰۴ 

اف.ام 
 راډیو

GOV ۳۷ آیساف 

۸۸٫۵ 
فیض 

 آباد
۰۴/۱۲/۲۰
۰۴ 

اف.ام 
 راډیو

GOV ۳۸ آیساف 

۸۸٫۵ 
پلخمر

 ی
۰۴/۱۲/۲۰
۰۴ 

اف.ام 
 راډیو

GOV ۳۹ آیساف 

۸۸٫۵ 
مزار 

 رشیف
۰۴/۱۲/۲۰
۰۴ 

اف.ام 
 راډیو

GOV ۴۰ آیساف 

 میمنه ۸۸٫۵
۰۴/۱۲/۲۰
۰۴ 

اف.ام 
 راډیو

GOV ۴۱ آیساف 
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 هرات ۸۸٫۵
۰۴/۱۲/۲۰
۰۴ 

اف.ام 
 راډیو

GOV ۴۲ آیساف 

 فراه ۸۸٫۵
۰۴/۱۲/۲۰
۰۴ 

اف.ام 
 راډیو

GOV ۴۳ آیساف 

 قلعه نو ۸۸٫۵
۰۴/۱۲/۲۰
۰۴ 

اف.ام 
 راډیو

GOV ۴۴ آیساف 

۸۸٫۵ 
چغچرا

 ن
۰۴/۱۲/۲۰
۰۴ 

اف.ام 
 راډیو

GOV ۴۵ آیساف 

۹۴٫۷ 
فیض 

 آباد
۱۶/۰۹/۱۳
۸۳  

اف.ام 
 راډیو

PVT ۴۶ آیساف 

۸۹٫۴ 
جالل 

 آباد
۲۷/۱۰/۱۳
۸۳  

اف.ام 
 راډیو

PVT 
وکالت اجت�عی 

 برای جوانان
۴۷ 

 میمنه ۸۹
۲۶/۱۱/۱۳
۸۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۴۸ قیاش 

۸۹٫۵ 
دای 

 کندی
۲۶/۱۱/۱۳
۸۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
راډیو دای کندی 

CFC-A 
۴۹ 
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 کندهار ۱۰۵٫۷
۱۶/۰۲/۲۰
۰۵ 

اف.ام 
 راډیو

MIL CFC-A ۵۰ 

 کندهار ۱۰۷٫۳
۱۶/۰۲/۲۰
۰۵ 

اف.ام 
 راډیو

MIL CFC-A ۵۱ 

 ب�رام ۱۰۵٫۷
۱۶/۰۲/۲۰
۰۵ 

اف.ام 
 راډیو

MIL CFC-A ۵۲ 

 تالقان ۹۳٫۲
۰۳/۱۲/۱۳
۸۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۵۳ تخارستان 

  پغ�ن ۹۵٫۲
۰۸/۱۲/۱۳
۸۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۵۴ ظفر 

 غزنی ۹۰٫۴
۲۲/۱۲/۱۳
۸۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۵۵ ارتباط 

 وردګ ۹۴٫۴
۲۲/۱۲/۱۳
۸۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۵۶ مالیستان 

 هرات ۸۸
۰۳/۰۳/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۵۷ راډیو کلید 
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 بامیان ۸۹
۰۴/۰۳/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

INT 
رسویس 

 BBCجهانی 
۵۸ 

۸۹٫۲ 
مزار 

 رشیف
۰۴/۰۳/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

INT 
رسویس 

 BBCجهانی 
۵۹ 

۹۲٫۲ 
جالل 

 آباد
۰۴/۰۳/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

INT 
رسویس 

 BBCجهانی 
۶۰ 

۹۶٫۷ 
جبل 

 الرساج
۰۸/۰۳/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۶۱ راډیو صدای صلح 

 کندز ۸۸
۱۳/۰۴/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۶۲ جیهون 

 غزنی ۱۰۳٫۱
۱۸/۰۵/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۶۳ نوا 

 کندهار ۱۰۴٫۱
۱۸/۰۵/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۶۴ نوا 

 پکتیا ۱۰۵٫۱
۱۸/۰۵/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۶۵ نوا 
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۱۰۶٫۱ 
جالل 

 آباد
۱۸/۰۵/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۶۶ نوا 

 کندز ۱۰۳٫۱
۱۸/۰۵/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۶۷ نوا 

۱۰۴٫۱ 
مزار 

 رشیف
۱۸/۰۵/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۶۸ نوا 

 هرات ۱۰۵٫۱
۱۸/۰۵/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۶۹ نوا 

۸۸ 
الشکر�

 ه
۲۲/۰۵/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۷۰ سباوون 

 غزنی ۸۸٫۳
۱۴/۰۷/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

INT 
رسویس جهانی 

BBC 
۷۱ 

 کندهار ۹۰
۲۱/۰۷/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

INT 
رسویس جهانی 

BBC 
۷۲ 

۹۳٫۵ 
مزار 

 رشیف
۲۱/۰۷/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۷۳ 
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۹۳٫۵ 
جالل 

 آباد
۲۱/۰۷/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۷۴ 

 غزنی ۹۳٫۵
۲۱/۰۷/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۷۵ 

 کندز ۹۳٫۵
۲۱/۰۷/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۷۶ 

 بامیان ۹۳٫۵
۲۱/۰۷/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۷۷ 

 خوست ۹۳٫۵
۲۱/۰۷/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۷۸ 

 کندهار ۹۳٫۵
۲۱/۰۷/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۷۹ 

 هرات ۹۳٫۵
۲۱/۰۷/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۸۰ 

۹۳٫۵ 
شربغا

 ن
۲۱/۰۷/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۸۱ 
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۹۳٫۵ 
پلخمر

 ی
۲۱/۰۷/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۸۲ 

 کابل ۱۰۳٫۶
۱۵/۰۹/۲۰
۰۵ 

اف.ام 
 راډیو

GOV ۸۳ آیساف 

۹۸٫۱ 
الشکر�

  ه
۲۳/۰۸/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۸۴ آرمان اف.ام 

 زرنج ۹۸٫۱
۲۳/۰۸/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۸۵ آرمان اف.ام 

 �ردیز ۹۸٫۱
۲۳/۰۸/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۸۶ آرمان اف.ام 

 ک� ۹۸٫۱
۲۳/۰۸/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۸۷ آرمان اف.ام 

 خوست ۹۸٫۱
۲۳/۰۸/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۸۸ آرمان اف.ام 

 پکتیا ۹۲٫۹
۱۲/۰۹/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۸۹ صدای پکتیا 
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 ک� ۹۳٫۵
۲۶/۰۹/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۹۰ 

۹۳٫۵ 
سمن�

 ان
۲۶/۰۹/۱۳
۸۴  

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۹۱ 

۹۳٫۵ 
بدخش

 ان
۲۶/۰۹/۱۳
۸۴  

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۹۲ 

 هلمند ۹۳٫۵
۲۶/۰۹/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۹۳ 

 پکتیا ۹۳٫۵
۲۶/۰۹/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۹۴ 

 تخار ۹۳٫۵
۲۶/۰۹/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۹۵ 

 قالت ۸۸٫۷
۲۷/۰۹/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

GOV ۹۶ ار.تی.آی 

 هرات ۹۵٫۵
۲۷/۰۹/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

INT ۹۷ دبلیو.ار.اف.ام 
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۹۰٫۹ 
سمن�

 ان
۰۴/۱۱/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۹۸ صدای حقیقت 

 میمنه ۹۵٫۳
۲۵/۰۱/۲۰
۰۶ 

اف.ام 
 راډیو

GOV ۹۹ آیساف 

 ارز�ان ۹۸٫۱
۰۵/۱۱/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۰۰ آرمان اف.ام 

 کندهار ۸۸
۱۹/۱۱/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۰۱ ارغوان 

۸۸٫۶ 
الشکر�

 ه
۲۴/۱۱/۱۳
۸۴ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۰۲ سمون 

 غزنی ۹۶٫۹
۰۵/۰۱/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۰۳ امید جوان 

 پکتیا ۹۴٫۲
۱۲/۰۱/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۰۴ ابوا و میرا 

 قالت ۹۸٫۱
۰۵/۰۲/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۰۵ آرمان اف.ام 
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۹۱٫۸ 
مزار 

 رشیف
۲۸/۰۲/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۰۶ آرزو 

 کندهار ۱۰۲٫۴
۱۵/۰۵/۲۰
۰۶ 

اف.ام 
 راډیو

MIL CFC-A ۱۰۷ 

 کندهار ۱۰۴٫۹
۱۵/۰۵/۲۰
۰۶ 

 اف.ام
 راډیو

MIL CFC-A ۱۰۸ 

 کندهار ۱۰۶٫۹
۱۵/۰۵/۲۰
۰۶ 

اف.ام 
 راډیو

MIL CFC-A ۱۰۹ 

 ارز�ان ۱۰۲٫۴
۱۵/۰۵/۲۰
۰۶ 

اف.ام 
 راډیو

MIL CFC-A ۱۱۰ 

 ارز�ان ۱۰۴٫۹
۱۵/۰۵/۲۰
۰۶ 

اف.ام 
 راډیو

MIL CFC-A ۱۱۱ 

 ارز�ان ۱۰۶٫۹
۱۵/۰۵/۲۰
۰۶ 

اف.ام 
 راډیو

MIL CFC-A ۱۱۲ 

 هلمند ۱۰۲٫۴
۱۵/۰۵/۲۰
۰۶ 

اف.ام 
 راډیو

MIL CFC-A ۱۱۳ 
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 هلمند ۱۰۴٫۹
۱۵/۰۵/۲۰
۰۶ 

اف.ام 
 راډیو

MIL CFC-A ۱۱۴ 

 هلمند ۱۰۶٫۹
۱۵/۰۵/۲۰
۰۶ 

اف.ام 
 راډیو

MIL CFC-A ۱۱۵ 

 هلمند ۱۰۲٫۴
۱۵/۰۵/۲۰
۰۶ 

اف.ام 
 راډیو

MIL CFC-A ۱۱۶ 

 هلمند ۱۰۴٫۹
۱۵/۰۵/۲۰
۰۶ 

اف.ام 
 راډیو

MIL CFC-A ۱۱۷ 

 هلمند ۱۰۶٫۹
۱۵/۰۵/۲۰
۰۶ 

اف.ام 
 راډیو

MIL CFC-A ۱۱۸ 

 میمنه ۱۰۳٫۱
۰۹/۰۳/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۱۹ نوا 

 فراه ۱۰۳٫۱
۰۹/۰۳/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۲۰ نوا 

 ک� ۸۷٫۵
۲۰/۰۳/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

INT 
رسویس جهانی 

BBC 
۱۲۱ 
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۸۹،۲ 
الشکر�

 ه
۲۰/۰۳/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

INT 
رسویس جهانی 

BBC 
۱۲۲ 

۹۱٫۳ 
مزار 

 رشیف
۲۵/۰۳/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

INT ۱۲۳ ستاره صبح 

 خوست ۹۹٫۷
۳۱/۰۳/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۲۴ صدای جوان 

 هرات ۸۷٫۸
۰۹/۰۵/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۲۵ فردا 

 کندهار ۹۴٫۳
۲۷/۰۷/۲۰
۰۶ 

اف.ام 
 راډیو

MIL CFC-A ۱۲۶ 

 کندهار ۹۵٫۵
۲۵/۰۶/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۱۲۷ 

 زرنج ۹۳٫۵
۲۵/۰۶/۱۳
۸۶ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۱۲۸ 

 پکتیا ۹۳٫۵
۲۵/۰۶/۱۳
۸۷ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۱۲۹ 
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 زابل ۹۳٫۵
۲۵/۰۶/۱۳
۸۸ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۱۳۰ 

 لغ�ن ۹۳٫۵
۲۵/۰۶/۱۳
۸۹ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۱۳۱ 

 تخار ۹۲٫۹
۲۵/۰۶/۱۳
۹۰ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۱۳۲ 

 فراه ۹۳٫۵
۲۵/۰۶/۱۳
۹۱ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۱۳۳ 

 پکتیا ۹۳٫۵
۲۵/۰۶/۱۳
۹۲ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۱۳۴ 

۹۳٫۵ 
بادغی

 س
۲۵/۰۶/۱۳
۹۳ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۱۳۵ 

 غور ۸۸٫۹
۱۸/۰۷/۱۳
۸۵  

اف.ام 
 راډیو

GOV ۱۳۶ ام.ار.ار.دی 

 نجراب ۹۰٫۹
۱۸/۰۷/۱۳
۸۵  

اف.ام 
 راډیو

GOV ۱۳۷ ام.ار.تی.دی 
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۹۰٫۹ 
سیاه 

 �رد
۱۸/۰۷/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

GOV ۱۳۸ ام.ار.دی 

 قیصار ۹۶٫۱
۱۸/۰۷/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

GOV ۱۳۹ ام.ار.دی 

 ارز�ان ۱۰۳٫۱
۱۱/۰۹/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۴۰ نوا 

 ارز�ان ۱۰۳٫۱
۱۱/۰۹/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۴۱ نوا 

 ارز�ان ۱۰۳٫۱
۱۱/۰۹/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۴۲ نوا 

 ارز�ان ۱۰۳٫۱
۱۱/۰۹/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۴۳ نوا 

 ارز�ان ۱۰۳٫۱
۱۱/۰۹/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۴۴ نوا 

 کندهار ۹۹٫۹
۰۲/۱۲/۲۰
۰۶ 

اف.ام 
 راډیو

INT ۱۴۵ آیساف 
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 نجراب ۹۶
۱۳/۰۹/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۴۶ راډیو نجراب 

 زرنج ۱۰۳٫۵
۲۴/۱۱/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۴۷ نوا 

۸۸٫۱ 
پلخمر

 ی
۰۲/۱۲/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT ۱۴۸ آرزوها 

۹۳٫۵ 
ترینک

 وت
۰۹/۱۲/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۱۴۹ 

 میمنه ۹۳٫۵
۰۹/۱۲/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۱۵۰ 

 رسپل ۹۳٫۵
۰۹/۱۲/۱۳
۸۵ 

اف.ام 
 راډیو

PVT 
شبکه تلویزیون 

 ATNآریانا 
۱۵۱ 

ن�اهی به سیر تاریخی رادیو در جهان و افغانستان؛ د جمیله مجاهد لیکنه، کال 
 ملری� کال. ۱۳۸۶
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). اساسهای ن�ارش، چاپ اول مرکز نرشاتی اسالمی ۱۳۷۷( آهن�. محمد کاظم. .1

  صبور، پي�ور.
 ). قواعد علمي خربن�اري، از نرشات باخرت آژانس کابل.۱۳۴۵آهن�، محمد کاظم. ( .2
). کا�، فیچر او تبرصه. دانش خپرندویه �وانه، ۱۳۸۹احمدزی، امیرجان وحید. (  .3

 پ�ور.
اليزم. دانش خپرندويه �ولنې تخينکي ). راډيو ژورن۱۳۹۰احمدزی، ام�جان وحيد. ( .4

 �ان�ه، پي�ور.
 ). پل�ونکي خربيايل. دانش خپرندويه �ولنه پ�ور.۱۳۸۷اديب، ه�يون. ( .5
). رادیو ژورناليزم دانش خپرندويه ۱۳۸۷ارشد علی، ژباړن: احمدزی، امیرجان وحيد. ( .6

 �ولنې تخنيکي �ان�ه پي�ور.
ياست نرشات رادیو تلويزيون زميمه ). وياندویي فن، ر۱۳۷۵اريافر، شمس الحق. ( .7

 اواز مجله کابل.
 ډیو �پ� مونو�رافرا FM). د ۱۳۹۲املاس، فیروز. ( .8
). تاريخچه رادیو تلويزيون، انتشارات رسوش چاپ ۱۳۸۰اندره، پ�الربتودسک ژان. ( .9

  دوم تهران.
)، پرډیورس راډیو کیست؟ ، چاپ، مطبعه ازادي کابل ۱۳۸۶اواز مجله دویمه ��ه،( .10
۱۸  
). ژورناليزم چيست و ژورنالست کیست؟ مرکز نرشوطبع ۱۳۹۱ايو�، سيد عبدهللا. ( .11

  الفاروق کابل.
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 ايس ايم، شاهد. ژباړه. احمدزی، ام� جان وحید. مومند خپرندویه �ولنه جالل اباد. .12
 ). ازاد ژورناليزم کتاب. د متحده اياالتو مطبوعا� دفرت۲۰۰۶پو�ر، دبورا.( .13
). ژورناليزم بنس�ونه. مومند خپرندويه �ولنې تخنيکي ۱۳۹۱(حبیب، احمد خالد.  .14

 �ان�ه، جالل اباد.
). توليد برنامه های رادیو. پوهنتون بلخ، ډيپار�من� راديو ۱۳۹۰حبيب، ليلی. ( .15

  تلويزيون.
  ). راډيو ژورناليزم. مومند خپرندويه �ولنه جالل آباد.۱۳۹۱حليم صفيه، . ( .16
اليست. مومند خپرندويه �ولنې تخنيکي �ان�ه جالل ). راديو ژورن۱۳۹۱حليم، صفيه. ( .17

  آباد.
  ). کاربرد ژانرهای اطالعی در رادیو. مطبعه عازم کابل.۱۳۹۰حيدری، ذبيح هللا. ( .18
). پرچم ۱۳۴۷ـ د افغانستان د خلکو په سرتو رن�ونو باندې يو کال بل هم ت� شو. (۶ .19

 جريده، دو�ه ��ه، کابل.
). ................. د � � يس ۲۰۰۲زرغونه. ( ريچل، اليسن. ژباړونکې: کر�ر، .20

 د ن�يوال �رس� برخه.
 ). اسالم او ژورناليزم، د اتحاد اسالمي فرهن�ي �ولنه، پ�ور.۱۳۷۵زیني، عبدالسالم. ( .21
). فریک میخانیک. نرشات پوهن�ی ساینس پوهنتون ۱۳۸۵ستانکزی، عبدالظاهر. ( .22

 کابل
 و�رامونه. دانش خپرندويه �ولنه پي�ور.). راډيو پر ۱۳۸۶ستانکزی، محمد عيسی. ( .23
سلوایی، هتلکوتس، يروسالف ف�ست اوتاچيمن. ژباړن: آهن�. محمدکاظم.  .24

  ). قواعد علمی ژورناليزم. دانش خپرندويه �ولنه پي�ور.۱۳۴۵(
یروسالف فیرست اوتاهيچم�. ترجمه. آهن�، محمد -سلوای، هشتکووتس .25

 ت باخرت اژانس، کابل.). قواعد علمي خربن�اري. نرشا۱۳۴۵کاظم.(
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  ). تلويزيو� خربیايل، اسد دانش چاپخونه، پي�ور.۱۳۹۲سهار، نذير احمد. ( .26
). ترانسمیرت ریسیور پروجک�س. همدرد کتابخانه الهور، ۱۹۹۵سیف، سیف هللا. ( .27

 پاکستان
  د راډيويي موجونو اړوند ان�رني�ي رسچينې .28
(اصول). ختي� خپرندویه  ). د مطبوعا� مرکې ارونه۱۳۹۲شينواری، محمد آصف. ( .29

 �ولنه جالل کوټ، �ردیز
) په رسنيو کې د سوژو موندل، ۱۳۹۳علی، قشمي. ژباړن، شينواری، محمدآصف.( .30

 دانش خپرندویه �ولنه، پي�اور.
). توليد برنامه های راديو. ليکچرنوټ درسی، پوهنتون ۱۳۷۳غروال، محمد وحيد. ( .31

  کابل.
  تا نظر. مطبعه عازم کابل. ). ازخرب۱۳۹۰فانوس، میر عبدالعزيز. ( .32
پ�تو ژباړه. لطیف، لطف هللا، -کيوبرډن، مارياوي�ات، ناومي �ول� سمت. دری .33

 معروف، اصف، محک، عبیدهللا. د � � يس د ن�يوالو خپرونو ترس� لخوا، لندن.
  ). راډيويي ژورنالیزم. مرکز نرش و طبع الفاروق، کابل.۱۳۹۲منيب، فريداحمد.( .34
 ). روزنامه ن�اری، مرکز سپهر تهران.۱۳۶۸کاظم.( معتمد نژاد، محمد .35
  ). راډيويي ژورنالیزم. مرکز نرش و طبع الفاروق، کابل.۱۳۹۲منيب، فريداحمد.( .36
). تاريخ راديو تلويزيون جهان. انتشارات فرهن� پل باغ ۱۳۸۸نوش�، ناهيد. ( .37

 عمومي يوسفی مارکي�، کابل.
برودکاستن� تکنالوژی (تخينک ). رادیو ديجيتال ۱۳۸۶نوربخش، محمدعظیم. ( .38

 رادیو). پوهنتون کابل ديپار�نت رادیو تلويزيون.
). تکنالوژی برودکاستین� دیجیتل  راډیو. (تخنیک ۱۳۸۶نوربخش، محمد عظیم. ( .39

  راډیو)
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  ).۴۱). رادیو تلويزيون. مطبعه دولتی کابل، �رب مسلسل (۱۳۴۶واله، عبدالحق. ( .40
  نظر ن�ۍ. کاروان مطبعه کابل.). د جن� ۱۳۸۷وجدی، عبدالجليل. ( .41
 ). د مقلې ليکوال اصول، يويتد پرس کو�ه.۱۳۸۵همت، عبداملالک. ( .42
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 د ليکوال لن�ه پېژندنه 
د کتاب ليکوال الحاج پوهنوال دوکتور ماسرت واحدي د 

ملريز کال د نن�رهار ۱۳۳۱مرحوم عبدالواحد زوی په
واليت د رسه رود ولسوال� د کاکوخېلو سيمې په برو 
کاکوخېلو کيل زي�يدلی دی. لوم�ن� زده ک�ې يې د رسه 
رود بالباغ په من�ني �ون�ي کې پيل ک�ې او په 

ملريز کال کې د يادې ولسوال� له فقرهللا ليسې ۱۳۵۴
�خه فارغ شو. په خوست واليت کې له عسکري مکلفيت وروسته، د نن�رهار واليت 

کال کې د بلغاريا هيواد  ۱۳۵۸د ناوې پراختيا په عمومي رياست کې مقرر شو. په 
کال يې له ياد هيواده د ماس�ري  ۱۳۶۵ته د پراکتيک دورې لپاره سفر وک� او په 

ډيپلوم ترالسه ک�. هيواد ته په رستنيدو يې د ميل راډيو تلويزون  عمومي رياست 
اړوند د نرشاتو مديريت په مديريت کې د نرش ډايريک�ر په تو�ه دنده واخسته. په 

يز کال کې د غيا� السپرانت (؟) په تو�ه ب�ته د بلغاريا هيواد ته الړ او ملر ۱۳۶۷
کالونو په اوږدو کې د  ۱۳۷۰) سند واخست. د PhDکې يې د دوکتورا ( ۱۳۷۰په 

کال کې د پي�ور په  ۱۳۷۸پاکستان پي�ور په �ار کې د ک�والی ژوند وک� او په 
  افغان پوهنتون کې د استاد په حيث مقرر شو. 

چې افغان پوهنتون خوست واليت ته را انتقال شو، استاد هم د عميل کادر په  کله
تو�ه وررسه راغلو. �اغيل استاد په پوهنتون کې د ژورناليزم �ان�ې لپاره هلې �لې 
رشوع ک�ې، چې په پايله کې ژورناليزم �ان�ه د تعليم او تربيې په پوهن�ي کې 

  ايجاد شوه. 
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د وخت ولسشمر فرمان له مخې په حفظ حقوق د پوهنوال دوکتور ماسرت واحدي 
کې دنده  ۱۳۸۵ميل راډيو تلويزون اړوند په افغان اعالناتو کې د معاون په حيث په 

ب�ته خوست پوهنتون راغلو چې په پيل کې د استاد او وروسته  ۱۳۸۶واخسته، خو په 
رتقاع وک�ه،د اد ډيپار�نت آمر او کله چې �ان�ې له ډيرو هلو �لو وروسته پوهن�ي ته 

  رئيس په تو�ه دنده پرمخ وک�ي. 
استاد په پ�تو، دری، رويس او بلغاريايي ژبو روانې خربې او ليکنې کوي. د بالغاريا 
تر�ن� يې ماليزيا، هندوستان، امريکا او ترکيې هيوادونو ته علمي سفرونه ک�ي. 

  شپ� بچيان لري.
  

  درن�ت
  حرضت بهار 
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Abstract: 

This study thoroughly examines the invention of radio – 

broadly media – and the drastic revolution of new 

technology and its role and impact on media. It sheds light 

on radio programs, how and where to produce them. 

Studio as an important part of journalism has also been 

touched upon. The research also discusses quality and 

characteristics of audio and sound bites. Radio as a 

flagship and widely accessible tool of journalism in 

Afghanistan has been explored with its impression and the 

messages delivered to all classes of its audiences. 

Presenting programs and live shows (presenter and 

anchor) are very vital and essential for being journalist. A 

great portion of this research has been allocated to this 

part. Elements and characteristics of presenters have been 

discussed. 
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This research also studies interview and its components. 

Step of interviews; preparation, conducting, and writing 

have been explained in details. 

The study examines News as an old but important genre 

of journalism. It further shows how to produce political, 

cultural and economic programs and commentary as well 

as current world affairs particularly for radio. This book 

scrutinizes policies of media outlets and how they 

incorporate it into their programs and shows. 

Lastly this research, after thoroughly examining the above 

mentioned points, concludes that Radio is still a more 

visible and widely accessible tools of journalism in 

Afghanistan. Nevertheless technology has revolutionized 

the overall practice of journalism. Waves and frequencies 

of radio still dominate Afghanistan’s media space and 

arena. 

 



Publishing Textbooks 

 

Honorable lecturers and dear students! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious 

issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To 

tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to 

the students of medicine. For this reason, we have published 228 different 

textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and 

Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange 

Service, 100 medical with 20 non-medical textbooks funded by German 

Aid for Afghan Children, 4 non-medical textbooks funded by German-

Afghan University Society, 2 textbooks funded by Consulate General of 

the Federal Republic of Germany, Mazar-e Sharif, 1 textbook funded by 

Afghanistan-Schulen, 1 textbook funded by SlovakAid and 3 textbooks 

funded by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar, Khost, Kandahar, 

Herat, Balkh, Kapisa, Kabul, Kabul Polytechnic and Kabul Medical 

universities. It should be mentioned that all these books have been 

distributed among the medical and non-medical colleges of the country 

for free. All the published textbooks can be downloaded from 

www.ecampus-afghanistan.org.  

 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states: 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of 

textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the 

quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–

art information. In the meantime, translation of English language textbooks 

and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum 

reform. Without this facility it would not be possible for university students 

and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines 

accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge 

obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher 

Education together with the universities will examine strategies to overcome 

this deficit.”  
 

The book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook.  



We would like to continue this project and to end the method of manual 

notes and papers. Based on the request of higher education institutions, 

there is the need to publish about 100 different textbooks each year.  

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate 

or revise their lecture notes or written books and share them with us 

to be published. We will ensure quality composition, printing and 

distribution to Afghan universities free of charge. I would like the 

students to encourage and assist their lecturers in this regard. We 

welcome any recommendations and suggestions for improvement.  

 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the 

books according to the international standards, but if there is any problem 

in the book, we kindly request the readers to send their comments to us 

or the authors in order to be corrected for future revised editions. 

We are very thankful to Konrad Adenauer Stiftung (KAS), which has 

provided fund for this book.  

I am especially grateful to GIZ (German Society for International 

Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & 

Development) for providing working opportunities for me during the past 

seven years in Afghanistan. 

In our ministry, I would like to cordially thank Minister of Higher Education 

Prof Dr Farida Momand, Academic Deputy Minister Prof M Osman 

Babury, Acting Deputy Minister for Administrative & Financial Affairs 

Ahmad Tariq Sediqi, and lecturers for their continuous cooperation and 

support for this project.  

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all 

these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I 

would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues 

Hekmatullah Aziz, Ahmad Fahim Habibi and Fazel Rahim in the office for 

publishing books.  

 

Dr Yahya Wardak 

CIM-Expert & Advisor at the Ministry of Higher Education 

Kabul, Afghanistan, December, 2016 

Office: 0756014640 

Email: textbooks@afghanic.de 



 

 

Message from the Ministry of Higher Education 
 

In history, books have played a very important role 

in gaining, keeping and spreading knowledge and 

science, and they are the fundamental units of 

educational curriculum which can also play an 

effective role in improving the quality of higher 

education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and 

today’s requirements and based on educational standards, new 

learning materials and textbooks should be provided and 

published for the students. 

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very 

thankful to those who have worked for many years and have 

written or translated textbooks in their fields. They have offered 

their national duty, and they have motivated the motor of 

improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish 

textbooks in their respective fields so that, after publication, they 

should be distributed among the students to take full advantage of 

them. This will be a good step in the improvement of the quality of 

higher education and educational process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make 

available new and standard learning materials in different fields in 

order to better educate our students. 

Finally I am very grateful to Konrad Adenauer Stiftung (KAS) and 

our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities 

for publishing this book. 

I am hopeful that this project should be continued and increased 

in order to have at least one standard textbook for each subject, in 

the near future.  
 

Sincerely, 

Prof. Dr. Farida Momand 

Minister of Higher Education 

Kabul, 2016 






