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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
هیژندل شوخو تعیری نو د رت د غوښفنو ې د ټولنا د ېړتیر هم نظل کا نیولاو هک برخاد
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
ېخسفو ې د کوونو هم ې ږد کا خا هم رووو ېړ ناد څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی ې
ژبرړيل د رول تيل هوی خا ېدېء کاد د ې د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف
د  .لم نوی ښرغوو ېسفردېنو ې هو رنو څلم و هم دینښت غوښفنم کو تال څاو هام روواو
ېړ ند بلرو کا نو دیيس کفربونم ې دیيس تاوېد بلېبال ې ېارپ کاد ېاا لام ېارپ
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
لوړ لو لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری ې نو دیيس توېد بلېبل ې ېرپ کد .
هم هر کا د ېفغرن ترشوترنو لوریک د جلتنم کمیټا ې هتوږ مکری مېکا خحیا یدک
څلم تننم کو ېا د د کفرل د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.
یوم تندک خو ېا نوتوړ ګټویک هل سم د ې کد ې هلېرفیر تاوتم تال څاو هام نیا د
یېتوونکا کا د ل دیيس تضمون لوریک ل تل ل ک خو تعیری دیيس کفرل لل .
هم دینښت
هو نمل د کفوی نجیب هللا روېجم ومل
د لوړ هدک کد هخل
کربل ۹۳۱۷

قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو ګهه ګ ه
کېږي .وو زوات شمیر استادان او محصلین نويو معلوماتو تهه س رسهی نهه لهري پهه زاړه میتهود
تدروس کوي او له هغو کتابونو او چپرتونو ګه ګټه اخيل چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه ټیه
کیفیت فوتوکاپي کېږي.
تر اوسه پورې موږ د ننګرهار خوست کندهار هرات بلخ البیروين کاب کاب طبي پوهنتون او
کاب پويل تګنیک پوهنتون لپاره  ۲۷۸عنوانه مګتلف دريس کتابونه د طب ساينس انجنیهري
اقتصاد ژورنالیڅم او زراعت پوهنځيو ( ۹۶طبهي د آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې ۱۶۰ DAAD
طبي او غیر طبي د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې  ۷ Kinderhilfe-Afghanistanکتابونهه د
آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې  ۲ DAUGکتابونه په مڅار رشوف کې د آملان فدرال جمهوري
جرنال کنسولګري  ۲کتابونه د  ۱ Afghanistan-Schulenد صافی بنس لګوا  ۱د سلواک اېهډ او ۸
نور کتابونه د کانراد ادناور بنس  ) KASپه مايل مرسته چاپ کړي دي.
د وادونې وړ ده چې نوموړي چهاپ شهوي کتابونهه د هېهواد ټولهو اړونهده پوهنتونونهو او وهو زوهات
شههمېر ادارو او مؤسسههاتو تههه پ هه وړو ها توګ هه وېش ه شههوي دي .ټ هول چههاپ شههوي کتابونههه لههه
 www.afghanistan-ecampus.orgووب پاڼې ګه ډاونلوډ کوسی شئ.
دا کړنې په داسې حال کې تر رسه کېږي چهې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت د
( ۲۰۱۰ه  )۲۰۱۴کلونو په ميل سرتاتیژوک پالن کې راغيل دي چې:

"د لوړو زده کهړو او د وهوونې د وهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو کهره او علمهي
معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو
فرصت برابر يش د تعلیمي نصاب د روفورم لپاره له انگروڅي ژبې ګه دري او پښهتو
ژبههو تههه د کتههابونو او دريس مههوادو ژبههاړل اړوههن دي لههه دې امرانههاتو ګههه پرتههه د
پوهنتونونو محصلین او استادان نيش کوسی عرصي نووو تازه او کره معلوماتو ته س
رسی پیدا کړي".
مونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونونو رسه مرسته وکهړو او د چپټهر
او لرچههر نههور دوران تههه د پههای ټرههی کېههږدو .د دې لپههاره دا اړونههه ده چههې د لههوړو زده کههړو د
موسساتو لپاره هر کال ه نا ه  ۱۰۰عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.

له ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کووو ،چو هوه لولوو ميولرخ کلوو کو نوون کتا ونوه ولیروخ،
وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه ،لرچوک نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا
تیا کړن ،زمونږ هه واک ک ی

اکړن چ هه ښوه کیییوچ چواا او و وسوته یو د اړونوو هوه

وو،

استادانو او محصلی و هه واک کو و کوړو .هموا نګوه د یواد شوویو ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه او
نظکیات له مونږ رس رشیک کړن ،تک څو هه ګ هوې کله ک اغی من ګامونه هو ته کړو.

د مؤلفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت شهوی دی تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو
علمي معیارونو په اسا برابهر يش خهو بیها هه کیهدای يش د کتهاب پهه محتهوی کهې ینهې
تیروتنې او ستونڅې وليدل يش نو له درنو لوستونرو ګه هیله مند وهو تهر هو خپه نتروهات او
نیوکې مؤلف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږي تر و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.
ګه ډېره مننه کوو
له افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټې او د هغې له مرش ډاکرت اورو
چې د دغه کتاب د چاپ لګښت وې ورکړی دی دوی تر دې مهاله د ننګرهار پوهنتون د ۱۶۰
عنوانه طبي او غیرطبي کتابونو د چاپ لګښت پر غاړه اخیستی دی.
د جې آی زوهت ( )GIZلهه دفهرت او )CIM (Center for International Migration & Development
ګه چې زما لپاره وې له  ۲۰۱۰نه تر  ۲۰۱۶پورې په افغانستان کې د کار امرانات برابهر کهړي
وو ه د زړه له کومې مننه کوم.
د لوړو زده کړو له وزور پوهنم دوکتور نجیب الله خواجه عمهری علمهي معهین پوهنمه دوپلهوم
انجنیر عبهدالتواب بهاسکرزی مهايل او اداري معهین ډاکهرت احمهد سهیر مهجهور مهايل او اداري
رئیس احمد طارق صهدوقي پهه لهوړو زده کهړو وزارت کهې سهالکار ډاکهرت ګه رحهی صها د
پوهنتونونو رئیسانو د پوهنځیو رویسانو او استادانو ګه مننه کهوم چهې د کتهابونو د چهاپ لهړ
وې هڅولې او مرسته وې وررسه کړې ده .د دغه کتاب له مؤلف ګه ډېهر مننهدوی يه او سهتاينه
وې کوم چې خپ د کلونو-کلونو زيار وې په وړيا توګه ګرانو محصلينو ته وړاندې کړ.
همدارنګه د دفرت له همرارانو هر وو حرمت الله عڅوڅ او فهی حبیبي ګه ه مننه کهوم چهې د
کتابونو د چاپ په برخه کې وې نه ستړې کیدونرې هلې لې کړې دي.
ډاکرت وحیی وردک د لوړو زده کړو وزارت سالکار
کاب جوسی ۲۰۱۸
د دفرت ټیليفون۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰ :
اميي textbooks@afghanic.de :

خپلې خبرې
اوسنۍ نړۍ د تکنالوژۍ د پرمختګ نړۍ ده ،چې
څومره پرمختګ کوي ورسره جفت نوي تکنالوژي او
د تولید نوي وسایل رامنځ ته کیږي او خپله تشه ډکوي،
ولې بیا هم د نن ورځې غوښتنې لکه څرنګه چې پکار
ده او ورته اړتیا ده نشي پوره کولی .د تلویزون په
تولیدي خپرونو کې ورځ په ورځ نوي نوښتونو ته
اړتیاده مخاطبان نوي غوښتنې لري او ددې غوښتنو
پوره کول د تولید نوي تخنیکي وسایلو ته اړتیا لري او
تولیدونکې کمپنۍ پکار دي ،چې د غه اړتیا پوره کړي،
اوس هم زیاتره تلویزوني چینلونه په مجهزو تحنکي
وسایلو باندې مجهز دي ولې دوی هم کمبوتات او
نیمګړتیاوې لرې .دا ځکه چې ورځنۍ غوښتنې ورځ
تر بلې زیاتیږي ولې کمیږي نه دا یوازې په تولیدي
وسایلو پورې اړه نه لري ،د سټوډ یوګانو اوتلویزوني
شبکو مجهز کول ډیره ښه او فوق العاده اقتصاد ته هم
اړتیا لري ،ترانسپورتي وسایلو او بشري نیرو ،ملکي
کادرونو ،او هغوی ته معاش ورکول او نوي تکنالوژۍ
سره هم د هغوی لپاره د تخنیکي کادرونو روزل تر څو
تکنالوژي په کار وچول شي او ورځینې پوره ګټه
واخیستل شي .نن سابه پرونۍ ژورنالېزم نه دی پخوا به
دوه واسیلې د خلکو د خبرونې لپاره وې چې یوه یې
أ

سینما او بله یې تلویزون وو .ولې اوس د هر چا په الس
کې تصویري وسیله غږیزه وسیله وینو ،چې د دغو
وسیلو پرمټ نوي او تازه اطالعاتو ته الس رسی پیدا
کوي او نورو ته یې ه په ان واحد کې رسوي نور نو
درسنیو اوسني مخاطبان دې ته اړ نه دي ،چې ۲۴
ساعته د یوې رسنۍ خپرونې واوري یا یې اوګوري
اوسني مخاطب په انالین او انټرنیټي تلویزون کې د
خپلې خوښې د انتخاب پربنسټ عمل کوي پرونۍ
رسنیزې تګالرې د دودیزو رسنیو د عمل په رڼا کې
وضح شوي وې خو د نن ورځې غوښتنه داده  ،چې
مونږ د اوسنیو رسنیزو وسائیلو یا مسائیلو په پام کې
نیولو سره خپلې کړنالرې بدلې کړو.
ژورنالیستان د خبریالۍ د تګالرو له مخې د پېښو د
پوښښ لپاره مشکل اړخونو ترڅنګ یو لړ اخالقي
اړخونه هم لري  ،چې ژورنالیستان یې باید مورعت
کړي او په دې باندې مکلف دي چې رعایت یې کړي.
خو دلته د حقوقو او اخالقو په منځ کې ټکر هم پیښیږي،
چې خبریاالنو ته د عمل په ډګر کې ستونزې او پوښتنې
رامنځ ته کوي.
حقوق عمومأ د جرم د ارتګاب وروسته عمل کوي .خو
اخالق کیدی شي دانسان په داخل کې هروخت عمل
وکړي .کیدی شي په اخالقی لحاظ خبلایر دا اړینه
ب

وګڼي ،چې د یوه تورن زیانمن تصویر خپور کړي حال
داچې په حقوقي لحاظه د جرم او زیان رسونې له تسبیت
او ثبوت پرته د تصویر خپرول منع دي .یا برعکس له
مخاطب نه د یوه ثابت جرم عکس وغواړي .رسنۍ یې
باید وروښیي ،خو که دا دیو کس وژل وي ،دلته مسئله
حقوقي اړخ غوره کوي خو که اخالقی اړح غوره کړي
نو بیا د جرم تصویر نه خپریږي او دشخص حیثیت
خوندي ساتل کیږي .په رسنیو کې مونږ ډیر ځله له دوه
ډوله اخالقو سره مخ کیږو ،چې یو رسنیزو ژورنالیستي
اخالق دي او بل یې ټولنیز .په رسنیزو اخالقو کې
خبلایر ته حکم کیږي او په ټولنیزو کې تلقین ،رسنیز
ژورنالیستي اخالق حکم کوي ،چې پیښې تر محاطبانو
ورسول شي.خو ټولنیز اخالق د ځینو مسائیلو په تړاو
سپارښتنې کوي او کیدی شي په یو نیم مواردو کې
سانسور هم راولي .رسنیز اخالق حکم کوي ،چې د
ځانمرګي برید ژرخبر او رپوټ ورکړو خو ټولنیز
اخالق حکم کوي ،چې له ټپیانو سره مرسته وکړي .دلته
د دواړو د اخالقو پوتقابل رامنځ ته کیږي ،چې خبر یال
په دوه الرو کې واقع کوي .حقیقت دادی ،چې زمونږ
او سنیو اخالقي او مسلکي کړنالروکې ال هم د اخالقو
بحث ګونګ دی او ال هم پردې ټنیګار کیږي ،چې
پخوانۍ کړنالر رعایت شي.
ت

د خبرې چینلونو په پراختیا سره د بیړنیو خبرونو
خپرول په شیبو عمل دي ،خو د سرعت په دغه شیبه
یي پړاوکې هیڅ داسې ځانګړي قوانین او کړنالره نشته،
چې له خبریاالنو سره په چټک خپراوي کې مرسته
وکړي  .په بیړانیو خبرونو کې نن سبا یوازې په یوه
سرچینه بسنه کیږي په داسې حال کې ،چې پخوانۍ
کړنالروکې به دوه درې سرچینې الزمې ګڼل کیدې .د
دې اثر په تدوین او سمونه کې د ژبو ادبیاتو پوهنځي
محترم استاد پوهنیار عبدالصمدروښان نه ستړي
کیدونکي هلې ځلې او مرسته کړي ،د ده په خواکې د
دې اثر په امالیي او انشایي سمون کې د خپل پوهنځي
استادانو او ادبیاتو پوهنځي استاد هر یو سبحان هللا
شهاب او د عکسونو په برخه کې د ژورنالېزم پوهنځي
اجرایه مدیر محمدیعقوب ببرکزي او سبحان جهاني
زیات کوششونه او زیار ګللی دې دوی په ژوند دې
برکت وي ټولو ته د لوی خدای ج څخه بریاوې او
کامیابۍ غواړم.
په درنښت
الحاج پوهنوال دوکتور ماستر واحدي
د ژورنالېزم پوهنځي رئیس
ث
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لومړی څپرکی
 -۱د تلویزیون تولیدي وسایل
موخې
د دې څپرکي تر مطالعې وروسته به محصلين په دې پوه شي چې:
د تلويزيون د تخنيکي وسايلو او د هغو له کړنو سره پوره بلدتيا او
اشنايي پيداکړي.
د بې سيم په څپو باندې لرې فاصلو ته په برقي اشارو د صوت او
تصويري عناصرو انتقال زده کړي.
سټوډيو او په هغې کې موجود تخنيکي وسايل لکه مايکروفون ،کمره ،
کمپيوټر او مکسر وپيژني.
کوچني سيار مرکزونه ،د تصوير جزئيات او د تلويزيون د ثبت دستګاوو
سره بلد شي.
له سټوډيو نه بهر له کمرې څخه ګټه اخيستل ،د تصوير تدريجي پيداکيدل
او محوه کيدل ،ايډيټ او د هغې ماهيئت به په بشپړه توګه زده کړي.
سریزه
د ډله يزو رسنيو په منځ کې تلويزيون داسې وسيله ده چې په خپل اسرار
لرونکي قدرت سره يې د بشري نړۍ پر وګړو باندې خپل بې ساری اثر
غورځولی دی او په خپل ځانګړي جذابيت او راښکون سره يې ټول خلک ځانته
راکښلي دي .نن ورځ د نړۍ په ټولو ځايونو کې له وړو نيولي تر لويانو پورې
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که دا په هره فرهنګي سطحه کې قرار ولري ،له تلويزيون سره بلدتيا او اشنايي
لري او هغه د خپل ژوند ډېر نږدې ملګری ګڼي ،نو په دې اساس د تلويزيون د
لېدلو موجوديت د اجتماعي ژوند په سلوک او په مادي او معنوي تحوالتو کې له
خورا زيات ارزښت نه برخمند دی .تلويزيون له خپل پيدايښت څخه تر نن پورې
ډېرې لوړې او ژورې ليدلي دي تر دې چې دغې نننۍ بڼې ته رسيدلی دی.
تلويزيون د شلمې پيړۍ له اختراعاتو څخه ګڼل کيږي ،د هغه د تکامل مرحلې
زيات پړاوونه طی کړي دي ،په پيل کې له ميخانيک څخه پيل شوی دی؛ دا
ځکه چې د شلمې ( )2۰پيړۍ په پيل کې د ميخانيکي صنايعو انکشاف اوج ته
رسيدلی نه وو او په هغه وخت کې الکترونيکي صنايع وروسته پاتې وو .نو
لرې ځايونو ته د تصوير د لېږدولو مفکوره د پرمختللي انجينري (ميخانيک)
څخه زياته ګټه واخېستله ،څرنګه چې د لومړنيو تلويزيونونو په ساختمان
(جوړښت) کې د ( )Routing Diskد لوحو او آينه لروونکو لوحو د تصوير د
ليږدولو او اخيستلو په منظور ګټه پورته شوه ،خو د ښه کيفيت د نه لرلو او د
نورو په نسبت د قناعت وړ نه وه ،د فزيک د علم پوهانو هڅې وکړې ترڅو
ميخانيکي سي ستم په کامل الکترونيکي سېستم باندې بدل کړي ،څرنګه چې د
راډيو له اختراع څخه وروسته د (مارکوني اوپاپوف) په واسطه صنايع لکه
خاليي تيوب ( )Vacuum Tubeاو همدارنګه تقويه کوونکی ()Amplifier
په  TVترانسميترونو ،آخذو او بې سيمونو کې په سرعت سره انکشاف وکړ او
د الکترونيکي تلويزيون د سېستم د منځ ته راتللو لپاره يې الر هواره کړه ،د
الکترونيکي تلويزيونو د انکشاف اساسي او عمده ستونزه په هغه وخت کې د
تصويري کمرې د څراغونو د ساختمان او ډيزاين او هم دکنسکوف
( )Kinescopeوه ،چې د تيوب په منځ کې يې د الکترونيکي سيګنالونو د
تبديلولو دنده په غاړه لرله تشکيالوه.
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د لومړنيو تصويري تيوبونو د ساختمان مفکوره ( )Picture Tubeپه ننۍ بڼه
د يو امريکايي فزيک پوه له خوا وړاندې شوه ،چې دغه مفکوره د مې مياشتې
په  ۹نيټه ()1۹11م کال کې اوسنۍ روسيه ،بريتانيا او جرمني کې نندارې ته
وړاندې شوه.
باالخره د تلويزيوني کمرې لومړنی څراغ رامنځ ته شو ،چې د زخيرې د نه
لرلو پر بسنټ يې په چارچي توګه کار کولو .په (1۹2۰م) او ( 1۹3۰م) کلونو
کې مختلفې طرحې نړۍ ته وړاندې شوې ،چې په نويو طرحو راښکاره شوې
ولې هيڅ يوې هم ونشو کړلی چې د پوهانو قناعت د کيفيت او حساسيت له نظره
حاصل کړي ،دا ځکه چې د کيفيت له نظره د ميخانيکي تلويزيونونو پر وړاندې
کومه برتري يې نه درلودله.
د لومړي ځل لپاره په (1۹2۸م) کال کې د امريکا په متحده اياالتو کې د دا ډول
تيوب لومړنې طرحه وړاندې شوه او د دا ډول طرحو د تکامل مخکښان په
(1۹2۰م) کال کې د هنګري له هيواد څخه وو او په (1۹2۹م) کال کې د کاناډا
هيواد څخه او په (1۹3۰م) کال کې د پخواني شوروي اتحاد څخه ول .وروسته
بيا په پخواني شوروي اتحاد کې د لومړني ټيوب ( )Picture Tubeطرحه،
چې په عملي بڼه يې کار کولو په (1۹31م) کال کې وړاندې شوه .همدارنګه د
(1۹33م) کال په نيمايي کې امريکايي البراتوار ( )R.C.Aپه شرکت کې داسې
يو ټيوب جوړ شو ،چې د هغې سره په يو وخت کې بې شمېره څراغونه رامنځ
ته شول ،نوموړي څراغونه د خپل وخت له مهمو اختراعاتو څخه ول ،چې
زيات وختونه د مختلفو هيوادونو په تلويزيوني سټوډيوګانو کې د استفادې وړ
ګرځيدل او د ( )1۹پېړۍ په نيمايي کې يې د لېرې فاصلې څخه د ثابت تصوير
انتقال د اروپايي کارپوهانو پاملرنه ځانته را واړوله.
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(جوواني کازلي) ايتالوي په (1۸1۵م) او (1۸۹1م) کلونو کې او په (1۸۵۶م) د
(پانتګراف) ( )Pantographپه نوم دستګاه ،چې (13۶3م) کال څخه يې د
مخابرې لپاره لنډ خطي پيغامونه او ساده خطونه د تلګراف له الرې د فرانسې
پوست په واسطه لېږل پکار واچول شوه .همدارنګه د عکس مخابره د تلګراف يا
تيليفون له الرې وروسته له ډېرو پلټنو څخه د (ارتوکرون) الماني په الس
(1۸۷۰م) کې پيل او تر (1۹۴۵م) کال پورې تکميل شوه .هغه وکړی شول چې
په (1۹۰۷م) کال کې لومړی تصويري اړيکه د برلين او پاريس ترمنځ ايجاد
کړي)2:1(.
(واوژون بلن) فرانسوي مهندس د (1۸۷۶م) څخه تر (1۹۶3م) کال پورې
نوموړی طريقه بشپړه کړه .په (1۸۷3م) يو انګليسي د ( )Mayپه نوم د
تصويري حساسيت خاصيت سيلنوم عنصر کشف کړ او د سويډني (برزولوس)
په واسطه (1۸1۷ن) کال کې يې ثابته کړه او بيا وروسته په (1۸۴2م) څخه تر
(1۹3۴م) کال د خپل تليسکتروسکوب په واسطه د عکس د تجزيې اصول
تجزيه کړل ،په دې ډول لومړني ازمايښتونه په دې برخه کې د آينې په لوبې
سره په (1۸۸۰م) کال د موريس دوبالن په واسطه سرته ورسيدل .پاول نيپکو
( )Paul Nipkowالماني په (1۸۶۰م) څخه تر (1۹۴۰م) کال پورې په خپل
وار سره په (1۸۸۴م) کال کې يو نابغه سېستم د اسا په نوم د يوې صفحې څخه
متشکل ،چې کوچني ،کوچني سوري يې درلودل جوړه کړ ،چې د څرخيدو په
حال کې و ،تصوير به يې خط په خط لوسته او همدارنګه د کاتوري خوځنده يا
متحرکې شعاع په مورد کې په (1۸۹۷م) کال د کمپل د مطالعاتو پر اساس چې
په (1۹۰۸م) کال کې او بوريس او سيلنګ روسي په (1۹۰۷م) کال څخه تر
(1۹11م) کال پوري د کاتوري اشعه (شعاع)لمړنی څراغ په سن پترزبورګ
کې جوړ کړ ،په لمړنيو ازمايښتونو کې دشلمې پيړۍ په نهمه لسيزه کې په داسې
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حال کې چې د کاتوري ټيوب تکنيک او فوتوالکتريک ،سلولو نه يې ظريف
کيدل د يو شمېر توليد شوو نوراني تصويرونو په وسيله د نيپکو له صفحې څخه
او بل يې د جارو کولو په وسيله د يو شمېر توليد شوو الکترونونو په واسطه د
اوسلينګ روسي د انکشافاتو څخه وو .لومړنۍ الره سره له دې لومړنۍ برياوې
ډېر ژر (سبقت) يا لومړيتوب ته ورسيدې او په دويمه الر کې د والديميرزرکين
( )Wiladimir Zower Kinپه (1۹2۷م) کال کې يې ايکونوسکوپ
( )Iconoscopeجوړ کړ ،چې د هغې سره د عکاسي الکترونيکي کمرې
مجهزې شوې او د کاتوري اخيستونکي تيوب هم د هغې په مرسته تکميل شو.
بيا وروسته بې شمېره تيبونه رامنځ ته شول ،چې د رڼا په مقابل کې ډېر حساس
ول او په مختلفو کمپنيو کې له هغې څخه زياته ګټه اخيستل کيده ،نو د تلويزيون
تيوبونو رامنځ ته کيدل د دې باعث شول چې پرمختللي تخنيکي تلويزيوني سېستم
( )Digitalته الره هواره کړي.
دا په داسې حال کې وه ،چې د تلويزيون د پيدايښت څخه زيات وخت نه وو
وتلی ،سره له دې چې بهترينه تربيتي ،تعليمي ،او فني وسيله ګڼل کيږي .له دې
وجې د تلويزيون په تخنيکي کار کې د انجينرانو برياوو دا زمينه برابره کړه،
چې هر ليدونکی د نړۍ په هر ګوټ کې وکولی شي د خپل وړ اسټيشن څخه
دخپل زړه په خوښه پروګرامونه د سپوږمکۍ له الرې او له کيبلي خپرونو څخه
مشاهده کړي او ترېنه ګټه واخلي)3:2( .
 -۱،۱د تلویزیون تعریف
تلويزيون له دوو کلمو ( )teleاو ( )visionيعنې لري او ليدلو څخه ترکيب
شوی ،چې له ليرې څخه د ليدلو معنی ورکوي .په علمي توګه تلويزيون داسې
تعريفوي( :تلويزيون له هغه ماشين څخه عبارت دی ،چې د متحرکو تصويرونو
د اخيستلو او په پوره امانت سره د مقناطيسی څپو په واسطه د ليږدولو ،او په
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عين وخت کې اواز له ځان سره په برکې لري ترڅو د تلويزيون په اخذه کې په
سمعي او بصري توګه مکمل پروګرام وکتل شي.).
په بنيادي ډول تلويزيون په دريو فزيکي مناو والړ دی ،چې عبارت دي له :په
برقي اشارو سره د نوري انرژۍ تمويل ،او د بې سيم څپو په واسطه د دغو
اشارو لېږدول او د نوري انرژۍ سره د دغو اشارو دوباره تمويلول دي ،د دې
ترڅنګ د هغې په خوا کې د اواز د تمويل عمل په برقي اشارو سره او د دغو
اشارو لېږدول د بې سيم د څپو په واسطه او دغو اشارو تمويل د اواز په واسطه
هم اجرا کيدی شي.
 -۲،۱راډیو تلویزیون
سره له دې ،چې تلويزيون نظر راډيو ته پيچلی دی ،ولې دواړه يو د بل سره
نږدې اړيکه لري .زياتره تخنيکي وسايل په دواړو وسيلو کې د استعمال وړ دي.
په راډيو کې اواز په هوا باندې فشار راوړي او ميکروفون د برقي انرژۍ منځ
ته راوړلو باعث ګرځي ،چې دا انرژي وروسته له تقويې څخه د الکترو
مقناطيسي څپو يا بې سيم د څپو په واسطه لېرې فاصلو ته حمل کيږي ،د هوا په
واسطه او د اخيستونکی اسټيشن په واسطه او د اخذې په واسطه اخيستل کيږي
وروسته د يو سلسله افعالو او انفعاالتو څخه د راډيو په اخذه کې دوباره په
صوت باندې بدليږي؛ په داسې حال کې چې تلويزيون له دوو برخو څخه
تشکيليږي ،چې يوه يې نوري اشعه د تصوير د مختلفو اجزاو څخه اخلي او په
برقي اشارو باندې يې بدلوي ،چې دغه برقي اشارې د نور د تناسب په خالف
چې د تصوير اجزاوې د مختلف شدت لرونکې دي ،چې امواج او برقي اشارې
لکه هغه اشارات ،چې په ميکروفون کې د غږ په هکله منځ ته راځي ،د حاملو
څپو يا د الکترو مقناطيسي څپو په واسطه فضأ ته ليږدول کيږي ،چې د
اخيستوونکي انتن په واسطه اخيستل کيږي وروسته له يو سلسله افعالو او
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انفعاالتو د اخذې په داخل کې باالخره د تصويري څراغ په واسطه تصويري
تيوب يا د تلويزيون په پرده د ليدلو وړ ګرځي.
دويمه برخه صوت يعنې اواز دی ،چې د تصوير سره يو ځای د څپو په واسطه
په فضا کې خپريږي د اخذې په واسطه د تصوير سره يو ځای راخيستل کيږي،
د کشف او تقويې تر عمليې وروسته د ليدونکي غوږ او سترګو ته رسيږي.
()1۵2:3
 -۳،۱صوت او تصویر
تصوير په تلويزيون کې لکه اواز په راډيو کې ،چې دي .توپير د اواز او تصوير
په منځ کې ډېر زيات دی .کله ،چې وغواړو د راډيو په واسطه موسيقي ته غوږ
شو او يا د تلويزيون په واسطه منظره وګورو په لومړني حال ،او زمونږ
غوږونه هغه په عجيب قدرت سره اوازونه يو له بل څخه تميز کوي .سره له دې
چې په هره لحظه کې د همسايه هوا باندې د واحد فشار نه راځي ،يعنې ټول هغه
څه ،چې اورو او په واحده لحظه کې واحد فشار په هوا باندې واردوي ،په داسې
حال کې چې د تصويرونو موارد يا هکله کې دغه اصل صدق يعنې سمون
نلري .د يوه تصوير د جوړښت بڼه او د هغې د روښانه او تيارو منطقو توزيع
امکان نلري ،چې واحد قيمت ورته ورکړو او ټول جزئيات وړاندې کړی شي
يعنې نه شو کولی چې ټول تصوير ته په کلي صورت کې د رڼا له نظره واحد
قيمت ورته ورکړو ،دا ځکه چې د رڼا او تيارو شدت له يوې نقطې څخه و بلې
نقطې ته د تصوير پر سطحه توپير کوي او د تصوير له هرې نقطې څخه جال
شعاع تصاعد کوي او د انسان سترګو ته رسيږي .سترګې کولی شي ،چې په
ميليونونو مختلفې شعاع ګانې په آن واحد کې يو د بل څخه تميز يعنې توپير
کړي  ،په دې اساس صوت او تصوير يو له بل څخه توپير کوي .صوت يا اواز
که هر څومره مرتب وي د واحد قيمت لرونکې دي .البته په ټاکلي وخت کې په
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داسې حال کې ،چې تصوير هر څومره بسيطه هم وي .مختلفو وضعي قيمتونو
لرونکی وي ،چې د هغې په واسطه باندې خپريږي چې دغه قيمتونه په مختلفو
نقطو کې د روښنايي او تيارو پر شمېر يو له بل څخه توپير کوي او د هغې ټول
په آن واحد وخت کې معينو نقطو ته رسيدلي شي)۷۵:۴( .
 -۴،۱د تصویر عناصر
که يو تصوير را واخلو هغه تجزيه کړو ،نو وبه ګورو چې نوموړی تصوير د
يو شمېر زياتو روښانه او تيارو نقطو څخه تشکيل شوی دی ،چې نوموړې نقطې
يو تصوير موږ ته راښيي ،د فوتوګرافي کاغذ د سپينو زرو د کوچنيو حساسو
ذراتو څخه جوړ شوی دی ،چې رڼا پر هغې باندې اغيزه کوي .هر کله چې
وغواړو د هغه پر مخ منظره چاپ کړو رڼا د منظرې مختلفې نقطې ،چې د
مختلفو انعکاساتو لرونکې دي د سپينو زرو په ذراتو باندې اچوي ،هغو نقطو ته
چې زياته رڼا رسيدلې وي تورې او هغو نقطو ته چې کمه رڼا رسيدلې وي
سپينې پاتې کيږي ،چې د انسان صورت يا د يو شي تصوير د سپينو او تورو
منظرو د مجموعې څخه رامينځته کيږي.
 -۵،۱د نظر انطباع
کله چې وغواړو د سترګې په هکله خبرې وکړو دا بايد هېر نکړو ،چې سترګه د
داسې خاصيت لرونکې ده چې په انطباع باندې مشهوره ده او هغه دا ده ،چې هر
کله رڼا يې له کومې نقطې څخه په سترګه لګيږي نو سترګه کولی شي ،چې
نوموړې رڼا يې د لنډ وخت لپاره يعنې  1پر  1۶سانيو وروسته د نور له انطباع
څخه په خپل ځان کې حفظ کړي؛ يعنې سترګه کولی شي ،چې تصوير په ذکر
شوی وخت کې وروسته تر هغې ،چې تصوير پناه شي هم کولی شي ،چې ويې
ګوري ،چې د سترګې دغه خاصيت ته د نظر انطباع وايي؛ د بېلګې په توګه :کله
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چې د لرګي يو اړخ وتوږو او هغه په سرعت سره ،چې د لرګي د مشتعلې نقطې
حرکت د يو حالت څخه بل حالت کې  1پر  1۶في ثانيه کې په بر کې ونيسي
وڅرخوو ،نو مشتعله دايره به وګورو او که د نوموړي لرګي سرعت د پورتنۍ
ذکر شوې درجې څخه کم وي په پايله کې به د مشتعل لرګي حرکت هغه دايره
چې د خط بڼه لري نشو ليدلی ،بلکې هغه د يو جال مشتعلې نقطې په صورت کې
وګورو ،د دې علت دا دی چې د لرګي د سوکې په سريع حرکت سره د يوې
دايرې په صورت کې يې وينو.
کله چې د نور شعاع د سترګې يوې شبکې ته د يوه حالت څخه را رسيږي د
سترګې په شبکه کې يوه کيمياوي عمليه د فوتوکيميکل په نوم
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 Chemicalرامنځ ته کيږي ،دغه عمليه د لنډ وخت لپاره ادامه پيدا کوي ،طبعا ً
دغه حالت په مستمر يا دوامداره بڼه د شکل انتقال موموي .د مشتعل لرګي سوکه
د يوه دايروي خط په صورت کې ګورو .د سترګې له دغه خاصيت څخه د
تلويزيون او سينما په اړه کې زياته ګټه اخيستل کيږي)۸۵:۵( .
 -۶،۱د انسان سترګه
د سترګې تشريح زموږ سره مرسته کوي تر څو پوه شو چې د تصوير اجزاوې
څرنګه هغې ته ورسيږي او څرنګه د انسان سترګه د تصوير جزئيات يو له بل
څخه توپير کولی شي.
د انسان سترګه د يوې جمع شوې عدسيې چې د سترګې د مردمک يعنې (کسي)
څخه عبارت دی تشکيل شوې او د هغې په مقابل کې پرده ،چې د قزحيې په نوم
ياديږي وجود لري چې بې شمېرو سوريو لرونکې ده .دغه سوری د مطلوب
کميت په حدودو کې رڼا سترګو ته وړوکې يا غټوي .که چېرته نور زيات وي نو
سوری کوچنی کيږي او که چېرته رڼا کمه وي سوری لويږي .همدا رنګه
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سترګه د يوې نازکې او شفافې غشأ په واسطه پوښل شوې ،چې د (قرينه) په نوم
ياديږي او سترګه د بهرنيو چيچونکو حشراتو څخه ساتي .د (قرينه) د سوريو په
مقابل کې د سترګې په داخل کې شبکه وجود لري.
شبکه له ميليونونو سوريو څخه جوړه شوې چې د رڼا په مقابل کې حساسه ده او
يو ګروپ ته يې عمودونه او بل ګروپ ته يې مخروطه وايي .د عمودونو شمېر
د سترګې په شبکه کې تقريبا ً سلو ميليونو ته رسيږي ،په داسې حال کې چې د
مخروطونو شمېر  ۶،۵ميليونه دي.
د مخروطونو دنده د رنګونو ثبت او له يو او بل څخه توپير دی .برعکس
عمودونه د تورو او سپينو شعاع څخه متاثر کيږي او د عمودونو حساسيت نسبت
مخروطونو ته ډېر زيات دي ،په همدې سبب په تياره کې سترګه يوازې د
عمودونو په واسطه ليدل نه شي کولی ،نو په دې اساس نه شو کولی ،چې په
تياره کې رنګونه له يو او بل څخه تميز يا توپير کړو .د سترګې په واسطې
شبکه کې د ديد قدرت د يو ملي متر په حدودو کې ډېر زيات وي ،چې دغه نقطه
د ژېړې نقطې په نوم ( )Yellow Spotياديږي.
په همدغه نقطه کې زياتره مخرطونه ځای پر ځای شوي دي .د شبکې په واسطه
په  25mmکې پرته د مخروطونو څخه بل شی وجود نلري اما يوازې بهرنۍ
شبکه ،چې يوازې له عمودونو څخه تشکيل شوې ده ،د شبکې اسناج
( )800,000ته رسيږي چې د زيات شمېر شبکي عمودونه د هر بصري
اعصابو په نږدې کې تجمع کړې ده نو په دې اساس موږ نه شو کولی ،چې د
تصوير جزئيات له لېرې څخه تشخيص کړو .اوس مو چې تر يوې اندازې
پورې د سترګې ساختمان يعنې جوړښت وپيژانده نو غواړو چې پوه شو ،چې
څرنګه کولی شو په سترګو ليدل وکړو؟ کله چې نور يا رڼا يې له تصوير يا
1۰

منظرې څخه مقابل په سترګه لګيږي (د قزحيې) د سوريو په واسطه کنترول
کيږي او د سترګې د عدسيې په واسطه راټوليږي د شبکې ميليونونو نسجونو ته
رسيږي .پاتې دې نه وي ،چې رڼا په هره نقطه د تصوير يا منظرې په انساجو
باندې د شبکې ،چې ولګيږي په اشارو باندې تبديليږي .دغه اشارې د بصري
اعصابو د رشتو په واسطه د انسان مغزو ته منتقل کوي ،چې بيا دا ژباړي او
ليدل کولی شو.
 -۷،۱تلویزیوني تصویر
تصویر په تلویزیون کې په دوه ډوله دی:
الف :مرسله یا لیږدونکی تلویزیوني تصویر ( د لېږدولو وړ تصویر) :دغه
تلويزيوني تصوير وسيلې ته اړتيا لري ،چې د رڼا شعاعې په برقي اشارو باندې
بدلې کړي ،ترڅو په دې وسيلې سره د الکترو مقناطيسي او يا بې سيم څپو په
واسطه فضأ ته واستول شي .البته کولی شو چې رڼا د حساسو ځانګړو ټيوبونو
په واسطه په برق واړوو او د مکمل تصوير لېږدول په يوه واحد وخت کې هم
امکان لري .ولې دغه کار د زياتو ټيوبونو استعمال ته اړتيا لري .يعنې د تصوير
د هر جز د تبديلولو لپاره يو ټيوب او د هر ټيوب لپاره يو برقي څراغ پکار ده،
نو له دې کبله علماوو د ټولو تصويرونو د لېږدولو څخه په يوه آن واحد کې
صرف نظر وکړ او په دې فکر کې شول چې د تصوير په لېږدولو کې د يوه
ټيوب څخه ګټه واخلي او د تصوير جزئيات يو په بل پسې په برق واړوي او
ويې لېږدوي.
د تصوير د لېږدولو عمليه يو په بل پسې د جارو کولو يا د تصوير رسمولو
( )Scanningپه نوم ياديږي .پکار ده چې د تصوير د رسم کولو عمليه په ډېر
فوق العاده سرعت سره عملي شي .د انطباع له وخت څخه په کم وخت کې
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صورت ومومي ،تر څو د انسان سترګې د تصوير ټولې نقطې په يوه وخت کې
ولېدل شي.)1۵3:۶( .
ب :د اخذې وړ تلویزیوني یا مستقبله تصویر :دا ممکنه ده چې د تلويزيون په
اخذه کې د زياتو برقي څراغونو څخه کار واخيستل شي ترڅو لېږدول شوی
تصوير دوباره وګورو .د نور د شدت له نظره د دغو څراغونو د هر يوه
روښنايي (چې د تصوير په هره نقطه کې ورڅخه استفاده کيږي) له يو بل سره
توپير لري او د هغوی له مجموعې څخه اخيستل شوی تصوير السته راځي .د
تصوير د مينځ ته راوړلو او اخيستلو پر مهال زياتو برقي څراغونو کارول ،چې
شمېر يې زرګونو ته رسيږي خورا ستونزمن وو ،نو د دې پر ځای د فاسفورس
څخه ګټه واخيستل شوه ،او د تلويزيون نننۍ پرده ورڅخه رامنځ ته شوه ،چې په
دې ورستيو کې جاپاني تلويزيونونه د فلورسنت له موادو څخه ګټه اخلي ،چې
نسبت مخکنيو تلويزيونونو ته ډېر ښه او بهتر تصوير ښکاره کوي)12۷:۷( .
 -۸،۱د تلویزیون کړنې او څرنګوالی
لولو چې په ظاهره د تلويزيون او د هغه کړنې او طريقه پيچلې په نظر راځي،
ولې د هغه اصول په حيرانوونکې توګه ساده دي .د سټوډيو په داخل کې
تصويري صحنه د عدسيې له الرې د کمرې په ټيوب په يوه کوچنۍ صفحه
باندې لويږي .نوموړې صفحه د سطحې لرونکې ده ،چې له زرګونو وړو نقطو
او يا د رڼا حساسو عناصرو څخه تشکيل شوې ده .د نوموړې سطحې هره نقطه
سره له دې ،چې څه مقدار رڼا له کومې برخې د صحنې څخه هغې ته ورليږي د
الکترونيکي بار لرونکې وي .د نوموړې صفحې پر مخ فوتوکاتور يا حساسه
صفحه د الکترونيکي بار لرونکې نقطې طرحې رامنځ ته کيږي ،چې هره نقطه
يې د صحنې د روښانه سيورو سره متناسب ده.
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د کمرې په داخل کې يو الکترونيکي ټوپک باريکه په دوامداره توګه
الکترونيکي ذرات توليدوي( ،نښه نيوونکې باريکه) د الکترونيکي بار لرونکو
نقطو طرحه د حساسې صفحې پرمخ په خطي صورت ،د تصوير هر عنصر په
خپل مسير کې خنثی کوي او په خپل دغه عمل سره متغير الکترونيکي جريان
ايجادوي .دغه متغير جريان د الکترونيکي بار په اندازه د شايعه نه السته راغلې
نمونه – د نظر وړ صحنې د رڼايۍ سره متناسب ده چې دې جريان ته تصوير يا
ويډيويي سيګنال ويل کيږي او تقويه کيږي او د تصوير د ترکيب ميز ته انتقال
مومي.
د ټيوب د صفحې په مخکې يا تشه کې په فلزي اليه باندې پوښل کيږي ،د
سيګنال صفحه چې د هغې پرمخ نور مواد د فوتوکانترکتيو
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 contractiveپه نوم ځای پر ځای کيږي .د نوموړي اليې الکترونيکي
مقاومت د صحنې د روښنايي او تيارو سره د هغې سطحې په هره نقطه کې
تغيير کوي نو له دې کبله د مشابهه يا ورته بار نمونه رامنځ ته کوي ،د ( )Aيوه
الکترونيکي باريکه د ( )Bټيوب له ټوپک څخه په دوامداره توګه د حساسې
صفحې سطحه يوه سلسله نېږدې او موازي خطوط د ځان سره جارو کوي او
هره نقطه په خپل وار سره خنثی کوي ،حاصل شوی بار لرونکی خالص جريان
د کمرې ويډيويي سيګنال تشکيلوي.
همدا چې د جارو شويو عناصرو هر يو خپل اطالعات منتقل کړه «پاک» کولی
شي د هرې نوې رڼا په مقابل کې ،چې پيدا کوي يې حساس شي ،دغه عمل ته
«لوستل» پرله پسې او يو پر بل پسې سريع پروسه ده.
يو تصوير يا کامل قاب په هره ثانيه کې ( 2۵يا  )3۰ځله جارو کيږي؛ د ګټې
اخېستونکو خطوطو شمېر د تلويزيوني سېستم په ستندردونو کې د استفادې وړ
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دي؛ د سارې په توګه 525 :خطه او  725خطه د۸1۹خط سره تړاو لري .د
هر خط يا نقطې د جارو کولو سرعت تر هغې تېز او سريع دی چې زموږ
سترګه د هغې تشخيص باندې قادره ده ،نو د دې لپاره هر څه ،چې سترګو ته
راځي د هغې د پايلې حاصل دی؛ يعنې د شکلي مستطيل مجموعه د مشخصو
افقي خطونو څخه.
د تصوير د سترګې د کموالي لپاره الکترونيکي بريکه لومړی د تصوير طاق
خطونه يعنې  ۷ ،۵ ،3 ،1جارو کوي دغه د جارو وهلو پيدا شوې طريقه د
مالحظې وړ طريقې باندې په فضا کې د انتقال وړ څپو د استفادې وړ سپما کوي
او د دې سبب ګرځي ،چې ډېر زيات استيشنونه د يوه بانډ څخه ګټه اخلي.
د ويدويي سيګنال بيا بدليدل په تصوير باندې نسبتا ً ساده پروسه ده .د آخذې د
ټيوب داخلي پوسته د فاسفورسو يا فلورسنت په پوډرو باندې ککړه ده ،نوموړې
ماده د الکترون د ټکر په اثر تحريک کيږي او نوري فوتوګانې تشعشع کوي .يو
الکتروني ټوپک په اخيستونکي ټيوب کې مشابه الکترونيکي جريان د کمرې
ټيوب ته توليدوي .دغه جريان داسې ده ،چې په تلويزيوني حساسه ماده باندې
ککړه صفحه د کمرې د جارو کوونکي پيوب د باريکۍ سره همزمان د سټوډيو
په داخل کې جارو کيږي ،افقي او عمودي همزمانه تپي الکتروني باريکي تر
خپل کنټرول الندې ساتي.
کله چې الکترونيکي باريکه د آخذې د څراخ صفحه جارو کوي نوموړې صفحه
د هغې په مسير کې روښانه کيږي ،ولې د باريکي قدرت په نقطه کې تغيير
کوي ،د هغې نقطې رڼايۍ هم په تناسب سره تغيير مومي .د ويډيويي سيګنال په
واسطه د تصوير ټيوب د باريکي په تنظيم سره د روښانه او تيارو نقطو طرحې
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د تلويزيوني صفحې د فاسفورس پر ماده باندې راښکاريږي ،چې د صحنې د
تيارو او روښنايي سره ،چې د کمرې په واسطه اخيستل شوي وي متناسب دي.
نوموړی تصوير پناه کيږي او بل تصوير د هغې ځای نيسي ولې د جارو وهلو
باريکه داسې سريع عمل کوي ،چې زموږ سترګې د دې ځای نيونې يا ځای
ناستی د تعقيب څخه عاجز دی او په پای کې موږ پرته له الوتنې يعنې پرته له
ټوپ وهلو څخه واضح تصويرونه ليدلی شو.
د ( )Aپه الکترونيکي باريکه کې د تصويري ټيوب يو ټوپک توليديږي ،چې
شدت يې د تصويري سيګنال په حرکت کې دی .کله چې الکتروني باريکه
تصويري صفحه له يوه اړخه او يا له يوې څېرمې موازي خطوطه يو له بل سره
نږدې ورسره جارو کوي دا د فاسفورس او فلورسنټ د اليې روښانه کېدو باعث
ګرځي .د سيورې نمونه داخلي تصوير د رڼايۍ سره بيا رغوي .د (قاب) هر
تصوير په  525خط کې ( (30ځله په هره ثانيه کې جارو کوي .په اروپا کې
 625خط ( )50ځله په ثانيه کې د باند قوي او د تصوير ټوپ وهلو د کموالي د
حفظ لپاره لومړی طاق خطونه او ورپسې جفت خطونه د هغوی پرمنځ کې
جارو کيږي يعنې تصوير په يو او بل کې اوبدل کيږی .په ساده سيستمونو کې
تلويزيون دغه په يو او بل کې اوبدل شوي تصوير تغيير مومي يو د بل سره
تصادفي اوښکاره اوبدل تصوير ته تاوان رسوي]12۸:۸[.
 -۹،۱رنګه تلویزیون
په رنګه تلويزيون کې د اخيستونکي ټيوب سطحه په منظمو نقطه يي طرحو پر
درې ډوله فاسفورس باندې پوښل شوې ده ،کله چې الکترونيکي باريکه د هغو
سره ټکر کوي تحريک کيږي او پر درې رنګونو لکه سور ،شين ،او آبي باندې

15

تشعشع کوي دغه لومړني رنګونه بيا د نورو رنګونو سره جمع يا يو ځای کيږي
او د هغو څخه پراخوالی منځته راوړي.
هر رنګ کولی شي د رڼا په مختلفو برخو لکه سور ،شين ،او آبي باندې تجزيه
کړو ،د دغې پروسې اصول تر يو حده لکه د تور او سپين تلويزيون په شان دي.
د صحنې تصوير د عدسيې کمرې له الرې په دريوو جالوو رڼا مسيرونو باندې
ويشل کيږي او له دغې الرې وتلې رڼا د سرو ،شنو ،او آبي صافيو سره ټکر
کوي ،د تورې او سپينې کمرې ټيوب چې د هرې صافې شاته ځای پر ځای
شوې د هر صافي شوي تصوير د رڼايۍ او تيارې په نسبت عکس العمل ښيي او
مشابه ويډيويي سيګنال توليدوي ،نو په دې اساس د کمرې ټيوب صحنې د سور،
شين ،او آبي درې رنګونو اطالع او د هرې نقطې د رڼايۍ مقدار عرضه کوي.
ځيني د رنګي اخذو د ځانګړو مدارونو لرونکې ،چې په خپل سر او د ويډيويي
سيګنال د پيچلتياو سره چې د اخذې لېږدوونکو ته را پيدا کيږي تصحيح کوي ،د
صحنې دغه رنګه مدارونه په خپل سر د ځايې سيګنالونو پر اساس د عمودي
فاصلې بېرته رنګ تنظيموي)22۴:۹( .
 .1سپينه څوکه (سروالسيون نوکه)
 .2توره نوکه
 .3د تورم رنګ
 .4شاتنی (د خوب ځای يا ارمګاه) د شا په درشل کې
 .5د افقي خط سره ملګرې تپه
 .6شاته درشل
 .7د وخت جوړونکې سطحه
 .8حذف کوونکې سطحه
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 .9پرستال
 .10توره سطحه
 .11سپينه سطحه ،اطالعات ،تصوير د هر خط په انتها کې او هر حذف
شوی ميدان او وخت جوړونکي زياتيږي.
دغه عمل تضمينوي ،چې تلويزيوني سېستم له کمرې نيولې تر ټيوب او
تصوير پورې په يوه وخت يو د بل سره جارو کوي ،وړوکی رنګه تورم (په
فريکونسۍ پورې اړونده د حاملې څپې الندې) د رنګ د ځای سيګنال
وړاندې کوي.
د دوفام د آيينې د څپو په واسطه ښکاره او واضح تصوير په دريوو ()3
نورو الرو باندې ويشل کيږي او سرې ،شنې ،او آبي برخې نوی طيف
پوښوي .د کمرې ټيوبونه ( )3،2،1اړوند سيګنالونه ايجادوي ،دغه
سيګنالونه کولی شو په همدې بڼه منتقل کړو او داخلي رنګه تصوير د بيا
رغونې لپاره بېرته هغوی سره راټولوي.
سره له دې د رنګه تلويزيون د وړاندې کولو لپاره چې په رنګ وهلو کې هم
بيا رغول کيږي پيچلی سېستم او واسطې ته اړتيا لري )NTSC( .پال
 PALيا سيکام  SECAMدغه دنده د رمزګاري په وسيله او ځانګړو
سيګنالونو رڼايي له دې رنګ سره حاصليږي او رنګ وهل اخذې د سيګنال
روښانه اجزاوو ته ځواب وايي.
په منيتور يا رنګه اخذه کې جال اجزاوې سرې ( ،)Rشنې ( )Gاو آبي ()B
په يو رمز خالصوونکې باندې بيا لوستل کيږی او هر سيګنال د الکترونيکي
باريکی د قدرتونو د کنترول پورې اړونده د اخذې په تصويري ټيوب کې
ورڅخه استفاده کيږي.
1۷

د ټيوب صفحه د دريوو فاسفوري (نقطه يي يا رڼايي) جدارونو څخه تشکيل
شوې ،چې د الکتروني باريکی سره ټکر په صورت کې تحريک کيږي او
سور ،شين ،او آبي رنګونه راپورته کوي دغه سرې ،شنې ،او آبي الګوګانې
ډېر وړوکي ادغام کوي او هغه د مخلوطې رنګ په صورت ګورو ،چې دغه
نقطې شديدې فعالې شي په سپين يا خاکستري رنګ باندې را څرکنديږي.
رنګه تصويري څراغ درې مختلف ډولونه لري:
 .1د نقطه يي نقاب ټوپک (سيوری لرونکی نقاب)
 .2د دقيقو خطونو لرونکی مودل او سوری لرونکی نقاب
 .3تک ټوپک رڼا کولی شو په سرو ،شنو ،او آبي باندې تجزيه کړو.
د دغو زياتو شويو لومړنيو رنګونو متناسب مخلوط زياتره رنګونه بيا رغوي،
دغه مخلوطه غالبا ً د دريم رنګ صورت هم ياديږي نو په دې اساس ژېړ په آبي،
ګالبي په سره او بنفش په شين باندې وي.
الندې رنګ د سره ،شين ،او آبي ترکيب څخه السته راځي .د روښنايي عامل د
هغوی کميت څخه ليرې کيږي.
 .1که يوازې يو فاسفورس فعال شي نو د تلويزيون صفحه په الندې
لومړني رنګ سره ظاهريږي.
 .2که دوه يا درې فاسفورس يو د بل سره ترکيب شي سوری رڼايۍ او
متغيرې درجې د رنګ له نري کيدو څخه (د سير تغيير کول)
حاصليږي؛ د سارې په توګه سو نري شوی په نارنجي بڼه يا ټينګ
ژېړ= قهوه يي.

1۸

کله چې د رنګي مواردو څخه ګټه اخيستل کيږي (مرکب يا رنګ) د سطحې
ظاهري رنګ په حقيقت کې رڼا ده ،چې وروسته د جذب شوې سطحې څخه
باقي پاتې کيږي ،نو په دې اساس د مخلوطه کيدو پروسه تفريقي پروسه ده.
()2۷۵:1۰
 -۱۰،۱د تصویر جزئیات
ډېر واړه جزئيات ،چې په يوه تصوير کې د تفکيک وړ دي په دې ډول تعينيږي،
چې يو سېستم په کوم سرعت سره کولی شي د چارو لويه پروسه کې د يوې
رنګمايي څخه بلې رنګمايي ته تغيير ومومي؟ دغه تغييري نرخ د پرېکونسيو
پرحسب اندازه کيږي ( )۴ميګاهرتز د ( )۵2۵سېستم خط لپاره ( )۵ميګاهرتز د
( )۶2۵خطي سېستم لپاره ټول د (ويډيو فلم) سېستمونه د تصويري جزئياتو د
محدودې د يو حد اکثر لرونکی دی( .د ښکاريدو يا د تفکيک قدرت )په
تلويزيون کې دغه موضوع اساسا ً د يو شمېر تصويري خطوطو تر تاثير الندې
خپريږي .ولې په نهايت کې د تصوير ښکاريدو قدرت او يا د تصوير تفکيک د
ويډيويي دستګاوو په کړنو پورې له عدسيې څخه د اخذې د تصويري ټيوب
پورې تړلي دي .د تصوير په راښکاره کيدو کې نوي يا بې شمېره عوامل موثر
دي ،له هغې جملې څخه د رڼا اچونې تضادونه نا رابلل شوې رڼاګانې په عدسيه
کې ،عدسيه د اسان متن د عمل کشف ،د تصوير واضح کول ،د ويډيويي وسايلو
ډولونه ،د هغوی د استعمال طريقه او نور نو له دې کبله يو ناشفاف تصوير او
نور زيات داليل لري.
د تلويزيوني سېستم قدرت د جزئياتو د تفکيک لپاره د «کارتهات» په وسيله
ازمايل ستندرد تنظيم کيږي ،چې د الس رسی وړ اطالعات د موندلو وړ وي او
د تفکيک د سېستم زياتره قدرت راڅرګندوي .دغه اندازه اخيستنه (يو شمېر
تصويري خطونو) شمير چې د تصوير په ارتفاع کې د تفکيک وړ دي ښکاره
1۹

وي .په  ۵2۵خط کې معموالً ( )32۰خط ( )۴ميګاهرتز د خپرو شوو جزئياتو
زياتره ښکاروونکي دي ،د تړلي مدار سېستم تفکيک حد اکثر (زياد حد) کولی
شي ( )۶۴۰خط ( )۸ميګاهرتز دی)۸۵:11( .
د تلویزیوني کمرې ټیوب

لولو چې د تلويزيوني کمرې د الکترونيکي ټيوب پيچلتيا يوازې په احاطه (يا
دايره) د ويډيويي مسؤولينو د پام وړ ده ،اما د هغې کړنې د صفحې جوړونې په
اجزاوو کې د خپرونې پر توليدي امکاناتو مستقيم تأثير لري .د موجودو عيبونو
له جملې څخه ځينې يې په دا ډول وسايلو کې ذاتي وي او ځينې نور يې د هغو د
کړنو په طريقه منځ ته راځي .د تکنالوجۍ په پرمختګ سره د کمرې نوي
ډولونو تکامل موندلی دی (.)113:12
د اورتیکون ایمېج ټیوب Image Orthicon

له ډېرو کلونو راهيسې د تور او سپين تلويزيونونو اساس ګڼل کيده .د يو سلسله
فني ستونزو په وجود سره د هغې په پکار وړنه په رنګه سېستم کې يو طرف ته
پرېښودل شوي دي او د کمرې ساده ترين يې په ځانګړو خصوصياتو سره
پراختيا موندلې ده (.)1۴:12
ویډیکون ټیوب

د کمرې دغه ټيوب ارزان ،د اتکا او اعتبار وړ دی او اوږد عمر لري او د
تلويزيون په زياتره سېستمونو کې او همدارنګه په تلويزيون او د فلم په نمايشي
دستګاه کې پکار وړل کيږي د هغه کم حساسيت زيات رڼا ته اړتيا لري
(.)11۴:13
د سربو د اکسید کمرې ټیوب
2۰

د رنګه تلويزيونونو په کمرو کې په دې ورستيو کې د استفادې وړ دی؛
حساسيت يې ويديکون له ټيوب نه زيات دی او د ثابتې رنګمايې عکس العمل
لري .د هغو په لومړنيو نمونو کې ،د دغه ټيوب عکس العمل د سره رنګ په
انتها کې ضعيف و او د تصوير د هستې په شا وخوا کې زيات دي ،ولې نن
ورځ د هغې نوي نومونو کې دغه ستونزه حل شوې ده (.)12۴:1۴
ساتیکون ټیوب
يو له هغو ټيوبونو څخه دی ،چې روښانه آينه او تارګېټ اليه يې «تلوريوم
ژوسنيک سليوم» څخه تشکيل شوې ،چې نسبت د سربو اکسيد تارګېټ ته ثبات
لرونکی اوږد عمر لري .نوموړی ټيوب تصوير ډېر ښه ښکاروي او يو السي
خيالي عکس العمل لري .البته د يادولو وړ ګڼو دا چې :د کمرې رڼا ټيوبونه تر
اوسه د شاملېدو او تکامل په حال کې دي ،په مناسبو شرايطو کې د رڼا سطحه او
تضادونو پايله به ډېره ښه وي .په داسې حال کې چې شرايط په مطلوب حد کې
نوي ،سره له دې ،چې ممکن دی چې د خپرونې محتوا د ليدونکو د پاملرنې
لپاره کافي وي .ولې تصويري کيفيت د مفاهيمو د اتکا لپاره موثر وي او د
خپرونې د رالويدلو موجب شي.
د کمرې د ټيوبونو نور ډولونه چې طرحه شوي عبارت دي له :جالنيکون،
پايسکون ،نيوويکون ،اوهاي منسيکون ،د ديو دسيليکون تارګېټ او د ديو ټوپک
ټيوب ،چې زياتره دغه ټيوبونه د کمرې د مصارفو لپاره د حمل وړ پيژندل شوي
(. )2۵3:1۵
 -۱۱،۱د تلویزیون سټوډیو
د تلويزيون مدرنې سټوډيوګانې مختلف شکلونه لري ،د دغو سټوډيوګانو ځيني
يې يوازې يوه دستګاه د فلم د نمايش (تلی سينما) او يوه تلويزيون کمره لري؛ په
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داسې حال کې ،چې سترې سټوډيوګانې د پيچلو فني امکاناتو لرونکې دي ،ولې
يو شی ،چې پر ټولو سټوډيوګانو کې سره مشترکه وجه لري هغه يوازې حاکم
توليد دی ،چې هغه ټول کارکوونکي او د خپرونې برابروونکي په بر کې نيسي.
دوه پوښتنې د يوې خپرونې په برابرولو کې وجود لري:
 .1ايا خپرونه د راتلونکې خپريدو لپاره ثبت کيږي.
 .2يا په هماغه لحظه کې په مستقيم ډول به خپاره شي؟
هغه فهم او درک ،چې د يوې خپرونې د برابرولو لپاره زمونږ لپاره ځانګړی
اهميت لري .په لومړي ګام کې د سټوډيو په شا وخوا کې د صحنې طراحي هنر
په سترګو ليدل کيږي( :خونې يا اطاقونه) پرته له سقف څخه د دريوو ديوالونو
سره بايد يعنې د يوه اوړي باغ د صحنې يوه برخه ،چې په منظم ديکور سره
برابر شوي دي ،بيا وروسته لومړی شی ،چې په سترګو ليدل کيږي د صحنې
زيات څراغونه دي ،ديکور ته متصل ځوړند څراغونه او يا هم د سټوډيو پر
ورغوي باندې ځای پر ځای شوي او د دغو څراغونو هر يو په خورا دقت سره
او په دقيقه زاويه بندۍ سره قرار لري او لزوما ً د ځانګړي منظور لپاره پکار
وړل شوي دي.
سره له دې چې د ستوډيو لويوالي او د زياتو کسانو موجوديت سره سره يو
حيرانوونکی سکوت په هر ځای کې حاکم (اندک) اواز وجود لري او دا د
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سټوډيو اکوستکي ديوالونو د دليل په اثر دی (.)1۷۴:1۶

 -۱۲،۱د تلویزیون سټوډیو او پر هغې کې موجود وسایل
د تلويزيون سټوډيو يو ستر اطاق ياخونه ده ،چې د هر ډول بهرني اوازونو او
اهتزازاتو نه په امان کې وي يعنې هيڅ ډول اوازونه ،حرکت يا خوځښت ونه
شي کولی ،چې هغې ته ور داخل شي حتی که يو لوی ټانګ د هغې په ګاونډ
سرک کې او يا هم هوايي جاز (طياره) هم د هغې پر سر باندې تېره شي ،نو د
 1:1انځور :ديوې سټوډيو نما راښيي

https://www.cgtrader.com/3d-models/interior/other/virtual-tv-studio-chatعين وخت
هغې اواز د سټوډيو داخل ته نه راځي .د دې لپاره چې وکولی شو په
set-19

کې کله ،چې د خپرونې پر خپريدلو پيل کوو د پروګرامونو په تمريناتو باندې
پيل کول هم الزمي دي ،چې څو دانې سټوډيوګانې ولرو ،په سټوډيوګانو کې بې
شمېره څراغونه پکار اچول کيږي ،چې ځينې يې قوي رڼا او ځينې نور يې
ضعيفه او متوسطه رڼا توليدوي ،چې هره يوه يې د اړتيا پر بنياد پکار وړل
کيږي ،د دې لپاره چې نوموړي څراغونه زيات حرارت توليدوي او تر حده
زيات د سټوډيو د ګرموالي سبب ګرځي ،بنا ًء په سټوډيو کې د تهويې يا د
حرارت د مخنيوي مکمل االت او وسايل وجود لري ،چې د هر ډول اواز د توليد
څخه پرته کار کوي .د تلويزيون په سقف يعنې چت کې ځوړند وي او همدرانګه
د

مانيټور

()Monitor

لوډسپېکرونو

 Headphonesاو نورو مشاهده کيږي.
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Loudspeakers

غوږکيو

،۱

(https://www.flatpyramid.com/3d-models/architecture-3dشکل )1:2models/scenes/virtual-tv-studio-news-set-1/
 -۱۳د تولید د کنټرول خونه

د توليد د کنټرول د خونې بڼه او معماري تر اوسه يوه سليقوي مسئله ده ،په يو
شمېر تلويزيوني سټوډيوګانو کې ټول خلک او الزم فني وسايل په يوه لوي اطاق
کې د يو او بل په خوا کې ځای پر ځای کيږي ،دغه طريقه د افرادو د نږديوالي
موجب ګرځي ،ولې له بل اړخ ممکن دی دغه متفاوت فعاليتونه يو د بل سره
تداخل وکړي او د مسووليتونو تمرکز له منځه يوسي ،نو له دې کبله ځينې
تلويزيوني اسټيشنونه دې ته ترجيح ورکوي ،چې د کنټرول د توليد لپاره جال
ځايونه د تصوير د کنټرول اطاق يا ويډيو او يا د اواز کنټرول اطاق په نظر کې
نيسي.
د تلويزيون سټوډيو د کنټرول د توليد له اطاق څخه د دوه پنډو شيشو يا پنجرو له
الرې ليدل کيږي ،په ځيني مرکزونو کې د کنټرول اطاق يا خونه د سټوډيو څخه
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لوړه سطحه کې قرار لري .هر هغه څه ،چې د کنټرول په دغې خونه کې زيات
تر سترګو کيږي منيټورونه دي ،نوموړي منيتورونه په مسلسل ډول د سټوډيو د
کمرو تصويرونه او د نورو تصويري سرچينو څخه نندارې ته وړاندې کوي .د
دغو منيټورونو پرمنځ کې توپيروي منيټورونه ليدل کيږي ،چې د نهايي منيټور
 Final Monitorپه نوم مشهور دي .کارګران د خپرونې د تداوم په نظر کې
نېولو سره کومه ،چې د برابرولو په حال کې دي هغه تصويرونه ،چې له
نوموړو منيټورونو څخه غوره شوي دي له مختلفو الرو هغه په نهايي منيټور
کې راښکاروي .د نهايي منيټور تصوير څرنګه ،چې ثبت شوی هماغسې
خپريږي او هغه لوډسپيکر ،چې د کنټورل د خونې په يوه برخه کې قرار لري د
خپرونې اواز ورڅخه اوريدل کيږي.
د نوموړو منيټورونو د انعکاس لپاره ستر مېز (د تصويرونو د ترکيب مېز) په
نوم قرار لري ،چې د هغې پرمخ زياتې کلي يا سويچونه وجود لري او د
خپرونې دايريکټر يا پروډيسر د نوموړي مېز تر شا قرار لري .د خپرونې
ډاريکټر يا پروډيسر د خپرونې د وخت مسؤول د کمرې د تصويرونو يادونه
عکاسانو ته کوي .د خپرونې ډاريکټر د مايکروفون له الرې د ترکيب د مېز
اطالعات او د کمرې حرکات او د افرادو فعاليتونه سټوډيو ته ورکوي ،او کله
پخپله د تصويرونو ترکيب د مېز سره سروکار لري او د تصويرونو د بدلولو او
انتقال لپاره د مېز پرمخ د مختلفو کليو څخه ګټه اخلي ،په زياتره مډرنو
تلويزيوني سټوډيوګانو کې دا دنده نورو افرادو ته سپارل کيږي او د خپرونې د
سرعت او ګټورتوب لپاره بايد خپل حواس د خپرونې د پرمخ وړلو د هدايت
سره سم تمرکز کړي .يو بل کس ،چې ډايرکټر د غوره شوو طريقو د سرته
رسولو او د تصوير د بدلولو مسؤوليت په غاړه لري دا د (ترکيب مسؤول) يا
تخنيک ډايرکټر نوميږي.
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تخنيکي ډايرکټر د تلويزيوني خپرونې د تخنيکي کارکوونکو د فعاليت مسؤوليت
په غاړه لري .نوموړی سر بېره پر تخنيکي مشورو کولی شي د کمرو په
استقرار او پکار وړنه ،د کمرو په تعويض يعنې بدلولو ،د تصويرونو په ترکيب،
د تخنيکي اړخونو تعقيب د يو مساعدې خپرونې په برابرولو ،او مختلفو
تصويري سرچينو ته رسيدل او نورې دندې په غاړه لري.
د تخنيک ډايريکټر د نورو تخنيکي ملګرو او همکارانو سره د يوې تلويزيوني
خپرونې په برابرولو کې فعاله برخه لري.
 .1د اليټ يا رڼا مدير د يوې خپرونې د رڼا اچونې او طراحې مسوؤل
دی ،ځيني وختونه د ويډيويي تصويرونو پر کيفيت باندې هم نظارت
کوي.
 .2د صحنې طراحي ،چې د صحنو د تعقيب د طرحو مسوؤليت لري.
( .3کريمور) چې د لوبغاړو د څېرو جوړونه تر نظر الندې لري.
د تخنيک ډاريکټر د داخلي اړيکې له الرې يعنې ( )Headphoneپه واسطه
کولی شي د خپل ټيم د هر يو سره اړيکه ټينګه کړي .شکل
د يوې خپرونې اړوند توليدي فعاليت په يوه خونه او ديوه مېز پرمخ صورت
مومي .د تصويرونو تنظيم او نور په سټوډيو کې په بله خونه کې سرته رسيږي.
 -۱۴ ،۱د تصویر د تخنیکي کنټرول خونه
د تکنالوژۍ پرمختګ د اړيکو په اړه د تلويزيوني کمرو پر جوړښت باندې هم
تاثير غورځولی دي ،نن ورځ د تلويزيون حساسو او پيچلو کمرو تنوع او تعجب
لرونکي دي ،په دې برخه کې د سټوډيو نه بهر د يوې خپرونې د برابرولو په
اړه د حمل وړ تلويزوني کمرې د کمرې متصدي ته دا امکان ورکوي چې په
يوازې توګه د تلويزيوني خپرونو توليد سرته ورسوي او تصوير او اواز يوې
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بلې نقطې ته وروسوي ،اما معموالً په سټوډيوګانو کې چې د سترو کمرو څخه
ګټه اخلي ،نوموړې کمرې عموما ً په هايدروليک پايو (پرستال) او يا هم په څرخ
لرونکو دريوو پايو باندې نصب شوي او څو تاريزه کېبل يې د سټوډيو د
ديوالونو له الرې د تصوير اواز واحدونو ( )CCUته ،چې په تخنيکي کنټرول
خونه کې قرار لري وصل کيږي ،په دغه ځای کې د کمرو تصويرونه تنظيم
کيږي او بيا وروسته د تصويرونو ترکيب مېز ته راګرځي؛ د تصوير د توليد د
کنټرول په خونه کې مناسب تصوير ثبت او د خپرېدو لپاره ورڅخه غوره
کيږي ،په ځينې تلويزيوني مرکزونو کې د تخنيکي کنټرول او د توليد د فرمان
خونه په مستقل ځای کې قرار لري او د څو سټوډيوګانو د تصويرونو کنټرول
واحدونه هلته قرار لري .شکل
د خپرونې د توليد د مسوؤلينو د فعاليت د مداخلې يا تداخل نه د ډډه کولو په
منظور په جال خونو کې د توليد کنټرول ،اواز کنټرول او نورې مختلفې رڼاګانې
متمرکزې وي ،د منيټورونو هر يو د يوې ځانګړې تصويري سرچينې سره
وصل دي  -۴-3-2-1کمرې او تيلي سينما دستګاه د ويډيويي نوار نمايش ()TV
ويډيويي ځالګانې ( )Eد ساليډونو دستګاه ( )Sاو ( )Fد توليد دستګاه يعنې د
الکترونيکي حروفو يا هم د خپرونې د عنوانونو ( )CAله سټوډيو نه بهر د
تصويرونو سرچينه ( )Rد نمايش پر وړاندې يا مخکې منيټور ( )PVاو نهايي
منيټور (.)L
کارکوونکي :ډاريکټر ( )Dد ډاريکټر مرستيال ( )DAد تصويرونو د ترکيب
مسوؤل ( )SWتخنيک ډايريکټر ( )TDد رڼايي يا نور اچونې مسوؤل ( )Lد
تصويرونو د تنظيم مسوؤل ( )Vد اواز د تنظيم مسوؤل ( )Aد اواز متصدي
(دکسټ صفح)
2۷

دستګاوې :د صوتي خونه د خپريدو دستګاه ( )ATد صفحې د خپريدو دستګاه
(ګرامافون) لوډسپيکر ،ساعت او د ثبت د څراغونو شاخصونه.
د اواز د کنټرول خونه :د اواز د کنټرول خونه هم د توليد د کنټرول په خوا کې
قرار لري ،يوه شيشې پنجره ده .په دې ځای کې د تصويرونو د ترکيب مسوؤل
د اواز د کنټرول د ستر مېز شاته ناست وي ،چې پاملرنه يې د اواز د کنټرول
کليو ثانيه ګر ستنو ته وي ،چې اواز لوړ او ټيټ نه شي .اواز اخېستونکی د
خپرونې د اواز د کيفيت او د هغې د کنټرول د حجم او د هغې د تطبيق د نهايي
تصوير سره د داخلي سېستم په مرسته د اواز سېستم (متصدي يوم) ته الرښوونه
کوي .د اواز د کنټرول په خونه کې يو بل کس د «ګرامافون» د صفحې په
خپريدو او له صوتي نور سره سروکار لري ،د اواز د صفحې څخه يو الوتونکی
اواز اوريدل کيږي ،د تقويه کوونکي صوت دستګاه او الکترونيکي واحدونو
ايجاد د دغې مجموعې تکميلوي ،له بله اړخه اواز اخيستوونکی کولی شي ،چې
د خپرونې د ډاريکټر فرمانونه او فرمايشونه هم د تصوير او د اواز کيفيت د
همغږی لپاره د داخلي اړيکو د سېستم له الرې واوري.
په ځينو تلويزيوني سټوډيوګانو کې د مقناطيسي ثبت لپاره جال خونه ځانګړې
کيږي په دې صورت کې غوره شوي تصويرونه د توليد د کنټرول په خونه کې
وروسته د تنظيم څخه د تخنيکي کنټرول په خونه کې د مقناطيسي ثبت خونې ته
منتقل او پرهغې ځای کې د پېچلو دستګاه وو په واسطه ثبت کيږي؛ البته د ثبت
په يوه تلويزوني مرکز کې مختلفې برخې د توليد په برخه کې شريکې دي ،د
دغو برخو له جملې څخه د ګريم خونه ،د ديکور هټۍ ،د ګرافيک هټۍ ،د فلم او
عکاسۍ البراتوار ،ارشيف او نورو نومونه واخلو.

2۸

همدا ډول د تلويزيون ستر مرکز يعنې په وړوکې بڼه ،چې مساحت يې ()330
متر مربع طول او عرض يې د  15څخه تر  22مترو او د چت ارتفاع يې 9
متره وي .متوسطې سټوډيوګانې چې مساحت يې ( )672متر مربع طول او
عرض يې د  24څخه تر  28مترو او د چت ارتفاع يې  10متره او باالخره
ستره سټوډيو چې مساحت يې ( )1024متر مربع او طول او عرض يې 32
څخه  32او د چت ارتفاع يې  13متره وي]۷۸:1۷[.
 -۱۵ ،۱له سټوډیو نه بهر د خپرونې استول
د تلويزيون د سپکو وسايلو له پيدايښت نه وړاندې ،د تلويزيون او ويډيويي
خپرونو جوړونه په تلويزيوني سټوډيوګانو او د فرمان په متحرکه خونه او (سيار
واحدونو) چې د ساده خپرونې لپاره ورڅخه ګټه پورته کيدله ،سرته رسيده؛ ټول
دغه ويډيويي ثبت امکانات په ستندر تلويزيوني کمرو باندې خپريدلې (سټوډيويي
کمرو) باندې مجهزې وې ،له بل اړخه د فلم ټيمونه د فلمبردارۍ په ( )16ملي
متره کمرو سره زياتره خبري رپوټونه او مستندې خپرونې به يې برابرولې.
د اوياومو کلونو په لومړيو کې سيال تلويزيون او راډيو پلي مرکزونو د ويډيويي
ثبت وړ تلويزيوني ثبت کمرو ته مخه کړه ،دا حرکت د دې باعث شو ،چې د
تلويزيون خپرونو توليد د زيات انعطاف څخه برخمن شي ،د تکنالوژۍ سريع
پرمختګ د اجتماعي تحوالتو سره يو ځای هره ورځ به يې بهترين کيفيت
وړاندې کوه ،په زياترو تلويزيوني خبرونو کې ويډيويي سپکې کمرې د
فلمبردارۍ د کمرو ځای ناستې شوې ،يو شمېر اطالعات د تلويزيون صنعت د
پکار وړنې لپاره زياتوالی وموند او هر يوه يې ځانګړی مفهوم د تلويزيوني
خپرونې د برابرولو لپاره په برکې درلود.
 الکترونيکي ژورنالېزم )Electronical Journalism (EJ
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د اړتيا وړ الکترونيکي امکانات تر زيات حده د خپرونې په ډول پورې اړه لري
د سارې په توګه امکان لري د يوې بهرنۍ ويډيويي خپرونې د توليد په همغږۍ
کې بايد مجهز ،کامل ،د اړتيا وړ مسايل وي لکه يوه سنګينه ورزشي خپرونه.
د يوه لنډ رپوټ د برابرولو لپاره احمتاالً د زلزله وهلو لپاره د تطبيق وړ کم وزن
امکاناتو ته اړتيا وي ،نو په دې لحاظ په زيات ګمان راډيويي اوتلويزيوني
مرکزونه د خپرونې د برابرولو د سېستم لپاره پراخ امکانات په واک کې
لري]3۵2:1۸[.
 -۱۶ ,۱د متحرک فرمان خونه (په سیاره بڼه د سټوډیو نه بهر د خپرونې
برابریدل اوخپریدل)
د سټوډيو نه بهر خپرونه کې د تصوير او اواز د ثبت امکانات په سترو ټېلرو يا
موټرو کې ثبت کيږي ،د ثبت دغه برخه د يوه کامل تلويزيوني مرکز د اواز او
تصوير د کاملو امکاناتو سره وي (د تصوير د ترکيب دستګاه د رڼا مېزونه د
اواز د ثبت دستګاوې او تصوير ،د ساليډونو د تصويرونو دستګاوې او نور) په
دې برخه کې د يوې خپرونې د توليد سېستم کيدای شي تر  5ستندردي
تلويزيوني کمرې ،چې د پېښې د ځای په شا وخوا کې تيت شوې دي کنټرول
کړي.
د خپرونې د ثبت دغه برخه کيدای شي د يوې موقتي سټوډيو او يا د کنټرول د
خونې په عنوان پکار واچوو او يا د هغې وسايل پکار واچوو او د پېښې پر ځای
کې نصب کړو .د خپرونې محتوا د راتلونکي ثبت د استفادې لپاره د مايکرويو
3۰

( )Micro Viewد خطوطو پواسيله د تلويزيون د متسقيمې خپرونو د خپريدو
استول کيږي .د سنګينو تلويزيوي خپرونو په برخو کې ،چې له سټوډيو څخه
بهر برخو کې شامليږي دغه ځانګړتياوې د تصوير او ثبت له امکاناتو نه
برخمنې دي]3۹۵:1۹[.
 -۱۷ ,۱له سټوډیو نه بهر د ثبت موټرونه
د ثبت دغه امکانات د جوړولو او جمع کولو سېستم دی ،چې د فرمان د يوې
خونې څخه د ثبت په موټر کې تشکيل شوی ،دغه سېستم کې حمل وړ کمرې،
سټوډيويي کمرې ،تلويزيوني ستنډرد ثبت شامل دي ،د موستاژ لپاره نور وسايل
د تصويرونو لحظه ،بيا کتنې او صوتي وسايل هم په دغو موټرونو کې وجود
لري؛ خپرونه کولی شو د ( )2انچه کېسټو پرمخ ثبت کړو نو بيا وروسته هغه په
تلويزيوني مرکز کې مونتاژ شي او يا هغه په مستقيم ډول د مايکروويو په
تلويزيوني مرکز ته واستول شي .د ثبت د موټرونو کړنې ،له سټوډيو څخه بهر د
تلويزيوني خپرونو برابرول ،د ورزشي تلويزيوني خپرونو ثبت او د تلويزيوني
خبرونو رپوټ .شکل
 .1د کمرې تصوير ،چې ممکن وي د الس په واسطه حمل شي او يا
هم په درې پايې باندې نصب وي او انتقال وړ وګرځي.
 .2د يوه کم وزنه فرستندي د انتقال برخه بطري لرونکی ،چې د هغې
بورډ د ( )8کيلو مترو سره په مستقيم تماس کې وي.
 .3دوه طرفه کېبل د ثبت د نقليي په وسيله.
 .4د حمل وړ د ثبت دستګاه.
 .5د حمل وړ پشقاب د  60څخه تر 120سانتي متره غږ تصويرد
نقليې وسيلې څخه د فرستندي مرکزي ريلي استېشن ته استوي ،د
دغې وسيلې برد  16څخه تر 24کيلومتره دي ،په ځينو وختونو کې
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يو الکفتر د ثبت د نقليې وسيلې په منځ کې عنوان په واسطه او
مرکزي ريلي دستګاه کې دنده سرته رسوي.
 .6صوتي او تصويري سيګنالونه د ريلې د پشقابي انتنونو په واسطه د
مرکزي ريلي استيشنونو څخه اخيستل کيږي او بيا خبري مرکز ته
استول کيږي.
 .7په خبري مرکز کې سيګنالونه تقويه کيږي
 .8د مرکزي ريلې اسټيشني او خبري مرکز په منځ کې دوه اړخيزه
اړيکه ټېنګه وي ،يعنې د خپرونې د همغږۍ لپاره[.]3۹۵:2۰
 -۱۸ ،۱د حمل وړ وسایل
په دغه سېستم کې د حمل وړ پوه رنګه کمره د ويډيويي ثبت د کوچنۍ دستګاه
سره متصل کيږي او تر الزمو اصالحاتو وروسته خبرونه د نهايي خپريدو او
تدوين لپاره مجهزې ويډيويي ثبت دستګاه ته منتقل کيږي ،ولو چې د دې سېستم
تصويري کيفيت د ستندرد له حده څخه کمه وي ،ولې د هغې مزايا د خبرونو په
سريع رپوټ کې د ستندرد الندې تصويري کيفيت تر شعاع الندې
راولي.)3۹۷:21).
 -۱۹ ،۱سیار مرکز
د ځينو سيارو مرکزونو ډولونه د يوې يا دوه سپکو تلويزيوني کمرو لرونکې او
د ثبت د يوې وړوکې ويډيويي دستګاه لرونکي ( )VTRيوه انچه وي او په
خبرونو او همدارنګه د تجارتي اعالناتو ډېر پکار وړل کيږي .خپرونه د
ويډيويي ثبت دستګاه په واسطه ثبت کيږي او يا د مايکروويو د خطوطو له الرې
تلويزيوني مرکز ته استول کيږي؛ سيار وسايل کولی شي د يوه فرعي واحد په
عنوان د تصوير او اواز د لېږدولو لپاره د يوه متحرک فرمان اطاق ته هم پکار
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راشي ،د سارې په توګه ،د اسپ ځغاستې او يا سيکل ځغلولو د سيالۍ پر وخت
کې فلمبرداري.
 -۲۰ ،۱کوچنی سیار مرکز
دا ډول مرکزونه د اخباري سريع رپوټونو د استفادې لپاره جوړ شوي وي ،يوه
يا دوه سپکې کمرې او يوه وړوکې د ويډيويي ثبت ،دستګاه لري ،د دغې مرکز
کمرې اواز او تصوير د کېبل له الرې او يا مايکروويو وړو فرستندديو په
واسطه مالتړی مرکز ته انتقالوي ،په اصلي سيار مرکز کې د نظر وړ خپرونه
ثبتيږي او يا د تقويت سټېشن مرکز ته استول کيږي او له هغې ځای څخه خبري
مرکزونو ته منتقل کيږي .په مرکزي سټېشن يا اصلي سيار مرکز کې صوتي او
تصويري سېګنالونه اصالح کيږي او بيا ثبت کيږي.)3۹۹:22(.
 -۲۱ ،۱د سټوډیو څخه بهر د یوې خپرونې د اجرا څرنګوالی
دغه عمل کولی شو په الندنیو طریقو سره د استفادې وړ وګرځوو:
 .1خپرونه د پېښې په ځای کې ثبت او بيا د ځانګړو پيکونو ( )Pekپه
واسطه د تيليفون فرستندي مرکز ته استول کيږي .د سيار مرکز په
راستنيدو سره به سيار مرکز ته تحويل شي .هغه طريقه ،چې نن ورځ
رواج لري د يوه يا دوو انفرادي کمرو لرونکې ده ،چې يوه يې د
ويډيويي دستګاه ( )VTRنه بيله وصل ده او د تصوير انتقال په منځ
کې هيڅ ډول قطع سرته نه رسيږي .په دغه طريقه کې په ويډيو او
نورو پورې اړونده د مونتاژ ټول اعمال د توليد په وروستۍ مرحله کې
سرته رسيږي.
 .2خپرونه د پېښې پر ځای کې ثبت او د ريلې دستګاه له الرې تلويزيوني
مرکز فرستندی ته انتقاليږي .په ليرې پرتو سيمو کې چې د ځمکې
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لوړوالی او ټيټوالی د تصويري سېګنالونو د نقطې په نقطې د ارسالولو
مانع ګرځي يعنې د اړوندو نقطو شتون لکه تپې او غرونه امکان لري،
چې دا اړتيا ولري ترڅو د خپرونې تر ليږدولو مخکې تلويزيوني
مرکزونه ،نقطه په نقطه مناسب سيار مرکز ته منتقل شي.
 .3په ژوندۍ بڼه خپرونه ،د مايکروويو په واسطه (معموالً د سپوږمکيو د
اسټيشنونو په مرسته يا هم هليکوپټرو) په واسطه تلويزيون مرکز ته
استول کيږي ،ترڅو په هماغه وخت کې خپور شي .ولوچې ځينې سيار
مرکزونه له کافي تجهيزاتو نه برخمند دي ،ولې زياتره کوچني سيار
مرکزونه لکه د تلويزيوني خبرونو د رپوټ واحدونه د خپرونې د توليد
او تخنيکي کنټرول لپاره ( )VHFد دوه اړخيزه په دوامداره توګه د
تلويزيون مرکز سره حفظ کوي .کله ،چې توليدي ټيم يا ګروپ له سيار
مرکز څخه ليرې ځای پر ځای شوي وي ،له دغې سيار مرکز څخه د
تکراروونکو اسټيشنونو په عنوان د تصوير او اواز (د پيدا کيدو او
انتقال) د کنټرول لپاره ګټه اخلي.
.1لومړی موضوع د قيدونو د همغږۍ په واسطه بررسي کيږي.
 .2د ويډيو د ثبت دستګاوې په زماني رمز سره د هر ډول مونتاژ او
تکثير لپاره اماده کيږي.
 .3د مونتاژ په خونه کې د خپرونې مسوؤل تصويري او صوتي مواد
الزمي مقطع د اېډټ او حذف لپاره

تر خپل نظر الندې لري او
ياداشت کوي.

 .4مونتاژ د خپرونې د مسوؤل د ياداشت په استفادې سره نوار يا
کېسټ سرنوک کوي.
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 .5د خبرونو مختلفې برخې د کارترېج نوارونو پرمخ د خپرولو لپاره
اماده کيږي.)2۴۰:23(.
 -۲۲ ،۱له سټوډیو نه بهر د کمرې استفاده
هغه تلویزیوني کمرې ،چې د سټوډیو نه بهر پکار وړل کیږي ،په څلورو ګروپو
وېشل شوي:
 .1د سټوډيو سترې کمرې :دغه کمرې د تلويزيوني ثبت په کامله ځانګړتيا
او تخنيکي او هنري ځانګړو پارامترو باندې جوړې شوي.
 .2سترې د حمل وړ کمرې :د حمل وړ دغه کمرې په مناسب حجم سره
غالبا ً له متنوعو تجهزاتو نه برخمنې وي ،چې د هغو بر وسيع کوي د
مختلفو سېستمونو لرونکې ،عدسيه او نما پيدا کوونکې دي .سترې د
حمل وړ کمرې د سټوډيو په داخل کې او د سټوډيو نه بهر خپرونو
لپاره د استفادې وړ دي.
 .3سپکې کمرې :دغه کمرې په سټوډيو کې د بهرنيو ګزارشونو
(رپوټونو) او خبري خپرونو لپاره په هغه موقعيتونو کې ،چې اليې د
حمل  69کمرو لپاره اړتيا ده طرح شوې دي.
 .4وړې د حمل وړ ارزان قيمته کمرې :دا ډول کمرې د کيبلي تلويزيون
په منظور او حتی د ځينو هغو خپرونو لپاره ،چې له سټوډيو نه بهر
کار کوي جوړې شوې دي.
 )1درې پايه د پام د شا پرمخ
 )2د کمرې ځانګړی برج
 )3سپک وزن پرستالونه
 )4سپکه درې پايه.
 )5د الس په ذريعه د حمل وړ کمرې
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 )6هايدروليک سکوګانې په نقليه وسايلو پورې متصل (وصل)
 )7هليوکوپټرونه.)3۹۹:22(.
د تلویزیوني خپرونې په تولید کې د درې ډوله اېډېټ سره مخامخ کیږو:
 .1د خپرونې ثبت سره همزمان ويډيو ايډېټ (د خپرونې په جريان کې د
تصويرونو ترکيب).
 .2د ويډيويي کېسټ (نوار) ايډېټ د توليد څخه وروسته مرحله کې.
 .3د فلم تدوين
 -۲۳ ،۱د ایډېټ ماهیت او اهمیت
ایډېټ په الندې مواردو پورې اړه لري:
 .1د يوې نما تغيير بلې نما ته او د هغې د وخت څرنګوالی.
 .2د تصوير د وخت تغيير ،سرعت او طريقه.
 .3د نماګانو د طول ترتيب.
 .4د تصوير او اواز د مناسب تداوم حفظ.
دغه مواد د خپرونې د تغيير څرنګوالی او جذابيت باندې مستقيم او د تشکيل
شويو عواملو احساسي تاثير لري.
د «هرتس» له هنري نظره ،د مونتاژ بالقوه توانایي او امکانات ډېر پراخه
دي:
 .1يوه تلويزيوني خپرونه کولی شو په يوې کمرې سره برابره کړو ،او بيا
وروسته هغه د ماهرانه مونتاژ په واسطه نامحدوده تنوع يا رنګارنګي
سره ليدونکي ته زماني او مکاني تغييرات القأ يا راونغاړي.
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 .2مونتاژ په دې باندې قادر دی هغه پېښې ،چې په متفاوتو زماني او
مکاني تغييراتو کې پېښيږي د يو او بل په مقابل کې ځای پرځای کړي
اوهمدارنګه مونتاژ کولی شي د ښکارولو په وخت تړلي وښيي يا هغه
لنډ کړي.
 .3مونتاژ کولی شي خپرونې ته اطالعات ورداخل يا يې له هغې څخه
حذف کړي ،دغه ځانګړنې په مختلفو بڼو را ظاهريږي .اصالح يا
حذف يا سانسور ،د بل ايډېټ له طرف کيدای شي ،چې اړين او اضافي
موارد په (مسلسل) ډول يو اړخ ته پرېږدي .ايډېټ د دې وس لري،
چې ترڅو دوه کامالً متضاد فکرونه او يا غير مترادف د يو او بل په
خواکې ورته کيږدي.
 .4ايډېټ د صحنې د عواملو په منځ کې متقابلې اړيکې ايجادوي .هغه
اړيکه ،چې ممکن هيڅ وجود ونلري.
 .5ايډېټ هغه عامل دی ،چې د غوره کولو پر اساس او دغه غوره کولو د
کيفيت د څرنګوالي پر اساس ،چې کولی شي د ليدونکي عکس العمل
او تاثير د پېښو څخه تر تاثير الندې راولي.)1۰۹:2۴(.
 -۲۴ ،۱د تلویزیون ډاریکټراو ایډټ
د فلم جوړونې په صنعت کې ايډيټر يو متخصص او د هغه ملګري يې د ايډېټ د
تکتيک اجرايي مسوؤليت په غاړه لري .هغوی د فلم تر ايډت وروسته نهايي
پايله د بررسي او تعقيب لپاره کارګرانو ته وړاندې کوي او تر هغې وروسته
نهايي ايډت وروسته د توليد مرحلو څخه د نمايش لپاره برابريږي.
د تلويزيون په صنعت کې ډايرکټر همزمان د خپرونې ايډيتور دی ،په ځانګړي
توګه که هغه د خپرونې د ثبت په وخت کې د تصويرونو د ترکيب پر ميز کار
کوي.
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په زياتره تلويزيوني خپرونو کې حتی کله ،چې د تصويرونو د ترکيب مسوؤل يا
تخنيک ډاريکټر د خپرونې د ډاريکټر تر نظر الندې دنده لري ،دغه دنده کولی
شي ،د ايډيټ پروسه د ثبت پر جريان کې او يا په بل عبارت په هغې (لحظه)
کې کامليږي؛ څرنګه چې دوه ځلي ايډېټ کېږي ،نو د ويډيو پرمخ باندې اړتيا
بايد چې يوازې او يوازې تکميلي او اصالحي اړخ ولري.
په دې ترتيب د مناسبو نماګانو واردول او يا د غير اړينو لحظو حذف کول د
ژوندۍ خپرونې په برابرولو کې چې د ثبت په وخت کې ډايرک خپريږي د نظر
وړ الس رسی ،او د حساسيت لرونکو اعمالو سرته رسول د زيات حساسيت
لرونکي دي.
د تلويزيون ډايرکټر د يوې خپرونې په برابرولو کې مختلفې طريقې لري ،د هغو
ځيني د تصوير په عالمو اېښودلو سره ،د تصوير ټول انتقاالت تعينوي او ځيني
نور بيا د تصوير د لېږدولو طريقه او ايډېټ د تمرين په وخت کې مشخص کوي
او يا هم د ثبت او خپرېدو پر وخت کې په دې برخه کې تصميم نيسي.
د تلويزيون ډايرکټر د تصويري منيټورونو په دوامداره کتو سره ،چې د ستډيو د
مختلفو سرچينو تصويرونه ښيي ،د خپل نظر وړ تصوير په مناسب وخت کې
غوره کوي او يا د تصويرونو د ترکيب د مېز کم فشار سره هغه اصلي ځای ته
لېږدوي ،امکان لري چې نماګانې مخکې تر مخکې په دقيقه توګه تعين شوې وي
او يا هم د تصوير اخېستونکو کمره مينانو په واسطه غوره شي او پر همغه
وخت کې د ويډيويي فلم څخه ګټه اخيستل کيږي ،هغه د ثبت پروخت کې په
دقيقو محاسبو سره هغه وخت يې د خبر د تداوم مسير ته واردوي يا بيا وروسته
د ثبت ختم څخه د ثبت وخت ورزياتوي.
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له هغه ځايه ،چې منيټورونه ،د تصويرونو ليږدول په دايمي توګه تصويري
سرچينې نندارې ته ږدي ،د ټولو کمرو حرکتونه او مختلفې تصويري سرچينې،
د تماس په کال کې فلمونه او نورې برخې د ليدلو وړ دي او ډاريرکټر د خپل
زړه په خوښه انتخاب سره د تصويرونو له دغې مجموعې څخه د خپرونې
جوړولو ته روح ورکوي ،له بلې خوا ډاريکټر د خلکو په هدايت سره او د غوره
شويو تصاميمو او موجودو انساني عواملو په همغږۍ سره د تلويزيوني خپرونو
په جوړونه کې خپلې موخې ته رسيږي او اهميت بايد السته راوړي ،د
تلويزيوني صنعت د پيدايښت په لومړيو کې ،خپرونې په ژوندۍ بڼه خپريدې ،په
دې ترتيب هغه تصميمونه ،چې ډاريکټر د ثبت په جريان کې د بېرته راګرځيدلو
وړ نه وي.
د مقناطيسي کېسټو پر مخ د ثبت په راتللو سره ،د تلويزيوني خپرونو په
برابرولو کې مختلف تکتيکونه ممکن شول ،چې د ژوندۍ خپرونې په برابرولو
کې غير عملي وه ،د دا ډول طريقې ښودل د ويډويي نوار (کېسټ) په امکاناتو
او پراخوالي او پيچلتيا پورې اړه لري ،مختلفې طريقې ،چې د تلويزيوني
خپرونې په برابرولو کې د استفادې وړ ګرځي عبارت دي له:
 .1د خپرونې مستقيم ثبت :په دغې تلويزيوني طريقې کې د مقناطيسي
کېسټ پرمخ په کامل ډول ثبت صورت مومي ،مقناطيسي کېسټ
(ويډيو) د مستقيم ثبت او مسايلو په عنوان پکار وړل کيږي تر څو د
هر ډول خپرونې طرحه کول د بيا خپرېدو لپاره د هغې په نهايي
بررسي سره مکمن شي ،د ايډېټ دغه طريقه د تصويرونو د ترکيب د
مېز پر مخ د خپرونې د اجرا کولو په وخت کې سرته رسيږي او
خپرونه د نوموړې مرحلې په پای کې د خپرولو لپاره اماده کيږي.
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 .2دوه ځلي برداشتونه :د تلويزيون په دغه طريقه کې په معمولي ډول
لومړی د کېسټ پر مخ ثبت صورت مومي ،ولې هغه برخې ،چې د
شکلونو لرونکي دي د لوبغاړو په اجراء کې د خپرونې د تخنيکي
مسايلو برابرول خپرونه بيا ثبت او د غير ضروري خپرېدو ځای نيسي
د تکراري ثبت برداشتونه او عملي د هغوی ځای نيول الزمي دي ،چې
ايډېټ يې وروسته له ثبت څخه راشي ،د سارې په توګه د نماګانو په
داخل کې سرته ټکان ورکول د مخالف يا موفقيت په عالمو د اړتيا وړ
عکس العمل نماګانو ته وي.
 .3ناپيوسته ثبت :د تلويزيوني خپرونې په دغه طريقه کې په مختلفو
فعلونو او نماګانو باندې وېشل او هر يوه يې په جال توګه ثبت کيږي
کله کله څو برداشتونه د يوې پېښې څخه ثبت کيږي او ډاريکټر يوه
متناسبه نما د هغو له منځ څخه غوره کوي ،د دغو فعلونو طول يا
نماګانو ته تغيير ورکوي ،د تصويرونو د ترکيب د مېز پر مخ سرته
رسوي ،بيا وروسته ويډيويي کېسټ د ايډېت پر وخت کې فعلونه
اوغوره شوې برخې ممکن دي ،د څو نماګانو سره شامل وي ،په
ترتيب سره د يو او بل په څنګ کې قرار لري ترڅو خپرونه کامله
شي ،همدارنګه په دغې برخه کې د خپرونې صوتي ځال د اصالح وړ
ده او کيدای شي مختلف اوازونه (د متن لپاره موسيقي) او صوتي اثارو
د مختلفو صوتي کېسټونو څخه ويډيويي کېسټ ته منتقل کړو ،له بلې
خوا ځانګړی تصويري انعکاس د ايډېټ شوي کېسټ پرمخ اجراء
کيږي.
 .4د يوې پارچې ثبت تصويري سرچينې :په دې ځای کې د هرې
تصويري سرچنيې وتل ( )VTRد مقناطيسي ثبت دستګاوو سره په
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جال توګه وصل کيږي ،نو په دې لحاظ عمالً د ترکيب مېز د
تصويرونو څخه ګټه اخيستل کيږي او د تصوير ټول انتقاالت د ايډېټ
په مرحله کې تر ثبت وروسته سرته رسيږي .د ايډېټ په دغه طريقه
کې ويډيويي کېسټ د کمپيوټر د پيچلې دستګاه په مرسته ،چې د
مقناطيسي ثبت له دستګاه سره وصل ده ،سرته رسيږي ،نو له دې کبله
د خپرونې د جوړونې د ايډېټ عمليه په دقيقه توګه محاسبه شوې او د
الکترونيکي پېچلو دستګاوو موجوديت ته به اړتيا ولري.)322:2۵(.
 -۲۵ ،۱په کلي توګه د تلویزیون په خپرونو کې درې ډوله ایډېټ پکار وړل
کیږي
په تلویزیون کې د قطع عمل
قطع د تصوير د انتقال ساده بڼه ده ،د دوو موقعيتونو کړنې بال فاصله يوه د بل
سره په اړيکه کې وي ،ناڅاپي تغيير سريع او قوي تاثير تدريجي تغيير په
ليدونکي کې لري ،نو له دې کبله د زيات طاقت لرونکي دي ،په څو داليلو يې
بلې نما ته قطع کوو:
 .1د تاکيد لپاره
 .2د هدايت يا پاملرنې لپاره ،له موضوع څخه متفاوت لوري ته.
 .3د موضوع د حرکت په وخت کې د ځانګړو ديدګاوو د حفظ لپاره.
 .4د نما د طوالني کېدو د مخنيوي لپاره.
قطع لکه د نورو توليدي کړنو په شان بايد د موخې لرونکي وي ،يوه قطع پرته
له علت څخه د تصوير پر دوام له وقفې سره مخ کوي او کيدای شي ،چې مخکې
نماګانې په کاذب ډول منځ ته راوړي ،ولې ځيني نور بيا په دې عقيده دي ،چې
مخکې قطع د عملي تصوير ته ورته دي ،چې د انسان سترګه يې د موضوع د
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تغيير په وخت کې او د ليدلو په وخت يې سرته رسوي ولې دا بايد ذکر کړو،
چې نوموړې دوه عمليې يو او بل ته څه ورتوالی نه لري؛ دا ځکه ،چې د انسان
سترګه په کاملې پوهې سره د محيط شا او خوا ته حرکت کوي او له دې سره يو
ځای په درستي سره جهتونه پيدا کوي.
قطع :پاملرنه د يو ځای نه بل ځای ته منتقل کوي ،نو په دې اساس ليدونکی اړ
دی ،چې د هرې نوې نما دوام ورک او تغيير کړي ،نو په دې اساس په سريع
قطع کولو کې ،د تصويرونو ذهني تعقيب د ليدونکي په واسطه به ستونزمن کار
وي .په هغو ځايونو کې ،چې نماګانې کامالً نامشابه يو د بل سره قطع کيږي ،نو
ليدونکي به د نماګانو د اړيکې د تداوم د ستونزو له درک سره مخامخ شي.
په څو طریقو سره کولی شو ،چې له مخکې نماګانو سره اړیکه ټینګه کړو:
 .1ويل :پېژندل يا راتلونکې نما ته اشاره.
 .2پېښه :د علت او معلول د اړيکې برقرارول.
 .3ورته موضوع( :شخص) په هرو دوو نماګانو کې.
 .4صوتي تداوم.)22۶:2۶( .
 -۲۶ ،۱د تصویر تدریجي پیدا کول او محوه کیدل (ښکاره کیدل او پټیدل)
د تصویر تدریجي پیدا کیدل :نوموړې مرحله د پېښې د ادامې لپاره سريزه رامنځ
ته کوي ،که دغه تدريجي پيدايښت د تصوير د تلويزيون پر صفحه ورو وي نو
دا د يوې مفکورې د پيدا کيدو بڼه القاء کوي يعنې رانغاړي ،د تصوير سريع پيدا
کيدل لږ غوندې ورو د عمل قطع رامنځ ته کوي.
د تصویر تدریجي محوه (پټېدل) :د تصوير سريع محوه او سريع انتقال په
توروالي سره لکه د پېښې د پای لپاره پکار وړل کيږي ،په داسې حال کې ،چې
د تصوير محوه په ورو توګه پېښې ته په ارامۍ سره د پای ټکی ږدي.
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تدریجي محوه او را پیدا کیدل د تصویر (ورکیدل او ښکاره کیدل) :د دې طريقې
د دوو فعلونو پيوند د پېښې په تګ الرې کې وقفه رامنځ ته کوي ،د آهنګ حالت
او ضرب په نسبي سرعت سره د توروالي زمان او عمل د هغو په منځ کې
اړيکه لري ،کولی شي د تصوير د دا ډول انتقال څخه د دوو فعلونو د اتصال
دوام ،اهنګ د ضرب د وخت لپاره ،چې مقصد يې د زمان تغيير په مکان کې
دی ګټه واخلي ،د داسې دوو محرک څخه ډکې صحنو د انتقال په منځ کې ،چې
په وقفه يي توګه عمل کوي ،چې د دايمي پېښې په پېښېدو باندې تاکيد کوي؛
څرنګه ،چې دوې مرحلې د پېښې د پای لپاره قطع او د پېښې د پيل لپاره قطع
وقفه يي السته راشي ،بل شی به نه وي يوازې د يوې نما د حذف يا البراتواري
اشتباه تغيير به وي.
 .1د قطع ترکيب ،د نوې نما تدريجي پيدايښت باندې تاکيد کوي.
 .2د قطع او محوې ترکيب د بصري تاکيد حالت لري او معموالً د والړو
نماګانو د يوې برخې څخه ګټه اخيستل کيږي لکه :تصويري لوحه او
نقاشي.)32۷:23(.
 -۲۷ ،۱یو او بل ته تیرېدل د یوه تصویر تدریجي محوه کول په بل تصویر کې
د دوو تصويرونو تيرېدل دا په حقيقت کې د دوو تصويرونو پيدا کيدل او محوه
کيدل په يوه وخت کې دي ،يو تصوير محوه يا نابوديږي او بل تصوير را پيدا
کيږي ،په مرحله کې دوه موجود تصويرونه په يوه لحظه کې پر يو بل باندې
برابر او په يوه وخت کې د لېدلو وړ دي او بيا وروسته په زيات ښکارېدو سره
يو په بل پسې محوه کيږي ،د دوو تصويرونو تيرېدل يو له بل څخه د تصوير د
نرم انتقال څخه دي ،چې د پېښې په بصري سير يا تګ لوري کې وقفه منځ ته
نه راځي ،د تصويرونو سريع تيرېدل د يو او بل څخه معموالً د پېښې په نژدې
کولو داللت کوي.
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(موازي پېښه) کله ،چې د يو بل څخه په تيرېدو کې ورو يا سست والی راشي نو
په زمان او مکان کې توپيرونه رانغاړي؛ معموالً د دوو تصويرونو تيرېدل يو له
بل څخه د متوالي نماګانو د پرتلنې لپاره وړل کيږي.
 .1سريع يا تېز تيرېدنه.
 .2سلو يا ورو تيرېدنه.
 -۲۸ ،۱سریع قطع
په لومړۍ مرحله کې د مختلفو نماګانو د قطع اندازه د تصويرونو د انتقال
موخې ،انګيزې ،د نماګانو تداوم او تطبيق پورې اړه لري؛ سره له دې ،چې
زياتره د تصويرونو د ترکيب مېزونه د تصوير د سريع قطع کولو لپاره او د
زياتو امکاناتو لرونکي دي ،ولې له بصري نظره د داسې عمل انعکاس
ازارونکی دی او ډېر محدوده پکار وړنه لري؛ له بل طرفه د يوې صحنې
نماګانې سريع قطع په يو او بل کې د نويو تصويرونو سره مخ کيږي او ډاريکټر
اړ وي ،چې ورته او يا تکراري تصويرونو څخه ګټه واخلي.
د تصويرونو د سريع قطع عمل د پيوسته پېښو په منځ کې توليدي ټيم کيدای شي
تر فشار الندې راولي ،دا ارقام د خپرونې په توليد کې ستونزه نه حلوي.
د تلويزيون په ثبت کې لکه فلم ،د قطع د سرعت هر ډول امکانات وجود لري،
لکه څومره ،چې لحظه يي امکانات يعنې اجراء شوی تصوير انتقاالت د
تصويرونو د ترکيب د ميز په منځ کې کم وي او اضافي نماګانې راتلونکي ايډېټ
لپاره لنډې وي ،د ويډيويې کېسټ ايډېټ به دقيق وي ولی زيات وخت ته به اړتيا
ولري.)32۹:2۷(.
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 -۲۹ ،۱د تصویرونو د ترکیب میز
په لومړي سر کې د تصويرونو د ترکيب مېز پېچلې دستګاه په نظر کې راځي
مختلفې طرحې او نمونې د اوس لپاره ورڅخه د تلويزيوني تخنيکي کړنو لپاره
ګټه اخېستل کيږي.
 -۳۰ ،۱د تلویزیون د ترکیب مېز د مختلفو برخو لرونکی دی
 .1هغه تجهيزات ،چې د هغو په مرسته کولی شو ،چې د تصوير مختلفې
سرچينې يو او بل ته (قطع) يا سوتېچ کړو يا هغه يو له بل سره يو
ځای کړو ،د نظر وړ تصوير غوره کول د ثبت لپاره او يا هم د هغې
غوره کول د خپرېدو لپاره.
 .2د بټنو قطارونه د تصوير د انتقال لپاره په مخکې لېدونکو منيټورونو
کې نوموړي منيټورونه د ټولو تصويرونو د ښکاره کولو لپاره دي ،چې
د ټولو تصويرونو بررسي ،د نماګانو ترتيب او ليدل پکې سرته
رسيږي.
 .3ځانګړې برخه ،چې (ويډيويي) تصويرونو ته انعکاس ورکولو ته
ځانګړې شوې وي او د هر ډول نماګانو تجمع او تغيير د رامنځ ته
کېدو امکان لري ،لکه د تصويرونو رايپ کول ،استرت کول په
خپرونه کې.
 .4له لېرې الرې څخه د کنټرول احتمالي امکانات ،د ساليډونو نمايشي
دستګاه ،د فلم نمايشي دستګاه ،تيلي سينما ،د ويډيو د ثبت او خپرولو
دستګاوې (له سرچينو څخه د تصويرونو د مخکې او شاته وړلو ،توقف
په الره اچول سرچينې څخه).
 .5د خپرونې په منځ د عنوانونو ورداخلولو امکانات ،ترکيبي رنګونه او
نور.
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 .6هغه برخې ،چې غوره شوې مجرا ښکاره کوي او پر کمرې پورې
اړوند څراغونه ،او د تصوير منيټور ،د (فرمان څراغونه) روښانه
کوي.)3۰1:2۸(.
 -۳۱ ،۱د تصویرونو د ترکیب میز اصلي کړنې
د تصویرونو د ترکیب د مېز اصلي برخې په الندې توګه دي:
 .1قطع او سوتېچ :د تصوير تدريجي محوه ،تصوير پيدا کېدل ،د تصوير
تيرېدل ،او تصويري سرچېنو يو له بل سره ښودل.
 .2د سرچینې زیاتوالی او کموالی ښودل د تکمو یا اړوند د الستې په
واسطه( :فيل الستی او د يو او بل څخه د تيرېدو الستي).
 .3د تصویونو سرچینې د مجموعې په منځ کې قطع :د تصويرونو د
ترکيب مېزونه په مختلفو ډولونو او اندازو او پېچلتياو او مختلفو
امکاناتو سره وجود لري ،د تصويرونو د ترکيب د مېز اساسي امکانات
عبارت دي له :د قطع تکمي سوتېچ ،چې د متقابلو تصويري قطع منځ
ته راوړي ،د تصوير ترکيبي قيد الستي ،چې د هغې په مرسته کولی
شو د تصويري سرچينې وروستي تصوير يو د بل څخه تېر کړو او يا
يو يې محوه کړو او بل رامنځ ته کړو.
د تصويرونو د ترکيب ميز رايجه بڼه ،دوه خطه ،څلور خطه ،په تکمه
يي رديف يوه د تصوير سرچينه دوه چنده وي ،په ځيني نويو طرحو
کې د تکمې يا سوتېچ د هر رديف لپاره د ترکيب مسؤول کولی شي د
پيچلي تصوير انعکاس د هغې حافظې ته ورکړي او کله ،چې الزم
وګڼي ورڅخه ګټه پورته کړي.
د تصويرونو د ترکيب دا ډول ميز د تکمو د قطارونو لرونکی لکه A-
 Bاو  C-Dوي ،دغه حالت کولی شي د کمرې د تصويرونو ترکيبات
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په يو لړ تکمو کې لکه  Aاو  Bکې تنظيم کړي او همدارنګه په دويم
لړ کې د  Cاو  Dتکمې ،چې د قطعې په اعمالو سره او يا هم د
تصويرونو د يو بل څخه د تيرېدلو همکاري سرته ورسوي ،قيد الستی
په نوموړي مېز کې د دوه سري يا دوه سره لرونکي کلي ګانو
تصويري پايله يو او بل ته پوهوي.)13۰1:2۹(.
 -۳۲ ،۱په تلویزیون کې د ایډېټنګ د مراحلو اساسات
 .1غوره کول :په ( )Editingکې مطلب په دې برخه کې په دې معنا
دی ،چې ترڅو هغه مطالب ،چې غواړو ويې کاروو او يا هغه مطالب،
چې نه يې غواړو ويې کار وو غوره کړو ،چې که زموږ غوره شوي
مطالب د خوښې سره مطابقت ولري نو پکار ده ،چې په زړه پورې
صحنه يا شات له معنا ډک منسجم او معتبر غوره کړو.
 .2پیوستول یا اړیکه ورکول :د مطالبو تر غوره کولو وروسته بايد په
داسې ډول وصل يا اړيکه ورکړل شي ،چې د وصل توکو يو تسلسل او
يوالی په مفهوم کې وي او د هغې تأثير وليدل شي ،هر تصوير او هم
اواز بايد د يوې معنا او مفهوم لرونکی وي ،وروسته تر هغې کله ،چې
د ايډېټنګ مرحلې ته ور داخل شو نو په نتيجه کې بايد د دوو عنصرو
او مطالبو په منځ کې بايد جوړښت او ترکيب وي ،ترڅو يو ځانګړی
جريان رامنځ ته شي او د توليد د يو کلي معنا او مفهوم باعث شي ،دا د
دې لپاره هر کله ،چې د يو مطلب او يا د يوه قسمت يوه برخه په
يوازې توګه واخېستل شي پرته له معنا به وي.
 .3د یو سلسله وضایحو یو ځای کیدل د ایډېټنګ په اړیکه کې :د يو
واضح تسلسل رامينځته کيدل داسې دي ،چې يو راډيويي او تلويزيوني
پروګرام او يا يو فلم د مختلفو مواردو او عناصرو څخه جوړيږي.
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پکار ده ،چې نوموړي مواد  Editشي؛ کله چې ايډېټ شول نو يو
احساس او اړيکه ايجاد شي نو په داسې حال کې بايد منتاژ هم دغه
احساس په ځان کې ولري ،نو دلته دي ،چې لېدونکي او اورېدونکي
احساس وکړي ،چې مواد او عناصر په زياتې همغږۍ سره ايډېټ
شوي او صحي او درست حالت کې قرار لري ،په اړه يې تاسو کولی
شئ چې مختلفې الرې او چارې د مطالبو د بيان لپاره که غواړئ يې
چې وايې ورئ پيدا کړئ.
 .4د  Editingنقش او رول:
 .Aسبب معنی او مفهوم کيږي.
 .Bسبب احساسات او هيجان کيږي.
 .Cد لېدونکو او اورېدونکو په فهم او درک کې مرسته کوي.
 .Dد اورېدونکو او لېدونکو توقعاتو ته ځواب ورکونکی کيږي.
 .5په درک او فهم کې مرسته کول:
په خپرونه کې د  Editingپه کار وړنې سره د اورېدونکو او لېدونکو
لپاره دا آمر د دې باعث ګرځي ،چې په نتيجه کې به د خپرونې درست
فهم د ځان سره ولري ،الندې الفاظ په يوې خپرونه کې د ورستيو او
صحي السته راوړنو او توقعاتو ځواب ويونکي دي او د ايډېټنګ پر
وخت کې بايد ورته پاملرنه وشي:
 )1د خپرونو د پيل او ختم لپاره د صحنو او يا  shotغوره
کول.
 )2د هغه شي ارايه کول يا وړاندې کول ،چې ليدونکي د هغې د
پوهېدلو لپاره اړتيا لري.
 )3د خپرونې په پيل کې بايد د زياتو جزياتو څخه ډډه وشي.
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 )4په مشخصه لحظه او وخت کې د صحي او درستو معلوماتو
وړاندې کول د (اسکرپټ مطابق).
 )5د ليدونکي لپاره د کنجکاوۍ ارزول.
 )6اډيتور بايد په راډيو او تلويزيون کې اواز ،تصويرونو او
ځانګړو افکټونو د تأثير په اړه فکر وکړي.
 )7اډيتور د خپرونې لپاره زياتو جزياتو ته بايد پاملرنه وکړي.
 )8د  TVپه خپرونو کې د ايډېټنګ غوره شوي عناصر د پالن
سره سم يو د بل سره يو شي او ترتيب ورکړل شي.
 )9د دغو پوښتنو له پيل نه مخکې اډيتور ،پروډيوسر او
کارګردان بايد ورته ځواب ورکړي ،چې څه غواړي؟ څه
ډول يې غواړي؟ او په څه ډول يې سرته ورسوي؟ ترڅو په
يوه خپرونه کې درست مقاصد او محتويات ځای پر ځای
شي.
د راډیو په کار کې څلور عمده شیان اړین دي ،چې هغه باید په تخته ولیکل
شي:
 .1تصوير.
 .2اواز.
 .3متن.
 .4د دوام وخت.
د تلویزیون د مونتاژ پکار کې کوم اړخونه باید په نظر کې ونیسو:
الف :د خپرونې نه مخکې د څه ډول  Shotيا صحنې پوهيدل.
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ب :د خپرونې لپاره درسته مطالعه او موادو پېژندل په دقيقه توګه ،د پيغام لپاره
مناسب انتخاب چې غواړو يې ورسوو اماده کړو.
ج :د هر شاټ محتويات په دقيقه توګه مطالعه کړو ترڅو منظم ترکيب جوړ
کړو.
د :د مغلقو او ساده شاټونو توپير کول.
هـ :د شاټونو منتاژ يو تخنيکي عمليات نه دي ،بلکې پر يوې خپرونه کې بنسټيز
رول زمان او فضأ لري.
و :فضأ ،وخت ،د ګرافيک ترکيب ،صحنې ،د اواز ترتيب او د صحنې طراحي
د مونتاژ پکار کې بنسټيز رول لري او د مونتاژ پکار کې زده کول (القاء)
خپرونې ته رنګارنګي وربښي.
ز :د غم ،خندا او ترحم د موضوعاتو پيدا کول د مونتاژ پروخت
کې.)2۷۵:3۰(.
ولې صحنو ته تغییر ورکوو؟
 .Aد مونتاژ پر وخت کې د مثبتو او منفي نقطو د واضح کولو لپاره.
 .Bد تازه معلوماتو ارايه يا وړاندې کول.
 .Cد مونتاژ پروخت کې د مختلفو زاويو څخه د يوه حقيقت ښودل.
 .Dڅرنګه دوه مختلفې نظريې په اړيکه کې کوو.
 .Eد فکري نظرياتو په واسطه تعجبورو مسايلو ته د لېدونکو پاملرنه د بيا
لپاره جلب کول.
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 -۳۳ ،۱د مونتاژ قوانین
 .Aليدونکی بايد د څېرې ارتقاء په داسې ډول تعقيب کړي ،چې داسې
احساس رامنځ ته نه شي الره قطع شوی وي.
 .Bليدونکي بايد مضطرب يا پريشان نه شي ،هغه بايد د داستان د تسلسل
او صحنې څخه خوند واخلي.
 .Cپه يو او بل کې د حرکاتو اړيکه د تسلسل احساس ورکوي ،ليدونکي
بايد دا احساس ونه کړي ،چې حرکت پرته له فساد يا تباهي څخه
جريان لري.
 .Dد دوو شاټونو پرمخ کې د تسلسل ساتل.
 .Eپه فضأ او زمان کې د ليدونکي د موقعيت تعين.
 :Cutawayد قطع د هر عمل لپاره يو ډول قوانين پکار وړل او استعماليږي.
 Cutawayبايد داستاني تسلسل حفظ کړي او بايد په تعادل کې وي او الندې
موارد په دې موضوع کې ارزښت لري.
 .aد سهو تفصيالتو ښودل.
 .bد ښه مونتاژ عمل بايد ،چې احساسات راوپاروي.
 .cد ماتو تاثيراتو او تسلسل نه بايد ګټه واخلو.
 .dد يوې اړيکې ايجادول د تصوير شاټ او د جريان د شاټ په منځ کې.
باالخره ليدونکی چې د مونتاژ د عمل پر وخت کې دا احساس نه کړي ،چې دا
يو واقعي داستان دی په هر مونتاژ کې دوه شاټونه بايد يو ډول نه وي ،که دوه
ميډيم شاټ هم مونتاژ کړو ،نو د مونتاژ له نظره سم کار نه دی ،مونتاژ بايد د
ليدونکو له نظره مونتاژ ورو کړي.
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 -۳۴ ،۱د تلویزیون انتن
انتن يا اخيستونکی په تلويزيون کې ځانګړی ارزښت لري؛ ځکه چې سر بېره
پردې ،چې انتن په دې باندې قادر وي چې د پارازيتو د داخليدو منعکسه څپو په
وسيله له موانعو څخه مخنيوی وکړي.
په کلي توګه يو انتن عبارت دی د مرکب مواد د مقاومت څخه ،چې څپه په معنې
فريکونسي سره تشديدوي او هغه څپه په حد اکثر قدرت سره له ځانه وباسي،
معموالً انتنونه او يا په اصطالح نور عملي رادياتورونه په داسې ډول جوړ وي،
ترڅو وکولی شي چې ايجاد شوي الکترونيکي ميدان له يوه حجم څخه ډېره
توسعه ورکړي.
د تلويزيون انتن د راډيو انتن برعکس راډيو انتن ،چې جوړونه يې زيات دقت
ته اړتيا نلري ،د تلويزيون د مهمې برخې يوه برخه تشکيلوي او د هغې جوړښت
ډېر دقيق وي او د هغې په جوړولو کې بايد ،چې ځانګړي اصول مراعت شي،
يو ښه او دقيق انتن کولی شي د يوې يا دوو طبقو ځای ناستی يعنې  M.Fشي.
په اړيکه تاکيد :کمره د يوه شخص څخه د کور د بام شاته ښکته لور ته تيليت
کوي ترڅو په جاده کې د هغه په قربانۍ باندې متمرکز شي.
د  Tiltاساساً حرکت :پورته خوا ته هيجان لرونکی احساس ته د پاملرنې
زياتوالی ،انتظار ،وړاندوينه او اُميد دي ،برعکس د  Tiltحرکت ښکته خوا ته د
پاملرنې او هيجان کموالی نا اُميدي کيدل ،خفګان ،د انتقادي بررسي سره ملګري
دي.
ډالي : Doliyهغه وسيله ده ،چې د څلورو څرخونو پر مخ په ارام او نرمه
توګه شاته او مخکې حرکت کوي ،فلم اخيستونکی او حتی د فلم اخيستونکی
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معاون په نوموړې وسيله پر کمره باندې سوريږي ،نوموړې وسيله کولی شي د
الکترونيکي نېرو په واسطه او يا د کوم شخص په توانايي سره په حرکت راولو.
د دید زاویه  :Angle of Viewد فلمبردارۍ د اخيستلو يوه اصطالح ده ،چې
د ديد په ډګر کې جګه يا وتلې نما چې د عدسيې په غوره کولو سره او له
موضوع څخه د کمرې د فاصلې لپاره يقيني کيږي نسبت ورکول کيږي ،د ديد
زاويه د يوه خالص ديد څخه (لېرې نما) تر يوه تړلي ديد زاويې (نږدې نما)
پکې شامليږي.
زوم  :Zoomد زوم حرکت ته وايي لکه جګه يا لوړه نما يا وړوکې نما د
صحنې يوه برخه پرته د کمرې د هيڅ ډول واقعي حرکت څخه ،د زوم عدسيه په
ورزشي پېښه کې په هغو حرکتونو او موقعيتونو او پکار وړنو کې الزم ده چې
پرته د وقفې راتللو څخه د عدسيې د بدلولو لپاره د ثانيې کانوني فاصلې څخه،
چې د عدسيې کانوني فاصلې ته تغيير ورکړي ،لکه څنګه ،چې کولی شو د
انسان له سترګې څخه نږدې تصوير برابر کړو او يا دا چې د هغه ټول اندامونه
د تصوير په وړوکې ناحيه کې ځای پر ځای کړو.
د زوم د عدسيې ښيګڼې دادي ،چې د هغې په مرسته کولی شو ،چې د خپلې
خوښې زاويې په سرعت سره غوره کړو ،له بل طرفه دا امکان وجود لري ،چې
د کمرې له حرکت نه پرته موضوع د ځانګړي قاب جوړونې لپاره تنظيم کړو د
زوم نما د ديد زاويه د يوې تړلې نما څخه خالصې نما ته تغيير ورکړي.
سوپر  :Superد دوو تصويرونو چاپ ته د يو بل پر مخ ته سوپر وايي.
سېنک کول : Synchronizeد اواز او تصوير همغږي کول په دقيقه توګه چې
دې ته سېنک کول وايي.
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صحنه  :Sceneد يوه ترکيب شوي فلم له واحدو څخه يو شمېر نماګانې ،چې د
يو او بل سره تړلې وي دا د ) (Locationيا ډراماتيکې پېښې له الرې د يو او
بل سره پيوند خوړلی وي ،رامنځ ته کيږي او د پېښې وخت او ځای د هرې
صحنې په پالن کې يو شی دی.
ضرب یا ګام  :Paceد شخصيتونو د داخلي حرکت ضرب يا ګام او د فلم
راتلونکی او رېتم ،چې د تدوين په واسطه ايجاديږي پکې شامل دي ،تند حرکت
په کادر او لنډو نماګانو کې او د يو تند ضرب خالص او ماليم حرکت د کادر په
داخل کې او د يوې ضربه طويلې نماګانې په وړوکې او محدود فلم کې ايجاد
وي.
اهنګ ضرب :کيدی شي وکولی شو د اهنګ ضرب د خپرونې د احساس د
پرمختګ په عنوان تعريف کړو ،په کلي توګه د اهنګ ضرب سلو پر وقار،
آرامۍ ،تفکر ،غور او ژور احساس باندې داللت لري او د تند اهنګ ضرب د
خشونت ،هيجان او بې نظمي بيانوونکي دي.
فرېم په ثانیه کې  :Frames per Secondيا هم کدر په ثانيه کې د يوه فلم
ستندرد سرعت په يوه ثانيه کې  2۴فرېمه تعين شوي دي.
فوکس  :Focusهغه نقطې ته وايي ،چې پر هغې کې د رڼا شعاع وروسته د
موضوع له انعکاس او انتقال او له عدسيې څخه د يوه تصوير د تېريدو د تشکيل
په قصد په واضحه توګه د يوې موضوع په تشکيل سره نه دايرېږي يا لکه يعنې
داغ د نقطو څخه د فلم پرمخ را نه شي.
قطع  :Cutپه سينما او تلويزيون کې ساده ترين ډول د اړيکې ده ،پالن پای ته
رسيږي او بال فاصله بل پالن پيل کيږي ،د فلم مونتاژ کولو ته هم قطع وايي.
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کپشن  :Captionافراد د رسامۍ د لوحې سره يو ځای په سنتدرد اندازې
سره ،چې د تصوير قاب پرمخ يو پر درېمه ښکته لور ته ښکاره کيږي معرفي
کوي.
کروما کي :نوموړی نوم يوې الکترونيکي طريقې ته ورکړل شوی دی ،چې په
هغې کې د دوو يا څو تلويزيوني کمرو تصويرونه او يا د بلې هرې وسيلې
وسايل ،چې تصوير ايجادوي ،د بېلګې په توګه د فلم د تصوير د تېرولو
دستګاوې د تلويزيوني څپو سره او نور په يو او بل کې ادغام کړي ،څرنګه،
چې د نوموړو تصويرونو جال کول يو د بل څخه د تشخيص وړ نه وي.
د دې سېستم د کنټرول دستګاه يوه الکترونيکي کلي ده ،کله چې د تصوير د متن
يو رنګ د هغې په مقابل کې راشي نو په اتوماتيک ډول د رنګ پر ځای کې
تشه فضأ ايجاديږي ،د ساري په توګه که آبي رنګ لپاره سېستم ايجاد شوی وي،
نو په تصوير کې ،چې هر چېرته آبي رنګ موجود وي الکترونيکي کلي د دې
باعث ګرځي ،چې د آبي رنګ ثبت شوې برخه کې ثبت نه شي او د هغې پر
ځای په بل ځای کې د تصوير دويمه برخه ثبت شي.
کلوز آپ  :Close Upد نږدې نما څخه عبارت ده ،د سارې په توګه کله ،چې
له انسان څخه واخيستل شي او د کادر ټول صورت ډک کړي ،نږدې نما په
سيمنا کې د تاکيد په توګه او زياتره د څېرې په حاالتو کې ورڅخه کار اخلي او
په نوموړي حالت کې يوازې د لوبغاړي حالت يې په څېره کې ښودل کيږي،
ترڅو يو ځانګړی احساس ،چې کارګردان د هغې تاکيد کوي نندارچي نندارې ته
وړاندې شي.
ګرافیک  :Graphicتصويري ګرافيکونه په تلويزيوني خپرونو کې د استفادې
وړ تصويري عواملو څخه دي ،دا ځکه چې نوموړي اطالعاتي عوامل په خلص
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او ساده توګه په لحظو کې لېدونکو ته ښيي ،د نوموړو عواملو په مرستې سره
کولی شي د موضوع پرمختګ او پراخوالی د موضوع پر منځ کې ايجاد او
اړيکه وروښيي د فهم وړ او په زړه پورې ارقام او پېچلي مطالب به ساده کړي.
اوږد شاټ  :Long Shotدا ډول شاټ معموالً هغه وخت د استفادې وړ
ګرځي ،چې مقصد ورڅخه يوازې د انسان ښودل وي ،نه د انسان عظمت او
فضايي القاء؛ يا په بل عبارت کله ،چې وغواړو د انسان پر وجود تاکيد وکړو نو
په دې وخت کې د کلي فضأ او محيط څخه بېل يو فلم پيلوو ،دا به تر هغې ګټور
وي ،چې  Long shotڅخه ګټه واخلو ،د افرادو د اجتماع په ښودلو کې يا هغه
اطاق ،چې څو کسان د مېز په شاو خوا کې ناست وي يا د يوې لېرې نما پارک
لپاره د  Long shotنما بهترينه او مشهوره نما ده.
متوسط شاټ  :Medium Shotپه متوسطه نما کې هنرمند له کمرې څخه
پورته د تصوير په قاب کې راځي ،په ُکلي توګه د نيمې تنې څخه پورته تصوير
ته ميډيم شاټ  Medium shotوايي ،دا ډول پالن د صحيح استفادې وړ موارد
هغه وخت وي ،چې وغواړو د مختلفو افرادو په منځ کې اړيکه د نما په تعقيب
تشديد کړو.
مونتاژ ( :Montageمونتاژ) فرانسوي لغت دی چې د نښلولو په معنا د يوه فلم
د قطعاتو جفت او ترکيب کول د بيان لپاره د تدوين له الرې د استفادې وړ
ګرځي.)3۸۰:31(.
ایډېتور  :Editorهغه کس دی ،چې د مونتاژ مسوؤليت په غاړه لري او يا يې
تدوين کړي.
نرېشن  :Narrationدغه کلمه هغو کلماتو ته ويل کيږي ،چې د يوه شخص په
واسطه ويل شوې وي او د اړتيا وړ اطالعات د فلم پر مخ په مستقيم ډول
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نندارچي ته بيانوي اطالق کيږي ،داستان ويوونکی امکان لري پخپله د فلم
شخصيتونو څخه وي او يا دا چې د فلم نه بهر د نظر وړ اطالعات نندارچي ته
وړاندې کړي.
د شاټ جزئیات  :Detail Shotچې يو اصلي جز په يوه صحنه کې معموالً د
يوې نږدې نما په استفادې سره ښکاره وي ،جزئي نما هغه طريقه ده ،چې
عناصرو ته برجستوالی وربخښي ،چې په صحنه کې ورته چندان پاملرنه ،نه ده
شوې ،د سارې په توګه يو تړلی موټی يعنې سوک د يوې تفنګچې سره وهل
ټکول ،کله چې دا ډول نما د اصلي پېښې څخه وي او بيا وروسته په داخلي پېښه
کې پيوند وخوري هغې نما ته «منځنۍ نما» ويل کيږي.
هوایي شاټ  :Air-shotهغه شاټ ته وايي ،چې د طيارې يا هليکوپټر له داخل
څخه د منظرو د وړاندې کولو په قصد له پورته خوا څخه يا هغه منظرې ،چې د
هوايي پېښې څخه اخېستل شوی وي ،د دې له نمونو څخه د الوتونکي مرغه
سترګه د يوې ټيټې صحنې څخه ده ،دغه هوايي شاټونه غالبا ً په داستاني فلمونو
کې د تندې پېښې په تند رېتم لکه د جېمز بانډ فلمونه د استفادې وړ ګرځي.
تدریجي محوه  :Fadeد يوې صحنې څخه د حرکت لپاره يوه انتقالي وسيله يا د
صحنې لپاره فعل يا کوم بل فعل کله ،چې تصوير د پردې پر مخ په تدريج سره
مخ په توريدو شي نو تدريجي محوه رامنځ ته کيږي ،هغه صحنه چې د تصوير
پسې محوه کيږي مخکې راځي ،چې امکان لري په ناڅاپي توګه يا په تدريج سره
راښکاره شي.
له یو بل نه تېریدنه (همګذری)  :Dissolveد يوه شاټ مدغم کيدل په بل کې،
د يوه شاټ پای د بل پيل چې يوه وخت کې د فعلي تصوير ټول راتلونکی
تصوير خالصيږي ،په داسې حال کې ،چې له يوې نقطې څخه تصوير په تدريج
5۷

سره محوه کيږي او له هماغې نقطې څخه بل تصوير په ورو ورو په هماغه
نسبت کې ليدل کيږي ،تر هغه ځايه ،چې د لومړي شاټ څخه کوم اثر باقي نوي
پاتې او يوازې راتلونکې نما لرو ،تر يوه وخت دغه ادغام د کنټرول وړ ده ،چې
د فرېم پربنسټ تعين کيږي ،څرنګه ،چې د يو بل څخه د تېريدو وخت په معمول
ډول دوه ثانيې دي ،چې د اړتيا په صورت کې امکان لري زيات يا کم شي ،د
دوو تصويرونو يو د بل څخه تېريدل په حقيقت کې دوو مرحلو سرته رسول،
پيدا کېدل ،او محوه کېدل د دوو تصويرونو په يوه وخت کې دي ،تصوير محوه
کيږي په داسې حال کې چې بل تصوير راښکاريږي.
په دغې پروسه يا مرحله کې دوه موجود تصويرونه ،چې په يوه لحظه کې يو پر
بل باندې منطبق او په مسلسل ډول د ليدو وړ دي (ورکيدل) او هم ډېر زيات
راښکاره کيدل د يو بل محوه کيږي.
د تصويرونو د يو بل څخه سريع تېريدل معموالً د پېښې په نږدې والي باندې
داللت کوي (موازي پېښه) په داسې حال کې چې سلو يا ورو کېدل د يو بل څخه
د تېريدو پر وخت کې په وخت او ځای کې توپيرونه القاء کوي.
راش  :Dailiesکله ،چې فلمي فلمبرداري پيل شي د تل په شان يوه ورځ
وروسته هر هغه څه ،چې يوه ورځ مخکې ثبت شوي وي يا فلمبرداري شوې
وي هغه د بيا ځل لپاره ګوري دغه فلم ته راش وايي.)33۵:32(.
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 -۳۵ ،۱د افغانستان د تلویزیون د تخنیکي وسایلو په اړه لنډ معلومات
()pending
تلویزیون په افغانستان کې
د اسد د مياشتې په  2۴نيټه
يعنې په  13۵۵هـ لمريز کال
د اګست مياشتې په لسمه نيټه
چې د  1۹۷۴ميالدي کال
سره

سمون

خوري،

د

تلويزيون د تخنيکي وسايلو
تړون د جاپان له هېواد سره
د بال عوضه مرستو يعنې
 ۹۵۰ميلونه جاپاني (ين) په

 3،1انځور :په افغانستان کې د تلويزيون بنسټ

ارزښت د ملي تلويزيون د رياست او د «کمناتسو ګوشو» جاپاني کمپنۍ ترمنځ
الس ليک شو.
د تلويزيون د ترانسميټر او سټوډيوګانو د جوړيدلو کار د  ۹مياشتو په اوږدو
کې يعنې  13۵۶هـ ش کال کې سرته ورسيد او د تخنيکي وسايلو منتاژ ته برابر
شو.
هغه تخنيکي وسايل ،چې د جاپان د حکومت د بال عوضه مرستو له الرې برابر
شوي په الندې ډول دي:
ټرانسميټر ،دوه سټوډيوګانې د دوو تلويزيوني کامرو سره ،ماسټر کنټرول خونې،
ويډيو ټيپ ريکارډر او تيلي سيني د ثبت او کنټرول د خونې څخه بهر د خپرونې
د ثبت لپاره يوه ګرځنده مجهزه دستګاه يعنې او بي وي  OBVکومه چې په
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دريوو تلويزيونو کامرو باندې سمباله وه او د خبرونو د راټولولو لپاره ځانګړې
شوې وه.
د  13۵۵هـ ش کال د وري د مياشتې په لومړيو کې د افغانستان تلويزيون په
خپلو امتحاني خپرونو پيل وکړ ،د تلويزيون د کارکوونکو شمېر شاوخوا  ۶۰تنه
وو ،نوموړو کارکوونکو د هېواد څخه بهر په لنډ مهاله تخنيکي کورسونو کې
برخه اخيستې وه ،لومړنۍ خپرونې يې د جاپاني مشاورينو تر څارنې الندې ،د
راډيو افغانستان د کارکوونکو په مرسته پرمخ بيولې.
 -۳۶ ،۱د ملي تلویزیون امتحاني خپرونې
ذوقي ،علمي ،کارتوني فلمونه ،موسيقي
او داسې نورې خپرونې يې خپرولې او
لږه موده وروسته د جمعې په شپه به يې
خبرونه هم خپريدل .دغه مرحله د غوايي
د مياشتې له  ۷نيټې څخه تر  13۵۷هـ
ش کال پورې دوام درلود ،د غوايي د
مياشتې له  ۷نيټې څخه وروسته يې په
خپرونو کې لنډه وقفه رامينځته شوه ،د
همدغه کال د زمري د مياشتې په 1۸

 ۴،1انځور :د افغانستان تلويزيون په
انګړ کي شمشاد نومې تلويزيوني

نيټه بيا تلويزيون په خپلو امتحاني خپرونو پيل وکړ ،دا چې د زمري مياشتې 2۸
نيټه زمونږ د هېواد د استقالل او د آزادۍ د ورځې سره سمون خوري نو د
همدې ورځې په وياړ د تلويزيون خپرونې رسما ً اعالن شوې؛ په پيل کې
مرکزي تلويزيون تعليمي خپرونې خپرولې او د خپرونو وخت دوه ساعته وو؛
کله ،چې نوي وسايل ولګيدل او د او بي وي  OBVدستګاه وپيرودل شوه ،نو د
تلويزيون د خپرونو په چوکاټ کې ماشوم ،ځوانانو د ذهني سياليو ،نمايشنامې،
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هنري فلمونه ،مستند فلمونه ،خبرونه ،مرکې او د موسيقي خپرونو ته هم پکې
ځای ورکړل شوی وو؛ د تلويزيون خپرونو حجم په  13۵۸هـ ش کال کې د
څلورو ساعتونو څخه زيات شو او په  13۵۹لمريز کال کې د نوموړو خپرونو
وخت پنځو ساعتونو او شل دقيقو ( )۵،2۰ته اوچت شو او په  13۶۰لمريز کال
کې  2۵دقيقې نورې هم د خپرونو وخت زيات شو ،چې ټول وخت د خپرونو
پنځو ساعتونو او پنځه څلوېښت دقيقو ( )۵،۴۵ته ورسيد او په  13۵۸لمريز کال
کې تلويزيون د يوې نوې دستګاه په پيرودلو سره ،چې د خپرونو په ثبت او
ايډېټ کې ورڅخه کار اخېستل کيده يعنې او بي وي  OBVکوم چې د بوش د
کمپنۍ ساخت وه ،نوموړې دستګاه په پنځو کمرو باندې سمبال وه ،چې ټول ټال
ارزښت يې  2۷۷2۸۴۰مارکو ته رسيده تقويه شوه او د خپرونو شمېر کې يې
هم زياتوالی راووست.
او همدارنګه د مارس دستګاه په کار اچولو سره ،چې په  1۹۸۰ميالدي کال کې
د وخت د شوري اتحاد په مرسته ولګيدله ،د کابل تلويزيون ته يې دا فرصت
(موقع) ورکړه ،چې سربېره په ژونديو خپرونو په  1۹۸۰ميالدي کال کې د
اولمپيا سپورتي لوبې هم د شوروي اتحاد څخه خلکو ته په ژوندۍ بڼه خپرې
کړې او همدارنګه د شوروي د تلويزيون او نورو تلويزيونونو خپرونې او نورې
نړيوالې پېښې به يې په ژوندې بڼه هم خپرولې.
ملي تلويزيون د شمشاد د ثابتې دستګاه په لګيدولو سره ډېر زيات پياوړی شو ،د
دغې دستګاه په لګيدول سره سربېره په مخابراتي تلکس او تلګرام کې مرکزي
تلويزيون د دې جوګه شو ،چې خپلې خپرونې د مصنوعي سپوږمکيو له الرې
هم برابرې کړي.
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په  13۶3لمريز کال د تلويزيون خپرونې په کندهار ،هرات ،ننګرهار ،غزني،
خوست ،بدخشان ،فراه ،او غور واليتونو کې د دوو ساعتونو لپاره په يوه شپه او
ورځ کې پيل شوې او د
 13۶۵کال تر رارسيدو
پورې
خپرونو

د

تلويزيون
لمن

د

د
يوې

کوچنې دستګاه په لګيدلو
سره د کونړ ،هلمند ،بغالن
او بلخ واليتونو ته هم
پراخې شوه.)1۴:33(.
د ملی تلويزيون د نشراتو او سټويوګانو ودانۍ (شکل)1:۵

د  1۹۹2ميالدي کال څخه
وروسته د کورنۍ جګړې په ترڅ کې د تلويزيون لېږدونکې دستګاوې په کابل او
د هېواد په نورو واليتونو کې شديدې زيان منې شوې وې ،خو د تلويزيون
خپرونې په خورا ټيټ کيفيت او کميت سره روانې وې ،د ملي راډيو تلويزيون
دروازې د طالبانو د حکومت د لومړۍ ورځې څخه بندې شوې او د راډيو
افغانستان خپرونې کومې ،چې په يوه شپه او ورخ کې  ۵3ساعتونو ته رسيدې،
شپږو ساعتونو ته راښکته شوې او د خپرونو محتوا هم کامالً په بل رنګ شوه
او ټولې تعليمي ،اقتصادي ،اجتماعي او تفريحي خپرونې حذف شوې.
کله چې په کابل کې د طالبانو حکومت ماتې وخوړه نو د تلويزيون يوه
لېږدونکې دستګاه د کابل او د هېواد په نورو واليتونو کې وجود نه درلود په
هغې لومړنيو ورځو کې د پنجشېر څخه يوه وړوکې د کم طاقت لرونکې
لېږدونکې تلويزيوني دستګاه د خپرونو لپاره کابل ته راوړل شوه ،له دې سره د
راډيو تلويزيون خپرونې په يوه محدوده ساحه کې بيا پيل شوې.
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د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د هماغې لومړنۍ ورځې څخه نوموړو
نيمګړتياوو ته پاملرنه لرله او له نړيوالو دوستانو سره يې په پرله پسې ډول
اړيکې ټينګې کړې او د همدغو اړيکو په نتيجه کې يې وکړای شول ،چې
مناسب طاقت لرونکې د راډيو تلويزيون لېږدونکې دستګاوې هېواد ته واردې او
په کار يې واچوي.
په همدې لړ کې په  2۰۰3ميالدي کال کې د جاپان له حکومت سره يو لړ
اړيکې ونيول شوې او د هغې په نتيجه کې يوه اندازه مالي او تخنيکي مرستې
يې وکړې ،چې د هغو ارزښت  2۶ميلونه امريکايي ډالرو ته رسيده ،د همدغو
مرستو له امله د ملي راډيو تلويزيون د بيا رغونې کار پيل شو ،چې د هغې
لومړنۍ مرحله د انتخابي حکومت څخه د مخه وه ،چې په دې مرحله کې د
مرکزي تلويزيون د سټوډيوګانو نوي کول هم شامل وو ،چې د  2۰۰۴ميالدي
کال په ورستيو کې بشپړې شوې.)2۰:3۴(.
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 -۳۷ ،۱د منتخب حکومت له راتګ څخه وروسته د ملي تلویزیون بیا رغونه
 .1د مرکزي تلويزيون د بيا رغونې دويم پړاو ،چې په هغې کې د اسمايي
د غره په سر د لېږدونکې دستګاه (ترانسميټر) او د هغې د ودانۍ بيا
رغونه شامله وه ،تکميل شوې او د يوې لېږدونکې دوه کيلو واټه
دستګاه په نصب کولو سره نه يوازې دا چې د تلويزيون د سېګنال د
پوښښ ساحه په کابل کې د مالحظې وړ ارتقا وکړه ،بلکې د تلويزيون
د سېګنال کيفيت سل په سلو کې ښه والی وموند.
 .2د هندوستان د هېواد د مرستو په استفادې سره ملي تلويزيون په کابل
کې د  UPLINKد دستګاه په نصب کولو باندې موفق شوو.
- Insat3A

Statelite

Location - 93.5 dog.e
Transponder - 93.5 dog.e
Uplink Frequency
to

Mhz

6354

6363 Mhz c Bond
Polarization
Linear HOR
نوموړی

سټېشن

د

مخابراتي سپوږمکۍ له
الرې د  Insat-3يو

د ملی تلويزيون د ثبت او خپرونو دستګاه
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تلويزيون کانال او دوه راډويويي کانالونه نه يوازې افغانستان کې بلکې
د منځنی اسيا ،شمالي افريقا او د هندو چين شبه قاره يې تر خپل پوښښ
الندې راوستې.
 .3سربېره پردې مرستو د منتخب حکومت له جوړېدو څخه را په دې خوا
د هندوستان هېواد په مرسته د متوسط موج د احيا کولو د بيا رغونې
کار د کابل د يکه توت په ساحه کې او په جالل اباد کې د تلويزيون د
سټېشن د بيا رغونې کار تر الس الندې ونيول شو ،د سل کيلو واټه
متوسط موج د دستګاه کار د سمتي انتنونو په شمول او د هغې د ودانۍ
کار تر سره شو او په خپل فعاليت يې پيل وکړ.
نوموړې دستګاه پر  ۶۰۸۵او ،11۸۰۵ ،۷2۰۰ ،۶23۰ ،۶1۰۰
 1۰2۷۰فرېکونسيو باندې خپلې خپرونې کوي.
په دې صورت کې د افغانستان بهرنۍ خپرونې ،چې د لنډ موج د له
منځه تللو په اثر د  1۹۹2م کال څخه را په دې خوا په ټپه دريدلې وې
د اوس لپاره بيا په ډېرو نړيوالو معتبرو ژبو باندې له سره پيل شوې.
د جالل اباد د تلويزيون د بيا رغونې او د نوموړي واليت په پنځو
ولسواليو کې د ريلي د دستګاه د لګيدلو کار بشپړ شوی دی؛ د جالل
اباد تلويزيون چې د  UPLINKموبايل لرونکی سټېشن دی د هغې په
واسطه د نوموړي واليت د تلويزيون خپرونې په ګرد افغانستان او
منطقه کې د لېدلو وړ دي ،همداراز د هندوستان د هېواد د مرستو په لړ
کې چې پر هغې کې د کوچنيو ودانيو او د لېږدونکو دستګاوو Down
 Linkد  2۰۰کيلو واټ په طاقت د هېواد په  2۴واليتونو کې د لګېدلو
کار د  2۰۰۵ميالدي کال په نيمايي کې پيل شوی و.
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نوموړې پروژه د بلخ ،فارياب ،خوست ،کنړونو ،جوزجان ،بدخشان،
نيمروز ،ميدان وردګ ،او په سرپل کې ګټې اخيستنې ته وسپارل شوې
او د هغې کار د لوګر په واليت کې جريان لري ،په خورا افسوس سره
بايد ووايو ،چې د نوموړې پروژې د تطبيق کار د نورستان ،زابل ،او
اورزګان په واليتونو کې د امنيتي ستونزو له کبله نه ده پيل شوی.
د  Down Linkد سېستم مشخاصات په الندې ډول دي:
Down Link Frequency 4132 MHz Liner Vertical .1
Sybol Rate .2
.3

Down Link Dish
Size

.4

400

8+012 ft

Video Channel

one
Channel .5

Audio

.two
 .4د افغانستان ملي راډيو
تلويزيون له انتخابي
حکومت څخه را په دې
خوا

په

دې

باندې

وتوانيد ،چې د ايټاليا د

هند هيواد په مرسته د  UPLINKنوی دستګاه
(شکل )1:۶

حکومت مرستې راجلب کړي ،د نوموړو مرستو السته راوړل د کابل
د يونيسکو د دفتر له الرې د حکومت الس ته ورغلې ،د نوموړو
مرستو له امله د مرکزي راډيو تلويزيون سټېشن او د والياتو لکه
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کندهار ،مزار شريف ،او هرات سټيشنونه د انترو له شبکې سره وتړل
شول او د راډيو تلويزيون خبري مرکز په کابل کې په عصري وسايلو
باندې سنبال شو او د نوموړو مرستو نه په استفادې سره د انګليسي،
کمپيوټر ،او انټرنېټ کورسونو مرسته چې  ۷۰۰۰۰۰زرو امريکايي
ډالرو ته رسيږي ال تر اوسه همداسې بې ګټې پاتې دي هيله ده ،چې د
کابل د يونسکو دفتر سره د اړيکو په نېولو سره د هغې د اعتبار نيټه
چې د جون د مياشتې د  2۰۰۸ميالدي کال وروستۍ نيټې ته دې تمديد
شي ترڅو وکولی شي د نوموړو پيسو څخه په موثره توګه ګټه پورته
شي.
داسې په نظر کې دي ،چې د نوموړو مرستو له پيسو څخه او بي وي
 OBVوپيرودل شي او د دې ترڅنګ يو شمېر نور تخنيکي وسايل هم
بايد د نوموړو مرستو له پيسو څخه ملي راډيو تلويزيون ته وپيرودل
شي او پر دې سربېره د خبرونو د برابرولو لپاره تعليمي کورسونه او
د ديجټال د تخنيکي سېستم په اړه ځيني کورسونه او نړيوال سيمينارونه
هم داير شي.
 .5سربېره پردې د
يونسکو د ادارې
لخوا او د هغوی
په مرسته د ځوانو
ژورناليستانو

د

د ملي تلويزيون ارشيف (شکل )1:۷

تربيې لپاره يو مرکز د ملي راډيو تلويزيون په انګړ کې په ټولو وسايلو
باندې سمبال جوړ شو چې همدا اوس د ځوانو ژورناليستانو په چوپړ
کې دی.
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 .6يو له ډېرو مهمو کارونو څخه دا دی ،چې د منتخب حکومت له راتلو
څخه را په دې خوا د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د پاملرنې وړ
وګرځيد ،هغه دا وه چې د ملي راډيو تلويزيون د ارشيف خوندي ساتل
و .د ملي راډيو تلويزيون ارشيفونه سره له دې ،چې د طالبانو د
واکمنۍ په وخت کې ورته زيات تاوان ورسيد او لږ تر لږه پنځلس سوه
 1۵۰۰ساعته بهرنۍ موسيقي د ارشيف طالبانو له منځه وړې ده .ولې
د ملي راډيو تلويزيون د ارشيف په وطن مينو کارکوونکو په مرسته
هغه يې د نورو زياتو برباديو څخه وژغورل شو.
څرنګه چې د  13۷1هـ لمريز کال څخه راورسته د ثبت شويو ارشيفي
موادو د ساتلو لپاره مساعد (برابر) شرايط نه وو او ثبت شوي مواد د
نابودۍ او خرابۍ سره مخ ول ،ملي راډيو تلويزيون د نوموړو قيمتي
فرهنګي ميراثونو د اهميت او د هغې د ساتلو لپاره د فرانسې  INAپه
مرسته په کال  2۰۰3م کې (د جيتااليزيشن) پروژه باندې پيل وکړ او
همدا اوس اوس د تلويزيون د ثبت شويو ارشيفي موادو (جيتااليزيشن)
له مخکنيو فرمټونو څخه په نوي فرمټونو باندې پيل شوی ،او د 1۷۰۰
ساعتونو په شاو خوا کې ثبت شوي مواد په نوې طريقه دجيتااليزشين
شوې.
دجيتااليزشين په اړوند تخمينا ً پنځه څلوېښت زره ساعته ثبت شوي
مواد د راډيو تلويزيون په  2۰۰۶م کال کې  INAفرانسوي موسسې
سره السليک شوې او د راډيو د ارشيفي ثبت شوو موادو دجيتااليزشين
کار د  INAله خوا تازه پيل شو ،سربېره پردې American
 Institute of Afghanistanپه مرسته د افغانستان د ملي راډيو
تلويزيون د موسيقۍ دجيتااليزشين د نومبر په مياشت کې په 2۰۰۶م
6۸

کال په ورستيو کې پيل شوی تر اوسه پورې يې د  3۰۰ساعته افغاني
موسيقي د راډيو تلويزيون له ارشيف څخه دجيتااليزشين کړې ده.
 .7دغه ټول پورتني مواد ،چې د هغو ذکر وشو او د ملي تلويزيون انساني
قوې ،د طالبانو د واکمنۍ پرمهال د زغم نه وړ صحنه زغملې ده ،کله
چې نوموړی ګروپ د واک په ګدی کيناست د ملي تلويزيون
کارکوونکي کومو چې کلونه يې کار کړی و او د هغوی په تربيه کې د
دولت په مميلياردونو مصارف شوي وو او ډېر اليق او با تجربه
کدرونه ول او هر يو ته يې فاميل او بچيان په غاړه ول په ډېرې بې
رحمۍ سره رخصت کړل او ورته وويل شول ،چې نور مونږ نه
تلويزيون او نه د هغو کارکوونکو ته اړتيا لرو او راډيو يې يوازې د
خپلو فرمانونو ابالغ او موعظو ته وقف کړله.
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د هېواد په لسګونه
پروډيسران،
ډايرکټران،
وياندويان،
انجينران،

او

د

ډليزو رسنيو موثر
ترين

اطالعاتي

د ملي تلويزيون د نشر ستوډيو (شکل )1:۸

وسايل او کدرونه د دندې پرېښودلو ته اړ شول او بهرنيو هېوادونو ته
يې مخه کړه ،د نوموړو کدرونو يو زيات شمېر ال تر اوسه هم خپل
هېواد ته نه دي راستانه شوي ،او شايد په راتلونکي وخت کې هم
راستانه نه شي؛ د نوموړو ستونزو را برسېره کيدو د خپرونو په کيفيت
باندې مستقيمه اغېزه درلوده ،نو په دې برخه کې انتخابي حکومت
کوټلي ګامونه پورته کړل او په لسګونو تعليمي کورسونه يې په مرکز
او والياتو کې د نړيوالو راډيو تلويزيونو د سازمانونو په مرسته لکه
 BBC ،NHK ،CFI ،DWاو نورو لکه د اسيا او پاسيفيک او
يونسکو بروډکاسټېنګ په مرسته د هېواد په داخل او بهر کې په مختلفو
برخو کې داير شول ،ترڅو وکولی شي ،چې د هغوی د مسلکي پوهې
سطحه لوړه شي او ورڅخه ښه ګټه واخلي؛ د نوموړو اقدماتو تاثير د
لومړنۍ لويې جرګې تر پوښښ الندې راوستل او د اساسي قانون لپاره
د لويې جرګې جوړيدل د جمهوري رياست انتخابات د پارلمان انتخابات
له تخنيکي او نشراتي پلوه ډېرې ښې خپرونې ،چې د عالي کيفيت
لرونکې وې په سترګو کيده او په سرلوړۍ سره بايد ووايو ،چې په
کابل کې د راډيو د خپرونو حجم له شپږو ساعتونو څخه  32ساعتونو
۷۰

او  3۰دقيقو ته په يوه شپه ورځ کې په دوه چينلونو کې ()93Khz
 FMاو  )1107Khz( MWد تلويزيون د خپرونو حجم له صفر څخه
اتلس ساعتونو او دېرشو دقيقو ته په يوه شپه ورځ کې ورسيد.
(.)۴1:3۵
 -۳۸ ،۱لنډیز
تلويزون پرته له شک څخه د رسنيو د کورنۍ په منځ کې خورا ګټور او مؤثره
رسنۍ پيژندل شوې ده ،تلويزون د شلمي پيړۍ د اختراعاتو څخه ګنل کيږي ،د
هغه د تکامل مرحلې زياتې لوړې ژورې ليدلي دي ،چې په پيل کې له ميخانيک
څخه پيل شوی دی يا د لومړنيو تلويزيونونو په ساختمان يعنې جوړښت کې د
روټينګ ډيسک ( ( Routing Diskد لوحو او اينه لرونکو لوحو څخه د تصوير
د ليږدولو او اخيستلو په اړه ګټه پورته شوې ،ولي د ښه کيفيت نه لرلو په نسبت
د قناعت وړنه وه ،په دې اړه د فزيک پوهانو هڅې وشوي باالخره د مې په
نهمه نيټه( picture Tube)1۹11او په( )1۹2۰م کال د کمرې لومړنی څراغ
چې په چارجي سيستم يې کار کاوه ،رنګه تلويزيوون ،د تلويزون د کمرې
ټيوبونه ،د تلويزون سټوډيو ،د سټوډيو نه بهر د ثبت وسايل ،د سيار مرکزونو،
ايډيټ او د هغو ماهئيت ،د تلويزيون د خپرونو منتاژ ،د تلويزيون انتن او د هغې
نور مراحل ،د افغانستان تلويزيون تخنيکي وسايلو په اړه لنډو معلوماتو ته پکې
ځای ورکړل شوی دی.
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 -۳۹ ،۱پوښتنې
لومړۍ پوښتنه  :د لومړنيوتصويري ټيوبونو د ساختمان مفکوره
( )pictureTubeپه نني بڼه:
الف :د يوه روسی فزيک پوه لخوا وړاندي شوه.
ب :د يوه الماني فزيک پوه لخوا وړاندي شوه.
ج :د يوه امريکايې فزيک پوه لخوا وړاندې شوه.
د :د يوه بريتانوي فزيک پوه لخوا وړاندې شوه.

دويمه پوښتنه :پاول نيپکو( )paulvipkowالماني په
الف1۸1۷ :م کال کې داسأ په نوم يونابغه سيستم جوړ کړ.
ب1۸6۰ :م کال کې اسأ په نوم يونابغه سيستم جوړ کړ.
ج 1۹4۰ :م کال کې داسأ په نوم يونابغه سيستم جوړ کړ.
د 1۸۸۰ :م کال کې داسأ په نوم يو نابغه سيستم جوړ کړ.
دريمه پوښتنه :والديميرزرکين په:
الف1۹1۸ :م کال کې ايکونوسکوپ ( )iconoscopeجوړکړ.
ب1۹2۷ :م کال کې ايکونوسکوپ( )iconoscopeجوړکړ.
ج 1۹2۰:م کال کې ايکونوسکوپ( )iconoscopeجوړکړ.
د1۹1۹:م کال کې ايکونوسکوپ( )iconoscopeجوړکړ.
څلورمه پوښتنه :درڼا شعاع دسترګي شبکي ته ديوه حالت څخه رارسيږي
دسترګي په شبکه کې يوکيمياوي ماده ده
الف :دپانتګراف په نوم رامنځ ته کيږي.
ب :دقزحيه په نوم رامنځ ته کيږي.
ج :دفوتوکيميکل په نوم رامنځ ته کيږي.
۷2

د :دعمودونو په نوم رامنځ ته کيږي.
پنځمه پوښتنه :دسترګي په شبکه کې دوه ډوله انساج وجود لري،چې عبارت دي
له عمودونواومخرطونوڅخه چې تعداد يې ميلينونو ته رسيږي:
الف :دمخرتونو دنده سترګوته حرکت ورکول دي.
ب :دمخرتونو دنده يوازي دشيانو ليدل دي.
ج :دمخرتونو دنده درنګونوثبت اويوله بل څخه توپير کول دي.
د :دمخرتونودنده دسترګو حفاظت اوساتل دي.
شپږمه پوښتنه :دتلويزيوني سيستم دقدرت دجزياتوتفکيک:
الف :دستا پاچ پواسطه ازمايل کيږي.
ب :تايمرپواسطه ازمايل کيږي.
ج :دکارتهات پواسطه ازمايل کيږي.
د :دليتر پواسطه ازمايل کيږي.
اوومه پوښتنه :دهندوستان دهيواد په مرستوپه استفادي سره دکابل په ملي
تلويزيون کې:
الف :دشمشاد دستګاه نصب شوو.
ب :دمير دستګاه نصب شوو.
ج :ديوف لينګ  uplinkدستګاه نصب شوه.
د :دولينک دستګاه نصب شوه.
اتمه پوښتنه :په 2۰۰6م کال کې دافغانستان دديجيتاليزيشن په اړه تضمينآ پنځه
څلويښت زره ساعته ثبت شوي مواد:
الف :دامريکا متحده اياالتو  USAسره السليک شوو.
ب :دجاپان له هيواد سره الس ليک شوو.
ج :دفرانسي  INAهيواد سره الس ليک شوو.
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د :دايتاليا له هيواد سره الس ليک شوو.
نهمه پوښتنه :دافغانستان دملي راډيوتلويزيون دموسيقي ديجيتااليزيشن دنومبر
مياشت په  2۰16کال په ورستيوکې:
الف:دفرانسي له هيواد سره الس ليک شوو.
ب :دجاپان له هيواد سره السليک شوو.
ج :ايتاليا له هيواد سره السليک شوو.
د :دامريکامتحده اياالتو له انستيتوت سره السليک شو.
لسمه پوښتنه :دننګرهار واليت تلويزيوني،دستګاه چې د uplinkموبايل لرونکي
دستګاه ،چې دهندوستان دهيواد دباال عوض مرستوپه ترڅ کې جوړشوي داد:
الف :دافغانستان په زياتره ښارونوکې اوريدل کيږي.
ب :په ټول ننګرهار کې اوريدل کيږي.
ج :په ټول افغانستان اومنطقه کې اوريدل کيږي.
د :د ننګرهار په ځينوولسواليوکې اوريدل کيږي
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 -۴۰ ،۱ماخذونه
 :1ارشيف ملي راډيوتلويزيون افغانستان،رياست پالن،تلويزيون ملي افغانستان.
 :2بالدوين ،هانتلي ،ترجمه شاسبي ،حميدګر)13۸3(.چګونه اګهي تلويزيوني
بسازيم .انتشارات سروش .اداره کل پژوهش هاي  .سيما تهران.
 :3تيرل ،رابرت ،ترجمه ،رحيميان ،مهدي .)13۷1(.ژورناليزم تلويزيوني.
انتشارات صدا وسيمايي جمهوري اسالمي ايران.
 ::۴حيدري ،زبيح اله.)13۹۰(.رهنمايي توليد برنامه هايي تلويزيوني.انتشارات
عازم مطبعه عازم.
 ۵حيدري ،زبيح هللا.)13۹۰(.رهنماي توليد برنامه هاي تلويزيون.انتشارات
عازم.مطبعه عازم.
:۶

سون،ميلرجرالد.ترجمه

رحيميان،مهدي.)13۸۰(.فن

برنامه

سازي

تلويزيون.سروش،تهران.
 :۷سون،جرالد ميلر.ترجمه غالم رضا طبا طبايي.)13۸1(.توليد وکارګرداني
درتلويزيون.چاپ وصحافي.شرکت چاپ ونشر ليلي،تهران.
 :۸وجدي،عبدالجليل.)13۸۷(.دخبر او نظر نړۍ.کاروان مطبعه کابل.
 :۹نوربخش،عبدالعظيم.)13۸4(.تخنيک تلويزيون.اطالعات رايج درسينما
وتلويزيون.چاپ فوتو کاپي.سيد حبيب هللا.پوهنتون کابل.
 :1۰نوربخش،عبدالعظيم.)13۸4(.تخنيک تلويزيون.چاپ.فوتو کاپي سيد حسيب
هللا دروازه مقابل پوهنتون کابل.
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دوهم څپرکی
 -۱ ،۲د تلويزيون توليد

موخې
 –۱په دې برخه کې زموږ موخه دا ده ،چې موږ وکړی شو خپلو لوستونکو،
مينوالو او د دې مسلک همکارانو ته دا ورزده کړو چې څنګه دوی کولي شي د
يوې خپرونې په چمتو کولو الس پورې کړي؟ موادو او وسايلو څخه ګټه واخلي
په دې اړه مو پوره توضيحات او معلومات ذکر کړي ،ترڅو چمتوال پرته له
ستونزو خپلو موخو ته ځان ورسوي.
 –٢د توليد کارکوونکي د دې سره بلد شي ،چې د يوې خپرونې سره څرنګه
برخورد وکړي ،کوم نزاکتونه په نظر کې ونيسي ،څرنګه ورته خپرونه برابره
کړي او تر ټولو مهم دا دي ،چې د خپرونې سوژه او مينوال يعنې خپلو مخاطبانو
ته کومې خپرونې چمتو کړي په دې به پوره پوره پوه شي.
 –٣مينوال يا محصالن بايد د مرکې کولو په تکتيکونو ډولونو يا راپور او
پروفايل ليکنې سره بلد شي او د هغې د ثبت وسايلو سره پوره بلدتيا او اشنايي
پيدا کړي او د رسنيو منابع او خبري اژانسونو سره د اړيکو پالل زده کړي.
د يوې خپرونې د توليد لپاره د اړتيا وړرفضأ ،وسايل او ظرفيتونه په پام کې
نيول کيږي دا ځکه ،چې خپرونې له سټوډيو څخه بهر توليديږي ،چې زيات کار
او وسايلو ته اړتيا ده .په سترو تلويزيوني شبکو کې ،خورا زيات امکانات لري.
د همدې برخې او کار لپاره بيال بيل کسان ګمارل کيږي ،خو په وړو شبکو کې
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زياتره کارونه پروډيوسران ،ډايرکټران او د فلم اخيستوونکي ترسره کوي،
تلويزيون پر خبري توکو سربيره نورو زياتو توليدي خپرونو ته هم اړتيا لري
چې د مخاطبانو ذوقونه ورباندې خړوبوي ،په دي څپرکي کې مخاطب څوک
دی؟ ،د پيغام او متن ترمنځ اړيکه ،څومره او کله پيغام ورسيږي ،د ليدو د
ځواک زاويه ،د سوژې مطالعه ،نوښتګر فکر ،اقتصادي عمل ،تلويزيوني فيچر
څه شي دي ،د کيسې قالب ،پيکج ،ګډه خپرونه ،خبري مستند ،له خبر اخوا ،د
خلکو غږ ،واکس پاپ ،سونډبايټ کليپ څنګه واخلو ،پروفايل او تاريخ ،پروفايل
او تذکره ،پروفايل او خاطره ،پروفايل او شخص رپوټ ،پروفايل او ځانګړې
ژوره مرکه ،موږ څو ډوله پروفايل لرو ،خبري پروفايل ،انالين پروفايل ،مرکه
څنګه وکړو ،ميداني مرکه ،خبري مرکه ،د مرکې ډولونه ،معلوماتي مرکه ،د
مرکې د اطالعاتو د ثبت وسايل ،د مرکې په ميتود کې اجرايي کتنې ،خبري
سرچينې ،څنګه اجرآت وکړو ،دولتي او نادولتي سرچينې ،پروفايل څنګه وليکو،
پروفايل ګډ ادبي ژانره ،د برنامه ريزي اصول ،له توليد پرته د خپرونې مراحل،
او نورو توکو ته پکې ځای ورکړل شوی او هره يو يې توضيح او تحليل شوي
دي.
 -۲ ،۲د تلويزون توليدي خپرونې
تلويزون په خبري موادو سر بيره نورو زياتو توليدي خپرونو ته هم اړتيا لري،
چې د مخاطبانو ذوقونه ورباندې خړوب شي او هم لږ تر لږه تلويزون خپلې ٢۴
ساعته خپرونې ورسره راوړي .په تلويزيوني خپرونو کې د خپرونې د پروډېو
سر لومړنی ګام څه ،ځنګه ،چاته ،ولې ،څومره ،څه وخت شپږو بنسټيزو پوښتنو
ته ځواب ويل دي.
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يو شمير کسان کيدی شي په دې فکر شي ،چې ولې په ټولو خبري او
ژورناليستي ژانرونو کې په دې شپږو پوښتنو ټينګار کېږي؟ .ځواب روښانه
دی ،ځکه د خبلایر بنسټ د اطالعاتو پر خپراوي والړ دی او اطالعات عامه
افکاروته ليږل کيږي ،چې په تلويزيون کې يې د مخاطبانو په نوم يادوي.
 -۳ ،۲مخاطب څوک دی؟
يو پيغام د توليد څخه تر خپريدو پورې خپل ټول پړاوونه تر مخاطبانو د رسيدو
لپاره طی کوي ،موږ د پيغام ) )Massageد يوې سرچنې ( )Sourceاو
چينل ( )Channelد پيغام د ليږونکي په توګه خپلې ټولې توليدي کړنې د
مخاطب (  )Recoverد رضايت لپاره تر سره کوو .د ځانګړي او عام ،موافق
او مخالف ،داخل او بهر مخاطب پيژندل د تلويزوني پروډيوسرانو او ليکواالنو
لپاره يو مهم اصل دی .د عامه ذهنيت او مخاطب قناعت د خبر يالۍ د شپږو
واړو پوښتنو ځوابول دي .دا شپږ هغه پوښتنې دي چې انسان يې پر خبري
ژورناليستي مسائلو سربيره د ژوند په ګڼو نورو اړخونو کې هم له ځانه پوښتي
او بايد چې ځواب شي.
د پروډيوسر يا چمتوکوونکي په توګه ستاسې لومړنۍ پوښتنه څه ده چې د
خپرونې بڼه ،طرح او موضوع پکې روښانه کيږي؟ .په څنګه کې تاسې د خپل
پيغام د انتقال څرګندتيا غوره کوئ ،چې څه ډول او په کوم قالب او بڼه کې
مخاطبانو ته ورسيږي ،خو ،چا ته پوښتنه له مخاطبانو سره تړلې ده ،ځکه
تاسې ،چې هر څه توليدوئ د خپلو مخاطبانو لپاره يې توليدوئ او د مخاطب
پوهنې بحث په ژورناليزم او عامه اړيکو کې خورا مهم بحث دی .پروډيوسر او
ليکوال د خپلې خپرونې له توليد نه مخکې ځان د مخاطب په توګه د مخاطب په
ذوق ،سليقی ،اړتياوو ،ځای ،کولتور ،د ټولنيزي رسنۍ مقام او په نورو ځانګړنو
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ځان پوهوي او بيا تر دې وروسته د مخاطب نه د دغسې پراخې مطالعې په رڼا
کې خپل توليد کوي .له مخاطب پوهنې نه پرته توليد ،ليکل او خپرول پر يخ
ليکل دي .تاسې بايد چې خپل مخاطب وپيژنئ او د هغه د غوښتنو او اړتياوو په
پام کې نيولو سره خپرونه توليد کړئ .هيڅ رسنۍ او پروډيوسر د ځان لپاره
خپرونه نه برابروي ،د هغه موخه مخاطبان دي او کله چې موخه هغوی دي ،په
کار ده چې د هغوی په اړه ژوره څيړنه او مطالعه ولري]۱:۱۵9[.
 -۴ ،۲د پيغام او موخې ترمنځ اړيکه
هر پيغام تر شاه يوه موخه لري او موږ خپلې موخې ته د رسيدو لپاره د موجودو
وسايلو څخه کار اخلو ،د خپرونې په توليد کې موخه او پيغام دواړه روښانه وي
او توليد د همدغو دوو ټکو پر محور باندې راڅرخي .ستاسې د سوژې د انتخاب
ډول ،ليکالره ،قالب ،پيغام ،او د انتقال څرنګتيا بايد تاسې خپلې موخې ته
ورسوي .موږ د پيغام او چينل سره د اړيکو څرنګتيا له مخې څو ډوله مخاطبان
لرو ،چې يوه ډله يې موافق او مخالف او دوه نورې يې اداري کارکوونکي او له
ادارې څخه بهر کسان دي .په تلويزيون کې زموږ مخاطب د ادارې په داخل کې
نه ،بلکې له ادارې نه بهر دي .دغه مخاطب کيدای شي زمونږ له پيغام سره يا به
موافق وي او يا به مخالف وي ،خو د چمتوال يعنې پروډيوسر دنده دا ده چې
مخاطبانو ته له اړتيا سره سم پيغام واستوي .د نوموړي پيغام د استولو ډيره ښه
الره د خپرونې قالب دی .موږ څه ډول خپل پيغام وليږدوو؟ د خپرونې په ډول
د پروفايل په ډول؟ د مستند او که د يوې تفريحي خپرونې په بڼه؟ دغو پيښو ته
ځواب موندل پروډيوسر ته دا وړتيا ورکوي ،چې د خپرونې د توليد چارې پيل
کړي]٢:۱۶٢[.
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 -۵ ،۲څومره اوکله پيغام ورسيږي؟
په هره خپرونه کې وخت او د محتوا لپاره د خپرونې کچه ټاکل مهم دي.
چمتوال يا پروډيوسر د خپلو مخاطبانو اړتياوې او وخت په پام کې نيسي او د
شتو امکاناتو په لرلو سره خپرونه چمتو کوي .مخاطبان يا اوريدونکي د خپرونې
محتوا ،کچه او په ټاکلي وخت ستاسو پيغام ته منتظر دي او که په خپل وخت مو
ورته پيغام ونه رساوه خپلې موخې ته نه رسيږئ.
په ټولنيزو تلويزوني چينلونو کې د خپرونې متن په بيال بيلو بڼو ليکل کيږي .د
خبري برخې په اړوندو ژانرونو مو بحث وکړ ،اما ځينې داسې خپرونې هم شته،
چې متن ته اړتيا نه لري ،خو د وړاندې کولو ځانګړی هنر او تګالره لري .دا
ډول خپرونې ،خبرې اترې ،ګردي ميزونه ،مناظرې او لوبې ،متني الرښود ته
اړتيا نه لري ،خو ځيني نورې خپرونې لکه په سټيډيو کې په ژوندۍ بڼه د يوه
مستند پر مخ لږ تر لږه د انځور او انځورونو غږونو پيښو تر منځ د تړاو لپاره
يو تړاويز متن ته اړتيا لري ،ډير ځله د يوه چا په ذهن کې د خپرونې لپاره ډيره
ښه طرح وي ،خو د کاغذ پر مخ يې نه شي راوړلی ،په داسې وخت کې پکار ده
چې له ليکوال څخه مرسته وغواړي چې ذهن ميشتې طرحې يې پر کاغذ پلې
کړي.
هغه رسنۍ چې د ډرامې او سلایر په څير کرکټرونو والړې خپرونې توليدوي،
اړې دي چې د کرکټرونو لپاره غورچاڼ ته مخه وکړي .دا ډول خپرونې ،فلم
پاڼې او ډرامه ليکنې ځانګړي سبکونه غواړي ،چې په دغه کتاب کې زمونږ د
بحث محتوا نه جوړوي.
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 -۶ ،۲د ليدو ځواک او زاويه
د خبر ،رپوټ او فيچر د ليکلو په برخه کې د سوژې په موندلو باندې اوږده
بحثونه شوي او دا د يوې تو ليدي خپرونې په سوژه موندنه کې هم له تاسې سره
مرسته کوي.
په سوژه موندنه کې ترټولو مهم شی د ليدو ځواک دی ،چې دا د خبلایر د شپږم
حس سره تړاو لري .شپږم حس د هغو مسايلو درک کول دي ،چې عام خلک يې
له درک څخه عاجز دي او يا هم ارزښناک ټکي پکې نه شي پيدا کولی .د ليدو
قدرت سره يو ځای د ليدو لوری او زاويه  Viw Angleهم مهمه ده ،دا د دې
لپاره چې هر څوک له يوې ځانګړې زاويې څخه موضوع يا پيښې ته ګوري،
خو د خبلایر يا د پروډيوسر ليدل بايد عمومي وي او هر څوک بايد ،چې خپل ليد
او زاويه پکې وګوري .د يوې فابريکې سوځيدل به هغه کارکوونکو او
مسووالنو ته زيانمنه وي چې په کې بوخت وي ،ولې عام خلک او الرويانو
لپاره ښايې دومره مهمه نه وي .د يوه ژورناليست او ليکوال په توګه تاسې
مکلف ياست چې د فابريکې د خلکو ليدلوری او زاويه عامه کړئ او هغه ته له
هغې زاويې څخه وګورئ چې نور کسان د هغې د کتو وس نه لري او يا نه
ورباندې پوهيږي.
د فابريکې سوځيدل به د شيانو بيې څومره لوړې کړي؟
څومره کارکوونکي به ورسره بيکاره پاتې شي؟
د خامو موادو څومره کارکوونکي به بيکاره پاتې شي؟
څومره ترانسپورت په دې فابريکه کې په کار بوخت وو؟
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دا هغه څه دي چې ستاسې د سوژې زاويې ته پراخوالی ورکوي او د يوه
ځانګړي پاړکې پرځای عامه ذهنيت تر اغيز الندې راولي.
پرډيوسر او برابروونکی بايد سوژې او موضوع ته له خپلې زاويې څخه ونه
ګوري بلکې ځان د مخاطبانو په قطار کې وګڼي.
 -۷ ،۲وخت او موخه
پيغام په ځانګړو وختونو کې د يوې ځانګړې موخې لپاره استول کيږي.
تاسې چې د خپلې موضوع لپاره کومه موضوع ټاکئ په دې باندې غور وکړئ،
چې ستاسې اصلي موخه پکې څه شی دي؟ په څه ډول د خپلې موخې د السته
راوړلو لپاره خپل پيغام ورسوئ؟ څه وخت خپل پيغام ورسوئ؟ کوم وخت يې د
خپرولو لپاره مناسب دی؟ د شپې لخوا او که د ورځې لخوا؟ نيم ساعت او که يو
ساعت؟ او په دې باندې ښه غور وکړئ ،چې ټاکل شوې موضوع د توليد په
څلورو پړاونو ( د مطالبو د راغونډولو ،ډلبندۍ او متن ليکلو او ويډيويي ايډټ)
لپاره څومره وخت ته اړتيا شته ،ايا سوژه او سناريو مو په يوه اونۍ کې د پلي
کيدو وړ ده؟.
آيا مستند يا مستند پروفايل مو په  ۱۴ورځو کې توليديږي؟ ،که چيرته ځواب
مثبت وي نو پخپله سوژه باندې کار پيل کړئ ،خو که چيرته ځواب منفي وي
پکار ده چې د خپلې سوژې لمنه رالنډه کړئ او يا هم پر بله سوژه غور وکړئ
او نوموړې سوژه درسره حفظ کړئ.
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 -۸ ،۲د سوژې مطالعه
سوژه لوستل ( )Subject studyتاسې ته يو پراخ ليد لوری درکوي .څيړنه،
مرکه او مشاهده په ټولو ژورنالستيکو ژانرونو کې يو ګډ اصل دی او تاسې د
خپلې سوژې په مطالعه کې د هغې ټولې خواوې راسپړلی شئ.
۱ــــــ:۹د سوژې د لوستلو پروخت بايد الندې ټکي په نظر کې ونيسئ:
 :۱ايا د تلويزيون لپاره توليد وړ ده؟
 :٢د مخاطبانو پوښتنو او غوښتنو ته ځواب ويلی شو؟
 :٣موضوع راښکونکې او تازه ده؟
 :۴له دې نه مخکې خو به چا پرې کار نه وي کړی ،او که پرې کړی يې وي
نو په څه ډول توپير يې بايد توليد کړم؟
 :۵د مخاطبانو سره د اړيکو د ټينګښت مخامخ الره ( مخامخ کمرې ته خبری،
کتل ،په سوژه بحث او د کمرې پرځای له نندارچيانو سره دخبرې) وړ ده؟
 :۶موضوع د ادارې او مخاطبانو لپاره څه ګټه کوي؟
 : 7څومره لګښت يا مصارف ورباندې راځي او يا څومره عايد ورباندې ترالسه
کولی شو؟
 :8دمخاطبانو قناعت پکې تر السه کيږي او که نه؟
 :9په نښه شوې موخه اسانه ارزښتناکه او د السته راتللو وړ ده؟
د سوژې په انتخاب ،مطالعه ،په پلي کولو کې د پروډيوسر امکانات او فرصتونه
تر خبلایر څخه ډير دي ،دا ځکه چې پروډيوسران د خپرونو ډول ته په نظر کې
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نيولو سره د يوې خپرونې لپاره پوره يوه اونۍ او آن يوه مياشت وخت لري.
تلويزيوني خپرونې له دريوو ليد لورو په دريوو بيال بيلو برخو ويشل کيږي.
د ليد توکو  visual elementsله مخې :د خپرونو د وړاندې کولو ډول ،شاټ
بندي او دا ډول نور مسايل پکې شامليږي.
ى اوډون توکو  Visual elementsله مخې :د سټوډيو او شاليدونو ځانګړنې
او نورې تصويري ښکالوې په کې راځي.
د منځپانګې د توکو  content Elementsله مخې :د روايت او کيسې ډول،
ډراماتيک پيل ،انځوريز پيل ،په Establishing shots

پيل او داسې

نور]٣:۱۶٣[.
 -۹ ،۲له سوژيې تر انځوره
د خپرونې لپاره د اړتيا وړ فضا ،وسايل او ظرفيتونه په پام کې نيول کيږي ،دا
ځکه چې ځينې خپرونې له ستوډيو څخه بهر توليديږي ،چې زيات کار او مسايلو
ته اړتيا لري .په سترو تلويزيوني شبکو کې ،چې خورا زيات امکانات لري د
هرې برخې او کار لپاره بيل بيل کسان ګومارل کيږي خو په وړو شبکو کې
زياتره کارونه پروډيوسر ،ډايرکټر او د فلم اخيستونکی ترسره کوي.
پروډيوسر په خپله خپرونه کې د تصوير ډول ،څرنګتيا ،د انځورونو تنوع،
مخاطبانو سره د انځوري اړيکو ډول ،ثبتي يا ژوندي خپرول ،او دا ډول نور
مسايل مخکې تر مخکې څيړي او يوه انځور پاڼه هم جوړوي .موږ په
تلويزيونونو کې ډول ډول خپرونې لرو چې په ټوليز ډول د روزنيزو،
بوختوونکو ،ننداريزو ،ترکيبي او ارشيفي خپرونو تر سرليکونو الندې خپريږي.
دا هره خپرونه ځانګړی انځور ،سټوډيو ،ديکور( کروماکي) بڼو يا لرګين توکي،
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فضا او نورې ځانګړنې لري ،چې پروډيوسران او د خپرونو ليکواالن يې په پام
کې نيسي.
که تاسې د الجزيرې ،بي بي سي او سي ان ان په څير د سترو شبکو خبري
سرويسونو ته ځير شئ ،نو د توليد يوه ستره ډله يا ګروپ پکې کار کوي .دا
ډول شبکې په هره برخه کې مسلکي کسانو ته اړتيا لري او له يوې کمرې څخه
بلې کمرې ته او يا له يوه انځور څخه بل انځور ته تګ ټول په يوه منظم او
کاري پالن سره ترسره کوي او په ځينی مواردو کې انځور پاڼې ته اړتيا لري.
تلويزيوني خپرونو کې بيال بيل جوړښتونه او قالبونه په کار وړل کيږي ،چي په
توکو کې مرکې ،تمثيل ،نظر ،موسيقي ،بحث ،تحليل ،سيالي ،روايت ،رپوټ،
پکيج ،طبيعي غږ او انځور څخه جوړونه ،ګرافيک ،تليفوني اړيکه ،ټولنيزې
شبکې ،ارشيف ،خبري ژوندي کانفرانسونه ،کليپ ،سونډبايټ ،ګرافيکي متن،
انځور ،نقشه ،کارتون او نور شامل دي.
 -۱۰ ،۲نوښتګر فکرInnovative thinking
په تلويزيوني خپرونو کې تر ټولو ستره ستونزه موضوعاتو او مسايلو ته
سرسري کتل او پر عمومي مسايلو بحث کول دي .ډير ځله د چمتوال خبلایر
ذهن په دوو کليشواو تکراري قالبونواو جوړښتونو کې بوخت وي ،خو خپله د
خپرونې لپاره پر نوښت فکر نکوي ،او موضوع ورنه په جزياتو د سپړنې
پرځای عمومي  Generdizeکيږي.
د تکنالوژي او انساني فکر له پرمختګ سره يوځای د څيړنې الرې هم بدلې
شوې دي .اوس مهال څيړنې له شخصي تجربو ،نړيوال پر مختګ او نويو پر
مختيا وو سره يو ځای دي ،نو زموږ پروډيوسران هم بايد له زړو چوکاټونو
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ووځي ،خبرونه په يوه قالب او يوه چوکاټ کې رانه ولي او د هرې خپرونې
لپاره له امکاناتو سره سم متفاوت قالب ،چوکاټ او سبک وګوري]۴:۱۶۶[.
 -۱۱ ،۲اقتصادي عمل Economic action
په تلوزيوني خپرونو کې اقتصادي فکر له دوو اړخونو سنجول کيږي:
لومړی زمونږ خپرونه څوک ګوري او څه ته اړتيا لري؛ که په يوه کمره مين
کيږي ،دوه او درې ولې يووړل شي؟ که چير ته ډيکور لپاره يو نوښتګر او
تکړه ترکاڼ ولرو ،نور نو دې ته اړتيا نشته چې سيټ آپ او ديکور په لسګونو
زره افغانۍ لګښت وکړو ،که يو ښه کروما ټريکاسټر  Tricksterتاسې ته ديوه
متحرک او قيمتي سيټ کار درکوي ،دې ته څه اړتيا ده ،چې په هر سيټ کې
سکرين او بګراونډ جوړوئ او په سلګونه زره افغانۍ ولګيږي .دويم تلويزيوني
خپرونې يو کلتوري اوفرهنګي توليد دی او د(( يوځل مصرف)) مسله بايد پکې
خورا دقيقه وڅيړل شي .موږ په ژوند کې دمګړۍ ګڼ داسې توکي لرو ،چې يو
ځل مصرف دي خو د دغو توکو پرتوليد هم دومره لګښت نه وي شوی ،چې د
خرڅ له بيې نه ورته قيمت ګران پريوځي.
که د تولويزيون له پروډيوسر يا چمتوال سره دا فکر وي ،مالونه او توليدات يو
ځل مصرف دي ،په لګښت کې يې بايد اقتصادي اووسئ ،خو که يو ځل مو
خپرونه په دې ارادې چې سپانسر يې په لوړه بيه مالتړ کوي ،چې يوکليوال پکې
د غواوو په يوه فارم د کابل ښار په شېوکيو سيمه کې هم موندل کيږي .د
خپرونې تر توليد مخکې د مخاطبانو ارزول او د هغوی د اړتياوو درک ،د
مارکيټ څار او ځيرل او دغسې د خپرونې لپاره مناسب بازار موندل ،د رسنۍ
په ځانګړې توګه تلويزيون لپاره حياتي ارزښت لري .که په هره خپرونه کې له
 ۵0څخه تر  ۵00زرو افغانيو پورې لګښت راځي او عايد او مخاطب ونه لري،
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دوام يې د تلويزيون ادارې مال ماتوي .دا د هر تلويزيون د بازار موندنې څانګې
مسووليت دی ،چې تر خپرونې مخکې خپرونې ته بازار پيداکړي او بيا په توليد
پيل وکړي.
د خپرونې په هکله سروې ،د مخاطبانو پوښتل يا  feedbackد خپرونې
ارزول او په خپرونه کې تنوع راوستل هغه څه دي چې هره رسنۍ يې بايد په
پام کې ونيسي او لږ تر لږه له درې مياشتو څخه تر يوه کاله بايد له ډيکور نيولې
تر خپرونې او بڼې ،محتوا او چلوونکي پورې پر ټولو مسايلو بيا کتنه وشي.
د فلم ،سلایر ،مستند او دغه راز د نورو قيمتي خپرونو توليد په حقيقت کې د
کلتوري لوري پانګونه ده ،چې د خرڅالو او صادراتو لپاره توليديږي .زموږ
توليدات بايد د دې جوګه وي ،چې پر کورني مارکيټ او مخاطب سربيره ،سيمه
يز او نړيوال مارکيټ او مخاطب هم د ځان پرلور ورمات کړي .په لويديځ او
زموږ شاه وخوا هيوادونو کې دې مسلې ته د ديني پيړي هسې پاملرنه کيږي او
نه يوازي دا چې (( کلتوري سوداګري)) کوي بلکې خپل مذهب ،سياست،
کلتور ،او فرهنګ هم له دې الرې نورو ملتونو ته صادروي.
د اوس لپاره د افغانستان او يو شمير نورو هيوادنو له کورنيو تلويزيوني شبکو
نه د څو لسيزو وړاندې وخت ترکيي او هندي سريالونو خپريږي او د ورځې
ورباندې هره خپرونکې رسنۍ لسګونه زره افغانۍ ګټه کوي .دا په دې مانا چې
پر دغو سريالونو شوې پانګونه له څو لسيزو تيريدو سره سره ورځ تربلې نوي
مارکيټونه پيدا کوي)۵:۱۶۶( .
 -۱۲ ،۲تلويزيوني فيچر څه شی دی؟
فيچر  featureد يوه نرم خبري ژانر په توګه پر چا ،چيرې ،او څه افرادو،
ځايونه او پيښو تمرکز کوي .دلته د کله ،ولې ،چيرته پوښتنو ځوابول حتمي نه
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دي ،ځکه دغه پوښتنې په سخت خبر او خبري رپوټونو کې پيداکيږي ،فيچر
يوازې د پيښې پر مهمو اړخونو خبرې کوي ،څيړنه ستاينه او نوښت د فيچر
ليکنې ځانګړنې دي.
په فيچر کې د يوې پيښې د ورستيو جزياتو د وړاندې کولو هڅه نه کيږي ،بلکې
موضوع ته له يوې بيلې او ژورې زاويې څخه کتل کيږي .په فيچر کې د خبلایر
کوښښ پر دې وي ،چې مخاطبان د يادې موضوع يا پيښې له کومو زاويو څخه
چې خبر نه دي خړوب کړي او څنګه کولی شي يو داسې اړخ ورکړي چې د
هغوی خبري تنده او ذوق دواړه خړوب کړي .دلته د خبري تندې او ذوق ګډ
راتګ په دې مانا دي ،چې فيچر يوګډ خبري او ادبي ژانر دی په ادبي اړخ کې
موږ د مخاطبانو ذوق خړوبوو.
فيچرونه تر سختو خبرونو اوږده وي ،ځکه چې فيچر د خبر اپوټه د موضوع
منځ ته نفوذ کوي او د جزياتو د سپړنې پر ځای پر څو مهمو ټکو تمرکز کوي.
په سختو خبرونو او رپوټونو کې خبلایر د خبر شپږګونې پوښتنې د سر چپه هرم
په ډول د خبر يا رپوټ په پيل کې راوړي ،خو په فيچر کې د موضوع د پيښې
پر نوي اړخ تمرکز کيږي او د خبري ليد پرځای فيچري ليد پيلوي.
 -۱۳ ،۲فيچر په څه وليکو؟
په تلويزيوني خبري فيچرونو کې موضوع د ارزښت او نرمو سوژو ( Soft
 ) subjectsپر بنسټ غوره کيږي .د يوه چا د ژوند په اړه سپړنه ،ټولنيز او د
انساني راښکون مطالب ،ورځني او ژور مسايل ،د پيښو شاليد يعنې بګراونډ او
دا ډول نور موضوعات د فيچر ځانګړنې او سوژې جوړوي .فيچر زياتره پر
هغو موضوعاتو باندې جوړيږي چې بيړني نه وي ،په دا ډول شننه او سپړنه کې
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د ورځې تازه تصويرونه ،ويډيو ارشيفونه ،غږونه او په ځينې مواردو کې
موسيقي کارول کيږي.
د فيچر لپاره متن د مستند فلم په سبک ليکل کيږي ،او د کيسې صحنې يو تر بله
سره نښلوي .فيچر ډير راښکونکی او په زړه پورې وي او د خبرو پرمنځ يا پای
کې خپريږي ،خو هغه فيچرونه چې وخت يې له  ۱0دقيقو څخه ډيريږي له خبره
اخوا ( )Insidestoryبرخې ته پريښودل کيږي.
د فيچر توکي په دريو څيزونو مشاهده ،مرکې او شا ځمکه کې راغونډيږي .په
مشاهده کې خبلایر په پيښه کې حضور مومي ،په يوه ځانمرګي بريد کې د وژل
شويو کسانو د کورنيو له غړو سره دهغو په جنازو کې ګډون کوي ،بچيانو او
ميرمنو سره يې غږيږي ،د دا ډول بريدونو پرشاه ځمکه وغږېږي ،چې تراوسه
څومره دا ډول بريدونه شوي او څومره خلک پکې وژل شوي دي .کيدای شي د
ملکي خلکو مرګ ژوبلې په تړاو يې د بشري حقونو کميسيون مسؤوالن وغږوي
او د پوځي مرګ ژوبلې په اړه د کورنيو او د فاع چارو وزارتونو وياندويان
وغږوي .پر دې سربيره د واکسپاپ په ډول د عامو خلکو نظرونه او د هغو
خلکو خاطرې چې له دا ډول بريدنو څخه روغ رمټ وتلي دي هم د خپل فيچر
يوه برخه وګرځوي.
خبلایر خپل نظر د راغونډيو شويو اطالعاتو په رڼا کې د فيچر په پای کې د
ستنډاپ په توګه وړاندې کوي)۶:7۶(.
 -۱۴ ،۲د کيسې قالب
د رپوټونو ،سرختونو او خبرونو په پرتله په فيچر کې د موضوع او پيښې توکي
په متفاوت ډول ځای پرځای کيږي ،کيدای شي په سرکې تاسې څو انځورونه
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راوړئ ،او بيا ورپسې خپله کيسه راوړئ يا هم کيدای شي لومړی کيسه پيل
کړئ او پرې انځور سره يو ځای اوازونه يا غږونه راوړئ.
په ټوليز ډول د رپوټ لپاره غوره شوی کيسه ييز سبک د فيچر لپاره هم
کاريږي ،فيچرنه په ورځپاڼوکې له  ۵00څخ تر  ٢۵00کليمو ،په مجلو کې تر
 ،٢۵000په انالين رسنيو کې له  ،٢۵0په راډيوګانو کې له  ٢۵0څخه تر ۵00
او په تلويزيون کې  ٢۵0څخه تر  ٣00کليمو پورې ليکل کيږي .په تلويزيوني
فيچر کې خبلایر د راښکون ډيرې وسيلې لري لکه ګرافيکي طرحې ،ويډيو،
بيالبيلې صحنې ،سټنډاپونه او داسې نور.
 -۱۵ ،۲پکيج package
تاسې په بازار کې بيالبيل خوراکي توکي اخلئ ،او په يوه کڅوړه کې يې اچوئ،
وروسته چې کور ته راځئ ټول سره جال کوئ ،او په دې کې غوره کوئ چې
بيګا ته کوم شيان پاخه کړئ ،پکيج هم دغسې يو شی دی ،پکيج پراخو مخاطبانو
ته د خبرو د ليږد يوه نوې او نوښتګره الره ده.
پکيج د خبرونو يوه داسې کڅوړه ده ،چې د خبر کرکټرونه ،خبرې اترې ،تفريح
او بيالبيل نور توکي پکې ځای پرځای کيږي .پکيج په خپله سپړيزه او تشريحي
وينا نه ده خو په اډانه کې يې د يوې موضوع د حقيقي اړخونو او اغيزو له
الرې يې کيسه وړاندې کيږي .په تلويزيون کې زيات مروج پکيجونه په تولنيزو
سوژو راڅرخي .په ژمي کې د ښوونځيو د ماشومانو بوختيا وې ،په کابل کې د
پارکونو د نه شتون ستونزه ،په باران او واوره کې د کابل ښار د سرکونو بد
وضعيت او د اوبو ډنډونه او همدا ډول نور ټولنيز مسايل د پکيجونو سوژې
جوړوي.
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پکيجونه زياتره په يوه ټاکلي محور او موضوع راڅرخي او د څيړنې الره
خپلوي ،په سياسي او ټولنيزو پکيجونو کې د ټولو اړخونو خبرې راخيستل
کيږي ،که خبلایر د مقابل لوري پر پکيج او انځور بريالی نه شي ،د انډول
ساتنې په موخه يې تليفوني او ياهم متني نظر راخلي.
پکيج چې مونږ يې د فيچر ليکنو( )soft newsيوه برخه ګڼلی شو ،په داسې
ډول کيږي ،چې د مخاطب راښکون تر پايه ورسره وساتي .پکيجونه زياتره په
هغو حاالتو کې کارول کيږي ،چې په خبرو ،رپوټ او مرکه کې چې موضوع
په سمه توګه ونه سپړل شي او يا دا چې موضوع پيچلې وي ،خو په دې نه
ارزي چې ټوله خپرونه ورته ځانګړې شي.
د پکيج لپاره خبرياالن خورا زيات توکي راټولوي ،بيالبيلې مرکې ،د سيمې او
سوژې مختلف انځورونه هغه څه دي ،چې خبرياالن يې په غوره کولو کې له
ستونزو سره مخامخ وي ،ځکه هغه پر دې فکر کوي ،چې کومې مرکې او
انځورنه وباسي ،چې د وخت په دې موده کې خپله کڅوړه وتړي.
د خبري ساعتونو پکيجونه زياتره له  ۴دقيقو څخه زيات وي خو تر خبري
ساعتونو وروسته د خبرونو په اوږدو کې تر  8دقيقو پورې هم اوږديدای شي.
ښه پکيج د خبلایر له نوښت او ښې مرکې سره تړلی دی .په پکيج کې ټول شوي
نظرونه بايد د رپوټ له موضوع سره اړخ ولګوي او تازه وي .په نننۍ نړۍ کې
خبرياالن خپل زيات توکي ويډيويي ،متن ،او نريشن په خپله لولي او سرته يې
رسوي او آن په زياتو مواردو کې د کمره مين او ويډيو اډيټر دنده هم پخپله
پرمخ وړي.
له متن ليکلو نه محکې پر دې څيزونو باندې غور وکړئ:
څه غواړئ ،چې په پکيج کې يې وړاندې کړئ؟
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ايا موضوع مو د پکيج لپاره وړ ده؟ درنه ده رپوټ ورنه نه شي؟
په لومړنيو توکو يې کار وکړئ ،يو څه ورته راغونډ کړئ.
خپلې پوښتنې چمتوکړئ ،د څه په اړه پوښتنې کوئ؟
په خپل وخت مرکې ته ورشئ.
د خپلې موضوع انځورونه (  )B-rollچمتو کړئ ،د موضوع د مرکچيانو دفتر،
ادارې او داسې نور.
د مرکو په وخت کې ښه غوږ شئ ،څه وايئ او که کوم شی او مواد مو په زړه
نه وي بيا بيا پوښتنه وکړئ]7:77[.
 -۱۶ ،۲د پکيج متن څنګه وليکو؟
د پکيج سره متن ليکل خورا مهم دي ،ځکه چې د يو متن لپاره پکيج د همدغه
متن پربنسټ ډلبندي کيږي.
په پکيج کې او يا هم پر بل هر خبري تلويزيوني ژانرونو کې د متن ليکل د کار
د پای پړاو دی .له پکيج ليکلو وړاندې د کليپونو او انځورنو انتخاب او د پکيج د
جوړښت خاکې ته وخت ورکول کيږي .په خبري پکيج کې پيل منځ او پای درې
واړه مهم دي او خبلایر خپل سټنډاپ مهم پکې ورکوي.
په پکيج کې تاسې غږ او ويډيو دواړه په پام کې نيسئ ،څه چې د مخاطبانو په
غږ کې اورئ هغه ورته په انځور کې هم وښيئ ،د پکيج لپاره زيات هغه کليپونه
او سونډبايټ ونه غوره کيږي ،چې د کيسې د پرمخ وړلو سره مرسته کوي .تاسې
دغه کليپونه د متن له ليکنې څخه مخکې کيپچر کوئ او په متن کې ورته ځای
پريږدئ .که ستاسې مرکچي په دويمه يا دريمه ژبه خبرې کوي ،نو پکارده چې
9٣

خبرې يې د متن اصلي ژبې ته وژباړئ او په يوه جال کس ( ښځينه غږ په
ښځينه ،او نارينه غږ په نارينه غږ کې) يې ولولئ.
د بيلګې په توګه که تاسې د کابل په ښار کې د بارانونو پر مهال د سړکونو پر
وضعيت پکيج جوړوئ ،په دغه پکيج کې لومړی تاسې د هغو ډنډونو او اوبو
انځورونه اخلئ چې په سرکونو او الرو يې د موټرو او خلکو تګ راتګ له
ستونزو سره مخامخ کړی دی .ګاډۍ ،خلک له ډنډونو او اوبو څخه په 10افغانيو
پورې کوي ،دغه هلکان او په ګاډيو کې پورې کيدونکي کسان ستاسې پکيج
لپاره غوره مرکچيان دي ،تاسو په طنزيه ډول سټنډاپ ورکوئ ،چې له يوې خوا
باران او کنډوکپر سرکونه خلکو او موټرو ته ستونزې جوړې کړې دي ،له بله
پلوه يو شمير کسان له هرې ستونزې نه په ګټې خپله روزي کټي]8:79[.
پکيج له دريو برخونه جوړيږي:
 :۱پيل
 :٢تمرکز( د موضوع سپړل ،داليل وړاندې کول او د پايلې اعالن).
 :٣پای ( د خبر لنډيز او پوښتنو ته ځواب ويل ،او د پيښې د اړخونو تر منځ
ټکر).
د پيل او تمرکز په برخو کې خبلایر د پيښې له صحنې څخه د پيښې يو لړ
جزئيات ورکوي .بيا وروسته موضوع سپړل کيږي ،او خپله خبري زاويه ټاکي.
په منځنۍ برخه کې د لومړنۍ برخې په عيني څيزونو تميږي او يو يو سپړل
کيږي .دې برخې ته د پيښې عيني کول هم وايي او په اصلي انځور سره ثبتيږي.
دلته په پيښه کې د ښکيلو اړخونو خبرې ،د عيني شاهدانو څرګندونې يا واکسپاپ
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هم راوړل کيږي .پکيج چې زيات خلک يې خبري رپوټ هم بولي ،د مسوولو
چارواکو په خبرو ،داليلو او پايلې اخيستو سره پای ته رسيږي.
د خبري پکيج د سکليټ بيلګه:
پيژندګلويز انځور Establishing shots .له  ۱0څخه تر  ۱۵ثانيو پورې.
سټنډاپ يا  P TCله  ٢0څخه تر  ٢۵ثانيو پورې.
غږ او انځور  Video soundله  ٢۵څخه تر  ٣0ثانيو پورې.
مرکې يا  ٢0 sound bitesڅخه تر  ٢۵ثانيو پورې.
پيل يا  Bridgeله  ٢0څخه تر  ٢۵ثانيو پورې.
وا کسپاپ  Vox popله  ۱۵څخه تر  ٢0ثانيو پورې.
وروستی  Standupله  ٢0څخه تر  ٢۵ثنيو پورې.
راښکونکي انځورونه  Establishing shotsله  ۱0څخه تر  ۱۵ثانيو
پورې.
په دې توګه زمونږ خبري رپوټ يا  ۱۴0 News packageثانيي يا هم څه
کم درې دقيقې کيږي]9:80[.
 -۱۷ ،۲ګډه خپرونه يا Combines program
ترکيبي خپرونې يا  Combines programخاص تعريف نه لري ،ځکه
بيالبيل ژانرونه پکې کارول کيږي ،خو موږ په تلويزيون کې دوه ډوله دا ډول
خپرونې لرو .يوه يې خبري ګړۍ خپرونې دي ،چې خبر ،رپوټ ،مرکې ،ګردی
ميز ،تليفوني اړيکي ،سکايپ ،فيچر ژانرونه ،مستند او دغسې نور پکې کاريږي
دا ډول خپرونې زياتره په خبري چينلونو کې رواج لري .دويم ډول ګډې
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خپرونې ،غير خبري تفريحي او روزنيزې دي ،چې د ويندويانو متفاوت ويناييز
او انځوريز حرکت ،بيالبيلې سيالۍ ،نندارې ،خبرې اترې ،مرکې ،شعر او
ترانې ،د مخاطبانو ګډون او فيچري توکې پکې شامل دي .دا ډول خپرونې د
نړۍ په ګڼو تلويزيونونو کې رواج دي او د پراخو مخاطبانو د ذوقونو په پام کې
نيولو سره خورا زيات مخاطبان هم لري.
کله کله بيړنۍ پيښې کيږي ،يا هم يوه مهمه او تازه پيښه رامنځ ته کيږي.
تلويزيوني مديران په داسې حاالتو کې ګډې ترکيبي خپرونې جوړوي چې په دا
ډول خپرونو کې رپوټ ،مرکه ،تليفوني اړيکې ،د پيښې عيني شاهدان ،له سيمې
نه د خبر يا ژوندۍ اړيکه ،د خبر خونې له مدير يا شنونکي سره دوه کسيزه
مرکه ،په فيسبوک او نورو ټولنيزو شبکو کې د خلکو تبصرې او دا ډول نور
مطالب يوځای کيږي.
دا مها ل د خبر خونې يوه ستره برخه کارکوونکي د بيړنۍ تازه پيښې پر پوښښ
بوختيږي ،خو يوه بله برخه د خبر خونې پر نورو چارو ګومارل
کيږي]۱0:8۱[.
 -۱۸ ،۲خبري مستند News Documentary
موږ په خپلو رسنيو کې خورا کم يا په نشت برا برمستند لرو .زموږ د مخاطبانو
په ذهن کې هم مستند يوازې پر ځانګړو موضوعاتو ( د ژويو نړۍ ،ځمکه او
ستوريو) تمرکز انځور شوي دي .په خبري مستند کې ډير ځله پخپله خبلایر د
يوه مرکزي کردار يا راوي په توګه برخه اخلي او په بيالبيلو صحنو کې
حاضريږي .دا ډول حضور او په سختو حاالتو او شرايطو کې د اطالعاتو
حصول او بيا له مخاطبانو سره د هغو ويش ،خبلایر ته په مستند کې د مخاطبانو
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د اتل ډول ورکوي .خبري مستند موخه دا دی ،چې يوه پيښه ،موضوع او
سياسي مسله له تحليل او څيړنې سره يو ځای وړاندې کړي.
د نړۍ ستری تلويزيوني شبکې  CNNالجزيره  BBCاو دا ډول نورې رسنۍ
ځانګړي خبري مستندونه او مستند لري ،چې له  ٣0څخه تر  ۴0دقيقو او يا هم
کله ډير وخت اخلي]۱۱:8٢[.
 -۱۹ ،۲له خبر اخوا يا Inside storu
په خبرونو او خبري رپوټونو کې د خبرياالنو تمرکز د پيښې پر شپږو پوښتنو
وي او هڅه کوي چې دغو پوښتنو ته ځوابونه ومومي ،خو له دې اخوا ډير نور
مسايل هم دي ،چې څيړلو ته يې اړتيا ده.
هره پيښه تر شاه نورې پيښې زيږوي او دغه پيښې چې زياتره يې په سافټ بڼه
کې توليديږي ،تر خبري بوليټونو وروسته ،له خبر اخوا او ماوراء خبر Inside
 storyپه نومونو ځانګړو خپرونو کې د فيچر ،ځانګړي رپوټ ،پکيج خبري
مستند ،مرکې او ګردي ميز يا سکايپ او تليفوني تماس په اډانه کې خپريږي.
په تفريحي او ټولنيزو چينلونو کې خبرونه ډيری د ساعت او ځانګړي خبري
بولټين پر بنسټ ويشل کيږي او د پيښو سپړنې ته هومره پام نه کوي ،خو په
خبري چينلونو کې دې مسلي ته زيات ارزښت ورکول کيږي ،ځکه دلته د فيچر
ځانګړي رپوټ او مستند د وخت په تړاو بنديز نه شته .په خبري چينلونو کې
سخت خبرونه او د هغو رپوټونه په خبري سرويس کې د سرټکو او بوليټن په
چوکاټ کې خپريږي ،خو له خبري بوليتين او سختو خبرونو وروسته ځانګړې
خبري کيسې ،نيوز پکيج ،فيچر او يو نيم مستند خپروي ،له خبر اخوا کې زياتره
د سختو خبرونو پرجزياتو او بيال بيلو زاويو خبرې کيږي.
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موږ په خبري بولتين کې قطر ته د ولسمشر اشرف غني پر سفر سخت خبر او
رپوټ لرو ،خو په ماورا خبر کې يې تحليل او سپړنه کوو .دلته د سفر پر
ارزښت ،الملونه ،اټکلي پايلو او نورو پېښو او مسايلو غږېږو ،دلته کيدی شي له
موږ سره شنونکي ،د چارو کارپوهان په تليفون باندې د ولسمشر وياند ،د
سوداګريي خونې کوم چارواکي او يا هم عامه ليدونکي وي .له خبر اخوا په
تلويزيونونو کې توپير کوي .يو شمير رسنۍ يو مضوعي عمل کوي او يو شمير
نورې هغه څو موضوعي دي .د بيلګې په توګه د کابل نيوز نن او خبر او نظر
يو موضوعي سپړنې دي ،خو په طلوع نيوز فرا خبر خپرونه څومره موضوعي
ده.
 -۲۰ ،۲د خلکو غږ Vox pop
د خلکو غږ يا واکسپاپ د التيني کلمې

 Vox papuleاصطالح ده چې په

رپوټونو ،پکيجونو او فيچرونو کې زيات کارول کيږي.
واکسپاپ زياتره د ورځنيو مسايلو په اړه د عامو خلکو نظر وي ،او له  ٢0څخه
تر  ۴0ثانيو پورې اوږديږي .په واکسپاپ کې مرکچيان نوي کسان وي او
زياتره په ناڅاپي ډول له مرکو سره مخ کيږي .کيدای شي تاسې په ښار کې له
شاه وخوا اوو کسانو سره د واکسپاپ لپاره خبرې کړې وي ،خو د رپوټ لپاره
مو يوازې د دريو کسانو خبرې د خپريدو وړ وي.
يو شمير خبرياالن په خپلو رپوټونو او فيچري کڅوړو کې واکسپاپ ته ډير
ارزښت ورکوي ،خو ځينې نور له دا ډول مرکو نه ډير بد وړي ،که حقيقت
وو ايو واکسپاپ کله کله تر ځانګړې مرکې هم سختيږي ،ځکه چې خلک ډير لږ
د تلويزيون د کمرې پروړاندې خبر ورکولو ته چمتو کيږي ،په واکسپاپ کې
خلک ډيری له يوې څرګندې پوښتنې سره مخ کيږي او مرکچيان يې هم زياتره
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عام خلک او محصالن وي .ستاسې پوښتنه کيدی شي داسې وي :ولسي جرګې
وزيران استيضاح نه کړل ،يو شمير وکيالن وايې د جرګې ځينو غړو بډې(
رشوت) اخستی دی؟ ښاروالي سرکونه جوړوي ،تاسې له ښاروالي نه څه
غواړئ؟
د واکسپاپ اخيستل په دې هم ستونزمن دي ،چې تاسې نا څاپي د يو چا په
وړاندې دريږئ او خپله موضوع ورسره مطرح کوئ ،مقابل اړخ په رواني او
اروايي لحاظ خبرونو ته چمتو نه دی او له تياري پرته د خپلو خبرونو د څرنګتيا
په تړاو ويريږي .تلويزيوني واکسپاپ له راډيويي او نورو هغو ځکه جنجالي دی
چې دلته پر سکرين د يوه کس يا شخص څېره ښودل کيږي او هغه د خپلو خبرو
پر وړاندې يو ډول مسووليت انګيري.
د بشپړې انتقادي خبريالۍ  Critical Journalismپراختيا او په سافټ نيوز
چوکاټ کې د توليدي رپوټونو زياتيدو پر سياست د خلکو باور يا عامه ذهنيت
زيانمن کړی او ډير لږ دې ته چمتو کيږي چې د يوې سياسي مسلې په اړه خپل
نظر ووايي .په انتقادي خبريالۍ کې عمومي پرنيسپ پرواکمن سياست نيوکې دي
او دا چې سياست د خبر او ژورناليزم موضوع او بنسټ جوړوي ،پرخبرونو او
رسنيو کې هم اغيزمن دی .تاسې به ډير ځله په ښارکې له خلکو اوريدلي وي
چې (( پريږده بابا ،سياست ټول دروغ دي )) (( زه که نظر درکړم څوک غوږ
ورته ږدي ،ورکوه يې)) دا له همدې انتقاد وزمه واکمن وضعيت نه د سياست پر
تړاو د خلکو اشتباه ده چې اغيز يې خبر او نورو رسنيو ته هم سرايت کوي.
واکسپاپ په يوازې سر ستاسې په درد نه خوري ،ځکه چې دا ديوې موضوع په
اړه د خلکو ليد لوري او عامه ذهنيت ښي.
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په واکسپاپ کې خبرياالن مکلف دي چې خپلو مرکچيانو ته تر هر څه وړاندې
موضوع وسپړي ،د خبرو روحيه ورکړي او د ملګرتيا او صميميت په فضا کې
ترې نظر واخلئ ،هيڅکله هم توند خويه مه اوسئ او نه هم داسې فکر کوئ ،چې
واکسپاپ سره پر مرکچيانو او په تلويزيون کې د هغوی د انځور د خپريدو
احسان ورباندې کوئ ،کيدای شي ځينې بد مغزه کسان مو خبرو ته غوږ کيږدي
او سپکو سپوروته يې زړه وي په دې صورت کې تاسې بحث مه کوئ ،خو
کوښښ وکړئ ،چې ارامه يې کړئ ،وخاندئ او لهجه مو نرمه کړئ ،يا مخ ورنه
واړوئ او له بل چا سره په خبرو پيل وکړئ .ستاسې واکسپاپ د مستند لپاره نه
دی ،چې موقعيت او لوکيشن يې له موضوع سره متناسب غوره کړئ ،تاسې
فيچر ،رپوټ يا پکيج ته غږ راوړئ او دا مهمه ده ،چې له غږ او شور لرې
موقيعت ورته غوره کړئ .په واکسپاپ او سونډبايټ اخيستو کې د موقعيت تغيير
مهم دی ،ځکه پر يوه ځای د څو کسانو نظر اخيستل مخاطبان ستومانه
کوي]۱٢:8۴[.
 -۲۱ ،۲سونډبايټ او کليپ څنګه واخلو؟
سونډبايټونه او کليپونه په تلويزوني خپرونو او رپوټونو کې زيات کارول کيږي.
د وخت د مديريت په پام کې نيولو سره لنډ او روښانه سونډبايټونه ستاسې کار
ډير اسانه کوي ،سونډبايټ او کليپ تاسې له ځانګړې مرکې جال کولی شي .د
کليپ د اخيستلو پر مهال موږ له درې ډوله کسانو سره مخامخ کيږو:
يوه ډله کارپوهان ،چارواکي او مسووالن پر موضوع مسلط او  Up dateدي.
له تاسې نه کيدای شي وپوښتي ،چې د موضوع پر کوم اړخ درته وغږيږي،
دويمه ډله کارپوهان پر موضوع نه پوهيږي او له تاسې معلومات غواړي .دا
ډول کسان تاسې ته له فرمايش سره سم کليپ درکوي ،خو څومره چې شونې وي
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له دا ډول کسانو سره له مرکې ډډه کوئ .دريمه ډله هغه کارپوهان دي ،چې
خپل نظر لري او غواړي ،ستاسې د رپوټ ،پکيج او فيچر محور وګرځي .دا
ډول کسان بايد په الرښودو ،سپړيزو او ننګوونو پوښتنو د خپل اصلي موضوع
پرلور بوځئ]۱٣:8۶[.
 -۲۲ ،۲پروفايل او تاريخ
پروفايل او تاريخ په فني توګه يو له بله بېل يعنې جال ډولونه دي ،خو يو لړ ګډې
ځانګړنې هم لري ،چې نوموړې دوه بېل ډولونه سره نږدې کوي ،په تاريخ کې
وخت راسپړل کيږي او نوموړې راسپړنې ته ليکوال د دوربين له الرې ګوري.
د ژوند نور پاتې اړخونه پکې راسپړي ،خو پروفايل کې تمرکز پر شخص او
فرد وي او بيا د ذره بين له الرې څيړل کيږي ،که چېرته د تلويزيوني کمرې په
ژبه وويل شي ،تاريخ) )long shotاو پروفايل کلوز) (closeدي.
د تاريخ موضوع زمانه وي او له ولس ،ټولنې او ژوند څخه د فرد په لور
حرکت کوي ،خو په پروفايل کې موضوع شخص او له شخص څخه بيا د ملت،
ټولنې او زمانې په لور ځي.
په تاريخ کې د فرد په لور حرکت ځکه کيږي ،چې تاريخ په پيړيو او عصر کې
غږيږي او بيا د عصري او زماني شخصيتونه او د هغوی فعاليتونه څېړي ،خو
په پروفايل کې تمرکز په شخص وي او په کومه زمانه او عصر کې چې
اوسېږي ،د هغوی يو تاريخې نچوړ هم پکې وړاندې کيږي ،دلته موخه د ټول
تاريخ وړاندې کول نه دي ،بلکې د تاريخ هغه برخې راسپړل کېږي ،چې د
پروفايل د کريکټر ژوند پکې له مهمو پړاونو تېريږي ،يا هغه په خپله د تاريخ په
يو پړاو کې رول لوبوي]۱۴:90[.
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پروفايل اوتذکره :
تذکره يو ادبي ژانر دی او د پروفايل په پرتله د شخص په لنډه ادبي پيژندګلوي
بسنه کوي .په تذکره کې د يو شخص د نيوکې روحيه کمزورې وي او يوازې د
هغه د هنر او کمال په څرنګتيا خبرې کېږي.
تذکره ترډيره د شاعرانو ،اولياء کرامو او ...پيژندګلوي او د هغوی د اثارو
بيلګو ته ځانګړې کېږي .په پښتو ژبه کې پټه خزانه ،تذکره اولياء او داسې نور
کتابونه يې غوره بيلګې دي.
په تلويزيونې تذکروکې د پروفايل برعکس د کس ژوند ليک د لنډې مرکې،
ګرافيکي طرحو ،ويډيو او انځور ،يا د هغه د اثارو په بيلګو سره کېږي.
په تذکره کې د شخص د پېژندګلوي بڼه کرونولوژيکه يا ترتيبي وي .د ترتيبي
بڼې ښېګړه داده ،چې د شخص د ژوند بېال بېل پړاوونه پکې په منظمه توګه
راځي .د بېلګې په توګه څوک نه وايي ،چې عالمه عبدالشکور رشاد پر ۱9٢0
کې زيږدلی دی ،ځکه چې هغه وخت نه عالمه وه او نه رشاد .
دا کوالی شو د هغه د مرګ په مهال وليکو ،چې عالمه عبدالشکور رشاد د
ليندۍ (قوس) مياشتې پر ۱۱مه نيټه په حق ورسيد]۱۵:9۱[.
پروفايل او خاطره:
خاطره د ليکوال ورځنۍ مشاهدې او تجربې دي ،په خاطراتو کې ليکوال د خپلو
شخصي عقايدو ،تمايالتو او ليدنو ،کتنو بيان کوي ،تلويزيوني خاطرې د تذکرې
په شان د ناستې او والړې مرکې په بڼه کيږي او که مهمې او ارزښتناکې وي،
تلويزيوني پروډيسران تمثيلي بڼه هم ورکوالی شي.
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په خاطره کې له تاسې سره خپل پخواني زاړه کورته ځي او هلته د خپل
وړکتوب کيسې درته کوي ،په دې مانا ،چې خاطره په تلويزيون کې د يو جال
ژانر په پرتله تر ډيره د پروفايل په خدمت کې ده ،او کوښښ کيږي ،چې د
پروفايل کرکټر هغو سيمو ته انتقال کړي چې هغه پکې د ژوند بيال بيلو خاطرې
لري ،او د هغو يادونه وکړي.
د پروفايل او خاطرې ترمنځ توپير په دې کې دی ،چې په پروفايل کې موضوع
د شخص پيژندګلوي او د هغه د ښيګڼو او بدګڼو يادول دي ،همدا راز د پروفايل
ژبه ستايني او انتقادي دواړه اړخه خپلوي ،خو خاطرات ،چې پخپله له ليکوال
نه سرچينه اخلي ،د انتقاد پکې لږ شونتياوي.
د سياستوالو ګڼ داسې کتابونه خپاره شوي ،چې خپلې خاطرې يې پکې ليکلي خو
ځانونو ته يې کله هم بد پکې نه دي ويلې.
د پروفايل نثر د خاطرې په شان ساده ،صميمي او بې تکليفه وي .دلته د جملو
پاراګرافونو او توکو د تنظيم ،انډول ،تلوسې او اطالع په برخه کې د مخاطب
ذوق او اړتياوې په پام کې نيول کيږي]۱۶:9٢[.
پروفايل او شخصي رپورټ:
پروفايل او شخصي رپورټ دوه سره ورته څيزونه دي ،په شخصي رپورټ کې
د پروفايل په شان د يوه راښکونکي شخص د شخصيت د ځانګړنو ،اثارو ،کړنو
سپړنه او ستاينه کيږي.
نوموړی کس کيدای شي سياستوال ،تاريخ پوه ،فرهنګپال وي ،شخصيتي رپورټ
له يوې ژورې مرکې سره ورته والی لري ،ځکه په دا ډول مرکو کې د شخصي

۱0٣

رپورټ په شان د اړوند کس سلوک ،کړه وړه ،ژوند دود ،حرکات ،ولولې،
غبرګونونه ،انګيزې او نورې ځانګرنې انځوريږي.
په ژوره مرکه او شخصي رپورټ کې زياتره توکي له شخص سره د مرکې له
الرې ترالسه کيږي ،خو په پروفايل کې بيا په پوښتنو سربيره د کس يا شخص
په اړه له بيال بيلو سرچينو څخه ګته اخيستل کيږي ،دغه راز د شخص د ژوندانه
تجربو ،سړو تودو ،اثارو ،ژوند ليک او نورو بوختياوو په اړه پلټنه او څيړنه
کيږي]۱۶:9٣[.
پروفايل او ځانګړې ژوره مرکه:
کيدای شي تاسې له خپل مرکچي يا اړوند اتل شخص سره کينئ او يوه سپړونکې
مرکه ورسره وکړئ ،نوموړې مرکه هم يو پروفايل يا شخصي ژوند ليک کيدای
شي ،په ځانګړو مرکو کې مهم شخصيتونه غوره کيږي او بيا د هغوی د ژوندانه
د بيالبيلو اړخونو پوښتنه او سپړنه کيږي ،ان تر دې چې د رنګونو ،خوراک،
جامو او نورو توکو د انتخاب په اړه هم غږول کيږي .کوم رنګ دې خوښيږې؟
کومې جامې ډيرې اغوندې او ...
ځانګړې مرکې د ډيالوګي بڼې له امله زياتره وخت په زړه پورې او بريالي
پروفايلونه وي.
په دا ډول مرکو کې ،چې د پروفايل يو ډول دی ،خبلایر له خپل مرکچي سره په
موټر کې ځي او پر بيالبيلو مسايلو يې پوښتې ،پر بايسکل او اس ورسره پر بيال
بيلو ځايونو ګرځي او معلومات ور څخه اخلي ،دلته له مرکچي سره ځيني هغه
مسايل هم مطرح کيږي ،چې دواړه اړخونه ژور بحث په لور وړي.
موږ څو ډوله پروفايل لرو؟
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د رسنيو بڼې ،د خبرياالنو سبک او کرکټرونو ځانګړنو او ډول ته په پام سره
پروفايل په څو بيالبيلو ډولونو کې تعريف کيږي ،خو تر ټولو مشهوره يې هغه
ده ،چې په تلويزيوني خپرونو کې رواج لري ،شخصي پروفايل او ګرځنده
مرکې پروفايل دي ،په الندې کرښو کې په لنډه توګه د پروفايل پر ځينو ډولونو
رڼا اچول شوې ده]۱8:9٣[.
څيړنيز ( )investigativeپروفايل:
اوږده يا څيړنيز پروفايلونه د شخص له پيژنګلوي نه د ټولنې ،ملت او په ټولنه
او ملت کې د هغه د رول په لور حرکت کوي.
په دا ډول پروفايلونو کې ،چې بشپړ کتاب او مستند ترې جوړيږي ،د يو شخص
د ژوندانه ټول اړخونه ،برياوې ،ناکامي او د هغو عوامل راسپړل کيږي ،په
دغو پروفايلونو کې د ليکنې بنسټ پر څيړنه والړ وي او اصلې کردار د بيالبيلو
اړخونو په اړه څيړنې او پلټنې کيږي.
د اوږدو پروفايلونو پر وړاندې لنډ هم شته ،چې په لنډو ژوند ليکونو ،چې
بيوګرافي او پيژند پاڼې پکې راتللی شي ،د يو شخص لنډه پيژندګلوي راوړل
کيږي .د يوه وزير ،والي او دغسې بل کس د چارو السته راوړنو شخصي ژوند
او نورو اړخونو په اړه معلومات ،څيړنه او له هغه سره مرکې د لنډو ژوند
ليکونو بنسټ جوړوي ،دا ډول ژوند ليکونه زياتره په فيچري توګه ليکل کيږي
او ټوله موخه يې د شخص او مخاطب ترمنځ د اړيکو ټينګښت دی.
خبري ( )Newsپروفايل:
خبري پروفايل ) (News Profileزياتره خبري بڼه لري ،لکه د پخواني پاچا
ظاهرشاه مړينه ،په ټاکنو کې د لومړي ځل لپاره د بارک اوباما بريا ،د حمزه بابا
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مرګ ،د فرهاد دريا ،سردار علي ټکر له نوي البوم سره د هغه هنري پروفايل
او داسې نور) 9۴ :۱9(...
انالين پروفايل (:)Online profile
اوسني رواجې انالين پروفايلونه ( )Online profileډېر کوچني او د يوه
اعالن يا تبليغ په څېر وي؛ د انالين پروفايل موخه د ځان پر لور د مخاطب
راښکون وي او دا زياتره پخپله د شخص لخوا ليکل کيږي؛ دغه پروفايلونه
خبري او ادبې ارزښت نه لري؛ خو په تبليغاتي ډګر کې د شخص د شهرت المل
کيدای شي.
په دغسې پروفايلونو کې يوازيتوب (چې يوازې يو کس معرفي شي) صراحت او
ژر پوهيدل اړين توکي دي)9۵ :٢0(.
انالين پروفايلونه له دريوو برخو څخه جوړيږي:
 .1سرليک )(Head line
 .2منځپانګه )(Contents
 .3پای)(End
د انالين پروفايل سرليک بايد دومره زړه راښکونکی او په زړه پورې وي ،چې
په دريو ثانيو کې د مخاطب نظر ور خپل کړي؛ که ستاسې يا ستاسې د
تلويزيوني پروډيوسرانو او نورو کارکوونکو پروفايلونه ليکل کېږي ،دا ځانګړنه
مو پکې له ياده ونه وځي ،ځکه سرليک په انالين نړۍ کې د مخاطب او متن
ترمنځ د اړيکو د ټينګښت يوازينۍ الره ده؛ په زړه پورې فيچري سرليکونه د
مخاطبانو په راښکون کې ستر رول لوبوي ،خو سرليک بايد له متن سره منطقي
تړاو ولري؛ يا په بله توګه ،د متن د موخې او پيغام رسونې لوډسپيکر و اوسي،
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همدا راز د انالين پروفايل محتوا او منځپانګه او پای بايد له تلوسې ډک او
راښکونکی وي) 9۵ :٢۱ (.
په انالين پروفايل کې څو نور ټکي:
په انالين پروفايل کې بايد له تکراري شيانو څخه ډډه وکړئ؛ که همدا اوس تاسې
٣0انالين پروفايلونه وګورئ ،نو خامخا به دا په کې ووينئ چې «په پښو تګ
سره مې مينه ده ،په ځانګړي کس پسې ګرځم ،د يو ښه ملګري په لټه کې يم»
او ...يا داچې زه ٢7کلن يم ،په کابل کې ژوند کوم ،يو نيم متر قد او تور ويښتان
لرم ،نوي ماډل موټر مې ډير خوښيږي ،يو کور ،يوه مور او يو هم تور سپی
لرم.
دا ډول پروفايلونه په انالين نړۍ کې خورا زيات دي ،موخه او پيغام يې هم
يوازې په شخص پورې محدود وي؛ دا يوازې د خپل ځان د تبليغ او شهرت د
السته راوړلو لپاره پکار وړل کيږي)9۵ :٢٢ (.
د پروفايل ليکنې او توليد په برخه کې بايد الندې ټکې په نظر کې ونيسئ:
خپله موضوع (شخص) وپيژنئ:
زياتره خبرياالن دا فکر کوي ،چې څو ساعتونو کې يو چټک پروفايل کيسه
ليکالی شي ،خو دا اصال دومره ساده نه ده ،که تاسې د ورځپاڼې لپاره پر يوې
فرهنګي څېرې باندې پروفايل ليکئ ،کيدای شي ډير کار وغواړي ،خو که د
تلويزيون لپاره پر يوې سياسي څـېرې باندې پروفايل جوړوئ ،يوازې د
ساتونکو له خوا ستاسې د وسايلو چک کيدل هم نيم ساعت وخت اخلي؛ تاسې
تليفون ته په څومره وخت کې ځواب ورکوئ؟ هغه څه وخت فرصت لري ،چې
له تاسې سره مرکه وکړي ،درسره وګرځي او ستاسې د سناريو مطابق عمل
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وکړي.؟ په افغانستان کې ،چې امنيتې وضع د نورو هيوادونو په پرتله ډيره
کړکيچنه ده ،د سياسي چارواکو پروفايل جوړول ډيره زړه خوړيني لري او په
همدغه ترڅ کې راښکونکی کار دی]٢٣:9۶[.
شخص په عمل کې وګورئ:
په کور يا دفتر کې ناست د يو چا په اړه پروفايل ليکل او له کتابونو او يا نورو
ارشيفې موادو څخه پکې استفاده کول اسانه کار دی ،خو د مخاطبانو لپاره به
زړه راښکونکی نه وي ،که چيرته وغواړئ يو په زړه پورې تلويزيوني پروفايل
وليکئ ،نو پکار ده ،چې د خپل اصلي کرکتر ورځني فعاليتونه له نږدې
وګورئ ،اوعمال په صحنه کې خپله حضور ولرئ؛ که چيرته د يو استاد يا
پوهاند په اړه يو پروفايل جوړوئ ،نو تر هر څه د مخه بايد په پوهنتون کې يوه
ورځ د هغه درس يا ليکچر ته په صنف کې کينئ او پوښتنې ورڅخه وکړئ ،او
نور محصالن پوښتنو ته و هڅوئ؛ که کوم هنرمند يا سندر غاړي ته ورځئ نو
پکار ده ،چې له نږدې يې سندره واورئ او داسې نور؛ خلک ستاسې په خوله
باور کوي ،يايې نه کوي ،خو که تاسې د پروفايل اتل په خپله په تصوير کې او
عمل کې وګورئ ،نو ليدل او کتل به يې ورته راښکون وي.
که چيرته ولسمشر اشرف غنې له تاسې سره د پروفايل ليکنې لپاره د فوټبال يا
کرکټ لوبه کوي ،يا د وزيرانو په شورا کې ناست وي او خبرې کوي ،او په
کور کې د خپلې کورنۍ له غړو سره ډوډۍ خوري او تاسې هم ورسره شريک
کيږئ او ورنه پوښتئ چې کوم خوراکونه يې خوښيږې او کوم شی تاسې پخولی
شئ؛ نو د مخاطبانو لپاره به خورا راښکونکی وي ،تاسې دا کار په مرکو کې
نشئ کوالی ،دا ځکه چې مرکې زياتره په تړلو صحنو کې راځي]٢۴:9۶[.
ښه او بد ټول په ډاګه کړئ:
۱08

پروفايل يوازې پکار نه ده ،چې تاسې خپل اتل پکې وسپړئ ،دا يوه کړکۍ ده،
چې د خپل محوري کرکټر په اړه پکې حقيقتونه څرګندوئ؛ که ستاسې اتل د تود
او ښه مزاج خاوند وي ،نو ښه يې وځلوئ خو که د تند خوی خاوند وي ،کبرجن
او صميمي نه وي ،نو تاسې يې اصلي بڼه بربڼډه کړئ ،تاسې کله بد نه ښه او له
ښه نه بد جوړوئ ،په يو لړ مواردو کې ستاسې تصوير دا اجازه نه در کوي،
ځکه په تصوير کې د هغه ښيګړې او بدي ښه او بد خويونه را برسيره کيږي،
پروفايل هغه وخت د خلکو ليوالتيا را پاروي ،چې د يو چا په ښه او بدو
اړخونو وغږيږئ.
دوستان او دښمنان پرې وغږوئ:
د انسان پيژندل سخت کار دی ،خو هغوی چې له يو چا سره يې کلونه ،کلونه
وخت تېر کړی وي ،په دې پيژندنه کې يې پريکړه بې ځايه وي ،ستاسې د اتل
ميرمن ،مور ،لورګانې ،زامن د هغه کورنی ژوند ،خويونه او نورو ځانګړنو په
اړه ښه معلومات درکوالی شي.
مور کيدای شي په ماشومتوب کې د هغه پر شوخي وغږيږي ،چې په دې وياله
کې يې المبو وهله ،اوبو وړی وه او په هغه ځای کې مو د المبو وهونکو په
واسطه له اوبو څخه راوويست ،دلته تاسې مکلف ياست چې د اتل له مور او
ملګرو سره ويالې ته الړشئ او له نږدې څخه يې په انځوريزه بڼه کيسه واورئ.
نږدې ملګري يې ستاسې تر ټولو ښه مرکچيان او سرچينې دي ،دا ځکه چې
هغوی ستاسې د پروفايل د کرکټر د ډيرو رازونو کسان دي.
له کس سره پر مرکه او خبرو اترو بايد بسنه ونشي ،ځکه موږ ډير داسې څه
نشوليدلی ،چې نور خلک ،لکه د پروفايل د کورنۍ غړي او ملګري يې ګوري؛
۱09

همدا راز د نوموړي د مخالفانو ،منتقدانو ،دښمنانو خبرې او نظرونه هم بايد
راواخيستل شي ،چې هغوی ستاسې د سوژې او مضمون په اړه څه وايي.
د دښمن په خوله ستاسې د پروفايل د کرکټر ستايل به د مخاطبانو لپاره خورا
راښکونکی وي)98 :٢۵ (.
مه ډير زيات ليکئ ،مه ډيرکم:
يو شمېر خبرياالن کيدای شي د پروفايل لپاره له حده زيات توکي ،مرکې،
غږونه او انځورونه راټول کړي خو تاسې ټول په پروفايل کې نشئ ځايولی،
تاسې يوازې هغه برخې راخلئ ،چې تر ټولو راښکونکې وي ،دومره لږ توکي
بايد نه وي ،چې ستاسې د کرکټر کافي پيژندګلوي ورباندې ونه شي.
که په وچه ژبه د خپل پروفايل اتل يا کس د ژوند زوکړه ،زده کړه بيانوئ ،دا به
د مخاطبانو لپاره د زغم وړ نه وي ،خو که د پروفايل اتل مو خپل لومړنی
ښوونځی ،پوهنتون او ټولګيو ته درسره الړ شي او له ښوونکو او ټولګيوالو
سره يې وغږوئ ،پروفايل به موال په زړه پورې شي ،د پروفايل کرکټر بايد د
فلم د يو لوبغاړي په شان د خپل حقيقې ژوند په سناريو کې ولوبيږي ،خو داسې
څه ترې مه غواړې ،چې د هغه له توان او وسه بهر وي ،يا يې اوسنی دريځ
اجازه نه ورکوي ،د بيلګې په توګه دا مه ورنه غواړئ چې کلي ته درسره الړ
شي ستاسې سناريو او پالن بايد د شته واقيعتونو ،امکاناتو او اسانتياوو په بنياد
والړ وي( .)98 :٢۶
له تاريخي سبک ليکنې څخه ډډه وکړئ:
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يو شمير خبرياالن خپل پروفايل د کيسې د کرکټر په زوکړي ،زده کړي او نورو
مسايلو پيلوي خو دا ډير زيات کامياب سټايل نه دي ،کوښښ وکړئ د رسنيو
ډول ته په کتو سره پروفايل وليکئ.
تاسې په خپلو راټول شويو موادو کې د قوت ټکي وګورئ ،کله مو چې پيداکړل
خپل پروفايل او سبک په همدغو ټکو کې پيل کړئ.


په تلويزيون کې به ښه پيل څه وي؟



د دروازي ټک ټک او پروفايل له کرکټر سره ستړي مشي.؟



له دفتر په موټر کې تګ او که کرکټر مو سندر غاړی وي ،په موټر
کې د هغه د ويډيو سندري اوريدل؟



سياسي چارواکې ،چې د دفتر په وړاندې له مايک سره يوځای ورته
دريږي او ور پسې منډې وهي ؟



يا لوبغاړی وي ،چې د ورزش په لوبغالې کې لوبه کوي ،يا د يوه فلم د
شوټينګ په مهال له هغه سره مخامخ کيږي؟

دا ټولې ستاسې د پروفايل لپاره ښې پيل الرې دي ،خو که فکر وکړئ خپل
پروفايل له دي نه ال په ښه سريزو يا شاټونو پيلولی شئ.)٢7:99(.
د کرکټر خويونه مه پټوئ:
کله مو چې د خپل پروفايل د کرکټر په تړاو د اړتيا وړ معلومات ترالسه کړل،
مخاطبانو ته د هغه د ورپيژندو د څرګندتيا په برخه کې مه ويريږئ؛ مخاطبانو
ته د متن او انځور ،يا د هغه د کورنۍ د غړو په ژبه ووايئ ،چې ستاسې د
پروفايل کرکټر ډير غوسه ناک او بې سليقې سړی دي؛ څپلۍ يا بوټان يې دننه په
کوټه کې ايستلي ،بړستنې او کمپلې په کوټه کې تيت پرک او نا منظمي پرتي
۱۱۱

وي ،د کور ميرمن ورنه خوشحاله نه ده او په وړو ،وړو خبرو يې ډبوي او
وهي؛ دا ستاسې د کرکټر سپکاوی نه دی ،دا حقيقت دی او بايد خلک ورباندې
وپوهيږي ځکه خلک په دفتر ،وزارت ،رياست او مديريت کې د نوموړي له
سلوک او چلند خوښ دي او ډير نرم مزاجه دي ،خو په کور کې ولې شخړې
کوي؟
همدغه راز خويونه يې هم بيان کړئ ،چې مهربان دي ،له بيوزلو سره همکاري
کوي ،په جومات او مدرسه کې يې همکاري کړي ده ،پُل يې جوړ کړی او
داسې نور...
همداراز دا هم ويلی شئ ،چې د پروفايل جوړونې پر مهال شرميده ،که بريد يې کاوه ،با
ارادي سړی ښکاريده ،لکه بې ارادي خوی يې ډير توند وه ،که لږ يا منځنی خو دا ډول
پريکړي غوڅې مه کوئ ،کيدای شي دا په ډيرو وړ او مناسبو الرو وکړئ ،په
تصويرونو کې وښيئ ،چې مخاطب او د پروفايل اصلې لوبغاړي درنه خفه نشي؛ همدا
راز په دغه کار سره تاسې قضاوت مخاطبانو ته پريږدئ او خپله بې طرفي هم حفظ
کړي.)99 :٢8(.
د پروفايل موضوع څنګه وټاکو؟
د پروفايل موضوع تر ډيره په شخص پورې تړلي ده ،نوموړی شخص ولسمشر ،وزير،
يو سياستوال ،ادب پوه ،شاعر ،هنرمند ،د ملي شورا غړی ،بريالې ښځه ،فلمي لوبغاړی
يا بل هر کس چې د مخاطبانو د زړه راښکون المل ګرځی ،کيدای شي.

سوژه موندل د پروفايل ليکنې لومړی ګام دي ،په ښکاره توګه سوژه ټاکنه اسانه
کار بريښي ،خو په عمل کې داسې نه ده؛ زياتره خبرياالن د سوژي له ستونزي
سره مخ وي او ډير ځله په تکراري او نا اړينو سوژو کار کوي ،د خبلایر هنر
تر ډيره د معلوماتو په غونډولو او د پروفايل په پرله پسې غښتلتيا اوډون او لنډنو
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کې بريښې خو دا بايد ومنو چې ددغو دوو پړاونو بشپړتيا او بنسټ ته د سوژي
اړتيا ده ،سوژه يا ښه نظرستاسې د کار پنځوس سلنه برخه جوړوي]٢9:۱00[.
د سوژي په اړه لومړنۍ مطالعه
تر سوژي يا کس موندني وروسته د خبلایر لومړنی کار د شخص په اړه هر
اړخيزه مطالعه ده ،په دي توګه د موضوع سره زموږ لومړني پيژندګلوي کيږي
 .د موضوع په بيال بيلو اړخونو پوهيدل د حقايقو د تکرار او يو رنګې
مخنيوی کوي ،که چيري تر دي مخکې په اړوند شخص څه ليکل شوی وي،
خبلایر کوالی شي له هغه سره په توپير ځانته يو بيله الر وټاکي او له لومړني
سره په بشپره توګه پروفايل جوړ کړي.
د شخص انتخاب
د سوژې د غوراوي په مهال د هغې په لنډښت غور وکړي او داچې ايا سوژه د
مخاطب لپاره ارزښتناکه ده کنه؟
ايا دا به څوک وګوري يا واوري؟
ايا دا کس چې پروفايل پري ليکل کيږي ددې وړ دی کنه؟
له دغه کس سره به خلک زړه راښکون وښئ؟
دريځ مقام يې څه ده؟
په څه ډول وخت کې زه پروفايل ليکم ،ټاکنې خو په وړاندې نه دي؟ که ټاکني
رانږدي وي مخاطبان به دا يو ډول تبليغ ونه ګڼي ،دا اغيز کچه به يې څومره
وي؟
ايا مخاطبان به په دغه کار له موږه ناخوښه نشي؟
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دا هغه پوښتنې دي چې تر سوژي ټاکني مخکې بايد ځوابونه ومومي؛ که پر
سکالو غور وکړئ ،پخپله پوهيږي چې پروفايل به مو څومره پر خلکو اغيز
وشيندي او څومره به له هرکلي سره مخ کيږي]٣0:۱0۱[.
توکي يا معلومات څنګه را ټول کړو؟
ارشيفي سرچينې ،د موضوع مخينه ،تاريخې السوندونه ،پلټونکې انټرنيټې
ماشينونه ،شخصې ياداښتونه ،د کرکټر خپلوان ،ملګري او کورنۍ له هغه سره
مخامخ خبري اتري ،د هغه کورنۍ ،دفتري او تلويزيوني ويډيو ارشيف
او داسې نورې سرچينې په پروفايل کې ستاسې کار اسانه کوي.
د مړ شخص په پروفايل کې بايد دا ټکې روښانه شي ،چې د ارواښاد په مړينې
سره هغه په اړوند څانګه يا اداره کې بدلونونه راغلي او که نه؟
څومره اغيز يې پري ايستې؟
له پيژندګلويز پروفايل سره د مړي د جسد تصويروړ نه بريښې؛ ناروغي،
کمزورتيا او د نسخې دوه تصويرونه پر لوستوالي اغيز پري باسې ،خو که
ستاسې کردار (سندرغاړي ،د سينما لوبغاړي ،سياستوال او )...د ناروغي په
حال کې وي ،او حکومت او خلک ورنه ناخبره وي ،په عاطفي لحاظ به دا ډول
تصوير خپراوي د خلکو او چارواکو په پام راګرځولو کې رغنده رول ولوبوي.
ستاسې کړني د مړينې په مهال د هغه د جنازي ګڼه ګوڼه ،د خلکو بدرګه او د
نوموړي په اړه د خلکو نظرونه کوالی شي په لوستوالو او ليدونکو کې د کرکټر
په اړه يو ښه تاثير پيداکړي.
د مړي د وروستيو غونډو ويناوي ،وروستۍ خبري غونډي ،له ملګرو سره
وروستۍ ناستي او نور کولی شو په خالص مټ خپاره کړو؛ دا ډول تصويرونه
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او مستند فلمونه يو ځانګړي تاثر او مصنوي ارزښت ليږدوي ،د شخصيت پر
مړينه د خواشيني او خواخوږي په دود کولی شو د پروفايل په پای کې يو يا دوه
کرښې ور زياتې کړو ،خو که ژړا او فرياد زيات شي ،د پروفايل ارزښت په
ژړا او فرياد بدل شي؛ که شخصيت مو په لري وخت کې مړ شوی وي ،د
پيژندګلوي لپاره يې بايد کتابونه ،کتابتونونه ،پخوانيو خلکو ،ملګرو او دوستانو
ته الړشو.
د شخصيتې پروفايل توکې (مواد):
د شخصيتې پروفايل تر ټولو ښه سرچينه پخپله شخصيتونه دي؛ له هغو سره له
اړيکو او مرکو پرته د پروفايل بشپړتيا ناشونې ده ،د نويو ژورناليستانو لپاره
غوره دادې ،چې په پيل کې پر وړو خلکو پروفايل وليکي ،وروسته کوالی شي
د مشهورو او نوم وتو کسانو پر ژوند او حاالتو وغږيږي.
له شخصيت يا اصلې موضوع سره تر مخامخ کيدو نه مخکې بايد د هغه د ژوند
چارو کړو وړو ،او نورو بوختياوو په اړه معلومات ولرو.
وګوري چې هغه په خپل مسلک کې بريالی دي؟
څه کارونه يې کړي؟
د څيړنو ،نظرونو ،هيلو او غوښتنو مطالعه يې اړينه ده ،که شاعر وي ،شاعري
يې ولولئ ،که ليکوال وي ،ليکوالي يې وګورئ ،دا ځکه چې د همدغو د پنځو
الرو کولی شو د هغه شخصيت ريښي مطالعه کړو.
د کمزورو ژورناليستانو تمبلي او ناغيړي ددې المل ګرځي ،چې د اړوند کس په
اړه شته معلومات ،کتابونو او خبرونو نه ډډه وکړي ،په داسې حال کې ،چې له
شخصيتونو سره مخامخ ناسته ،خبري اتري ،ټوکې ټکالې او د هغوی د ژوندانه
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د بيالبيلو اړخونو سپړل او پوښل کولی شي موږ ته ډير نالوستې شيان په الس
راکړي.
ډير ځله کيدای شي ژورناليست د خپلو شخصې عقيدو ،تربګنيو او کرکې ښکار
شي ،خو که له مرکچې او شخص سره کښيني ښايې باور يې بدلون ومومي او
نور نو د شخصيتونو په درک او پيژندنه کې له احتياط او رڼې زاويې څخه کار
واخلي]٣٢:۱0٣[.
مرکه څنګه وکړو؟
) (Interviewيا مرکه د يوې ځانګړي څانګې د يوه کس سره کيږي لکه انجينر
 ،ډاکټر  ،ساينس پوه ،ژورناليست  ،د زړه د ناروغي له پوه  ،د کومې کلتوري
يا ټولينزې ادارې له مشرانو او نورو سره له دې څخه موخه داسې مرکه ده ،
چې د کوم کس د بېال بېالو خواوو د راسپړلو له پاره سرته رسيږي او يا د کوم
کس د فکر او ژوند په عامه توګه په تلويزيون او جريدو کې ليدل کيږي ځکه د
راډيو وخت محدودوي  .مرکه کوونکې بايد د مرکې چاپيلایر ارام وساتي  ،چې
په هغې کې منحرف کوونکی وسايل د حواسو تمرکز خراب نه کړي او دغه
راز شور او زوږ مزاحمت ونه کړي او دغه راز نور افراد هم بايد موجود نه
وي  .د مرکې د اطالعاتو د ثبت وسايل د مرکې د ډول پورې اړه لري  .که
فرضا ً څېړونکی يا مرکه کوونکی په پخواني پروګرام سره او د ځانګړې موخې
په پام کې نيولو سره د مرکې کار پيلوي نو له دې امله پوهيږو او بايد پوه شي ،
چې د کومو موضوعاتو او مسايلو په هکله له مرکه ورکوونکي څخه پوښتنې
کوي او کوم ځوابونه تعقيب کړي او د انسانيت کوم ډول اطالعات راټول کړي ،
چې وکړای شي د څېړنې د مسئلې ځواب ورکړي .له دې امله اړ دي ،چې له
مرکه ورکوونکي څخه د پوښتنو د ډول او شمېر په اړه مخکې فکر وکړي او
۱۱6

هغه تدوين او ترتيب کړي  .مرکه کوونکی حالت او د پوښتنو د طرحه کولو
ډول بايد داسې وي  ،چې لومړی د پلټنې حالت ځانته ونه نيسي او مرکه
ورکوونکی ورنه خفه نه شي او د مرکه ورکوونکي منفي عکس العمل رامنځ ته
نه کړي  .د بدن د غړو د حالت په بدلون او په اشارو او کنايو سره د اغراق
ډو له څرګندونو يا د مرکه ورکوونکي له خوا د حقايقو د پټولو له پاره زمينه
برابره نه شي .مرکه د دې سبب کيږي  ،چې مرکه کيدونکی يا ځواب
ورکوونکی په ښه توګه د پوښتنو او څېړنې په موخه ښه پوه شي او له دې امله د
مناسبو ځوابونو د درک ،کشف او د معلوماتو د تر السه کولو امکانات رامينځته
کيږي او له څېړونکي سره د حقيقت او واقعيت په السته راوړلو او مجهولو د
کشفولو په برخه کې مرسته کوي  .په دې څپرکی کې راډيويي مرکه  ،د مرکې
ډولونه  ،خبري مرکه  ،معلوماتي مرکه  ،غير رسمي مرکه  ،مذاکراتي مرکه ،
شخصي مرکه  ،مسلکي مرکه  ،د مرکې د ميتود ډولونه  ،ساختار لرونکې يا
منطقي مرکې ،نيمه نا منظمه مرکه و نيمه ساختار لرونکې مرکه يا نيمه
نامنظمې مرکې  ،د مرکې په ميتود کې اجرايي کتنې  ،د هر ډول مرکې لړۍ  ،د
مرکې تودول  ،سړول او د مرکې تړل  ،د مرکې ثبتول  ،د مرکې د ميتود
ليکنې ،خبروته پای ورکول  ،د مرکې د ميتود نيمګړتياوې  ،په مرکه کې د پام
وړ ټکي او نورو ته ځای ورکړل شوی او په تفصيل سره توضيح شوي دي.
له مهمو شخصيتونو سره مرکو کې پر ژورناليستيکې تګالرو او د مرکې پر
هنر سربيره د محيطې قوتونو انګيرنه او شعور هم اړين بلل کيږي.
تر مرکې مخکې الندې پوښتنې پيداکيږي:


ايا موږ له يوه سم سړي سره مرکه کوو؟



ايا له ده سره موږ د څه ويلو وړتيا شته؟
۱۱7



لوستونکې به يې له شخصيت او معلوماتو سره زړه راښکون
وښيې؟



ايا د مرکې لپاره وړ ځای او وخت ورسره ټاکو؟



ايا زموږ پوښتنې به د هغه له بنسټيزو چارو او ميالن سره تړاو
ولري؟



څنګ ه ورته ووايم ،چې دفتر ته مې بوځي ،او هلته غونډه را
وغواړي ،مديريت وکړي ،د غرمي ډوډۍ وخوري ،له خلکو سره
روغبړ وکړي او بيرته کورته ستون شي.

د يو ژورناليست په توګه که چيرې تاسې د خپلې اړوندي سکالو اروايې
څيړنه غواړئ ،نو تاسې ته بايد د روښانه وي ،چې د پوهاند مجاور احمد
زيار او استاد حبيب هللا رفيع ترمنځ ډير توپير دي .دواړه د بيال بيلو
شخصيتونو څښتنان دي او ښايې په مزاج او صفت کې هم سره ورته ونه
اوسې.
له دغو دواړو کسانو څخه د مرکې غوښتني څه دي؟
ددې خبري ځواب د هغوی په ټولنيز مقام ،ورځنيو چارو ،بوختياوو او مزاج
پورې تړاو مومي.
د مرکې د برياليتوب لپاره اړينه ده ،چې د نورو الواک ټکي ،سلوک او د
هغوی د اندونو او خيالونو د مفهوم پيژندنې وړتيا ولرو .په دي هم بايد
وپوهيږو ،چې د يوه ځانګړي سلوک او نظرونو له مخې د شخصيت د کوم
يوه اړخ روښانتيا شونې ده.

۱۱8

يو ژورناليست وايې« :که تاسې شخصې پروفايل ليکئ او شخص مو پر
وړاندې ناست وي ،داسې وانګيرئ ،چې يو کتاب مو په مخکې ايښی ،تاسې
کولی شئ ،ددغه کتاب هره پاڼه واړوئ او هرڅه پکې ولولي؛ يعنی د پوښتنې
له الرې کولی شئ ،د نوموړي د ژوندانه هر اړخ راوسپړئ خو دا د مرکيال
په وړتيا پورې اړه لري ،چې د کتاب کومو څپرکو ته ارزښت
ورکوي]٣٣:۱0۴[.
 -۲۳ ،۲مرکه
له مهمو شخصيتونو سره مرکو کې پر ژورناليستيکې تګالرو او د مرکې پر
هنر سربيره د محيطې قوتونو انګيرنه او شعور هم اړين بلل کيږي.
تر مرکې مخکې الندې پوښتنې پيداکيږي:


ايا موږ له يوه سم سړي سره مرکه کوو؟



ايا له ده سره موږ د څه ويلو وړتيا شته؟



لوستونکې به يې له شخصيت او معلوماتو سره زړه راښکون
وښيې؟



ايا د مرکې لپاره وړ ځای او وخت ورسره ټاکو؟



ايا زموږ پوښتنې به د هغه له بنسټيزو چارو او ميالن سره تړاو
ولري؟



څنګه ورته ووايم ،چې دفتر ته مې بوځي ،او هلته غونډه را
وغواړي ،مديريت وکړي ،د غرمي ډوډۍ وخوري ،له خلکو سره
روغبړ وکړي او بيرته کورته ستون شي.

۱۱9

د يو ژورناليست په توګه که چيرې تاسې د خپلې اړوندي سکالو اروايې
څيړنه غواړئ ،نو تاسې ته بايد د اروښانه وي ،چې د پوهاند مجاور احمد
زيار او استاد حبيب هللا رفيع ترمنځ ډير توپير دي .دواړه د بيال بيلو
شخصيتونو څښتنان دي او ښايې په مزاج او صفت کې هم سره ورته ونه
اوسې.
له دغو دواړو کسانو څخه د مرکې غوښتني څه دي؟
ددې خبري ځواب د هغوی په ټولنيز مقام ،ورځنيو چارو ،بوختياوو او مزاج
پورې تړاو مومي.
د مرکې د برياليتوب لپاره اړينه ده ،چې د نورو الواک ټکي ،سلوک او د
هغوی د اندونو او خيالونو د مفهوم پيژندنې وړتيا ولرو .په دي هم بايد
وپوهيږو،

چې

د

يوه

ځانګړي سلوک او نظرونو
له مخې د شخصيت د کوم
يوه اړخ روښانتيا شونې ده.
يو ژورناليست وايې« :که
تاسې شخصې پروفايل ليکئ
او شخص مو پر وړداندې
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ناست وي ،داسې وانګيرئ،
چې يو کتاب مو په مخکې ايښی ،تاسې کولی شئ ،ددغه کتاب هره پاڼه
واړوئ او هرڅه پکې ولولي؛ يعنی د پوښتنې له الرې کولی شئ ،د نوموړي
د ژوندانه هر اړخ راوسپړئ خو دا د مرکيال په وړتيا پورې اړه لري ،چې د
کتاب کومو څپرکو ته ارزښت ورکوي.
۱٢0

راډيويي مرکه د ويناوو د ژوندي ډول څخه دی .ددې طريقې څخه په استفادې
سره د ليکوال د ويلو مطالبو بالقوه ظرفيت زياتيږي .د خلکو راوستل ميکروفون
ته هغوی ،چې د ويلو لپاره ډېرې خبرې لري ولې په ليکلو باندې قادر نه دي او
يا د هغوی د دندو اشتغال ميزان تر دې حده دی ،چې د مختلفو ليکلو لپاره وخت
نه لري .دا امکان ورته برابريږي ،چې خپلې خبرې ووايي.
خلک يو د بل سره د زړه خواله او خبرې ډېرې زياتې خوښوي هغوی حتا د
نورو له خبرو څخه خوند اخلي .په همدې دليل د مختلفو موضوع ګانو وړاندې
کول په راډيويي خپرونه کې د مرکې په بڼه د خپرونې ساده ويناوو په قالب کې
له بې کارې څخه بهتره دی(.)٣۴:8٣
ميداني مرکه
د سټوډيو نه بهر مرکه يا رپوټ د کلي او ښار په سطح د ميداني مرکې لپاره د
السي ثبت څخه کيدی شي
ګټه واخلو .د اواز د ثبت د
پکار اچولو طريقه او له
هغې څخه او تر هغې مهمه
استفاده ډېره مهمه ده.
دستګاه د کار څخه د اګاهي
لرل دي .د مالقات ځای ته
د ورتللو څخه مخکې د
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مرکې لپاره بايد الندې موارد بررسي يعنې چک کړئ:
.1

د بطريو چارچ بايد کنترول شي.
۱٢۱

.2

تش يا خالي کسټونه بايد اضافي له ځان سره ولري دا ځکه ممکن ده،

چې د کار پروخت کې د نوي او مناسبې سوژې سره مخامخ شي.
د مقصد په طرف د حرکت نه مخکې بايد يو خالي کيست په ټېپ کې واچوي او
په ميک کې خبرې کول او ثبت د کيفيت کنترول کول او د هغې امتحان کول
اړين دي .دا ځکه چې دا به ډېر ناګواره او مايوس کوونکي وي ،چې د مرکې
په پيل کې د دستګاه له نقص څخه خبر شي .مخکې د مرکې له سرته رسولو
څخه اواز د سطحې د تعين لپاره او د ټېپ د عقرب د خوځېدو څخه مطمن او
اواز د کيسټ د څرخولو او د تاويدو کار بايد سرته ورسوي.
د ځيني فني ټکو په رعايت سره کيدی شي ښه او بريالی مرکه وړاندې کړي .بل
مهم ټکی دادې ،چې زياتره د استفادې وړ ميکروفونونه په ميداني مرکه کې بايد
په ياد ولري ،چې دا ډول ميکروفون استعمال کړي ،چې د باد له غرس او بې
ځای نا رابلل شويو زړه خرابونکو اوازونو څخه مخنيوې وکړي .په داسې حال
کې ،چې له تاسو سره باد نيونکی ميکروفون نه وي کولی شي به ابتکاري ډول
هغه په يو د ستمال کې تاو کړی او بيا هغه په درې پايه يا ترای پاټ باندې
نصب کړی د بادګير يا بادنيونکي بڼه غوره کوي(.)8۶:٣۵
راډيويي مرکه ()Radio Interview

انټرويو د انګريزی ژبې کلمه ده ،چې معنا يې خبرې او اترې ده ،مخامخ خبرې
په راډيو کې له مرکې څخه موخه داسې با قاعده ليدنه اخيستل کيږي ،چې سوال
او ځواب وي شوي خبرې اترې تر ښه ايډت وروسته خپريږي .سي شروډ په
خپل کتاب  Journalistic Interviewکې ليکي" :په ژورنالېزم کې تر ټولو
مهم کار د رپوټېنګ او او په رپوټېنګ کې تر ټولو مهم کار مرکه اخيستل دي .د
مرکې موخه د په زړه پوري ،مهمو يا پټو معلوماتو تر السه کول دي".
۱٢٢

ډاکټر عبدالسالم خورشيد په فن صحافت کې مرکه داسې تعريفوي " :مرکه د
پالن شوي ليدنې نوم دی .په اخباري اصطالح کې له هغه څخه موخه هغه ليدنه
ده ،چې په هغې کې پر ټليفون ،شفاهي ډول يا په ځانګړي ډول حقايق او نظر
معلوميږي (.)۶7:٣۶
د مرکې ډولونه

.1

خبري مرکه

.2

معلوماتي مرکه

.3

ډله ييزه مرکه

.4

غير رسمي مرکه

.5

مذاکرتي مرکه

.6

مسلکي مرکه

.7

شخصي مرکه

خبري مرکه

د ډېرو خلکو د په زړه پوري والي لپاره خبري مرکه خپريږي .دا مرکه نږدې
هر چا ته په زړه پوري وي .په هغې کې د مهمو پېښو په اړه له اړوندو کسانو
سره مرکې کيږي.
معلوماتي مرکه

د کوم پالن يا پروژې په اړه د لومړنيو معلوماتو د ترالسه کولو په موخه وي .په
هغه کې د يوه پالن د راتلونکو لګښتونو ،د هغه پالن له امله د سيمې د خلکو په
ژوند اغيز او نور معلومات شامل دي .په هغې کې عددونه او شمېرې په تفصيل
بيانيږي
غير رسمي مرکه
۱٢٣

دا مرکه د ځای او پروګرام له ټاکلو پرته کيږي .کله چې کوم مشر چارواکی
يوې غونډې ته ورځي او هلته تر وينا کولو وروسته له هغه څخه يو څو
پوښتنې کيږي .دغه ډول مرکه له ولسمشر ،لومړی وزير ،ايالتي وزيرانو او
نورو سره کيږي .ځيني وختونه سختې پوښتنې کيږي .ځيني وخت د يوې
پوښتنې په هکله د ټولو ګډونوالو نظر پوښتل کيږي بيا وروسته هغه اډېټ کيږي.
مذاکراتي مرکه

د ولسي غبرګون معلومولو لپاره کله ،چې له يوه څخه د ډېرو خلکو نظر
معلوميږي نو هغې ته مذاکراتي مرکه ويل کيږي .په هغې کې د يوې مسلې په
اړوند د زياتو خلکو نظر معلوميږي څو د کومې خبري پېښې په ترڅ کې عامه
نظر په ډاګه شي.

شخصي مرکه

له دې څخه موخه داسې مرکه ده ،چې د کوم کس د بېال بيلو خواو د راسپړلو
لپاره کيږي يا د کوم کس د فکر او ژوند د بېال بيلو خواو په هکله د هغه دفکر د
معلومولو لپاره اخيستل کيږي .دغه ډول مرکه په عامه توګه په تلويزيون او
جريدو کې ليدل کيږي ځکه د راډيو وخت محدود وي.
دا مرکه د يوې ځانګړي څانګې د يوه سره کيږي لکه انجينر ،ډاکټر ،ساينس
پوه ،ژورنالېست ،د زړه د ناروغيو له پوه ،د کومي کلتوري يا ټولنيزې ادارې له
مشرانو سره .ددې ډول مرکو لپاره مرکه کيدونکو ته له مخه تيارې اړين دی
څو د اړوندې موضوع په اړه اړين معلومات ولري او مرکه معلوماتي
شي(.)7:٣7
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د مرکې ميتود

مرکه هغه ميتود دی ،چې په هغه کې له ځواب ويونکي سره د پوښتنه کوونکي
يا څيړونکي د مستقيم ارتباط له الرې د څيړنې د اړتيا وړ اطالعات راټوليږي.
په واقعيت کې مرکه دوه اړخيزه مکالمه ده ،چې د پوښتنه کوونکي د پوښتنې په
طرح کولو سره په څيړنې پوري د اړوندو اطالعاتو د ترالسه کولو په خاطر
پيل کيږي .دغه کار په مخامخ ډول يا د تليفوني ارتباط له الرې سرته رسيږي.
د مرکه کوونکي او مرکه کيدونکي ترمنځ ددوستانه ارتباط ټينګول ددغه ميتود
په ګټورتيا کې مهم رول لري ،ځکه مرکه په واقعيتونو ،احساساتو ،تمايالتو او د
ځواب وروکونکي په عاليقو باندې د پوهيدو په خاطر طرح او پروګرام يې
جوړيږي .دغه کار له مرکه کوونکي سره د دوستانه ارتباط د ټينګولو او د باور
د رامينځته کولو له مخې سرته رسيږي .په دې ميتود کې مرکه کوونکی په
مرکه کيدونکي کې د نفوذ په لټه کې نه وي.
هغه نه غواړي ،چې داسې عمل وکړي ،چې په هغه کې د بدلون د رامينځته
کيدو سبب شي .دغه راز مرکه کوونکی بايد پوه شي ،چې صبر ،خپلويتوب او د
ناوړه شرايطو د رامينځته کيدو زغم يو ضروري کار دی ،ځکه که چېرته
وغواړي د ناماليمانو په مقابل کې عکس العمل څرګند کړي د مرکې کار مخته
نه شی تللی .يعنې که چېرته مثبت يا منفي عکس العمل وښيي ،چې د مرکه
کيدونکي د څرګندونو په ډول کې بدلون رامينځته کړي يا هغه وهڅوي ،چې د
مطلب يا موضوع په بيانولو کې له اندازې زيات اغراق وکړي يا هغه پټ کړي
ددې سبب کيږي ،چې څيړنکی يا مرکه کوونکی د مرکه کيدونکي دروني
واقعيتونه درک نه کړي .له دې امله مرکه کوونکی بايد په پوره صبر او
حوصله سره د مرکه کيدونکي ويناوې او څرګندونې ثبت کړي .دداسې کلمو او
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لغتونو څرګندول او د تاکيدي حالتونو نيول ،چې د مرکې طبيعي جريان دهغه له
تګلوري څخه وباسي بايد له سرته رسولو څخه يې ډډه وشي.
مرکه کوونکی بايد د مرکې په بهير کې الندې ټکو ته پام واړوي:
 .1مرکه بايد د مرکه کيدونکي د طبع او روغتيا تهديدوونکي او خالف نه
وي.
 .2مرکه کوونکی بايد مرکه کيدونکي د مرکې له موخو او ددغه کار لپاره د
هغه د ټاکلو له علت څخه خبر کړي.
 .3مرکه کيدونکی بايد د ثبت له ميتود او د ورکړل شوو ځوابونو له ثبت څخه
خبر وي او هغه ومني يعنې دا ،چې بايد د ثبت له ميتود څخه لکه ليکل ،عالمه
وهل ،د غږ ثبت په دستګاه سره غږ ثبت کول ،ميکروفون ايښودلو يا عکس
اخيستلو او فلم اخيستلو سره موافقه وکړي.
 .4لکه څنګه ،چې وويل شول مرکه کوونکی بايد هڅه وکړي ،چې د مرکه
کيدونکي باور ځانته جلب کړي او هغه ته ډاډ ورکړي ،چې د مرکې موضوعات
او څرګندونې په پټ او محرم پاتې شي .د مرکې کيدونکي د باور د راجلبولو
لپاره بايد مخکې ورسره تماس ونيول شي او دهغه د توجيه کولو وروسته په هغه
کې الزمه تياري رامينځ ته کړي.
 .5مرکه کوونکی بايد هڅه وکړي ،چې په چاپيلایر باندې واکمنه دوستانه فضا
او شوق رامينځته کوونکي وي .د بېلګې په توګه ،مرکه د ستړيا سبب نه شي،
بلکې هڅه وشي ،چې د مرکې ځای راحت وي او دمرکې وخت لنډ وي د غه
راز پخپله مرکه کوونکی هم بايد په ارامی او راحت سره مرکه وکړي ،ځکه له
دې پرته د ستړيا رامينځته کيدل نه يوازې دا چې د مرکې له بهير نه مخنيوی
کوي ،بلکې په مرکه کيدونکي باندې هم اغېز کوي ،چې ژر ستړی شي.
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 .6مرکه کوونکی بايد د مرکې په بهير کې هوښيار او ځيرک او په عين حال
کې د طرح شوو مسائلو په وړاندې خپله بې تفاوتي هم وساتي او که چېرته د
څرګندونو بهير له طبيعي حالت څخه ووت (د بېلګې په توګه انکار يا اغراق
رامينځته شي) د مناسبو تدبيرونو په نيولو سره هغه طبيعي جريان ته
راوګرځوئ.
 .7مرکه کوونکی بايد د مستقيمو او څرګندو ځوابونو له ورکولو څخه ،چې د
مرکه کيدونکي د پوښتنې په برخه کې په موضوع کې د هغه د عقيدې څرګندوی
ځان وساتي له دې پرته که چېرته مرکه کيدونکی وکړای شي د مرکه کوونکي د
بې طرفې حالت بدل کړي يا د مسلې يا موضوع په باره کې دهغه په عقيده پوه
شي ،کولی شي د پوښتنې د ځواب بهير ته په داسې ډول لورې ورکړي ،چې
مرکه کوونکي ته خوښ وي.
 .8مرکه کوونکی بايد پاملرنه ولري که چېرته ځواب ورکوونکی د موضوع
په باره کې د پوښتنې او ځواب ورکولو په دوام باندې ونه توانيږي .د هغې په
دوام باندې دې ټينګار ونه کړي او دداسې يو حالت په پوهيدو سره دې سمدالسه
د بل نوي مطلب او موضوع په لوري الرښونه وکړي.
مرکه کوونکی بايد د امکان ترحده له مرکه کيدونکي سره هم ژبه ،هم فرهنګ
او هم جنس وي ،چې يو له بل سره ښه تفاهم وکړي .له دې نه پرته به مرکه له
خنډ سره مخ شي او البته کله ،چې بله چاره موجوده نه وي ،له ژباړونکي څخه
دې ګټه واخيستل شي او د مرکې کار دې يو داسې ژباړونکي ته پريږدي ،چې
په دې برخه کې يې زده کړه کړي وي خو بايد پام ولرو ،چې دداسې مرکې
نتيجه به د مرکه کوونکي او مرکه کيدونکي ترمنخ د مستقيمو خبرو په څير
اعتبار ونه لري .له دې سربېره ،د درېم شخص او کس شته والی د مرکې په
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چاپيلایر باندې منفي او ناوړه اغېزه لري او ريښتني او صحيحه نتيجه ترې السته
نه راځي.
 .۱په داسې وختونو کې ،چې مرکه کوونکی احساس وکړي ،چې د مرکې
جريان له خپل اصلي تګ لوري څخه وتلی دی بايد په الزمه هوښياری او
ظرافت سره او دمناسبو پوښتنو په طرح کولو سره د مرکې جريان خپل طبيعي
تګ لوري ته راوګرځوي ،خو بايد د پوښتنې ځواب مرکه کيدوونکي ته القا نه
شي.
 .٢مرکه کوونکی بايد هڅه وکړي ،چې د مرکې پوښتنې ذهن ته وسپاري او
ياد يې کړي او دهغو په طرحه کولو کې د منطقي ترتيب رعايت وکړي.
 .٣مرکه کوونکی بايد د مرکه کيدونکي عين مطالب د مرکي کارت ته
وليږدوي او په هغو کې د شخصي نظرياتو له ګډولو څخه ځان وساتي او دغه
راز له مرکه کيدونکي سره له جدل ،مناقشې ،او شور مشور څخه ځان وساتي.
 .۴مرکه کوونکی بايد د مرکې چاپيلایر ارام او خلوت وساتي ،چې په هغه کې
منحرف کوونکي وسايل د حواسو تمرکز خراب نه کړي او دغه راز شور او
زوږ مزاحمت ونه کړي او دغه
راز نور افراد هم بايد موجود نه
وي.
 .۵د مرکه کوونکي حالت او د
پوښتنو د طرح کولو ډول بايد داسې
وي ،چې لومړی د پلټنې حالت
ځانته ونه نيسي او مرکه کيدونکی
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خپه نه شي او د مرکه کوونکي منفي عکس العمل رامينځته نه کړي .دويم د بدن
د غړو د حالت په بدلون او په اشارو او کنايو سره د اغراق ډوله څرګندونو يا د
مرکه کيدونکي له خوا د حقايقو د پټولو لپاره زمينه برابره نه شي.
 .۶مرکه کونکی د مرکې د کار له پای ته رسيدو وروسته بايد ثبت شوي
ځوابونه له ځنډ پرته يو ځل وګوري .که چېرته يې وليدل ،چې نيمګړتيا موجوده
وه او يا کوم سوال ته ځواب ورکړل شوی نه وی ،نو بيا دې له مرکه کيدونکي
څخه ځواب وغواړي او د مرکې کار دې پای ته ورسوي(.)۱۴۵:٣8
د مرکې د اطالعاتو د ثبت وسايل

د مرکې د اطالعاتو د ثبت وسايل د مرکې په ډول پوري اړه لري .که فرضا ً
څيړونکی يا مرکه په پخواني پروګرام سره او د ځانګړې موخې په پام کې نيولو
سره د مرکې کار پيلوي نو له دې امله پوهيږي او بايد پوه شي ،چې د کومو
موضوعاتو او مسايلو په هکله له مرکه کيدونکي څخه پوښتنې کوي او کوم
ځوابونه تعقيب کړي او اساسا ً کوم ډول اطالعات راټول کړي ،چې وکړای شي
د څيړنې د مسلې ځواب ورکړي .له دې امله مجبور دی ،چې له مرکه کيدونکي
څخه د پوښتنو د ډول او شمېر په باره کې مخکې فکر وکړي او هغه تدوين او
ترتيب کړي .مرکه کوونکی له دې وروسته هغه په يوه مناسبه طريقه جوړوي
ورکوي ،چې د مرکې په کارت سره يې تغير وو .د سوالونوله تدوين نه وروسته
مرکه کوونکی هغوی په يوه مناسب طرف کې ترتيبوي ،چې د مرکې کارت
نوميږي .د اطالعاتو د ثبت وسايل ،د مرکې کارت دی ،چې د موضوع او
څيړنې د مسلې سره په ارتباط کې پوښتنې په کې وي .دغه کارتونه له
پوښتنليکونو سره ورته والی لري خو په دومره توپير سره ،چې د هغو د پوښتنو
حجم کم وي او کار يې هم له پوښتنليکونو سره توپير لري .پوښتنليکونه د پراخې
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مطالعې اود سترې ټولنې د مطالعې په برخه کې وي ،خو په مرکه کې د مطالعې
وړ افراد لږ وي او د مرکې کارت د محدودو کسانو لپاره وي.
د مرکې وسايل هم د پوښتنليکونو په څير په دوه ډوله دي

الف :معياري شوي وسايل ،چې
د هغو باور ،اعتبار ،او موثقيت
منل شوی وي او د ځانګړي
مطالعې لپاره يو شمېر پوښتنې
لري دا د څيړنې لپاره ساده
وسايل دي.
ب :د څيړونکي له خوا جوړ
شوي يا غير معياري وسايل،
چې د ميزان شوو او معياري
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)۱:۱٢
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وسايلو د نشتوالي په وخت کې
ځيني کار اخيستل کيږي .دغه پوښتنې څيړونکی طراحي ،تعريف او سازماندهي
کوي يا يې جوړوي ،چې بايد له الزم باور څخه برخمن وي.
د مرکې د ميتود ډولونه

د مرکې ډولونه کولی شي په يو دوام لرونکي خط باندې وښايو .دغه مرکې د
کار د ميتود او د اړوند سنجش د وسايلو له مخې په دريو ( )٣ډولونو ويشل
کيږي:
 .1ساختار لرونکي يا منظمې مرکې
 .2نيمه ساختارونکې يا نيمه منظمې مرکې
 .3غير ساختار لرونکي يا غير منظمې مرکې
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ساختار لرونکي يا منظمې مرکې

دغه مرکې ،چې تړلي ،معياري ،او هدايت شوي مرکه هم ورته هم وايي او له
مخکې څخه د سنجش شوو وسايلو درلودونکي ده يعنې د پوښتنو شمېر او ډول،
ترتيب او دغه راز د پوښتنو کارتونه له مخکې څخه جوړ او تيار وي او مرکه
کوونکي د مرکې په وخت کې له هغو څخه په کار اخستنه او په هغه ترتيب
سره ،چې پوښتنې په کې تنظيم شوي وي د مرکې کار پيلوي .په دې ميتود کې
څيړونکي يا مرکه کوونکي کولی شي له وسايلو څخه کار واخلي او دغو
وسايلو ته د لومړيتوب حق ورکړي او هم کولی شي له خپلو جوړو شوو وسايلو
څخه کار واخلي .په دې ډول مرکو کې له هر چا يو ډول پوښتنه په يو ميتود
ترسره کيږي له دې امله د ځوابونو ترمنځ هر ډول توپير داسې تصور کيږي،
چې ريښتنې دي .په دې ډول مرکو کې د خبرو اترو په محور کې الندې ټکي
شامليږي:


متحد الشکل جوړښت



د مرکې د بهير معياري کول



د ځوابونو د پرتله کولو وړتيا

نيمه نا منظمه مرکه

دغه ډول مرکې ته ازاده ،خالصه ،غير معياري او نه هدايت شوي مرکه وايي.
په هغه کې د سنجش اواز مخکې له مخکې طراحي شوي وسايل نه وي .البته
څيړونکي پروګرام لري يعنې دغه ميتود داسې نه دې ،چې هدف او ميتود ونه
لري او يا دا چې مرکه کوونکی څه خاص پروګرام ونه لري ،بلکې په دې معنا
دی ،چې څيړونکی د منظمې مرکې د ميتود په څير د خبرو طراحي شوي
وسايل نه لري .په ځانګړي ترتيب سره د پوښتنو شمېر ورسره نه وي ،بلکې د
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زياتو دقيقو او ژورو رپوټونو د السته راوړلو لپاره زياته ازادي او عمل لري له
دې امله څيړونکی کولی شي زيات دقيق او ريښه يې ځوابونه ترالسه کړي.
په دې ميتود کې پوښتنه کوونکی لومړۍ د مرکې پوښتنې په خپل ذهن کې لري
يا امکان لري په يوه کاغذ يې ياداښت کړي وي خو د هغو په طرح کې په
ځانګړي ترتيب ځان ملزم نه بولي .يعنې هغه لومړی حالت او شرايطو ته په پام
سره او د مرکه کيدونکي تياری ته په پام سره له پوښتنو څخه يوه مناسبه پوښتنه
طرح کوي او د مرکې کار مخته وړي او بيا له شرايطو سره مناسبه دويمه
پوښتنه کوي او په همدې ډول نورې پوښتنې کوي .دويم د مرکې کوونکي لپاره
ازادي زياته وي ،چې که چېرته د مرکې د پوښتنو او ځوابونو په ترڅ کې يوه
نوي اوغير منتظره موضوع او مطلب رامينځته شو ،نو سمدالسه يوه مناسبه
پوښتنه کوي ،چې د اړوند ځوابونو او معلوماتو شتمني او غنا زياته کړي او په
دې ډول د حقيقت د کشف په برخه کې يو ګام نور هم نږدې شي .دريم دغه
ميتود د ځواب ورکوونکي او مرکه کوونکي لپاره يوه مناسب وخت دی ،چې له
محدوديت څخه ليرې د طرحه شوو پوښتنو په باره کې خپل نظر ور دننه کړي.
په هر ډول ،خالصه مرکه د مسئلې په ژوروالي باندې د پوهيدو په برخه کې يو
مناسب ميتود دی .په تېره بيا ،چې د مرکې لپاره لږ کسان وي .په همدې دليل يو
شمېر کلينکي ارواپوهان ،ټولينز مرستندويان ،سالکاران ،او د زده کړې
الرښوونکي په خپلو څيړونو کې د ازادې او نا منظمې مرکې له ميتود څخه کار
اخلي ځکه ،چې د ازادې مرکې دغه ميتود د کيفي اطالعاتو او معلوماتو د السته
راوړلو په برخه کې مناسب ميتود دی.
په دې ډول مرکو کې د خبرو اترو محتوا او سياق دواړه ددغه بهير مهم ابعاد
جوړوي .په دې ډول مرکو کې په الندې ټکو باندې زيات ټينګار کيږي:
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روښانه څرګندونه او توضيح



په ښه او استادانه ډول د چارو ترتيب او تنظيم

نيمه ساختار لرونکي يا نيمه منظمه مرکه



په دغه ډول مرکو کې زياتره وختونه مرکه کوونکی ازادي لري ،چې د

خپل ژوندانه کيسې په ځانګړو طريقو سره وکړي .که څه هم مرکه کوونکی
حاضر او چمتو وي ،چې د روايت دوام تحريک کړي.


مرکه کوونکی له مرکه کيدونکي سره د يوه فعال شخص په ډول ،چې تر

څيړنې الندې عمل کوي نه د حقايقو او تجربو په باره کې د يو رپوټ
ورکوونکي په توګه


په دغه ميتود کې غالبا ً د بحث وړ موضوع شخصي ،صميمي او هيجاني

موضوعات وي او مقصد دا وي ،چې د خلکو د ژوندانه د تجربو په برخه کې
سم معلومات او پوهه ترالسه کړي.


د مرکې کيدونکي کيسه او روايت او په هغه ميتود سره ،چې دغه کيسه

او روايت د مرکې کوونکي له خوا تعبير او تفسير کيږي د روايتي پروګرامونو
د پيمان پربنسټ جوړوي او شکل ورکول کيږي(.)٢7:٣8
د مرکې په ميتود کې اجرايي کتنې

د څيړونکي لپاره د پروګرام د جوړولو د پيل او د مرکې د پوره کولو په برخه
کې الزمه ده ،چې ځينو اجرايوي ټکو ته پام واوړي او هغه په الندې ډول دي:
الف :د سنجش د وسايلو د باور والي او موثق والي او د اطالعاتو د راټولولو په
برخه کې بايد ډاده شي.
ب :د مرکه کيدونکي لپاره دې له هرې خوا څخه بايد مساوي شرايط رعايت
کړي.
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ج :د سنجش د وسايلو د توجيه او د هغو د بشپړيدو او دغه راز د مرکې د سرته
رسولو لپاره دې ځانګړی رهنما ترتيب او د سنجش له وسايلو سره دې ضميمه
کړي ،چې مرکه کوونکی هغې ته په مراجعې سره د پوښتنو ځوابونه او احتمالي
ابهامات ترالسه کړي.
د :هڅه دې وکړي ،چې د رپوټونو د ثبت او ساتلو لپاره د غږ د ثبت او دوربين
په څير له مرستندويو وسايلو څخه ګټه واخلي ،خو بايد د مرکې ترپيل د مخه او
له هغو څخه له کار اخيستلو د مخه د مرکه کيدونکي سره بايد موضوع ښکار
کړي او دهغه موافقه ترالسه کړي.
ه :د پوښتنليک د ميتود په څير مرکه کوونکی بايد لومړی په توجيهي او
ښوونيزه دوره کې ګډون وکړي ،چې د څيړنې او مرکې له بېال بيلو مسايلو سره
اشنا شي .په دغه زده کړه کې دواړه نظري او عملي خواوې بايد شاملې وي .په
دې ډول به مرکه کوونکی الزم مهارتونه ترالسه کړي.
و :ښه به وي ،چې مرکه کوونکی سنجش او د اطالعاتو د راټولولو وسايل او په
بل عبارت د مرکې کارت مخکې له مخکې ونه آزمويي ،چې د هغوی له
باوروالي او موثقيت څخه ډډه وشي .دغه کار مرسته کوي ،چې هم د سنجش
وسايل اصالح شي او هم مرکه کوونکی الزمه عملي زده کړه ترالسه کړي.
البته توصيه او سپارښتنه کيږي ،چې په څيړنه کې تر زياتې اندازې پوري له
تجربه کارو مرکه کوونکو څخه ګټه واخيستل شي.
ز :د مرکې ميدان او ساحې ته د ورتګ لپاره بايد الزم اټکلونه او سنجشونه
سرته ورسيږي.
لومړی بايد له مرکه کيدونکي شخص سره د وخت د ټاکلو لپاره الزمه هماهنګی
وشي.
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دويم مرکه بايد په ادب او درناوی او د مرکه کيدونکي د عالقې سره سم
ميتودونو پربنسټ پيل شي.
ح :که چېرته څو تنه مرکه سرته ورسوي نو بايد اجرايوي او هدايت کوونکي او
څارونکي سازمان دې جوړ شي ،چې د مرکه کوونکو د کار څارنه وکړي او د
رامينځته کيدونکي اجرايوي مسير ستونزې حل کړي.

د هر ډول مرکې لړۍ

 مقدمه( سريزه) (د نيکو اړيکو رامينځته کول او ايجادول)
 د مرکې تودول يا ()Warm up
 د مرکې اصلي متن ()Content
 د مرکې سړول ()Cool up
 مرکې ته خاتمه ورکول ()Closure
الف -مقدمه (سريزه) (د نيکو اړيکو رامينځته کول)
 د خپلې څيړنې موخه روښانه کول
 څيړنه څه ته وايي؟
 تاسو په دغو راټولو شوو معلوماتو څه کوی؟
 تاسو څومره وخت ته اړتيا لری؟
 ځواب ويونکو ته ډاډ ورکړئ ،چې ددغو پوښتنو لپاره سم او نا سم ځوابونه
نشته
 د مرکې د ثبت لپاره اجازه واخلئ ،نه دا چې فرض کړی ،چې دغه معلومات
تاسو ته درکړل شي.
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ب -د مرکې تودول ()Warm up
 له مرکه کيدونکي سره مرسته وکړئ ،چې په راحت کې شي او ډاډ احساس
کړي.
 ډاډ حاصل کړئ ،چې ستاسو لومړنۍ پوښتنې اسانه وي ،چې ځواب ورکړی
شي.
 په خپلو پوښتنو کې ډېرې شخصي پوښتنې مه شاملوې.
 خپل کار په ډېره عامه طريقه سره پيل کړی ،چې ستاسو کليدي موضوعاتو
او مالحظاتو ته رسيده ګي وکړي
ج -سړول او د مرکې تړل ()Cool of and Closure
 وروسته له هغه ،چې تاسو خپل عمده موضوعات احتوا کړي ،امکان لري
ډېر شخصي يا هيجاني موضوعات وي.
 يو شمېر عمومي پوښتنې وکړئ.
 فضا په راحت کې وساتئ
 مثبت ياددښتونه د مرکې د پای ورکولو لپاره وړاندې کړئ.
د -خبرې پای ته رسول ()Closure
 له ځواب ورکوونکو څخه هيله وکړئ که چېرته د ويلو لپاره څه ولري او
غواړي هغه ورباندې ورزيات کړي ،چې پخوا يې تاسو ته ويلي وي ،هغوی دې
پرې اقدام وکړي.
 له ځواب ورکوونکو څخه هيله وکړئ که چېرته هيله ولری له تاسو څخه
پوښتنه وکړي ،هغه پوښتنه دې وکړي.
 په پای کې له هغوی څخه په مينه مننه وکړئ.
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هـ -د مرکې ثبتول
 د ټيپ يا ريکارډر په واسطه مرکې او خبرې اترې ثبت کړئ.
 هغه شيان ثبت کړئ ،چې بايد هغه په ياد ولرئ.
 په زياته شرحه سره يادداشت واخلئ.
 مهم شيان ثبت کړئ ،چې بايد هغه په خاطر کې ولری.
 انعطاف منل :د غير متوقعه پېښو لپاره تياری ولرئ.
و -د مرکې د متيود ښيګنې
 .1د ژورې او موردي ( )Case studyمطالعې د مرکې لپاره د مرکې ميتود
مناسب ميتود دی ،ځکه چې په هغې کې تر مطالعې الندې افراد محدود وي نو
له دې امله د څيړنې د ټولنې پراخوالی کم ،خو د مطالعې ژوروالی ډېر زيات
دی او څيړونکی کولی شي په ښه توګه د اړوند مطالعې موضوع ژوروالی او
زاويه پيدا کړي .د ماشومانو او ناسازګارو افرادو يا ديوې اقتصادي ،اجتماعي
او محيطي نابرابري يا درواني ناروغانو په هکله مطالعه د مرکې په ميتود سره
په ښه توګه سرته رسيږي.
 .2د مرکې ميتود د ټولنې د هغو افرادو لپاره ،چې الزم سواد ونه لري ډېر
ګټور دی ځکه ،چې پوښتنليکونه څيړنه او مطالعه بشپړوالی نشي.
 .3مرکه ددې سبب کيږي ،چې مرکه کيدونکي يا ځواب ورکوونکی په ښه توګه
د پوښتنو او څيړنې په موخو ښه پوه شي له دې امله د مناسبو ځوابونو د درک،
کشف ،او د معلوماتو دتر السه کولو امکان رامينځته کيږي او له څيړونکي سره
د حقيقت او واقعيت په السته راوړلو او مجهولو د کشفولو په برخه کې مرسته
کوي.
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 .4د مرکه کوونکي او مرکه کيدونکي ترمنځ مناسب محيط او چاپيلایر
رامينځته کيږي او ددې سبب کيږي ،چې ځواب ورکوونکی له څيړونکي سره
الزمه مرسته وکړي او هغه د څيړنې موخو ته ورسوي.
 .5که چېرته مرکه او په تېره ازاده مرکه د مرکه کوونکي په هوښياره الرښونه
سره سرته ورسيږي ددې سبب کيږي ،چې ځواب ورکونکی خپله انديشه او
مفکوره په ازادۍ او مينه سره بيان کړي.
د مرکې د ميتود نيمګړتياوې

 .1دغه ميتود ډېر وخت نيسي ،زيات لګښت او وخت غواړي او کم او محدود
خلک د پيژندنې او څيړنې الندې نيسي.
 .2د مرکې د ميتود له الرې السته راغلي معلومات د پوښتنليک د ميتود په څير
د سترې ټولنې په برخه کې کار ورکولی نه شي ځکه ،چې دغه معلومات د
محدود شمېر کسانو پر بنسټ والړ وي.
 .3د اطالعاتو د تعبير او تفسير قابيليت په تېره بيا په ازادو مرکو کې ښکته او
ټيټ وي او څيړونکي بايد په دې کار کې زيات پام او حوصله ولري ان دا ،چې
د مرکې له پيل څخه د مخه بايد څيړونکی د اطالعاتو د تحليل او تفسير ميتود
اټکل او طرحه کړي.
 .4په دغه ميتود کې تجربه کارو او ازمايښت شوو مرکه کوونکو ته اړتيا ده،
ځکه چې مرکه کول يو تخصصي او مسلکي کار دی او هر څوک يې له عهدې
څخه نه شي وتلی.
 .5هغه شخصي تماسونه ،چې د مرکه کوونکي او مرکه کيدونکي ترمنځ
ټينګيږي د دواړو خواو ترمنځ د عاطفي اړيکو د پراخوالي سبب کيږي .له دې
امله امکان لري ،چې اطالعات او معلومات د شخصي نظرونو له څرګندولو
سره ګډ شي او مرکه کوونکی داسې ځوابونه ورکړي ،چې د مرکه کوونکي
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خوښ شي ،که څه هم واقعيت ونه لري يا مرکه کيدونکي د مخه تردې ،چې د
واقعيتونو په کشف پسې هڅه وکړي داسې قضيې او خاص حالتونه وڅيړي ،چې
دهغه حدسونه پياوړي کړي.
 .6څرنګه ،چې مرکه يو انعطاف منوونکی ميتود دی احتمال لري ،چې ددې
سبب شي مرکه کوونکی فکر وکړي ،چې هر ډول يې زړه وغواړي ،پوښتنه
وکړي يا مرکه کيدونکي تصور وکړي ،چې هر څه يې زړه وغواړي ووايي
طبيعي ده ،چې دغه ډول تصورات د اطالعاتو په صحت کې چې راټوليږي
اخالل رامينځته کوي.
په مرکه کې د پام وړ ټکي

په مرکه کې بايد الندې ټکي په پام کې ونيول شي
 .1د مرکوال او مرکه کيدونکي ترمنځ ډېر تشريفاتي او رسمي اړيکه نه ده
پکار څو په خپل منځ کې پرديتوب احساس نه کړي .د پرديتوب د احساس
پرمهال ځواب ورکوونکی ازادې خبرې نه کوي او له هغه څخه ډېر معلومات نه
شي ترالسه کيدلی.
 .2مرکوال بايد په دې پوه وي ،چې هغه شخصي خبرې نه کوي بلکې ټوله
مرکه يې خپريږي ځکه نو داسې پوښتنې پکار دي ،چې د اوريدونکو د استازې
حق ادا کړي .د اوريدونکو استازي هغه وخت کيدای شي ،چې کله مرکوال د
اوريدونکو په شکونو او پوښتنو خبر وي .که مرکه د اوريدونکو د ذهني پوښتنو
اړوند نه وي نو اوريدونکي هغه نه اوري.
 .3د مرکه کيدونکي غږ لږ لوړ پکار دی څو دهغه ارزښت په ډاګه شي .د
مرکه کيدونکي خبرې بايد غوڅې يعنې قطع نه شي .له دې سره دهغه پام بل لور
ته اړوي ددې خبرې امکان شته ،چې اصل ځواب ورځينې پاتې شي.
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 .4مرکوال ښايي د اوريدلو پروخت يواځې سر وښوروي هو ښه صيب ،سمه ده
بلکل ستا خبره پر ځای ده او داسې نورو خبرو سره مرکه کيدونکي پاملرنه
خرابيږي .په هغې کې خبرې کوونکی په خپلو خبرو کې ځنډ احساسوي او په
سمه توګه يې نه شي ويلی.
 .5پوښتنه له يوې ځانګړي زاويې مه کوئ .ددې مطلب دادې ،چې پوښتونکی
يواځې د خپل فکر تايئد يا کومه ځانګړې خبره کول غواړي.
 .6پوښتنه په خوښ او هسک انداز سره وکړئ او د سوال کولو پروخت د زياتې
خپلوي انداز خپل کړئ ،چې مرکه کيدونکې دا ونه ګڼي ،چې هغه ازمايي .په
خوښ انداز د پوښتنو ځواب کې په عامه توګه خوښ غبرګون وي سخته پوښتنه
هم په ښه او نرم انداز وکړئ.
 .7د مرکې موضوع او شخصيت ته په پام سره پوښتنې تيارې کړئ .د پوښتنو
خاکه برابره کړئ .د مرکې تياری ډېر مهم وي.
 .8که مرکه مذاکراتي وي نو ښکاره ده په هغې کې مرکوال له يو څخه زياتو
خلکو سره مرکه کوي .په دغې صورت کې مرکوال داسې تاثر ونه کړي ،چې
هغه د کوم نظر پلوي يا مخالف دی .په بله وينا ناپيلی انداز خپل کړئ څو خلک
په خوښی سره ډېر معلومات درکړي.
 .9د معلوماتي مرکې لپاره داسې کسان غوره کړئ ،چې د اړوندې موضوع
کار پوه وي .د مرکې لپاره تل د يوې ادارې مشر غوره کيږي.
 .10مرکه ،چې په کوم ترتيب ثبتيږي ضرور نه ده ،چې په هغه ترتيب خپره
شي .هغې ته يوه بله بڼه هم ورکول کيدلی شی.که د پوښتنو د ليکلو پرمهال کوم
ترتيب په پای کې وي نو له ثبت وروسته هغه ترتيب بدليدلی شي .دا هم کيدای
شي ،چې مرکه کيدونکی په منځ يا پای کې کومه ډېره ارزښتناکه خبره وکړي
نو په ايډېټ کې پروډيسر هغه پيل ته را اړولې شي.
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 .11زياته غوره داده ،چې پروډيوسر په خپله مرکه وکړي ،ځکه نوموړی په
اسانه د مرکې لورې ټاکلی شي .که پروديسر د کوم المل له مخې مرکه ونه شي
کولی نو ،کوم بل داسې څوک هغې ته ګماري ،چې د پروډيوسر په ټولو غوښتنو
پوه شی او د مرکې خيال هم وساتي څو د پروډيوسر د خوښې مرکه وکولی شي.
 .12مرکوال ته د موضوع په اړه د ډېرو معلوماتو ترالسه کول پکار دي.
 .13له چا سره ،چې مرکه کوي هغه ښه وپيژني.
 .14مرکوال ته له سيمه يزو او ملي سياست څخه خبريدل په کار دي.
.15

د پوښتنو انداز بايد غوړيدلی او لهجه په زړه پوري وي.په نيولي انداز د

پوښتنو کول نه دي پکار.
 .16تر مرکې د مخه وخت ،ځای ،او پوښتنې ټاکل پکار دي په دې سره يوه
ښه مرکه کيدلی شي.
.17

د مرکې لپاره د وخت ټاکلو لپاره مرکه کيدونکي ته د دومره وخت

ورکول اړين دي ،چې هغه په اسانه مرکه وکولی شي .غوره داده ،چې هغه ته
پوښتنې وروښودل شي څو اړوند عددونه او شمېرې په اسانۍ سره راټولې کړی
شي .له دې سره مرکه ډېره کره او معلوماتي کيږي.
 .18پوښتنې بايد يو له بل سره اړوندې وي او د خبرو په څير تړاو لري .د
يوې پوښتنې په اړه پوښتنې په ترتيب سره وپوښتل شي .د پوښتنو تکرار نه دي
پکار.
 .19پوښتنې اسانه او د پوهاوي وړ پکار دي.
 .20تر مرکې دمخه دا ويل پکار دي ،چې دا مرکه د راډيو لپاره ده ،ځکه يې
نو ثبتوو .ځيني کسان د ټېپ ريکارډر په ليدو سره ټکني کيږي.
.21

د مرکې تر پيلولو د مخه د څو دقيقو لپاره په سټوډيو کې ازادې خبرې

وکړئ څو دمرکې کيدونکي وېره او پرديتوب له منځه والړ شي.
۱4۱

 .22مرکوال دې په مرکه کې خپله پوهه نه په ډاګه کوي .د هرې پوښتنې د
ځواب تاييد اړين نه دی او نه ښايي د پوښتنې کلمې سختې وي (.)۶7:٣9
مرکې

امريکايي خبلایر کرستين جنجر وايي :مرکه د رپوټ جوړولو بنسټيز توکی دی.
مرکه د معلوماتو ،نظرياتو او تجربو تبادله ده .هغه څه ،چې مرکه له نورو
بحثونو بيلوي دادې ،چې د پوښتنو مسيرد خبلایر په الس وي .د مرکې تنظيم تل
اسانه نه وي .خلک غواړي ،چې له خبلایر سره خبرې وکړي په ځانګړې توګه
کله ،چې رپوټ يوه پيچلې موضوع وي .کله ،چې له عامو چارواکو سره خبرې
کوئ لومړی له مقدمې نه پيل وکړئ ،ځکه خلک غواړي ،پوه شي چې لوړپوړي
چارواکي څه کار کوي.
تجربه لرونکو خبرياالنو موندلې ،چې د بښنې په غوښتنه او د هغو خنډونو په
لري کولو کولی شي آن هغه چارواکي ،چې له مرکې نه بيزار هم وي ،مرکې ته
يې راوکاوږی او مرکې ته يې وهڅوي .که هغوی وخت نه درلود خبلایر کولی
شي د مرکې لپاره يو ځانګړی وخت وټاکي يا هم هغه ځای ،چې خبلایر وکولی
شي له مرکه کوونکي سره خبرې وکړي ،وټاکي .د لنډ وخت غوښتنه هم کولی
شي د مرکې لپاره د چمتو کيدو په برخه کې مرسته وکړي.
هغوی ويريږي ،ځکه فکر کوي ،چې دغه رپوټ هغوی بد معرفي کوي .په
درناوي له هغوی سره خبرې مرسته کوي ،چې هغوی خپل ډار پريږدي او له
تاسو سره مرکې ته چمتو شي .هغوی نه پوهيږي ،چې څه ووايي .خبلایر بايد دا
ورته په ډاګه کړي ،چې ولې په دې رپوټ کې دهغوی نظر ته اړتيا ده او دا هم
ورته روښانه کړي ،چې له نوموړي څخه د کومو معلوماتو ترالسه کولو ته اړتيا
لري .چارواکو ته الس رسی ګران وي خو خبلایر بايد د هغوی سکرتر يا هم
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دعامه اړيکو څانګې ته ورشي او د مرکې لپاره وخت واخلي .که چېرته خبلایر
ته شک پيدا شو ،چې ښايي غوښتنه يې ترچارواکي ونه رسيده ،ځيني خبرياالن
بيا خپل وړ کس ته ليک استوي او يا هم د غرمې د ډوډۍ پرمهال يا هم له
رسمي وخت نه وروسته له هغوی سره تيليفوني اړيکه نيسي او کوښښ کوي
هغوی ته ځان ورورسوي.
کله چې د مرکې وخت وټاکل شو او له دې وړاندې ،چې له نوموړي مو پوښتنې
ګرويږنې پيل کړې ،لږ چمتوالي ته اړتيا شته .ځيني خبرياالن يو لړ پوښتنې
برابروي ،خو د مرکې پرمهال يې نه لولي ،بلکې د مرکې په پای کې د خپلو
پوښتنو لېست ته مراجعه کوي ،چې ډاډه شي ايا ټولې پوښتنې يې پوښتلي دي.
پوښتنې د مرکې د مال تير جوړوي .سوالونه د کښتې د تيغې په څير دي ،چې
کښتۍ ته دمسير په ورکولو کې مهمه ونډه لري .د ښو پوښتنو ځواب ښايي بشپړ
معلومات ،حيرانوونکي ځوابونه او ستاسو له توقع نه ډېر معلومات وي .ناسمې
پوښتنې تاسو حيرانوي ،چې ولې دا کس ستاسې له خبرو ناخوښيږي .هغه
پوښتنې ،چې ډېرې مشخصې وي ښايي ،چې تاسو په يو ناسم لوري سم کړي .د
رپوټ د ليکلو او چمتو کولو لپاره په مهارت مرکه بنسټيز عنصر بلل کيږي.
لومړۍ پوښتنه په مرکه کې ډېره مهمه ده ،ځکه د پوښتنې لحن د نورو پوښتنو
مسير او لوری ټاکي .ډېر شمير خبرياالن غواړي ،چې مرکه په ګنګل ماتونکو
پوښتنو ( (Ice breakerپيل کړي ،چې په دې توګه مقابل لوری د ارامۍ
احساس وکړي دغه شان پوښتنه ستاسو سره مرسته کوي ،چې مقابل لوری مو
پوښتنو ته په ډاډه زړه ځواب درکړي او ستاسو شتون له نوموړي سره ستونزې
نه ر ا والړوي او د باور فضأ رامنځ ته کوي .ډېر وخت غوره پوښتنې پرانيستې
پوښتې دي ،چې يواځې د هو يا نه په کلمو نه ځوابيږي بلکې نورو معلوماتو ته
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هم اړتيا لري .که له يوې خوا غوره ده ،چې ښې پوښتنې وپوښتئ ،خو بل لوری
دا هم مهمه ده ،چې مقابل لوري ته واک ورکړئ ،چې خبرې وکړي او تاسو
غلي اوسئ او مهم معلومات ترالسه کړئ ،هغه څه ،چې اورئ تاسو ته د نورو
پوښتنو چانس په الس درکوي.
رابرټ سيجل ،چې په واشنګټن کې په ملي راډيو کې کار کوي ،نوموړی د خپلې
هغې مرکې په اړه څرګندونې لري ،چې له يوه ترکي ديپلومات سره يې پر پاپ
جان پال باندې د يوه ترکي وګړي له بريد وروسته تر سره کړي وه .د نوموړي
لومړۍ پوښتنه داوه :ايا تاسو ويلی شئ ددې کس ،چې د ايټاليا په کوم ځای کې
ژوند کوي ،هلته څه کوي؟ څه ډول د ايټاليا ويزه ورکړل شوي وه؟ ددې ټولو
پوښتنو ځواب منفي وه .له ډېر کوښښ وروسته سيجل دمه وکړه نږدې و ،چې له
مرکې تېر شي ،خو خبلایر دا چوپتيا په دې ماته کړه :له دې پرته ،چې هغه په
ترکيه کې يو مشهور قاتل وه او د يوې سترې ورځپاڼې د اډييټر له تروره
وروسته له زندان نه وتښتيد ،سيجل وايي :ښه به داوه ،چې خپله مرکه کې په دې
پوښتنه پيل کړي وه ،چې دې کس په اړه راته معلومات راکړي.
خبلایر کولی شي له مقابل لوري سره د تيليفون پرليکه د برېښناليک له لوري يا
هم د تيليفوني پيغام له لوري مرکه وکړي خو هره طريقه خپلې ښيګڼې او
نيمګړتياوی لري .يوه مرکه د يو کس په اړه بشپړ احساس راکوي په ديوالونو
باندې څه ډول انځورنه دي؟ ايا مېز پاک دی؟ په المارۍ کې څه ډول کتابونه
دي؟ له مرکه کيدونکي سره ليدنه خبلایر ته دا توان ورکوي ،چې د نوموړي د
برخورد او چلند په کتو ديوې سرچينې په توګه پر نوموړي د اعتبار کچه وټاکي.
ايا نوموړی په غوسه دی يا ارامه؟ ايا نوموړی غواړي له خبلایر سره وګوري؟
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د پونيټر په انستيتوت کې د ورکشاپونو مشر کوستوفر سکالون د خپلې هغه
مرکې کيسه بيانوي ،چې له يوې ميرمنې سره ،چې ميړه يې د سرطان د
ناروغۍ له امله مړ شوی و ،کړي وه .د متوفی ميرمنې نوموړي ته ټول کور
وښودو او د خوب په خونه کې يې وويل :پوهيږې ،چې زه هره شپه د خپل
خاوند لږ عطر په بالښت وهم او تراوسه هم احساسوم ،چې هغه زما سره دی.
دغه هغه جزيئات دي ،چې لوستونکی احساسوي ،چې سکالون دا مرکه نېغ په
نېغه ترسره کړې نه د تيليفون يا د انالين له الرې.
تيليفوني مرکه لږ وخت نيسي او ځيني خبرياالن هغه د ياداښت نيولو لپاره غوره
ګڼي ،ځکه خبلایر دې ته اړ نه وي ،چې له مقابل لوري سره د سترګو اړيکه
وساتي .آن دا چې هغوی کولی شي ،چې په کمپيوټر کې هم ياداشتونه وليکي .د
برېښنا ليک له الرې مرکه کيدای شي په هغو مواردو کې ،چې مقابل لورې لرې
وي ،ګټوره وي خو خبلایر هغه څه ،چې ويل کيږي اوريدلی نه شي او هم په
مناسب وخت کې هغه تعقيقبولی نه شي.
د انټرنېټ له الرې د لنډو پيغامونو پرمټ مرکه کول هم د تيليفون مرکې ته ورته
دي خو ،په دې صورت کې ستونزه داده ،چې په دې باور کول ستونزمن دي،
چې ايا کوم کس ،چې د انټرنېټ او کمپيوټر تر شا ناست او ځوابونه ليکي حقيقي
دی او که څنګه؟
د همدې انديښنې د مخنيوي په خاطر د ويرجينيا ورځپاڼې د خبر په خونه کې د
انالين راپوټونو لپاره يوه تګالره جوړه کړې ده .د انټرنېټ خدمتونه ،لکه نور
مزي (لين) خدمتونه کنټروليږي .هغه خبرياالن ،چې د برېښناليک يا هم د انالين
له نورو بڼو نه کار اخلي ،بايد هماغه حرفوي معيارونه په پام کې ونيسي .هغوی
بايد ځان د خبلایر په توګه وپيژني او ووايي ،چې څه ډول معلومات پلټي او
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ولې؟ هغوی بايد د واقعيتونو ،نظرونو هماغه ارزونه وکړي ،چې کله د معلوماتو
د نورو بڼو د ترالسه کولو پرمهال يې کوي.
مهمه نده ،چې هغوی څه ډول مرکه کوي ډېر شمېر خبرياالن که څه هم ځيني
پوښتنې ورسره وي خو هغه اخر ته ساتي ،په لومړي سرکې مرکه لنډه کوي خو
بيا يې وروسته په دغو سوالونو غزوي .خبرياالن له هغه چا سره ،چې مرکه
کوي ددوهم ځل لپاره د اړيکې الره چاره هم پوښتي ،په ځانګړې توګه که چېرې
خبلایر غواړي څو ساعته وروسته له نوموړي نه مننه وکړي ډېر شمېر
خبرياالن يوه بله پوښتنه هم لري هغه دا ،چې که مرکه کيدونکی کس د مرکې په
پای کې پوښتي چې په دې اړه نو د چار سره خبرې وکړم.
بنسټيزې الرې چارې

ډېرې مرکې ثبت کيږي او دليل يې دادی ،چې خبلایر وکولی شي هغه څه يې،
چې پوښتلي او هغه څه يې ،چې اوريدلي په دقيقه توګه نسبت ورکړي او ښه
داده ،چې نوموړی کس په دې اړه وپوهيږي .په ځانګړې توګه هغه کسان ،چې
په ورځپاڼو ،راډيو ،تلويزيون کې له نقل قولونو سره هغومره روږدي (بلد) نه
وي .که چېرته معلومات ثبت نه شي ،نو مرکه کيدونکی بايد له دغو معلوماتو نه
د ګټې اخيستنې په څرنګوالي پوه شي او له هغې سره موافقه وکړي.
يوه مرکه ددې لپاره نه ده ،چې چاته نسبت ورکړل شي ،بلکې مرکه ددې لپاره
کيږي ،چې په رپوټ کې يې له معلوماتو نه کار واخيستل شي او د سرچينې نه
په مستقيمه توګه نقل کيږي .خبلایر کولی شي په عامه توګه يوه سرچينه معرفي
کړي .د بېلګې په توګه د بهرنيو چارو وزرات او يا د يوه ساختماني شرکت
انجينر او داسې نور ،خو په دې شرط ،چې مقابل لوری يې له خپريدو سره
موافقه کړي وي.
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ډېرې خبري ادارې نااشنا سرچينو نه د کار اخيستو لپاره ليکلي تګالرې لري ،د
بېلګې په توګه نيويارک ټايمز وايي :ناڅرګندې سرچينې بايد هغو حاالتو ته
وساتل شي ،چې پرته د هغې معلوماتو نه رپوټ خپريدلی نه شي ،که څه هم
داعتبار وړ او د خبر ارزښت لپاره مهم وبلل شي .کله ،چې له دغو معلوماتو
کار اخلو موږ بايد دې ته ژمن اوسو ،نه يواځې داچې لوستونکي د هغې اعتبار
ت ه راماتوو بلکې دا هم څرګنده کړو ،چې موږ له دې انګيزې نه څه زده کړي
دي.
خبلایر بايد دې ته ژر قانع نه شي ،چې مقابل لوری له پخوانۍ سابقې نه
وغږيږي ځکه پوهيږي ،چې دا موضوع نوموړي ته نه ورګرځي .له يوې
سرچينې نه پرته له دې ،چې نوم يې واخيستل شي ،کار اخيستل د معلوماتو په
اړه اعتبار موضوع له اوريدونکي سره نوره هم ستونزمنه کوي.
پوښتنې د مرکې د مال تير دی

ځيني وخت داسې پيښيږي ،چې خبلایر بايد د موضوع شاليد په اړه معلومات
ترالسه کړي او دا يواځينۍ الره ده ،چې سرچينه خبرو ته چمتو کوي .سرچينه د
خپل خونديتوب په اړه انديښنه لري او که نور پوه شي ،چې نوموړي له خبلایر
سره د خبرو لپاره موافقه کړې ده ،چې د پخوا په اړه معلومات ورکړي .هر يو
په خپل وار سره د ځان په اړه انديښنه پيدا کوي .الندې الرښوونې له پخوانۍ
سابقې څخه د موفقيت لپاره د پريکړې په اړه دي:


د رپوټ دا موضوع د ټولنې له ډېرې انديښنې نه سرچينه اخلي.



بله الره نه شته ،چې معلومات ثبت کړل شي.



سرچينه په هغه موقف کې ده ،چې په حقيقت کې پوه شي (ستاسو په رپوټ

کې) ،چې ولې د سرچينې نوم بايد واخيستل شي.
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په ځينو پالزمينو کې دولتي ادارې د پخوانۍ په اړه غږيږي .ژور شاليد په دې
معنی ده ،چې له معلوماتو نه کار اخيستل کيدی شي خو ،نه د مستقيم نقل قول په
توګه ثبت شوي معلومات د نورو سرچينو لپاره تکراريدلی نه شي خو د خبلایر
لپاره ډېر ارزښت لري.
دا په خبلایر پورې ده ،چې ډاډه شي دواړه لوري په موضوع پوه شوي او د
مرکې په اړه يې اساسي قواعدو سره موافقه کړې ده .ځيني وخت سرچينه
غواړي ،چې د مرکې په منځ کې هرڅه بدل کړي او ووايي ،چې تاسو نه شئ
کولی له دې معلوماتو نه کار واخلئ ځکه نو ښه داده ،چې هرڅه له هماغه پيل
نه سم وليکئ او د معلوماتو له ړنګولو او له هغې نه له تيريدو سره ترهغې ،چې
امکان لري او له مرکې وړاندې يې په اړه څه ويل شوي موافقه مه کوئ.
خبرياالن بايد پوه شي ،چې څومره کولی شي رښتيني واوسي او د سرچينې
پيژنګلوي ساتلی شي .د ځينو دليلونو له مخې خبرياالن له ګواښ سره مخامخ
کيږي او ځيني يې بيا آن بندي کيږي خو دا په داسې صورت کې ده ،چې که
هغوی محکمې ته د محرمو معلوماتو په اړه له ويلو نه ډډه وکړي.
که خبلایر غواړي له ګواښ سره مخامخ نه شي نو ښه داده ،چې په رپوټ کې د
سرچينې پيژندګلوي وکړي .ځيني خبرياالن دا وړتيا لري ،چې له بهر نه ثبت
شوي غږونه له سره ثبت کړي .اريک نادلر د همدغو کسانو له ډلې يو دی .کله،
چې يوه  off the recordمرکه بشپړه شوه هغه ځيني نقل قولونه ،چې په
بشپړه توګه بې خطره دي لولي او پوښتنه کوي ،چې ولی هغه on the
 recordوايي .کله ،چې سرچينې ورسره ومنله ياداشتونه خپل بيا لولي او د کار
د اخيستو لپاره يې د مرکې کيدونکي اجازه ترالسه کوي.
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خبرياالنو ته مهمه داده ،چې د هغو معلوماتو په اړه ځان پوه کړي ،چې د
سرچينې له لوري ورباندې محدوديت لګول شوی يعنی معلومات تر يو لړ
شرايطو الندې راټول شوي او تر يوه ټاکلي وخت پوري نه شي کارول کيدای .د
بېلګې په توګه يوه دولتي اداره له دې وړاندې ،چې خپله نوې تګالره اعالن
کړي ښايي ،چې څو ساعته وړاندې يې خالصه چمتو کړي .دا له خبلایر سره
مرسته کوي ،چې د نوې پاليسې په اړه له جوړيدونکي کنفرانس وړاندې ځان
چمتو کړي ،خو هغه خبرياالن ،چې په دې اړه يې معلومات له وړاندې ترالسه
کړي تر هغې وخته له يو لړ محدوديتونو سره مخامخ وي.
په سمه توګه ترالسه کول

د باور ترالسه کول د يوه خبلایر تر ټولو مهمه شتمني ده او سموالی د هغې د
ساتلو لپاره ښه وسيله ده .خبلایر بايد ټول معلومات ،چې د رپوټ لپاره يې
ترالسه کوي چک کړي او آن بايد دوهم ځلې يې هم چک کړي .خبرياالن هم
تيروتنه کوي خو دا تيروتنې بايد ډېرې لږې وي .کله ،چې

postland

 oregnignامريکايي ورځپاڼې خپله تيروتنه مطالعه کړه نو اډيټران يې دې
پايلې ته ورسيدل ،چې تېروتنه د دريو الملونو له امله رامنځ ته شوې ده:
.1

له حافظې نه کار اخيستل

.2

فرض کول

.3

له دوهمې سرچينې سره معامله

.4

خبرياالن په رپوټونو کې د تېروتنو د مخينوي لپاره په لومړۍ ليکه کې

راځي
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 -۲۴ ،۲خبري سرچينې Source of News
په خبريالی کې د سرچينې څرګنداوی او پر سرچينې ډډه د خبر او خبلایر مهمه
دنده ګڼل کيږي .کله ،چې خبلایر له يوې سرچينې يا خبري څانګې خبر او د خبر
جزئيات اخلي د سرچينې يادون يې اړين دي هغه پېښې ،چې ريښې يې ژورې
او النجمنې وي سرچينه يادول يې مهم بلل کيږي.
د خبر ليکنې په ادبياتو کې د سرچينې بحث ته ډېر ارزښت ورکول کيږي.
سرچينه ريښه او آر بلل کيږي .حقيقي او حقوقي اشخاص د خبر سرچينه کيدای
شي حقيقي افراد لکه ولسمشر ،وزير ،د پوهنتون او نوري ټولنې او مؤسسې.
خبري سرچينې حقوقي شخصيت هم کيدای شي.
له خبري سرچينې څخه د ګټې اخيستنې اړتيا

د خبر د سرچينې شتون او څرګنداوی د مخاطبانو اړتيا او غوښتنه ده.
مخطبان کولی شي له دې الرې د خبر پر روغتيا ،رښتينتوب او مخيني
وپوهيږي او تر ارزونې الندې ونيسي که څه هم پدې وروستيو کې د بريښنايي
او نورو سرچينو په زياتوالي سره د بې باوره او نابوري سرچينو په پرتله او
توپيرولناشوني او ستونزمن کار دی ،خو بيا هم د خبر له سرچينې څخه د ګټې
اخيستنې اړتيا په الندې برخو کې پيښيږي.
 -۲۵ ،۲السوند (مستند کول)
په پورتنيو کرښو کې مو وويل ،چې د سرچينو څرګنداوی او د خبر رښتينتوب د
مخاطبانو په اړينو غوښتنو کې راځي .د خبر السوندتوب او پر سرچينې ډډه د
خبر ارزښت او سوچه توب ته قوت وربښي.
.1

باور او ويسا
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کله کله د خبر سرچينه څرګنده خو ويسا او باور يې کم وي .خبلایر بايد هڅه
وکړي ،چې د خبر لپاره څرګنده باوري سرچينه غوره کړي .که چېرته د يوې نا
باوري سرچينې پر خبر ډډه وشي کيدای شي خبر نيمګری او يا هم درواغ
وخيژي .دغه نيمګړتيا او دروغ خپرونې د خبلایر حيثيت تر پوښتنې الندې
راولي.
.2

پاز خالص

کله کله داسې خبرونه ورکول کيږي ،چې رښتينتوب او بې شکه وي .که چېرې
خبلایر يا خبري رسنې غواړي د خبر له پاز او مسؤليته ځان خالص کړي.
سرچينه راوړل يې اسانه او غوره الره ده .ډېر وخت داسې پيښيږي ،چې خبري
رسنې يا خبلایر پيښې ته په رسيدو کې له ستونزو سره مخ کيږي.
دغه وخت خبلایر يا رسنی اړې دي ،چې له نورو سره د سيالی او د خبر په
خپراوی کې د پيړۍ او د مخاطبانو د اړتياوو په پام کې نيولو سره خبري
سرچينې رسنيو ته مخ وراړوي .که چېرې د خبر په خپراوی کې بيړه او د
پيښې نه پخلی د خبر په دروغ ختو وپايئږي .رسنی او خبلایر يې له مسؤليته
خالص دی.
د سارې په ډول که د يو سياسي مشر يا نورو کسانو د وژل کيدو په څير خبر
درته رارسيدلی وی او په روغتيا کې يې شک در اوچتيږي .د ځان د خالصې
او له نورو رسنيو سره د سيالۍ په خاطر کولی شي .خبر د سرچينې په يادون
سره خپور کړي :د ايتوتاس د خبري اژانس له مخې احمدشاه مسعود درې
ورځې مخکې مړ شوی دی.
په پورتنی بيلګه کې تاسې ګوری ،چې دخبر ارزښت او حساسيت له مخې خبري
سرچينه د خبر په پيل کې راوړل شوي که خبر دروغ وخيژي پر رسنی او
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خپرونو يې باور نه وي ،خو بيا هم د امکان تربريده د خبر د رښتينتوب او نورو
اړينو توکيو په اړه پلټنه پکار ده.
د پورتني خبر په اړه بايد ووايم کله ،چې ما په سهار ورځپاڼه کې دخبري
ايډيټور (خبر سموونکي) په توګه دنده ترسره کوله دغه خبر مو له راډيويي څپو
واخيست .کله ،چې د خبر سرليک ليډ او متن جوړيدل ،په سر ليک کې مو د
سرچينې توري غټ کړل( اتوتاس) .سهار ،چې کله خبر خپور شود تليفون په
کرښه د ښکنځلو وار نه وه د ځان د خالصی لپاره د سرچينې نوم ياد کړي او
کوښښ مو کاوه د خبر ترنيمايي زيات مسؤليت په سرچينې ورواچوو ،خو څو
شيبې وروسته خبر ريښتيا شو او د ورځپاڼې تيراژ په دوهم چاپ سره له ٣000
ګڼو څخه  7000ګڼو ته ورسيد.)۱۱9:۴0(.
له سرچينې د ګټې اخيستنې الرې چارې

په چاپي او بريښنايي خپرونو کې له سرچينې څخه په بيال بيلو ډولونو ګټه
اخيستل کيږي.
.a

خپرونې (مطبوعات)

په خپرونو کې د پيښې ځای او سرچينه زياتره د خبر په پيل کې راوړل کيږي .د
بيلګې په توګه:


کابل (هيواد خبلایر)



نيويارک ،د ملګرو ملتونو ودانې ،رويتر خبري اژانس



کندهار (سي ،اين ،اين)



پيښور (خبري سرچينې)



سيول ،سويلي کوريا (اتوتاس)
۱5٢

په پورتنيو بيلګو کې تاسې ګوری هغه پيښې ،چې د رامنځ ته کيدو سيمې يې
روښانه نه وي هلته د ښار او هيواد نومونه راوړل کيږي .يا که د پېښې په اړه
څو خبري سرچينو خبر ورکړی وي تاسې کولی شی د خبر په پيل کې خبري
سرچينې يا اژانسونه راوړئ.
.b

راډيو تلويزيون

په راډيو تلويزيون کې سرچينې يا ډول له خپرونو سره توپير لري .د راډيو
تلويزيون مخاطبان له سرچينې سره د ورځپاڼو او خپرونو په څير نه مخامخ
کيږي .خبرياالن کولی شي سرچينه د خبر په پرانيستي کرښه (افتتاحيه ،ليډ،
متن) او نورو برخو کې راوړي.
.c

اژانسونه

د خبري اژانسونو ( )News agenciesپه تلکس او خبرونو کې د پېښې د
ځای سيمې او نورو توکيو ترڅنګ د خبر استولو نېټه ،سرچينه ،او نور اړين
ټکي هم راوړل کيږي۱/۱7 .د غازې ښار ،فرانسپرس ،د وری  ٢7مه باختر .د
اسرايلو د هوايي پوځ يوې چورلکې نن سهار د غازی پر جنوبي سيمو کې
راکټي بريدونه وکړل.
د سرچينو ډولونه

سرچينې بيال ،بېل ډولونه لري ،چې پرځينو به يې رڼا واچوو
.1

خبرياالن ()Journalists

خبرياالن له خپل چاپيلایر څخه د خبرتيا ،مطالعې او ژورې ځيرکۍ په درلودو
او لوستوالو او اوريدونکو د اړتيا او غوښتنو په پام کې نيولو سره د خبر سيمې
۱5٣

ارزوي .تر ارزونې او پيژندې وروسته سيمې ته ننوځي او د خبر په موندلو،
جوړاوی او خپراوی الس پوري کوي.
.2

شاهدان

د خبلایر لپاره ترټولو غوره سرچينه د پېښې عيني شاهد او په پيښه کې دخيل
کسان دي .خبلایر په عيني حاالتو کې د يته نه اړوځي ،چې په سرچينو پسې
وګرځي ،ځکه خبلایر اوس يوه ډېره ارزښتناکه او غښتلي سرچينه موندلي.
الندې خبر وګورئ
دلويي جرګې ښځينه استازو په ځغرده د خپلو حقوقو نارې وهلي او د مجاهدينو
پر مشرانو يې ټکونه کول.
.3

پازواالن ()Editors

پازواالن د ټولنې د واقعيتونو او هر اړخيزو مسائلو له مطالعې سره په خپله د
خبر سرچينې ګرځي .ډېری ايډيټران د ټولنې له مشهورو نوماندانو ،سياسي او
ټولنيزو څيرو سره راشه درشه او نژدې اړيکې لري .دغه اړيکې په خبر موندلو
او د سرچينې په يدا کولو کې غوره رول لوبوي .ايډيټران کولی شي له مړو او
مشهورو کسانو سره په تيليفوني اړيکو غوره او مهم خبرونه ترالسه کړي.
.4

خبري مديران ()News Editors

خبري مديران د ټولنې ،رسنی او خلکو د اړتياوو د ملي او نړيوال وضعيت د
پيژندلو پر بنسټ د خبر جوړولو پريکړه کوی .دغه کسان له بيال ،بيلو رسنيو
سره په تماس کې غوره خبرونه ترالسه کوي .رسنی کولی شي د خبري
ايډيټرانو له تماس او اړيکو څخه په استفادې سره له نورو رسنيو غوره خبرونه
ترالسه کړي.
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.5

خبري رسنۍ ()Media

رسنې هم د خبرياالنو د سرچينې په توګه پيژندل کيږي او زياتره ورځپاڼې،
جريدې او نورې خپرونې د يو بل پر خبرونو ډډه کوي .که چېرې دکابل نننيو
خبرونو ته ځير شو ډېر داسې خبرونه او مطالب به پکې ووينو ،چې بيګاه مو له
راډيو اوتلويزيون څخه اوريدلي وي.
همدا راز ډېرې بريښنايي خپرونې له چاپي خبرونو ګټه اخلي ،خو يو ټکی ،چې
د خبري رسنيو څښتنان او پازوال يې بايد په پام کې ونيسي دادی ،چې له نورو
رسنيو لکه (انټرنېټ يا بريښنا پاڼو) تر بريده زياته استفاده ،د رسنيو اعتبار
راټيټوي.
.6

سازمانونه ،ادارې او...

سازمانونه ،ادراې ،ګوندونه ،او نور ټولنيز ارګانونه ،چې د بيال بېلو پېښو او
مسائلو په اړه خپل ليکونه ،اطالعاتي او پريکړه ليکونه خپروي ،دا هم د خبلایر
لپاره يوه خبري سرچينه بلل کيږي.
.7

د اطالعاتو بانک ()Information Bank

د اطالعاتو بانک د معلوماتو يوه تېزه ،بيړنۍ او ډاډمنه سرچينه ده .د اطالعاتو
په بانک کې ملي او نړيوال خبرونه ،د ګوندونو ،ډلو ټپلو او نورو ټولنيزو ادارو
اطالعيې پرتې وي .خبلایر کولی شي له ځنډ پرته يې ترالسه کړي .د اطالعاتو
بانک کولی شي د وړ طرحې پربنسټ په ډېر لږ وخت کې ديوې پېښې المل هم
جوت کړي.
.8

ټوليزې (عامه اړيکې) Public Relation
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د سازمانونو ټوليزې اړيکې هم يوه خبري سرچينه جوړوي .دغه اړيکې د
خبلایر او سرچينې ترمنځ د هم غږی او اسانتياوو برابرولو يوه غوره الره ده.
.9

خلک (ولس)

ولس هم خبري رسنيو ته د پېښو د بهير په ليږد او د خبر ورکولو سره د
خبرياالنو لپاره غوره خبري سرچينه جوړي.
 .10وړ سرچينې
تر باوري سرچينو وروسته هغه سرچينې مهمې او اړينې بلل کيږي ،چې د يو
چا تر واک او وړتيا الندې وي .د بېلګې په توګه د دفاع وزير د دفاع وزارت په
چارو کې د وړتيا وړ سرچينه ده .دغه سرچينه نشي کولی په مالي ،ډيپلوماتيکو
او نورو چارو کې مالومات ورکړي يوازې پر خپلو وړتياوو (صالحيتونو) او
اړوندو چارو راڅرخي.
 .11رسمي سرچينې ()Formal Sources
په دې ډول کې هغه سرچينې راځي ،چې په رسمي ډول د اطالعاتو او خبر
ورکولو وړتيا ولري .د خپلو کاري چارو ،پرمختياوو او نورو فعاليتونو په اړه
خبري رسنيو ته معلومات ورکوي او پدې ډول هم اداره او هم رسنی دواړه سره
نښلوي .د پوليسو منصبوال د امنيتي خبر ،ملکي چارواکي ،حکومتي تګالرو او
د ملګرو ملتونو اداره د بشري مرستو لپاره ښايي رسمي سرچينې وي .په رسمي
سرچينو کې د رسمي چارواکو لکه د کورنيو چارو وياند او نورو چارواکو تائيد
راوړل اړين دي.
ډېر وخت داسې پيښيږي ،چې وينا د يو تن خو سرچينه يې په ټولې ادارې پوري
تړلي کيږي .د افغانستان او ګاونډيو هيوادونو خپرونو دغه ستونزه زياته ده او
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ډېر وخت داسې هم پيښيږي ،چې د رسنۍ او ادارې ترمنځ خبره محکمې ته
ورسيږي .کله کله د يوې پېښې په اړه متضاد نظرونه وي .د پېښې يو اړخ پر بل
اړخ تور لګوي ،چې ستونزې پيدا کوي او دوهم بيا پر لومړي هغه پړه اچوي
دغه ستونزې د افغانستان په څير په جګړه ځپلي هيواد کې زياتې دي ،.په دغسې
النجمنو او سره ټکر حاالتو کې خبلایر ته پکار ده ،چې د دواړو اړخونو (دواړو
سرچينو) نظرونه خپاره کړي.
د خبريالی په نړيوال سبک کې د سرچينې خبري په ټوليز ډول په څرګند ډوړل
نه راوړل کيږي او که داسې معلومات تر السه شوي وي ،چې خبرې به نن پای
ته ورسيږي.
داسې انګيرل کيږي ،چې او...
د خبر او معلوماتو د ورکړې لپاره سرچينه بايد څرګنده او معلومه وي .شک او
ابهام د خبر او خبلایر ارزښت او حيثيت ته زيان رسوي .په افغانستان کې زياتره
خبرونه په مجهولي او ناڅرګندې سرچينې سره خپريږي او دغه ستونزه مخ پر
زياتيدو ده.
په سرچينه څنګه اعتبار کولی شو؟

دخبري رسنيو مخاطبان تل هڅه کوي ،چې د خبر يا پېښې د سرچينې هويت او
اعتبار معلوم کړي .له خبرونو او نورو خبري ژانرونو سره د سرچينو راوړل د
خبر د تائيد او رښتينتوب ترڅنګ مخاطبانو ته پر پېښه او خبر د ډاډ زمينه
برابروي .د سرچينو يادون د ومره اړين بريښي ،چې کله کله خبري رسنی د
پوښتنې او ګرويږنې المل هم کرځي.
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 -۲۶ ،۲د ورځپاڼې سرچينې
په ورځپاڼو او چاپي خپرونو د شويو مطالبو سرچينې او اخځونه زياتره په ۱٢
ټکو کې راځي.
 .۱هغه خبرونه او سرليکنې ،چې د ژورنالېستانو او ليکوالو له خوا د
ورځپاڼې د خپريدو په سيمه کې چمتو کيږي.
 .٢له هيواد او بهر نه د ځانګړو او ثابتو خبرياالنو راليږلي مطالب.
 .٣د ورځپاڼو د غير مستقيمو همکارانو ليکنې.
 .۴د کورنيو او بهرنيو اژانسونو سپړنې او خپرونې.
.۵

د ټولنيزو اړيکو له څانګو څخه ددولتي او رسمي ادارو تر السه شوي

اعالمې او خبرونه.
 .۶د ګوندونو ،ډلو ،ټولنو ،او عادي خلکو ترالسه شوي خبرونه.
 .7له کورنيو او بهرنيو خبري رسنيو اخيستل شوي مطالب.
 .8د کورنۍ راډيويي او تلويزيوني خپرونې
 .9د بهرنيو هيوادونو د سفارتونو او استازيو ورځينی ،اونيزې ا و مياشتنی
خپرونې او بوليټنونه.
 .۱0د تليفون او ليک الرې د لوستوالو راليږلي خبرونه.
 .۱۱له کتابتونونو او ارشيفونو چمتو مطالب.
 .۱٢له مستندو خبري فلمونو چمتو شوي مالومات او مطالب
خو د چاپي خپرونو تر ټولو ارزښتمنې خبري سرچينې د خپلو خبرياالنو
ځانګړي راپورتاژونه دي ،چې د لوستوالو له اړتياوو اوغوښتنو سره سم
چمتوکيږي .ورځپاڼې او نوري خبري رسنې د موضوع تناسب ته په پاملرنې
سره دغه ډول راپور تاژونو ته ډېر ارزښت ورکوي .توليد شوي خبرونه او
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راپورتاژونه د خبري رسنيو د کار کوونکو او پازوالو په بشپړ ډاډ سره
خپريږي.
 .13د ارواپوهنې له مخې د سرچينې اعتبار
د سرچينې د اعتبار ( )Source Credibilityپه اړه ډېرې کمې څيړنې تر
سره شوي ،خو د ټولنيزي ارواپوهنې د تمايل بدلون ( )Attitude Changeپه
بحث کې په دې اړه ډېر څه ويل شوي او دايې روښانه کړيده ،چې پيغامونه په
يوه او سره ورته کچه اغېز نه پريباسي .ځيني ځانګړي الملونه شته ،چې د هغو
اغېزو کچه لوړوي يا يې د اغېز مخنيوی کوي .په ارواپوهنه کې سرچينې له
دريو اړخونو مطالعه کيږي:
 .1د پيغام سرچينه
 .2د پيغام منځپانګه
 .3پيغام اخيستونکی
د ټولنيزي ارواپوهنې پدغه بحث کې د پيغام سرچينه د يادو شويو تمايالتو د
بدلون تر ټولو ستر المل او د سرچينې باور ،راښکون او ځواک له زاويو د
ارزونې وړ بلل شويده.
پر سرچينه اعتبار

مسلک يا څانګوالي پر سرچينه د اعتبار ترټولو ستر المل کيږي ،ځکه ډيری
خلک د څانګوالو او کار پوهانو پر خبرو باور کوي او په سړه سينه يې مني .په
بله وينا ،د اعتبار وړ سرچينه نظر له ستاينې او مننې سره مخ کيږي .ډېر لږ
داسې پيښيږۍ ،چې کارپوه او مسلکي سرچينه دې تر نيوکو الندې راشي.
د سرچينې راښکون
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ظاهري راښکون او محبوبيت د سرچينې اعتبار نوره هم ډيروي .دغه ځانګړنه
تر ډېره بريده په سوداګريزو اشتهارونو کې کارول کيږي ،ځکه د سرچينې د
پيغام اخيستونکي د راښکون او پرمخاطبانو د ډېر اغېز المل ګرځي .دغسې
بېلګې په راډيو تلويزيونونو او نورو خبري رسنيو کې په ترا ډول ليدلی شو.
مشهور او نوموتي هنرمندان ،لوبغاړي ،د جګړو اتالن يې جوتې بېلګې دي.
د سرچينې ځواک
ځيني ارواپوهان پدې اند دي ،چې د سرچينې ځواک د پيغام اخيستونکي
پرتمايالتو اغېز شيندي او ډېر ژر پکې خپريږي يانې څومره ،چې سرچينه د
اعتبار او ځواک څښتنه وي په همغه کچه يې اغېز هم ډېر وي.
 -۲۷ ،۲د سرچينې د اعتبار په اړه څيړنې
مخکې مو وويل ،چې په دې اړه دومره څيړنې ندې شوي خو په  ۱98۵او
 ۱989کالونو کې د امريکا په متحده اياالتو کې د ورځپاڼو ،خبرياالنو او
سرچينې د اعتبار په اړه يو څه څيړنې وشوې ،چې بده پايله يې درلوده.
سي سيلو ګازيانو ( )Cecile Gazianoاو کريسټن مک ګراڅ ( Kristin
 )Mac Grathلومړني کسان وو ،چې په  ۱98۵کال يې په امريکا کې د خپل
څيړنيز راپورتاژ په سريزه کې د سرچينې اعتبار په اړه يو څه وليکل .هغوی د
راپور د سرچينې د اعتبار څيړنه پر دوو مخينو (سابقو) ووېشله :په ترڅ کې د
سرچينې د اعتبار لپاره دوه توکي په ګوته کړل:
 .1ريښتينتوب ()Trustworthiness
 .2څانګوالی ()Expertise
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دغه مسئله ددې المل شوه ،چې د څيړونکو ټوله پاملرنه د شننی المل وګرځي.
څيړونکي پردې وپوهيدل ،چې د سرچينې اعتبار څو اړخيز مفهوم ليږدوي او
ځانګړنې يې په هر ارزونه کې بدلون مومي.د سرچينې د اعتبار په اړه ځيني
څيړونکي د خبرونو (جغرفيايي ډګر) د بدلونونو د يو مهم لوبغاړي په توګه
پيژني .ځينو څيړنو دا ښودلي ده ،چې د ځينو ټولنو خلک په سيمه ييزو مسايلو
کې تر راډيو تلويزيون نه ورځپاڼو ته ډېر ارزښت ورکوي او رپوټونه د ملي او
نړيوالو مسايلو په برخه کې بيا د ورځپاڼو په پرتله راډيو تلويزيون ته ډېر
ارزښت ورکوي .د امريکا د  ۱98۵کال څيړنه په څو برخو کې ترسره شويده.
.1

د سرچينې د اعتبار اړخونو ته کتنه.

.2

د ورځپاڼو ا وتلويزيون (ارتباطي) وسايلو د خبرونو په برخه کې د خلکو

د خبر پېژندنې او تميز لوړتيا.
.3

په سيمه ييز پوښښ کې د اتبا ستونزې.

.4

د سرچينې د اعتبار اړخونه.

له څيړنې څخه د السته راغليو پايلو شننه داښيي ،چې د سرچينې د اعتبار په
المل (عامل) کې الندې  ۱٢سکالوګانې راغونډې شوي دي .انډول او نياو ،بې
غرضي ،د پېښې بشپړه سپړنه ،روغتيا ،د خلکو د ځاني ژوند درنښت ،د پلويانو
څار ،د ټولنيز ژوند او اړوندو موضوعاتو شتوالی ،له الواکونو نه د حقيقتونو
بيلتون ،وسيامنتوب ،د خلکو خوښي ،سکالو ،بايد په دريو الملونو (نياو،
ريښتينتوب ،او روغتيا) وويشل شي .په هر حال په دغه څيړنه کې دورځپاڼې او
راډيو تلويزيون د السته راغلي اعتبار کچه په پورتنيو  ۱٢توکيو پوري تړلي
دي.
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 -۲۸ ،۲د ډله ييزو اړيکو د وسايلو پيژندنه
د څيړنې په اوږدو کې له يوه مورد پرته تلويزيون تر نورو ټولو خبري وسايلو
غوره بللی شو دغه څيړنه په امريکا کې شويده ،نه په افغانستان اوګاونډيو
هيوادو کې په دغو پوښتنو او پلټنو کې نيمايي خلکو ورځپاڼه د خپلې هندارې
رسنۍ په توګه ټاکله.که دغه څيړنه د افغانستان په څير په يوه بريښنايي هيواد
کې ترسره شي ،راډيو ښايي د خلکو تر ټولو راښکوونکي اومنلي وسيله
شي(.)۱۵۱:۴۱
وړيا سرچينې او مخبر

پلټونکي خبلایر ته د رضا کاره سرچينو په باره کې هم له ډېر احتياطه کار
اخيستل په کار دی .کوم خلک ،چې پخپله خوښه او وړيا توګه پلټونکي خبلایر ته
د هر ډول مرستې کولو ټټر وهي نو هغه په اصل کې د خپلو موخو د پوره کولو
لپاره دهغه له ژورنالستيک حيثيت څخه د ګټې اخيستلو کوښښ کوي .هغوی ښه
پوهيږي ،چې کوم شی ،چې هغه خپله ورځپاڼه کې نه شي چاپ کولې هغه د
خبلایر په مرسته خپروي او په دې ډول له هغه څخه ګټه اخيستلی شي.
ددې خبري شونتيا ډېره لږه وي ،چې يو رضاکار ددې بې غرضه مرستې
وړانديز وکړي .په عمومي توګه هيڅوک په رضاکارانه ډول ديوه خبلایر وسيله
ده جوړيږي هغه خامخا موخه او غرض لري .ښايي دا موخه ډېره عادي وي،
ځيني وختونه داسې خلک ديو بل چا د کار الې جوړيږي .ټولي رضاکارې
سرچينې هم داسې نه وي ،چې له خدای (ج) څخه ويريدونکي مخلص ،ديانتداره
او ملي جذبې لرونکي ،چې د خپل چاپيلایر له بد ګڼلو څخه تنګ شي نو ډېر
قيمتي او ارزښتناک معلومات خبلایر ته برابروي ،داسې معلومات ،چې له دې
سرچينې پرته بل چېرته نه موندل کيږي.د دارنګه اجورتي مخبرانو په باره کې
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هم له احتياطه کار اخيستل په کار دې کيدای شي ،چې کوم مسلکي ټګمار د
معلوماتو د برابرولو په پلمه ،ورځپاڼه او يا کومه بله رسنۍ تېر باسي .په لويديځ
المان کې نازي مشر د هټلر يادښتونه د څو لکو ډالرو په بدل کې پريوې
ورځپاڼې وپلورل ،ليکن وروسته هغه جعلي يعنې غلط وختل.
د ورځپاڼې باور ته هم زيان واوښت او دمالي زيان په زغملو سربېره له قانوني
اړخه هم له ستونزو او پريشانيو سره مخ شو .د ناسمو معلوماتو په خپرولو سره
عامه نظرونه ګمراه کيږي اوس ،چې له يوې موضوع څخه د خلکو د پام اړه
ولو د پاره ديوې درندې مسلې د خپرولو او مشهورولو زمانه ده.
پلټونکي خبرياالنو ته د رضاکارو سرچينو د خدايي خدمتګارانو په څير مخبرانه
او اجورتي اطالع ورکوونکو په باره کې ډېر احتياط په کار دی او په ډېر سوچ
او فکر سره داسې معلومات استعمالول په کار دی .په دې ځای کې ددې خبرې
يادول اړين دي ،چې ځيني رسنۍ د خپلو خبرياالنو د مرستې لپاره باقاعده تنخوا
لرونکي کسان ساتي .سره له دې ،چې دا تنخواګانې ډېرې لږې وي.
دا خلک په عامه توګه پوره لوستونکي هم نه وي ،ليکن د هغو د معلوماتو حس
ډېر تېز وي او هغوی ،چې کله درسنۍ د لچسپی په اړوند پېښه په خپله سيمه کې
ويني ،نو له ځنډ پرته هغه د خپلې ورځپاڼې دفتر ته مخابره کوي .تر هغې
وروسته د کوم مرستيال مدير يا خبلایر په الرښونه زيات معلومات برابروي
دغسې خلک اجورتي مخبر نه ګڼل کيږي .دا رنګه خبلایر ،چې د خپلې کومې
سرچينې په خاطر څومره لګښت کوي هغه هم د اجوري يا معاوضي په ډله کې
نه راځي.
دولتي او نا دولتي سرچينې
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د معلوماتو د دولتي او نا دولتي ريکارډ تفصيل ډېر اوږد دی .په اصل کې د هر
دفتر داسې ريکارډونو تفصيل ليکل کيږي ،چې له هر خبلایر سره په څيړنه او
پلټنه کې مرسته کولې شي.
.1

اداري دفترونه

.A

د مشر دفتر

)a

د بيال بيلو دندو لرونکو کارکوونکو رپوټونه (په ځانګړي ډول د

ښاروالی انجينر ،د روغتيايي مشر او دماليې د مشر ريکارډ).
)b

د بيال بيلو څانګو ترمنځ د ليکونکو کاپيانې (د پرتليز جاج د پاره).

)c

د ښاريانو شکايتونه او د هغو دله منځه وړولو هڅې.

)d

د ځانګړو پالنونو په هکله رپوټونه.

)e

د پيدايښت او مړينې د ثبت پاڼې.

)f

د اور وژنې د ثبت پاڼې.

)g

د ميټرو د بوليټين کارپورشن د غونډو د کړنو د ثبت پاڼې.

)h

د عامه اړيکو څانګه

)i

د قضا مرستيال.

)j

د ګمرک او نورو محصوالتو د ثبت پاڼې

.B
)a

د پوليسو دفترونه:
د واليتي څيړونکو پوليسو عمومي مشر ،دواليتي پوليسو عمومي

مشر د دفترونو د ثبت پاڼې.
)b

د زندان د پوليسو لوړپوړي مشر او د زندان د پوليسو مشر د

دفترونو د ثبت پاڼې.
)c

د لومړنيو رپوټونو اليف آی آر او زخمي پلټونکو رپوټونو ريکارډ.

)d

د پېښو او پوليسو پټ (په ځانګړي ډول (سپيشل پوليس) رپوټونه.
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)e

د جرمونو عددونه او شمېر.

)f

د مخابراتي پيغامونو د ثبت پاڼې.

)g

د ځانګړو ډلو د کار کولو د ثبت پاڼې.

)h

د ترافيکي پېښو جرمانه پاڼې.

)i

د موټر چلولو د اليسنسونو لپاره غوښتنليکونه.

)j

د ځانګړو پلټونوکو رپوټونو د ثبت پاڼې.

)k

قانوني څانګه.

.C

د ولسوالی د محکمو دفتر:

)a

ګدام او دساتونکو ځای هغه ځای ،چې هلته پريکړل شوي کاغذونه ساتل

کيږي.
)b

د ثبت دفتر.

)c

د وسلو داليسنسونو لپاره د غوښتنليکونو د ثبت پاڼې (د شويو اليسنسونو

د ثبت له پاڼو سره).
)d

د کميسون د مشر ،ولسوالی ،سيمه ايز حکومتي دفتر او د کميسيون د

مشر دوهم مرستيال د کميسار د فترونه.
)e

د قاضيانو د عدليې کړنو د ثتب پاڼې.

)f

د سيمه ايز حکومتي دفتر راپور.

)g

د اور لوبو ،د وسلو کاروبار او نورو باروتي موادو اړوند د ثبت پاڼې.

)h

د ولسوالې د وکيالنو ټولنه (د وکيالنو دفترونه او کتابتونونه).

.D

ښاري دفاع:

)a

اور لګيدنې ،د ځايونو بربادي ،او نورو پېښو ريکارډ ( دپرتليز جاج

لپاره).
)b

د ښاري دفاع د بېال بيلو خلکو د کارونو د ثبت پاڼې.
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.E

عامه خدمتونه:

)a

د ښاري پرمختيا ادارې د ثبت پاڼې.

)b

د ښارګوټي پالن.

)c

د اوبو رسونې دفتر.

)d

د طبيعي غاز اړوند دفترونه.

)e

بريښنايي نښلوونکي (تيليفون ،تار ،د پوست خوني دفترونه او د تيليفون د

مشرانو ريکارډ).
)f

د اوبو او بريښنا اداره

.F

عامه روغتيا:

)a

د عامه روغتيا رئيس.

)b

دولتي او نا دولتي روغتونونه.

)c

د جراحي او مرستون د ثبت پاڼې.

)d

د ډاکټرانو ،نرسانو ،د روغتون د ښځينه کتونکو او د نورو مرستندويه

عملي زده کړې او روزنې د ثبت پاڼې.
)e

د وبا او نورو خپريدونکو نارغيو په باره کې رپوټونه.

)f

د روغتونونو او عامې روغيتا اړوند د نورو ادارو د معاينې په باره کې

د رپوټونو د ثبت پاڼې.
)g

د زهر لرونکو د چاپيلایر د ککړتيا او عامې روغيتا د ساتنې اړوندو

هڅو حالت.
)h

د چای خونو ،رستورانتونو او خوارکي توکيو د پلورونکو معاينه د عامې

روغيتا اړوندو اصولو او قواعدو د ثبت پاڼې.
)i

د شرابو نشه يي توکو ،تمباکواو نورو نشه کوونکو توکو د پلور او

معاينې اړوند د ثبت پاڼې.
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.G

مالي ادارې:

)a

د بانکونو د فترونه.

)b

د محاسبو د کتونکو دفترونه.

)c

د ماليې پانګونې او مرستندويه ادراې.

)d

د بيمې ادراې.

)e

د عوايدو د ماليې دفترونه.

.H

د ملکيتونو د ماليې او ګمرکاتو دفترونه .لوی او واړه عدالتونه:

)a

ستره محکمه او استيناف.

)b

ځانګړي قاضيان او ملکي قاضيان.

)c

ځانګړي ډول محاکمه (د فساد مخنيوی).

)d

د اړوند وکيالنو ټولنه.

)e

د لوی څارنوالې دفترونه.

)f

قانوني کتابتونونه.

)g

د قانوني جريدې دفترونه

.I

ترانسپورت

)a

د اورګاډو ټول دفترونه.

)b

د اورګاډو د ټکټ ثبتول (مسافر او سامان(.

)c

د سړک ترانسپورت بورډ.

)d

د ترانسپورت واکمنه اداره دوړو او لويو موټرو د ثبت او د ثبت پاڼو

دفتر.
)e

ددولتي او نا دولتي بسونو ،موټرونو او ټرکونو اډې.

)f

قضايي کمپنۍ

)g

د واليتي سکرتريت او اړوندو ريکارډونو دفتر.
۱67

)h

د مرکزي حکومت سيمه ايزه دفترونه ،بهرني سفارتونه.

)i

صادرات.

)j

ولسي جرګه (ريکارډ او کتابتونونه د مرکزي حکومت دلرلو په صورت

کې سينيټ(پارلمان شورا).
)k

پوهنتونونه ،کالجونه ،او د مسلکي زده کړې ادارې.

)l

ايالتي شورا (رايکارډ او کتابتون ،د مرکزي حکومت په بڼه ولسي او

مشرانو جرګه).
)m

زندانونه.

)n

صنعت او سوداګري.

)o

د صنعت او سوداګرې دفترونه.

)p

د شرکتونو د ثبت او کتلو ادراه.

)q

د صنعت کارو او سوداګرو د هوساينې اړوند دفترونه.

)r

د کورنيو او وړو صنعتونو دفترونه.

)s

د ونډو (د پيسو د بدلولو) څانګه.

.J

ديني ادارې:

)a

مدرسې او ښوونځی.

)b

د حج او اوقافو اداره.

)c

جوماتونه او د اوقافو شخصي ادارې او نکاح تړونکو دفترونه.

.K

د ښارولی ادارې:

)a

د ولسوالی شورا.

)b

اتحادي او ښاري شورا (دطالق عرايض ،غوښتنليکونه ،د اجراتو

ريکارډ او د کورنيو او نورو مسلو ريکارډ).
.L

کتابتونونه:
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)a

کتابتونونه.

)b

لرغونتوب موزيم او کتابتونونه.

)c

ملي تاريخي سندونه او د ساتنې ځايونه.

.M

سياسي ادارې:

)a

د سياسي ډلو دفترونه.

)b

د خلکو ګوندونه او مالي ادارې.

)c

د ورځپاڼو او جريدو ريکارډ او حواله ورکوونکي کتابتونونه.

)d

د راډيو تلويزيون خپرونې او نورو اړوند ريکارډ

)e

د څيړنې او سرچينو څانګې

.N

ساعت تيري او لوبې:

)a

د بېال بيلو لوبو ،ډلو او ټولنو د ثبت پاڼه.

)b

سټوډيم ،جمنازيم او لوبغالي.

)c

د فلمونو د ويشلو او د راډيو او ويډيو ادارې.

)d

د ډرامونو او تياترونو ټولنې.

.O

سيالب او اسماني افتونه:

)a

د هوا پيژندنې ادارې.

)b

د سيالب د مخنيوي او مرستندويه هڅو د ثبت پاڼې.

ياد شوي ليک لړ د پلټونکي خبريالی د تازه او نوي کارکونکو ته يواځې د يوې
الرښونې د اشارې حيثيت لري .د معلوماتو سرچينې بې شمېره دي او يوه
پلټونکي خبلایر ته دا معلومول په کار دي ،چې هغه څه ډول د عددونو شمېر او
څرنګوالی ترالسه کولو په موخه کوم ځای يا دفترونو ته مراجعه کوي.
ژورنالېزم نن سبا يوه ډېره سپيڅلي دنده ده .دا په خپله ژورنالېست پوري اړه
لري ،چې نوموړي دنده د څه لپاره او څنګه وکاروي .ايا د ګټې لپاره ،ايا د
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عزت او اعتبار لپاره ،ايا د ناسمې ګټې لپاره ،ايا دقومي او ژبنيو تعصباتو
لپاره ....همايون اديب په خپل پلټونکي ژورنالېزم کې داسې ليکي :ژورنالېزم
داسې شګلنه دښته ده ،چې هلته د کينې ،غچ اخيستنې ،تيزي او ْتندی لمبې تن او
روح دواړه لمبه کوي .کوم خلک ،چې د عدم استقالل ،جرئت ،زغم او
سرښندنې ښکارندويي کوي او د جنګ په دې ډګر کې ځان ازمويي .دحق ويلو
ريښتني دنده ترسره کوي .هغه نه يوازې نوموړي دندې ته عزت او وياړ
وربښني بلکې ملنګ ډوله او قناعت په زيور سمبال پلټونکي ځالنده رول پايښت
اغېز هم ثابتوي ،خبرياالن لټوي ،چې د ژورنالېزم ځال ،وياړ اوعزت هم د هغه
له دم او قدم څخه وي(.)۴۶:۴٢
 -۲۹ ،۲خبري اژانسونه
د خبر رسولو اژانسونه په ملي او نړيواله کچه نن ورځ بل هر وخت ته خپله د
اطالع رسولو خدمتونه په ډېره فعاالنه توګه سرته رسوي .نوموړي سازمانونه
خپلې دندې د ټولو ورځپاڼو ،راډيوګانو او تلويزيونو په برابرولو کې په فعاله
توګه سرته رسوي.
د رويټر د خبر رسولو اطالعاتي اژانس (کوم ،چې د برتانيا په هيواد پوري اړه
لري په  ۱8۵۱زيږديز کال کې د الماني جوليس له خوا تأسيس شو) .فرانس
پريس (کوم ،چې د فرانسې په هيواد پوري اړه لري ،د هاواس تر نوم الندې او
له دويم نړيوال جنګ څخه وروسته خپل نوم ته تغير ورکړ يعنې فرانس پريس
شو.
په  ۱8٣۵زيږديز کال کې تأسيس شوی ،اسوسيټيډ پريس (کوم ،چې د امريکا په
هيواد پوري اړه لري په وروستی بڼه په  ۱900زيږديز کال کې منځ ته راغلی
وو د هغې بنسټ په  ۱8۶8زيږديز کال کې د نيويارک په ښار کې ايښودل
شوی.
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يونايټيډ پريس انټرنشنل د (امريکا په هيواد پوري اړه لري کوم ،چې په ۱709
زيږديز کال کې تأسيس شوی).
تاس کوم ،چې د شوروي هيواد پوري اړه لري يعنې اوسنی روسيه ده ،په
 ۱97۱زيږديز کال کې تأسيس شوی او د شوروي د دړې وړې کيدو څخه
وروسته د انترتاس په نوم ونومول شو او د روسيې د هيواد د اژانس په نوم
فعاليت کوي ،چې له خپل فوق العاده شهرته بهره مند دی.
د خبر رسولو ذکر شوي اژانسونه اطالعات او خبرونه د ګردی نړۍ د سلګونو
ډله ايزو مطبوع الکترونيکي رسنيو لپاره برابروي او خپرونو ته يې چمتو کوي.
په ميليونونو انسانان د نوموړو خبرونو اواطالعاتو څخه په ګرده نړۍ کې
استفاده کوي .د خبر رسولو په اژانسونو کې کار او فعاليت په واقعيت کې ډېر په
زړه پوري او له خطره ډک دي.
اکثره هغه څوک کوم ،چې ددغو ژورناليستي او تعليمي سازمانونو څخه
فارغيږي ،د کار موندنې لپاره په دغو سازمانونو کې هڅه کوي او دغه ډول کار
د خپل ځان لپاره عالي امتياز ګني .واقعيت دادې ،چې يو شمېر زيات نوي
فارغين نه شي کولی ،چې په اسانې سره د خبر رسولو په اژانسونو کې دنده
ترالسه کړي بلکې هغوی بايد يو څه وخت په کوچنيو او لويو ورځپاڼو او رسنيو
کې تير کړي او کافي تجربه به الس ته راوړي.
يو عالم ويلي دي ،چې د خبر رسولو د اژانس کارمند بايد (ګرداننده) وي دا
ځکه ،چې د خبر رسولو د اژانس کاروکوونکي د ورځې دلس ګونو کارونو سره
مخامخ کيږي .که دې د ګرداننده ګي خصليت ونه لري ،ددغو ټولو کارونو پرمخ
وړلو له عهدې څخه نه شي وتلی .د خبر رسولو د اژانس کارکوونکي بايد خبر
وليکي ،تصحيح او تدوين يې کړي ،د پېښې له ځای څخه خبر راټول کړي او
تصميم ونيسي ،چې کوم مطلب ښه اهميت او سمون لري.
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د پورتنيو مطالبو د مالحظې له مخې په صراحت سره کولی شو ،چې درک
کړو ،چې د خبر رسولو د اژانس کارکوونکي بايد (ګرداننده) وي يعنې د تصميم
او قضاوت نيولو صالحيت ولري(.)٢٢:۴٣
 -۳۰ ،۲پروفايل  profileڅنګه وليکو؟
پروفايل يا دوديز انځور يوکيسه ييز ژورناليتي ژانر دي ،چې زياتره پر يوه فرد
او شخص متمرکز وي .به پروفايل کې زياتره د يوه کس د ژوند ،فعاليتونه او
نورو زړه راښکونکو مسايلو په اړه خبری کيږي .پروفايل د يوه کس د زيږدو د
کال ،تلين ،د يوي ورزشي لوبډلې د برياليتوب د يوه لوبغاړي ،د لوبډلې د کپتان
پرژوندانه او همدا راز سياسي اقتصادي او ټولنيزو شخصيتونو باندې ليکل
کيږي .د اسامه بن االدن د ژوند د مبارزو فعاليتونو او بيالخيره د پاکستان په
ابيټ اباد ښار کې پر وژل کيدو يو ښه زره راښکوونکی پروپايل ليکل کيږي
داډول مستند پروفايلونه د نړۍ په ډيرو مشهرو تلويزيونونوکې په ځانګړي توګه
د الجزيره ،بی بی سی ،او سی اين اين کې زيات خپريږي .پرداسې خپرونو
زيات خلک د مستند ګمان کوي ،خو په حقيقت کې دا پروفايل يا مستند
پروفايلونه دي چې د پيښې او موضوع اصلي کرکټر شخص يا فرد وي ،او ټولې
اړونده پيښې د همدغه شخص محور راڅرخي .په ټوليز ډول د پروفايل په اړه
داسې ذهنيت او برداشت دي ،چې يوازې د يوه کس پيژند ګلوي ده ،خو د پرفايل
اصلي بڼه د شخص د پيژند ګلوي تر څنګ د هغه د سياسي ژوند او په سياسي،
ټولنيزو ،فرهنګي او نورو فعاليتونو کې د هغه ګډون د شخص د اوسيدو دوخت
تاريخ او پيښې ټول پکې راتللی شي.
ولې پروفايل؟

۱7٢

زياتو کسانو ته دا پوښتنه پيداکيږي چې که موخه او مخاطبانو ته ديو چا
ورپيژندل وي ،نو ښه الره يې مرکه ده چې د هرڅه په اړه ورځينې پوښتنې
وشي ،خو ځواب دادي چې مرکه پخپله يو بيل ژورناليستيک ژانر دي ،چې په
تګالرو او ژانري ځانګړنو کې له پروفايل سره په مرکه کې له مرکچي سره
زيات پر ژورو د مسلک او ادارې اړوند يا يوي موضوع او پيښی په اړه خبری
کيږي خو په پروپايل کې ټولې پوښتنې او محور په شخص او د هغه پرژوند او
فعاليتونو راڅرخي .خلک د نورو خلکو په زړه پروفايل په شان فيچري خپرونې
زياتې خوښوي او خوند ورځينې اخلي ،همدا المل دي ،چې دشخص ژوند ليکنه
نن سبا د تلويزيونونو او نورو رسنيو وتلو او مشهورو فيچرنوکې شميرل کيږي.
پروفايل ګډ ادبي ژورناليستکي ژانر
پروفايل يا له شخص نه رپوټ ورکول يو ګډ ادبي او ژورناليستيک ژانر دي،
چې هم خبري اړخ لري او هم ادبي ،پر يوه نوي چاروکې ولسمشر وزير هنرمند
يا بل داسې کس چې د خپل ابتکار له امله د خلکو پر خولو ناست وي ،پروفايل
ليکل خبري او معلو ماتي اړخ لري .د يوه شخص په اړه اطالع ورکول او د
شخص د کړو وړو را سپړنه پخپله يوه خبري ځانګړنه ده.
خبري اړخ بيلګه
د  KKKډلې يوشمير غړي اوس هم ال هغه شيبې نه شي هيرولي ،چې د
کورنيو جګړو پر مهال به يې تور پوستي مريان يا غورمان ګڼل .تيره ورځ د
 KKKيا سپين پوستو د بنسټ پالي غورځنګ دوه غړي په دې تور د ټينيي د
ښار زندان ته الړل ،چې د امرکا د نوي ولسمشر بارک اوباما چې د امرکا د
متحده اياالتو لومړنی توپوستي وګړي دي ،چې له توري ماڼی څخه د سپينې
ماڼی په لور قدم ږدي .بارک حسين اوباما د  ۱9۱۴زيږديز کال د اګسټ پر
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څلورمه د امريکا د هوايو په اياالت کې ديوه سپين پوستي امرکايې او يوه تور
پوستي کينيايې وګړي د ګډ ژوند ثمره ده .دهغه پالر او نيکه مسلمانان وه خو ده
په ماشوم توب کې د سرسي پر ځای د کاتوليکانو د سيکولر ښوونځي الره
ونيوله.
ادبي اړخ
په ادبي برخه کې موږ ډير زياتې داسې بيلګې لرو چې د ژوندليک پروفايل يا
بوګرافي بنسټ ږدي .د شاعرانو تذکر او له ادبي اونثري او شعري بيلګه سره د
هوايې پيژندګلوي ،حکايتي پيل ،کيسه ييز بيان انځورګري او نور ادبي صنعتونه
د پروفايل ادبي اړخ زياتوي .د ادبياتو شاعرانو ،فرهنګي او کلتوري څيرو
مرګ او ژوند په تلويزيوني خپرونو کې له پروفايل کيښې ګټه اخيستل کيږي،
ځکه له پروفايل پرته بل هيڅ سبک دا توان نه لري چې کس شخص په ښه توګه
مخاطبان پيژني.
د ادبي اړخ بيلګه
((د غرمي په سخته ګرمې کې تر دري کيلومتره بايسکل چلونې وروسته
ښوونځي ته ورسيد .جامو يې د خولو له امله سوړ بوی ورکاون ،په وجود کې
يې دمه نوه ،خو پرماشومانويې د ښوونځي دروازي نه شوي بندولی .مدير قاسم
خان د هلمند د نارسراج ولسوالی دسيند نه هغی خوا دلوامسري ښوونځي بنسټ
ايښودونکي دي ،چې پخانيانو تر اوسه درې ځلې سوځولي دي))
په تلويزيوني پروفايل کې د پاسنۍ بيلګې انځوريز ليد له منځه ځي ،داځکه چې
په تلويزيون کې دغه خونه موږ ته انځور راښيي او دې ته اړتيا نشته چې موږ
يې په متن کې هم انځور کړو.
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د پروفايل دغه پيل د تلويزيون لپاره موږ په دې ډول تنظيموو
پس په يوه درسي انځور چې مدير قاسم خان په يو زوړ بايسکل سپور له کوره
راوزي په بايسکل باندې له کوره يو اوږده الره پرمخ کې لري .د ګرمي موسم
دی ،نوموړی يو دوه ځايه له باسيکل نه راکوزيږي له خپل تندې نه خولې پاکوي
خپله تړی خالصوي او خپل تخرګونه بويوي .پورتنی متن يوازې په تصوير کې
انځوريږي ،خو د تصوير د سپړنې لپاره يو وړ ليد ورکول کيږي .په دويم ګام
کې تلويزيوني پروديوسر خبلایر کمره پرښوونځي راولي او هغه برخې يې
ښيي ،چې الهم د اور سرخيدنې نښې نښانې پکې ښکاري.
مدير قاسم خان کليپ راځي او پردې غږيږي چې وسله والو جنګياليو دغه
ښوونځي درې ځله سوځولي او ده ته يې د مرګ ګواښونه کړي دي .په دغو دوو
بيلګو کې د ليډ او متن څرګنتيا خبری او کيسه ييز بيان د دواړو پروفايلونو بڼه
او ژبه راښي .لومړی بيلګه تر يوې خبري اطالع وروسته ،چې د سپين پوستو
او تور پوستو تر منځ د ټکر د پيليدو ښکارندوي کوي .د يوه شخص د
پيژندګلوي بحث کوي او دويم هغه په يوه فيچري ليد کې يوه سيمه ييز اتل يا د
پروفايل مرکزي کردار راښيي .پروفايل ،تاريخ ،تدکره ،شخصي رپوټ،
ځانګړې مرکه او خاطرات په ليکنې توګه يوتر بله سره ورته دي ،خو په
بنسټيزه توګه يو له بله توپير لري.
ايا برنامه ريزي ته واقعا اړتيا لری؟
برنامه ريزي د مختلفو عواملو سره مرسته ،سازمان ورکول او د تصميمونو
متضمن دی،چې د خپرونې په جوړښت کې همکاري کوي.
توليد پرته له برنامه ريزي
۱75

د ساده خپرونې لپاره په کافي تجربه او لږ چانس سره کولی شي ،ټولو شيانو ته
په خپله خوښه سازمان ورکړي ،او په ډيرې لږې هڅې سره هره ورځ يوه
خپرونه جوړه کړي ،په داسې حال کې چې ډيکور په اصطالح پيل او رڼااچول
کيږي کولی شي د کمرې د ټيم ،رڼا ،غږ او ...په صحنه کې قدم ووهي؛ د
خپرونې موضوع او هغه حرکتونه چې سرته رسيږي ،او احتمالي نماګانې چې
غوره به شي ټيم ته توضيح او تمرين کړي.
ولې په دې رهيافت باندې تکيه ونکړئ؛ حتی په ډيرو ښو شرايطو کې ،دا وضع
موقتي دی؛ د ساري په توګه که ناڅاپي تصميم ونيسي ،چې په خپله خپرونه کې
د دوو صن دليو پرځای درې صندلي يا يو ګرد شيشه يي ميز څخه ګټه واخلی ،دا
ممکن نده مګر په پلټنو سره صحنې په وسايلو کې چې (په هغې لنډ فهرست –
 )۱باندې کار خورا مشکل او ستونزمن دی.
حتی په داسې ځايونو کې چې ونه کړلی شي ،جزياتو ته مخکې له مخکې
سازمان ورکړي ،حداعقل کولی شي د کلي طرحې او کاري برنامې او خپرونه
توليد کړي(.)۴۴:٢۱8
هغه ځای چې د برنامه ريزي لپاره ورته اړتيا شته
کله چې توليدي خپرونه خپل دوامداره او عادي قالب تعقيب کړي؛ لکه د
ورځينيو ويناوو خپرونه چې پر هغې کې ټول شخصيتونه د ټولو حرکاتو او
نماګانو سره چې اخيستل کيږي پيژندل شوي دي ،دا دوامداره برنامه ريزي ته
اړتيا نلري؛ کافي ده چې په ورځينۍ خپرونه کې احتمالي توپيرونه ،ټول ګروپ
ته ورسوي.
برنامه ريزي وکړئ ترڅو واقعآ پلي شی
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امکان لري برنامه ريزي په لومړيو کې الس او پښې نيولي وي ،او شاق په نظر
کې راشي ،اما ګټې هم لري؛ دا په واقعت کې پرته د فکر له لرلو او روښانه او
معينې الرې څخه د خپلې سوژې د وړاندې کولو د څرنګوالي په مورد کې پرته
د لومړنۍ برنامه ريزی څخه نه يوازې يوه تشه سټوډيو د يوې سرګردانه فني
ګروپ نه بل څه ونه لري چې هيڅ نه پوهيژي چې څه کار بايد وکړي ،که
چيرته د لحظه يې پيښو سره او د تصايف په بنياد متکي اوسي معمولي کار پايله
به پرته له وړاندې ويني او مانوسوونکي به وي او نهايي پايله به پرته له تاسف
او دوخت نه ضيع کيدوڅخه بل شی نلري او د توليدي ګروپ مصرف به له ځان
سره ونه لري(.)٢۱9:۴۵
د برنامه ريزي اصول
دقيقه او حساب شوې برنامه ريزي ،لوبغاړي او د خپرونې اواز د تصوير سره
پر صفر په څرنګوالي کې د کرګردان سره د امکاناتو په پکاروړنه کې مرسته
کوي.
د برنامه ريزي لومړنی بنسټ په معمولي ډول په الندينيو موادو پورې اړه لري
-۱د يوې خپرونې کامل متن يا فهرست ،چې د خپرونې ټول جزيات وړاندي
کړي.
-٢اجرايي ترتيب چې د مضوعاتو رديف صحنې حرکاتونه او لوبې تعينوي.
-٣د سټوډيو د اندازې ابعاد او طرحی او د کاغذ پر مخ د خپرونې وړاندېز
شوی ديکور د تصويري ننداری سره.
 -۴تصويري فلمنامه چې د نماګانو اجرايوي فکر ته تميم وروبښي.

۱77

 -۵مخکې له مخکې د ثبت تاريخ يا تمرين لکه څنګه چې ،مو ورته
مخکې هم اشاره وکړه؛ کارګردان د توليد د مختلفو برخو مسوول د فنی
کارپوهانو سره ،مالقات کوي؛ خپل افکار او تصميمونه هغوی ته
تشريح کوي؛ هغوی هم په خپل وارسره ،نظريات او تجربې او هغه څه
چې له ځان سره يې لري د خپرونې کارګردان ته يې په واک کې
ورکوي؛ د کارګردان مفکورې او ايډياوې براسي کوي او د احتمالي
ستونزو وړاندوينه کوي او د خپل ګروپ هڅې د توليد لپاره سازمانوي
او توليد پيلوي)٢۱:۴۶(.
څه ډول برنامه ريزي وکړو؟
کوښښ کوو چې څه کار وکړو؟
ايا کوم کار چې غواړو سرته يې ورسوو د نورو فعاليتونو او
موقيعتونو سره همغږي دي؟
ايا دغه طريقې او فنون زموږ د موضوع سره اړخ لګوي؟
د الس رسي په موخه کومو شيانو ته اړتيا لرو؟
کومې سرچينې په واک کې لرو؟
طريقې او فنون .
پيسۍ ،امکانات ،تجهيزات ،انسانی نيرو،
توامندي ،مهارت ،تجربه ،ابتکار ،وخت()۲۲۰:۰
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د حل د الرې لپاره کومې سرچينې د اړتيا وړ دي؟
ايل محدوديت يا موانع په مخکي شته؟
 -۳۱ ،۲د خپرونې د تنظيم مراحل
ستونزه دادي چې له کوم ځايه يې پيل کړو ؟ پورتنې مدارک ستونزه خلوي ؛چې
د طرحو او طريقو موخو ته درسيدو لپاره مو غوره کړې دي .کله چې د
ستونزې سره مخامخ شو پکار ده  ،چې د حل هر ډول الرې د مو جودو
امکاناتو او سرچينو سره سم ورته وسنجوو له دې پرته به ناکام وي .
پاملرنه وکړي  ،چې څه ډول د ساعت ستنې دعکس په جهت کې کار کوي .
معمول د حل د قيقي الرې ته اړتيا نشته ،يوازې د اړتيا پر بنسټ بهترينې الرې
غوره کيږي (.)٢٢0:0
د خپرونی د توليد او تنظيم مراحل
کارګران دتلويزوني خپرونو د طريقو په غوره کولو کې مختلفې سليقی لري.
له مخکې توليد نه پرته د خپرونی مراحل
کارګردان چې نشي کولی د نماګانو قالب ،بڼه ،لوبې او حرکاتونه په خپل ذهن
کې تصوير کړي ،ترڅو چې يې مخکې تمرين او ثبت نه وي ليدلی ،نو د برنامه
ريزي مسووليت د امکان تر حده نه مني ،هغوی د تمرين او ثبت په اوږدو کې
وروسته له حرکتونو څخه نماګانې غوره کوي(زياتره وختونو کې د نماګانو په
خلق يعني پيدايښت کې د کمرې د ګروپ سره همغږي او مشوره کوي) هغه يو
د بل سره غوڅوي او بااالخيره يو په بل کې يې ادغام کوي .د کار پايله يې
زيات امکان لري ،چې يوه نيمه خپرونه چې هيڅ امکان يې نه وړل کيږي ،او يا
هم زياته يې له هرج او مرج نه ډکه او ګيچ کوي.
۱79

د تو ليدي خپرونو د ځينې برخو لپاره(لکه مستندې خپرونې) کارګردان وسوسه
کوي ،چې په اصطالح هر څه يې ،چې الس ته ورشی ورڅخه تصوير اخلي او
بيا وروسته پرته له اړيکي نامناسبي او بې مفهومه نماګانې يو د بل په خوا کې
ځای پر ځای کوي ،او عنوان شوی نماګانې د منتطقي نماګانو په قالب کې
منسجم او منظمې يې وړاندې کوي ،چې دا به په خورا زيات چانس سره د
خپرونې د کار حاصل او جوړښت به صريح او پرته له ابهام نه وی .ولې په
ډيرو سختو شرايطو کې به د کار پايله وي .د موسيقی په مرسته د خپل سرو،
بيهوده نماګانو او تصويرونو ويستل شوي وي.کله کله امکان لري چې ورک يا
امکانات مو ډير کم وي او اړ شي هرهغه څه  ،چې په الس کي دي پرته له
برنامه ريزي څخه ثبت کړي ولې دا بهتره ده چې مخکې له مخکې د امکان تر
حده چې په الس کې لرلی ولوکه بو انسانې کرښه هم وي او يا لومړنۍ روښانه
کړ نه د برنامه ريزي لپاره مجهزه وي ،چې يو د بل سره يې
ونښلوي(.)٢٢۱:۴8
د کلي طرحې صورت کې برنامه ريزي

د څو شيتمه کمرو سره د کار پر وخت کې د کار وړ خپرونه د غير منتظره
فرصتونو د ګټې اخيستلو او خالقيت او ابتکار مقدار يا اندازه دی.
کله کافي فرصت د مفعلي او مشروح بر نامه ريزي لپاره په الس کې نوي خبر
ورکول کيږي يا خپريږي ،چې يونه وړا ندوين شوي فقره نه ده پرته له مخکې
تمرين څخه ستاسو په ژوندۍ خپرونه کې زياتيږي د کلي چوکاټ ته برابرول
ممکن د حل يوازينۍ الروي او فوري چوکاټ د هغې خپروني اضافه برخه دی
په دغې کلي طرحه کې امکان لري الندې مواد شامل وي.
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 -۱د ثبت شوي فضا مناسبې برخې بررسي او ځای پر ځای کيدل چې وکولی
شي په سرعت سره رڼا ورواچول شي.
 -٢صحنې پورې اړونده کارونه سرته رسول په سرعت سره (لکه د يوې پردې
ځوړندول)
 -٣د اړينو توکو راټوکيدل او ځآی پر ځآی کول لکه (ضدلي او ميزونه)...
 -۴د نماګانو اريا کول او سپارل په ځانګړې توګه هريوه فلمبردار په تصوير
اخيستلو کې ته د ستور ورکول کيږي لکه اول کمره چې ټولې خالصې نماګانې
پکې ښکاري دوهم کمره چې ټولې تړلې نماګانې اخلي او يا هم د ځانګړو
نماګانوپه مورد کې لکه اول نيمه کمره چې خالصه نما په داخل کې وړاندې
کوي او دوهم نيمه کمره چې متوسطه نما چې د کور خاوند وي او ميلمه ته ښه
راغالست وايي)٢٢٢:۴9( .
د غږ ثبت ته سازمان ورکول
سره له دې چې په زياتره وختونو کې کولی شي چې موقيعت مخکې نه تحليل
کړي او بيا وروسته کمرې په خپلو خپلو ځايونو کې ځای پر ځای کړي او د
بهترين تصوير پوښښ رامنځ ته کړي
د خپرونې د متن تعقيبول
د خپرونې متن کولی شو به مختلفو مرحلو کې تهيه کړو د متن په چوکاټ کې
الندې موارد ځانګړي کيږي.
د ومت برنامه ريزې د تمرين استراحت او غذا د ثبت وخت او نور(.)٢٢٢:۵0
د وزن طريقه يا دکوپاژ
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پورتنۍ نامه يوه معمولي تقطع او ديوې لنډې صحنې متداول رښی د افرادو او
لو بغاړو موقيعت همغه ده ،چې په تصوير کې ليدل کيږي له درو کمرو سره د
کار نظام يا د درو کمرو سره چې يوه يې يا لومړي يې د يوې کمرې په موقيعت
کې او د دوو يې کمرو موقيعت کې دي ،او د دريمې کمرې ځای ته تقل مکان
کوي او يا هم يوه کمره چې له درېو خواوو څخه تصوير اخلي.
 -۱نما :دريمه کمره د ښځې او نر متواسطه نما په نيم کد باندې ناست چې زنګ
وصل کيږي سړی پورته کيږي د دروازې په طرف ځي .د کمرې سر دهغه
سره څرخيږي.
 -٢نما (  ... ۱کمرې په غځيدو سره ) د په داسې حال کې چې درسره
خالصيږي او کوچنې راښکاريږي( .متوسطه نما يا د مالنما)
 -٣نما ( :٢کمرې ته غوڅول) د ښځې متوسطه نما چې تعجب کوونکی عکس
العمل لري.
 -۴نما ( ۱کمرې ته غوڅول) د شاه له خوا څخه دوه ښځې او سړي چې کوچنې
ليدل کيږي.
 -۵نما ( :٣کمرې ته غوڅول) د ګروپ څخه خالصه نما ماشوم د ښځې په
طرف ځي او خالصه نما تر يوه حده په دوه نفري نما باندې تړل کيږي.
 -۶نما ( :۱کمرې ته غوڅول) د سړي متواسطه نما چې مسکی کيږي او کيني.
د توليد ګروپ پورې اړوند جزيات چې د توليد په کار بوخت وي.
د اړتيا وړ وسايل لکه کمره اواز او نور
د ګډونوالو لوبغاړو مجريانو نامونه او...
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هغه ډول مطلب يا د خپرونې مقدماتي تفسير چې بايد ولوستل شي او يا وويل
شي (.)٢٢۴:۵۱
د لوبو او حرکتونو په اړه مقدماتي اطالعات
توليدي ګروپ د ټولو حرکتونو څخه چې تمرين پر وخت سرته رسيږي ،يا
داشت اخلي او د هغو الرښونو سره چې د کارګردان له خوا چې د داخلي اړيکې
له الرې د هغوی په واک کې ورکول کيږي ،د ثبت په وخت کې ورڅخه ګټه
اخلي.
د کامل متن څځه د استفادې په وخت کې ( او نه د متن دکاملې طرحې څخه) د
غه متن د لوبغاړو په منځ کې ويناوي د حرکتونو او کلي نماو طرحو د کمرې
حرکات او اواز اخيستونکو اقدامات او رڼا رپوونکي او معاونانو او صحنو
تغيرات او او تمهيداتو ځنګړي انعکاسات دي.
 -۳۲ ،۲توليدي طريقوته سازمان ورکول
له يوې څځه تر بلې خپرونې پورې د نايوده کيدو سازمان ورکول د يوې برنامه
ريزی توپير لري ،په يوه کوچنۍ سټډيو کې ،هر څوګ الس په الس نور عوامل
ورکوي؛ ترڅو ځپرونه پيداشي او د وظايفو تفکيک او سرحدونه محدود شي؛
ولې په يوه لويه سټوډيو کې د واحدونو تشکيالتي مسايل ،او د يوه سازمان او
اتحاديو ترمنځ اړيکې ،په معمولي ډول روښانه تعريف شوي دي؛ او مدارک او
نما ګانې د مالحظې وړ الزم دي تر څو د توليد د سازمان څخه و څرخيږي،
انظام کار چې هر څه وي هغه اشحاص چې دالزمو سرويسونو امکانات
تامينوي ،بايد په نظر وړ ايډيا په هکله پخپله د مسوليتونو جوړونکو او د
خپرونې له کارګردان سره بحث او وينا وکړي؛ هغه فهرست چې ددې برخې په
۱8٣

پای کې وړاندي کيږي ،د يادو شويو خبرو او ويناوو په حوزه کې هغه بحث
ياداشت دی(.)٢٢۵:۵٢

د توليد سرچنې
کارګردان چې هر څومره باتجربه وی نه شي کولی د يو زاويوي نقطې چې د
طراحی په وخت کې چې د يوې ،ټلويزوني خپرونې په وخت کې  ،مطرح کيږي
الزم ځوابونه ورته پيداکړي؛ په همدې دليل د مشاويرينو او کارپوهانو سره رايې
اچوي ،د ځينو مقتضياتو سره مخامخ کيدل په ظاهره ستونزمن او زيات ساده او
اسانه په نظرکې راځي (لکه د يوه سړي نما چې ناڅاپه توګه کوچنې کيږي
ترڅو په نظر کې نا چيز راشيی) يا په داسې حال کې چې برعکس ځينې ساده
موقيعتونه کولی شي واقعي ستونزه راوزيږوي (دسارې په توګه د مطلوب اواز
پيداکيدل له اکوستيک له نظره په ازاده فضا کې يوه پراخه سټوډيو) په دې اساس
کاګردان د خپلو معاونانو سره د مطلبو تصوير ته د الس رسي لپاره طرحه د
جوړولو په وخت کې او اصالح شوی ،موف او د ديکور تغير د رنګارنګي د
رامنځ ته کيدو لپار بهترينې نما ګانې او  ...په مشوره کوي(.)٢٢۶:۵٣
ايا دغه طريقه موثره ده؟
د برنامه ريزی په عمل کې زياتره پوښتنې راوالړيږي ،هڅه کو چې کومو
شيانو ته الس ولرو؛ څرنګه هغه سرته ورسوه؟ ايا هغه سبک به موثر وي؟ ايا
باالقوه ستونزې په اړه وجود لري؟ څرنګه دغه احتمالي ستونزې ته چيره شو؟
ايا په لومړۍ مرخله کې د نظر وړ ايډيا او مفکوره بهتره وه ؟ زياتره عالي
۱84

ايډياوې به عمل کې سرداداوله او يوار وتل وي يا د سټوډيو په فظا کې د ماتې
سره مخ شوی د اجرا وړ نه دي د طراحی ا برنامه ريزي به مرحله کې هر څه
چې زيات وکړي شو د الزمو وړاندوينو او منطقی توجيه سره حرکت وکړو
بهتره دی.
دې مثال ته کتل باندې چې د يوې صحنې په اړه نقطې لري نظر واچوو او هغه
برخې چې د پوشتنو او ځوابونو په صورت مطرح کيږي پاملرنه وکړو.
’’ انجلۍ پورته منزل ته ځې ،د پورته کيدو په وخت کې په زينه پايو کې د ځان
سره خبرې کوي ،کمره په څه ډول د هغې د الهغې پورته تلل’’ فلمبرداري
کړي؟ د کمرې سر د زينه پايو د لوبغاړي سره غواړي حرکت کوي ،ايا دوی
کار په ضمن کې کله چې د کمرې سره د مال پورته خناته الړه د ديکور څخه
بهر شيان به ونه ښودل شي؟ خير پورته طبقه د چت لرونکي وي يا د پورته
طبقې چت د صحنې د مناسبې رڼا اچونې مخنيوی نکوي؟ په هر صورت کولی
شو هغه د نورو سختونو څخه ورته رڼا ورکړو که امکان ولري د رڼا اچونې
معاون په خپل لوبه سره د عه د تلو الره تعقيب کړي.اوبه نه شی کړای چې په
هغه ځای کې چې قرار ولري يو حرکات ووين ی ،پس کولی شي د ديکور يوه
لته يا ټوټه په موقت ډول د خپل ځايه راوړو تر څو هغه وکړی شي جې صحنه
وګوري ،امکان لري چې مايکروفون په ليرې نما کې وليدل شي ايا نه شو کولی
چې مايکروفون ددغې ځانګړې صحنې لپاره لږ شان ليرې کيږدو؟ او اواز
کيفيت ( اګوستيک) به تغير وکړي په ځانګړي توګه د لند چت د انډ ديکور لپاره
که د اواز کيفيت ډير خراب او د منلو وړ نه ده ،په کار د اواز اخيستنې لپاره
بلې طريقې څخه کار واخلو ،ايا اواز د انجلی پښې په زينه پايو کې په واقعی
توګه ثبت کيږي؟
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د زينې په ډبل پوښ باندې پوښل شوې ده ،په کار ده چې اواز په طبيعي او
درست ډول ثبت شي؛ د کمرې کيبل يا لين هم يو باالقوه ستونزه ده ،نوموړي
کيبلونه کمره خپل ازاد حرکت ته نه پريږدي ،او هم د نورو کمرو لپاره هم خنډ
ګړځی ،د ځمکې پر مخ يې غځول او ازادول توليدوي ،نو په همدې دليل زياتره
وخت د کاګردان د دې ستونزې له منځه وړلو لپاره اړونده کيبلونه په يو نخې
تار باندې د ديکورونو په شاوخوا کې تړي او ځوړندوي يې د احتمال ستونزې د
رامنځ ته کيدو لپاره مخکې له مخکې په کار ده کمرو ځای پر ځای کولو طرحه
د نقشې پر مخ پياده شی د هغو لپاره يو معين او ځانګړی ځای په کار
دی(.)٢٢7:۵۴
د توليد فنې طرحې د خپرونې په ليکلو کې معمولي اقدمات او مالحظات
د کلي نقطې د کارګردان چې غواړې د خپرونې د ليکلو کلي نقشه او مختوا
جوړه کړي ،ليکي د فنونو د په کار وړني ،ثبت او طريقه ،چې د استفادې وړ به
و ګړځي براسي کوي( لکه دکمرې سيسيتم لپاره کار ،کار له څو کمرو سره له
تمرين ا توليد طريقه عادي ثبت يا تمريني طريقه ثبت پرته له واقعې څخه او
داسې نور)
مجريان او لوبغاړي :د لوبغاړو د اړتيا په اړه خبرې اترې د جمو يا لباس تغيير،
د هغو د ځان او صورت ارايش( سبک او د هغو دير طرف کيدو اندازه او
داسې نور).
صحنه جوړونه :د صحنې طرېقې سبک د ځای پر ځای کيدو طريقه ،له طرحې
له طريقې ټوليدل او د ديکور د جوړيدو صفت کوي .د صحنې په طرحې کې د
ديکور د جوړښت جزيات ( د دې لپاره چې ايا دکمرو په مخ د حرکتونو جوړ
ښت د تصوير اخيستنې ،رڼا اچونې يا اواز اخيستنې باندې تاثير اچوي يا نه)
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براسي کيږی هر ډول لوازم تغيرات د صحنې د ليکنې په اړه تعقيب کيږي (د
ديکورو بيا رغوونه د هغې نصب کول د ځای تغير ،هغې ته حرکت ورکول د
هغې ټوليدل د هغې جوړيدل او کړنې) د خپرونې اجرا کولو په اوږدو کې د
الزمو تدابيرو نيول د ديکورونو لو د صخنې د وسايلو د ګدام کولو او ساتلو په
اړه او ثبت پر وخت د نصب کولو لپاره يا د خپرونې د يوې برخې سره د ننداره
چيانو د کشيناستو ته ځان په نظرکې نيول او پرهغې پورې ټولې اړونده مسايل د
الزم تصوير دهر ډول اسنتيا وو لپاره تصمصم نيول کيږي ،د فزيکي ځالوو (
لکه واورې ته ورته وريدل اور ،دود او نور)نيول کيږي تر څو د رڼا ځالګانې
لکه رڼا بريښنا اور او نور
اليکترونيکي او ويډيوني ځالګانې (لکه دکرومکي امکانات) د ټولو امنياتي موادو
کنترولول او دالزمو اختياطو مراعت کول او په صحنې پورې اړونده
محدوديتونه ( حداکثر د ديکور او ورغوی د وزن تحميل او نور) (.)٢٢7:۵۵
لوبې اوحرکت  :کارګردان دخپلو ټولو خطوطو پر بنياد دافرادو او حرکتو ځاي
په صحنه کې دخرکت طبيعت او هر ځانګړي کار چې بايد صورت ومومي تر
معين وخت پورې ددې کور ديوې برخې داماده کولو او يا کوم ځانګړي عمل
برابرشي وړندينه کوي (نوموړي موادد کور ديوې برخې د جوړولو او نصب
کولو د صحنې د يوې برخې رڼا اچونه په تصوير پورې اړوند مسايل او يا لرې
کول احتمالي نيونې په تصوير او اواز پورې اړوند اواز اخستنه او نور
دخپرونې په مينځ کې تر تاثير الندي راولي .
کمرې :کارګردان د خپل اړتيا وړ يو تصوير کمرې د الزمو درې پايو ډولونه د
کمرو د ځای پرځای کولو موقيعت په هره صحنه کې او د هغو احتمالي حرکات
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تعينوي د کمرو لباره ټول مرستندويه وسايل ( د لنزونو مختلف ډولونه د اسانتيا
و رامنځ ته کولو لپاره او تصويري ځالګانې)(.)٢٢9:۵۶
کارپوهان د اړتيا وړ وړاندوينه شوي لوازم د احتمالي ستونزې او نور ،طرحه د
وړندې کولو ترتيب ارزيابي کوي(.لکه د کار لپاره کافي فضا د حرکت لپاره
الزم وخت د کمرو د حل ستونزې او نور)،،،
د رڼا اچول :د رڼا اچونې مدير او طراح د توليد طريقه د ديکور نو ځای پرځای
کيدل او کيدل د کمرو او اواز او نما ګانو په اړه او نور بيا له سره ګوري د رڼا
اچونې مختلفې طريقې صحنه او د يکورپه کلي اړيکه کې براسي او ارزيابي
کوي د وخت په پيليدو سره چې واک يې لري د رڼا اچونې وسايل انساني نيرو د
رڼا اچونې د کړنو د رڼا سرچينې امنياتې وسايل او نور )...هغه د ځينو عواملو
په اړه لکه رنګ او د رڼا رنګمايه ديکور تصويرپه ځالګانې يو د خپرونې
امکان او نور په اړه د کارګردان او دخپرونې د طراح سره خبرې کوي ،که
چيرته د خپرونې لپاره بيلې يعنې ځانته نماګانې فلمبردار کيږي د هغې نما د
رنګ ورتوالي د فلم د رنګ په اړه ( چې د تيلي سينا څخه د ويډيويي کيسټ
مستقيل شوي دي) او هغه نماګانې چې به ويډيويي کمرې باندې اخيستل شوی
بايد په نظر کې ونيول شي(.)٢٢8:۵7
د غږ اخيستل.د کارګردان د اواز ثبتکوونکي سره د اواز د ثبتولو د ستونزو په
مدار کې د مايکروفونونو د ټولولو په مدار کې د ثبت د وسيلې اړتيا موسيقي يا
هر ډول ځانګړی اواز چې پرته دمايکروفونونو له سرچنيې څخه او يا د مايکرو
فونونو په مرسته ايجاديږي (،د باد اواز اينفجار اواز د مرعانو اوازونه او د
نورو لپاره مشوره کول تميالت يا تصوير ځانګړې اسانتيا وې :د کروماکي
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طرحې او يا نور ځانګړي تصويري اثار ګرافيک کار او عنوان جوړونه :په
عنوان جوړونې پورې اړونده کارونه او خپرونې تنظيمول.
تمهيدات يا د تصوير ځانګړې اسانتياوې :د کروماکي طراحي او با نور ځانګړي
تصويري اثار ،د ګرافيک کار او عنوان جوړونه په عنوان جوړونې پورې
اړونده کارونه او د خپرونې تنظيمول.
زيات فني امکانات :د فلمبردارۍ لپاره د الزمو امکاناتو سازمان ورکولو او يا
هم مقدماتي ټوټو ثبت کول چې بيا وزوسته کيدای شي په اصلي خپرونه کې
ورڅخه استفاده وشي.
همدارنګه د سټوډيويي توليداتو لپاره له الر چې فني سرچينې او وسايل لکه
مانيتورونه (د تصوير اواز اخيري بيا کتل او اوريد ل په سټډيو کې يا د ثبت په
ځای کې )
د متن د رسولو ځانګړې د ستګاوې ( د خپرونې متن د ځانګړې وسيلې پر مخ
چې مجري يا هم لوبعاړو ته ښودل کيږي د هغوی هغې ته په کتو سره دخپرونې
متن سر ته رسوي د ساليډونو او فلم تګ د واحدونو ننداره د ليلي سينا او نمايش
د شتګا او سټډيونه چې په ځانګړې طريقې سره د فلم نصوير او ساليډونو د
ويډيويي کيسټ پر مخ ثبتوي) ،د ويډيويې کيسټ دثبت د ستګاوې او
نوري(.)٢٢9:۵8
د وخت تعينول  :د توليد مقدماتي برخې چې په يوه ځانګړي وخت کې بايد سرته
ورسيږي ( داواز ثبت دثبت ويډيويي کيسټي فلم برداري او نور)
دهرې تجربې ځای پر ځای کول په اصلي خپرونه کې دهمدې سيوري په وخت
کې مسير دي.
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دتوليد نه مخکې تمرينات  :دمتن مقدماتي مطالعه دلوبغړو دحرکت ځای تعين
کول مسير يا لوری ( دکمرو موقيعت ته د نسبت ورکول يا اصالح ميزنس) په
صورت کمرې ته حرکت ورکول .
دغه تمرين د فني ګروپ د اخيستونکو اواز ګروپ او نورو د ارزيابۍ لپاره
اړين کار دی د سټوډيويي کارونو برابرول او په الره اچول د صحنې ديکور
جوړونې رڼآ اچونې او د رڼا سرچينو د ځای پر ځای کولو به مقايسو ځايونو کې
د هغه لپاره څراغ برابرول د خپرونې دمختلفو برخو ثبت او تمرين لپاره په
تويت ياورسره ( د خپرونې دثبت او تمرين لباره)(.)٢٢9:۶0
 -۳۳ ،۲لنډيز
يوپيغام دتوليد ترخپريدوپوري خپل ټول پړاونه تر محاطبانودرسيدو لپاره طې
کوي موږ دپيغام) (messageديو سرچينې)(souceاوچينل)(channalدپيغام
دليږدونکې په توګه توليدي کړنې دمحاطب)(Recoverدرضايت لپاره ترسره
کوي په هره خپرونه کې دوخت او مختوا دکچې ټاکل اړين دي.خو هغه رسنې
چې د ډرامي اوسلایر په څير کرکټرونو باندي والړي وي او خپرونې
توليدوي،اړي دي چې کرکټرونو لپاره غورچاڼ ته مخه کړي.دسوژي لوستل
)(subject studyتاسو ته پراخ ليد لوري درکوي.څيړنه،مرکه او مشاهده په
ټولو ژورناليستيکو ژانرونوکې يو ګډ اصل دي اوتاسي دخپلي سوژي په مالحظه
کې دهغي ټولي خواوي را سپړلي شي فيوچر))featureديوه نرم خبردژانر په
توګه دچا،چيري او څه افرادو ځايونه پيښوتمرکزکوي .دلته دکله،ولي ،چيرته،
پوښتنوځوابونه حتمي نه دي.واکس پاپ التينی اصطالح ده ،چې په رپوټونو،
پيکيجونو،فيچرونوکې زيات کارول کيږې.او د ورځينيو مسايلو په اړه له ٢0
څخه تر  40ثانيو پورې وي او موخه يې دځان په اړه د مخاطب راښکون وي.
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 -۳۴ ،۲پوښتنې
لومړۍ پوښتنه :پروډيوسراو ليکوال د خپلي خپروني د توليد نه مخکې کومو
ټکو ته بايد پام وکړي؟
الف :ټول وسايل اودثبت مواد دځان سره ولري.
ب :د ترانسپورت وسايل بايد ولري.
ج :د خپروني دتوليد نه مخکي ښه مطالعه اومعلومات ولري.
د :دخپروني دتوليد نه مخکې ځان مخاطب په توګه ذوق صليقي اواړتياوو،ځاي
کلتور،دټولنيزي رسني مقام او په نورو ځانګړونوځان پوي کړي.
دويمه پوښتنه :په سوژه موندنه کې ترټولومهم شي کوم دي؟
الف :هڅه او په موضوع ځان پوهول.
ب :دزياتو معلوماتو درلودل.
ج :ترټولو مهم شي دليدځواک دي.
د :دځاي او موضوع ټاکل
دريمه پوښتنه :تلويزيوني خپروني په څو برخو ويشل کيږي؟
الف :په پنځو برخو ويشل کيږي.
ب :په دريو برخو ويشل کيږي
ج :په دوه برخو ويشل کيږي.
د :څلورو برخو ويشل کيږي ،دوسايلو،ځاي،اوموضوع له پلوه.
څلورمه پوښتنه :دتلويزيوني خپرونو په توليد کې تر ټولومهمه ستونزه کومه ده؟
الف :دوسايلو نه شتون او ځاي ستونزه.
ب :اقتصادي اومالي ستونزه.
ج :موضوعاتواومسايلوته سرسري کتل.
د :دپرديوسربي تجربه ګي ستونزه.
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پنځمه پوښتنه :په تلويزيون کې زياتره مروج پيکچونه په څه شي راڅرخي؟
الف :په ټولنيزو سوژو،او په يوټاکلي محور او موضوع راڅرخي.
ب :په ورځينومهموپيښو راڅرخي.
ج :په هغو موادو راڅرخي چې موږ يې غواړو.
د :دالرو کوڅو ويجاړيو او ورانيوراڅرخي.
شپږمه پوښتنه :ديوي خبري مستند موخه څه دي؟
الف :دخبري مستند موخه دا ده،چې يوه پيښه،موضوع اوسياسي مسله تحليل
اوڅيړني سره يوځاي وړاندي تړي.
ب :دخبري مستند نه موخه دخلکو پام راوړل تيروخت دي.
ج :دخبري مستند نه موخه دخلکودتير وخت کړو وړو باندي رڼا اچول.
د :دخبري مستند نه موخه موږته دتيروکړنوانځورول اوښودل دي.
اوومه پوښتنه :پروفايل اوخاطره ديوه ليکوال لپاره څه دي؟
الف :خاطره ديوه ليکوال موخه دي.
ب :خاطره ديوه ليکوال شهرت دي.
ج :خاطره ديوه ليکوال ورځني تجربي او مشاهدي دي.
د :خاطره دعامو خلکوشخصي عقايد دي.
اتمه پوښتنه :پروفايل او تذکره څه ته وايې ؟
الف :تذکره ديوه شخص دژوند منفي اړخونه راسپړي.
ب :تذکره ديوه شخص دنيوکو روحيه تقويه کوي.
ج :تذکره تر ډيره دشاعرانو اوليأوکرامواودهغواثارواوبيلګوته ځانګړې کيږي.
د :دژوند لنډې مرکي ،ګرافيکي طرحي ،ويډيويې انځورونو ته وايي.
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نهمه پوښتنه :پروفايل اوځانګړي ژوره مرکه څه ته وايې؟
الف :پروفايل اوځانګړي مرکه په مستندومهموپيښوسرته رسيږي.
ب :پروفايل اوځانګړي مرکه ددو کسانو ترمنځ مخامخ مرکه دي.
ج :پروفايل اوځانګړي مرکه دتليفون په واسطه سرته رسيږي.
د :پروفايل اوځانګړي مرکه دديالوګي بڼي له امله زياتره وخت په زړه پوري
بريالې وي.
لسمه پوښتنه :مرکه کيدونکی بايد دمرکه کوونکي له کومو کړنونه خبروي.
الف :مرکه کيدونکي بايد دمرکه کوونکي دپوښتنونه خبروي.
ب :مرکه کيدونکي بايد دمرکه کوونکي دمرکه کيدونکي له ځاې څخه خبروي.
ج :مرکه کيدونکي بايد دثبت له ميتود او دورکړل شووځوابونو له ضبط څخه
خبروي.
د :مرکه کوونکي دمرکه کيدونکي دمرکې له موخو اوددغه کاردټاکلو له علت
څخه خبروي.
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 -۳۵ ،۲مأخذونه
:۱ارشد علی .ژباړن ،احمدزی ،اميرجان وحيد .)۱٣87( .راډيو ژورناليزم.
خپرندويه ټولنې تخنيکي څانګه پيښور.
:٢اديب ،همايون .)۱٣87( .پلټونکي خبريالي .دانش خپرندويه ټولنه پښور.
تيرل،رابرت.)۱٣7۱(.ژورناليزم

:٣

تلويزيوني.ليتوګرافي،صحافي،چاپخانه،عالمه،طبا طبايي.
:۴حليم ،صفيه .)۱٣9۱( .راډيو ژورناليزم .مومند خپرندويه ټولنه ،جالل اباد.
:۵حبيب ،احمد خالد .)۱٣9۱( .ژورناليزم بنسټونه .مومند خپرندويه ټولنې
تخنيکي څانګه ،جالل اباد.
:۶سهار ،نذيراحمد .)۱٣9٢( .ټلويزيوني خبريالي .دانش خپرندويه ټولنه
تخنيکي ،پيښور.
:7سلوای ،هشتکووتس-يروسالف فيرست اوتاهيچمين .ترجمه .آهنګ ،محمد
کاظم .)۱٣۴۵(.قواعد علمي خبرنګاري .نشرات باختر اژانس ،کابل.
:8سون،جرالدميلر،ترجمه.غالم

رضاطبا

طبايي.)۱٣8۱(.

توليدوکاګرداني

درتلويزيون.سازمان مطالعه وتدوين کتب علوم انساني دانشګاهاي (سمت).
:9سون،جرالدميلر.)۱٣80(.فن برنامه سازي تلويزيوني .انتشارات ،سروش.
تهران ترجمه .رحيميان ،مهدي.
 :۱0سهار،نذيراحمد.)۱٣9٢(.تلويزيوني خبريالي.اسد دانش چاپخونه.کابل.
۱۱:شينواری ،محمد آصف .)۱٣9٢( .د مطبوعاتي مرکې ارونه (اصول) .ختيځ
خپرندويه ټولنه جالل کوټ ،ګرديز.
۱95

۱٢:منيب ،فريداحمد .)۱٣9٢(.راډيويي ژورناليزم .مرکز نشر و طبع الفاروق،
کابل.
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درېیم څپرکی
 -۱ ،۳رپوټ څنګه لیکل کېږي؟

موخې
_ددې ليکنې څخه موخه دا ده ،چې محصالن دا زده کړي ،چې يو ښه رپوټ
څنګه وليکي ،د کوم ځای څخه يې پيل کړي ،کوم مهم توکي په هغه کې ځای
پرځای کړي او د رپوټ د ليکلو په اصولو باندې ځان پوه کړي ،چې يو
تلويزيوني رپوټ څه ډول ليکل کېږي.
_د يوي خپرونې چمتو کوونکي په دې باندې پوره پوه شي چې تلويزيوني فيچر
څه شی دی؟ واکس پاپ څنګه اخيستل کېږي؟ چيرته کارول کېږي او سونډ بايټ
څنګه واخلي؟
_له دې سره دا هم زده کړي چې د فروفايل ليکل ،ګردي ميزونه ،مرکه په
تلويزيون کې څنګه پيل او څنګه يې پای ته ورسوي او پدې پوه شي ،چې ګردی
ميز ولې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
د هر رپوټ پيل له افتتاحيې څخه کېږي .دا د لوستونکي د ورماتولو له پاره دي،
چې د لوستونکي ،اورېدونکي او ليدونکي پام رپوټ ته واړوي .دوه ډوله
سرټکي :دي نرم ،کلک سرټکی خبر څه دی؟ پوښتنې ته ځواب وايي .دغه
دواړه سرټکي د خبري رپوټونو له پاره کارول کيدای شي.
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کلک سرټکی ښايي په الندې ډول وي :د باغيانو پخوانی مشر مال فضل هللا په
سلو کې اتيا نه ډېرو رايو ګټلو سره د لومړي وزير په توګه وټاکل شو ،دا د
 1۳9۴کال څخه راپدېخوا لومړی ديموکراتيک انتخابات دي.
ټول رپوټونه د انسان د مال د تير په شان سره ورته جوړښتونه لري يا هم لږ تر
لږه هماغه شان بايد وي له جوړښت نه پرته رپوټونه په حقيقت کې سره يو ځای
شوي واقعيتونه دي .د دې له پاره ،چې رپوټ له مفهوم څخه ډک وي ،جوړښت
يې ډېر ارزښتناک او مهم دی ،خو ټول رپوټونه بايد سره ورته جوړښت ونه
لري.
ښه ليکوال د رپوټ له پاره تر ټولو ښه جوړښت غوره کوي .د سمو ټکو ټاکل له
څو عاملونو سره تړلي دي .په دې کې د رپوټ ارزښت ،وخت او نشر يې د
خبري اداري ډول راځي .مزي لرونکي خدمتونه پر ليکه خبري سايټونه او
راډيويي خبرونه ،چې په چټکه توګه کار کوي ،تر ډېره له کلک سرټکو نه کار
اخلي .او اونيزه پروګرامونه او مجلې له نرمو سرټکو څخه کار اخلي .د نرمو
سرټکو تر ټول معمولي بڼه يا کيسه ته يې سرټکي وايي ،چې د لومړي وزير
رپوټ ته ورته دی .په دې ) (Anecdotaڅپرکي کې الندې توکو ته ځای
ورکړل شوی دی :رپوټ څنګه ليکل کيږي؟ يو ښه رپوټ لنډ روښانه او کره
وي ،سر ټکي د رپوټ جوړښت ،سرچپه هرم و شګلنه ګړي ،د الماس بڼه ،پايله،
نسبت ورکول ،نقل قول يا لنډې څرګندونې ،شمېرې ،د رپوټ تصحيح ،روغتيا
علم او چاپيلایر ،پوليس او محکمه ،سپورت ،د راډيو يا تلويزيون رپوټ ليکنه،
راډيويي رپوټ ،نيوز ريل ،غږ ،راډيويي او تلويزيوني خبرونه ،انالين يا پر
ليکه خبرونه ،د انالين يا کيسو بڼې او ډولونه ،انالين ليکنه او نورو ته ځای
ورکړل شوی او په هر څپرکي کې هرعنوان توضيح شوی دی.
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ښه رپوټ ليکل لنډ ،روښانه ،سم او کره وي .دا خبره ساده ښکاري ،خو په
حقيقت کې ننګوونکې ده .لکه څرنګه ،چې مو وړاندې ورته اشاره وکړه خبلایر
غواړي هر هغه څه ،چې په اړه يې پوه شوی په خپل رپوټ کې شامل کړي ،خو
په موضوع پورې د تړلو رپوټونو وړانديز هغه کاروونکو ته کېږي ،چې بوخت
وي؛ هغه خبري ادارې ،چې دې ډول رپوټونو ته ځای ورکوي ښايي ،چې د
خبرونو بشپړولو لپاره کافي وخت هم ونه لري.
په عمومي توګه ويل کېږي ،چې رپوټونه د ليکلو رپوټونو په پرتله د لنډو جملو
او پراګرافونو لرونکي وي .هر پراګراف د يوې اصلي موضوع ياMain Idea
لرونکی وي .يو نوی پراګراف هغه وخت پيل کېږي ،چې يوه نوې نظريه،
جوړښت يا نوی ترتيب معرفي کړي.
هغه خبرياالن ،چې ساده او مستقيمه ژبه کاروي په اسانۍ پوهېدل کېږي او تر
ډېره د صفتونو او قيدونو پر ځای نومونه او فعلونه کاروي .کره خبري رپوټونه
بې معنا او تکراري نه وي ،ځکه هره کلمه يې حسابېږي .لکه څرنګه ،چې
ښاغلی ( )A.B Whiteپه خپل کالسيک کتاب (د يوه کتاب اجزاوې) کې اشاره
کوي د يوې ساده ليکنې لپاره اساسي قاعده د غير ضروري کلمو غورځول دي.
خبرياالن د دې لپاره ،چې ډاډه شي هغه کلمې ،چې دوی کاروي واقعا ً هغه
مفهوم ،چې دوی يې فکر کوي ،ورکوي او که نه؟ له قاموسونو او کتابونو کار
اخلي؛ ځکه هغوی رپوټونه د عامو اورېدونکو لپاره ليکي .خبرياالن هڅه کوي،
چې د مسلکي اصطالحاتو او هغو کلمو له کارولو ،چې د عامو خلکو لپاره نا
اشنا وي ،ډډه وکړي .د يوه روغتون وياند يو ناروغ هغسې ،چې وي تشريح
کوي.
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 -۲ ،۳رپوټ څنګه لیکل کېږي؟
رپوټ یعنې څه؟
رپوټ د يوي څانګې موضع يا پيښې په تړاو د اطالعاتو او معلوماتو توضيحي
او د سترګو ليدلی بيان دی.
رسنيز رپوټونه خبري ارزښتنو ته په پام کې ډېري پرځانګړو او ارزښناکو
مسايلو ليکل کېږي .په رپوټونو کې د خبر د شپږو بنسټيزو پوښتنو د ځواب وينې
هڅه کيږی ،ځکه د مخاطبانو خبري تنده يوازې په يوه عادي خبر نه ماتېږي او
رسنۍ اړې دي چې دپېښې په تړاو مخاطبانو ته ټول وروستي معلومات او
اطالعات ورسوي.
ننني مخاطبان په يوه وخت او په همدغه ترڅ کې مخ پر وده او هره شيبه بدلون
موندونکي زمان کې اوسېږی  .هغه اوسنی ځاي ،دريځ او اړتياوې دا غوښتنه
کوي ،چی د مسائيلو ،پېښو او موضوعاتو په تړاو وروستي معلومات ترالسه
کړي او د همدغو معلوماتو په تړاو خپله فردي پرېکړه ،تصميم ،دريځ او پاليسي
ونيسي.
زمونږ اقتصادي بهير له سياسي او ټولنيزو بهيرونو سره مستقيمه اړيکه لري او
يو پربل مثبت او منفي اغيز غورځوي ،په سياسي دګر کې را منځته کېدونکي
بدلونونه ،سياسي او ټولنيز مسايل هم اغيزمنوي ،په داسې تړلي ژوند کې
مخاطبان اړ دي چې په ټولو برخو کي خپل اطالعات تازه ( )updateکړي او
د همدغو اطالعاتو په رڼا کې خپل اقتصادي ،سياسي او نوري پريکړې په ننني
نړی کي د اطالعتو حصول اغيزناکې الري ډلييزي او ټولنيزي رسنۍ دي او
دغه اطالعات ترهر بل ژورناليستي ژانر په رپوټ کې ښه وړاندې کيدای شي.
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مونږ پر رسنيو سربيره په نورو ادارو او ارګانونو کې هم د رپوټونو بېالبېلې
بڼې لرو ،خو په رسنيزو رپوټونو کي ډېری موضوع او ستونيزه د بحث ،تحليل
او څيړنې محور ګرځي او دا هرمحوري اصل د رپوټ يوه بيله بڼه جوړوي .په
ټولنيز ډول د يوي پېښې /موضوع څار ،د اطالعاتو غونډول ،سپړل او ارزول د
رپوټ په چوکاټ کې جوړوي .رپوټ د شپږګونو خبري توکو په سپړنې سره
هڅه کوي زياتره پر دوو توکو «ولې او څنګه » را وڅرخي .په ولې کې خبلایر
دپېښې الملونه يا په ټولنيزه توګه  Hard newsوړاندې کوي ،خو په څنګه کې
بيا دپېښې سپړنه او انځورګيري پيلېږي ،نوموړې برخه تر ډېره نرم خبر يا
 SoftNewته پاتې کېږي.) 1۴: 1 ( .
رپوټ په تلویزیون کې
تلويزيوني رپوټونه تر ټولو زړه خوړيني او ستومانوونکي؛ خو په همدغه ترڅ
کې ،راښکونکې رپوټونه دي .په دغو رپوټونو کې متن ،نريشن ،کليپ ،سونډ
بايټ ،سټندآپ يا  ،PTCګرافيک او تصوير ټول کارول کېږي .تلويزيوني
خبري رپوټونه له يوې دقيقې تر درې دقيقو پورې اوږدېداي شي ،خو څيړنيز او
ځانګړی هغه بيا له دې هم زيات وی .ښکلی متن ،وړغږ ،وړتصوی ،د کليپونو
دقيق انتخاب ،د راوي بې پريتوب ،د خبري توکو انډول ،د موضوع عينيت
چټکتيا او د متن او تصوير همغږي د تلويزيون خبري رپوټونو مهمې ځانګړنې
دي.
 -۳ ،۳خبري رپوټ څه ډول ولیکو؟
خبري رپوټ د خبر وده او پراخه بڼه ده ،چې دپېښې د توکو په اړه مخاطبانو ته
تر خبر ډېر معلومات ورکوي.
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دلته مخاطبان د پېښې له توکو ،څرنګتيا او الملونو سره اشنا کېږي او د پېښې په
اړه د الډېرو معلوماتو لټه کوي .دغه ډول رپوټ ډېر هغه مهال جوړېږي ،چې د
يوې موضوع په اړه لومړنی خبر خپور شوی وي ،خو مخاطبانو ته يې خبري
اړتياوې نه وي بشپړې کړې .زلزله ،ځانمرګی بريد ،بلوا ،ترور ،نوي ټلواله،
کودتا ،پوځي قانون ،د ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنې د الوتکو ټکر يا پرېوتل او
دا ډول نورې سوژې دخبري رپوټونو لپاره ښه موضوعات دي .سره له دې،
چې خبري رپوټ له خبر سره په ژبه او نثر کې توپير کوي ،خو منځپانګه يې
هماغه شپږګوني خبري توکي جوړوي؛ دغه توکي په ځانګړي ډول «ولې او
څنګه » په خبري رپوټ کې سپړيزه بڼه لري او د مخاطبانو ټولو پوښتنو ته د
ځواب ويلو هڅه کوي.
دا ډول په وټونو کي د امکان تر بريده متني او تصويري انځورګري او ستاينې
کېږي او خبر له وچ او بېخونده درانده چوکاټه راوځي.
خبري رپوټونه يو تازه والي د پېښې د سپيړنې او ګونګو اړخونو د روښانتيا
لپاره چمتو کېږي او له پنځو تر 20پاراګرافونو رسېږي «وخت» په خبري
رپوټونو کې ځانګړی ارزښت لري ،ځکه دا ډول رپوټونه يو تازه والي او د خبر
په شان په «چټکتيا »والړ وي.
د خبري رپوټونو ليډ د خبر په څير د شپږونو توکو له وجې سپړنې پيروي نه
کوي ،بلکې نثر يې ستايونې ،منعطفه او راښکونکې بڼه خپلوي.
په همدې ترڅ کې بايد ووايو ،چې خبري رپوټ يوازې تر خبر خپرېدا وروسته
د مخاطبانو د اړتيا پرمهال نه ،بلکې ډېر ځله پخپله په لومړي پړاو خپرېدو کې
هم ليکل کيږی .او په اوسمهال پير کې ډېری خبرونه د لنډو خبري رپوټونو په
چوکاټ کې ليکل کېږي .د رويټرز ،اسوشتيډ پرس او نورو نړېوالو خبري
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اژانسونو خبرونه يې غوره بېلګې دي .دغه کار هله شونی وي چې دپېښې په
سر کې خبلایر له معلوماتو شتمن او سرچينې يې ډېرې وي .دلته د چټکتيا سيالۍ
او ريښتينوالي آرونه هم په پام کې نېول کېږي.
خبري رپوټ د خبلایر ژور ليد ،چاالکۍ ،څيړڼې او پلټنې ته اړتيا لري .د دا ډول
رپوټونو د جوړولو يوه بريالۍ الره دا ده چې خبلایر يا راپورټر د پېښې په سيمه
کې پخپله حاضر وي هر څه يې له نږدې ليدلي وي او له خلکو نه يې د پېښې په
تړاو مرکې او نقل قولونه اخيستي وي.
د پېښې او غونډې پر مهال خبرياالن تر وسې هڅه کوي چې زيات جزئيات
ومومي ،زياتې مرکې وکړي او زيات تصويرونه واخلي خو دا ټولې چارې متن
او ايډيټ هم غواړي .د پېښې پر وخت د خبرياالنو کار د منډو وي ،خو په دفتر
کې په يوه موضوع فکر او غور کوي .تاسې ټول راغونډ شوي توکې په خبر
کې نه شی ځايولی ،دا ځکه چې د رسنۍ او مخاطب اړتياوو ته په پام سره اوږده
رپوټونه څوک نه خوښوي.
تاسې بايد د رپوټ له ليکنې نه وړاندې الندې پوښتنې ځواب کړئ!
 -1د پېښې اصلي ټکي ،محوراو خبرڅه دي؟
 -2د رپوټ لپاره بايد څه شی غوره شي يا رپوټ څه دی ،کوم مسايل
سپړڼې ته اړتيا لري؟
 -3د خبر او رپوټ لپاره څومره تصويرونه راوړئ؟
 -4څه ډول خپل ټول رپوټ په شپږو پوښتنو کې ځوابوئ؟
 -5اوس څه وکړم ،متن پيل کړم ،که تصوير کپچر کړم؟
زياتره خبرياالن دې ته حيران وي ،چې څه ډول راټول شوي معلومات په خپل
رپوټ کې ځای کړي ،زړه يې نه کېږي ،چې هيڅ ډول ارقام ،تصوير او مرکې
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ترې پاتې شي ،خو دا بايد ومنو ،چې د خبري رپوټ په وړه لمن کې د ټولو
معلوماتو ځايول ناشوني دي.
تاسي که د پېښې په تړاو ماښام شپږ بجې د ټولو تلويزيونونو رپوټونه وګورئ،
يو تربله به توپير ولري .ددغه توپير المل دادی ،چې خبرياالن پېښه له بېالبېلو
زاويو څخه څاري او هر اړخ يې چې مهم وباله نو له هماغه اړخه يي څيړي.
ځينې خبرياالن د رپوټ په خبري اړخ زاويې په موندنه کې له خپلو مديرانو
مرسته اخلي ،خو په کارپوه او تجربه کار خبرياالن دا کار پخپله کوي.
 -4 ،۳د رپوټ اډیا څنګه ومومو؟
تاسې هره ورځ د ورځپانو ،ويبپاڼو ،ټولنيزوشبکو له فيسبوک ،ټويټراو ويبالګونو
دلوستلو پرمهال له ګڼو ورځنيو پېښو سره مخ کېږئ.
خپل ذهن وکاروئ ،چې ايا دا سوژه د مخاطبانو لپاره راښکونکې او د پام وړ
ده؟
که ځواب هو وی له مديره سره يې شريکه کړئ .بل د ښې سوژې د اډيا د
ساتنې لپاره بايد د يادښتونو يو کتابچه ولرئ ،چې خپل ورځني يادښتونه او
بېالبېل موضوعات پکې وليکئ او د اړتيا پرمهال کار پري وکړئ .هره رسنۍ
خپلې سهارنۍ ځانګړې ناستې لری او پر ورځني خپريز پالن خبرې کېږي .دلته
خبرياالن د ورځنيو پېښو په تړاو پوښتل کېږي او هرڅوک له ځآن سره د ويلو
يوه سوژه لري.)1۴:1(.
 -5 ،۳تلویزیوني فیچر څه دی؟
فيچر  featureد يوه نرم خبري ژانر په توګه پر چا ،چېرې او څه يا افرادو،
ځايونو او پيښو تمرکز کوي .دلته د کله ،ولې ،چېرته پوښتنو ځوابول حتمي نه
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دي ،ځکه دغه پوښتنې په سخت خبر او خبري رپوټونو کې سپړل کېږی ،فيچر
يوازې د پېښې پر نرمو اړخونو خبرې کوي .څيړنه ،ساينه ،تنوع او نوښت د
فيچرليکنې ځانګړنې دي.
په فيچر کې خبلایر د پېښې له سخت خبر تيرېږي او په يوه بوختوونکي فرمټ
کې د پېښې ژورې يا په زړه پورې او راښکونکو برخو ته ځي.
په فيچر کې د يوې پېښې د ورستيو جزئياتو د وړاندې کولو هڅه نه کېږي ،بلکې
موضوع ته له يوې بېلې او ژورې زاويې څخه کتل کېږي .په فيچر کې د خبلایر
کوښښ پر دې وي ،چې مخاطبان د يادې موضوع يا پېښې له کومو زاويو خبر
نه دي او څنګه کولی شي يو داسې اړخ ورکړي ،چې د هغوی خبري تنده او
ذوق دواړه خړوب کړي .دلته د خبري تندې او ذوق ګډ راتګ په دې معنا دي،
چې فيچر يو ګډ خبري او ادبي ژانر دی .په ادبي اړخ کې مونږ د مخاطبانو ذوق
خړوبوو.)7۵:1 (.
 -6 ،۳پیکیجpackage
تاسې په بازار کي بېالبېل خوراکې توکي رانيسی او په يوه کڅوړه کې يې
اچوی .وروسته چې کور ته راځئ ،ټول سره جال کوئ او پردې غور کوئ ،چې
بېګاه ته کوم خواړه پاخه کړئ پيکيج هم دغسې يو شی دی.
پيکيج پراخو مطالبو ته د خبرد لېږدولو نوې او نوښتګره الر ده .پيکيج د
خبرونو يوه داسې کڅوړه ده ،چې خبر ،کرکټرونه ،خبرې اتري ،تفريح
(موزيک) او بېالبېل نور توکي پکې ځای په ځای کېږي .پيکيج پخپله سپړيزه او
تشريحي وينا نه ده ،خو په چوکاټ کې يې د يوې موضوع د حقيقي اړخونو او
اغيزو الري کيسه وړاندې کېږي .په تلويزيونونو کې ډېری دود پکيجونه پر
ټولنيزو سوژو راڅرخي په ژمي کې د ښونځيو د ماشومانو بوختياوې .په کابل
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کې د پارکونو ستونزه په باران او واورو کې د کابل ښار د سرکونو بد وضعيت
او ډنډ اوبه او دغه راز ټولنيز مسائل د پکيجونو سوژې جوړوي .پيکيجونه
زياتره پريوه ټاکلي محور او موضوع را څرخی او دڅيړنی الره خپلوي په
سياسي او ټولنيزو پکيجونو کې د ټولو اړخونو خبري را اخيستل کېږي ،که
خبلایر د مقابل اړخ کليپ او تصوير بريالی نه شي ،د انډول ساتنې په موخه يې
تليفوني او يا متني نظر اخلي.
پکيج ،چې مونږ يې د فيچر ليکنو  softnewsيوه برخه ګڼلی شو په داسې ډول
ترتيب کېږي ،چې د مخاطب راښکون ترپايه ورسره وساتي .پکيجونه زياتره
پرهغو حاالتو کې کارول کېږي ،چې په خبري رپوټ او مرکه کې موضوع په
سمه توګه ونه سپړل شي ،يا دا چې موضوع پيچلې وي خو په دې نه ارزي
چې ټوله خپرونه ورته ځانګړې شي.
د پکيج لپاره خبرياالن ډېر زيات توکي راټولوي .بېالبېلې مرکې ،دسيمې او
سوژې مختلف تصويرونه هغه څه دي چې خبرياالن په انتخاب کي له ستونزو
سره مخامخوي ،ځکه هغوی پردې فکر کې وي چې کومې مرکې او تصويرونه
وباسي ،چې پر وخت په لنډ چوکاټ کې خپله کڅوړه سره وتړي.
د خبري ساعتونو پکيجونه زياتره يي له څلورو دقيقو څخه نه زياتېږي ،خو
خبري ساعتونه وروسته د خبرونو په اوږدو کې  8اتو دقيقو ته غځېږي .ښه
پکيج د خبلایر له نوښت او ښې مرکې سره تړلی دی .په پکيج کې راغونډ شوي
نظرونه بايد د رپوټ له موضوع سره تړلي او تازه وي .په اوس مهالي نړۍ کې
خبرياالن خپل زياتره توکي ويډيويي متن او نريشن پخپله کوي او آن په زياتو
مواردو کې د کمره مين او ويډيو ايډيټر دنده هم پخپله پر مخ وړي.
له متن ليکنې مخکې پردې څيزونو غور وکړئ:
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 - 1څه غواړئ چې په پکيج کې يې وړاندي کړئ؟
 - 2ايا موضوع مو د پکيج لپاره وړ ده ؟ درنه رپوټ نه شي؟
 - 3پر لومړيو توکو يې کار وکړئ ،يو څه ورته راغونډ کړئ؟
 - 4خپلې پوښتنې چمتو کړئ ،د څه په اړه پوښتنې کوئ؟
 - 5په خپل وخت مرکې ته ورشئ؟
 - 6خپل موضوعي تصويرونه ( )B-ROLLچمتو کړئ د موضوع ،د
مرکچيانو د دفتر  ،ادارې او داسې نور.
 – 7د مرکو پر وخت ښه غوږ ونيسئ ،چې څه وايي ،هر څه مو که په خوښه
ندي ،بيا ،بيا ورنه پوښتنه وکړئ.)77:1(.
 -7 ،۳ګډه خپرونه Combines program
ترکيبي خپرونې يا  Combinesprogramجوت تعريف نلري ،ځکه بېالبېل
ژانرونه پکې کارول کېږي ،خو موږ په تلويزيون کې دوه ډوله دا ډول خپرونې لرو.
يوه يې خبري ګډې خپرونې دي ،چې زياتره يې خبر ،رپوټ ،مرکې ،ګردي ميز،
تليفوني اړيکې ،سکايپ ،فيچري شانرونه ،مستند او داسې نور پکې کاريږي .دا ډول
خپرونې زياتره په خبري چينلونو کې دود يا رواج لري .دويم ډول ګډې خپرونې،
تحقيقي ،خبري ،تفريحي او روزينزې دي ،چې د وينديانو متفاوت وينايز او تصويري
حرکات ،بېالبېلې سيالۍ ،نندارې ،خبرې اترې ،مرکې ،ذهني ازموينې ،شعر او
ترانې د مخاطبانو ګډون او فيچري توکي ټول پکې شامل دي.
دا ډول خپرونې د نړۍ په ګڼو تلويزيونونو کې رواج لري او د پراخو مخاطبانو د
ذوقونو په پام کې نېولو سره خورا زيات مخاطبان هم لري.
کله کله بېړنۍ پېښې يا يوه مهمه او تازه پېښه رامنځ ته کېږي ،تلويزيوني مديران د
پېښې دغسې حاالتو کې ګډې ترکيبي خپرونې جوړه وي ،په دا ډول خپرونو کې
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رپوټ ،مرکه ،تليفوني اړيکې ،د پېښې عيني مشاهدات ،له سيمې نه د خبلایر ژوندۍ
اړيکه ،د خبر خونې له مدير يا شنونکي سره دوه کسيزه مرکه په فيسبوک او نورو
ټولنيزو شبکو کې د خلکو تبصرې او دا ډول نور مطالب يو ځای کېږي.
دا مهال د خبر خونې يوه ستره برخه کارکوونکي دبېړنۍ /تازه پېښې پر پوښښ
بوختېږي ،خو يوه بله برخه د خبرخونې پر نورو چارو ګومارل کېږي.
 -8 ،۳خبري مستندNews Documinntary
مونږ خپلو رسنيو کې خورا کمه يا هم په نشست برابر مستند لرو .زمونږ
مخاطب په ذهن کې هم مستند يوازې پر ځانګړو موضوعاتو (د ژويو ،ځمکه
او ستوريو) تمرکز انځور شوی دی.
په خبری مستند کې ډېر ځله پخپله خبلایر د يو مرکز کردار يا راوي په توګه
برخه اخلي ،بېالبېلو صحنو کې حاضرېږي ،دا ډول حضور او په سختو حاالتو
او شرايطو کې د اطالعاتو حصول او بيا له مخاطبانو سره د هغو ويش ،خبلایر
ته په مستند کې د مخاطبانو د اتل رول ورکوي.
خبري مستندونه زياتره د عامه ذهنيت او باور د بدلون او يا هم د قناعت
راوستلو په موخه جوړېږي ،د خبري مستند موخه دا ده ،چې يوه پېښه،
موضوعاتو سياسي مسئله له تحليل او څيړنې سره يو ځای وړاندې کړي.
د نړۍ سترې تلويزيوني شبکې  ،CNNالجزيره BBC ،او دا ډول نورې رسنۍ
ځانګړي خبري مستندونه دي او مستند لري ،چې له  ۳0تر  ۶0دقيقو يا هم ال
ډېر وخت اخلي.

208

 -9 ،۳له خبر اخوا یا inside story
په خبرونو او خبري رپوټونو کې د خبرياالنو تمرکز د پېښې پر شپږګونو
پوښتنو وي او هڅه کوي دغو پښتنو ته ځوابونه ومومي ،خو له دې خوا ډېر نور
مسائل

هم

د ي،

چې

شننې

او

څيړلو

ته

يې

اړتيا

ده.

هره پېښه تر شاه نورې پېښې زېږوي او دغه پېښې چې زياتره په سافټ بڼه کې
توليدېږي تر خبري بوليټنونو وروسته ،له خبر اخوا ،ماوراخبر Inside story
په نومونو ،په ځانګړو خبرونو کې د فيچر ځانګړی رپوټ ،پکيج ،خبر مستند
مرکې او ګردی ميز يا سکايپ او تليفوني تماس په چوکاټ کې خپرېږي.
په تفريحي او ټولنيزو چينلونو کې خبرونه زياتره د ساعت او ځانګړي خبري
پوښښ پر بنسټ ويشل کېږي او د پېښو سپړنې ته هومره پام نه کوي ،خو په
خبري چينلونو کې دې مسالې ته زيات ارزښت ورکول کېږي ،ځکه دلته د فيچر
ځانګړی رپوټ او مستند د وخت په تړاو بنديز نشته .په خبري چينلونو کې
سخت خبرونه او د هغو رپوټونه په خبري سرويس کې د سرټکو او بوليټن په
چوکاټ کې خپرېږي ،خو له خبري بوليټن او له سختو خبرونو نه ورورسته
ځآنګړي رپوټونه خپرېږي ،کيسې ،نيوز ،پکيج ،فيچر او يو نيم مستند خپروي.
له خبر اخوا کې زياتره د سختو خبرونو پر جزئياتو او بېالبېلو زاويو خبرې
کېږيي ،موږ په خبري بوليټن کې پاکستان د ولسمشر اشرف غنی پر سفر سخت
خبر او رپوټ لرو ،خو په ماوراء خبر کې يې تحليل او سپړنه کوو؛ دلته د
سفر په ارزښت ،الملونه اټکلي پايلو او نورو حاشيوي مسايلو غږيږو .دلته
کيدی شي له موږ سره شنونکي ،د چارواکو ،کارپوهان ،په تيليفون باندی د
ولسمشر وياند ،د سوداګرۍ خونې کوم چارواکي او يا عام ليدونکي وی .له
خبر اخوا په تيليفونو کې توپير کوي .يو شمير رسنۍ موضوعي عمل کوي او
يو شمير نوري هغه څو موضوعي .د بېلګې په توګه د کابل نيوز نن /خبر او
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نظر يو موضوعي سپړنې دي ،خو د طلوع نيوز فرا خبر خپرونه څو
موضوعي ده.
 -۱0 ،۳د خلکو voxpopo
د خلکو غږ يا واکسپاپ يو التيني )  )voxpouliاطالع ده ،چې په رپوټونو،
پکيجونو او فيچرونو کې زياته کارول کېږي.
واکسپاپ زياتره د ورځنيو مسايلو په اړه د عامو خلکو نظر دی اول  ۳0تر
 ۴0سانيو پوری اوږدېږي ،په واکسپاپ کې مرکچيان بې نومه کسان وي او
زياتره په نا څاپي ډول مرکې سره مخ کېږي .کېدای شي تاسې په ښار کې له
شاوخوا کسانو سره د واکسپاپ لپاره خبرې کړې وي ،خو د رپوټ لپاره مو
يوازې دريو کسانو خبرې د خپرېدو وړ دي .يو شمير خبرياالن په خپلو
رپوټونو او فيچري کڅوړو کې واکسپاپ ته زياته ارزښت ورکوي خو ځيني
نور بيا له دا ډول مرکو نه زيات بد وړي .که حقيقت ووايو واکسپاپ کله ،کله
تر ځانګړې مرکې هم سخت شي ،دا ځکه چې ډېر لږ خلک ډېر لږ د
تلويزيون د کمري پر وړاندې خبرو ته چمتو کېږي .په واکسپاپ کې خلک
زياتره له يوې څرګندې پوښتنې سره مخ کېږي او مرکچيان بيا هم زياتره عام
خلک اومحصالن وي .ستاسې پوښتنه کيدای شي داسې وي ،ولسي جرګې
وزيران استيضاح نه کړل ،يو شمير وکيالن وايې د جرګې ځينو وکيالنو
رشوت (بډې) اخيستې دې ،ښاروال سرکونه نه جوړوي ،تاسې له ښاروالۍ نه
څه غواړئ؟ او داسې نور .د واکسپاپ اخيستل په دې ستونزمن دي ،چې تاسې
ناڅاپي کې د يو چا پر وړاندې درېږئ او خپله موضوع ورسره مطرح کوئ.
مقابل لوری په رواني او ارواحي لحاظه خبرو ته چمتو نه دی او له تياري
پرته د خپلو خبرو څرنګتيا په تړاو ويرېږي ،تلويزيوني واکسپاپ له راډيويي
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او نورو هغو ځکه جنجالي دي ،چې دلته پر سکرين د شخص څهره ښودل
کېږی او هغه د خپلو خبرو پر وړاندې يو ډول مسئوليت انګيري د بشپړې
استفادې خبريالۍ ( )criticaljornalismپراختيا او په سافټ نيوز چوکاټ
کې د توليدي رپوټونو زياتطدو پرسياست خلکو باور ،يا عامه ذهنيت زيانمن
کړئ او ډېر لږ دې ته چمتو کېږي چي د يوې سياسي مسالې په اړه خپل نظر
ووايي .په انتقادي خبريالۍ کې عمومي پرنسيب پر واکمن سياست نيوکې دي
او دا چې سياست د خبر او ژورناليزم موضوع او بنسټ جوړوي پر خبرونو
او رسنيو کې يې هم اغيز زيان من دی تاسې به ډېر ځله په ښار کې له خلکو
اوريدلي وي چی «پرېږده بابا سياست ټول دروغ دي زه که نظر درکړم
څوک ورته غوږ ږدي ورکوه يې» دا له همدې انتقادي وزمه واکمن وضيعت
نه د سياست په تړاو د خلکو نظر دس چې اغيزې يې خبر او رسنيو ته هم
سرايت کوي ،واکسپاپ په يوازې سر ستاسې په درد نه خوري ،ځکه دا ديوې
ښکاره موضوع په اړه دخلکو لوری او عامه ذهنيت ښيي .په واکسپاپ کې
خبرياالن مکلف دي چې خپلو مرکچيانو ته تر هر څه وړاندې موضوع
وسپړي د خبرو روحيه ورکړي او د ملګرتيا او صميميت په فضاء کې ترې
نظر واخلي ،هيڅکله هم توند خويه مه اوسئ او مه هم فکر کوئ ،چې په
واکسپاپ سره په مرکچيانو او په تلويزيون کې د هغو تصوير په خپريدو
احسان کوئ ،کېدای شي ځينې بد مغزه کسان مو خبرو ته غوږ کېږدي او
سپکو سپورته يی زړه وي په دې صورت کې تاسي بحث مکوئ خو کوښښ
وکړئ چې ارامه يې کړئ وخاندئ او لهجه مو نرمه کړئ يا مخ ورنه واړوئ
او له بل چا سره خبرې پيل کړئ.
ستاسې واکسپاپ د مستند لپاره نه دی ،چې موقعيت او لوکيشن يې له موضوع
سره متناسب غوره کړئ .تاسې فيچر ،رپوټ يا پکيج ته غږ راوړئ او دا
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مهمه ده ،چې له غږ او شور ليرې موقعيت ورته غوره کړئ ،په واکسپاپ او
سونډ بايټ اخيستو کې د موقعيت تغير مهم دی ،ځکه پر يوه ځای د څو کسانو
نظر اخيستل مخاطبان ستومانه کوي.
 -۱۱ ،۳سونډ بایت او کلیپ څنګه واخلو؟
سونډ بايټونه او کليپونه په تلويزوني خپرونو او رپوټونه کې ډېر کارول کېږي د
وخت د مديريت په پام کې نيولو سره لند او روښانه سونډ بايټونه ستاسې کار ډېر
اسانه کوي.
سونډ بايټ او کليپ تاسې له ځانګړې مرکې جال کولی شئ .د کليپ اخيستلو
پرمهال موږ له درې ډوله کسانو سره مخامخ کېږو:
يوه ډله کارپوهان ،چارواکي او مسئوالن پر موضوع مسلطه او  updateدي له
تاسې کېدای شي وپوښتی ،چې د موضوع په کوم اړخ درته وغږږي ،دويمه ډله
کارپوهان پر موضوع نه پوهېږي او له تاسې معلومات غواړي .دا ډول کسان
تاسې ته له فرمايش سره سم کليپ درکوي ،خو څومره چې شونې وي له دا ډول
کسانو سره له مرکو ډډه کوئ.
درېيمه ډله هغه کارپوهان دي ،چې خپل نظر لري او غواړي ستاسې د رپوټ،
پکيج او فيچر محور وګرځي .دا ډول کسان بايد په الرښودو ،سپړيزو او
ننګوونکو پوښتنو د خپلې اصلي موضوع په لور بوځئ.
 -۱۲ ،۳پروفایل  ptofileڅنګه ولیکو؟
پروفايل يا دوديز پورتريت يو کيسه ييز ژورناليستيک ژانر دی چې زياتره پر
يوه فرد او کس متمرکز وي .په پروفايل کې زياتره د يوه کس د ژوند ،فعاليتونو
او نورو راښکونکو مسايلو په تړاو خبرې کېږي .
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پروفايل د يوه کس دزوکړې ،کاليزې ،تلين ،د يوې ورزشي لوبډلې د برياليتوب،
د يوه لوبغاړي ،لوبډلې کپتان يا مشر پر ژوندانه او همدا راز سياسي ،اقتصادي
او ټولنيزو شخصيتونو باندې ليکل کېږي .د عبدالحق پر ژوند ،مبارزو،
فعاليتونو او بالخره د ده د وژلو په اړه ډېر ښه پروفائل ليکل کېږي .همدا ډول
مستند پروفايلونه د نړۍ په ډېرو مشهورو تلويزيوني شبکو ،په ځانګړي توګه د
الجزيره ،د الوثايقه ،بي بي سي او سي اين اين کې زيات خپرېږي .پر داسې
خپرونو زياتره خلک د مستند ګمان کوي ،په حقيقت کې دا پروفايل يا مستند
پروفايلونه دي ،چې د پېښې او موضوع اصلي کرکټر شخص يا فر د وي او
ټولې اړوندې پېښې د همدغه کس پر محور باندې راڅرخي .په ټوليز ډول د
پروفايل په اړه داسې ذهنيت او برداشت دی ،چې يوازې د يوه کس پېژندګلوي
ده ،خو د پروفايل اصلي بڼه د کس د پېژندګلوۍ ترڅنګ ،دهغه سياسي ژوند او
په سياسي ټولنيزو ،فرهنګي او نورو فعاليتونو کې د هغه ګډون د فرد اوسېدل د
زمان تاريخ او پېښې ټول پکې راتالی شي.
 -۱۳ ،۳مرکه په تلویزیون کې
په ټوليز ډول د دوکسانو ترمنځ د يوې خبري ،سياسي ،ټولنيزاو يا د يوې بلې
ارزښتناکې مسالې په اړه د خبرو اترو بهير ته په خبريالۍ کې مرکه وايي .د
عامو خبرو اترو او د مرکې د خبرو اترو ترمنځ توپير په دې کې دی ،چې
خبرې اترې يوازې د دوکسانو ترمنځ د بحث مشاجره او يا هم د عادي مسايلو په
تړاو ،خو مرکه له ژورناليستيک اړخه په ځانګړو او ټاکونکو پوښتنو ترسره
کېږي.
مرکه د څو موخو لپاره ترسره کېږي.
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انډول ،اطالع او ننګول.

 -۱۴ ،۳ګردی میز Round table
په تلويزيون کې د نور رسنيو پرتله له ګردي ميزونو نه ډيره ګټه اخيستل کېږي.
په ګردي ميز کې د يوه کس ګډون په دې معنا ،چې ميز چلوونکی ځانګړې
مرکه کوي.
غالب باور دادي ،چې ګردي ميزونه د نورو توليدي خپرونو پرتله ارزانه
پرېوځي او تلويزيونونه هم له دې امله زيات ارزښت ورکوي.
دغه باور ت ريوه بريده سم دی ،خو د ګردي ميز انتخاب المل يوازې مالي او
بودجوي مسايل نه دي ،ځکه د نړۍ مشهور او بډايي تلويزيوني شبکې هم دغه
راز ګردي ميزونه لري .ددا ډول خپرونو موضوع زياتره ورځني تاوده سياسي
مسايل وي خو پرنور فرهنګي ،کلتوري او د ولسواکي او ښځو د حقوقو پر
مسايلو همه په ګردي ميزونو کې بحث کېږي.
د ګردي ميزونو لپاره معياري وخت  ۴۵دقيقې دی ،چې له ( )10تر ( )1۵دقيقو
پورې وخت چلوونکي په پوښتنو  ۳0دقيقي پوښتنو ته د ځواب ويلو لپاره
ورکوي ،موږ له دې زيات وخت هم لرو ،چې تر( )۶0دقيقو پورې رسېږي ،خو
که له دې ډېريږي د مخاطبانو لپاره ستومانووکی وي.
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ګردي ميزونه د ژور بحثونو فکرونو د تبادلي ،عامه ذهنيت د روښانتيا ،عامه
افکارو د الرښوونې د دريځونو د تثبيت ،ترويج او مالتړ په برخه کې رغنده
رول لوبوي .ګردي ميزونه د انتقادي خبريالۍ يوه برخه ده او تر ډېره دا انتقادی
اړخ پکې د حکومت چارواکي وي .په بشپړه انتقادي خبريالۍ د والړو ګرديو
ميزونو زيات دا دي ،چې په نيمه ديموکراتو اوهغو هيوادونو کې ،چې هلته ثبات
متزلزل وي ،واکمن نظام د مشروعيت او بحران د مديريت په برخه کې له
ستونزو سره مخامخوي.
« -۱۵ ،۳ویډیویې بحث»
د ټوليزو شبکو او ويډيو اړيکو په پراختيا سره تلويزوني بحثونه د تنوع او
راښکون امکانات ډېر شوي .د سکايپ او دا ډول نورو ويډيو ليږدوونکو شبکو
له کنفرانس کال جوړوي .هغه تلويزونونه ،چې په pcrاو Mcrکې له پراخو
تخنيکي وسائيلو او پرمختللو مسکرونو ( )Multiplesourcesنه برخمن دي،
پر يوه مهال پر سکرين د ګڼو ويډيو او اډيو ()Audio+pictureاړيکو د
ټينګولو وړتيا لري .په داسې بحثونو کې تر ټولو مهم شی د ميلمنو تنوع دی.
ځکه چې تاسې پر يوه وخت کې له امريکا ،جرمنی ،کابل او پېښور څخه د
کورنيو او بهرنيو ميلمنو څلور اړيکې تينګولی شئ ،خو په سکايپ کې بايد تاسې
د هرې اړيکې لپاره يوه سرچينه ) )sourceولري .په ويډيويي يا تيليفوني
بحثونو کې ستاسې ميلمانه کېدای شي له دفتر يا کورنه پر کرښه وي ،خو تاسې
معموالً دا چاره له خپلې سټوډيو کوئ .سکايپ ،تيليفوني او نورو شبکو له الرې
له سټوډيو سره د افرادو نښلول ستاسې کارنه دي ،دغه جنجال ټول د توليد په
کنټرول خونه کې د توليد برخې کارکوونکو او خپرونې الرښود د پرمخ وړي
تاسي يوازې خپل بحث پرمخ وړئ .په دا ډول بحثونو کې ستاسې ډېر پام بايد د
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پر ليکو ميلمنو ( )guest=comlineغږ ته وي ،د غږ او تصوير کيفيت
سرچينه (  )sourceورکول او نورې تخنيکي چارې يې ستاسې مالتړې توليدي
ډله کوي.
په افغانستان کې د مخابراتي شبکو د انټرنيټي خدماتو ټيټ کيفيت او ضعيف عمل
ته پام سره کېدای شي ستاسې ځيني ميلمانه د غږ يا تصوير د ورکېدو له امله له
بحث ته ورک شي ،خو تاسې بايد خپله روحيه او پر موضوع تمرکز له السه
ورنه کړئ .د دغسې ستونزو د مخنيوي لپاره تاسې بايد پرمتبادلو الرو غور
کړي وي ،يا مو بل ميلمه راغوښتی وي او يا مو ترڅنګ سټوډيو نه هلته ناست
ميلمه له بحث سره ملګري شي .دغه وخت چې تاسې په ژوندي خبرونه کې
ناست ياست تر ټولو زيات مسئوليت د خپرونې الرښود او د توليد ډلې ته راجع
کېږي .هغوی په دې لټه کې دي چې له السه ورکړي ميلمانه بېرته له سټوډيو
سره ونښلوي او يا د خپرونې او بحث لپاره نوي ميلمانه ومومي.
په تيليفوني اړيکو کې به ستاسې ستونزې ژر اوراې شي ،خو ويډيويې اړيکې يو
څه وخت غواړي چه ميلمه مو بېرته د تلويزون په پرده راڅرګند شي.
سترې او نړيوالې شبکې د نړۍ په کچه خبري پېښو د پوښښ لپاره  SNGيا
) (satellaife news gatteringکاروي .په دې سيستم کې چې اس يې ډېره
پرمختللې بڼه ()DSNGکاريږي ،له سټوډيو سره د سپوږمکۍ له الرې تصوير
نښلېږي ،په ( )DSNGسره تلويزون کولی شي د پېښې له ځايه ژوندۍ
خپرونې ،او يا له يوه چا سره ژوندۍ مرکه ورکړي.
 -۱۶ ،۳ګردي میزونه ولې ژوندي خپرېږي؟
په تلويزوني خپرونو کې تر ټولو کم لګښته خپرونې ګردي ميزونه او مرکې دي.
په ګرديو ميزونو او هغو خپرونوکې چې (  )Indoorتوليدېږي ،د(Pcrاو)Mcr
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کارکوونکو يا د نشراتو برخې له کارکوونکو کار اخيستل کېږی ،خوپه
( )Outdoorتوليدي خپرونو کې معموالً توليدي ډله پکار پسې وځي.
د توليدي ډلې (فلم) اخيستونکي ،دسويچ مسئول ،رڼا مسئول ،ډايرکټر ،پروډيو
سر ،موتر چلوونکې) په وتلو سره دفتر د ظرفيت ،مالياو او بشري سرچينو له
اړخه ډېر لګښت کوي ،خو که خپرونه په سټوډيو کې توليدېږي ،يوازې د
سټوډيو يا (  )onairکارکوونکي پکې بوختېږي ،په افغانستان کې په ګرديو
ميزونو د تلويزيونونو زيات تمرکز يو المل همدا دی چې دا ډول خپرونې هم
پرډيوسر ته اسانه دي او هم له مالي پلوه د تلويزيون ادارې ته په وړ بيه
پرېوځي.
 -۱7 ،۳یو ښه رپوټ لنډ ،روښانه او کره وي
د يوه داخلي ټپ او زيان لپاره  laceration and contusionبايد يو خبلایر
ساده کلمې وکاروي .که چېرې يوه
تخنيکي کلمه د يوه سم مفهوم د
وړاندې کولو لپاره کارول کيږي ،ښه
دا ده ،چې تعريف هم ورسره وي .د
بېلګې په توګه د نړېوالې انرژۍ په
اړه يوه رپوټ کې د ډبرو د سکرو او
نفتو په اړه بايد يو لنډ لست ورکړل
شي ،چې په دغو موادو کې کوم څه
راځي ،تېل ،ګاز او داسې نور.

(شکل
)۳:1http://thecontextuallife.com/tag/inte
rviews/page/2/

خبرياالن بايد د يوې ناوړه کلمې په ځای يوه روښانه کلمه استعمال کړي ،چې
اورېدونکې مغشوش نه کړي.
217

که چېرې د ښار شورا د مړو د ښخولو په چاره کې د اسانتياوو د رامنځ ته کيدو
په پلوۍ رايه ورکړه ،نو په راډيو يا ورځپاڼه کې بايد خلکو ته وويل شي ،چې
ښاريان په ښار کې د يوې نوې هديرې د جوړولو پالن لري.
په رپوټ ليکلو کې يوه مهمه موضوع دا ده ،چې اوريدونکو ته د پېښې په اړه
وغږيږو .ښه دا ده ،چې ورته ووايو څه پېښ شول .د بېلګې په توګه د دې پر
ځای چې د وير په مراسمو کې د يوې کورنۍ د ګډون په اړه ووايو د وير مراسم
داسې انځور کړو ،چې څه ډول خلکو يو بل په غېږ کې نيول او ژړا يې کوله يا
دا چې اوريدونکو ته د دې پر ځای چې ووايو ،هغه جګه ونه لري ،ووايو هغه
له ور يا دروازې ته د ننوتو لپاره ټيټ شو .د يوه کره رپوټ ليکل ډېر مهم دي.
ګرامر ،ليکدود ،امال ،نيټه ،پته ،ارقام ،او نور جزيئات مهم دي .په غلطه د يوه
کس د نوم يا عمر يا پتې اخيستل تېروتنه ده ،چې کولی شي د خبلایر اعتبار
راټيټ کړي .يو کره رپوټ يوه کيسه بيانوي ،نه يو لوری او نه بل لوری .دا په
دې معنی ،چې د يو خبر هرڅه د سرليک په اړه وي ،بلکې د دې معنا داده ،چې
يو خبلایر بايد هغه مهم معلومات،
چې کولی شي رپوټ تحريف
کړي ،پرېږدي .د بېلګې په توګه
د خولې د سرطان د کشف په اړه
د يوې ازموينې ليکل بيانوي ،چې
پخوانۍ ازموينې د اعتبار وړ نه
دي .که نوې ازموينې چټکې وي
بايد خبلایر يې په اړه ووايي ( د
خبر د کره توب په اړه به په

(شکل
)۳:2http://thecontextuallife.com/tag/interviews/pag
e/2/

څلورم څپرکي کې وغږېږو).
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 -۱8 ،۳سرټکي Lead
د هر رپوټ پيل  leadبلل کېږي .دا د لوستونکي د ورماتولو لپاره دی ،چې د
لوستونکي ،اورېدونکي او ليدونکي پام رپوټ ته واړوي .دوه ډوله سرټکي شته:
کلک سرټکي او نرم سرټکي .يو کلک سرټکی د رپوټ بنسټيز واقعيتونه
خالصه کوي ،حال دا چې نرم سرټکي ظاهري بڼه تنظيموي يا هم ځانګړتياوی
بيانوي.
بله طريقه ،چې د کلکو او نرمو سرټکو ترمنځ توپير روښانوي داده ،چې کلک
سرټکي د خبر څه دي؟ پوښتنې ته ځواب وايي .دغه دواړه سرټکي د خبري
رپوټونو لپاره کارول کيدای شي .کلک سرټکي ښايي په الندې ډول وي :د
ياغيانو پخوانی مشر شاه جهان په سلو کې له اتيا نه ډېرو رايو په ګټلو سره د
لومړي وزير په توګه وټاکل شو ،دا د  1۳91کال راهيسې لومړني دموکراتيک
انتخابات دي.
خو نرم سرټکي ښایي ،چې داسې وي:
شاه جهان په يونګ ټاون کې لوی شوی او له هماغه کوچنيوالي نه يې ستر ،ستر
خوبونه ليدل .له خپل عمر نه يې غټې،
غټې خبرې کولې ،د ښونځي هلکانو
هغه پياوړی بللو .کله ،چې يوه ورځ
هغه خپل ښوونکي ته وويل ،چې يوه
ورځ به لومړی وزير شي هغه
ورباندې وخندل.

(شکل
)۳:۳http://www.melbournedailysta
r.com/tag/obama/

اوس هيڅوک ورباندې نه خاندي هغه
تېره ورځ د  80په سلو کې رايو په ګټلو وټاکل شو .له  1۳91کال راهيسي د
219

لومړي ځل لپاره په دموکراتيکه توګه مشر وټاکل شو .لکه څرنګه ،چې ليدل
کېږي کلک سرټکي د نرمو سرټکو په پرتله لنډ دي .په دې دواړو سرټکو کې
هره جمله درپوټ يوه مهمه موضوع څرګنده وي او دواړه ډوله سرټکي د يوه
رپوټ با ارزښته توکي بلل کېږي.
د سمو سرټکو ټاکل له څو عاملونو سره تړلي دي ،چې په دې کې د رپوټ
ارزښت ،وخت او نشر يې د خبري ادارې ډول راځي .مزي لرونکي خدمتونه،
پرليکه  onlineخبري سايټونه او راډيويي خبرونه ،چې په چټکه توګه کار
کوي ،تر ډېره له کلکو سرټکو نه کار اخلي .اوونيز پروګرامونه يا مجلې له
نرمو سرټکو کار اخلي .د نرمو سرټکو تر ټولو معمولي بڼه ( (anecdotalيا
کيسه يي سرټکي دي ،چې د لومړي وزير رپوټ ته ورته دي .يو
) (anecdotalد يوې لنډې کيسې په توګه پيژندل کېږي کله ،چې د يوه سرټکي
په توګه کارول کېږي يو غټ رپوټ تشريح کوي .ځينې وخت يو نقل قول يا يو
سوال د يوه رپوټ د پيل لپاره تر ټولو غوره دی .دغه ټول سرټکي د وروسته
پاتې سرټکو په نامه يادېږي ،ځکه لوستونکي د څو جملو په لوستلو انتظار
باسي ،چې رپوټ د څه په اړه دی؟(.)2۴:1
 -۱9 ،۳د رپوټ جوړښت
ټول رپوټونه د انسان د مال تير په څير سره ورته جوړښتونه لري يا لږ تر لږه
هماغه شان بايد وي له جوړښت نه پرته رپوټونه په حقيقت کې سره يو ځای
شوي واقعيتونه دي .ددې لپاره ،چې يو رپوټ له مفهومه ډک وي ،جوړښت يې
ډېر ارزښتناک او مهم دی ،خو ټول رپوټونه بايد سره ورته جوړښت ونه لري.
ښه ليکواالن د رپوټ لپاره تر ټولو ښه جوړښت انتخابوي.
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 -۲0 ،۳سرچپه هرم Inverted Pyramid
ډېر شمېر خبري رپوټونه په مهمو معلوماتو پيلېږي .د دويزه رپوټونو جوړښت
کيسه له شاه وخوا  100کلونو وړاندې پيل شوې ده .د معکوس هرم په بڼه د
رپوټ مهم معلومات په لومړي سر کې راځي او وروسته بيا نور معلومات د
هغې د ارزښت په پام کې نيولو

سره په رپوټ کې ځای

په ځای کېږي .دا بڼه د مهمو

خبرونو لپاره ،چې

وخت هم پکې مهم وي ګټوره

ده.

کله چې تاسو لومړنی کس وئ ،چې د يوې پېښې په اړه معلومات ورکړئ نو
تاسو به وغواړئ هغې موضوع ته ،چې پېښه شوې ده ،د رپوټ په لومړي سر
کې ځای ورکړئ .د بېلګې په توګه د يوه ستر طوفان په اړه رپوټ به د هغې له
زيانونو او پراخو ويجاړيو پيل شي.
د معکوس هرم په جوړښت کې هغه معلومات ،چې له دې سرټکي وروسته
راځي موضوع ته پراختيا ورکوي .د طوفان د رپوټ په برخه کې ليکوال د
زيانونو يو بد انځور وړاندې کوي .وروسته هغه کسان ،چې ژوندي پاتې دي را
اخلي او بيا وروسته د بيړنيو مرستو ډلې هم پکې شاملوي.
مرستندويه پروګرامونه اصلي متن پياوړی کوي .جزيئات وړاندې کوي او د
طوفان په اړه پخوانۍ پېښې او معلومات هم ورسره يو ځای کوي په اوږدو
رپوټونو کې خبرياالن دويم الس معلومات هم شاملوي ،چې په لومړي متن
پورې تړاو لري خو نيغ به نيغه ورسره نسبت نه لري .د بېلګې په توګه د طوفان
په رپوټ کې له پېښې د ژونديو پاتې شوو کسانو د اړتياوو او نړيوالو
مرستندويانو اوږد مهاله مرستې د ثانوي معلوماتو په لمن کې رانغښتل کېږي .د
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دغه جوړښت ښه والی په دې کې دی ،چې اډيټر کولی شي د رپوټ وروستۍ
برخه پرته له دې ،چې اصلي معلومات له منځته والړ شي له رپوټ نه لرې
کړي.
 -۲۱ ،۳شګلنه ګړۍ Hourglass
د معکوس هرم بدل شوی جوړښت بڼې ته شګلنه ګړۍ وايي دا هم په ورته بڼه
پيلېږي يعنې دا چې رپوټ په اصلي معلوماتو
پيلېږي خو بيا وروسته ورو ورو د کيسې بڼه
خپلوي .معموالً پېښې په زماني ترتيب ويل
کېږي.
د پراخ طوفان په رپوټ کې خبلایر خپل رپوټ په سرټکي پيلوي بيا وروسته څو
پروګرامونه ور زياتوي او وروسته د طوفان کيسه د يو عيني شاهد له خولې
بيانوي .کيدای شي خبلایر د بزګر احمد خان له قوله ووايي ،چې نوموړی وايي:
(دی په کرونده کې ؤ ،چې باد پيل شو) او په دې توګه د شګلنې ګړۍ دغه برخه
هم بشپړه شي.
 -۲۲ ،۳د الماس بڼه Diamond
د رپوټونو يو بل ډول د الماس جوړښت دی .خبلایر رپوټ
د يو چا له خولې د يوې کيسې په کولو پيلوي ،چې
وروسته بيا د رپوټ د ارزښت څرګندولو په موخه د هغې
لمن پراخېږي او په پای کې خبلایر د رپوټ د انفرادي کرکټرونو په کيسه د
رپوټ لمن رانغاړي.
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هغه خبرياالن ،چې له دې جوړښت نه کار اخلي ددې لپاره ،چې وښيي رپوټ
مهم دی د  Nut Paragraphيا  Nut graphله وسيلې څخه کار اخلي .د
 nutيا زړي کلمه د رپوټ مرکزي برخه راجوتوي .د

Portland

 Oregonianد ورځپاڼې مدير  Jack Hartوايي( :نټ ګراف هغو پوښتنو ته
وايي ،چې په سرټکي کې مطرح کېږي ځواب وايي او دا روښانوي ،چې رپوټ
ولې مهم دی).
په خبري رپوټ کې د الماس بڼه په تلويزيوني خبرونو او د ورځپاڼو په رپوټونو
کې کارول کېږي .د ساري په توګه يو خبلایر کېدای شي د ايډز ناروغۍ د
درملنې رپوټ په يوه ناروغ چې درملنې ته اړتيا لري پيل کړي ،وروسته بيا
آزمايښتي درمل تشريح کړي يا دا ،چې دغه درمل څه ډول کار کوي .پايله
ناروغ ته د ډاکټر هغه ياداښت اخلي ،چې پکې راغلي ،د درملنې د نه اغيز په
صورت کې د ناروغ د ژوند پای ته لږې ورځې پاتې دي.
خو هره بڼه ،چې خبلایر د خپل رپوټ لپاره غوره کوي د رپوټ منځپانګه
اورې دونکي د موضوع منځ ته بيايي او يو وخت يې ساتي .د مجلې يو اډيټر
وايي( :ښه ليکنه لوستونکی هڅوي ،چې ولټوي نور څه پېښېږي).)28:1( .
که چېرته تاسو په معمولي توګه د معکوس هرم نه کار اخلئ؛ نو تمه به مو دا
وي ،چې د رپوټ وروستۍ برخه مو اډيټور درته برابره کړي .ښه نظر دا دی،
چې تاسو د ليکنې په پيل کې د خپل رپوټ لپاره يوه پايله په نظر کې ولرئ دا
دې ته ورته ده ،چې تاسو د سفر په پيل کې د خپل هدف په اړه فکر کوئ .دا د
وړاندې کولو له اړخه ،په ځانګړې توګه د خپريدونکو خبرونو په برخه کې مهم
بلل کيږي.
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د چاپي يا  onlineخبرونو په توپير خپريدونکو خبرونو کې اورېدونکي نه شي
کولی په خبر کې نظم ته پام وکړي .څېړنو ښودلې چې لوستونکي او اورېدونکي
غواړي هغه څه چې په پای کې لولي په ياد ولري ،له همدې امله ډېر
خپرې دونکي رپوټونه په يوه لنډه خالصه پای ته رسيږي او ټينګار يې د رپوټ په
مهم ټکي وي .پايله تر ډېره افتتاحيه منعکسوي ،چې په دې توګه پايله هم يوه
مهم ځای يا مهم شخص ته ورګرځي په يوه کيسه کې د زماني تسلسل له پلوه
داده ،چې په پای کې څه پېښېږي.
که چېرته يو رپوټ د ستونزو په اړه وي ښايي ،چې پايله يې حل الرې په ګوته
کړي .پايله تر ډېره د راتلونکي په اړه وي ،چې په راتلونکي کې څه پېښېږي او
ښايي چې يو رپوټ په يو لنډ بيان يا يوه پياوړي وړانديز پای ته ورسيږي که
خبره تردې اوږده شي نو ښايي ،چې د اورېدونکي د ناهيلۍ المل وګرځي.
(.)۴۵:2
 -۲۳ ،۳نسبت ورکول Attribution
د يوه خبري رپوټ او سرليکنې يا يوې نظريې ترمنځ مهم توپير په نسبت
ورکولو کې دی پوښتنې ته ځواب ورکوي ،چې څوک وايي؟ دا کار د معلوماتو
هغه سرچينه ،چې رپوټ ورځينې ورکول کېږي ،په ګوته کوي په ځانګړې توګه
کله ،چې د کومو النجمنو څرګندونو يا د پوښتنې وړ معلوماتو په اړه رپوټ
ورکول کيږي .نسبت ورکول کېدی شي څرګند يا تلميحي وي .الندې په څرګنده
توګه د نسبت ورکولو يو مثال ورکړل شوی دی.
يو سړی نيول شوی ،چې په وژنې تورن دی .د پوليسو افسر عين هللا کوهستاني
وويل( :يوه سړی په قتل تورن شو) .په دواړو حاالتو کې اورېدونکی ويلی شي،
چې د رپوټ سرچينه پوليس دی .په ډېرو خبرونو کې د نسبت ورکولو يو مهم
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المل اورېدونکي ته ددې اجازه ورکول دي ،چې پرېکړه وکړي ايا په خبر باندې
باور وکړي يا نه؟
د بېلګې په توګه شمالي کوريا تصميم ونيو ،چې خپل اټمي پروګرام وځنډوي .دا
ښايي د ځينو اوريدونکو لخوا ډېر لږ د اعتبار وړ وي او دا په دې پورې اړه
لري ،چې چا ويلي دي .د نسبت ورکولو بل دليل د خبلایر يا خبري ادارې
پرځای ،پر هغې سيمې يا کس ،چې دا بيان يې ورکړی ،د مسووليت اېښودل
دي .دا له هغوی څخه معافيت نه ردوي ،ځکه د يوه هيواد حقوقي خونديتوب تر
بل هيواد توپير لري .خو د خبريالۍ ښه بڼه داده چې روښانه شي تورونه چا
تړلي؟ يا دا چې چا يو ځانګړی دريځ خپل کړی دی؟
هغه معلومات ،چې خبلایر په نېغه ليدلي دي کولی شي د نسبت ورکولو پرته يې
بيان کړي .څرګند واقعيتونه يا منل شوي واقعيتونه نسبت ورکولو ته اړتيا نه
لري .د مثال په توګه خبلایر کولی شي د نسبت ورکولو پرته ووايي ،چې د
فوټبال په لوبه کې کومه لوبډله ګټونکې شوه ځکه په وروستۍ پايله کې شک نه
وي خو د دې ويل چې کوم کانديد په يوه سياسي مشاجره کې ګټونکی شو ،نسبت
ورکولو ته اړتيا لري که نه نو داده ،چې د واقعيت او نظريې ترمنځ مخطبان دوه
زړي پاتې کېږي.
 -۲۴ ،۳نقل قول یا لنډې څرګندونې Sound bits
خبري رپوټونه تر ډېره د خبلایر په ټکو ويل کېږي ،خو ترڅنګ يې په ډېرو
رپوټونو کې د نورو کسانو خبرې او لنډې څرګندونې هم شاملې وي .کله چې
نقل قول په اغېزناکه توګه وکارول شي په نېغ ډول د بل چا د تجربې په
شريکولو رپوټ پياوړی کېږي .په رپوټ کې له يوه وړانديز نه ګټه اخيستل
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کېدی شي اورېدونکي ته رپوټ په زړه پورې کړي ،ځکه دا وړانديز له رپوټ
سره شخصي اړيکه جوړوي.
د تعريف له مخې الزمه ده ،چې نسبت ورکړل شي ،چې اورېدونکي پوه شي چا
دا خبره کړې ده .مستقيم نقل قول د هماغه ويونکي کلمات ،لږ تر لږه د يوې
جملې په اندازه اوږدوي .دا هغه مهال کارول کېږي ،چې د ويونکي خبره د
تکرارولو ارزښت ولري .قسمي نقل قول تر ډېره په چاپي رسنيو کې کارول
کې ږي .په دې ډول نقل قول کې د ويونکي يوه کلمه يا عبارت هغه مهال ،چې د
هغه بشپړه جمله ډېره اوږده يا سرخوږونکې وي ،کارول کېږي.
خو د خبلایر مسووليت دادی ،چې د ويونکي د جملې اصلي مفهوم ورنه ګډوډ نه
شي .د بېلګې په توګه کله ،چې د فرانسې ولسمشر ژاک شيراک خپلو هيوادوالو
ته په دغه هېواد کې له يوې اونۍ اړو دوړ وروسته وينا کوله وويل چې( :که له
تبعيض سره ،چې د ټولنې لپاره د يوه زهر په څېر دی .مبارزه وکړو ،مونږ په
دوامداره توګه هيڅ شی هم نه شو جوړولی) .کله مو ،چې يو ښه نقل قول انتخاب
کړ خپل رپوټ مو د هغې پر بنسټ جوړ کړئ ،خو د امريکا د  NBCتلويزيوني
شبکې خبلایر باب داستون خبرداری ورکوي (لنډې څرګندونې د اغېزناکو
رپوټونو په ځای مه کاروئ) .هغه خبرياالن چې لنډې څرګندونې څنګ تر څنګ
کتاروي تر ډېره د لټۍ الره نيسي)۴:۳(.
 -۲۵ ،۳شمېرې
د ژورنالېزم استاد يو وخت خپلو زده کوونکو ته تشريح کړه ،چې نيک کسان
هغه کسان دي ،چې له حساب ورکولو نه ووېرېږي .د ډېرو خبرياالنو ښايي
حساب خوښ نه شي ،خو هغوی اړتيا لري ،چې پوه شي څنګه حساب ته اړتيا
لري؟
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شمېرې ممکن واقعي او د ډاډ وړ وي ،خو هغوی له تېروتنې خالي نه وي.
خبرياالن د شمېرلو وړتيا ته اړتيا لري ،چې کولی شي د يوه بې معنا او مهم عدد
ترمنځ توپير وکړلی شي که نه نو ښايي رپوټ ليکل له ګواښ سره مخامخ کړي
او په ښو يا بدو حاالتو کې له تېروتنې سره مخامخ شي .خبرياالن حسابي پوهې
ته اړتيا لري ،که نه نو هغه شمېرې به ،چې دوی يې په لټه کې دي د فهم وړ نه
وي .د ژبې د مهارتونو په څېر خبرياالن د رياضي ميخانيک ته اړتيا لري ،چې
د شميرو تر شاه پرتو اطالعاتو ته الس رسی پېدا کړي .هغوی د رياضيکي
مفاهيمو پوهېدو ته اړتيا لري ،چې وکولی شي د بانکدارۍ ،کاروبار ،اقتصادي
ځوړ او د کاروبار په برياليتوب پوه شي.
ښه خبرياالن شمېرو ته ډېر پام کوي .هغوی د نا منلو شمېرو د موندلو په برخه
کې ګړندي دي او د حساب او احصايې د علم په برخه کې اساسي پوه لري.
هغوی پوهېږي ،چې فيصدي ،نسبتونه او د شمېرو ترمنځ نورې اړيکې ومومي.
هغوی کولی شي او بايد هم وکولی شي شمېرې په هغو اطالعاتو کې ،چې
لوستونکي ورباندې په اسانی وپوهېږي تعبير کړي (.)18۴:۴
 -۲۶ ،۳د رپوټ تصحیح
هغه خبرياالن ،چې د رپوټونو لپاره نه دي ګمارل شوي د نن ورځې خبري
مجلې يا هم د سبا چاپېدونکو ورځپاڼو ته د رپوټ جوړولو لپاره خپلې نظريې د
منظورۍ او تأييد لپاره له مدير سره شريکوي .اډيټر د پېښو لېست ته له سره
کتنه کوي ،چې کومې پېښې د ارزښت وړ دي او کومې يې په رپوټ ورکولو نه
ارزي .کله ،چې تصميم ونېول شو ،نو د چاپ يا خپرېدو لپاره رپوټونه په ترتيب
سره برابرېږي.
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په دې پړاو کې ښايي تاسو فکر وکړئ ،چې مديران به زنګ ووهي يا به هم
استراحت کوي ،خو د خبر په خونه کې نېول شوې پرېکړه څه د کاڼي کرښه نه
ده او په پالن کې د بدلون ډېر امکانات شته دي .کيدای شي داسې پېښه وشي،
چې وړاندوينه يې نه کېده او يا هم داسې رپوټونه پرېښودل شي ،چې تمه کېده په
دې ډول پېښه نه شي.
ځیني نور رپوټونه نورو پلټنو ته اړتیا لري او نن به بشپړ نه شي .دا چې کوم
مطالب نشر شي او کوم نه شي ،او کوم وځنډول شي دا د خبري برخې مدیرانو،
اډیټرانو او پروډيسرانو کار دی .هغوی رپوټونه د ارزښت ،عالقې ،خبري
پرمختيا ،ځای او وخت د ارزښت پر بنسټ ترتيبوي ،خو د اډيتور دنده اوس پای
ته نده رسيدلې ،وړاندې له دې ،چې خبر چاپ شي يا هم د هوا څپو ته الړ شي
ايډيټر يوه بله مهمه دنده هم لري او هغه داده ،چې ډاډ ترالسه کړي هغه
رپوټونه ،چې عامو خلکو ته خپرېږي ښه ليکل شوي ،کره ،بشپړ او مناسب دي.
ځينې خبري خونې له يوه څخه زيات اډيټران لري .يو کس نه شي کولی په
يوازې ځان د يوې موسسې ټول خبري رپوټونه تنظيم کړي .په سترو خبري
خونو کې بې ال بېل اډيټران ،چې په پای کې د خبري برخو مسوول مشر ،يا د
خبرونو د ايډيټرانو مشر يا د خبري رپوټونو مشر ته رپوټ ورکوي ،د اډيټر
دنده له بېال بېلو مهارتونو سره تړلې ،چې د سواد لوړه کچه ،همدارنګه د بدلون
موندونکې اجندا تنظيم او تر فشار الندې کار کول يې تر نورو مهم دي.
 -۲7 ،۳روغتیا ،علم او چاپیلایر
هغه مقالې ،چې د روغتيا او يا چاپيلایر په اړه ليکل کېږي د خلکو پر ژوندانه
نېغې اغېزې لري ،هغه خبرياالن ،چې د ايډز د ناروغۍ په اړه ليکنه کوي
پوهېږي ،چې ددغې ناروغۍ په اړه لږ معلومات د هغې په څېر وژونکي دي د
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هغوی مقالې کولی شي د خلکو د پوهې کچه لوړه کړي او يا هم هغوی په شک
کې واچوي .هغه خبرياالن ،چې د علم او چاپيلایر په برخه کې کار کوي کولی
شي د هرڅه په اړه آن د مرغانو د والګي او پرانسانانو د هغې تر اغېزو پورې
څه وليکي ،خو د خبلایر دنده داده ،چې هغه واضح او روښانه کړي.
کله ،چې خبرياالن پر دغه شان مسئلو کار کوي بايد د پوهانو او طبي څيړنو له
ژبې سره اشنا وي .د کانارين خبري اژانس خبلایر دنيس بيوکرت وايي :له دغه
شان اصطالحاتو مه وېرېږئ ،خو هغوی په خپله مقاله کې کاروئ ،هم د علمي
ليکوال او هم د اقتصادي خبرياالنو په څېر د مغلقو اصطالحاتو يو لست لري،
چې د هغې په مرسته کولی شئ د خلکو لپاره عام فهمه مقالې وليکئ .هغه
خبرياالن ،چې علمي موضوعاتو ته پوښښ ورکوي بايد د علمي الرو چارو،
ابتدايي ،رياضياتو او احصائيو باندې پوه وي او د څيړنو پايلې دويم ځلي
وارزوي .هغوی بايد په هر بدلون پسې ونه ګرځي او د هر خارق العاده علمي
کشف په اړه له رپوټ ورکولو ډډه وکړي او ترڅنګ يې يواځې د هو يا نه
ځواب د موندلو په لټه کې هم نه وي ځکه په دې صورت کې کيدای شي د
هغوی مقالې کره وي ،خو زړه راښکوونکې او تلوسه پيدا کوونکې نه وي.
هغه خبرياالن ،چې هڅه کوي د يوې پېښې ټولې خواوې رپوټ کړي ،کله نا کله
په علمي رپوټونو کې له ستونزو سره مخامخ کېږي .که چېرته په يوه علمي
رپوټ کې ټولې علمي نظريې په برابره توګه مطرح کړو؛ نو په لوی الس به مو
لوستونکي بې الرې کړي وي .د بېلګې په توګه د پوهانو غوڅ اکثريت په دې
باور دی ،چې سرب د ماشومانو د ذکاوت کچه راټيټوي يوازې لږ شمېر پوهان
دې مسئلې ته د شک په سترګه ګوري .خبرياالن کولی شي د وړو ليد لوري
راواخلي خو داسې ،چې يوازې په دې نظريه کې د نظرونو توپير په ګوته کړي.
(صفحه  ۵۳ديوراپوتر  ،200۶واشنګټن دي سي د زادې ژورنالېزم)
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د مريلند په پوهنتون کې ورځپاڼه ليکونکی (کارول راجرز) ،چې د علمي مسئلو
د ليکلولو په اړه يې په يوه کتاب کې ددې برخې د خبرياالنو لپاره دوه سپارښتنې
کړې دي :لومړی دا چې پېژندنه ډېر ارزښت لري .ځينې وخت خبرياالن له دغو
کسانو ،چې نقل قول کوي هغوی په سمه توګه نه معرفي کوي .مخاطبان حق
لري ،چې پوه شي ولې له يوه ځانګړي شخص خبره رواړل شوې ده .د بېلګې په
توګه يو خبلایر د اقليمي بدلونونو د نړېوال کنفرانس په اړه د سپينې ماڼۍ د
علومو او تکنالوژۍ له مشره نقل قول کوي ،خو يادونه يې نه کوي ،چې هغه په
دې برخه کې نوميالی پوه دی ،ځکه نو ددې ډول معلوماتو وړاندې کول ددې
المل ګرځي ،چې مخاطب وکولی شي په ښه توګه د نظرونو جاج واخلي.
راجرز دويمه خبره دا کوي ،چې مخاطبان د هغه موضوع په اړه ،چې خبلایر
يې په اړه رپوټ ورکوي ،پوره معلومات نه لري او دا تشه په پيچلو مسئلو کې
ډېره او ژوره ده ځکه نو که يوه علمي کنفرانس ته خبري پوښښ ورکول کيږي،
داسې فکر مه کوئ ،چې لوستونکي د تېرې ورځې د موضوع په اړه خبر دي او
يا به هم د سبا د موضوع په اړه خبر شي .بلکې هغه اړين معلومات ورواستوئ
او له هغې سره يې اشنا کړئ .هغه ټکي ،چې د موضوع له پوهېدلو سره مرسته
کوي ور زيات کړئ او مطلب مو داسې وړاندې کړئ ،چې ستاسو مطلب
يوازينی مطلب دی ،چې هغوی يې لولي او يا يې هم اوري يا يې ويني ،ځکه
کيدای شي همداسې هم وي .)17:۵(.
 -۲8 ،۳پولیس او محکمه
هغه خبرياالن ،چې د جرمونو او محکمو خبرونو ته پوښښ ورکوي بايد په دې
برخه کې د کار له څرنګوالي سره بلدتيا ولري .ډېر لږ شمېر خبرياالن ښايي په
عدلي او يا هم له جرمونو سره د مبارزې په برخه کې روزل شوي وي .د
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پوليسو کارکوونکي نه غواړي ،چې تاسو د هغوی په قوانينو ،الرو چارو او
پروسيجرونو باندې پوه شئ او وکولی شئ ،چې ښې پوښتنې وپوښتئ او هغه
څه ،چې غواړئ ترالسه يې کړئ هغې ته ورنږدې شئ.
ددې برخې خبرياالن بايد پوه شي هغه جرمونه ،چې دوی کشف کوي په ټولنه
کې څه ډول تعريف کېږي .د بېلګې په توګه د امريکا په متحده اياالتو کې
 ( Burglaryد شپې لخوا د يو چا حريم ته د جرم يا غال په نسبت ننوتل) له
 ( Robberyله خلکو نه په زور د پيسو يا شتو اخيستلو) سره توپير لري .د
بنسټيزو اصطالحاتو د نوملړ جوړول کولی شي د شرموونکو تيروتنو له
رامنځته کېدو نه مخنيوی وکړي.
د پوليسو مطبوعاتي معلومات يوازې د جرمونو په اړه لومړني معلومات په الس
ورکوي ،خو دا خبرياالن دي ،چې د موضوع ژورو ته ځان رسوي هغوی د
پېښې ځای ته ورځي ،له ګاونډيانو يا د پېښې له عيني شاهدانو سره خبرې کوي.
د محکمو خبرياالن هم بايد له عدلي پړاوونو سره پوره بلدتيا ولري .هغوی بايد
پوه شي وروسته له دې ،چې يو شکمن نېول کېږي ،تورن کېږي ،راغوښتل
کېږي ،محکوم کېږي او يا هم خوشي کېږي څه پيلېږي .تجربه لرونکي
خبرياالن وايي ،چې ددې بهير په اړه د پوهېدو لپاره ښه داده ،چې د محکمې په
تاالر کې اوسئ.
له منشي نه يې پيل کړئ ،چې د محکمې د وخت ،د پېښو د لېست او د محکمې د
مهال وېش ياداښت کوي .دا مومي ،چې څه ډول کولی شي د اسنادو ،دوسيو او د
شهادت پاڼو کاپي ترالسه کړي .د محکمې تر پيل کېدو وړاندې د دواړو لوريو
څرګندونې او صورت دعوا مطالعه کړئ .که چېرې نه شئ کولی هره ورځ
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محکمې ته ورشئ ،نو هغه څه ،چې د محکمې په اړه رپوټ ورکول کېږي هغه
له ځان سره يادداښت کړئ.
د عدلي پېښو د افشا کولو لپاره مدافع وکيالن د معلوماتو تر ټولو ښه سرچينه بلل
کې ږي .هغوی د څارنواالنو په پرتله ډېر ليواله دي د هغو پېښو په اړه ،چې
ورباندې کار کوي ،له خبرياالنو سره وغږېږي .کوښښ وکړئ ،چې په حقوقي
اصطالحاتو باندې ځان پوه کړئ ،خو په رپوټ کې يې له کارولو ډډه وکړئ.
د  Covering the Courtsکتاب ليکوال اس ال الکساندر وايي مدافع وکيالن
تحريک کېږي ،چې د خبرياالنو د بې الرې کولو لپاره له مغلقو کلمو نه کار
واخلي .نوموړی سپارښتنه کوي ،چې که تاسو د کومې کلمې يا اصطالح په معنا
نه پوهېدی له هغه چا سره ،چې تاسو مرکه کوی وپوښتئ ،چې په اړه يې
څرګندونې او تشريحات درکړي (.)112:۶
 -۲9 ،۳سپورټ
 ،Bill Schwa Beckچې پخوا په تلويزيون کې د سپورتي مسايلو خبلایر ؤ،
اوس په  Connecticutکې د  Quinnipiacپه پوهنتون کې استاد دی ،وايي:
د سپورت د موضوعاتو خبرياالن خپله چاره په ډېره ښه توګه ترسره کوي د
هغوی په موضوعاتو خبرياالن خپله چاره په ډېره ښه توګه ترالسه کوي د
هغوی په موضوعاتو کې په طبيعي توګه ډرامې ،شوق او ليوالتيا شامله وي.
خبرياالن د يوې لوبې د پايلې په اړه يا هم د يوې سيالۍ په اړه له پايلې ورها
خوا موضوعاتو ته هم خبري پوښښ ورکوي .خبرياالن د لوبو لومړني
موضوعات برابروي خو ترڅنګ يې فضأ ،ليده کاته او داسې نورو ،چې د ليدلو
پرمهال په ليدونکو کې تلوسه راپاروي هغې ته هم پوښښ ورکوي .سپورتي
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خبرياالن نه يوازې د موضوع څنګه او ولې تشريح کوي ،بلکې ترڅنګ يې چا؟
او څه؟ هم تشريح کوي.
هغوی د سپورتي پېښو په اړه خبرونه برابروي او همدارنګه د لوبغاړو ،لوبډلو،
او د لوبو د مينه والو په اړه مقالې ليکي خو له دې ټولو سره سره بايد سپورتي
خبرياالن د لوبو او د هغې لوبې په اړه ،چې رپوټ يې ورکوي ،پوره معلومات
ولري او په قواعدو يې پوه شي .د هغوی د خبرو کولو وخت ډېر تنګ او کم وي
په ځانګړې توګه کله ،چې لوبه د شپې لخوا وي .هغوی بايد نمرو ته پام وکړي
او ترڅنګ يې بايد د لوبې بهير هم تعقيب کړي او په اړه يې ياداښتونه واخلي .دا
به ښايي د يوې چټکې لوبې پرمهال اسانه کار نه وي .په ډېرو پېښو کې ښه
موضوع نه وي .د سپورت خبرياالن هڅه کوي ،چې د پردې ترشا څه پېدا
کړي .هغه څه ،چې د کوټې يا هم هغه ځای کې ،چې لوبغاړي جامې بدلوي
پېښېږي ،د دوو لوبغاړو ترمنځ نښته وشي ،چې ښايي دواړه لوبډلې اغېزمنې
کړي او دې ته ورته نور مسايل.
هغوی له لوبغاړو او د هغوی له روزونکو سره په درناوي چال چلند کوي ،خو
په اتل پرستۍ کې نه ورګډېږي .هغوی له هغې لوبې نه ،چې رپوټ يې ورکوي
خوند اخلي ،خو د هېڅ يوې ډلې پلوي نه کوي .هغوی بايد يو ښه ليدونکی او
اورېدونکی اوسي.
د سپورت د خبلایر په توګه د اقتصادي او سوداګريزو اصطالحاتو له کارونې
ډډه وکړئ .هغوی بايد د هغو اصطالحاتو له کارولو ،چې يوازې ځينې کلک
مالتړي او يا هم روزونکي ورباندې پوهېږي ډډه وکړي.
د ژورنال ټول باکس انټرنيټي پاڼې چلونکی مايک ريلي وايي(:موضوع تل په
ساده توګه وړاندې کړئ) .هغو ځوانو خبرياالنو ته خبرداری ورکوي ،چې له
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لوبغاړو او روزونکو سره له سپکاوي نه د ډکې مرکې په تمه نه وي ،په
ځانګړې توګه کله ،چې لوبه بايلي .نوموړی وايي حرفوي لوبغاړي د خپل
برياليتوب لپاره له ګواښ يا هم زور زياتي نه کار اخلي .ددې لپاره ،چې خپل
موقف مو ساتلی وي ،داسې يوه وضعيت ته چمتو اوسئ .هغه پوښتنې ،چې
خبرياالن يې بايد د عمومي ټول پوښتنې په اړه مطرح کړي؟
چا دا نظر پوښتنه ترسره کړې ده؟ ايا دا موسسه د سروې يا ارزونې قانوني
موسسه ده؟ د نورو کومو کسانو لپاره يې نظر پوښتنه ترسره کړې ده؟ ددې نظر
پوښتنې لګښت چا ورکړی دی؟ سياسي اجندا يې څه ده؟ له څومره کسانو سره
مرکې شوې دي؟ ايا پايله ددې نظر پوښتنې د ټولو ځوابونو پربنسټ شوې ده يا
د هغې يوې برخې د ځوابونو پربنسټ؟ دا نظر پوښتنه څه ډول ترسره شوې ده؟
پوښتنې يې کومې دي؟ د تېرو کسانو کچه يې څومره ده؟ خام ارقام څه وو؟ ايا
ددې نظر پوښتنې شمېرې له نورو هغو نه توپير لري او که يې لري نو ولې؟ ايا
دا نظر پوښتنه ددې ارزښت لري ،چې په اړه يې رپوټ ورکړل شي؟
د اجازې له اخيستو وروسته خبلایر کولی شي ددغو شلو پوښتنو له ډلې ځينې
غوره او هغه وپوښتي .انالين ژورنالېزم لوستونکو ته دا اجازه ورکوي ،چې نېغ
په نېغه ليکوال يا د مقالې ليکونکي ته د برېښناليک يا هم د Live web chat
له الرې ځواب ورکړي ،خو ډېر شمېر داسې انټرنېټ پاڼې هم شته ،چې د هغوی
د نظرونو د څرګندونو لپاره يې ځای برابر کړی او نور کولی شي هغه څه ،چې
دوی ليکلي ويې لولي.
په امريکا کې د  MPRراډيو هم له څپو او هم په انالين توګه له خلکو نه د
موضوعاتو په اړه غوښتنې کوي .له اورېدونکو غوښتل کېږي ،چې خپل اضافي
معلومات د تليفون يا هم برېښناليک له الرې هغوی ته وليږي (.)۶۳:7
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 -۳0 ،۳د راډیویي یا تلویزوني رپوټ لیکنه
راډيويي او تلويزيوني داستانونه د اورېدونکي په غوږونو کې ليکل کېږي نه د
اورېدونکي د سترګو لپاره .خبرياالن بايد د خپل رپوټ کاپي په لوړ غږ ولولي
او رپوټ بايد روښانه او د اورېدونکو د پوهېدو وړ وي .د انالين يا يوې
ورځپاڼې د لوستلو په توپير د راډيو اورېدونکي که په موضوع پوه نه شي ،نه
شي کولی بېرته شاته وروګرځي او موضوع له سره واوري .د امريکا د CBS
د شبکې اډيټر اې ډي بلس وايي (کلمې کله ،چې وويل شي ،بېرته د راګرځيدو
وړ نه دي).
د خپرېدونکو رسنيو خبرياالن د ورځپاڼې د هغې په پرتله ځينې محدوديتونه لري
د نيم ساعت خپرېدونکي خبرونه کيدای شي د يوې ورځپاڼې يوه يا دوه پاڼې
ونيسي .په يوه  Broadcastرپوټ کې نه شي کيدای ،چې ټولې پنځه واړه
 WHاو  Hچې مخکې هم تشريح شوې دي ،شامل وي ځکه ښايي رپوټ ډېر
اوږد او ستونزمن شي ،خو په بدل کې ليکوال دوه يا درې مهم ټکي غوره او د
هغې په پيل کې ليکي او پاتې نور موضوعات په وروسته جملو کې را اخلي .په
 Broadcastرپوټ کې عمر ،پتې او داسې نور معلومات ،چې په چاپي رسنيو
کې په معمولي توګه ترسترګو کېږي ،نه ذکر کېږي .په دغو رپوټونو کې خبلایر
خپلې جملې لنډې ليکي ،چې وکولی شي هغه په لوړ اواز او لنډه ساه ولوستلی
شي.
د راډيو تلويزيون خبرياالن هغه کلمې ،چې کاروي بايد ورسره همغږي وي .دا
کټ مټ داسې ده لکه په شعر کې ،چې د وزن او قافيې مسئلې ته پام کيږي دا
کولی شو د  CBCشبکې د نامتو خبلایر پوښښ ورکاوه ولولو ( :لوخړې د
برمينګم نه د بتليم په لور خوځېږي ،خو نن شپه د برتنيا اسمان شين دی) .لکه
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څرنګه ،چې ليدل کېږي دا کلمې اسانه خو ،پای يې ډېر رنګين او په زړه پورې
دی .د راډيو تلويزيون ليکواالن ښايي په ژبه کې ډېر محتاط وي او په چاپي
رسنيو کې بيا بايد ډېر پام لوستلو ته وي .د بېلګې په توګه کله ،چې د امريکا يو
لوبغاړی لوسل بال مړ شو ،يوې چاپي رسنۍ هغه داسې ونوماوه ( 8۳کلن بال
(يعنې درې اتيا کلن توپ) او په راډيو کې داسې وويل شو (لوسل بال  8۳کلن
و)
د راډيو او تلويزيون خبرياالن بايد د هغو کلمو په اړه ،چې بڼه يې يو شان،
معناوی يې بېلې وي ،پوه وي .د بېلګې په توګه کيدای شي د انګريزي د
( )minerد معدن د کارکوونکي او ( )minorکوچني سره اشتباه شي .دا کلمې
بايد په رپوټ کې داسې وکارول شي ،چې معنی يې روښانه وي او د
 Broadcastخبرياالن دا ځانته عادت ګرځوي ،چې له خپرېدو وړاندې خپل
رپوټ په لوړ اواز ولولي ،چې دغه شان ستونزې هوارې شي او هغه کلمې چې
دوې معنی ګانې لري او څرګندې نه دي هم روښانه شي.
که څه هم په راډيو او تلويزيون کې خپريدونکی خبر په لوړ اواز لوستل کيږي
خو سم ليکل يې د چاپي رسنيو په څير مهم دي .ناسم او غلط ليکل د ژبې د
بندې دو او نا سم تلفظ المل ګرځي .ددې لپاره ،چې ستونزمنې کلمې په سمه توګه
تلفظ شي زياتره خبرياالن په متن کې ددغو کلمو فونيټيک بڼه هم ليکي .سم ليکل
ډېر مهم دي ځکه ډېری رسنۍ خپل رپوټونه په انالين توګه هم خپروي .ځينې
رسنۍ داسې پوستکالي هم لري ،چې په يوه وخت کې د ليدونکو د لوستلو لپاره د
خبر متن نندارې ته وړاندې کوي ،خو په هر حال ناسم ليکل په خبلایر او
همدارنګه په خبري رسنۍ منفي اغېزې شيندي.
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د چاپي رسنيو په پرتله راډيويي او تلويزيوني خبرونه تر ډېره د محاورې په ژبه
وي .په بل عبارت خبرياالن هغه شان ،چې خبرې کوي ،بايد هماغه شان يې
وليکي .د يوې ورځپاڼې متن داسې لوستل کيږي ( پوليس وايي :سړی په يوه
ټويوټا ډوله سره موټر کې وتښتيده) خو په راډيو او تلويزون کې نسبت لومړی
راځي ،ځکه نو متن داسې لوستل کېږي ( پوليس وايي په يوه ټيوټا ډوله سره
موټر کې سړی وتښتيد).
خو ددې لپاره ،چې محاوره يي بڼه په رپوټ کې وساتل شي ،خبلایر اړتيا نه
لري ،چې نومونه يا هم بشپړ سرليکونه وکاروي .په عمومي ډول د نومونو
منځنۍ برخه نه کارول کېږي (په انګريزي کې) مګر دا چې نوم مهم وي ځينې
وخت خو آن د نوم اخيستل هم اړين وي .يوه ورځپاڼه ښايي يوه خبري داستان
) )storyداسې وليکي:
( د پاکستان د بهرنيو چارو وزير سرتاج عزيز له خپل اسراييلي سيال سيلون
شالون سره د پنجشنبې په ورځ د ترکيې په پالزمينه استانبول کې وکتل) خو
راډيويي بڼه يې ښايي داسې وي ( د پاکستان او اسراييلو د بهرنيو چارو وزيرانو
نن په ترکيې کې سره وکتل).
بېړه يا فوريت د خپرېدونکو خبرونو په برخه کې يو مهم ټکی بلل کېږي .د
بېلګې په توګه که تاسې له ولسشمر سره په يوه سفر کې ملګري او په الوتکه کې
ياست نو ددې پرځای ،چې وواياست ( ولسمشر نن تاجکستان ته سفر کوي) ښه
ده ،چې وواياست (ولسمشر تاجکستان ته سفر کوي) .په عموم ډول د راډيو او
تلويزيون خبرياالن د رپوټ په پيل کې د وخت ذکر نه کوي ،مګر داچې پېښه
هماغه ورځ پيښه شوې وي او ډېره مهمه وي خو سبا چاپېدونکې ورځپاڼې
کيدای شي د پورتني سفر خبر په الندې توګه خپور کړي ( ولسمشر حامد کرزی
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د تاجکستان د دوشنبې ښار ته ورسيد) خو لوستونکي دې ته سترګې په الر دي،
چې اوس نو ولسمشر څه کوي .ښه ده ،چې وروسته جملې ورپسې داسې وليکل
شي ( اوس سهار دی او ولسمشر حامد کرزی د تاجکستان د پوهنتون له
محصلينو سره کتنه کوي) (.)7۳:8
 -۳۱ ،۳نیوز ریل
د خبر پرمهال د کومې پېښې په اړه په خپل غږ کې د کوم پوه نظر خپرولو ته
نيوز ريل وايي.
نیوز ریل تیارول

د يوې پېښې د نيوز ريل د تيارولو لپاره نيوز ايډيټر يا د راډيو کوم کار کوونکی
پروخت د پېښې ځای ته ورځي او د بېال بېلو خلکو نظرونه او تاثرات ثبتوي بيا
ډبنګ روم ته ځي او ثبت شوي مواد اوري .دا نيوز ريل دخبرونو پرمهال
خپرېږي .ښه نيوز ريل لنډ او کره وي .د نيوز ريل غږ صاف پکار دی کنه نو
په اورېدونکو ښه اغېزه نه کوي.
 -۳۱ ،۳غږ
هغه لنډې بيانيې ،چې د راډيوتلويزيون خبرياالن يې په خپلو رپوټونو کې
کاروي ،نقل قولونو ته ورته دي ،خو غوره کول يې تصميم ته اړتيا لري .يوازې
دا کافي نه ده ،چې دغه شان لنډې څرګندونې د پاڼې پرمخ مفهوم ورکړي ،بلکې
بايد په راډيو او تلويزيون کې هم پوره مفهوم ادا کړي او د پوهېدو وړ وي .هغه
څه ،چې په پاڼه کې لنډ وي کيدای شي د لوستلو پر مهال ډېر وخت ونيسي.
د راډيو او تلويزيون خبرياالن دغو لنډو څرګندونو ته ځانګړي پاملرنه کوي او
موخه يې ورځنې داده ،چې يوه ټوټه او په زړه پورې رپوټ ليدونکو ته وړاندې
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کړي .د بېلګې په توګه که چېرته دا څرګندونې په يو ضمير پيل کيږي ،ليکوال
بايد جمله داسې سره ونښلوي ،چې اوريدونکي اړين معلومات ورځنې واخيستلی
شي او ليکنه دا څرګنده کړي ،چې وروسته څه راځي.
د بېلګې په توګه په يو ښوونځي کې د سر سپږې پېدا شوې دي د ښوونځي يوه
روغتيا پاله وايي ،چې (هغوی دلته راغلي او خپل سرونه ګروي موږ پوهېږو،
چې څه لرو ،دا ډېره څرګنده ده) .کله ،چې روغتيا پاله وايي نو د هغوی مقصد
زده کوونکي دي .خو که چېرته لومړۍ جمله په بيانيه ډول ويل شوي وي؛ نو دا
مفهوم يې نه درلود ( د ښوونځي روغتيا پاله وايي ،چې روغتيايي کارکوونکي
له هغوی سره سخته مبارزه کوي) ځکه په دې جمله کې د هغوی ضمير سپږو
ته راجع کېږي ،خو خبلایر به ښايي چې ووايي ( د سر د سپږو خپريدل په دې
معنی دي ،چې د مري سمت په څير روغتيا پالې نن سبا ماشومانو ته د تېر په
پرتله ډېره پاملرنه کوي).
د لنډو راډيويي يا تلويزيوني څرګندونو سربېره ښايي ځينې غږونه هم ورسره
مله وي .د بېلګې په توګه په سيمه کې د پوليس غږ د ترافيک اشپالق ،د
ماشومانو اوازونه او داسې نور .ددغو غږونو کارول د نړۍ په ځينو سيمو کې
معياري دي .په رپوټ کې د طبيعي غږونو شاملول له اورېدونکو سره مرسته
کوي ،چې پرته له دې ،چې خبلایر يې په اړه څه ووايي هغه ځای ،چې خبلایر
هلته خپل رپوټ ثبت کړی دی ،له ځان سره انځور کړي .همدارنګه له يو ځای
نه د غږ ليږدول له اورېدونکي او ليدونکي سره مرسته کوي ،چې له يوې
صحنې نه بلې صحنې ته والړ شي .طبيعي غږونه کيدای شي په ټيټ اواز د
خبلایر تر خبرو الندې او يا هم په داسې غږ ،چې د اوريدو وړوي وکارول شي.
دا له رپوټ سره مرسته کوي ،چې په ښه توګه وپوهېدل شي .امريکايي فوتو
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ژورنالېست ستيف سويتر وايي ،چې له غږ نه کار اخيستل د بشپړې خبري
کيسې په پوهولو کې مرسته کوي هغه وايي( :غږ د انځور بل اړخ دی).
د راډيو په توپير تلويزيون له انځورونو سره ډېر سروکار لري .د تلويزيون
خبرياالن هڅه کوي ،چې خپلې کلمې له ويډيو سره يوځای او يوه پياوړې خبري
کيسه رامنځته کړي .انځورونه يوازې د ويډيو لپاره  Wallpaperنه دي ،بلکې
هغه په خبر کې مهمه ونډه لري .انځورونه په داستان کې (څه؟) ته ځواب وايي
او کلمې بيا د خبر (ولې؟) ته ځواب وايي .ادبلس وايي ( :ليدل باور کول دي،
خو پوهېدل نه دي).
د تلويزيون خبرياالن بايد له دې وړاندې ،چې متن ليکنه پيل کړي بايد پوه شي،
چې کومه ويډيو کاروي .ددې لپاره ،چې خبلایر پوه شي هغه څه ،چې ليکي له
ويډيو سره سمون لري .ښه داده ،چې لومړی ټوله ويډيو وګوري ،څيړنو دا
ښودلي ،چې ليدونکي په هغو رپوټونو ډېر ښه پوهېږي ،چې کلمې او ويډيو يې
سره سمون ولري او دا هغه مهال شونې ده ،چې دواړه کلمې او ويډيو يوه کيسه
بيان کړي .که چېرې ويډيو له متن سره سمون ونه لري نو ليدونکي د اوريدو په
پرتله هغه څه يې ،چې ليدلي ډېر ښه يې ذهن ته سپاري.
د بېلګې په توګه يو خبر ،چې د يوه هېواد د تېلو د زېرمو د طوفان د اغېزو په
اړه دی ،که چېرې ويډيو يوازې د طوفان زيانونه او ويجاړۍ وښيي ،ليدونکي به
ښايي د رپوټ اساسي ټکي ،چې د تېلو په زېرمو د طوفان اغېزې دي ،هيڅ ونه
ويني .ددې لپاره ،چې ليدونکي په موضوع ښه وپوهېږي ښه داده ،چې لومړی د
طوفان د زيانونو او ويجاړيو ويډيو وښودل شي او خبلایر د طوفان په اړه رپوټ
ورکړي وروسته بيا د خلکو هغه ويډيو ،چې يو د تېلو ټانک ته د خلکو اوږده
کتارونه وښيي او خبلایر د تېلو پر زېرمو د طوفان د اغېزو په اړه وغږېږي.
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د کلمو او انځورونو د يوځای کولو او همغږي کولو معنا دا نه ده ،چې خبلایر
وکولی شي هغه څه ،چې په ويډيو کې ښودل کېږي په ساده توګه انځور کړي.
فرض کوو ،چې ويډيو هغه موټر ښيي ،چې د خاورو په سړک کې روان دی دا
هېڅ داسې يوڅه نه واضح کوي ،چې خبلایر دې ووايي ( :د روبردسن کورنۍ د
کلي په بر سر کې ژوند کوي) .په دې صورت کې خبلایر ښايي ووايي( :
وچکالي د روبردسن کورنۍ کډه کېدو ته اړه کړه) (.)78:9
 -۳۲ ،۳راډیویي او تلویزیوني خبرونه
د راډيو د اورېدونکو او د تلويزيون د ليدونکو په پرتله د ورځپاڼو او انترنېټ
پاڼو لوستونکي پر خبرونو ډېر کنترول لري .د ورځپاڼې لوستونکي کولی شي،
چې د ورځپاڼې لومړی پاڼه ،د خبرونو برخه يا هم د مړينې اعالنونه ولولي.
همدارنګه انالين لوستونکي کولی شي د وېب پاڼې کور پاڼه ومومي او دهغې د
ټولو برخو له کتو وروسته هره يوه برخه يې ،چې خوښه شي هغه لومړۍ
ولولئ ،خو د راډيو اورېدونکي او يا هم د تلويزيون ليدونکي هغه شان ،چې
خبرونه د هغې د چمتو کوونکي لخوا برابر شوي وي اوري.
راډيويي يا تلويزيوني خبرونه په عمومي توګه هغه شان ،چې چمتو کوونکي يې
فکر کوي ،چې کوم خبر د ورځې مهم خبر دی ،برابرېږي ،خو دا په دې معنا نه
ده ،چې له لومړي خبر وروسته کوم خبرونه ،چې راځي ارزښت نه لري .د
خبرونو چمتوکوونکي بايد په ټوله کې د خبرونو ارزښت ته وګوري نه په
انفرادي توګه .د خبرونو چمتوکوونکي مهم او غېر معمولي خبر د پاڼې په
الندينۍ برخه کې ځای پر ځای کوي او  teaseد لوستونکي پام د ورماتولو
لپاره کاروي .د  teaseپه اړه مو په مخکنيو ورقو کې خبرې کړي دي.
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لکه څرنګه ،چې يو اډيټر د ورځپاڼې په طرح او د خبرونو او رپوټونو د ترتيب
په اړه تصميم نيسي همدغه شان د تلويزيوني خبرونو توليدونکي هم خبرونه او
رپوټونه په ترتيب برابروي او د هغې نظم برابروي .د توليدونکي دنده داده ،چې
پوه وي هره  storyڅومره وخت ته اړتيا لري ،ځکه د راډيو اوتلويزيون
خبرونه په ټاکلي وخت پيل او په ټاکلي وخت پای ته رسيږي .کله ،چې پروګرام
پيل شو توليدونکی بايد ډاډه وي ،چې له خپل مهال وېش سره سم پرمخ روان
دی .خو که چېرې کومه  storyله خپل ټاکلي وخت نه اوږدېږي ،نو توليدونکی
بايد تصميم ونيسي ،چې له پروګرام نه کوم توکي کم کړي او که چېرې کومه
 storyله خپرونې ايستل کېږي ،توليدونکی يې بايد دغه تشه ډکه کړي.
 -۳۳ ،۳انالین یا پرلیکه خبرونه
انالين ژورنالېزم د چاپي ژورنالېزم او  broadcastژورنالېزم ترڅنګ د وېب
پاڼې او د ورځپاڼو په څېر خبري مقالې خپروي .ليدونکي کولی شي ويډيويي
کليپونه هم له وېب پاڼې نه غوره کړي ،چې په دې توګه تلويزيون ته ورته يوه
رسنۍ ورځنې جوړېږي .د يوې انالين  storyګټه داده ،چې په ترڅ کې يې له
بېال بېلو وسيلو انځور ،ويډيو ،غږ او نورونه کار اخيستل کيدای شي .ترڅنګ
يې لوستونکي ته هم دا اجازه ورکوي ،چې د مقالو او مطالبو په منځ کې خپله
الره ومومي.
دا چې انترنېټ او نوره تکنالوژي څه ډول رسنيو ته بدلون ورکوي د يوې وېب
پاڼې چلونکی (جونتيان ديوب) وايي( :انالين ژورنالېزم بايد په يوه وخت کې په
بېال بېلو سطحو لکه کلمو ،نظرونو ،د  storyيا کيسې د جوړښت ،اډيو ،ويډو،
انځورونو او نورو فکر وکړي) .دی وايي تلويزيون د ليدلو ،راډيو د اورېدولو،
چاپي رسنۍ د لوستلو او تشريح کولو لپاره دي خو انالين د ښودلو ،ويلو ،نندارې
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ته وړاندې کولو او متقابل عمل لپاره دی .ددې لپاره ،چې معلومات لوستونکي ته
په زړه پورې شي ،انالين هغه په بېال بېلو بڼو وړاندې کوي.
 -۳۴ ،۳انالین  storyیا کیسو بڼې او ډولونه
د انالين رپوټ اساسي بڼه  print plusپه نامه يادېږي .دغه بڼه د خبري story
يا کيسې هغه ډول ته ويل کېږي ،چې نور عناصر لکه انځور ،اډيو ،ويډيو ،او له
موضوع سره د نورو تړلو موضوعاتو په اړه لينکونه ولري .لينکونه کولی شي
لوستونکي په دې اړه نورو معلوماتو او په دې برخه کې د نورو وېب پاڼو
معلوماتو ته ورولي .همدارنګه کيدای شي ،چې انالين رپوټ له ډيټابېس سره هم
ونښلول شي ،چې کاروونکي يې په اسانی سره ومومي .د بېلګې په توګه د يوې
ازموينې پايلې ،چې د هېواد له ټولو زده کونکو نه اخيستل شوې ده ،ډېټابېس ته
له نښلولو وروسته هر څوک کولی شي د يوه ځانګړي ښوونځي او ټولګي پايلې
ولټوي او د بېال بېلو ښوونځيو د زده کوونکو د ازموينې پايلې سره پرتله کړي
خو د انالين رپوټونو يوه ښه بڼه ،چې ډېره په زړه پورې ده په ځانګړې توګه د
يوه طرح شوي رپوټ لپاره ،هغه د ملټي ميډيا ،ګرافيک نه کار اخيستل دي.
د ګرافيک عناصر په  onlineتوګه طرح کېږي ،خو لوستونکي کولی شي په
هره بڼه ،چې غواړي بيان کړي .د بېلګې په توګه د ساليډونو د يوې نندارې په
ترڅ کې د متن ،اډيو ،ويډيو ،انځورونو او داسې نورو وړاندې کول هم د فلش
پروګرام ،چې تاسو کولی شئ په زړه پورې ويډيو ګرافيک او داسې نور پکې
جوړ کړئ .د بېلګې په توګه بي بي سي په لندن کې يوه وېب پاڼه جوړه کړې،
چې د نشه يي توکو د ناقانونه استعمال په اړه ده .لوستونکي کولی شي يو ډول
نشه يي توکي انتخاب کړي وروسته د بدن يو غړی لکه مغز يا زړه انتخاب
کړي .وګوري نشه يي توکي پرهغې څه ناوړه اغېزه کوي.
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همدارنګه د مخنيوي الرې او چارې يې هم په ګوته کوي همدارنګه ځيني وېب
پاڼې ازموينې او ځيني لوبې هم کاروي .تر څنګ معلومات يې په پوښتنو او
ځوابونو وېشلي وي ،چې لوستونکي وارزوي ،چې له رپوټ نه يې څه زده کړي
دي.
 -۳۵ ،۳انالین لیکنه
جونتن ديوب وايي انالين د چاپ او خپريدو ترمنځ يوه ليکه ده .هغه وايي په
انالين کې لنډ او اسانه ليکل د خپرونکو ډېر خوښېږي ،خو زياتوي ،چې ډېرې
وېب پاڼې په سمه او کره توګه د ليکلو اصول په پام کې نه نيسي .هغه وايي يوه
محاوره ښه ده ،خو ګرامر او سم ليکل هم مهم دي .د تلويزيون د خبرونو مدير
سکاټ اکتنسون وايي :زما مشوره داده هغه شان ،چې په برېښناليک کې خپلو
دوستانو ته څه ليکئ هماغه شان يې په وېب پاڼه کې هم وليکئ .هغه وايي دا په
دې معنا نه ده ،چې تاسو کلمې ناسمې وليکئ ،خو جوړښت او اصول يې مه
هېروئ .دا په دې معنا ده ،چې تاسو يې په محرمه توګه وليکئ ،چې وکولی شئ
هغه سم سينګار کړئ.
ليکوالن بايد له ځنډ او يا هم د کيسې د پيل له اوږدولو ډډه وکړي .ښه پيل بايد
لوستونکي ته دا دليل وړاندې کړي ،چې لوستلو ته ادامه ورکړي که نه ښايي
هغه بل رپوټ ته والړ شي او هغه ولولي .انالين رپوټونه معموالً د ورځپاڼو له
رپوټونو نه لنډ وي .ښه الرښود دادی ،چې د انالين رپوټ له ( )800کلمو زيات
نه وي او په يوه پاڼه کې وښودل شي .ددې لپاره ،چې د متن لوستونکي ښه را
جذب کړي ،د ښاغلي ديوب وړانديز دادی ،چې ليکونکی نظريې سره ووېشي او
ليکنه په بېال بېلو بالکونو وويشي(.)27:10
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 -۳۶ ،۳لنډیز
د تلويزيوني رپوټ څخه موخه د د راډيو داسې رپوټ دی ،چې د تلويزيون
پروډيوسر ،ايديټر يا کوم بل کار کوونکی د کومې غونډې يا پروګرام په رڼا کې
هغه تياروي او خپروي يې .تلويزيوني رپوټ د يوې پېښې د ارزښت د په ډاګه
کولو په موخه تيارېږي.
زياتره د مهمو موضوعاتو په اړه برابرېږي داسې پروګرامونه ،چې د راډيو د
پاليسۍ له مخې مهم وي .د تلويزيون له پاره هم ډېر مهم وي ،چې په هغې کې
ولسمشر ،لومړی وزير ،ايالتي وزيران ،واليان يا نور وزيران ګډون ولري.
کوم داسې پرګرام د راډيويي رپوټ موضوع جوړيږي .ښه رپوټ ليکل لنډ،
روښانه ،سم او کره وي .په عمومي توګه ويل کېږي ،چې رپوټونه د ليکلو
رپوټونو په پرتله د لنډو جملو او پاراګرافونو لرونکي وي  .او هر پاراګراف د
يوې اصلي موضوع لرونکی وي.
هغه خبرياالن ،چې ساده او مستقيمه ژبه کاروي په اسانۍ پوهېدل کيږي او تر
ډېره د صفتونو او قيدونو پر ځای نومونه او څپرکيونه کاروي  .خبري رپوټونه
بې معنی او تکراري نه وي  ،ځکه هره کلمه يې حسابيږي .لکه څرنګه چې په
خپل کالسيک کتاب ( د يوه کتاب اجزاوې) کې اشاره کوي )(A.bwhite
ښاغلي د يوې ساده ليکنې له پاره اساسي قاعده د غېر ضروري کلمو غورځول
دي .خبرياالن د دې له پاره ،چې ډاډه شي هغه کلمې ،چې دوی يې کاروي واقعا ً
هغه مفهوم ،چې دوی يې فکر کوي ورکوي او که نه؟ له قاموسونو او کتابونو
څخه کار اخلي ،ځکه هغوی رپوټونه د عامو اورېدونکو له پاره ليکي .خبرياالن
هڅه کوي ،چې د مسلکي اصطالحاتو او هغو کلمو له کارولو ،چې د عامو
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خلکو له پاره نا اشنا وي ډډه وکړي .د يوه روغتون وياند د يوه ناروغ هغسې،
چې وي تشريح کوي.
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 -۳7 ،۳درېیم څپرکی پوښتنې
لومړۍ پوښتنه :د هر رپوټ پيل ولې له افتتاحيي څخه پيل کېږي؟
الف :د دي لپاره ،چې لوستونکي يې په اسانه تعقيب کړي.
ب :د دي لپاره ،چې اوريدونکي او لوستونکي هغه ښه وپېژني.
ج :د دي لپاره ،چې د رپوټ اغيز وپېژني.
د :د دې لپاره ،چې د لوستونکي ،اورېدونکي او ليدونکي پام رپوټ ته واړوي.
دويمه پوښتنه :د رپوټ په ليکلو کې خبلایر څه ډول کلمات بايد وکاروي؟
الف :مسلکي اصطالحات او ادبي جملي وکاروي.
ب :په مسلک والړ ژورناليستيک کلمات وکاروي.
ج :ژورناليستکه ژبه او مسلکي جملي وکاروي.
د :له قاموسونو او کتابونو کار واخلئ ،ځکه د عامو اورېدونکو لپاره يې ليکې.
درېيمه پوښتنه :خبري رپوټ څه ته اړتيا لري؟
الف :ژرليکلو ،او درستو جملواستعمال ته.
ب :خبري رپوټ د خبلایر ژورليد ،چاالکي ،څيړنې او پلټنې ته اړتيا لري.
ج :رپوټ د خلکو همکار يو ته اړه لري.
د :خبري رپوټ د رپوټر سلوک ته اړتيا لري.
څلورمه پوښتنه :د تلويزيوني فيچر ځانګړنې کومې دي؟
الف :ښه ليکل ،ارقام اخيستل ،په پېښو تمرکز کول.
ب :د ژوند په ټولو اړخونو بحث او تمرکز کول.
ج :څېړنه ،ستاينه او نوښت د فيچرځانګړنې دي.
د :پر موضوع حاکميت او د مهمواړخونو راسپړل.
پنځمه پوښتنه :تلويزيوني زيات مروج فيچرونه کوم دي؟
الف :خبلایر بايد مسلسل مرکې وکړي.
ب :د خلکو نظرونه او وړانديزونه په نظرکې ونيسي.
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ج :خپل نظر د خلکو له نظر سره همغږی کړي.
د :زياتره په ټولنيزو سوژو راڅرخي.
شپږمه پوښتنه :مرکه کوونکی د مرکي په بهير کې بايد کومو ټکو ته پام وکړي؟
الف :شخص بايد د مرکې لپاره وروبولي.
ب :د شخص څخه بايد هر ډول پوښتني وکړي.
ج :مرکه بايد د مرکه کېدونکي د طبعي خالف نه وي.
د :مرکه کوونکی بايد مرکه کېدونکی وهڅوي.
اوومه پوښتنه :د چا سره بايد مرکه وشي؟
الف :د هر چا سره بايد مرکه سرته ورسيږي.
ب :د مرکي لپاره شخص مهم نه دی.
ج :د مرکې لپاره بايد شخص پخپله مرکه کوونکی غوره کړي.
د :مرکه کوونکی د امکان تر حده بايد د مرکه کېدونکي سره هم ژبه ،هم
فرهنګ اوهم جنس وي تر څو يو د بل سره ښه تفاهم وکړي.
اتمه پوښتنه :سرچينه د خبر لپاره څه ارزښت لري؟
الف :سرچينه د خبر لپاره د هغې په موجوديت او صحت داللت کوي.
ب :سرچينه د خبر لپاره يوه الره ده او يا هم اعتبار.
ج :په سرچينه باندې خبلایر د خبر مسؤوليت د بل چا په غاړه وراچوي.
د :په خبريالۍ کې د سرچينې څرګندونه او په سرچينې ډاډ د خبر او خبلایر مهمه
دنده ګڼل کېږي.
نهمه پوښتنه :که د يو خبر سرچينه څرګندنه او باور ورباندي کم وي څه بايد
وشي؟
الف :د خپلي اداري په اعتبار دې خپور شي.
ب :د سرچينې نوم دې ذکرشي.
ج :د رسني ارزښت او خبلایر شخصيت ته تاوان رسوي.
د :کېدای شي خپور شوی خبر يې خلک ومني.
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لسمه پوښتنه :خبري اژانسونه د څه لپاره کارول کېږي؟
الف :خبري اژانسونه رسنۍ د ځان د شهرت لپاره کاروي.
ب :د خبر ارزښت زياتوي او باور يې هم ساتي.
ج :د خبر په خپرولو کې سرعت راولي.
د :د خبر لپاره د خالصون يوه الر ده.
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 -۳8 ،۳مأخذونه
)1

ارشد ،علي .ژباړن ،احمدزی ،اميرجان وحيد .)1۳87( .راډيو

ژورناليزم .خپرندويه ټولنې تخنيکي څانګه پېښور.
)2

حيدري ،ذبيح هللا .)1۳90( .کاربرد ژانرهای اطالعی در راديو،

مطبوعه عازم ،کابل.
)3

سهار ،نذير احمد )1۳92(.ټلويزيوني خبريالي اسد چاپ خونه ،پېښور.

)4

ريچل ،ايسن ،ژباړه ،کرګو ،زرغونه.)2002( .

)5

زيني ،عبدالسالم .)1۳7۵( .اسالم او ژورنالېزم ،د اتحاد اسالمي

فرهنګي ټولنه ،پېښور.
)6

فانوس ،مير عزيز احمد .)1۳90( .از خبر تا نظر ،مطبعه عازم،

کابل.
)7

پوټر ،دبورا .)200۶(.ازاد ژورنالېزم کتاب .د متحده اياالتو مطبوعاتي

دفتر.
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څلورم څپرکی
 -۱ ،۴ګرافيک
موخې
اول_ددې څپرکي يا ګرافيک څخه موخه دا ده ترڅودتلويزيون خپرونو
برابرونکي دګرافيک په مانا اومفهوم ځان وپوهوي او دهغې په کار وړنې او
استعمال ځايونه په صحي توګه وپيژني اودرک کړي چې ولې ګرافيک کاروي
استعمال يې اړين دی او کنه.
دوهم_دوهمه موخه يې دا ده،چې برابرونکی دګرافيک دمعني پوهيدو څخه
وروسته داهم زده کړي چې ګرافيک څه لپاره په کار وړي او په خبري
سرويسونو کې يې ځای وپيژني او پدې اړتيا باندې وپوهيږي،چې ولي ګرافيک
په خبر کې استعمالوي،په دي به هم وپوهيږوچې کله موږ تصوير نلرو اويا هم
کوم رسمي ممانعت په اساس تصوير نشو السته راوړلې نو اړ يوچې ګرافي
طرحې وکارو ترڅو زموږ د تلويزيون صفحه پرته له تصوير څخه پاتي نشي.
دريم_زموږ دتلويزيوني خپرونو تهيه کوونکي يابرابرونکي دا درک کړي چې
تلويزيون پرته له تصويره څه معنا نلري.پدي پوه شي چې ګرافيکي تصويرونه
په دوه ډوله وکاروي متحرک او ثابت چې دپيښي دبيان ساده ترين شکل دی.
تلويزيون پرته له تصويره معنا نلري.نو پدې اساس دټولو خپرونو لپاره
پکارده ،چې کافی تصويرونه په واک کې ولرو.هغه تصويرونه،چې په تلويزيون
کې داستفادې وړګرځي کله کله واقعي وي اويا ځيني وختونه مونتاژوي دخبري
ګرافيک طراحي بايد صراحت،عينيت،او وضاحت نه برخمنه وي.دا دهغي
داساسي ځانګړنو گڼل کيږي.يا په بل عبارت دا ډول ګرافيک پکار ده،چې تخيلي
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وي .چې دابهام سبب وګرځي دتلويزيوني خپرونو ګرافيست بايد دخپل
کارمواظف وي،څو دواقيعت له رمز يا صراحت نه تير نشي.او دکاريکاتور
اونقاشي نړی ته ور داخل نشي.ګرافيکي تصويرونه دنيرو لرونکي دي.دقاب
جوړونې په وخت کې دزيبا شناسيتيوري دنماګانوپه نظرکې ونيول شي.ګرافيک
په تلويزيون کې له تصوير وروسته دمخاطبانو دجذب دويمه وسيله ګڼل
کيږي.دغه ارزښت درسنيو چلونکي ښه درک کړي،داځکه چې په هرو دريو
شپږو مياشتو کې دخپرونو په ګرافيکي طرحو کې بدلون راځي.دخبري
زيګنالونو او موسيقي ګرافيک تر ډيره په خپل حال کې ساتل کيږي.تر هغي چې
دنشراتو دمشر تابه ډله دهغي په بدليدو پريکړه ونکړي نوی سيګنال نه
جوړيږي.په تلويزيون کې په خبري ګرافيک سر بيره يو بل ډول ګرافيک هم
کارول کيږي.چې انفو ګرافيک ) (infographiيې بولي.انفوګرافيک عمومآ
دمعلوماتوپه موخه په کاروړل کيږي.پدي څپرکی کې نوی تکنالوژي
اوتلويزيون،انټرنټي تلويزيون E،ډوله f،ډوله o ،ډوله،ويب تلويزيون،ژوندی
بهير،زيرک تلويزيون،له انالوګ څخه تر ډجيټل اونور عنوانونه په تفسير سره
توضيح شوي دي.
 -۲ ،۴ګرافيک
ګرافيک په ساده ګي سره نه شو کولی ،چې تعريف يې کړو ،دا ځکه ،چې د
هغې پکار وړل د زده کړې او هنري مسايلو او رسنيو کې ډېره پراخه دي .هغه
تعريفونه ،چې په دې برخه کې وجود لري جامع نه دي ،بلکې د ګرافيکي
کارونو په ځانګړي بعد تاکيد کوي.
ګرافيکي هنر زياتې څانګې او بې شمېره محصوالت لري ،لکه نښه يا لګو
()Sign؛ صفحه جوړونه ()Layout؛ بسته بندي ()Packing؛ تصوير
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جوړونه ()Illustration؛ ديوالي اعالنات ()Posters؛ دفتر يا بروشور
( )Brochureاو کتالګ او يا کارښونه (.)Catalog
په يوه تعريف کې داسې معرفي شوی دی(( :ګرافيک د استفاده شوي متن د ټولو
تصويري او کالمي عواملو څخه استفاده يا په بل عبارت ګرافيک د لېدلو عاليم
دي ،چې د هغې په استفادې سره کولی شو مفاهيم او اطالعات په ځانګړي توګه
د ترکيب په وسيلې سره له اشکالو ،لغتونو ،اعدادو ،عاليم او تصوير خالصه
کړو)).
او په بل تعريف کې ګرافيک پېژندل شوی هنر دی ،چې په چاپي ،ليکلي،
تصويري ،ښکاريدو ،بڼه او خالصه طراحي تقريبا ً په ټولو تلويزيوني خپرونو
کې پيدا کيدلی شي مختلفې بڼې ددې هنر په تلويزيون او فلم جوړونه کې عبارت
دي له :د خپرونو د عنوانونو طراحي ،تزييني تصويرونه ،توضيحي جدولونه،
نقشې او:
 .1د موضوع محتوا
 .2مخاطب
 .3قالب
 .4دنمايش بستر
د ذکر شويو تعريفونو په نظر کې نيولو سره ،د پاملرنې وړ موادو څخه يوه يې د
دقت وړ په ګرافيکي طرحو کې ترکيب بندي ،ټول عاليم او عوامل دي ،چې د
پکار وړنې وړ ګرځي ترکيب بندي د انګليسي کلمې معادل ()Composition
دی او معنا انتقالولی شي ،چې کلمي يې په مناسب ډول او د ژبې د اُصولو سره
متناسب ځای پر ځای شوي وي د ګرافيک په طرح کې همدغه مثال صدق
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کوي ،نو الزم دي ،چې د ګرافيکي طرحو د ترکيب بندي په مورد کې هم بايد
دقيق واوسو او د ترکيب بندۍ يا اصول يا د طراحي عناصر وپېژنو.)123:1(.
 -۳ ،۴ګرافيک
ګرافيک په سادګۍ سره نشو کولی تعريف کړو؛ دا ځکه چې د په کار وړنې
ساحه يې په هنر ،د زده کړې په مسايلو او رسنيو کې ډيره پراخه ده.
هغه تعريفونه ،چې په دې مواردو کې وجود لري جامع نه دي ،بلکې د ګرافيکي
کا رونو په ځانګړي بعد باندې تاکيد کوي ،د دې تعريفونو په يوه کې داسې
معرفي شوی دی.
 د ګرافيک د ټولو کالمي ،تصويري عواملو د متن څخه استفاده د يوه فکر اوپيغام لپاره دي يا په بل عبارت او د اشکالو ترکيبي وسيله ،لغاتونه ،اعداد،
عالمې او تصوير خالصه کړو.
“په بل تعريف کې ګرافيک پيژندل شوی هنر دی ،چې په چاپي ،ليکلي،
تصويري ،جدولي اوخالص طراحي تقريبا ً په ټولو ټلويزيوني برنامو کې پيدا
کيږي.متنوع بڼې ددې هنر په ټلويزيون او فلم جوړونه کې عبارت دي له :د
خپرونو د عنوان طرح ،تزييني تصويرونه ،توضيحي جدولونه ،نقشې او”...
د ذکر شويو تعريفونو په نظر کې نيولو سره د دقت وړ موارد څخه د
ګرافيک په طرحو کې (ترکيب بندي) د ټولو عاليمو او عوامل دي،
چې د په کار وړنې سبب ګرځي ،د انګليسي کلمې معادل ترکيب بندي
 Compositionدی.
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څرنګه چې د يوې جملې په ترکيب بندی کې ،هغه وخت د فهم وړ وي
او معنا ته انتقال ورکولی شي ،چې کلمې په مناسب او متناسب ډول د
ژبې د اصولو سره ځای پر ځای شوی وي.
د ګرافيک په طرحه کې هم دغه مثال صدق کوي ،نو الزمه ده د
ګرافيکي طرحو د ترکيب په مورد کې هم بايد دقيق واوسو او ترکيب
بندی اصول يا هم طراحې او د طراحی اصول وپيژنو.
 -۴ ،۴د طراحي اصول
څرنګه چې د طراحی اصول د ژبې د دستور د يوې برخې په عنوان د مختلفو
کارپوهانو او دانشمندانو په مختلفو ډولونو صنف بندي کړي دي.
ولې دلته په دې ځای کې د هغې يو مودل ته په لنډه توګه اشاره کوو.
په دغه مودل کې د طراحي اصول په پنځو اصلونو ويشل شوي دي.
: 1تعادل

Balance

: 2جال کېدل

Contrast

: 3تاکيد Emphasis
: 4وحدت unhy
 : 5همغږي

Harmony

 -۵ ،۴د طراحي عناصر
څرنګه چې دانشمندانو د طراحی د اصولو په اړه زيات مودلونه
وړاندې کړي دي ،د طراحی د عناصرو په مورد کې هم مختلف
نظريات وجود لري .دلته يوه د هغو الګوګانو څخه چې د طراحي په
کتاب کې او د خپرونو ويډيو توليد او ټلويزيون د زده کړو فلمونو کې
ذکر شوي دي او نقل کيږي.
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: 1فضاء Space
: 2خطLine
: 3شکل

Shape

: 4فورم Form
:5سطح “ “Surfaceچې دی سره مل ” ترکيب  “textureرنګ “Color“،
”،“Valueارزښت
 -۶ ،۴په ټلويزيوني خبر کې د ګرافيک کارونه
ټلويزيون پرته له تصوير څخه معنا نه لري نو په دې اساس د ټولو خپرونو
لپاره بايد ،چې کافي اسناد وجود ولري .هغه تصويرونه ،چې په ټلويزيون کې
د استفادې وړ ګرځي کله واقعي وي او ياهم د مونتاژ وي .چې د ځانګړو
ښکارونو اوسينمايي فنونو سره دغه تصويرونه غيرواقعي توليد شوي ،د
تصوير کمه خال ډکوي ،ولو چې د ګرافيک کارول منتقدان په ټلويزيوني خبر
کې د واقعي سوژې سره د خبر په تعريف کې په تضاد کې وګڼي.
د خبر په تعريف کې ويل شوي دي خبر يو واقعي پيښه ده ،چې د څو خبري
ارزښتونو لرونکی وي ،نو په دې اساس د غيرواقعي تصويرونو په کار وړنه
د واقعي واژه يا کلمه سره په تضاد کې راځي.
ولې ناچاري اومجبوريت وجود لري ،چې کار کوونکې د ګرافيکي تصويرونو
په کار وړلو په خبر کې مجبور کړي.
دا ځکه چې هر هغه څه چې ،د خبر د نشر سرعت ايجابوي په ټلويزيون کې
نه شو کولی ،چې تل يا هميشه د يوې پيښې ټول تصويرونو ته السرسی ولرو
او يا هم د السرسي د قواعدو پر بنا هغه ونه لرو لکه غيرې علني محاکمه.
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پورته وويل شو چې ،پوره توګه نه شو کولی ،چې د پيښې ټولو تصويرونو ته
السرسی ولرو او هغه السته راوړو لکه د طيارې سقوط  ،د کښتی غرقيدل ،د
ريل ګاډې بهر کيدل له پټلی نه ،زلزله ،اور غورځونکې په لرې منطقو کې،
جګړه په هغو ځايونو کې چې ،د خبر نګار ورته ورتګ ګران وي لکه د
افغانستان سرحدي سيمې د پاکستان سره او نور.
ولې نه کيږي ،چې د تصويرونو په نه لرلو سره د داسي خبر نه صرف نظر
وکړو .زياتره انسټيټيوټونه دا ډول خبرونه په ګرافيکي تصويرونو سره خپروي
او د تصوير د کمبود خال د ګرافيک د هنر په مرسته ډکوي .پاتې د نه وي
چې ،واقعي تصويرونه د طراحي ارزښت لريوالی د خبرونو د تازه والې د
حفظ لپاره نه شي کيدای چې والړه تصويري منظره ورکړو.
ګرافيکي تصويرونه هم د خبر او نمايش د مفهوم په وړاندې کولو کې او د
پيښې په څرنګوالې کې د اهميت او زيات تاثير څخه برخمن دی.
”ګرافيکي تصويرونه دوه ډوله دي ثابت او متحرک
ـ ثابت ګرافيکي تصوير د پيښې د بصري بيان ساده ترين شکل دی؛ ګرافيک
هغه ريل ګاډی چې د پټلۍ نه بهر شوی ،کيدای شي ددې طريقې لپاره نمونه
وي.متحرک ګرافيک لږ غوندې ستونزمن وي ،ولې د ليدونکې لپاره جذاب
دی .هغه طياره چې له پرواز نه وروسته د اوقيانوس د بحر په سر د پرواز په
وخت سقوط کوي ،د دې طيارې خط سير د ګرافيکي طرحو نه په ګټې
اخيستنې سره په متحرک صورت ښودل کيږي“
د خبري ګرافيک طرحې بايد د صراحت ،عينيت او وضاحت نه برخمن وي،
دا د هغو د اساسي ځانګړنو څخه ګڼل کيږي ،يا په بل عبارت دا ډول ګرافيک
بايد چې تخنيکي نه وي او د ابهام سبب نه شي .د ټلويزيوني خبرونو ګرافيک
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کار په کارده چې خپلو کارونو ته متوجه واوسي تر څو د واقعيت له مرز څخه
وانه وړي او د کريکاتور او نقاشۍ نړی ته ورداخل نه شي.
”متحرکه ګرافيکي طرحه بايد د واقعيت سره همغږې په داخل د خبر کې
ولري ،او د (کارتون) متحرکې نقاشي ته له بدليدو نه مخنيوی وشي.د ګرافيک
په خبر کې بايد کوشش وکړي او د مخاطب د سر ګرمي ځای ته او ماهيت ته
تغير ورنه کړي ،د ګرافيست د مسؤل سره په همغږې په خبر کې الس په
ابتکار پورې کړي ،په دې برخه کې کمپيوټري امکانات زيات وجود لري“
له ګرافيک څخه نه يوازې دا چې د خبري تصوير په نمايش کې ګټه اخيستل
کيږي ،بلکې ګرافيک نورې په کار وړنې هم د خبر په داخل کې لري ،چې
دهغو نوم اخيستل کيږي.
کله د خبري مجموعي په داخل کې د زيات تفهيم لپاره له جدولو او ليکنو څخه
هم ګټه اخيستل کيږي ،لکه د اسعارو نرخ او نوا د اوبو او هوا حالت ،د
انتخاباتو نتايج ،سپورت يا ورزشونه او نور دي ،چې په کليشه يي صورت له
ګرافيک څخه د بيان او نمايش لپاره استفاده کيږي.
ځينې وخت د خبرو د محوري امارو د ورکولو او د هندسي شکلو د ښودلو
لپاره هم ورڅخه ګټه اخيستل کيږي ،لکه د انتخاباتو نتايج ،نفوس شميرنه د
اقتصادي مسايلو نزول او سعود يعنې ټيټيدل او لوړيدل ،د نظامي قواوو
ارايش ،د نظامي قواوو د حرکت ښودل ،چې له څو مسيرونو نه حمله کوي او
شاته تګ يې کړی دی ،د سړو جبهو او طوفان د حرکت ښودل او نور.
کله په نورو بڼو لکه اريانا ټلويزيون کې ،چې هره شپه د خبري سرويس په
پای کې طرح کيږي.
د ګرافيک د با اهميت ولې پيچلو مواردو څخه يو د ټلويزيون د خپرونو
مجازي سټوډيوګانې دي ،چې د ګرافيبک سره په اړيکه کې دي څرنګه چې،
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مجازي سټوډيوګانې ،چې نن ورځ د ټلويزيون شبکوڅخه په مشاهده راځي
ډيري غنی اوله تجموڅخه ډکې معلوميږي،چې يوازې مسلکي کسان دهغي په
مجازي کولوباندي پوهيږي په داسې حال کې عام ليدونکې د هغې په غير
واقعي کيدو يې فکر هم نه کوي.
ارم يا زيګنالونه ،طرحې د خبرونو سر ټکي او نور هم د ګرافيک کړنې دي.
د لوګو يا ارم د موقعيت په اړه ،نوع يا خط يا فونټ ،رنګ او د ګرافيک
طرح.
بايد علمي فکر وکړو ځکه ،چې نور ګرافيکي کارونه فن نه بلکې د پوهې هنر
دی اوسني وخت کې زياتره رسنۍ په کال کې يو ځل د ساتلو او نوي کېدو
لپاره د ليدونکو د راجذبولو په منظور خپل ګرافيک ته تغير ورکوي او نوی
کوي يې چې د()compaignپه نوم ياديږي .دويل شوو
خبرو د ښه درک لپاره دګرافيک په هکله کولی شو د داخلي ټلويزيونونو
خپرونې لکه اريانا ،طلوع ،او بهرنۍ شبکې لکه بي بي سي ،سي ان ان
،الجزيره العربيه او نورو ته دقت ورکړو.
 -۷ ،۴د ټلويزيوني خپرونو عنوانونو ګرافيک
ګرافيک هغه هنر دی ،چې په ليکلي ،چاپي ،تصويري ،طراحی او  ...په
ټلويزيون کې په کار وړل کيږي.
د ګرافيک د هميشه استفادې په اړه د عنوانونو طراحي دی .په هغه ځای کې
چې ،د خپرونې عنوان په مستقيم صورت حالت او سبک ښودونکی دی نو بله
طرحه بايد د جذب او تحريک وسيله د خپرونو د ليدنو لپاره هم وي.
عنوان بايد په منسجم صورت يو الس پرته له تيت پرک کيدو هدفمنده طرح او
برابر شي ،دا ځکه چې ،که عنوان او نور جزيات د ليدونکې له طرف په ساده
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ګې سره تعقيب او ونه لوستل شي ،د اړيکې نتيجه د ليدونکو سره به شليدلي
وي.
په کلي توګه حروف بندي بايد محکمه او قوي وي ،نه داچې ضعيفه او
ماتوونکې وي .ښه دا ده چې د باريکو او نازکو خطونو پورته او ښکته
حروف او د حروفو د سيورې له رامنځ ته کيدو څخه ډډه وشي ،دا ځکه چې،
دا ډول ګرافيکي جزئيات يا په تصوير کې محوه کيږي او يا په نا خوښه ډول
هڅه کوي همدارنګه ډير واضح او لنډ حروف خپله بڼه له السه ورکوي.
هر کله چې ګرافيکي طرحه له کلمو ډکه وي ،ليدونکې د هغو له لوستو څخه
ستړي کيږي او له بله طرفه دغه ليکنه د وخت له نظره بايد هغومره د
ټلويزيون پر صفحه پاتې شي ،تر څو ليدونکې هغه ولوستلی شي ،يعنې د
زيات سرعت حرکت او د هغې د تغير څخه مخنيوی وشي ،تر ډير سلو او په
اصطالح تمبل لوستونکی ،هم متن تعقيب کړی شي ،هر کله چې متن د وياند
لخوا قرائت کيږي بايد د متن ليکل ،چې لوستل کيږي د ليکلو د طرحې سره
چې نمايش ورکول کيږي ،کامالً يو شی وي.
دا چې ساده پردې په عنوان بندۍ باندې مثبت تاثير لري او يا هغه مړ او بې
حالت انعکاس کوي کامالً به موقعيت او شرايطو پورې تړاو لري.
تزيني پردې (د ځانګړي پيوند لرونکې يا دجدا شوو طرحو) کولی شي په
بصري جاذبه زيات کړي يا يې مبهم او مخشوش کونکي وي ،ترڅو څورنګه
سطحه پردې ممکن د حروفو لوستل د مشکل يعنې ستونزو سره مخامخ کړي.
همدارنګه کله نه کله د خپرونې د عنوان حروف بندي د داسي پردو پر مخ
راځي ،چې د بهر څخه تيت شوي لکه چمن ،بيابان ،د ونې ښاخونه او نور په
داسي انتخاب کې هم امکان لري ،چې د ليدونکې سترګه د اصلي سوژې څخه
(عنوان) پردې ته جلب شي او د پيغام د السته راوړلو څخه غافل پاتې شي نو
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په کار ده د پردې ورته يا مشابه رنګ له غوره کيدو او حروفو څخه د ډډه
وشي.
حروف بندي په روښانه رنګونو سره نسبت ټينګو رنګونو ته د لوستونکي د
اسانتيا سبب ګرځي .د پردې لپاره رقيق يا نرم او تند نظر مخ اړونکوته بهتر
دی .ددې لپاره چې اطالعات په نمايش کې ناقص وړاندې نه شي د جزئياتو د
ځای پر ځای کولو نه د قاب په غاړه کې مخنيوی وشي او کوشش د وشي چې،
ګرافيکې طراحي د لوحو او نورو وسايلو پر مخ جوړيږي له مقابل لورې څخه
د تصوير اخستنه وشي.
 -۸ ،۴د ګرافيکي تصويرونو ذهني او بصري تاُثيرات
ګرافيکي تصويرونه دنيرولرونکي اودنما دقاب بندي پروخت کې بايد دزيبا
پيژندني تيوري په نظرکې ونيول شي،دتشخيص وړشي دګرافيکي ارزښت
ياوزن لرونکي وي.يوغټ ستراوکلک شي ډيرارزښت ديوه کوچني اوروښانه
رنګ څخه لري.هغه شي چې ناهواروغاړو،دندانه لرونکي اوعادي دي زيات
ارزښت دهغه شي څخه لري،مدوري اوهواره غاړي لري.دوه کوچنې شيان
کيدی شي دسترشي معادل وزن ولري.حتاکه دهغي دمساحت واقعي اندازه
دهغه دووشيانو وړوي اواندک کمه وي.سربيره په ګرافيکي وزن ديوه شي
ګرافيکي نيروهم بايد په نظر کې ونيول شي ګرافيکي نيرو ترحده دګرافيکي
وزن څخه وتلي دي،ولې په حرکت پورې اړه لري.ثابت شي ګرافيکي
نيرولږنسبت متحرک شي ته لري.رنګ هم ديوه شي دوزن په تغيير کې په
عامل په صورت انعکاس کوي.دګرم رنګ لرونکي شيان (سور،ژيړ،نارنجي)
دنورومختلفو روښانه رنګونه ډولونه،دليدونکي لورته امتدادکوي،دغه رنګونه
دګرافيکي وزن له نظره سپک په نظر کې راځي.ساړه رنګونه لکه
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ابي،شين،بنفش،اودټينګورنګوډولونه ويل کيږي،چې له ليدونکي څخه فاصله
نيسي(بيرته کيني)دغه رنګونه دګرافيکي وزن له لحاظه درانده په نظرکې
راځي.پاتې دي نه وي ددغونظرياتوپه منځ کې هيڅ يوه قانوني قاعده دزيبا
پيژندني په برخه کې مطلقه نه ده بلکې دتوليد شوي خپرونې نهايي بڼه به
وښيي ايا ګزينش په ښه بڼه دي؟څوتصويرونه دګرافيکي نيروله نظره.

د قاب په سر دروند دي د بی ثباتۍ احساس کيږي د قاب سطحه درنده ده غټ وړوکۍ
د ځان طرف ته راکاږي

د قاب څنډې ته کشکول

 -۹ ،۴د طراحي اصول
سره له دې،چې د طراحي اُصول د ژبې د دستور د برخې په عنوان متخلفو
کارپوهانو او علماوو طراحي په مختلفو ډولونو صنف بندي کړي ،ولې په دې
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ځای کې د هغې يو مودل ته په لڼده توګه اشاره کوو .په دغه مودل کې د طراحي
اُصول په پنځو برخو ويشل شوي دي:
 .1تعادل Balance
 .2د رڼا تغيير Contrast
 .3تاکيد Emphasis
 .4وحدت Unity
 .5هم غږي Harmony
 )1تعادل Balance
د تعادل لپاره د تعريف وړاندې کول لکه د طراحي د نورو اصولو په شان
ستونزمن دي نو په دې اساس کار پېژندونکو ددې پر ځای ،چې تعريف
وکړي د هغې په توصيف يې پيل کړی دی .د طراحي مفهوم د توضيح سره
په تعادل کې دا چې څرنګه او کومه طريقه د ((وزن او نيرو په لحاظ
عناصر د رسنۍ د عناصرو پرمخ ځای نيولی ده او فضأ اشغالوي روښانه
کيږي)).
رابرت بالوف ( )V. Robert Bulloughتعادل او توازن په يو احساس
سره په ترکيب بندي کې توصيف کوي او اعتقاد لري ،چې د تعادل او
توازن وجود د طراحي پکار کې؛ لکه د ترازو په شان دی ،چې د تعادل
حالت ولري په بل عبارت موږ کولی شو د مساوي وزن په کېښودلو سره او
يو شکل د ترازو په دو وپلو کې د تعادل حالت رامنځ ته کوي او په هغې
کې هغه وزنونه پکار وړو ،چې عين حال کې مساوي وي په ظاهري کتو
سره د محل ش مېرنه د ترازو په پلو کې ځای پر ځای کول او يا هم ظاهري
اندازه مختلف وي او هغه په مختلفو نقطو کې د ترازو په پلو کې ځای پر
ځای کوو او تعادل برقراروو.
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د تعادل لومړی ډول ،چې پر هغې کې د يو شکل وزنونه په يوه اندازه
استفاده کيږي تعادل يا هم رسمي توازن  Formalرامنځ ته کوي او دوېيم
ډول يې ،چې غير هم شکله؛ ولې يوه اندازه د وزن په لحاظ ورڅخه استفاده
کيږي تعادل يا توازن غير رسمي يا  Informalايجادوي.
د رسمي تعادل ايجادول اساانه کار دی دغه حالت کې ،چې د عمودي خط
څخه په فضأ کې تيريږي ورڅخه د ترکيب د اتکا دنقطې په عنوان استفاده
کوو؛ څرنګه ،چې کله هم رسمي تعادل برقرراروي او هغه عناصر ،چې د
خط په دوو طرفونو کې ځای پر ځای شوي دي د ښيښې حکم د يو او بل
لپاره لري .په غير رسمي تعادل کې بايد توازن د کم مقدار په مقابل کې بايد
د توازن د ايجاد لپاره بايد د سپين رنګ مقدار بايد زيات وي ،څرنګه ،چې
تور رنګ نظر سپين رنګ ته زيات وزن لري .په يوه ضخيم او وتلي خط
کې پکار دي ،چې يو څو نازک خطونه د تعادل د ايجاد لپاره پکار واچوو.
د تلويزيوني صفحې او نورو ليدونکو رسنيو د ليدونکي د ديد لپاره راحت
پيدا کوي او پکار ده ،چې تل هغه رعايت کړو.
يو شمېر مؤلفان د ليدلو وړ او ترسيمي رسنيو د تعادل په رامنځ ته کيدو کې
د توازن د واژې يا کلمې پر ځای د هغې د رامنځ ته کيدل د عناصرو په
منځ کې د اثر د تشکيلونکو عناصرو د کلمې قوت څخه ګټه اخلي او عقيده
لري ،چې د يوه مناسب تعادل د رامنځ ته کيدو لپاره کولی شو د موزنو
اړيکو د مختلفو قوتونو په منځ کې عناصرو ته پاملرنه وکړو نوموړي
عناصر لکه :خط ،رنګ ،شکل ،رڼا ،سيوری ،او نور تشکيلوي د قوت
لرونکي دي ،چې دا بصري قوت نوميږي .دا په دې معنا ،چې هر عنصر
په خپلې بڼې سره کولی شي د خپل قوت په تناسب په يوه رسنۍ کې ځان
ښودنه وکړي .مسلما ً نوموړی قوت په داسې ډول يو د بل په خوا کې ځای
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پر ځای کيږي ،چې له بصري نظره د تعادل په حالت کې معلوم شي اوپه
زړه پورې يوه ښه توازن رامنځ ته کړی شي؛ د ساري په توګه د ليدلو د
رسنۍ تيارې او روښانه برخې د تعادل حالت ولري د انسان سترګې يو د بل
سره په منظمه توګه سره مشاهده کوي يعنې تيارې او روښانه برخې يو د
بل په مقابل کې ځای پر ځای کيږي او يو او بل سره خنثا کوي ،ددې په
نتيجه کې توازن رامنځ ته کيږي (.)12۴:2
 )2بيليدل Contrast
توپير د يوه شي په هغه خصوصياتو او ځانګړتياوو يا هغې د ستي يا ګروپ
پورې اړه لري ،چې هغه د شيانو دد ستو په منځ کې پديدي او زيات اثرات
ښکاره کوي يا په بل عبارت تباين هغه وخت پکار وړل کيږي ،چې غواړو د
رسنۍ د اجزاوو مختلفې برخې د هغې د زمينې په مقابل کې زيات انعکاس
ورکوو او زيات مد نظريې ونيسو .توپير تاکيد ته ډېر زيات نږدې دي؛ ولې يو
د بل څخه متفاوت مفاهيم لري .په تاکيد کې ورته وغواړو ،چې د رسنۍ يوه يا
څو محدودې برخې يو د بل د اجزاوو څخه توپيير کړو د تاکيد الندې يې
راولو ،توپير په مختلفو طريقو سره کولی شو رامنځ ته کړو ،لکه د روښانه
رنګو استعمال د تورو زمينو پرمخ او يا هم د متضادو رنګونو ترکيب لکه:
س ور ،شين ،نارنجي ،آبي ،بنفش ،او ژېړ او نور شکلونه هم کولی شي د تباين
په رامنځ ته کيدو کې رول ولري او پيوند او خط هم کولی شي په دې برخه
کې مرسته وکړي.)12۶:3(.
 )3تاکيد Emphasis
د توپير پر بحث کې د هغې په ورتوالي باندې تاکيد سره اشاره شوي؛ يعنې په
توپير کې د ټولو موجودو عناصرو په منځ کې تضاد په رسنۍ کې د زمينې په
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مقابل کې وړاندې کيږي په داسې حال کې ،چې په تاکيد کې يو شمېر د ګوتو
په شمېر عناصر له مختلفو الرو څخه او له مختلفو نقطو نظرونو څخه د
زميني په مقابل کې راځي او قصداً ددې لپاره دي ،چې ليدونکي اصلي سوژه
تشخيص کړی شي تاکيد په مختلفو ډولونو په رسنيو کې ايجاديږي:
 .1د فلش په کار وړلو سره او نور جهت لرونکي عاليم
 .2د رنګونو تضاد
 .3د نظر وړ عنصرو غټول
 .4دنظر وړ عنصرو ځای پر ځای کول په خپل ځای کې
 .5د شکلونو اختالف (دايره د مربع په مقابل کې) (.)12۶ :3
 )4وحدت Unity
((اماتور اشخاص زياتره د طراحي پکار کې ((يوالي او هماهنګي يا هم
غږي)) مترادف برخورد کوي په داسې حال کې ،چې دغه دوه معقولې يو بل
څخه جال دي او ورتوالی يې هومره ندی ،چې هغوی مسلسل وګڼو په ساده
ژبه د څرنګوالي په ډول د نوموړو موجودو عناصرو ويشل ،د زميني پر منځ
طرحه پورې اړه لري (.)12۶ :۴
د پورته ذکر شوو ټکو څخه موخه دادی کله ،چې د موجودو عناصرو د تنظيم
پر اساس محاسبه او سنجش شوي وي او د يوالي او تجمع نه برخمند وي کولی
شوو ووايو ،چې وخت په نظر کې نيول شوی او کله ،چې عناصر په اتفاقي او
پرته له محاسبې څخه ځای نيولی وی او ليدونکی د شيانو په منځ کې منطقي
اړيکه احساس نکړي نو وخت په نظر کې نه ده نيول شوی.)127:۴(.
 )5همغږي Harmony
کار پوهان عقيده لري ،چې د هماهنګۍ يا همغږۍ رامنځ ته کيدل په طرحو کې
د تعادل او وحدت له رامنځ ته کيدو څخه ستونزمن دي .ددې آمر علت شايد
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وکړی شو داسې توجيه کړو د يوه کلي اصل په عنوان عام خلک پخپله داخلي
احساس کې ظاهراً د همغږو ترکيبونو په رامينځته کيدو کې په خپل ځان کې
احساس کوي په دې اساس دغه احساس توانايي امکان لري د فرد د انګيزې يا
علت ميزان د قوانينو پکار وړنه کې او د همغږۍ د رامنځ ته کيدو پورې
اړوند اُصولو کې تأثير وغورزوي همغږي په ساده ډول عبارت ده يو الس
يووالې او د عناصرو د تضاد او رضايت نشتوالي او د طراح تشکيل شوي
اجزاوې له مختلفو نقطو نظرونو څخه لکه :رنګونه ،او شکلونهد پورته تعريف
پر اساس امکان لري کله کله رسنۍ پکار وړل شوي رنګونه او يا هم په
ضديت کې خطوطه ولري همغږي دا غواړي ،چې ټول عناصر او برخي
ترکيب بندي ته يوازې دا چې يو د بل سره جوړې وي؛ بلکې يو او بل تائيد هم
کړي.
دوينس ا .دانديس ،د همغږۍ په هکله او د هغه پرتلنه د توپيريعني کنتراست
سره داسې کوي(( :کنتراست يا تضاد د همغږۍ په مقابل کې قرار لري او د
هر يوه د ميزان په زياتولو سره د بل ميزان راکميږي نو ويلی شو هغه رسنۍ،
چې توپير يې لوړ دی نو همغږۍ يې ناچيزه يا اندک دي)) د سارې په توګه د
ژېړ رنګ پکار وړنه د بنفش په خواکې د زيات تباين څخه برخمند دي په
داسې حال کې ،چې په هماغه اندازه يې ميزان له همغږۍ څخه راکم شوی
دی.)127:۵(.
 -۱۰ ،۴د طراحي عناصر
لکه څنګه ،چې پوهانو او علمانو د طراحي د اصولو په مورد کې زيات مودلونه
وړاندې کړي دي د طراحي د عناصرو په مورد کې هم مختلف نظريات وجود
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لري .دلته يود هغو الګوګانو څخه ،چې د خپرونو د توليد د طراحي په کتاب کې
ويډيوګانو ،تلويزيون ،او د زده کړي فلمونو کې ذکر شوي دي رانقل کيږي:
 )1فضأ Space
 )2خط Line
 )3شکل Shape
 )4فورم Form
 )5سطح ،Surfaceچې رويه  ،Textureزنګ ،ارزښت يا ،value
پکې شامل دي.)128:۶(.
 .1فضأ Space
نوموړی بحث د طبعيت د مشال په ذکر سره کولی شو واضح کړو څرنګه،
چې موږ طبعيت او د هغې په اطرافو کې شيانو ته ګورو ټول دغه شيان او
موجودات سره متصل وينو او هيڅ داسې تش ځای ،چې په هغه نما کې،
چې موږ يې وينو وجود نلري؛ دا ځکه ،چې فضأ دغه ټول شيان سره وصل
کړي دي .په نقاشي او طراحي کې هم د عناصرو د وصل کولو لپاره له
طبعيت څخه تقليد شوی دی؛ يعنې په فضأ کې طراحي وجود لري او هغه
ډول ،چې تش معلوميږي د تاثير نه خالي ندی؛ بلکې خپل رواني او بصري
مؤثريت لري.)130:۵(.


فضأ کولی شي منفي  negativeيا مثبت  positiveوي معمول
ترينه منفي فضأ رسنۍ کولی شي د ترکيب بندي

نه ګټې

اخيستونکي برخې استفاده شوي برخې مالحظه کړي؛ د سارې په
توګه هغه برخه د نقاشۍ له تابلو څخه ،چې د تصويرونو او يا هم
په نورو اجزاو باندې نه وي پوښل شوي منفي فضأ ده .منفي فضأ
زياتره د رسنۍ له برخې په شمېر کې راځي پرته د فضأ له
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موجوديت څخه د نمايشي رسنيو منفي فضأ ډېره جنجالي ګډه وډه
په نظر کې راځي.
مسلما ً فضأ هم د رسنۍ له برخې څخه ګڼل کيږي ،چې د عناصرو او اجزاو
په واسطه اشغال شوي دي .په طراحي کې بايد د فضأ په مثبت او منفي او د
همغږي په هکله دقيق فکر وکړو او دا د طراح له معمولي دندو څخه هم
ګڼل کيږي؛ دا ځکه ،چې دقت په دغې مورد کې د طراح په ښکال باندې ور
زياتوي او ليدونکي راجلبوي.)128:7(.
 .2خط Line
د خط په اړه بحث په رياضي کې زموږ له نظره يو جال مسله ده دلته
خط د ګرافيک او طراحي له نظره د پاملرنې وړ ګرځي ،څرنګه ،چې
په رياضي کې خط درې بعدي يعنې طول ،عرض او ارتفاع دی او
حجم هم لري؛ ولې د ګرافيک له نظره خط کولی شو يو بعدي اثر
ونوموو ،چې يوازينی بعد يې طول دی ،د خط په طراحۍ کې ساده
ترين عنصر پېژندل کيږي .د شکل له نطره خط کولی شي مختلف
شکلونه ځانته غوره کړي؛ د سارې په توګه حرارت ورکړل شي يا
مات شي او يا نور د مختلف حرکات سرته رسوي او ځينې محققان خط
په ګرافيک کې په الندې برخو ويشلی دی:


عمودي خط هغه خط دی ،چې فعال او قوي دی د تعادل او دريدو
ښودونکی دی.



افقي خط ،هغه خط دی ،چې ارام او پرته هيجان څخه (لکه انسان،
چې ويده وي).
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کوږ خط ،هغه خط دی ،چې خپل تعادل يې له السه ورکړی وي
(عصبي او مړاوی).



زاويه لرونکی خط ،هغه خط دی ،چې د ګرځيدو مسير يې په
مختلفو وختونو کې تغيير کوي.



نمايش لرونکی يا کنډو يعنې کنډو کپر خط ،د يو رنګي له تکرار
څخه يا د ناهمغږۍ د خط څخه زاويه لرونکی رامنځ ته کيږي .د
عصبانيت او خشونت څرګندونکی دی.



منحني خط ،دا د زوايې يوه برخه ده ،نرم ،خو ليدونکی پرته له
خط څخه ارام ورکونکی د منحني خطونو حرکات کولی شي د
شګلنې تپې پر سر مشاهده کړي.



مندرج خط ،هغه خط دی ،چې د نامنظمو منحني خطونو له تکرار
څخه رامنځ ته کيږي د اوبو څپې د مار د بدن حرکت.



مارپيچي خط ،د منحنيو تکراري ،چې يوه محور باندې راګرځي.

څرنګه ،چې د خطونو ډولونو ته اشاره وشوه د خطونو ډولونه رواني تأثيرات
هم لري او دا تجربه شوي ده دخطونو د موجودو ډولونو څخه طبيعي خطوطه
حاصله شوي وي ،څرنګه ،چې د سيند د غاړې افقي خطونه د غرنيو زاويه
لرونکو خطونو سره يوه شان نه دي ،د افق ،تپو ،او ورېځو په ليدو سره د ارمتيا
احساس کوو؛ څرنګه ،چې د ليدلو مسير د موانعو سره ټکر نه کوي او په ارامۍ
سره خويږي ،په داسې حال کې ،چې د کتلو مسير د غرنيو خطونو په ليدلو سره
خپل د ارمتيا سير له السه ورکوي او د ښکته او پورته حرکتونو څخه ستړي
کيږي او ډار او سقوط د انسان په ذهن کې رامنځ ته کيږي .په همدې ډول
موازي خط لکه کوږ شوی ديوال پر انسان باندې نامطلوب تأثير لري؛ په انسان
باندې د پاسه خط غږيز خصلت لري امکان لري د انسان مغز په دغو مواردو
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کې متفاوت وي نو پردې اساس د مطلقه قاعده پدې مورد کې هم مشکله ده نو
ذکر شوي نمونې په نسبي توګه کولی شو ومنو.)129:8(.
 .3شکل Shape
په قراردادي ډول په طراحۍ کې طول اوعرض اشکالو لرونکي دي
پدې اساس؛ څرنګه چې دوهم بعد يې په ترسيمي هنرونو کې د فورم په
محدوده کې منځ ته راځي ،په طراحي کې اشکال دوه بعدي کيفيت
لري .يوه ګروپ محققانو اشکال په دريو ډولونو تقسيم کړي دي:


هندسي Geometric



انتزاعي Abstract



واقعي Representation

هندسي اشکال :لکه څرنګه ،چې د هندسې او رياضي کې پکار وړل کيږي لکه
مربع ،مثلث او نور.
انتزاعي اشکال :د هغو شکلونو څخه عبارت دي ،چې په ذهني توګه د واقعيت
ځای ناستی کيږي دغه قراردادي اشکال دي؛ لکه د دغو عددونو څو شکلونه
دلته څو الوتونکي د الوتلو په حال کې ښکاره کوي.
واقعي اشکال :چې عينا ً له واقعيت څخه تقليد کيږي او د ټولو مشخصاتو
ځانګړو شيانو او پديدو لرونکي وي ولې (داندييس) د شکلونو په اړه په زړه
پورې بحث کړی دی هغه ليکي :برجسته خط شکل دی او د يو تصوير پيچلتيا د
هغه د هنر پوسيله بيانيږي د هغه په نظر درې اصلي شکلونه وجود لري
(مربع ،دايره او مثلث متساوي االضالع) او هر يوه د دغو دريو شکلونو خپلې
خاصې ځانګړنې لري  .هغه پدې باور دی ،چې ورکړل شوي ځانګړنې پدې
اشکالو او يا په ظاهري شکل د هغوی علت دی او يا د انسان په رواني
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فزيولوژيکي دستګاه د عکس العمل په علت او يا هم د ځانګړو فرهنګي تعابيرو
په دليل؛ د سارې په توګه مربع په بې حرکت حالت ،صداقت ،صراحت استاد انه
ورکړل شوي دي .مثلث د جنګ فعاليت ښودل يو د بل سره دعوا کوي.
دايره بې انتهايي او محفوظه کيدل القأ کوي ...د دغو دريو اصلي شکلونو په
ترکيب سره کولی شو په طبعيت يا د بشر په ذهن کې ټول موجود شکلونه جوړ
کړو.)131:9(.
 .4فورم Form
په بحث کې زياتره ذکر شوي ،چې فورم د درې بعدو لرونکي دي؛
البته ځيني فورمونه واقعا ً د دريو بعد لرونکي دي؛ ولې يو شمېر نور
فورمونه په واقعي توګه د دريم بعد لرونکي دي؛ ولې هماغه شان
معلوميږي .د لومړي ډول فورم ته واقعي فورم  Actual Formاو
دوهم ډول فرمونه يې ظاهري فورمونه  Apparent Formنوموي.
ظاهري فورمونه د سيورو او رڼا په واسطه په تصوير کې ايجاديږي
او واقعي فورمونه هم بايد د رڼا جهت او شدت ته پاملرنه وکړي؛ د
سارې په توګه د برجسته نمايش لپاره يا د هغې واقعي فورم نه
ښکاريږي؛ البته د دريم بعد د رڼا په مرسته کولی شو ايجاد يې کړو؛
ولې د رڼا پکار وړنه هم ظرفيت لري ،چې بايد په دقت سره رعايت
شي .هغه ډول ،چې په واقعي فورمونو کې رڼا تيارو ته او تيارې رڼا
ته په نرمۍ او اسانۍ سره تيريږي د دريم بعد په ايجاد کې دا ځانګړنه
د رنګمايي په نظر کې نيولو سره بايد په نظر کې وي.
 .5سطح Surface
ټول عناصر د سطحو لرونکي دي او د سطحې کيفيت په طراحي کې د
سطحې په ځانګړتيا ،جنس او بافت پورې اړه لري ،چې طرحه د هغې
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پرمخ سرته رسيږي ،سطحه کولی شو له دريو اړخونو (هوار ،رنګ
او ارزښت) تر مطالعې الندې ونيسو.
رويه يعنې هوار يا ناهواره کيدل د سطحې رنګ د رنګ پکار وړنې
او ډولونو پکې شامل دي او د رڼا او تيارو د ارزښت په مسلې پورې
اړه لري .سطحه په دوه ډولونو هندسي سطحې او غير هندسي سطحې
ويشلي دي ،هندسي سطحې؛ لکه دايره ،مربع او نور او غير هندسي
سطحې ،چې منظم شکل نه لري او له هندسي سطحې څخه پيروي نه
کوي؛ لکه ټول موجود شيان په طبعيت کې ،سطحې که څه هم هندسي
وي يا غير هندسي د مختلفو کيفيتونو او شکلونو لرونکي دي ،چې
عبارت دي له:


هواري او مسطح سطحې؛ لکه :د مېز مخ ،کاغذ ،جاده ،د
حوض اوبه ...



لوړې او ژورې سطحې د انحنأ لرونکي؛ لکه :تپه ،سيند او
.....



پيچلي سطحې؛ لکه :مختلفې هستۍ او يا ځينې مجسمې ...



ښيښه يي سطحې يا ترانسپران ،چې رڼا او تصوير د هغې
څخه تيريدای شي لکه :ښيښه يې سطحه ،کاغذ ،نازک
رنګ.)132:10(....

 -۱۱ ،۴په تلويزيوني خبر کې د ګرافيک کارونه
تلويزيون پرته له تصوير څخه منا نه لري نو پدې اساس د ټولو خپرونو لپاره
پکار ده ،چې کافي تصويرونه په واک کې ولرو .هغه تصويرونه ،چې په
تلويزيون کې د استفادې وړ ګرځي کله واقعي وي او يا ځينې وختونه مونتاژ
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وي ،چې د ځانګړو انعکاساتو په استفادې او سينمايي فنونو په واسطه دغه غير
واقعي تصويرونه تلويزوني خبر کې په (واقعي) کلمې سره د خبر په تعريف کې
په تضاد کې ګڼي .د خبر په تعريف کې ويل شوي ،چې خبر يوه واقعي پېښه ده،
چې د څو خبري ارزښتونو لرونکي وي نو پدې اساس د غير واقعي تصويرونو
پکار وړنه د واقعي کلمې سره په تضاد کې راځي ولې ځينې اړتياوې وجود لري
او ناچار دي ،چې ځينې د خبر جوړونکي دې ته اړ باسي ،چې ګرافيکي
تصاوير په خبر کې جوړ کړي .داځکه هغه څه ،چې د خبر د نشر سرعت
ايجابوي په تلويزيون کې فوراً د ټولو پېښو لپاره تصويرونو ته الس رسي ونلري
او يا هم هغې ته د الس رسۍ حق ولري لکه محکمې او نور.
پورته ذکر شو ،چې دهرې پېښې لپاره په فوري توګه د ځينو پېښو تصويرونه
السته راوړو؛ لکه :د طيارې سقوط ،د کښتۍ غرق کيدل ،د ريل ګاډي خطا کيدل
له خپل مسير څخه ،زلزله ،او ر غورځونکي په ليرو سيمو کې ،جګړه ،چې
ورته د خبرنګارانو ته تګ ستونزمن وي او يا ناممکن وي ،يا لکه د پاکستان او
افغانستان ترمنځ ځيني سرحدي سيمې او نور ،ولې نشي کيدی ،چې د تصوير د
نشتوالي په صورت کې د خبرونو د خپريدو څخه صرف نظر وکړو ،زياتره
تلويزيوني استيشنونه دا ډول خبرونه په ګرافيک تصوير سره خپروي او د
تصوير د کمبود خال يا شته د ګرافيک په مرسته ډکوي .پاتې دې نه وي ،چې
واقعي تصويرونه طاليي ارزښت لري؛ ولې دا ارزښت د حفظ لپاره نه شو کولی
د تصوير لپاره منتظر پاتې شو.
د خبر مفهوم يا وړاندې کولو کې ګرافيکي تصويرونه او د پېښې د پېښيدو د
څرنګوالي لپاره اهميت او زيات تأثير نه برخمند دي .ګرافيکي تصوير په دوه
ډوله دي :متحرک او ثابت .ثابت ګرافيکي تصوير د پېښې د بيان ساده ترين
شکل دی .د ريل ګاډي ،چې له خپل خط څخه انحراف کړي او خط شوی
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ګرافيک يې کولی شي ،چې ددې طريقې لپاره نمونه وي .متحرک ګرافيک لږ
غوندې ستونزمن ،ولې د ليدونکي لپاره جذاب دي .طياره کله ،چې له پرواز نه
وروسته د اوقيانوس پر سر سقوط کوي ددې طيارې خط السير د ګرافيک په
واسطه ورڅخه استفاده په متحرک ډول ښودل کيږي.
د خبري ګرافيک طراحي بايد له صراحت ،عينيت او وضاحت نه برخمند وي دا
د هغ ې د اساسي ځانګړونو څخه ګڼل کيږي يا په بل عبارت دا ډول ګرافيک
پکار نده ،چې تخيلي وي ،چې د ابهام سبب ورګرځي.
دتلويزيوني خبرونو ګرافيست بايد د خپل کار مواظب وي ،څود واقعيت يا
سراحت له رمزنه تير نه شي او د کاريکاترونو او نقاشې نړۍ ته ور داخل نه
شي.)33:11(.
((د متحرک ګرافيک طرح بايد د خبر په داخل د واقعيت سره اړخ ولګوي او د
متحرکې نقاشۍ (کارتون) باندې له بدليدلو څخه يې مخنيوی وشي ،ګرافيست په
خبر کې بايد کوښښ وکړي ،چې د رسنۍ د اطالع ورکولو څخه مخاطب د
سرګرمه کولو ځای ته د ماهيت تغيير ور نه کړي .ګرافيست د خبر مسؤل سره
په همغږۍ په ابتکار الس پورې کړي پدې برخه کې زيات کمپيوټري امکانات
وجود دي))
له ګرافيک څخه نه يوازې دا ،چې دخبري تصوير په نمايش کې ګټه اخيستل
کيږي ،بلکې ګرافيک نورې پکار وړنې د خبر په داخل کې هم لري ،چې د هغو
څخه نوم اخيستل کيږي.
کله د خبري مجموعې په داخل کې د ښه تفهيم لپاره له ليکنو او جدولونو څخه
ګټه اخيستل کيږي ،لکه د اسعارو نرخ ،د آب هوا وضعيت ،د انتخاباتو پايلې،
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سپورټ او نور دي ،چې په کليشه يي توګه د هغو د نمايش او بيان لپاره ګټه
اخيستل کيږي.
ځيني وختونه د هندسي اشکالو او جدولونو څخه د محوري خبر د امارو د ښودلو
لپاره استفاده کوي؛ لکه :انتخاباتو پايلې ،نفوس شمېرنه ،د اقتصادي مسايلو د
لوړوالي او راښکته کيدو مسايلو ښودل ،د نظامي قوتونو ارايش ،د نظامي
قوتونو د پرېډ ښودل ،چې له څو الرو حمله کوي او يا يې شاته ناسته کړي وي،
د طوفانونو د حرکت ښودل او سړې جبهې ښودل او نور .په نورو بڼو لکه :هغه
پوښتنه ،چې هره شپه ورباندې د خبري سرويس په ختم کې بحث کوي يو له
پيچلو موادو څخه؛ ولې د ګرافيکي اهميت سره د مجازي سټوډيوګانو ايجادول د
تلويزيوني خبرونه دي ،چې له ګرافيک سره په اړيکه کې دي .څرنګه ،چې
مجازي سټوډيوګانې ،چې نن سبا د تلويزيوني شبکو څخه مشاهده کيږي ډېر
بډايي او له تجمل نه ډکې ښکاري ،چې يوازې مسلکي کسان د هغې په مجاز
باندې پوهيږي .په داسې حال کې ،چې د عام ليدونکی د هغې پر غير واقعي
کيدو باندې حتا فکر هم نه کوي .ارم يا سيګنالونه د خبرونو سرخط او نور هم
ګرافيکي کړنې دي .د ارم د موقعيت يا لوګو په اړه ډول يا خط يا فونټ ،رنګ
او ګرافيکي طرح عملي فکر وکړي؛ دا ځکه ،چې نور ګرافيکي کارونه فن نه؛
بلکې يو هنر او پوهه ده .په اوسني وخت کې زياتره رسنۍ په کال کې يو ځل د
ليدونکو د ساتلو ،جذبولو په منظور خپلې ګرافيکي طرحو ته تغيير ورکوي او
نوي کوي يې ،چې د ( )campaignپه نوم ياديږي .د ښه او بهتر درک لپاره
ويل شوي خبرې د ګرافيک په مورد کې کولی شو د داخلي تلويزيونو خپرونو؛
لکه :اريانا ،طلوع ،اود بهرنۍ شبکې ،لکه :بي بي سي ،سي ان ان ،الجزيره،
العرابيه او نورو ته دقت وکړو.)133:11(.
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 -۱۲ ،۴د تلويزوني خپرونو د عنوانو ګرافيک
ګرافيک هغه هنر دی ،چې په ليکلي بڼه ،چاپي بڼه ،تصويري بڼه ،طراحي او
 ...په تلويزيون کې پکار وړل کيږي .د ګرافيک د دوامداره استفادې په مورد
کې د خپرونې عنوانونه دې له هغې ځايه ،چې د خپرونې عنوانونه په مستقيم
ډول د هغې د سبک او حالت نمايشګر دی ،نو د بيا طرح ،انتخاب ،رنګ د
حروف ډول او نور جزئيات په هغې پورې اړوند د خپرونې د محتوياتو سره
همغږي وي او له بل طرفه د خپرونې د ليدلو لپاره تحريک کوونکي او جذب
کوونکي وسيله وي .عنوان بايد په مستقيم صورت او يو الس پرته له نسبت
پرکيدو او هدفنمند طرحه او تهيه شي؛ دا ځکه که چېرې عنوان او نور جزئيات
د ليدونکي له خوا په ساده ګۍ سره ولوستل شي او تعقيب نه شي نو د ليدونکي
سره به يې اړيکه ماتوونکي وي.
((په کلي توګه حروف جوړونه بايد قوي او محکمه وي نه داچې ضعيفه او
ماتوونکي بهتره ده ،چې له باريکو او نازکو خطونو په پورته او ښکته حروفو
کې او د حروف د سيوري ايجادولو څخه ډډه وشي؛ دا ځکه ،چې دا ډول
ګرافيکي جزئيات يا په تصوير کې نابوديږي او يا په ناخوښه ډول ايجاديدو هلې
ځلې کوي .همدارنګه ډېر زيات وتلي حروف او لنډ خپله بڼه له السه ورکوي)).
کله ،چې ګرافيکي طرحه له کلمو څخه ډکه وي ،ليدونکي د هغې د لوستلو څخه
ستړي کيږي او له بله طرفه دغه ليکنه د وخت له نظره بايد هغومره د صفحې
پرمخ باقي پاتې شي ،چې ترهغې لوستونکی هغه ولوستلی شي؛ يعنې د سرعت
له زياد حرکت او تغيير څخه مخنيوی وشي تر څو ډېر لټ او تنبل لوستونکي
هغه تعقيب کړی شي .کله ،چې متن د وياند لخوا قرئت يا لوستل کيږي بايد د
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متن ليکل ،چې لوستل کيږي د هغې د ليکلو په طرحې سره ،چې نمايش ته
ورکول کيږي کامالً يو شی وي.
دا چې ساده زميني يو عنوان بندي مثبت تأثير لري او يا هغه مړه او بې حرکته
انعکاس کوي کامالً د موقعيت او شرايطو پورې اړه لري .تزييني ( دز مينې يا
بګرونډ د ځانګړي پيوند يا جال طرحو لرونکي دي) کولی شي بصري جاذبې ته
زياتوالی ورکړي يا به مبهم او مغشوش کوونکي وي.
څو رنګه زمينې کيدی شي ،چې د حروفو لوستل د ستونزو سره دچار کړي
همدارنګه کله د خپرونې د عنوان بندي حروف د زمينې پرمخ ځای پر ځای
شي ،چې له بهر څخه ظبط شوي دي؛ لکه :چمن ،خيابان ،د ونې شاخونه او نور
پداسې انتخاب کې هم امکان لري ،چې د ليدونکي سترګې د اصلي سوژې څخه
(عنوان) زمنيې ته جلب شي او د پيغام د السته راوړلو څخه غافل شي ،نو بايد د
ورته رنګونو له غوره کيدو څخه د زمينې او حروفو لپاره ډډه وشي .حروف
جوړونه په روښانه رنګونو سره نسبت ټينګو رنګونو ته د ليدونکي په سهوليت
تماميږي .د زمينې لپاره نرم رنګونه يا خنثا نسبت لير ګرځوونکو ته بهتر دي.
ددې لپاره ،چې اطالعات په نمايش کې ناقص وړاندې نه شي د قاب په څنډو کې
د جزئياتو پر ځای کولو څخه بايد ډډه وشي او کوښښ وشي ،چې ګرافيکي
طرحه ،چې د لوحو او نورو وسايلو پرمخ جوړيږي نود مقابل لوری د انځور
اخيستنه وشي.)13۵:12(.
 -۱۳ ،۴د ګرافيکي تصويرونو ذهني او بصري تأثيرات
ګرافيکي تصويرونه د نيرو لرونکي دي د قاب جوړونې پروخت کې د
زيباشناسي تيوري د نماګانو لپاره په نظر کې ونيول شي .د تشخيص وړ هر شی
د ګرافيکي ارزښت او وزن لرونکي دي .يو پر لوي تينګ شي دواړه بايد د
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روښانه رنګ څخه ډېر ارزښت لري ،چې د ناهواره څنډو غاښ لرونکو؟ او
نور يې عادي دي هغی شی زيات ارزښت لري ،چې هواره او مدوره څنډې
لري .د واړه شيان کولی شي  ،چې د يوه ستر شي معادل وزن ولري؛ حتا که د
دواړو شيانو د واقعي اندازې مساحت وړوکۍ او اندک کم وي په ګرافيکي وزن
سربېره يوه نيرو يي ګرافيکي شی هغه هم بايد په نظر کې ونيسو .ګرافيکي نيرو
تر يوه حدوده د ګرافيکي وزن څخه وتلي دي؛ ولې په حرکت پورې هم اړه
لري .د ګرافيکي عامل په صورت انعکاس کوي .د ګرم رنګ لرونکي شيان
(سور ،ژېړ ،نارنجي) او روښانه ډولونه ټول رنګونه ګويا د ليدونکي په طرف
امتداد کوي دغه رنګونه د ګرافيکي وزن په لحاظ سپک په نظر کې راځي ،يخ
يا ساړه رنګونه لکه :آبي ،شين ،بنفش او ټينګ ډولونه ټول رنګونه ګويا له
ليدونکي څخه فاصله نيسي (بېرته کيني) دغه رنګونه د ګرافيکي وزن په لحاظ د
رانده په نظر کې راځي ()137:13
پاتې دې نه وي د دغو نظرياتو په منځ کې هيڅ يوه عمومي قاعده د زيباشناسي
په برخه کې مطلق نه ده؛ بلکې د توليد شوي خپرونې نهايي بڼه به وښايي ،چې
ايا غوره کيدل ښه وه که نه؟(.)13۶:13
 -۱۴ ،۴خبري بوليټن
په تلويزيون کې خبري بوليټونه يو تربله توپير کوي .دولتي ،ټولنيز او تفريحي
چينلونه معموالً دوه وخته خبري سرويس خپروي ،چې د خبري بوليټن په نامه
يې يادوي .خبرياالن ټوله ورځ د ماښامني سرويس لپاره کار کوي او د
راتلونکې ورځې په سهار په لږ توپير او  updateسره بيا خپريږي.
خبري چينلونه خپل بوليټنونه هر ساعت چمتو کوي او ځانګړي بوليټنونه تر
خبري ساعت  Main Serviceيا ورته بل سرليک خپروي .په دا ډول
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بوليټنونو کې د خبر ټولي خواوې (سياست ،اقتصاد ،ورزش ،ټولنه ،فرهنګ،
ساينس ،او پرمختګ) نغاړل کيږي او پر ځينو مسايلو ځانګړي کارپوهان
راغواړي.
خبري چينلونه زياتره اليف (ژوندۍ) خپرونې کوي او د پيليدو پروخت يې (د
پېښې د ډول په پام کې نيولو سره) د اليف يا ژوندۍ خپرونو د ميلمنو شمېرې
زياتيږي.
د ژونديو خپرونو ميلمانه او د هغوی لپاره ځانګړی شوی وخت په خبري
بوليټنونو کې په پام کې نيول کيږي ،خپرونې ټولې د يوه مهال وېش له مخې
خپريږي او هر څوک خپل ځانګړی وخت کاروي .په خبري شعبو کې خبر
الرښود  News Directorد خبر له مدير سره په همغږۍ د خپرونو د تنظيم
لپاره د دندو سافټ اليحه  Assignmentجوړوي او د همدې اليحې پر بنسټ د
وياندويانو د سختو ليډونو ،رپوټونو او سوداګريزو اعالنونو وخت هم ښودل
کيږي.
د خبري شعبې ورځينۍ او ارشيفي ډيټابيس په دفترونو کې يو تر بله سره توپير
کوي .اسوشيټډ پريس او يو شمېر نورې رسنۍ د خبر ي شعبې د تنظيم او شبکه
يي جوړښت لپاره د  ENPSپه نامه يو پروګرام کاروي ،خو الجزيره او يو
شمېر نور چينلونه خپل ځانګړي  Networksلري .د دا ډول سافټ ويرونو يا
پوستکال ګټه داده ،چې د وياندويانو ،او رپوټونو وخت پکې معلوميږي ،خو
وياندويان او خبرياالن هم اړ دي،چې دکلمه /ثاينه يا ( )word/secمعادله په پام
کې ونيسي .په دا ډول ډيټابس او منيتورنګ سره خبر الرښود ددې جوګه کيږي،
چې د سرويس پر منځ کې وياندوی ته پر پراميټر نوي خبرونه  /بيړني خبرونه
او د خبرونو شيبه يي جزيات راوړي او يا په کوم خبر (راپورټ) کې د ستونزې
280

او مسلکي نيمګړتيا له امله هغه له نوم لړ ( )Run downاوباسي ،خبر
خپرندوي  News broadcasterته ورکړل شوي خبر لنډيز يا نوم لړ
( )rundownله مخې د خبرونو د خپراوي چاره پرمخ وړي.
خبرونه خبري بوليټن ته تر راتللو مخکې د خبر د ورستي ( News
 )Gatekeeperالس غورچاڼ کيږي او بيا د خبري ارزښتونو پام کې نيولو
سره نوم لړ کيږي ( )unusualراښکون او د خلکو د پام اړونې ارزښتونه په
پام کې نيول کيږي.)1۶9:1۴( .
د خبري بوليټن په جوړولو کې دوه مهم ټکي انډول  Balanceاو چټکتيا
 paceپه پام کې نيول کيږي.
 -۱۵ ،۴انډول يا تنوع
که تاسې د خپل بوليټن سرټکو ته يو کلتوري يا اقتصادي خبر غوره کړئ ،ښايي
مخاطبان مو چينل پريږدي او نورو سرټکو پسې وګرځي .دا په دې منا هم نده،
چې هر کلتوري او اقتصادي خبر ته په دغه ارزښت قايل شو .د اسالمي
هيوادونو د کلتوري مرکز په توګه د غزني نوميدل د يوه فرهنګي خبر په توګه د
بوليټن سرټکو ته ځي او ولسمشر په يوه اقتصادي غونډه کې ګډون او وينا کوي،
خبر يې د رسنيو سرټکی ګرځي.
سرټکی د خبري بوليټن او مخاطبانو د اړيکو لومړنۍ پيل دی .ستاسې سرټکي
هغه ته د پريکړې جرأت ورکوي ،چې ايا له دغه تلويزيون سره پاتې شي او که
په نورو چينلونو کې په خبرونو پسې وګرځي.)171:1۵( .
تاسې ټول سياسي او تاوده خبرونه هم په سرکې ته شئ راوړلی شی ،دا ځکه،
چې ټول مخاطبان مو د سياست ليواله نه دي .که د بوليټن اوډون د خبرونو د
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ارزښت پر بنسټ وي ،د تنوع مساله يې بايد د مخاطب پوهنځي د ارزښت ځای
ونيسي .تاسې له دريو سياسي او د پېښو له خبرونو وروسته په څلورم خبر کې
فيچر ته ځای ورکړی .کيدای شي د فيچر موضوع ټولينزه وي ،او يا په ژمي
کې د کډوالو بد وضعيت او بشري ناورين وي.
 -۱۶ ،۴موضوعي او منطقي تړاو
په بوليټن جوړولو کې د خبري برخې مسووالن د خبرونو ترمنځ موضوعي او
منطقي دواړه تړاونه په پام کې نيسي .پر يوې موضوع دوه ځانګړي رپوټونه له
تاسې نه د پرله پسې خپريدو غوښتنه کوي ،خو که دوېيم رپوټ مو هم د وړاندې
موضوع په تړاو وي نو مجبور ياست ،چې د تړاويزو کلمو له الرې يې د دوو
تېرو خپرونو سره ونښلوې .ولې دا مو بايد په ياد وي ،چې پر يوه موضوع له
ډېرو څخه زياتو رپوټونو ورکول د مخاطب زغم صفر ته رسوي.
په منطقي تړاو کې تاسې د موضوعاتو د وصل کيدو مساله څيړئ .که په سر
کې د ځانګړي بريد خبر جوړ کړئ او بيا ورپسې د ځانګړي بريد د قربانيانو پر
وضعيت فيچر ولولئ ،د درېيم خبر رپوټ لپاره به د موسيقي د کنسرت خبر
غوره کول منطقي کار نه وي ،ځکه پدې صورت کې مخاطبان تاسې د احساس
په نه درلودلو تورنوي .پداسې مواردو کې کوښښ کيږي ،ټولينزه مساله ،يا
سياسي او اقتصادي رپوټ خپور شي.)171:1۶( .
 -۱۷ ،۴څه ډول بوليټن پيل کړو؟
په تلويزيونونو کې خبري بوليټنونه د څو ارزښتونو له مخې جوړيږي:
 .1جغرافيايي نږديتوب Geographical Proximity
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ځينې رسنۍ خپل بوليټنونه د خبر او جغرافيايي او خبري ارزښت يعنې
د دواړو په بنسټ برابروي .يعنې په سر کې د هيواد ،ورپسې بهرني،
اقتصادي او ورزشي رپوټونه راوړي .دا ډول بوليټن جوړوي ،چې
تربيتي ډول يې وګڼلی شو ،چې دا په افغانستان يعنې زموږ په هيواد
کې زيات رواج لري.
په سيمه ييزو واليتي تلويزيونو کې د اړوندو واليتونو مهمو خبرونو ته
ځای ورکول کيږي (.)172:17
 .2لنډيز او سپړنه Descriptive
د سپړنيز بوليټن په جوړولو کې لومړی کورنيو او بهرنيو مهمو
خبرونو لنډيز راوړل کيږي او بيا ورپسې تر يوه سخت ليډ الندې د
مهمو پېښو سپړنه کيږي.
دلته د بوليټن په پای کې د خبرونو سرټکي يو ځل بيا خپريږي او
بوليټن په يوه دايروي جوړښت سره پای ته رسيږي .په دايروي بوليټن
جوړښت کې ،چې زياتره په راډيو اوتلويزيون کې ورڅخه ګټه اخلي،
دلته د مخاطب حضور او غيابت په نظر کې نيول کيږي او که څوک
بوليټن ته ناوخته رسيږي ،په سپړنيزه برخه او د پای په سرټکو کې پر
مسايلو پوهيدلی شي.
کله کله د خبر خونې ته له ( )10نه زيات خبرونه راځي ،خو تاسې
يوازې ( )30دقيقې يعنې نيم ساعت وخت لرئ او په هغې هم پنځه
دقيقې اعالنونه خپريږي.
په دغه وخت کې تاسې خپل ټول خبرونه وګورئ او په دريو کتګوريو
يې وويشئ:
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مهم خبرونه (رپوټونه ،فيچرونه او خبري کڅوړې) ،چې د
بوليټن په سر کې راځي.



لږ مهم خبرونه (رپوټونه ،فيچرونه ،او خبري کڅوړې) ،چې
تر مهمو خبرونو وروسته راځي.



بې اهميت او توليدي خبرونه (رپوټونه ،فيچرونه ،او خبري
کڅوړې) ،چې ژر نه زړيږي او کولی شئ ،چې سبا ته يې
په بل خبري سرويس کې د ورځې خپاره کړئ يا يې پنجشنبې
او جمعې ته پرېږدئ.

په دغه وېش سره تاسې کولی شئ ،چې د خپل بوليټن لپاره مهم رپوټونه،
فيچرونه او کڅوړې غوره کړئ .په دايروي سبک بوليټن کې يوه يا دوې وقفې
ورکول کيږي او تر هرې وقفې مخکې د راتلونکو خبري کيسو سرټکي وړاندې
کيږي .په افغانستان کې د يک تلويزيون ( 1تلويزيون) خبري بوليټن تر ډېره د
دايروي سبک په شان دي (.)173:17
 .3متنوع Multifarious
په دا ډول بوليټن کې د خبرونو جوړول د خبري ارزښت له مخې
جوړيږي يا برابريږي او کورني ،بهرني ،اقتصادي او ورزشي نوعيت
يې په پام کې نيول کيږي.
دا ډول خبري سرويس په بوختو حاالتو کې مخاطب جذبولی شي ،يعنې
کله ،چې مخاطبان ډوډۍ خوري يا په کار بوخت وي ،نوموړی بوليټن
يې د کار مخه نه نيسي .هغه يوازې د خپلې خوښې خبر يا رپوټ ته
منتظر پاتې کيږي او نور کار ورسره نه لري .نيمګړتياوې يې دادي،
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چې مخاطبان نورو چينلونو ته سر ورښکاره کوي او که هلته په ښو
خبرونو برابر شي نو بېرته نه راګرځي.
دا ډول بوليټن جوړلو ته د سرچپه هرم او هرم په سبک جوړ بوليټن هم
ويلی شو.
په بوليټن کې د خبلایر له خوا ويل کېدونکي سخت ليډونه ،چې عموما ً
ايډ يا انټرو بلل کيږي ،بايد راښکونکې يا د محتوا او د خبر د مهمو
توکو غورچاڼ وي .بې خونده ،له خبري ارزښتونو تش او بې محتوا
ليډونه مخاطب نورو رسنيو ته په تيښته مجبوروي(.)17۴:18
 .4سرټکي Headlines
په راډيويي خپرونو کې سرټکي دريو دقيقو ته رسيږي ،خو په
تلويزيونو کې له ګرافيکي فرېم او خبري زيګنال  Openerسره مل د
سرټکو معمول شمېر له دريو څخه تر پنځو او وخت يې له ( )7څخه
تر ( )10ثانيو پورې دی .له دې زيات شمېر سرټکي د مهمو خبرونو
په نشتوالي کې د خبر د الرښود  News Directorته ستونزې
جوړوي.
په تلويزيون کې بې فعله سرټکي تر فعل لرونکو اغېزناک او د
وياندويويې په ژبه ښه راځي .په تلويزيوني خبرونو کې د بې فعله
سرټکو جوړول يو څه ستونزمن کار دی او ډېر ځله يې په جمله بندۍ
کې د خبر الرښود او د خبر مدير زيات وخت تيروي ،خو په فعل تما
ميدونکي جملو کې يو څه اسانه او په ليډونو کې موجود وي .برعکس
په ورځپاڼو کې له دا ډول سرليک جوړونې ډډه کيږي او اسانه هم دی.
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ځيني کسان بيا ليډ د رپوټ نه راخلي او سرټکي بيا له ليډونو څخه،
خو دا نه يوازې چې غير مسلکي کار دی ،بلکې د خبر او رپوټ پيغام
هم له تکرار سره مخامخ کوي.
بې فعله ليډ :د هلمند په ځانمرګي بريد کې  90کسانو ته د مرګ ژوبلې
اوښتل.
دبې فعل پای ته رسيدلی ليډ :د هلمند په ځانګړي بريد کې ( )90کسان
مړه او ټپيان شول.
دبې فعله سرټکو جوړول قيد او شرط نه دی ،خو د افغانستان او يو
شمېر نورو هيوادونو په ځانګړي توګه انګليسي رسنيو او انالين
خبريالۍ کې دا ډول سرټکي رواج لري .په دغه ډول سرټکو کې د
هيجان او پارونې شونتيا ډېره او د فعل د تماميدونکو سرټکو په پرتله
لنډ راځي.
خبرونه مثبت او منفي دواړه اغېزې لري ،خو تاسې کوښښ کوئ ،چې
ليډونه او سرټکي مو په مثبتو ټکو پيل کړئ .مثبت ټکي مثبت ذهنيت
زيږوي او دا د ټولنې پر وړاندې د خبرياالنو مسوؤليت دی .که تاسې
ووياست ،چې ((د تيلو بيه په يوه ليتر کې پنځه افغانۍ لوړيږي)) ښايي،
چې زيات ټکسي چلوونکي ورباندې وځوريږي ،خو که خپل سرټکي
((حکومت د تېلو بيې لوړوي)) ښايي ،چې منفي اغيزيې هومره زياتې
نه وي.
تاسې بايد په خپلو کلمو کې له بې اختياطي څخه کار وانخلئ دا ځکه،
چې هر کله منفي او مثبت دواړه ډوله غبرګونونه درولودلی شي .که
چېرته د يوه مجرم غندنه کوئ ،د هغه کورنۍ ډېره ورباندې ځوريږي،
او هغه نور به ورباندې خوښ شي ،چې ورنه زيانمن شوي دي.
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د خبرياالنو دنده يوازې د واقعيتونو را پيدا کول او سپړل دي ،قضاوت
او بد ويل دا د مسؤلو ادارو ،محکمو او نورو خلکو کار دی.
د يو بوليټن په پای کې د راښکونکو او په زړه پوري خبرونو ځايول
مخاطب ته يو ډول ارامي وربښي او هغو دې ته اړ باسي ،چې د
خبرنو پای وګوري .د جرمني دويچه ويله تلويزيون پر خپل هر خبري
سرويس کې دا کار کوي او که تاسې هر څومره غمجن خبرونه او
راپوټونه اوريدلي وي ،د يو بوليټن پای مو شونډو ته موسکا راولي
(.)17۵:19
 -۱۸ ،۴ګرافيک په تلويزيون کې څه رول لوبوي؟
ګرافيک په تلويزيون کې د تصوير په نشتوالي کې د خبر تر ټولو ستر
مالتړی دی.
تلويزيوني خپرونې زياتره په ګرافيک پيليږي او په ګرافيکي طرحو
پای ته رسيږي .زياتره داسې پيښيږي ،چې د خبر خونې ته د پېښو
انځورونو ونه رسيږي ،خو هغوی د نوموړي تشې د ډکولو لپاره
ګرافيکي طرحې هم د پېښې نقشه اوباسي .د ارشيفي تصويرونو څخه
غوره يې داده ،چې د پېښو پر مهال خپلو اصلي بوليټنونو ته ګرافيکي
طرحې ولرو ،خو په سمالسي خپرونو کې نقشې پکار وړل کيدی شي.
د افغانستان د فوايد عامې وزارت ،چې د پاکستان له طورخم څخه د
ريل ګاډي د پټلۍ غزيدل د عربي متحده اياالتو په بالعوضه مرستو د
نوي کال  139۶څخه پيل بيا مزار شريف او ترميز ته غزيږي .تاسې
په دا ډول خبرونو کې يوازې داصلي سرچينې کلپ لرئ خو د رپوټ د
ښکال او تصويري کولو لپاره مجبور ياست ،چې د طورخم څخه تر
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مزارشريف او ترميز پورې يوه خوځنده نقشه ولرئ .د ګول ځمکو يا
 Google Earthپه راتګ سره د زياتو ګرافيکونو ستونزې حل
شوي او کولئ شئ له دې نقشې نه په ګټه اخيستنې سره د سړک د پيل
او پای نقطې سره ونښلوۍ او دا هم ورسره وليکي ،چې له طورخم
څخه يو موټر په څو ساعتونو کې مزارشريف بيا ترمزار ته او بېرته
کابل ته را رسيږي.
ګرافيک عموما ً په دوو برخو ويشل کيږي ،چې يوه يې خبري ګرافيک
دی او بل يې معلوماتي .پردې سربېره د ګرافيک نورې بڼې هم شته
خو پدې بحث کې مو يوازې پر خبري او معلوماتي ګرافيک غږيږو
(.)17۶:20

 -۱۹ ،۴خبري ګرافيک کومه دنده پرمخ وړي؟
خبري ګرافيک د يوې پيښې پر خبر ي اړخونو رڼا اچوي او پېښه له
تصوير سره يو ځای ،يا پرته له تصويره وړاندې کوي .خبري ګرافيک
زياتره د اطالعاتو د حجم د زياتوالي پروخت ،يا په لنډو ټکو کې د
مخاطبانو لپاره د زيات څه ورکولو په موخه کارول کيږي.
د رويټرز تلويزيون يو شمېر ويډيو ګرافيکي طرحې ،چې تري ډي
3D

او ټو ډي  2Dګډو بڼو جوړيږي د مخاطبانو لپاره خورا

راښکونکي دي .هغوی د ډيورند په دواړو غاړو کې کله نا کله د پېښو
ګرافيکي خوځنده تصويرونه ورکوي ،چې نظر ارشيفي تصويرونو ته
زيات راښکونکي دي.
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پر تصويرونو سربېره ،په تلويزيون کې بېال بېل جدولونه ،ګرافيکي
نقشې ،ګرافونه ،اسعارو بيې ،د اوبو او هوا حالت پکې ښودل کيږي،
چې دا ټول په ګرافيک کې را غونډيږي .په رپوټونو کې د ګرافيکي
طرحو کارول رپوټونو ته ښکال او راښکون ورکوي .تاسې ،چې په
متن کې د يوې پېښې ارقام يا نوملړ وړاندې کوئ د مخاطبانو لپاره به
زيات په زړه پورې نه وي ،خو که دا کار په ګرافيکي طرحو کې
وړاندې کړې راښکون به يې يو پر دوه وي.
د تلويزيون زياتره خبري زيګنالونه  ،Openersتصويرونو لپاره
فرېم ،د تليفوني اړيکو او خبرياالنو د ژوندۍ او ثبتي رپورټ ورکوي
ګرافيکي چوکاټ ،خبري ټايټل ،تيکر او دا ډول نورې چارې د څانګو
د مديرانو سره په مشوره په ګرافيک خونه کې ترسره کيږي .په
ګرافيک کې د برخې مسؤالن د رنګونو په انتخاب او اډون کې له
نورو زيات رول لري دا ځکه ،چې زياتره رنګونې د ګرافيک د برخې
کار دی.
ګرافيک په تلويزيون کې له تصوير وروسته ،د مخاطبانو د جذب
دوېيمه وسيله ګڼل کيږي .دغه ارزښت د رسنيو چلوونکي ښه درک
کړي ،دا ځکه ،چې په هرو دريوـــ شپږو مياشتو کې د خپرونو په
ګرافيکي طرحو کې بدلون راځي .د ټولو خپرونو پېژندګلويز
تصويرونه يا هم زيګنالونه او پروموګاني بدليږي او په نوي بڼه
جوړيږي .په تلويزيون کې خبري زيګنال  openerاو د سرويس
بيړني خبر زيګنالونه او موسيقي زيات رول لري ،ځکه مخاطبان له
دې موسيقي او زيګنال سره د خبر ارزښت درک کوي او سمدستي
خپل پام ور اړوي .څومره چې د تلويزيون زيګنال  openerاو
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موزيک په زړه پوري او د هغوی خپل کمپوز او توليد وي ،هومره د
رسنۍ په راښکون کې رول لوبوي .په افغانستان کې د زياتره رسنيو
زيګنالونه او ګرافيکي طرحې په تقليد او  Templatesيا تيارو
طرحو والړې دي،خو که د  copyrightمساله رابرسېره کيږي رسنۍ
له قانوني تعقيب سره مخ کيدی شي.
د خبري زيګنالونو ګرافيک او موسيقي تر ډېره په خپل حال کې ساتل
کيږي او تر هغو چې د نشراتو مشرتابه ډله د هغه پر بدليدو پرېکړه
ونه کړي ،نوی زيګنال نه خپريږي.
زياتره چينلونه کوښښ کوي ،چې دا ډول پېژنګلويز زيګنالونه يې تر
زيات وخت پورې دوام وکړي ،خو که د مخاطبانو ارزونې په پايله کې
مشوره دا وي ،چې بدل شي ،خبري زيګنالونه او د تلويزيون لوګو يا
برانډ هم بدليږي (.)177:21

 -۲۰ ،۴خبري ګرافيکي طرحې څه ډول جوړې شي؟
خبر په ساده او روانه ژبه د واقعيتونو بيان دی .تصوير او ګرافيک د
دغه بيان د ښه رسيدو په خدمت کې دی .ګرافيک بايد دومره ژور او
پيچلی نه وي ،چې مخاطبانو ته د پيغام په انتقال کې ستونزې پيدا
کړي ،يا د خبر له متن سره په واقعيت کې متفاوت عمل وکړي.
په خبريالۍ کې د تخيل پکار وړلو يا کارولو بنديز نشته ،خو تخيل بايد
د واقعيتونو او حقايقو په خدمت کې وي او تر سيورې الندې يې را نه
ولي .ګرافيکي طرحې کاريکاتور نه شي ،بلکې پداسې بڼه توليد شي،
چې مخاطبانو ته يوازې د پېښې پيغام ورسوي .که چېرې تاسې د
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رويټرز تري ډي ( )3Dويډيويي ګرافيک وګورئ ،وسله وال جنګيالي،
د پېښو قربانيان او نو راړخونه پکې داسې انځور کيږي ،چې د سوژې
(کس ،اړخ ،اداري او  )...د سپکاوي ،اړخ نيوی تائيد او ډول پکې نه
انګيرل کيږي .په ګرافيکي طرحو کې د کاريکاتور پر لوړ تمايل ددې
سبب ګرځي ،چې خبري اړخ يې شعوري يا غير شعوري تبليغاتي بڼه
غوره کړي.
کيدای شي يو شمېر ګرافيک کاران کوښښ وکړي ،چې خپله طرحه
راښکونکي کړي او مخاطبان پرې بوخت وساتي ،خو ګرافيک خبري
ماهيت له منځه وړي او مخاطبان هم د خبر پر ځای د کاريکاتور په
تصوير کې ډوبيږي يا غرق کيږي (.)179:22
 -۲۱ ،۴معلوماتي ګرافيک Info graphic
په تلويزيون کې پر خبري ګرافيک سربېره يو بل ډول ګرافيک هم
کاريږي ،چې انفوګرافيک  Info graphicيې بولي .انفوګرافيک
عموما ً د معلوماتو په موخه کارول کيږي ،نوموړي معلومات کيدای
شي د شينوارو د غني خيلو په ولسواليو کې د القاعده او طالبانو د 3۵
وژل شوي مشرانو نوملړ او نيټې وي ،يا د مرګ او ژوبلې کلنۍ رپوټ
او د سيالنيانو لپاره د ښار نقشه او الرښود .پردې سربېره انفوګرافيک
د څيړنې ،کليزو رپوټونو اعالن ،د ژورو او پيچلو اطالعاتو د اسانه
خپرولو او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه خپريږي .د انفوګرافيک اصلي
موخه مخاطبانو ته په اسانه او لنډه توګه د سختو او پيچلو معلوماتو
رسول دي.

291

ګرافيک هم د رسنيو څرګندتيا ته په پام په هره رسنۍ کې ځانته بېله بڼه
غوره کوي .په تلويزيون او انالين رسنيو کې موږ له خوځنده
 dynamicيا  motionاو په انالين کې هم خوځنده او interactive
يا تعاملي ګرافيک کاريږي .راډيو ،چې د ليدو وسيله نه ده ،ګرافيک په
کې نه کاريږي(.)180:2۴
 -۲۲ ،۴نوې تکنالوژي او تلويزيون
د تکنالوژي په پرمختګ سره او په رسنيزو وسايلو کې نوموړي تکنالوژي په
کارونې د تلويزيوني خبريالۍ يو شمېر ارونه ،اخالق  Ethic Codesټولو
برخو کې وي لکه :اخالق  Ethic Codeاو اصول بدل کړي دي .دتلويزيون
لپاره د مخاطبينو پروني تعريف د انترنيټي تلويزيون او نويو تلويزيوني وسيلو
په رامنځ ته کيدو سره بدلولو ته اړتيا شته او د بدلون وړ دی ځکه ،چې پرونيو
مخاطبانو تلويزيون په کور او دفتر پورې منحصراوه ،خو نني مخاطبين د
تلويزيون د خپرونو په کتلو کې خپلواک دي او هر وخت او هر ځای او آن په
خپل ګرځنده تيليفون کې يې هم کتلی شي .پروني مخاطبين مجبور وو ،چې د
چينل د بدلولو لپاره له خپل ځای څخه پورته شي تڼۍ يا تکمه يې ورکښيکاږي،
خو نن سبا دا کار د ريموټ له الرې سرته رسيږي .يو شمېر کمپنۍ پردې باندې
کار کوي ،چې څنګه تلويزيون د ريموټ پر ځای د سترګو په حرکاتو کنټرول
کړي .په دغې پرمختګ سره د رسنيو مسؤالن او توليدونکي دې ته اړ باسي،
چې پر خپلو خپرونو ال زيات کار وکړي او د خپلو مخاطبانو غوښتنې په پام کې
ونيسي.)181:2۴( .
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 -۲۳ ،۴انټرنيټي تلويزيون IPTV
د انټرنيټ د اسانيتاوو په رامنځ ته کيدو سره اوس د تلويزيون مخاطبان د نړۍ
په هر ګوټ کې دي .انټرنيټي تلويزيونونه ،چې د نوي عصري دتکنالوژۍ
السته راوړنه ګڼل کيږي ،د انټرنيټ له الرې د تلويزيون منځپانګه په ډيجيټل بڼه
ويشي.
 ITVپر انټرنيټ د يوه انټرنيټي پروتوکول  IPله مخې خپرونې کوي .نوموړی
پروتوکول ليدونکو ته واک ورکوي ،چې په تلويزيون کې د خپلې خوښې وړ
خپرونې وګوري .دا ډول تلويزيون د  wimax, Wi-Fi, AOSLکيبلي او
سپوږمکۍ انټرنيټ له الرې د ليږد او خپريدو وړ دي .انټرنيټي تلويزيون ته
 Online TV, IPTVاو يو مقدار نور نومونه هم اخلي .په انالين تلويزيون کې
په دوو الرو خپرونې کيږي يو له کمپيوټري شبکو له الرې  P2Pدي ،چې په
نړۍ کې زيات رواج لري .دوېيمه الر يې د خپلواکې ويب پاڼې درلودل دي ،چې
ډېر زيات رواج نه لري او مخاطبان يې هم کم وي.
زياتره رسنۍ همدا اوس هم د دويزو خپرونو ترڅنګ يو انټرنيت انالين ژوندۍ
خپرونې لري او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ليدل کيږي .مخاطبان يوازې د
انټرنيټ او ميډيا پليير له الرې له کمپيوټر نه نيولي تر موبايل او  iPodپورې
بېال بېلو سکرينونو د تلويزيونو ژوندۍ خپرونې کتلی شي .که تاسې د ايفون
 Apple Storeته الړ شئ ،د بېال بېلو شبکو انالين نسخې ډاونلوډ کولی شئ او
کولی شئ له ادرس ورکولو نه پرته يې هره شيبه د خپل ايفون په ښيښه وګورئ.
د انالين تلويزيونونو اوسنۍ نيمګرتيا داده ،چې د مخاطبانو په زياتيدو سره يې
تصوير خپل کيفيت له السه ورکوي او انټرنيټ ،چې کمزوری وي ،تاسې د خپل
ذوق سره سم خپلې خپرونې نه شئ کتلئ ،خو د نوري فايبر Fiber optic
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انټرنيټ په پراخيدو سره دغه ستونزه اواريږي او څومره ،چې نوري فايبر
غځيږي ،د انټرنيټي تلويزيونونو خدمات به هم ورسره ښه کيږي .سرخط له
انټرنيټ سره به د سيالي په عصر کې چاپي خپرونو او راډيويي شبکو خپلې آن
الين نسخې او خپرونې پيل کړي دي او دې کار د هغوی ژوند وژغوره .په
اوسني عصر کې ،چې وګړي تر زيات حده په انټرنيټ کې بوخت دي او د کيبل
او سپوږمکۍ له الرې خپرونې د تلويزيون پر وړاندې يو ګواښ بلل کيږي،
نوموړي شبکې هم په دې لټه کې دي ،چې په انالين خپرونو په انټرنيټ کې
بوخت مخاطبان له ځای سره ملګري وساتي .انټرنيټي تلويزيون د کيبلي او
سپوږمکۍ خپرونو پر وړاندې د تلويزيون خپرندويانو د سيالۍ مهم او اغيزناک
ګام د يادو شبکو لپاره د خطر زنګ دی.
په انټرنيټي تلويزيون کې مخاطبان د رسنيو پرمتون يا Information Bank
ته ځي او له خپلې خوښې سره سم خپرونې ګوري .همدا راز که وخت نه لري
کولی شي د شتو امکاناتو په رڼا کې خپرونه د ځان لپاره ذخيره (ثبت) کړي په
دې صورت کې مخاطب مجبور نه دی ،چې د خپلې خوښې وړ خپرونې (خبر،
بحث ،مرکې ،ډرامې ،سلایر) لپاره ټول کارونه پريږي او تلويزيون ته کښيني .د
اليف سټوډيو په پرتله د  IPTVيوه ښوالی داده ،چې د خپرونې د سمالسي
ثبتولو لپاره د ډيجيټل ثبت اسانتياوې ( )VCRلري .تاسې په دغه تلويزيون کې د
يوې خپرونې د ليدو پر وخت نور د اړتيا وړ شيان او خپرونې هم لټولی شئ او
کولی شئ پر يوه وخت نورو چينلونو ته هم الړ شئ .په انټرنيټي تلويزيونونو
کې تاسې کولی شئ خپرونې ودروئ ،وځنډوئ ،يا يې تيره کړئ او په خپله
خوښه يې وګورئ.
همدا اوس په نړۍ کې د  IPTVد مخاطبانو شمېر تر  20ميليونو لوړ دی او
دغه شمېر ورځ تر بلې مخ پر ډېريدو دی .په انالين تلويزيون کې مخاطبان د
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خپرونو په ليدو کې د انتخاب ترڅنګ ،د خپرونو ،فلمونو او اعالنيدنکو توکو د
اخيستلو امکانات هم لري .که د چا کومه سندره خوښيږي ،پر انټرنيټي تلويزيون
يې ټول جزئيات ويني او کولی شي وايې خلي .په افغانستان کې لومړنۍ انټرنيټي
تلويزيون  Globox Tvدی ،چې د ورځې دوه ساعته خپرونې کوي او هره
خپرونه يې د  10څخه تر  1۵دقيقو پورې وخت نيسي .د انالين تلويزيون په
رامنځ ته کيدو سره د خپرونو وخت ،خبري ،خپرنيزو ځانګړنو ،څرګنتيا،
پوښښ سيمې ،د مخاطب د ډول او عمر په تړاو ټاکل شوی ارونه هم مخ په
بدليدو دي ،ځکه ،چې په انالين تلويزيون کې د انالين رسنيو د تګالرو په رڼا
کې د مخاطب وخت او پر کمپيوټر د تصوير د ليدو ،يا د متن لوستلو په پام کې
نيول کيږي او ښايي دلته يو ساعت او ( )90دقيقې مناظره وړ نه وي
(.)182:2۵
 Eډوله ليد
په انالين رسنيو کې د مطالعې بڼه په  F,L,E,Oډلوونو ويشل کيږي ،دا کار په
انالين تلويزيوني خپرونو کې هم شونې دی .په  Eډوله مطالعه يا ليد  viewکې
لوستونکي د متن په سر کې مهم ټکي لولي ،چې موږ يې په سخت ليډ تعبيروو.
دوېيمه برخه منځ او درېيمه پای دی يعنې مخاطب په دا ډول مطالعه او تصوير
کتو کې پيل ،منځ او پای ګوري .که دا درې برخې راښکونکې وي ،مخاطبان د
ټول تصوير او خپرونې ليدو ته جذبوي ،خو که راښکونکي نه هغه يوازې پر
خپرونه سرسري نظر اچوي او يا بلې خپرونې يا بل چينل ته ځي.)18۵:2۶( .
 Lډوله ليد
په انالين رسنيو کې دا ډول مطالعه او د تصوير ليدل د رسنيو لپاره تر ټولو بده
وضع انځور وي.
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په دا ډول مطالعه او ليد کې مخاطبان له لومړني تصوير او متن نه وروسته ټول
تصوير او متن پريږدي او پای ته ځي .دا لکه د خبر ليکنې تاريخي سبک ،چې
هر څه پکې پای ته ساتل کيږي او مهم شيان يې په پای کې کتل کيږي .د انالين
تلويزيون ليدونکي په دا ډول ليد کې د خپرونې پيل ته ګوري ځکه ،چې مهم
توکي پکې نه شي موندلي ،خو ګوري ،چې د خپرونې په پای کې مهم څه شته او
که نه؟ که چېرته يې پيدا کړل کيدی شي ستاسې خپرونه له سره وګورئ او که
راښکونکي کومه شی يې پيدا نکړل په يوه کليک يې تړي (.)18۴:
 Fډوله ليد
په دا ډول ليد کې مخاطبان ستاسې د خپرونې پيل (سخت ليد او د موضوع
سپړل) ګوري او نوريې نه ګوري .د مخاطبانو د راښکون لپاره ښه الره داده،
چې پر دغو دوو برخو ډېر زيات کار وشي ،ځکه د دغو برخو له کتلو وروسته
مخاطبان تصوير  /متن پای ته ځي ،تاسې بايد په لومړنيو دوو پړاونو کې هغه
مجبور کړئ ،چې خپرونه او متن مو تر پايه وګوري يا ولولي (.)18۵:27

 Oډوله ليد
په دا ډول ليد کې مخاطبان په سر سري نظر له سر تر پايه پورې خپرونه  /متن
ګوري ،بيا بېرته د پيل ټکي ته ګرځي .کيدای شي په دغه پړاو کې د ټولې
خپرونې د نه ليدو يا متن د لوستلو پرېکړه وکړي او دا د دايروي سبک په شان
په همدې کتلو او مطالعې بسنه وکړي .په انالين تلويزيون  /رسنيو کې مخاطبانو
د ليد او مطالعې  Eاو  Oبڼې مهمې دي ،ځکه پدې دوو ليد ډولونو کې هغوی په
خپرونه يا متن کې پاتې کيږي او د پای ته رسونې ،يا بيا کتلو  /لوستلو پريکړه
کوي.
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د انالين رسنيو ليکواالن او توليدونکي بايد د مخاطبانو د ليد ډول او د مطالعې
څرنګتيا ته په پام سره خپرونې توليد کړي .دلته د نويو خبري ـــ توليدي سبکونو
اړتيا نشته ،خو د وخت او نړيوال مخاطب په پام کې نيولو سره بايد په توليد کې
د هغوی د ليد ډول په پام کې ونيول شي.)18۵:28( .
 -۲۴ ،۴ويب تلويزيون Web TV
په ويب تلويزيون  Web TVکې زياتره رسنۍ د يوټيوب په شان ويډيو
شريکوونکو سايټونو کې خپل اکاونټونه خالصوي ،يا هم په خپله ويبپاڼه د
تلويزيون ثبتي او ژوندۍ خپرونې ورکوي .په دا ډول تلويزيوني خپرونو کې
تاسې يوازې د خپلې شبکې توليدي خپرونې ورکوي او د انالين مخاطب لپاره
کوم ځانګړی فورم او سبک نه غوره کوي (.)18۶:21
 -۲۵ ،۴ژوندۍ بهير Live Stream
په اليف سټريم يا ژوندۍ بهير کې د تلويزيون او راډيويي خپرونې په ژوندی بڼه
پر اړوند ويبپاڼه خپريږي .په اليف سټريم کې مخاطبان د يو شي د کاپي کولو
جوګه نه دی او هر څه په مستقيمه توګه ګوري او اوري .د نړۍ ټولې لويې يا
سترې رسنۍ اليف سټريم خپرونې لري .د اليف سټريم او عادي تلويزيون ترمنځ
توپير نشي ځکه خپرونې د مخاطبانو له مداخلې پرته د خپل مهال وېش مطابق
خپريږي ،خو امتياز يې دادی ،چې تاسې يې هر ځای په خپل ايفون ،ګليکسي،
ايپډ او کمپيوټر کې ليدلی شئ.
د  ustreamپه شان شبکې ،چې اليف سټريم خدمات ترسره کوي د خپرونو په
مقابل کې خپل ځانګړي فيسونه لري .د افغانستان يو شمېر شبکې پر ustream
خپرونې کوي.)18۶:30(.
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 -۲۶ ،۴ځيرک تلويزيون Smart TV
د تکنالوژي او تلويزيوني خپرونو په پراخيدو سره د تلويزيونونو بڼې (کورنۍ
دستګاوې) هم بدلې شوي او د  Smart TVاو درې بعدي په نومونو نوي
تلويزيونونه بازار ته راوتلي دي .په دا ډول تلويزيونونو کې کمپيوټري اسانتياوې
نصب شوي او اخيستونکو او کارونکو ته د انټرنيټ له الرې د يوې خپرونې د
کتلو ،انټرنيټي لټون او  IPTVامکانات ورکوي.
په دغه تلويزيون سره تاسې کولی شئ د  SET-TOP BOXد وسيلې له نصب
کولو پرته خپلې اړتيا وړ خپرونې پر ټاکلي وخت ثبت کړئ او بيايې وګورئ.
همدا راز له دغه تلويزيون نه کمپيوټر ته غږ او تصوير ليږدول کيږي او تاسې
هم هلته ذخيره کولی شئ ،تاسې دې ته اړ نه ياست ،چې سندرې يا د خپلې
خوښې خپرونې ډاونلوډ کړئ او بيا يې په خپل کمپيوټر يا هارډ ډيسک کې ځای
پر ځای کړئ .د  Smart TVله الرې تاسې يادو خپرونو او په يوټيوب او
نورو شبکو کې سندرو او ويډيوګانو ته په مستقيمه توګه ځي او د تلويزيون په
پرده يې ګورئ .همدا راز دا تلويزيون تاسې ته د سکايپ له الرې د خبرو او
اترو امکانات هم درکوي.
په نويو تلويزيونونو ،موبايل او کمپيوټر کې ،چې د اپل او سامسنګ په شان
مشهورې کمپنۍ پرې کار کوي دا امکانات سنجول شوي ،چې څنګه مخاطبان
پر يوه سکرين په يوه وخت څلور يا شپږ تلويزيوني شبکې وګورئ ،خبري
سرويس او بحث وګورئ او د نورو خلکو نظرونه پرې را واخلئ .د دا ډول
پرمختګ هيله په راتلونکو کلونو کې ال ډېره ده او تلويزيوني شبکو او
خپرندويانو ته دا واک ورکوي ،چې د خپل بحث ،مرکې او ګردي ميز ترڅنګ
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په ټولينزو شبکو کې پر نوموړي بحث کيدونکي بحثونه او د خلکو نظرونه هم
خلکو ته په پرده وښايي (.)187:31
 -۲۷ ،۴له انالوګ نه د ديجيتل پر لور
موږ دوه ډوله تلويزيونونه لرو ،چې يو يې ديجيټل دی او بل يې انالوګ دی.
په انالوګ سيستم کې تصوير او غږ په بريښنايي ولټيج بدليږي او بيا د هوا څپو
ته استول کيږي؛ خو په ديجيټل کې تصوير د صفر او د کمپيوټر په څهره کې
راځي او بيا د ديجيټلي وسايلو له الرې خپريږي .په افغانستان کې او ګڼو نورو
هيوادونو کې عادي کورني تلويزيونونه په انالوګ سيستم عيار دي او که
خپرونې ديجيټل کيږي SET-TOP BOX ،اړونکو يا  converterبايد ورته
ولګول شي .په ديجيټل سيستم کې د نورو تلويزيوني شکبو د زياتوالي ترڅنګ
موږ دا امکان لرو ،چې دتصوير او غږ کيفيت ورسره لوړ شي ،راډيو جوړه
شي او د ړندو او کڼو لپاره نوي خدمات وړاندې شي .په افغانستان کې د مګړۍ
د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزارت پر ديجيټل سيستم کار پيل کړی دی
(.)188:32
 -۲۸ ،۴لنډيز
دتلويزيوني ګرافيک نه موخه دا ده چې دپاملرنې وړ موادوڅخه ددقت وړ
ګرافيکي طرحې ترکيب بندي ټول عاليم اوعوامل يې دپکاروړنې وړ
وګرځي،ترکيب بندي دانګليسي ژبی معادل دي))composition
اومعنا انتقالولولي شي،چې کلمي يې په مناسب ډول اودژبي داصولوسره مناسبي
ځای پرځای شوي وي دګرافيک په طرحه کې همدغه بيلګه صدق
کوي.نوپکارده.چې دګرافيکي طرحوپه ترکيب بندي کې ٱصول يا دطراحي
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عناصروپيژنو تلويزيون پرته له تصويرڅخه معنا نه لري.نو پدي اساس دټولو
خپرونولپاره پکار ده ،چې ښه زيات تصويرونه په واک کې ولرو.هغه
تصويرونه،چې په تلويزيون کې داستفادې وړ ګرځي کله داتصويرونه واقعي
وي.او ځيني وختونه بيا منتاژوي،چې دځانګړو انعکاساتوپه استفادي اوسينمايي
فنونو په واسطه دغه غېر واقعي تصويرونه دتلويزيون خبرکې په (واقعي)کلمو
سره دخبرپه تعريف کې په تضاد کې ګڼي.دخبر په تعريف کې ويل شوي.چې
خبر يو واقعي پيښه ده.چې څوخبري ارزښتونو لرونکی دي نوپدي اساس
دغيرواقعي تصويرونو پکاروړنه دواقعي کلمي سره په تضاد کې راځي.ولي
ځيني اړتياوې وجود لري.اوناچاري دي،چې ځيني يې دخبرجوړونکي دي ته اړ
باسي چې ګرافيکي تصاويرخبرکې جوړ کړي.داځکه چې هغه څه،چې دخبر
دنشر سرعت ايجابوي په تلويزيون کې اصوآل دټولو پيښو لپاره تصويرونو ته
الس رسی نشي کيدلی اوياهم هغي ته دالس رسي حق ولري.لکه محکمي
اونور...
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 -۲۹ ،۴څلورم څپرکی پوښتني
لومړي پوښتنه :په ګرافيک کې تعادل څه ته وايې؟
الف :پورتني دريواړه پوښتني سمي دي.
ب :دمعلوماتو،اعدادو،اواطالعاتوهمغږي.
ج :په متن کې دټولو معلوماتو هر اړخيزه يوالي.
د :دموضوع اومحتوا هر اړخيزه توازون.
دويمه پوښتنه :دطراحي(خاکې)عناصرعبارت دي له؟
الف :اعداد،ارقام،شميري.
ب :پورته دري واړه سم دي
ج :تياين،يوالي،همغږي،مکمله تشريح.
د:فضأ،شکل،خط فورم،سطحه.
دريمه پوښتنه :دګرافيکي انځورونو اغيزعبارت دي؟
الف :دليدونکو،کتونکواولوستونکوپاملرني راجلبول.
ب :معلومات په مشرح ډول تشريح او وړاندي کول.
ج :دليدونکولپاره دانځورونو،شکلونو،اعدادو،ارقاموپه لنډ اودقيق اوهر
اړخيزډول معلوماتووړاندي کول ترڅو ليدونکي ښه ورباندي پوه شي.
د :پورتني پوښتني دريواړه سمي دي.
څلورمه پوښتنه :په رسنيو کې خبري بوليتين دورځي څو ځلي خپريږي؟
الف :په هر خبري ساعت کې دورځي خپريږي.
ب :سهار،ماښام په ډيرکم توپيرسره دمهمو پيښو په نظر کې نيولو سره خپريږي.
ج :په ورځ کې يو يا دوه ځلي خپريږي.
د :پورته دريواړه پوښتني سمي دي.
پنځمه پوښتنه :ګرافيک په تلويزيون کې څه ډول رول لوبوي؟
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الف :انځورتشريح کوي.
ب :دمعلوماتو تفصيل وړاندي کوي.
ج :پورتني پوښتني دريواړه سمي دي.
د :دتصويرونو په نه شتون کې دپيښي ،معلوماتوپه اړه ښه واضح کوونکي
عنصر ګرافيک دي داځکه چې هر اړخيزه معلومات په ډيرو لنډو ساده توګه
وړاندي کوي.
شپږمه پوښتنه :خبري ګرافيک کومه دنده پرمخ وړي؟
الف :خبرته تازوالی وربښي او په ژوندۍ بڼه يې خپر وي.
ب :خبر ته ريښتينولي وربښي او حقيقت را څرکندوي.
ج :خبر له نورو ليکنو بيلوي او سوچه خبر خپروي.
د :خبر د ګرافيک د يوې پيښې په خبري اړخونو رڼا اچوي او پيښه له تصوير
سره يوځای يا پرته له تصوير څخه وړاندې کوي.
اومه پوښتنه :ګرافيک په تلويزون کې د کومې وسيلې په توګه کارول کيږي؟
الف :ګرافيک د مخاطبانو نطرونو او غوښتنو ته ځواب وايي.
ب :ګرايک د تلويزون لپاره د واقعيت او حقيقت منبع ده.
ج :ګرافيک په تلويزون کې د خبر د تائيد او رد وسيله ده.
د :ګرافيک په تلويزون کې له تصويرنه وروسته د مخاطبانو د جذب دويمه
وسيله ګڼل کيږي.
اتمه پوښتنه :د معلوماتي ګرافيک په تلويزون کې په کومو نومونو يادوي؟
الف :معلوماتي ګرافيک په تلويزوني خپرونو کې ليتو ګرافيک په نوم يادوي.
ب :معلوماتي ګرافيک په تلويزون کې د خبري بوليتين په نوم يادوي.
ج :معلوماتي ګرافيک په تلويزيون کې د انفو ګرافيک په نوم ياديږي.
د :معلوماتي ګرافيک په خبرونو کې د زنګو ګرافيک په نوم يادوي.
نهمه پوښتنه :په تلويزني خبرونکې د سرټکيو تعداد څومره وي؟
الف :شلو دقيکو ته ورسيږي.
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ب :له شلو د قيقو څخه تر دېرشو د قيقو پورې وي.
ج :له پنځو د قيقو څخه تر اوو د قيقو پورې راسيږي.
د :له پنځه د قيقو څخه تر اوو د قيقو با لسو ثانيو پورې وي.
لسمه پوښتنه :خبري ګرافيک بايد د کومو ځانګړونو نه برخمن وي؟
الف :د ليکلو شکل يعنې بڼه يې له نورو څخه جداوي.
ب :بايد له صراحت ،عينيت او وضاحت برحمن وي.
ج :له تحيلي تصويرونه او نقشونه بر حمن وي.
د  :د کاريکتو او نکاشي نه برحمن وي.
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 -۳۰ ،۴مأخذونه
:1سون،جرالدميلر.ترجمه:غالم رضاطبا طبايي.)1381(.توليد وکارګرداني
درتلويزيون.چاپ وصحافي:شرکت چاپ ونشرليلي،تهران.
:2ترجمه:رحيميان مهدي.)1380(.فن برنامه سازي تلويزيون.انتشارات سروش
ايران.
:3حيدري،زبيح اله.)1390(.رهنمايي توليد برنامه هاي تلويزيون،انتشارات
عازم.کابل.
:4سهار،نذيراحمد.)1390(،تلويزيوني خبريالي.چاپ ځاي:اسد دانش چاپ خونه
کابل.
:5حيدري،زبيح هللا(.

).پيش طرحهاي توليدبرنامه تلويزيون.لکچر

نوټ.پوهنتون کابل پوهنځي ژورناليزم.
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پنځم څپرکی
 -۱ ،۵ویډیویې کیسټ (نوار)
موخې

 :۱د دي لپاره چې محصالن او مينوال د خپروني چمتوال وکولي شي .چې خپل
راټول شوي توکي په ډاډمنه توګه ثبت او ضبط او د تخنيکي وسايلو سره پوره
اشنايي پيداکړي اړ دي چې د ضبط او ثبت وسايل په مسلکي توګه زده کړي.
 :۲محصالن مينوال اوچمتوال د کيسټ د پيژندلونه وروسته پدي بانې قادر وي
چې ويډيويي کيسټ تدوين کړی شي اوهم د تدوين الرې چارې زده کړي او د
کمپيوټر ويډيويي دستګاه وپيژني د غږ تدوين وکړي شي او د خپروني لپاره
عنوانونه جوړکړی شي.
 :3محصالن يا مينوال پوره پوره هڅه وکړي تر څو د حرفو د توليد دستګاه د
حرفه بندي ډولونه د کيسټو ډولونه د ويډيويي دستګاه ځانګړني په ښه توګه
وپيژني او ور سره اشنايي پيداکړي.
ويډيويي کيسټ داسي جوړه شوې دي ،چې استفادي وړ ستندردونو سره مطابقت
ولري .د دغو کيسټونو مختلف ډولونه يودبل سره د تعويض وړ ندي .مقناطيسي
کيسټ له مختلفو موادو څخه جوړي شوي دي .له هغې جملي څخه اکسيد،
پريکدي اکسيد ،کروميواکسيد ،اود او اوکسيد ،فلزاوګامه .ويډيويي کيسټ په حلقه
يې ،کارتريج اوکاست بڼو موجود دي په دي وروستيو کې دوه ډوله وروستي يي
يعنې کارتريج اوکاست په تړلو قوطيو کې وي .او د هغي اسيد يا ضرر ډير کم
دي د ويډيويي کيسټ تدوين د حرفوي تدوين ګرپه واسطه صورت مومي
نوموړی شخص د ثبت شوي کيسټو سره سرو کار لري .چې په خپله د ضبط په
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وخت کې تدوين شوي وي .پدي څپرکی کې د ويډيو کيسټ ،د خپروني په توليد
کې انعطاف ،د ستندرد ستونزه ،دويډيو کيسټ پر مخ ضبط څلورباندي جارو
وهنه ،مار پيچي جارو وهل ،د ويډيو مقناطيسي صفحه ،ويډيو کيسټ قالبونه،
ويډيو کيسټ تدوين ،فزيکي تدوين ،الکترونکي تدوين ،دالکترونکي غوڅونې په
واسطه السي تدوين ،دتدوين تنظيمونکی ،دزماني رمز په استفادې سره د پيوند
مقاطع دغير مستقيم تدوين فنون د کمپيوټري ويډيويي د ضبط دستګاه ،د غږ
تدوين ،ګرافيک په تلويزيون کې ،دخبرونو د عنوان جوړونې نه مخه د حرفه
بندي ډولونه د حرفو د توليد الکترونکي دسګاه په تدريج سره زمينه سازي د
عنوان جوړونې لوحې حرکت غږ په تلويزيون کې اونورو برخو باندې پوره
بحث شوی دی.
 -۱ ،۵ویډیویې کیسټ (نوار)
د تلويزيوني خپرونو السته راوړل له فني نظره د ويډيويي کيسټ پرمخ يوه ډيره
پيچلي پديده دي .ولې خوشبختانه په دې برخه کې تجهيزاتو او امکاناتو په تدريج
سره د زيات تکامل د اطمينان وړ کارولو په لحاظ اوس ساده شوي دي.
 -۲ ،۵د خپرونې په تولید کې انعطاف
د يوې تلويزوني خپرونې د السته روړولو لپاره څو طريقې وجود لري:
 -:۱د خپرونې مسلسل السته راوړنه :په نوموړې طريقې کې د خپرونې پيښه
پرته له وقفې څخه السته راوړل کيږي ،څرنګه چې د اصالحاتو او يا هم د
نظرتجديد لپاره ډ ېره اندک اړتياوې د توليد نه وروسته مرحله کې او يا د تدوين
په مرحله کې سرته رسيږي.
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 -:۲د خپرونې د هرې برخې السته راوړل په جال ډول :په دغې طريقې کې د
هرې پيښې يا صحنې السته راوړل په مختلفو وختونوکې.
 -:3د خپرونې نا مسلسل السته راوړنه :د لنډو برداشتونو السته راوړل کله نما
په نما حتا کولی شو د يوې صحنې د يوې برخې زړه قاب په قاب السته راوړو.
 -:۴د وخت د سيرتغيير :په دغې طريقې کې حرکتونو په سريع ،ورو ،معکوس
او ثابت ډول السته راوړل کيږي ،او کله هم د تيرشوي وخت د بيان لپاره د
خپرونې السته راوړل په مقطع يعنې غوڅ شوي صورت سرته رسيږي ،په
زياترو تلويزوني سازمانونوکې خپرونه ددوو ويډيويې دستګاوو په واسطه السته
راوړل کيږي يعنې په ويډيويي ( )V T Rکې السته راځی تر څو د فني مختلفو
شکلونو د رامنځ ته کيدو په وخت کې په يوه دستګاه کې نمونه يې خپرونه وي.
(.)۲۴۵:۱
 -۳ ،۵د ستندرد ستونزه
سره له دې چې کولی شو صوتي سيګنالونه په مستقيم ډول د يوه صوتي
مقناطيسي کيسټ (نوار) په اوږدوکې چې په معقول سرعت سره حرکت کوي
السته راوړو .ولې دا طريقه د لوړو فريکا نسونو په مورد کې د ويډيو يي
سيګنال د څپې طول مننونکي نه دي .نوپه دې وجه تنوع ابتکاري سيستمونه
رامنځ ته شوي ،چې په هغو کې ويډيويې څپې په ( )FMسيګنال باندې بد ليږي
د کيسټ په عرض کې د حرکت پروخت کې السته راځی يعنې ضبط کيږي ،په
دغې طريقه کې د ليکلو سرعت ډېر لوړوي په داسې حال کې ،چې د کيسټ
سرعت نسبتآ کم وي.
لومړنۍ مقناطيسي السته راوړنې يا ضبط (په څلور طريقو باندي) وه ،چې د
راډيو او تلويزيوني د مؤسساتوپه عنوان د تلويزيون د ضبط ستندردپه عنوان
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ځای پرځای شوي دي .سره له دې ،ساده ترين وسائيل ارزانه او انتقالولو ته يې
اړتياوه نو په دې اساس د يوه بل سيستم طرحه د (د مار پيچې جارو وهلو) په
نوم په مختلفو قالبونوکې پراختيا موندلي وه .نوموړو د ستګاوو د انتقال وړ
السته راوړنه د کار د علومو په زياتره برخوکې ځان ثابت کړی ،ولې څلور
باندي ثابت تجهيزات په ښه ډول تصويري کيفيت نلري تر دې اخوا سره له دې
چې د تکنالوژۍ په پرمختک سره ستندرد دوامداره تصويرونو دا امکان ممکن
کړی دی ،ولې نوموړي تجهيزات تر اوسه د اشکالتو لرونکي دي او د ضبط
طريقه يي (مارپيچي جارو وهنې) په طريقه د يوه عمومي قالب څخه تابع داري
نه کوي.)۲۴۵:۲( .
 -۴ ،۵د ویډ یویې کیسټ پرمخ ضبطه
د ويډيو يي کيسټ (نوار) پرمخ ضبطه کولی شو په الندې توګه خالصه کړو:
 -:1په بهترينو شرايطو کې ،د ويډيويې کيسټې د اصلي ويډيويې تصوير څخه د
تشخيص وړدي.
 -:2د ويډ يويې کيسټ پرمخ د ثبت په مرسته کولی شو خپرونه نندارې ته
وړاندې کړو ځينې وختونه کولی شو چې د ضبط پروخت کې هم خپرونه تر
نظر الندې ولرو.
 -:3و يډيويې کيسټ کولی شو پاک کړو او ديوې خپرونې د ضبطه لپاره نور
موارد هم د استفادې وړ ګرځي.
 -:4ويډيويې کيسټ کولی شو په زيات شمېر سره پرته د فاحش اخالل څخه د
هغې په کيسټ کې تکثير کړو.

308

 -:5ويډ يويي کيسټ کولی شو تدوين کړو ،او د هغې نا رابلل شوي غير اړينې
برخې له خپروني څخه لرې کوو .د غه تغييرات د لو بغاړو اجرآ يوي کيفيت ته
ښه والی ورکوي .د کيفيت په تدوين کې کولی شو اوږده مکثونه غير اړينې
برخې او پڅ يعنې ورو د اهنګ ضربات (د بهرني غو څوالي) په مرسته اصالح
کړو.
د ويډ يو يي کيسټ تدوين په تصويري تداوم کې د خپرونې تګ لوري (سيرکی)
خورا زيات تا ثير لري.
 -:6د ويډيو يي کيسټ پرمخ د خپرونې ضبطه د خپرونې جوړونې امکان به
وجود ولري ،د خپرونې محتوا کولی شو په مناسبو وختونوکې ضبطه اوپه
مناسب وختونو کې خپره کړو.
 -:7د کيسټ پرمخ ضبطه د تلويزونې کمرو کمبود جبران کوي لکه څرنګه چې
کولی شو د جال برخو د پيوند سره په خپرونه کې الزم تحريک رامنځ ته کوي
 -:8د صحنې جوړونې ستونزې په هغه ځای کې او وخت کې حل کيږي.
:9ـ هر ډول بصري ا نعکاسات لکه (اکتروينکي منځګړتيا) کولی شو چې ضبط
او بال فاصله ارزيابي کړو .ضبط شوي خپرونه کولی شو خپره کړو او نور
عملونه ورباندې اجرا کړو.
 -:10سينما يي فلمونه معموأل د ويډيو يي نوار پرمخ منتقل کيږي :د دې لپاره
چې د لزوم پروخت کې ځانګړي عناوين هغې ته ورزياتيږي ،دهغې ويل په بله
ژبه واړول شي ،د نندارې بهترين ابعاد يعنې طول اوعرض به دفلم د پردې د
عرض له نسخو څخه السته راشي ،موسيقي د صوتي ژباړو په واسطه به
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صامت فلمونو ته ورزياته شي ،د فلمونو کمي ليدونکي نسخې دې محفوظې
وساتل شي ،او باالخره سوپر فلمونه دتدوين کړي.
ويډيو يی کيسټ :و يډيو يې کيسټ داسې جوړه شوي وي چې د استفادې وړ
ستندردونو سره مطابقت ولري ،د دغو کيسټو مختلف ډولونه يو د بل سره د
تعويض وړ نه دي ،مقناطيسي کيسټې له محتلفو موادو څخه جوړې شوې دي له
هغې جملې څخه اکسيدګاها ،فزيک دی اکسايد ،کرو ميوم اواکسيد د اوسپنې اليي
کبالت ،ګاما.)۱۴۶:3( .
 -1څلور بانده جارو وهنه
د ويډ يو يي ضبط په سيستم کې مقناطيسي کيسټ  ۲انچه (چې د  ۲8سانتي متره
سرعت په يوه ثانيه کې طی کوي) لوموړۍ د يوه پا کوونکي څخه تيريږی د غه
هيډ پاک د کيسټ عرض مخکې له دې چې د هيډ مقناطيسي بټن راټيټه شي
روښانه کيږي دغه څرخ د څلورضبط شويو هيډونو د خپريدولرونکي دي.
د غه هيد چې ( )90درجې په زاويي سره يو د بل څخه د د دی څرخ پر مخ
قرار لري د کيسټ سره نښتي او د هغې په عرض کې يو شمېر موازي غاړي د
خپرونې په ضبط باندې پيل کوی د ليکلو سرعت يې ( 3800سانتي متره په
خپرونه کې يا هم ( ۱۵00انچه ثانيه کې) هر غاړه ( )۱۶خط په تلويزني تصوير
کې ( )۵۲۵خط (امريکايي) او يا هم ( )۲0خطي برخه په سينما ګانو کې
( )۶۲۵خط (اروپايي) پو ښښ کوي د هيډ يا کلګي د متناوب بدلون ضبط
مسلسل ويډ يو يي سيګنال تضمينوي د ويډيويي غاړې يا څنډې معموأل نه شو
کولی د ضبط پر وخت کې نظر الندې ونيسو ولې وروسته له ضبط څخه کوي
شو هغه ارزيابي کړو .نورې غاړې يا څنډې د ويډيويي کيسټ چې د حاشييي په
طول کې د هغې د حرکت په وخت کې کيږي.
3۱0

پورتنۍ طرح ښايي چې و يډيويي هيډونه په محالف جهت د غږ حرکت کوي ،د
ويم تصوير د کيسټ د غاړو يا ځنډو شکل راښايي د ويډيو هره څنډه ( ۱۶يا
۲0خط تصوير ضبط کوي د کواد په سيستم کې دوه اصالح شوې طريقې پکار
وړل کيږي (دغږ ۱څنډه د ۲فرمان څنډه  -د غږ د څنډي رمز د ويډ يو د څنډو
کنترول)
د غږ څنډه -:د غږ دغه څنډه خپرونه په برکې نيسي ولو چې د غږ کيفيت ډ يرد
قناعت وړنه وي ،د ځان ساتنې په توګه منل يې محدود دي ځکه چې د غه برخې
د نوار يا کيسټ په اوږدوکې چې غاښ لرونکي ترکيبا تو د راښکته شويوغاړو
لپاره رامنځ ته شوي قرار لري.
دکنترول څنډه -:د غه څنډه د هغو ليستونو سره چې د جارو وهلو د سرعت لپاره
تثبيت شوي ضبط کوي کلګی د څرخ موټرونه د ګوډ څرخ سره دقيقه همکاري
کوي.
د فرمان څنډه -:د غه څنډې زياتره د ليږدونکو رمزونو لرونکي وي چې په
الکترونيکي تد وين کې پکار وړل کيږي پرته له دې د غه څنډه کولی شي
دوويمي صوتي څنډو په عنوان په نازل شوي کيفيت سره پکار يوړل شي.
د دغو دريو څنډو هره يوه کولی شي په خپله خوښه پاک کړو د لزوم په صورت
کې مجد دآ يا بيا هغه ضبط کړو.)۱۴۶:۴( .
 -2مارپیچي جارو وهل
په مار پيچي جارو وهلو کې ،ويډيو يي کيسټ د مبدآ له حلقې څخه حرکت کوي
او د يويې ثابت کلګي (هيډ) په واسطه (چې د کيسټ ټول عرض د ضبط
پروخت کې پاکيږي) پر دې سر بېره د مارپيچ په مسير کې د استوانې په شاه
3۱۱

وخواکې د (دجارو ووهني استوانه) څرخيږي .د دغې استوانې له سطحې څخه د
ضبط هيډ ويډيويي برخې بهرته راخي کله چې د استوانې پورتنۍ برخه
څرخيږي .نوهيډ هم د هغې پرمخ څرخيږي او په موزون ډول د تيريدو پروخت
کې په کيسټ (نوار) باندې فشار راوړي د هغې عرض جاروکوي.
د مار بيچي مسير لپاره او د کيسيټ بي اعتباري ،هيډ د ويډويي څنډه ضبط کوي
د کيسټ په پورتنۍ يا ښکتنۍ برخه کې حاشيه صوتي غاړې ،د کنترول څنډه د
فرمان څنډه ضبط کيږي ،چې هغه بيا کولي شو په خپله خوښه پاک کړو.
د ويډيو ضبط د ستګاوې د مار پچي سيستم په جارو وهلو سره په درې موروجو
شکلونو سره وجود لري:
د ( )360مسيردرج (الفأ ياګاما) چې د يوه هيډ څخه ګټه اخلي اوپه هر
ګذارياتيريدوکې يو ميدان ضبط کوي دامګانيمه دايري مسير ( )۱80درجي ،چې
له دوو هيډونوڅخه ورڅخه ګټه اخلي دکيسټ يا نوارپه هرځل تيريدو کې
يوميدان ضبط کوي .د حرفوي مقناطيسي ضبط دستګاه د ضبط لپاره يوانچه
(۲5/٤ميليمتره) د مارپيچي جارو وهنې په سيستم سره دوه ستندرده معرفي
شوي دي.)۲۴7:۵( .
د ستندرډول: smpte-c -:د پيوست ميدان څخه عبارت دي په دغه سيستم کې
له يوه قطار څخه 5يا6څنډي دهر تلويزيوني ميدان ضبط لپاره ګټه اخلي لکه
څلور باندې سيستم د ويډيويې هيډ په نوبتي ډول بدليږي ترڅو د ويډيويې خروج
پيوستوالي تامين کړي .نموني يې لکه بي ،سي ،ان د الکترونيکې
وسئايلودجوړونکو شرکتونوله جملي څخه لکه (بوش ،قرنزه ،آي ،وي ،سي،
اوففليشن) دغه طريقه زياتي ښيګڼي لري .له هغې جملې څخه د ويډيويې کيسټ
ارزښت (برخالف د هيډونو د بدليدو ستونزه) او د وړوکې هيډ سريع تره
3۱۲

استوانه ،چې د سرعت له ثبات سره مرسته کوي او دستګاه انتقالوي .د پيوست
حالت ضبط ځانګړي ګټې لري_:ترهغي ځايه چې يوکامل ويډيويي ميدان په هره
څنډه يا غاړه کې د هغي ځای ناستې ګرځوي ،د هيډ د څرخ څرخېدو د درېدلو
امکان خالصېدو لپاره د هماغې غاړې دوامداره جارو وهل د  bپه ستندرد ۱
انچي سره.
د _Bچپ ستندرد( :دتفکيک شوي ميدان قالب) دهيډ داستوانې هره دوره پنځه
ويډيويي غاړې ( )5۲5خطه د ميدان 6سيستم) اويا 6غاړي ( )6۲5خطه سيستم
50ميدانه په يوه ميدان کې ضبط کوي .د۱80درجي کيسټ داستوانې په شاوخوا
کې څرخي ( )50ميلي متره قطر او۱50دوري په ثانيه کې) د کيست سرعت
3/۲٤سانتي متره په ثانيه کې دي .دهيډ استوانه د دوو ويډيويي هيډونواو يو
کنټرولي هيډ لرونکي دي .دکيسټ په اوږدو کې د غږ درې څنډې دوه څنډي يي
د خپروني غږ لپاره او يوه څنډه يې د زماني رمز يا د فرمان څنډې لپاره ده
ويډيويي FMد حاملو څپو په صورت کې ضبط کيږي .ښيي لورته دCډوله
ستندرد (دپيوست ميدان قالب) په هرو دوو استوانو کې د ويډيويي څنډې يو نمبر
هيډ ميدان ضبط کوي په دوهم ميدان کې شامل 5/۲6۲څخه تر3۱۲په يوه کامل
تصويرخط تشکيلوي .د۱6خط څخه ديوه ميدان څخه تر ۱5خطه پوري د
راتلونکي ميدان څخه .دغه ويډيويي څنډه د ټولو تصويري اطالعاتو لرونکي
دي .داستواني په شاوخوا کې 360درجي هيډ څرخيږي (۱35ميلي متره
قطراو۱60دوريي په ثانيه کې) د کيسټ سرعت ۲/۲٤سانتي متره په ثانيه کې
دي د هيډ استوانه د 6محلونولرونکي دي .دضبط او خپرېدو جال هيډ د ويډيويي
ټولوڅنډو لپاره د کيسټ په اوږدو کې 3څنډې دغږلپاره او ۲څنډې دفرمان
زماني رمز لپاره وجود لري نوددي لپاره کولي شو يو ميدان يو ثابت قاب دلنډ
وخت لپاره ايجاد کړوداوږد وخت لپاره کيسټ ته تاوان رسيږي .تردې هغې خوا
3۱3

دکيسټ دخپريدو پر وخت کې دسرعت تنظيم کيداشي يو شمېر کامل ميدانونه
دخپلي خوښې سرعت سره بيا ورغوي او په دې ترتيب ورو يا تيز حرکت
دوخت په تېرېدو سره دتصويرقاب پرقاب حرکت توليدوي دا ډول امکانات
دضبط شوي کيسټ په وخت کې ډير زيات ارزښت لري .په ضمن کې دوامداره
خپريدل دضبط پر وخت کې او ارزيابي او دتصويرپايلي ته امکان ورکوي .دبل
اړخه تفکيک شوي ضبط معموال دمعمولي ضبط په صورت کې دخپريدو وړ
دي .هغه هم په هغه صورت کې چې يو شمېر هيډونه چې ديوه ميدان څنډي په
ښه توګه بيا ورغوي دثابت قاب دالسته راوړلو لپاره يا دورو حرکت لپاره بايد
دتصويري قاب دديجيتل دحافظې څخه ګټه واخستل شي دغه وسيله کولي شي
ديوه تصويري کامل قاب ويډيويي اطالعات چې امکان لري په هر ساعت کې
ولوستل شي په خپله حافيظه کې وساتي .زياتره د ويډيويي ضبط سيستمونه په
مارپيچي سيستم جارو وهني سره د څلور باندې سيستمونو پرتله ذاتي ضعفونو
لرونکی دي .لکه د اطالعاتو اتالف د هري جارو په انتها کې او بصري
اشتبهات د مختلفو دستګاوو په منځ کې د کيسټ (د اطالعاتوپه تعقيب) کې
ستونزي رامنځ ته کوي .دا چې په خپله دا ستونزې رفع شي (د اطالعاتو د
تعقيب څخه منظور دا دی چې دخپريدو هيډ دقيقآضبط شوي څنډه تعقيب کړي)
دغه ستونزې ،د ضعيف تفکيک له قدرت سره د ويډيويي ضبط زياتره دستګاوي
په مارپيچي جارو وهنې سره د باکيفيته دستګاوو په جمع کې په ستندرد سره
خپريږي سره له دې ،پرمختللي تکنالوژي پرمختګ کړي نو له دې کبله روښانه
سيستم شته دي.

3۱٤

 -۵ ،۵د ویډیو مقناطیسي صفحه (ویډیو ډیسک)
د مقناطيسي ويډيو دضبط د ستګاوو ويډيو داشنايي وسيله د خپرونې د خپريدو
لپاره د ورزشي خپرونو په منځ کې شوي ده .د دې د ستګاه د کار په وخت کې
په دومداره توګه هره برخه له ( )30يا  3۶ثانيي خپروني ضبط کوي( .يوازې د
خپرونې تصوير) او مجددآ ضبط شوې برخې پا کوي او د وباره يا د بيا ځل
لپاره دکيسټ په ضبط او خپريدو پيل کوي.
د ضبط عمل کولی شو بال فا صله پيل يا متوقف کړو .د هغې خپرونې برخه چې
ضبط شوي دي.
په معمولي سرعت سره حرکت وکړي تند يا متغيرحرکت په معکوس ډول ميدان
په ميدان يا په ثابت ډول د نمأيش وړدي .په دې ترتيب ويډيو يي د ستګاه د
يسک د مالحظې وړ امکانات د يوې خپرونې په توليد کې د کار ګردان په واک
کې ورکول کيږي.
د دې ټولو سره سره الزم دي چې د نوموړي سيستم محدود يتونو ته هم اشاره
وشي .کله چې پيښه په سرعت سره فلم برداري کړي (په ثانيه کې  ۶۴قاب
دخپروني) کله چې د هرتصوير قاب رڼا ګوري د معمولي وخت  ۱/۴8ثانيې)
د ۱/۱۲8ثانيو ته راټيټيږي په نتيجه کې جزئيات په د قيق حرکت سره ضبط
کيږي.
ولې تلويزون ذاتآ د تک سرعت يو سيستم دی ۱/30( .يا  ۱/۴۵ثانيې) په دې
اساس دتلويزيوني خپروني ثابت تصويرديوه قاب دپيښي دصحني حرکت په ليدل
شوي بڼه مبهم ښکاره کوي .ډېره لنډه پيښه (لکه دواليبال توپ چې چاودنه کوي)
امکان لري د تلويزوني کمرې لپاره له هغې څخه سريع تروي .چې ضبط شي.
له دې وجې اګر چې ويډيويي د ستګاه د يسک او ځينې د ويډيويي د ستګاه وې
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ارايي ته قادري کړي يو سريع پيښه ده او حتا کولی شي هغه ثابته وساتي اما
پکارنده چې انتظار اوباسي چې په داسې نماګانو کې د تصوير جزئيات کامآل
واضح وي او امکان لري د پيښې حرکت غوڅ شي يوازې د ضبط حرکاتو د
السته راوړلو طريقه سريع د مناسبت ښکاره کيدو سره هماغه د فلمبر دارۍ
کمره د زيات سرعت سره دي .البته د فلمبردارۍ لپاره په (۶۴تر )۱0سرعتونو
د تصوير قاب په ثانيه کې ځانګړې کمرې داستفادې وړ ګرځي( .د فلمبر دارۍ
دوسائيلو په پرمحتګ سره فلمبرداري په زياتو سرعتونو سره يعنې (۱0000
څخه تر ( )8000000تصوير قاب په ثانيه کې امکان لري).
نورې پکار وړنې :د ويډيو يي د ستګا سر بيره د ديسکټ و يډيو يي د ستګاه د
فوري خپرولو لپاره نور د استفادې وړ مواد هم د هغې پيدا کيږي.
 :۱ويډيو يي د يسک کولی شي يو شمېر انفرادي عکسونه (ګرافيک يا د
خپرونې عناوين) چې د خپرونې لپاره په ځانګړو و ختونو کې په سرعت سره
دانتخاب وړوي ضبط کړي.
 :۲په دې وسيله سره کولی شو بصري تير شوي وخت ښودنې راښکاره کړي يا
يې مڼځ ته راوړي (د ساري په توګه که د يوې پيښې څخه په هر ساعت کې يو
تصوير قاب ضبط کړو)
 :3د تصوير قاب ثابت کول د مشحص وخت لپاره.
 :۴د تصويرونو قاب په قاب راټلونې د يوې په زړه پورې خپرونې برابرول.
 :۵ويډيويي صفحې :ويډيويي صفحو کې خپرونې تصوير او غږ شامل دي.
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د متفا وتو ميکا نيزمونو لرونکي دي له دې جملې څخه ميخانيکي بهير د
الکترونيکي رڼا د ظرفيت لرونکي دي يوازې اماده شوي مواد د نمايش لپاره
دي.
د غه صفحې له تر اوسه د تلويزوني خپرونو د مصارفو لپاره په ځا نګړي تو
ګه مو جود انځورونه په کتاب تونونو کې د پام لرنې وړ نه دي ګر ځيدلي ولي
له بل طرفه کولی شو ( )۵0000مختلف انځورونه په يوه ويډيو يي صفحه کې
ضبط او ذ خيره کړو (يوه ويډيو يي  30د قيقه يي صفحه).
پر دې اساس کولی شو ګمان وکړو ،چې دغه وسيله څومره بې شمېره امکانات
په خپله ځان کې لري.)۲۵0:7( .
 -۶ ،۵د ویډیویي کیسټ قالبونه
ويډيو يي کيسټونه په حلقي بڼه کارتريج او نقصان موجود دي په دې وروستيو
کې دوه ډوله يعنې کارتريج او کاسټ يا کمبود په تړلو قوطيو کې دي او دهغې
اسيب يا ضرررسول ډير اندک دي .د جارو وهلو څلور باندې سيستمونه او
مارپيچ د دغه کيسټو په ډولونو کې د استفادې وړ دي.
و لو چې د څلور باندې و يډيويي کيسټو اندازه ستندرد شوي دي( .کوادـ ۱اوکواد
 )۲اما د مار پيچي جارو وهنې سيستمونه مختلف ډولونه لري .دا موضوع د دې
باعث ګرځي ،چې د کيسټ بد ليدو قابليت د څلور بانده سيسمتونو محدود شي .په
کلي توګه ،ويډيويي کيسټې (نوارونه عرض لرونکي دي او د زيات سرعت ته
مناسبې دي له اقتصادي نظره ګټورې ندي او په فضا کې د زياتې ساتنې لپاره
اړتيا لري.
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د کارتيچونو کمبود په ځانګړي توګه د لنډ وخت خپرونو لپاره لکه تجارتي
خبرتياوي اطالعات اطالعاتي مطالب مناسب دي .د ويډيويي کيسټ د تدوين په
ځني سيستمونوکی د تصوير موادو د کيسټود موقت ساتنې لپاره ګټه اخيستل
کيږي تر څو وروسته د غه مواد غوره شي او په خپرونه کې پکار يووړل شي.
تجارتي خبر تيا وې ،چې د مستند فلم په صورت کې له کمبود سره ( )3انچه
منتقل کيږي تر څو د هغه حمل او نقل ساده وي .د دغو وسايلو ځانګړي طر حي
کولی شو په  ۲۴غوره شويو خپرونو د نندارې د فوري ننداري د الس رسي
لپاره په اتومات يا نيمه اتومات ډکه کړي .فشاري کارتريجونه د غه اعمال سرته
رسوي :د تصويرونو په منځ کې کيښودلو او اتومات لومړني کست په اتومات
توګه بيرته راګرځيدل د کيسټ په انتها کي حرکت شاه ته سريع ترڅو غوره
شوي خپريدل ،د کيسټ واپس يا بيرته راګرځيدل د تعين شوي وخت په پای کې،
او د هغې کنټرول له ليري الرې څخه.)۲۵۱:8( .
 -۷ ،۵د ویډ یویی کیسټ تدوین
د کار کاردان موخه د کيسټ پرمخ د ټولې خپرونې مسلسل ضبطه وي او هر
ډول تصوير انتقال دتصويرونو د ترکيبي ميز پرمخ د ضبطه په وخت کې سرته
ورسوي او بيا وروسته د خپرونه په هماغه صورت تکثير کړي .نوربه د ويډيو
يی کيسټ تد وين ته اړتيا نوي ولي له بل طرفه کولی شو د اکثره خپرونو کيفيت
د محددو برداشتونوپه مرسته د هغو تغيراتو په واسطه چې اشکاالت تصحيح
کوي او د نا مناسېبو تصويرو ځای پرځای کولو ته ښوالی وربښي .په دې اساس
که چيرته کار ګردان د ټولې خپرونې په دوباره يا مجدد ضبطه ته مايل ياليوال
نوي د ويډيو يی کيسټ تدوين د توليد څخه وروسته مرحلی ته اړتيا پيداکوي.
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په تلويزوني لويوسازمنونوکې ،د ويډ يو يي کيسټ تدوين د حرفوي تدوينګر په
واسطه صورت مومي په زياتره وختونوکې نوموړی شخص د ثبت شوي کيسټ
سره سروکار لري چې پخپله د ضبط پر وخت کې تر يو حده تدوين شوي دي.
د نوموړي تدوينګر اصلي دنده د معمولي تدوين دوام دي د نا رابلل شويوبرخو د
ثانوي برداشتونو منځکړيتوب په خپرونه کې ،د صحنو د ترتيب بيارغونه د
داستاني خپرونو تګ لوری پر بنسټ د صحنو د کوچني کول په صحنو کې د
بهر غو څو شوو نما ګانو منخګړ توب د غير اخالقي نما ګانو بيلول .په دې
ترتيب د ويډ يو يي تدوينګردنده د متفاوتو فلمونو تدوين دي د فلم تدوينګر د ډير
جال بر د اشتونو په اساس په لنډه توګه د صحني دوامداره تداوم د ستونزو او د
مختلفو پيښو سره مخامخ دي سره له دې د حساسو پيچلو امکاناتو او وسائيلو په
راپيداکيدو سره ويډيويي تدوينګرهم کولی شي په دي صورت ،چې يو فلم تدوين
کيږي ويډيو يي کيسټ تدوين کړی.)۲۵۱:9( .
 -۸ ،۵فزیکي تدوین
ولو چې د يوه ويډ يو يي کيسټ فزيکي غوڅول او د دوو نوارونو د بر خو د
نښلول يو د بل سره امکان لري ولي مطلوب عمل نه دي .څلور باندې سيستمونه
په ضبط کې فزيکي تدوين او دويډ يو يي کيسټ وخت نيول د خپرونې اشکال نه
توليدوي .اما په مار پيچي سيستم کې د ضبط يو څانګه ليرې غوڅوالی يا مايل
غوڅول څنډې قطع کوي.
او په خپل بهترين و ضعيت کې نا منحرفه پايله (يا د تصوير پيوند) به ايجاد
کړي د ويډ کيسټ فزيکي غو څول د کيسټ عمر لنډوي او امکان لري د خپريدو
پر وخت کې د ضبط د دستګاه هيډ ته زيان يعنې ضرور ورسوي.
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داسې طريقه د خپرونې پر غږ باندې هم تاثير غورزوي او د غږ څخه د تصوير
د بدليدو باعث ګرځي .د ويډ يويي کيسټ د څنډو د غږ دقيق غو څول کولی شو
له هغې څخه جداکړو او بيا وروسته د تد وين شوي ويډيويي کيسټ ورزياته
کړو فزيکي تدوين ديوې طريقې د عنوان سره په اضطراري حالت کې
پکاروړل کيږي (.)۲۵۲:۱0
 -۹ ،۵الکترونکي تدوین
الکترونکي تدوين عبارت دی د مجدد يا دوباره ضبط له بهير څخه داسې تدوين
کولی شو د خپرونې د برابراولو په مرحلو کې د توليد څخه وروسته اجرا کړو.
د خپرونې د برابرولو په جريان کې تدوين :په دغې طريقه کې هرډول مجدد يا
دوباره تغييرات يا برداشت د خپرونې د ضبط پروخت کې صورت مومي او نا
مناسب تصويري مواد د هغې ځای ناستی کيږي .هماغې لومړني اصلي کيسټ د
عمل نتيجه به وي ،چې د خپرولو لپاره اماده دي .دخپروني په جريان کې تدوين.
په دغه طريقه کې ټول تصويري او غږيزتوکي په خپله خوښه ترتيب اوضبط
کيږي او نارابلل شوي دنظر وړ فعلونه دويډيويي کيسټ پرمخ ځاي پر ځاي
کيږي .بيا وروسته دتدوين په مرحله کې داړتيا وړ برخي غوره کيږي .او
دمناسب تصوير په انتقال سره يوپه بل پسي ځاي په ځاي کيږي( .اصلی کيسټ
ديوي خپرېدونکي دستګاه په واسطه اوبله دستګاه دتدوينګر په خوښه ضبط
کيږي) د دغه بهير پيچلتيا د مالحظي وړ ډول باندې په ساده ګې سره دا
دوسايلويا تجهيزاتوپه الس رسي پوري اړه لري .پراخه تدوين د توليد نه
وروسته زيات وخت ته اړتيا لري .اووسايلواوکافي مهارتونو ته اړتيا لري .نوله
دي کبله معموالا دامکان په صورت کې زياتره تصويري انتشارات دخپروني د
ضبط په جريان کې د تصويرونو د ترکيب د ميز په مرسته سرته رسيږي .اوبيا
3۲0

دضبط په مرسته دتدوين دعيبونو نه يو دا دی ،چې السته راغلې خپرونه نازل
شوي تصوير کيفيت نه نظر اصلي کيسټ اصلي کيسټ برخمنده .داځکه چې
دکيسټ دتکثير په مرحله کې اختالالت منځ ته راځي .زياتره تلويزيوني
سازمانونه کوښښ کوي چې يو ويډيويي کيسټ دتکثيرڅخه دتدوين په وخت کې
د3ځلونه زيات ډډه وشي .د ويډيويي د ضبط د تجروبي طريقې زياته اوميدواري
دراتلونکي لپاره جلب کړي دي .داځکه داطريقه کولي شي د۱۲8نمونه په داسي
ډول ضبط کړي چې په کيفي لحاظ داصلی کيسټ سره کامآل ورته والي ولري.
دويډيويي کيسټ دسترې خپرونې دضبط اندازه دوه انچه دکوچني اندازي پرمخ
يوپر دوه انچه دخپروني دتصويري کيفيت د را کمېدو سبب ګرځي ،په داسي
حال کې د دغي عکسلعمل يعني د خپروني ضبط د کوچنی اندازې کيسټ د لوی
کيسټ پرمخ لزومآ داسې نه دي .ورته ډولونه دفلم دتکثير په وخت کې رامنځ ته
کيږي ،لکه څنګه چې ديوه فلم نمونه په خپله دبل فلم نمونه دي په رنګ او دانه
کيدو کې دتصويرداختالالتواو راکميدو سبب ګرځي اودغه بڼي نشو کولي چې
اصالح يې کړودغه حالت په ځانګړې توګه ښکاره کيږي چې ارشيفي فلمونو يوه
نمونه د ګټې اخيستنې لپاره په خپرونه کې چاپه وي.)۲۵۲:۱۱( .
 -۱۰ ،۵د الکترونیکي غوڅولو په استفادي سره السی تدوین
څلور باندي مقناطيسي ضبط د ستګاوي او د مارپيچي ويډيو يي ضبط دستګاه
وی د ويډيو يی نوار د تدوين د تجهيزاتو سره د الکترونيکي غو څولو امکان
برابروي .په دغه بهير کې هغه کيسټ چې کيدی شي د تدوين عمل ورباندي تر
سره شي خپريږي د الکترونيکي اړتيا وړ غوڅه شوي نقط کې د تکمې په فشار
سره پيوند د خپريدو له حالت څخه د ضبط حالت ته کليک کيږي ،په د غې عمل
سره نوي او جديد صوتي او تصويري مواد د همغې کيسټ پرمخ ضبط کيږي .د
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دغې عمل د سرته رسيدو لپاره د ضبط دستګاه بايد خپل ثابت او معمول سرعت
ته رسيد لي وي .که د غه طريقه د ويډيو يي ضبطه د ستګاه سره معمولي سرته
ورسيږي السته راغلي نتيجه معموآل د تصوير شديد ماتوالی به د تدوين په نقطه
کې راښکاره کړي .د الکترونيکي تدوين دوه شکله ډير رواج لري.
: ۱ـ د پيوند طريقه :په د غي طريقي کې د غږ او ويديو په ضبطه سره د
تصويري موادو د کنټرول غاړه باندي جديد غږ د موجودو نما ګانو په انتها کي
ورزياتيږي.
: ۲ـ د منځکړی تدوين طريقه :په د غه طريقه کې د غږيزو او تصويري نويو
موادو برخه په داخل دڅپرکی کې ضبط کيږي او موجود کيښودل کيږي فقط
يواځي يوه برخه دهغي څپرکی لري کوي .په واقعيت کې دتصوير او غږ دځاي
ناستي کيږي .اودکنټرول دغاړي ټاکلي وخت پاتي کيږي .ترهغي ځايه چې
دهيډونو پاکوونکي اوضبط دفزيکي نظره ځاي پر ځاي کيږي کله چې کومه
برخه دويډيويي هيډونو پر منځ کې حرکت کوي او يو څه موده وروسته دپاتي
کيدو پر وخت کې رامنځ ته کيږي .چې په څلور باندی سيستمونو کې نوموړي
موضوع دالکترونکي تدوين په اوږدو کې دضبط دسويچ وهلو نه مخکي دکيسټ
پاکه ول جبرانه وي .دکږو غاړو په مارپيچي سيستم کې ستونزي په تدوين کې
رامنځ ته کيږي .دپاکيدو يو متحرک هيډ دپاکولو دمراحلو دبرابرولو لپاره دپيوند
دقطعي سره په کار وړل کيږي .او پرته له هغي به دزياتو تصويري موادو
ضبط په مخکينو تصويرونو باندې دتامل وړ الګوګاني دپيوند په غوڅ شوي ځاي
کې منځته راوړي (پيوند مواد) حتآ امکان لرې داډول پيوند دغږ دکنټرول
دغاړي په مداخلي باندې بدل شي.)۲۵3:۱۲( .
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د کنترول د څنډې اضافه کول (په مارپیچي سیستم کې) :ـ کله کله مارپيچي
ضبط دستګاه په ضبط باندې مصروفه وي دهغي داخلي مدارونه ځانګړي وخت
دسرعت دثبات لپاره هغه موټرونه توليده وي نوموړې ځانګړې وخت په
دوامداره توګه دکنټرول په غاړو ضبط کيږي په دغي عمل سره دموټر ثابت
اوپايدار سرعت عمل دمقناطيسي کيسټ دخپريدو په وخت کې تضمينيږ،
څرنګه چې تداخل په دغه ځانګړو وختونو کې صورت ومومي نو دتصوير ثبات
په هغي وخت کې متزلزل کيږي سره لدې که داصلي کيسټ پرمخ مواد ضبط
شي (دپيوند طريقه) دويډيويي ضبط دستګاه کومه چې دتدوين لپاره په کار وړل
کيږي معموال نوي ځانګړي وختونه د تصوير اونوي صوتي موادو لپاره ايجاد
وي .اوپه دي دليل چې دتدوين عمل معموآل ددريلو په الره اچونه د ويډيويي
دستګاه په ضبط کې شامليږي دا ډول موضوع ګيري نوي ځانګړي وختونه د
تصوير د قاب په مقطع کې د خطونو را نړيدل مشاهده کيږي ددي ستونزي د
حل کولو لپاره د مارپيچي ويډيويي ضبط دستګاه پرمخ دتدوين عمل پيل اويا
دتدوين وسايل په دواړو طريقو کې پيون يا منځګړيتوب دتشي يا خالی کيسټ
پرمخ ددوامداره کنټرول په څنډه باندې ضبط کوي .بيا وروسته دنماګانو په
مرسته تدوين دمنځګړيتوب کلی باندې دويډيويي ضبط دستګاه سرته رسيږي،
داځکه چې دغه کلی په موجودو وختونو سره دکنټرول څنډوته زيان نه رسوي.
اودکنټرول څنډه نه چټليږي او هر اړخيزه ثبات حفظ کيږي.
 -۱۱ ،۵د تد وین تنظیمونکی
د اصلی خپريدونکي ويډيويي کيسټ په پيوند کې دقطعه کيدو له پيدا کيدونه را
وروسته دخپريدونکي دستګاه پر مخ پکارده چې دخپريدو اوضبط دستګاوي په
داسي ډول تنظيم شي چې دغږ او تصوير پيوند په تعين شوي مقطع کې همزمان
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په الر واچول شي او دالزم ثبات اوسرعت لرونکي وي .دتدوين دتنظيم کيدو
عمليات په اتومات ډول سرته رسيږي دضبط شوي معين وخت تنظيونکي
کنټرول شوي غاړي (اويا دوخت درمزسيګنال سمت قطعه شوي ځاي ته دنظر
وړ وګڼي اوعمليات دهغه وخت په اساس زمان بندي شي په دغه عمل سره کولي
شو دارزيابي په موخه يې په ازمايشي ډول يې سرته ورسودويډيويي خپرونو
دستګاه په اتومات ډول خپلي لومړني موضوع ته بيرته راګرځي توقف کوي.
اوبيا په الر اچول کيږي تر څو په ځانګړي نقطه کې غوڅول سرته ورسيږي که
چېرته يې پايله مثبت اورضايت بخشه وي اويا دمنلو وړ وي .دعملياتو
تنظيمونکي تکراروي او واقعي عوڅونه سرته رسوي .دغه سيستم نسبتآ دقيق
دي اختالف (۲څخه تر5قابه) ولی دا يو عيب لري داځکه امکان لري ،چې پيوند
سطحه دعملياتو په جريان کې ځاي پر ځاي اويا هم ورک شي په داسي حال کې
چې دوخت رمز په دقيقو طريقو کې داسي حالت کې منځته نه راځي.
(.)۱۵۴:۱3
 -۱۲ ،۵د زماني رمزپه استفادې سره تدوین
د الکترونيکي تدوين پيچلي سيستمونه د زماني رمز له سيستم يا د تصويري قاب
ډيجيټال سيستم څخه استفاده کوي د غه حالت په عمل کې عبارت دی دثبت له
واقعي وخت څخه يا د ديجتيال ساعت چې  ۲۴ساعته دي ،چې د قيقآ راښا يي د
ويډ يي کيسټ هره برخه د وخت په درجې سره ضبطه کيږي .نوموړي
اطالعات د کيسټ د فرمان په څنډو کې حفظ کيږي ،د  ۴کروپو اعدادو په
صورت کې چې عبارت دي له :ساعت ،د قيقه ،انيه او د تصوير قاب.
د اړتيا په صورت کې کولی شو د وخت رمزونه د ضبط نه مخکې يا وروسته
مرجع خپرونه د مقاطع په عنوان ويډيويي کيسټ پرمخ ضبط کوو .اما څرنګه،
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چې د غه زماني رمز د خپرونې د ضبطه په جريان کې د کيسټ پرمخ ځا
پرځای کيږي کولي شو د زماني رهنما په عنوان دالندينيو موادو لپاره پکار
ويوړل شي :د پيښی د پيښيدو وخت .د هغې وخت ،باقي وخت او تيرشوي
وخت ،په ضمن کې د راتلونکي تدوين لپاره وخت مشخص کړو ،د ساري په
توګه کارګردان وايي ،چې (مونږ هغه بر داشت ،کوم چې په 30ـ۲۵ـ ۱۵ـ
ساعت کې ضبط شوي دي د  -۱۵ -۲0 -۱0ساعت د برداشت پرځادی يی پکار
وړو) (.)۲۵۵:۴0
 -۱۳ ،۵د پیوند مقاطع ته د فوري الس رسی په مرسته تدوین
د وخت د زمانې رمزمعين وخت مهم او زيات برجسته دي کله ،چې انفرادي
قابونه په يوه خپرونه کې ځانګړي کوو( .حتا که خپرونه په مختلفوورځو کې هم
ثبت شوي وي .البته دمعين رمز خپرونه په مختلفو کيسټونو کې لري) د دغو
رمزونو موقعيتونه کولی شو ،چې د الکتروينکي حافظې سيستم ته يې وسپارو تر
څو کمپيوټري کنټرول کونکی ويډيويي ضبط دستګاه رهنمايې کړي اوپه دي
وسيله وکولي شي فورآ داړتيا وړ هيډي نقطي ته په خپرونه کې دبيا کتني لپاره
دفرمان ورکولو برخه دغوڅولو دمقاطع غوره کيدل او نورو ته الس رسی
ومومو په دي اساس شاخص رمز کولی شو د غوڅ شوي شاخص په غنوان
پکار يوسو يا هغه داسې تنظيم کړو چې تدوين په اتومات ډول د کار ګردان په د
ستورو سره سرته ورسيږي او خپرونه د تصوير تداوم سره له داستاني نظره
ارآيه کړي (.)۲۵۵:۱۴
 -۱۴ ،۵د غیر مستقیم تدوین فنون
د خپرونو د تدوين د طريقو څخه يوه دادی ،چې په الس کې لرلو يا داشتونه چې
د ضبط په وخت کې اخيستل شويو خپرونه بياوکتل شي او هغه د يا داشتونو او
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کميوتا توپر اساس تدوين کړي او تدوين شوي کيسټ السته راوړي اصلي تدوين
شوی کيسټ اما د مستقيم تدوين طريقه د انساني تيرو او امکاناتو غوښتل د يو
څه وخت لپاره د مالخظې وړدي ( )۲۵۵:۱۵تصويرونه شته.
د دې ستونزي داقتصادي الرې حل عبارت دي:داصلي خپرونې نمونې ضبط
(دضبط په جريان کې دکيسټ تکثير) درمز دټولو شاخصونو سره دمارپيچي
ويډيويي د ضبط دستګاه پرمخ دحمل وړ دي بيا وروسته په فارغ وخت کې
کارګردان کولي شي کيسټ بيا وګوري اويا درمزي شاخصونو په کار وړني
سره دتلويزيون صفحي پر مخ را ظاهيريږي .دمتناوي برداشتونو په مورد کې
دپيوند دقيقه مقاطع او دانتقاالتو په ډول باندې تصميم نيسي (غېر مستقيم تدوين)
په راتلونکو فرصتونو کې دا مقاطع دويډيويي کيسټ تدوين ګر له رمز سره
مرسته کوي ترڅو اصلي کيسټ دکارګردان دغوښتنو په اساس تدوين کړي.
دمقناطيسي ضبط کمپيوتري دستګاو د رمز شاخصونه خوړل شوي وي په
اتومات ډول دتدوين عمل سرته رسوي.
دثابت قاب ستونزه:څرنګه چې زماني رمز دغير مستقيم تدوين په طريقه ګټه
اخيستلو لپاره دمارپيچي ويډيويي ضبط کيسټ دفرمان پرڅنډه کيښودل شوي
دتصويرقاب ثابتولو پر وخت کې دپيښي تشخيص کول به ستونزمن کاروي په
داسي شرايطوکې دخپريدلو دستګاه هيډ ديوه ثابت کيسټ پر مخ حرکت او په
دوامداره توګه تصويري اطالعات لولي ،ولي دفرمان څنډه چې دکيسټ په اوږدو
کې قرار لري دزماني رمز لرونکي دي حرکت نکوي او په دي لحاظ درمز
برخه نه ظاهريږي په دي لحاظ نوري طريقې دتصويري قاب دتشخيص لپاره
توسعه موندلې دي .دساري په توګه ځيني ددغوطريقو دکيسټ دڅنډو معين وخت
څنډي کنټرول دکيسټ شميرې اودغې عمل سره دتصويرقاب ځاي تعينوي دغه
طريقه نسب زماني رمز موخې ته ساده وي.
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 -۱۵ ،۵د کمپیوټري ویډیویي ضبط د ستګاوې
په پيچلو کامپيوټري وسائيلو کې د ويډيو يی کيسټ تدوين ،تدوينګرکولی شي د
کيسټ ځينې برخې (غږ او تصوير) مخکې د کارتريج کيسټ په يو شمېر د کا
سټ پرمخ او يا هم په ويډيو يي صفخه باندې پياده کړي دغه جال برخي او هغه
وسيله چې يواځي دپيوند دمقاطع اودتصميم نيوني لپاره او دتدوين دپکار وړني
لپاره په کار وړل کيږي په هر سرعت سره مخکي او شاته حرکت کوي او دقاب
دثابتولو امکانات په هغو کې وجود لري .ابتدا او انتها دمقاطع چې کېداي شي
يودبل سره وصل شي همزمان په دوومنتورونو کې دليدلو وړ دي دکمپيوټرپه
اړه دتدوين څرانګوالي په اړه اړوند دستورونه چې د ويډيويي ضبط دستګاوې
يې کنټرولوي خوړل شوي او دغه کمپيوټرونه ټوله خپرونه ددستورنو په اساس
تدوينه وي دتصوير انتقاالت لکه غوڅول ،دتصويرونو تيريدل ،پيدا او ورکيدل،
اوهمدارنګه دنماګانو تيريدل ،خپرونه کې ددي دستګاه له طاقت اوتوانايي څخه
دي.
 -۱۶ ،۵د غږ تدوین
د کيسټ په صوتي څنډه کې جز يی تغيرات کولی شو د اصلي کيسټ د تدوين
پروخت کې سرته ورسوو ،ولې څرنګه ،چې د خپروني په غږ کې پراخه
تغييرات د نظر وړوي د ساري په توګه .د موسيقي زياتول په صوتي اثارو ،د
لوبغاړو د ويناو همغږي کول وروسته له ضبطه او نوارو څخه د تدوين د جال
سرته رسولو بهترينه طريقه غږ دی .وروسته د الزمو تغيراتو څخه په غږ کې
خپرونه کولی شي چې اصالح شوي صوتي څنډي د تدوين شوي کيسټ پرمخ
ضبطه کړي .د دغو عملياتو د سرته رسولو لپاره دزياتره ګماني د څو څنډو
صوتي ضبطه له دستګاوو څخه استفاده کيږي ،چې له دې سره جفت د اصلي
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رمز برخه د ځای د تشخيص لپاره او د تصوير سره د همغږي کولو لپاره د يوي
څنډي پرمخ پخپله انتقاليږي د صوتي کيسټ اړول و يډيو يي اصلي کيسټ ته
کولی شو د مارپيچي ويډيو يی ضبطه د ستګاوې د يو وخت مرجع په عنوان د
رمز له شاخصې يا برخې څخه استفاده کيږي.)۲۵۶:۱۶( .
 -۱۷ ،۵په تلویزیون کې ګرافیک
ګرافيک هغه هنردی ،په چاپي ،تصويري په ليکلو صورتونو خالص طراحي،
ښکاره کيدل تقريبآ په ټولو تلويزيوني خپرو نو کې پيداکيږي .د دغې هنر متنوع
شکلونه په تلويزيون او فلم جوړونه کې عبارت دي له :د خپرونو د عنوانونو
طرح .تزيني تصويرونه ،توضيحي جدولونه ،نقشي ،ښکاره کيدل او نور. . . .
()۲۵9:۱7
 -۱۸ ،۵د خپروني د عنوان جوړونې موخه
د خپروني پيل عنوانونه دهغې د حالت او سبک ښکاروندوي دي .د زميني ډول
د هغې رنګ اندازه او
د عنوانونو د حروفو ډول د خپرونې لپاره مخکې طرح دی.
له ټولو مهمه دا چې عنوان جوړونه بايد د خپروني له محتوا سره تناسب ولري.
ښه عنوان جوړه نه د ليدونکو د جلبولو لپاره موثردي .د هغه د خبريدلو او د
احساساتو تحريکونکی دي د خپرونی عنوانونه پکارنده ،چې له حده زيات تزيني
وي او يا هم له بل طرف مهم سبک ولري .عنوان جوړونه بايد پرته له ګډوډي
څخه وي او خپل انسجام او يوه الس والي حفظ کړي تيت پرک نوي د تصويري
قاب په شاه و خواکي محوه يا نابوده نه شي.
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 -۱۹ ،۵د فهم وړ کیدل
د اطالعاتو د انتقال لپاره حروف بندي د ليدونکو لپاره دي .که ويی نشو کړلی،
چې هغه په سرعت او راحت باندې ولولی نوپه دي برخه کې يې ماته خوړلي
دي د ګرافيک د هر جز لوستل د هغې صفايی په اندازه او د غه راتلونکي د
زميني په تضاد مندي پوري اړه لري .د حروف بندي اندازي د ۱/۱0څخه
تر ۱/۲۵وړوکې دي ارتفاع (عرض) د بصري جاذبې څخه خالي دي په کلي
توګه حروف بندي مکمله او قوي وي نه دا چې ضعيفه اوماتونکي وي ښه دا ده،
چې پورته د نازکو او باريکو خطونو او ښکته د حروفو د سيورو څخه ډډه وشي
دا ډول ګرافيکي جزيات يا په تصوير کې مخوه کيږي او يا په نا خوښه ډول د
تصوير په اجادولوکې هڅه کوي .له بل طرفه ،هغه حروف چې ډير لنډ وي خپله
بڼه يا شکل له السه ورکوي په ځانګړي توګه که چيرته په حک شوي يعنې
کيندل شوي حروف يا د هغوي څنډ ې بايد برجسته شي.
کوښښ وکړي په عنوان بندي کې موجود اطالعات په خپل حداقل کې حفظ
کړي .يعنې ښې ابعاد يې ٤پر3وي.
۱ـ د دې لپاره چې ګرافيکي تصاوير د تلويزيون ني تصوير د قاب له شکل سره
برابروي بايد طول ،عرض ،او ارتفاع وي پورتني طرح د طول او ارتفاع نسبي
ابعاد راښايی :که د يوي لوحی طول  ۱۲واحده وي نو ارتفاع يی بايد ،چې 9
واحده وي ( )۲تلويزوني اخذوکې د څنډو د غوڅولو ،ګرافيکي اطالعاتو بايد د
ولري.
عنوان بندي په ښي يا راسته برخه کې قرار ٍ
متنوع زمينه ورسره ملګري دي .هغه تصوير ،چې (د ليکلو اطالعاتو څخه)
ډک شوي وي د زياترو ليدونکو لپاره ډير ستړي کيدونکي دي .افراد د سريع
عنوانونو لو ستلو څخه په ساده ګي سره بي زاره يعنې الس په سرکيږي .ليکلی
3۲9

اطالعات تر هغي وخته د تلوويزيون پر صفحه وساتي ،چې دوه ځلې ولوستل
شي او ترڅوهغه لټ لوستونکی د غه اطالعات تعقيب کړي.
څرنګه چې د وياند په دليل د خپروني متن ،چې د تلويزون پر صفحې راښکاره
شوي دي لولي يی ،د هغې له صحت او درستي څخه اطمنان حاصل کړي
(.)۲۶0:۱8
 -۲۰ ،۵د عنوانونو (زمینه) یا ټکرونه :بګراونډ:
دا چې ساده متن يا بګراونډ په عنوان باندې مثبت تاثير اچوي او يا هغه ته د مړه
يا بې حالت انعکاس ورکوي دا (کامآل) په موقعيت او شرايطو پورې اړه لري
تزييني متن يا بګرونډ ځانګړي بافت (اوبدل) يا جال طرحې کولی شي بصري
جاذبي ته زياتوالی ور و بښي يا هم مبهمه او مغشوش کوونکي وي .د څورنګه
زمينو پرمخ حروف بندي او د هغو لوستل تر يوه حده ستونزمن کوي .که چيرته
عنوانو نه د نماګانو پرمخ واخيستل شی او د سټوډيو نه يې بهر ځای پرځای
کوي( .خيا باني صحنه) امکان لري ،چې د اطالعاتو د موندلو لپاره سترګې د
ستونزو سره مخامخ شي او يا هم پاملرنه د حروف بندي زميني بګراونډونو ته
ورجلب کړي.
په زياترو مواردو کې ،دغټو حروفو په مرسته د روښانه رنګما يو پرمخ (سپينه
يا ژيړه) او د ځانګړو حا شيو (تور) د کلمو لو ستل بهتره کيږي .اما ځينی ساده
عنوان بندي د ځينې ظاهري رنګونو په اړه په ظاهره به مبهم وي( .قرمزي
دشنه پرمخ يا قرمزي د ايرو رنګۍ پر مخ) په تلويزون کې تک فام هغه وخت
چې د حروف بندي ايرورنګي درجې دبګراوند يا زميني سره يورنګ وي.
د يوې کلي قاعدې په عنوان ،د حروف له وړاندې کولو پرزمينويا بګراونډونو
باندې رنګما يی ته ورته يا هم د چايی مواد څخه ډډه وکړي( .د ساري په توګه
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(د ورځپاڼې پرمخ د عنوانونو جوړيدل) ولو چې د غه موضوع (ښکاره) په نظر
کې را ځي ولي د هغې پريمانه نموني تر اوسه ليدل کيږي.
حروف بندي په روښانه به ساده وي دټنګو رنګونو څخه ،اومتن په نري يا خنثی
رنګ سره به بهتره وي دمسير ګرځوونکي څخه که چېرته حروف بندي په تور
متن تصوير اخيسني باندې وي دري بعدي يا دري روخه راښکاريږي .پرته
دهغي بهترينه طريقه په دي برخه کې دتور متن پر مخ سپين الکترونکي حروف
دي ،يا په فلم کې دحروفو سوځيدلو طريقه دنقاب ايښودني په مرسته تورحروف
بندي نشو کولي دتورمتن پرمخ دوه برابره (برهم ښودل) وښايو .که دخپروني
دعنوان لوحه بندي ستره وي کولي شو دهغي شاته لري نما ونيسو ياپرته
داضافي ساحو له واريدولو څخه دتصوير دقاب اطراف تنظيم کړو په همدي
ترتيب دخپروني دعنوانونو لوحه چې کېداي شي دخپروني په تصوير باندي حک
(کندل) شي عمومآ سپين حروف بندي په ابي متن باندي دابي رنګه ورقوځاي پر
ځاي کول چې ستري وي دتنظيم وړ دي دشفافو پالستيکي ورقو څخه (سپينه
معدني تيګه) هم کولي شو دعنوان بندي لپاره ګټه واخلو او بيا وروسته هغه په
ګرافيکي متن باندي ځاي پرځاي کړو ولي په دغه طريقه کې درڼا دځالګانو
خطر له سپيني تيګي څخه شته .ولو چې دوربين کولي شي چې دښيښي پرمخ
دعنوانوجوړوني چې دمخکې متن (ددوربين شاته) ځاي پرځاي دي تصوير
برداري وکړ .اما عمومآ دمېدان ژوره چې دهغي څخه محدوده دي چې مخکي
متن (عنوانونه) اوټوله صحنه چې کامآل ښکاريدوکې نيسي په داسي حال کې
چې ددي طريقي داجرا دپاره به اړ يو چې دښېښي پرمخ دعنوان جوړوني
دصحنې دپيښې سره دښکارېدو تغير ولري اويا ورنه تير شي.)۲۶۱:۱8( .
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 -۲۱ ،۵د حروف بندي ډولونه
څرنګه ،چې معموآل حروف بندي د خپرونې په عنوانونو کې جدي نه نيول
کيږي ،ولې بايد پا ملرنه ورته وکړو چې بی تناسب عنوان بندي ،بی سليقي او
غير حرفي يې د خپرونې د بريا څخه راکموي .نني طريقی او امکانات د مناسب
عنوان بندي لپاره او متنوع امکانات وجود لري.
۱ـ غمجن اړول شوي ورقې ـ د غه امکانات پراخه لمن د اندازو ډولونو او د
حروفو د شکلونو په واک کې لري.
۲ـ په ګرم فشار سره حروف بندي ـ په دې طريقی کې د پالستيکي ورقي پرمخ
فلزي حروف ،سپين حروف ،تور يا رنګه منځ ته راوړي.
3ـ پال ستکي حروف ـ پالستکې حروف ،چې د خپلې زمينو سره (د لمسي تخته
يا مقنا طيسي سره نښلوي
۴ـ حروف جوړونه = دا ډول حروف د لرګي له ټوټو څخه او يا هم د خښتو
څخه جوړيږي ،د طناب يا پړی او يا دوا وري پرمخ يا په هغه کاڼې ،چې له
شګي څخه هم نرم دي هم کولی شو کلمات وليکو.
۵ـ رښتيني انعکاسات ـ درڼا حد رڼا سيورو په مرسته او يا انعکاست کولی شي
چې حروف په تزينتي ډول رامنځ ته کړي.
 : ۶حروف ليکنه د غه طريقه د کم تجروبه خلکو ته ډيره ستونزمنه ده او ښه دا
دی چې ډيره کمه ورځنې استفاده وشي البته کله چې ساده او غيرتزييني
انعکاساتوته اړتيا وې کولی شو ،چې هغه اجرآکړو( .د د يوال پرمخ ـ پلي
الرياهم په توره تخته).

33۲

7ـ الکترونيکي تو ليدي حروف :په دغو وسائيلو سره کولی شو ،چې حروف د
انځور پر مخ وليکو او په ځينې و سائيلوکې حتی کولی د خپرونې ټول غنوانونه
د دستګاه په حافظه کې وساتو.)۲۶۱:۱9( .
 -۲۲ ،۵د حروفو د تولید الکترونیکي د ستګاه
دحرفو دجوړونې دمدارونو په استفادې سره ديجتل پراخه لمن دحروفو شمارو او
عالماتوکولي شي په مختلفورنګونو او اندازو السته راوړي .له هغي جملي څخه
التيني ،جاپاني ،او عربي حروف زياتره عنوان جوړوني او ګرافيکونه يواځي
ديوي تلويزيوني خپروني لپاره داستفادې وړ دي ،ددي اړخه سريع او دکم
مصرف حروفو نمايش دحروفو دتوليد په واسطه سرته رسيږي او مالحظي وړ
زياتي ګټي لرې .ددغي دستګاه کړني ظاهرن ستندرد تحريري ماشين ته ورته
دي .او متحرک الکترونکي حروف دراتلونکي حروفو موضوع راښيي او ديوه
منتور پرمخ دحروفو ليکل ليدل کيږي .ليکل شوي اطالعات کولي شو
دستديونهايي تصوير ته ور زيات کړوولي معموآل دا اطالعات ددستګاه په
حافيظه کې ساتل کيږي( .مقناطيسي صفحې انحنا منونکي يا کاست کيسټ د
خپرونې جوړونې کمپيوټرونه يا پنځم کيسټ) او په الزم وخت کې بيا کتل کيږي
او په تصوير کې ځای نيسي .ليکل شوي حروف ددغو دستګاوو په واسطه کولي
شو بال فاصله اصالح کړو او دمناسب ځاي دپيداکولو لپاره دتصوير قاب په
شاوخوا کې حرکت ورکړو ،په ضمن کې کولي شو ليکل شوي عنوانونه په
خوځينده (عمودي) يا (اوفقي) په تصوير کې په حرکت راولو .دترتيب کوونکې
دستګاه په استفادي سره رنګ کولي شي ليکل شوي کلمات او دهغه سطحه په
مختلفو رنګونو راوړي او هر حرف يې په ځانګړي رنګ نمايش ورکړو
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الکترونيکي حاشيه جوړونکي:دحروفو لوستلواو دهغو دتاثير دزياتوالي لپارهمختلفې طريقې وجود لري .اوداسي امکانات لکه دحروفو مولد يا درڼا سرچيني
په دي برخه کې داستفادي وړ دي.
 ۱حاشيه او دحروفو په اړه کولي شو تور اوسپين کړو او يا مختلفو رنګونو ته
يې واړو.
 ۲حروف کولي شوچې سوري لرونکي او په دې ډول دبعد لرونکي شي.
 3کولي شو يواځې دحروفو په اړه دتصويرپه مخ نندارې ته وړاندې کړو.
دالکترونکي منځګړوحروفو په مرسته يعنې دتصوير حق يا مخلوط کول پرتهله زياتوالي کولي شي حروف او کلمات دتصوير په داخل کې ځاي پر ځاي کړي
لکه څنګه چې جزيي کلمات تصويري شي او په دي ترتيب درنګ دتداخل څخه
چې دبرهم کيدلوطريقي په نتيجه کې رامينځته شوي دي مخنيوي وشي .دعنوانو
په زياتوالي کې معمول طريقه خپرونه په رنګه تصويرونو سره دتورو غاړو
حروفو او کليماتو څخه ګټه اخستل دي ترڅو دهغوښه ښکاره کيدل او لوستل
حفظ شي.
د ګرا فيکي تصويرونو مروجې اندازې جدول
د ساده پکار وړنې لپاره وړکې اندازه  23X 30. 5سانتيمتر (9X12انچه)
د ليرې ناحيی تصوير اخيستلو معمولي اندازه 35. 6X43سانتيمتره
30X40سانتيمتره 23X30. 5سانتي متر
د استفادې وړ غاړې د ناحيی کارتها ت 18X23. 5سانتي متره
د هنري کار لپاره ډېر ستره اندازه  28X35. 6سانتي متره 11X 140انچه)
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د انتقال وړ کاغذ ضحامت 26x41سانتی متره (18x14انچه)
په خپل کمترين ضحامت کې ( )۲ميلميتر (.)۲۶3:۲0
د ګرا فیک ډولونه:ـ
ښکاره کونکي تصويري ګرافيکونه په تلويزيوني خپرونو کې ګټور عوامل دي
ځکه دغه عوامل الزم اطالعات په خلص او روښانه ډول په څو لحظو کې
ليدونکی ته ورښيي .ددغو عواملو په مرسته کولي شو دموضوع پرمختګ،
پراختيا ،ابعاد ،او دموضوعاتو په منځ کې اړيکه وښايو ،ارقام اعمار دفهم وړ او
پيچلي مطالب ساده کوي .ګرافيکي عوامل يا ټولي طريقي چې ۱-۱3او ۲-۱3
جدولونو کې دوړاندي کولو وړ دي حتآ کولي شو هغه دستډيو دصحنې ديوې
برخي په عنوان نمايش ته ورکړو دنمايش دپردي په عنوان ديوالي نقشي او
اماري ښودنې ،سره له دي په دي اطمنان چې دا دليدونکو په ذهن کې داغتشاش
موجب او دپاملرنې دانحراف بعث نشي .دځانګړي اهميت نه برخمن دي .شايد
بهتر وي چې هغوي داړتيا وخت پوري دليدونکوله دديد څخه بهر وساتل شي.
ولو چې دګرافيکي تصاويرو نمايش په مستقل ډول دتلويزيون په صفحه امکان
منونکي دي ولي ددغه عوامل ځاي پرځاي کول دنما ديوي برخي په عنوان دنما
اوصحني څخه بهتره پايله لري .په دي وسيله کولي شو يو شمېر ګرافيکي
عوامل ديو او بل پسي وښيواو په ضمن کې هغوي ته دخپروني له مجري سره
اړيکه ورکړو دغه طريقه دنمايشي دستګاه په مرسته دساليډونو له شاه څخه يا
دغوڅ شوي ګرافيک څخه په تصوير کې داجرا وړ دي .په شخصي نمايش چې
دياګرام رسم کړي يا شکل ته تغير ورکړو ځانګړي جاذبه به وجود ولري.
زماني ځانګړنه چې دخپروني اطالعات په تدريج سره زمينه سازي کيږي.
۱0–۱3شکل داضافه کولو طريقي تحمل يا دجزياتوتغيرګرافيکي عوامل راښيي
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له بل طرفه کولي شو ګرافيکي عواملوته حرکت ورکړو ترڅو تغيرات را وښيې
په زيات ګمان ګرافيکي عوامل دخپروني دري بعدي اطالعاتي خپرونه غني
کوي .دساري په توګه ستر غوږ چې ټول تشکيل شوي اجزاوي يي مشخص
شوي وي .ولي دپاملرني وړ ټکي يې دا دي چې ځيني وخت يو ساده ګرافيکي
تصوير ديو ه دري بعدي ګرافيکي عنصر نه زيات اطالعات منتقل کوي .له بل
طرفه کم مصرف لري .ځيني وختونه کولي شو دخپروني عنوان بندي يا
تصويري ګرافيکونه دطبيعي طرحو په صورت په يوه ثانيه کې وړاندي کړو.
دساري په توګه په يو کتاب خانه کې يو ستر ديوال ،نيون څراغ اونور ديجتل
ګرافيکي طرحي نوري متنوع سطحي په ګرافيک کې رامينځته کوي .او قادر
دي چې نقشي ،او په زړه پوري جدولونه برابر کړي .داستفادي وړ وسايل چې
په هغي کې دالکترونيکي توليداتو حروف دويډيويي ديجيتل ځالګاني ،ګرافيکي
رنګه دوربين ،او الکترونيکي حافيظې ،ثابت تصويرونه دي چې په هغي کې
تصويري مواد ساتل کيږي .ګرافيکي طرحي دوروستي تخنيکي تحول ،تکنيکي
کمپيوټرونه ،دتصوير الکترونيکي مولد په برخه کې دي .دغه امکانات پرته له
کامرې څخه دځانګړو تصويرونو په توليد باندي قادر دي ددغو امکاناتو په
کاروړنه ډيره پراخه دي او په زړه پوري پايلي رامينځته کړي دي.)۱۶۴:۲۱( .
 -۲۳ ،۵تد ریج سره زمینه سازي کیږي
له بل طرفه کولی شو ،چې ګرافيکي عواملو ته حرکت ورکړو تر څو تغييرات
راوښايی.
ګرافيکي عوامل غالبآ يا د اطالعاتي خپرونې درې بعدي اطالعات غني کوي .د
ساري په توګه ستر غوږ ،چې ټول تشکيل شوي اجزآ وي مشخص وي د
پاملرنې وړ دادي چې ځينې وخت يوه ساده ګرافيکي تصوير د درې بعدي
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ګرافيکي عنصر څخه زيات اطالعات منتقل کوي او له بل طرفه کم مصرف
لري.
ځينې وختونه کولی شو د خپرونې عنوان بندي يا تصويري ګرافيکونه د طبعي
طرحو په صورت کې په يوه صحنه کې وړاندي کړو .د ساري په توګه په يو
کتابتون کې د کتاب عنوان د يوالي پوسته نون (څراع) او نور.
ديجيټال ګرافيکي طرخې نوري متنوع زميني په ګرافيک کې رامنځ ته کوي او
په دې باندې قادري دي ،چې نقشي جدولونه او په زړه پورې ښکارونې برابرې
کړي د استفادې وړ وسايل چې الکترونيکۍ مولد پکې شامل دي د ويډيو يی د
يجتال انعکاس د ګرافيکي رنګه دور بين او دتصويرونو الکتورنيکي حافظه ثابته
وي ،چې په هغې د تصوير مواد ساتل کيږي .کمپيوتري ګرافيکي طرحې د
الکتونيکي مولدونو په برخه کې د تصوير تکنيک وروستی تخول دي .د غه
امکانات په دې باندې قادر دي ،چې ځانګړي تصويرونه برته له کمرې څخه
توليد کړي د دغو امکاناتو پکارو وړنه په زړه پوري انعکاسات ډير پراخه دي
او په زړه پورې پايله السته راوړي.
 -۲۴ ،۵متحرکې ګرافیکي طرحې
ګرافيکي حرکت تصويرونوته روح ورښي .که چيرته په سمه توګه سرته ونه
رسيږي نودليدونکی پاملرنه يواځي دهغه بي کفايتي ته جلبوي .دحرکت درامنځ
ته کيدلو ساده ترينه طريقه په ګرافيکي طرحو کې ددوربين عمودي او افقي
څرخېدل له يوې نقطې څخه بلې نقطې ته اوياهم روح حرکت دهغې پرمخ اوياهم
دمختلفوبرخو غوڅېدل طرحه دي .دغه طريقه دماشومانو دمصورو داستانونو په
نمايش کې زياته پکاروړنه لري .ديوي ګرافيکي طرحې دبرخو دجزياتو تدريجي
زياتوالي سره کولي شو هغه دوربين پکې منځته راوړو ،هغه جملي څخه رايجې
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طريقې په دې برخه دتصويرروبش تغير په رڼا او برهم ښودنه کې دي .له بل
طرفه کولي شو جزياتوته تغير ورکړو اويا يې پټ کړو .ګرافيک په تلويزيون
کې دځانګړو روحي طريقو په پيداکيدو سره لکه باران ،واوره ،درڼا متحرکي
الګوګاني ياديوه عنوان تغيردهغي دسوزيدلو په مرسته اويا دبل عنوان ښکاره
کيدلو نوري طريقي لکه دعنوان محوه کيدل اودبل عنوان راښکاره کيدل دمه
حرکت پوسيله دتصويرپرسطحه ،ځانګړي تحول يې پيداکړي دي .په دي برخه
کې دتصويرابتکارات تصويري حداو سرحد لري.)۲۶۶:۲۲( .
ګرافیکي طرحې او حرکت
د عنوان جوړونې د لوحې ايستل :په د غو عملياتو کې د عنوان جوړونې يوه
لوخه څنګه ته کيږي او د عنوان جوړوني بله لوخه ورالندې رامنځ ته کيږي او
دا ښکاريږي د هرې لوحې په خواکې اضافي عنوان جوړونه وجود لري چې د
لوحې د ځای پرځای کولوسره مرسته کوي ،د خپروني د عنوانونو لو حې په
عمودي توګه او د لوخې ځانګړي پايی پر مخ قرار نيسي او يا په صندوق کې په
ازاد ډول حرکت کوي د لوخې د ايستلو پروخت کې بايد پاملرنه وشي داځکه،
چې د هغې ورو حرکت د سريع او مقطعي حرکت څخه بهتر انعکاس لري .په
ضمن کې بايد متوجه واوسو چې د نظر وړعنوان جوړونې په اشتبه سره چې
لوحې يو د بل سره ونه لګيږي.)۲۶7:۲3( .
د عنوان جوړونې د لوحې دڅرخ حرکت
ډير ساده او بسيط طريقه د خپرونې د عنوانونو په نمايش کې دهغوی
څرخيدونکی يا دوره يي حرکت دي ولې يو په بل کې د هغوی توييدل او د محل
يا ځای څخه د هغو بهر کيدلو امکان شته .د دې پيښې نه د مخنوي لپاره ديوې
لوحې سوري برسي کړي ترڅو مناسب او سالموي.
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په دغې طریقې کې سالم حرکتونه عبارت دي
ښکته لورته د لوحې څرخيدل ،چې په هغې کې د خپرونې د عنوانونو لوحې د
پورته خوا څخه د محافظتي حلقو په واسطه وصل کيږي.
د پورتنيو لوحو څرخېدل ،چې پرهغوکې د خپرونې د عنوانونو لوحې ښکته خوا
څخه وصل شوي.
دقدرت مندي لوحي څرخيدونکي لوحي په يوه محور کې .چې په هغي کې
دعنوانونو لوحي ديوه عمودي محوردخپروني قوي عنوانونه عمودي يا افقي
څرخيږي په دغي طريقه کې الزم دي دمشخصې سطحې موخه څرخښ تور وي
ترڅو اضافي عوامل دتصوير په دوربين کې ونه ليدل شي.
 -۲۵ ،۵څرخیدونکي لوحه
د غه وسيله د خپرونې د عنوانونو د نمايش لپاره زياته مناسبه دي .دمستطيل
شکله پسزميني دخپروني عنوانونه اوږده (طويل) ليکل کيږي دنوموړي وسيلي
پر مخ ځاي پر ځاي کيږي ليکلي اطالعات يا دوسيلي حرکت چې ښکته او
پورته يې کوي څرخيدوني لوحه کولي شو په الس وڅرخويا يې دموټر سره
وصل کړو چې په ثابت سرعت سره حرکت وکړي ددي وسيلي ماشيني ډولونه
په دي باندې قادر دي چې دخپروني په ختم سره په هغي خپرونه کې دګډونوالو
برخه اخستل ننداري ته وړاندي کړي ددغي وسيلی لوري چپ او ښي لور ته يا
پورته او ښکته دي ولي دښي او چپ لوري په حرکت کې کلمي په سختي سره
دلوستلو وړ وي دڅرخيدونکي لوحي په مرسته کولي شو ګرافيکي تصويرونه په
ترتيب سره وښيودساري په توګه دکار پرمختګ په يوه کارخانه کې دعکسونو په
مرسته.)۲۶7:۲۴( .
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څرخیدونکي عنوانونه
دمتحرکو هندسي حجمونو دوسايلو په مرسته او دمتحرکو کيسټونو په واسطه
کولي شو ليکلي اطالعات په ترتيب سره ننداري ته وړاندي کړو .بله وسيله
دمتحرکي استواني په نوم کولي شي ارام حرکت په مختلفو جهتونو کې منځته
راوړي
•ښکاره کيدل:په دغي طريقه کې ليکلي اطالعات په مختلفوطريقو ښکاره کيږي:
-۱جداکيدل -ګرافيکي تصوير له وسط نه دوه نيمي کيږي اوپه کار وړل کيږي
ترڅو نوي يا جديد اطالعات راښکاره کړي.
 -۲رپيدل_ديوي ګرافيکي طرحي مختلفي برخي ديو بل څخه جداکيږي ترڅو
ترخپل ځان الندي تصوير ښکاره کړي
 -3څوسطحي طرحه:په دغي طريقه کې مختلفي شفافي سطحي تورو لوحو په
واسطه يو له بل څخه جال کيږي يا دهرې تورې لوحې بهر کيدل نوي اطالعات
په ترتيب سره اول تصوير ته ورزياتيږي
• الګوجوړونه  :دګرافيکي طرحو په دغه ډول کې اصلي زمينه يعني الګو چې
دزميني په شاه کې غوڅه شوي ده ليدل کيږي .داستفادي وړموارد ددغي طريقي
عبارت دي له:
۱يو متحرک کيسټ دلوحي له شاه څخه ويستل کيږي -ترڅو سوري شوي برخي
(دنقشي پر مخ جادي يا دعنوانونوحروف چيني) ښکاره شي
۲دمختلفولوحو حرکتي الګوسره کولي شو يو ښه او قوي تصوير السته راوړو.
يعني هغه لوحي چې يو پر بل کې قرار لري په ترتيب او په دقيقي محاسبي سره
3٤0

حرکت ورکول کيږي ترڅو ځانګړي تصويري الګوګانې دمختلفوغوڅو شو
الرې په هغو کې وليدل شي.
• درڼا په مرسته انرژي ورکول :درڼا په مرسته کولي شو په ګرافيکي اشکالو کې
حرکت رامينځته کړو :
 ۱درڼا په مرسته منتخب جزيات.
 ۲دسوريو په ايجادولو سره چې اطالعات ښکاره يا مخفي کړي او يا يې موقد
وښيي
 3دانعکاس په توليد سره اوتغير دشکلونو په ظاهر کې درڼا دزاويې دتغير په
مرسته
 ٤دشاه لخوا درڼا اچوني جزيات (کلمې ،دنقشې پرمخ نقاط)
• دکلموحرکات :دکيسټ دويستلو په مرسته دکلمو مقناطيسي کول او متحرکې
برخې کولي شي انفرادي حروف يا کلمات په حرکت راولي.
 -۲۶ ،۵نالیدلي طرحې
دهغو طرحو تماشه چې په تدريج سره کامل کيږي دځانګړي جزابيت نه برخمن
دي دغه طريقه دپيچلو اطالعاتو دارايي لپاره ژه ساده طريقه او يا دساده
مختصرو مطالبو طوالني کول زياته په کار وړنه لري .ددغي ناليدلي ليکني په
اجراکولو کې بي شميره طريقي وجود لري:
 :۱دښيښي په مخ په سپين رنګ ليکل چې دتوري زميني شاته ځاي پر ځاي
شوي دي په دغي طريقه کې داجراکونکي (ليکونکي) جامې بايد تورې وي

3٤۱

 :۲ليکل د نوکې په واسطه – دکاغذي ورقې پرمخ لمڅی په دغي طريقه کې
دوربين دبل طرفه دکاغذ تصوير اخلي
 :3دسطحي پرمخ طراحي دکروماکي په رنګ (ابی) دالکترونکي منځګړي توب
لپاره.
 :٤دسپينې معدني تيږې پرمخ ليکل
 :5دځانګړو وسايلو په واسطه دلري الري ليکل (.)۲7۱:۲۵
 -۲۷ ،۵غږ په ټلویزیون کې
داسې فکر کيږي .چې غږراخيستل په تلويزيون کې يوه ساده کاردي .ځکه يو
وړوکي مايکروفون چې ،يوازي په وياند اودحمل وړميز (دغږمخلوط کوونکي)
يوازي داړتيا وړ مواد ګڼل کيږي .په ضمن کې دغږ تقويه کوونکي دستګاه هم
دي .ترڅو دبيارغوني دغږ (خپريدل) لوړواوريدل شي ،پردي اساس کله چې
وکړي شو د وياندويانو يا لوبغاړو غږونه په راحتي سره واورو نوبيا دغږ
اخيستي ستونزه په څه کې دي؟ بايد داحقيقت ومنو ،چې دغږاخيستل يوازي په
دي عواملو کې نه خالصه کيږي اوتل نشو کولي هغه څه چې ويل کيږي ساده
دي اويايې په ساده ګي سره السته راوړو .دغږ کيفيت ډير متغييردي اوله دي
سره دخپل اصل سره توپير لري .په زياتو مواردوکې غږمبهم اونامفهوم اوپيچلي
کيږي ،دهغي توروالي تغييرمومي اوغالبآ مزاحم غږونه انحرافي اوريدل کيږي
دغږاندازه اوابعاد دتصوير سره مطابقت نلري امکان لري چې غږونه په يوبل
کې ادغام اوفهم وړ ونه ګرځي په نتيجه کې هغه څه ،چې اوريدل کيږي
غېرواقعي اوغالبآ ستړي کيدونکي وي .له دي وجي کولي شوګمان وکړودالسته
راوړنې په نتيجه کې چې په ذهن کې يو غېرحرفه يې ډير ساده کوي يو حرفه
يې غږ اخيستوونکي څومره زخمتونه متحمل کيږي.
3٤۲

لوبغاړو غږونه په راحت او ارامي سره واورو نو د غږ اخېستلو ستونزه په څه
کې ده؟ (.)۱97:۲۶
 -۲۸ ،۵د انسان د اورېدلو د دستګاه ځانګړنې
دانسان غوږ داسي دي ،چې دغږ دحجم تغييرات لکه هغسي چې په واقيعت
وجود لري نشي اوريدلي نو په دي اساس که چېرته دواقعي غږ شدت دوه برابره
کړي ددي تغيير کميت دانسان دغوږ لپاره به دوه برابره نه وي ،ددي امرعلت
دغوږ په حساسيت پوري اړوند خواصوکې (نسبت دغوږ لوړوالي ته) پټ دي.
دغوږحساسيت لوګاريتمي دي نه خطي دغږ شدت بايد د %۲5په حدودو کې
تغيير وکړي ترڅو غوږتفاوت احساس کړي .له دي کبله بايد دخپلوغوږونو
شدتونوپراخه لمن واوريدلي شو .سره ددي ټولو غوږهم خوځښت (نوسان) يې
دمحدوديت لرونکي دي غوږ د ۲0سيکلو الندي نوساناتوپه اوريدلو باندي
قادردي او پورته له  ۱5زره سيکلونه دي .داوريدلو تر محدودي الندي د۲0
سيکلوالندي انسان صوتي نوسانات نشي اوريدلي بلکي هغه احساسوي .دغه ډول
نوساناتوته:
 –۱دغږفريکانس:يوشمېر کامل نوسانات (سيکل) په ثانيه کې دهرتزپه صورت
ځانګړي کيږي .هغه فاصله ،چې يوه څپه يې ديوه سيکل دکامليدو لپاره طي
کوي دڅپي طول دي .دغږ لمن دديسبل ( )dbيافون ( )phonپه واسطه اندازه
کيږي.
 –۲جګوالي يا دغږ حجم :دنوساناتو ادام اندک توليدوي په داسي حال کې ،چې
لوړ ياجيګ غږدقوي نوساناتو لرونکي دي.
 –3ارتفاع :دځيني نوساناتوپه زياتوالي سره دغږ ارتفاع زياتوالي مومي له ټيټ
فريکانس څخه جګ فريکانس ته.
3٤3

 –٤فاز :دنسبي ځاي پرځاي کيدووخت د دووغږونو پرمنځ کې (په درجه باندي
تعين کيږي)
• ټيټ اوريدل :وايې پورته پراخه اوريدلو کې د ۱5زره سيکلونه زيات نوسانات
دغوږ ددرک له محدودي نه بهر کيږي ولي ځيني حيوانات په دي باندي قادر
دي ،چې هغه واوري له بل طرفه دانسان غوږ داوريدلو (۲0څخه تر۱5زره
سيکل په ثانيه کې) هم ثابته کړنه نلري .زموږ داوريدلوسيستم په مطلوب حالت
کې د ( )3500سيکل سره برابرنوساناتوپه مقابل کې طبيعي عکس العمل يا
حداکثرعکس العمل لري .او دغوږ حساسيت نسبت لوړو ټيټوغږونوته دغه
محدوده کميږي .دغوږ دحساسيت راکميدل دغږپه شدت سره البته دغږپه
ساختمان يعنې جوړښت پوري اړه لري .په (ضمن کې دوخت په تيريدوسره
اودانسان په زړښت يابوډاتوب سره دهغي اوريدنه نسبت لوړو فريکانسونوته
کميږي) داراموغږونوپه مورد کې ،دلوړو راښکته اومنځني اورېدلوغوڅيدنه
دمالحظي وړده .په داسي حال کې چې په لوړو شدتونوکې دغوږعکس العمل
يوسان دي په دي ترتيب انسان کولي شي دغږاورنګ اميزي دلرې اونږدې
فاصلي څخه تشخيص کړي.)۱98:۲7( .
 -۲۹ ،۵د غږ کیفیت
د غږو د تجمع د څرنګوالي درک غږونه د يوې پېچلې صوتي څپي د تشکيل
لپاره ستونزمن نده دمنفردو سرچينو توپير د تشخيص او څرنګوالی د هغوی د
اورېدلو په وخت کې د بررسي لپاره په زړه پورې ده .د رياضيکي او الکتريکي
تجزيې پر اساس يو غږ کوالی شي د فريکانسونو د تک په نسبت ،چې هر ډول
پېچلې بڼه د څپې جوړول پيدا کړي او په دې وسيله د ځانګړي رنګ اميزی
دپيدايښت او څرنګوالي لپاره يو غږ ته الس رسی پيدا کړو .له بل اړخه دغه
3٤٤

موضوع چې څرنګه د انسان غوږ او مغز غږ د غږونو له منځ څخه را غوره
کوي په خپله يوه بله معقوله ده.
د غږ کيفيت د هغې په ځانګړتيا پورې اړه لري :کله چې د موسيقي لومړی
ګروپ موسيقي غږ وي ،په هر يوه غږ کې ځانګړی رنګ اميزي وجود لري،
چې د خالص فريکانسونو تک توليدوي ،په مختلفو مواردو کې ،يوه غږ د اصلي
فريکانسونو څخه ،چې د مصنوعي فريکانسونو د تک سره ،چې د هغې ملګري
دي تشکليږي ،دغه فرعي غږونه (هارمونيکو) په متغييرو نسبتونو کې وجود
لري او د موسيقي د االتو ډول اوجوړښت سره تړاو لري .په ځيني مواردو کې
لکه فعلونوکې امکان لري دغه هارمونيکونه داسې قوي وي ،چې د اصلي
فريکانس څخه يې د ساز لوړ شي په دې برخه کې نا پيدار غږونه (پرته
موسيقي) د السته راغلي څپې بڼه کولی شي داوريدلوطيف دفريکانسونومخلوط
وي.
اما دموسقي دغږونو په مورد کې اصلي غږونه داصلي فريکانسونو مضر
قيمتوسره به ملګري وي .پېچلې طبيعي غږونه کوالی شود (سينوسي) دڅپو د
ترکيب او توليد په دې نسبت ،چې په اصلي غږ کې وجود لري مصنوعي توليد
کړو او السته راغلې پايله تر زيات حده د اصلي غږ څخه به د تشخيص وړ نه
وي له بل طرف کولی شو د صوتي صافيو په مرسته ځانګړي هرمونيکونه
تقويه يا تضغيف کړو او دهغې رنګ اميزي ته تغير ورکړو .د ساري په توګه
کولی شو د ترومپټ غږ په فالټ باندې بدل کړو.
د يو غږ دکامله بيارغوني لپاره ،پکار ده ،چې د غږ پېچلي څپه د غږ د سيستم
په ټولو برخو کې ـ له مايکروفون نه نيولي تر بلندګو پورې ـ په دقت سره تعقيب
شي .دغه عمل د ساده ترينو غږونو په هکله کې ساده کارندي .په دې وجه ،د
3٤5

انسان مغز په خارق العاده توګه هر ډول ضعف په دې برخه کې جبران کوي او
غالبا ا ورته غږونه پرته له پېژندلو څخه د اصلي غږونو پر ځای مني (:۲8
.)۱98
د غږ خپرېدل
د تلويزيون غږ تک اورېدل دي او د يو دوه مخه تصوير په شان د موجودو
اطالعاتو په القا په فضا کې په مستقيم ډول نه دي ولو چې دغه امر ستروفونيک
په سيستمونو کې او يا کوادر فونيک ۲باندې او  ۴باندې ـ امکان الرې دي .د
تک اورېدلو غږونه يوازې (مونو) په واسطه کولی شو د شدت د اختالف د
شدت ،ارتفاع او کيفيت يو له بل څخه توپير کړو.
 -۳۰ ،۵د تک د اورېدلو ستونزه
د انسان غوږ د پراخه فريکانسونو د پراخې ساحې په خپرېدو کې د ذهن کېناستو
ته اړتيا لري ترڅو وکولی شي هغه کيفيت چې د دوو غږونو په شرايطو کې
(استديو) کې وجود لري احساس کړي.
مايکروفون د غږونو لپاره په توپير باندې قايل نه دي .يعنې په هر صورت د
هغې د پيدا کېدو په صورت کې معادل امتياز ورکوي له دې کبله د مايکروفون د
دقيق ځای پرځای کول د اورېدلو په وخت کې ورته اړتيا ده ترڅو د
ناراغوښتونکو غږونو څخه مخنيوی وشي.
د غږ سيستم :له فني نظره د اورېدلو لمن د لوړېدو لمن د يوه محدود صوتي
سيستم لپاره د منلووړ دی .هغه غږونه چې ډير جګ وي ،د اضافه بار سيستم د
حاصل شوي سيګنال د پيچلتيا باعث ګرځي .څرنګه ،چې ارام غږونه وي د
زمينې د ورته غږونو سره ادغام کيږي .نو په دې اساس ،د غږ د تجاوز څخه د
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مخنيوي لپاره ددغې محدودې لپاره الزم دي چې په مايکروفون اضافه بار وارد
نشي( .مايکروفون) له حده زيات د لوړ غږ سرچينې ته نږدې نه شي) او يا له
حده زيات د صوتې سيستم د سيګنال تقويت څخه ډډه وشي .له بل طرفه د
مايکروفون د ځای پر ځای کول په مناسب ځای کې او د سيګنال د الزم تقويت
څخه ګټه او د سيګنال د ضعيف کولو څخه مخنيوی وشي .پکار نه ده چې د
اصلي غږ تاثير له منځه يوسو.
د خپاره شوي غږ ځانګړتياوې :بيارغول شوي کولی شو ،چې په مختلفو طريقو
تنظيم کړو.
۱ـ د غږ لوړوالی ،غږ په تقويت شوي تنظيم سره يا د مايکروفون فاصله.
 ۲ـ د غږ رنګ اميزي ـ د غږ رنګ اميزي کيفيت غږ کولی شو د برخو د
تضعيف او تقويت برخې له صوتي طيف څخه او يا په ځينو مواردو کې د
پيچلتيا د رامينځته کېدو لپاره قصداا تغير ورکړو.
3ـ د اکوستيکي انعکاس د مايکروفون ځانګړي او د هغې استقرار کولی شي د
مستقيمو غږونو نسبت د اکوستيکي انعکاساتو سره تنظيم کړو.
۴ـ د اکوستيکي تدابيرونو په مرسته کولی شو ددغو احساساتو اندازه او کيفيت د
تنظيم وړ دی.)۲00:۲9( .
 -۳۱ ،۵اوکوستیک
د سټوډیو اکوستیکي خواص له دوو اړخونو څخه د بررسۍ وړ دي:
۱ـ د سټوډيو صوتي اکوستيک او په هغې کې جوړې شوې صحنې او دا چې
څنګه غږ په سټوډيو کې رنګ اميزي کېږي او يا د هغې په واسطه انعکاس
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مومي .دغه اړخ د سټوډيو پر طرحې پورې اړه لري اما اصوال بڼه او د صحنې
شکل د صحنې مصالح د غږ دکيفيت تر تاثير الندې راولي،
۲ـ کله چې د سټوډيو صحنه د واقيعت په اصل باندې جوړه شوي وي ،الزم دي
په هغه ډول غږ چې انسان د هغې د اورېدلو انتظار لري ورته پاملرنه وشي .د
ساري په توګه د صحنې تصوير د سيند په غاړه د پژواک لرونکي غږ سره
تاثير اچوي ،چې په سختۍ سره قانع کونکی وي.
په راډيويي سټوډيو ګانو کې د راماتيدو محيط (اکوستيک) د کنټرول وړ دي.
ولې په ټلويزيون کې انعطاف وجود لري.
د اړتيا وړ زياتره اکوستيکي اصول اشنا دي .هر غږ چې اورېدل کېږي د
مستقيمو څپو څخه تشکيل شوي دي ،چې زياتره يې د انعکاسي څپو د محيط
سره ملګري وي ــ په ازاده فضا کې نوموړي حالت کم دی وي .د غږ سطحې
زياتره تر يو حده جزبوي هغه شيان لکه بخملي پردې او قالين په شدت سره د
غږ جزبونکي دي.
سختې سطحې لکه ـ کاشي کاڼي ،لرګي او . . .زيات اواز منعکس کوي ولې دا
ډول سطحې په ټولو فريکانسونو کې په يو ډول عمل نه کوي په داسې حال کې
انعکاس شوی غږ د اصلي غږ پرتله د لوړ فريکانسونو څخه خالي دي .کله ،چې
د فريکانسونو په سطحه په دا ډول سره متمايز کوي ،ويل کېږي چې د غږ
انعکاس د رنګ اميزي شوي دي.
د غږ د انعکاس ډول ،چې د یوې سطحې څخه په الس راځي په مختلفو عواملو
پورې اړه لري:
۱ـ د سطحې د صيقل کولو څرنګوالی ـ صافه ،قهرجن ،ناهواره.
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۲ـ د سطحې بڼه مخ په زوړ يا څپه لرونکي.
3ـ د سطحې جوړښت ،ثابت ،ځوړند يا نازک
که د جسم جوړښت نازک او نااستوار وي د حرکتونو په مقابل کې مقاومت ونه
لري او فريکانسونه تشديد کوي او يا د هغو سره په لړزه کې راځي که چېرته
محيط کامالا د غږ جاذب وي ،بې روحه او خفه ښکاري ،په کې طنين وجود ونه
لري او يوازې مستقيم غږونه اورېدل کېږي څرنګه چې د غږ جذب کم وي
اصلي غږ قوي کوو او هغه لوړوو او کله چې دغه انعکاس د اصلي غږونو سره
يو ځای شي نو غږ به ژوندي انعکاس وي .د انعکاساتو د قوي کېدو په صورت
کې امکان لري چې اصلي غږ پټ او هغه ته مفهوم او ددرک وړ نکړي.
که د انعکاساتو سطحې په ليرې اندازه کې وي ،چې د انعکاس شوي او مستقيم
غږ د پيدا کېدو په منځ کې ددغو سطحو په واسطه د وخت تيريدو سره برابر دي
د  ۱0 /۱ثانيو وجود ولري هغه وخت پژواک اورېدل کېږي.
پژواک تر حده زيات د اختالالتو د رامينځته کېدو باعث په تکراري غږ کې
کېږي د غږ کلي تاثير نا مفهومه کوي نوموړې مواردو ته په نظر کې نيولو سره
پيدا کوو د يوې سټوډيو جوړښت په وخت کې په کار ده چې د غږ انعکاس او
ماتېدل په خپله خوښه په نظر کې ونيول شي کېدای شي د جاذبو موادو په وسيله
ديوالونو او چت ته کموالی ورکړ شي .په دې اړه ښيښي مالوچ او سفنج زيات
کارول کېږي .ددغو موادو او متحرکو سطحو په مرسته کولی شو د يوه محيط
غږ ماتېدل تر هغې حده ده چې د موقعيت سره متناسب وي تنظيم کړو
(.)۲0۱:30
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 -۳۲ ،۵ژوندی سټوډیو (طنین نه ډکه)
سره له دې چې له حده زيات پژواک ناخوښی دي ولې زياتره غږونه که د طنين
نه ډک نسبتا ا د انعکاس نه ډک محيطونو کې واورېدل شي خوږ آهنګ کيږي په
دغسې محيطونو کې د غږونو رنګ آميزي او تقويت مومي.
د موسيقې غږ په ځانګړې توګه اصالح کيږي د يو غږ د انعکاس د ژوندي کېدو
د ژوندی جسم القا کوي له بل اړخه طنين لرونکي محيطونه اشکاالت هم لري په
دغه محيط کې سټوډيو هر ډول اضافي او مزاهم غږ لکه حرکت او کمرې ځای
پرځای کول د کېبلونو کشول د توليدي ګروپ په الره تلل د سټوډيو تهيه کوونکو
غږ يا د دوربين (کمرې) غږ آورېدل کيږي.
سره له دې ټولو په زياتره موقعيتونو کې طنين لروکي غږونه په مناسبه شرايطو
په نوي د سارې په توګه د سټوډيو نه بهر صحنې په داخل د اوتاقونه يا نقليه
وسائيل.
په کلي توګه بهتر دي چې پرته له طنين لرونکو سټوډيوګانو کې په کار ده ،چې
د مصنوعي طنين د توليد امکان وجود ولري ترڅو وکولی شو هغه د خپلې
خوښې د اندازې سره سم د مستقم غږ سره مخلوط کړو دا ځکه چې د طنين د
ترکيب امکان د خفه غږ سره وجود لري اما دطنين لرونکی غږليدکول
غېرممکن دي.
مړه سټوډيو (پرته له طنين څخه) په هغو محيطونو کې ،چې طنين نه لري ښه نه
منتقل کيږي له دې قبله نا رابلل شوي غږونه د توليد کمتره بڼه اشکالوي .په دغه
حالت کې طبعي دي چې د اکوستيلي شرايطو له نظره د سټوډيو نه بهر صحنې
مناسب کيفيت لري.
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د دې ټکي يادول الزم دي چې کار په سټوډيو کې د غږ د ماتېدلو له ( (نظره) )
مړ دي ډېر ناخوښه دي په نامطلوب علت د غږ د انتقال اړتيا اجابوي ،چې
لوبغاړي په لوړ آواز خبرې وکړي او ځينې وختونه د موسيقي غږوونکی د
مختلفو وسايلو د شکلونو سره مخ کيږي (.)۲0۲:3۱
په ځينو مواردو کې ،چې دوربين يا کمره له موضوغ څخه لرې کيږي د غږ د
پوښښ په مورد کې ستونزې او د بوم د سيوري احتمال وجود لري په دې برخه
کې د حساسو مايکرفونونو او کام ال جهتو څخه ګټه اخيستل کيږي.
 -۳۳ ،۵مایکروفون
مايکروفون هغه اله ده ،چې په راډيو کې لومړی مقام لري .نوموړي اله کولی
شي صوتي امواج د برقي څپو په
مشابه ياهم رنګه تبديل کړي .يعنې په
هره اندازه ،چې برقي امواج توليديږي
او په مايکروفون کې شديد يا ضعيف
کيږي .کله ،چې موږ يو پيچي سيم ته
د مقناطيسي ساحې په داخل کې
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حرکت ورکړو په نوموړي پيچي سيم کې برق توليديږي .مايکروفون هغه اله
ده ،چې د هغې په داخل کې يعنې په مقناطيسي ساحه کې پيچي سيم حرکت کوي
نوموړی پيچي سيم د هغې پردې سره ،چې ممبران نوميږي اړيکه لري کله ،چې
د ممبران په مقابل کې خبرې وشي نوموړي پرده په حرکت راځي .د سيم د
حرکت په نتيجه کې د مقناطيسي ساحې په داخل کې برق توليديږي ،چې
نوموړی برق د وينا په نتيجه کې رامنځ ته کيږي ،چې په ممبران کې
ورداخليږي.
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مایکروفون باید د الندینیو شرایطو لرونکی وي
 امانت ساتنه :يعنې مايکروفون وکولی شي ،چې صوتي امواج په هم رنګه
برقي څپو بدل کړي پرته له دې ،چې کوم تغير د هغې په اهتزازاتو کې وارد
شي.
 حساسيت :بايد ،چې مايکروفون حساس وي .هرکله ،چې د صوتي سرچينې
څخه په يوه معينه فاصله کې قرار ولري او وکولی شي ،چې خپله دنده په ښه
توګه سرته ورسوي.
 مايکروفون پرته د خپل نظر وړ صوت څخه بل صوت يعنې اواز توليد نه
کړي.
 مايکروفون بايد د استعمال لپاره اسان وي يعنې حجم يې کم وي او په اسانې
سره له يو ځای څخه بل ځای ته انتقال شي.
 مايکروفون بايد د حرارت او رطوبت څخه ژر متأثر نه شي او يا په
مقناطيسي ساحې بد تأثير ونکړي ،چې په ګاونډ کې يې قرار لري.
 مايکروفون بايد وکولی شي ،چې صوتي فشارونه وزغمي.
د مایکروفون ډولونه
 .1نوار لرونکي مایکروفون
نوموړي مايکروفون له يوې نازکې المونيمې فيتې يعنې کيسټ څخه جوړ شوی،
چې ضخامت يې ( ( 0,002انچه وي .نوموړي کيسټ کولی شي په داخل د
مقناطيسي ساحه کې په ازادانه ډول حرکت وکړي او د هغې حرکت د وارد
شوي صوت په شان وي .په نوموړي کيسټ کې برق توليديږي او دغه برق بيا
د امپلي فايرونو په واسطه تقويه او ثبتېږي او بيا د کيبل يا لين له الرې اړوند
استيشن ته استول کيږي او له هغه ځايه بروډکاسټ کيږي .ددغه مايکروفون د
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حساسيت شدت د مقناطيسي ساحې په قدرت او د المونيمي کيسټې په ضخامت
پوري اړه لري .پردې سربېره ددغه ډول مايکروفون حساسيت د تغير په حال
کې دی يعنې د مايکروفون د سمت په تغيرولو سره کولی شو ،چې د هغه
حساسيت کم او يا زيات کړو.
ددغه ډول مايکروفونونو حساسيت هغه وخت ډير لوړيږي ،چې صوتي سرچينه
د مايکروفون د محور په طرف کې واقع شوي وي .له دې پرته د هغه حساسيت
ورو ورو راکميږي څو ،چې صفر ته راټيټ شي .له دغه ډول مايکروفون څخه
د راډيو په سټوډيوګانو کې او خصوصا ا د ويناوو په ثبتولو او دموسيقي دغليظو
االتو د ثبت پروخت ورڅخه استفاده کيږي .د دې مايکروفون يو ستر
خصوصيت دادی ،چې غليظه نوسانات په ډيره ښه توګه را کاږي همدا علت
دی ،چې د سټوډيو څخه بهر نه استعماليږي دا ځکه ،چې د هوا فشس او غورس
شور او زوږ ځانته راکاږي.
 .2ډینامیک

یا

الکټروډینامیک

مایکروفون
نوموړی مايکروفون ديوه پيچي سيم
څخه جوړ او ديوې نازکې پردې سره،
چې ممبران نوميږي اړيکه لري.
نوموړی پيچي سيم کولی شي په

() http://www. alumni. ucsd.شکل ۵:۲
edu/s/1170/2column-social.

ازادانه توګه په دايمي مقناطيسي ساحه کې يعنې مايکروفون کې حرکت وکړي.
کله ،چې د مايکروفون په مقابل کې صوت توليديږي دممبران پرده په حرکت
راولي او پيچي سيم کې هم رنګه برق د نوساناتو توليديږي .دغه ډول
مايکروفون د نواري مايکروفون په خالف کولی شي ډې اوازونه راکش کړي.
په عموي توګه کله ،چې خبرونه د سټوډيو نه بهر بروډکاسټ کيږي نو له دغه
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ډول مايکروفون څخه بايد کار واخيستل شي .دا ډول مايکروفون د هوا د فشس
څخه نه متأثر کيږي او په دې سربېره د رطوبت او حرارت په مقابل کې شديد
مقاومت لري .دا ډول مايکروفون کولی شي ،چې صوت له هر طرف څخه
راکش کړي .دا ډول خاصيت د نوموړي مايکروفون د عيبونو څخه ګڼل کيږي
دا ځکه ،چې کله نا کله په راډيو کې د ټولو صوتونو يا اوازونو د اخيستلو لپاره
اړتيا نه احساس کيږي (.)7۵:3۲
 .3چټک مایکروفون Velocity Microphone
دا ډېر حساس دی په هغه کې غږ په خپله اصلي بڼه راځي .دا دسندريزو
پروګرامونو لپاره ډېر مناسب دی .د نوموړي مايکروفون کاربن ډېر نازک دی
وياند ته پکار ده ،چې له نوموړي مايکروفون څخه دوه فوټه ليري وي ،چې ډېر
ورته نږدې وي د اواز لړزه يې زياتيږي.
.4

خوځنده مایکروفون Dynamic Microphone

دا د درندو غږونو لپاره ډېر مناسب دی .دا ډېر نازک او حساس نه وي د هوا
څپې او د باد شڼا ډېره نه اخلي بلکې د ويونکي کلمې ډېری روښانه کوي .په
پراخو او عامو ځايونو کې په هغه ښه ثبت کيږي .د زيات شور او زوږ په وخت
کې په سفنج پوښل کيږي.
.5

کارډیډربن مایکروفون Corded Ribbon Microphone

په دغه مايکروفون کې غږ تر ليري مسافو پوري رسيږي .په نوموړي
مايکروفون کې لږ شان (سطحي) غبرګون ښکاره کيږي نو له دې کبله هغه د
ډېرو موخو لرونکی (کثيرالمقاصد) ګڼل کيږي .د مايکروفون پورتنی ډول د
هغو دداخلي جوړښت له پلوه دی .د غږ او زاويې له لورې الندې مايکروفونه
مهم دي.
)1

یو طرفه مایکروفون Unidirectional Mic
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د يو کس د خبرو لپاره ډېر مناسب دی .لکه په ويناوو کې او نورو لپاره.
)2

دوه طرفه مایکروفون Bi directional

په دغه مايکروفون دواړو خواو ته خبرې کيدلی شي .د مرکې او دوه اړخيزه
خبرو لپاره نوموړی مايکروفون استعماليږي.
)3

ګڼ لوري مایکروفونMini Directional

نوموړي مايکروفون له هر لوري او هر طرفه اواز راکاږي که د پروګرام د
وړاندې کوونکو شمېر زيات وي نو هغه ته څلور خواو ته کيناستلی شي او
خبرې کولی شي .د موسيقي غټې ډلې ،مذاکراتو ،مشاعرو او روانو تبصرو
لپاره دا ډېر مناسب دی.
)4

لرلید ډوله (دوربین نما) مایکروفون Para bolo Mic

نوموړی مايکروفون له ډېر ليرې څخه اواز راکاږي په دې شرط ،چې اواز
ورته مخامخ وي .دا په عامه توګه د مطبوعاتي کنفرانس لپاره استعماليږي
(.)78:۲
.6

قلبي مایکروفون

نوموړي مايکرفون ددوو مايکروفونو له ترکيب څخه السته راغلي .دغه ډول
مايکروفون کې هم نوار او هم پيچي سيم موجود دي ،چې دواړه په مقناطيسي
ساحه کې حرکت کوي .د دا ډول مايکروفونو خاصيت دادی کله ،چې د صوت
منبع د هغه په مقابل کې واقع وي نو غليظه او رقيق نوسانات په زير او بم ډول
راکاږلی شي .يعنې دبم صوتونو د اخيستلو لپاره نوار يعنې کيسټ په فعاليت پيل
کوي او د زير صوتونو لپاره پيچي سيم څخه استفاده کيږي او هر کله ،چې د
صوت منبع له مقابل لوري څخه بل طرف ته تغير وکړي نو فيته له فعاليت څخه
لويږي او يوازې پيچي سيم فعاليت کوي نو په دې ترتيب نوموړی مايکروفون
تر يوې اندازې د بم اواز له اخيستلو عاجز پاتې کيږي .کله ،چې خبرنګاران له
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د غه ډول مايکروفون څخه استفاده کوي بايد هغه خپلې خولې ته نږدې ونيسي،
چې د مايکروفون او خولې ترمنځ ( )90درجې استعمال لپاره زيات ځايونه
لري ،چې له هغې جملې څخه د سالونونو نوم اخيستلی شو ،چې په هغې کې د
صوت انعکاس زيات وي او تمثيل په صحنه کې او په هغو ځايونو کې ،چې
شور او زوږ زيات وي او د راډيو کارکوونکي ونه غواړي ،چې ټول اوازونه د
خپلو اورېدونکو غوږونو ته ورسوي( .واحدي نوټ)
.7

عاکس مایکروفون

نوموړي مايکروفون د يوې فلزي
انعکاس لرونکي سطحی څخه جوړ
شوی دی ،چې اواز په يوه محراق (يوه
نقطه) کې راجمع کوي يعنې کله ،چې
اواز په فلزي کچه باندې ولږيږي نو
منعکس کيږي او په يوه نقطه کې راجمع
کيږي نو د دې لپاره دغه ډول
مايکروفون کولی شي ،چې اواز له

() http://musickitstore.شکل ۵:3
com/product/singing-machine-smm-205unidirectional-dynamic-microphone-with-10-ftcord/

ليرې څخه راکش کړي .ددا ډول مايکروفون د استعمال ځايونه د تمثيل په
صحنو کې د ډرام په سټوډيو کې او په راډيويي ډيالوګ کې په کاريږي يعنې په
هغو ځايونو کې ،چې نور مايکروفونونه نه شي کولی ،چې کار وکړي نو له
دغه مايکروفون څخه کار اخلي.
.8

د مبصرینو مایکرفوون

د نوموړی مايکرفون له عمده خصلتونو څـخه يو دادی ،چې حساسيت يې ډېر
خفيف دی يعنې حساسيت يې ډېر کم دی حتی تبصره کوونکی او خبرنګار دواړه
هغه خولې ته نږدې نيسي په ځيني حاالتو کې هغه په تڼې (ګريوان) او يا د جامو
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په ټټر کې بندوي څو ،چې خولې ته نږدې وي او نه غواړي پرته له خپل اواز
څخه بل اواز واورېدل شي نو ددغه ډول مايکروفون څخه استفاده کوي .د
نوموړي مايکروفون ساختمان د نوار لرونکو مايکرفونو په شان دی .يوازی په
دې توپير ،چې نوار يعنې کيسټ يې (پنډ) وي او نه شي کولی ،چې صادر شوي
نوسانات بير ته راواخلي نو دغه ډول مايکروفون يوازې په ويناوو کې د
استفادې وړ دی او په نورو ځايونو کې د استفادې وړ نه دي.
.9

ذغالي مایکروفون

دغه مايکروفون د يوې وړوکي (کوچنۍ) صندوقچې يا خونې څخه عبارت دی،
چې د هغې په داخل کې دګرافيک وړې وړې دانې موجودې وي د کوټې خوله
په يوه نازکه پرده پوښلي ده .هر کله ،چې اواز نوموړي پردې ته ورسيږي نو
هغه په اهتزار راځي نو په داخل د مايکروفون کې ،چې کوم سکاره موجود دي
هغه هم د ځان سره په حرکت راولي اود ګرافيکو يعنې سکرو دانې په دې وخت
کې يو او بل ته سره نږدې او ليرې کيږي په نتيجه کې دغه نږدې والی او ليرې
والی د ګرافيکو يعنې سکرو يو متحرک د برق جريان رامينځته کوي ،چې د
هغې جريان تغير په کامله توګه د صوت د حرکاتو سره متناسب وارديږي نو په
دې صورت کې نوموړی مايکروفون صوتي امواج په برقي څپو بدلوي .د دا
ډول مايکروفونو استعمال ځايونه ،تليفونونه ،او راډيويي سټوډيوګانې دي.
 -۳۴ ،۵د مایکروفون ځانګړتیاوې
له مايکروفون څخه په مؤثره توګه د استفادې لپاره د هغې د کړنو پېژندل اړين
دي د نظر وړ اړخونه عبارت دي:
 :۱فزيکي ځانګړتياوې
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:۲دغږکيفيت
 :3د مايکروفون جهت او پر ځانګړتياوو پورې اړونده حساسيت
 :۴په صحنه کې د مایکروفون د نصب کولو څرنګوالی :په دغو اړخونو کې
کوم يو زيات اهميت لري .د غږ اخيستل څرنګوالي ډول په محيطي شرايطو
پورې عام تام تړاو لري
فزیکي ځانګړتیاوې :په هغه موارد کې چې زموږ هڅه د مايکروفون محفي
کېدو کې دي يا کله چې غواړو چې مزاحمت زموږ لپاره رامينځته نه کړي او يا
کله ،چې د هغه اطراف ته نقل کړو د مايکروفون وزن او اندازه يې اساسي
ستونزه کيږي.
له يو طرفه کيدای شي د مايکروفون کوچنوالی د هغې ضعيفې کړنې سره مخ
شي او له بل اړخه زياتره مايکروفونونه حساس او له سټوډيو نه بهار په موجوده
کار کې خشونت په لرلو سره د کارسره جوړ ندي له دې کبله اړ يو چې د ثبات
لرونکو مايکروفونو څخه ولې په ضغيفې کړنې سره استفاده وکړو داسې
مايکروفونونه وجود لري چې کړنې يې د محيط د حرارت سره متغيير دي .نو
پدې اساس کامل مايکروفون او د استفادې وړ په ټولو شرايطو کې تراوسه د يو
شخصي انتخاب دی.
د غږ کیفیت :مايکروفون په مطلوب حالت کې په کار ده ،چې په ټولو
اورېدونکو طيفونو کې متعادل عکس العمل ولري .د هغې عکس العمل بايد
تيريدونکی او فوري وي صفحه

()۲03

وي غږ بايد په درستي پرته له رنګ

اميزي او پېچلتيا څخه خپور شي.
د جهتي مایکروفون ځانګړتیا او احساسات :د يوه مايکروفون حساسيت د دې
موضوع تعين کوونکی دی چې مايکروفون په يوه ځانګړي غږ سره يو صوتي
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سيګنال په څومره غټوالي سره توليدوي سره له دې ،چې صوتي تقويه کوونکي
ستره مرسته د مايکروفونونو د کم حساسيت سره کوي ولې د نوموړو
مايکروفونونو له حد نه زيات تقويت سره په صوتي سيګنال کې وز وز او زر
زر باندې ګرفتار کېږي.
معموالا مايکروفونونه د ارامو غږونو ته نږدې او جګو غږونو نه ليري ځای
پرځای کوي ،او دکم حساسيت مايکروفونونه په کمه فاصله کې د صوتي
سرچينې څخه ځای پر ځای کوي .له بل طرفه ډير کم دا پيښيږي ،چې دا ډول
مايکروفونونه د اضافه بار سره مخامخ شي او يا هم د جګو غږونو څخه ضرر
ومومي .په دې اساس امکان لري په ځينو شرايطو کې زياته په کار وړ نه
ولري.
د بوم غږ مايکروفون بايد کامالا حساس وي پرته له دې به اړ يو ،چې هغه
صوتي سرچينې ته نږدې کړو په دې صورت کې د هغې سيوری د موضوع
پرمخ به نه منونکی وي له بل طرفه د بوم د بازو ټکانونه په کار نده ،چې په
مايکروفون باندې تاثير وارد کړي .کله چې د بوم بازو شاه خواته حرکت کوي
يا د هوا د جريان پر وخت کې ،د بوم بازو د عين حرکت پر وخت کې په کار
نده ،چې پر غږ اخېستلو باندې اثر ولري.
د مایکروفون جهتي ځانګړتیاوي :د مايکروفون د حساسيت هماغه الګو په فضا
کې دي .د سارې په توګه ځينې وختونه د پرته له يو جهتي مايکروفون (ټول
جهتي) ته په اړتياوي ترڅو په ټولو جهتونو کې داستفادې وړ وي په ځينې
مواردو کې مايکروفون په الزم جهت سره ځانګړي دي تر څو د ځانګړي
صوتي سرچينې غږ پيدا کړي او نوري ګاوندي سرچينې د هغې وانه ورېدل شي
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البته د ځينو جهتي مايکروفونونو عکس العمل کولی شي تنظيم کړي
(.)۲0۲:33
د مایکروفون څخه د کار اخیستنې څرنګوالی :د مختلفو قطعاتو په اتصال کې
صوتي دستګاه کې ستونزې رامينځته کېږي .د ساري په توګه د کېبلونو د اتصال
ځای يو د بل سره ځانګړي ستندرد نه لري او په کار ده ،چې د مناسبو اړيکو او
تبديليو څخه ګټه واخلو .د نوموړو تبديليو يا بدلونونو او اړيکو ډولونه عبارت
دي له مينې فوتو ار ،ا ،دين اوګانن د يوې کولي قاعدې په عنوان په ټولو صوتي
وسايلو کې د مايکروفون د الکترونيکي تعقيب په اساس بايد په خط يا تقويه
کوونکي ،چې د هغې سره وصل کېږي مطابقت ولري.
د مایکروفون د غوره کېدو طریقه :هر حرفوي غږ اخېستونکي د مايکرفون
ځانګړي ډول غوره کوي او د هغې سره ځانګړي سره ځانکړي موضوع په
نظر کې نيسې .دا ځکه چې هيڅ يو موقعيت تر راتلونکي موقعيت سره يو سان
نه دی که چيرته د پيانو غږ ته غوږ ونيسو متوجې به شو چې د هغې د غږ
اهنګ په مالحظې وړ طريقې او مختلف ډول غږول ېې تغيير کوي حتا د دغه
تغيير د حرارت ترجه ،رطوبت او اکوستيک محيط بايې د خوځښت په حالت کې
به وي کله چې د متخصصين زياتره د خازني په ګټه اخستلو سره د ناور سرخ
توافق لري .د هغې په کار وړنه د زياتو عواملو تر پاثير الندې راځي ولو چې
هيڅ ډول مايکرفون د عمومي په کار وړنې لپاره وجود نلري ولې کولی شو يو
ډول د هغې د بې شميره موضوګانو لپاره پکار يوسو .يو خازينې مايکروفون
ډير ښه د بوم غږ په شرايطو د ميز پر مخ ځوړنډ او يا پايه باندې د استفادې وړ
دی ولې دا مايکروفون د حساسيت د دليل په صوتي اضافه بار سره د سټوډيو نه
بهار صحنو لپاره قوي صوتي سرچينې ته نږدي مناسب نه دی (.)۲03:3۴
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د مایکروفون ډولونه
په کلي توګه څلور ډوله اصلي مايکروفونونه وجود لري
 :۱ډيناميک مايکروفون (متحرک پېچي سيم)
 :۲خازنی مايکروفون (الکتروستاتيک)
 :3نواري مايکروفون
 :۴کرستالي مايکروفون
د دغه مايکروفونونو هر ډول د خپلو ځانګړتياوو درلودنکي دي ،چې د هغې
دپکار وړ نه مشخص کوي.
څرنګه چې دلته زموږ موخه د مايکروفونونو د پېژندلو او وړ کړنو څخه دي نه
د هغوی د داخلي ځانګړتياوو څخه ولې د هغوی د وسايلو په پکاروړنې او
آګاهي سره موږ د هغوی د استعمال سره زياتره اشنا کوي (.)۲0۴:0
دغږ سیستم :له فني نظره د روان غږ لمن ،د يو محدود سيستم لپاره دي هغه
غږونه چې زيات لوړ وي د اضافه بار سيستم د السته راغلي سګنال د پېچلتيا
سبب ګرځي څرنګه چې که چېرته ډېر زيات آرام غږونه وي نو دا به د زمينې د
غږونو سره په ورته شدت سره ادغام کيږي نو بنا ا د غږ د تجاوز د مخنيوي
لپاره له دغو محدودو څخه الزم دي ،چې اضافه بار مايکروفون ته داخل نشي په
کارده ،چې مايکروفون دډېر لوړ آواز د سرچينې څخه لرې وي اويا هم د حده
زيات صوتي سيګنال څخه ډه ډه وشي.
له بل طرفه د مايکروفون ځای پرخآی کول په يو مناسب ځای کې او دالزم غږ
څخه ګټه اخيستل دلته هم بايد چې د غږ د سيګنال د ضعيف کېدو څخه ډه ډه
36۱

وشی همدارنګه لکه څنګه چې بيا وروسته يې غواړو نو په کار نده ،چې د
اصلي غږ تاثير له منځه يوسو.
څرنګه چې دابه بيا وروسته ولولو ،د خپاره شوي غږ ځانګړتيا ،بيا رغونه،
کوالی شو په مختلفو الرو سره تنظيم کړو.
 :۱د غږ لوړاوالی :د غږ د تقويې په تنظيم سره يا د مايکروفون په فاصلې سره
 :۲د غږ رنګ آمیزي :د غږ د رنګ آميزي کيفيت کوالی شو د غږ د طيف د
ضعيفو او قوي برخو په تقوې سره يا قصدي پېچلتيا په ايجادولوسره ورته تغير
ورکړ.
 :3د غږ د ماتېدو انعکاس :د مايکروفون د ځانګړې ډولونو او استکرار په
وسيله کوالی شو د مستقيم غږ نسبت د غږ د ماتېدو د انعکاس سره تنظيم کړو.
 :۴انعکاس :د تدابيرو په مرسته د دغو انعکاساتو کيفيت او مقدار د تنطيم وړ
دي
انعکاس (اکوستیک)
د سټوډيو د انعکاس خواص د دواړ اړخونه څخه د بررسي وړ دي.
 : ۱سټوډيو د جوړو شوو صحنو د غږ انعکاس او داچې په سټوډيو کې غږ
څرنګه رنګ آميزي کيږي او يا د هغې په واسطه انعکاس کوي دغه اړخ د
سټوډيو په طراحې پورې اړه لري ولې د صحنې مصلحت او اصول د غږ
اخيستلو کيفيت تر تاثير الندې راولي.
 : ۲کله چې د سټوډيو يو صحنه د واقعيت پر اصل جوړه شوي وي نو الزم دي
چې په هغه ډول لکه څنګه چې د هغې اورېدو ته انتظار لری پاملرنه وشي.
36۲

د ساري په توګه د سيند يو غاړې د صحنې تصوير ،چې دپژواک لرونکي غږ
سره ملګري اثر رامنځ ته کوي ،چې په سختی سره به قانع کوونکي وي
()۲0۵:3۵
 :3اکوستیک :د غږ ماتېدل يا د غږ د رفتر يا تګ بررسي په مختلفو محيطونو
کې تعريف کړو
 -۳۵ ،۵لنډیز
سره له دي چې کولي شو صوتي سيګنلونه په مستقيم ډول ديوه صوتي مقناطسي
کيسټ (نوار) په اوږدو کې چې په معقول سرعت سره حرکت کوي السته
راوړو .ولي داطريقه دلوړو فريکانسونو په اړه دويډيويې سيګنال دځينې طول
منونکي نه دي نوپدي وجه تنوب ابتکاري سيستمونه رامنځ ته شوي چې په هغو
کې ويډيويي څپي د ( )FMسيګنال باندې بدليږي دکيسټ په عرض کې دحرکت
په وخت کې السته راځې يعنې ضبط کيږي په دي طريقه کې دليکلو سرعت ډير
لوړ وي پداسي حال کې چې دکيسټ سرعت نسبتآ کم وي .دويډيويي کيسټ بايد
داسي جوړه شوي وي چې داستفادي وړ ستندردونو سره مطابقت ولري .ددغو
کيسټونو مختلف ډولونه يودبل سره دتعويض وړ ندي مقناطيسي کيسټي دمختلفو
موادو څخه جوړي شوي دي له هغي جملي څخه اکسيد فزيک دي ،اسيد
کروميوم ،داوسپني اوکسايد .دليي کبالت ،سينمايي فلمونه معمول دويډيويي نور
پرمخ منتقل کيږي دا ددي لپاره چې اړتيا په وخت کې هغي ته مختلف عناوين
ور زياتيږي يا يې ويل په بله ژبه واړول شي .مايکروفون هغه اله ده چې په
راډيو کې لمړی مقام لري .نوموړی اله کولی شي صوتي امواج دبرقي څپو په
مشابه يا هم رنګه تبديل کړي مختلف ډولونه لري.
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 -۳۶ ،۵د پنځم څپرکی څلور ځوابه پوښتنې
 -۱د يوې تلويزيوني خپرونې د السته راوړلو لپاره څو طريقې وجود لري؟
ب۴ :

الف3 :

د۵ :

ج۲ :

 -۲د کواډ په سيستم کې کومې طريقې په کار وړل کېږي؟
الف :غږ او کنترول

ب :غږ ،کنترول او فرمان ج :الف او ب سم دي

د :الف او ب ناسم دي
 -3د الکترونيکي تدوين شکلونه کوم دي؟
الف :د پيوند طريقه

ب :د منځکړيتوب طريقه

ج :الف او ب سم دي

د :الف او ب ناسم دي
 -۴متحرک يا خوځنده ګرافيک په څه شي کې کارول کېږي؟
ج :تلويزيون او وېب

الف :چاپي رسنۍ ب :تلويزيون
د :ټول سم دي

 -۵د سټوډيو اکوستيکي خواص له څو اړخونو څخه د بررسۍ وړ دي؟
الف :درېيو اړخونو

ب :دوو اړخونو

ج :څلورو اړخونو

د :هېڅ يو
 -۶د انسان غوږ له څو سايکلو تر منځ د اورېدلو قدرت لري؟
الف :له  ۲0تر ۱۵000

ب :له  ۱۵تر ۲0000

ناسم دي د :الف او ب سم دي
 -7د جهت له مخې مايکروفون په څو ډوله دی ،را ويې پېژنئ؟
36٤

ج :الف او ب

الف :څلور ډوله

ج :درې ډوله

ب :دوه ډوله
د :ټول غلط دي

 -8د مايکروفون ځانګړتياوې په څو ډوله دي؟
الف ۲ :ډوله

ج ۴ :ډوله

ب 3 :ډوله
د ۵ :ډوله

 -9د خپاره شوي غږ ځانګړتيا ،بيا رغونه له څو الرو کوالی شو تنظيم کړو؟
الف 3 :الرو

ب ۴ :الرو

ج ۵ :الرو

د :ټول غلط دي

 -۱0د سټوډيو د انعکاس خواص له څو اړخونو څخه د بررسۍ وړ دي؟
ب 3 :اړخونو

الف ۲ :اړخونو

ج :الف او ب سم دي

د :الف او ب ناسم دي

پوښتنه

ځواب

پوښتنه

ځواب

۱

ب

۶

الف

۲

ب

7

ج

3

ج

8

ج

۴

ج

9

ب

۵

ب

۱0

الف
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 -۳۷ ،۵مأخذونه
 :۱سون ،جرالدميلر .ترجمه:رحيميان ،مهدي .)۱380( .فن برنامه سازي
تلويزيون ،سروش تهران.
 :۲بالدوين ،هانتلي ،ترجمه:شاسي ،حميد ګر .)۱383( .انتشارات سروش ،اداره
قل پژوهش هاي سيما تهران.
 :3تيرل ،رابرت ،ترجمه ،رحيميان ،مهدي .)۱37۱( .ژورناليزم تلويزيوني.
دانشګاه سيما جمهوري اسالمي تهران.
FOR CHARLES AND IRENE MITCHEIL. TELEVISION :4
.THE CRITICAL. VIEW
5:TELEVISION:THE CVITICAL VIEW EDITED BOY
HORACF NFWCOMB UNEVERSITY OF TEXAS AT
.AUSTIN NEW YORK OXFORD 1982
 :6حيدري ،زبيح هللا ( .)۱390رهمنايي توليد برنامه هاي تلويزيوني .دپارتمنت
راديو تلويزيون پوهنځي ژورناليزم
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شپږم څپرکی
 -۱ ،۶د تلویزیوني خپرونو د تولید مخکې طرح
موخې
 :۱ددي برخي څخه موخه دا ده ترڅو زده کوونکي په ځانګړي توګه
دژورناليزم پوهنځې محصالن اومينه وال وکړاي شي.دتلويزون دخپرونو دتوليد
توکي ،مواد او دهغو دثبت وسايل په دقيقه توګه وپيژني او څرنګه چې الزم ده
په خپل وخت او ځاې يې وکاروي.
 :۲مينوال ياد خپروني چمتوکونکي دثبت تخنيکي وسايل کمره رڼا اچوني او
استعمال طريقي ،ډيکورونه او دابي پردي فن يعنې پس زمينه يا بګرونډ
لنز،نماګاني وپيژني
:3

چمتوکوونکي

مهارتونه،اوتدوين

درنګ

رواني

تاثيرات،

الرې،دحرکت

حرکت

اوتناوب،دحرکت

ارزښت،دنماګانو

تغير،درمزونو

حرکت،دانځور په ايجادولوکې تنوع او يو رنګ والي،ګرافيک،دطراحي
مراحل،په تلويزيون کې دخبري ګرافيک په کاروړنه،دتصوير نه بهر دغږ
داستفادي

څرنګوالي،مايکروفون،دوبله،دغږ

برابرول،لبسينګ،دتلويزيوني

سټوډيوکارګردان،اونورو کړنو سره پوره بلدتيا پيدا کړي.
ديوې

تلويزيوني

خپرونې

توليد

يوې

مخکي

طرحې

ته

اړتيا

لري،فکرونه+تصويرونه+غږونه=خپرونه اوبرابرونکي يا جوړونکي چې
پورتني درې عناصرپه الزمې بڼي سره ترتيب کړای شي نو د يوې بريالې
خپرونې په توليد او چمتوکولو باندې به تل الس بري وي او که چيرته داکار ونه
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شي کړلي نو اړوند توکې او عناصرټول متاثرکړي او ديوي بريالي خپروني
دچمتوکولو طمع يا انتظاردنه لري.نوريا رڼا،چې دانسان له بنسټيزواړتياوڅخه
ده.دي هغي له شتون نه پرته دهيڅ يوي پديدې دپيژندلو تصور به هم ونه شي
کړلې.هغه نقطي يا ټکي چې بايد هير يې نه کړو دادي،چې رڼا اچونه يو
ځانګړي تخصص يا مسلک دي،ولي هيڅ کله هم دتلويزيون په سټوډيو کې يو
مستقل فعاليت ندي،بلکې درڼا اچونې فعاليتونه بايد دتوليدي ګروپ دفعاليتونوسره
همغږې په مشوره او پوره تفاهم سره سرته ورسول شي.پدې څپرکي کې درڼا
بنسټيز اصول،محدود وي.کنټرول،درڼا اچوني ليکونه،رڼا جوړونکي،درڼا ضد
طريقه،درڼا په مرسته القايي مفاهم،درڼا په مرسته د تصويرافکټونه،پس
منظر،مکسر،دابی

پردی

فن،دصحني

جوړوني

مهم

قطعات،سيکلوراما،دصحني

سطحه

داختالف

نظر،دچت

په

وسايل،دصحني
دننداري

طريقه،دژورې نندارې څرنګوالې،دروغجنه منظره،دمتحرکو واحدونو ننداره،نما
يا منظره ،دشاټونوپه اړوند اصطالحات،دنما تاثير په ليدونکو،سريع نما،متوسطه
نما ،بد خويه نما،هغه شيان چې بايد دهغي څخه ډډه وشي ،دشاټ دغوره کيدو په
اړه څو ګټور ټکي کمره،دکمري جوړښت،دکمري په اړه څو مهم ټکي ،دکمرې
پرده،نماپيداکونکي،دسپينوالي توازن،دکمرې حرکتونه،درڼا په اړه څو ګټورې
مشورې په تلويزيون کې دڅيری جوړول لباس ،رنګ،درنګ ځانګړتيا،درنګ
او انځور ترمنځ اړيکه اونوري برخې پوره توضيح او تشريح شوي دي.

 -۲ ،۶د تلویزیوني خپرونو د تولید مخکې طرح
د تلويزيوني خپرونې د جوړونکي لپاره پکار ده مخکې له دې ،چې د يوې
خپرونې د توليد په طرح باندې پيل وکړي الندينۍ مخکې طرح دا راښايي ،چې
د يوې خپرونې توليد له کوم ځايه پيل شي تهيه کوونکي يا برابرونکي کومو
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نقطو او مسأيلو سره مخ وي ،ترڅو په دې برخه کې پوه السته راوړي او ديوه
مسلکي شخص په توګه اګاهانه د خپرونې په تهيه او برابرولو کې الس پکار
شي او ورباندې پيل وکړي; نه داچې ټولې کړنې يې تصادفي وي .د تلويزيوني
خپرونې د مخکې طرحې لپاره کولی شو الندې فورمول وړاندې کړو:
فکرونه  +تصويرونه  +اوازونه = خپرونه
د پورتني فورمول پر بنسټ د يوې خپرونې توليد د دريوو ( )3بنسټيزو عناصرو
څخه تشکيل شوي دي .لومړی فکر ،دويم تصوير ،او دريم غږ.
ددغو ټولو محصول يوه خپرونه کيږي ،خو هر عناصر ځانته کړنې لري.
لومړی ګام د يوې خپرونې د توليد په اړه د فکر له طرحې څخه پيليږي ،هغه
فکر ،چې د خپرونې د توليد يا برابرولو سبب ګرځي ،دا دوه ټکي په بر کې
نيسي .نوموړي دوه ټکي عبارت دي له :پيغام – موخه.
لومړی پیغام :پيغام بايد دوضاحت لرونکی وي ترڅو اړيکه په ساده او شفاف
صورت ټينګه شي.
دویم تصویر :د تصوير په اړه نه شو کولی خبرې خالصې کړو ،دا ځکه چې په
راتلونکي بحثونو کې د تصوير د جزئياتو او په هغې پورې اړونده مسائلو په اړه
پوره وضاحت ورکړ شوی دی .ولی نه شو کولی ،چې د تلويزيون ټول ابعاد د
طول ،عرض او ارتفاع او د تلويزيوني تصوير ځانګړتياوې روښانه کړو .د فني
وسايلو نه پرته ځيني نور مواد لکه :تمايالت ،احساسات ،نړۍ ليد خالقيت او د
تصوير اخيستونکي د کار څرنګوالی ،چې تصوير اخيستنه تأثير لري.
درېیم عنصر غږ :له دې څخه د خپرونې په توليد کې په مختلفو ډولونو ګټه
اخېستل کيږي او د زيات ارزښت او اهميت نه برخمن دي .د خپرونې
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برابرونکي ته پکار ده ،چې دغږپه پېژندلو سربېره د ثبت په تخنيکي وسايلو هم
وپوهيږي او يا ورسره پوره اشنايي ولري .هر تهيه کوونکی يا د خپرونې چمتو
کوونکی ،چې پورتني درې عناصر په الزم شکل سره ترتيب کړی شي .نو د
يوې بريالۍ خپرونې په توليد او چمتو کولو باندې به تل الس بري وي او که
چېرته دا کار ونه شي وکړای ،نو اړونده توکي او عناصر به ټول متأثر کړي او
د يوې بريالۍ خپرونې د چمتو کولو طمع يا انتظار د نه لري.

 -۳ ،۶په تلویزیوني تصویر پورې اړونده کړنې او د عناصرو شرح
په تلویزیون کې د رڼا اچونه
LIGHTING
کيدای شي انسانانو د نور (رڼا) په مورد کې ډېر کم فکر کړی وي ،دا ځکه چې
د ا غير لمس کوونکي پديده ده پرته له حجم څخه ،چې ډېره کمه پاملرنه يې ځانته
راګرځولي ده .انسانان د هغې پديدې په اړه ،چې نه لمس کيږي او فزيکي فضأ
هم نه اشغالوي کمه پاملرنه ورته کوي .راځې چې نړۍ د يوې لحظې لپاره يعنې
له رڼا نه پرته پرې فکر وکړو نو دا ډول وضعيت دوام به ډېر وحشتناک وي.
کله چې نور يعنې رڼا د انسان له بنسټيزو اړتياو څخه دی د هغې له شتون نه
پرته د هيڅ يوې پديدې د پېژندلو تصور به هم ونه شي کړلئ .همدا رڼا (نور)
دی ،چې د هغې په مرسته رنګونه له يو او بل څخه تشخيص او توپير کولی شو.
د هر شي په لېدنه کيدای شي هغې ته په يوه معنا قايل شو .رڼا نه يوازې دا چې
په عيني ژوند کې بلکې د انسانانو د تصوراتو په نړۍ کې هم وجود لري .هر
کله چې موږ د يوې پديدې او يا يوه شي په اړه فکر کوو ،د موږ به ذهن کې
هماغه پديده د يوې رڼا په بڼه تجسم کيږي .نو رڼايي زموږ د عيني او ذهني
ژو ند يو جز دی .له بل اړخ د رڼا د پيدا کېدو اختراع يا کشف د شپې تيارو څخه
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قرضداره يعنې مديون دی دا ځکه ،چې تياره انسان دې ته اړ ايستلی ترڅو هڅه
وکړي د رڼايي سرچينو ته الس رسی پيدا کړي .په اوس وخت کې په سلګونه
اختراګانې د بريښنا په شمول کولی شي د انسان د هڅو ،ګټو او پلټنو د زخمتونو
پايله د انرژي د موندلو او پيدا کولو په هکله وګڼو.
په دې پراخه نړۍ کې د رڼا هنر پراخه معناوې لري .په مخکنيو هنرونو کې
لکه نقاشي ،رسامي ،شعر ،او ادبياتو کې به يې د رڼا زياتې معناوې بيانولی .په
بله دوره کې ،چې سينما او د نوموړي پديدې نور ارزښتونه هم اختراع شول او
رڼا اچونه په تلويزيون او سينما کې په يوه پيچلي حرفه يې شغل باندې او په عين
حال کې په ظريف او حساس باندې بدل شوه.
هغه څه ،چې د تلويزيون پر صفحه لکه ډيکورونه ،مجريان ،رنګونه او
نورهرڅه چې د لېدو وړ دي نو د رڼا په مرسته دي .کله چې په تلويزيون او
سينما کې د رڼا يعنې نور د فني ځانګړتياو سره اشنا شو ،نو هلته به پوه شو،
چې چمتو کوونکي څرنګه د رڼا په واسطه ښکارول او پټول کولی شي مبالغه
کوي ،د لېدونکي نتجه مغشوش کوي ،پاملرنه هغو ټکو يا نقطو ته ور اړوي او
ځانګړی وخت القأ کوي او په لسګونه نور مفاهيم د رڼا په مرسته شرح کوي.
رڼا په تلويزيون او سيمنا کې د معناوو د انتقال په معنا هم دی او د هغې په کار
وړنه د زياتو تجربو او پېژندنو وړ ده يا لياقت يې لري .هغه نقطې يا ټکی ،چې
بايد هېر يې نه کړو دادي ،چې رڼا اچونه يو ځانګړی تخصص يا مسلک دی،
ولې هي څ کله هم د تلويزيون په سټوډيو کې يو مستقل فعاليت نه دی ،بلکې د رڼا
اچونې فعاليتونه بايد د توليدي ګروپ د فعاليتونو سره همغږي په مشوره او پوره
تفاهم سره سرته ورسول شي.
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 -۴ ،۶د رڼا اچونې اړتیاویې
سترګه د کمرې د لنز سره تشبيه يا پرتله کوي ددې لپاره ،چې سترګه لکه د
کمرې په شان د رڼا يا نور په خپرېدو سره په فضأ کې شيان په ځانګړو
خصوصياتو لکه رنګ ،بڼه (شکل) او نورو سره ثبت او تشخيص کوي ،ولې
دغه ورتوالی ډېر زيات نه دی ،دا ځکه چې هر هغه شی ،چې په سترګو ګورو
که چېرته يې تصوير واخلو نو ددې دواړو حاصل به يو له بل څخه توپير وکړي
دا ځکه ،چې کمره په کامله توګه د سترګې فزيولوژيکي خاصيت نه لري .له بل
طرف دا ثابته شوي ،چې سترګې هم ځيني نېمګړتياوې لري او کمره هم په
ځانګړي توګه پرته له رڼا څخه سمه دنده سرته نه شي رسولی .موږ په دوو
بنسټونو د رڼا اچونې ته اړتيا لرو:
 .1د رڼا تخنیکي اړتیا
تلويزيوني کمره يوازې نسبتا ً د محدودې رنګمايي تضادونه قبلوي د
ډېر ښه او با کيفيت تصوير د بيا رغونې لپاره يوه تنظيم شوي کاملې
رڼا ته اړتيا لېدل کيږي .دلته بايد د ثبت وړ سوژه د کمرې ډول ،لنزه
رڼا اندازه د رڼا شدت ،د رڼا سرچېنه بايد په نظر کې ونيول شي ،چې
طبيعي رڼا (لمر) لکه څنګه ،چې اړتيا ده او ورته اړتيا لرو ،که هغه
پوره نه شي کړی ،نو ناخوښه پايله به ايجاد کړي او يا به د تصوير
رنګه کيفيت متأثر کړي ،نو بايد پوه شو ،چې رڼا يعنې طبيعي رڼا بسنه
کوي پوره ده او که نه؟ د طبيعې رڼا په هکله په راتلونکو صفحو کې
پوره بحث شوی دی.
 .2هنري اړتیا
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رڼا يا نور اچونه په خلقت (پيدايښت) کې مرسته کوي .د صحنې له
فضأ څخه ،فاصله ،ابعاد يعنې طول ،عرض د شيانو شکل ته زياتوالی
ورکوي .رڼا اچونه کولی شي محيطي ځالوې او ځانګړي سبک رامنځ
ته کړي او ځانګړي محيطه بيا ورغوي يا يې تقليد کړي ،حتا يو
ځانګړي وخت او خاصو شرايطو او هوا حاالتو ته اشاره وکړي .رڼا
کولی شي نکتي برجسته يعنې واضح کړي او يا هغه پنهان يعنې پټي
کړي .د تصوير په ښايسته والي کې مرسته وکړي او عمالً او يا قصداً
هغې ته ناخوښي حالت ورکړي.
د پورتنيو دالليلو په نظر کې نېولوسره د رڼا د تنظيم پروخت کې د
تخنيکي او هنري اړتياوو سره پکار ده ،چې څو بنيادي ټکو ته پاملرنه
وکړو :کيفت ،جهت يا لوری ،شدت يعنې تېزوالی ،او د رڼا د پوښښ د
لوري تأثير ته.
 -1د رڼا کیفیت
د رڼا کيفيت تر هر څه زيات د رڼا په سرچينې پوري اړه لري په منل
شوي ترکيب کې په صفحه کې دوه ډوله رڼا وجود لري سخته يا شديده
رڼا (مستقيم) او نرمه يا ماليمه رڼا (تيته)
شديده په عمومي توګه د موضوع بڼه (شکل) او پيوند ښکاره وي او
نرمه يا ماليمه رڼا تضادونو ته کموالی ورکوي .شديده يا تېزه رڼا
سيورۍ ايجادوي په داسې حال کې ،چې نرمه يا ماليمه رڼا پرته له
سيورۍ نه وي .پاتې دې نه وي ،چې شديده رڼا د طبيعې او مصنوعي
سرچينو څخه راتيت کيږي او هر څومره ،چې د رڼا سرچينه کوچنی
وي د هغې شدت يا تېزوالی زيات وي؛ لکه :چې شمع يو سيورۍ
لرونکې رڼا ده په داسې حال کې ،چې ځيني د رڼا سرچينې په پراخه
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مجرا سره او د نرمو يا ماليمو رڼاګانو له جملې څخه پېژندل شوي
دی.
 -2د رڼا لورۍ
د رڼا يا نور اچونې تأثير د هغې زاويې سره کومه ،چې د کمرې د
محل سره متناسب تغيير کوي د رڼا لوری يا طرف ددې ټکي يا نقطې
په تعيين سره ،چې د موضوع کومې برخې روښانه کيږي او کومې
برخې په سيوريو کې پاتې کيږي او همدارنګه د سطحې د پيوند د بيا
رغونې د څرنګوالي سره عمده رول لري ،د موضوع واضح کېدل
ځانګړتياوې د رڼا ،د ځالګانو لوری د موقت وخت لپاره پټوي .د
بېلګې په توګه ،کله چې يوه فلزي سکه يعنې فلزي روپۍ د پورته خوا
څخه په عمودي توګه او يا د څنګ (اړخ) له خوا ورته په افقي ډول
رڼا ورکړو ،د زاويې او تصوير د تفاوت نتيجه يا حاصل يې کولی شو
په تصوير کې مشاهده يعنې وګورو.
 -3د رڼا شدت
د نور شدت يا تېزوالی د هغه مقدار نور څخه عبارت دي ،چې رڼا
اچوونکی يې د صحنې د اړتيا او غوښتنې په اساس د هغې مقدار يعنې
اندازه تعينوي ،ولې دا بايد هېر نه کړو ،چې د نور شدت يعنې
تېزوالی ،سرچينې ،فاصلې او د صحنې د موجودو رنګونو سره اړيکه
لري .رڼا اچوونکي يو متناسب مقدار رڼا د خپرونې د اړتيا سره سرم
تعينوي ،چې دغه معين تعين شوی مېزان يا اندازه له يو طرف هنري
تصميم دی ،چې د خپرونې کارګردان د هغې زيات مسوؤل دی او له
بل طرف تخنيکي اړخ هم لري ،چې اچوونکي خپل تصميم د
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کارګردان له مشورې سره همغږي کوي او وروستي يعنې نهايي
تصميم نېول کيږي.
 -4د رڼا د پوښښ طرف
د رڼا په اچونه کې دا يو له پيچلي مسايلو څخه دي ،ولې تل هم پيچلي
نه وي .کله چې سوژه پيچلتيا ولري د رڼا اچونې کار هم پيچلی وي که
چېرته سوژه محدوده او محدود شيان ولري نو د رڼا تنظيم به هم
محدود وي .د رڼا اچونې د پوښښ له ناحيې يا اړخ څخه مقصد دادی،
چې د کمرې محدوده کې تنظيم شي .رڼا اچونه د رڼا د رنګارنګ
وسايلو لرونکي خونه ده ،چې رڼا اچونه وکولی شي ترڅو رومانتيکو،
فضايي ،رمز لرونکي او نورو مقاصد القأ يا راونغاړي ډېره ستونزمنه
ده د رڼا اچونې مرکه يا ګردی مېز.
د رڼا اچونې په بنسټيزې طرح کې درې ډوله رڼا شته :اصلي،
ډکوونکي يا فرعي او شاتنۍ رڼا اړتيا ده ،چې په معمول ډول په مثلثي
بڼه تنظميږي.

 -۵ ،۶د رڼا اچونې بنسټیز اصول
شايد د رڼا اچونې ټول بنسټيز اُصول ،چې وکړی شي په ټولو برخو کې د هغې
څخه د يو ثابت فرمول په توګه استفاده وکړو ،ستونزمنه به وي؛ دا ځکه چې د
سټوډيو په داخل او بهر ته شرايط يا د سټوډيوګانو جوړښت ،ډېکورونه او ټول
امکانات ،پر هر ځای کې يو شان نه دي ،چې يوه واحده طرحه وړاندې کړي،
نو په هکله به يې ځانګړي او مطلقه قاعده له ستونزو خالي نه وي .سره له دې
الندې ټکي د رڼا اچونې د بنسټيزو اصولو په توګه پېژندل شوي دي:
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 .1د کمرې حساسيت
 .2پسزمينه Background
 .3د رڼا اچونې وسايل اصلي نور (کليد)
 .4ډکوونکي رڼا
 .5شاتنۍ رڼا
 .6د پس زمينې رڼا

 -۶ ،۶د رڼا محدودول او کنټرول
ددې لپاره چې د اړتيا وړ رڼا ته الس رسئ پيدا کړو او وکولی شو ،چې متوازنه
رڼا پکار يوسو اړ يو ،چې د رڼا د سرچينو رڼا يې کنټرول کړو ،کنټرول په
مختلفو الرو سرته رسيږي:
 .1د څراغ د توازن او ډول سره غوره شي؛
 .2د څراغ د فاصلې تنظيم تر موضوع پوري؛
 .3د رڼا تيت پرک کيدو په استفادې سره؛
 .4د رڼا د تمرکز په تغيير سره (د رڼا نقطه کول يا د رڼا تيت کول)
 .5د څراغونو غوره کول د رڼا د يوې مجموعې څخه څوڅراغونه؛
 .6د ديمر په استفادې سره (کاهنده)چې د رڼا د شدت د کنټرول لپاره
سره له دې،چې پرته له ديمر څخه هم کولی شو ،چې موثرې رڼا ته الس رسئ
پيدا کړوو اما تکنيکي کيفيت او ښوالۍ او د رڼا اچونې هنر د رڼا د کنټرول
کاملو امکاناتو ته اړتيا لري ،تر څو د رڼا اچونې اندازه ،د څراغونو توازن ،د
مختلفو صحنو لپاره د رڼا د سرچينو تنظيم د صحنې د حالت صيقلول او اريش
بايد ترکنټرول الندې وي.
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 -۷ ،۶د رڼا د کنټرول طریقې او وسایل
د مختلفو طريقو او وسايلو په مرسته کولی شو رڼا کنټرول کړو ،چې دلته د هغې
څو طريقې ذکر کوو:
 .1د رڼا د برخې صافي :د رڼا د برخې صافي په مختلفو ډولو وجود لري؛
لکه :د ښيښې وړې  Spam Glassد زنګ ضد د فوالدو سيمي
شبکه  ،Stainless Steel Wire Meshبرفک لرونکي پالستيکي
وسيلې  ،Forested Plastic Mediumغوړه ورېښمه ښيښه
 ،Oiled Silkد ژالتين سيمي شبکه  ،Gelatins Wire Meshد لنډ
وخت د استفادې لپاره نيمه شفافه نازک کاغذي پارچه Tracing

https://www.alzodigital.com/collec
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 ،Paper or Clothچې د سيوری لرونکي څوکۍ په وسيله په
دروازې کې وصل کيږي ګټور دي ،اما دا ډول صافي زيان يعنې تاوان
لري دا ځکه ،چې (اور اخېستونکي) دي.
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 .2برقي یا الکترونیکي کنټرول:
د برقي کنټرولونکي په واسطه کولی شو ،چې د رڼا د جريان هغه
مقدار يا اندازه ،چې د يوه څراغ څخه د تېريدو وړ وي کنټرول او په
نتيجه کې کولی شو د څراغ د رڼا شدت تنظيم کړو .د دغو وسايلو بې
شمېره يې د کلنو په اوږدو کې په تدريج سره تکامل کړی دی .د
کاهندي يعنې مقاومتي کاهندي  Resistance Dimmerپه نوبت
سره برق يا د مستقيم جريان لپاره مناسب دی او همدارنګه ارزانه او د
اعتماد وړ هم ده.
 .3د رڼا اچونې د کنټرول مېز  :Dimmerد رڼا د کنټرول د وسايلو له
جملې څخه دي ،چې نن سبا به تلويزيوني سټوډيوګانو کې د استفادې
وړ ګرځي د رڼا اچونې د کنټرول مېز دی په دغې طريقې سره کولی
شو ،چې په ساده ګۍ سره رڼا اچونه تنظيم کړو يعنې په مجموعي
صورت سره او يا په مجرد ډول به د رڼا د کنټرول سرچينې به
کنټرول کړو.
 .4د رڼا اچونې د کنټرول بڼه او کنټرول مېز :د هغو وسايلو له جملې څخه
دي ،چې د رڼا د ځال د کنټرول ،او رڼا اچونه کې مرسته کوي هغه
وسايل دي ،چې د څراغ په غاړه کې داغ يعنې (لکه) پيدا کوي.
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د دغو وسايلو له جملې څخه عمومي ترين يې د دروازې سيوری
اچونکي دي .نوموړي وسېله له يوې څخه تر څلورلوله يي پرو

(شکل
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/نورپردازی-در-عکاسی-پرتره/

لرونکي دي ،چې د قاب سره وصل دي ،چې دوراني ډول د څراغ په
الستې کې تاويږي او د سيورو اچونکو څخه په مختلفو طريقو په
سټوډويو ګانو کې ګټه اخيستل کيږي.

 -8 ,6د رڼا اچونې سبکونه
رڼا اچونه په کلي توګه په دريو سبکونو سره صورت مومي:
 .1رڼا اچوونکي Motan
 .2د رڼا ضد
 .3روښانه سيوری
د رڼا جوړونکی
379

په دغې طريقې کې مرکزي خطونو  ،جزيئات او سطحو ته پاملرنه کوي .دلته
موضو ،بڼه او مخکې طرح او الګو مطرح دي .ددې سبک ځالوې د اصلي رڼا
يعنې شديدې رڼا پناه کېدل ،واضح کېدل ،د شاتنی رڼا کمېدل او د تيت شوي رڼا
زياتېدل په صحنه کې رامنځ ته کيږي.
د رڼا ضد طریقه
د رڼا ضد روښنايي په مرکزي خطونو باندې اتکا لري .د موضوع واضح ښودل
او پيوند د رنګ علت د موضوع سطحه په کلي توګه حذف کوي .د رڼا ضد
روښنايي په زيني مواردو کې او يا هم په زينتي سيورو کې اسرار لرونکي
نمايشي ځالګانې ،د تصوير د اخېستلو پر وخت کې د لمر د مخامخ کېدو سره
مواجه يو .په دغو ټولو مواردو کې موضوع پخپله پرته له رڼا څخه د پسزميني
په مقابل کې روښانه قرار لري.
روښانه سیوری
د نوموړي سبک څخه د استحکام ،عمق او احساس د اېجاد لپاره کار اخلي او په
دقيق کنټرول سره درجه بندی سبب ګرځي او د دوه بُعدي ځالګانو او سيورو
جوړولو تفکيک السته راځي .زياتره عکاسان او نقاشان هم له همدې سبک څخه
ګټه اخلي او نوموړي سبک زيات لېدونکي لري ،دغه طريقه که چېرته په
ماهرانه توګه وکارول شي نو په زړه پوري پارونکې نېرو لري.
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يا په بل عبارت کله ،چې د رڼا سرچينه کوچنۍ احاطه د رڼا رامنځ ته کوي او
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رڼا اچونه دلته د روښانه سيورو په نوم يادوي ،نو په دغې حالت کې نوموړي
احاطه تياره سيوري نيسي .دغه هنري اصطالح ته د رڼا او تيارو د تمرکز
عکس کې ويل کيږي .دغه سبک د غم ،بدبيني او نااميدي د احساس راوړونکی
دی .رڼا اچونه کامالً په دغه سبک ددې باعث ګرځي ،چې د روان شناسي عمق
او د صحنې عاطفې ته
زياتوالی ورکوي.
د رڼا په مرسته د مفاهمو موخي ټاکل
رڼا نه يوازې دا چې د سوژه د وضاحت او جزئياتو لپاره پکار وړل کيږي،
بلکې مفاهيم هم خلکو ته ورښايي ،څرنګه چې رڼا اچونه په روښانه سبب يا
علت د خوشبختی مفهوم ورکوي په داسې حال کې ،چې ټينګه مايه د رڼا د نا
اميدی سبب ګرځي .رڼا اچونه په تضادي سمبول د تيار او ډرامايتک سمبول
څخه دي او کم تضاد يې د واقعيت بنسټ او مستند افاده کوي.
د رڼا په مرسته د تصویري افکټونو پیدایښت
38۱

د پروجکټورنو په مرسته،چې د توليدونکو شرکتونو له خوا ،چې کوم د رڼا يي
وسايل توليديږي او د متحرکو او رنګارنګ ځالګانې په داخل د سټوډيو کې يا
ستيژ کې ايجاد کړي؛ لکه :برېښنا ،ورېځ ،توفان ،باران ،واوره ،روانې اوبه،
شغلې ،دود او نور .دغه پروجکټورونه د معمول سره سم په داسې ځايونو کې
ځای پر ځای کوي ،چې وکوالی شي د سيکلوراما د پردې پراخه برخه وپوښي،
د اړتيا په صورت کې کولی شو د پراخه ناحيې د پوښښ لپاره څو دستګاوې د
همدې ډول څخه ځای پر ځای کړو .دغه پروجکټورونه کولی شي په ساعتونو
ساعتونو پرته له څارنې څخه کار وکړي او داسې ځالګانې اېجاد کړي ،چې د
منلو وړ وي او لېدونکي د هغې پر مصنوعي کيدو باندې بلکل پوي نه شي.
د رڼا د اچونې په موارد کې د پام وړ څو ټکي
له هغه ځايه چې د الندينيو ټکي مراعت د تلويزيوني سټوډيو د بنسټيزو کارونو
له جملې څخه دي او په هر کاري مورد کې بايد دغه ټکي په نظر کې ونېول
شي :د رڼا دتوليد سرچېنه په سټوډيو کې برق دی او له برق څخه ګټه اخېستنه
پرته له خطره نه ده .نو په دې اساس بايد دغې امر ته جدي پاملرنه ولرو .د برق
د سيمونو انتقال رڼا سرچينې او يا نورو وسايلو او تجهيزاتو ته يوازې داچې
سيمونه بايد پوښښ ولري بلکې د اضافي محافظه يي سېستم لرونکي بايد هم وي
او د برق د سېستم تمديد د مسلکي اشخاصو له خوا بايد صورت نېولی وي ،د
سيمونو له ګډوډۍ او پېچلتيا څخه بايد مخنيوی وشي .د برق سيمونه تنظيم شي
نه يوازې دا چې د توليدي ګروپ او مجريانو سره په تماس کې وي ،بلکې د تلو
راتلو لپاره هم موانع ايجاد نه کړي ،د کمرو کارکوونکي او د غږ اخېستونکي
يعنې سونډ مينان حرکت وکړی شي ،دا ځکه ،چې کيدای شي ،چې د دوامداره
تماس په صورت کې امکان لري سيمونه ازاد او همدارنګه د کمرې د حرکت په
وخت کې د تصوير د فلمبردارۍ کې دټکان د رامينځته کېدو سبب شي.
38۲

د رڼا سرچينې بايد د کمرې له ديد څخه بهر وي .د رڼا سرچينې حرارت
توليدوي او دغه حرارت کېدی شي د سټوډيو پر وسايلو باندې بد تاثير
وغورزوي ،مجريانو او همکارانو د ناراحتۍ سبب شي او پر مېک اپ او
مجريانو باندې بد تاثير اچوي ،د رڼا د سرچينو په نظر کې نېولو او د هغوی
حرارت د توليدولو د الرو وړاندوينه ولري.
داومداره ګټه اخېستنه ممکن د څراغونو د انفجار يا سوزولو سبب شي ،نو په
کار ده ،چې د څراغونو مقاومت په نظر کې ولرو او د هغوی مقاومت او د ګټې
اخېستنې وخت بايد وسنجول شي .کله نا کله يا وخت نا وخت د معمولي فلترونو
(کا غذي) څخه د څراغونو په مقابل کې ګټه اخېستل کيږي .د دغو فلترونو ساتني
ته هم بايد متوجه واوسو دا ځکه ،چې هغوی څراغونوته نېږدې قرار لري او
کېدای شي د څراغونو له حرارت څخه اُورو اخلي.
د رڼا سرچينې بايد داسې تنظيم شي ،چې د غږ ،کمرې د حرکت او تصوير
اخېستلو ته کومه موانع رامنځ ته نه کړي ،د ډيکورو د انتقال او نصب لپاره
مزاحم نه شي .د رڼا د زياتو سرچينو تنظيم د برق د توليدسرچينې په نظر کې
نېولو سره صورت ومومي.
د رڼا شدت بايد د لنز د حساسيت او دکمرې د ډول سره وسنجول شي ،کله د رڼا
څخه د زمان او مکان يعنې د وخت او ځای لپاره هم ګټه اخېستل کيږي .په
داسې مواردو کې بايد زيات دقيق واوسو ،چې زمان او مکان حساسيت هېر نه
کړو ،رڼا د سهار په وخت کې او وروسته له غرمې څخه د غرمې د رڼا سره
توپير لري .دغه توپير په رنګ او ځالوو په وخت کې وي رڼا د غرمې په
وروستيو کې زياتره د سوروالي علت زيات او ټيټې زاويې لرونکې وي .په
داسې حال کې ،چې په غرمه کې رڼا په عمودي زاويه کې وي او سوروالي
383

علت يې کم وي .همدارنګه د اسماني رنګ په ژمي کې د محيطه وضعيت
داوړي د وضعيت سره توپير لري او د رڼا اچونې طرح بايد دغه موضوع په
نظر کې ولري ،حتا جغرافياوي محيطونه هم تفاوتونه لري کله ،چې د داسې
مناطقو د بيا رغونې يا را پيدا کېدو په وخت واقعيت بايد په نظر کې ونيول شي.
د سارې په توګه د اروپا اسمان د حاره منطقو د اسمان سره توپير لري.
د پورتنيو ټکو يا ډول د ټولو محافظتي ټکو او د رڼا د اچونې په مورد کې
توصيه نه ده بلکې بې شمېر نور موضوعات هم وجود لري ،چې د تلويزيون په
سټوډيو کې بايد هغې ته پاملرنه وشي.

 -۹ ،۶پس منظر Background
د صحنې جوړونه په خپله هره بڼه کې د پسزمينې يعنې بګراونډ لرونکي وي او
نوموړي پسزمينه په لېدونکي باندې تاثير لري ،دا ځکه که څوک وغواړي يا ونه
غواړي د کتوونکي د ليدو لوری ورته ورښوئيږي او له هغې څخه متاثر کيږي.
يوه ټکی بايد په ياد ولرو ،چې يو شمېر ځيني وخت د پسزمينې په عوض د
(صحنې شاه) عبارت په کار وړي ،چې دغه دواړه يو د بل څخه توپير لري .د
صحنې شاه هغو سطحو ته ويل کيږي ،چې د صحنې په انتها کې قرار لري؛
بلکې هغه پنجرې او دوراوزې  ،چې د عمق او فضأ د ايجاد لپاره په کار وړل
کيږي .په تېرو وختونو کې چمتو کوونکي دې ته اړ ول ،چې تر څو د پسزميني
په اړه زيات فکر وکړي تر څو مطلوبه نما د هغې څخه په الس راشي ،ولې
اوس د کروماکي په مرسته د (آبي فن پرده) او معاصره تکنالوژي په زياتره
خپرونو کې په ځانګړي توګه خبري خپرونې د پسزمينې ستونزه د کروماکي په
مرسته حل شوي ده .ولې په مخکنيو په نورو خپرونو کې لکه تلويزيوني
نندارې ،ډرامې ،سريالونه او نورو کې ساده او پيچلي پسزمينې ته اړتيا شته
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ترڅو مطلوبه محيطه سترګو مننونکي ،د نظر وړ مفاهيم ،چې پيغام تقويه او
رامنځ ته کړي .لکه څرنګه ،چې پورته يې يادونه وشوه په سټوډيوګانو کې پرته
له کروماکي څخه د غير الکترونيکي پسزمينې څخه استفاده کيږي ،چې د هغې
ساده بڼه ځوړنده پردې تر څو ،چې پيچلي پسزمينه د مختلفو مقاصدو لپاره پکار
يوړل شي ،ولو چې نن ورځ له کروماکي څخه پراخه ګټه اخېستل کيږي ،او
الکترونيکي امکانات د صحنې جوړونې يو شمېر اړتياوې نه شي پوره کولی ،په
کروماکي سربېره څو ډوله کروماکي وجود لري ،چې په الندې ډول دي:
 .1قهرجنه پسزمينه
 .2تصويري پسزمينه
 .3د نقاشۍ پردې
 .4عکسونه
دا بايد هېر نه کړو کله چې وغوښتل شي پسزمينه په زياتو صنفونو وويشو ،د
هغې هر ډول نوي کيدای شي ،چې د ذکر شوو ډولونو له يوه سره اړيکه ولري،
نو په دې اساس په پورتني تصنيف باندې تاکيد صورت نه مومي ،چې د
پسزمينې ټول ذکر شوي ډولونه يې خالصه کړي دي .له بلې خوا د توليدونکو
نوي السته راوړنې او د تکنالوژي د پرمختګ په حال کې امکانات او د بې
شمېره نورو امکاناتو د برابرولو لپاره په دې اړه مطلق حکم ورکول د تېروتنې
نه به خالي نه وي.

 -۱۰ ،۶الکترونیکي پرده جوړونه او کروماکي
نور نو د تلويزيون ساده انځورونه والړې يو رنګ يا يو نواخت پسزمينې يا
بګراونډ سره د لېدونکي لپاره د منلو وړ نه دي ،ځکه چې د يوې کمرې خپرونې
نن سبا لېدونکي نه شي رضا کولی .نوې تکنالوژۍ د خپرونې جوړونکو ته دا
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هوښيارتيا يعنې قابليت ورکړی ترڅو هغه څه ،چې يو وخت ورته ارزو او خيال
وه نن ورځ په واقعيت باندې بدل شوي دي .هغه څه ،چې په تېرو وختونو کې د
تصوير يا انځور ترکيب يا ښودل يوه پيچلي دنده وه او محدوديت سره به ناقص
سرته رسېدل اما نن ورځ آساني سره او په طبيعي بڼه هر څه توليديږي .دا نو
نوره زياتي کومه ستونزه نه ده ،چې شين اسمان کې وريځې راپيدا شي او يا هم
د سټوډيو په داخل کې د ګچ چت جوړول او يا هم د کروماکي يا آبي پردې په
مرسته يوه کوچنی سټوډيو دومره لويه او پراخه وښودل شي ،چې تصوير يې
لېدونکي ته ستونزمن وي د کروماکي په مرسته د خپرونو د نشر سټوډيوګانې او
خبرونه په داسې ډول ديکور کړو ،چې په حقيقت کې د دا ډول سټوډيو ايجادول
ستونزمن او حتا ناممکن دي.
په تلويزيون کې ددغې دندې کار يا سرته رسول د الکترونيکي تجهيزاتو په
غاړه دي .اصل ترين سېستم ددغې کار تر دوو عنوانونو الندې مطرح دي:
 .1پټول  :Overlayپه داسې برخو کې د يو انځور په واسطه د بل
انځور برخې پټوي
 .2حګ کول (توږل)  :Imlayپه دا ډول برخو کې د يوه انځور څخه د
بل انځور خالي فضأ ته بل انځور پيوست يا رسيږي په زياتره مواردو
کې نوموړي امکانات په يوه ميکسر پورې تړاو لري ( Electronic
 .)Switchنوموړی عمل په مختلفو نومونو سره پېژندل کيږي ،چې له
هغې جملې څخه يوه يې کروماکي  Chromateدی يا هم د آبي
صفحې فن او نقاب جوړنه

 -۱۱ ،۶میکسر
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د تلويزيوني سټوډيوګانو اړينو او اساسي وسايلو څخه يو هم ميکسر دی .هر
هغه څه ،چې نن سبا د تلويزيون پر صفحه لېدل کيږي پرته له ميکسر څخه
د دا ډول تصويرونو توليد ناممکن دی .د الکترونيکي انځورونو د ترکيب د
ځانګړو وسائيلو غوښتونکي دي ،چې ټولو کې ميکسر د زړه حيثيت لري.
کله ،چې د تصوير د ليږدولو څو سرچينې موجودې وي يعنې يوه يا دوه
کمرې وي او ورسره د تيلي سنيما دستګاه هم د استفادې وړ وګرځي هغوی
ټولې ميکسر سره وصل دي او يو تغيير ورکوونکی سويچ کولی شي په
سرعت سره د يوې سرچينې څخه بلې سرچينې ته تغيير ورکړي پرته له
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دې ،چې احساس يې وشي هغه سويچ ،چې دوه الکترونيکي تصويرونه په
خپل وار يا نوبت د يو او بل ځای ناستی ګرځوي نو پکار ده ،چې دی هم
پخپله الکترونيکي وي بل هيڅ ډول ميخانيکي وسيله په دا ډول سرعت سره
ددې کار په سرته رسولو باندې قادره نه ده.
د آبي پردی فن Chromakey
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کروماکي يا (آبي پرده) فن دا هم د الکترونيکي سويچ په واسطه د دوو
تصويرنو برخې يو له بل سره ترکيب کوي .کروماکي د متحرکو
موضوعاتو ترکيب په هر سرعت او پيچلتيا ظرافت يا نازک والي سره
قابليت يعنې لياقت په مرکزي خطوطو کې هم لري.
(د کروماکي الزم مراحل او ټول اطالعات) له اصلي تصوير څخه اخلي او
په دا ډول عمل کوي .لومړۍ ګڼه انځور (( )۱انسان يا مجري) د آبي رنګ
پسزمينې په مقابل کې واقع کيږي ،کمره د آبي خواوو اطالعات (په هره
لحظه کې انځور په هر ځای کې) په مرتب طريقې سره سويچ ته منتقل
کوي .سويچ په داسې ډول عيار شوي وي ،چې آبي رنګ حذف کوي او
دهغې پرځای دويمه ګڼه انځور يا نهايي انځور ،چې د آبي پسزمينې پر ځای
دی ښکاروي مجري د پسزمينې پر مقابل کې نندارې ته وړاندې کيږي ،چې
د آبي رنګ ځای نوي انځورونو نيولی وي .له مجرې څخه د تصوير امتياز
اخيستل د ډيکور په مقابل کې ،چې بل شی ندی يواځې يوه آبي پرده کامالً
ښکاره ده او دغه فن تلويزيوني توليداتو ته لياقت او توان وربښي .په هيڅ
وجه کومې بلې وسيله سره پرتلنې وړنده .آبي رنګ په دې دليل د معياري
رنګ په عنوان پکار وړل کيږي ،چې د هغې حذف کول د اصلي انځور
څخه ساده نظر نورو دوو اصلي رنګونو (سور او ژېړ) ته دي .د انسان د
پوستکي رنګ ناچيز يعنې ډېر لږ آبي رنګ د (صفر) په حدودو کې لري .د
پرمختللو وسائيلو او تجهيزاتو په اساس کروماکي کولی شي د نورو رنګونو
څخه په پسزمينه کې ګټه پورته کړي .البته د کروماکي څخه په ګټې
اخيستنې سره پکار ده ،چې ځينې ټکي مراعت يا رعايت کړو؛ د سارې په
توګه :پکار ندي ،چې د پسزمينې پر مقابل کې د داسې ځال لرونکو شيانو
څخه ،چې خپل برق پسزمينې ته ور انعکاس کړي او همدارنګه د لوبعاړو
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او مجريانو لباسونه پکار ندي ،چې آبي او يا آبي ته ډېر ورته وي استفاده
وشي.
بله ستونزه د شيانو په مرکزي خطوطو پورې اړه لري ،چې د پسزمينې مخ
ته راځي د مرکزي خطوطو نامشخص مبهم کيدل .د سيګنالونو د تداخل
سبب ګرځي او د لړزه لرونکو انځورنو سبب ګرځي د مجريانو د سر
ويښتان هم امکان لري ،چې په انځور کې همدا ډول ښکاره شي.
که چېرته لوبغاړي د جادي په اوږدو کې دکمرې په لوري حرکت وکړي نو
د سټوډيو ورغوي يا سطحه هم بايد په آبي رنګ باندې وپوښل شي .ددې
صحنې لپاره دوامدراه طريقه يا الره د آبي پارچې پهن کول د سټوډيو په
ورغوي يعنې سطحې باندې دي .د هغې رنګ کولو لپاره ولې په دې
صورت کې بايد متوجه واوسو ،چې د پردې د وصل کيدو ځای د پسزمينې
د ديوال سره چت او چميوله نوي داځکه ،چې د کمرې سيګنال چت او
چميول ځايونه په واقعيت کې تور ارزيابي کوي نظر آبي ته .ټول چت او
چميول ځايونه پکار ده په دقت سره رڼا ورکړو ترڅو ،چې ټول ستونزمن
سيوري جوړونکي د کمرې څخه حذف شي داځکه ،چې ټول د انځور په
ميدان کې او يا په ځانګړي توګه په ورغوي کې راولو واقعيت بايد ولري او
د لوبغاړو سيوري وکولی شي د اندامونو الندې ولېدل شي څرنګه کوم
سړی ،چې سيورۍ نلري لکه انګار ،چې په هوا کې المبو وهي.
الکترونيکي سويچ کوم ،چې له آبي پسزمينې څخه مخکې زمينې کنټرولوي
د مختلفو رنګو په پېژندلو کې هم قادره وي .دغه وسيله د هر ځال انعکاس
لپاره له يوې څخه زياتې د کنټرول تکمې لري او د دستګاه د سيوري په
لېدو سره توپير په آبي غليظ کيدو کې تشخيص کوي د دستګا د خپرونې
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ليکل په داسې توګه دي ،چې په دغې نقطې کې (د سيورو توروالي)
متشغلي سرچينې ته منتقل يعنې تور سويچ کوي اما تور سيوري غليظه بدتر
د مکمل سيوري د ورکيدو څخه دي .نو په دې اساس تور ه مايه کولی شو
ابرو رنګي ته تقليل ورکړو – سربېره پردې کروماکي د يوه نوي توليد سره
()soft edged generatorپه دې باندې قادر دي د حذف شويو سيورو
په ځای نور سيوري جعل يا دوکه کړي په درجو باندې راکم کړو د
کروماکي سيستم سربېره کروماکي د نرمې غاړې په راپيدا کيدو Soft
 Edged Generatorقادره ده ،چې د حذف شويو سيورو پرځای نور
ستوري (جعل) يعنې توليد کړي.
کروماکي د صحنې د جوړونې له محبوبو طريقو څخه دي .دغه فن نه
يوازې داچې د پسزمينې په جوړونه کې بلکې د مخکې زمينه کې هم
دځانګړي ځالګانو د انځور جوړونې لپاره پکار وړل کيږي .د کروماکي په
مرسته کولی شو په يوه صحنه کې يوه مجري اوه يا اته ځلې تکثير کړو .د
شيانو غټ جوړول نظر انسان ته الوتونکی قالينچه او لسګونه نور موارد د
کروماکي کيدای شي د استفادې وړ وګرځي.

 -۱۲ ،۶د صحنې جوړونې مهم وسایل
کله چې کارګردان د خپلې خپرونې په مورد کې فکر کوي او د نظر وړ
صحنې په مورد کې تصميم نيول کيږي او د صحنې جوړونې د
متخصصاتو د نظر تبادل پيل کوي او کله د خپرونې متن د اړتيا پر بنياد د
کارګردان ته وړاندې کيږي په دغې وخت کې د ټولو امکاناتو په اړه او
محدوديتونه لکه د سټوډيو جوړښت ،مساحت ،د کمرو حرکت ،د بوم اواز،
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د رڼا اچونه ،بودجه ،کاري نيرو او اړونده نور مواد په نظر کې نيول
کيږي.
هغه وسايل کوم ،چې د صحنې د جوړونې لپاره د استفادې وړ ګرځي ډېر
زيات دي د مختلفو مواردو او وسايلو څخه ،چې هره ورځ ورڅخه د
توليدي موسساتو په مرسته لخوا د هغوی پر شمېر کې زياتوالی راځي .د
ټولو کارونو او کړنو نوم اخيستل ستونزمن کار دی ولې په کلي توګه هغه،
چې په کلي توګه د صحنې جوړولو لپاره د استفادې وړ ګرځي عبارت دي
له:
 .1تختونه Flat
 .2د صحنې قطعات يعنې وړې پارچې ،چې مخکې تر مخکې جوړې
شوي درې بعدي يعنې درې روخه درې مخه
 .3نيم روخه قطعات
 .4د سټوډيو د اطراف پردې
 .5پسزمينې يا بګراونډ
 .6الکترونيکي پسزمينې
 .7د متحرک تصوير پسزمينې يا بګراونډ
مستطیلې تختې Flats
ستندردې تختې يا قطعات دي يو وخت دا د تلويزيون په صحنو کې د استفادې
وړ وسايلو له جملې څخه وه .ولې نن سبا د عدم استحکام او بي ثباتي د نه لرلو
سره ډېر کم د استفادې وړ ګرځي .پاتې دې نه وي ،چې د لتو يعنې تختو
استعمال له سيمنا څخه تلويزيون ته الره پيدا کړي ده.
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لتي يعنې تختې ،چې د لرګي د قاب څخه چې سپک وزن لرګي پرمخ د درې
مخه تختې او يا هم د نه سوزيدونکي ضمتا څخه جوړيږي .نوموړي څلور اړخه
سطحه کله د نيمه شفاف کاغذ په واسطه هم پوښل کيږي .ددې پرځای ،چې په
ديوال باندې نصب شي يا هر ډول بله ځال ،چې د هغې پرمخ ور برابره شي .په
معمول ډول د تختو د ټينګولو لپاره د تکراري طريقو څخه استفاده کيږي.
د تختو ډولونه
زياتره تختې يا لتې يوه مخه وي ولې کله ،چې تختې يا لتې د ديوال د داخلي او
بهرني سطحو ځای ناستۍ شي د دوه روخه يا دوه مخه تختو څخه استفاده کيږي.
منځنۍ تختې هم وجود لري ،چې ډېر کم استعماليږي يوازې د ډيکور د ښايست
او د تنوع يعنې رنګا رنګ د رامنځ ته کېدو لپاره دغه طريقه د تختو د وړوکي
سيکلوراما ځای هم نيسي.

 -۱۳ ،۶د صحنې قطعات
په سټوډيو کې زياتره قطعات مخکې جوړ شوي وجود لري .دغه قطعات په
مختلفو شکلونو لکه ددروازه ،پنجره ،المارۍ ،تاقچه ،ديوالي بخاري او نور
وجود لري ،چې د اړتيا سره سم دغه قطعات د دوه مخه تختو پرمنځ کې
ځای پر ځای کيږي .د يوې خونې د ديوال مکمل نما برابره وي ،اما امکان
لري ،چې د نوموړو قطعاتو ځيني د پکار وړنې عيبونه ولري ،چې قطعات
يو ځای شي او ډېر وزن پيدا کړي او موازينه له السه ورکړي.
د مخکې جوړو شو قطعاتو بل ډول ازاد قطعات نوميږي په دغو قطعاتو کې
درې روخه په مختلفو مقياسونو وجود لري؛ لکه :زينې ،منځنۍ سرطاقونه،
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مکعبونه ،او مستطيلونه ،له دغو قطعاتو څخه کولی شو د صحنې ارتفاع د
زياتوالي لپاره د شاخي يا چنګګ په شان استفاده کوو.
نیمه روخه قطعات
نيمه روخه قطعات د څو پوسته تختو له ورقو يا هغې ته ورته موادو څخه
جوړيږي .دغه قطعات د نظر وړ روخه د نظر وړ نماکې راځي او د لرګي
د وسيلې په واسطه دريږي او يا د تختې يعنې لتي سره نږدې د يوه وزن
لرونکي پايې په واسطه ساتل کيږي .ولو چې نيم روخه قطعات په دروغجن
ډول په صحنه کې ځای پر ځای کيږي .اما په ننداره کې له ليرې فاصلې
څخه په ځانګړي توګه له مقابل لورې څخه واقعيت ته نږدې دی په داسې
حال کې ،چې زاويه لرونکي نندارې کې نوموړي قطعات د نظر وړ ګمان
له منځه وړي.

 -۱4 ،۶سیکلوراما
(سيکلو) سيکلوراما د  Uپه شان نازک جوړښت لري ،چې په وړوکو
سټوډيوګانو کې د بګراونډ په عنوان وجود لري .سيکلو د صحنې جوړونې
د ډېرو مهمو وسايلو له جملې څخه دي .صافه او يو السي سطحه يې په
عادي صورت يو خنثی يعنې بې ګټې بګراونډ جوړوي .همدارنګه کولی شو
سيکلو د رڼا مقابل کې زينتي صحنو بدله کړو .سيکلو پکار ده ،چې صافه
او پرته له ګونزو يعنې کات او ماته نوي ،رنګونه يې سپين ،روښانه
ايرورنګي ،ټينګ ايرورنګي ،توره ،روښانه او ټينګه آبي وي .د سيکلو
لپاره په اوس وخت کې زياتره آبي رنګ غوره کوي .داځکه چې د
کروماکي رنګ آبي وي.
393

(شکل
)۶:۱0https://www.bcu.ac.uk/cur
zon-street-studios

(شکل
)۶:9https://listings.concourse.co/e
n/listings/373811-photography-

 -۱5 ،۶د صحنې د ورغوي په صیقل یا آرایش په مورد څو ټکي
د تلويزيوني سټوډديو زياتره ورغوي يوه ځانګړي طبقې تشکيلوي ،چې يوه
نه خويدونکي رنګ مسطح اوله اکوستيک نظره لږ شان ارتجاعي دروازي
د انعکاس د کموالي لپاره د حرکت لپاره مناسب دي .د سټوډيو ورغوي
زياتره د لينو (( )Linomalله بې ګټې پارچې يعنې ټوټې څخه،چې له موم
څخه جوړ شوي وي) د کمرې حرکت د اسانتيا لپاره اړين دي.
د صحنې د ورغوي د طراحي طریقه
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د اړتيا په صورت کې کله ،چې د صحنې ورغوي انځور په قاب کې ځای
نيسي په مختلفو طريقو سره کولی شو هغه طراحي کړو لکه :د کاغذ فرش،
د کاڼو چغل ،خاوره ،قالين،سترنجي الګو  ،کاشې ،خښتې او نور .په ځينو
سټوډيوګانو کې د الګو جوړونې ماشينونه وجود لري ،چې مختلف تزئينونه
د صحنې پر ورغوي لکه د کاڼو فرش ،خښې لګول او نور تزئينوي .دا
ډول نقشونه يوه اسانتيا لري هغه داده ،چې د کمرې د حرکت په الر کې
موانع نه ايجادوي .ولې ددې ډولونو نږدې نما قانع کوونکي نوي او په بې
رنګه نيم مرطوب کيدو سره پاکيږي.
د هغو فرشونو څخه لکه :قالينه ،اوټغر کله ،چې کمره په درې پايو باندې
حرکت کوي غږ د هغوی لپاره اجباري نوي کيدی شي ،چې د صحنې د
ډيکور په ورغوي کې ورڅخه استفاده وشي غږ اخيستوونکي د هغې پکار
وړنې څخه راضي دي دا ځکه،چې اتوستيک يعنې د غږ ماتولو خصلت
نلري.
همدارنګه د صحنې د ورغويې موقت ارايش د هغو رنګونو په مرسته ،چې
په اسانې سره پاکيږي نږدې ځال چې واقعيت ته نږدې وي لکه :پياده رو،
سرک او نور ايجاد کړو .د صحنې د ورغويې د پوښلو لپاره د نورو موادو
څخه هم استفاده کيږي ،چې دغه مواد ولو چې پخوانۍ طريقه ده ولې تر
اوسه له دې چې قالبې پارچې يا قطعات لکه مجسمې ،ستنې ،د ګاڼو فرشونه
او نور په داسې ظرافت سره وجود لري ،چې حتی له نږدې څخه نشو
کولی ،چې د هغې مصنوعي والۍ احساس کړو ،سره له دې د اړتيا پر بنياد
د صحنې د ورغويي د پوښلو لپاره،چې الندې يې نومونه اخيستل شوي کار
اخيستل کيږي.
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( Peat .1تورب) د وښو سره نا رسيدلی سکاره ،د خاورې په ځای.
 .2د ارې خاوره يا بور ،د واورې پر ځای( ،په سپين ژېړ قهويي ته
مايل او تينګ قهويي)؛
 .3د پښې لرګي ،د جغل پر ځای له اواز پرته (واقعي جغل غږ
توليدوي)؛
 .4د پولي دانی استرين (يو ډول پالستيک دی) ځيني وختونه دغه
عناصر د واورې په ځای کارول کيږي (اما امکان لري ډېر سپين
وي)؛
 .5وچې پاڼې د بهرنۍ صحنې لپاره واقعيت وربښي په اطراف کې
تيت کيږي.
هغه مهمې نکتې ،چې مختلفو موادو د تيت کولو لپاره د صحنې په ورغوي
باندې په نظر کې لرو دادي :نوموړي مواد بايد اور اخيستونکي نه وي ،چې
وسايلو ته کومه صدمه يعنې ضررونه ورسوي ،د کمرې داخل يا څراغونه او يا
د کمرې پايې ټيرونه او يا دغږ بوم ته ستونزه ايجاد نه کړي او زنګو ضد وي
او سوليدلي نه وي نو په همدې دليل له مالګې او شګې څخه د صحنې ورغوي
لپاره ګټه نه اخيستل کيږي.
د رڼا په مرسته د صحنې د ورغوي طراحي
رڼا د تلويزيوني توليد د عمده وسايلو له جملې څخه دي ددغې وسيلې څخه ،چې
د صحنې د جوړولو سره نږدې پيوند لري د صحنې د ورغوي په طراحي کې
هم بې شمېره په کار وړنې لري ،ولې د تجهيزاتو په واک لرل دقت او کافي
تجربې لرل غواړي.
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د رڼا په واسطه زينتي الګوګانې د سيوري اچوونکو په صورت کې د رڼا د
مستقيمې ځال په صورت کې رڼا د ځانګړو څراغونو په مرسته (ځال لرونکي
څراغونه الګولرونکي) پيدا کوو .په دغې مورد کې د څراغ او غوڅ شوي شکل
په منځ کې فاصله متناسبه وي چې رڼا د وړوکي سرچينې څخه په عمودي
صورت وځليږي .د رڼا څخه استفاده کول ستونزې او محدوديتونه هم لري.
 .1سطحه په کار ده ،چې په روښانه رنګ پرته له الګو څخه وي .د رڼا
الګوګانې د ټينګو اطرافو پرمخ جل او بل تزيني انعکاس نلري؛
 .2د رڼا د ځال په مسير يا الره کې په کار نه ده ،چې ډيکور او يا نور
شيان ځای پر ځای شي؛
 .3په عمودي زاويه کې پرته له ځال څخه به مطلوبه ځال السته را نه
وړي؛
 .4محافظتي ټکي له هغې جملې څخه د څراغونو زيات حرارت ،چې
غوره ځال په نظر کې وي.
د صحنې په ورغوي کې د اختالف رامینځته کېدل
کله داسې پيښيږي ،چې د نمايش پروخت کې د صحنې ورغوي د ناهموارې
ځمکې ،چې الندې ژوروالۍ ولري نما ښايي .په دغې حالت کې د سټوډيو يو
مسطح ورغوي نه شي کولی د نما د واقعيت ځواب ورکوونکي وي او له بل
اړخ ظاهراً د صحنې په ورغوي کې د اختالف رامينځته کېدل په داخل د سټوډيو
کې ناممکن انعکاس کوي ،ولې داسې نه دي .د داسې حالت د نمايش لپاره
مختلفې طريقې وجود لري.
ددغو طريقو څخه يوه طريقه داده ،چې د مکعبونو څخه ګټه اخيستل ،مايلې
سطحې د آرې بور خلطي بله طريقه غوڅول يا  cutدي ،يعنې کله چې لوبغاړي
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دروازه خالصوي په هماغه ځای کې په غوڅولو سره کولی شو بلې نما ته الړ
شو ،حتی کله کله لوبغاړي د خپل زنګون په قاتولو سره داسې تمثيل کوي ،چې
ګويا الندې منزل ته دکوزيدو مفهوم ليدونکو ته ورښايي.

 -۱6 ،۶د چت د نندارې طریقه
زياتره برابرونکي دا هڅه کوي ترڅو د چت د ډيکور مساله يو طرف ته

(شکل
)۶:۱۲http://www.biodiversityworldtour.com/luxu
ry-mediterranean-style-house-room-decoratingideas-e551c7a279b98ea6.html

(شکل
)۶:۱۱http://writeteens.com/15244/trailerhome-inside/inside-trailer-house-vintagemobile-homes-trailer-home-inside/

پرېږدي .ولې کله کله د چت نندارې ته هم اړتيا لېدل کيږي؛ څرنګه چې د
انځور اخيستنې پر وخت کې د پورتنۍ زاويې او والړو ډيکورونو د انځور څخه
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تجاوز د چت وجود مجبوروي .حتی د صحنې ځيني طراحان د چت لپاره په
زيات ارزښت باندې قايل دي نسبت ورغوي ته.
د تلويزيون په صحنه کې دچت د ځای ناستې د دوو علتونو پر اساس په کار
وړل کيږي:
لومړی ــ د صحنې له حدودو څخه د صحنې تجاوز ،دويم ــ د ځانګړو محيطي
ځالګانو لپاره.
د چت موجوديت په صحنه کې دغږ اخيستلو او رڼا اچونې ته ستونزې
راوالړوي .داځکه ،چې د چت وجود د رڼا اچونې لمن محدودوي ،ولو کله په
چت کې د څراغونو ځای پر ځای کول د يوالونه او مجرا کولی شي ،چې د حل
الره وي.

 -۱۷ ،۶د ژوري نندارې څرنګوالی
د تلويزيوني خپرونو د توليدونکو يوه هڅه دادی ،چې د ژوري ننداری ښودنه د
تلويزيون انځور الندې په مسطح صحنه کې دي .مخکې له دې په سينما کې
سينماکارانو د ژوري ننداري عرض او ارتفاع لپاره په صحنه کې به د ستونزو
سره مخ ول په ورو ورو د وخت په تيريدو سره دغه ستونزه حل شوه او نن
ورځ په تلويزيون کې هم مختلفې طريقې د عمق د نندارې لپاره پکار وړل
کيږي .ددغو طريقو يوه د شيانو او اشخاصو ليري والی او نږديوالی د صحنې
پرمخ دی .يعنې دبګراونډ او مخکې بګراونډ د فاصلې په ايجادولو سره کولی
شو ،چې د صحنې ژوري ننداري رامنځ ته کړو ،ولې د انځور اخيستنې پروخت
کې د کمرې زاويې لپاره بايد دقيق واوسو داځکه ،چې د نامناسبو موقعيتونو
څخه نه يوازې داچې په انځور کې ژوري ننداري احساس له منځه وړي بلکې
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ځينې نور نامناسب تأثيرات هم رامنځ ته کوي .همدارنګه پکار نه ده ،چې د
ژوري نندارې لپاره په مخکې زمينه کې افراط وشي په هغې صورت کې به
دانځور د اخيستلو لپاره موانع رامنځ ته شي.
همدارنګه ژوري ننداره په صحنه کې کولی شو په اسانې سره نقاشي شوي د
بګراونډ څخه د يوه غټ عکس له منظرې سره وصل کړو .د عکس يا تختو د
ښکتنۍ غاړې د ځالګانو په منظور د نقاشۍ شوي سټوډيو د صحنې د ورغوي
سره ادغام شي او يا هم په مناسبه طريقه مخفي شي او يا هم د مخکې زمنيې په
مخکې د غټو شيانو او يا وړوکوو انځورونو ځای پر ځای کول د فاصلې په
منطقي رعايت سره او په پسزمينه يا بګراونډ کې اندازې سره هم کولی شو ،چې
عمق ته زياتوالی ورکړو.
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 -۱8 ،۶درواغجنه منظره یا (پرسپیکتیف)
د انځورنو د نندارې لمن د تلويزيوني مختلفو سوژو سره ددې غوښتنه کوي ،چې
پرسپيکتيف يعنې منظره تحريف

(http://www.homeشکل )۶:۱۴designing.com/2014/03/sophisticated-homewith-asian-tone

(شکل
)۶:۱3http://shahrang.ir/painting/kermansh
/نقاشی-کناف-کرمانشاهah-painting/

کوي سر ځوړنده ننداره ورکوي ،موږ ددې شاهد يو ،چې کله کله د تلويزيون
څخه د اندازې او شکلونو لکه انسان او نورو شيانو ننداره کوو ،چې باور مو
ورباندې نه کيږي او دا پوښتنه د ټولو سره راپيدا کيږي ،چې څرنګه انسان
دومره غټ يا کوچنۍ ښودل کيږي؟ کيدای شي ددې پوښتنې ځواب په الند ې
انځورونو کې پيدا کړئ .په  ۲۵صفحه کې انځور شته.
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اما د صحنې د منظرې ننداره او د شيانو فضايي اړيکه عمدتا ً په الندې عواملو
پورې اړه لري:
د کمرې فاصله له صحنې څخه دکمرې د فاصلې په پاملرنې سره کولی شو ،چې
د صحنې پرسپيکتيف يعنې منظره کمه يا زياته کړو .له بل اړخ ،متحرکه کمره د
شخصيتونو په موازاتو يعنې مخامخ کېدو سره صحنې ته عمق ورپښي او په
ضمن کې په دوامداره توګه د انځور مقياس او د شيانو فضايي اړيکه بدلوي او
په دې ترتيب يو ډول دوامداره پرسپيکتيف يعنې منظره ايجادوي.

 -۱۹ ،۶د متحرکو واحدونو ننداره
برابرونکی (يعنې تهيه کوونکی) تر اعظمي حده زيار باسي ترڅو په سټوډيو
کې د هر ډول محيطي ځالګانو او هر ډول محيطه را پيدا کيدو زمينه برابره
کړي .يو ددغو انعکاساتو څخه هم د وسايطو حرکت لکه موټر ،رېل ،کشتي ،او
نور دي ،چې د دا ډول انځورنو نمايش لکه ،چې ليدونکي د هغې د واقعي کيدو
احساس وکړي دا په سټوډيو کې امکان لري .ولې د نقليه وسايلو د حرکت د القأ
يعنې ښودلو لپاره بې شمېره عواملو ته اړتيا دی .پسزمينه يا بګراونډ بايد ،چې
متحرک وي ،د نقليه وسايلو ځينې برخې بايد ځانګړی لړزش ولري ،هغه کسان،
چې د نقيله وسايلو څخه بهر دي په سرعت سره د ګرزيدو په حال کې وي .رڼا
او سيوری بايد ،چې متحرک وي ،د موټر او وسايلو غږ بايد ،چې واورېدل شي،
محيطي غږونه لکه د نورو موټرو غږ هم بايد ،چې د اورېدلو وړ وي ،پېښه او
بګراونډ بايد هماهمنګ يعنې هم غږي وي ،يعنې د نقليه وسيلې د توقف په
صورت کې پسزمينه يعنې بګراونډ هم بايد ،چې متوقف يعنې ودريږي .کله چې
د پسزمينې يعنې بګراونډ ننداره د فلم د نوار يعنې کيسټ څخه جال صورت
مومي پکار ده ،چې د مخکې زمينې يعنې مخکې بګراونډ دقيق زمان بندي
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ولري يعنې د وخت وېشل ولري .ځانګړي فنردار چنګکونه د حرکتونو د
وړاندې کولو لپاره زياته پکار وړنه لري .په داسې حاالتو کې د کمرې عمودي
حرکت په درې پايې باندې يعنې (تيلت) پيروي کيږي او حتا د رڼا او لوبغاړو
حرکات هم د هغو سره هم غږي وي.

 -۲۰ ،۶څلورم دیوال
هغه شيان او پسزمينه يعنې بګراونډ ،چې د صحنې په جوړونه کې د استفادې
وړ ګرځي په قوي توګه څلورم ديوال د انسان په ذهن کې ايجادوي .همدارنګه د
انځور اخيستنې په طريقه په مختلفو برخو کې او ددغې صحنې په غوڅولو او
پيوند سره د هغوی د همسايګی يا ګاونډيتوب احساس برابروي ،ولې کله کله
څلورم ديوال ته هم اړتيا لېدل کيږي .په دې صورت کې د کمرو تحرک ،کړنې
رڼا اچونونه او د غږاخيستنه ستونزمنه او محدوده وي .ددغې ستونزې د حل يوه
طريقه د کمرې لپاره د ديوال په مخفي ځايونو کې د سوريو اماده کول دي.
همدارنګه په داسې حال کې ،چې د يوالونه په ساده ګۍ سره حرکت وکړي .په
دې اړه بل وړانديز دادی ،چې انځور اخيستنه بايد مسلسل او وصل شوي نه وي
او رڼا اچونه په دقت سره سرته ورسيږي.

 -۲۱ ،۶د صحنې په جوړونه کې د آینې څخه ګټه اخیستنه
آينه د بشر په زړه پوري اختراعاتو څخه دی ،چې اوس همدغه اختراع د فزيک
د علم يو په زړه پوري بحث تشکيلوي .نن ورخ د تلويزيون صحنه جوړونه کې
ورڅخه په زړه پوري استفاده کيږي .د سارې په توګه د ديوالي آينو په مرسته
کولی شو يو معمولي اطاق يا خونه وسيع يعنې پراخه وښايو اما د آينې پکار
وړنه په صحنه جوړونه کې عيبونه هم لري له هغې جملې څخه د صحنې څخه
403

بهر د انځور انعکاس  ،چې اړين نه وي .ولې د آينې د زاويې په تغيير سره
کولی شو ددې ستونزې د رامنځ ته کيدو څخه مخنيوی وکړو .په صحنه جوړونه
کې د آينې څخه د استفادې لپاره پکار ده ،چې ددغې پديدې د فزيکي تجربو او
ځانګړتياو څخه خبر واوسو.
د صحنې په جوړونه کې د آینې پکار وړنې څو موارد
له آينې څخه د پورته خوا څخه د نما د ښودنې لپاره د اشپزي د زده کړې د
خپرونې دنمايش لپاره ،د پيانو د غږولو لپاره ،د نڅا يعنې رقص د صحنو لپاره
او نور کې استفاده کيږي .د دا ډول انځورونو د اخيستلو لپاره د کمرې ځای پر
ځای کول په داسې موقعيتونو کې ډېر زيات ستونزمن وي.
البته د سټوډيوګانو آينې زياتره لوی او د ( 6-8فټ) په اندازې سره وي .د
غټوالي او يا لويوالي پر اساس د هغو وزن د زياتوالي او مساحت سبب شوي ،د
وړلو او راوړلو پروخت کې ستونزې ايجادوي او سيوری ايجادول په تعقيب کې
له ځانه سره لري.
په کوچنيو سټوډيوګانو کې د فاصلې د زياتوالي لپاره د آينې څخه کار اخلي .د
دوو آينو په مخامخ کيدو سره مسافه اوږديدلی شي .آينې فاصلې د ډيکور په يوه
برخه کې وړوکي او يا دوه چنده کوي .ددې تجربې څخه په ګټه اخيستنه د
صحنې د ګوتو په شمېر جمعيت دوه برابره کوي او له آينې څخه کيدلی شي په
سلګونو نورو مواردو کې ګټه واخلو.

 -۲۲ ،۶په داخل د سټوډیو کې شنه فضأ
په مخکينو بحثونو کې د سټوډيو په داخل کې د تپو د ايجاد په مورد کې خبرې
وشوې ،بله اړتيا د بهرنۍ فضأ د بيا رغونې لپاره لکه :باغ ،چمن ،ګل خانه،
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ونې او نور د تلويزيوني سټوډيو په داخل کې د اجرا وړ دي .د طبيعي ګياه او
ګالنو پکار وړنه سره له دې ،چې د صحنې په جوړونه کې امکان لري ،ولې تر
هغې ځايه ،چې د خپرونې ثبت وخت اخلي او د څراغونو حرارت کيدی شي
ګالن مړاوې کړي او دهغو تازه والۍ له منځ يوسي له بل اړخه امکان لري ،چې
د ګالنو طبيعي رنګونه د کمرې په واسطه مبالغه امېزه وړاندې شي نو په دې
اساس زياتره د شنې فضأ د بيا رغونې لپاره د شنې ګيا او تازه ګالنو چې واقعي
وي نو ښه نتيجه نه ورکوي.
د تلویزیون په صحنه جوړونه کې د درې ډوله شنې ګیاه څخه استفاده کیږي:
 .1ژوندی شنې ګياوې :چمنونه ،بوټي ،ګل دانۍ ،نباتات او نور؛
 .2وچې ګياوې  :د ونو شاخونه ــ د وښو ګيډۍ ،رېژول شوي پاڼې او
نور؛
 .3مصنوعي واښه :ګالن ــ مصنوعي شاخونه او پاڼې ،د چمن مصنوعي
پاڼې او نور.

 -۲۳ ،۶نما ()Shot
د انګليسي کلمې معادل  shotدی ،چې د توليدي ګروپ په منځ کې هم په همدې
نوم يعنې په انګليسي استعماليږي .تلويزيوني خپرونې په حقيقت کې د غوره
شويو نماګانو مجموعه ده (نه تصادفي)،چې د تصوير اخيستوونکي له خوا د
کارګردان په هدايت سره ثبت کيږي ،البته دا يو ټکی بايد هير نه کړو ،چې هر
هغه څه چې په تلويزيون کې مشاهده کيږي تصادفي نماګانې نه دي ،چې هر
سړی کمره په اوږه کړي د انځورونو په اخيستلو فکر وکړي او ووايي ،چې
تلويزيوني خپرونه يې فلمبرداري کړي ده! د تلويزيون د کلونونو په ايجاد کې او
تر هغې مخکې په نما کې د نماګانو لپاره طبقه بندي رامينځته شوي ،چې هره
405

نما يې د خپرونې د اړتياوو او ځانګړتياوو په اساس انتخابيږي .دا بايد په ياد
ولرو ،چې د انسان په مورد کې د نماو دسته بندي د اجرا وړ دي او دشيانو په
مورد کې دغه دسته بندي ارزښت نه لري.
د نهايي خپرونې د ثبت او تمرين په جريان کې د تهيه کوونکو ټولې هڅې په دې
باندې دي ،چې ترڅو يوه ښه او د لېدلو وړ خپرونه برابره کړي .لکه څنګه ،چې
د يوې خپرونې د متن په اړه فکر کيږي ترڅو په بهترينو او مناسب ترينو کلمو
يعنې واژو باندې پيغام انتقال شي ترڅو مخاطب تر تأثير الندې راشي ،د
انځورنو په اړه هم په همدې ډول فکر کيږي ،چې په کومو نماګانو (د انځور
ژبې واژه) سره اړيکه ونيول شي ترڅو نه يوازې داچې د ښايست له نظره،
بلکې د پيغام د انتقال او معنا د افادې لپاره مناسب وي .دغه آمر د تصوير
اخيستوونکي او زيباشناسي او د کارګردان په اسشمېر پورې اړه لري ،چې
څومره کولی شي په پدې برخه کې موفق وي .په ساده ډول لکه څنګه ،چې
کولی شو یو مفهوم په لیکلي یا ویلي بڼو ښه بیان کړو؛ کیدای شي پدې کې،
چې د ډېر ظریف بیان طریقه هم وجود ولري خو پکار ده ،چې هغه پیدا کړو.
کله چې خبره له نما یعنې شاټ څخه وي نو مقصد دادی ،چې دتلویزیون د
صفحې کوم مقدار د انځور په کومو ځانګړنو باندې ډکه شي او اصلي سوژه په
کوم مقدار او کومه بڼه نندارې ته وړاندې شي .له بل اړخه دغه شاټونه نه
یوازې داچې د څرنګوالي او بڼې له نظره نمایش ته مطرح دي ،بلکې هغه معنا
کومه ،چې بیانوي هم په نظر کې نیول کیږي او کارګردان د شاټونو د ځای پر
ځای کولو په اساس کولی شي ،چې پاملرنه هغو ټکو ته راجلب کړي او بل اړخ
ته کم ارزښته انعکاس ورکړي
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په پورتینو خطونو کې وویل شول ،چې یوه واحده طبقه بندي ،چې په زیاتره
تلویزیوني سټوډیوګانو کې ،چې د انسان انځور اخیستنې په مورد کې وجود
لري عبارت دي له:
 .1فوق العاده ستره نما ( :Extreme Close Up)ECUکامالً نږدې
نما ،چې ټول زیاتره جزیئات په ښکاره توګه وړاندې کوي .لکه :د
شونډو انځور ،د الس ګوتې...

)https://www.mediacollege.com/video/shots/extreme-شکل )۶:۱۵

closeup.html

 .2ډیره واضح نما یا شاټ ( :Very Close Up)VCUد شا واضح
نما یعنې شاټ (د وچلي له وسطه څخه د ځیني تر پورتنۍ برخې).

) http://jackwhale.blogspot.com/2015/10/basic-camera-shots.htmlشکل )۶:۱7
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د انسان د ټول:Big Close Up )BCU(  ډېره واضح نما يا شاټ.3
. په لرو سرهhead room بدن شاټ

)۶:۱۶  )شکلhttp://mediastudiestvdramas.blogspot.com/2014/09/more-basic-terminology-

mcu-this-is.html

head  نږدې نما دClose up )CU(  سخته (درشت) نما يا شاټ.4
 په لرلو سره د سينې تر سره پورېrom

)۶:۱9 )شکل

http://www.slavia.info/gallery/medium-shotexample-film.html
 نږدې:Medium Close up )MCU(  نږدې متوسطه نما يا شاټ.5
. چې د سينې په ښکتنۍ برخه باندې ختميږي،نما يا نيمه تنه يي
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) http://asmediaslaterme.blogspot.comشکل )۶:۱8

 .6متوسطه نما يا شاټ ( : Medium Shot)MUد انسان نيمه تنه يي
شاټ يعنې د مال تير تر ښکتنۍ برخې پورې.
 .7د زنګون نما يا شات  3/۴ :Knee Shot 3/۴شاټ يعنې شخص له

) https://www.thehindubusinessline.com/blink/watch/the-شکل )۶:۲۲

زنګون څخه پورته د انځور په قاب کې ځای نيسي.
 .8ليرې متوسطه نما يا شاټ ( :Medium Long Shot )MLSليرې
متوسطه نما يا د ټول قد نما په دغې نما کې بدن په زيات مقدار لږ شان
پورته  head roomزياتره دوه برابره د  foot roomوي.
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 .9ليرې نما يا شاټ ( :Long Shot )LSپه دغې شاټ کې شخص 3/۴

) https://www.flickr.com/photos/42824027@N07/4029129010/شکل )۶:۲۱

يا  ۱/3د صحنې ارتفاع ډکوي.
 .10کامالً ليرې نما يا شاټ ( :Extreme Long Shot )ELSدغه د
 wide shotپه نوم هم يادوي.

) https://www.shutterstock.com/video/search/extreme-long-shotشکل )۶:۲3

د يادولو وړ خبره داده ،چې غوڅول يعنې  cutد هرې نما لپاره پکار نده،
چې د مفاصلو او مقاطع نقطو کې صورت ومومي .څرنګه چې غوڅول د

4۱0

بدن اعضأ قطع شوي نندارې ته وړاند ې کوي .لکه :ورمېږ ،څنګل ،د الس
بندونه ،مال ،زنګونونه ،او د پښو بندونه دي.

)شکل )۶:۲0

https://www.flickr.com/photos/matt023/5498550869/lightbox/

 -۲4 ،۶په شاټونو پورې اړوند اصطالحات
څرنګه چې هره ژبه او مسلک ځانته ځانګړي واژې او کلمې لري او
هماغه مسلک کارکوونکي په خپله تخصصي ژبه هغه کاروي ،د تلويزيون
په
سټوډيو
ګانو کې
هم خپله
تخصص
ي

ژبه

وجود
لري،
چې شايد

-فن-برنامه(http://myinfo.vcp.ir/posts/116477-شکل )۶:۲۴

د هغو خلکو لپاره ،چې له مسلک څخه بهر او ورته د فهم وړ نه وي .دغه
4۱۱

واژې کله په محلي ژبه اړول شوي او هم زياتره په هماغه انګليسي ژبه
ورڅخه کار اخيستل کيږي .د نماګانو او کمرو په اړه هم واژې يعنې کلمې
وجود لري ،چې د خپرونې د ثبت پر وخت کې رد بدل کيږي .ځيني دا
واژې ،چې زياتې معمول دي:
 .1يو نفري نما يا Single Shot
 .2دوه نفري نما Two Shot
 .3درې نفري نما Three Shot
 .4ډليزه نما Group Shot
 .5کامله يا خالصه نما Long Shot, Full Shot
 .6تړلي يا واضح نما (درشت) Close Shot, tight shot
Wide Shot, Over Shot .7
 .8د پورته خوا ځخه نما په تيرو غاړو سره ښکته خواته د  40څخه
تر  60درجو پورې
 .9ناهمواره نما  :Level Shotد سترګې د ديد سره موازي يا د
سينې خط ،چې هيڅ زاويه د افقي خط سره نه جوړوي
 .10د ښکته خوا څخه نما :Low shot, Depressed Shot
دکمرې سر پورته خواته او ارتفاع يې د انسان له قد يا ونې څخه
لنډه يا  20څخه تر  60درجو د افقي خط سره وي.
 .11د انځور د قاب پورته فاصله له سوژې څخه head room
 .12د انځور د قاب ښکته فاصله له سوژې څخه foot room
 -۳۲ ،۶د نما یا  shotاندازه او دهغې تأثیر په لېدونکي
ډېر لیرې نما یا شاټ ()ELS
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ددغې نما څخه د پراخه فضأ د ښودلو لپاره استفاده کيږي .ځيني
کارګردانان ددغې نما د پکار وړنې څخه راضي نه دي ،هغوی
استدالل کوي ،چې انځور د اجزاؤ کوچنيوالي صحنې ته خنثی حالت
ورکوي يعنې بې ګټي حاالت ورکوي او دغه کارنه يوازي داچې د
لېدونکي د ستړيا سبب ګرځي ،بلکې د پاملرنې وړ هم وي .څرنګه چې
په تلويزيون او سينما کې ددغې نما څخه د عظمت يا د ستروالي ــ د
صحنې د غټوالي يا لويوالي لکه :قصرونه ،دښتې ،بيابانونه ،او نورو
لپاره پکار وړ کيږي او لېدونکي د هغې محيطه يا منطقې سره ،چې
پېښه پکې پېښه شوي يا پېښيږي اشنا کوي.
لیرې نما یا شاټ ()LS
په سيمنا او تلويزيون کې د ديکور تختې هغه وسايل دي ،چې په صحنه
کې ورته ځای ورکړل شوي دي او د ليرې نما يعنې  Long Shotپه
مرسته د تلويزيون په صفحه کې نمايش ورکول کيږي او د محيطه
معرفي صورت نيسي .د محيطه په نمايش او صحنې په فضأ سره
لېدونکي کولی شي حرکات او محيطي فضأ تشخيص کړي په اصطالح
ګېچ نه پاتې کيږي .نو ددې نما څخه نږدې او واضح (درشت)
انځورونه د جزئياتو په معرفي باندې پيل کوي.
د صحنې په ليري نما کې زياتره اهميت پيدا کوي ،دا ځکه چې مجري
سر تر پای ښودل کيږي او پر مهمو شيانو باندې تاکيد صورت نه
مومي .انځور کولی شي ،چې له توازن يعنې موازنې څخه برخمن
وي ،ولې دا بايد هېر نه کړو ،چې که مقدمه چيني لکه څرنګه ،چې په
داستان ليکنه کې اړتيا څخه زياته وي نو لوستونکی ستړی کوي په
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همدې شان که همدغه مقدمه چيني په سينما يا تلويزيون کې په ليرې
نما سره ډېر وخت ونيسي نو د لېدونکي لپاره به ستړی کوونکی
وي،نو د ليرې نما څخه بايد په مناسب وخت کې نږدې نما ته انتقال
وشي البته دا يو ټکی بايد ،هېر نه کړو چې د نماګانو بدلول د رڼا اچونه
متأثره کوي ،چې دغه تغيير بايد له مخکې څخه په نظر کې ولرو ،له
بل اړخه د ليرې نما په بدلولو سره نږدې ته د انځور ارزښت هم
مجريانو ته تغيير کوي او حرکات او د مجريانو حرکات زيات ارزښت
پيدا کوي او د تصوير توازن ګډوډ کيږي.
متوسط شاټ ()MS
په متوسطه نما کې افراد له زنګون څخه پورته ښودل کيږي .دا ډول
نما د صحنې د پېښو او د لېدونکي اړيکه د خلکو سره او د صحنې په
داخل کې عناصرو لپاره پکار وړل کيږي .په متوسطه نما کې لکه
څنګه ،چې انسان د انځور د قاب زيات ځای اشغالوي ،د فضأ يوه
برخه حذف کيږي او انځور په قاب کې شخصيتونه د فضأ پر اړه غلبه
لري يعنې بريا لري .د تياتر او تلويزيون نمايش نامو لپاره دغې نما
څخه زياته ګټه اخلي ،په دا ډول نما کې دخبرو پروخت کې لوبغاړي
احساس او درول اجرأ وضاحت پيدا کوي.
تند خویه شاټ ()CU
بدخويه شاټ لېدونکي د سؤژې سره په نږدې اړيکه کې واقع کوي او د
موضوع جزئيات د لېدونکي لپاره ښکاره کوي .په دې حالت کې
لېدونکي کولی شي ،چې د لوبغاړو حالت او عکس العملونه په
وضاحت سره ننداره کړي .دا ډول نما دلېدونکي د پاملرنې په راجلبولو
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کې خورا زيات اهميت لري .ولې د هغې په کار وړنه کې بايد دقيق
واوسوو ،که تصوير اخيستنه له موضوع څخه د دا ډول نما غوښتنه
وکړي نو په دې صورت کې نه يوازې داچې بې فايدې کار به مو
سرته رسولی وي بلکې د لېدونکي عالقه به مو هم له السه ورکړي
وي له بل اړخه دا ډول نما د څهرې د عيبونو د را برسېره کيدو سبب
هم ګرځي .البته د دا ډول نما په انتخاب سره د نندارچيانو ديد د وسيع
محيطې څخه محدوده وي او د لېدونکي پاملرنه اصلي موضوع ته را
کموي ،نو دغه نما د وخت له نظره پکار نه ده ،چې هغومره طوالني
وي ،چې لېدونکی اصلي موضوع هېره کړي.

 -۲5 ،۶د کمرې زاویه
يوه بل عوامل ،چې دشاټ په ښائيست او ښوالي باندې تأثير لري د
کمرې د زاويې غوره کول دي .زاويه عبارت د کمرې د نيولي طريقه
نسبت موضوع ته ،چې هغې څخه انځور اخيستنه کيږي .د کمرې
زاويه د لېدونکي عکس العمل ته تأثير لري .د کمرې د زاويې په غوره
کيدو سره دا تعين کيږي ،چې لېدونکی سؤژه څرنکه ننداره کړي .د
کمرې زاويه د انځور په احساس ،کيفيت او پرسپيکتيف يعنې منظرې
په توازن او ترتيب کې زيات تأثير لري ،دا ځکه ،امکان لري چې
ناسمه زاويه د انځور او شيانو د ګدوډۍ خرابۍ باعث وګرځي او
برعکس مناسبه زاويه د شيانوله موخي او وضاحت سره مرسته کوي.
نامناسبه زاويه نه يوازې دا چې ستړې کوونکي او زړه تنګي وي،
بلکې د لېدونکي د سرګنګسي سبب هم ګرځي ،پردې اساس د زاويې
غوره کول د ښائيست عوامل ،احساس او فني احساس ،دتدوين مراحل
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يعنې آب او هوا يا اوبه او هوا اود فزيکي وضعې په نظر کې نېولو
سره سرته رسيږي ترڅو د انځور دراماتيک کيفيت لوړ شي ،او په
بهترينه وجه اعمال ،وضعيتونه ،حالتونه ،د لوبغاړو احساسات او د
پېښې الره او څرنګوالی تر ټولو مهمه د شاټ د مضوع موخه لېدنکي
ته ارأيه يا وړاندې شي او دهغه پاملرنه صحنې ته راجلب کړي.
طبيعي عوامل لکه :لمر د کمرې د زاويې په غوره کولو کې بايد تل په
نظر کې وي .د کمرې د زاويې رول د هغه حالت په هکله کې ،چې د
کمرې زاويه د صحنې په مقابل کې دنده سرته رسوي درې ډوله دي:
 :)Objective( .1بې پرې ناظره کمره د صحنې بهر خواته
ځای پر ځای شوي وي.
 :)Subjective( .2کمره د شخص ځای ناستی کيږي.
 .3د ديد د نقطې زاويه ( :Point of View )POVلېدونکي د
ديد له زاويې څخه او لوبغاړي صحنې ته ګوري.

 -۲6 ،۶هغه شاټونه ،چې د هغو څخه باید ډډه وشي
د انځورونو د اخېستلو پروخت کې بايد له دا ډول شاټونو څخه ډډه وشي:
 .1هغه شاټونه ،چې يوه له افرادو څخه د نيم سر اوپرته له بدن څخه
ښکاره شي؛
 .2د سر د پاسه فضأ زياته ده د قاب په داخل کې موضوع پکار نده ،چې
ساکنه او پرته له حرکته وي؛
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 .3د سوژو په منځ کې د بې مورده اضافي فضأ ،چې په قاب کې دې ډډه
وشي .د افرادو له حد نه زيات نږدېواي څخه د قاب په خوا کې هم ډډه
وشي .؛
 .4د ډېرې کمې فضأ لرونکي شاټ له پورته او ښکته خوا څخه دقاب نه
ډېر کم بهرمن دي؛
 .5تل نيم روخه انځور يا درې اړخه د تصوير په قاب کې ځای پر ځای
او متوازن کړي ،چې د ليدو فضأ په قاب کې حفظ شي ؛
 .6د انځور افقي خطوط بايد غوڅ يعنې پرې نه شي؛
 .7که چېرته انځور د قانون مطابق يو درېيمه نه متوازن کوي نو موضوع
يا اصلي شخص د انځور په مرکز کې راولي؛
 .8متوجې واوسئ ،چې د شخص انځور د شا طرف ته کس شاتنۍ برخه
ونه پوښي ددې لپاره که چېرته ځانګړی مرام پکار وي؛
 .9سر او اورمېږ د اشخاصو له تنې څخه جال نه کړي؛
.10افرادو باندې خط مه ورکاږی که چېرته ځانګړی مرام مو پکار وي؛
.11د نامناسبې صحنې د ډيکور او نورو غير اړينو وسايلو څخه پرهيز
وکړي.

 -۲۷ ،۶د شاټ د غوره کیدو په اړه څو ګټور ټکي
د لېدونکي سترګې په لومړي قدم کې صحنې ته دقيق کيږي .ارزيابي کوي يې،
تحليلوي او د اړوندو شاټونو اړيکه يو د بل سره سنجوي ،په دغې حالت کې که
چېرته د هغې پاملرنه اصلي سؤژې ته وروا نه ړول شوه نو لېدونکي فرعي
ځانګړي صحنې ته ورځي او هغه څه ،چې موږ يې غواړو د هغو ليد الره
منحرف کيږي .په داسې حال کې ،چې خپرونه اود اوږده وخت لپاره په همدې
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طريقه دوام وکړي نو انځورونه به د لېدونکي لپاره ګمراه کوونکي وي او دهغه
د غوسي او قهر سبب هم ګرځي ،نو د نماګانو د وضاحت او بصري تأثيراتو
لپاره الندې ټکي د مشورې په توګه کولی شو په نظر کې ولرو:
 .1کوښښ مه کوئ ،چې په هر شاټ کې بې شمېره سؤژې ځای پر ځای
کړئ.
 .2پر هر ځای کې امکان لري د انځور په قاب کې د موضوع د سته بندي
ساده تره کړئ او بې نظمي او تيت شوي انځورونه راجمع او جوړ
کړئ.
 .3د څو سؤژو طرح کول او پيچلی ترکيب په يوه وخت کې ګيچ کوونکي
دي.
 .4په الندې سؤژو کې د زميني د رنګ مخالف رنګ ،برجسته تر په نظر
کې راځي .مسطح زميني او ډېر ساده او پرته له انعطاف څخه په نظر
کې راځي ،ولې که چېرته په منظم صورت او هنري رڼا اچونه وشي
نو ډېر مؤثر انعکاس به وکړي.
 .5پکارنده چې زمينه پرصحنه اوپيښوباندي غالب وي .د ډېرو روښانه او
ځالدارو ،جل اوبل اوزينتي رنګونونه بايد ډډ وشي.
 .6د شاټ مفهوم لرل د ديد نقطې ته ،د کمرې په ځای او ديد پورې اړيکه
لري ،که چېرته شاټ د مناسبې زاويې څخه انځور وانه خيستل شي
امکان لري ،چې سؤژه يې کامالً عادي او معمولي او انځورنه مبهم په
نظر کې راشي.
 .7د سؤژې په سيورو کې راوستل او پټ ساتلو څخه ډډه وکړئ.
 .8په نږدې نما کې جزئيات د معمول حد نه زيات او عادي به وي ،هغه
انځورونه ،چې د ډېرې نږدې نما څخه واخيستل شي ،مبهم سيوری به
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پرته له جزئياتو څخه وي او انځورونه او د ورځپاڼې انځورنه غټ
ښودل به مبهم او نا واضح وړاندې شي او برعکس او په ډېره ليرې
نما کې جزئيات نه ليدل کيږي.
 .9متوجه واوسئ کله ،چې لېدونکو ته د سؤژې ډېره کمه برخه وښايې ،او
لېدونکي ددې برخه اړيکه تصويري سؤژې سره بايد تشخيص کړي.
 .10له منطقي نظره تر هغې وخت ،چې مخاطب الزم او موجود اطالعات
په يوه نما کې پيدا کړي نه وي او يا حرکت د پای ته رسيدلو په حال
کې وي او ختم شوي نوي پکار نه ده ،چې نما غوڅه کړئ.
 .11که چېرته نما په کافي اندازه او له حده زياته د تلويزيون پر صفحه
وګوري نو لېدونکي به سرګردانه او عصباني شي.
 .12په عمل کې دا چې تاسې تر څه وخت ،کومه نما د صفحې په مخ
وساتي د مختلفو عواملو سره تړاو لري له هغې جملې څخه ،چې
شاټ تر کومه حده په زړه پورې دی؟ نوي حرکتونه او يا هم د
هنرمندانو فعاليت څرنګه دی؟ د نما ارزښت د ټولو خپرونو سره په
اړيکه کې تر کومه حده دی؟ د نما مسلطه بڼه او حالت نسبت نورو
نماګانو ته څرنګه توصيف کيږي؟

 -۲8 ،۶کمره Camera
لکه څومره ،چې په تخنيکي برخو کې عام او تام مسلطه کيدل د تلويزيون د
کارکوونکو لپاره اړين نه دي ،ولې د دغو وسائيلو سره اشنايي او بلدتيا په
ځانګړي توګه د کارګردان او دخپرونې د پروډيوسر لپاره مهمه ده ،دا ځکه چې
ددغو وسايلو څخه بې خبري ،د تهيه کوونکي يا د خپرونې د برابرونکي
امکانات د تهيه کولو پر وخت کې محدوديت سره مخامخ کوي او د ستونزو سره
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يې مخامخ کوي .په ځانګړي توګه کارګردان ،چې د رهنمايي او هدايت
مسوؤليت په غاړه لري پکار ده ،چې اګاه او پوه رهنما وي .له بل اړخه دا چې
په تلويزيون کې کار کول ډلييز دي پدې اساس اړينه ده ،چې د توليد ګروپ د يو
او بل له کارونو نه خبروي او ورسره بلدتيا او اشنايي ولري ترڅو وکولی شي،
چې يو او بل ته ګټور او په زړه پورې وړانديزونه وړاندې کړي ،او د اشتباهاتو
څخه مخنيوی وکړي .په هغه وخت کې داسې کار به ممکن وي ،چې ټول د يو
او بل د کار آموز اساساتو سره اشنايي ولري .همدارنګه پکار ده ،چې کارګردان
د ټولو توليدي ګروپ د وسايلو سره کامله اشنايي ولري.
دداسې اګاهي او خبرتيا په درلودلو سره کارګردان کولی شي د توليد ګروپ خپل
منزل ته ورسوي او رهبري يې کړي پرته له دې نه به نااشنا قافلې واال به
کاروان کوم ځای ته وروسوي؟ کارګردان بايد پوه شي ،چې د خپرونې نهايي
مسوؤل دی او هغه وخت ټول کارکوونکي له دې څخه اطاعت وکړي ،چې دی
له نورو څخه زياته پوه او تجربه ولري ،پرته له هغې نه يوازې داچې خپرونه
به يې بلکې دی هم پخپله مسخره او د خندا شي .کارګردان د تلويزيون د يوه
ک ليدي وسيلې په مورد کې ،چې پکار ده اګاهي يا خبرتيا ولري ،هغه کمره ده.
کمره د کار مهمه وسيله ده له تاريخي نظره هم لومړۍ کمره جوړه شوي،
ورپسې تلويزيون پرته له کمرې څخه به تلويزيون وجود لرلی وه؟ ځواب واضح
ده ،چې نه.
ننۍ کمرې ډېرې پيچلي دي او زياتو سيستمونو لرونکي دي پکار ده د هغو
کمرو د خصوصيات يعنې ځانګړتياوو څخه باخبر واوسو ،چې ورڅخه استفاده
کوو ،پرته له دې ټول ثبت شوي مواد کيدای شي د استفادې وړ نه وي او ټول
سرته رسيدلي فعاليتونه به بې فايدې او بې ګټې شي .تلويزيوني ويديويي کمرې د
نورو کمرو سره زيات تفاوت نه لري .په کلي توګه ټولې کمرې مشابه يعنې
4۲0

ورته ځانګړتياو لرونکي دي ډېر کم توپير د هغو پرمنځ کې وجود لري .پدې
بحث کې د تلويزيوني کمرې سره د اشنايي په اړه مهم ټکي غوره شوي دي.

 -۲۹ ،۶د کمرې ساختمان (جوړښت)
په کلي توګه د الندې برخو څخه تشکيل شوي ده:
الف :د کمرې سر چې د زوم له عدسيې څخه تشکيل شوي ( ،)Zد کمرې
څراغونه ( )Tنما پيدا کوونکي )V( ،د کمرې کيبل ( )Cچې د دوه طرفه اړيکې
په حيث ،چې د کمرې او کمرې د تنظيم په واحد کې عمل کوي.
ب :د پن سر ــ دغه ميکانېزم ( )Pد کمرې د سر افقي او عمودي حرکت ته
امکان ورکوي دغه حرکت کولی شو ،چې مقطعي يې او يا هم په ورو سرته
ورسوي .د پن سر کولی شو قفل کړو.
ج :د کمرې پښې ،چې مختلفې بڼې لري ،چې په راتلونکو بحثونو کې به دهغې
په مورد کې بحث کيږي.
((ولو چې د کمرې د طراحي بڼه متفاوتې دي ،ولې هغه څه چې په معمول ډول
په ويډيويي کمرو کې دي په الندې توګه دي)):
 .1ميکروفون ،چې په الکتريک ( )electretيعنې يو اړخه (يو طرفه) په
نوم.
 .2لمر نيوونکي.
 .3د لنز ديافراګم.
 .4د زوم الستۍ او حلقه.
 .5د حلقې د تنظيم واضح (.)focus control
 .6د ديافراګم کړکۍ.يالنزسترګه
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 .7د انځور د توريدو او سپنيدو تکمې او کلۍ او د تصوير توروالی.
 .8د رنګه پهن کيسټې  – color batد کمرې د رنګ د تنظيم لپاره د
الکترونيکي وسايلو سره په ويډيو کې ورڅخه ګټه اخيستل کيږي.
 .9د رنګ دبدليدو د جبران فلترونه (-)ND (Natural Density
ايرورنګي فلترونه دي ،چې د رڼا د مقدار د کمېدو لپاره پرته له دې،
چې د رڼا د کيفيت پرمخ پرته له تأثير څخه د کمرې پرمخ او يا هم د
لنز پر پوستکي باندې نصب کيږي.
 .10د تنظيم وړ نما پيدا کوونکي د کوچنۍ رڼا ښودونکي (Visor )LAD
يا view finder
 .11د کمرې د نيرو د غوره کيدو کلي ،داخلي اړيکه ،د دوه ځلي اوريدلو
وسيله Audio Monitoring Jack
 .12د کمرې شاته ،د ضبطه دستګاه سره اړيکه ،د ويډيويي سګنالونو ،د
بهرني کيبل اړيکه (جک) کامالً بهرنۍ جک د ويډيويي سګنال د
نندارې لپاره .د ډلييزه عمومي جک اړيکه ،د څو کمرو د خپريدو او
اخيستو د سيستم لپاره.
 .13د سترګې عدسيه.
 .14د بطرۍ د خالصيدو ځای.
 .15د کمرې مقابل بدنه (تنه) د ميکروفون داخلي اړيکه جک ،د ساکن
جريان د کيبل جک ( )DCد کمرې څخه بهر.
 .16د نما پيدا کيدو د کنټرول تکمه.
 .17اتومات خودکار او د زوم کلي ،چې د بطرۍ په واسطه کار کوي.
 .18د اتومات ديافراګم يالنز د خاموشه کيدو کلي.
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 -۳۰ ،۶د کمرې په مورد څو مهم ټکي
لنز(د کمري سترګه):

(https://spfl.co.uk/news/article/spfl-on-tv-this-week-63/شکل )۶:۲۵

د کمرې د کار لپاره الزم دي ،چې د هغې توانايي او قدرت د موضوع د سطحو
د انعکاس په تمرکز کې دی ترڅو د انځور د انعکاس طريقه رامنځ ته شي.
نوموړي کړنې په کمرې د لنز د (عدسيې) له الرې برابريږي .عدسيه د عناصر
د اپتيکي يا الستيکي ښيښي آيني د عناصرو مجموعه ده ،چې يو دبل سره نښلول
شوي ترڅو وکولی شي رڼا د څراغونو په سطحه کې تبديل يا تراش يعنې توږل
د هغو کمرو د لنز (واضح) کوونکی ،چې په د هغو کيفيت د مصرف کوونکو په
حد کې عادي دي  ،چې په دايمي توګه د کمرې په شا کې نصب شوي دي ،ولې
په هغو وسايلو کې ،چې په حرفوي سطحه پکار وړل کيږي کولی شو ،چې د
تبديل شوو لنزونو څخه استفاده وکړو .دې اصلي ځانګړتياوې د هرې عدسيې
عبارت دي له :قانوي فاصله ،د ښکاره کيدو لمن ،او د ديافراګم له درجې څخه.
په يو بل تعبير کې د کمرې عدسيې عبارت دي د نورو منفردو عدسيو له
مجموعې څخه دلوله يي محفظي په بڼه قرار لري .د منفردو عدسيو دنده داده تر
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څو هر ډول اپتکي عيب تر حد اقل پورې راکم کړي .د عمق فاصله او دانځور
اندازه کامالً د عدسيې د ديد له زاويې څخه متأثره دي څرنګه ،چې يوه عادي
عدسيه (ستندرد) صحنه په طبيعي ابعادو يعنې طول او عرض باندې ښايي په
داسې حال کې ،چې د زاويې عدسيې بل ورقی پرسپيکتيف يعنې منظرې ته تغير
ورکوي .د خالصې زاويې عدسيه (لوړکانون) يعنې مرکز يې بې نظيره ښايي.

(https://www.redsharknews.comproductionitem1552-sony-captures-elشکل )۶:۲۶cl%C3%A1sico-in-4k

 -۳۱ ،۶کانوني فاصله (مرکزي فاصله)
د عدسيې قانوني فاصله هغه اندازه نده ،چې د عدسيې د قطر په منځ کې او د
هغې د اپتيکي مرکز فاصله تر قانوني سطحې توږول شوی د ځای پر ځای کيدو
دي ،چې په معمولي توګه په ملي متر سره ورکول کيږي .مهم ټکي ،چې د
کانوني فاصلې په مورد کې بايد په ياد ولرو دادي لکه څنګه ،چې دغه اندازه
زياته وي د موضوع لوړ ښودل زيات دي او هر څومره ،چې الندې اندازه
کوچنۍ ښکاريږي ،ولې برعکسيو لړ موضوعاتو ته زياتره د انځور په قاب کې
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ځای ورکوي .هر څومره ،چې کانوني فاصله زياته وي نو فاصلې لنډيږي او
داسې ښکاري ،چې د کمرې څخه ليرې کيږو.
کانوني کولfocal
دعدسيه توانايي د رڼا په تمرکز کې انعکاس کړي له موضوع څخه د واضح
ترين انځور د را پيدا کيدو د کانوني کيدلو لپاره ( )Focalنوموي .په نسبي
اصطالح کې فوکس دی دا ځکه ،چې عدسيه په هغه وخت کې د موضوع پرمخ
په فوکس کې راځي ،چې هغه موضوع په دقت د تصويري څراغ په واسطه په
تمام ډول واضح او يا هم توږل راښکاريږي .فوکس په دوو طريقو سره صورت
مومي او په دواړو طريقو کې پکار ده ،چې دقت صورت ومومي .د فوکس ډېر
ښکاره طريقه د شاه لخوا څخه فوکس نوميږي فوکس د شاه له خوا د وسيلې سره
تنطيم کيږي (معموالً د استواني د څرخونو په واسطه له عدسيې څخه) عملي
کيږي.
دويمه الر د فوکس د کانوني کيدو لپاره د شا له خوا څخه دي ،چې د عدسيې له
تنې څخه شامله ده ،يا د څراغ سطحه يا توږل دي تر هغې ځايه ،چې د واقعي
موضوع انځور په معين يا نا معلومه فاصله کې د کمرې څخه د توږل پرسطح
فوکس شي .فوکس د شاه لخوا ځانګړي تکنشن دی او په کار نده ،چې نوموړی
تنظيم تجديد کړو مګر ددې لپاره ،چې د کمرې ټکان خوړلی وي او فوکس بهر
شوي يعنې خارج شوی وي .د زوم عدسيې کانوني کول پيچلۍ کار ده تر کانوني
کيدو د عدسيې  ( primeعدسيه يا قاوني فاصله ثابته) دي .عدسيه بايد تر اکثر
حده پورې د هغې کانوني فاصله او بيا وروسته د قاب تر رسيدولو د خپلې
خوښې قاب کې بندي شي او د زوم د شاته شي په دې وخت کې ټول موضوعات
به ورته فاصله کې د کمرې سره به فوکس کې وي.
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د تراشه يا  CHIPSپه  ۱98۴م کال کې نوموړي ويډيويي کمرې پرته له
څراغ څخه توليد شوې او تبديل څراغونو خپل ځای CCD (Charged
) Coupled Deviceته پرېښود ،چې نوموړي وسايل د تراشو يعنې (توږلو)
په نوم هم يادوي .نوموړي وسايل د سلنيوم او د مختلفو حساسو سلولونو
دتصويررڼا دفلزي کرستال له جنس څخه دي .د الکترونيکي باريکۍ پرځای د
تراشي د مسکن لپاره د نوي تکنالوژۍ لپاره ،له تراشي څخه کار اخلي .تراشه د
برق انرژي ته کمه اړتيا لري د کمرې د وړوکي څراغ په نسبت په برق باندې
کم کار کوي .نسبت څراغونو ته کلک دي او د کمرې مقاومت زياتوي او نسبت
څراغونو ته د ورستيدو او سوزيدو په مقابل کې نه راځي يعنې سوزي.

 -۳۲ ،۶دیافراګم یا د کمرې پرده Iris
د عدسيې په خوله کې ديافراګم ،چې له لنزسره ځای پر ځای کيږي ،وجود لري.
نوموړي وسيله د رڼا د بهتر ورکولو په موخه ،چې د څراغ پر سطح يا په تراشه
باندې نوميږي نو دلنز د  Irisپه نوم هم ياديږي F-stop ،د عدسيې د غاړې
قطر د رڼا د ورکولو د کنټرول لپاره د تراشي سطحې ته تغيير ورکوي.
ديافراګم د تړلو او خالصولو څخه موخه ( ،)Irisچې انځور د رڼايي نظره په
ستندرد سطح کې د کمرې نورو برخو ته انتقاليږي .دغه سيستم زياتره عالي
عمل کوي اما داسې وخت هم راځي ،چې پخپله بايد  Irisتنظيم کړو .ويډيويي
کمرې د السي کنټرول لرونکي برخې لرونکي دي ،چې د ( )manualپه نوم
دي ،چې تاسو ته دا اجازه درکوي ،چې پخپله دا کار سرته ورسوئ .د السي
کنټرول ساده ترينه الره د رڼا د تکمې يا بټنې ) Back light (BLCپه نوم
دي ،چې د هغې په وسيله کولی شو کله ،چې د شاه خواته رڼا د فلمبردارۍ په
موضوع باندې لګيږي او تياره سيوری توليدوي د رڼا ورکولو اندازه په ثابتې
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اندازې سره زياتوو .په زياتره ويډيويي کمرو کې يو څرخ وجود لري او ددغې
څرخ په مقابل کې د  F+/-عالمه يا نښه ليکل شوي وي .ددغو څرخونو په
حرکت سره کولی شو د رڼا اچونې اندازه په کمره کې کنټرول کړو .په ځيني
ماډلونو کې د رڼا اچونې قلف  Exposure Lockوجود لري ،چې د هغې څخه
د ګټې اخيستلو پروخت کې کولی شو رڼا اچونه په ټولو خپرونو کې ثابت حفظ
کړو ( ،۴0حيدري)
د ديافراګم د غاړې تغيير د هغو درجو په مرسته سرته رسيږي ،چې دغه درجې

(http://dailywildlifephoto.nathab.com/photographyشکل )۶:۲7guide/taking-the-shot/aperture-f-stops/

په  Fسره ښودل کيږي .د  Fاعداد ستندرد او د عدسيې پرمخ عبارت دي له
 3۲ ،۲۲ ،۱8 ،۱۱ ،8 ،۵/۶ ،۴ ،3/۵ ،۲/۶ ،۱/۴دي .د يادولو وړ ټکی دادی،
چې د اندازو په زياتوالي سره دلنزغاړې پراخوالی راکميږي او رڼا له عدسيې
څخه لږ وځي او برعکس هرڅومره ،چې د  Fدرجه کمه وي رڼا له عدسيې
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څخه زياته وځي .په پورتنيو اعدادو سربېره ( )step downاصطالح د لنز
دخولې د تړلو په معنا دی او  open upد لنز دخولی د خالصيدو او زياتولو په
معنا دي.
همدرانګه په دې برخه کې د  gainد کړنو څخه يادول هم اړين دي تر څو
انځور د ستندردې سطحې له نظره رڼايې د کمرې نورو برخو ته استوي البته
 gainبهر له سټوډيو څخه د  gainدنده دادی تر څو تصوير په ستندرد د رڼايي
له نظره د کمرې نورو برخو ته واستوي او تيارو ځايونو کې له کمې رڼا څخه
ګټه اخيستل کيږي او درې درجې :ښکته ،متوسطه ،او لوړه لري .البته د gain
په خالص انځور بيا هم د پيکسلونو او يا په اصطالح د برفک لرونکی دی.
 Gainچې کله د ( )sensitiveباندې معرفي کيږي د 18db ،9db ،4db
درجو باندې مشخص وي.

 -۳۳ ،۶نما پیداکوونکی View Finder
ددې لپاره ،چې وليدل شي چې کومو موضوعاتو د انځور په قاب کې ځای نيولی
دی په يو نماياب يا  view finderته اړتيا شته .نماياب يا نما پيداکوونکی په
معمول ډول د کمرې په بدن باندې نصب وي او د کمرې په هر حالت کې (د
الس په مخکې) يا درې پايې پرمخ په راحتۍ سره کولی شو د هغې څخه ګټه
واخلو.
نماياب يا نما پيداکوونکی په واقعيت کې يوه کوچنی مانيتورکورني تلويزيون ته
ورته دی .د نماياب د تنظيم کلي ( د رڼا تنظيم ،ځال ،او تصوير د کنتراست
انځور د کمرې په بهرني سيګنال باندې تأثير نلري ،اما دنماياب پرمخ عالمې او
نښانونه وجود لري .د انځور اخيستنې د عملياتو جريان راښکاروي .هغه
اطالعات ،چې دنماياب له صفحې څخه د ښودونکې صفحې لخوا وړاندې کيږي
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معموالً دادي :د کمرې پرمخ د فرمان څراغ روښانه يا ګل (خاموش) وي؛ د
فريکونسۍ توازن سپينه او توره رڼا يا هم وايټ بيالنس درست وي يا نه؟ د
بطرۍ چارج ښودونکي ،د الزمې رڼا د کمبود اخطار ،يا خبرتيا د کار د
محيطه ،د الکترونيک شاتر سرعت ــ د الزمې رڼا مقدار د کمرې د حساسو
تراشو لپاره د ضبطه دستګاه د رڼا د خالصيدو لپاره د ضبطه او خپريدو حالت د
ويډويويي دستګاه کاستر د کيست پاتې وخت او نور د کيسټونو دنما و يډيو
دستګاه راخيستل ،د ويډيويي کاسټ  ،د کيسټ پاتې وخت او نور ځيني نماياب د
ګرځيدو قابليت يا لياقت لري ترڅو په مختلفو برخو کې تصوير اخيستنه ځای پر
ځای کړي او کولی شي ،چې د هغې کار ته مواظف وي .زياتره نمايابونه د
رڼايي د کنټرول لرونکې او تضاد (کنتراست) د نماياب ميتود د تنظيم لپاره دي
دغه کنټرول هغه وخت تنظيم کولی شو ،چې کمرو د (ازمايښت د طراحۍ)
پرمخ ،چې کافي رڼا لري فوکس شوی وي او يا پخپله (د ازمون طرح) داخلي
درنګي کيسټو په نوم ( )color barايجاد کړي .پرته له دغو مواردونه پکار
نده ،چې دا ډول تنظيم سرته ورسوو .که تنظيمونه د تصوير اخيستنې پروخت
کې د بل هر شي له الرې پرته د (ازمون له طرح) څخه سرته ورسيږي نماياب
د موضوع د جبران لپاره ،چې مناسبه رڼا لري په نا درسته بڼه تنظميږي.

 -۳4 ،۶د سپینوالي توازن )White Balance(WB
که د وايټ بالنس عمل درست سرته ونه رسيږي رنګونه به د عادي حالت څخه
بهر شي او د ژېړ رنګ اندازه زياتوالی مومي .د سپينوالي د تنظيم ميزان
لومړۍ کمره د  manualپه وضعيت کې راولو او مخکې مخفي کلي ته د فشار
ورکولو نه هغه (( )MANغير اتوماتيک) کمره کامالً د يوې سپينې موضوع
پرمخ (يوه کاغذي صفحه) فوکس کوو او د نماياب سترګې ته ګورو او د WB
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کلۍ ته فشار ورکول کيږ او د څو ثانيو لپاره هماغه ډول پاتې کيږي .په صحنه
کې عالمه لرونکې سترګه سترګک وهي هر وخت ،چې سترګک وهل ودريږي
د  WBکلي خالصيږي او په کمرو کې د داخلي محيطه لپاره د رنګ د تنظيم
کار صورت مومي.
 Shutterمعموالً د لنز په داخل کې رپيږي او يا هم د رپيدو تداوم د اطراف رڼا
د کمرې داخل ته ورکوي .څرنګه ،چې د هغې سرعت زيات وي د انځور د
شفافيت ميزان هم زيات وي .که چېرته کم وي نو د انځور شفافيت هم کم وي د
هغې په کلي سره کولی شو د هغې سرعت تنظيم کړو .د  WBد کړنو يوه نمونه
په  tracking outنوم مشهوره ده ،چې په اتوماتيک ډول صحنه ارزيابي کوي
او د رڼا تغيرات اصالح کوي ،البته پاتې دې نه وي ،چې  WBبايد د مصنوعي
رڼا لپاره او طبيعي رڼا د سټوډيو په داخل کې او يا بهر له سټوډيو څخه په جال
توګه صورت ومومي.
 :High Speed Shutterکله چې کمره ( manualغير اتوماتيک) کار
وکړي ،چې فعاله شي نو انځور په زيات مقدار سره تياره کيږي او تل بايد د
فلمبردار د پاملرنې وړ وي .د انځور اخيستنې لپاره د شديد لمر په وخت کې او
سريع سؤژې لکه :اسپ ځغلول ،اخطار ورکوونکي اطالعات ،ښکاريږي .په
ځينو کمرو کې داسې حالتونه د اعدادو په ښودلو سره  ۱۲00 ،۱۵00 ،۱000او
په ځينو کمرو کې په ،۱۱۴00 ،۱۱۲00 ،۱۱۱00 ،۱۱۵00 ،۱۱۲۵ ،۱۱۲0
 ۱۱800اعدادو باندې مشاهده کيږي.
په کمرو کې يوه بله تکمه د  full cutپه نوم وجود لري يعنې د کمرې ټول
تنظميوونکي په اتوماتيک ډول سرته رسيږي .دې کلۍ ته په فشار ورکولو سره
د رڼا اچونې کارونه ،فوکس او  WBپه اتوماتيک ډول عياريږي .د سټوډيو نه
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بهر پکار ده ،چې د  OUTله کلۍ څخه ګټه واخيستل شي او out door
عبارت په نماياب کې معلوميږي .په همدې ترتيب د سټوډيو په داخل کې
مصنوعي څراغ بايد د ( )INکلي فعال وي او په نماياب کې د ()Indoor
معلوميږي ،پرته له هغې سم کار نه کوي.

 -۳5 ,6د کمرې سره د ال زیاتې اشنایي لپاره څو نور ټکي
( Rehearsal Standbyد انتظار حالت):
ددغې تکمې په وهلو سره انځور اخيستنه قطع کيږي او د بطرۍ مصرف حد اقل
راکميږي .د نوموړي کلي په وهلو سره انځور په سترګه کې ښکاريږي ولې
کيسټ يانوارد د کمرې د هيډ سره په تماس کې نه وي .دغه عمل پرته د
 pauseد تکمې له فشار څخه صورت مومي.
:Telephoto
په ويډيويي کمرو کې د  Telephotoپه نوم يعنې د غټيدلو کلي ،د  Tپه حرف
ښودل کيږي او همدارنګه  wideيعنې ليرې کولو کلي د  wپه حرف باندې
ښودل شوي دي.
:Auto Focus
يعنې د کمرې د فاصلې تنظيم د موضوع سره په اتوماتيکه بڼه په کلي فشار سره
 autoدغه سيستم فعال شوی او د تصوير اخيستونکي دخالت ته اړتيا نشته ولې
د هغې فعاليدل بايد په نماياب کې مشاهده کړو او پرته له هغې کمره د auto
سيستم ته نده داخل شوی.
د کمرې بطري:
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د کمرې بطري په نماياب کې په څلور خطو او عالمو ( )Fد ( )Fullپه معنا
يعنې (ډکه) لېدل کيږي .څومره چې له کمرې څخه استفاده وشي او بطري خپل
چارچ له السه ورکړی د څلور خطو څخه راکميږي او مخکې له دې څخه ،چې
د بطرۍ چارچ صفر ته ورسيږي د  battکلمه يعنې  batteryپه نماياب کې
ښکاريږي او پټيږي يعنې ګل او بل کيږي او د بطري د ختمېدو اخطار
ورکوي ،که چېرته دغې عالمې ته پاملرنه ونه شي نو د ( )Eحرف يعنې end
راښکاريږي او کمره چپ کيږي .ښه دادی ،چې مخکې له دې څخه ،چې د
بطرۍ چارچ صفر شي بايد هغه چارچ کړو .هغه بطري ،چې د طوالني يا اوږد
وخت لپاره ورڅخه استفاده ونه شي او چارچ نه شي د هغه داخلي برخه په
اصطالح وچيږي .د بطرۍ په اړه ښه خبره داده ،چې پکار نده چې بطري
وغورځول شي؛ بلکې بايد بطري په ارامۍ او پرته له غوريزيدو او خرابي څخه
په يو مناسب ځای کې کېښودل شي.

Lux -۳6 ،۶
په رڼا پورې اړه لري او يا ددغې تکمې فشار په نماياب کې راښکاريږي ،دغه
کلي يا کنجي د رڼا اچونې يا ورکونې لپاره ډېره اړينه دی Lux .د رڼا د اندازه
کولو واحد دی او يوه  Luxبرابر دی د يو شعمې سره ،په پر مختللو کمرو سره
کولی شو د رڼا په يوه  Luxسره نسبتا ً ښه تصوير اخيستنه وکړو نو په دې
اساس هر څومره ،چې  Luxد کمرې (رڼا) ښکته وي او کمې رڼا باندې کولی
شو ،چې فلمبرداري وکړو او برعکس هرڅومره ،چې د رڼا ( )Luxلوړ وي
کمره زياتې رڼا ته اړتيا لري.
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 Picture Insert -۳۷ ،۶او Audio Dob
همدارنګه په کمره کې يوه بله تکمه د ( )audio dobپه نوم مشاهده کيږي،
چې د هغې دنده عبارت دی له د اخيستل شوي غږ پاکول د فلم پرمخ د نوي ثبت
شوي نوار يا کيسټې پاکول پرته له دې ،چې انځور ته صدمه ورسيږي.
 Picture insertsبرعکس دنده لري يعنې ورته عمل د انځور په مورد کې
سرته رسوي پرته له هغې ،چې ثبت شوی اواز يا غږ ته صدمه يا زيان
ورسيږي.

 -۳8 ،۶میکروفون
ټولې ويډيويي کمرې د ميکروفون لرونکي دي ځينې کمرې سربېره په نصب
شوي ميکروفون ،چې په کمرې باندې نصب دي په خپل سر کولی شي يعنې په
اُتوماتيک ډول او په جال توګه د نورو ميکروفونونو د ځانګړي وسيلې په توګه د
(تڼۍ ،بي سيم) په يو وخت د کلي په فشار سره د ( )recغږ د انځور سره ثبت
کړي او هم په دوو طريقو  memoاو  stereoباندي امکان لري.
ځيني نېک او ښه ټکي د کمرې په مورد کې بايد مراعت کړو .لومړی داچې
کمره بايد ،چې تل پاکه وساتل شي او په هر ډول شرايطو کې بايد ضربه ونه
خوري .ددې دندې په وخت هم بايد يو کس موظف وي ،د شديدې رڼا د لګيدو يا
ځال څخه داخل عدسې يعنې د کمرې په سترګې کې مخنيوی وکړي او د CCD
(وسيله بدله کړي د فوتو عاليم په الکترونيکي عاليمو ( Changed coupled
 )deviceته په داخل د لنز ته صدمه يا ضربه ونه رسيږي .کمره د حرارت د
درجې په خورا زيات تغيير سره حساسيت پيدا کوي دسارې په توګه هر کله،
چې کمره د ګرم محيطه ،چې د حرارت درجه ګرمه وي او يا هم نا څاپي ،چې
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هغه محيطه چې د حرارت درجه يې تر صفر الندې وي الړه شي نه يوازې دا
چې له کاره پاتې کيږي؛ بلکې شايد جدي عوارض هم پيدا کړي.

 -۳۹ ،۶د کمرې حرکتونه
کمره د انځورونو د اخيستلو پر وخت کې څو ډوله حرکتونه کولی شي ولري.
دغه حرکتونه کله د کمرې په واسطه او کله د رڼا د وسايلو په واسطه صورت
مومي .په کلي توګه د کمرې حرکت بايد د علت لرونکي وي او دقت او درستي
سره اجرأ شي او د الزم سرعت لرونکې وي پرته له هغې هر ډول حرکت د
هغې په زوروونکی او بې معنا وي .د کمرې حرکتونه په مختلفو نومونو
ياديږي:
د افقي حرکتPan
په دغې حرکت کې کمره په افقي ډول موضوع تعقيبوي .افقي حرکت بايد نرم او
ارام امتداد لروني او پرته له وقفې څخه وي .په دغې حرکت کې کمره انتقالي
حرکت نلري؛ بلکه د داسې کسانو انځور واخيستل شي ،چې په يو قطار کې د يو
او بل په خوا کې ناست وي .سريع افقي حرکت د حيرانوونکي ډوله او سريع
بيان لپاره په کار وړل کيږي.
د عمودي حرکتTilt
د کمرې عمودي څرخښ د سؤژې پرمخ له پورته خوا څخه ښکته خوا ته او يا
هم له پورته خوا څخه ښکته خواته په ماليم ډول او پرته له لړزې او غوڅولو
څخه وي .پورتني حرکتونه کولی شي د  craneکرين په واسطه د تيلت لپاره په
عمودي بڼه او د  panلپاره په  travellingد رېل پرمخ سؤژه په تعجب
لرونکي بڼه سرته ورسيږی.
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تراولینګ Travelling
((د ځانګړي رېل پرمخ د کمرې حرکت د سؤژې لپاره د کمرې د نه لړزيدو او
د الس د ټکان نه خوړلو په منظور)).
جرثقیل Crane
((کم ره د نوموړي دستګاه په واسطه له ځمکې څخه ارتفاع اخلي او يا د
فلمبرداري په وخت کې ښکته او پورته کيږي ،کله درېل پرمخ راځي او په
ښکته او پورته حرکت کې چپ او ښي لورته کيږي)).
انحنایي حرکت
((کله چې کمره د سؤژې په شاه وخوا کې څرخيږي داسې ښکاري ،چې سؤژه د
انځور په قاب کې څرخيږي)).
تقلیدي حرکت
کمره کولی شي د موضوع له په حرکت سره ذهني اړيکه ولري .متعادل او
نامنظم حرکتونو شتوالی کمره د هغه کس په تعقيب ،چې ضربه يې خوړلي وي
يا هم د کمرې موزون حرکت د يوه شيک او مدرن لباس اغوستوونکی سړي په
ناز ناز تلل په کلي توګه دکمرې حرکت سربېره پردې ،چې ليدونکي په ښکاره
ځانته راجلبوي يو ډول ذهني اړيکه د کارګردان او ليدونکي ترمنځ ټينګوي.

 -4۰ ،۶د کمرې پایه (تکیه ځای)
څرنګه چې سپکې السي کمرې کولی شو د يو څه وخت لپاره په خپل اوږې يا
ولي باندې وګرځو او انځورونه واخلو ،ولې کله،چې د اوږد وخت لپاره تصوير
يا انځور اخيستنه کيږي ،او يا کله چې يوه خالصه نما تړلي نما ته زوم کيږي د
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ټکان او لړزش د مخنيوي لپاره اړين دي او حتمي ده ،چې تکيه ځای کمره
ولري .د تلويزيوني اوږدو طوالني خپرونو ثبت په داخل او بهر د سټوډيو کې ،د
ورزشي ژوندۍ خپرونو نمايش او خبر لپاره پکار ده ،چې کمره د درې پايي
پرمخ او د اړتيا وړ تکيه ځای باندې نصب وي .د کمرې پايې په ځانګړو
خصوصياتو او محدوديتونو او مختلفو ډولونو سره وجود لري:
جرثقيل craneپدستال (ستنې واله پايه) -درې پايه

(https://www.pearl.at/at-aشکل )۶:۲8=NC1823-1303.shtml?vid=&vid

(http://www.shutterfeet.com/bestشکل )۶:۲9manfrotto-camera-tripod-reviews/=1303.shtml?vid=&vid
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(شکل
)۶:30http://www.outletvideo.com/product/12m
-proaim-wave-9-camera-crane-base-package/

(https://www.proaim.ca/cameraشکل )۶:3۱cranes-jibs/camera-jibs/proaim-10-wave-2-plus-

 -4۱ ،۶د تصویر اخیستنې په مورد کې څو ګټورې مشورې
سربېره پردې ،چې فلم اخيستونکي فني پوه ،د انتقال سرعت ،هنري نظر ،د
وړاندوينې قدرت ،احتمالي خطرونه او د هغې د ليري کولو لپاره تياری ولري.
کله چې د کمرې شاته والړ واوسي پکار ده ،چې الندنيو ټکو ته متوجه واوسي:
 .1تل د کمرې د فرمان څراغ ته متوجه واوسئ تر هغې وخت ،چې څراغ
روښانه وي پرته د کارګردان له هدايت څخه له کمرې څخه مه ليرې
کيږئ.
 .2د کار پروخت کې خپله ارامتيا او صبر او حوصله حفظ کړئ او پر
نفس باندې اعتماد نسبت دکمرې کار او پيچيلتيا نه برخمن وي.
 .3د پن سر او هوار تليت حرکت ته اماده وي يوازې د تنفس پروخت کې
او يا هم د کمرې د پايې د بدلولو پروخت کې او يا هم د ثابتو نماګانو د
ثبت پروخت کې (لوحه ،عکس) هغه قلف کړئ.
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 .4متحرک نماياب په داسې ډول عيار کړئ ،چې پر هغې مسلطه وي.
 .5په دوامداره توګه عدسيې (قانوني فاصلې) ته متوجه واوسئ.
 .6د نماګانو په تنظيم کې دقت ولرئ او موضوع تل په کامله وضوع يعنې
ښکاره کيدو کې وي او ميدان کافي عمق ولري؛ د سؤژې د حرکت
پروخت کې وضاحت ورکولو هم اماده وي.
که د زوم په عدسيې باندې کار کوي او په تړلي زاويې کې واضح
کړي تر څو په زوم کولو کې انځور شاه ته مختل نه شي د زياتو
حرکتونو په صورت کې د متحرکو موضوعاتو لپاره د کمرې د حرکت
مسير بايد عالمه ګذاري شي ،د ( )head romفضأ او د تصوير
نورې ځانګړتياوې د نورو کمرو سره يو شان وي تر هغې وخت ،چې
د يوې کمرې څخه انتقال بلې کمرې ته په منيتور کې انځور کيفي
تغيير ونه لري.
 .7مزاهم عوامل لکه :د مايکروفون سيوري ،نورې کمرې ،په نما کې
موجود خطونه د څراغ سيوري په نما کې وجود ونه لري ،هر کله،
چې رڼا مزاحمه د مزاهمت سبب د ديد په نما کې کيږي نو د نماياب
زاويې ته تغيير ورکړي.
 .8د کمرې د تکيه کوونکې د استفادې مهارت ولري او په اسانه ډول له
هرې يوې څخه بايد ګټه واخيستلی شي او دهغوی حرکتاتو ته متوجه
واوسي ،د پن سر بايد خالص يا قلف وي.
 .9د داخلي اړيکو د سيستم له الرې (غوږه کي) او دکنټرول د خونې او
کارګردان هدايت ته غوږ ونيسي.
 .10د کمرې دنماګانو فهرست (کمرې کارت) تل په نظر کې ولري او په
مناسب وخت کې په نوي موافقيت (کاميابۍ) سره حرکت وکړي.
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 .11د کمرې سيمونه او کيبلونه کنترول کړي او د هغې په اړه ځان مطمن
کړي ،چې د حرکت پروخت کې غوټه نه شي ،اواز توليد نکړي ددې
کار لپاره يوه همکار يعنې ملګري ته اړتيا شته.
 .12د حرکت پر وخت کې موانع لکه :د صحنې وسايل او سيمونه ،د
صحنې افراد او د بوم غږ بايد په نظر کې ولري.
 .13د اشتباه د رامنځ ته کيدو پر وخت کې خپله ارامتيا حفظ کړي او
پاملرنه وکړي ،چې راتلونکي نما په خپل وخت او درسته توګه ثبت
کړي.

 -4۲ ،۶په تلویزیون کې د څهرې جوړول
په تلويزيون کې زياتره کړنې د سينما څخه تقليد کيږي .په تلويزيون کې څهره
جوړونه د هغې ورتوالی په فلم او سينما کې دي .يوازې په دې توپير ،چې په
سيمنا کې څهره جوړونه په سيمنا کې د وقفه يي او لنډو رولونو لپاره سرته
رسيږي ،ولې په تلويزيون کې د خپرونې دوامداره ثبت لپاره او پرته له وقفې
څخه صورت مومي .نو له دې کبله امکان لري ،چې په تلويزيون کې څهره
جوړونه له پيل څخه تر پايه د خپرونې تر رسيدو پورې خپل حالت له السه
ورکړي ځيني عوامل لکه :د سټوډيو د څراغ حرارت ميک آپ متأثر کوي له بل
طرفه د مجريانو ريښه هم د خپرونې ثبت پروخت کې د هغوی سمې څهرې ته
تغيير ورکړي او يا د هغوی د ويښتانو حالت د خپرونې د اوږد يعنې طوالني
وخت سره بر هم شي او ځيني برخې يې خپله بڼه له السه ورکړي.
څهره جوړونه پکار نده ،چې ورته په کم نظر وګوري .ددې برخې مسوؤل
کارګردان ته پکار ده ،چې د څهرې د څرنګوالي په اړه او هغه وخت ،چې
لوبغاړي رول لوبوي خبرې وکړي او الزم هدايت السته راوړي ،حتا د خپرونې
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د تمرين پروخت کې هم د کمرې په مقابل کې کسان بايد څهره پردازي شي تر
څو عملي نستيج را ظاهر يا ښکاره شي او د نهايي ثبت لپاره نور نو کمبود او
اشتباه وجود ونلري دا ځکه په هغې صورت کې د تصوير په ليدلو سره په
مانيتور کې کولی شو د رنګونو شدت او د رڼا مقدار نسبت ارائيش ته مطمين
کړو.

 -4۳ ،۶د څهرې جوړونې ډولونه
د تلويزيونو لپاره څهره جوړونه په درې ډوله صورت مومي:
 .1ساده څهره جوړونه
دا په حقيقت کې يوه ساده او معمولي جلد دی ،چې په ظاهره د بدن
بنسټ ته تغيير ورکوي .ساده څهره جوړونه په دوو طريقو سره
صورت مومي:
-

د جلد يا پوستکي د رنګ تنظيم :د متعادلې رنګمايي د ايجاد
لپاره په انځور کې يعنې د رنګ الوتونکي څهرې د رنګ
ټينګيدل او يا هم د تيارو پوستکو روښانه کيدل

-

معمولي اصالحات لکه :د داغونو او سترو چلی (پشناني)
پټول د کم ويښتانو لرونکوو ورځو رنګول ،د سترګې په شا
وخوا کې د حلقو له منخ وړل ،د ږيرې د خطونو اصالح
کول ،بريتونو او نورو .د ساده څهرې جوړونه سرته رسيدل
ډېر وخت نه نيسي او په عادي مواردو لکه :پوډر ،ميک آپ
سره په سرعت سره سرته رسيږي.

 .2اصالحي څهره جوړونه یا متوازن کیدل
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د دا ډول څهره جوړونې دنده د ناخوښو ځالو د أثر کمول او د ښه
صورت د ځانګړنو زياتول او د بدن د اعضاؤو معتادل کيدل دي .د دا
ډول څهرې جوړونې څخه موخه عبارت دی له :د شونډو د خط
تصحيح ،پوزې ،سترګو ،د سن خطوطه ،يعنې د صحنې خطوطه ،د
غاړې ګونځي ،د غوږونو اصالح د سر د کاسې پوښل ،ځينې وختونه د
پوستکي د رنګ متعادل کيدل د بدن د برخو رنګ لکه :السونه ،مټې
او غوږونه دي.
 .3د شخصیت جوړنې لپاره څهره جوړونه
د لوبغاړی ظاهری تغير لکه څرنکه چی له نظر وړ شخصيت سره
برابر وی په دا ډول څهره کی لوبغاړۍ په بشپړ ډول بدليږي د
ويښتانو ،رنګ او صورت په تغير سره د پيژندلو وړ نوي.
هغه عوامل چی څهره جوړونه متآثره کوي
پرته له هنري مالحظاتو څخه تخنيکي او حتی نور مسايل هم څهره
جوړونه متاثره کوي:
 )1رڼا اچونه ،شدت ،تعادل ،طرف (جهت) او نور.
 )2صحنه ــ نسبي تضادمندي د څهرې د پسزمينې سره.
 )3د انځور تنظيم ــ رڼا ورکول ،د رنګ توازن او د سطحې
توروالۍ.
 )4لباس ــ نسبي تضاد مندي د څهرو د رنګما يو او اجراکوونکو
د لباسونو سره.
د ذکر شوو عواملو په نظر کې نيولو سره د خپرونې د يوه لوبغاړي څهره
جوړونه دبلې خپرونې ترجوړونې پورې توپير کوي.
د څهرې جوړونې د اصولو په موارد کې الرښوونې
44۱

څهره جوړونه د ډېرو ساده اصولو پر مجموعه باندې استواره وي ،اما هنر او
مهم رموزد څهره جوړونې په ډېره ظريفه پکاروړنه کې دغه اصول نغښتي
دي:


روښانه رنګونه د انسان سترګې زياتې راجلبوي او برجسته او اوستره
ښکاريږي.



برعکس ټينګ رنګونه او له نظره پټ ساتل شوي او پرته له برجستګي
څخه معلوميږي يعنې تخفيف ورکوونکي دي.



کله چې څهره جوړونکی ماهر او پوه وي د سيورو په رامينځته کيدو
سره کولی شي د څهرې اصلي جوړښت ته تغيير ورکړي؛ لکه زنه
کوچنی وښايي.



کله کولی شي ،چې باڼه يې حذف کړي په مطلوبه پکار وړنه د کاري
سيورو په واسطه هغه بېرته ايجاد کړي.



په الزم صورت کې څهره جوړونه کولی شي د څهرې په يو ځانګړتيا
سره تأکيد وکړي؛ لکه سترګې.



د څهرې جوړونې په مرسته کولی شو د ظاهري بدن جوړښت تر
زيات حدوده ورته تغيير ورکړو.



د څهرې جوړونې په مرسته کولی شو د غاړې ګونځې جوړول او
مصنوعي داغونه او زخمونه ايجاد کړو.



يو په زړه پورې ټکی دادی د  Latexپه نوم وسيلې په مرسته هغه
دويښتانو پرمخ ووهو ،چې د ځال رامنځ ته کړي.



د پوستکي د سوريو په منظور سريښناکه ماده د (کولوديون) په نوم که
د ويښتانو برس د پوستکي پرمخ ومښو .دغه محلول جال راجمع کوي
44۲

انقباض يعنې نيول پرته د بدن له درد څخه په جلد کې د زياتو
محلولونو سبب ګرځي .ولوچې دغه محلول پاکيدونکی دی ،اما حساس
پوستکي لپاره زوره وونکی دی يعنې ازار وونکي دي.


د ويښتانو ارايش هم په څهره جوړونه کې شامل دي په زياترو
استيشنونو کې د ويښتانو آرايشګر يو ځانګړی تخصص لري .د
ويښتانو آرأيش نسبت خپرونې ته فرق کوي په معمولي توګه د ويښتانو
د آرأيش لپاره او د هغې د رنګ د تغيير کيدو لپاره هم د مختلفو موادو
څخه لکه :د سپرۍ نه ګټه اخلي.



ږيره او برېت هم بايد په څهره جوړونه کې هېر نکړی شي .دږيرې او
برېتونو د اړتيا وړ بڼې ته د الس رسۍ لپاره هم ډېر پراخه وسيع
مصنوعي امکانات په واک کې شته او دا چې د هغې مصنوعي کېدل
يا ساختاګي کيدل د لېدونکي لپاره ښکاره نه شي د آرايشګر په مهارت
پورې اړه لري ،چې دغه دنده څرنګه سرته ورسوي.

 -44 ،۶لباس (جامې)
ولوچې د لباس يعنې جامو مسله په تلويزيون کې ظاهراً ډېره مهمه په نظر کې
نه راځي ،اما واقعيت پرته له دې دادی دا بايد ومنو هر هغه څه يا شي ،چې د
تلويزيون په صفحه کې راښکاريږي دا د رنګ او پيوند لرونې وي چې پر
لېدلونکي تأثير پر ځای غورځوي او د هغې عکس العمل ددې سبب ګرځي
څرنګه ،چې د لباس موضوع په تلويزيون کې نن ورځ په نړيواله سرګرمۍ
باندې بدله شوي ده،حتا ځيني وخت په ځيني اجتماعو کې د جامو (لباس)
موضوع په مساوي توګه د خپرونې د محتوا سره د بحث وړ ګرځي .د سارې په
توګه هرکلله ،چې د لېدونکې سترګې د نامنظمې تړنې نامناسبی نکتايي او لباس
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په اصالح قات او کوت يعنې چت او چمبولو د مجرې باندې ولګيږي نور نو د
خپرونې محتوا ته پاملرنه نه شي کولی .په همدې دليل کله ،چې د لباس د
متناسبو اغوستلو طريقه د خپرونې په روحيه باندې د مجرې لپاره غوره کيږي.
پردې اساس الزم دي هغه څه ،چې ګزارشګر يا د تلويزيوني خپرونې مجري
اغوندي بايد چې د نظر وړ موضوع لپاره مناسب وي او بايد د خلکو نظر ځانته
راجلب کړي رنګارنګ او مست لباسونه امکان لري د هغې خپرونې لپاره ،چې
ليدونکي يې چې عمرونه يې ديارلسو او يا نولسو کلونو په منځ کې وي ،چې د
مود په لټه کې دي ورته مناسب وي ولې د خپرونې لپاره د منلو وړ نده په داسې
حال کې ،چې لباس په روښانه رنګ او د دوو لويو جبونو سره د رپوټ د
برابرولو لپاره د يوه مناسب ځنګل څخه په نظر کې راځي ولې دا لباس د يوې
رسمي مرکې د سرته رسولو د يوه سياسي رهبر سره په داخل د سټوډيو کې په
درد نه خوري .برعکس د نکټايي تړل د رپوټ د برابرولو لپاره له بازار څخه
بې معنا دي .په دواړو مواردو کې د اجتماعي طريقې او آدب ددې موجب کيږي
ترڅو د مرکه کوونکي او تلويزيون ليدونکي ته توهين ونه شي .ولو چې په يو
شمېر تلويزيونو کې د منل شويو معيارونو څخه انحراف شوي او ليدونکو ته
توهين کيږي.

 -45 ،۶هغه لباسونه ،چې له اغوستلو څخه یې باید ډډه وشي
 .1ډېر لوي او ستر لباسونه يا جامې اغوستل ،چې نسبت بدن ته ناخوښه
حالت لري.
 .2د ټينګ رنګ او ساده جامې اغوستل د کمرې په مقابل کې بهتره نما
لري او برعکس د روښانه رنګ لرولو جامو اغوستلو څخه بايد ډډه
وشي .ټينګ رنګه لباس يا جامې د څهرې رنګ هم روښانه ښکاروي
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په داسې حال کې ،چې د روښانه رنګ لباس يا جامې اغوستل څهره
ټينګه يعنې تياره ښايي.
 .3د ځينو رنګونو سيګنالونه لکه ارغواني او بنفش د کمرې د تدوين
پروخت کې لږ شاته تغيير پيدا کوي.
 .4د آبي رنګونو له موجوديت ،چې کروماکي ته ورته وي ډډه وکړي او
پرته له دې تداخل رامنځ ته کيږي.
 .5که د جامو يا لباس رنګ د پسزمنې يا بګرونډ له رنګ سره تضاد
ولري نو ښه به وي.
 .6د رنګ د ډېر شديد تضاد څخه بايد ډډه وشي دا ځکه ،چې په داسې
شرايطو کې روښانه رنګونه سوزيدلي او د تورې سياهي په شکل
ښکاريږي.
 .7هرکله ،چې د نندارې يا نمايش پروخت کې د مجرې رنګ يوازې د
تړلي تڼۍ (يخن) رنګ سپين معلوم شي ستونزه نلري ،ولې که د
نندارې په جريان کې مجرې خپله کرتي له تن نه باسي نو سپين کميس
يعنې يخن کاک يې متغيير حالت رامنځ ته کوي څرنګه ،چې د
سپينوالي مقدار يعنې ناڅاپي زياتيږي او سپينه برخه په اصطالح
سوزي.
 .8په لويو او واضح نماګانو کې لوبغاړي د لوي تڼی يا غاړې سره پرته
له لباس يا جامو څخه ښکاري.
 .9لباسونه يا جامې د قهرجنوتکو څخه جوړ شوي مزاحم اواز د حرکت
په وخت کې توليدوي ،چې به خورا اساني سره د تڼی يا ټټر د وړوکې
ذغالي ميکروفون په واسطه اخيستل کيږي.
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 .10تيز بړک او بړوک يعنې هغه لباسونه يا جامې ،چې روښانه رنګ او
تينګ وي او رڼا انعکاسوي تصويرونه به نامطلوب وړاندې کړي.
 .11نخي تار يا ورښيمني ټکي زياته رڼا جذبوي تردې حده ،چې انځور
خپل حجم او برجستوالی له السه ورکوي.
 .12چهارخانه يا څلورخانه يي لباس يا جامې يا سطرنجي ــ ټکي په ټکي
ورته بايد ورڅخه ګټه وانه خيستل شي داځکه،چې انځورونه څپه
لرونکي (موج لرونکي) کوي که په ليري نماګانو کې په فوکس کې وي
په نږدې نماګانو کې د سترګو لپاره زورونکي دي.
 .13د تلويزيون په صفحه کې د آرايش (زيوري) شيان رڼا ته له حده زيات
انعکاس ورکوي او په ناخوښه حالت کې سترګګ وهي نامطلوبه
سيوری ايجادوي.

 -46 ،۶رنګ
موږ په رنګا رنګ نړۍ کې ژوند کوو او د رنګونو سره مو عادت کړي ،له
هغوی څخه خوند اخلو او متأثر کيږو ،او حتا د ژوند تصور پرته رنګ څخه
ستړي کيدونکي او زړه تنګوونکي دي .انسان رنګونه له طبعيت څخه تقليد کړي
دي او د ژوند په انکشاف کې يې د طبيعي رنګونو له ترکيب څخه بې شمېره
نور ايجاد شوي دي ،چې نن ورځ نه شو کولی د رنګونو د ټولو ډولونو نومونه
واخلو .رنګ په پيل کې يوازې د هنري اثارو په دايره کې په ځانګړي توګه
نقاشي او رسامي کې مطرح دي هغه هم د زيبايي له نظره ،مفاهيم او تأثيرات
پاتې د نه وي ،چې بيان کې هم مرسته کړي ده .رنګونه يو ډول ژبه ده ،چې د
ا حساس په واسطه يې تغيير کيږي او دغه ژبه د کافي سواد لپاره اړتيا نه لري.
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دا ځکه ،چې د احساس مفاهيم د هر ليدونکي په ذهن کې عاطفي د هغه د درک
په اندازه معنا مني او پر ځای تأثير پريږدي.
سترګه د انسان د بدن لومړنۍ عضو ده ،چې د رنګ په مقابل کې عکس العمل
ښايي سترګه لکه د انسان د بدن بله هره عضوه له فزيولوژيکي لحاظ محدود
ظرفيت او تر محدود فعاليت نه وروسته ستړي کيږي ،اما د بدن فزيولوژيکي
نيرو تعادل ته عالقه لري ،چې نظامونه په ذاتي توګه د هغو ساتل حفظ کړي.
ګوته وايي ((هر مشخص رنګ معينه ضربه په سترګې واردوي او اندامونه
مقابلې ته راهڅوي)) ښايي په دستګاه کې د هر سخت کار نه وروسته او د فوتو
کمياويي د معينو موادو له خرابي نه وروسته  Photo Chimesهغه مواد ،چې
کار يې د رڼا خپريدل او جذبول دي په هغه شبکه کې ،چې په دغه او يا هغه
رنګ غير احساس کوي د فزيولوژيکي تعادل کامل حساسيت د لومړني نظم د
بيا رغوني لپاره روانه اراده منځ ته راوړي
همدا ډول رنګ انځور ته روح (جان) ورکوي ،احساستي حالت رامنځ ته کوي
او کوچني توپيرونه ،ظريف ،دقيق او مختلف تلويزيوني انځورونه وړاندې کوي
اما دا يو ټکی بايد ،چې هير نه کړو ،چې ډېر نږدې اړيکه د رڼا او رنګ ترمنځ
وجود لري د رنګ تجربه يوازې د رڼا په موجوديت کې امکان لري .رنګ په
ليدونکي او د هغه په پاملرنه باندې تأثير لري او مختلف حالت ،احساس ،عاطفه،
معنا او دعوا کول په هغې کې رامنځ ته کړي.

 -4۷ ،۶د رنګ ځانګړتیاوې
لکه څرنګه ،چې مو مخکې وويل رنګ د اثارو په طراحي کې ارزښتناک رول
لوبوي او پر هغې سر بېره پر تزين او ښايست کې د پيغام لرونکي هم دي.
رنګونه د دريو نقطو له نظره بررسي کولی شو:
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 .1کروما ډوله رنګ :د رنګ له نقطه نظره ،طراح د سلګونه ډوله
رنګونو سره الس او ګريوان دي په همدې دليل رنګونه په مختلفو
کورونيو کې ځای پر ځای شوي دي ،چې د هرې کورنۍ او ګروپ
رنګونه يو بل ته ورته خواص لري .د ټولو رنګونو له منځ درې
رنګونه د اصلي رنګونو په نوم پيژندل کيږي (ژېړ ،سور او آبي)
د رنګ د څرخ په مالحظې سره مشاهده کيږي ،چې درې اصلي
رنګونه د څرخ په واسطه کې ځای پر ځای شوي او د هغو پرمنځ کې
فاصلې په مختلفو درجو سره په دويم قطار کې ډک شوي دي په دغه
يو ځای کيدو سره کولی شو ،چې يو شمېر زيات رنګونه په الس
راوړو د نوم کيښودنې له نظره اصلي رنګونه ته (لومړي) دويم قطار
رنګونو ته چې د يو ځای کيدو له الرې ايجاد شوي دي (ثانوي) رنګ
نوموي ثانوي رنګونه عبارت دي له :نارنجي ،شين ،او بنفش څخه،
چې نارنجي يې د ژېړ او سور د فاصلو په حدودو کې او شين د ژېړ او
نارنجي او بنفش د ژېړ او آبي د فاصلې په حد کې قرار لري .د دويم
قطار رنګونه عبارت دي د ژېړ ،نارنجي او نارنجي ،ژېړ او شين ،آبي
بنفش ،بنفش ،سور بنفش او سور نارنجي د مکمل رنګونو په نوم
ياديږي .د رنګ د څرخ په نظر کې نيولو سره کولی شو ،چې
اختالفاتو ته زياتوالی ورکړو او مختلفو رنګمايو څخه ګټه واخلو.


سپين د تور مقابل کې



سور د شين په مقابل کې



ژېړ د بنفش په مقال کې



نارنجي د آبي په مقابل کې
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د رنګونو د تضاد څخه ګټه اخيستل د تاکيد د ايجادولو لپاره هم صورت مومي،
اما برعکس که وغواړو ،چې د تضاد اندازې ته کموالی ورکړو او د همغږي او
تضاد له نظره رنګ ته زياتوالی ورکړو کولی شو ،چې د يوې کورنۍ له
رنګونو څخه هم ګټه واخلو.
دويم اړخ د رنګونو د بررسي څخه د هغې په تغيير پوري اړه لري ،چې مسله
کامالً مستقله د سيوروــ له روښانه رنګ څخه دي او هغه دواړه هيڅ ډول تأثير
پر يو او بل باندې نلري .بهترين مثال د دا ډول موضوع د ښودلو لپاره د رنګه
تلويزيون انځور دي .کله ،چې ځال راکموو په يو ډول رنګ د انځور له مخې
الوزي او د هغې پر ځای په تدريج سره تور او سپين انځور (د ثابتې رنګمايي)
په مقدار د رنګه انځور ځای ناستی ګرځي ددغې پديدې په مشاهدې سره متوجه
کيږو ،چې کولی شو د رنګمايي په حفظ سره په ثابت صورت د تصوير د رنګ
ځال زياته يا کمه کړو.

 -48 ،۶د انځور او رنګ ترمنځ اړیکه
کله کله خلک رنګ په انځور کې په هماغه ډول ،چې ويني يې هماغه ډول يې
مني .په داسې حال کې چې داسې نه وي هغه شی ،چې سترګه د شنه رنګ په
ډول تغيير کوي هغه ډول نوي څرنګه ،چې د رڼا د رنګ عوامل ،چې پر هغې
سطحه ورلګيږي ،د ځال زاويه،ګاونډي يا ګاونډ رنګونه او د رنګ نور اصلي
عوامل متأثر کړي وي او تغيير يې ورکړی وي .يوه همواره سطحه د خالص
رنګ لرونکي (د تګ الره يې تغيير) نسبت ناهمواري سطحې نه په نظر کې
راځي ،ددغې سطحې رڼا يې د جهت په تغيير سره رڼا هم تغيير وي .د انسان
سترګه کله ،چې صحنه د کوچنيو اړخونو لرونکي رنګه وي په اسانې سره
تشخيص کولی نه شي او هر څومره ،چې دغه اړخونه واړه وي يا کوچني وي
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په هماغه اندازه رنګ خپل کيفيت له السه ورکوي په ورته ځانګړي رنګونه به
په مشکل سره يو د بل څخه تشخيص شي حتا کله د دوو کورنيو رنګونه د يو د
بل سره په جال يا بېله توګه ادعام کيږي.
يوه بله رواني ځانګړنه هغه رنګ دي ،چې د ځينو رنګونو په مقابل کې د
حرارت او نږديوالي احساس کوي او د بلې برخې په مقابل کې د سوړوالي او
ليريوالي احساس کوي .نو په همدې دليل ځيني رنګونو ته ګرم رنګونه او نورو
ته ساړه رنګونه يعنې يخ رنګونه وايي .ګرم رنګونه عبارت دي له :سوړ ،ژېړ
او نارنجي او نور دي او يخ رنګونه لکه :شين ،آبي ،بنفش او هغې ته ورته
رنګونه دي .ګرم رنګونه ستر او غټ او نږدې نسبت يخو رنګونو ته په نظر
کې راځي .د ګرمو رنګونو وزن زيات نسبت يخو رنګونو ته احساس کيږي او
دا د ذهني او بصري احساس له بې تجربه ګي څخه دي.
د رنګ يو اړخيزه برابري او يا د هر رنګ ظاهر تر زيات حده له پسزمينې
څخه متأثر دي؛ د سارې په توګه يو شين شي د پسزمينې په مقابل کې ايرورنګي
د معمولي حد څخه زيات شين معلوميږي يعنې ممکن ،چې يو رنګ د پسزمينې
په برابر کې يعنې مقابل کې متفاوت اومتفاوتې ځالګانې و لري .هغه څه ،چې په
تجربه کې وليدل شو دادي ،چې قوي رنګونه د پسزمينې په مقابل کې سپين
لړزيدلي د هغه وخت څخه دي ،چې د تورې پسزمينې په مقابل کې واقع کيږي.
هر څومره ،چې پسزمينه ټينګه وي د موضوع رنګمايي روښانه ښکاريږي .د
رنګ نواحي يعنې اطراف لوی په نظر کې راځي .ټينګې رنګمايي لکه څنګه،
چې يې ذکر وشو وزن لرونکي يعنې سنګينه يا درنده معلوميږي په دې اساس
ټول دغه عوامل د ليدونکي احساس د تصوير د توازن له فاصلې څخه شديداً تر
تأثير الندنې راولي.
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 -4۹ ،۶پر انسان باندې د رنګ رواني تأثیرات
لکه څرنګه ،چې په مخکنيو بحثونو کې يادونه وشوه ،چې هيڅ ډول عمل او
اقدام په تلويزيون کې تصادفي او اتفاق ندي بلکې ټول وړانديزونه په دې مورد
کې ،چې اګاهانه د اړتيا مطابق او خپرونې غوښتنه وي .د رنګ غوره کيدل هم
يو اګاهانه عمل او پالن شوی ده .پر فني اړخونو سر بېره چې د رنګ په مورد
کې وجود لري پکار ده ،چې د رنګ رواني تأثيرات هم پر انسان باندې په نظر
کې ونيول شي .ولو شايد ،چې د هر فرد ذهني تمايل نسبت نورو رنګو ته وي.
اما متخصصانو د رنګ لپاره رواني ځانګړتياو باندې قايل شوي دي ،چې ورته
تأثيرات په زياتره انسانانو باندې لري په دې ځای کې ځانګړې روانيځانګړتياوي
د يو شمېر رنګونو په خالصه توګه ذکر کيږي.
 .1آبي :دغه رنګ يې ارامش ورکوونکی پيژندل دي .ددې رنګ په مورد
کې فکر کول او د هغې مشاهده کول د وينې د فشار د کموالي باعث
ګرځي ،د تنفس او نبض شمېر ګرځي .ډاکټران متعقد دي ،چې د
مريضې پر وخت کې او ستړيا پر وخت کې دا ډول رنګ مشاهدې ته
زياته اړتيا شته.
 .2شین :شين رنګ آبي ته مايل د عزم ،استقامت ،او پايداری ښودونکی د
تغييراتو په مقابل کې دی .پردې اساس د ځان پېژندنې ،عقيدې او ثبات
بيانوونکي دي .دغه رنګ د امنيت احساس او ځانته د احترام د تاييدو
وړ ګرځوي.
 .3سور :سور رنګ انرژي ايجادوي .ددې رنګ د ليدلو پروخت کې
کيدی شي افراد وينې فشار د زياتوالي سره مخ شي او د قلب د ضربان
ميزان يا د قلب ټکان اندازې شمېر يې زيات شي .سور رنګ يوازې د
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حياتي نيرو ،د عصبي فعاليت او د داخلي غوټو د نظر وړ نتايجو د
السته راوړولو په مورد کې بريالي دي.
 .4ژېړ :د ژېړ رنګ اثر د خوشحالي په صورت کې او رڼا يې ښکاره
کوي د سره رنګ په پرتله بڼه يې غليظه او سنګينه تر له ژېړ څخه
وي .د زيات تحريک کوونکي قدرت څخه برخمن دي برعکس ژېړ
رنګ د خپل غلظت او دروندوالي ډېر لږ د قدرت د تحريک کولو
پرځای د يو ځای کيدو قدرت زيات لري .يعنې پرته د سطحې د
استفادې څخه د افرادو د جبر او فشار په واسطه د يوه عمل سرته
رسول ،يا د يوه فکر تشويق قبلوي.
 .5بنفش :داچې بنفش د دوو رنګونوله ترکيب څخه يعنې سره او آبي
څخه منځ ته راځي نو پدې اساس کولی شو د دواوړو د خواصو حفظ
ته په عالقې سره چې دواړه رنګونه ولري يعنې د قدرت د غير ارادي
حفظ کولو د اړخ په نظر کې نيول سره سور رنګ دابي رنګ متانت يا
دروندوالي يا وقارولري اوپه ښکاره ډول ورتوالي انعکاس کوي .
 .6قهوه یي :په دې نظر ،چې قهوه يي رنګ هماغه (سور ،ژېړ) ټينګ
شوی رنګ ده نو په دې اساس د ځانګړي بې ارادې سره رنګ ژوند
او شور مخ کميدو راولي او د سره فعاله او خلق شوي ځانګړتيا صنايع
کوي.
 .7تور :تور ټينګ ترين رنګ دی او هغه مرز ښودونکي دي ،چې پر
هغي ځاي کې ژوند پاې ته رسيږي نو کېداي شي چې دپوچو اونابوده
نماينده وي(( .لوشر) عقيده لري ،چې تور د (نه) نښه او د سپين رنګ
په مقابل کې د (بلې) نښه ده .هغه وايي (سپين سپينې صفحې ته پاتې
کيږي چې داستان د هغې پرمخ وليکل شي ولې تور د پای ټکی دی،
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چې د هغې نه هغې خواته هيڅ شي وجود نلري) تور رنګ خپل ځان
ليرې ګڼي (يعنې) او د هر رنګ په وجود کې ،چې راشي په همدې
دليل هغه د تاکيد وړ ګرځوي.

 -5۰ ،۶حرکت او رنګارنګي
د تلويزيون د ځانګړنو څخه يوه يې نسبت نورو رسنيو ته د متحرکو او خوزندو
تصويرونو لرل دي ،چې تلويزيون يې د ډله ييزو اړيکو د وسايلو د کورنۍ د
غړو په منځ کې لوړ ځای ورکړی دی.
په همدې دليل تلويزيون او سينما روان يعنې ځغلنده رسنۍ په نوم مشورې دي.
دا چې ولي متحرک انځورونه نسبت والړو ياثابتوانځورونوته ښوالي يعني
برتري لري بايد چې د هغو توپيرونو ته اشاره وکړو .لومړي ثابتو انځورونو په
مورد کې بايد ووايو د دا ډول انځورونو ښه والی په دې کې دی ،چې ليدونکي
په ساده ګي سره پرته له بېړي څخه کولی شي ،چې د انځور جزيات بررسي
کړي د انځور پر اړخونو چې پاملرنه يې جلبوي ،متمرکز شي په داسې حال کې
چې د ليدونکي لپاره متحرک انځور د غسي فرصت ډېر اندک او کم وي .شايد د
درسي مطلب قبلول لږ غوندې ستونزمن په نظر کې راشي ،چې والړ
انځوروونه کله د پېښې د پېښېدو پر وخت کې د ديد حرکت ورباندې زيات تاثير
لري .د ساري په توګه دعراق دجنګ خشونت هر خبري انځوردتلويزيون پر
صفحه مشاهده کيږي عراق په جنګ کې له جنګ او تاوتريخوالي د تلويزيون په
صفحه چې مشاهده کيږي خپل تاثير لري ،ولې کله چې د ورځپاڼې پر صفحه
کې د يوې ښځې عکس چې په وينو لړلی او زخمي وښايي چې په پارچه،
پارچه شوي جسد

د مېړه ته ناسته او په ليونتوب او قهر د خپل مېړه جسد ته

ګوري د فوق العاده معنا او تاثير څخه برخمند دي ،پردې اساس کله کارګردان
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او د تلويزيون د خپرونې برابروونکي د انځور له تحرک څخه راکموي او
انځورونو ته والړ حالت او ورو حرکت (سلوموشن) ورکوي د ساري په توګه
په سينمايي فلمونو کې او يا هم ورزشي خپرونه کله چې يو ورزشکار د خپل
حريف مغلوب کوي او يا هم په فوټبال کې کله چې توپ ګول ته داخل کيږي د
دا ډول طريقې څخه استفاده کيږي او د انځور له حرکت څخه را کميږي او هغه
نيرو چې په والړ انځور کې په داسې حالتو کې وجود لري امکان نلري چې د
تحرک په حالت کې دغه نيرو حفظ شي  .په همدې دليل ښايست او جذابيت چې
د نقاشي په اثارو کې وجود لري په امر کې نغښتي دي.
متحرک انځور د داسې ځانګړتياوو لرونکي دي ،چې والړې نماګان د هغې څخه
خالي دي.متحرک انځور د تغييراتو ښودونکی دي يعنې ليدونکي د داسي
تغييراتو شاهد دي ،چې په داخل کې د نما کې رامنځ ته کيږي او په عين وخت
کې چې انځور نمايش ته ورکول کيږي امکان لري چې هغه اصالح کړو او د
ليدونکي پاملرنه مطلوب شي ته ور وګرځوو يعنې جلب کوونکي عناصر امکان
لري چې دقيقه په دقيقه په نما کې ورزياتيږي په داسې حال کې د ثابت انځور
جذابيت په سرعت سره کميږي .کار ګردان کولی شي په دوامدراو حرکتونو
سره د انځور دوامدار جذابيت ته دوام ورکړي .او د ليدونکي لپاره هره لحظه
کې نوی علت د انځور د ليدلو لپاره ايجاد شي په داسې حال کې چې په ثابت
انځور کې د ليدونکي علت د لحظو څخه وروسته پای ته رسيږي بل ټکي د
ځانګړي توګه په ثابتو تصويرونو کې دا دی چې ليدونکي دا ازادي لري چې په
انځورونو باندې دقت وکړي او ارزيابي باندې پيل وکړي اما متحرک انځورونه
د عواملو د پيدا کيدو اړين عوامل ليدونکي ته ورکوي په ځانګړې توګه که
چيرته پېښه سري او لنډه وي بايد چې متوجه واوسو چې د نما په سري غوڅولو
سره د هغوی ځای ناستي په نويو نماګانو سره ناخوښه حالت رامنځ ته نه
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شي.دوالړو اومتحرکوتصويرونوپه پيژندلوسره کولي شو ووايودفلمبرداري شويو
تصويرونونماګانومجموعه چې دخپروني طراحي دساکن او والړو کمرودديد له
نقطي څخه دي.ددغو تصويرونو په زړه پوري والي اوجذابيت دلوبغاړودکمري
حرکتونو،دنما دتغيير په اصل پوري تړلي دي.نو پردي اساس هر کار،چې
دتوليد په جريان کې سرته رسيږي بايد،چې مواجه هنري دليل ولري.او يوازي
دبصري تنوع دايجادولواوديو رنګي دمخنيوي په خاطرځيني نماګاني بايد تغيير
نه کړو.يو شمېر متخصيصان په دي باور دي،چې غږ اوحرکت پر صحنه باندي
دتاثيراوجذب عوامل دي.دغه محققان وايې،چې دکمريدحرکت مؤثرترين جهت
يالوري ګيچ مسير يالوري دي دو دخپروني دمجري يا لوبغاړي حرکت دصحني
په اوږدوکې کار دقاعدي سره موازي وي صورت کې څرنګه چې دمجري
يالوبغاړي اندازه دموازي کيدوپه دليل دهغه له کمري سره تغيير نکوي نوپدي
اساس داسي کوم شي وجود نلري چې دليدونکي پاملرنه جلب کړي،دمجري
مستقيم حرکت دکمري په طرف په ځيني مواردوکې په ځانګړي توګه کله چې
ديوه ځانګړي ډراماتيک ايجاد اودتصويرداندازي په مورد کې سريع تغييرپه
نظرکې وي ګټوردي.همدارنګه دکمري په درست حرکت سره اوپه يوه زماني
فاصله کې دنظر وړ شخص اندک له حاشيي څخه خارج کړواوصحنه په تصرف
کې راوړو ولي دغه حرکت بايدپه کامل دقت سره اجراشي پرته له هغي به
دهغي بصري تايدمطلوب نوي.

 -5۱ ،۶د حرکت ظرافتونوته پاملرنه
کله،چې دليدونکي دانتظار خالف دخپروني په رول کې تغيير ايجاد کړو،چې ليدونکي هغي
ته عالقه ونلري اويا دهغي له درک څخه عاجزوي بايد دهغه ناراحتي اوعصبانيت ته
منتظرواوسو،دساري په توګه هرکله چې دخپروني مجري هغه وسيله لکه مايکروسکوپ
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معرفي کوي تغيير ورکونکي تصوير دهغه څهري ته فوکس کيږي نو دليدونکي دعصبانيت
اوناراحتي انتظاربايد ولري.نوبيا دحرکت په وخت کې کمره اومجري بايد الندي ټکي په
نظر کې ولري :


کله،چې مجري ديوه شي دجزياتوپه هکله خبري کوي پکارده په عادي اونرم ډول
په همغي سوژي باندي زوم وکړي.دساري په توګه که چېرته وړتيا ديوه وښودافت
په اړه وي او وياند په مزرعه کې والړ دي تصوير بايد دپاڼواو وښو پر
هغوډنډونو باندي،چې متضرري شوي اوبيماري زوم وي.



دحرکت لپاره بايد انګيزه ياعلت راپيداکړو.دساري په توګه مجري دکتابتون په يوه
څنډه کې والړ دي او خپرونه پرمخ وړي.يوه لحظه وروسته دکتابتون دالماري په
لورحرکت کوي يو کتاب دالماري څخه را اخلي او دهغه په معرفي کولوپيل کوي
په دغي حالت خپرونه له سکون څخه راوځي.



دخپروني په جريان کې بايد کوښښ وشي،چې په داخل دقاب کې اشخاص موزون
اومنطقي حرکات ولري.دساري په توګه:کله چې په داخل دکورکې
يواودکوردغړوسره مرکه حالت بايدپه داسي ډول عيارکړو،چې دکورني
دغړوطبيعي اومنطقي حرکت په نظرکې نيول شوي وي په دي برخه کې ارزانه
توصيه دادي،چې دغه حرکت پکارنده،چې ته ډيرپڅ اونه ډيرتيزوي.ددي لپاره
دداډول حرکت په اړه بايد زيات فکروکړو.

• دسينماياتلويزيون يو ښه لوبغاړي هغه شخص دي.چې دکمري دحرکت اړتيا درک
کوي.اوخپل حرکات په متناسب ډول دهغي سره تنظيموي.په همدي دليل زاړه يا تجربه
لوبغاړي نسبت نويولوبغاړوته يوبل څخه توپير کوي.
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• متوجه بايد واوسوکله،چې دحرکت سرعت کميږي دوينا ريتم بايد،چې کم نه شي
د(کارکردان دستور)به داوي،سريع وينااو وروحرکت په مختلفوحاالتوکې دمختلفو
موخواومختلف موقيعتونه په مسلم ډول توپيرکوي.

 -5۲ ،۶د حرکت طریقي
د حرکت د ټولو ډولو لپاره چې په صحنه کې صورت مومي ستونزمن دي ،فهرست
بايد ورته جوړ کړو لکه څنګه چې په تلويزيون کې کار هنري اړخ لري بايد ويې منو،
د هنر لپاره نشو کوالی ،چوکاټ وضع کړو ،ولې سره له دي ،دوه اصلي طريقي په
يوه تصوير کې د ګټې اخيستلو لپاره د اصلې سوژي د تاکيد په منظور وجود لري:


په صحنه کې د عمومي حرکت او لوبغاړو د حرکت د مسير ترمنځ تضاد او
د تفاوت دايجاد په وسيله.



په صحنه کې د اصلې موضوع د ثابت ساتلو په وسيله ،چې ټول عوامل په
حرکت کې دي ،او برعکس په صحنه کې د موضوع د متحرک کيدو په
وسيله چې ټول عوامل ثابت دي.

 -5۳ ،۶د حرکت رامینځته کیدل
ولو ،چې ويډيو پخپله متحرک هنري بڼه دي ،ولې فرم يا انځوري قاب اساسا ً يو بې
حرکته عکس دي ،دا انځور رقاب بندي طريقه کيدای شي چې په هغه کې احساس
شوي حرکت ته زياتوالی يا کموالی ورکړي ،په فلم يا ويډيو کې حرکت په دريو
اساسي طريقو سره سرته رسيږي :د موضوع د حرکت له الرې ،د کمرې د حرکت
او تدوين له الرې ،د دري واړو په هر يوه ډول کې اساسي حرکتونه فرعي او نور هم
وجود لري.
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 .1موضوع ګاني کوالی شي په دريو اړخونو د تصوير رقاب په داخل کې
حرکت وکړي »x«،او عمودي محور «»yد کمري شاته او حرکت د کمرې
په لور او يا ليري کيدل د هغې له « »zمحور څخه ،د  zمحور په دي منځ
کې له ټولو څخه قوي دي او بايد په معقوله بڼه د هغې څخه استفاده وشي،
حرکت د چپ خوا څخه ښې خوا ته ،د غرب د لغاتو په کتاب کې د مخکې
تللو او برعکس هغې د ښې خوا څخه چپ خوا ته راګرځيدل او يا شاته تلل
دي.
د  xد محور حرکت پيچلی او نړيواله مننه يې کمه ده ،يوازي دا چې د ښي اړخ څخه
حرکت د پورته خوا څخه د قوي ترين حرکت د د شاوخواه ته دي ،مګر داچې د
کمري په طرف مستقيم حرکت وي.
فرهنګي ارزښتونه نسبت دغو حرکتونو ته هم د ښې حرکتونو يو ارزښت د انځور
دقاب په داخل کې تاثير غورزوي ،که د انځور قاب په نهو برخو وويشو:
په مرکز باندې

په ښې لورې باندې

په چپ

لورې باندې
د مرکز وسط

د راسته لورې وسط

د چپ

لورې وسط
د مرکز ښکته

د راسته لورې ښکته

د چپ

لورې ښکته
بهترينه او ګټوره موضوع د اطالعاتو د استولو لپاره ننداره چيانو ته ،د ښې لورې
ښکته خواته د انځور رقاب دي پورتني نتيجه ګيري د فلسفې پورې اړه لري ،چې په
غربي فرهنګ کې سترګه لومړی د پورته چپ خوا رقاب څخه پيل کوي ،او د ښې
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خوا ښکته لورته مخکې ځي په همدې دليل د تلويزيون خپرونې جوړونکې په دي
ټينګار کوي ،چې په ښې خوا کې قاب بندي شي ،خبري د انځور بهتر عناصر په ښې
طرف کې ورته ځای ورکوي او تقريبا ً د نړۍ ټول تلويزيونونه د اجناسو بيې (قيمتي)
ادرسونه او مهيم تجارتي اطالعات د انځور رقاب په ښې خوا کې قاب بندي کيږي.
تر هغې ځايه چې په تلويزيون کې لکه نقاشي ،عکاسي او د سينما د شکل له نظره،
هنري دوه اړخه دي ،انځور هغه ډول چې په کې ښکاريږي او يا هم په پرده کې
ښودل کيږي ،يوازې دوه طرفه (طول او عرض) لري ،عمق چې د انځور دريم اړخ
پيدا کوونکي او پوهوونکي دي ،د عنوان لپاره.
په حقيقې ډول دريم اړخ د تلويزيون په صفحه کې وجود نه لري ،بلکې داسې په نظر
کې راځي .دغه دري اړخه ښکاره کيدل د ټولو انځوريزه رسنيو لپاره د اهميت وړ
دي ،په ځانګړي توګه تلويزيون د سينما په تناسب وړکي صفحه لري ،او کمې
ښکارونې څخه برخمن دي ،بايد د  zمحور په مورد کې زيات فکر وکړي او نما په
داسی ډول طراحي شی حداکثر ګته اخستنی ته الره مساعده کړي
د شيان ځای پرځای کول د  zپه محور کې او يا عمق په ايجاد کې حرکت
زيات اهميت لري په داسې حال کې چې د صحنې د شيانو ټولول په يوه صف
کې په مساوي فاصلو سره له کمرې څخه او د هغو ځای پر ځای کول په يوه
ارتفاع او اندازې د محور پيدا کولو څخه راکموي .د شيانو ارايش بايد داسې وي
چې د حرکت ځانګړې ځال د سکون په حالت کې ورکړي .د شخص يا شيانو
څخه په مستقيم ډول بايد تصوير اخيستنه و نه شي دا ډول يوازې دا نه چې نا
خوښی حالت دی بلکې د شخص پر غرض او وزن باندې( پرته له دې چې
وغواړو) ور زياتوي دا بهتره ده چې کمره په داسې ځای کې ځای پر ځای شي
چې د يوه شخص درې پر څلورمه برخه د ديد وړ وګرځوي.
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:۲دکمري حرکت
دحرکت دايجاد بله الره،کمري ته حرکت ورکول په کلګي ياتيلت باندي
دي.يادجرثقيل په واسطه،پدستال،دترک ډالۍ،کراب(،څرخکي پايه)ياتراولينګ
وي.بيا وروسته يي شرح کوو.
:۳دتدوین له الري دحرکت په نظرکې نیول:
يوازي دکارګردان اوتصويراخيستونکي له نظره دنماپه قاب بندي اوطراحي کې
پکارده،چې فلمبردارنماګاني په درسي ډول ثبت کړي وي چې دتدوين راتلونکي
مراحل يې په نظر کې وي يعني که چېرته نما دتدوين اوپيوند په منظوريودبل
سره ضبط نه شي دهغي دزيباشناسي ارزښت له منځ تللي دي.د EFPپه توليد
کې دالکترونيکي توليد په محل کې ()electronic field productionدهري
نما په جالتوګه او غالبآ پرته له ترتيب څخه ضبط کيږي ددي لپاره،چې وکولي
شي چې نماګاني په معنا لرونکي طريقي اصلي توليد ته نږدي کړي پکارده چې
هغه دتدوين په ذهنيت سره فلمبرداري کړي.په شروع اوپاي کې پنځه ثانيي
زيات ريکارډ شي.دويم عملي اړخ يې بايد په نظرکې ونيول شي هره نما بايد په
داسي طريقه ثبت شي.چې کړني يې دمخکي اوراتلونکي نما سره پوښښ
ولري.دغه کار دتدوينګرمصؤونيت په داسي صورت کې چې وړاندويني مطابق
په دقيقه توګه پيل يا پاي ته رسيدلي وي.زياتوي،دغه پوښښ له بل طرفه
کارګردان ته دا امکان ورکوي،چې دپيښي دبهتريني نقطي په تعين کې دوسيع
ګزارشونو په غوڅولوکې په واک کې ولري.دريم اړخ يې چې بايد په نظر کې
ونيسو هغه زيبا شناسي کاردي.ددي لپاره چې تدوين په پاکيزه بڼه اوپرته له
نقص څخه سرته ورسيږي دپيښي دوام بايد حفظ شي .دپيښي کړني يايوه نما
دبلي پيښي په نما کې روانه شي مګرداچې دمخي بدليدل يا انتقال ولرو.
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 -54 ،۶د حرکت ارزښت
څرنګه چې په مخکينيو بحثونو کې ورته اشاره وشوه پکار نه ده چې د نماګانو
والړ حالت دوامدار شي دا ځکه چې دغه امر د ليدونکي لپاره ستړی کيدونکي
وي .د دې ستونزې د حل لپاره بايد هم سوژه او يا هم کمره حرکت وکړي.
زياتره حرکتونه د کمرې په ليدونکي کې هيجان رامنځ ته کيدو سبب ګرځي .او
هغه د پيښې د پيښيدو انتظار لري.همدارنګه زوم کول او له زوم څخه راوتل هم
د حرکت يو ډول پيژندل کيږي .په خالصو نماګانو کې ليدونکي د محيط تر تاثير
الندې راځي اوپه داسې حال کې چې په تړلو نماګانو کې يا زوم کې د انځور
توازن برهم کيږي او مفهوم تغير کوي او د براسي حالت ځانته نيسي په دې بڼه
يعنې د فاصلې په ايجادولو سره د شيانو او هغوی ته نږدېوالي په واسطه د سلو
يعنې ورو حالت را منځ ته يا ماتيږي او د ليدونکي پر جلب باندې تاثير
غورځوي .يو نواخت انځورونه ليدونکي ستړي کوي او هغوی پوهه محدودوي؛
په داسې حال کې چې د لوبغاړو حرکت له يوې نقطې څخه تر بلې که اګاهانه
وي نو د ليدونکي پاملرنه نويو پيښو ته ور کاږي او نوې اګاهي هم هغه ته
وړاندې کوي .لوبغاړي په خپل حرکت سره کولی شي چې د کمرې لپاره يوه
نوې نقطه ايجاد کړي په متدحه توګه د تلويزيوني انځورونو د تحريک حصلت
بايد په مطلوبو طريقو ،موجه ،هندي او سنجول شوي حفظ کړي اوپرته له هغې
د پاملرنې وړ ګرځيدل له ځانه لرې کړي.
حتی د ډله ييزو نماګانو ،ګردي ميزونوڅخه هم دافرادوپه صنف بندي کې
دزاويي تغيير،يونفري نما،دګډونوالوعکس العملونه دنماګانوحرکت اوتنوع
دتړلواوخالصولو نماګانوتغييرده اونورکولي شي دغسي خپرونوته ځاي پرځاي
تغيير ورکړي.دحرکت اوتنوع درامينځته کولولپاره دکمري له امکاناتوڅخه هم
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کولي شوګټه واخلو.معموله طريقه عبارت ده ديوي نما څخه تغييربلي نماته،زوم
کول اوبرعکس،دکمري حرکت شالورته،دکمري څرخيدل،دکمري دارتفاع
تغييراونوروڅخه استفاده وکړو.

 -55 ،۶د نماګانو تغییر او د رمزونو حرکت
دا بايد ومنو چې نن ورځ د تلويزيون دخپرونوتوليد اوسينمايي فلمونه هيڅ داسي
کومه کړنه لکه صحنه جوړونه،دصحني په داخل کې دشيانوځاي پرځاي
کول،حرکتونه،رڼا،رنګ،غږاونورمسآيل

دمخکې پالن په

اساس غوره

کيږي.يعنې ټول هغه شيان چې اوريدل اوليدل کيږي ټول په اګاهانه ډول تنظيم
شوي وي.اونوموړي مسايل دمفاهيموپه تقويت اوانتقال کې برخه لري.نو په
همدي دليل په اوس يعني حاضروخت کې دتصويري ژبي په نوم واژه په
ژورناليستي او هنري محافلوکې پکاروړل کيږي.حرکت په تلويزون کې يوازي
د وروکيدومخنيوي په خاطرندي بلکي په معنااورمزونه هم په حرکت کې نغښتي
دي،چې يوشمېر ته يې دتلويزيون دبرسي درهنما دکتاب په صورت په الندي
ډول شرح شوي دي.
دشا لور ته زوم :بررسي
شاخواته زوم :زمينه (اوبدل)بافت
افقيحرکت(چپ يا ښی لورته)مرور ،تعقيب
عموديحرکت(مخ پورته يا مخ ښکته)مرور ،تعقيب
تدريجيښکاره کيدل:feed inپيل
په تدريج سرهله مينځه وړل :feed outپايان
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تېرېدل  desolveدوخت تيرېدل،د صحني اړيکه
نظارت( :)wipeله بېخه
ترليسترګه  :iris outد دوربين د سترګو پرده
غوڅول:cutتوجو او پاملرنه
به تلويزيون کې دصحنې تعيرلپاره تدابير وجود لري چه دغه طريقی تيريدل يا
گزاريابيانوونکي وسېله ديوحالت څخه بل خالت ته نوميری دبيان ياگزاروسايل
به محتلفو صورتونو تلويزيون کې داستفادی وړ دی
-۱عوڅولcut
-۲ددووصحنو يوځای کېدل تېرېدلdesolve
-3سوپرکولeffect
-۴تدريجيښکاره کيدلfeed in
-۵په تدريج سرهله مينځه وړلfeed out
-۶ښي اوچپ لورته افقيحرکتPAM
-7ښکته پورته عموديحرکتTELTUP DOWN
-8وحشت(کرب)ښي اوچپ لورته
-9ښي اوچپ لورته ماتيدل.
-۱0کرين پورته اوښکته لورتهcrane up/ down
-11زوم:Zoomغټول يا پراخول
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-12زوم اين  :zoom inداخل لورته نږدي کيدل
 -13زوم اوټ  :zoom outله زوم نه وتل
 -14ماتيدل :Wipeله بيخه

 -56 ،۶د انځور په ایجادولو کې تنوع او یو رنګوالې څخه مخنیوی
د ټلويزيوني والړو انځورونو او د يو رنګی څخه د مخنيوي د طريقو څخه يو
دی ،چې په دې نوم پيژندل شوی دی .اما سربيره پردې بايد د تصوير د تنوع
يعنې رنګا رنګی په مورد کې د ليدونکو د غوښتنو او عاليقو په نظر کې نيولو
سره هم بايد فکر وشي ،چې په څه ډول سره کولی شو د موضوع اهميت د
تصويرونو په تنوع سره حفظ کړای شو او ليدونکې راضي وساتو .ددې لپاره
چې ليدونکې له ځان سره ولرو نو په کار ده چې کليشه يي طريقې له ځان څخه
ليرې کړو اوامکان لري نويوالي په لومړيو ورځوکې دمنلووړونه ګرځي او د
نوي کېدو په لټه کې واوسو دا ځکه چې ،ليدونکې د کليشه يي خبرونو د ليدو
سره عادت کړي دي ،ولې د لږ وخت په تيريدو سره ليدونکې د نويو طريقو سره
عادت کيږي ،بيا نو د تيرې طرېقې منل ورته ستونزمن وي .لکه دا چې طراح
هره ورځ يوه نوې بڼه د لباسونو بازار ته وړاندې کوي ،د تنوع يا رنګارنګۍ د
رامنځ ته کيدو طريقې وجود لري ،چې په الندې ډول په مختصر ډول ذکر شوي
دي.
 -1د طراحی له الرې:ـ په کار ده چې کليشه يي خبرونو نه مخنيوی وشي.
زياتره کار ګردانان او پرډيوسران د مياشتې په اوږدو کې د خپلې خپرونې د
طراحۍ په اړه فکر نه کوي ،په داسې حال کې د وخت په تيريدو سره د خپرونې
يو رنګي طرح په کار وړل په يو شمېر ليدونکو باندې بده اغيزه شيندي ،حتا د
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ورځنيو خپرونو د طرحې په مورد کې لکه خبرونه ،د زده کړې خپرونې،
مرکې او جذابيت د ټلويزيوني خپرونو سره ملګري کړو.
2ـ د حرکت د ایجاد له الرې:ـ د حرکت ايجاد په ښکاره کولو سره ،چې
تصوير تنوع قبلوي ،د نا خوښه حالت انتظار بايد وباسي؛ د ساري په توګه کله
چې ،د نقاشۍ د اثر په اړه خبرې کيږي او وياند به ورو ورو د هغه اثر په
طرف ،چې ديوال کې نصب شوی دی ورځي دغه حرکت منطقي دی او په
همدې ترتيب بايد د حرکت لپاره منطقي علت اېجاد شي.
 -3د دید د نقطې د تعبیر له الرې -:هر کله چې والړ ساکن او بې حرکته
تصويرونه د اوږدې مودې يا وخت لپاره د ټلويزيون په صفحه پاتې شي او
صفحه اشغال کړي ،نو د ليدونکې د پاملرنې خطرله حده زيات د ټلويزيون په
پرصفحه پاتې کيږي د يونواختي يا يو رنګي د راکميدو لپاره په داسي ډول
خپرونه په کار ده،چې د دوو يا دريو کمرو په واسطه ثبت شي ،ترڅو د ديد
متنوع نقطي ايجاد شي
نو په هغه ځای کې د خپرونې د ديد لمن محدودوي د څو کمرو په واسطه کولی
شو د ليدونکې د ديد محدوديت ته پراختيا ورکړو تر څو هغه خپل ځان مقيد يعنی
قيد احساس نه کړي.
 -4د تصویر د ځانګړو ښکارونو له الرې:ـ د ځينې تصويري افکټونو په کار
وړنې سره ،کله کله دغه افکټونه د تنوع لپاره او کله هم د معينو مقاصد لپاره په
کار وړل کيږي ،د ساري په توګه د صفحې ويشل په دوو برخو او په عين وخت
کې د دوو جريانونو ښودل ،د يادولو ټکې دادي ،چې بايد د دغو ښکاريدو څخه
هم د تصوير د ايجاب او محتوا له نظره له برنامې څخه ګټه واخيستل شي.
465

5ــ د کمرې د امکاناتو له الرې -:تصوير اخيستنې کوالی شي د کمرې په
امکاناتو سره تنوع رامنځ ته کړي او د تصوير د کليشه کيدو څخه مخنيوی
وشي.
يوازې د کمرې د داخلي امکاناتو له الرې د تصويرونو غوره کول د مختلفو
ځايونو څخه د خپل جذابيت او ارزښت لرونکی وي ،د ساري په توګه د هغو
ماشومانو تصوير چې د ښوونځي په لور ځي د شاه خوا څخه غوړيدلي او تازه
ګالن د تصوير اخيستنې لپاره دغه طريقه بايد موخې لرونکې وي او پرته له دې
زموږ کار به بې ګټې او مسخره کار به مو سرته رسولی وي.

 -5۷ ،۶غږ (د تصویر روح)
د تلويزيون بې غږ کيدل کيدی شي تصور کړو ځکه چې د صامت فلم د ليدلو
ټولو تجربې لرو سره له دې چه انسان د انسان د بينايي په حس زيات تاکيد دی
ولې په تلويزيون کې پکار نده چې د اوريدو حس په کم ارزښت وګڼو کله چې
تلويزيون د تخنيکي عوارضو په آساس خپل غږ له السه ورکړي زياتره خلک
خپل تلويزيونه خاموش کوي ياهم بل کانال ته مخه کوي غږ په تلويزيون کې
خپل تازوالي لري هغه تصوير چې د غږ (آواز) په څنګ کې واقعي ارزښت او
اهميت پيدا کوي او باالخره کولی شو ادعا وکړو چې غږ د تلويزيوني
تصويرونو روح چې د تلويزيون ليدل پرته له غږ څخه (زياتره) نه تحمل
کيدونکي کيږي په ځينې تلويزيوني خپرونو کې لکه :خبرونه ،مرکې ،ويناوې،
موسيقي او داسې نور د تصوير په نشتوالي کې د مخاطب سره د اړيکې د
تامينولو او پيغام پرته له کومې ستونزې منتقل کيږي دا بايد ومنو چې غږ
تصوير تقويه کوي د هغې تاثير ته زياتوالی ورکوي دغږ رول په کار ندی چه
حتمي وګڼل شي د برابرونکي مهارت او شدت د تصويري غږ په غوره کيدو
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کې زيات اهميت لري د ساري په توګه بايد چه وپوهيږو چې د جنازي د تشيع
مراسموکې دکوم ډول صوتي عناصروڅخه ګټه واخلو يا د تصاويرو د نمايش پر
وخت کې له موزيم څخه ډول موسيقي غږ غوره کړی د ورزشي نمايش يا
سرکس د کومې موسيقي څخه بايد کار واخلو پدغې برخه کې د عاطفي ،
روزنې ،منطقي ،زيبا پيژندنې او ددغو دوو عناصرو ريښه پيوندونه د درک په
برخه کې کار کولی شي د برابرونکي سره مرسته وکړي غږ د تصوير په خوا
کې کولی شي د درسي حالت بيانوونکی وي د ساري په توګه  :غږ د مظاهره
کوونکو او دهغوی شعارونه او د مظاهرو وضعيت برمال کړي کله يې تفسير
کوي او شرحه ورکوونکي وي او داخلي حالت او د انسان احساس وي او ياهم د
زيبايي يا ښايست د تاثير د زياتوالي لپاره راوړل کيږي يا لکه  :د مرغانو
آوازونه يا ماليمه او نرمه موسيقي د آواز په بګراونډ کې .

 -58 ،۶په تلویزیون کې د (غږ ) ډولونه
تلويزيون دا نيکبختي لري چې د خپل پيدايښت له لومړيو ورځو څخه غږ يا آواز
ورسره ملګری دی او د سينما په شان يې د صامت يعنی چوپتيا يا خاموشی
دوره نده تيره کړي او سربيره پر دې ډير ګټور تجارب يې هم د تلويزيون
کارکوونکي د سينما او راډيو د کړنو څخه په واک کې لري .او مختلفې الرې
يې د راډيو او سينما څخه تقليد کړيدي او همدا ډول د غږونو تصنيف د غږ د
تجربې په لرلو سره د سينما او تلويزيون د مخکښانو لپاره خورا ستونزمن کار ؤ
نو په همدې دليل نن ورځ غږ يا آواز په تلويزيون کې په الندې ډولونو صنف
بندي شويدی چې شايد د سينما سره مشابهت يا ورته والی ولري
۱ــــــ ويل يا وينا
۲ــــــ افکت يا صوتي آثار
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3ــــــ موسيقي
۴ــــــ سکوت يا چوپتيا

 -5۹ ،۶د تصویر اړیکه له غږ سره
څرنګه چې مخکې هم اشاره وشوه چې د غږ او تصوير ترکيب د هنري
معيارونو پر اساس منطقي ،فني ،زيبا پيژندنې ريښې دي نو پدې اساس ترکيب
په اتفاقي ډول صورت نه مومي پدې ځای کې ځينې اصول موجود دي چې د
تصوير غږ د ترکيب پر وخت کې بايد په نظر کې ونيول شي
۱ـــ ايعاد (اندازه) شدت او د غږ کيفيت او تصوير بايد د يو اوبل سره برابر وي
(شدت تعادل برابريدل ،پر سپيکتيف يا منظره)
۲ـــ د غږ او تصوير حرکت په يوه وخت کې بايد حفظ شي البته کله چې د يوبل
سره په اړيکه کې وي لکه د غاړو حرکت چې په يوه وخت کې (سنګ کول)
غږ او تصوير بايد رعايت شي
3ـــ زياتره دا معمول دي چې د تصويرونو په منځ کې غوڅول د موسيقي د
ضرب سره په پاملرنه سرته رسوي د تصوير غوڅول بهتر ګڼل کيږي چې د
موسيقی د جملې په پای کې صورت مومي .د تصويرونو غوڅول په لږ د
موسيقی د ضرب څخه کمزوري ده
 ۴ـــ کيدای شي غږ د خپرونې د پيدا کيدو د تداوم لپاره د اړيکې د پل په عنوان
ورڅخه ګټه واخيستل شي لکه :د جهتونو پيوستول د نماګانو مفهوم چې چندان
نيږديوالی يو د بل سره نلري په هر حال په ځانګړي طريقې سره يو دبل سره
مربوط دي
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 ۵ـــ غږ او تصوير په معمول ډول بايد يو دبل سره پيل شي او يود بل سره پای
ته ورسيږي په دغه مورد په ځانګړي ډول په ابتدا او انتها کې په خپرونه کې
بايد مراعت شي
 _۶که دصحني ديوي برخي غږ وروسته دخپل وخت څخه پيل شي اودمخکي
تصويرپر يوه برخه ځاي پرځاي شي.دا احتمال لري،چې تصوير له تداوم څخه
القأ کړي،ولي تل داسي نوي اوزياتره وخت ليدونکي ګيچ اوسربدحاله کوي.

 -6۰ ،۶د تصویر نه بهر د غږ د استفادې څرنګوالی
تلويزيوني تصوير په معمول ډول د غږ پر سرچينه باندې فوکس کوي ولې کله
نا کله دغه امر نه يوازې دا چې مړاوی کيږي بلکې تصويري اطالعات په
محدوده کې راولي ،نو پدې اساس کله چې د غږ د سرچينې نمايش ورکول کيږي
تصوير د غږ د سرچينې څخه حرکت کوي سره له دې چې غږ هماغسې ادامه
لري دې ته د تصوير نه بهر غږ وايي د تصوير نه بهر غږ د تاثير په زياتوالي د
پاملرنې راګرځول په مختلفو طريقو ورڅخه ګټه اخيستل کيږي
 ۱ـــ وروسته يو د نمايش څخه د هغه شخص څخه چې خبرې کوي کولی شي
هغه کسان چې مخاطب دي غوڅ يې کړي ،اصلي غږ ادامه لري ولې بل وياند
نه ليدل کيږي پدې ترتيب کولی شو چې د موضوګانو پر منځ کې اړيکه برقراره
کړو حتا که دغه دوه موضوګانې په يوه نمايش کې يو دبل سره نمايش ته نوي
ورکړل شوي وي.
 ۲ـــ ذميني غږ کولی شي د محيط او ځای په پيژندلو کې مرسته وکړي څرنګه
چې که يوه نما د منځيني تصوير سره دوه نفري ډکه شوي وي دغه غږونه
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ليدونکي ته دا په ذهن کې القا کوي چې هغوی د ساحل ته نيږدې يا کارخانه کې
دي.
 3ـــ کله کله د تصوير نه د بهر غږ څخه د تحليل دتحريک اودليدونکي
دکنجکاوي لپاره استفاده کيږي.
۴ـــ زميني غږ کولی شي مخکې د موضوع له ليدلو څخه موږ د هغې سره آشنا
کړي او د راتلوونکي پيښو څخه يا د راتلونکي اتفاقاتو څخه خبر ورکړی.
 ۵ـــ کله چې د داستان شخصيت هغه غږ چې د ليدونکي لپاره واضح ندی و
پيژني او عکس العمل وښايي دصحني خوځښت زياتوالی مومي .له بل اړخه
امکان لري چې ليدونکي ديوغږڅرنګوالي درک کړي .په داسې حال کې چې د
انسان شخصيت هغه نه وي اوريدلي او يا ورباندې نه وي پوه شوي.
 ۶ـــ دنماګانو د سريع غوڅولو باوجود د زميني غږ يو د بل سره د غږ تداوم
حفظ کوي.

 -6۱ ،۶مایکروفون
له يوه طرفه په تلويزيون کې د غږ کړنه يو فني عمل دی دا ځکه چې د هرې
خپرونې د غږ د ثبت لپاره فني وسايلو ته اړتيا ده چې خورا ډير مهم يې
مايکروفون دی .تر هغې وخت پورې چې برابر کوونکی د مايکروفونونو سره
او د هغه د ځاګړتياؤ سره آشنايي ونلري کيدای شي د هغه غږ سره چې کيفيت
يې مطلوب وي الس رسی پيدا نکړو د مايکروفون څخه د ګټې اخيستنې لپاره
دغه الندې اړخونه بايد په نظر کې ونيول شي.
۱ـــ فزيکي ځانګړتياوې
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ـــ د غږ کيفيت۲

(شکل
)۶:3۲https://www.alibaba.com/productdetail/Professional-CondenserMicrophone-BM-800BM_60674303839.html

)۶:33(شکلhttp://www.abarbuy.com/
زوم-صدا-ضبط-iq7

ـــ د مايکوفون حساسيت3

ـــ د مايکروفون د سمنت پورې اړوند ځانګړتياوې۴
ـــ د مايکروفون د نصب څرنګوالی۵
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(شکل
)۶:3۶http://www
.abarbuy.com/

)۶:3۵(شکلhttp://www.abarbuy.c
om/زوم-صدا-ضبط-iq7

 -6۲ ،۶په صحنه کې د مایکروفون د نصب کولو څرنګوالی
د مايکروفون د ځای غوره کول د هغه د ځانګړتياؤ په نظر کې نيولو سره د ښه
غږ د پيداکيدو لپاره پخپله يو هنر دب دا ځکه
چې په اوسني وخت کې د تلويزيون کارونه له
سټوډيو څخه بهر اطرافو يا محالتو نه بهر پښه
ايښي ده چې له سټوډيو بهر د غږ اخيستل ساده
کار نه دی په يوه ستر تاالر کې يو محفل په الر
اچول کيږي او يا په ژوندی بڼه خپريږي د

(https://www.holdenhillmusic.شکل)۶:3۴
com.au/products/audio-tech-atr2020usb-condenser-

مايکروفونونو نصب کول په ساده کيفيت سره او د تاالر د جوړښت څرنګوالی
پيچلی دی په هر ځای کې سټوډيو شته چې وکولی شي د غږ د انګازې په مورد
کې او يا دديوالونو جوړښت او د هغې فضاء مطمئينه ده ځکه چې پرته د جهتي
ځانګړتياؤ حساسيت په نظر کې نيولو نه که چيرته مايکروفون په داسي ځای کې
ځای پر ځای شي دروند کيفيت تغير مومي څرنګه چې دچنګ غږ په پيانو باندې
بدل شي نو پدې اساس د مايکروفون کيښودل يو حساس او پيچلی هنر يا فن دی
چې زياتې هوښيار غواړي حتا په ساده بڼه کې د مايکروفون ځای د اهميت وړ
دی دا ځکه چې لږ غوندې هم مايکروفون د هغې د ټاکل شوي زاويې څخه بهر
شي نو غږ به ثبت نه شي د مايکروفون کيښودل پدې موخه چې توليد شوی غږ
د سرچينې سره ورته والی لري دا د تجربې او دغږ په صحي کارولو پورې
کامالً اړه لري.
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 -6۳ ،۶د مایکروفون ډولونه
د تکنالوژی په اوسني عصر کې او داختراعاتو سرعت او پراختيا موندل چې
خورا ستونزمن کار دی چې د هغې السته راوړنې يې دسته بندي کړو په همدې
بڼه د ژوند اهنګ د تکنالوژی په مرسته هم تيز شويدي وسايل او تجهيزات هره
ورځ تغير مومي او نوي کيږي نو بنا ً هغه څه ته چه پدې کرښو کې څو ډوله
مايکروفونو ته اشاره کيږي مطمئينا ً ددی کتاب تر ختم پورې کيدای شي د
مايکروفون په ډولونو کې زياتوالی راشي .دلته په لنډ ډول څو ډوله مصنوي
مايکروفونو ته دهغوی د ځانګړيو حساسيتونو کې نيولو سره د هغوی جهت د
الس ته راوړنې موارد يې معرفي کيږي د هغوی دفزيکي او داخلی جوړښت يو
بيل بحث دی چې موږ يې دلته کوو به کلي ډول مايکروفون په څلورو اساسي
برخو باندې ويشل شوي او ټول موجود مايکروفونونه د خپل جوړښت او کړنو
له نظره يوه اصلي ډول پورې اړه لري.
دغه څلور ډوله عبارت دي:
۱ـــ مايکروفون ډيناميک پيچي سيم واال
۲ـــ خازني مايکروفون
3ـــ نوري مايکروفون
۴ـــ کريستالي مايکروفون

 -64 ،۶د مایکروفون د نصب کولو وسایل
۱ـــ د ځمکې پر مخ پایې  -:سټنډرډ پايی دي چې د ( )30سانتيو څخه تر يو نيم
متر پورې وجود لري  ،مايکروفون  ،پخپله پورتنيی برخه کې د ګيرا پوسطه
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کلکيږي د نوموړي پايې الندې برخه معموالً ستناد د دريدو لپاره يې وي د
نوموړي پايې څخه استفادي په وخت کې پکار ده چه دپايې سره د مايکروفون
سيم لګيدلی په ځمکه باندې مخکم شي تر څو ستونزې رامينځته نه کړي او
مجري هم د هغې د کار وړنې په وخت کې د خپرونې د غږ پيدا کيدل پخپل حد
کې سرته ورسوي يعنی د مايکروفون له ځان څخه چې ثابت دی زياته فاصله
ونه نيسي
۲ـــ د میز پر سر پایې  -:د ميز پر سر پايې د مايکروفون د نصب کولو لپاره
يوه وسيله ده چه په محتلفو اندازو سره وجود لري  .ددغو پايو معلوميدل نماګانو
کې په ځانګړو خبري نماګانو کې ستونزه نلري ولې په نورو خپرونو کې
هغومره مطلوبه نده نو په همدې دليل کوښښ دې وشي ترڅوپه وسايلو کې مخفي
شي د دا ډول پايو څخه د ګټې اخيستلو په وخت کې به ګوته باندې د ميز پر مخ
چيغې ما چيغې مکوی او د خبر وخت کې خپل مخ د مايکروفون له طرف يا
جهت ته مه وراړوی.
3ـــ ځوړنده وسایل -:کله داسې اتفاق درلويږي چه مايګروفون په چت کې ګيرا
په واسطه ځوړند کړی پدې طريقه د غږ په ثبتولو عيبونه چې پکې راځي دادي
 :چې پرسيکتيف لرونکي نه وي يعنی د ليرې ليدو منظره لرونکی نه وي او
ددغه عيب څخه مخنيوي نه شي کيدای څرنګه چې په دغه ډول کې چيرته
مايکروفون يو طرف ته وي د مجري حرکت محدودوي او ټول جهتي وي نو د
محيط مزاهم غږونه هم پيدا کوي.
۴ـــ یوم غږ  -:سپک وزنه د لرګي يا المونيمي ميله ده چې مايکروفون د هغې
په انتها کې نصب کيږي د بوم طول له دوو څخه تر دوه نيمو مترو پورې دی او
څو ډوله دی يوه يې د السې يوم په نوم ياديږي چې د غږ اخيستوونکي هغه
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دالس په واسطه ټينګوي او که چيرته خپرونه طوالني وي نو دا کار په سټري
کوونکي او دا توان نه وتلی شي د بوم دويم ډول ته يې د غږ وړونکی ويل
کيږي چې وزن يې د غږ اخيستوونکي لپاره ثابت او يا د محدود حرکت په
واسطه ورڅخه ګټه اخيستل کيږي ددې پايې په قاعده کې دغه بوم کې څرخونه
وجود لري چې په نرمۍ سره کولی شو هغې ته حرکت ورکړو .ددا ډول يوم
بازو (مټ) ته کولی شو چې زياتوالی يا کموالی ورکړو او دويم ډول يې غټ
بوم دی دغه وسيله د زيات انعطاف وړ ده د غږ د اخيستلو لپاره زيات امکانات
برابروي په دغې وسيلې سره د غږ اخيستوونکی کولی شي د لوبغاړو حرکات
تعقيب کړي او پرته له دې نه د رابدل شويو سيورو څخه په ښه کيفيت سره غږ
پيدا کوي غټ يوم د څرخونو په وسيله حرکت کوي او د غږ د اخيستلو د
کښيناستلو ځای هم په دا ډول کې وجود لري .عيبونه يې غټ حجمه دي چې په
کوچنی سټوډيو کې نه شو کولی د هغې څخه استفاده وکړو دويم دا چې د يوم د
حرکت لپاره دويم کس ته اړتيا شته ددغو يومونو څخه يوازې په سټوډيوګانو کې
کولی شو ګټه پورته کړو.

 -65 ،۶د غږ اخیستونکي دندې
په کلي توګه د غږ اخيستونکي لپاره دغه دندې تعين شويدي
۱ـــ د روڼ غږ د لمن تنطيم()Dynamic Range Control
۲ـــ د غږ تعادل()Sound Balance
3ـــ دغږ ليرې منظره()Sound perspective
۴ـــ د غږ کيفيت ()Sound Quality
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غږ وجود لري په منطقي صورت بايد رعايت شي په هر ترتيب د محيط د
ايجاب په نظر کې نيولو سره د غږ ډول او سليقه کولی شي ددغو طريقو د يو
څخه استفاده وکړو.

 -66 ،۶د غږ برابرول()Synchronize
د تصوير او غږ همغږي کول او اصطالحاتو ته لينک کول هم وايي د غږ او
تصوير هم غږي کول د تلويزيون د تخنيکي برخې له مهمو دندو څخه دي د غږ
ناهماهنګي د غږ د د رواتيدو د لمنې پاملرنه د غږ تعادل د ليرې غږ منظره
پکار ده د هغې لينک کولوته دقت وکړو کله د تلويزيون په خپرونو کې ليدل
کيږي چې د مجرې شونډې حرکت کوي يو شی په برعکس لومړي غږ اوريدل
کيږي او بيا وروسته حرکت صورت مومي چه دا لوی عيب دی.

 -6۷ ،۶دوبله)( Dubbing
د تلويزيونونو د زياتوالي په دليل او د تلويزيون او سينما د خپرونو د اخيستلو او
خرڅولو د هيوادونو په منځ کې ددې اړتيا منځته راغلې تر څو ددې خپرونو
څخه داستفادې په موخه فلمونه بايد د متن او ويناؤ ددغو اثارو ددويم هيواد په
ژبه بدل شي په دويمه ژبه باندې د خپرونې او فلم د ژبې بدليدل په دوه طريقو
صورت مومی ،لومړی طريقه د هنري ظرافت نه بي برخي ده.
ترجمه ورته ويل کيږي چې دويمي متن پرته له لينګ څخه غږونه او د
کرکترونو برابرول د غږونو سره يوازې دويمې ژبې ته اړول کيږي ولې نن
تلويزيونونه د داسي نمايشي مواردو لپاره په هنري ظراقتونو ښايسته داسې اړول
سرته رسوي داځکه چې د ليدونکو ذوق رشد کړی اودغه امر د رسنيو په کاري
کيفيت کې هم مثبت تاثير پر ځای پريښی دی
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دويمه طريقه چې دوبله( )dabblingورته ويل کيږي پدغې طريقې کې د هر
کرکتر لپاره تلويزيوني سينمايي اثر د جنس او سن سره مطابق او د هغه د
شخصيت د ځانګړتياؤ سره غږ چې پدې مورد کې ذکر شوی برابروي د هغې د
ويلو ترجمه کرکتر کامل لينګ کولو ته رابولي او په عين وخت حال کې د
لويغاړي موضوع او تمثيل د غږ اهنګ پر کلمه باندې فشار راوړي د هغه لحن
ته هم تغير ورکوي دلته ددويم غږ ځای پر ځای کول داسې صورت مومي چې د
متن اجراء کول کامالً د هنرمند د شونډو د حرکت سره مطابق وي او ليدونکي
هيڅکله د فلم يا خپرونې لومړی کلمه کامالً خذف کيږي او پرته له هغې د
لومړي غږ ظاهريدل د هنري حيثيت راکموي هلته د لومړی کاپي د غږ په حذف
کولو کې د محيط غږونه په داسې ډول خرڅوي چې محيطي غږونه افکټونه او
دموسيقي اثار هم له منځه ځي په همدې دليل خرڅوونکي کمپنی دغه فلمونه او
خپرونې په داسې ډول خرڅوي چې محيطي غږونه افکټونهاو موسيقی اثار په
يوه جال کې د ( )DVDپرمخ په دريو ( )Trackيا کانال شوي غږونه په ترتيب
سره په دريو کانالونو کې ثبت شوي وي يعنی يو کانال د وينا لپاره دويم کانال د
موسيقی لپاره د محيطي غږ او افکټ چې د دوبلې پر وخت کې د وينا کانال غلی
يا خاموش ( )Muteجوړيږي او دويم غږ د هغې پر مخ ثبت کيږي البته يوازې
د ( )DVDپر مخ صورت مومي چې توليد کوونکی يا خرڅوونکي کمپنی هغه د
خرڅالؤ پر موخه پدې بڼه ثبت کړي وي او پرته له هغې ټول غږونه په يوه
کانال کې ثبت شوي وي د هغې دوبله ممکنه نده.

 -68 ،۶لپ سینګ Lip sync
لپ سينګ يا شونډې خوځيدل په لغت کې د تصوير او غږ همغږي کول دي
همدارنګه ددې کلمې ( )Direct voiceيعني د شونډو حرکتونه د هغه غږ سره
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متناسب چې د فلم له الرې يا د ثبت شوي کيسټ يا نورو له الرې خپريږي په
انګليسي ژبه کې د ( )Mouthingاو ( )Post singهم ياديږي په دري او
پښتو ژبو کې د لب سنګ په نوم معمول دي .دغه معموله طريقه په تلويزيوني
سټوډيوګانو کې د موسيقۍ د ثبت ځای چې پکې ثبت کيږي د ويډيو د ثبت لپاره
مناسب نه وي له بل طرفه نن سبا تلويزيوني موسيقي د داستاني فلمونو د طريقې
سره ورته والی يا مشابهت لري او د هر متناسب اهنګ د ثبت لپاره د هغې د
معنا او سوژي لپاره ويډيويي کليپونه برابروي .او صحنې جوړونې صورت
مومي چې د غږ ثبت پدې ټولو ځايونو کې په يو شان کيفيت او دقناعت وړ نه
دی همدارنګه امکان نه لري د خپل ځان سره هر چيرته بوزو د بريالي لب
سنګ د سرته رسولو لپاره تمرين ته زياته اړتيا شته پرته له هغې په ډير اند کې
اشتباه او ناهماهنګي سره د شونډو حرکت ته ليدونکي متوجې کيږي د تلويزيون
د رشد ښايست فوق العاده زيانمن کيږي حتا ځينې محققان د لب سنګ سره په
تلويزيون کې مخالف وي او هغه يوازې د سينما لپاره دي.

 -6۹ ،۶د آواز د اخیستلو ستونزې
د خپرونې د ثبت په برخه کې ټولې هڅې پدې وي تر څو مطلوب غږ السته
راوړو ولې دغه موخه په ټولو خپرونو کې حتا په داخل د سټوډيو کې خپرونه
کله ناممکنه وي د سټوډيو نه بهر امکان لري چې د غږ مطلوب کيفيت او
وضاحت په محيطي غږونو کې له السه ورکړي او ياهم به داخل د سټوډيو کې
امکان لري ميلمه يا مجري په متضادو شدتونو سره خبرې وکړي او السته
راغلی غږ الزم تعادل او کيفيت ونلري کله چې مطلوب غږ د سټوډيو نه بهر د
معمول حد نه لوړ د مايکروفون په مقابل کې وي بيا هم د غږ کيفيت بله ستونزه
ولري چې د خپريدو په وخت کې پکار ده چې هغه کنټرول شي تر خپور شوي
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مطلب د غږ له نظره دغه ستونزه کيدای شي د دوو مايکروفونو په نصب کولو
سره حل شي او ياهم د مايکروفون د ځای په تغير سره کولی شو تر يوه حده د
نوموړي ستونزې مخه ونيسو ولې ددې ستونزې د رفع کولو لپاره د غږ
اخيستوونکي مخکې له ثبت څخه د غږونو شدت بايد و آزمايي تر څو وکولی
شي مخکې تدابير ونيسي کله چې مزاحم ځان ساتل ورته امکان لري لکه د
خلکو ساتل او داخليدل د موټر اړوند د تليفون زنګ تياره او تور چې ځينې
وخت جدي ستونزې رازيږوي هغه ټکي چې هغې ته بايد زياته پاملرنه وکړو دا
دي چې سره دټولو ستونزو بايد چې غږ د خپرونې له پيل څخه تر پای په يوه
سطحه کې وي دا ځکه چې د غږ لوړيدل او ټيټيدل او د شدت نه شتون که په
غير فني توګه مضر وي نو زورونکی به وي.

 -۷۰ ،۶تلویزیون د کار ځای او یوڅو نورې خبرې
د تلویزیون سټوډیو
د تلويزيون د ټولو کارونو د سرته رسولو لپاره يو منظم او سټنډرډ ساختمان ته
اړتيا ده چې د نوموړي ساختمان خورا مهمه برخه يې سټوډيو ده پرته له سټوډيو
د تلويزيون د شبکې موجوديت ناممکن دی .سټوډيو داسې اطاق يا خونه ده چې
نسبت نورو خونو يا اطاقونو ته متفاوته ويد سټوډيو ديوالونه د غږ عايق وي او
په مختلفو طريقو سره( )Sound proofد غږ ضد کيږي ترڅو د بهرني
غږونو دداخليدو او داخلي غږونو د انعکاس څخه مخنيوی وشي سټوډيوګانې
معموالً د دوو ديوالونو لرونکي وي او يوه دخولي دروازه لري چې په دغې
دروازه کې هم دوه دروازې نصب کيږي يوه پراخه برخه په داخل د سټوډيو کې
د سيکلو پردې پوښلي دي د سټوډيو ديوال په ښيښايي پنجره دوه ډبلي د کنټرول
او هدايت له اطاق يعنی خونې څخه جدا کيږي او د توليد مسؤلين او افراد چې د
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ميکسر د کار سره مصروف وي يا سويچر دي د سټوډيو په داخل کې خلکو يا
کارکونکو سره دديمافون يا بصري او يا هم د اشارې په واسطه تماس لري په
داخل د سټوډيو کې د کار محيط دقطعاتو او ارزښت لرونکی وي هر هغه څه
چې له دښتې غره او بيابان او ځنګله يا د شفخانې اطاق د مخکمې تاالر يا هم د
نڅا سالون د تلويزيون په پرده باندې مشاهده کيږي دغه ټول د سټوډيو په داخل
کې صحنه سازي کيږي چې ليدونکي د هغې د مصنوعي کيدلو فکر هم نشي
کوالی د سټوډيو چت نسبت عادي ساختمانونو ته لوړ وي او افقي فلزي خطونه
په هغې کې زيات موجود وي تر څو د مايکروفونو د ځوړندلو ځای او نوري
سرچينې د افقي ميلو پرمخ وجود لري د يوې عادي خپرونې د ثبت لپاره هم
زياتې نورې سرچينې چه په چت کې محکمې دي پکار اچول کيږي سټوډيو بايد
ددې پايي د حرکت ظرفيت ( تري پاټ ) د بوم غږ او کمرې ولري د سټوډيو
ورغوی بايد هوار او پرته له موانعو څخه وي د کمرې بوم غږ او درې پايې د
حرکت پر وخت کې يوازې غږ توليد نه شي بلکې موانع هم رامينځته نشي او د
کمرې د ټکان خوړلو سبب نشي که د صحنې ورغوی په نسبت کې په تصوير
اخيستنه کې شامل وي د اړتيا وړ مطابق بيا رغول کيږي تر دې پرته د هغه
فرشونو څخه ګټه اخيستل کيږي چه د قدم په وخت کې غږ يا اواز ته توليدوي د
صحنې مدير په داخل د سټوډيو کې وي او د کار ګردان چې خپرونه د مانيتور
له الرې مشاهده کوي د غوږ له الرې هدايت تر السه کوي په سټوډيو هواکس د
حرارت د کنټرول درجه وجود لري چې پرته له غږ څخه په اتومات ډول کار
کوي د سټوډيو د برق تهيه او نور وسايل د برق په مطمئينې سرچينې پورې
وصل وي متخيره رڼا يا برق وسايلوته ضرر رسوی د سټوډيو نظافت په ساتلو
کې بايد زيات دقت وشي سټوډيو ته دداخليدو پر وخت کې د ځانګړو چپلو څخه
استفاده وشي.
480

 -۷۱ ،۶د کنټرول خونه یا اطاق
يوه ستره خونه ده چې د سټوډيو په خوا کې قرار لري او د يوې سترې ښيښي
(ائيني )پنجرې له الرې ديو ښه سټوډيو تر نظر الندې راولي ددغه اطاق ټول
فني وسايل په غږ او تصوير پورې اړوند وي دغه وسايل په نيمه افقي بڼه لکه
ستر ميز کليو سره او زيات سويچونه د خونې په اطراف کې ځای پر ځای شوي
وي چې ځينې وختونه د کنټرول د ميز په نوم هم ياديږي ټول خلک دغې اطاق د
ثبت او خپريدو پر وخت کې په کار کې مصروف وي او هر يو اړوند مواد
کنټرولوي نابلده کسانو ته پکار ده چې ددغو وسايلو باندې په خپل سر په
ځانګړي توګه مستقيم نشر په وخت کې الس ووهي کيدای شي ډيره لويه اشباه
رامينځته شي کارګردان هم په همدغې خوا ته په اطاق کې وي او د صحنې سره
چې د لوبغاړو او کارګردانو په منځکې د اړيکې د ټينګولو وسيله ده د صحنې
جوړولو مسؤالن تصوير اخيستونکي رڼا اچوي او کارګردان وي او د غوږه کۍ
له الرې د کارګردان دستور اخلي او د اشارو په واسطه يې مسؤلو کسانو ته
انتقالوي هغه ستونزه چې په خونه کې وجود لري د ټولو برخو د افرادو تمرکز
وي چې کله په کار يا وظايفو کې تداخل رامينځته کوي.

 -۷۲ ،۶کار ګردان ()Director
د کار ګردان له نوم سره ټول ليدونکي اشنايي لري او پوهيږي چې د خپرونې
نهايي مسؤول کارګردان دي او ټولې ښيګڼې او ضعفونه کارګردانو ته راجع
کيږي کارګرداني د تلويزيون په توليد کې يوه کليدي او محوري دنده ده
کارګردان په کلي توګه د ټولو فعاليتونو همغږي د بهتر او مطلوب وړاندې کولو
لپاره دي کارګردانو ته پکار ده چې يوه باتجربه متفکر فعال او د تصميم نيونې
قدرت ولري او د انتقال او سرعت لرونکی شخص وي هغه بايد د عالي او
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ظريف احساساتو لرونکی وي پکار نده چې هيڅ يو امر هم ساده ونه ګڼي د
کارګردان دندې په مختلفو خپرونو کې توپير لري د ساري په توګه کارګردان
چه ورزشي سيالی چې په مستقيمه بڼه خپريږي پکار ده چې د کمرې د ديد نقطه
داسې تعين کړي چې سيالی خپرونه کې کارګردان بايد د هرې لحظې لپاره د
خپرونې لپاره پالن او منظمه طرح ولري کارګردان د توليد ګروپ مشورو
همکاريوته اړتيا لري او مخکې د کار له پيل څخه چې د خپرونې طرحه
جوړيږي د خپلې طرحې په مدار کې د توليدي ګروپ سره خبرې وکړي او د
هغوی سره د امکاناتو او محدوديتونو په مورد کې خبرې وکړي او يا دا چې
امکانات د کار کولو زمينه او په لسګونو موارد تر بحث الندې نيسي کله د
طرحې په وخت کې د کارګردان مفکورې د رڼا اچوونکي د جامو يا لباس
طرحه صحنه جوړونکی تصوير احيستونکی او د توليدی ګروپ غړي د
خپرونې د طرحې په اوريدلو او د کارګردان د هدايتونو په تر السه کولو سره
خپلې طرحې کارګردانو ته وړاندې کوي او دالزمو تغيراتو په منځته راتګ سره
د هغوی طرحې نهايي او هماهنګ شي .کارګردان يوازې له فني اړخ د خپرونې
په موخو او محتوا باندې بايد فکر وکړي او کوښښ وکړی تر څو د خپرونې
لپاره فکر او موخې په هنري او ښکلي ظرافت او وضاحت سره بيان شي او
پکار ده چې قضاوت وکړي چې ټولې هڅې او معارف چې د سوژې لپاره دده
سره دي ارزښت لري او يا خبر .کارګردان بايد د انساني نيرو د کار د ساعت
نتيجه شوي پالنونه ولري او د سټوډيو د امکاناتو او عدم امکاناتو نه باخبر وي
بله داچې کارګردان بابد د فعال مغز پراخ ديد د ابتکار د قدرت لرونکی وي تر
څو په يوه وخت کې څو دندې لکه  :د خپرونې ارزيابي ،د کمرې حرکت،
لوبغاړي ،د اجرا کولو څرنګوالی  ،رڼا لباس د صحنې سره مناسب ارايش
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ګرافيک او فني او هنري دينې خپرونې د ستاينې وړ او د مصرف شوي هزينې
سره توليد شي.

 -۷۳ ،۶د صحنې مدیر
ولو چې د صحنې د مدير ددندو په مورد کې په مخکينيو بحثونو کې معلومات
ورکړل ي شويدي د ځينې نورو يادونه به د ګټې نه خالي نه وي د صحنې مدير
د دندې د زياتوالي په نسبت مرستيال يا مرستياالن هم لري نوموړی شخص د
صحنې د ستونزو په رفع کولو کې بنسټيز رول لري دا ځکه چې د سټوډيو په
داخل کې دي د ډيرو مهمو دندو څخه يوه يې هم په خپرونو کې د الزم مکث د
ايجادولو او دوخت کنټرول دی.دا د سټوډيو په داخل کې کړنې په ټولو مواردو
کې په څه مقدار مخکې ځي د صحنې مدير پورې اړه لري د مايکروفون يا
وړوکي غوږه کې له الرې د کارګردان سره په اړيکه کې دي او په يا ډير کمه
اندازه څخه تماس نيسي هغه د کارګردان يا سپارښتنې د اشارې په واسطه د
سټوډيو داخلي افرادو ته انتقالوي سره له دې چې هغه په ټولو ځايونوکې
حضورلري ولي هيڅکله دتصوير په قاب کې نه ظاهريږي.ديوي صحني بايد ښه
صفتونه ولري لکه خونسردي،انضباط،اجتماعي اوروحي ثبات ولري.هغه
اشاري،چې دصحني مديردسټوډيوپه ژبه بالخره سټوډيوکې دثبت پروخت کې
پکاروړي عبارت دي له ونه لري خو تر دې اجتماعي او روحي نبات ولري
هغه اشارې چې د صحنې مدير هغه د سټوډيو په ژبه په داخل د سټوډيو کې د
ثبت پر وخت کې پکار وړي عبارت دي.
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 -۷4 ،۶لنډیز
دخپروني جوړونکي لره پکار ده،چې پوره پوه او ديوه مسلکي شخص په توګه
اګاهانه دخپروني په برابره ولوالس پوري کړي.پکارنده،چې ټولي کړنې يې
تصادفي وي،يوه توليدي خپرونه کيدي شي دفکردطرحي څخه پيل ،چې
دخپروني دتوليد يا دبرابرولو سبب ګرځي،دا دوه ټکي په برکې نيسي:پيغام او
موخه پيغام او موخه.هرپيغام بايد دوضاحت لرونکي وي ترڅواړيکه په ساده
اوشفاف ډول ټينګه شي.ددي سره غږ اوتصويرهم ديوي خپروني اساسي
عناصرګڼل کيږي،چې دټولومحصول بياهم يوه خپرونه ده.داچې وغواړويوه ښه
خپرونه برابره کړو،رڼا ته اړتيا ده پرته له رڼا څخه تلويزيون يو تش صندوق
دي،دا چې درڼا اچوني ټول بنسټيزاصول،چې وکړي شي په ټولو برخوکې دهغي
څخه ديوثابت فرمول په توګه استفاده وکړو ستونزمنه به وي داځکه،چې
دسټوډيوپه داخل کې اوبهرته شرايط يا دسټوډيوګانوجوړښت ډيکورونه اوټول
امکانات،پرهرځاي کې يوشان ندي،چې يوه واحده طرحه وړاندي کړي،نوپدي
هکله به ځانګړي اومطلقه قاعده له ستونزوخالي نه ده.
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 -۷5 ,6شپږم څپرکی پوښتني
لومړي پوښتنه :دتلويزيوني خپروني دتوليدلومړني طرح له کوم ځاي څخه پيل
کيږي؟
الف :دتلويزيون له سټوډيوڅخه پيل کيږي.
ب :دتخنيکي وسايلو او دپکورونوڅخه پيل کيږي.
ج :لومړي قدم ديوي خپروني دتوليد په اړه دفکر له طرحي څخه پيل کيږي.
د :پرسونل،اودايرکټردفيصلي سره سم پيل کيږي.
دويمه پوښتنه :درڼا اچونه دتلويزيون دخپرونوپه توليدکې دڅه لپاره پکار وړل
کيږي؟
الف :له رڼا پرته تلويزيون مانا نه لري.
ب :رڼا تلويزيون ته روح ورکوي.
ج :هرهغه څه چې تلويزيون پر صفحه ليدل کيږي درڼا له برکته دي.
د :پورتني پوښتني ټولي سمي دي.
دريمه پوښتنه :موږ څو بنسټونو درڼا اچوني ته اړتيا لرو؟
الف :موږ په ډيرو بنسټونو درڼا اچوني ته اړتيا لرو.
ب :موږ درڼا اچوني ته په دوه بنسټونو اړتيا لرو،تخنکي او هنري دي.
ج :موږ درڼا اچوني ته دخپروني دمحتواسره سم اړتيا لرو.
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د :موږ درڼا اچوني ته دخپروني دبرابرولولپاره اړتيا لرو.
څلورمه پوښتنه :په منل شوي ترکيب پر صفحه کې څو ډوله رڼا وجود لري؟
الف :مختلف ډوله رڼا وجود لري.
ب :څلور ډوله رڼا وجود لري.
ج :دوه ډوله سحنه مستقيم او نرمه يا ماليمه .
د :دري ډوله رڼا وجود لري.
پنځمه پوښتنه :پر کروماکې سربيره څو ډوله پسزميني وجود لري.
الف:مختلف ډولونه پسزميني وجود لري.
ب :اته ډوله پسزميني وجود لري.
ج :څلور ډوله پسزميني وجود لري.
د :دوه ډوله پسزميني وجود لري.
شپږمه پوښتنه :سيکلو داما په سټوډيو کې دڅه لپاره پکار وړل کيږي؟
الف :دسټوډيو دډيزاين لپاره.
ب :په سټوډيو کې بګراونډ په عنوان وجود لري.
ج :دديکورپه عنوان پکاروړل کيږي.
د :دخپروني دستګا
اوومه پوښتنه :په تلويزيون کې کمره،اوپرهغي پوري اړونده اصطالحات
دپروديوسرلپاره څه اهميت لري؟
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الف :پروديوسر سره داستعمال پر وخت کې مرسته کوي.
ب :پروديوسربايددهغي داصطالحاتواوژبي سره اشنايې ولري.
ج :داړتيا پر وخت کې پروديوسرورباندي انځورونه اخلي.
د :پروديوسر حتمي بايد دکمري په استعمال باندي وپوهيږي.
اتمه پوښتنه:تلويزيون کې څهره جوړونه دسينما سره څه توپير لري؟
الف :داچې په تلويزيون کې ټول تصويرونه خوځنده دي.
ب :سينما پرده لويه وي نظرتلويزيون ته.
ج :په سينما کې دوقفه يې اولنډو رولونواوپه تلويزيون کې ددوامداره ثبت دپاره
صورت مومي.
د :په سينما او تلويزيون کې هيڅ توپيرنلري.
نهمه پوښتنه :په انسان باندي درنګ رواني تاثيرات څه دي؟
الف :پرانسان باندي دغه تاثيرات کله کله وي.
ب :په زياتره انسانانو باندي يې نلري.
ج :متخصصان درنګ لپاره په رواني ځانګړتياووباندي قايل شوي چې تاثيرات
پر انسان لري.
د :دادانسان په رواني خواسو پوري اړه لري.
لسمه پوښتنه :په کلي ډول ټول مايکروفونونه په څو اساسي برخو ويشل شوي
دي؟
الف :په مختلفو ډولو ويشل شوي دي.
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ب :له حده زيات ډولونه باندي ويشل شوي دي.
ج :ټول ټال تر سلو زيات دي
د :څلورو اساسي برخو باندي ويشل شوي.
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 -۷6 ,6ماخذونه
 – ۱اهنګ ،محمد کاظم .) ۱۳8۳(.خبر .چاپ مطبعه بحیر.
 – ۲اهنګ ،محمد کاظم .) ۱۳۶۷(.تعریف وتحلیل ژانرهای مطبوعاتي .سراج
االخبار مرکز نشراتی صبا کلوله پشته کابل.
 – ۳ایوبي ،سید عبدهللا .) ۱۳۹۱(.ژورنالیزم چیست؟ ژورنالیست کیست؟
مرکز نشر و طبع الفاروق.
 – ۴احمدزی ،امیر جان وحید .) ۱۳8۷(.راډیویي ژورنالیزم .دانش خپرندویه
ټولنې څانګه پېښور.
 – ۵احمدزی ،امیر جان وحید .)۱۳8۹(.کالم ،فېچر او تبصره .دانش
خپرندویه ټولنه پېښور.
 – ۶بالدوین ،هانتلي ـ ترجمه ـ شاسبي حمید ګر .)۱۳8۳(.چګونه اګاهي
تلویزیون بسازم ـ انشارات سروش ایران.
 – ۷تیرل ،رابرت .ترجمه .رحیمیان ،مهدی .)۱۳۷۱(.نشرات صدا سیمای
جمهوری اسالمی ایران.
 – 8جلندهری ،شفیق – ژباړن احمدزی ،امیرجان وحید .)۱۳8۶(.مصور
خپرندویه بنسټ پکتیا.
 – ۹حیدري ،زبیح هللا .)۱۳۹۳( .ژورنالیزم انالین ونګاهي به رسانه های
انالین در افغانستان .چاپ مطبعه عازم کابل.
 – ۱۰حیدري ،زبیح هللا .)۱۳۹۰( .رهنمای تولید برنامه های تلویزیون .چاپ
مطبعه عازم کابل.
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 – ۱۱حجازي ،مسکین علي .)۱۳8۶( .سرمقاله لیکنه .مصور خپرندویه
بنسټ پکتیا.
 – ۱۲حلیم ،صفیه .)۱۳۹۱(.ژورنالیزم .مومند خپرندویه ټولنې تخنیکي
څانګه جالل اباد.
 – ۱۳سهار ،نذیر احمد .)۱۳۹۲(.تلویزیوني خبریالي .چاپ ځای اسد دانش
چاپ خونه.
 – ۱۴سون ،جرالد ،میلوـ ترجمه علي رضاء طباطبایی .)۱۳8۱(.تولید و کار
ګرداني در تلویزیوني .چاپ و صحافي شرکت چاپ و نشر لیلی ایران.
 - ۱۵سون ،جرالد ،میلوـ ترجمه رحیمیان ،مهدي .)۱۳8۰(.فن برنامه سازي
تلویزیوني .انتشارات سروش ایران.
 – ۱۶پسرلی ،ایمل .)۱۳۹۵( .د تلویزیون خبریالي .چاپ ځای ،اسد دانش
خپرندویه ټولنه.
 – ۱۷فانوس ،میر عبدالعزیز احمد .)۱۳۹۰(.از خبر تا نظر .چاپ مطبعه
عازم کابل.
) .ارتباط مفهومي فردي وهمګاني.

 - ۱8فانوس ،میر عبدالعزیز احمد(.
انتشارات رسالت کابل شهرنو.

 – ۱۹وجدي ،عبدالجلیل .)۱۳8۷(.د خبر نظر نړۍ .کاروان مطبعه کابل.
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پوښتنه

ځواب

پوښتنه

ځواب

۱

ج

۶

د

۲

د

7

ب

3

ب

8

ج

۴

ج

9

ج

۵

ج

۱0

د
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ضمیمه

د تلویزوني خپرونو مخکې طرفو نو لغات نامه
انګلیسي
معنا

پښتو معنا

Amplifer

د برق تقویه کوونکی

شماره

لغات

۱

امپلي
فایر
کنسکو
پ

۳

فستوري
یتوب

picturetub

۴

پانتوګرا
ف

pantograph

۵

سیلینوم

selenom

کمیاوي ماده (عنصر دی)

۶

ایکونو
سکوپ

Ecino
Scope

د عکاسي د کمرو سره کار کوي.

۷

د یجیټل

Digital

د ثبت نوی سیستم (مدرن)

۸

ټیلي
ویژن

Televison

9

انطباع

Effect

۱۰

فوتو
کېمکل

۱۱

مشتعل

photo
claemical
Sore/Burri
ng/Blazing

۱2

قرینه

۱۳

عمودونه

۱۴

مخروطو
نه

2

kinescope

Context

scanning

سکرین ،د تلویزون ښیښه /د
تلویزیون د نشراتو د ثبت آله
په سکرین کې د ښکاره کیدو تخنکي
وسیله ده.
دستګاده چې د مخابرې لنډ خطي
پیغامونه او ساده خطونه
د تلګراف له الرې مخابره کوي.

دوه التني کلمې (د لیري څخه د لیدلو
په معني)
د تصویر تر ورکیدو وروسته د انسان
په سترګو کې
پاتې کیدونکی تصویر ( )۱۶/۱ثانیو
لپاره.
ژیړرنګه کیمیاوي سریخناکه ماده ده
په سترګو کې.
د پنسل څوکه یا د لرګې څوکه چې
تراش شوي وي.
د سترګې په پرده کې نازکه غشا چې
سترګې ورباندې پوښل شوي.
د سترګو په منځ کې دوه حساس
ګروپونه دي.
د لیدلو دویم ګروف چې رنګونه
تشخیصوي.
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مالح
ظات

ضمیمه

۱۵

یولوسو
فټ

۱۶

قزحیمه

Cyllow spot

لمرد سترګې په داخل کې د زیري
نقطې په نوم یا دیږي
چې زیاتره مخروطونه په همدغې
نقطه کې ځای پرځای شویوي.
د سترګې په داخل کې کوچني سوري
چې د عدسې پواسطه
راټولیږي.

۱۷

سکیننګ

scanning

رسم کول

۱۸

فاسفور
س
فوتو
کانتر
کیتو

Phosphoru
s

کیمیاوي ماده ده چې د تلویزون د
پردې لپاره ورڅخه ګټه اخلي.

photo
contractive

د سیګنل د صفحې پرمخ مواد

2۰

باریکه

Suavity

2۱

فلورسن
ت

Fluorescent

22

Dsns

Dsns

2۳

PALSECA
M

NTSCا,و

2۴

رقیق

Conclusion

2۵

کارتهات

2۶

مګاهرت
ز

2۷

تلوریوم
ژرسین
ګ
سلیوم

۱9

کومه چې په دوامداره توګه
الکترونیکي ذارت تولیدوي.
دالیحې یا صفحې د روښانه کیدو
سبب ګرځي
په دې سره تلویزون کولی شي د پییی
له ځایه د حاپه
ژوندۍ بڼه خپرونه او یا هم مارکه
وکړې.
د نده یې د رمزونو پوسیله د ځانګړي
سیګنالونو رڼا یې ده چې له دې سره
رنګ حاصلیږي.
نرې رنګ( ړنګ رنګ)
د تلویزیوني سیستم د قدرت د جزیئاتو
د ازمایلو وسیله ده.

Megahertiz

څپې دي.
د تلویزیون الیحه چې له نوموړو
موادو څخه
جوړ شوي اوږد عمر لري،د ثبات
لرونکی ده
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ضمیمه
نیوویکون،پاسیکون او د دیودسیلکون
،
چا لینکون.د کمري د تیوبونو ډولونه
دي
د تلویزون پرده( چې تصویر ښکاره
وي)

2۸

هاي
منسیکو
ن

29

ماینتور

monitor

۳۰

لوډسپی
کر

loudspeaker

د غږ انتقالوونکي

۳۱

غوږکې

headphones

د غوږو لپاره چې غږ ورباندې اوري
او هم یې انتقالوي.

۳2

سي سي
یو

ccu

د کمرې مخفف توري.

۳۳

مایکرو
ویو

microview

د خطوطوپواسطه د تلویزون د
مستقیمو خپرونو د خپرویدو استول.

۳۴

و ټي ار

vTR

د ویډ یو یې ثبت د ستګاه.

۳۵

فیک

peek

لوړه څو که دانتن.

۳۶

غا

شات تصوري شاټ.

۳۷

ایډیتنګ

Editing

هغه مرحله ده چې مطلب یې غواړو
یې
او یا یې نه غواړي لیري یې کړي

۳۸

القآ

Suggestion

اچول

۳9

مونتاژ

Mountage

۴۰

فریکون
سي

Fraquency

۴۱

کاږه

Tilt

۴2

ډالۍ

Doliy

۴۳

د دید
زاویه

Angle of
view

د خپرونې ترتیب کول خینې برخې
راوړل اود ځینو لرې کول.
د تلویزون د امر لپاره پکاریږي.د
امر لپاره پکاریږيTV
د حرکت اساسات
هغه وسیله ده ،چې د څلورو څرخونو
پرمخ به ارام او
نرمه توګه مخکې اوشاته حرکت
وکړي.
د فیلمونو دراي داخیستلو یوه
اصطالح ده.
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د زوم حرکت ته وایي لکه جګه یا
لوړه نمایعني
شاټ یا وړووکی شاټ(عکس
رانږدې کوي.
د دووتصویرونو چاپ د یو او بل
پرمخ ته وایي.
د یوه ترکیب شوي فلم له واحدو څخه
چې یو تعداد نماګانې
شاټونه چې د یو او بل سره تړلي
)locationوي او د (
یا ډرا ماتیکې پیښې له الرې د یواو
بل سره یې پیوند
خواړلی وي.

۴۴

زوم

zoom

۴۵

سوپر

super

۴۶

صحنه

slene

۴۷

ضرب یا
ګام

pace

د شخصیتونو د داحلي حرکت ضرب
یا رتم او د فلم
راتلونکي ریتم چې د تدوین پواسطه
ایجادیږي.

۴۸

فریم یا
کادر
په ثانیه
کې

frames per
second

د یوه فلم ستندر سرعت په یوه ثانیه
کې

۴9

قطع

cut

۵۰

کپشن

caption

۵۱

کلوزآپ

close up

۵2

ګرافیک

graphic

۵۳

اوږد
شاټ

lang shot

په سینما او تلویزون کې ساده ترینه
ډول د اړیکې دي.
افراد د رسامې د لوخې سره یوځای
په ستندر انداز سره.
د نږدي شاټ (نما) څخه عبارت دي.
تصویري ګرافیکونه په تلویزیون
خپرونوکې د استفادي وړ
تصویري عواملو څخه دي.
دا ډول شاټ معموالهغه وخت د
استفادې وړ ګرځي چې
مقصد ورڅخه یوازې د انسان ښودل
وي.
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ضمیمه
په متوسط شاټ (نما) کي هنرمند له
کمرې څخه پورته د
تصویر په قاب کې راځي.
فرانسوي لغت دي د نښلولو په معنا د
یو فلم د فطعاتو یعنې
ټوټو جفتول او ترکیب کول د بیان
لپاره د تدوین له الرې
د استفادي وړ ګرځي.
هغه کس دی چې د مونتتاژ مسؤلیت
په غاړه لري
او یا یې تدوین کوي.
نوموړی واژه یا کلمه هغو کلیماتو ته
ویل کیږي چې یو
شحص پواسه ویل شوي وي او د
اړتیا وړ معلومات د
فلم پرمخ په مستقیم ډول سندار چې
ته بیا نوي
چې یو اصلي جز په یوه صحنه کې
معموآل د یوې نږدي
نما یعني شاټ په استفادې سره
ښکاروي.

۵۴

متوسط
شاټ

medium
shot

۵۵

مونتاژ

montage

۵۶

ایډیټور

Editor

۵۷

نریشن

Narration

۵۸

د شاټ
جزېیات

detal shot

۵9

هوایي
شاټ

air shot

هغه شاټ ته وایي چې د طیارې یا
چورلکې پواسطه د
هوا څخه د منظرو د وړاندې کولو
په قصد اخیستل شوی وي.

۶۰

تد ریجي
محوه

fade

د یوې صحنې د حرکت لپاره یوه
انتقالي وسیله یا د صحنې
لپاره فعل یا کوم بل فعل کله چې
تصویر د پردي پرمخ په
تدریج سره مخ په توریدو وشي نو د
تدریج مخوه رامنځ ته
کیږي.

۶۱

له یو او
بل نه
تیریدنه

dissolve

د یو شاټ مدغم کیدل په بل کې د یوه
شاټ پای او دبل پیل.

496

ضمیمه

۶2

راش

dailies

۶۳

او بي
وي

oBV

۶۴

شمشاد

۶۵

بوفلنګ

uplink

۶۶

مخاطب

recover

۶۷

فیچر

Feature

۶۸

پکیج

Package

۶9

سټنډآپ

PTC

۷۰

واسکپ
اپ

Voxpop

کله چې فلم اخیستل پیل شي د تل په
شان یوه ورځ وروسته
هرهغه څه چې یوه ورځ مخکې ثبت
شوي وي هغه د بیا
ځل لپاره ګوري دغې فلم ته داش
وایي.
د ثبت سیاره د ستګاه.
د تلویزون ثابته دستګاه وه چې د
معنوي سپوږمکۍ مسیر
سره وصل وه او ټول معلومات به
یې د سپوږ مکۍ له
الرې هېوادونو ته استول د روسانو
لخوا جوړه شوي وه.
د تلویزون د خپرونو لیږدونکي دستګا
چې د شمشاد
د دستګاه په غوض د شحبر حرکت
په وخت کې د
هندوستان هېواد لخوا لقب شوه(.د
منتخب حکومت پر
وخت کې د هندوستان هیواد له خوا
په ملي ټي وي کې
نصب شوه)
زموږ د خپرونو ټولو اوریدونکو ته
مخاطبان ویل کیږي.
د یوه نرم خبرې ژانرپه توګه په
پیښو تمرکز اوڅه افرادوځایونو او
کوي.
پکیج پراخو مخاطبانو ته د خبرو د
لیږد یوه نوښتګره الر
ده یا یوه کڅوړه ده
له  2۰څخه تر  2۵ثانیو پورې وي
(انځور)
د ۱۵څخه تر ( )2۰ثانیو پورې وي د
خلکو غږ.

49۷

ضمیمه
خبري کلیفونه  ،چې لنډ او روښانه
باید وي.
په پروفایل کې موضوع شخص او له
شخص څخه بیا د
ملت ټولنې او زمانې په لور ځي.

۷۱

سونډ
بیټ

sound bits

۷2

پروفایل

prophile

۷۳

السوند

۷۴

پازواالن

editors

۷۵

بارګالر
ي

Burglary

۷۶

اف ډیټ

off dite

تازه اطالعات

۷۷

سخت
خبر

Hard news

د پیښې الملونه

۷۸

نرم خبر

soft news

نرم خبر

۷9

DSNG

DSNG

۸۰

سونډ
بیټ
سیټ
ټاپ
بکس
حتیځ
کوونکی

مستند کول.

sound bits

پازواالن د ټولنې د واقعیتونو او هر
اړخیزو
مسائلو سره په خپله د خبرسرچینې
ګرځي.
د شپې لخوا د یو چا حریم یا کروته
دجرم
یا عال په موخه ننوتل یا ورتلل.

کولې شي د پیښې له ځایه ژوندې .
TVمرکز یا خپرونه وکړي
خبري کلیفونه  ،چې لنډ او روښانه
باید وي

SETTop.Box

ډ یجیټل کیدل

Converter

اړونکي

۸۳

کیسټ

نوار

نوار(کیسټ)

۸۴

وي ټي
آر

VTR

د ثبت دستګا نوم دی.

۸۵

الفا

الفا یا مګاه

د یو هیډ څخه ګټه اخلي (سره کې)

۸۶

سمپټیـسي

Smpte-c

د ستندرد ډول

۸۱
۸2

49۸
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اکوستیک

د سټوډیو د دیوالونو
انعکاس(غبرګون)

Lighting

رڼااچونه

Forsted
plasic

پالستکي توکې یا وسیلې.

Oiledsilk

غوړه وریښمینه ښیښه

Gecatins
wiree
mesh

د ژالتین سیمې ښیښه

Dimmer

د رڼا د اچونې د کنترول میز

Motan

رڼا اچونکی

9۴

پټ ثبت

Overlay

پټول محفي کول.

9۵

تراش

Emlay

حک کول توږل

9۶

کرماکې

Chromakey

د آبي پردي فن

9۷

سیکلو

سیکلوراما-
سیکلو

په شان نازک جوړښت لري پهUد
وړو سټوډیو ګانوکې په کار وړل
کیږي.

9۸

لینومال

linomal

دلینو یعنې لیلون بې ګټې ټوټه کومه
چې له موم څخه جوړه شوي وي.
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تورب

Peat

د تورب یا د وښوسره

پرسپکتیف

منظره

Point of
view

د دید نقطې زاویه

۸۷

ساختمان
ي مواد
رڼا
وسیله
پالستیک
ي مواد
غوړه
وریښمی
نه

9۱

سیمي
شبکه

۸۸
۸9
9۰

92
9۳

۱۰۰
۱۰۱

د
کنټرول
میز
رڼا
اچونه

پرسپکت
یف
د دید
نقطې
زاویه
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۱۰2

اډیو
مونیټورین
ګ
جک

۱۰۳

تراکم

۱۰۴

ویزرلیډ
ویوفاینډ

Audio
monitoring
Jack
Ndnaturad
Density
Visor(lad)vi
wfinder

د تنظیم د وړتیا پیداکونکی د کوچنی
رڼا ښوونکی.

۱۰۵

فوکل

focal

کانوني کول.

۱۰۶

ایرس

Iris

د یا فراکم یا د کمرې پرده.

۱۰۷

بیکالیټ

Backlight(Blc
)

تکمي یا تڼۍ ،بټڼې یا سویچ.

۱۰۸

ایکسپوز
ر الک

Exposure
lock

د رڼا اچونې قلف

۱۰9

سټیفډاون

Step down

د دیافراګم د خولې دتړلو په مانا

۱۱۰

اپن آپ

open up

د دیافراګم د خولې د خالصیدو او
زیاتوالي په مانا

۱۱۱

ګین

Gain

برفک لرونکی ـ ګټه السته راوړنه

۱۱2

ویوفاینډ
ر

۱۱۳

وایټ
بیالنس

Wiew
Finder
White
Balance)(wB

د نما یا شاټ پیداکونکی

۱۱۴

غال

Robbery

له خلکو څخه په زور ظلم د پیسو
اخیستل یا لوټول.

۱۱۵

مینول

manual

غیراتوماتیک (یعنې) السي.

Rehersal
standbx

د انتظار حالت

Telephoto

د غټیدلو کلي

Auto Focus

یعنې سیستم فغال دی.

۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸

ریحرسل
سټیډبک
س
ټیلي
پوټو
آټو
فوکس

د دوه ځلې اوریدو وسیله
د رنګ د بدلیدو فلترونه

د سپینوالي توازن

5۰۰

ضمیمه
۱۱9

فل

Full

ډک.

۱2۰

اینډ

EnD

را ښکاریږي

۱2۱

لوکس

Lux

۱22

اډیو پاب

Audio pob

۱2۳

ریک

Rec

په رڼا پورې اړه لري ـ تکمه یا بټنه
ده.
تکمه یا بټنه چې اخیستل شوي غږ
پاکوي.
کلی ده ،چې غږ له انځور سره یو
ځای ثبت کوي.

۱2۴

پین

Pen

افقي حرکت

۱2۵

ټیلټ

Tilt

عمودي حرکت

۱2۶

ټریویلین
ګ

Travelling

د ځانګړي رئل پر مخ د کمري
حرکت ته وایي.

۱2۷

الټیکس

Latex

هغه مواد دي چې د ویښتانو پرمخ
وهل کیږي او ځال رامنځ ته کوي.

۱2۸

فیډ اوټ

Feed out

په تدریج سره له منځه نه وړل.

۱29

ډیسلو

Desolve

تیریدل ـ د وخت تیریدل ـ د صحنې
اړیکه

۱۳۰

وایپ

wipe

روش د نتیجه ګیري.

۱۳۱

تړلي
غنچه

Iris out

د دوربین یا کمرې د سترګې پرده.

۱۳2

ډیسلو

Desolve

د دوو صحنو یو ځای کیدل ـ تیریدل.

۱۳۳

ټیس

Tease

۱۳۴

ایفیکټ

Effect

۱۳۵

فیډ ان

Feed in

په تدریج سره له منځه وړل.

۱۳۶

ټیلټاپ
ډاوون

Teltup
Down

ښکته او پورته عمودي حرکت.

د لوستونکو پام ورماتولو لپاره کارول
کیږي.
سوپرکول ،یو تصویر په بل باندې
حک کول یا یو متن پربل باندې رسم
کول.

5۰۱

ضمیمه
۱۳۷

زوم

Zoom

کمول پراخول

۱۳۸

زوم این

Zoom in

شالور ته نیږدې کول ،داخل لور ته
غټیدل.

۱۳9

زوم
اوټ

Zoom out

له زوم څخه وتل

۱۴۰

بیالنس

Balanc

تعادل ،توازن ـ برابروالی

۱۴۱

کنسټاس
ټ

Contast

جال کول.

۱۴2

ایمپاسیز

Emphasis

تاکید

۱۴۳

اني

unhy

وحدت

۱۴۴

هرموني

Harmony

همغږي.

۱۴۵

ټیکسټور

Texture

ترکیب

۱۴۶

کالر

color

رنګ

۱۴۷

ډینامیک
رنج
کنټرول

۱۴۸

سونډبیال
نس

۱۴9

سونډ
کوالټي

Dynanic
Range
control
Soun
Blance
Sund
Quality

۱۵۰

سایکروما
یز

Synchromize

۱۵۱

دوبله

Dubbing

۱۵2

لمپ
سنګ

Lipsync

۱۵۳

وایس

Direct
,voice

د شونډو حرکت د غږ سره متناسب

۱۵۴

ټراک

Track

کانل شوي غږونه

د روڼ غږ د لمن تنظیم
د غږ تعادل  ،برابری
د غږ کیفیت.
د غږ برابرول
دوبله  -د متن اجرا کول د هنرمند د
شوڼدو د حرکت مطابق
په لغت کې د شونډو خوځیدل د
تصویر او غږ سره هم غږي.

5۰2
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۱۵۵

مټ

Mute

د وینا کانل  -چپ یا خاموش کیدل

۱۵۶

سوڼډ
پروف

Sound
proof

د سټوډیو د دیوالونو د غږ حد مواد
تر څو غږ له بهر څخه
راداخل نشي اوداخلي غږونو نه
مخنیوې وکړي.

۱۵۷

ساین

Sing

صفحه جوړونه.

۱۵۸

لې اوټ

layout

بسته بندي.

۱۵9

فیکینګ

Packing

تصویر جوړونه.

۱۶۰

لوسټراټین
ګ

llustrating

دیوالي اعالنات.

۱۶۱

بروچر

brochure

اعالنات یو ډول.

۱۶2

کاتالوګ

Catalog

کتالوک یا کار خونه.

۱۶۳

کمپوزی
شن

compositio
n

ترکیب بندي.

۱۶۴

فارمال

formal

توازن

۱۶۵

این
فارمال
کنټراس
ټ

informal

غیرې رسمي توازن

contrast

تباین بلدلید

۱۶۷

ایمپاسیز

emphasis

تاکید

۱۶۸

یونیټي

unity

وخت یوالی

۱۶9

هرموني

harmony

همغږي.

۱۷۰

فیس

pace

سرعت چټکتیا.

۱۶۶

۱۷۱

جیو
ګرافیکل
پروکسی
میټي

geogrphical
proximity

جغرافیایي نږدي توب

5۰۳

ضمیمه
۱۷2

ډیسکری
پټیو

descriptive

لنډیزاو سپړنه

multufario
us

متنوع یانګارنګ

۱۷۴

هیډالین

Hadlines

سرټکي

۱۷۵

اپرمرز

opemers

خبري زیګنال

۱۷۳

۱۷۶

5۰4

د لیکوال لنډه پیژندنه
د کتاب لیکوال الحاج
پوهاند دوکتور ماسټر
واحدي د مرحوم
عبدالواحد زوی په
 ۱۳۳۲لمریز کال د
ننګرهار والیت د سره
رود ولسوالی د برو
کاکوخیلو په کلي کې
زیږیدلی دی.
لومړنۍ زده کړې یې د سره رود ولسوالی د بالباغ قریي په منځنې
ښوونځي کې په  ۱۳۳۹لمریز کال کې پیل کړي او په  ۱۳۴۵لمریز کال
کې له نوموړي ښوونځې څخه فارغ او په همدې کال کې (۱۳۴۵ل) د
سره رود د ولسوالی په مرکز د فقرهللا په لیسه کې اووم ټولګي ته شامل
شو او په ۱۳۵۳لمریز کال کې د نوموړي لیسې څخه فارغ او د فراغت
وروسته د خوست والیت د کشف په عسکري قطعې کې تر یو کال
عسکري خدمت وروسته په ۱۳۵۵لمریز کال کې د ننګرهار والیت د
ناروي د پراختیا په ریاست (د کانال ریاست)کې په درونټه کې
حفظالمراقبتب په امریت کې د اداري مامور په صفت تقرر حاصل کړ.
په ۱۳۵۸لمریز کال کې د یوه کاري برس په مقصد د زراعت په رشته
کې د بلغاریا هیواد ته سفر وکړ او په ۱۹۸0م کال کې د بلغاریا هیواد له
خوا د ژورنالیزم په پوهنځي کې د محصل په توګه ومنل شو او په
۱۳۶۵لمریز کال کې د ژورنالیزم پوهنځې څخه فارغ او د ژورنالیزم په
څانګه کې یې د ماسټرې ډیپلوم تر السه کړاو هیواد ته په راستنیدو سره
سم د اطالعاتو کلتور وزارت د راډیو تلویزیون په عمومي ریاست کې د
نشراتو په مدیریت کې د تلویزیون د خپرونو د ډایریکټر په صفت تقرر
حاصل کړاو په ۱۳۶۷لمریز کال کې دوباره د یعني دوکتورا د تحصیل
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لپاره بلغاریا هیواد ته سفر وکړ او په ۱۹۹0م کال کې یې د بلغاریا هیواد
څخه د دوکتورا یعني  PHDدیپلوم ترالسه کړاو بیرته هیواد ته راستون
شو.
داچې په هیواد کې د مجاهدینو له خوا هیواد د بد خالت سره مخامخ وو
او د مجاهدینو حکومت د طالبانو په الس سقوط وکړاو راډیو او
تلویزیون دروازې د ټولو کارکوونکو په مخ وتړل شوې او محترم استاد
ناچارد خپلې کورنۍ سره د پاکستان د پیښور ښار ته کډوال شو.
په پیښور کې تر زیاتو ستونزو او ناخوالو وروسته استاد د پیښور کې په
افغان پوهنتون کې د ژورنالیزم په پوهنځې کې د استاد په صفت دنده
حاصله کړه.کله چې افغان پوهنتون د جمهور ریس حامد کرزي په فوق
العاده فرمان خوست والیت ته انتقال شو  ،استاد ته هم د نورو استادانو
سره د علمي کادر په توګه خوست والیت ته راغې او په تاسف سره باید
ووایم ،چې خوست والیت ته د ژورنالیزم پوهنځې یو محصل هم رانغې
او استاد دوه کاله پرته له معاش څخه په دی پوهنتون کې انتظار
وویست .د استاد هلو ځلو په نتیچه کې باالخره د تعلیم او تربیې په
پوهنځي کې د ژورنالیزم څانګه ایجاد شوه.

داچې استاد له حده زیاتې کورنې ستونزې درلودې او ناچاره کابل ته
الړاو هلته یې د اطالعاتو کلتور وزارت د راډیو تلویزیون په ریاست
کې دوباره حفط د حقوقو تقرر حاصل کړ،چې په اونۍ کې به د څلور
( )۴ساعته تدریس لپاره حوست والیت ته په هره اوونۍ کې راته.
استاد په اطالعاتو کلتور ریاست په چوکاټ کې د افغان اعالناتو د معاون
په حیث تعین بست شو او یو کال وروسته افغان اعالنات د کرزي په
فرمان وپلورل شو او استاد بیرته په ملي راډیو تلویزیون کې د اواز د
مجلې د معاون په حیث تعین بست شو.
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د خوست پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځې ورځ تر بلې پراختیا موندله او
استاد پریکړه وکړه،چې په دایمي توګه به خوست ته راځي اود حفظ
حقوق لړې ختمه کړي.استاد د ژورنالیزم په پوهنځي کې له هماغه پیل
څخه د پوهنځي دیپارټمنټ د مشر په توګه پاتې او کله چې دیپارټمنټ
پوهنځي ته ارتقا وکړه استاد د ژورنالیزم پوهنځې د ریس په توګه تر نن
پورې یعني  ۱۳۹۷پورې دنده سرته رسوي.
استاد په پښتو،دري،روسي او بلغاریایي ژبو روانې خبرې او لیکنې
کوي .د بلغاریا او روسیي ترڅنګ یې مالیزیا ،هندوستان ،امریکا او
ترکیې هیوادونو ته علمي سفرونه کړي او شپږ اوالدونه لري.
په درنښــــــــــــت
امین ګل صـــبا
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Abstract
Looking into today’s academic backdrop of TV particularly in
Afghanistan, scarcity of relevant and update literature is
highly felt. Taking this point into account, this book has been
written.
The Production of Television Programs discusses mainly two
parts; TV production and technical aspect of television.
Content or production covers various programs including
reporting, package, round-table, documentary, vox-pop,
graphic design and its applications in today’s TV production,
television feature, animation and its design, news bulletin,
image and its usage as well as characteristics, and infographic.
Technical aspect explores both traditional and new
equipment that are essential parts of today’s television. It
also discusses recently developed and innovative medium of
TV that are highly relied on communication technology i.e.
internet-based television, live-streaming and smart TVs. The
book also touches upon trajectory of TV in Afghanistan
context including its history and gradual development.
Apart from these two aspects, Production of Television
Programs also illustrates editing of TV productions and video
editing. In addition, it explains quality of voices used in TV.
Each chapter is concluded with summary of chapter’s main
argument for better and easy understanding with some
thoughts provoking questions.
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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 278 different
textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and
Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange
Service, 160 medical and non-medical textbooks funded by German Aid
for Afghan Children, 7 textbooks funded by German-Afghan University
Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic
of Germany, Mazar-e Sharif, 2 textbooks funded by Afghanistan-Schulen,
1 textbook funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation
and 8 textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar,
Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and
Kabul Medical universities. The book you are holding in your hands is a
sample of a printed textbook. It should be mentioned that all these books
have been distributed among all Afghan universities and many other
institutions and organizations 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 ”.
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 Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan
Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book.
We would also like to mention that he has provided funds for 160 medical
and non-medical textbooks so far.
I am especially grateful to GIZ (German Society for International
Cooperation) and CIM (Centre for International Migration &
Development) for providing working opportunities for me from 2010 to
2016 in Afghanistan.
In our ministry, I would like to cordially thank Minister of Higher Education
Dr. Najibullah K. Omary (PhD), Academic Deputy Minister Prof Abdul
Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Deputy Minister Prof Dr.
Ahmad Seyer Mahjoor (PhD), Administrative & Financial Director Ahmad
Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim Safi,
Chancellor of Universities, Deans of faculties, 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 and Fahim Habibi in the office for publishing books.
Dr Yahya Wardak
Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, July, 2018
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 German Aid for Afghan Children 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,
Dr. Najibullah K. Omary (PhD)
Minister of Higher Education
Kabul, 2018

