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: دسر دخبرو په پلمه

: وكفى وصلوه وسالم على رسوله الكريم الحمداهللا

: وروسته

داچې انسان اشـرف المخلوقـات پيـدا شـوى دى، هرڅـه يـې پـه واك كـې وركـړ شـوي دي او

د آسـانتيا لپـاره پيـدا شـوي دي، نـو پـه هماغـه كچـه كـرار هـم نـه كينـي، تـل يـې  هرڅه دهغه

د سوكالطبيعت په خپل ژۍه ګټه څرخولى دى او دځان . وند لپاره يې هڅه كړېده او ښه

 لپاره ترالسهۍراډيو او ټلويزيون هم يو له هغه السته راوړنو څخه ده چې بشر دخپلې سوكال

كړې ده او نن يې كاروي، له هغې نه استفاده كوي او خپل ژوند ته په هغه توګه دوام وركوي

د لوي. چې تمه يې لري او زړه يې غواړي  پـئترڅو  كـېدۍه پيداشـوې نـړ او دكمـال دخاونـد

. غوښتي دي هغه څښتن ژوند ځنځير وغځوي ترهغه چې

د ښه اوريدلو، ښه خبريدلو ښـه ذده كولـو او ښـه ژونـدكولود ويندويي هم دبل هرڅه په څير

 دنورو وسيلو په څير نړۍوسيلې په توګه كاريږي، راډيو او ټلويزيون جوړشوي دي ترڅود 

.ك كې وي او بشر ترې استفاده وكړي هغه هم دهمدغه ستړي بشرپه وا

خداىج انسان ته ژبه وكړې ده ترڅو پرې خبرې وكړي، يوبل پرې وپوهوي، ديواعتقـادات

.بل ته وليږدوي او دهغه له ګروهنو نورخبر كړي 

، هماغـه ډول لكـه د ښې ګټې اخيستنې لپاره هم بشر هڅـه كـړې ده خو له همدغه نعمت څخه

، عقل، حواسو او نورو څخه يې پورته كړې ده لـه ژبـې چې له نورو نعمتونو  لكه دبدن دغړو

.، غوږونو او سترګو څخه هم ښه ګټه پورته كړي 

د السو په وسيله هـم كېـداى شـي يوبـل خبرې كېداى شي، په اشارو هم يوبل پوهوالى شو،

، خو دخبرو په وسـيله  ټ پوه كړو د او، بيـا دښـوخبرو پـه وسـيله هـان راډيـو لـه الرې لويزيـون

ديوبل پوهولو ته مخـه كووترڅـو پـه ښـه توګـه دا دنـده اجـرا كـړو او دخـداىج دراكـړل شـوو 

. نعمتونوڅخه په ښه توګه ګټه واخلو 
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، او كـه ، غږ يې راكړى دى ترې اسـتفاده وكـړو خداىج موږ ته ژبه راكړې ده ويندويي وكړو

ب  ايـد لـه ښـه څيـز ښـه نعمـت څخـه ښـه ګټـه ښه غږ يې راكړى دى هغه ېې په مـوږ بلـه لورينـه ده

، اوتل دهغه دپنځوونكي په اړه فكر وكړو چې څومره لوى او په هرڅه قادر دى  .واخلو

، هلته ويندويانو ته اړتيا شته ترڅو خپله دنده ترټولـو پـه موږ هم راډيو لرو او تلويزيون لرو

څـ  د و الرښـونو پـه توګـه چـېد ښه توګه ترسره كړي، نوپه همدې خاطر هم ددې دنـدې پـه اړه

د تكـړه اديـب اسـتاد حـسن شـيدا ليكلـي دي او بنده خپلې تجربـې او مطـالعې دي، دايـران

دي ستاسـې پـه مـخ كـې ږدم هيلـه ده تريـوې كچـې مـې خپـل او تجربـې دنورو ليكوالو هڅې 

 ملت ته خدمت كړى وي اوهغه ستر مسوليت چې مـوږ يـې ددې خـاورې سرلوړيمسلمان او 

. پوره كړى وي تريوې اندازې پورې وړاندې لرو او ژبې په

 په ډيره مينه او مننه

 عبداهللا الهام جمالزى

     1386/2/4 تهران

 دايران دنړيوال راډيو ټلويزيون ميلمسيتون
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د تكړه او وتلي وياند او ليكوال ډاكټرعيسى ستانكزي يادښت  دكتاب په اړه

كې دافهام او تفهيم وسيله ده چې دوه يا څو كسان پرې يو بل پوهوي اوپه ژبه په هره برخه

نړۍ كې دپوهاوي راپوهاوي غوره وسيله ګڼل كيږي هماغه ډول چې په ليكنه كې دژبې 

و سيله ګڼل  ارزښت لوړ او دپام وړ دى په راډيو او ټلوويزيون كې هم غوره او ارزښتمنه

ل ن كې كيږي لكه څرنګه چې په يكنه كې احتياط په كار دى هماغه رازپه راډيو او ټلويزيو

هم بايداحيتاط وشي ځكه چې ښايي يوه وړه غلطي يوې ټولنې ،قوم او هيواد ته لوي 

تاوان ورسوي اوبرعكس ډيرځله ښايي يونطاق په خپلې مينه ناكې او په زړه پورې نطاقۍ 

 كار ديوه هيوادلوړشخصيت يا ولسمشر سره دخلكو انديښنې ختمې كړي چې ښايي دغه

هم ونه كړاي شي البته دغه كارهله شونى وي چې ويندوي له خپل مسلك سره مينه ولري

 ، او ددې ترڅنګ پر خپلې ژبې مسلط وي ډيركسان به مو ليدلي وي چې وايي فارسي

شي عربي او دنړۍ دغسې نورې مشهورې ژبې خوندورې دي او ښه نطاقي پكې كيداي 

البته دنړۍ دژبو ننګ او آهنګ تل په زړه پورې نه وي خو كه كلمې په سمه توګه انتخاب 

شي او په مينه نطاقي وشي هره ژبه ښكلى آهنګ او ننګ پيدا كوي مطلب دا چې كه ليكنه 

ښه وي نطاقي هم ورسره ښه كيږي او كه نطاق اصولو اوقوانينو ته پابنده وي اوريدونكى 

.اخلي به ترې خوند 

 په نړۍ كې دهر معمولي كار لپاره هم په سلګونو كتابونه ليكل شوي دي او هره ورځ نوې

څيړنې كيږي په تيره بيا دويندويي دفن او راډيو او ټلويزيون دپروګرامونو په هكله ډير

كار شوى دى ځكه چې نن سبا درسندويو اهميت پر هيچا پټ نه دى په پښتو كې دغه ډول 

 نشت حساب دي داپه داسې حال كې ده زمونږ دويندويۍ اړخ هم ډير كتابونه په

نو دښاغلي الهام دغه كتاب به په دې برخه كې يوه تشه ډكه. خواشينونكى او كمزورى دى

كړاي شي يوې خبرې ته بايد پام وكړوچې ويندويي له مېنې اوعالقې سره كلك تړاو لري 

هر ډول مطلب به په ډير ښه ډول ولولئ او كه تاسو له دغه مسلك سره مينه ولرئ 

د راډيوګانو او  اوريدونكى به هم له تاسو سره مرسته وكړي ښاغلي الهام هم دپښتو
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ټلويزيونودكمزوريو او نيمګړتياوو په ليدلو سره او دخپلې خاصې مينې له كبله دغه

د الرښود په توګه كتاب ستاسو داستفادې لپاره چمتو كړى دى البته دغه كتاب يوازې

د نطاق لپاره تر ټولو مهمه خبره نه ستړى كيدونكى كار او هلې رول لوبوالي شي ځكه چې

ځلې اوله كارسره مينه، شخصي تجربه او ايمان داري ده هيڅ كتاب او ليكنه نه شته چې په 

س ره لوستلو سره يې مونږ يو ښه او اوچت وياند يا نطاق شو ښايي ددغه كتاب په لوستلو

تاسو ته دا فكر پيدا شي چې په ځينو برخو كې له يوه بې تجربې او نوي نطاق څخه ډير څه 

به. غوښتل شوي دي او ځيني مطالب هم تكراري دي  كه دغسې احساس لرئ بې انصافي

موكړي وي خو كه هرڅومره دغه توقعات او هيلې زياتې وي تاسو به خپل كار په 

.برياليتوب وكړاي شئ 

 ددغه كتاب هر څپركى او فصل ښه ولولئ او عيناً پرې عمل وكړئ ځكه چې ډير څه ترې زده

كوالي شئ ليكوال په يوې سرچنې بسنه نه ده كړې بلكه هڅه ېې كړې له بيالبيلو الرو

و خپلې ټولنې اوژبې ته  ا دهيواد په رسندويوكې ويندويان وهڅوي چې ښه نطاقي وكړي

. ونيسيد تاوانونو مخه

... زه په خپله دغه كتاب پښتني رسندويو ته يوه زياتونه بولم او له خدايه غواړم چې عبدا

الهام ته نور توان هم وروبخښي چې دغه ډول نور كتابونه هم دافغانانو رسندويي ټولنې 

 ته وړاندې كړي 

د برياليتوب په هي .له ستاسو او ددغه ځوان
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د تكړه وياندې ډاكټرې فريدې هوډ سيفي څوټكي يادونه  دكتاب په اړه

د ويندوي دا. په اړه كتاب ولوستهئد لومړي ځل لپاره مې په پښتو ژبه تر ټولو دمخه راته

.ډيره جالبه وه چې دا كتاب يوه ځوان نطاق ليكلى چې الس يي له قلم سره هم اشنا دى 

د هغه ځوا څه تر سره كولىشيلږ او دومره انرژي لري چې په هره برخه كې چې فكر كويىن

د برياليتوب رازدى خپل اخري توان په كار وړي،د ډيرو په تمه . زما په اند دا دهغه

د څيړنو تر څنګ، په خپل كتاب كې ډيرې خپلې تجربې داسې ښكاري چې عبداله الهام

په. هم انځور كړې  د هغو كسانو مثالونه وركړي چې دده په نظر ښه او  ځينو برخو كې يې

غږ. نطاقي كوي د اوسني مشر اكبر ايازي يادونه كړې او دهغه په يو ځاي ييد ازادي راډيو

. يي لوستل شوي مطلبد ښه مثال په توګه ياد كړي 

د هغه چا لپاره چې غواړي په را ډيو كې ويندوي كتاب په مينه ليكل شوى او فكر كوم

د معلوماتو تر السه كولو او زده كړې لپاره ښه ماخذ وي  چې. وكړي كيداي شي كه څه هم

د داسي يو كتاب چاپول ډير ضروري او غوره كاردى خو زما په نظر په دې اړه  اوس مهال

. نورې څيړنې او كار ته هم اړتيا شته 

د راډيويي او تلويزيوني خپرونو لمن ډيره پراخه په رواوسته كلونو كې په افغانستان كې

يا. شوې  ، نړيوالو او ښايښته ډيرو كسانو ته پكې دا امكان برابر شوى چې په سيمزو

د نطاق د عبداله. تجربې تر سره كړيئشخصي تلويزيوني او راډيويي چينلونو كې خو

د راډيو او تلويزيون وينديا د خبرې په تاييد دي ته اړتيا شته چې د ويندويي پر الهام ن

.اصولو پوه شي

د ويندوي ټكئ دعبداله په كتاب كې وړ. راخيستل شويدييد اصولو عام زه ځان ددې

د. نه بولم چې په دي برخه كې نظر وركړم  خو له خپلې تقريبا شل كلنې تجربې په رڼا كې

 شي چې اوريدونكې اويلي شم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وياند خپله په هغه څه پوه

د متن ټكې ونه لولي. ته يي لولي كه چيرته څوك په خپله په يوي موضوع ښه پوه. يواځې

د متن لوستل هم هغه. شي نو ښه يي وړاندي كولي شي  په مينه لوستل او په پوره تمركز

. مسله ده چې داوريدونكي پاملرنه ځانته اړولى شي 
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د عبداله الهام ته مباركي وايم د ويندويي په برخه كې چې په خپل نه ستړيدونكي كار يې

په دې بآور لرم. زده كړې او تجربي په برخه كې لومړنى او پوخ ګام په ډيره مينه اوچت كړى 

د زده كړې ښه سرچينه وي  .چې دا به ځوان نسل ته

د نورو برياليتوبونو په تمه .. عبداله الهام ته

 په درناوي

ه هوډسيفي ډاكتره فريد

 پراګ، ازادي راډيو
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: برخهۍلومړ

ــدوى( ــدلوين م) كي ــوه ــى لــري او ي ــدويي(عن او) وين ــانو ــو ګ ــه راډي ــه هغ ــى، نــن پ ــه معن بل

تلويزيونونو كې چې پښتو خپرونې لـري، زيـاتره داسـې كـسان شـته چـې ويانـد نـه دى مګـر 

ډئوينــدويي كــوي، كــه نــه يــې منــ  او نــود چــين، هلــي او همــدا راز ځينــو نــورو راډيوګــانو

.ئ او وګورئټلويزيونونو ته غوږ ونيس

د تاسې كيداى شي چېد بخت، ښې او پـه ښه ملګري، سياسى پوهې لوړو ذده كړو او ياهم

د بخـت يـاد.ئزړه پورې څيرې له الرېد وياند په توګه راديو تلويزيون ته الره پيـدا كـړ  خـو

.؟ فكر نه كومئمټ تاسې كوالى شى يو وياند واوسملګري دمرستې په 

د وياند دىىد بې پايانه الرې لمړويندويۍيائوياند يا ويندوى كيدل . ګام

ه كـوي وايـي چـې : ځينې وخت پروډيوسران يامسولين كله چې څوكد ويانـد پـه توګـه غـور

. اوس بدندى كرار كرار ښه كيږي

دار به درته وايي چې داسمه ده چې دابوټونه مواوس پـه پـښو هغه دكانئكله چې بوټونه اخل

كې تنګ دي خو كرار كرار او دوخت په تيريدلو سره سميږي او پښې مو يې ځان تـه جـوړوي 

.او آزاديږي 

خو هغه څـوك چـې پـه ميليونونـو كـسان ورتـه غـوږ دي او يـايې پروګـرام لـه تلويزيـون څخـه

بايـد دنـده چـې ويانـد پـه غـاړه لـري ادا كانـدي او ګوري هغه بايد واقعاً وكـوالى شـي كومـه 

. وياند وي نه داچې وروسته وياند كيږي 

څوك چېد خبرو پـه ځـاى چيغـې وهـي يـا هيڅكلـه هـم غاښـونه سـره نـه بيلـوي دهـيڅ څـه پـه

دآسانۍمرسته نشي كوالى په  . په واقعي معنى سره وياند جوړشي) وياند( سره
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د  ورې او ازموينې لري خو ته به وايې چـېد ويانـدد روزلـو لپـاره عجيبه ده هر شغل كتاب،

، دا داوس مهال ډير وينـدويان چـې ددې هنـر دعـوا كـوي  دې څيزونو ته اړتيا نه ليدل كيږي

. ددې خبرې دليل دى 

، او ښه ويندويان لرو خـو پـه كه څه هم زموږ په راډيوګانو كې تر ډيره حده ويندويي عالي ده

ده سرهئخواشين . به ووايو چېد ټلويزيون ويندويي مو صفر والړه

، كـه وي هـم بـې ګټـې له يوې خوا موږ په راډيوټلويزيون كې خاصې او مسلكي دورې نه لرو

ن   او يوې مياشتې په دورې كې هومره څه نه ذده كيږي، له بلې خوا زموږئدي ځكه ديوې او

، ژبې ته پام نه . كيږي او دژبو وده په ټپه والړه ده له حكومت څخه هم توېې شوې ده

بل داچېد راډيوګانو او ټلويزيونونو چارواكي هم څومره احساس نه لـري، او هرڅـوك چـې

كــوالى شــي مــتن ولوســتالى شــي نــور نــو راځــي پــه ټلــويژن كــې ويانــدي كــوي، چــې همــدې 

ه هم ظلم وكړ اودسرئ له ادبياتو او ملي ټرمينالوجوږكارونو په تيره بيا په ټلويزيون كې زم

. راتلونكى يې هم تياره كړىدىئويندوي

 هم نشته خو پـه دې څانګـه كـې تحـصيالت شـته دي، هـرئپوهنځكه په نورو هيوادونو كې

. راډيو ټلويزيون لږ تر لږه خپل روزنځاى لري، او خپل ويندويان روزي

ې لپآره چې خپلې تجربې مـو خو داچې زموږ په راډيو ټلويزيون كې داستونزې هم شته نو دد

له نورو هغو ويندويانو سره چې واقعاً غواړي ويانـد شـي شـريكې كـړې وي نـو پـدې اړه يـې

. ځينې سپارښتنو ته رابولو 

.ئ له هرڅه مخكېد لومړنيو ټكواو پيل په توګه داڅيزونه په ياد ولرئلومړ

: عشق-١

 سر دفتر عالم معاني عشق است

 ني عشق است سربيت قصيده جوا

 اى آنكه ندارى خبرازعالم عشق

 اين نكته بدان كه زندګاني عشق است

: له خپلې ژبې سره مينهئلمړ
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دئكه تاسې واقعاً دا احساس ولر  د نورو ژبو په څير روانه فيـصحه نړۍ چې ستاسې ژبه هم

ژبـه وي، چې ستاسې ژبه لكه دنورو ژبـو غونـدې مطـرحئاو پراخه ژبه وي، كه تاسې غواړ

ئ چې ستاسې دژبې آثار هم په هره ژبه كې ژباړل شـوي وي او بـاالخره غـواړئكه تاسې غواړ 

 او همـدا مينـهئستاسې ژبه هم دنورو ژبو په څير بډايه ژبه وي نو له خپلې ژبې سره مينه ولر

. به تاسې خپلې دغې موخې ته ورسوي

، انګيـزه او پلمـه عـشقدى يې ترټولوښـئد هغه مقصد لپاره چې غواړئباور وكړ ه وسـيله

. مينه ده

ئمينه ستاسو شپه له سهاره سره پيي بې له دې چې ستړيا حس كړى او بې لدې چې وپـوهيږ

.ئمينه مو په واټنونو واټنونو ځغلوي بې لدې چې لږ شانته هم ستړيش

اړ تاريخ ته مينه هماغه څيز دى چې په زرګونو زرګونو كې يوكس غوره كوي او نوم يې په وي

. پاتې كيږي 

عشق دښكالزيږوونكى دى او عشقد ځان ځارونې منځ پانګه ده دهـرې بريـا لپـاره مينـه لـه

. عاشق سره مله او ملګرې ده 

. عشق رحمان جوړوي، عشق خوشحال او حميد جوړوي

، ارسطو او اپالتون جوړوي .عشق انشټاين جوړوي اډسن جوړوي، سولون

شـ كه له تاسې  دهغـې دبـډايونې لپـارهئسره دخپلې ژبې مينه وي، دخپلې ژبـې پـه قـدر پـوه

لرئهڅه كو ، ښـكلېاوو ترټولـو ژبـ نـړۍ ترڅو ستاسې ژبهدئ او هيله ، روانـه  ښـه فـصيحه

بډايه ژبه وي نو بې شكه چې ستاسې دا مينه او ورسره هڅه به تاسې هغـې مـوخې تـه رسـوي

وئچې په نظر كې يې لر   دا ډيره خوږه مينـه ده او دې تـه رسـيدل واقعـاً لـه مـوږئكړ، او باور

.څخه يوڅه جوړوي

، نـه يـواځې دهغـې  خو داسې هم نه چې موږ نو نورو ژبو ته شا كړو او په رټلو يـې پيـل وكـړو

ژبې چـې غـواړو ويانـدي يـې وكـړو او غـواړو ښـه ويانـدي يـې وكـړو دهمـدغې ژبـې مينـه او

هئدنورو ژبو درناو .م په همدې مينې كې نغښتيدي او احترام

: له خپلې موخې او مسلك سره مينه

د السـته راوړلـو لپـاره دهرهغـه څيـز چـېئتاسې دهرې ارزو لپاره عاشقانه هڅه وكړ  دهرڅه

شـئكـه غـواړ.ئ په مينې سره هڅـه وكـړئ ترالسه يېكړئغواړ  نـه داچـېئ چـې ويانـد جـوړ
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آسـانيږي هلته هرڅـهئ، لدې هنر سره مينه ولرئس بايد ددې هنر عاشقان واوئوياندي وكړ 

. هلته هره ستونزه هواريږي او ستاسې نيت به هم لدې ټولو سره مرسته وكړي 

: سردار عالم اوشفيع المذنبين فرمايي

 ...بنياتو انمااالعمال

د برياليتوب لمړى شرطدى: او ياد سردار محمد داودخان خبره .تصميم

: هوډ او كار-٢

دخوځښت المل له خوځښت پرته يوبل څيـز دى، دخوځـښت لپـاره ترټولـو ښـه المـل مينـه ده

 عاشـق نـدى دزړه لـهئهغه څوك چې عاشق وي او له ځايه نه خـوځي هغـه ريـښتين. عشق دى 

. تله عاشق ندى

داسې شـاعر بـه هـم وي چـې لـسګونه نـاليكلي او نـاويلي شـعرونه لـري ،ليكـوال بـه وي چـې

ن   چـېد ويانـدىد هنـر او مـسلكئكه تاسې هم تصور كو ... اليكلې افسانې به لري لسګونه

 ځكـه هلتـه ښـېئ دموټرونـو كـار وبـار ولـرئ چې الړشـئعاشقان ياست خو لدې نه داښه بول

 وركـړ ځكـه خـوهم تاسـې عاشـق نـهئپيسې دي نو تاسې پخپلې غوښتنې يوبل څه ته لـوړاو

كه پيسې كوالى شي ستاسې معـشوق تـه درسـيدا كه ياست نو ريښتيني نه ياستځ. ياست

مقام هم همداسـې كـوالى شـي ستاسـېد مينـې پـه الره كـې ديـوال جـوړ. په الره كې خنډ شي 

. شي 

. نو كه داسې وي نو ستاسې دهلته په مخه ښه وي زموږ دلته

 زمـوږ پـه هيـواد كـېد وينـدويى مـسلك څـومره عايـدئ نو پـس پـاك اوسـئكه پدې پوهيږ

ل ، لكه ښه ليكوالي لكه ښه شاعري لكه هر بل څه نلري داتاسـې ياسـت چـې دا كه نور هر هنر

خاوره او داژبه درباندې حق لري ستاسې مرستې ته اړتيا لري او ستاسـې كـار او ښـه كـار تـه 

. سترګې په الره ده 

اوئـ تاسـې كيـداى شـي چـېد بــازار لـه كـار سـره پـه لــږ بلـدتيا او آشناي سره دورځـې ســلګونه

كړئرګونه افغانز  پـهئ نـو وبخـښئد هنر په ښودلو سره داكـار وكـړئ خو كه غواړئ تر السه

 ... بله راغلي ياست
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اوس پـه ټولـه دنيـا كـېد. هغه څه چې هنرمنـد هنرمنـد سـاتي هغـه لـه خپـل هنـر سـره مينـه ده 

اتـه وخت دى اوپدې كار كې دبرياليتوب لپـاره عاشـقانه اراده او كـار پـه كـار دىزيئچاالك

. كه بيامو ډير بخت ښه وو ورسره شهرتهم. هڅه او په يوه ساده ژوند باندې بسنه  . .

.ئ او كار وكړئ هوډ وكړ . .

: تمرين، تمرين، تمرين–٣

، د ښـكلو سـترګو درلـودل ښه غږ په كار دى او خلك يې خوښوي خو هنر ندى همداسې لكه

ښـ  د هنر دوړاندې كولـو لپـاره دښـې وسـيلې درلـودل نعمـت دى او لـه.ه وسـيله ده خو ښه غږ

د يوښه څيز دالسته راوړلو لپاره ښه وسيله ده  . هغې ښه استفاده

ځكــه لــه ښــې وســيلې يــې ښــه. اوس شــايد اجــازه ولــرو چــې ووايــو يوښــه ويانــد هنرمنــد دى

د خپل كار يو پياوړى استاد دى  . استفاده كړې يا لږ ترلږه

. شو هره ښه وسيله ښه وكاروو نو بې له شكه تمرين ته اړتيا ده په هر حال داچې وكوالى

كمه به پيښه شوې وي چې موږ ښه وسيله ولرواو هغه بې كاره پريږدو په داسې حال كـې چـې

. ارمان كوي او نور يې دلرلو تمه 

شـئدښو ويندويانو غږونـه واور ئ خـو فكـر مـو وي چـې دهغـه مقلـد او پيـښې كـوونكي نـه

 تاسې به هلهئهغوى غږونه ثبت كړى او وروسته يې دويل شوي څيز متن وليكدئكوالىش

 چــې څرنګــه يــو ښــه ويانــد لــه يوبــد مــتن څخــه ښــه څيــز ستاســې پــه مــخ كــې ږدياوئپــوه شــ

. بالعكس هم همداسې

 خــوئ او خپــل عيبونــه كــم كــړئ او وايــېورئپــه هــر وخــت او فرصــت كــې خپــل غــږ ثبــت كــړ

.ې تمرين تمرين تمرينچئهيڅكله له ياده مه باس

، مطالعه–� ، مطالعه : مطالعه

چـې څـومرهئاو بريـالى ويانـد وا اوسـئتاسې دكار په پيـل كـې ددې لپـاره چـې ښـه غـږ ولـر

.ئ دومره زياته مطالعه ولرئكوالىش

.ئ، هرڅـومره چـې كـوالى شـى هڅـه وكـړئددې لپاره چې راديو او تلويزيون ته الره پيداكړ

ا ئ چې دخوښـې وړ ويانـدشـئكه په ريښتيا سره غواړ..خو. وريدونكو پورې اړه نلري داپه
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د هغه څه دقبلولو په ترڅ كې چې پورته وويل شول او هغه څه چې په راتلونكي كـې بـه وويـل 

و .ئشي، له مطالعې بايد بې خبره نه

، هرڅومره چې كوالىش ئداسې مه واي.ئ ورته ولرئ او په هرځاى كې چې السرسئمطالعه

د سـينما نـيم سـاعت بـه. چې وخت نلرم وخت مې كـم دى بوخـت يـم يـا بـل چكرځـاى وروسـته

 او نـور تفرحـي كارونـهئ ته ووځـئيابه هم نيم ساعت وروسته فوټبال او ساتيرئاخلوټكټ 

.ئدانيم ساعت په مطالعه ولګوهم داسې

 پـه ملـي بـس يابـل ښـاري مـوټر كـې كله چېد سينمايا حمام په صف كې والړ ياسـت كلـه چـې

 پـه مـوټر پـه الوتكـه پـه هـيڅ ځـاى كـېئروان ياست، كله چې له يو ځايه بل ځاى ته سـفر كـو

.ئ، مطالعه وكړئخپل وخت هسې مه ضايع كو

 يادكوم ځانګړي پروګرام ويندوى ياسـت، ترټولـو ښـه خبـرهئ پروګرام چلوئكه كوم ځانګړ

كـه.ئ خو هيڅكله هم له ادبيـاتو مـه بـې خبـره كيـږئعه وكړ ده چې په هماغه څانګه كې مطال

ځـان دشـعر او نـورو. تاسې دهرډول پروګرام چلونكى ياست خو بياموهم بنسټ ادبيـات دى 

.ئويوكو له سمې بڼې سره آشنا كړ

 داكـار پـه تاسـې دځـانګړي اغيـزئ بيالبيلې ليكنـې او كتابونـه ولـولئبيالبيل متنونه ولول

، او حاضرځواب كس جوړوي سربيره له تاس مودب، متواضع او دنظر خاوند.ې يو باتجربه

كوئكيږ .ئ چې څنګه وليكئ او ذده

 ياهم په سټډيو، بهر پـه اداره كـې كـومئكله چې تاسې ديوپروګرام په اړه راپور وړاندې كو

 ستاسـې.ئمجلس يا ناسته اداره كوى هلته به تاسې كم له كاغذ او ليكلو څخه استفاده كـو

له پـښتو ژبـېاو. دذهن بډايي او حاضر ځوابي به ستاسې په كار كې دبيلګه كولو المل شي

كه تاسې يو قيد. دهغې له قواعدو سره به ستاسې بلدتيا ستاسې په كار كې ډېره ګټوره وي 

 ياداسې نورې تيروتنې ستاسې ليدونكى او اوريدونكى به خپل راديوئدصفت په بڼه ولول

.ون بند كړي ياتلويزي

. هغه چابك ځواب وركړ

. هغه چابك، ځواب وركړ

 چې هغه چابـك ځـواب وركـړ يعنـي هماغـه كـسژرئ غونډله كې لولئ په لومړئدلته وګور

، خو پدې بله غونډله كې بيا هغه چابـك كـس ځـواب وركـړى ځـواب يـې شـايد ځواب وركړ

 ... كرار وركړى وي خو داكس چابك دى، يوصفت دى 
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 او سـمې بڼـې يـېئسې هم په ډيرې مطالعې سره كوالى شى داسې ډيرې غونډلې پيدا كـړ تا

 كه څه هم زموږ په پښتو كې انـشااهللا چـې ډيـر داسـې څيزونـه نـشته پـه نـورو ژبـو كـېئولول

 مطالعـه بـه درسـره المرسـتهئشايد داسې ستونزې ډيرې وي خـو بيـاهم تاسـې كوښـښ وكـړ

.ي وكړ

 چـې ستاسـې اوريـدونكى ياليـدونكى ستاسـې پروګـرام تـهئمـه باسـ داهيڅكله هم له يـاده

ديوځل ليدلو وخت لري، هغه كتاب نه لولي چې كه كوم ځاى يې سم ونـه لوسـت نـو شـاته بـه

 چـېئاوبلـه دامهمـه مـسله هـم مـه هيـرو. الړشي هغه به له سره واوري يابـه پـرې فكـر وكـړي 

اري ژبــه بلــل كيــږي او هرويــوكى چــې هرڅــه چــې لــه راديــو او تلويزيونــه خپريــږي هغــه معيــ

نـو پـه همـدې دليـل ناسـمه لوسـتنه بالكـل. كاريږي هغـه دچـاخبره نـور نـو ژبـو تـه هـم لـويږي 

. ممنوع ده 

سـره ځكـه چـې او فارسـي ژبـو له نورو بهرنيوژبو سره هم ستاسې بلدتيا په تيره بيا لـه عربـي

.له بېلګه والي سره مرسته وكړي زموږ له پښتو سره يې يوڅه اړيكې شته هغه به هم ستاسې 

:چېئاو باالخره په ياد ولر

. راتلونكى په هغه چاپورې اړه لري چې هيله يې لري او په هغه ټينګ والړ وي

 زغم او استقامت-�

ئښايي په لومړيو كې تاسې ووياست چې ويندويي آسانه ده خو كله چـې دغـه پـړاو تـه ننـوز

ده وروسئاو په تمرين پيل وكړ . ته ښايي ووياست چې نه وينديي آسانه هم نه

 چې ښه وياند هغه دى چې ډير وخت يې ويندويي كړې وي، تاسې هم ډيـرئخو دا په ياد ولر

، پـه لـومړي كـال كـې ښـآيي لـهئ ښـآيي څوكالـه وروسـته تاسـې ډيـر ښـه ويانـدشـئزغم ولر

و اوئسلط ويانــد واوســ، خــو دوه كالــه وروســته ښــآيي مــئســتونزو ســره الس او ګريــوان

.ئ وياند جوړشرڅوكاله وروسته ښاييد هيواد په سويه مطرح او مشهو

، زموږ په هيواد كې ويندويي لكه بل هر هنـر عايدنـه لـري، نـو تاسـې مخكې هم وويل شول

.ئ نو زغم هم ولرئكه مينه لر
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:دوهمه برخه

 لومړني ګامونه

د كـافي څوك دى چې دليكوال وياند هغه د ايډيټر لخوا ايډيټ شوي او لخوا ليكل شوي،

د ټولو زيارونو وروسـتى  د پروډيوسر له نظره تيرشوي او باالخره ايډيټر لخوا كتل شوي او

مــسول دى چــې هغــه زحمتونــه چــې ايــستل شــوي دي هغــه داوريــدونكي پــه مــخ كــې كيــږدي 

.ه په اوبو الهو كړي سره ددغه ټولو كاركوونكو زيارونئكيداى شي په لږ بې پرواي

هغه ټولګه چې ورته سپارل شوې ده او ټاكل شوې ده تر اوريدونكي ياليـدونكي وياند بايد

. پورې يې وروسوي، بايد په هغه توګه چې الزمه ده ورسوي 

اوريدونكى يا ليدونكى همدا وياند پيژني، هغه له دې نه دى خبر چې داخبـر چـا ليكلـى او

د . څنګ هيله لري چې وياند وروسره صميمي هم وي تر دې ټولو چا ايډيټ كړى او

د د موسكا كلمه هـم ليكلـه او د خپلې هرې ليكنې په پيل كې هّ ليكوال به وايي چې يو

ه بل ليكوال به تل له ځان سره خپـل ملګـرى سـټوډيو تـه بوتـه او ورتـه يـې ويلـيو  راډيو يوّ

د هغه له څيرې  د هغـه غوږونـه راكـاږل چـې بيرتـه چې كله موسكا ليـرې شـي نـو ورو بـه يـې

�.موسكى شي 

 اوپـه ليكلـي مـتن زمـوږئزموږ دغږ كيفيت او زموږ دبيانولو څرنګوالى دژبې په پيژندګلو

.دتسلط ښودنه كوي او لدې هم مهم زموږ دشخصيت ښودنه كوي

مو ويوكـو سـره څرنګـه كـوالى موږ په هغه غږ چې چيغې ته ورته دى او په ژوول شـوو اوناسـ

.شو نور دخپل مطلب درك كولو ته وهڅوو 

دخبرو په وخت زموږ دڅيرې ناسموالى او دسر او السونو خوځول هم زموږ شخصيت داغـي

. كوي اوهم مو خبرې بې اغيزې كوي 

1
 ډاكټر عيسى ستانكزى، راډيويي پروګرامونه
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، بايـد زمـوږ بيـان پـاك،  موږ ديوپښتون په توګـه كلـه چـې يوخپـل هيـودوال تـه خبـرې كـوو

يزمن او په يادپاتيدونى وي بې شكه چې زموږ بيان بـه زمـوږ پـه شـاوخوا خلكـو فصيح، اغ 

. او دشاوخوا ژبو په خلكو هم اغيز كوي 

د يـووالي ترټولـو ښـه سـمبول دى او زمـوږ د نيكونو مهم يادګار دى او زمـوږ زموږ ژبه زموږ

، روزنـه او بډايونـه كـې هـم ترخپلـ  ، پالنـه ه وسـه وسـه هڅـه دنده هم داده چې دهغې په ساتنه

. وكړو

زمـوږ پــه هيــواد كـې اوس پــه راديــو ګــانو او تلويزيونونـو كــې پــه تيـره بيــا پــه دې مــصنوعي

راديوګــانو منظــور مــې دا اف ايــم يــا طلــوع مولــوع دى پــدې كــې وينــدويان پــه يــوه غونډلــه 

، يـاهم دغونـډلې پـه مـنځ يـا ناسـم ځـاى  ټينګار كوي پداسې حال كې چې ټينګار هلته نـشته

. مكث كويد همدې لپاره راتلونكې بحثونه ګوښي شوي دي كې

: په كالم باندې تسلط–١

وياند كله چې خبر لولي داسې يې بايد ولولي چې اوريدونكى احساس وكړي دا خبر هغه په

، يـاهم كـه  خپله برابر كړى دى او په هغه سيمه كې چې په اړه يې خبر لولي په خپلـه حاضـر وو

صادي تبصره لـولي اوريـدونكى يـا ليـدونكى داسـې احـساس وكـړي چـې يـو سياسي يا اقت 

. سياسي يا اقتصادي كارپوه ورته خبرې كوي 

 او ياهم پـه ځينـو ويوكـوچې خپلـه يـې هـم پـهئڅه وار خو ددې شو چې تاسې پكې بند بندش

.ئ هسې تيز تيرشئمعنى نه پوهيږ

كې ځينـې وينـدويان اوراډيوګانو ونونو ځينې وخت به تاسې هم ليدلي وي، زموږ په تلويزي

 لـږ وروسـتهئخبر لولي، خو خپله نه پوهيږي څه لولم فكر يـې بـل ځـاى دى، كـه تاسـې ورشـ 

 جملې مطلب څه وو درتـه وبـه وايـي چـې زه وال كـه پـرېئ چېد هغې فالنئترې پوښتنه وكړ

. پوهيږم خو همداسې يې راته ليكلي وو

پوه نسي، خپله ونه پوهيږي چې څه لولم او معنـى يـې څـه ده كله چې سړى خپله په يو مطلب

 نو بل به څرنګه وپوهوي؟ 

 چـېد مـتن ددقيقـېئڅخه هم مطلـب دادى چـې هغـه څـه بايـد ولـر) په كالم باندې تسلط(د

د تـسلطد پيـدا. معنى او مفهوم په ليږدونه كې اړ ټـول صـفات او مهارتونـه ولـري پـه كـالم

شـ كولو لپاره بايد لوم  د جملوپه معنى او مفهوم په بشپړه توګـه پـوه ئړىد شاعر يا ليكوال
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ــر  ــورې مطالعــه او تمــرين ول ــدازې پ ــې وســې او ان ــآره بايــد ترخپل اوئاو ددې پوهيــدلو لپ

ــو لپــاره وهڅيږ د همــدې صــفاتو او مهــارتونود ترالســه كول ــوروســته  چــېئاو هڅــه وكــړ ئ

كړهرڅومره زيات كيدى شي اوريدونكىد ليكوال په .ئمنظور پوه

ئتاسې دليكوال ژبه ياست هغه څـه چـې ليكـل شـوي تاسـې يـې تـر اوريـدونكو پـورې رسـو

 چې داڅه ليكلي؟ او معنى يې څه ده؟ وروسته تاسې هغـه ليكنـهئلومړى بايد تاسې پوهيږ

، ياپــه بلــه وينــا تاســې بايــدئاو هغــه مــتن پــه ښــه توګــه تــر اوريــدونكي پــورې ورســوالى شــ

.ئرڅومره مو چې وس ويد ليكونكي مخې ته نږدې كينواوريدونكىه

د ذهنــي مفــاهيمو ليږدوونكــي ياســت، كــه تاســې تــر اوريــدونكي پــورې دليكــوال ياشــاعر

د ليكوال مفاهيم او ذهني منځ پـانګې تـر اوريـدونكي پـورېئغواړ  چې ترټولو په ښه توګه

:ئ نو دالندې نكتې په غور سره ولولئورسو

: كو په سمه توګه لوستلد ويو: الف

ډير كله په راډيو او ټلويزيون كې داسې پيـښه شـوې ده چـې ويانـدد يـومتن پـه لوسـتلو كـې

. ځينې ويوكي غلط لولي 

، نـه زموږپـه ځـاى پـورې كومې كلمې چـې اوس مـوږ تـرې پـه  ويلـو او ليكلـو كـې كـار اخلـو

ګـار دى چـې زمـوږ پـه وخـت او دازموږ دپخوانيو ياد. اړوندې دي نه هم زموږ په وخت پورې

ځــاى كــې دامانــت پــه توګــه پــاتې دي او زمــوږ دنــده هــم ددې امانــت پــه ســمه توګــه ســاتل او 

. ترخپلو راتلونكو نسلونو پورې يې دسمې او كره بڼېد وررسولو مسول يو 

موږ پوهيږو چېد پښتو ژبې په زرګونـو كلونـو هـسكې ټيټـې ليـدلې دي او ځـان يـې ترمـوږ

هغه څه چې اوس لرو او دژبې په توګه يې كاروو او هغه څـه چـې نـن يـې.ى دى پورې رارسول 

زموږ ماشومان اوري ترڅو يې دهغوى ژبې وروستيو نسلونو او دهغـوى بچيـانو تـه ووايـي 

. همدا پښتو ژبه ده چې زما په نظر اوس له عجيبو ورځو سره مخ ده 

خه خپريـږي او هغـه څـه چـې پـه ليكلـې هغه څه چېد پروګرام په توګه له راديو ياتلويزيونڅ

بڼه په ورځپاڼو او كتابونو كې خپريږي ديوګل اندام تصوير دى چې لـه نګـار څخـه اخيـستل 

. شوې هينداره كې ښكاريږي 

د خوشحال خان دتورې غونـدې تيـزه وه د كروړ غوندې كروړلې او هغه ژبه چې يو وخت لكه

 خانه هسې كاريږي ته به وايې چې موږ له لويه اوس لكه په يوه عمومي الره كې يوه زړه قهوه 

، حميد، او خوشحال خان نه درلودل  . .. سره رحمان
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د ګـاپ پـه زيـر اودش پـه زور  مثالً ماډير ليدلي دي، ګرشك چې دهلمنـد يـوه ولـسوالي ده

زه دا مثالونه نشم راوړالى ځكه اوس مې ياد ندي خو تاسې دا طلـوع ملـوع او نـه. سره لولي 

 لكه چين، هند اوځينې!ام او ياهم نړيوالې راډيوګانېوهيږم دا فالنى اف ام او فالنىافپ

. هلته به ژړا درشيئواورنورې

 يوه ښځينه ويانده پيژنم نه پوهيږم چې په طلوع كې ده كه په اريانا تلويزيون كـې پـښتو كلـه

رئكله څه وايي باور وكړ اغله داسې يې داپښتو سره چې يوه ورځ مې يې خبرې اوريدې ژړا

. ترپښو الندې كوله تابه ويل چې بس ترېشل دى غنم دي پرې ورتويږي او سره ټكوي يې 

يـې يوبل وياند هم په طلوع كې خبرونه وړاندې كوي ښه شاعر او پوه هـم ځانتـه وايـي تاسـې

شئويندويي وګور  خبرونـو چې له لويه سره يې په دې ټولوئ بيا فكر وكړئ او سم ورته ځير

 ...؟؟.ئكې په څو پوه شو

، له وينو او اورونو په ډكو پيړيو كې تر موږه رارسيدلې او زياتره ويوكي چې اوس موږ لرو

، رغنـد ... روغ رمټ  زموږ نيكونـه مـړه دي او اوس خـاورې شـوي دي خـو ويـوكي يـېال تـازه

كي لـه راديـو او تلويزيـون او نن همدا په خپـل حـال پـاتې ويـو. ګويا او په خپل حال پاتې دي 

؟   څخه ساكن او بې غږه اورو داولې؟

 څـومره اهميـت ونلـري خـود ښـآيي كه چېرې پـه يـوه ميلمـستيا كـې كـوم څـه غلـط تلفـظ كړو

؟ هغـه وخـت چـې زمـوږ غـږ ميليونونـه كـسان اوري راديو او تلويزيون له ميكروفونه څرنګه

 يوليكوال متن غلط وليكـي او تاسـې هـمكه.هلته موږ حق نلرو ويوكي په غلطه توګه ولولو 

ئ نـورې هـم پـرې زيـاتې كـړئد يولوستونكي يا ديو پروګرام دچلوونكي په توګه يوڅه غلط

 ... فكر كوم چې هلته به نوشي له روژې ددوه مياشتو وروسته اچار

، يـا لـه مجبـور  پـه يـوه جملـه كـې وكاريــدهئكلـه چـې يـو ويـوكى څوځلـه غلـط ولوسـتل شــو

تيره بيا دځوانانو په ذهن كې پاتې كيږي، او له هغـه بـل نـسل تـه او كـه پـه همـدې دخلكو په

، رحمــان  ــروړ ــټ، ك ــده چــې دا بې ــدې الړ شــي چــې همــدا اوس روان دى ليــرې ن ــه وړان توګ

د ياجوج ماجوج له ژبې پرته بله څه نشي ... خوشحال او  . ژبه به كوم څيز شي يابه

! پاملرنه كوالى اى كاش اى كاش چې ليكوالو هم ډيره

 چـې خـواران يـا لـه قحـطئ، نو دې پـايلې تـه بـه ورسـيږئد آريانا ټلويزيون خبرونه كه وګور

. رجال سره مخ دي ياهم له دري ژباړه كوي او ياهم نشي كوالى وليكي

، ياهم نورې تيروتنې دي چې ځانته مثالً په يو خبر شل ځله راځي، په پايله كې داسې وشول

و  ، ځكه زه غواړم يـواځېد داحق نه  پـه اړه خبـرې وكـړم خـو وينـدويۍ ركوم پرې خبرې وكړم
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دې ټكي ته هم بايد ترډيره پام او دقت وشي چې ليكواالن هم بايد ترخپلې وسې پـورې هڅـه 

د وياند په الس وركړي  . وكړي چې سم څه داوريدونكي لپاره

:ب

د ترمنځ داړيكې په سمه توګه پيدا كـولوى معنا اومفهوم او همداراز دهغد ويوكو ياكلمو

.

 او بيا يې وروستهئ هغه چې كوم څه لولي تاسې يې وليكئتاسې يو ښه وياند ته غوږ ونيس

شـئپه خپله له ځانه سره په خپله لهجه ولول اوئ، هله بـه پـوه  چـې څرنګـه ښـه ويانـدد كلمـو

. حق ادا كوي جملو

غذ په مخ دركړل شوې دي، كه يې پـه ځيرتيـا سـره هغه څه ويوكي او جملې چې تاسې ته دكا

.ئ ښايي په لومړي ځل يې سمې اړيكې ونه مومئولول

 چې كـه مـو پـهئ ښآيي وروسته وپوهيږئاو ځينې وخت خو يې كه دوه درې ځله يومتن ولول

. لومړي ځل لوستالى نو څومره به يې معنى په بله روانيدله

:ج

، قافيېا .و ادبي صنايعو سره بشپړه بلدتيا او آشنايي دشعر له وزن

د كلمو په سـمو پييلـو پـورې اړه لـري او زياتره وختد نازكو ټكو دمعنا او مفهوم پيدا كول

د بيالبيلو وزنونو پيژندګلوي له نثر څخه په شعر كې  په شعر كېد ويوكود اړيكو پيداكول

. زياته بريښي 

 موضــوع ده او دهغــوى تــرمنځد اړيكــو پيــداكول بلــهد ويوكــو ســم ادا كــول او لوســتل يــوه

 پــورېئموضـوع او تــر زيـاتې انــدازې پـورېد پــښتو ژبــې لـه ګرامــر سـره ستاســې تـر اشــناي

. اړونديږي

شـئكيدى شي تاسې يو ويوكى په يواځې توګـه سـم او فـصيح ادا كـړ  چـېئ، خـو بايـد ځيـر

 نو دا موضـوعدئه چې تاسې شعر لولكل.ئدهغه په سمه نښلولو او ارتباط كې هم برياليو

بيالبيلو وزنونو او صنايعو له شتون سره زياتـه مطـرح كيـږي، چـې داپخپلـه ددې دليـل دى

 څه نثر وي څه نظم تاسې يې بايد په معنى او مفهوم په بشپړه توګـهئكوم متن چې تاسې لول 

.ئوپوهيږ
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څهئخو كه تاسې يو ويوكى غلط ولول  ډير زيات دى چې تاسـېد ويوكـو دهغه تاوان له هغه

د جملې معنى معكوسهئترمنځ سم تړاو جوړ نش  كړاى كه څه هم چې تاسې په غلط تړاو سره

.ئكړ

د يـو ويانـد پـه توګـه ستاسـې ابـرو لـه خطـر سـره مـخ: خو پداسې حالت كې څو كارونه كيږي

كى په هغه مطلب داللت كوي له بلې خوا اوريدونئ او ناپوهئكيږي او ستاسې په بې سواد

چې اوري يې او همدار راز ستاسې په راديو ياتلويزيون خپل اعتمـاد لـه السـه وركـوي مـالږ 

وړاندې وويل زه اوس كله چې خبرونه اورم له بده مرغه له بده مرغه هلتـه تلويزيـون هـم راتـه 

ا  ورم چاالن وي خو بياهم زه دمهمو خبرونـو لپـاره بـي بـي سـي يـا آزادي يـانورې راديـو ګـانې

.طلوع ملوع مو اوس اعتماد له السه وركړى داولې دا ددې له خاطره چې په 

په هرحال كه متن فصيح او روښانه وي كه څه تاسېد ويوكو ترمنځ پـه هغـه توګـه چـې الزمـه

د مطلـب پـه معنـى او مفهـومئده ارتباط برقرار نش   كړاى بياهم ستاسـې اورېـدونكى شـايد

 ستاســې دا ناســمئې تاســې درې ځلــه يــو ويــوكى ناســم ولــولپــوه شــي خــو كــه پــه يــوه مــتن كــ

د اوريدونكي په ذهن تل پاتې اغيز وكړي، مګرهلته چـې ټـول اوريـدونكي پـوه لوستنې به

او ادبيات يې دومره قوي وي خو زه ډاډه يم چې هغوى بياستاسې راديو او تلويزيون څـومره 

. لوستنه تيروي نه ګوري او اوري او هرچيرته خپل فارغ وخت په كتاب 

يعنـې. كې له شعر ويلو څخه ډيـره جـدا نـده هيواد خوويندويي په تيره بيا زموږ او تاسې په

. ويالى چې له شعر سره آشنايي او شعر ويل زما كار ندىئتاسې ديووياند په توګه نش

ــواړ ــه تاســې غ ــولئ ك ــهئ شــعر ښــه ول ــه ښــه توګ ــوم پ ــا او مفه ــه معن ــو پ ــورو او تړنګون د ت

 او حتمـاً ځيـرئدواود ويوكو په سم درك سربيره بايـدد ادبـي صـنايعو سـره هـم مـخشـ پوهي

 چې په زياترو ځايونو كې په شعري اړتيا سره ويوكي خپله اصلي بڼه لـه السـه وركـويئاوس

. او ځينې بدلونونه مومي

 شــونې ده ستاســې پــه ډيــره وړهئفكــر مــووي چــې دهرڅــه پــه لوســتلو كــې ډيــر دقيــق واوســ

هڅه وكړى په فارغو وختونو كـې بيالبيـل شـعرونه. نه نيوكه وشي او مسخره مو كړي تيروت

، باريكئولول  ترڅـودئ كره او سمې بڼې او همداسې نورې هڅـې وكـړئ دهغې ادبي صنايع

.ئهر شاعر يا هر شعر په سمه توګه ولوستالىش

د پښتو ژبـې شـعرونه او نـورې ليكنـې نـدي راوړل شـوې چـې مثـال ور كـړ شـوى واى او دلته

تاسې هم متوجه شوي وى خو تاسې خپله بايد ډيـره مطالعـه وكـړى، دډيـرو ويوكـو او ډيـرو 
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 چـې هرڅـومره كيـږي دپـښتو ژبـېئ همدارنګه تل هڅه وكړئبيتونو سمې او كره بڼې وموم 

كړئګرامر ولول شئ اوذده .ئ ترڅو دجملو په اوډون ښه پوه

:د

: برى په ويوكو بشپړ تسلط او الس

د وزرونـو پـه څيـر نـرم غـږ ولـر د سـپرلنيو مرغـانو پـه نـسبت څـو ځلـهئتاسې كه دپرښتو  كـه

 او پـه هغـو بـشپړئ خـو چـې لـه ويوكـو سـره ښـه آشـنايي ونـه لـرئزيات ښه او ښكلى غـږ ولـر

لرئالسبر  پـه مخـصوصو جـامو كـېدئ هغه موټروان ته به ورته ياست چـېد مـوټروانئ ونه

يوالو سياليو كې ګډون كوى خو په حقيقت كې دهغه موټر په يوه پرزه او موټر ځغلونې په نړ

 پــه مطالعــه او تمــرين، مطالعــه او تمــرين او پــهئتاســې كــوالى شــ. كارونــه هــم نــه پــوهيږي 

 او آسـانۍ هرويوكى اوتړنګ په جمله كـې لكـه ژابلـې هـسې پـهئشئمطالعه او تمرين كوال

 مو له ستوني تيرې شي يامو هم له خولې بهـر ووځـي پرته لدې چې هغه. مزې سره وژوياست

  ...ئاو ياهم په خبرو كولو كې كومه ستونزه پيدا كړ

كلـه چــې تاسـېد مطــالعې او تمــرين پـه مرســته چـې ډيــر ټينګــار پـرې وشــو پـه مــتن الســبري

 سـتړيئشوالست تاسې به دمتن له لوستلو څخه كه څه هم دوه ساعته پرله پـسې مـتن ولـول 

دئد پوهې او ځواك دهغـه احـساس لـه مخـې چـې تاسـې يـې لـر بلكېئنش  ستاسـې بـدن بـه

خوند او لذت څخه ډكيږي، په تيره بيا چېد پروډيو سر نور هڅـوونكي الملونـه هـم ورسـره

. شي نو له تاسې به په ټولنه كې يو پياوړى او باسواده وياندجوړكړي 

شـ چې په ويوكوله خپلـه السـبري او تـسلطهئاوس كه غواړ  نـو خپـلد ثبـت ټايـپ مـوئخبـر

: ډير ښه نوچمتو ياستئ اوثبت يېكړئ هغه څه چې زه درته ليكم تاسې يې ولولئراواخل

او: اوه ورځې داديۍداوون:- ، پـنج شـنبه ، چهارشنبه ، سه شنبه ، دوشنبه ، يكشنبه شنبه

. دجمعې مباركه ورځ 

، دوشنبهئاوس پام وكړ ، يكشنبه ، پنج شـنبه پـه ويوكـو چېد شنبه ، چهارشنبه ، سه شنبه

ن تورى درنه ميم نه دى لوستل شوى؟  ... كېد

اوئ همدارنګـه سـتونزې راټـولې كـړئتاسې هڅه وكـړ  او پـه تمـرين او څيړنـې سـره يـې كـره

.ئسمې بڼې پيدا بيا يې سره يوځاى كړى او څوڅو ځله يې ثبت او واور
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وكي سـره بيلـوي، او ويـوكي بايـد ستاسـې ژبـې تـه دوكـه په هرحال داستاسو ژبه ده چـې ويـ 

. ورنكړي 

:ر

: مناسبه لهجه او دويلو طرز

ستاسې لهجه او دويلو طرز بايـدد ويـوكي لـه معنـى او مفهـوم سـره پـه متناسـبه توګـه تغيـر

ياپه بل عبـارت ددې ترڅنګـه چـې ستاسـې غـږ هـيڅ ځـانګړى او ټاكـل شـوى حالـت. وخوري 

، دلته نو كابو يو هنـر منـدئ هره لهجه او حالت چې مناسب وي وركړئكوالىش نلري بايدو 

:ئالندې مثال ته ځيرش.ئجوړيږ

؟:ئتاسې له خپلې ميرمنې څخه پوښتنه كو  هلك ته دا درمل وركړم

! نه ..............ن: ميرمن مو په اوږدو چيغه كوي

. كله هم بايد دادرمل ورنكړې يعنې دهغې دادويلو طرز ددې ښودنه كوي چې هيڅ

.نه: اوكه ستاسې ميرمن په لنډه او معمولي توګه ووايي

. يعنې داددې ښودنه كوي چې نه اوس يې مه وركوه يعنې وخت يې ندى

ــرض كــړ ــو كــېدئاوس ف د درمــل پــه وركول ــل ماشــوم تــه  لــه خپلــې ميرمنــې ســره مــو خپ

؟ او هغــه پــهد:ئنظــراختالف دى تاســې هــم لــه هغــې پوښــتنه كــو ادرمــل ماشــوم تــه وركــړم

!نه: پريكنده توګه وايي 

نع: يعنې په حقيقت كې وايي چې

د ماشـوم تـه دا ښـايي اوس دهغې دا لهجه تاسې تـه څـه معنـى لـري  مفهـوم يـې داوي چـې كـه

.دارو وركړل نو زه به درسره جوړيږم

 خـو اغيزيـې نـدى كـړى بياهم فرض كوو چې څووختونه مو خپل ماشوم ته درمل وركـړي دي

.نه: وايي سړه لهجه ستاسې ميرمن داځلپهئداځل بيا هماغه پوښتنه كو

. پريږده يې نور دا درمل بې اغيزېدي: يعنې

 چې يولنډ ددوه تورو لرونكى ويوكى څو ډوله معنـى ګـانې رامـنځ تـه كـوالى شـي، پـهئوين

ويئلر هغه متن چې دپروګرام په توګه په واككېئياد ولر  شايدد ماشومانو لپاره كيـسه

د بزګـر ، خبـر او يـاهم د يـادو. پـه اړه درسويئشايد يوه ټوټه عرفـاني شـعر وي شـايد طنـز

 په كومه لهجه چېدئتاسې كوالىش. شوو توكو هريو ځانګړې لهجه اود ويلو طرز غواړي

ئ پـه هغـه مهربـانئىشـ؟ كـوالئد كليوالې روغتيا په اړه خبرې وكـړئرحمان بابا شعر لول
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خـو.ئ؟ ياهم خبر ولولئ سياسي يا اقتصادي تبصره ولولئچې دماشومانو لپاره كيسه لول 

. كوالىئنه نش

 پـه ځـان كـې لـږ كينـهئزما په نظر داښه خبره ده كله چې تاسې يو غم انګيز مطلب يا شعر لـول

موئ او كله چې طنز يا خندوونكى مطلب لولئراپيداكړ  هم په شونډو موسكا خپره په خپله

. وي

د لوسـتلو لپـاره مـتن چمتـو كـړ او پـه ټولـوئپه ياد ولر  وړاندې هم ټينګار وشو چې كلـه مـو

 شـعر يوځـلئشرايط سربيره مو متن درك هم كړ نو دا هم بده نـده ترڅـو چـې مطلـب ثبـت كـو

ه لـسم ځـلپـئ او هرځل يې په دقـت سـره واورئ حتى څو ځله يې ثبتكړئ وايېورئثبت كړ

ش . چې له نهم ځله موډير ښه لوستلى دى خو يو به نوهغه وي چې ډير به ستړي ياستئبه پوه

:س

: په مهمو ويوكواو كلمو ټينګار

ــږي چــې نومــوړې موخــه او ــاره ليكــل كي ــبد ځــانګړي مفهــوم او مــوخې لپ هــرمتن او مطل

په. موضوع بايد اوريدونكى ستاسې له خولې واوري   هغه څه چې ته او ليكونكى هغه بايد

. وپوهيږيئد پوهولو لپاره وړاندېكړئيې غواړ

په همدې خاطر الزمه ده چې په هغه ويوكو او كلمو چې دهمدې موضوع او مـوخېد رسـولو

لپاره كاريږي هغه كه خپله موضـوع وي يـا داسـې څـه چـېد موضـوع لـه رسـولو سـره مرسـته 

شكوي ستاسې په ټينګار او ادا سره تر :ئ اوريدونكو رسيږي الندې مثال ته ځير

. بريالي له احمدسره په كوڅه كې لوبې كولې

ئ او وګورئ او هرځل په يوه كلمه يا ويوكي ټينګار وكړئاوس پورته غونډله څلورځله ولول

: چې څرنګه مفهوم تغير مومي

 له احمد سره په كوڅه كې لوبې كولېبريالي

. بل چا په كوڅه كې لوبې نه كولې بريالي ورسره لوبې كولې يعني داچې له احمدسره

. سره په كوڅه كې لوبې كولېاحمدبريالي له
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. يعني بريالي په كوڅه كې له بل چاسره لوبې نه كولې دهغه لوبې له احمدسره وې

. كې لوبې كولېكوڅهپه بريالي له احمد سره

. لوبې كولې بل ځاى نه يعني بريالي له احمدسره په كوڅه كې

.لوبې كولېبريالي له احمدسره په كوڅه كې

يعني بريالي له احمدسره پـه كوڅـه كـې لـوبې كـولې هغـوى بـل څـه نـه كـول يـواځې لـوبې يـې

.كولې 

 چې ستاسې لفظي ټينګار په اوريدونكي څوډوله اغيز ښندالى سي؟ئځير شو

:ئ كلمه ټينګار وكړ او هرځل په يوهئالندې غونډله څوځله ولول

. باالخره به دجنګ له لمبوڅخه يواځې افغانستان سرلوړى راوځي

 چېد هر ويوكي په پرتله به زيات يواځې دافغانستان په كلمه ټينګـار ستاسـې لـهئوبه ګور

 ... پاره خوندور وي

: لهجه-٢

، كــه هــره لهجــه ولــرو خــو كلــه چــې پــه راډيــو كــې خبــرې كــوو او مــوږ كــه دهــرې ســيمې يــو

د بيالبيلو لهجو او سيمو وګړي، نو موږ اړ يـو چـې  ميليونونه كسان مو غږ اوري او هغه هم

. په داسې لهجه خبرې وكړو چې ټولو ته دمنلو وړ وي 

يووياند چې په هره ژبه ويندويي كوي، بايد په هغـه پـه بـشپړه توګـه واكمـن وي، نـه داسـې

ن دى كه فارسي ژبـى خـوچې هغـه مـتن ولوسـتالى شـي لكه زموږ په هيواد كې بس كه پښتو 

كلـه. نور يې فكر ندى چې مطلب اوردو دى كه پښتو خو بس وياند يې نـور معلـوم شـوى دى

چې يو وياند په سيمه كې په دود ژبـه او لهجـه خبـرې كـوي خـود بلـې سـيمې لهجـه ولـري نـه 
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 پــورې بــه يــې زيــات يــواځې اوريــدونكو تــه يــېد بيــان درك ګرانيــږي بلكــې پــه هغــه لهجــه 

. اوريدونكي وهم خاندي

ددې ترڅنګ به دې كمډي لوبغاړو لپآره يومضمون هم پـه الس وركـړي، كـه بـاور نـه كـوىد

، دچين او ځينو نورو راډيوګانو ته غوږ ونيـس  ، دمسكو  خنـدا بـهئهندوستان پښتو راديو

 هلتـه هغـه راديـو همدا لهجې دهغـې سـيمې پـه لهجـو چـې ښاييپه ياد موويچې. موراشي

. او داوريدونكو عادتشي. زياته اوريدل كيږي اغيز وكړي

د ى دپښتو هرټكى او هرتورى سم ادا لته وكړم او هغه داچې بايد ويندوزه يوه يادونه غواړم

اوس پـه ځينـو راډيوګـانو او ټلويزيونونـو كـې حتـى پـه بـي بـي سـي كـې هـم دانـاروغي.كړى

ئ چــې فارســي ژبــئي پــښتو خبرونــه لـولي، ښــه فكــر وكـړ لګيـدلې ده چــې فارســي ژبـى راځــ 

څ اوځ يا نور توري هسې ولـولي لكـه چـې يوپـښتون ، ږ ڼ،ښ، ، ړ ، ، ډال كوالى سيدټ

؟ فكر نه كوم  د هغـې راډيـو محبوبيـت كمـوي ځكـه چـې ويانـد دومـره ... يې لولي او داچـاره

. ويندويانو پيژني مهم رول لري چې حتى خلك هغه راډيو يا ټلويزيون په 

تاســې يــې فــرض كــړى چــې. همدارنګــه كــه پــه ټولــه پــښتونخوا كــې يــو پروګــرام خپريــږي

ــت  ــه ســـوچه خوسـ ــرام چلـــوونكى پـ ــه خبـــرې وكـــړيئدكرونـــدې پـــه اړه دى او ددې پروګـ  ژبـ

يادځندراڼو ياد تڼيو يا نورو ياهم دبل واليت يابلې لهجې نو په ننګرهار كې يـوبزرګر بـه يـې

ف  كر كوم چې حتماً به يوڅه ووايي چې داګوره كومـه پـښتو غـږوې زه خـو پـرې نـه واوري خو

 ... پوهيږم همداسې كه دهمدغه بزګر په لهجه په تڼيو كې خپرونې وكړې 

: له اضافي غږونو او جملو پرته خبرې–٣

د (اَ(زموږ عادت دى كله چې خبرې كوو او په يو سم ويوكي كې فكر كوو نو (اِ) ...او) اوم)

يـانورو پـه څيـر جملـې) نـو(زيـاتره هـم دغونـډلې پـه پيـل يـا مـنځ كـېد. په څير غږونه باسـو 

او پايله يې هم داوريـدونكي. چې دخبرو كولو له موضوع سره هيڅ اړيكه هم نه لري. كاروو 

او داسې ښودنه كوي چې وياند دخبرو لپاره چمتووالى نلري ياهم په وينـا. ستړي كيدل دي 

 ندى او زياتره دوخت تيرول دي چې داچاره به المل شي چې ډير ژر خپـل اوريـدونكي مسلط

.ئله السه وركړ

د او په وسيله وتړو او تكراري تكراري  په تيره بيا چې عادت مووي ځينې ورته ويوكي سره

كه وياند كرارې او سستې خبرې وكړي او دجملو پاى هم همداسې پريږدي خونو. يې ووايو

.يې كوې هغه خوبه نو له بد هم بدتر شي څه 
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، څــه پــه راديــو كــې څــه پــه تلويزيــون كــې څــه پــه اداره او دكارپــه ځــاى كــېئدا پــه يــاد ولــر

 ترڅو مو خبرې اغيزمنې او تاسې هـم ددرنـاويئفصيحې روانې او له هه هو پرته خبرې وكړ

و .ئوړ

: له ساه كښلوڅخه سمه ګټه اخيستنه-�

تاسـې. يـو سـاه اخيـستنه بلـه سـاوركول: دمه او ساه كښل دوې مرحلې لري چې هرهئپوهيږ

ستاسـې خبـرېد ساايـستلو پـه وخـت كـېدي.ئ نـشى كـوالى خبـرې وكـړئچې كله هوا اخل 

.ئيعنې كله چې تاسې ساوباس

 چـې وكـوالى شـى لـه خپلـې سـاه ايـستنېئتاسې بايد په خپله سـاه ايـستنه دومـره مـسلطو

. داكار په ډير تمرين سره شونىدى.ئزه استفاده وكړڅخه زياته اندا

دا تمرينونه كوالى شى په كتابونو او نورو ليكلو كې ومومى چې دلته زه نسم كوالى دومـره

. نو تاسې ډيرې مطالعې ته اړياستئمثالونه درته راټول كړم چې تاسې پرې تكيه وكړ

:ئخو تاسې له موږ سره الندې جملې هم لول

:ئجمله پوه يوه ساه ولولدا

اوئلومړن:  جمله بايد لنډه او په زړه پورې وي تر څو اوريدونكى يې پاتې برخه پـه ځيرتيـا

. دقت سره واوري
�

: داځل جمله لږ اوږدوو

و ذوق پـورې اړونـديږي ممكنـه ده دغـه لنـډه جملـه يـوه البته دا چـاره ستاسـو پـه سـليقېا

ه وي اويا داسې څه وويل شي چې اوريدونكى شك او فكـر كولـو تـه اړ هيجنانى پوښتن 

 كړي

�

د راډيويي پروګرامونو له كتاب څخه:ډاكټر عيسى ستانكزى2

 دراډيويي پروګرامونو كتاب2
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 يا

د آواز دوستانه او مينه ناك لحن به لـه ورايـه كه ستاسو په څيرې موسكا خپره وي ستاسو

 ... پټې كړيئوي چې ستاسو غلطجوت وي او دا به يو برغولى 

د سـا غوڅونكـو، اوږدو جملـو، غوڅـوئو تاسې بايدد هرډول ليكنې لوسـتلو تـه چمتـو ،

البتـه فكـر مـو وي چـې كلـه كلـه متنونـه پـه اوږدو عبـارتونو.غوڅو جملو او داسې نـورو تـه

او ددې ټولو سره سره بايد ستاسې دساه اواز څوك وانه وري. سربيره سخت ويوكي هم لري 

.ئمنو، په ټول كې ويلى شو چې بايد په خپله ساه په بشپړه توګه واك

 چـې پـه هـره سـاه سـرهئ او هڅه وكـړئ چې دا الندې مطلب په لوړ آواز ووايئاوس هڅه وكړ

تاسـې. دا كار ستاسې لـه تـنفس سـره مرسـته كـوي. خو روښانه او سليسئډير ويوكي ولول

.ئ او خپلې تيروتنې سمېكړئ او ځلونه ځلونه يې واورئ هرځل خپل غږ ثبتكړئكوالىش

، بېرتـه شـاته روانـه شـوه او وږمې اوښكې  پاكولې او ددروازې ترڅنـګ يـې غـوږ نيـولى وو

 او دغولي په مـنځ كـې اوږده وغځېدلـه مـخ تـه يـې، ټيكرى يې ليرې كړ ويښتان يې سم كړل

، په ژړا يې دواړه السون : له ځانه سره ويله لپه ونيول

كي يو ځل مې پالر تـه راغلـى دا اكبر څه دشرم لوښى دى، كاشكى زما سم ورور واى، كاش

واى او مينــه يــې وركــړې واى دپــالر همــدايو ارمــان دى چــې يــو ځــل اكبــر ووينــي، او ورتــه 

 ...وژاړي 
�

، كله چې تاسې بل ډول مطلب ثبت كو ، بيـا اړياسـتد تـورو پـه ادائدادكيسې يوه برخه ده

ش :ئكې بل ډول

:ئ او ثبت يېكړئمثالً داولول

كوښـــــښ كـــــاوه اوتلوســـــه يـــــې درلـــــوده چـــــې دځمكـــــې نانوله وړانـــــدې څخـــــه انـــــسا

 دهمـــدې مـــوخې لپـــاره يـــې لـــه ډېروړانـــدې څخـــه پـــه، اونورومخلوقاتوپـــه اړه وپـــوهيږي 

څيړنواوموندونوالس پورې كړيدى چې دډيرڅه په موندلوبريالي شـوي هـم دي، تـردې چـې

ه  واته خپـل مالومـاتي تـوكي نن دسياروپه موندلواوپه هغه كې دژوندكولوپه فكركې دي،

 
 دعبداهللا الهام جمالزيد هندي خالونه لنډوكيسو له ټولګې دمساپر كيسې يوه برخه4
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خــــــوداچې دڅيړنوپــــــه لمړيــــــوكې هــــــم. اســــــتوي اودځمكــــــې مالومــــــات راټولــــــوي 

كوم چې پوهان اوستورپيژندوكينن؟، كنهې درلود يلې داسې وس اندوپوهانواوستورپيژ

. سره مخ كيږيئ له حيرانئورځ ترې ګټه اخلي؟ سړ

لــه يــوې پيــښې) كــسوف(نې تــالس دپخــواني يونــان لــوى ســتوري پيژنــدونكى دلمرنيــو

چـې داموندنـه دتلـسكوپ لـه مونـدنې، كاله وړانـدې وړاندوينـه كـړې وه ��٨دمېالد څخه 

د . كاله وړاندې خبره وه ٢٠٠٠تقريباً

ــيارودكچې ــر، ستورواوســ ــايل دلمــ ــه ځــــاى نوروســ  خوپخوانوڅيړونكودتلــــسكوپ پــ

. اواندازې داخيستلولپاره درلودې

 كالــه وړانـدې يــې دلمرپـه چــورليځ دځمكــې ٢�٠ې لـه ميالدڅخــه مړنــى كـس چــلهمدارنګـه

،)  aristarchusآريـستاركوس(يدګرځيدلوخبره كړې وه يوناني سـتورى پيژنـدونك وو

 كالـه ٢٠٠٠خودهغه وخت زياتروخلكوباورنشوكوالى چې ځمكه به هم خوځښت لـري ترڅـو 

 James(مزبراډلــيجي. كــال مالومــه شــوه چــې هغــه ېيــښتياويلي وو ١٧٢٨وروســته پــه
Bradley  (انګليــسي ســتوري پيژنــدونكي ديولــوى تلــسكوپ پــه وســيله جوتــه كــړه چــې

ســتوري ډيركرارخوځــښت لــري ځكــه نوځمكــه هــم پــه خوځــښت كــې ده اودلمرپــه چــورليځ 

. چورليږي 

 كالـه ٢�٠ همدارنګه دځمكې دلويوالي په اړه خلكورنګارنګ فكرونه كول له ميالدڅخه

ــا ــدې يون ــدونكي وړان ــوزتنس( ني ســتوري پيژن ــه دقيقــه محاســبه) آرات دځمكــې دچاپېرپ

، چې په هغه وخت كې هيچاهم دافكر  وينه كاركولو كولوچې ګواكې ځمكه بـه دومـره ارتـه

 ... 
�

يواځې هغه دچاخبره سخت توكي يعنې ادبيـات يـې كمـزوي دي تاسـېد تكـړه خو داڅيزونه

، سخت، ادبي، سياسى او نور متنونه پيدا كـړ  دائ او پـرې تمـرين وكـړئليكوالو متنونه

 تاســېئ كــوالى چــې يــواځې پــه همــدې تكيــه او بــسنه وكــړئڅيزونــه كــم دي او تاســې نــه شــ

كړ، او له رنګارنګ ليكنوئپراخې مطالعې وكړ .ئ سره ځان آشنا

: دغږ آهنګ-�

 څخه وومطالبوشوود عبداهللا الهام جمالزيد فضايي موندنو له راټول
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كړئهركتاب چې مو زړه غواړي ولول  په ورځ كـې لـس.ئ، هرډول تمرين چې اړياست ترسره

د.ئهرڅــومره چــې زړه مــو غــواړي كــار وكــړ.ئ او وايــېورئيــا ســل ځلــه خپــل غــږ ثبــت كــړ 

 شـان څرنګـه تاسـېد ارېد ګـر ګـر پـه. لپاره بايد ستاسې غـږ خـوښ كـړ شـوى وي ويندويۍ

د متن په اړه خبرې وكـړئشئيومتن لوستل ؟ تاسـې څرنګـه پـه هغـه غـږ چـېئ؟ يا به څرنګه

د د يو نامنظم ماشين په څير ؟ يواځې يو تود او دښه اهنګئشئ په چا كې نفوذ كوالئلكه

. لرونكى غږ كوالى شي په اوريدونكي كې نفوذ وكړي

ډير داسې ويندويان لرو چې ډير بد غـږ لـري خـو اوس موږ اوس هم په راديو او تلويزيون كې

.ئ او وېې ازمويئخو تاسې بايد خپل غږ وروز. هم هغه دي پروګرامونه وړاندې كوي 

، كـوترې او خـره روزي او هغـه هڅـوي ترڅـو حيرانـوونكي ، خـرس او مـار زمري او پړانګان

ترسـره كـوي چـې شـادي ډير خلك په زيات تمرين سره داسې حركـات. حركات وړاندې كړي 

. يې هم نشي كوالى 

موږك وروزي او په راكټ كې يې هوا ته استوي، سپى روزي چې څرنګـه خپـل نـوم وليكـي

موږ څرنګه پدې ټولو دباور سره سره نشو كوالى چې په خپل غږ كې ... او يا پيانو وغږوي او 

. ښه والى راولو ياخپلې اشتباه ګانې ليرې كړو 

دائ ته يوسنړۍاو دخپل غږ په مټ خپل اوريدونكي بلې.ئخپل غږ وروز: ګرانو دوستانو

. كار ډير لوى كار دى او ډير ښكلى

، داهـم راسـره منـئښه فكر وكړ ئ پښتو څومره ښكلې كلمې لري څورمه درنه اوخوږه ژبـه ده

؟ئ چې ويندويي يې هم هماغه ډول خوږه او سليسه وكړئبيانو ولې هڅه نه كو

.ئ ښه وياند واوسوخره بايد ترټولاو باال

: دغږ حالت–�

مايوه ويانده ميرمن پيژندله چې بې له مبالغې يې په راديوګانو او تلويزيونونـو كـې ترټولـو

، خو كله چې به مـې يـې غـږ اوريـده داسـې احـساس بـه مـې كـاوه چـې  ښه او ښكلى غږ درلود

د  دهغـې ښـكلي غـږ يـو قـسم غمجـن حالـت.ي ددې ميرمنې په سينه دټولې دنياغمونه پراته

. درلود چې يواځېد غمجنو متنونو سره لګېده 

، مرثيې او غمجنې كيسې په جادويې توګه لوستې خو هيڅكله يې هغې به عاشقانه غزلونه

. طنز په اغيزمنه توګه ولولي هم نه شو كوالى خبرونه يا يو كمډي مطلب يا 
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ه يې تردې بريده كمـډي تـه برابـروو چـې كـه مـود ننګيـار دوه هم داسې وياندان وو چې غږون 

 ليكنـه وركولـه هرڅـومره چـې يـې لوسـتالىئ كومـه خنـدن نـورو ليكوالـو يـا كوم طنز ناآشنا

د ورته يوه مرثيـه وركـوالى او هغـوى لوسـتالى تاسې به يېد بيا اوريدلو تمه كوالى خو كه

. ابو كوالىق خپله خندا نشو نو په هغه وخت كې به زه وايم چې خپله مړي هم ورته

ستاسـې غـږ. ستاسې غږ بايدد ښه آهنګ ترڅنـګ لـه هـرډول ځـانګري حالـت څخـه پـاك وي

 نوسمئبايد داسې چمتو وي چې په هره بڼه چې الزمه وي په هر پروګرام او هر رول كې چېو

.ئاو مناسب حالت وركړ

: كې تغير)سرعت(د ويلوپه چټكوالي-٧

كله ديومتن په لوستلو بوخـت ياسـت، ددې لپـاره چـې اوريـدونكى زيـات ځانتـه تاسې چې

 او دليكـوال پيغـام ترټولـو پـه سـمهئ او هرڅومره يې زيات په ذهن په كې نفـوذ وكـړئراكاږ

.ئ بايدلكه يو بالرين هسې عمل وكړئبڼه ورورسو

ې وهـي، كلــه بـالرين پخپلـه ځـانګړې محـدوده كـې كلـه پـه خپلـه شـاوخوا څرخـي، كلـه منـډ

دريږي، كله هوا ته پورته كيږي او په همداسې حاالتو كې خپل هنرونـه ننـدارې تـه ږدي چـې

. په ټول كې ښكلي او په زړه پورې ننداره وړاندې كوي 

شـئحيرانيږ ، زه نه وايم چې تاسېد متن دلوسـتلو پـه وخـت هـوا تـه پورتـه  يـا پـه خپـلئ مه

تـئشاو خوا وڅرخيږ اوئ تاسـې دخوځـښت پـه ځـاى ويـوكئر اوږه واړو يا هـم خپلـې پـښې

 كله يې كرارئ او دخپل اوريدونكيد راكاږلو لپاره اړياست چې كله يې وځغلوئغونډله لر

.ئ كله يې له معمولي نه هم كرار ولولئكړ

و.ئتاسې په خپل ورځني ژوند كې په طبيعي ډول دا موضـوع رعـايتو اوئكلـه چـې غوسـه

 يـو ماشـوم تـهئ او كله چـې غـواړئ او په لوړ آواز غږيږئ سره خبرېكوئ په چټكئدعوا كو

 ... او په آرامه توكهئ نو په شمير خبرېكوئنصيحت وكړ

:ئالندې عبارت ژر ژر او يوډول ولول

؟ ځـواب يـې كله چې له دغه پياوړي وياند څخه پوښتنه وشوه چېد وياند مهمه دنـده څـه ده

لي: وركړ  د د افكارو په ښه توګه ليږدونه اوريدونكي ته . كوال

:ئ خو وروستى غونډله آرامه او په شمير بيانكړئاوس نوموړى عبارت بياځلي ولول
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؟ ځـواب يـې  كله چې له دغه پياوړي وياند څخه پوښتنه وشوه چېد وياند مهمه دنـده څـه ده

د افكارو په ښه توګه ليږدونه:وركړ  د ليكوال . اوريدونكي ته

. چې كوم ځل ستاسې لپاره قانع كوونكىووئفكر وكړاوس

تاسې دخبرو په چټكوالي كې دتغير په وسيله چې داهم پـه خپلـه يـو ډول ټينګـار دى كـوالى

ئ مهم ټكي پياوړي وښاياست او داوريدونكي په ذهن كې يې ښه ځاى په ځاى كـړاىشـئش

توګــه تراوريــدونكي پــورېد او همــدا خبــره ده چــې ستاســېد دنــدې يــوه برخــه يعنــي پــه ښــه

. ليكوال دافكارو وروسول به مو ادا كړې وي 

د سرعت تغير دى . يادونه كوم چې په په مهم غونډلو او ويوكو ټينګار يوهم په خپله

د فيلم په موسيق دئدريتم دا تغير د څار او تيښتې صحنه او بلـه  كې هم شته دى، تاسې يوه

د يوې غمجنېج كړئينسمندر په غاړه .ئ دقدم وهلو صحنې په ياد

: اتم

: دغږ لوړول او ټيټول

تاســې ټــول متنونــه او ټــول. دغږلــوړول او ټيټــول بــې لــه شــكه ستاســې پــه غــږ كــې اغيــز لــري

ش   چـې پـه همـوار سـړك پـه داسـې حـال كـې چـېئ لوستالى لكـه يـوه ګـاډئشعرونه هسې نه

ماغه ډول چـې پـه ځينوويوكـو او غونـډلوه.ئګاډيوان يې هم خوب وړى وي په يوډول ولول

. ټينګار پكار دى، دغږ تغير هم له شك پرته اړين دى 

اوريـدونكى بايـد قـدم پـه قـدم پـه. ستاسو غږ بايدد اوريدونكي په وجود كـې اغيـز وكـړي

په متن كې دموجودو خندګانو سـره وخانـدي او پـه خپګـانونو يـې خپـه. تاسې پسې الړ شي 

له. سي   متن او لوسـتونكي مـضمون سـره بايـد اوږه پـه اوږه روان وي او هرڅـه چـې ستاسې

. ستاسې په متن كې تيريږي هغه هم حس كړي

ئ اوهغـه پـه ژونـدئداستاسې دنده ده چې لكه يو هنر منـد بـې روحـه كلمـاتو تـه روح وبخـښ

.ئتوګه داوريدونكيد غوږونو له الرې تر هغوى وروسو

.ئ دا الندې غونډله په يوډول ولولئه كارواخل بياهم له خپل ټيپڅخئراځ
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 ددې پــه انتظــارچې څــوك ورپرانيــزي اومالــه دې بالوژغــوري دوره ترڅنــګ مــې ســترګې 

چې ناڅاپه ورد كوڅې دشر اوشور په غږونو پرانستل شو او سترګې. كلكې پټې نيولې وې

.مې وغړولې چې نه هم بالوه اونه هم دسپينوجامواروا 
�

ن ، ، داځل همداغونډله راواخله او داځل يې داسې ولولـه چـې هغـه لمـړ نه ئه ټايپ مه بندوه

برخه يې په ويريدلي غږ ولوله او دوهمه برخه داسې ولوله لكه چې ته هم لـه هماغـسې وخـت

.دىئسره مخ شوى يې، يوځل ويريدلى يې او بياد نجات ميندل

 چـېدئ ترڅوبريـاليشـئبيل متنونه ولول ډيربيالئتاسې په دې برخه كې ډيرې كيسې ولول

 هغــه څــه چــې تاســې واياســت هغــهئ، پــدې وتــوانيږئاوريــدونكي احــساسات هــم خپــل كــړ

اوريدونكى هم حس كړي ترڅو په ښه توګه دليكوال ليكلي تراوريدونكي پـورې ورسـوالى

.ئس

: نهم

: له هرې مهمې خبرې وروسته ځنډ كول

 جملـه مـو لـهئ، او ددې لپـاره چـې لمـړئډلـه يـا عبـارت ولـول يـوه مهمـه غونئكله چې غواړ

.ئراتلونكې جملې سره ونه نښلي لږ ځنډ وكړ

 يوه مهمه جمله وواياست، اوريدونكى داسې چمتوئ چې غواړئخپل اوريدونكى وپوهو

 خبـره يـې پـه ذهـن كـې پـاتې ده او چمتـو دى چـېئ چـې پخـوانئ او داسې يـې ليـوال كـړئكړ

. كې جمله هم په ډيره ليوالتيا واوري اوپه ذهن كې يې ښه پاتې شي ستاسې راتلون

 ترڅو مو خپلې مهمېئهمدارنګه كله چې مو خپله مهمه خبره وكړه نو بيا لږ شانته ځنډ وكړ

 بشپړه خپلواكي مـو وركـړې وي او دافرصـت بـه داهـمئجملې ته چې غوښتل مو بيان يې كړ

لې په ښه توګه په ذهن كې پاتې شـي، او پـدې بـه وكوالى شي چې هغه جملې او خبرې يې ټو

هم وپوهيږي چې ستاسې دا خبره يعنې ستاسې هغه مهمه خبره چې غوښتل مو پـه ښـه توګـه 

، پداسې حال كـېئيې وروسو   جال وه او دا مخكې وروسته ځنډ هم دهمدې جملې لپاره وو

. چې هرې خبرې مو شايد ځانګړې معنى او موخه درلوده

د پيرياعبداهللا6 ند لنډې كيسې يوه برخه الهام هندي خالونه لنډې كيسې ټولګه
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ئ او مهم مطلب وړاندې كـړئ چې خپلو هيوادوالو ته يوه مهمه خبره وكړئې غواړ مثالً تاس 

:ئنو داسې پيل وكړ

 ! ... ګرانو هيوادوالو

:ئدوام وركړ. ترڅو اوريدونكى مو خبرو ته تلوسه پيدا كړيئدلته لږ ځنډ وكړ

 ... نن زموږ په تاريخ كې يوه له وياړونو ډكه ورځ ده

ونكى نور هم ليواله كيږي او نوره يې هم ستاسې دراتلونكو خبرو لپاره لدې ځنډ سره اوريد

. تنده او تلوسه زياتيږي 

نن هغه ورځ ده چـې زمـوږ هغـه پلرونـو او نيكونـو چـې نـن يـې هـم زمـوږ پـه رګونـو كـې وينـي

 ... بهيږي دهغوى وينې په جوش راغلي دي 

 بلكې پـه خپلـهئا بيا ځنډونه وكړتاسې نور اړنه ياست چې دهرې جملې په اول او آخر كې بي

 چې نور نو بايد مطلب ته په كومه لهجه دوام وركړم او بې له ځنډه خپلـې راتلـونكېئپوهيږ

.ئخبرې پسې وغزو

ويئپام مو وي ځينې وخت چې دكومې ملي ورځې په اړه خبرې كو  ياهم كومـه مهمـه مـسله

 چې خبرې درنه په چيغو بـدلې نـشيئ ياهم مقدمه لولئاوتاسې يې په اړه راپور وړاندې كو

 له ويرې خپله راډيو بنده نه كړي داچاره پخوا زياتـه وه او اوس يـواځې پـه ملـيئاوريدونك

. راډيو ټلويزيون كې دوام لري چې هغه داړتيا په خاطر ده

په هرحال دا جهادي راډيوګانو او هغه كسانو چې غوښتل به يـې دخلكـو لـه احـساساتو كـار

 به په راډيوګانو كې چيغې وهلو ته مخـه كـړه اوس هـم زه پـه يـوه راډيـو كـې يـو واخلي هغوى 

وياند پيژنم چې كله به زه ورسره سټوډيوته الړم نوزه به يې له قوارې څخه ويريدلم داسـې بـه

. يې له دې جملو سره پهلواني كوله 

ه كې ډير وتلي زموږ په ملي راډيو ټلويزيون كې ځينې پخواني ويندويان شته چې په دې چار

دي او كوالى شي هان په رګونو كې وينې په ځوښ راولي چې دا ډير لـوى هنـر دى، خـو بايـد

. پام وكړو يوځل بيا يادونه كوم چې خبرې رانه چيغې نشي او خپل اوريدونكى ونه ويروو 

:ئ چې تاسې يې څرنګه لولئداالندې شعر ولول

د استاد ناشناس دويلو طرز پريږد  لكـه چـېدئ داسـې حـس كـړئهغـه لـه يـاده وباسـئالبته

:ئخپل اولسمشر او نورو وطنوالو په وړاندې له سټيج څخه دراډيو اوريدونكو ته وينا كو

 دزمرو وطنه ! ... زماقندهاره

. زمادسركشو پشتنو وطنه
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 صدقه دسمه ! ... څومره ياغي يې 

. زما دسركشو توريالو وطنه

 او بيـا درسـره ټيـپ هـمئطالب او همداسې شعرونه راټـول كـړ همداسې جملې او همداسېم

 دهرځل په نسبت بل په احساساتي او ځنـډ مراعـاتئ هله يې څوڅوځله ثبت او واورئكيږد

. چې څرنګه كيږيئكړ

: دغږ متانت

خپله به مو هم ډير خلك ليدلي وي، ځينې خلك دي ډيرې ژر ژر خبرې كوي، حتى شـونډې

ځينـې خلـك بـه. يلوالى چې اوس يې شونډې وتړل سوې كه پرانـستل سـوېبئيې سره نهش 

.ئمو ليدلي وي اوږدې اوږدې خبرې كوي او هرې بلې خبرې ته به يې انتظار باس

، يــو دلتــه يوڅــه غــواړم ووايــم هغــه داچــې يــوه ورځ يــوه غونــډه وه ډيــر خبريــاالن راغلــي وو

ل  ه هرې خبرې وروسته به يې يوه دمه كوله چارواكي خبرې كولې ډيرې آرامې خبرې يې كولې

په پاى كـې تـرې دغونـډې ويانـد مننـه وكـړه ويـل يـې ډيـره مننـه چـې. بيابه يې بله خبره كوله

خپلې عالمانه اوګټورې خبرې مو ګډونوالو ته واورولې، زما دڅنګ خبريال سره وښوريده 

خبرو ته مو يې غوږ ونيولو، ماته په غوږ شو ويل يې له موږ څخه مننه چې دا درې درې متره 

. يو عالم بايد په متانت سره خبرې وكړي ترڅو ددرك وړ وي 

، جملـې او عبارتونـه ستاسـېئتاسې هم بايد كه كار موويندويي هم نه وي بايد متانت ولـر

 او چټـك چټـك پـرې تيـرئ لكه توپ هـسې يـې پورتـه پورتـه كـړئپه واك كې دي كوالىس

 چې په متانت سره يـېئ او كوالىشئ ډيرې آرامې يې ولولئلول آرامې يېوئ كوالىسئس

.ئ او ښكلې لهجه او آهنګ وركړئپه مناسبه توګه ولول

د څلـور بيتـه شـعر لپـاره دومـرهئتاسې ولې ديومتن دژر ژر لوستلو لپاره بيړه كو ؟ او يـاهم

رېد چـې ستاسـې خبـئ، پريـږدئ خپل كـالم تـه مـو شخيـصت او مقـام وبخـښئپس پس كو

. اوريدونكي تحسين او پام ځانته راوګرځوي 

هماغه ډول چې خپل زوى ياخپل كشر ورور مو په پام كې وي چې دروند خوى ولـري او ډيـره

ستاسې غـږ ستاسـېد.ئ او ښه يې نازوئمينه ناك وي هماغه راز مو خپل غږ ته هم پام وكړ 

هغـه دچـاخبرهه پيژنـي او كـه خلك هم دهمدې غږ په وسـيل. شخصيت او بلدتيا ښودنه كوي 
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 پـه وسـيله تيريـږي، نـوولې يـې بايـد وينـدويۍ نو ژوند به مو دهمـدېئپروپيشنل وياندو 

.ئونه روز

، ويانـدد كـاروان صـيب يـو ډيـر ښـه پخوا يوه ورځ په كور كې ناست وم راډيو مې نيـولې وه

، زه هغه وخت په ليـسه كـې وم نـه پـهئشعر غوره كړ  يـدم او نـه هغـه وخـت پوهوينـدويۍ وو

، خو كله چې يې لمړ. ددې څيزونو وخت وو   فرد ختم شو نو ويانـدئشعر ډير ښكلى شعر وو

په پس پس پيل وكړ راتلونكى بيت يـې ددې لپـاره چـې بيـا پكـې تيروتنـه ونـه كـړي هغـه يـې

يوځل له ځانه سره ولوست خو زه ښه پرې پوه شوم او راتلونكي بيت اوريدلوته مې يـې نـوره 

 چـې لـه ډيـرې غوسـېئليوالتيا نه درلوده خو كله چې يې په بيت لوستلو پيل وكړ باور وكـړ 

، ځكه كوم منظور چې دشاعر وو هغه يې يووړ بلې خواتـه سـره ګـډوډ يـې مې راډيو بنده كړه

كړ له بلې خوا يې غږ داسې بې متانته او بې خوږو وو چې تابه ويـل پـه كومـه كوڅـه كـې والړ 

. سره هغه دچاخبره بابواللې وايي دى او له ځانه 

ئ ويـې روزئكه داځينې سپارښتنې مو په نظر كې وي او له خپل غږ سره هم ډير كوښښ وكړ

. نودخپل غږ له متانت سره به مو مرسته كړې وي

.ئريښتيا مطالعه او تمرين هيڅكله له ياده مه باس... خو

د  پام مـو وي اوريـدونكى يـواځې پـهئاچې ګور او په پاى كې به يوه بله يادونه هم وكړم هغه

دوه وختونو كې غواړي چې جمله بيا واوري يو داچې په مفهوم پوه نشي بل داچې خبره ډيره

. پرې خوږه ولګي 

. نور خپله پوهيږې
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: دريمه برخه

 دمتنونو ډلبندي

ځې يـو ويانـد ونـه لـولي ښـايي ټول متنونه چې له راډيو يا ټلويزيون څخه خپريـږي، بايـديوا

ځينې داسې متنونه وي چې كـه ښـځينه ويانـده يـې لـولي داوريـدونكي يـا ليـدونكي خـوښ 

. نشي ياهم داسې متنونه وي چې كه نارينه يې لولي ښايي له سره هغه دچاخبره شرم وي 

پخــوا هــم وويــل شــول ځينــې متنونــه لكــه خنــدني، ټراجيــډي، سياســي، ټــولنيز او يــانور

 سـره بـه ووايـو زمـوږ پـهئچـې پـه خواشـين. وځانګړې لهجه او دويلو طـرز تـه اړتيـا لـري هري

راډيوګانو او ټلويزيونونو كـې بـس ټـول متنونـه يـوكس يـايو وياندياويانـده لـولي او تـوپير

. ورته نه لري 

ئخو دې ټكي ته بايد پروډيوسران او جوړوونكي ډيـر ځيـر وي چـې ښـايي دداسـې بـې غـور

. وي او اوريدونكي ياليدونكي له السه وركړي پايله سخته

: ايرانى ليكوال حسن شيدا متنونه په درې ډوله ويشي

 نارينه متنونه١

 ښځينه متنونه٢

 خنثى متنونه٣

خو كېداى شي پدې درې ډولونـو ځينـې نـور ډولونـه لكـه ماشـومانه او ګډمتنونـه هـم زيـات

ډ  ير اړين او زمـوږ پـه راډيـو ټلويزيـون كـې ورتـه لـه شي چې ددغه متنونو په نظر كې نيول هم

. سره پام نه كيږي 

 څخه واوري نو خوند به�ځينې شعرونه شته چې سړى فكر كوي چې يواځې يې له اكبر ايازي

، خـو ځينــې وخـت كــه ، جهـاني او يــانورو تكـړه شــاعرانو شـعرونه تـرې اخلـي لكــه دكـاروان

. هماغه شعر ښځينه وياندې ته وركړل شي ښايي له هغه هم ډيرخوند واخلو 

د راډيوټلويزيون تكړه او وتلى وياند چې اوس په آزادۍ راډيوكې كار كوي7 . دافغانستان
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كـه ښـځينه)ئهغـه دنګـه جينـ(دكاروان صيب هماغه شعر چې درانه ايازي صيب ويلـى دى 

 ښايي پرې وهم خاندو مګرځينـې شـعرونه كـه بيـا نارينـه ويانـد ووايـي هـم ويانده يې ولولي 

همداسې، ځكه يو خو له سره نارينه او ښځينه احساسات توپير لـري بـل غـږ لـه هرڅـه زيـات

. دشعر په اغيز كې رول لوبوي 

په نثر كې هم بايد په بشپړه توګه دا څيزونه مراعات شي، يـواځې شـعر هـم شـرط نـدى ،كلـه

زموږ په راډيـو ټلويزيـون كـې داسـې هـم شـوي دي چـې ښـځې تـه هـيڅ ونـډه نـه ده وركـړل كله 

شوې او حتى په هغـه پروګرامونـو كـې چـې دښـځينه وو لپـاره خپريـږي هـم نارينـه وينـدويي 

. كوي چې دا دپروګرام په اغيز كې كمى راولي 

د آزاد ائياهم ځينې وخت داسې شي لكه وس بـه خپريـږي راډيو يو پروګـرام چـې نـه پـوهيږم

، واقعـاً ښـه) دستورو سيند(كنه  ، ډيرو درنو او تكړه خويندو چـالوه واقعاً ښه پروګرام وو

شعرونه يې ټاكل او ښكلي به يې لوستل، خـو كلـه كلـه بـه داسـې شـعرونه پكـې خپـاره شـول 

، خو دهغوى ډيرو هڅو او ښه نيت پـدې پـرده اچـول  ې چې نارينه وياند ته به يې اړتيا درلوده

. وه خو بايد په راتلونكي كې دغه څيزونو ته ډير پام وشي

د نارينـه پـه دنثر برخه هم داسې ده ځينې متنونه شته چـې بايـد ښـځينه ويانـده يـې ولـولي او

. سره خپل خوند له السه وركوي ،ياهم سرچپهئوياند

 دماشـومانو دماشومانو كوم پروګرامونه چې دي بايد وياند دماشومانو په ژبه خبرې وكـړي

.د احساساتو په ژبه خبرې وكړي

كه څه هم تراوسه زموږ په ټلويزيونونو او راډيوګـانو كـې دماشـومانو لپـاره پروګرامونـه كـم

ــدويۍدي خــو كــوم چــې شــته هــم ديد  ــو وين د دغــه پروګرامون  كيفيــت يــې كمــزورى دى،

ات، لكـه دهغـوى ويندويان بايد داسې خبرې وكړي لكه دماشومان نازك او خواږه احـساس

د بېګا كيسې  . په ژبه

خو زموږ ويندويان داسې خبرې ورته كوي ته به وايې چې ښه لوى لوى ګمراهان يې پروګرام

 خبرې كوي كله يې هغه موسكند لحـن لـهئګوري او دوى ورته الرښونه كوي، كله هم په تيز 

هغه كلماتو لـه سـره ونـه چې ماشومان ښاييپه. ياده وتلى وي كله هم پيچلي كلمات كاروي

. پوهيږي يابه هم له مور او پالر نه مرسته غواړي 

، دماشـومانو لپـاره وو، زمـا ديـوملګري كـوچنى يوه ورځ دسالم وطنداره پروګـرام خپريـده

، پـه راډيـو  ، هره خبره يې دزړه پـه غوږونـو اوريـده ، ښه ورته ځير وو زوى هم ورته ناست وو

) غوسـه بـه ورغلـه( كېدې، خوكله به چې ماشوم ټنډه تـروه كـړه كې دماشومانو په اړه خبرې 
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نو زه به راډيو ته ځير شوم وياند به چې كله لږ سخته كلمه وكاروله هغه ته به غوسه ورغله او 

. نو ماشوم به موسك شو ... كله به چې وياند وويل چې ګلونو ماشومانو يا

د كيسو همدارنګه څوكسيز متنونه ځينې متنونه دي چې څوك سان يې لوستالى شي، مثالً

. غوندې متنونه چې راوي هم پكې وي او دكيسو يو يادوه كركټرونه هم 

يـاهم نـور داسـې. ياهم كومه ژباړه وي لكه ګردي ميزونه چـې بايـد بيالبيـل غږونـه پكـې وي

. پروګرامونه چې دڅوكسانو دخولې ويلي څيزونه پكې لوستل كيږي 

دي ځينې داسې متنونه شته چې كـه يـې نارينـه ولـولي او كـه ښـځينه پـه خنثى متنونه هم ډير

ــا  ــو كــې بي ــز كــوي چــې پــدې ډول متنون ــه راځــي هماغــه يوقــسم اغي ــوپير ن اغيــز كــې يــې ت

. دپروګرامونو جوړونكي اړ ندي چې ښځينه او نارينه ويندويان دواړه پيدا كړي 

: دغږ تناسب

، كــه تاســې نارينــه مــتن لــول پــه هــرډول مــتن كــې دغــږ تناســب تــه اړتيــا شــت ،ئه  كــه ښــځينه

. ماشومانه ياهم ټوليز نو بايد دخپل غږ تناسب مو په پام كې وي

دې ته مو بايد پام وي چې ستاسې غږ بايد له پروګرام سره مناسب وي، ځينـې وختونـه لكـه

په ځينو ډرامو كې تاسې كوالى شى غږ نرى يا غټ كـړى خـو كلـه چـې سياسـى يـا اقتـصادي 

كړئتن لولى څرنګه كوالىشم .ئ غږ بدل

 چې په يوپروګرام كې ددومره ستر كارئ چې تاسې دومره هنرمند ياستئداسې هم مه انګير

.ئتر ووده ووتالىش

، نقـدئكيداى شي تاسې په څو بيالبيلو پروګرامونو كې دكارپوه په توګـه نظـر وركـړاى شـ

نشئوكړ .ئشئې يوډول ويندويي وكړا كوالى په ټولو پروګرامونوكئ مګر

 داســې مــه كــوى چــې كلــه اوريــدونكى يــائاو بــاالخره دا چــې خپــل ځــاى اوخپــل غــږ وســات

.فالنى ښه وياند دى خو كاشكي چې ځان يې نه واى هركاره كړى: ليدونكى ووايي

چې دلته هماغه ټكو ته دقت پكار دى چې بايد ښځينه او نارينه متنونه بيل او په خپـل ځـاى

، لحن، طرز او خپله چټكو  سـرهئلوستل شي، ماشومانه متنونه په خپل ځاى، خپله لهجه

. ولوستل شي او ټوليز هم په خپل
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: ښه ليږد 

كه څه هم پدې اړه پخوا بحث وشو چې تاسې بايد په هغه كچه چې اړينـه ده دليكـوال مطلـب

.و ټكي زياتول غواړم، خو دلته يوڅئتراوريدونكي يا لوستونكي پورې ورسو

څوئپه هرپروګرام ياهرهغه څه كې چې تاسې يې داوريدونكي يا لوستونكي په وړاندې ږد

، كمـرهئكسانو كـار كـړ ، ايـډيټر پروډيـسر  او زيـار يـې ايـستلى دى، څيړونكـي، ليكـوال

مين او ياهم تخنيكرانو او نورو كسانو خو اوريـدونكى يـا ليـدونكى يـواځې تاسـې پيژنـي

، خبر  ، طنز دمتن لپاره چاڅيړنه كړې ده چا ليكلى دى چا ... هغه خبر ندى چې ددغه پروګرام

 راډيـو فالنـيئايډيټ كړى دى؟ هغه يواځې پوهيږي چې داپروګرام فالني وړاندې كړ فالن 

، خـو تاسـې بايـد پـه مـتن دومـره تـسلط ولـر  او دومـره ښـه پروګـرامئټلويزيون وړانـدې كـړ

اوريــدونكى فكــر وكــړي چــې تاســې خپلــه دمــتن څيړونكــى هــم ياســت چــېئوړانــدې كــړ

. ليكونكى او نور ټول تاسې خپله ياست 

كله چې څوك يوښكلى ګل ګوري نو وايي چې به به عجب ښه ګل دى؟ نه وايي چې عجبه ښه

؟ عجب ښه باغوان دى؟ عجب ښـه لمـر دى؟ عجبـې ښـې اوبـه دي؟ او  تاسـې هـم ... خاوره ده

ې اوريـدونكى يـا كتـونكى ووايـي چـې عجـب ښـه پروګـرام دى او تاسـې بايـدچئهڅه وكړ 

.ئوځليږ

، ايډيټر او نورو ابرو سات  او داټول په ډيـرئبې شكه تاسې ياست چېد څيړونكي، ليكوال

 وړانـدې بايـدئتمرين او مطالعه سره شوني دي، تاسې چـې كلـه كـوم پروګـرام وړانـدې كـو

كړئر سره خبرې وكړ دهغه له ليكوال او پروډيوس ئ دپروګرام په اړه كافي معلومات ترالسه

.

ــول ــر ل ــو خب ــه ي ــدې كــوئتاســې چــې كل ــل پروګــرام وړان ــاكوم ب ــا كومــه سياســى پيــښه ي ئ ي

اوريدونكى بايد فكـر وكـړي چـې ګـواكې خپلـه تاسـې تللـي ياسـت هغـه پېـښه مـو پـه خپلـو

.ئبر ولول، نه داچې يواځېخئتاسې بايد خبر وركړ(سترګو ليدلې ده  (

 لكـه چـې تاسـې پـه خپلـو سـترګو پېـښه لـه نـږدېئ بايد داسـې يـې ولـولئكله چې يوخبر لول

، ځيرلې موده او غور مو پرې كړ ، كـه كومـهئ بيايې له اوريدونكو سره شـريكوئليدلې ده

. لكه يو ښه كارپوه چې خبرې كويئ بايد داسې يې ولولئسياسي پيښه يا تبصره لول

خ و همدارنګه ، تاسې كه له طنز سره پوره بلد نه ، يايې پـه اړهئندني او ټراټيجيډي متنونه

شئمعلومات ونه لر .ئ يامو چېرته نه وي لوستي ښايي تاسې په هغې كې ناكام
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و  ، دهغه له نازكو ټكو سره له خندنيو كلمو سره او پـدې برخـهئكه تاسې له طنز سره نه  آشنا

ــودل ــه وي درل ــو وبــه نــشئكــې مــو تمــرنين ن ــهئ ن ــده ده هغــه ډول ب ــوالى څرنګــه چــې باي  ك

.ئتراوريدونكي پورې مطلب ورسو
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: څلورمه برخه

:ويندويي په ټلويزيون كې

، خو نه داسې نه ده په تيره بيائتاسې به فكر كو  چې په ټلويزيون كې ويندويي ستونزمنه ده

، اوس چې امكانات زيات د كنټـرول د حركـاتو  شـوي دي، كـه څـه هـم چـېد تـصوير دثبـت،

د ځاى په ځاى كيدلو او نـورو الملونـو لـه كبلـه پـه ټلويزيـون كـېد د كمرو دڅيرې دحالت او

پروګرام ترسره كول يو څه ګران دي خو داهم بايد له ياده ونه باسو چـېد ټلويزيـون كتـونكى 

ترګې يې هم كار كـوي، پـه همـدې خـاطر ستاسـود سربيره پردې چې غوږونه يې كار كويس 

، دكاغذكړپ كړوپ او حتى ستاسېد ټوخي غږ كېداى شي دهغه پـام جلـب نكـړي  غږ تغير

د اوريدونكي ټول پام په غوږ كې تاسې ته متوجه وي  . په داسې حال كې چېد راډيو

د كـامپيوتري ، دعكـس او په ټلويژني پروګرامونو كېد نور او تصويري لوبـو يـاهم ځـالوو

د پيداكولو په څير له نورو  د باران داوريدلو اود دود د ښودلو له كبله ياهم ساليډ او ليكنو

تدابيرو څخه په استفادې سره كېداى شي چېد ليدونكي پـام ستاسـو لـه غـږ څخـه بـل خـوا 

. خو په راډيو كې هرڅه په غږ پورې تړليدي. واوړي 

سې نه ويني نو ډير وخت ستاسېد كلمو په صحيح تكـرار يـا دا چېد تلويزيون ليدونكى تا

د كاغذ او چوك  د ويانـدد غـږئهم  په غږونو هغه دچاخبره سترګې پټوي او كله خوهم له سره

. بدوالي ته هم نه متوجه كيږي

 سره به ووايو زموږ په ټلويزيونونو كې هم يواځې همدې ټكي تـه پـام شـوىئچې په خواشين

د ټلويزيون د هندي فلمونو هلك او . وياند نو جوړ شوى دى يو هنرمند او

كله چېد ټلويزيون لپاره كوم وياند استخداميږي نو بايد سربيره پردې چې غـږ تـه يـې پـوره

د غړو حركاتو او دسترګود ليدلو قسم ته يې هم  پوره پاملرنه اړينه ده بلكېد څيرې حالت،

. بايد ډيره پاملرنه وشي 

د د پروجكټورونو له روښانيد راډيو  سره سروكار نشته او تل اړهم ندى چـې سـر لـهئ وياند

. ليكنې پورته كړي او كمرې ته وګوري او ياهم ځينې جملې له يادو ذده كړي
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د راډيو وياند يوه دا آسانتياهم لري چې دجامو خرابوالى يې دكار خنـډ نـه كيـږي  همدارنګه

ښاله چې لـه ځـان سـره ووايـي اخ جـامې مـې غيرمنظمـې نـه او زړه به يې له جامو سره نه ويك 

د ځينو خبرونه ليډونـه او  وي ويښتان مې جوړوي او دكمرې په انتخاب كې سهوه نسم ياهم

. يانورې جملې اشتباه ياد ته ونه سپارم 

ځكه نو ويلى شو چېد راډيووياند يواځې غږ او بس، هغه اړ دى يواځې خپل غږ وروزي او

د  ښه والي لپاره هڅه وكړي، او خپل ټول ذده په خپل غږ كـې وكـاروي ځكـه چـېد دخپل غږ

د تيښتې هيڅ بله الره نلري  . اوريدونكي له ځير غوږونو څخه

د وياند يو ځنډ اوريدونكى دومره غوسه كوي چې راډيو بندوي، يو وړوكى ټوخى د راډيو

د كاغذ د اوريـدونكي پـه يې په اوريدونكي داسې بده اغيزه كوي لكه يو بم  غږ يـې لكـه اره

. اعصابو كې ګرځي

 خو په ټلويزيون كې ډيرڅه توپير لري چې دهغه لپاره په الندې بحثونو كېد روښانولو هڅه

: كوو

 دپروګرامونو ډلبندي: لمړى

، ماشـومانه ، نارينه دلته هم هماغه دمتن بحث ډير مطرح دى، څرنګه چې متنونه په ښځينه

.يز ويشالى شو همدغه ډول پروګرامونه هم ويشلى شو او ټول

د پهلوان  او يـوهئ دلوبـو يـو رپـوټ اورئمثالً كه تاسې له تلويزيون څخه ياهم له راډيو څخه

 يې وړاندې كوي، كله چې صحنه هيجاني كيږي او پهلـوان خپـل ټـول زور كـويئنازكه جين

 درنې خبرې وكـړي كـه يـې كـوي هـم به څرنګه وكوالى شي په خپل نازك غږ داسېئهغه جين

 ستاسې به پرې خندا رانه شي؟

يا هم ناڅاپه دټلويزيون په پرده يـو بريتـو سـړى ښـكاره شـي او ووايـي چـې غـواړي ښـځو تـه

ئاوبدل ور ذده كړي، او يوه ښه لويه اوسپنيزه ميله يې هم په الس كې وي پرې وبـه نـه خانـد 

؟

كلن ماشوم راشيد لويانو په پروګرام كـې دكمـرې مـخ تـه ياهم دخبرونو په مهال يو اووه اته

د   ټول اصلونه مراعات كړي ويندويۍكيني اوسياسى او اقتصادي خبرونه ولولي كه څه هم

، مناسب لحن او دجملو مكثونه او هرڅه په ښـه توګـه مراعـات كـړي خوبيـاهم ، په ښه لهجه

ي؟ كه څه هم ټول دقيقوئتاسې به يې په خبرونو باور وكړ
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لرئخونه تاسېد پهلوان د راپور لپاره مناسبې څيرې او مناسب غږ ته اړتيا ،ئ له لوبو څخه

اوئد پخلي او اوبدلو دپروګـرام لپـاره هـم مناسـبو څيـرو او غږونـو تـه اړتيـا لـر د خبرونـو ،

. نورو پروګرامونو لپاره هم همداسې

دمـتن ليكـوال يـې لـه يـاده ووځـي كله چې ليدونكى له تاسې څخه راپور اوري بايد ستاسې

اوريدونكى او ليـدونكى بايـد تـصور وكـړي چـې هغـه څـه چـې تاسـې يـې واياسـت ستاسـې 

. دخپلې څيړنې او فكر حاصل دى 

، او دې ټكـو تـه بايـدئپس پام مو وي چې هرڅه هم مـسولينو او پروډيوسـرانو تـه مـه سـپار

. پروډيوسران هم په جدي توګه پام وكړي

 څيرې تناسبد: دوهم

د يوپښتون او يو افغان په توګه هغوكسانو تـه چـې ستاسـې پروګـرامئتاسې بايد هڅه وكړ

 او افغانـانئګوري او اوري وښاياست چې تاسې له پښتنو سـيمو او افغانـستانه خبـرې كـو

ياست، پام مو وي هغـه كـسان چـې ستاسـې پروګـرام ګـوري هغـه ټـول لـه امريكـا څخـه نـدي

.ئ هم له هغو او دهغوى له جامو سره دومره مينه لري لكه تاسې يې چېلرراغلي او نه يې

و ئكله چې ستاسې پروګرام پښتانه او افغانان ګـوري تاسـې بايـد لكـه يوافغـان او پـښتون

ترڅو هغوى موخپل وبولي او دپردي په سترګه درته ونه ګوري، دا دهغوى پـه واك كـې دي

واوري، ښايي ستاسې له دې پردي توبه يې ښه رانه شي چې بل ټلويژن ونيسي اوخبرونه يې 

 . 

 او جـامې مـو افغـانياوئاو كه چيرې تاسې ديوكلتوري يا دوديز پروګرام پـه اړه خبـرې كـو

پښتني نه وي هسې مثال به ولري لكه دهغـه چانـصيحت چـې خپلـه پـرې عمـل نـه كـوي او دا

. جوته شوې ده چې هغه بيا اغيز هم نه لري 

مـخ، سـن، رنـګ، دويـښتانو: مـثالًئحال تاسې بايد خپل موډ په ښه توګه سم كړ خو په هر

، مزي توب   ...ډنګروالى او نور) چاقي(ډول

: دريم

: جامه موبايد له پروګرام سره سمه وي



45

ياپـه بـل عبـارت هرويانـد بايـد لـه خپـل. ويالى شو چې هر پروګـرام ځـانګړې جـامې غـواړي 

. سمې جامې واغوندي اړوند پروګرام سره 

،: مــثالً ، دكلتــوري پروګــرام چلــوونكى ملــي او ځــايي جامــه دخبرونــو ويانــد رســمي جامــه

.ولري ... دسپورټ چلوونكى آزاده او سپورټي جامه او نور 

د ډاكټر د ځينو ناروغيو درملونه په ګوته كوي لـه خپـلئكه  دپروګرام چلوونكى چې خلكو

شئواسكټ او ګوش .ي نوښه به نه وي؟ سره ښكاره

حتى كه شوني وي چې بك ګرونډ صحنې هم مناسبې وي مثالً كه يوډاكټر په يو روغتون يـا

د سـپورټ  درملتون كې خپل پروګرام جوړ كړي او هلته خپلوليدونكوته درملونه وښايي او

دپروګرام چلوونكى له يولوبغالي څخه څومره به ښـه وي او ليـدونكى بـه يـې ترپخـوا زيـات 

. روګرام وګوري او وبه يې منيپ

: څلورم

: دپروګرام له وخت سره سمې جامې

ډيركله ماپه خپلو تلويزيونونو كې ليدلي دي چې حتى په اوړي كې يې دژمي جـامې اچـولې

دي پــه داســې حــال كــې چــې پروګــرام هــم پــه اوړي كــې ثبــت شــوى دى او پــه اوړي كــې دادي 

. امې اچوي خپريږي او ياهم په ژمي كېد اوړيج

پــام مــو وي چــې ستاســېد پروګــرام ليــدونكي هغــه مهــال ستاســې پروګــرام ګــوري چــې لــه

ټلويزيون څخه خپريږي او پروګرام هغه مهال لـه تلويزيـون څخـه خپريـږي چـې پروډيوسـر او 

. مسولين يې وخت مناسب وبولي 

 مياشـت كـې مياشت كې ثبت شوى دى او خپريږيد جديې پـه) اسد(كه يوپروګرام په زمري

نو ليدنكى به څه احساس ولري ستاسې هغه جامې چې ګـوري او دكـور نـه بهـر واورې اويـخ

د تيرې اون   ورځپاڼه هغه څوك نن نه لـولي كـه هرڅـومرهئګوري، دا همداسې مثال لري لكه

يې مطالب نه زړېدونكي وي ستاسې دپروګرام منځ پانګه به هم داسې وي چې نـه بـه وي زړه

. هم اوريدونكى يې نه ګوري غواړي تازه تازه څيزونه وګوري شوې خو بيا 

د نـن ورځـېد دغه مسلې ته پام اړيـن دى چـې پـه ليـدونكو اغيـز كـوي او لـه تلويزيـون څخـه

.څيرې او نن ورځې دخبرونو په خپرېدلو كې هم مرسته كوي 

: ستاسې دڅيرې سمون
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سكا وليدل شي، خـو ځينـې وخـت ځينې وخت اړينه وي چې ستاسې په څيره كې خندا او مو 

ئبيا موسكا بيخي هغه دچاخبره عيب وي، مثالً تاسې ديوملي شخصيتد مړينې خبـر لـول 

او دټلويزيون ټـول كتـونكي دومـره اغيـزمن شـوي وي چـې سـترګې يـې نمجنـې شـوې وي او

 نــه يــواځې بــه درنــهئ يــاهم خبــر پــه شــوخه لهجــه ولــولئتاســې دخبــر پــه پــاى كــې موســك شــ

. ګڼل كيږيئ خپه شي بلكه يوډول سپكاوليدونكى

 او خنـدا خبـر يـاپروګرام وي تاسـې تنـدى هغـه دچـاخبره ګـونځېويئهمداراز كه يو دخوښ

ترپايه مو څيره موسكا ونه ليدل شي اوريدونكى داسې احساس كوي لكـه هـيڅ چـې يـې نـه

، دهغه چازحمتونـه چـې ددغـه پر  وګـرام لپـاره وي ليدلي سربيره پدې دهغه زړه دهم مات كړ

، ځكــه دا پروګــرام يــوتفريحي پروګــرام وو او تاســې  يــې ايــستلي وو هــم پــه اوبــو الهــو شــول

. يواځې په كتلو او دخپلې څيرې په ډول سره دهغه ټول شور له منځه يووړ 

 پـه غـم كـېئ خـوښشـئ ياپـه بـل عبـارت پـه خوښـئنو دهرپروګرام لپاره ځانګړې څيره ولـر

. غمجن

: دتوجه جلبول

 دتلويزيـون لـه الرې دډيـرو تاسـېئتاسې پرته لدې چې دكمرې په مخ كې مطلب يا متن لـول

، داسېمهئ ياست، دهغوى په كورونو كې له هغوى سره خبرېكو هم خلكو په كورونو كې

ئ او يواځې خوله وخوځوئ چې خلك ستاسې له څيرې څخه ستړي شي، يايوډول كينئكو

.ئاى كې تنګ شي زړه يې غواړي چې تاسې لږ وخوځيږچې اوريدونكى آخر په خپلځ

 چـېئددې لپاره چې اوريدونكي مو پرينږدي او ترپايه درسره پاتې شي هـسې حركـات ولـر

.ئهغوى درته ځير شي تاسې يې له ياده ونه وځ

 چــې هغــه مــو دمــتن مــنځ پانګــه لــه يــاده وباســي او يــواځې ستاســېدئخوهــسې هــم مــه كــو

. اداګانو سيل وكړي
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: پنځمه برخه

: سپارښتنېئوروست

 نـوئكله مو چې پورته سپارښتنې ټولې عملي كړې او نور نـو چمتوياسـت چـې كـار پيـل كـړ

وسپارښـتنېد وروسـتي يادښـت پـه توګـه پـه يـادڅدائددې لپاره چې نور په كـار پيـل وكـړ

.ئوسات

:ئولرپه متن ياهغه څه چې واياست بايد تسلط: اول

. پدې اړه پخوا هم خبرې شوي دي خو دلته يوڅه توپير لري

، ستاسـې ټولـه دنـدهئكه تاسـې يـواځې ديومطلـب ويانـد ياسـت يعنـي اړياسـت مـتن ولـول

خو كه دكوم پروګرام چلوونكى ياست چې په هغه كې دميلمـه دشـتون. دهغه سم لوستل دي

پ  د روګرام پيل او دپروګرام معرفي او دپرورګـرام اړتيا وي، نوښه داده چې لږ ترلږه سالم او

.ئ او ياديېكړئخداى پاماني درسره وليك

پـه هغـه څـه. او واياست ستاسې تسلط سل پـه سـل كـې اړيـندىئپه متن ياهغه څه چې لول

ســربيره چــې وړانــدې مــو وويــل او تاســې هـــم لــږ تمــرين وكــړ اوس وړانــدې تــردې چـــېد 

:ئتسلط لپاره الندې ټكي هم په نظر كې ونيس په متندئميكروفون ترشاكين

د توپير تشخيصد لوستلو او ليكلي شوو څيزونو ترمنځ: الف

ليكوال هغه متن چې تاسې ته دركوي ښايي داسـې جملـې او كلمـې يـې پكـې ځـاى كـړې وي

كومو مـسلو تـه چـې پورتـه: مثالً ليكوال ليكي. چې يواځې ليكل كيږي او لوستل كيږي نه 

،اش ، يا هغه څه چې پورته وليكل شول . اره وشوه
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د لوستونكي لپاره كاروي نه وياند .د اوريدونكي لپاره داډول جملې ليكوال

د توضيح او تشريح لپاره ځينې ضـروري يـادونې ځينې وخت ليكوال په يومتن كېد يوڅيز

: په قوس كې نيسي مثالً 

پــه داســې شــرايطو كــې ونمانځلــه چــې)ورځئدخپلــواك( لــه ويــاړه ډكــه ورځئافغانــانو نننــ

. دهيواد په ګوټ ګوټ كې ترهه ګراقدمات دوام لري  .. 

چې دلته ليكوال يواځې يادونه كوي خو تاسې اړياست چې متن وړاندې لـدې چـې سـټوډيو

. بايد پوره پوره مو داڅيزونه سره سم كړيويئته يوس

 نښې ايښودنې:ب

 نـو پـه مـتنئې ولـر او زيـات تـسلط پـرئ په متن ښه برالسيوئ چې كه غواړئدا په ياد ولر

.ئكې نښې وليك

، ويرګل او سواليې په څيرنښې كوالى شي چې ستاسې په كار كې د نقطو په ايښودلو مثالً

كړئهم آساني راولي او هم تاسې وكوالىش   په معنـى مـوئ څرنګه چې وړاندې مو پرې غور

.ئشئونكى هم پوه كړا هغسې پرې اوريدئيې ځان پوه كړ

كابو ټول باتجربه ويندويان ځان ته ځانګړې نښې ليكي ترڅود مـتند لوسـتلو پـه مهـال يـې

په ياد وي چې مثالً جمله څرنګه پيل كړي او يا يې څرنګه پاى ته ورسـوي او يـاهم چېرتـه پـه 

. كومو جملو ټينګار وكړي 

تاسې كه هرڅو په خپلـو سـالمو سـترګو. سړك ته ورتهديئهغه نښې چې په متن كې يې ږد

لرئالره وين  د ثبتيدا.ئ خو بياهم نښو نښانو ته اړتيا د ټول پروګرام ستاسې يوه وړه اشتباه

 چې هلـه مـود غـږ آهنـګ هـم تغيـر كـويئ بيا به شروعكوئخنډ كيږي او څه شېبه به ځنډ كو 

تلويزيـون كـې يـو څـه زيـاتې شايد هم چې لحن يا لهجه مو هم فرق وكړي، چـې داكـار بيـا پـه

. ستونزې زيږوالى شي 

 او پـدې برخـه كـې لـه ليكـوال او پروډيوسـر څخـه هـمئحتماً په متن كـې نـښې ځـان تـه كيـږد

.ئمرسته وغواړ

 نورې خبرتياوې:ج
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داهم ډيره ښه خبره ده چې په هغه څه په خبريـدا سـربيره چـې پـه مـتن كـې راغلـي دي پـه نـورو 

ش  ئ، دغه كار به له تاسې سره مرسته وكـړي چـې ترڅـو هرڅـومره ژر كـوالئبرخو كې هم خبر

.ئ په متن كې مسلطشئش

خبرتياوو ترالسه كول بيا په هغـه پروګرامونـو كـې ډيـر اړيـن دى چـې هلتـه بـشپړ مـتن ددغه

. نشته او لكه مركې ډيرې اړينې دي 

م .شيئعلومات دركوالپدې برخه كې هغه ليكوال ياهغه څوك چې ورسره مركه كيږي ښه

: روغتيا او آرامښت

 چې په ښه روغتيائ تاسې بايد داسې پالنونه وكړئكله چې ټاكل شوې وي پروګرام ثبت كړ

.ئاو آرامښت سره سټوډيو ته الړش

د ستړي ويانـد غـږ په ډاډ سره ويلى شو چې ستاسې ستړيا او غوسه په پروګرام اغيز كوي،

د هغــه ويانــد غــږ چــېز  د اوريــدنكي يــا كــام وي خپــل اصــلي حالــت لــه الســه وركــړى وي او

!ئد يوزكام وياند رول ولوبوئدخوښې وړ غږ ندى ،مګر داچې تاسې وغواړ

ځكه نو په تيره هغه ويندويان چې هره ورځ پروګرام لري بايـد ښـه صـحت ولـري او پـه بـشپړه

. توګه آرام او هغه دچاخبره عادي وي 

 وړاندېد يو يادوه ګيالسونو نيمه ګرمـو اوبـو څـښل هـم ويندويۍله يوه تجربه هم داده چې

. ګټه لري

: مړښت او وږى توب: دريم

ش ؟ زه فكر كوم چې په ډيره ډكه معدهئ چې په څرنګه معده ښه كار كولىشئتاسې بايدپوه

.ئ كوالى په ښه توګه پروګرام وړاندېكړئيا ډيره تشه ګېډه هم نش

 په دې اړه هم يوه بله تجربه داده چې وړاندې له دې چې دپروګرام ثبـت تـهئځان وازموي خپل

. ترڅو چې حلق مو وچ نشيئ په اوبو كې لږ دليمو اوبه وڅښئالړش

:مناسبې جامې: څلورم

و ئشـئ، تاسـې څرنګـه كـوالئد مناسبو جامو منظور هغه جامې دي چې تاسې پكـې آرامـه

ډيئچې له نرمې موسيق  پـه داسـې حـال كـې چـېئد رحمان بابا يو غزل ولـولئره آرام سره په
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 راوړالىاوئپه بوټونو كې مو پښې له ميخ څخه ځوريږي او تاسـې هـم ورتـه نـور طاقـت نـش 

!؟ئځان سره كشو

 مناسب وخت: پنځم

ځينې وينـدويان بـاوري دي او دايـې تجربـه كـړې ده چـې لـه ماسپـښين وروسـته وينـدوييد

. څخه ډيره ښه ده ياداچې هغه مهال غږ ډير ښه آهنګ لرييۍويندوسهار له 

 شـوئ كار له سهاره ليرې كيږي دومره ښه كار كوالويندويۍيا په بل عبارت هرڅومره چېد

.ئځينې هم وايې چې نه هسې نده خو بياهم تاسې ځانونه وازموي.

 بايد پاك او مرتبوو: شپږم

رئښايي تاسې فكر وكړ اډيو كې به دا پاكيزګي څه په درد وخوري ځكـه چـې هلتـه چې نو په

. مو څوك نه ويني يواځې ته يې او تخنيكر نو كه پاكې جامې ونه لرو څه پروا لري 

 نو له دغـه چكـر څخـهئ كه پاكوئ چكر ووهئ مازيګر له ادارې ووتالست غواړئفرض كړ

؟ئبه ډير خوند وانه خل

وكله چې ستاسې ماشوم يا ميرمن پاك ؟ئه او ښكلې درسته ناسته وي خوښ به نه

، كـه پـه يـو ككـړ او هغـه دچـاخبره غـورازه مـوټر كـېئله دې به تير شو موټر خو به ډير ځغلو

 كه په پاك او ښكلي موټر كې؟ئ ډير به ښه احساس ولرئناستو

امې چـې كلـه يـېجـئ له يو مستري او يوبل كارګر نه پوښتنه وكړئ ورشئكه نور باور نه كو

 پاكې وي ښه په خوند كار نه كوي؟ 

، بلكـې پـه راډيـو كـې هـم كلـه چـې يـو دا خو پريږده چې پـه تلويزيـون كـې پـاكيزګي شـرط ده

 شـيئوياند پاك وي، ښه احساس لري په ښه احساس كار كوي او ښه خپلـه دنـده اجـرا كـول 

 ولـري او ښـه پـاك تاسې به كله هغه رستورانت ته تللي ياست چې ډير ښه روښانه وي ښه هوا

 او خوراك يې هم څومره ډير صفتي نـه وي خـو بيـا بـه هـمئوي هلته كه ډيرې پيسې هم وركړ

دهئښه احساس ولر . همداسې ويندويي هم

يووخت كې مېد يودوست په كور كې يو افغان ټلويزيون كتلو، دهيواد يو اديب چې په ښه

، دهغه  جامې كه څه هم پاكې وې خو سمې يې نه وې معتبره راديو كې هم كار كوي ميلمه وو

، كه هرڅو به يې ښـې  اچولې او هغه څه چې يې الندې اغوستي وو په غاړه كې بهر ښكاريدل
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خبرې كولې خو زموږ يې له جامو سترګې نه اوښتلې او موږ ته يـې زور راكـاوه چـې ولـې يـې 

. جامې داسې وي 

وياند هم وي جامې يـې سـمې نـه وي يـو قـسم كه خپله يې هم فكر شي خپه به وي، كه دراډيو

. يې زړه هغه دچاخبره كښاله كيږي 

له ... تاسې تراوسه په كوم ټلويزيون كې داسې وياند ليدلى دى چېد ډيرو سګرټو دڅكلو يا

.ئ داسېوئكبله يې غاښونه ژيړ وي؟ خو نه به مو وي ليدلى پس تاسې هم نه غواړ

 مـوډ هـمئاسېد موډ او سمبل پـه توګـه پـه ټولنـه كـې ارزښـت لـر چېتئاو دا له ياده مه باس

.ئ او خلك له تاسې نه ذده كوي، پس مثبت اوسيږئتاسې خپرو

: دكار ځاى هوا: اووم

د ځاى هوا هم ډير اغيز لري د سټوډيو يا دكار  ويندويان په سـټوډيو ګـانوئډير. بې له شكه

د پر وجكټورونو وړانګې هم لګيږي خولې كيږي پـه تيـره كې په تيره كله چې پرېد سټوډيو

.ئچې بيا په هغه كچه چې الزمه ده ښه ويندويي نشي كوالبياهم په اوړي كې 

د هغه زنه لړزيږي نو بيائهمدارنګه ډير كله ساړه وي وياند اړ دى چې بخار  ولري، هلته كه

.به يې ويندويي څه مزه ولري

. ميت وړ دى او هم خپله وياند ته داټكى هم پروډيوسرانو ته داه

 آرامه ځاى: اتم

شائكه په چوك  نو پام مـو وي چـې پـه ښـه توګـه پـه مـتن تـسلطئ ته كينويندويۍ او دميزتر

.ئولر

 بـدلولوئ په وخـت بـه مـې دچـوكئزما په ياد دي ډير داسې وختونه راغلي دي چېد ويندوي

، ځكه په هغه چوك نئته اړتيا پيدا شوه .و شوم كيناستالى به

، خـو پـه هرحـال يابه هم ځينو چوكيو غچ غچ كاوه چې دغې مسلې به ډيـر راتـه كـار ګـران كـړ

. بايد هرڅه مو سم كړيويئچې وينديي پيلكړتردې وړاندېئتاسې بايد ډير پام وكړ

 په متن كې موسيقيو كې ته پام: نهم
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د اوريدلو لپاره چمتو   ورسره ميكس كيږي يا پرېئ كيږي نو موسيق هر كله چې يو پروګرام

 دابـه ډيـره ښـه خبـره وي ځكـه چـېئ واورئزياتيږي چـې كـه تاسـې وړانـدې لـه هغـې موسـيق

.ئ خپل غږ ته ډير اغيز وركړئشئ سره سم وكوالئښايي تاسې له هماغې موسيق

ه ځينې وخت ويندويان پـه مـتن كـې هغـه موسـيقي چـې لـه مـتن سـره خپريـږي خپلـه هـم كـرار

. كراره اوري ترڅو خپل غږ ته زيات پام وكړي او هغه ته احساس وركړي

 دغږ بيا اوريدل: لسم

كه هرڅومره تخنيكر په خپل كار كې پياوړى هم وي بيا هم دغږ په ليول كې ورسـره ملګرتيـا

د خپراوي لپاره الړشي نو يوځل يې بيا خپله هم واور.ئوكړ .ئوړاندې له هغه چې غږ نور

اوئخو ترټولو داښه خبره ده چـې وړانـدې لـدې چـې ثبـت پيـل شـي نـو يـوه ټوټـه غـږ ثبـت كـړ

.ئيوځل يې واور

د اصلي ثبت له پيل وړاندې خپل غږ .ئتصوير وګوراوپه تلويزيون كې هم

: شپږمه برخه

 كله مو چې ثبت پيل كړ
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 كچ كول نو له هرڅـه زيـات بايـد پـه كله چې ثبت پيل شو يعنې ستاسې كار وروستي پړاوونه 

.ئځان مسلطو

 ښــهئد ثبـت پــه مهــال بايــد تاســې لــه ټولــو طبيعــي اوهغــو امكانــاتو چــې پــه الس كــې يــې لــر

.ئ ترڅو ښه وځليږئ او له ټولو هغو استفاده وكړئاستفاده وكړ

د پيـل عالمـ ه وركـول وياند كه هرڅومره په خپل كار كې استاد وي بيا هم كله چېد پروګرام

. كيږي لږ څه هيجاني كيږي، خو بيا دغه هيجان ډير ژر ختميږي

، بايـد ټـول فكـر مـوئ بايـد ټـول بهـر څيزونـه هيـر كـړئتاسې كله چېد ميكروفون ترشا كين

. خپل متن او خپل پروګرام ته وي

 توګه دادي له اوريدونكو سره يم او هغوىهمئ چې بس نور نو په ژوندئداسې احساس ولر

. هغه دچاخبره دزړه په غوږو راته ځير دي

 ټول هغه حقونـه چـې پـه مـتن يـائشئ نو بيا كوالئكله چې تاسې په خپل ځان پوره مسلطو

.ئشئ ښه ادا كوالئوينا كې يې بايد ادا كړ

ــن دي ــوي او اړيـــــــــ ــته كـــــــــ ــره مرســـــــــ ــره ډيـــــــــ ــم درســـــــــ ــه هـــــــــ ــدې څيزونـــــــــ . النـــــــــ

 ډاډ: اول

 خپل مـتن هـم ښـه السـبري ياسـت بيـانود دې ځـاى نـه پـاتې ويپهئكله چې مو ښه تمرين كړ

.ئكيږي چې تاسې په ځان ډاډ ونه لر

 چې ټوله سټوډيو او امكانات ددې لپارهئ دا هم په ياد ولرئپه ښه ډاډ سره سټوډيو ته ننوز

.ئچمتو شوي دي ترڅو تاسې پكې خپله ښه اجرا ترسره كړ

، پـه ټـول ډاډ سـرهئپـه هغـه توګـه مطلـب ښـه ولـول شـيئ چې څـومره كيـدلئله اوله ډاډ ولر

.ئ او په پوره ډاډ سره خپل مطلب ثبتكړئننوز

، او پوره پام: دوهم  تمركز

دا وروستي پړاوونه دلته نـور څـه نـدي پـاتې يـواځې داپـاتې دي چـې تاسـې خپـل مطلـب پـه

ليئترټوټولو ښه توګه ثبت كړ  د كـوال منظـور تـر، ستاسـې وينـا ښـكلې وي او پـه ښـه توګـه

ويئاوريدونكي پورې ورسو . پس همدې ټكي ته مو بايد پام

 چې هرڅه له سټوډيو بهر پاتې شوي دي يـواځې تاسـې ياسـتاوئدلته بايد داسې فكر وكړ

. هغه مطلب چې ثبتول غواړي
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شـئشئ ترڅو ښه وكوالئتاسې ټول څيزونه بايد له ياده وباس   او ټـولئ خپل مطلـب تـه ځيـر

.ز مو خپل متن ته وي تمرك

.ئ او څو ژورې ژورې ساګانې وباسئيوه ساده الره هم پدې اړه داده چې سترګې پټې كړ

ئمطلب ته اهميت وركړ: دريم

هرپروګرام چې جوړيږي ديوې اړتيا لپاره جـوړيږي، او هرپروګـرام خپـل ځـانګړي مينـه وال

ش  نشئلري تاسې چې سټوډيو ته الړ د، پدې ستاسې كار د چالپاره دى؟ ته چې دا پروګرام

، اديبانو او نورو تاسې يواځېد متند لوستلو مـسوليت پـه غـاړه لـر  ، ماشومانو ئپوهانو

.ئپس پروګرام مو ډير مهم دى او ډير اهميت ورته وركړ

 دهغه پروګرام اهميت زيات كړى نو هلته به بريـالى ويانـدئهمدا تاسې ياست چې كوالىش

كړياست چې په .ئ ښه توګه خپله دنده اجرا

دا مو بايد په يـاد وي چـې هـر پروګـرام ځـانګړي مينـه وال لـري، كـه سـپورټي پروګـرام اجـرا

كړئكو .ئ كه روغتيايي يا هرډول پروګرام تاسې اړياست په ښه توګه يې اجرا

ئله اوريدونكي سره خبرې وكړ: څلورم

بويندويۍتجربو ښوولې ده چېد  لكـه لـه اوريـدونكي سـرهئايد هسې خبـرې وكـړ په مهال

.ئچې مجلس كو

 نـــو پـــدې ســـربيره چـــېئ او يـــا زيـــار ګـــالئتاســـې دهمـــدې اوريـــدونكو لپـــاره مطلـــب لـــول

اوريــدونكى بايــد هغــه څــه چــې تاســې واياســت پــه يــو ځــل اوريــدلو درك كــړي بايــد خپــل

خبئاوريدونكى په خپل ذهن كې انځور كړ  ، هلـه بـهئرېكو چې تاسې دغه اوريدونكي ته

 چې په څومره ښه توګه هماغه اوريدونكي ته چې ستاسې په ذهن كې ناست دىاوئوپوهيږ

.ئراډيو ته په كلكه غوږ نيولى دى ښه پوه كړ

زموږ په راډيو ګانو او ټلويزيونونو كې ويندويان هسې خپل مطلب لـولي تـه بـه وايـي چـېد

. كومې محكمې امر لولي 

م داسې سر ښكته اچوي او خپل كاغذ ته ځير وي، هيڅ دافكـر هـم ورسـره په ټلويزيون كېه

.نه وي چې اوس به اوريدونكي زما پروګرام اوري

ځينې خو هم يواځېد مسولينو له ويرې يواځېد كلمو سمې بڼې لولي نور په دې كيـسه كـې

؟.هم ندي چې اوريدونكى به اوس څه احساس لري 
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و كې، وياند هغه كاغذ ته ځير وي چې بل چـا ورتـه ليكلـى دى او په تيره خو په ټلويژنى مرك 

د ښاغلى فالنى او كلمې چې په كاغذ ليكـل شـوېد پوښـتنو ترپايـه ... كله كله خو هم تكرارً

. لولي 

تهئخو يوځل بيا ټينګار كوو چې تاسې بايد په خپل ذهن كې يو اوريدونكى انځور كړ  هغه

پتئخبرې وكړ .ه ولګي چې تمرين څومره اړيندى، دلته به درته

ئله مخاطب سره صميمي اوس: پنځم

د پوهــانو د لويــانو لپــآره يــاهم ، د ماشــومانو لپــآره ستاســې پروګــرام كــه دهرچــا لپــاره دى،

لپاره بايد اوريدونكى مو په ذهـن كـې ناسـت وي او تاسـې ورسـره پـه پـوره پـوره صـميميت 

.ئخبرې وكړ

ي وياند به ورسره خپل يو ملګرى سټوډيو ته بيولو ترڅو هر وخت چېد واييد راډيو يو وتل

د صميميت او موسكا ليرې كيږي هغه يې پرې غوږونـه راكـاږي او بيرتـه هغه له څيرې څخه

. يې خپل صميميت او موسكا ياد ته ورشي 

 همداسې په ټلويژن كې تاسې بايد په پوره صميميت له اوريدونكي يا ليدونكي سره خبـرې

.ئوكړ

بايد اوريدونكى يا ليـدونكى داسـې وانګيـري چـې تاسـې سـربيره پـر دې چـې يـو ښـه وتلـى

.ئڅوك ياست بلكه په پوره زړه سوي او صميميت سره ورسره خبرې كو

،ئتاسې خو څه له اوريدونكي سره خپـه نـه ياسـت چـې ورتـه پـه ترينګلـې لهجـه خبـرې وكـړ

.ئياهم هغه وويرو

م پّهئه باس اوداهم له ياده  چې كله تاسېد مايكروفون يا كمرې مخ ته كيناستالست نو بايد

.ئاوريدونكي يا ليدونكي خپل وياړ هغه دچاخبره وپلور

. وياندڅومره ځان ته په غوره كېدىئياره فالن: ډيركله اوريدونكي يا ليدونكي وايي

م د شاوخوا حركاتو ته نه پاملرنه: شپږ

ل ښايي په هغه متن، نښانو او سپارښتنو سربيره نور حركتونه او پيـښې په مها ويندويۍد

د راډيو په نسبت په تلويزيون كې ډيره شونې ده ي، چې دا چاره . هم ستاسې نظر جلب كړ

، ځكه چېد تلويزيون په سټوډيو كېد سټوډيو له څراغ او تخنيكر پرته نور كسان هـم شـته

پ ، ، ليكوال . روډيوسر يا كتونكى لكه دصحنې مدير
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 كې معلومات اخلي چې كمره څرنګهۍدكمرې چلوونكي هم له خپلو مسولينو څخه په ګوش 

كړي نو دهغوى څراغونه هم كله مړه او بل شي چې دا پيښې بايد ستاسـې پـه تمركـز اغيـز نـه

 بايـد اجـازهئ او نـورې اشـارې هـم اخلـئوكړي، تاسې ددې په څنګ چېد كمرو حركت څار 

. چې دا څيزونه مو په پام بل خوا كړيئړورنك

د ســټوډيو لــه څــراغ پرتــه نــورېئپــه راډيــو كــې هــم همداســې، تاســې چــې كلــه خبــرې كــو  او

 هم شته چې ستاسې پام بايد ورته وي، خو دا څيزونه بايد ستاسې په كـار كـې هـيڅئباريك

. اغيز هم ونه كړي

. مهال ستاسې پام بل خوا كړي يا لنډ به ووايو چې هيڅ حركت بايدد كار په

د تخنيك له كوټې څخه چېد دوه ښيښو په وسيله لـه سـټوډيو څخـه هـم چې داچارې زياتره

بيل دى ترسره كيږي، زياتره وخت هلتـه لـه تخنيكرانـو سـره خلـك ناسـتې والړې كـوي چـې 

.ې ښايي تاسې ته الس هم وخوځوي، او كه درسره شوخي لري نو هلته خو نو بياڅه كو 

 نو هلتـه بيـائ يا دكوم پروګرام ويندوييكوئاو لكه له سټوډيو بهر كه پروګرام وړاندې كو

 نــو دا څيزونــه بيــائدا حركتونــه زيــات ليــدل كيــږي، چــې كــه تاســې پــه ځــان بــشپړ بــاور ولــر

.ئستاسې په كار اغيز نه شي كوال

د  څـراغ بليـدل او مـړه كيـدل خو تاسې بايد يواځې په هغه څه چې دركړل شوي دي لكه متن،

د پيل او پاى نښانې په نظر كې ولر د پروګرام . نه بل څيزئاو يا نور

 حركتونه: اووم

د كمرې په وړاندې متن لول  ددې ترڅنګ چېد يو مړي غوندي بايـدئتاسې كېد تلويزيون

نشئمتن ونه لول .ئ چې دخپل حالت ته بدلون هم وركړئ كوالئ بلكه دا هم

 ځكهدائ زما وړانديز دادى چې په راډيو كې هم بايد له پيله ترپايه خپله يوډول بڼه وساتخو

. چاره ستاسې په غږ كې سل په سل كې اغيز كوي

و  سره كوالى شي ستاسې په غږ كې پـه آسانۍ نو ټول اوريدونكيپهئكله چې تاسې غوسه

. غوسه پوه شي

 چـېئ او يـا هـم ولـي پورتـه واچـوئسونه وخوځـوالئ كوالىشئاويا كله چې تاسې طنز لول

.ئدلته تاسې لكه يو هنرمند هسې كار ته اړتيا لر
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يوبل څيز چې دلته يـې يـادول مهـم دي هغـه دادي چـې تاسـې بايـدد النـګ شـاټ، يـا ميـډيم 

شاټ تصويرونو په مهال چې كله مو پښې هم ښكاري بايـد ډيرپـام مـو وي چـې لـه پـښو سـره 

. چې درنه پرانستې پاتې نشيئړياطوكتزيات اح

: اوومه برخه
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 راپور او مركه 

 له مركې سره مل وي، خو له دې دواړو كه څه هم مركه پخپله يوډول راپور او راپور هم غالبا

څخه هر يو په راډيو او ټلويزيون كې ځانګړى ځاى اومفهوم لري چې موږ هم همدغه اصل ته

.م سره مخ په وړاندې ګامونه اچتوو په پا

كه ځينې ملګري وايي چې آسانه كار په راډيو اوټلويزيون كې مركه ده خـو پـه لـږ پـام سـره بـه

دې پايلې ته ورسيږى چې هغه هيلو او تمو ته په پام سـره چـې لـه يـوې مركـې څخـه كيـږي نـو 

.ه ده بيابه هم ځير شي چې دډله ايزو رسنيو يو ترټولو مهم كار هم مرك

يوه دقيقـه مركـه كـوالى شـي حيرانـوونكې پـايلې پـه الس دركـړي او واقعـي پوښـتونكى يـا

. مركه كوونكى بايدد ډير معلومات ولري 

جنګي خبرياالن: په پرمختللو هيوادونو كېد هرې برخې لپاره ځانكړي خبرياالن روزي لكه

اره نه جـوړيږي او پخپلـه څانګـه ځكه نو هرخبريال هرك، هنري، اقتصادي، سپورټي او نور 

. كې كافي معلومات ترالسه كوي 

مركــه داطالعــاتود. ځينــې هغــه اســتادان وايــي چــېد تحقيــق يــوه ترټولــو ښــه الره مركــه ده

. ترالسه كولو لپاره ډيره ښه اوساده الره ده 

 سـره كـوالى آسانۍځينې داسې كارپوهان شته چې ځينې مطالب نشي كوالى وليكي خو په

.شي په مركې كې يې ووايي او همدارنګه دليكلو په وخت پام هم زيات كوي

ځكــه نــو څــوك چــېد راډيوټلويزيــون يــا هــم نــورو مطبوعــاتي دفترونــو لخــوا دمركــې لپــاره

د متن له لوستونكي څخه سخته ده  . استول كيږى دهغوى دنده

ه چـا سـره چـې مركـه هسې اخالقي او علمي وړتياوې ولري چې هغ مركه كوونكى اړ دى چې

د مـسوليت د اعمـاد رابطـه ټينګـه كـړي چـې هغـه شـوق، هيجـان او كوي داسـې صـميمي او

. احساس وپاروي 

د مركه په حقيقت كې يو شفاهي او دقيق پوښتنليك دى چې هيڅد شك ټكى نه پريږدي او

ه كاريدونكې الره ده  .اطالعاتود ترالسه كولو لپاره ډير

: سره كيږي مركه په دوه بڼو تر

 له وړاندې ټاكل شوېوي: اول

د موضوع په همغږ . ژمنې سره سم ترسره كيږيئ اوله پخوانئدا ډول مركه معموالً

 ناڅاپي: دوهم
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كله ورته ګزارش هم ويلى شي څوك چې ځواب وركويد حاضرينو له منځ ناڅاپي مركې چې 

. برخو ويشلى شو څخه غوره كيږي له مكاني نظره هم داډول مركه په دوه 

)پالتو(په دننه ځايونوكې: الف

)لوكيشن(په بهر ځايونوكې:ب

د وخت او هغـه لګـښت لـه مخـې چـې پـرې راځـي ګټـوره نـه وي نـو بـې هره مركه يا ګزارش كه

. ګټې ده 

د زرګونـو بلكـېد ميليونونـو خلكـو ژبـه ده د پوښتونكي ژبـه ځكـه نـو كـومې.د هرپروګرام

طــرح كيــږي بايــد پــه ډاګــه او روښــانه وى او هڅــه وكــړي چــې مناســب ځــواب پوښــتنې چــېم

. ترالسه كړي 

د مطـرح شـوې ښكاره خبره ده چې هره مركه بايد يوڅه اوريدونكي ته وروښيي او يا لږ ترلږه

ده. پوښتنې ځواب ترالسه كړي  مركه كوونكى كه له چارواكي سـره خبـرې كـوي نـو ښـه خبـره

 او تشريف مـو راوړ پـه ځـاى ډيـر ځيـر واوسـي چـېد مركـې حـق ادا چېد ډيرو په خيرراغلې 

. كړي

ډير داسې مركه كوونكي شته كله چې له چارواكي سره مركه كوي، نوخپله ورته كينـي هغـه

يې خوشى كړى وي چې څه وايي هغه وايي، خپله ځان تـهال دپوښـتنې جـرات هـم نـه وركـوي 

.ه نه راځي چېد اوريدونكي پداسې وخت كې له مركېښ

د وړوكوالي احساس كوي، خبرې په مهرباني وكړ كلمو پيلـوي ...، كه ممكنه وياوئياهم

چې هم ځـان وړوكـى كـوي خـو پـه حقيقـت كـې ورسـره ميليونونـه كـسان چـېد هغـه پروګـرام 

. اوري يا ګوري هم وړوكي كوي 

د خو له عامو خلكـو سـره پـه كوڅـه او بـازار كـې هـسې پوښـتنې كـوي تـه بـه  وايـې چـې خپلـه

. څخه راوتلى دى او يوډول احسان په مركه وركوونكي اچويئرياست جمهوري له ماڼ

كله چې له كوم مجرم سره هم مخ كيږي هسې چلند كوي ته به وايي چـې خپلـه يـې پـه معـصوم

. او پاك دى هيڅكله هم ترې خطانه كيږي، ياهم قاضي دى 

 دلته څو ټكي يادول غواړو

، خبـراوى او جامـه مناسـبه وي يـا پـه بـل دهر: اول ډول خبرو اترو لپآره بايـد ستاسـې كلتـور

عبارت ستاسې شخصيب بايدد مركه وركوونكي له شخصيت سره په بشپړه توګه برابر وي 

پهئترڅو ښه وكوالىش . ونه ګڼيئ سره ومني او ستاسې شتون سپكاوآسانۍهغه مو
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 ډولي پتلـون يـې اچـولي دي نـشي كـوالى پـه هغـه يو شل كلن ځوان چې رنګارنګ كميس او 

ــه دينــي شخــصيتونو او علمــاوو ســره اړيكــې ټينګــې كــړي، او هغــه توګــه چــې الزمــه ده ل

. دچاخبره هر اړخيزه مركه واخلي 

د مركـه وركـوونكيئ دود او آداب مراعـات كـړئد هغه ځاى چې پكې مركـه كـو: دوهم ، او

.ئګروهنوته احترام او پام وكړ

ه كوم مسجد يا كور ته والړاست چې خلك هلته بوټونه دننه نه وړي تاسې هم خپـل بوټونـهك

.ئبهر ته يوس

ئهغه ټكي چې بايد پرې وپوهيږ

ده: اول  مركه كوونكى بايد پوه شي چې ددغه مركې موخه څه

د اوريـدونكي پـام جلـب كـړي او هـم يـې موضـوع: دوهم دمركې پيل بايد داسې وي چـې هـم

. تو ته ورشي ګو

 ...البته دا موضوع ... پدې ورځو كې داسې ويل كيږيچې: مثالً

خو هغه څه چې نن ورځ پښيږيد چـارواكود .... څه موده وړاندې چارواكو وويلچې-

 ... څرګندونو خالف دي 

وي: دريم هره پوښتنه بايد په ترټولو لنډې جملې كـې. پوښتنې بايد لنډې دقيقې او روښانه

. ان شي او په عين حال كې بايد بشپړ بيان ولري او روښانه وي بي

ځكـه نـو ښـه خبـره ده چـې ټـولې هغـه. روښانه پوښتنه كوالى شي روښانه ځواب ترالسه كړي

برخې چې پوښتنه پكې شـته ده بايـد جـال شـي، البتـه كلـه كلـه داسـې هـم پـښيږي چـې مركـه 

. كوى وركوونكىد څوپوښتنو ځوابونه په يوځل وړاندې 

كړئكه تاسېد هرې ساده پوښتنې لپآره اړش  او ياهم بـشپړوونكېئ چې سمه جمله پيدا نه

 او نـه هـم پـدې اړهئنه وي نو هم به مركه وركوونكى داسې وانګيري چې تاسې نه مطالعه لر

. درسره پوره معلومات شته

: څلورم

ت وګه مطـرح شـي يـو بـه هغـه وي چـې پوښتنې بايد له اوله يعنې له مهم ټكي ترپايه په منظمه

 يعنې داسې څه وويل شـي اوريـدونكو تـه يـېئتاسې به اړياست چې يوه فوري پوښتنه وكړ 

. روښانول اړين وي
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ئ چـې لـومړئاو ياهم يوه پوښتنه ډير اوږد ځواب وغواړي، خو بياهم تاسې بايد هڅـه وكـړ 

.ئ او په تدريج سره وړو مسلو ته راشئمهمې مسلې وپلټ

:م پنځ

 پام مو وي هغه څه چې مركه كوونكى وايي چې ستاسې دپوښتنې ځواب وي نـه داسـې چـې

ويئتاسې له اسمانه خبرې كو . او مركه كوونكى مو له ځمكې څخه په بابواللو سر

زياتره وخت مركه كوونكى هڅه كوي ستاسې له پوښتنې څخه ځان بلې خواته كړي، په تيره

 چـې لـهئچې پرې نيوكې شـوې وي، تاسـې بايـد اجـازه ورنكـړ هم چارواكي ياهغه څه څوك 

. پوښتنې مو ليرې شي

:شپږم

 ځكه چې ډيرې پوښتنې داسې پيـدا كيـږي چـېئ دمركه وركوونكي ځوابونو ته ځير وااوس

. له اوريدونكي سره پاتې كيږي، او ستاسې ورته پآم نه وي شوى

كويواځې په هغه پوښتنو چې ستاسې په كاغذ ليكل ئ، هڅه وكـړئشوې دي پرې بسنه مه

 او هغـه موخـه چـې تاسـې يـېد مركـه پـه ترسـرهئډير معلومات تراوريدونكي پـورې ورسـو

.ئ ترډيره ورته ورسيږئكولو كې لر

:اووم

 مـثالً يوچـارواكى پـه خپلـهئ ځينـې ځوابونـه تكـرار كـړئ سره كـوالىشـئ كله په ډيره ځيرك

د دې پوښتنې په ځواب كې :وايي مركه

 چېد رسـنيوئستاسې رسندويي او تبليغاتي اړخ كمزورى دى فكر نه كو ... ښاغلى-

د ښار په پاكولو كې مرسته وكړي؟  له الرې تبليغات به هم

. بلې دې مسلې ته هم بايد پام وشي-

كړئتاسې كوالىش .ئ دده ځواب بېرته تكرار

رګنـديږي چـې پخـوا ورتـه پـام نـو لـدې داسـېڅ! بلې دې مسلې ته هم بايد پام وشي-

؟ئندى شو

 ... ياداسې نور

 چېد مركې له موخو څخه يوه داهم ده چې هغه ټكي چـې تراوسـه ورتـه پـامئداهم په ياد ولر

. ندى شوى دهغه يادول او هغې ته پام جلبول دي

د نيوكود ټولګې معنى نه لري . مركه يواځېد طلوع تلويزيون په څير
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دئومــات هــم دپوښــتنې پــه چوكــاټ كــې واچــوخپــل معل: اتــم   ترڅــو لــه مركــه كــوونكي ســره

.ئالزياتو معلوماتو په برسيره كولو كې مرسته وكړ

 يوبه هغه وي چې مركه كوونكى په هغه اړه معلومات ونه لـري نـو بيـا كـوالى شـى پـه اړه يـې

غــه چــې دهغــه معلومــاتو لــه مخــې چــېددئ او ووايــئتاســې خپلــه معلومــات وړانــدې كــړ

. پروګرام څيړونكو په الس راوړي دي 

:نهم

د مركه وركوونكي دى چې بلې خواته الړشي خـوئبلې خواته الړ نش ، كه څه هم ډير احتمال

و  څـه وار خـوددې شـو چـې تاسـېئ چې هغه هم په بشپړه توګه كابو كـړئتاسې بايد ډير ځير

.ئخپله هم په بله والړش

:لسم

د ټولنې بيالبيلـې پرګنـې ګـوري او اوريئ دا له ياده مه باس ځكـه هـم. چې ستاسې پروګرام

د پوهاوي وړ ځواب ته اړتيا لر .ئنو ډېر روښانه او

د كورجوړونې په اړه خبرې كو  مركـهئ ياهم داقتـصادي مـسايلو پـه اړه خبـرې كـوئمثالً كه

بت دومـره كوونكى فيـصديو تـه مخـه كـړي، او يـواځې وايـي چـې سـږ كـال دتيـر كـال پـه نـس

فيصده زياتوالى لرو دومره فيصده كموالى لرو چې دڅلورو كلونو وړاندې په نسبت دومره 

زياتوالى ياكموالى كيږي نو اوريدونكى او ليدونكى به ورتـه يـواځې موسـك شـي نـور بـه 

، چې دلته تاسېد مسوليت پـه نـه درك  پدې پوه نشي چې نو دقيقاً څومره السته راوړنه لرو

.ئ كه څه هم تاسې به پرې ښه وپوهيږئ تورن كيږئياپه كمزور

 چې مركه كوونكى درته بـشپړ او روښـانه ځـواب وړانـدېئدلته بايد تاسې بيا پوښتنه وكړ

، ميليونـه يـا ميليـارډه افغـان  عايـدئكړي چې دومره كورونه مو جوړ كړي دي يا دومره لكـه

افلرو چې .ووئغاندتيركال عايد مو دومره ميليونه يا مليارډه

 چـې دا كورونـه چيرتـه جـوړيږي؟ چاتـه بـه وركـولئاو بيا وروسته دا پوښتنې هم مطـرح كـړ

 .... كيږي؟

داهغــه پوښــتنې دي چــې ستاســې اوريــدونكى يــا ليــدونكى غــواړي پــرې وپــوهيږي، پــدې

صورت كې به مركه كوونكى هم دقيق شي او هغه دچاخبره الفو ته به نه مخه كوي او په خپـل 

. به هم بيا والړ پاتې كيږي قول

:يوولسم
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مشر يـا ...د ... ښاغلى ډاكټر ... مثالً.ئد مركه وركوونكي نوم او دنده په بشپړه توګه ياد كړ 

 .... قوماندان ....د ... ښاغلى جنرال. هم 

 هغه وياړ كوي او يوڅه احـساس هغـه دچـاخبره پكـې زيـاتيږيئكله چې تاسې دهغه نوم اخل

. شكه ستاسې په پوښتنو هم اغيز كوي او بې

 ترڅو هغه كسان چې په نيمـايي كـې لـهئكه مركه اوږده وي نو دا نوم يو يا دوه ځله تكرار كړ

. مركې اوريدلو يا ليدلو سره يوځاى كيږي هم پدې پوه شي چې څوك دى او څه كاره دى

:دولسم

د مركه وركوونكي زياتيخبئ ستاسې په لږ بې پرواي رې له اصلي ځواب څخه څو چنده سره

. زياتيږي 

د موږ ډير دا عادت لرو كله چې دخبرو لپآره فرصت پيـدا كـوو ډيـر پـه جزيـاتو خبـرې كـوواو

د راتلونكـو مركـو  تملق كلمې ډيرې كاروو ياهم ځان سـتايو او كلـه هـم لـه دغـه فرصـت څخـه

. داحتمال لپاره كاروو 

اب يواځې يوه لنډه جمله وي خو هغه په سالم او ډيره پښيږي چېد مركه وركوونكي ټول ځو

د پروګرام له كاركوونكو څخه په ډيرو منننـو سـره ډيـر وخـت تيـر  د شعر او حديث په ويلو او

. كړى وي

. كله هم دغه زياتي ويناوې ايډيټ كيږي خو هركله هم نه وي

:ديارلسم

، ځكـهئاو اصل مطلب بيـان كـړئ تاسې هم له ډيرو منننو او ژورو ښه راغليو څخه ډډه وكړ

. چېد راډيو ټلويژن وخت له هرڅه مهمدىئچې له بل هرچا تاسې خپله ښه پوهيږ

كه كوم ځواب ستاسې په خوښه نه وي نو په ډاګه مه واياسـت چـې زه نـشم كـوالى: څوارلسم

ه او دا چاره له مركه وركوونكي سره ستاسېد ټكر په معنـىد ... ستاسې داځواب ومنم ځكه 

.ئښايي بيا ونشى كوالى چې په زړه پورې مركه ترالسه كړ

.ئتاسې خپل مخالفت داسې هم بيانوالىش

 ... ماتراوسه فكر كاو-

ستاسې دا دليلد ډيرو هغو كسانو لپاره چې تراوسه يې زما پـه څيـر فكـر كـاوه چـې-

خو... دپام وړدى .... 

،  او هغـه خپـلئتاسې لـه هغـه څخـه پوښـتنې كـو پام مو وي چې تاسې مركه كوى نه مباحثه

. نظر وايي كه سم وي كه ناسم



64

 او دځــواب حــق لــه مركــهئدامــو بايــد پــه پــآم كــې وي چــې تاســې يــواځېد پوښــتنې حــق لــر 

 نـه ستاسـې دنـدهئوركوونكي سره دى او تاسې اړ نه ياست چې هغه له خپلـې عقيـدې واوړ

. داده

: پنځلسم

، مـثالً تاسـې لـه چـائ چې ځـواب يـې معلـوم وي ډډه وكـړ ولو څخه دهغه پوښتنو له مطرحك

 چې ستاسې په نظر حجاب ښه دى؟:ئپوښتنه كو

: شپاړسم

.كله چې مركه وركوونكى خبرې كوي بايد ستاسې پام هغه ته وي

تاسې له هغه پوښتنه كوي او دا طبيعي ده چې هغه تاسـې تـه ځـواب وايـي او هيلـه لـري چـې

و تاسې يې ځوا  ځينې ويندويان په مركو كې يـواځې هماغـه ليكـل شـوي كاغـذ.ئب ته ځير

ته ګوري او بس دې تـه انتظـار وي چـې څرنګـه مركـه وركـوونكى وروسـتى جملـه ووايـي نـو 

. خپله بله ليكل شوې پوښتنه مباركه مطرح كاندي 

:اولسم

چـ.ئد ځينو كلمو او جملو په معنى كـې ځيـر واوسـ سـخت ويـوكيې ډيـر كلـه داسـې كيـږي

. كاروي يا داسې اصطالحات كاروي چې هرڅوك يې معنى نه پوهيږي 

دغه ډول ويوكو او اصطالحاتو ته مو ډير پام وي ځكه چې له هرچاسره فرهنګونه نـشته چـې

 ستاسې دانګليسي او عربي مباركې كلمې وژباړي چې دا به څه معنى لري؟ 

 چـېئندې مووويـل تاسـې بايـد پـه يـاد ولـر چې دا بحث هم هغه بحث ته راجع كيږي چې وړا

.ئستاسې پروګرام دټولنې هره طبقه او پرګنه ګوري بايد دهغوى په ژبه خبرې وكړ

:اتلسم

 كـه پـدې اړه هـم معلومـاتئوبخـښ: ډيركله مركه كوونكي دهرې پوښتنې په سر كـې وايـي

  ...ئ يا مهرباني وكړئوركړ

تاسې سره مركې ته حاضريږي نور دې ته اړتيـا نـشته كله چې يوڅوك ستاسې بلنه مني او له

 چــې اوريــدونكى يــائ او دومــره ډيــره مهربــاني پــرې وكــړئچــې تراخــره تــرې بخــښنه وغــواړ

.ئكړئليدونكى ستړ !

: يا هم له چارواكو سره په مركو كې وايو

 ...ئكه مهرباني وكړ! ... محترم وزير صاحب

 ....چېئ ته معلومات وركړكيداى شي پدې اړه زموږ اوريدونكو
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د . په اړه وواياست ... ياهم وايو چې زموږ ځينو اوريدونكو غوښتنه كړې چې تاسې ورته

هرڅوك خپله دنده لري، كه وزير دى كه ولسمشر دهغه دنده ده چې دخپل ملت لپاره خدمت

حاضـر هغـه خپلـه دغـه ځوابونـو تـهئوكړي او په كومو برخو كې چې تاسې ترې پوښتنې كو 

شوى دى اوس نـو دادومـره بخـښنې څـه معنـى لـري، چـې داچـاره ستاسـې پـه جـرات او هغـه 

. المل كيږيئستاسې دناكامئ يې تراوريدونكو پورې ورسوئموخې چې غواړ

ډير كله مې په خپلـو راډيوګـانو او ټلويزيونونـو كـې اوريـدلي او ليـدلي دي چـې لـه ښـاروال

 چې پـه مركـو كـې هـم حاضـريږي نـو مركـه كـوونكي صيب څخه خلك غوښتنې لري، او كله 

. ترې بخښنې غواړي او مهرباني پرې كوي

داد هغه دنده ده چېد خلكو په غوښتنو عمل وكړي كه هغـه هـم نـشي كـوالى نـو خپـل داليـل

  ...ئ او لطف وكړئوړاندې كوي په موږ يې څه چې ورته ووايو كه مهرباني وكړ

د نو له خلكو سره په ترخه لهجـه مركـه كـوو او داسـې كلمـې البته زما منظور داندى چې موږ

. لګي بلكېد اوريدونكي غوسه هم وپاروي نه كاروو چې نه يواځې په مركه كوونكي ښې

:نولسم

 ستاسـې دكـارياوئ ياهغه متن چې لولئ چې دا كومه مركه چېكوئ كه داسې احساس كو

.ئمطالعاتي زمينې سره اړخ نه لګوي مه يې من

.ئ ښه پرې مسلطوئ په هغه موضوع چې بحث پرېكوئوړاندې مو هم وويل چې هڅه وكړ

:شلم

. چې مركه وركوونكى مو موضوع تكرار كړيئ اجازه مه وركو

موږ زياتره عادت كړى دى چې يوه موضوع په ډيرو خبرو كې تكراروو كه څـه هـم يـو مجلـس

ې اهميـت تـه پـه پـام سـره مركـه كـوونكى مـه نو تاسـې خپـل وخـت اودمركـ. او يوه ناسته وي 

. هغه مطلب چې پخوا يې بيان كړ بياهم وواييئپريږد

: يوويشتم

د بيان له آلو سره پام كو ډير داسې كسان شته چې پـه.ئد مركه وركوونكي له احساساتو او

غـې خپلو خبرو او چاالكيو سره خلك ترخپل اغيز الندې راولي او څـه چـې يـې زړه غـواړيه 

. خوا ته يې بيايي 

د ولسي جرګې يو وكيـل ډيـرې پـه نـاز خبـرې كـولې، كـه څـه هـم دهغـې په ياد مې دي، زموږ

عادت په ناز خبرې كوي، خو خبرې يې ښې او پخې وې، واقعـاً زمـا پـه انـد هماغـه حقيقـت 
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ت. وو  راغيـز مګر يو بل وكيل په شور او هيجـان سـره خبـرې كـولېد خبريـاالنو راپورونـه يـې

. الندې راوستلي او لومړيتوب يې ګټلى وو 

ئ او يواځېد مركه كـوونكي نظرتـه اهميـت وركـړئخپل نظر له ځان سره وسات: دوه ويشتم

: مثالً

كو... ټول پوهيږي چې ... ښاغلى- ؟ئپه دې اړه تاسې څه فكر

اړتيـا ده هغـه خـوار نو څه فكر به كوي، كله چې ته ورته ځواب هم په مخكې وايې نو بيـا څـه

 او په بلـه توګـه يـې ځـوابئپرې انرژي ولګوي كه بيا ډير جزوي له بلې پوښتنې سره يې وتړ 

.ئترالسه كړ

د هغه افغانانو په اړه څه دى چې په بهر هيوادونو كـې ... ښاغلى: يا هم وايو چې ستاسې نظر

د ستنيدلو ډيره مينه هم لري خو امكا . نات ورته برابر ندي ميشت دي او خپل هيوادته

هغه خوار به هم وايي چې هو وال زړه يـې غـواړي خـو امكانـات برابـر نـه دي خـو مـوږ كوښـښ

. كوو 

 خـوئلدې به هلته ښه وه چې تاسې پـرې داهـم ورزياتـه كـړې واى چـې تاسـې هـم كوښـښ كـو

.بياهم په بشپړه توګه امكانات ندي برابر شوي چې هغوى خپل هيواد ته راستانه شي

د برابرولو په مهال هغه پوښتنې چې تاسې پوهيږ: دوه ويشتم د مركه كـوونكيئد پوښتنو

.ئغوسه پاوري اخرته پريږد

 وي، ياهم كـه مركـه تمامـه شـي تاسـېئپه داسې صورت كې به تاسې خپل مطلب ترالسه كړ

ر د پاى ته سيدلو په حال به ناكامه نه وى پاتې شوي، او له ټولو مهم داچې ستاسې پروګرام

كې دى داچې ستاسې دپروګرام يا مركې پيل جالـب وو او ښـه پيـل شـوى وو نـو پـاى يـې هـم 

.ئبايد ښه او اغيزمن پاى ته ورسو

 ياهغـه تـهئ وكـړئخو داد دې معنى نه لري چې تاسې نو په خپلې پوښتنې كې دهغه سـپكاو

. بد رد وواياست

: درويشتم

ه كېد ستونزې بيان يو اړخ دى چې بايد په خالصه توګـه يـې چې په هره مركئپه پام كې ولر

ــه وكــړ ــائيادون ــوري اقــدامات ي ــد ل ــه هــواري كــېد اړون ــل اړخد ســتونزې پ د قــضيې ب  او

. فعاليتونه دي چې ستونزې خلك ژر حس كوي

 او چارواكي خپلې ستاسـې هنـر دادىئپه هغه صورت كې چې تاسې دخلكو ستونزې بيانو

ل .ه هغوستونزو هم خبر كړل چې خلك مو هم
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:څلور ويشتم 

د. ستاسې ويـوكي او اصـطالحات لـه پروګـرام سـره سـم وي او يـاهم ستاسـېد بيـانولوطرز

. مركه كوونكي له سن او كلتور سره مناسب وي 

كړ: څلورويشتم ، په هغه څه چـې بحـث شـوى دى يـا هـم پـه ځينـوئدخپلې مركې پايله جوته

.ى ياهم دځينو څيزونو وعدې وركړل شوې څيزونو اعتراف شوىد

 چـې دمركـې پايلـه لـه خپلـه نظـره پـهئاو كه شونې وي خپل دمركې لوري تـه هـم اجـازه وركـړ

.ئګوته كړي كنه تاسې بايد حتماً دا كار وكړ

 نـو هغـه ونـهئ چـې كلـه لـه چاسـره مركـه كـوئباالخره تاسې بايد داسې مركه كوونكى ياسـت

؟ وايي چې يوڅه به ووا  يم بلكه ووايي چې څه ووايم

.

 راپور
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داچې وړاندې مو هم وويل چې هره مركه يو ډول راپور دى او هر راپور معموالً له مركې سـره 

. مل وي او بيا دا دواړه له هغه څه سره چې موږ پرې نوم ويندويي ايښى تړلي دي 

. همدا راپورونه په دوه ډوله ويشالى شو

:اول

 له مركې پرته راپور

د  هرډول شرطونو ته اړتيا لري او هغه څيزونو ته چې وروسـته بـه ويندويۍچې داډول راپور

. وويل شي هم اړتيا لري

: دوهم

 راپور له مركې سره

 څخـه آسـانه دى؟ يـو ويانـد چـېد تمـرين او وينـدويۍ څـوك وايـي چـې راپـور دسـټوډيو لـه

ي چې كاريې له يو راپورڅخه ګران دى چې هغـه يـواځې مطالعې وخت لري څرنګه تصور كو

. يو وخت لري چې خپل راپور وړاندې كړي

د سټوډيو هر وياند كوالى شي په راډيو يا ټلويزيون كې ژوندى پروګرام وړاندې كړي يـا آيا

. هم له واټونو او سختوسيمو څخه معلومات وړاندې كړي؟ خونه 

 له بيالبيلـو كـسانو سـره مركـو تـه اړ دى پـه ټولوهغـو څـه هغه راپورټر چې په خپل راپور كې

يوځل بيا يادونه كوو چې دمركې ټولـو قوانينـو. چېد مركې په برخه كې مو وويل پابند دى

.ته هم اړتيا لري خو خپل ځانګړي مسايل هم لري 

. په كلي توګه په راپور كې دوه څيزونه بايد مراعات شي

 كالمي اړخ: الف

 اړخ فني:ب

: اړخ كالمي: الف

:اول

مـثالً كلـه چـې لـه يـو ماشـوم سـره ديـوې.ئ ترخپله وسه له هرچاسره په خپلـه ژبـه خبـرې وكـړ

كړئمسلې په اړه خبرې كو  سـره آسانۍ خپل مطلـب تـه پـهئ كه ورسره دهغه په ژبه خبرې ونه

ش له.. ميرمنې سرهئ رسيدالى له كورنئنه د بهرنيو چارو . وزير سره او همدا راز

، له ميرمنې سره په خپله كـورن  ژبـه او لـه وزيـر سـره هـم پـه هغـهئله ماشوم سره په ماشومانه

او. چې لدې وړاندې وويل شولئلهجه اوطرز سره خبرې وكړ  ... مناسب لحن، سن، كلتور

:دوهم
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پئدهر كس واقعي نظر واور  ه يوه خوله، ډير كله كه موږ په يو ټول كې وو نو كه څلور كسان

 لـه بيالبيلـو كـسانو څخـهئيوه موضوع تاييد كړي موږ يې هم تاييـدوو نـو تاسـې هڅـه وكـړ

.ئ، او ددې په ترڅ كې خپل نظر هم په جيب كې كيږدئبيالبيل نظرونه واور

:ريمد

 ياهم له يوې كلي پوښتنې څخه وروسـته جزيـي پوښـتنېئله خلكوڅخه كلي پوښتنه مه كو

.ه چې ښايي هغوى ستاسې دپوښتنې هر جز ته ځواب ونه لريځكئمه مطرح كو

د ميكروفون په وړاندې ډير خلك سره وارخطا شـي نوهلـه بايـده ده چـې ډيـره او دخبرياالنو

. مو پوښتنه ساده اوځواب يې هم ساده وي

:څلورم

ره تاسـې بايـد لـه خلكـوسـ ...، تاسې يـو خبريـال ياسـت نـه قاضـي يـائ خلك مه محاكمه كو

. چې نه غوسه ورشي او نه هم خجالتشيئداسې خبرې وكړ

.ئعبارت تاسې له خلكو سره خلكشياپه بل

:پنځم

 چـې ځـوابئدخبرواترو لپآره غوره كيدونكو كسانو ته په پام سره داسې پوښتنه مطرح كړ

. يې ګټور او رغنده وي

م :شپږ

.ئ كوم څه چې په تصوير كې شته پوښتنه يې مه كو

ډير وخت زموږ په تلويزيونونو كې داسې شوي دي چې يو څوك ښـه ګـورې چـې هغـه دى څـه

 كوي خو بياهم خبريال ورځي ترې پوښتنه كوي څه كار كوې؟ 

له ځان سره مې وويـل كاشـكي اوس خـو دا كـس پـه پـورې. يوځل مې همداسې څه څيز كتلو

؟ وخاندي او ورته ووايي چې مګرپه خپله سترګې نه لرېچ ې داڅه كوم اخته يم

:م اوو

 دهغه چالپاره چې وروستى كس دى اوخپل نهايي نظر وړانـدې كـوي دنـورو خلكـو نظرونـه

.ئهم بيان كړ

.ئاو بيا وروسته ترې اخري پټ څيزونه وپوښت

: اړخ فني
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د خپراوي لپاره وړانـدې كـړ  ، دغـه ټكـي بايـد پـه نظـر كـېئددې لپاره چې ښه تصوير او غږ

.ئولر

:اول

 دتصوير بك ګرونډ ته مو پام وي، وړاندې لدې هم اشاره وشوه چېد شاوخوا تصوير بايد

. ليدونكى له اصلي مطلب څخه بلې خواته متوجه نكړي

سـئكله چې تاسېد جامو ديوې هټ مثالً د ړكونود وضـعيت پـه اړه په مـخ كـې لـه يـو چاسـره

هټئخبرې كو  كې جامو ته وي ښـآيي ستاسـې دخبـرو مهمـې برخـېئ نودليدونكي به ډير په

يې له نظر تيرې نشي، همدارنګه ديوالي تبليغاتو او نورو څيزونو ته هم بايد تـر وسـه وسـه 

.ئپام وكړ

كله كله هم خلك سره ټوليږي كمرې ته الس خوځـوي، چـې هلـه بـه لـه راپـور څخـه سـم بنـډار

!ه ستړى نشي لكه دخلكو له بيروباره جوړ شي او ليدونكى به مو له راپور څخه هومر

: دوهم

كلـه چـې تاسـې پـه آزاده. نور ستاسې دتصوير په روښانتيا او شفافيت كې مهـم رول لوبـوي

 يـــاموئ چـــېد ونـــو دښــاخونو او پـــاڼود پـــاڼو ســـيورئ ځيــر واوســـئفــضا كـــې خبـــرې كـــو 

. مو دتصوير روښانتيا داغي نه كړي  ...ئدميكروفون سيور

 چې مركه كوونكى مو داسې لوري تـهويئ او هڅه وكړئ په نظر كې ونيسئورلئدروښناي

.ئ ښه تصوير يې ثبتكړئچې ښه وكوالىش

كه څه هم داځينې څيزونه په كمره مين ياتخنيكر پورې اړونـديږي خـو داچـې خبـره لـه راپـور

. څخه ده دلته مو يې يادول اړين وبلل 

: دريم

 تـرمنځد مـايكروفون حركـت دغـږ پـه يـوډول والـي كـې ډيـرد مركه كوونكي او ځوابوونكي

اغيز لري ډير وخت داسې كيږي چې خبريال خپل مايك نه خوځوي او دخپراوي په وخت يې

هماغه غږ خپريږي هم چې په سمه توګه اوريدونكى نشي كوالى ستاسې غږ واوري او داغږ 

ي او دخبريـال راپـور بيـا بيا په ايډيټ كې هم نـه شـي سـميدالى كـه سـميږي وخـت ډيـر غـواړ 

. دډير وخت خبره هم نده

: څلورم



71

، چېد هغوى ياجامه سمه نه وي يا يې نظافت سـم نـهئد ځينو كسانو له مركو څخه ډډه وكړ 

يوبـــه هغـــه وي چـــې ستاســـې پرورګـــرام بـــه. وي يـــايې هـــم خبـــرې، حركـــات او ژابلـــې ژوول

. دهمداسې خلكو لپاره وي 

زيونونـو كـې شـته چـې هغـه خلـك چـې پـه كورونـو كـې ناسـت ديد چې داكار زمـوږ پـه تلوي

 غـړي هـم داسـېئداسې خلكو په ليدلو سره خپه كيږي ځكـه چـې دهغـوى ځوانـان او دكـورن 

. احساس كوي چې ښايي داجامه به ښه وي

.ئپه كلي توګه ويلى شو چېد ښه كلتور دخپرولو لپاره هڅه وكړ

ياد كړل ښايي دډيرو دوستانو په نظر څرګنـد او تكـراري هغه څيزونه چې په دې برخه كې مو

دوهـم داچـې ټـول هغـه دوسـتان چـېد لـومړي. وي خو بيا هم ددې څيزونو يادول زيان نه لري 

د راپور په جوړولو پسې ځي پدې څيزونو پوهيږي؟   ځل لپاره

د پورتـهئخو بياهم ستاسې دبرياليتوب په هيله كوالىش  يـادونو له لږ دقت وروسـته زمـوږ

.ئپه ريښتينوالي هم وپوهيږ
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: تبليغاتي ژبه 

د يوې مالي سـرچينې پـه توګـه اهميـت ، سوداګريزو اعالنونو ته نن ورځ راډيو او ټلويزيون

د پروګرامونو  او اړتيا لري، ياپه بل عبارتد پيسو په مقابل كې تبليغد راډيو او ټلويزيون

. يوه لويه برخه جوړوي 

د اوريدونكي يا ويندويۍپه تبليغاتي د رانيولو لپاره د توكود معرفي كولو او دهغه  كې،

، داچې په څه ډول او كوم ځـاى كـې معرفـي كيـږي پـه ، ترټولواړينه خبره ده ليدونكي جلبول

.د څرنګوالي په اړه يې خبرې وكړو ويندويۍموږ پورې اړه نلري، موږ غواړود 

طلـوع او آريانـا كـې بـه تاسـې هـم ليـدلى وي، ځينـې وخـت داسـې نونو لكه زموږ په ټلويزيو

د توكـو معرفـي وي  ، نارينـه ويانـد لوسـتى وي، سوداګريز اعالنونه چېد ښځينه وو لپآره

د ماشومانو لپاره كوم څيز اعالنيږي په داسې لهجـه يـې ثبـت كـړى وي چـې ماشـوم څـه ياهم

.غټان يې هم له اخيستلو ويرولي وي 

: لطفاً الندې مثالونو ته ځير شئ

، مــوټر: اول ، كــور هــوووووووو څــومره عــالي ............ پنځــه ســوه نقــدې جــايزې، كمپيــوټر

. بلې، زه هم فكر كوم ... ههههههه ....يواځې او يواځې عزيزي بانك 

،: دوهم ، خواږه ، خوندور ليواځېد ........ هرځاى، ارزانه يخ هه پوه شـوم ... پاره ماشومانو

.هووووووووم ګل بهار ايس كريم ... 

، ښــه راتلــونكې، ښــه ژونــد، ښــه پــاكي، آســاني، نرمــي،: دريــم ښــه كيفيــت، ښــه مخينــه

. دهرچالپاره هووم. ههه فالنى صابون ...... خوشبويي 

د وطند دښمنانو: ځلورم مالماتـه كـړو او مـخ موږ خپله ايماني او وجداني دنده ګڼو چې،

 پـه دې برخـه كـې مـو مالتـړ وكـړئ، هيڅـوك مـه پريـږدئ چـېئراځـ. په وړاندې ګام كيـږدو 

د ښونځيو سوځونكو ته په خپله سـزا د راتلونكي نسل راتلونكېد اور خوراك كړي، زموږ

. وركړئ 

. ياداسې نور .. 

ونټونـه ولـري او نارينـه هـم لمړىد يو بانك اعالن دى، ښايي په دې بانك كې ښځينه هم اك

خو داچېد نارينه ونډه ډيره ده كه نارينه وياند يـې. په جايزو كې هم ښايي دواړه شريك وي 

. ولولي زه فكر كوم ښه به يې ولوستالى شي 
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په لمړي سر كې چې څوټكي لوستل كيږي كه په ټينګار او ډيرې تلوسې ولوستل شي خونـد 

كې دخپلو خوبونو له پوره كيدو وروسته وايي څومره عـالي يې زياتيږي، بيا په تصويرونو 

خو دا لوستل او ويل بايد له هغه اول سره ډير توپير ولري دا په ډيره تلوسه لوستل كيـږي او 

د يــوئ برخــه راځــي هلتــه لــه ډيــرې خوښــئبيــا كلــه چــېد اعــالن وروســت  وروســته خانــدي او

.ي زه هم فكر كوم ليدونكي ياهغه چا په توګه چې دغه څيز اخلي واي

د ، سندرو او هرڅه ويندويي مهمـه ده كـه ، سازونو په هر اعالن كې له كميوټري تصويرونو

 كيفيت خراب وي ټول اعالن هيڅ كيږي او دامو بايد په ياد وي چېد تلويزيون او ويندويۍ

يـت كيفوينـدويۍ راډيو سوداګريز اعالنونه په تفريحي پروګرامونو كې شامليږي كه يـېد

د خپرونو يعنـيد  خراب وي نه يواځې يېد اعالن خاوند ته ګټه نه رسيږى بلكېد ټلويزيون

د بدرنګ . المل هم كيږيئتفريحي پروګرام

د ماشومانو لپآره دى، دغه اعالن په هغه ډول چېد عزيزي بانك اعالن مو دوهم اعالن بيا

. ولوست لوستالى شو؟ دومره غټ غږ پكې ځايولى شو 

د خپرونې، اعالن او هرڅه ژبه بايد عـاطفي وي، نرمـه وي طبيعي ده چېد ماشومانو لپاره

. له مينې ډكه وي، ترڅو خپل مخاطب چې هغه ماشوم دى له ځانه سره وساتالى شي 

، كه نوموړى اعالن دماشوم په هغه غږ چې خپله ماشوم يې له ځانـه سـره وايـي چـې خونـدور

، يخ، كه په هغه  ډول ثبت شي څومره اغيـز بـه وښـندي همـداراز كـه همـدا مـتن يـو لـوى خوږ

سړى په غټ غږ ولولي مزه به يې څرنګه وي خو زه فكر كوم له ماشومانوبه له سره ايـس كـريم 

. هير كړي 

ځكه چې اعالن شوي توكي زياتره په ښـځينه وو پـورې اړه دريم اعالن دښڅينه وو لپاره دى

 لولي ښايي په هغه توګه چې الزمه وي داعالن حق ادا نه كـړاى شـي لري، دااعالن كه نارينه 

څينې وختد ښځينه وو اعالنونه ځوانانو ته په الس وركوي، چې جلبونكى غـږ ولـري مګـر

داچــې اعــالن دښــځينه وو لپــاره وي دښــڅينه وو پــه غــږ كــېال ښــكلى كيــږي او دښــځينه وو 

جلاحساس  .ب كړي او غږ ښه كوالى شي چې دښځينه وو نظر

 سره به ووايو چې زموږ په تلويزيون او راډيوګانو كـېد سـوداګريزو اعالنونـوئپه خواشين

د چـې دا دنومـوړو اعالنونـو اغيـز هـم. ژبې ته څـومره پاملرنـه نـه كيـږي ويندويۍكيفيت او

. كموي 

ويي له بلې خوا زموږ په تلويزيونونو كېال تبليغاتي ژبـه يـوډول محـدوده ده او داسـې وينـد

. يې كيږي ته به وايي چېد مړو لپآره اعالنونه كوي 
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، موسـيقي او داسـې نـور مـسايل  بله موضوع هم چې مهمه ده هغه داده چـې داعـالن تـصوير

بايد په نظر كې ونيول شي او ليكوال ياهغه څوك چې اعالن برابروي بايد دې خبرې تـه ځيـر 

.ي هومره به يې مينه وال زيات شي وي چې هرڅومره دهغه ليكنه عامه ګړدود ته نږدېو

د حكومــت يــا پــوځي مــسئولينو لخــوا اعــالن دى چــې بايــد هرڅــومره چــې څلــورم اعــالن هــم

شونې وي په هغه كچه په مناسبه تنده او په عين حال كې په صميمانه لهجه ولوستل شـي يـا 

د توكــ  د بــم او تــوپ ژبــه پكــار وي چــې هرڅــومره غــږ ود پداســې اعالنونــو كــې كلــه كلــه

، كاروونكو او كيفيت سره نږدې وي هومره به بريالى وي . كارندوالي له ډول

زمـوږ پـه ټلويزيونونـو او راډيوګـانو كـې تـردې مهالـه سـوداګريز په ټـول كـې ويلـى شـو چـې

د  ال خپل لومړني ګامونه اخلي خو  كيفيت يې كه ووايو له صفر سره برابر ويندويۍاعالنونه

. وي كړي دى نو مبالغه به مو نه

د  لـه نـورو آرونـو سـره يوځـاى پـه نظـر كـې ونيـول شـي كـه وينـدويۍ دغه پورتـه څـوټكي كـه

. دخداى خوښه وه نو داعالنونو كيفيت به ښه شي

. په ډيره مينه او ستاسې دبرياليتوب په هيله

١٣٨�/٢/٩
 دتهران دنړيوال راډيو ټلويزيون ميلمستون

 تهران ايران
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: يكوال پيژندګوي دل

 جمالزى) الهام(عبداهللا: نوم

 الحاج مولوي عبدالسليم جمالزى: دپالر نوم

�١ داګست ١٩٨٧ ياد ��١٣/�/�٢: دزيږيدونيټه
 ژورناليسټ او وياند: دنده

:آثار

)لنډې كيسې(هندي خالونه.1

) لنډې كيسې(انځورونه.2

)پوليسي كيسې(ګناه كبيره.3

) همدا اثر(دويندويۍفن.4

)يونليك(ريښتياهم خلك خدمت ته اړتيا لري.5

د دروغو، مذهب او تعصب په نوم: ناچاپ.6 د لنډو كيسې ټولګې او ، دوه دوه ناولونه

.دايران يونليك 

.بيالبيلې ژباړې.7

: ويب پاڼه
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:د اړيكو پتې
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