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 یادښت

اوسني رسنیز رقابتي چاپیریال ته پام رسه، چې په افغانستان کې ګڼ ټلویزیونونه 

فعالیت کوي، په تیوریکي او مسـلکي لاـاد د داسـې رسچینـو ا تیـا ده، چـې د خربیـا نو او 

 رسنیو غوښتنو ته ځواب ووايي. 

دولتي او شخيص پوهنتونونو کې   هم د یو شمېر له بده مرغه د افغانستان په 

لسیزو و اندې لکچرنوټونه دود دي او ماصالن ا  دي، چې څلور کاله په پرلپسې توګه پر څو 

وکړي. زموږ په رسنیو کې د ماتوا د تشې، د نوښتګر فکر  ءهمدغو ز و دريس سیسټمونو اتکا

د نشتوايل او ضعف یو  مل همدا دی، چې ماصـالن لـه ز و تیوریـو او نورنالیسـتي نانرونـو 

هغــه څــه، چــې نــا د نړیــوال نورنــالیزم لــه بهیــره غورځېــديل او د  ؛نــدې کیــ يرسه ټــولنې تــه و ا

 تاریخ برخه ګرځېديل دي.

کتــاب، چـــې د نومــو ي لـــه څوکلنـــو « ټلویزیــوين خربیـــايل» د نذیراحمــد ســـهار د 

ټلویزیــوين تبربــو رسچینــه اخــا، د افغــان نورنالیســتانو او ماصــالنو لپــاره د نــوې ټلویزیــوين 

نرونو او قواعدو په تړاو یو ښه  رښود دی. په دغـه کتـاب کـې د ټلویزیـوين خربیالۍ او دود نا

خربیــالۍ پــر دود نانرونــو، ټلویزیــوين خــربي ســبکونو، انټرنیټــي او انالیــا ټلویزیــوين تولیــداتو، 

مخاطب پوهنې او ګڼو نورو مسایلو خربې شوې، چې د افغان نورنالیستانو او د نورنالیزم د 

 یې لوستل ګټور دي.نویو  رویانو لپاره 

 دغــــــه کتــــــاب د لوســــــتونکو لــــــه خــــــورا تــــــاوده هــــــرکا رسه مــــــخ شــــــوی. اکســــــوس

د چاپ په ګاڼه پسويل. موږ هیله ما یو، چې د یې  د دویم ځل لپارهویا ي، چې  کتابپلورنځی

دا ډول کتابونو لیکل او چاپ به په افغانستان کې د مسلکي نورنالیزم تیوریکي برخه   پیاو ې 

 کړي او د رسنیو د مسلکي ظرفیت جو ونې اوسمهالو ا تیاوو او غوښتنو ته به ځواب ووايي. 

 درناوی

 کابل -اکسوس کتابپلورنځی



 

 

 

 پراخ رسنیز یون؛ د دود ماتونې پېر
 

نړۍ، چې څومره پـرمخ ځـي، نونـد، وسـایل، تبربـې او انـد دود هـم وررسه 

. د ټکنالونۍ پرمختګ د سلو کلونو تبربې لسو کلونو ته راکمې کړې او بدلی ي

 د څیړنې څو کلا او یو کلا بهیر میاشت او اوونۍ ته را لنډ شوی دی.

په اوسمهالې نړۍ کې د مډرنایزیشا پخوانۍ  رې چارې له منځه تللې او 

اوس ډېر مترکز په رسنیو دی، ځکه رسنۍ کو ی يش خلکو ته فکر او ا خ ورکړي. 

رسـنیزه جګـړه، رسـنیزه ډپلومـايس، ســایرب جګـړه او داسـې نـور هغـه ا ــ الحا  

 دي، چې نا سبا په نړیواله کچه خورا ډېر اورېدل کی ي. 

رنالیزم د یوه داسې مسلک په توګه، چې دار او مدار یې د ټکنالونۍ په نو 

پرمختګ پورې تړلی، هره شیبه د یوه نوي بدلون او پرمختـګ شـاهد دی. پخـوا 

یوازې دوه سکرینونه وو؛ سینام او ټلویزیون، خو اوس موږ د هر چا په  س کې یو 

. دغــه بــدلون پــه ريلــســکریا وینــو او هرڅــوک، هــره شــیبه اطالعــاتو تــه  رسســی 

نورنالیزم کې اخالقي ارونه، یو شمېر تعریفونه هم تر سـووري  نـدې راوسـتي او 

دې تـــه ا تیـــا ده، چـــې د اوســـمهايل انالیـــا او ډیبیټـــل نورنـــالیزم او نننـــي فعـــال 

 مخاطب د تعریف په اډانه کې نوې دویې او تګالرې وضع يش. 

سايت، خو څـومره، د خربیالۍ ا ل او بنسټ خپل ا الت له ځان رسه 

خربیالۍ او ډیبیټــل ښــاروندچــې د رســنۍ او مخاطــب تــرمنم واټــا کمیــ ي او د 
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رول لوبوي، په همغه کچه رسـنۍ او  نورنالیزم په ساحه کې مخاطب یو تعاما

رسنیزې کړۍ مکلفې دي، چې خپلې ز ې دویې، تعریفونه او ارونه تازه کړي. د 

ټلویزیون کې د خپلخوښي انتخاب پر  رسنیو نننی مخاطب په انالیا او انټرنیټي

ساعته د یوې رسنۍ خپرونې وګوري.  ۷۱نه دی، چې  ا بنسټ عمل کوي او نور 

ــــو ا یکــــو د رســــنیو د  د ویــــډیو لې دوونکــــو شــــبکو پراختیــــا او انالیــــا ویــــډیو او اډی

د که چلوونکو پر و اندې یو سخت او رقابتي رسنیز چاپېریال رامنځته کړی، چې 

 تیاوې او غوښتنې درک نـه يش، لـه اوسـني رسـنیز بهیـر رسه یـې دغه چاپیریال ا

 همګامه تګ ستونزما دی. 

پرونۍ دویې او رسنیزې تګالرې او کړنالرې د دودیزو رسنیو د عمل پـه رڼـا 

ــــنیو رســــــنیزو  ــــې مــــــوږ د اوســ ــــا داده چــ ــــا ورځــــــې تزاضــ ــ ــــع شــــــوېخو د ن ــــې وضــ کــ

و. پــروين خــربي وسایلو/مســایلو پــه پــام کــې نیولــو رسه خپلــې کــړنالرې بــدلې کــړ 

سبکونه او د خرب او رپوټ لس ډوله تعریف په اوسمهايل رسنیز ډګر کې د پلیتابه 

( کــې دود ټلویزیـــوين تګــالرې او خـــربي IPTVو  نــه دي. پــه انټرنیټـــي ټلویزیــون)

سبکونه نه شو کارو ی، ځکه پر انټرنیټ د لید او م العې بڼه له دود رسنیو رسه 

یزیون مخاطبان یو ساعته خپرونه نه ګوري او موږ ا  یو، توپیر کوي. پر انټرنیټي ټلو

دقیزـو پـورې خپرونـې ورتـه تولیـد  ۷۲تـر  ۳۲چې په یوه نوي سبک او لید بڼې له 

 کړو. 

نــا خــرب یــوازې پــه ســخت او نــرم خــرب ویشــل کیــ ي او د فیچــري او خــربي 

 لیکنو ترمنم د اديب او نورنالیستي تعریفونو پربنسټ، چې کومې کرښې اېستل

 کېدې، په اوسمهايل نورنالیزم کې دغه کرښې او پولې  نګې شوې دي. 
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موږ د خربیالۍ د تګالرو له مخې د پېښو د پوښښ لپاره د مسـلکي ارونـو 

ترڅنګ یو لړ اخالقي ارونه هم لرو، چې نورنالیستان یې په رعایـت مکلـف ګڼـل 

خربیـا نو تـه د کی ي، خو دلته د حزوقو او اخالقو ترمنم ټکر هم پېښی ي، چـې 

 ې را ټوکوي. نعمل په ډګر کې ستونزې او پوښت

پـه ټــولنیزو شــبکو لکـه یوټیــوب، ټــویټر او فیســبوک کـې ګــڼ داســې م الــب 

يس پـه څېـر سـرې رسـنۍ یـې پـه  راځي، چې د يس ایا ایا، البزیـرې او يب يب

خپلو مهمـو خـربي رسویسـونو کـې خپـروي، خـو دا سـتونزمنه ده، چـې تشـخی  

خربیالۍ رجاان ښاروندویډیو او عکس ا ا رسچینه کومه ده؟ د  يش، د خرب،

او مخ پر ودې یون له رسنیو د رسچینې د تشخی  ځواک اخستی، ځکه په ډېری 

نـوم راځـي. پـه دې توګـه  Up loader دا ډول ویډیوګانو کې نه کـوډ او نـه هـم د

ا بیا دغه ا ل، چې خربیا ن باید خپلې رسچینې دقیزې کړي، له هغوی رسه بی

 ا یکې ونیيس، په انالیا او انټرنیټي خربیالۍ کې ډېر د پلیتابه و  نه دی. 

د خربي چینلونو په پراختیا رسه د بیړنیو خربونو خپراوی د شیبو عمل دی، 

خو د چټکتیا په دغه شـیبه يـي پـړاو کـې هـیې داسـې ځـانګړي قـوانیا او کـړنالرې 

مرسته وکړي. په بیړنیو خربونو  نشته، چې له خربیا نو رسه په چټک خپراوي کې

، په داسې حال کې، چې پخوانۍ دویې بسنه کې يیوه رسچینه پر کې نا یوازې 

دوه او درې رسچینې  زمې ګڼي.پر دې رسبېره، موږ د نړیوالو رسنیو د اطالعاتو 

له یوه داسې بهیر رسه مخ یو، چې له څیلمې په ناڅرګندو رسچینـو عمـل کـوي. 

رنـالیزم د اخالقـو او ارونـو بنسـټګرې ګڼـل کیـ ي، نـا یـې د هغه رسنۍ، چـې د نو 

 خرب او اطالع ډېره برخه پر ناڅرګندو او نوم نه ښودونکو رسچینو راڅرخي.
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موږ د نورنالیزم یو ا خ بوختیا او رسګرمي دومره ټینګه کړې، چې د روزنې او 

و د ټولنیز مسوولیت چارې رانه پاتې دي.ایا پر دې فکر شوی، چـې پـر مخاطبـان

یوه فلم، رسیال، یا بلې تفریاي خپرونې منفي او مثبت اغیز څومره دی؟ یا دا، 

چې ټلویزیون او هره بله رسنۍ دا حق لري، چې یوازې د اقتصادي ا خ په پام کې 

نیولو رسه یې، چې څه ز ه وي هغه خپاره کړي؟ یا هم د واقعیت او حزیزت تر 

تونو او پېښو مترکز شوی دی؟ موږ، منم انډول ساتل شوی او که یوازې پر واقعی

چې د پېښو بیړين خربونه ورکوو او چټـک خپـراوي تـه د نورنـالیزم د یـوه ا ـل پـه 

توګه لومړیتوب ورکوو، کله مو هم د پېښو پر رسنیز مدیریت فکر کړی؟ دا هغه 

 . ځوابول یې حتمي ديپوښتنې دي، چې 

تونه) د پیغــام پــه خربیــالۍ کــې داخــا جو ښــچــې ووایــو  بايــدپــه ټولــه کــې 

رسچینې او پیغام لی دوونکي وسایل او تبهیزا ( اقتصادي فکر او نظر، د ا یکو 

بدل شوي او دا ددې غوښتنه کوي،  ډېرىرسچینې او  رې چارې او څیړنالرې 

چې د رسنیو کارپوهان پر خپلو پخوانیو تعریفونو او وضع کړو دویـو لـه رسه غـور 

 سم قواعد وضع کړي. وکړي او د نوي پېر له غوښتنو رسه

دمګړۍ د اطالعاتو چټک بهیر او د ټکنالونۍ په اقتصاد او ا تیا و   وېش، 

فکري فا لې کمې کړې او تبربې او د افکـارو د تبـادلې  -د افرادو ترمنم علمي

بهیر ترپخواچټک شوی دی. نا ختیم ا  نه دی، چې یوازې د لویدیم پر پله پـل 

مه پیړۍ د بدلون ۷۳یې د کاڼي کرښه وبويل.  کی دي، یا تبربه، تعریف او عمل

پېړۍ ده او دا فکر باید په ختیزو ټولنو کې هم نور ما  يش، چې  نوښتګر فکر، 

 دايت وګڼي.ر نوېستنې او تعریف او توضېح یوازې وا
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په دغه کتاب کې له «ټلویزیوين خربیايل»د مې دې مسالې ته په پام رسه 

، چې یـو شـمېر نورنالیسـتي نانرونـو تـه لـه کړېپخوا په متفاوته او ساده نبه هڅه 

او هغــه څـــه تعریــف، توضـــیح او پـــه  کـــړما تیــا رسه ســـم ډولونــه او ســـبکونه وضــع 

 .تر اوسه بکر پاتې دي، چې مبېالبېلو بڼو ووېش

دغه کتاب په ټلویزیون کې د خربیال، ویاند، پروډیورس او د نرشاتو د رییس 

نو تبربو ماصول دی او هڅه مې کل څواو مسوول مدیر په توګه زما د شاوخوا 

کړې، چې د دود څیزونو ترڅنګ یو لړ داسې مسایل هم را وسپړم، چې تر اوسه 

کتـاب د لوسـتونکو لـه  ،خوشاله یـم ، چـې پـه لـومړي چـاپ کـې. کم سپړل شوي

پـــراخ هـــرکا رسه مـــخ شـــوی، پـــه دویـــم چـــاپ کـــې مـــې کوښـــښ کـــړی، چـــې یـــولړ 

دغه کتاب د نورنالیزم د ډګر  رویانو تـه بـې  هیله ما یمراومل.پکې بدلونونه هم 

 ګټې او تکرار خربې نه وي.

 نذیراحمد سهار

 ، تلهل کال۳۱۳۱کابل نیوز، 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳ 

 نرمه او سخته خربيايل

د ټکنالونۍ پرمختګ او نورو رسنوزو وسايلو د خرب او خربيالۍ بڼه هم تر يوه 

الۍ يبهري وده کوي، په همدې کچه د خرببريده بدله کړې ده . څومره، چې دغه 

وه يکېده او هر  ګڼلدوولس ډوله  -ل هم بدلون مومي. پخوا خرب لس ي رې او وسا

یوازې د ف، جوله او سبک ورکول کېده، خو اوس هغه اوږدې نسخې يته بېل تعر

 سخت او نرم خرب په چوکاټ کې رالنډی ي.

او نوزونه هغه موضوعا  وو،  پان، تود موټرو ټکر، د واورې ښويېدل، زلزلهپخوا

د وخت په تېرېدو رسه په  ، خورپوټونو  ته کار ورکاوه ونو اوچې په ورځو ورځويې خرب 

اوس رسنۍسهارنۍ چاودنه په ماښامني ي رپوټونو کې بدلونونه راغلل. او خرب  خرب
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رسویس کې په همغه سخت خرب او رسچپه هرم سټایل کې نه ور کوي، بلکې په 

نه د کل پر لور بوځي او په  ءیوې داسې  انې لټه کوي، چې پېښه له جز پېښه کې د 

مخاطبانو کې تلوسه او له پېښې او موضوع رسه د هغوی راښکون وسايت. په بله 

 وینا، دلته نرم بیان او نرمه خربیايل کاری ي.

یوازې تر خرب مادوده نه ده. دمګړۍ  ا  الح د نرم او سخت خرب 

ېری نوې نوېستنې هم په همدې جامه کې راوځي. که چېرې ټکنالونیک وسایل او ډ

د خرب او خربیالۍ بهیر ته ځیر شو، له دوه ډوله پېښو رسه مخ کی و. یو ډول یې تودې 

پېښې دي، چې د تودو یا سختو خربونو په قالب کې راځي او دویم ډول یې نرم د 

 .يد نرمو خربونو په قالب کې راځوخت له قیده ويت مسایل دي، چې 

ز ووی بنسټوپه سختو قالبونو کې د پېښې سماليس خپراوی او د وخت پامن

وه يو ساعت، يا الوتکې د پرېوتو خرب ينه شو کو ی د مبي چاودنې،  ږرول لري. مو

وه اوونۍ وروسته خپور کړو، ځکه دغسې خربونه د وخت تابع دي او پر يا يورځ او 

وې بېلې يله  د فیچر په بڼه وضوعخو که چېرې موږ همدغه م ،د خپاره يشيوخت با

ا نو کېدای يش، چې موږ نرمه وړو او د پېښې نور عاطفي ا خونه راسپړو، بوې څيزاو

ا د سختو پېښو يا د نرم خرب چوکاټ وکاروو.نرم خربونه ډېری پر نرمو پېښو، يخربيايل 

 .ي وکل کوعاطفي ا خونو ل –پر نرمو او پاروونکو 

د خرب ډېری نړیوال کارپوهان په سخت او نرم خرب متفق دي، خو پوښتنه 

داده، چې ولې یوازې خرب؟په راډیو، ټلویزیون ، انالیا او چاپي رسنیو کې د سخت او 

او سختې او نرمې ویډیو  سخت او نرم عکسنرم رپوټ، سختې او نرمې مرکې، 

ا  الحا  ” سخت او نرم“ . دغو بېلګو ته په پام رسه، ديبېلګې هم خورا ډېرې د
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ې په خرب پورې نه ماددی ي، بلکې د خربیالۍ پر نورو نانرونو یا په ټوله کې پر ز واي

 سختې او نرمې خربیالۍ هم اطالقی ي.

د یوه ځامنرګي بریدګر عکس او تصویر سخت دي او خپرول یې هم کېدای 

له لوبغا ي  تاسې، چې کله له یوه هرنمند، سندرغا ي، یا د سیناميش سخت وي. 

رسه مرکه کوئ، په حزیزت کې نرمه خربيايل کوئ، ځکه هرني مسایل د خلکو له 

 ټینګوي او هغوی له دا و  مسایلو رسه راښکون ښوي. يطبعیت رسه نېغ ا یک

یوه دغسې د یوې چاودنې، الوتکې پرېوتو، د یوه چارواکي د استعفا،  

د یرغملګرو د ډلې له مرش رسه سیاستوال، د وسله والو له یوه قوماندان، یا هم 

خربیالۍ بڼه غوره کوي. ستاسې سخته مرکې یا سختې بیا د سختې خربې اترې 

مرکه، یا سخت رپوټ، له پېښې رسه مستزیم ا یکي لري او باید د چټکتیا ا ل پکې 

خوندي وساتئ. کله، چې تاسې چټک رپوټ یا مرکه ورکوئ، طبیعي ده، چې 

هم پکې کاروئ او دا د سختې خربیالۍ لومړنی لیکنی سبک  )رسچپه هرم(چټک

 سمبول دی.

 

 سخت او نرم چاپیریال

د سخت او نرم خرب بڼې او څرنګتیا ته په پام رسه، د هغو د تولید او حصول 

چاپېریالونه هم رسه توپیر کوي. په سختو خربونو کې د خرب چاپیریال سخت او له 

ګواښه ډک وي. لکه د برید، یرغمل، کودتا او جګړې پرمهال رپوټ ورکول. دا تر ډېره 

. دلته خربیال له یوه ګواښناک چاپېریال نه له جګړه ییزې خربیالۍ رسه ورته والی لري

رپوټ ورکوي او رپوټ او خرب یې ځکه باید سخت خپور يش، چې د وخت او 
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یا د ا ل تابع دی. که ل  هم ستاسې خرب او رپوټ وځنډی ي، ستاسې ا ا تچټک

به په اوبو  هويش، ځکه له تاسې پرته ډېر داسې نور کسان هم شته، چې  يخوار 

 غوا ي خپلو ا وندو رسنیو ته تر نورو مخکې خرب یا رپوټ ورکړي.

د نرم چاپېریال خربیايل له سماليس ګواښونو تشه ده، خو دا هم نه يش ویل 

س د  ي. تاسې که همدا او وکېدای، چې خربیال به له ګواښ رسه نه پکې مخ ک

کانکور ازموینو یا د ما اردو د البسې د قرارداد پر رس څیړنه وکړئ او د نرمې خربیالۍ 

په توګه یې رپوټ جو وئ، ښايي ډېر نر د قراردادیانو او مافیا له ګواښ رسه مخ شئ، 

خو د هرني مرکو، د پېښو د شاځمکې، وليس مسایلو، ټولنې، ښار، ورزش، 

 نه ه څېر مسایل به ډېر ستاسې لپاره جنبال پاروونکيټرافیکي ستونزو او ټرانسپورټ پ

دا و  مسایل ډېری په فر ت او ډاډه ز ه را سپړل کی ي. په ټولیز ډول د سختې 1وي.

او نرمې خربیالۍ چاپیریالونه یو تربله توپیر کوي، خو داسې پېښې هم شته، چې د 

 خربیال لپاره سخت چاپیریال په نرم او نرم هغه په سخت ا وي.

 

 سخته او نرمه ګډه بڼه

تاسې له یوه مهم سیاستوال رسه ځانګړې مرکه کوئ، یا د هغه د یوې عادي 

غونډې رپوټ ورکوئ، ناڅاپه ډزې کی ي او ستاسې مرکچي پر رس لګي. تاسې دغه 

 مهال سخت خرب ته ا یاست او مخاطبان هم له تاسې یو ورته څیز غوا ي.

ستاسې دویم ګام به په نرمه خربیايل و   وي، ځکه تاسې له خپل مرکچي رسه 

نا دې نه وي، سبا نه، بله ورځ خربې کړې، د هغه تازه کلیپونه، غ  او تصویر لرئ. 

                                                           
 ته مراجعه وکړئ « خرب؟» د خربي چاپیریال د   ښې پېژندنې لپاره زما نوي کتاب  -1
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وروستۍ خربې دا ټول له تاسې نه د یوه او  د هغه خاطرې، شکایتونهیې خپاره کړئ. 

لب غوا ي. د مخاطبانو لپاره هم دا قا او فیچر ، یا نرم خربي رپوټنرم خرب

راښکونکې ده، چې یوازې د خرب او تصویر خپراوي پرځای د ا وند کس خربې او 

 له  ره نه يش کېدای.په بخاطرې واوري او دا له نرم لیکني قالب پرته 

 یوشمېردا کار د سخت او نرم خرب په ګډه بڼه کې هم کېدای يش، ځکه د 

، چې ویندوی یې لويل( د سخت خرب په بڼه وي، Read اټلویزیوين خربونو انټرو)ی

، یا اطالع او نرمه بڼه غوره کوي. دا د نرمې او سختې خربیالۍیوڅه خو رپوټ یې 

 دودپه ټلویزیونونو کې د یې دی، چې دمګړۍ  (Infotainment) سټایلګډ  تفریح

کې رسچپه هرم د خرب انټرو ته ځي،  سټایل.په دا ډول نیولی دیځای  سټایلونونورو 

، ګیاليس او یا هم له پېښې رسه همغ ي نور دایرويخو په رپوټ کې کیسه ییز، 

لیکنو ترمنم  اديب -سبکونه کارول کی ي. دا په دې معنا ده، چې د خربي او فیچري

 .ديپخوانۍ پولې ماتې شوې 

یرنـه زیـ وي او نرم خربونه ډېری په خلکو کې د خوښۍ، عاطفې او راښکون انګ

 .وي مسایل يماور یې هم ډېری عاطفي، تفریاي او بوختوونک

 

 خرب، د رپوټ لیکنې لومړنی ګام

 .خرب پولو يسخت یا بیړين پېښې په او و ې په نړۍ کې معمو  سرې 

ډېری بیړين خربونه پر مهمو پېښو راڅرخي او خربیا ن یې تر پوښښ وروسته پر 

رپوټ خرب او  رپوټ کار کوي. دا موږ ته دا جرا  راکوي، چې ووایو بیړنی خرب د 

 لیکنې پیل دی. 
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 تازه که بیړنی؟

یو شمېر رسنۍ او خربیا ن په تازه او بیړين خرب کې مغال ه کوي او دوا ه په یوه 

 او تازه عامه معنا ورکوي. ېکې راويل، خو حزیزت دادی،چې بیړنی ځانګړ تعریف 

د رسنیو خربخونې ته رسېدونکي ټول خربونه تازه دي، ځکه خرب، چې تازه نه 

وي خرب نه دی، خو ټول تازه خربونه بیړين نه دي. موږ هره ورځ د وسله والو جنګیالیو 

و  مسایلو ګڼ خربونه لرو، چې دا ټول د ونل کېدو، نښتو، ټکر، و و چاودنو او نورو دا

 تازه خربونه دي.

ډېری هغو خربونو ته ویل کی ي، چې مهم او  "Breaking news" یا بیړين

 ناڅاپي پېښی ي او د یوه ټلویزیون عادي خپرونې ورته ق ع کی ي.

که تاسې د فساد ضد ادارې له رییس رسه مرکه کوئ او هغه په خپله مرکه کې 

ې د برېښنا وزیر په څلورو پرونو کې څلور میلیونه ډالره درغا کړې یا په ډاګه کړي، چ

 له مساپرو ډکه یوه الوتکه را پرېوځي، دا ستاسې لپاره بیړين خربونه دي.

د الوتکې پرېوتو خرب لپاره رسنۍ خپلې عادي خپرونې ق ع کوي، خو د درغلۍ 

 ېرب یــوازې لــه ا ونــدد خـرب لپــاره کــه خپرونــې ق ــع نـه يش پــروا نــه کــوي، ځکــه دغـه خــ

رسنۍ رسه دی او نورې رسـنۍ یـې نـه لـري. پـه مهمـو خربونـو کـې ځنـډ، یـا د افغـاين 

ټلویزیونونو په څېر شپې ته یې ساتل دا خ ر درلـودای يش، چـې همـدا موضـوع یـوه 

 بله رسنۍ هم ومومي، یا ستاسې له خربخونې درز وکړي او بل ځای خپره يش.

سخت خربونه دي، چې خربخونې ته په ناڅاپي بیړين خربونه ډېری غیر پالين 

توګه رسی ي، خو له بده مرغه نا سبا په کورنیو او نړیوالو رسنیو کې تازه او بیړنیو دوا و 

 اطالع ته د ۍنړ لوم ېښېد پ  رزیټکلیمه کارول کی ي.رو  Breaking خربونو ته د
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Alert معلوماتو ته ېاو ورپس Newsbreak خربونه د  ولهډ ه  کاروي. دا دوا

په تازه  یې یاځاو  يی خوندي ک وڼاو کورپا ایپر سکر ویرسن ایاو انال ونونویزیلوټ

په سلو  Newsbreak خربونه ينیړ . بيی ک (Replace)معلوماتو نه عوض

او  يی ک ودلښ نهی. دلته د خرب رسچيډی راغون ېک رافونوګپارا ویدوه در ایمو،یکل

خرب وروسته، خرب  ينیړ تر ب رزیټ. رويی ک لیو وابځته  تنوښپو  رتهیچا، کله او چ ه،څ

 ېچ ي،ی ک کلیل "trunk story" ای (Wrap up) خرب ید پا ېتازه کوي او ورپس

 ل  راو ا یجزئ ړد خرب بشپ ېک ونویبويل. دلته په شاوخوا اتو سوو و یېخرب  ړبشپ

 .يی ک

شبکو پر  وينیزیلوټيب، يس  ا،یا س،یا م،یاو ا اېا ا،ېيس ا وز،ید فاکس ن 

د مخاطبانو د جذب په موخه تازه  یې لهځر ډی ېچ وي،ښ نهڅیړ  ېخربونو شو  وینیړ ب

 ينیړ ب وزیفاکس ن ېده. هغه خربونه، چ ېخربونو ا  الح کارول وینیړ خربونو ته د ب

 ينیړ ب وزی. فاکس ندلېخپر ې ند امهترن ښښد نوندي پو  ېک اېا اېخپرول، په يس ا

 Just Inایا ای، يس ا Flash Newsيب يس ایا سیا می، اNews Alertخرب ته 

 خه  ا  الحا  کارويل، خو که له مسلکي ا  Happening Nowوزین ورویاو 

  Breaking newsمعنا ورکوي او د  ګړېانځيش، دا هره ا  الح خپله  لڅیړ و 

اطالع  ۍنړ د لوم ېښېد پ  News Alert ای ګا ا موخه نه افاده کوي. خربي زن

 یداېپرمهال هم کار  دوېک تهځد رامن وېښپ روډېد  ای کید خربونو د تراف ګنڅتر 

کاروي، د بیړين خرب لپاره بده  MSNBC، چې ډېری یې Flash Newsيش. 

 happeningاو Just nowا  الح نه ده، ځکه فلش د ناڅاپي معنا ورکوي، خو د 

nowمعناوې ورکوي.  دوا ېلیمې بیړين او تازه ک 
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 ورکړو؟ بیړنی خرب څنګه

ساعته  يف رسويس نه لري، د بوړين خرب لومړين ۷۱يو شمېر چونلونه، چې 

 وا  په ټوکر يا رسه پټه کې ور کوي. ئجز 

دغلته يوازې د پېښې څه او چېرته پوښتنو ته ځوابونه ورکول کو ي، چې د 

 پېښې ډول او ځای يا مکان ښوي.د ټلويزيوين مديرانو دويم کار د بوړين خرب تر زيګنال

واتو خپرول دي. کېدای يش په ئ ندې د ويندويانو له  رې د خرب د لومړنوو جز 

طبوعي او ناڅاپي پېښو کې تاسې تصوير ونه لرئ، خو په غري طبوعي او پوشبوني و  

 يش. یپېښو کې دا کار په نوندۍ بڼه کېدا

د کابل په منډيي کې اور لګو ي، تاسې د اور له سومې سماليس تصوير نه 

پورې ستاسې او را ستنېدو شئ ورکو ی، ځکه د خربيال او کمره مني تر رسېدو 

ستاسې لومړنی کار د ټوکر تېرول او په کمو  دلتهدقوزې وخت لګو ي.  دېرشل ترل ه 

رسه سم ستاسې لومړنی کار  واتو د بوړين خرب خپرول دي. سومې ته له رسېدوئجز 

امکان نه وي، تاسې بايد  پوښښ يف  پېښې دبايد تصوير اخستل وي، که د

 سماليس خپل پنځه دقوزه يي تصوير د موټرچلوونکي په  س دفر ته ولو ئ.
 

 تصوير یلومړن

 !لومړنی تصوير تر لومړين خرب ارزښتناک دی

کچه د مخاطبانو  څومره، چې تاسې خپل تصوير نر خپور کړئ، په همغه

 رضايت تر سه کوئ.د خربخونې يو شمېر کارکوونکي، يا مديران لومړی تصوير کپچر

، چې تصوير ئکوي او بوا يې خپروي، خو په بوړين خرب کې تاسې ا  نه ي او ایډیټ

نه پلې  (VTR) کپچر او ايډيټ کړئ. تاسې کو ی شئ خپل کسټ له ډي ويکم
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ربونو او پېښو کې مباز دی، خو که د پېښې تصويرونه کړئ. دا کار يوازې په بوړنوو خ

وي، بوا يې ايډيټ رضوري دی.دلته سخت تصوير هغو  ( Hard video) سخت

تصويرونو ته ويل کو ي، چې پر مخاطبانو يې رواين اغوزې منفي وي. لکه د ځامنرګي 

د مړو  بريد په پېښه کې د قربانوانو ټوټې ټوټې غوښې، د هغوی د بدن نور غړي او يا

 بوږنوونکي تصويرونه او داسې نور.

 

 ټيليفوين اړيکه

 ستاسې بل مسلکي ګام له سټوډيو رسه مستزومه ټولوفوين ا يکه ده.

دې ته مه منتظر کو ئ، چې د خربخونې مسوو ن تاسې ته زنګ ووهي، دا کار 

د  پخپله وکړئ او په سټوډيو کې د ناست وياند پوښتنو ته غوږ شئ. کله کله خربيا ن

ويندويانو غ  نه اوري، په دې  ور  کې د ټولوفوين متاس تر غوڅېدو پورې خپلو 

يش ستاسې غ  په سټوډيو کې شفاف وي. د  یخربو ته ادامه ورکړئ، ځکه کېدا

پوښتنې کوي، تاسې بايد يوازې  ی، که چېرې ويندو ئږ اوسومزابل ا خ غ  ته هم غ

 خاطب تېښتې ته ا  کو ي.يش م ی، ځکه که دوه غ ونه رسه يوځاسئغوږ ونو

له تاسې رسه دوميه ا يکه له سټوډيو يا خربخونې نوول کو ي، تاسې نور ا نه 

. ستاسې په ټولوفون کې بايد دومره کريډټ موجود هئياست، چې دفر ته زنګ وو 

، نورې کسټې را وغوا ئ، يا د پېښې ئوي، چې موټرچلوونکي ته پرې زنګ ووه

 پرې ور کړئ.ا  وئوي جز يا نپرمهال د بلې پېښې خرب 

ډېر ځله داسې پېښو ي، چې  له يوې چاودنې وروسته بله چاودنه کو ي، يا د 

يوې ودانۍ له نړېدو وروسته، بله ودانۍ نړي ي. د ځاين امنوت د خونديتابه ترڅنګ، 

 یپرې نه ږدئ. دغه راز د پېښې په ځا یدې ته هم بايد ځري وئ، چې نر د پېښې ځا
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ډېر پاتې کېدل هم ګټور نه دي، ځکه کېداى يش خرب مو له ا ا کې له ا توا پرته 

 رسويس پاتې يش.

 

 خربي پوښتنو ته ځواب موندل

څنګه، څومره، چا، څه چېرته، ولې، څه، »په درېوم ګام کې تاسې د پېښې

 پوښتنو ته ځوابونه لټوئ.«وخت

ي، و روښانه ډیر ځله بريد يا چاودنه وي، )چا او ولې( ځوابونه  یکه ځامنرګ

چېرته پوښتنه تاسې د  ځکه وسله وال مخالفان يې ستاسې پر برېښلوک در استوي.

له عوني شاهدانو او  یڅنګه ځواب ډېر  پېښې سیمې ته له ورتګ مخکې معلوموئ.

په پېښه کې له زيامننو افرادو تر سه کو ي. )څومره( رسمي رسچونې روښانوي او څه 

يش.د څومره په برخه کې پر غري رسمي  یوخت د پېښې له ټولو ا خونو پوښتل کېدا

رسچونو )عوني شاهدانو او کارپوهانو( ډډه کول له مسلکي ا خه و  نه دي، دغه 

موضوع کې له ښکولو ا خونو وپوښتل  -پوښتنه بايد له مسوولو چارواکو او يا په پېښه

يش. ډېرځله وسله وال جنګوايل د مرګ نوبلې په برخه کې مبالغه کوي، يا بهرين 

ځواکونه د خپلو تلفاتو کره شمېر نه ښوي، په دغسې مواردو کې تاسې پر عوني 

شئ، خو له رسمي رسچونو يې هم بايد تايود يا رد کړئ.که  یشاهدانو ډډه کو  

پېښې طبوعي وي، ستاسې مهمې پوښتنې ولې او څنګه دي، ځکه دلته د پېښې 

. په دا ډول پېښو کې د ست د يوه څوړونکي رول خپلويې مل پلټل کو ي او نورنال

يش په ځونو طبوعي پېښو  یڅومره، چا او څه وخت ځوابونه هم لټول کو ي. کېدا

کې د )ولې، څنګه او چا( ځوابونه نر پودا نه کړئ، ځکه دا کار پلټنې او څوړنې ته ا توا 

 يش. یدريو نورو هغو رسه ځوابېداپه لري، خو په عمومي ډول څنګه 
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د جمهوريت روغتون د نړېدو په پېښه کې ولې، څنګه او چا پوره پلټنې ته ا توا 

څنګه  داسې پېښو د ولې، څوړنوزه او پلټونکې بڼه خپلوي. دلري، ځکه دلته خربيايل 

تر بشپړو  او چا ځوابونو ته حکومتونه او ادارې رسمي پالوي او کموسوونونه ټاکي او

 .چا د بې پروايي له امله نړېدلې ده ولې، څنګه او دڅوړنو وروسته مالومو ي چې ودانۍ 

 

 ياتو لټونئد خرب د جز 

وا  بشپړوي او تاسې خپل خرب د خپراوي ئدرېوم ګام ستاسې د خرب جز 

د  ،په دغه ګام کې تاسې اضايف تصويرونه، واکسپاپ ته سپارئ.On Air څانګې

 کې يو و  سټنډ اپ ورکوئ. یرسمي رسچونو يا چارواکو غ ونه اخلئ او په پا

ستاسې پر کار رسبېره، په سټوډيو کې مسوول پروډيورسان هم د پېښې په تړاو 

 او کارپوهانو نظرونه اخا. ینويس او د هغو  يله مسوولو چارواکو رسه ا يک
 

 ژوندی پوښښ

 .ید توبړیلوم ویرسن ولوټد نورو  ښښپو  یپرته نوند ویچاپي رسن له

مترکز کوي. په  ایډیم يټپه مل ۍرسن ایاو انال ریپه تصو ونیزیلوټ، په غ وډیرا

 ي،ی کار کي یا پیاو سکا فونیلټی،3ری، وي آ2معمو  اويب ون ېک ښښپو  وينیزیلوټ

 ګېاو وليس جر  ڼۍما ۍوي.د ولسمرش  کو یا فوينیلټیمترکز په  رېډیک وډیخو په را

 ډېمن ېز یاکنټ،ډېغون ايسیس ان،یجر وډغون وګړ انځد ماکمو د  ،ېناست ېمهم

 هڼب ۍپه نوند ۍیېرسن ېهغه موضوعا  دي، چ ېخربي ناست ېاو مهم  ېتر

رول  الید خرب ېک وېښپ ویپرته په نورو نوند دونویاو سرو بر وېښپ عيیخپروي. له طب

                                                           
2 Outside Broadcast Van (OB1\OB Van) 
3 V-Air or wireless HD video 
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ته  یاو پا لیپ اووډاجن اکلوټپه  ډېاو غون ېناست ولډدا  کهځنه وي،   دومره پامو

بهر  په  ډېله غون ای اپډنټس وی ېک یپه رس او پا ډېکار به د غون الیي. د خربی رس

 ټاو مسوو نه رپو  قیدق وېښوي. د پ ېاتر  ېکسانو رسه خرب  لویله دخ ېموضوع ک

 فیمرسته کوي. دلته د   ېک دوېپوه ایتګرنڅپر  تیکول له مخاطبانو رسه د وضع

. ید مسوو نه انتزال په معنا د وېښپاو د  تیریمد زید رسن چیکړ د ک رولټکن ښښپو 

خو که د مسوولو کسانو له  ئ،ی خرب اتویله تازه جزئ ېک ښښپه نوندي پو  لهځر ډی

  .دا به مسلکي عمل نه وي دوئ،ی  ته ل وډیو ټس یېپرته  دییتا

 ېلپاره يواز   ېاپ يا پول و   ډنټخربيا ن د خپل واردمخه س وينیزیلوټر ېشم يو

 ېچ ،ینور  يف اناونس ورکوي.  هغو  ېونځاکتفا کوي، خو  4لوستډ پر شون

وي او له  يف  ړیته ورک يوډو ټواردمخه س ېمنت ي  خپل پوشبوني و ويځخو  ډېشون

په  کهځي، احتواط په موخه کو د یر ډې.دا کار  ي هم خپري  غ یاځيو  ېتصوير رسه ي

په  دوېمهمه وي، د پول ک هډاو که غون يځرو ېت لهځر ډېخربيا ن  ېک ه  يا و   اپډنټس

يا  دوېسمبالوونکي او ساتونکي د بوا بوا پورته ک ډېيش د غون یداېک ې ور  ک

 ڼۍما نهیکال په سپ ۷۲۳۱پر  لځ ړیرسه لوم ېلوستنډ شون له  .يړ خربو اجازه ورنه ک

د هغه وخت د ولسمرشانو حامد کرزي او بارک اوباما په  کاید افغانستان او امر ېک

پر  ېاو د کمر  دهېودر  ۍوکڅپر  الهیخرب نهښځیمخ شوم.  ېخربي ناسته ک هګډ

 .ېولځخو  ډېلپاره شون ېزیدق ېو ید شاوخوا  یې ېاند  و

مترکـــز متنښـــود(  ( يـــف خـــربي چونلونـــو وينـــدويان پـــر پرامپټـــر  ید نـــړۍ د ډېـــر 

 يـې يـوازې لـويل. یکوي.دغلته د پېښـو اطالعـا  پروډيـورسان چمتـو کـوي او وينـدو 

                                                           
4 Lip-read 
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په سټوډيو کې وي او مخاطبانو ته شوبه پر شوبه  یکار ښوګړه داده، چې ويندو ددغه 

یو شمېر رسنۍ پـه بیړنیـو پېښـو کـې لـه ویانـد رسه یـو فرعـي  وا  ورکوي.ئد پېښې جز 

هم کښېنوي، چې له ا ا ویاند رسه (  Presenter’s Friend)ویاند یا ویاندمل

پېښو پرمهال د چونل ټولې خپرونې د مهمو د پېښو په و اندې کولو کې مرسته کوي. 

 واتو او شننې مترکز کوي.ئق ع کو ي او يوازې د په نښه شوې پېښې پر جز 

 

 خربي زنګ څنګه جاري وساتئ؟

کې ټول خربیا ن د پېښو   News Alert په بیړنیو خربونو په ځانګړې توګه

حا تو سیمو ته پر  ر وي، په خربخونه کې هم اکرثیت کسان بوخت وي. په دغسې 

 News څنګه ویندویان خربي زنګ کې په نوندۍ خپرونه کې څه کول په کار دي؟

Alert  ته    نه يش؟پروموګانو همدغسې جاري وسايت او سوداګریزو اعالناتو یا 

په دا ډول وضعیت کې د رسنیو مدیران او پروډیورسان په خربخونه کې درې  رې 

 :لټوي

 يیا ټیلیفوين ا یکسکایپي، له خپلو خربیا نو رسه نوندۍ،  :لومړی

 يا یک له چارواکو او مسوو نو رسه مستزیم ټیلیفوين :دویم

د سکایپ له  رې له کارپوهانو او هغو کسانو رسه ویډیو خربې کول، چې د  :درېیم

 .پېښو په تړاو معلوما  لري

په افغانستان کې د انټرنیټ د کمزورتیا او انټرنیټ ته د هرچا د نه  رسيس له 

ټولنیزې رسنۍ خلک په هومره پراخه کچه نه کاروي لکه په لویدیز کې، یو شمېر امله 

خو په دفرونو او موسساتو کې دا کار کی ي او موږ په دا ډول پېښو کې، چې 
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 ي، ا  یو، چې هغوی د سکایپ، کارپوهان هم له ویرې سټوډیو ته نه حارضی

که چېرې خربیا ن د ایفون او او نورو وسیلو له  رې له سټوډیو رسه ونښلوو. ټیلیفون

 لري، د پېښې له ځایه نوندی( و iPad)يا ګلیکيس په څېر پرمختلا موبایلونه 

او نورې ویډیو خپروونکې ( YouTube) یوټیوبتصویر او خپل غ  هم ورکو ی يش.

 ده. نویو او ارشیفي ویډیو موندنې غوره  رشبکې د 

د پراخېدو (Citizen Journalism) ۍخربیالښاروند په دې وروستیو کې د 

له امله وليس وګړي او نامسلکي کسان د پېښو او موضوعاتو تصویر اخا او د 

ایفون او ګلیکيس په  يس کېمرو او یوټیوب په ګډون یې ټولنیزو شبکو ته ورکوي. د 

خربیالۍ ښاروندڅېر د پرمختللو ګرځند ټیلیفونونو په راوتلو رسه د ویډیو نورنالیزم او 

په برخه کې سهولتونه هم ډېر شوي او عام خلک له دغو موبایلونو په ګټې اخستنې 

رسه کو ی يش تر خربیا نو نر یوټیوب او نورو ټولنیزو شبکو ته خپلې ویډیوګانې پورته 

  ي.کړ 

پر ټولنیزو شبکو د افغانستان په ګډون د درېیمې نړۍ د هېوادونو د پېښو 

ویډیوګانې هومره نر نه خپری ي، خو په لویدیز کې، چې هرڅوک له ځان رسه کمرې 

 او کمره لرونکي موبایلونه، یا ګرځند انټرنیټ ګرځوي، دا کار خورا چټک کی ي.

پر مهمې ویډیو سرګې لګی ي، د که په یوټیوب او نورو ټولنیزو شبکو کې مو 

ویډیو پورته کوونکي نوم او برېښلیک پکې وګورئ. تاسې له دې  رې کو ی شئ، 

چې لومړی  س با کیفیته ویډیو تر سه کړئ او د ویډیو د کاپي رایټ حق هم خپل 

 کړئ.



 

 

 

 

 

 

 

 

۷ 

 رپوټ يانې څه؟

په تړاو د اطالعاتو او معلوماتو  رپوټ د یوې ځانګړې موضوع، یا پېښې

 توضیاي، ستایونی او د سرګو لیدلی بیان دی.

رسنیز رپوټونه خربي ارزښتونو ته په پام، ډېری پر ځانګړو او ارزښتناکو مسایلو 

هڅه کی ي، لو لیکل کی ي. په  رپوټونو کې د خرب د شپ و بنسټیزو پوښتنو د ځواب وی

ه یوه عادي خرب نه ماتی ي او رسنۍ ا ې دي، ځکه د مخاطبانو خربي تنده یوازې پ

 چې د پېښې په تړاو مخاطبانو ته ټول وروستي معلوما  او اطالعا  ورسوي.

نننی مخاطب په یوه بوخت او په همدغه ترڅ کې مخ پر وده او هره شیبه  

بدلون موندونکي زمان کې اوسی ي. د هغه اوسنی ځای، دریم او ا تیاوې دا غوښتنه 

مسایلو، پېښو او موضوعاتو په تړاو وروستي معلوما  تر سه کړي او د  کوي، چې د

 دریم ونیيس. او همدغو معلوماتو په تړاو خپله فردي پرېکړه، تصمیم

زموږ اقتصادي بهیر له سیايس او ټولنیزو بهیرونو رسه مستزیمه ا یکه لري او 

ېدونکي بدلونونه یو پربل مثبت او منفي اغیز شیندي. په سیايس ډګر کې رامنځته ک



 11|    ټلویزیوين خربیايل

 

 

اقتصادي او ټولنیز ډګر هم تر اغیز  ندې راويل او دغه راز برعکس، اقتصادي 

بدلونونه سیايس او ټولنیز مسایل هم اغیزمنوي. په دغسې رسه تړيل نوندانه کې 

کړي او د  (Update) مخاطبان ا  دي، چې په ټولو برخو کې خپل اطالعا  تازه

همدغو اطالعاتو په رڼا کې خپلې اقتصادي، سیايس او نورې پرېکړې وکړي. په 

 شبکېاوسمهالې نړۍ کې د اطالعاتو د حصول اغیزناکې  رې ډله ییزې او ټولنیزې 

 دي او دغه اطالعا  تر هر بل نورنالیستي نانر په رپوټ کې ښه و اندې کېدای يش.

ارو او ارګانونو کې هم د رپوټونو بېالبېلې بڼې موږ پر رسنیو رسبېره، په نورو اد

لرو، خو په دغه باث کې هدف یوازې رسنیز، په ځانګړې توګه، ټلویزیوين رپوټونه 

دي. په رسنیزو رپوټونو کې ډېری موضوع او ستونزه د باث، تالیل او څیړنې ماور 

د یوې ګرځي او دا هر ماوري ا ل د رپوټ یوه بېله بڼه جو وي. په ټولیز ډول، 

 موضوع څار، د اطالعاتو غونډول، سپړل او ارزول د رپوټ اډانه جو وي.\پېښې

ولې او »رپوټ د شپ ګونو خربي توکو په سپړنې رسه هڅه کوي ډېرى پر دوو توکو

 Hard د پېښې  ملونه يا په ټولوزه توګه خربیالراوڅرخي.  په ولې کې  «څنګه

News پېښې سپړنه او انځورګري پولو ي.  و اندې کوي، خو په څنګه هغه کې بوا د

 ته پاتې کو ي. Soft News نرم خرب يا په یو شمیر موضوعاتو کېدغه برخه 

 

 رپوټ په ټلويزيون کې

ټلويزيوين رپوټونه تر ټولو ز ه خو يني او ستومانوونکي، خو په همدغه ترڅ کې 

، ونهراښکونکي رپوټونه دي.په دغو رپوټونو کې منت، نرېشا، کلوپ، سونډبايټ

او تصوير  ټول کارول کو ي. ټلويزيوين خربي رپوټونه له يوې ، ګرافیک سټنډاپ 

دقوزې نه تر درې دقوزو پورې اوږدېدای يش، خو څوړنوز او ځانګړي هغه بوا له دې 
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هم زيا  وي.ښکلی منت، و  غ ، و  تصوير، د کلوپونو دقوق انتخاب، د راوي بې 

ترمنم عونوت، چټکتوا او د منت او تصوير  پريتوب، د خربي توکو انډول، د موضوع

 همغ ي د ټلويزيوين خربي رپوټونو مهمې ځانګړنې دي.

 

 خربي رپوټ څه ډول وليکو؟

خربي رپوټ د خرب وده او پراخه شوې بڼه ده، چې د پېښې د توکو په ا ه 

 مخاطبانو ته تر خرب ډېر معلوما  ورکوي.

 ملونو رسه اشنا کو ي او د دغلته مخاطبان د پېښې له توکو، څرنګتوا او 

پېښې په ا ه د   ډېرو معلوماتو لټه کوي. دغه ډول رپوټ ډېرى هغه مهال جو ي ي، 

چې د يوې موضوع په ا ه لومړىن خرب خپور شوى وي، خو د مخاطبانو خربي ا تواوې 

يې نه وي بشپړې کړې.زلزله، ځامنرګى بريد، بلوا، ترور، نوې ټلواله، کودتا، د 

او پارملان ټاکنې، د الوتکو ټکر يا پرېوتل اودا ډول نورې سونې د خربي ولسمرشۍ 

رسه له دې، چې خربي رپوټ له خرب رسه په نبه او  رپوټونو لپاره ښه موضوعا  دي.

ګوين خربي توکي جو وي. دغه یا اته  نرث کې توپري کوي، خو منځپانګه يې همغه شپ 

ي رپوټ کې سپړيزه بڼه لري او د په خرب  «ولې او څنګه »توکي په ځانګړي ډول، 

 مخاطبانو ټولو پوښتنو ته د ځواب ويلو هڅه کوي.

انځورګري او ستاينې او تصویري  يمتنپه دا ډول رپوټونو کې د امکان تر بريده 

کو ي او د خرب له وچ او بېخونده درانده چوکاټه راوځي.خربي رپوټونه د پېښې د 

پاراګرافونو  ۷۲اره چمتو کو ي او له پنځو تر سپړنې او ګونګو ا خونو د روښانتوا لپ

په خربي رپوټونو کې ځانګړى ارزښت لري، ځکه دا ډول رپوټونه پر «وخت»رسو ي. 

 و   وي. «چټکتوا» تازه وايل او د خرب په څېر په
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د خربي رپوټونو لوډ د خرب په څېر د شپ ګونو توکو له وچې سپړنې پريوي نه 

 منع فه او راښکونکې بڼه خپلوي.کوي، بلکې نرث يې ستايونې، 

يوازې تر خرب خپرېدا وروسته د  رپوټپه همدې ترڅ کې بايد ووايو، چې خربي 

مخاطبانو د ا توا پر مهال نه ،بلکې ډېر ځله پخپله د خرب په لومړي پړاو خپرېدا کې هم 

لوکل کو ي. په اوسمهايل پېر کې ډېرى خربونه د لنډو خربي رپوټونو  په اډانه کې 

اسوشوټډ پرس او نورو نړيوالو خربي انانسونو خربونه يې غوره رویټرز، وکل کو ي. د ل

او معلوما  خربیال د کې  بېلګې دي. دغه کار هله شوىن وي، چې د پېښې په رس

رسچونې ډېر وي. دلته د چټکتوا، سوالۍ او  رښتونولۍ ارونه هم په پام کې نوول 

 کو ي.

 چا کۍ، څوړنې او پلټنې ته ا توا لري.خربي رپوټ د خربيال نورلود، 

ټر د پېښې په ر  ره داده، چې خربيال يا رپو  ښهددا ډول رپوټونو د جو اوي يوه 

سومه کې پخپله حارض وي، هرڅه يې له ن دې لوديل وي او له خلکو نه يې د پېښې 

د پېښې او غونډې پرمهال خربیا ن تر اخستي وي. «نزل قولونه»په تړاو مرکې او 

یا  ومومي، ډېرې مرکې وکړي او ډېر تصویر ئسې وسې هڅه کوي، چې ډېر جز و 

واخا، خو دا ټولې چارې منت او ایډیټ هم غوا ي. د پېښې پرمهال د خربیا نو کار 

 د منډو وي، خو په دفر کې پر موضوع فکر او غور کوي. 

 :تاسې باید پر رپوټ لیکنې له پیل و اندې  ندې پوښتنې ځواب کړئ

  پېښې ا ا ټکی، ماور او خرب څه دی؟د 

  د رپوټ لپاره څه غوره يش، یا رپوټ څه دی، کوم مسایل سپړنې ته ا تیا

 لري؟

 د خرب او رپوټ لپاره مو څومره تصویر راو ی؟ 
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 څه ډول خپل ټول رپوټ په شپ و پوښتنو کې ځوابوئ؟ 

 اوس څه وکړم، منت پیل کړم، خاکه جو ه کړم، که تصویر کپچر کړم؟ 

خربیا ن دې ته حیران وي، چې څه ډول راغونډ کړي معلوما  په خپل  ډېری

رپوټ کې ځای کړي. ز ه یې نه کی ي، چې هیې ډول ارقام، تصویر او مرکې ترې پاتې 

يش، خو دا باید ومنو، چې د خربي رپوټ په و ه ملا کې د ټولو معلوماتو ځایول 

ګردو ټلویزیونونو رپوټونه  ناشوين دي.تاسې که د پېښې په تړاو ماښام شپ  ببې د

وګورئ، یوتربله به متفاو  وي. ددغه تفاو   مل دادی، چې خربیا ن پېښې له 

بېالبېلو زاویو څاري او هر ا خ یې، چې مهم وباله، له همغه ا خه یې څیړي. ځینې 

خربیا ن د رپوټ په خربي ا خ او زاویه موندنه کې له خپلو مدیرانو مرسته اخا، خو 

 .او تبربه کار خربیا ن دا کار پخپله کوي کارپوه

 

 ؟ئد رپوټ اېډيا څنګه وموم

د ورځپاڼو، ويبپاڼو، ټولنوزو شبکو لکه فوسبوک، ټويټر  او  تاسې هره ورځ

 ورځنوو پېښو رسه مخ کې ئ.ګڼو د لوستو پرمهال له  پلټونکو انټرنیټي ماشینونو

خپل ذها وکاروئ، چې ايا دا سونه د مخاطبانو لپاره راښکونکې او پامو  ده؟ 

.بل د ښې سونې د ياد ساتنې له مدیر رسه مو یې رشیکه کړئکه ځواب هو وي، 

لپاره بايد د يادښتونو يوه کتابچه ولرئ، چې خپل ورځني يادښتونه او بېالبېل 

هره رسنۍ خپلې سهارنۍ  ړئ.موضوعا  پکې ولوکئ او د ا توا پرمهال کار پرې وک

ځانګړې ناستې لري او پر ورځني خپرنوز پالن خربې کو ي. دلته خربيا ن د ورځنوو 

 پېښو په تړاو پوښتل کو ي او هرڅوک له ځان رسه د ويلو لپاره يوه سونه لري.
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 ګام یسوژه، لومړن

معلوماتو رپوټ بايد د خربيال د منډو تر و په پايله کې پر  س ته راغلو توکو او 

څومره،چې دا توکي او د خربيال د منډو تر و اغوز په رپوټ کې څرګند وي،  و   وي.

هومره به يې ارزښت ډېر او باور و  وي. د رپوټ ارزښت، راښکون، منځپانګه او اغوز 

 د رپوټ چمتو کولو پر مهال د خربيال په منډو تر و او هڅو پورې ا ه لري.

ګام بلل کو ي. د ښې سونې پودا کول  یلومړنسونه د رپوټ يا خربلوکنې 

په ښار کې د کثافاتو ډېرېدل او د سړکونو خرايب تاسې ته  تاسې ته ښه خرب درکوي.

ډېر څه نه درکوي، خو که پر دې کار وکړئ، چې د پالنکي بانک ريوس ولې دا ډېر 

په يش نوي څه ومومئ. يا به د بانک ريوس  یوخت پر رسنوو نه راڅرګندي ي، کېدا

وي او امنوتي  یيا به چا تښتول، وي یبانک کې د شته درغلوو له امله تښتېدل

يش نور  ملونه ولري. دا هم شونې ده، چې  یچارواکي به پرې پرده اچوي او يا کېدا

 .ئهوې خربه نه وي او تاسې بېرته تش  س دفر ته را وګرځ

 ه هر ا خوزه تر سونه موندنې وروسته د خربيال لومړىن کار د سونې په ا

تئ. له بېالبېلو ي خپل مدير او نور خربيا ن وپوښم العه ده. څومره، چې ممکنه و 

زاويو يې وڅوړئ او بوا   شئ د سونې په تړاو په ګوګل کې م العه وکړئ. کله مو، 

 چې سونه ښه پخه کړه او پر موضوع مسلط شوئ، عما کار پرې پول کړئ.

ل دحزايزو د تکرار او يورنګۍ مخنووى کوي. د سونې پربېالبېلو ا خونو پوهېد

که چېرې تر دې مخکې پر ا ونده موضوع څه لوکل شوي وي، خربيال کو ى يش له 

هغو رسه په توپري ځان ته يوه بېله  ر او سبک وټاکي او له لومړنوو هغو رسه په بشپړ 

 .له م العې پرته پر سونه کار کول، هوا ګزول دي توپري رپوټ برابر کړي.
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 خربي حس او تېز هوښ

د خربيا نو په ا ه دا مشهوره ده، چې شپ م حس لري، يا هوښ يې تر نورو 

په ډیری خو  په هرچا کې نوندی نه دی،شپ م حس هغه څه دي، چې  .ید یپواو  

. د بېلګې په توګه، يوڅوک وايي، چې په و او فعال مغزه افرادو کې نوندی ويخربيا ن

سوه افغانۍ ده. خربيال  ۳۷لوګر کې وسلې ګرانې شوې او د راکټ يوه مرمۍ په 

  :سماليس پر څو مسالو غور کوي

 په لوګر کې د وسلو سوداګري څوک کوي؟

 وسله وال جنګوايل خو به ډېر شوي نه وي، چې وسلې ګرانې شوې دي؟

 ا او کابل به هم وګواښي؟په دې رسه به جګړه شد  واخ

، چې موږ ته د موضوع د تالول او د ا ا  ملونو د درک یدا شپ م حس د

 خربي حس د انسان د پېژندنې، تشخو  او متوز ځواک ته وايي؛ ځواک راکوي.

 راپېژين. یکس د نورو په منم کې موږ ته لو  او بريال هغه ځواک، چې يو

 

 يادښتونه

جوبونـو کـې تـل جوبـي کتابچـه او قلـم وي. چېـرې، چـې ښـه د ښو خربيا نو پـه 

او نـورو پرمختللـو موبـايلونو پـه  ، ګلیکيسـاوس د ايفون سونه پرمخ ورځي، لوکي يې.

او  شـئ د ايفـون یراوتلو رسه تاسې لـه کتـابچې او قلـم نـه هـم بـې غمـه ياسـت. کـو  

د  یف کې يې په اسانۍ ولوکئ. ايفون تاسې ته   Reminders او Notes په ایپډ

لوک کتلو ، د خربي سايټونو او پلټونکو ماشونونو په څېر ډېر ښد برېپوښښ ترڅنګ، 

نــور ســـهولتونه هــم درکـــوي، چــې د ســـونې مونـــدنې او د ســونې پـــه تــړاو پـــه څوړنـــه او 

 م العه کې دررسه ډېره مرسته کوي.
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 Reminders رځي کتابچې يامو، چې ذها يا مخې ته د موضوعکومه ښه 

ته يې لې دوئ. ورځپاڼې، د راډيو ټلويزيونونو ورځني خربونه، د خلکو شکايتونه، 

او سونې لپاره تر  موضوعلوفونونه او په ټولوز ډول پر چاپېريال نور نظر ستاسې د یټ

 ټولو غوره رسچونې دي.

پر  ره به  که سهار له کوره را رهي شئ او د خپلې رسنۍ تر دفره پا راشئ،

ډېر داسې څه ووينئ، چې د رپوټ لپاره به ښې سونې وي. د ښاروالۍ له نومګړو 

پالنونو، کنډ او کپر سړکونو را نوولې، د موټرو او ترافوکو تر ستونزې پورې ټول د رپوټ 

خرب زې وي او خرب، خربي رپوټ. تاسې کو ى  ېپېښ ډېریچوکاټ ته راتالى يش. 

شئ، د پېښو له منځه مهمې هغه غوره کړئ او له موضوع رسه سم بڼې او چوکاټونه 

 ورته واچوئ.

 

 ؟ئڅنګه پر سوژه کار پيل کړ 

ټر ذهني بوختوا وګرځي. ځونې ر څرګنده وي، بايد د رپو  موضوعکله چې 

م العې او څوړلو ته ا توا نه لري، سونې خربي ناستې او کنفرانسونه دي، چې ډېرې 

خو که غوا ئ په غونډه کې پوښتنه وکړئ، په خربخونه کې بايد ښه باث پرې 

وکړئ.ځونې خربيا ن په خربي ناستو کې له پوښتنې کولو ډډه کوي، يا د ځونو 

 ملونو له مخې يې پوښتنه ضايع کو ي. هوې وخت له پوښتنې مه ويري ئ، څومره، 

کوئ په همغه کچه د خپلې سونې ا ا هدف ته راځئ. په  چې تاسې پوښتنه

پوښتنې رسه ستاسې رسنۍ ته هم يو ډول کمپايا کو ي، ځکه مهمې غونډې په 

ما او نړيواله کچه نوندۍ خپري ي او که ستاسې د پوښښ سومه لنډه وي، دا 

 .یخپله ستاسې لپاره يو اشتهار د
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نۍ بې و يو ساعت فکر تر يوې او  موضوعمخکې پر  ولود معلوماتو تر غونډ

پولوي، خپل وخت  موضوعټر، چې له فکر او سوچ پرته ور فکره کار غوره متامو ي. رپ

لوکنې پرمهال ښايي د نومو ي ډېر مالوما  بېکاره پاتې  ضايع کوي، ځکه د رپوټ

 کې يې د استعامل ا توا پېښه نه يش. يش، يانې په رپوټ

غوراوي پر مهال د هغې پر ارزښت غور تاسې کوښښ وکړئ، چې د موضوع 

 وکړئ، چې ايا دا سونه د مخاطب لپاره ارزښتناکه ده که نه؟

 ، يا واوري؟ګوريايا دا به څوک 

دا هغه پوښتنې دي، چې تر سونه ټاکنې مخکې يې بايد ځوابونه ومومئ. که پر 

او غور وکړئ، پخپله پوهې ئ، چې رپوټ به مو څومره پر خلکو اغوز ښندي  موضوع

 څومره به له هرکا رسه مخ کو ي.

 

 له معلوماتو رسه د سوژې تړاو

د رسچونو او معلوماتو راغونډول د سونې په څرنګتوا پورې تړاو لري. هوې وخت 

داسې سونه مه اخلئ، چې پوهو ئ تر مازيګره يې توکي نه شئ پوره کو ي. په 

او ورځپاڼې له سونو  ټلويزيون کې د سونې تعزوب د خربي انانس، ويبپاڼې، راډيو

رسه توپري کوي، ځکه دلته د تصوير تر سه کولو لپاره سومې، کس او  انې ته تګ 

 .ی زم د

په راډيو، انانس او ورځپاڼه کې خربيا ن له لرې نه په ټولوفون هم خپل 

يش، خو ټلويزيوين خربيا ن د کلوپونو او تصوير اخستلو  یمعلوما  را غونډو  

پر خپل وخت سومې او رسچونو ته ځان ورسوي او کېداي يش يو  لپاره ا  دي، چې

خربيالۍ په  ور  کې او پلټونکې رپوټ، ټوله ورځ، دوه يا درې ورځې او د نرمې 

 اوونۍ او مواشت وخت واخا.
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 ؛خربيا ن بايد له ځان نه وپوښتي، چې

 ايا زموږ سونه ورځنۍ او په يوه ورځ کې د پوښښ و  ده؟

 پېښه او کس )کلوپ( دي؟؟ که يوه یخرب د

هم  سټایلسونې ته په پاملرنې رسه د معلوماتو د غونډولو بڼه، تګالره او 

 :، خو څو څوزونه په ټولو کې رسه ګډ ويبدلی ي

 حال یپه پېښه کې حضور او سرګې لودل 

 م العه 

 له خلکو رسه خربې اترې 

 عوني شاهدان 

 .له کارپوهانو او چارواکو رسه خربې اترې او نور\ 

 

 ؟ئد رپوټ لپاره کومې رسچينې وکارو  

 .لريد رپوټ رسچونې د رپوټ په بڼې او د سونې په څرنګتوا پورې تړاو 

هره موضوع بېلې بېلې رسچونې لري، ددغو رسچونو پېژندنه د نورنالوست مسلکي 

دنده ده. که چېرې خربيال د خپلې سونې رسچونه ونه پېژين، نه يوازې دا، چې له 

او ترټنې رسه مخ کو ي، بلکې دا هم شونې ده، چې خپلې مسلکي کمزورۍ 

 راتلونکې رسچونې له  سه ورکړي.

موږ ډېر داسې خربيا ن لوديل، چې د کار له پول نه تر پايه د خربي مديرانو په 

مرسته رسچونې پودا کوي. دا ډول خربيا ن په خپل مسلکي نوندانه کې ارتزا نه يش 

رپوټ د رسمي او نا رسمي  کې به ثابت پاتې وي. او په خپل شته موقعوت یکو  

رسچونو په ګډون له ارشوفي توکو هم چمتو کو ي. له پېښې يا موضوع رسه تړلې هره 

 باور و  رسچونه  له موږ رسه د معلوماتو په غونډولو کې مرسته کو ى يش.
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 :په رپوټونو کې ډېرى کارېدونکې رسچونې په  ندې ډول دي

 

 رسمي رسچينې

دولتي رسچونو کې ټول دولتي او حکومتي چارواکي، ادارې،  -رسميپه 

ويندويان او په رسمي نادولتي رسچونو کې د موسسو مرشان، د ټولنو چارواکي، د 

ګوندونو جګپو ي کسان، د ا يکو ادارې، خپرنوزې څانګې او نور رسمي ارګانونه 

ا وندو ادارو ته راجع  دولتي مسوولوتونه دولتي ادارو او نا دولتي هغه خپلو راځي.

کو ي.که چېرې سونه له خلکو د پولوسو بډې اخستل وي، رسمي رسچونې يې د 

دي.دغه ورته نور ارګانونه کورنوو چارو وزار ، له اداري فساد رسه د مبارزې ادارې او 

راز په نا رسمي رسچونو کې يې پوځي کارپوهان او عام خلک )واکسپاپ( هم راتالى 

نظر هم  یده، چې له پولوسو رسه خربې ويش او د هغو  يش. دا هم ممکنه

 راواخستل يش.

 

 نارسمي رسچينې

 په نارسمي رسچونو کې تر ډېره د پېښې د يوه ا خ دريځونه راخستل کو ي.

په پېښه کې ښکول کسان  او د بېالبېلو څانګو کارپوهان، ولس، عوني شاهدان

د بېلګې په توګه، د يوې رسنۍ خربيال د او و د بوې پر لو ېدا نارسمي رسچونې دي. 

رپوټ جو وي. هغه په خپل رپوټ کې د نارسمي رسچونو په توګه له هټۍ وال، 

 کارپوه، مزدور، عامو خلکو او موټرچلوونکو پوښتنې کوي.اقتصادي 

دغه راز د مسوول ا خ په توګه د سوداګرۍ وزار  او د سوداګرۍ خونو چارواکي  

په رسمي رسچونه کې کس په مسوولوت غ ي ي، خو نارسمي هغه له  غ وي.
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په  یحکومتي مسوولوت پرته، ډېر ل  د مسوولوت  باک سايت. دا ډول رسچونې ډېر 

 کې کارول کو ي.(Critical Journalism) انتزادي خربيالۍ دي خربونو اویتول

ولس، کارپوه، يا د اپوزيسوون غړي په ټولنه کې د زې ېدلې پېښې په ا ه خلکو ته 

شعور ورکوي، خلک د پېښې يا موضوع په ا ه پاروي او دولت يا دولتي چارواکي د 

 (شنونکي\رسمي رسچونې )کارپوهانيانې نااو موضوع پر حل  ر او اواري غ ي ي.پېښې 

 او حل  رې کوي او  رسمي هغه يې د ځوابډېرځله ولس ته  رښوونه کوي، نووکې 

ټولنوز او دغه راز خربي رپوټونه بايد له خلکو او مسوو نو  -ډېرى څوړنوز هڅه کوي.

خربې اترې د خلکو پر ا تواوو، ستونزو او يا ديوې پېښې  .رسه په خربو اترو بشپړ يش

تل )په ځانګړې پر عوني ګواهۍ دوا و راڅرخېداى يش. په بله وينا، د رپوټ يو ا خ 

توګه په ټولنوزو رپوټونو کې( خلک وي، خو په بل هغه کې بوا خلک يا له موضوع نه 

لرې پاتې وي، يا پېښه او موضوع د ولس پرځاى په حکومت پورې تړاو مومي، خو بوا 

رسمي رسچونې د  ي.هم له خلکو نه په رپوټ چمتو کولو کې ډېره ګټه اخستل کو 

ندوي، خو نارسمي هغه د شخ  خپلې ځاين انګرينې يوې ادارې رسمي دريم څرګ

د تايود، باور او رښتونولۍ لپاره او نارسمي هغه يوازې د  یرسمي رسچونه ډېر  وي.

 نظر، نووکې او تايود لپاره کارول کو ي.

په نوره نړۍ کې، چې حکومتونه رسنوزه ډپلومايس کاروي، نارسمي رسچونې 

هم د حکومتونو رسمي دريځونه بوانوي. په  لکه څوړنوز مرکزونه، رسنۍ او شنونکي

، چې هر کاره دي، خو په نوره یافغانستان کې د کارپوهانو په تړاو عام ذهنوت داد

ځان له په خپل مسلک کې نړۍ کې د کارپوهانو مترکز پر دې وي، چې څنګه 

مسايلو اپډيټ وسايت. دا ډول کارپوهان ډېر ځله پخپله د مهمو خربونو رسچونې 
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پر دې رسبېره موږ ارشوفي رسچونې هم لرو، چې د ا توا پر وخت ترې ګټه  ګرځي.

د موضوع مخونه، تاريخي  سوندونه، بېلګې او موډلونه، شخيص  اخستل کو ي.

يادښتونه، تاريخي کسان، ريکارډ شوې پېښې او په بازار کې موندل کېدونکي ا وند 

یو او متني ارشیف، د ا یکو په خربخونه کې باید ویډ اثار ټول ارشوفي رسچونې دي.

د رښود ، د خربیا نو د ا یکو شمېرو، سبک  رښود،  د رسچینو د  رښود، 

ارشوفي  موجودې وي.او چاپبڼې  ډکشرنیو، نزشو، پوهنغونډ او کوډ  رښود سافټ

 .توکي ډېرى په څوړنوزو او تالوا رپوټونو کې کارول کو ي

 

 ؟ئڅنګه خپلې رسچينې خوندي کړ 

د يوې ورځې او کال نه دي، بلکې  يترمنم ا يک خربيا نو او خربي رسچونود 

دوامدار دي. دوا ه ا خونه کوښښ کوي، چې يو او بل خوندي وسايت،  يدغه ا يک

خو په ځونو مواردو کې داسې پوښو ي، چې خربيا ن خپلې رسچونې خپه کړي او يا 

بل ته رسه ا  دي، پرېکون يې دا، چې دوا ه ا خونه يو   رسچونې خربيا ن وترټي.

. که رسچونه د معلوماتو له ويش نه ډډه کوي، خربيا ن يې ناغوړۍ ید یناشون

افشا کوي او که خربيا ن تل د رسچونو پر تخريب بوخت وي، رسچونې د معلوماتو 

له وېش نه ډډه کوي. په دې توګه د خربيا نو او رسچونو ترمنم يوه تعامل ته ا توا ده، 

 تعامل او راشه درشه به يوازې پر مسلکي ا ولو و  ه وي. خو دغه

 .یروا حق د ید پټو رسچونو د اطالعاتو خونديتوب پر خربيا نو د هغو 

خربې کوي، خربيا ن يې د خپراوي  Off the camera یکله، چې هغو  

حق نه لري. ډېر ځله رسچونې له نومښودنې پرته معلوما  ورکوي. که څه هم دا 
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، چې یيالۍ ته  ره پرانوزي، خو خربيال د خپلو مسلکي ارونو له مخې ا  دنيړې خرب

 نوم يې افشا نه کړي.

 

 ؟ئڅه ډول اړيکي ټينګ کړ 

ډېرى ادارې د خپرونو مديريتونه، رياستونه او د ا يکو او ارتباطاتو ځانګړې 

 دغه ادارې له خلکو او رسنوو رسه د ا يکو د ټونګښت دنده پرمخ و ي. څانګې لري.

د ا توا پرمهال ښې رسچونې همدغه ادارې دي، خو که په مستزومه توګه له ا ا 

 .یرسچونې رسه د ا يکې امکان وي، دا تر ټولو غوره کار د

کې وئ، يا څومره،  هڅومره، چې د امنوه قوماندانۍ له جنايي مدير رسه په ا يک

مغه کچه ټونګوئ، په ه يچې له ويندويانو او چارواکو رسه وخت ناوخت ا يک

 ستاسې معلوما  اپډيټ کو ي.

ګټه  (Citizen Journalism) خربيالۍښاروندپه نړۍ کې ډېر خلک له 

هم متامو ي. که تاسې د هرې سومې له دوکاندار رسه په  هپورته کوي او خورا اغوزناک

ټونګ وي، د ورځې پر  يا يکه کې وئ، يا د هرې حوزې له مسوو نو رسه مو ا يک

خربيالۍ له  رې ټلويزيونونو ښاروندډېرځله د  ټولو امنوتي او جنايي پېښو به خربي ئ.

ته د پېښو په تړاو نادرې ويډيوګانې رسو ي، چې د ټلويزيون د مخاطبانو په جذب او 

مابوبوت کې خورا مثبت رول لوبوي. د البزيرې، يس ايا ايا او دا ډول نورو 

نه  ، یا یوټیوبخربيالۍښاروندلومړنۍ ويډيوګانې له  ید تودو حوادثو ډېر  ټلويزيونونو

 رسچونه اخا.
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 په صحنه کې حضور او منډې ترړې

دغه مزوله اوس په يوه متل «!په خربيالۍ کې روزي په منډه ده، نه په ټنډه»

څومره، چې خربيا ن ځريک، چا ک او با جراته وي، په همغه کچه يې د  اوښتې ده.

 . غا، بې جراته او ډارن کسان به کله هم ښه خربيا ن نه يش.یچانس د بري

د رپوټ ارزښت، راښکون، منځپانګه او اغوز د رپوټ چمتو کولو پر مهال د 

خربيال په منډو تر و او هڅو پورې تړيل دي. هغه رپوټونه، چې له ارشوفي توکو نه په 

وي او يوه ذهني بڼه يې ورکړې ګټې اخستنې رسه په دفر کې د مېز ترشا لوکل شوي 

د مديرانو، يا د خرب د  یدغه ډول رپوټونه لومړ له پامه غورځي. وي، په لومړي نظر کې 

له ذره بني نه د تېرېدو و  نه دي او که تېر هم  (News Gate Keepers) ورناستو

  يش، تر زې ون يا خپرېدو مخکې به يې مرګ ګواښي.

د رپوټ په ټولو پړاوونو کې مهمې دي. د خربيال ځاين تبربې او مشاهدې 

تبربه او مشاهده د ټولو پړاوونو ترمنم يو تړاو راويل او دغه تړاو رپوټ پر خپل ا ا 

 ماور راڅرخوي.

ټر بايد د يوه مسلکي کس په توګه پر ټولنوزو مسايلو او مسوولوت ښه ر رپو 

يوازې د رپوټ  وپوهو ي او له ټولنې نه بشپړه خربتوا او م العه ولري. دا تبربې

ټر بايد خپل نوند داسې ر جو اوي پرمهال نه تر سه کو ي، بلکې نورنالوست يا رپو 

هغه خرب، چې تاسې ته يې خپل  پرې وپېژين. ا ولعوار کړي، چې د ټولنوز نوندانه 

مدير په خربخونه کې در سپاري، تر هغه خرب سخت پرېوځي، چې  انې ته پسې 

ع کې تاسې دخول نه ياست او يوازې له کپچر شوي وځئ، ځکه د توار خرب په موضو 

تصويره خرب جو وئ. تاسې که هرڅومره خواري وکړئ، د خربخونې د مدير يا د نرشاتو د 
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ډېر ځله خربيا ن په شعوري يا غري  ريوس له طبعې رسه سم خرب به ترې جو  نه کړئ.

 او رپوټ د شعوري ډول نيړه خربيايل کاروي. په دې معنا، چې خپلې خربې د خرب

ا ا لوبغا و له خربو رسه پووندوي او په دې توګه نه يوازې دا، چې د رپوټ ا ا 

خربيا ن په فوچر  روح نوبلوي، بلکې په نزل قولونو کې د خوانت مرتکب هم ګرځي.

او پکېج ډوله رپوټونو کې خپلې ځاين انګرينې ځايو ى يش، خو ځاين انګرينې بايد 

وپوهو ي، چې دا د خربيال خپلې خربې دي. که تاسې داسې وي، چې خلک پرې 

له خربو رسه نښلوئ او خرب ناټو د عمومي قوماندان د په کابل کې خپلې خربې 

 بې باوره کی ي. خلکو ته مهم ورښوئ، مخاطبان مو پر مسلکي رښتونولۍ او امانتداري

 

 مرکه په رپوټ کې

يا ګزاريش تاسې د رپوټونو لپاره ځانګړې مرکې نه کوئ، خو د کلیپ په بڼه و و 

مرکو ته ا  یاست. مرکې د بڼې، موضوع، موخې، ثبت بڼې او تصویر له مخې تررسه 

 کی ي. په دا ډول مرکو کې باید دغو ټکو ته ځیر وئ:

  له مرکچي رسه وخت یوازې تاسې اېښی او که خربي کنفرانس یا ډله ییزه

 مرکه لري؟

   پر یوه موضوع غ ی ي، که پر ډېرو؟ 

 تړلې )ستاسې په خوښه( مرکه ده، که پرانستې؟ 

 وخت مو اخستی، که سماليس ورځئ؟ 

 پوښتنې مو جو ې کړې او که بې پوښتنې ځئ؟ 

  مخامخ ده، که ټیلیفوين، له سیمې نه  یف ده او که له لومړۍ یا دویمې

 سټوډیو؟

 ي، که د مرکچي؟د خربیال په غوښتنه تررسه کی  



 12|    ټلویزیوين خربیايل

 

 یوشاټه ده، که دوه شاټه؟ 

  په ناسته ده، که په و  ه؟ 
 

 له مرکې مخکې دغو ټکو ته پام وکړئ

  وپوښتئخپل پیغام پراخ کړئ، ستونزه، حل  ره او عمل دریوا ه 

  بیا خپل ټاکلی چوکاټ کنټرول کړئ )موضوع مو تالیل کړئ او مرکچي

 (ئوپوښت

  سونډبایټونو رسه بلد کړئ، لنډ، ډک او روښانه. ځانونه له درې ډوله

که ، ډک کلیپ ) ئتاسې په دغو دریو کې یو انتخاب کړئ. غوا ئ لنډ کلیپ واخل

 .بیا بیا پوښتنې وکړئ( او که روښانه )اوږد( کلیپ غوا ئډک کلیپ غوا ئ 

  ئ، چې هغوی څه لري؟ څه پوښتنو اخوا نور څه هم ترې وپوښتله خپلو

ځینې کارپوهان، چارواکي او مسوو ن په دغسې حا تو کې ډېر نوي شیان لري؟ 

 .مهم شیان هم وايي، چې ستاسې لپاره د بېل خرب او رپوټ زمینه برابروي

  خپله موضوع مو واردمخه مشخصه کړئ. که تولیدي خرب وي، تاسې ته

باید احتاميل ځواب معلوم وي. ډېر زیا  هم له مرکچي رسه مه ګړی ئ، ځکه دا 

 پرې ولګوئ.ې مرکې نه دي، چې زیا  وخت ځانګړ 

  ،درته کی دئ،  هیندارهتر کلیپ اخستلو مخکې له خپل ورور رسه کینئ

 چې څه ډول ستاسې مرکه ښه راځي

  خپل مخاطبان وپېژنئ، د چا لپاره یې خپروئ، مخاطب مو څوک دی؟ که

د کډوالو له وزیر رسه د نوي ښارګوټي پر جو ولو غ ی ئ خپل ا ا مخاطب 

)کډوال( په پام کې ونیسئ، چې د هغوی نورې ستونزې څه دي. ستاسې یوه 

پوښتنه به دا وي، چې په ایران او پاکستان کې افغان کډوال ځورول کی ي، تاسې په 

 خرب جو و ی شئ.ددې پوښتنې له ځوابه تاسې جال دې ا ه څه ګامونه اخستي دي؟
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  ررسه کړې او زه څه په دې غور وکړئ، چې فالين ټلویزیون څه ډول مرکه و

 ډول متفاوته مرکه وکړم؟

  یا  خپاره کړي او زه باید کوم ا خونه ترې وپوښتم، چې ئهغه څه جز

 موضوع   راښکونکې يش؟

  په دې فکر وکړئ، چې څه وخت خپری ي،  یف ده که ثبتي، بیا د هغې

 م ابق ځان ورته جو  کړئ

  يش، چې په په مرکه کې پر څه موضوع باث کی ي؟ که هغه ته وویل

اداره کې دې فساد دی، دلیل ورته لرم که یه؟ که دلیل ونه لرم او ومې پوښتي ډېر به 

 خبالت نه شم؟

  پر موضوع ځان ښه پوه کړئ، ځکه کېدای يش مرکچي مو وپوښتي او

تاسې داسې ځواب ورکړئ، چې هغه مو په مسلکي لااد کمزوری وګڼي. بیا به له 

 نه کړي. تاسې رسه دویمې مرکې ته ز ه ښه

  مرکچي ته ووایاست، چې څومره وخت یې اخلئ، هسې نه هغه ټوله ورځ

 په م العه او څیړنه تېر کړي او تاسې ترې یوازې یو دقیزه يي کلیپ واخلئ. 

 

 د مرکې پرمهال

 خربو ته غوږ شئ او خپل پیغام ترې واخلئ، ستاسې  يتاسې باید د مرکچ

خـربې دلتــه یـوازې پــه دې مهمــې دي، چـې مرکچــي د خپـل هــدف پــر لـور بیــایئ، خــو 

ترمرکې وروسته ستاسې پوښتنې په درد نه خوري، ځکه ستاسې مرکه ځانګړې مرکه نه 

 ده او یوازې د کلیپ لپاره یې تررسه کوئ.

 یــوې مهمــې مســالې پــه ا ه پوښــتنه  پــه خپــل ځــان بایــد ډاډه وئ، تاســې د

، ځکـه ډېـر ځلـه خربیـا ن د مرکچیـانو تـر اغیـز کوئ، ا ـا پوښـتنه درنـه پـاتې نـه يش

 نــدې رايش اود ا ــا پوښــتنې پرځــای یــې نــور مســایل پوښــتا وي. همــدا  مــل 



 11|    ټلویزیوين خربیايل

 

دقیزه يي مرکه کې یې هدف و  پیغام نه يش تر سه کېدای. په  ۷۲دی، چې په پوره 

 .ستاسې خرب حذف کی ي او مرکه او خواري مو هدر ځيدې  ور  کې 

  مرکچي باید وپوهوئ، چې ستاسې د کیسې او رپوټ لپاره یې خربې مهمې

 خربې نه دي، چې خربیال او کمره میا ترې تېر يش.( Off the record) دي. دا

  مرکچي مه پری دئ، چې ډېره ترشیح ورکړي، تاسې خپل ا ا پیغام ترې

م غ ونـه پرمهال رس مه خوځوئ، د هغه خربو ته هو، بلـې یـا اوو  او ا  د مرکې  .واورئ

د کلیپ په انتخاب کې له ستونزو رسه مخامخوي. دغه راز  ځکه دا کار مومه باسئ، 

پــه مهــم ځــای کــې دویمــه پوښــتنه مــه کــوئ، چــې ا ــا خــربې یــې پــاتې کیــ ي او پــه 

 انتخاب کې هم له ستونزو رسه مخ کی ئ.

  که  یف خپرونه نه وي، مرکچي ته وخت ورکړئ، چې له رسه خپلې خربې

پیل کړي، د  یف پرمهال یوازې د تصایح حق لري. کله کله مرکچیان پر پوښتنه سم 

نه پوهی ي، یا پر ځواب د غور په پلمه وايي، چې تاسې خپله پوښتنه تکرار کړئ. دغه 

 ښه ځواب ومومئ. چېړئ، مهال هغه ته وخت ورکړئ او مساله ورته ترشیح ک

  دا کـــامل نـــه دی، چـــې تاســـې هـــر مرکچـــي پـــه خـــربو کـــې بنـــد کـــړئ، کـــامل

خـوښ وي او هـم تاسـې خپـل  دادی، چې له مرکچي رسه ښه مرکـه وکـړئ، هـم هغـه

 هدف ته رسېديل وئ.

  نـه کمـرې تـه. دغـه  يمرکچي ته مو واردمخه ووایاست، چې تاسې ته وګور

څوکۍ ناست  هرته  رښوونه وکړئ. که چېرې په نور راز د ناستې او و  ې په ا ه هم و 

يش، تـــرې وغـــوا ئ، چـــې څـــوکۍ بدلـــه کـــړي، راوي، تصـــویر بـــه یـــې ډېـــر بـــې خونـــده 

موقعیت یې که و  نه و، دا هم ور بدل کړئ. ډېـر مرکچیـان، پـه ځـانګړې توګـه دولتـي 

میز پر و اندې ترې مرکه واخلئ، خو هلته د چارواکي کوښښ کوي، چې د خپل دفر 

تاسې  یا د ډیکور، و  شاټ وانخستالی شئ، یا به د رڼا ستونزه وي، ا تیاکېدای يش 

 له کمره میا رسه په سال د هغه ځای او موقعیت ور بدل کړئ. 
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که  ورته ووایاست، چې څه ډول ودری ي.نه وي،  و  ه یې سمهدغه راز که 

ور کـــې څـــوکۍ نـــه لـــري، یـــا پـــوهی ئ، چـــې هغـــوی یـــوازې چېـــرې مـــو مرکچیـــان پـــه کـــ

، چــې پــه تصــویر کــې ډېــرې بــدې راځــي، پــه و  ه مرکــې وررسه يپالســټیکي څــوکۍ لــر 

وکړئ، یا له دفره له ځان رسه څـوکۍ یوسـئ. پـه دې رسه ستاسـې تصـویر   ښـکلی 

 .کی ي

  ( مرکیـالکې مرکچي ته ووایاست، چې کله تاسې ) یوشاټه ویډیوپه  یف

پوښتنه کوئ، دی دې ارامه خپله سا وبايس، حرکا  دې کوي، ځکه په تصویر کې 

نه راځي، خو کله، چې ستاسې خربې پای ته رسی ي، بایـد پـوه يش، چـې نـور خپـل 

داسې نه وي،  باید، خو اشاره په اشاره کی يکمره میا د  حرکا  کنټرول کړي. دا کار 

میا ته يش او تصـویر یـې د هـوا څپـو تـه چې د مرکچي پاملرنه د خربیال پرځای کمره 

    يش.

 

 له مرکې وروسته

 ه مرکــې وروســته مرکچــي تــه ډاډ ورکــړئ، چــې ښــو مســایلو تــه یــې اشــارې لــ

وکـړې. ډاډه یــې کړئ،چــې مرکــه یــې خپــروئ او خلــک یــې هــم خــربو تــه غــوږ ږدي. کــه 

یې چېرې د خپلو خربو يس ډي غوا ي، نمنه ورکړئ، چې که څوک در ولی ي ور وبه 

 .مرکه کې به یې ورکړئ سپارئ، یا په دویم ځل

  که خپرونه  یف وي، مرکچي مو واردمخه پوه کړئ، چې د مرکې له پای ته

رســېدو وروســته تــر یوڅــو شــیبې غلــی پــاتې يش، څــو لــه ســټوډیو رسه یــې ا یکــه پــرې 

يش. دغه راز په ثبتي مرکو کې هم که ا تیا وي، څو شیبې یې تصویر د کمرې پر فریم 

 .ری دئپ

  وروسته د خربو د زمینې لپاره د هغه د  س، تسپو، لپ ټـاپ، دفـر تـه د

 راننوتلو یا نورو حرکاتو سکانسونه واخلئ.
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 څه ډول جامه واغوندئ

 چــــې تاســــې پکــــې ځــــان ارامــــه ئلــــه هرڅــــه مخکــــې هغــــه جــــامې واغونــــد ،

 .احساسوئ

  داســې جــامې مــه اغونــدئ، چــې ځــل او بــل یــا انعکــاس کــوي، یــا لکــه لــه

 پرته سپیا یا تک تور کمیس، آن تېز ايب رنګ هم تور بک ګرونډ ورکوي. کـه دریيش

ســپیا او تــور رنګونــه  کرومــا کــې کــار کــوئ، بیــا نــو د کرومــا رنګونــو جامــه مــه اغونــدئ.

ســور او نــارنبي ، خـو بــک ګرونـډ کــې ښـه تصــویر ورکــړي ســپیااو  تـورکېـدای يش پــه 

لـه تېـزو  ، خو کهمخاطب پام ا ويکمیس مه اغوندئ، ځکه له ا ا موضوع مو د 

 ورکوي.نه تصویر  دب دئا وند کو تۍ اغون رنګونو رسه

  ښـه تصـویر وبـايس، رنګونـه ايب، نیمـه ايب، خړرنګـي او سـاده په ټولیز ډول

البته دا چاره یوازې په دغو رنګونو پورې منارصه نـه ده، ځکـه سـور، ګـاليب او دې تـه 

که تڼۍ وال خت یا کمـیس واغونـدو، د  ورکوي.ورته ښځینه ټکري بیا ښکلی تصویر 

 مایک نښلونې په برخه کې به یوڅه راحت وو.

  ،مرکچي مو هم په دې مسایلو وپوهوئ او که ښځه وي ، ورته وښایاست

چې څه ډول په خپل څادر یا خت کې مایک وټومبي. یا اجـازه تـرې واخلـئ اومایـک 

 و نه پوهی ي او خرابوي یې.، ځکه یو شمېر مرکچیان د مایک په ټینګولیې وتړئ

  ډډه وکــړي، لــه کــارولو ښـځینه خربیالــه بایــد د بنګړیــو، او نــورو هغــو زیوراتــو

چې شور او غ  پیدا کوي. ستاسې د بنګړیو شور د مخاطب توجه د مرکچي پرځـای 

چي پام هم در کتاسې ته ا وي. دغسې ستاسې غا ه کۍ، بنګړي او نور زیورا  د مر 

 ې ترې ګډې وډې يش.ا وي او کېدای يش خرب 

  ځینې خربیا ن عینکې په سرګو کوي، که ډېره ستونزه نه در پېښوي، یا بې

 کېدای يش رڼا منعکسه عینکو بد نه ښکارئ، عینکې مو له سرګو لرې کړئ، ځکه 

 کړي او تصویر مو خراب رايش.
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  چـې کښـېنني. یـا داسـې ياغونـد نـهتنګ او ډېر ټایـټ کـايل نبونې دې ،

 .، یا یې سینه خال ه ويورنونه راووځي یېپه پتالنه کې 

  پښو کوئ مناسب رنـګ جـراب وررسه پـه پښـو کـړئ. په که بوټ او څپلۍ

که پښې یوه پر بله ا وئ،  بې جرابو مرکې ته مه ځئ او مه هم په څپلکو کې مرکه کوئ.

 د بوټ تل مو پر کمره رانه يش.

  رپــوټ جــو وئ او خلــک یــې اغوســنت تــه کــه تاســې د افغــاين کــالیو پــه ا ه

رابـولئ، خــو خپلـه مــو تنـګ، چســپ لویــدیز کـايل اغوســتي وي، هغـوی ستاســې پــر 

 .خربو باور نه کوي
 

ـــــه رپـــــوټ کـــــې د خربیـــــال ـــا کـــــوي، چـــــې د \پ ـــــالې را څرګندیـــــدل دا تزاضــ خربی

 په پام کې ونیيس.او غوښتنې مخاطبانو، ټولنې، دیا او فرهنګ ملاوظا  

 

 په توګه محورتصوير د 

وي، خو په ټلويزيوين دغو کې بوا هرڅه  منتپه چاپي رپوټونو کې د رپوټ ماور 

پر تصوير راڅرخي. په ټلويزيوين رپوټونو کې منت د تصوير لپاره لوکل کو ي، نه دا، چې 

تصوير د منت لپاره چمتو يش. منت د تصويرونو د اېډېټ او نښلونې په رڼا کې لوکل 

کل و تیا نه ده، دلته په شمېر کره او پېیل شوې کلیمې په کار دلته ډېر منت لی کو ي.

د رپوټ موضوع بايد د خربي ارزښتونو ترڅنګ تازه، رښتونې او ز ه راښـکونکې  دي.

 وي. تصويري متنونه له انځورګرۍ پرته، ساده او لنډ وي.

 

 لنډ وخت

اوسمهالو د ټلويزيوين شبکو لپاره تر رپوټ خپراوي تصوير ډېر مهم وي او دا د 

خربيال او د ټلويزيون د  .رسنوزو سوالوو په پېر کې د خپراوي وخت ډېر را لنډوي
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خپرونو مسوو ن بايد په ل  وخت کې ډېر څه وکړي، ځکه ټلويزيوين رپوټونه د تصوير 

له کپچر کولو نوولې، د کلوپونو تر انتخاب، نرېشا ، منت لوکنې او ايډيټ پورې د 

 ې نوولو رسه، په منځني ډول دوه ساعته وخت اخا.نوبت د مراعا  په پام ک

 

 تصوير د يوه اصل په توګه

 کله، چې رسنۍ تصويري شوه تصوير د يوه ار او ا ل په توګه منل کو ي.

ډېر ځله د لوکنې او منت پرځای تصوير ته ارزښت ورکول کو ي او د منت او 

په رښتونويل کې تصوير ترمنم ناهمغ ي بوا ددې  مل ګرځي، چې مخاطبان يې 

 شکما يش.

د ټلويزيوين خربخونو مديران هغو خربونو ته ډېر ارزښت نه ورکوي، چې تصوير 

يا ويډيو نه لري. خو دا په دې معنا نه ده، چې دغه سلوزه عامه يش. مديران بايد د 

 .بې تصويره خربونو لپاره عکس، نزشه او ګرافوکي طرحې وکاروي

 

 رپوټ د تصوير سپړنه ونه کړي

 تصوير د خپلو ځانګړنو له مخې سپړنې ته ا توا نه لري.

کله، چې پېښه انځوري ي، يا انځور پخپله د يوې پېښې هونداره واويس، په 

رپوټ کې يې سپړنې او تفسري ته ا توا نه پېښو ي. د رپوټ په منت کې بايد دغه ټکي 

څرګنداوي لپاره ونه کاروو. ته ډېره پاملرنه وکړو، چې منت د څرګندو او جوتو څوزونو د 

که په  رپوټ بايد مخاطبان دې ته وهڅوي، چې تصوير وڅاري او تر پايه يې وګوري.

تصویر کې په وینو لړلی ټپي ښودل کی ي او په منت کې یې هم وضعیت انځوری ي، 

 دا به کمزورې رپوټ لیکنه وي. 
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 خربي تصوير بايد وغږيږي

 مترکز د پېښو سومو ته ځي، تر ټولو ډېرکله،چې خربيال له خپل کمره مېا رسه 

بايد د پېښې پر تصوير وي.خربي تصويرونه بايد دومره غښتا او روښانه وي، چې د 

پېښــې لــه ټــولې فضــا نــه وغ ي ي.دغــه غــ دن بايــد د خربيــال د ډېــرې غ ېــدا مخنوــوی 

 وکړي.

 

 د منت او تصوير توپري

پرته تصوير او له تصوير پرته منت او تصوير يو تربله تړيل څوزونه دي. له منت 

منت نه جو ي ي او که پر يوه ډډه وکړو او پر بل هغه سرګې پټې کړو، تکرار ته به مخه 

 کړو او تکرار بوا د مخاطبانو د راښکون کچه ټوټوي.

منت بايد لودونکو او اورېدونکو ته بشپړوونکي اطالعا  او هغه څه ورکړي، 

سونډبايټونو يا کلوپونو د نبا ې لپاره جال چې په تصويرکې يې څرک نه لګو ي.د 

)ښځونه او نرينه( غ ونه رپوټ ته ښکال وربښي. په نبا ل کېدونکو سونډ بايټونو کې 

بايد د ا ا نبې د غ  پول او پای تر  دريو ثانوو پرېښودل يش او بوا پرې نبا ل شوی 

 رايش.  (Sound)غ 

 

 تصويري اوډون

 News)لومړى خربجو وونکې تصويري ټوټېد رپوټ د جو ښت اوډنې لپاره 

shots)   بېلو ي او ورپسې د رپوټ د پول لپاره طبوعي غ  (Natural Sound) ،

 يا بل له موضوع رسه تړلی جذاب  تصوير غوره کو ي.
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 د چاپېريال طبيعي غږ  -0

د رپوټ اروا تازه کوي او پر مخاطبانو (Natural Sounds)  طبوعي غ ونه

ډول غ ونه معمو  يوځل خپري ي او تکرار يا ارشوفي ټلويزيون کې داپه  ښه لګو ي.

تاسې که د يوه ځامنرګي بريد خرب، د  استعامل يې د کوسې يا روايت  اعتبار کموي.

 امبو نس په غ ، يا د دوه ا خوزو ډزو په غ ونو پول کړئ، رپوټ به مو جذاب رايش.

 (News shots)تصويري ټوټې   -1

هغه کلوپونه دي، چې ستاسې د خرب بنسټ او ا ل خربي ټوټې ټول 

هم وايي، چې د يوې  (Establishing shots)5دا ډول تصويرونو ته جو وي.

 کوسې، خرب او رپوټ پېژندګلوي او د رس تصوير ګڼل کو ي.

 (News Clips) کليپونه  -2

په انتخاب کې ستونزه لري او  News Clips ډېری خربيا ن د خربي کلوپونو

خرب روح پکې نه يش موند ی، خو ځريک خربيا ن د پېښې او موضوع ا ا د 

ټکي له ځان رسه يادښت کوي او له  انې تر دفره د خپل رپوټ لپاره يوه ذهني 

که تاسې له ځان رسه د غونډې د ويناوالو د خربو مهم ټکي يادښت  خاکه وبايس.

وچارو وزير مهمې خربې په کړي وي او دا مو هم په ذها کې ساتا وي، چې د کورنو

 ۳۲مه يا لسمه دقوزه پولو ي، تاسې د خپل کار ۷۲لومړي، يا دويم کسټ کې پر 

سلنه برخه بشپړه کړې ده. خو برعکس که دا کار په دفر کې کوئ، له تاسې خورا ډېر 

 وخت اخا او په دې  ور  کې د خپل مدير له غربګون رسه مخ کې ئ.

                                                           
مخاطبانو ته د پېښې موقعیت او څرنګتیا ور ښوي. د ساري په ډول، د ودانۍ  Establishing shots تصویر زی ول، یا5

په بهرين ا خ کې ملر پریوځي او تاسې د ودانۍ له منځه تصویر اخلئ، چې هم ودانۍ پکې راځي او هم د ملر پریوتو 

  انه
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  (Sequence)نسوېکیس -1

سېکوېنس د ویډیو ایډیت پر وخت د سونې او منت، منت او سونې، سونې 

او غ  ) کلیپ( د نښلونې او لنډیز لپاره کاری ي. یوڅوک کوټې ته راننوځي، ګام 

اخا،  ندې پښې یې تصویر کی ي، یا یې د رس ټایټ شاټ اخستل کی ي، دا ټول 

Sequence .دی 

خربيا ن په خپلو کمره مونانو د  انې، متنوع تصويرونه اخا، ځکه د ايډيټ 

ډېره ا توا پېښو ي.په هغو خربونو کې، چې د پېښې يا غونډې   انوپرمهال د 

متفاوتې  انې نه وي راخستل شوې، ډېری له ارشوفي تصويرونو کار اخستل 

 کو ي.

ارشوفي تصوير کارول  ځله کې ډېر (Soft News)په نرمو يا تولودي خربونو

ځريک مديران او پروډيورسان خربيا ن دې ته نه پري دي، چې په ارشوفي ، خو کو ي

پېښې  یا د B-rollتصويرونو متکي يش، بلکې هڅه کوي په خربيا نو او کمره مونانو 

 او موضوع ا وند نوي تصويرونه راو ي.

خه و  نه دي. تاسې د د تازه پېښو لپاره له ارشوف نه کار اخستل له مسلکي ا  

ما شورا پر ودانۍ د بريد د تصوير پرځای، د کابل رسينا هوټل د پېښې ارشوفي 

تصوير نه شئ کارو ی، خو که د ملګرو ملتونو د نشه يي توکو او جراميو پر و اندې د 

مبارزې ادارې مسوو ن د کوکنارو د کرکولې په تړاو غ ي ي، د ارشوفي تصوير کارول 

نس د کس کور، استوګنځی، د یکوېد کلوپونو لپاره معمول س نه لري. پکې مامنعت

او پر څوکۍ کښېناستل،  ، تسپې ا ول، پر لپټاپ کار کول(Gestures) هغه حرکا 

د نکټايي د يوې برخې تصويرول، د  س د ګوتو حرکا  او دا ډول نور نستونه دي. 
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. که چېرې کی يل هم وي (Details shot) دغسې تصوير ته د کمرې په نبه کې

لپاره دا ډول سکانس ونه لرئ، د 6(Cutaway Shot)یا کټاوېتاسې د خپل کلوپ 

 تصويري ايډيټ په برخه کې له خورا ستونزو رسه مخ کې ئ.

 پيل او پای-1

 غوره کو ي. ونهلپاره تر ټولو جذاب تصوير او پای د خرب يا رپوټ د پول 

استعامل رپوټ  (Close shot)د رپوټ په پول او پای کې د ن دې تصوير

ن دې تصوير ډېری په خربي ناستو او بوړنوو غري مسلکي)په موبايل  پوکه کوي.

کې راځي. د رپوټ په پول  او پای کې د دا ډول تصوير  اخستل شويو( تصويرونو

له کلوپ نه و اندې  Close shotپرځای د ارشوف کارول غوره دي.  کېدای يش، 

 س شاټونو ترمنم بايد توپري ماسوس وي.یکوېنس وکاري ي، خو د کلوپ او

او (Establishing shots)د ګزارش د پول او پای لپاره پر  پېژندګلويز تصوير 

ډېر ځله  کارېدای يش. هم  Stand Upرسبېره،   (Long shot)لرې تصوير

داسې پېښو ي، چې خربيال خپل م لب په تصوير کې نه يش رسو ی، په دغسې 

 کار واخا. PTC د له سټنډ اپ ياحا تو کې باي

 :د رپوټ د تصويري اوډون يوه بېلګه

تنو سورلوو رسه د  ۱۱د پامري هوايي رشکت يوه مساپر و ونکې الوتکه له خپلو »

 «.کندوز پر  ره د سالنګ په  سومه کې راپرېوته -کابل

  :ددې پېښې په ا ه د رپوټ اډانه او د توکو وېش  په دې توګه چمتو کوو

                                                           
او  انه او د کیسې  لنډ تصویر د فلم اخستنې نیمګړتیاوې لرې کی ي، په ویډیو کې هیبان راويل Cut awayپه 6

 یا  و اندې کوي.ئجز 
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 ثانوې پول۳۳

 ثانوې د دوو عوني شاهدانو سونډ بايټونه۷۲

 ثانوې د ما اردو د مرستندويه ځواک د رستېري سونډبايټ۳۳

 ثانوې د پېښې توکي15

 ثانوې د پېښې مخونه15

 ثانوې د هوايي چلند وزار  د يوه چارواکي خربې15

 (Stand up) يا و  ه PTC ثانوې15

 

 ثانوو ته رسو ي. ۳۲ددغه رپوټ ټول وخت يوې دقوزې او 

تصــــويرونه تــــل دغســــې پــــه اســــانۍ نــــه غورچــــا  کوــــ ي، کېــــداى يش ډېرځلــــه 

تصويرونه شـکما او يـا تـپ وي. دا بـه نـو ډېـره خواشـونوونکې وي، چـې کمـره مـېا پـه 

بشپړ يوه يا دوو ساعتونو کې يوازې د ما اردو د يوه رستېري چورتونه او په واورو کې 

 وي. اخستید ښخو بوټانو او جامو تصوير 

د تصوير څرنګتوا د خربيال او کمره مېا په ځريکتوا او ا توـا پـورې ا ه لـري. هغـه 

کو ى يش له پېښې دوه دقوزې تصوير واخا او ټول و  او باکوفوته تصوير وي، خو 

دقوزـه يـي تصـويرونو  3٣که خربيال او کمره مېا پر خپلو مسلکونو واکما نـه وي، لـه 

. دغسې کسان پر نورو لګښتونو رسبېره کسټې هم ډېرې را اېستالىنه يش  هم څه

وي، په کپچر کې هم د نـورو خربيـا نو وخـت ضـايع کـوي او خـرب بـه يـې هـم لـه فمرص 

 کو ي. فمرکزي رسوېس نه حذ
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 د ټلويزيوين رپوټ ژبه

 د ټلويزيوين رپوټونو نبه د نورو چاپي او پرلوکه رسنوو له رپوټونو رسه توپري کوي.

څرنګوايل او ا تواوو له مخې رپوټ بېله بڼه او تګالره خپلوي. د  د ټلويزيون د

او نبه  هونکې وسولل کېدرسنوو د ډول او څرنګوايل له مخې ټلويزيون لود و  او اورېد

 ده. ) او د ا تیا پرمهال په منت او تصویر دوا و کې ستایونې(ېې ويونې

لوکني. په دې معنا، د وسولې د نبڅرنګتوا موخه د نبې فزيکي ا خونه دي، نه 

چې رسنۍ له خپلو مخاطبانو رسه له کومې  رې ا يکي ټونګوي، د نبې له  رې که د 

 له  رې. ویډیولوکنې او 

 

 سخت ويونه

يا  رپوټپه چاپي او اناليا خربيالۍ کې مخاطبان يا لوستونکي کو ی يش پر 

، قاموسد مضمون او مزالې پر کومه برخه او ا  الح د نه پوهېدا په  ور  کې 

. په تصویري رپوټونو کې مخاطبانو ته د پیغام په مراجعه وکړيخلکو او کارپوهانو ته 

انتزال کې تصویر ډېر رول لوبوي، خو د راډيويي رپوټونو او خربونو پر مهال بوا دا کار 

 ناشونی برېښي.يوڅه ستونزما او ډېرځله 

راډيو او ټلويزيون د خپل رسعت او څپه لې دې ځانګړنې له مخې مخاطب ته 

ل  دا موقع ورکوي، چې پر يوه لغت او ا  الح فکر او غور وکړي، ځکه د راډيو  هډېر 

 ټکي په څپو کې راځي او څپې له ثبت پرته بېرته نه راګرځي. رپوټونوټلويزيوين 

بېګانه، غري مسلکي جو و شويو ددې ستونزې د اواري لپاره ساده او له سختو 

 .تشه نبه په کاردهکلومو او ا  الحاتو 
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 روڼ غږ، منت او تصویر

 راڼه او د پوهېدا و  رپوټونه نر د لودونکو د پاملرنې او راښکون و  ګرځي.

ه رسه پرې ونه تصويرونه او غ  بايد دومره نر او تېز تېر نه يش، چې لودونکي ل

په . و تر پنځو ثانوو فا له په کار دهوپوهو ي. د تصويري  انو ترمنم ل  ترل ه له دري

سپورټي رپوټونو کې  ډېر ځله د تېز نرېشا له امله لودونکي د رپوټ پر توکو او نومونو 

 نه پوهو ي.

د رپوټ منت، نبه، ګرامر او غ  بايد ټول روښانه او راڼه وي. د رپوټ نبه له 

موضوع رسه سمه غوره کو ي. تاسې د مړي په مراسمو کې شوخه نبه نشئ کارو ى، 

د پېښې د روڼاوي او سپوناوي لپاره کارول  تصویرهغه خپله ځانګړې نبه لري.غ  او 

کو ي، داسې تصويرونه مه رااخلئ، چې پېښه   پسې پېچلې کړي. خربيال بايد د 

غوراوى او  (Sound bites)و مرکواېډېت په برخه کې بشپړ احتواط وکړي. د و  

اوډون بايد په داسې بڼه نه وي، چې سانسور راويل او خربې برعکس منعکسې 

موضوع  ا اپه پېښه کې د نورو پېښو زې ېدا او پر هغو ستاسې متتوا بايد  کړي.

اغوزمنه نه کړي. که تاسې د ا ا موضوع پرځاى په سومه کې ددوو کسانو پر جګړه 

ثانوې تصوير خپورکړئ، موضوع پر بل لور ځي او دا د لودونکو د  رورکۍ  3٣پوره 

  مل ګرځي.
 

 (Natural Sound)طبيعي غږ

 کوي. ور انځور، غ   او خوځند تصوير ټلويزيوين رپوټونو ته راښکون او باور

دا پر رسنۍ د مخاطبانو اتبارکچه لو وي، خو نرېشا هم بايد تر شعاع  ندې 

رانه ويل.غ  د ټلويزيوين رپوټ د جو ښت يوه برخه ده. په خربي رپوټونو کې د دوو 
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ثانوې اوږد وي. د ا توا پرمهال د سونډ  15مرکو ا توا مهمه ده. هر سونډ بايټ بايد 

شوين دي. په رپوټ کې د يوه کس دوه يا تر دې  بايټ يا غ ونو کمېدل او ډېرېدل

ډېر غ ونه د رپوټ بڼه او رنګ پوکه کوي. دغه راز په دوو رپوټونو کې پر يوه ورځ د يوه 

 کس کلوپونه هم رپوټ بې خونده کوي.

ډېرځله خربيال له منت او غ  پرته لودونکي طبعي فضا يا د پېښې بهري ته 

ټر د پېښې طبوعي غ  او بهري ولري. د ر رپو پرې دي. دا هغه مهال شونې ده، چې 

ساري په ډول؛ تر چاودنې وروسته د پولوسو د ډزو غ ونه، يا د امبو نس هارنونه او 

 داسې نور. طبوعي غ ونه مخاطبان له رپوټ رسه ملګري کوي.

 

 :بېلګه

 ..د یوې ښځې غ  او تصویر، چې وا ه زاما یې امریکايي رستېرو ونيل دي.....

مه نېټه د  ۳۷کال د مارچ میاشتې پر ۷۲۳۷په پنبوايي کې د  د کندهار»

د کورنۍ ټول غړي په خوب ویده ول. په دې بې برېښنا سیمه  ريیحاجي مامد وز

 کې هرڅه تت وو، خو یوازې د څو سپیو غپا اورېدل کېده. 

د امریکایي رستېرو یوه ډله له خپلې پوځي اډې راووتله او په دغه کور کې یې په 

ده، نرینه، ښځې او ماشومان له څېلمې وونل او بیا د ورڅېرمه بل کور پر خوب وی

تنه ملکي کسان وونل شول او یو  ۳۲په دې پېښه کې د دوا و کورونو  انګړ ور ننوتل.

شمېر نور یې ټپیان شول. د سیمې اوسېدونکي او له پېښې په روغو پښو وتا کسان 

رسه یوځای کړل او بیا یې په اور کې وايي، چې امریکايي رستېرو وروسته ټول مړي 

 وسوځول.  
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 د یوه بوډا سپیا ږیري غ ، چې پر پېښه غ ی ي...

 د یوې مېرمنې غ ، چې کیسه کوي....

 په اور د سوي ماشوم جسد، چې خلک یې موټر ته پورته کوي

په کندهار کې میشت امریکايي پوځي چارواکي وايي، چې په دې پېښه کې 

یوازې یو تا رستېری رابرټ بیلز ښکیل دی، چې په غالب ګومان رواين ناروغي لري، 

 کسیزې ډلې کار بويل.  ۳۳خو د سیمې خلک دا کار د یوه نه بلکې د یوې 

 واکسپاپ

 د کندهار د خلکو استازي....په وليس جرګه کې 

 . «..تر پایهپېښې تصویر..د 

په کابل نیوز کې ددغه رپوټ تعزیبي رپوټ په هغې غمبنې موسیزۍ پیل 

شوی و، چې یوې بهرنۍ فلم جو وونکې د خپل فلم د رسفلمي لپاره جو ه کړې ده. 

دغه موسیزي که څه هم د پېښې طبیعي غ  نه دی، خو په رپوټ کې داسې ځای 

 او نوندۍ  انې تنده پرې ماتی ي. پرځای شوې، چې د مخاطب د طبیعي غ 

دغه غملړلې پېښه د افغانستان د رسنیو په ګډون د نړۍ د ډېری رسنیو له خوا 

، ځکه تورن رابرټ بیلز، چې امریکا یې د پېښې یوازینی  مل ګڼي، ددې  څارل کېده

 . وپېښې په تړاو د ماکمې له پوښتنو او مااکمې رسه مخ 

وعي غ ونه هم کارول کو ي. دغه ډول غ ونه ډېرى په په رپوټونو کې ارشوفي او مصن

راډيويي رپوټونو او خپرونو کې کارول کو ي، ځکه په ټلويزيون کې د تصويري ځانګړنې 

د شته وايل له امله مصنوعي افکټونه ډېر ل  او يا بوخي نه کارول کو ي. دغسې پر 

 د تصوير سپړنې لپاره کارول کو ي.  (Voice over) تصوير غ  يا
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 رپوټ څنګه ښه وليکو؟

ټلويزيوين خربونه او رپوټونه د انځور تابع دي. له تصوير پرته ټلويزيوين رپوټونه 

 بې رنګ او بويه ګالنو ته پاتې کو ي.

خربيال بايد تر پېښې مخکې د پېښې تصوير واخا. په ټلويزيوين خربونو  او 

رپوټونو کې د خربيال لومړنۍ هڅه د نوندي تصوير اخستل دي، تر تصوير مخکې د 

 ا اپېښې په څرنګتوا او عوني شاهدانو پسې مه ګرځئ، ستاسو لومړىن کار د 

 موضوع تصويري کول دي.

 :ونیسئدغه ټکي په پام کې 

 .له لو و او اوږدو کلومو او جملوکار مه اخلئ 

 د څرګند فعل د شونتوا پرمهال،مبهول فعل مه کاروئ 

 سختې او نامانوسې پښتوانډول موند ى شئ،بهرنۍو  چې ، ترهغه ،

 کلومې مه کاروئ

 اضايف کلومې او توري لرې کوئ 

  ،ي.و نوبليې ټوله جمله  لبېځايه کارو پښتو يا ګانې پرځاى وکاروئ 

  رپوټ لوډ په راښکونکو تصويرونو او د ا توا او شونتوا پرمهال په ښکلو د

 طرحو او ګرافوکي بڼه و اندې کړئ.

  خرب او رپوټ زو  ښوي، خو د ا توا پر مهال يې کارول ښه  لوخت ښود

 7دي.

د مخاطبانو باور پودا کول د رسنوو ا توا ده. په ټلويزيون کې دا  پر خرب او رپوټ

نګړنې له امله يوڅه  اسانه ده.د يو چا ارزښتناکې خربې) د خربي چاره د تصويري ځا

                                                           
 ( کتالی شئ ؟د خربي نبې په ا ه د   ډیرو توضیااتو لپاره زما بل کتاب )خرب7
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، په خربي بولوټا یادی ي  SB او، کلیپ   LVOچېبڼو،  څوارزښتونو په ملتوا( په 

کې ځايول کو ي.کله، چې ويندوى خپل منت د يوه مرکچي يا ويناوال په خربو پول 

، چې د وياند له غ  رسه ويډيو، يا هغه کړي او د همغه کس يا وينا تصوير موجود وي

ثانوې وخت  45بلل کو ي. دغه ډول بڼه (  Live voice over ياLVO )روانه وي

ثانوې وروسته د چاپېريال له غا غ   15 لس یا لري. پر ا وند خرب د ويندوى تر پول

رسه مل تصوير ښوول کو ي. کله کله تر لومړي پاراګراف وروسته د ا وند کس د وينا 

دوميه بڼه د مرکچي يا ويناوال له  دو رسه سم انټا ته تصوير استول کو ي.له پولې

يا (Sound bite)ا ا خربو  نه ګټه اخستل دي. دغه خربې سونډ بايټ

بلل کو ي او د ويندوى تر لوډ  وروسته يا په رپوټ کې د نريشا په (Clip)کلوپ

ډېر نيش او هغه  ثانوو 3٣زمونه سازي اېښودل کو ي.د  سونډ بايټ وخت بايد تر 

ر يې ونه وايي.کله، چې ويناوال يا مرکچي د رټڅه، چې په سونډ بايټ کې راځي رپو 

بلې نبې ويونکى وي، خربې يې په سپړلوک يا دويم نبا ل شوي سونډ بايټ کې 

غوراوى د خربيال لپاره ستونزما وي، ځکه هغه یا کلیپ راو ل کو ي.د سونډ بايټ 

ثانوې کلېپ لپاره پوره يو ساعته وينا واوري.  3٣د کې په ځینو مواردو ا  دى، چې 

پر نا اورېدنې يا خربي غونډې او ...دغه کار هله اسانېد ى يش، چې خربيال د وي

مهال د مرکچي يا ويناوال د خربو مهمې برخې يادښت او  يا هم د غونډې پرمهال د 

 .نښه کړي وخت په پام کې نوولو رسه د تصوير ا توا و  او مهم ځايونه په

 

 د ټلويزيوين رپوټ ليډ

نرمو فیچري، پرته په  سختو لیډونوټلويزيوين خربونه او رپوټونه د بولوټا له 

 پولو ي.  ډراماتیکو، کیسه ییزو، تصویري او نورو راښکونکو رسیزو
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رپوټونو بريا راښوي. ټلويزيوين رپوټونه  لنډ او راښکونکي لوډونه د ټلويزيوين

په توګه تر ټولو راښکونکې بڼه  رسیزېډېرځله په طبعي غ ونو پولو ي او دا د فوچري 

 ده. 

 دلته د رپوټ پیل ته ځکه رسیزه وایو، چې له لیډ رسه توپیر کوي. 

موږ په ټلویزیوين رپوټونو کې لیډ د سخت خرب په بڼه په څو پاراګرافه سخت 

ې و اندې کوو، خو رپوټ، چې پخپله د خربیال په غ  خپری ي، له رسیزې لیډ ک

پیلی ي. تاسې په رسیزه کې مکلف نه یاست، چې د لیډ په څېر خربي پوښتنو ته 

خربي سبک په  کوښښ وکړئ، دغه شپ  پوښتنې د غوره کېدونکي.ځواب ووایئ

ر نه يش، په پخوانۍ خربې، چې لیډ له یوې جملې باید ډې چوکاټ کې ځواب کړئ.

کې کار نه ور کوي. راډیو او خربي سټایلونو رپوټونو ، یا اوسنیو ټلویزیوين او راډیويي 

او ټلویزیون دمګړۍ خپله نبه او لیکني سبکونه د نرمې او سختې خربیالۍ او د 

 مخاطب د ا تیاوو پر بنسټ ټاکي. 

 :ټکي په پام کې ونوسئ دغهد لوډ لوکنې پرمهال بايد 

  يتر ټولو ز ه راښکونک ي، کوښښ وکړئمالوماتو بار لوډ نوبلو پر لوډ د 

 .کړئپکې و اندې توکي 

  ئ، خو دا حد ځان ته مه ټاکئ، چې له جملې ونه کارو  معرضهپه لوډ کې

دوه یا درې کرښو به ډېر نه وي. ستاسې سخت لیډ، یا په حزیزت کې سخت خرب 

پیل پاراګراف یې باید خورا درې پاراګرافه هم کېدای يش، خو لومړنۍ جمله یا د 

 راښکونکی او تر نورو لنډ وي.
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  یا  باید په لیډ کې ځای يش، ځکه ئارقام، اعداد، یا د پېښې مهم جز

شمېرې هره شیبه د تغییر و  دي او که په رپوټ کې وکاری ي، بیا سمول یې په دې 

 معنا دي، چې تاسې خپل رپوټ له رسه ولولئ او ایډیټ یې کړئ. 

  او له ځان رسه يې ملګري کړي.جذب يش مخاطبان لوډ کو ى 

 .لوډ د تبلوغايت جملو په ډول مه لوکئ 

  ئ، له ځنډ پرته يې بايد پر سپړنه پول وکړ يکه لوډ پوښتنوز، يا ګونګ و. 

  خو که کس مشهور وي، جواز يې شته دی.ئپه نامه يې پول نه کړ ، 

  لیډونه مخاطب نه يش مه پیلوئ، ځکه دا ډول له ا توا پرته يې په نزل قول

 راجذبو ی.

 کړئ.  هپه تړاو جو   لوډ رسهسخت له  رسیزه د رپوټ 

  ویندوی، یا ایډیټر او مدیر ته د لیډ جو ونې واک مه ورکوئ، دا کار نور

 باید خپله خربیا ن وکړي.

  لیډ مخاطب ته د پیغام د انتزال لومړنۍ  ره ده، کوښښ وکړئ مخاطب

 رپوټ ته پکې جذب کړئ.

 

 سبکونه وکاروئ؟ کوم

په ټلویزیوين رپوټونو کې ډېری د سخت او نرم خرب، یا سخت او نرم رپوټ ګډه 

 بڼه کارول کی ي. 

رپوټ عموماْ په سخت لیډ پیلی ي او بیا د موضوع څرنګتیا ته په پام رسه، و  

لیکنی سبک غوره کی ي. په سیايس خربونو کې ډېری د رسچپه هرم سبک کاری ي، 

ساعتونو کې په زرګونو ځله  ۷۱خو دا، چې په اوسمهالې نړۍ کې سخت خربونه په 

کی ي، د ټلویزیوين خربیا نو هڅه دا  له کورنیو او بهرنیو رسنیو لیدل کی ي او اورېدل
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او سخت خرب وروسته خپل رپوټ په یوه (  Voice over)وي، چې تر بیړين خرب، 

په ټلویزیوين رپوټونو کې د لیډ بڼه روښانه  جال او راښکونکي سبک کې و اندې کړي.

چې د سخت خرب سمبول ګڼل کی ي،  چې په سخت خرب او رسچپه هرم سبک ده،

یا هغه څه، چې ویاند یې  Read, Leadپیلی ي. زه په ټلویزیون کې د رپوټ لیډ )

نوموم.د ټلویزیون لپاره تراوسه  (Hard Lead)وايي( په سخت خرب یا سخت لیډ

کې ټلویزیوين رپوټونو په  هیې راز جو  لیکنی سبک نه دی په نښه شوی، خو 

 .په بېالبېلو بڼو موندل کی ي ندې درې سبکونه 

 

 رسچپه هرم او داستان

د رپوټ لپاره د سبک په تړاو ستاسې لومړیتوب باید د موضوع ډول او 

نوعیت وي. که چېرې موضوع فیچري وي،  د رپوټ لپاره به ستاسې لومړنی انتخاب 

کیسه ییز جمع  رسچپه هرم)کیسه ییز سبک وي.په دې توګه تاسې خپل خرب په 

پیلوئ.ستاسې لیډ په سخت خرباو رپوټ په کیسه ییز سبک کې اوډل  (سبک

کی ي. دا ډول سبک ډېری د عاطفي، هرني، روایتي او سپړیزو موضوعاتو لپاره غوره 

کی ي. دا په هیې ډول په دې معنا نه ده، چې کیسه ییز سبک په سیايس او د پېښو 

او نوښتګر نه وي، له دغه  وي کپه رپوټونو کې کار نه ورکوي، خو که خربیا ن ټنبا

 سبکه په سمه توګه ګټه نه يش اخستالی.

 .ي كو لډ او  رڅېپه  ېد كوس (Narrative style) سبکكوسه يوز  

 ،ې انه پسولن ،ېونځپن رټتكنوكونو )كرك ولوټله  ېد كوس ېك لیاټپه دغه س

د  ېتوپري، چ ېخو په د ي،ی ( كار اخستل کستلوېپران ټېاو غو  يكټموقعوتونو، اوج 
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او داستان تويك په  ېاو د كوس «زتیاو حز تیواقع»په  هڅهر  لیاټكوسه يوز س

 .وي  و  « تخول او افسانه»

  :ده ه  و   کوټ ویطرح په در سبک زیی سهید ک

 یموضوع غوراو  ېکونکښرا ېو ید 

 یغوراو  رټکرک يګړ انځ وهید  هځله من ېسیک د 

 درلودل ېخاک  و ېو یلپاره د  ېسید خربي ک او 

کاروئ او خپله  کونهیتکن وند  ا ېسید ک ېله موندلو وروسته، تاس کوټو یدر ددغو

 .ئ  پرمخ و ېپر  سهیک

 

 (Enter) پیل

 .يی مترکز ک نوګړ انځاو  ژندنهېموضوع پر پ\رټد کرک ېسید ک ېک لیپه پ ېسیکد  

موضوع ته  یډل زيیتعل چريینبه او تلوسه پاروونکي ف زهیی سهیپه ک الیخرب دلته

 .ويځاو ستونزه پن يځننو 

او  يی لیپ حیاو ترش فیپه تعر رټکرک وهید  ېسیخرب د خربي ک ېک هګلېب ې ند په

  :يی ک لړ وروسته ستونزه هم وررسه سپ

 وهیاس،  وی: یوهال  ینه شوا ډېمن یېپرته  زونوڅیله دوو »

هم کار  ښېپ ېمیدو یې ېهلمند په سفر ک د.هښمصنوعي پ

علامء د  تید جمع ېپه نوب ک ېچ ،یېلپاره  ېو. د شپ ېیښیپر

 ېونګمر  ېداس یې ېکور غوره کاوه، په فکر ک «وبیا خیش» يړ غ

 یې واکونوځ تيیامن ېکول، چ ونهګبان انوګچر . ېدځېر ګنه ور  ېبیش
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 ېمخک ېزیدق ۳۳ نتڅښو. د کور  ړیماارصه ک یاځ ېنګد استو 

 و. یوتل

 ېنه ب لمستونیله م خید ش هګد قومي مرشانو جر  لوېمندوخ د

نه سپاره، خو  انځته  سویپول« نورعامل»کلا  ۱۷. دهځېر ګرا و  ېبینت

پر  سی. پولدهګېتن بهیپه ش بهیش ېهم پر  رهیدا ېد ماارص 

 ېچ دل،یوروسته خلکو ول ېبیش وڅور ننوتل او  لمستونیم

چاغ  وهید  مکهځاو کپر وو او پر  ډکن زوډپه  وید مرم والونهیشاوخوا د

د  ېچ ي،ی نه پوه وکڅجسد پرو  و. له نورعامل پرته بل  يړ س

 واکونوځ تيیامن هګنڅقوماندان  یشو  لیدغه ازمو رډګد  ګړېج

 «.وموند.

 

 (Problem creating): ستونزه پنځول

د  ېک هېښپه موضوع او پ ایول،ځپن ېمهمه برخه د ستونز  ولوټتر  ېپه خرب ک

او پر  يی ک دایته په ننوتلو رسه پ ېنور  ایموندل دي. ستونزه د موضوع عمق  ېستونز 

 .ي ی کسان غ وانیرګرسه  س او  ېله ستونز  یر ډې یې نهړ سپ

پوښتنې غوټه اچولې « څنګه»د کرکټر د ونل کېدو په تړاو  په پورتني پاراګراف کې

 ده، چې د خرب په پای کې به یې د پرانېستلو هڅه کی ي.

 یکلښ یودونکځر ګپه اس دغه  ېاو په غرونو ک ډو ګ هښپ وهیپه »

 یدغه نو  ېک رهڅېد نورعامل په  خلکو و. دیعبدهللا مس وانځ ورڅڼ

له  رانویانبن ناييید دوو چ ېکال په اکتوبر ک الديیم ۷۲۲۱د  ړیس

د  «يډنیا ګوان»او  «ګنیپ ګوان. »ژندهېبرمته کولو وروسته وپ
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د اکتوبر پر  واکونوځو ګړ انځکار کاوه. د پاکستان  مډیزام پر  وملګ

 اتویخو په عمل ل،ړ کو  ا یعمل ېد نغورن رانویانبن ناييیمه د چ۳۱

 ونغوره. یله منکولو نوند توونکوښد ت یېتا وونل شو او بل  وی ېک

او  ړجرنال مرشف سخت غوسه ک ېتونښت رانویانبن ناييیچ د

پخپله  یېپه مخه رايش، زه به  دیکه عبدهللا مس: » ویې ویل

 !«.ووننم

 .ی س ته ورنغ ځخو عبدهللا کله هم د هغه او د هغه د پو 

 ېچ ،ړلپاره وک ېدا کار ما دد: » لیوو ېک وابځپه  یې عبدهللا

 «.په دوه توتو کړم ېپر  مید جرنال مرشف رن

د  رانیانبن دیعبدهللا مس ېوايي، چ ونسیریورور انبن دده

 الينګی ایوايل افتخار حس تونخواښد پ: » تويلښلپاره نه و ت سویپ

 ېچ ل،ړ چکونه راک اید خال ون لپاره ما ته سپ رانویانبن ناييید چ

 «.ېوانخست ېسیوسپارم، خو عبدهللا پ یېعبدهللا ته 

و،  ړیغ ېلډ ېز یکس  شپ ېد طالبانو د هغ «دیمس» عبدهللا 

په  ایتګرنڅ اييید جغراف ېنېد پالزم یې ېاند  و دیپر کابل تر بر ېچ

د  ېکال ک ۳۳۳۳لپاره په  لځ يړ کوله. هغه د لوم ېرسو  اوړ ت

رسه  کوید طالبانو له ل ونهڅقوماندان مال اغاجان په ه وهیطالبانو د 

له  ېلوالټشو او د شاميل  یاځو ی هګپه تو  ايلګید رضاکار جن

برخه  ېک وګړ د طالبانو په ج یېقوماندان احمدشاه مسعود رسه 

 ل،ړ ک لیپ دونهیطالبانو پر کابل بر ېکال، چ ۳۳۳۲واخسته. پر 
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په  یېاو له هغه وروسته  لودهیبا هښپ ښۍخپله  ېعبدهللا پک

 «.ړېک ېر یت ېاو تود ړېد زندان س ېک وانتاناموګشربغان او 

 ېله هغ رټاو ستونزه د کرک یپر ا ا ستونزه باث شو  ېک وښکر  ېد په

 یداېک لګڼ نهیرسچ ېد موجوده ستونز  ېچ ،ېشو  لړ رسه ت ېنیمخ

.دغه راز  د منت په اوږدو کې د کیسې مرستندویه ډیالوګونه هم راو ل يش

 شوي.

 

 (Decoding):غوټه پرانېستل

د  دلته.يی ک ستلېپران ېپک هټغو  ېد ستونز  ېبرخه ده، چ ۍدا د خرب وروست

ا ا ستونزه د  ېښېعوامل مهم دي. د پ دوېد ونل ک رټلپاره د کرک ستوېپران ټېغو 

بل مهم رازه هم پرده  وهیله  ېک ستلوېپران هټدي، خو په غو  تولښت رانویانبن ناييیچ

د طالبانو د  ېک رستانیجرنال مرشف په وز رټکرک ټپ وی ېسی: د کيی پورته ک

ا ا  ېسی. دلته د کید ېک هټد تسلط په ل یغو پر ه ېمرشتابه د بدلون له  ر 

 :ويڅته ه عتیرسه ب انځهم خلک له  رټکرک

 لویه وینه له نو وانتاناموګعبدهللا له  ېچ ،ېکال ک ۷۲۲۱په »

مامد  کید ن یکټپ ۍطالبانو د مرش  ده،ېته را ستن رستانیرسه وز

تر  کو ید ا دیو. له پاکستان رسه د عبدهللا مس یښیپر رس ا ریوز

هللا د  تید ب یاځوروسته مالمامد عمر د هغه پر  دویخراب

 مهللا ترمن تید عبدهللا او ب ړېکېرپ ېاو د هړ وک هړ کېراوستلو پر

مالمامد عمر  ېاند  و ې. عبدهللا له دلړ اختالفا  خورا نور ک

مزتدر کس باله، خو  مېیدر  انځاو  میدو ولداشیطاهر  ،ړیلوم



 61|    ټلویزیوين خربیايل

 

 

او  ړیک رغملی یآ  سیا یمالمامد عمر آ  ېباور و، چ ېاوس په د

د  ېرسه د هغه په رس ک دوېمالعمر له ورک . دیاړ نه يش ک هڅنور 

مشهورو  وڅله  یېموخه  ېاو په همد دهځېر ګفکر  «ریام»

 «.يړ وررسه وک عتیب ېوو، چ تيښقوماندانانو غو 

 

 (The End) پای

 یله کوره وتل ېاند  و ېزیدق۳۳ېله ماارص  نتڅښد کور  ېک لیپه پ ېسیک د

 دایپ تنهښکومه پو  اوړ د وتلو په ت «وبیا خیش»د  ېکه په لوستونکي ک کيټو. همدغه 

 وايي. وابځ یې یپا ېسیوي، د ک ړېک

مرش خو  ېفکر کوي، چ ېاوس په د ريګمل دیعبدهللا مس د»

کلدارو انعام قرباين  «ونهیلیم هځپن»د پاکستاين حکومت د  یېبه 

 «.؟نه وي

خپل خرب خامخا په  ر،څېپه  ېسیک ډېد لن ېچ ئ،ینه   ا ېک لیاټس زیی سهیک په

 ېوي، چ ېپک دیبا کونښته ورسوئ، خو دومره را یپا کيټپاروونکي او جذاب  وهی

 رسه وسايت. انځله  ېپور  هید خرب تر پا دونکيیاور ایلوستونکي 

 بشپړ خرب:

 هښمصنوعي پ وهیاس  وی

 وهیاس،  وی: یوهال  ینه شوا ډېمن یېپرته  زونوڅیدوو  له

و.  ښیېهم کار پر ښېپ ېمیدو یې ېهلمند په سفر ک د.هښمصنوعي پ

 خیش» يړ العلامء د غ تید جمع ېپه نوب ک ېچ ،یېلپاره  ېد شپ
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نه ور  ېبیش ېونګمر  ېداس یې ېکور غوره کاوه، په فکر ک «وبیا

کول،  ونهګبان انوګچر و. یوتل ېمخک ېزیدق ۳۳نتڅښ. د کور ېدځېر ګ

 و. ړیماارصه ک یاځ ېنګد استو  یېواکونوځ تيیامن ېچ

 ېنه ب لمستونیله م خید ش هګد قومي مرشانو جر  لوېمندوخ د

نه سپاره، خو د  انځته  سویپول« نورعامل»کلا  ۱۷. دهځېر ګرا و  ېبینت

ور  لمستونیپر م سی. پولدهګېتن بهیپه ش بهیش ېهم پر  رهیدا ېماارص 

 وید مرم والونهیشاوخوا د ېچ دل،یوروسته خلکو ول ېبیش وڅننوتل او 

 جسد پرو  و. يړ چاغ س وهید  مکهځاو کپر وو او پر  ډکن زوډپه 

دغه  رډګد  ګړېد ج ېچ ي،ی نه پوه وکڅنورعامل پرته بل  له

 سویپول ېوموند. کله، چ واکونوځ تيیامن هګنڅقوماندان  یشو  لیازمو

هم  س ته  یېد هغه ورور عبدالرحما او کوربانه  ه،ټپل ړید هغه م

 ورغلل.

 ورڅڼی کلښی ودونکځر ګپه اس دغه  ېاو په غرونو ک ډو ګ هښپ وهی په

د  ړیس یدغه نو  ېک رهڅېد نورعامل په  خلکوو. دیعبدهللا مس وانځ

له برمته کولو  رانویانبن ناييید دوو چ ېکال په اکتوبر ک الديیم ۷۲۲۱

 مډیزام پر  وملګد  «يډنیا ګوان»او  «ګنیپ ګوان. »ژندهېوروسته وپ

 ناييیمه د چ۳۱د اکتوبر پر  واکونوځو ګړ انځکار کاوه. د پاکستان 

تا وونل شو او  وی ېک اتویخو په عمل ل،ړ کو  ا یعمل ېد نغورن رانویانبن

 ونغوره. یله منکولو نوند توونکوښد ت یېبل 
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که : » ړجرنال مرشف سخت غوسه ک ېتونښت رانویانبن ناييیچ د

 «!!.پخپله ووننم یېپه مخه رايش، زه به  دیعبدهللا مس

 .ی س ته ورنغ ځعبدهللا کله هم د هغه او د هغه د پو خو 

لپاره  ېدا کار ما دد: » لیته وو رسنیو ېک وابځپه  یې عبدهللا

 «.ودردوم ېپر  مید جرنال مرشف رن ېچ ،ړوک

 سوید پ رانیانبن دیعبدهللا مس ېوايي، چ ونسیریورور انبن دده

 ناييید چ الينګی ایوايل افتخار حس تونخواښد پ: » تويلښلپاره نه و ت

 یېعبدهللا ته  ېچ ل،ړ چکونه راک اید خال ون لپاره ما ته سپ رانویانبن

 «.ېوانخست ېسیوسپارم، خو عبدهللا پ

د نانو کا په  لیتاص کيیکال د رسو ۳۳۲۲په  دیمس عبدهللا

 د پاکستان د هوايي رشکت یېپالر  .یدلی یز ېک لهیقب لېخ ميیسل

(PIA)  ،او بل  ړیيب استخباراتو غ یتورن ا غر د آ  یېورور  ویافرس

خپله په  ی. دید پوهنتون استاد د ېاباد ک ټبیپه ا ونسیریانبن یې

وخت  هڅو او  ړیطلبه غ تید جمع ېپه دوره ک ۍد متعلم ېک ۍکراچ

له  ېقوماندان، چ ویحزب اسالمي  د .یشو  ېپات ېک هیپه جامعه بنور

د  یالګیجن ایوايي، دغه قبا ژندل،ېپ ېد  له ن یېرسه  دیعبدهللا مس

 یې ېژ یور ۍرسه خورا بلد و. کابل ایاو جغراف استیافغانستان له س

 ېپه افغانستان ک کهځ. د افغانانو خوراک خوند ورکاوه، ېولښخو  ېر ډی

فکر نه  ېاو داس لهیروانه و یېلهبه  ۍو. کندهار  ړیک ریوخت ت رډی یې

 .ید یرستانیوز ېچ ده،ېک
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تذکره  ېپه کندهار ک یېد طالبانو د حکومت پر مهال »وايي:  هغه

 «.وه ېهم اخست

 ېو، چ ړیغ ېلډ ېز یکس  شپ ېد طالبانو د هغ «دیمس» عبدهللا

 اوړ په ت ایتګرنڅ اييید جغراف ېنېد پالزم یې ېاند  و دیپر کابل تر بر

 وهید طالبانو د  ېکال ک ۳۳۳۳لپاره په  لځ يړ کوله. هغه د لوم ېرسو 

رسه د رضاکار  کوید طالبانو له ل ونهڅقوماندان مال اغاجان په ه

له قوماندان احمدشاه  ېلوالټشو او د شاميل  یاځو ی هګپه تو  ايلګیجن

کال،  ۳۳۳۲برخه واخسته. پر  ېک وګړ د طالبانو په ج یېمسعود رسه 

 هښپ ښۍخپله  ېعبدهللا پک ل،ړ ک لیپ دونهیطالبانو پر کابل بر ېچ

 ړېد زندان س ېک وانتاناموګپه شربغان او  یېاو له هغه وروسته  لودهیبا

 .ړېک ېر یت ېاو تود

رسه  لویه وینه له نو وانتاناموګعبدهللا له  ېچ ،ېکال ک ۷۲۲۱په

پر  ریمامد وز کید ن یکټپ ۍطالبانو د مرش  ده،ېته را ستن رستانیوز

 دویتر خراب کو ید ا دیو. له پاکستان رسه د عبدهللا مس یښیرس ا

 هړ وک هړ کېهللا د راوستلو پر تید ب یاځوروسته مالمامد عمر د هغه پر 

. عبدهللا لړ اختالفا  نور ک مهللا ترمن تید عبدهللا او ب ړېکېپر ېاو د

 انځاو  میدو ولداشیطاهر  ،ړیمالمامد عمر لوم ېاند  و ېله د

 یمالمامد عمر آ  ېباور و، چ ېمزتدر کس باله، خو اوس په د مېیدر 

رسه د  دوې. د مالعمر له ورکیاړ نه يش ک هڅاو نور  ړیک رغملی یآ  سیا
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 وڅله  یېموخه  ېاو په همد دهځېر ګفکر  «ریام» د ېهغه په رس ک

 .يړ وررسه وک عتیب ېوو، چ تيښمشهورو قوماندانانو غو 

مرش خو به  ېفکر کوي، چ ېاوس په د ريګمل دیعبدهللا مس د

 کلدارو انعام قرباين نه وي؟ «ونهیلیم هځپن»د پاکستاين حکومت د  یې

 نذیراحمد سهار 
 

د یوې پېښې یوه  انه انځور شوې او بیا پر ا ا کرکټر په پورتني رپوټ کې 

خـربې شـوې دي. دا سـبک تـر ټلویزیـون زیـا  پـه ورځپـاڼو او مبلـو کـې کـاری ي، خــو 

 نوښتګر خربیا ن ترې ښه ټلویزیوين رپوټ هم جو و ی يش. 

 

 رسچپه هرم او دایره

 په اوسمهايل پېر كې زياتره د برېښنايي رسنوو (Circle style) دايروي سبك

دغه سبك د دايرې په څېر  )ټلويزيون او راډیو( د خربونو او رپوټونو لپاره كارول کو ي.

د رپوټ په لومړي ټيك پولو ي او په دویم هغه، چې دايره هم وررسه بشپړي ي، پاى ته 

ريس. ددغه سبك نوېستونيك وايي، څومره، چې د رپوټ د پول پر راښكون خواري 

کو ي، پاى يې هم بايد په راښكونكې بڼه واويس. يانې رپوټ په داسې بڼه واوډل 

اى يې د توكو د ارزښت له مخې ورته او رسه تړىل اغوز ولري.په يش، چې پول او پ

ټلویزیون کې موږ پر دایروي سبک رسبېره، د رسچپه هرم سبک ته هم ا یو، ځکه په 

خرب او رپوټ په سخت لیډ پیلی ي او د رپوټ منت په ډیر وخت ټلویزیونونو کې 

سبک یوه ګډه  انتخاب شوي سبک کې اوډل کی ي. دلته د رسچپه هرم او دایروي

 :دغه ډول سبك په ټولوز ډول له پنځو برخو جو ي ي کوم. ېبڼه و اند
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 :Start) )الف:پیل

دغه سبک د خربیا نو لپاره د رپوټ په پیل کې د موضوع د سپړنې، یا یوې 

جمله يي پېژندګلویزې رسیزې سپارښتنه کوي.دلته د کیسې او پېښې مستزیم 

یا  یا شپ  خربي پوښتنې ئپېښې ا ا جز روایت مخاطبان نه خوښوي، ځکه د 

موږ په سخت لیډ کې و اندې کړې دي. د ټلویزیوين سخت لیډ توپیر له نورو هغو 

رسه دادی، چې دغه لیډ ډېری درې، یا څلور جملې، یا درې وا ه پاراګرافونه وي، 

 چې د مخاطب د سخت خرب ا تیاوې په بشپړه توګه پوره کوي.

ضوع او ادارې متی ي، خو کس باید خپله دغه برخه ډېری پر کس، مو 

 خربجو وونکی وي.

 :کس

مولوي ارسال رحامين د سولې عايل شورا د رییس له ونل کېدو وروسته »

 ددغې شورا دویم کلیدي غړی دی، چې په وسله وال برید کې ونل کی ي.

مرشانو جرګه وايي، رحامين له کوره تر راوتلو وروسته د کابل ښار د ده بوري 

 .«سمیه کې د وسله والو تر  برید  ندې راغیپه 

 :موضوع ) د پېښو ګڼ ډولونه پکې راتالی يش(

د افغانستان پر خیتځو څنډو د پاکستاين پوځیانو له بریدونو رسه »

هممهال داسې رپوټونه دي، چې په دغو سیمو کې وسله والو جنګیالیو هم 

 خپل فعالیتونه زیا  کړي دي.

په کونړ او نورستان و یتونو کې وسله والو په تیرو څو اوونیو کې 

 .«جنګیالیو د رسحدي پولیسو پر پوستو تر لس ځلو زیا  بریدونه کړي دي
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 :، سخت لیډیا هم

و کرایه نه ورکوي چې د کمیکايي پوځیان په کونړ کې د هغو ځامر»

 پوځي اډو په توګه یې کارولې دي.

امریکایي پوځیانو په په وليس جرګه کې د کونړ د خلکو استازي وايي، 

خپلو اوسنیو شا و پوځي اډو  کې جو ې شوې ودانۍ  نګې کړې او د خلکو 

 د ځمکو حدود یې هم له مینځه و ي دي.

وکیالن ټینګار کوي، چې له یو شمیر سیمو څخه د امریکایي ځواکونو 

 .«له وتلو رسه سم په دغه و یت کې امنیت د پخوا په پرتله ښه شوی دی

 لیډسخت :یاهم

امریکا پر یوې داسې کړنالرې کار کوي، چې له مخې به یې بې پیلوټه »

 الوتکې تر یوه یاڅو نورو کلونو پورې پر پاکستان خپل بریدونه جاري سايت.

په پام کې ده، چې په دې نوې کړنالره کې د بې پیلوټه الوتکو دبریدونو 

قوانینو مستثنی لپاره یو لړ ځانګړي قوانیا وضع يش، خو پاکستان له دغو 

ددغو بریدونو دجاري ساتلو هدف د امریکايي ځواکونو له وتلو  ګڼل شوی.

 «.وروسته د طالبانو او الزاعده شبکې کمزوري کول ښودل شوي دي

 :اوس هم د رپوټ پیل

په کونړ کې میشتو امریکایي ځواکونو په دې وروستیو کې له دغه »

 و یت نه د راوتلو چاره ګړندۍ کړې ده.

هغۍ نیټې چې په دغه و یت کې د دغه هیواد پوځیان میشت له 

شوي، له خلکو څخه یې کرنیزې ځمکې او ودان کورونه د پوځي اډو او پکې 
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د تبهیزاتو د ساتلو په موخه په کرایې واخیستل، چې دمګړۍ هم په یو شمیر 

 .«سیمو کې د خلکو پر ځمکو او کورونو   دوی پراته دي

 :اداره

کې په لویه کچه داسې رپوټونه دي، چې یو شمېر  په افغانستان»

افغان هوایي رشکتونه په فساد کې ښکېل دي، خو اوس اوس د ټرانسپورټ 

 وزار  اعالن وکړ، چې پورو ي افغان رشکتونه یې پورونه هم نه ورکوي.

میلیونه ډالره پورو ي دي، چې د ټرانسپورټ وزار   ۳۳دغه رشکتونه 

 .«روسته یې هم د پورونو ورکولو ته غا ه نه ده ایښېپه وینا تر ګڼو فشارونو و 

 یا هم د رپوټ دغه پیل:

بې پیلوټه الوتکې؛ یوه داسې وسله، چې متاده ایا   یې په قبایا »

 سیمو کې د وسله والو جنګیالیو د مرشانو په ځپلو کې رول اغیزناک بويل.

ونو دغو الوتکو تر دې مهاله د طالبانو او الزاعدې شبکې په لسګ

 مرشان او عملیايت قوماندانان ونيل دي.

 د الوتکې د الوتلو تصویر................

د بارک اوباما اداره پریوې داسې نوې کړنالرې کار کوي، چې له مخې 

به یې د امریکا بې پیلوټه الوتکې تر یوه یا څو نورو کلونو پورې پر پاکستان 

 .«وسايتخپل بریدونه جاري 

 

  : Climaxب: اوج

 د اوج او لو توا په  برخه كې د رپوټ يا خرب ا يا تويك يا غوټه پرانستل کو ي.
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په تويك رسه پولو ي او هڅه كوي په اورېدونكو كې د  «څه»دغه برخه يوازې د

 رپوټ اورېدو تلوسه وټوكوي.

 :بېلګه

امریکايي چارواکي وايي، په دې کړنالره کې به پرپاکستان د يس آي »

 الوتکو د بریدونو په ا ه ځانګړې  رښوونې  ادرې يش.اې د بې پیلوټه 

دغه  رښوونې د امریکا څارګرې ادارې ته اجازه ورکوي، چې د 

پاکستان په خاوره کې د خپلو بې پیلوټه الوتکو بریدونه جاري وسايت او 

دغلته جنګیالۍ ډلې په ځانګړې توګه وسله وال طالبان او الزاعده په نښه 

 «.کړي
 

 :Cause ج: المل

دغه برخه د پېښې  مل او سبب راښوي. ولې پېښه شوه؟ څه  مل و،چې 

پېښې د مل موندو په برخه دلته د  . ټكر رامنځته شو؟، ولې يې ووانه؟ او داسې نور

ترڅنګ په پېښه پورې د  «ولې«.  مل د کی يكې د پېښې د سپړنې او بوان هڅه هم 

 ځونو نورو ا وندو پوښتنو ځواب هم وايي.

 :بېلګه

د پنټاګون د چارواکو له خولې نوی خپور شوی رپوټ ښوي، چې د »

جنګیالیو ډلو د مرشانو تازه نوملړ د جو یدو په حال کې دی او د دغو 

 بریدونو یو هدف هم د یادو جنګیالیو د یو یو مرش ونل دي.

پنټاګون وايي، دغو الوتکو په وزیرستان کې تر دې مهاله د طالبانو او 

 ډېر مرشان او عملیايت قوماندانان ونيل دي. ۱۲الزاعدې شبکې تر 
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 ...ګرافیک: د ونل شویو قوماندانانو نوملړ

د وننو په لست کې د یوشمیرنومونو زیاتول، دهغو امریکایي وګړو د 

بهر اويس او د متاده ایا تو پوځ او  ګټو خوندي کول دي، چې له امریکا

يس آي اې ته له جګړه ییزو سیمو څخه بهر د فعالیت اجازه هم په دې 

 «.کړنالره کې ځای شوې ده

 

 :Effectد: اغيز

د ســبك دغــه برخــه د پېښــې اغوــزې، وروســتي تړاوونــه، ګواښــونه او نــور ا ونــد 

پېښې دوام او خورو ورو توكو دغه برخه تر ډېره بريده هڅه كوي د  تويك رابرسېره كوي.

 ته په پاملرنې رسه د پېښې د پايلې او راتلونيك په ا ه يوڅه نغوته ولري.

 :بېلګه

امریکا د ترهګرۍ ضد چارو سالکار جان برنان، چې د بارک اوباما د » 

له لوري د يس آي اې سازمان  ریاست ته نومول شوی، د بې پیلوټه الوتکو 

 کستان پر مستثنی کېدو موافزه کړې ده.له نویو قوانینو څخه د پا

 ....کلیپ: جان برنان

کـال کـې د  ۷۲۳۱داسې اټکل دی، چـې پنټـاګون لـه افغانسـتان نـه پـه 

خپلو ځواکونو له وتلو وروسته، په پام کې لري، چې د وسله والو جنګیالیو پر 

د چارو  و اندې د يس آی اې ځانګړي رستېري او بې پیلوټه الوتکې وکاروي.

شنونکي وايي، امریکا په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم د بې پیلوټه 

الوتکـو بریدونــه ډېــر کــړي او غــوا ي لـه دې  رې پــه افغانســتان کــې د رستېــرو 

 «.کلیپونه...........شنونکي \رامنځته کېدونکې تشه ډکه کړي.
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 (Background) هـ: شالید

دايروي سبك د اوريدونكو د راښكون، تلوسې او ترپايه د هغو د ملتوا ترڅنګ 

كې و ه سپړيزه بڼه لري،چې د اورېدونكو غوښتنو ته  « مل»په خپل منځني پړاو 

 ځواب وايي. ددغه سبك بله ګټه داده،چې كه له اورېدونيك نه د رپوټ پول تېر وي،

د رپوټ يا خرب نور مهم تويك ومومي او  خرب په پاى كې كو ى يش په سپړيز پړاو او د

په دایروي سبک جو   د هغو په مرسته د رپوټ يا خرب پر پول او موضوع هم پوه يش.

رپوټ ډېری په یوې داسې جملې او پاراګراف پای ته رسی ي، چې د موضوع پر بک 

 ګرونډ غ ی ي او د خرب پای بېرته د خرب له پیل رسه نښلوي.
 

 :بېلګه

میالدي کال ۷۲۲۱د بریټانیا د څیړنو د مرکز د اټکل له مخې، له »

راهیسې د پاکستان په اوسنیو قبایا سیمو کې د بې پیلوټه الوتکو له  رې 

هغه یې د بارک اوباما د واک پرمهال شوي او  ۱۳۲بریدونه شوي چې  ۱۲۷

تنه پکې ملکي کسان  ۸۳۳تنه ونل شوي چې ۱۱۲۳په دغو بریدونوکې 

 .«دي

په ځینو مواردو کې رپورټر یوازې پر همدومره شالید بسنه کوي، خو ځینې نور 

 په دې لټه کې وي، چې پیل ته بېرته بشپړ وګرځي او  یو لنډ تړاو ورکړي.

 :وګورئ بشپړ رپوټ کېسخت لیډ په 

 سخت لیډ

امریکا پر یوې داسې کړنالرې کار کوي، چې له مخې به یې بې پیلوټه »

 یاڅو نورو کلونو پورې پر پاکستان خپل بریدونه جاري سايت.الوتکې تر یوه 
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په پام کې ده، چې په دې نوې کړنالره کې د بې پیلوټه الوتکو دبریدونو 

لپاره یو لړ ځانګړي قوانیا وضع يش، خو پاکستان له دغو قوانینو مستثنی 

ددغو بریدونو دجاري ساتلو هدف د امریکايي ځواکونو له وتلو  ګڼل شوی.

 .«سته د طالبانو او الزاعده شبکې کمزوري کول ښودل شويورو 

 بشپړ خرب:

یوه داسې وسله، چې متاده ایا   یې په قبایا  ؛بې پیلوټه الوتکې

 سیمو کې د وسله والو جنګیالیو د مرشانو په ځپلو کې رول اغیزناک بويل.

د بارک اوباما اداره پریوې داسې نوې کړنالرې کار کوي، چې له مخې 

یې د امریکا بې پیلوټه الوتکې تر یوه یا څو نورو کلونو پورې پر پاکستان به 

امریکايي چارواکي وايي، په دې کړنالره کې به  خپل بریدونه جاري وسايت.

پرپاکستان د يس آي اې د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو په ا ه ځانګړې 

اجازه  دغه  رښوونې د امریکا څارګرې ادارې ته  رښوونې  ادرې يش.

ورکوي، چې د پاکستان په خاوره کې د خپلو بې پیلوټه الوتکو بریدونه جاري 

وسايت او دغلته جنګیالۍ ډلې په ځانګړې توګه وسله وال طالبان او الزاعده 

 په نښه کړي.

د پنټاګون د چارواکو له خولې نوی خپور شوی رپوټ ښوي، چې د 

ه حال کې دی او د دغو جنګیالیو ډلو د مرشانو تازه نوملړ د جو یدو پ

 بریدونو یو هدف هم د یادو جنګیالیو د یو یو مرش ونل دي.

پنټاګون وايي، دغو الوتکو په وزیرستان کې تر دې مهاله د طالبانو او 

 ډېر مرشان او عملیايت قوماندانان ونيل دي. ۱۲الزاعدې شبکې تر 
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 ګرافیک: د ونل شویو قوماندانانو نوملړ...

نومونو زیاتول، دهغو امریکایي وګړو د  د یوشمیر د وننو په لست کې

ګټو خوندي کول دي، چې له امریکا بهر اويس او د متاده ایا تو پوځ او 

يس آي اې ته له جګړه ییزو سیمو څخه بهر د فعالیت اجازه هم په دې 

کړنالره کې ځای شوې ده.د امریکا د ترهګرۍ ضد چارو سالکار جان برنان، 

له لوري د يس آي اې سازمان  ریاست ته نومول شوی،  چې د بارک اوباما

د بې پیلوټه الوتکو له نویو قوانینو څخه د پاکستان پر مستثنی کېدو موافزه 

 کړې ده.

کال کې د  ۷۲۳۱داسې اټکل دی، چې پنټاګون له افغانستان نه په 

خپلو ځواکونو له وتلو وروسته، په پام کې لري، چې د وسله والو جنګیالیو پر 

د چارو  و اندې د يس آی اې ځانګړي رستېري او بې پیلوټه الوتکې وکاروي.

شنونکي وايي، امریکا په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم د بې پیلوټه 

الوتکو بریدونه ډېر کړي او غوا ي له دې  رې په افغانستان کې د رستېرو 

 رامنځته کېدونکې تشه ډکه کړي.

میالدي کال ۷۲۲۱ز د اټکل له مخې، له د بریټانیا د څیړنو د مرک

راهیسې د پاکستان په اوسنیو قبایا سیمو کې د بې پیلوټه الوتکو له  رې 

هغه یې د بارک اوباما د واک پرمهال شوي او  ۱۳۲بریدونه شوي چې  ۱۲۷

تنه پکې ملکي کسان  ۸۳۳تنه ونل شوي چې ۱۱۲۳په دغو بریدونوکې 

 ”.دي

 نذیراحمد سهار، کابل نیوز                                                                        
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 او هرم هرم رسچپه

دغه سبک ډېری په ورزيش رپوټونو کې کارول کی ي، ځکه په دا ډول رپوټونو 

کې د لوبو بهیر په ترتیبي یا تاریخي بڼه راو ل کی ي. یانې پېښې د هغو د پېښېدا له 

 اوډل کی ي. وخت رسه سمې په ترتیب

یا لیډ په رسچپه هرم کې جو ی ي او د پېښې یا رپوټ ( Read) د رپوټ

دا ډول  غورچا  پکې ځایول کی ي.ورپسې رپوټ په تاریخي او ترتیبي بڼه اوډل کی ي.

رپوټ لیکل تر نورو اسانه دي، خو د سختو پېښو لپاره یې لیکل یوڅه ستونزما دي.د 

یرغمل نیونې په پېښو کې له فیچري لیکنیو ځامنرګي برید، وسله والې جګړې او 

 اسلوبو رسه دا ډول رپوټونه د مخاطبانو د راښکون  مل ګرځي.

دغه سبک په دوو  رو کاری ي. يو دا، چې رپوټ د پېښې له لومړنۍ شوبې  

راپول يش او په ترتوب رسه خپل نور پړاوونه ووهي. په دې بڼه کې مهمه نه ده، چې د 

ا خونه را وسپړو، خربیال کو ى يش يو لړ توکي لرې کړي او د پېښې ټول توکي او 

خربیال د موضوع راښکونکې برخې غوره . ارزښت له مخې ښه هغه يې را واخا

کوي، نه دا، چې له  فر نه پول وکړي. موږ له دا ډول سبک رسه د نورو په څېر 

سخت نه پېښی ي، چې پیل یې  رسچپه هرم سبک کاروو، ځکه خو دې ته ا تیا

 . ولیکو

رپوټ له يوه کوچني، خو راښکونکي ټکي پولو ي او د خربیال په سپړنو رسه 

موضوع روښانه او پراخو ي، تر دې، چې د کیسه ییز سبک په څېر خپل اوج ټکي ته 

ورسو ي. په دغه حالت کې لوستونکي د انتظار شوبې شمېري او غوا ي د موضوع 

 .پر پاى او د پايلې پر څرنګتوا وپوهو ي
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رپوټ تر اوج ټکي له تېرېدا وروسته د غوټې د خال ون پر لور مخه کوي او په 

پاى کې د موضوع غوټه پرانستل کو ي. یو شمېر خربیا ن د مخاطبانو د تلوسې له 

منځه تګ له ویرې، چې په دا ډول سبکونو کې یې امکان ډېر دی، هڅه کوي 

ې بېلګه کې خربیال همدا کار وروستۍ پایله د رپوټ پیل ته راو ي. په در کړل شو 

 کړی دی.

په دغه سبک کې لوستوال پړاو په پړاو له خربیال رسه ځي او ځان په پېښه کې 

حارض ګڼي.که رپوټ څوړنوز وي، اومه توکي، لکه مرکې، اسناد، ستاينې او سپړنې، 

شمېرې او.. بايد په ډېر پام رسه په خپل و  ځاى کې رايش. د رپوټ پول، غځېدن او 

 بايد خپل راښکون له  سه ور نه کړي. پاى

د  دلتهپه دغه سبک کې مخروڼى او د خرب د توکو بشپړ رعايت شوىن وي.

رپوټ يا خرب بشپړه او اره بڼه راو ل كو ي او د خربيال نظر، كمى زياىت او د م البو 

په دغه سبك كې رپوټ د پېښې در امنځته  غټول او نور څوزونه پكې رول نه لري.

 ترتوب برابري ي. كېدو په

 

 :د پایلې اعالن، د رپوټ په پیل کې، د قرغې وسله واله نښته

ببې د کابل په لویدیزه څنډه قرغه کې  ۳۳د جمعې په ورځ کابو »

الیو تر ونل کېدو وروسته، ویوه هوټل ته د ورننوتو اوو تنو وسله والو جنګ

 «.اعالن وکړافغان ځواکونو د هوايي ډزو په کولو رسه د جګړې د پای 

 :په ترتیبي بڼه د کیسې جو ښت

دا جګړه د جمعې په شپه تر هغه وروسته پیل شوه، چې د »

امنیتي ځواکونو په وینا دغه ډله وسله وال جنګیايل دغلته د سپوږمۍ 

 په نامه یوه هوټل ته ننوتل.
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د جمعې ورځ له سهار تر غرمه مهال  هم وسله وال جنګوايل 

 او درندو وسلو یې امنیتي ځواکونه په نښه کول.پیاو ي وو او په سپکو 

دا هغه امریکايۍ چورلکې دي، چې دغلته د شته وسله والو په 

ټکولو  پسې ګرځي ولې پر دغو چورلکو هم د وسله والو له لوري راکټي 

 برید کی ي.

 د راکټ مرمۍ، چې پر الوتکه وار کی ي............

 واکونو رییسکلیپ: د کورنیو چارو وزار  د ځانګړو ځ

 کلیپ: د کورنیو چارو وزار  ویاند

 سټنډاپ

ته رسیدو وروسته امنیتي ځواکونو د هغو وليس  ىد جګړې له پا

وګړو مړي راپورته کول، چې په دې جګړه کې ونل شوي دي. دا هغه ډله 

ده چې د کورنۍ یو غړی یې په جګړه کې ونل شوی او د ما اردو 

 دوي.امبو نس یې د پیښې له ځایه لی  

 

په اډانه کې یو  Bridge دلته خربیال په نوندۍ بڼه راڅرګندی ي او د

 تړاویز سټنډ اپ ورکوي.

 غ ...............

د سپوږمۍ هوټل دریوا و غا و ته د قرغې پراخ بند دی، چې 

د عیني شاهدانو په وینا، ډیری کسانو د جګړې پر مهال دغلته اوبو 

پولیس وايي، په ډیره بېړه یې دغه ته ځانونه غورځويل، خو د کابل 

 کسان ونغول.
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 واکسپاپ

 کلیپ: د کابل امنیه قوماندان

دا د هغو وليس وګړو مړي دي، چې په دې وسله واله جګړه کې 

ونل شوي، خو له دې رسه جوخت د سپوږمۍ په نامه دغه هوټل هم 

 خورا زیامنا شوی دی.

دغلته د بریدونو وسله والو طالبانو د یوې خرب پاڼې په خپرولو 

مسوولیت په غا ه اخستی او دا چاره یې  د بدفعلیو په غربګون کې 

بللې چې په وینا یې دغلته تررسه کی ي، خو د کورنیو چارو وزار  په دې 

 تړاو ټول رپوټونه ناسم بويل.

 کلیپ: د کورنیو چارو وزار  ویاند

 کلیپ: د کابل امنیه قوماندان

 کمیسیون رییسکلیپ: د وليس جرګې د دفاعي 

 تصویر او غ .................

 سټنډاپ  Closingوروستی

په افغانستان کې د وسله والو جنګیالیو ډله ییز بریدونه کومه نوې 

خربه نه ده، خو دا لومړی ځل دی، چې وسله وال جنګیايل په یوه 

داسې سیمه کې ډله ییز بریدونه کوي، چې د امنیتي چارواکو په وینا 

 .«يس وګړو تفریح ځای دییوازې د ول

 ځیرک فهیم، کابل نیوز                                                                        
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  سټنډ اپ

ټلويزيوين رپوټ هغه سکانس يا  انې ته ويل کو ي،  د8و  ه سټنډ اپ یا 

 کوي.ټر له لودونکو رسه مخامخ د پېښې له ځايه خربې ر چې په هغه کې رپو 

د رپوټ په  سټنډ اپیو شمېر کسان، په ځانګړې توګه د خپرونو پروډیورسان 

پیل کې د خربیال هغو خربو ته کاروي، چې د موضوع په ا ه یې له مخاطبانو رسه 

کوي، خو عموما مخامخ خربې که د رپوټ په پیل کې وي، منم او یا هم پای کې، 

 . هم بويل سلوک  لخربیاد ټول همغه سټنډ اپ دی، چې پر رپوټ یې 

 په ټلویزیوين رپوټونو او فیچر او پکیج کې پنځه ډوله و  ه یا سټنډاپ کاری ي:

 Interactive-  د پیل بشپړ سټنډاپ دی، چې په راښکونکې  انه او

 و  ه پیلی ي. 

 Bridge- .په دا ډول سټنډاپ کې دوه بېل موضوعا  رسه نښلول کی ي 

 Informative -  داسې معلوما ، چې په ویډیو کې یې ښودل ناشوين

سټنډاپ کې سپړل  Informativeوي، یا تصویر یې په کمره کې نه وي راغلی، په 

 کی ي.

 Scene setting-  ،کله، چې خربیال په پېښه او  انه کې  انه سازي

 و  ه یې بويل. Scene settingحارض يش او د پېښې له ځایه رپوټ ورکوي، 

 Closing- .د کیسې پر پای غ ی ي او خربي کیسه پرې پای ته رسی ي 

کې سټنډ اپ ځانګړی ارزښت لري.بې جرئته او کمزوري  رپوټونوپه ټلويزيوين 

خربيا ن يا سټنډ اپ نه يش ورکو ی، يا داسې سټنډ اپ ورکوي، چې د خپرېدو و  

 نه وي.

                                                           
8 Plato ،Stand UpياPiece to Camera 
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وي. خربيال خربيال د سټنډ اپ له  رې د پېښې په سومه کې خپل شتون راښ

بايد د خپل رپوټ ټول ا خونه په سټنډ اپ کې ونه ګوري، ځکه سټنډ اپ د رپوټ يوه 

برخه ده او رپوټ يوه ځانګړي فکر، سناريو او ذها بوختونې ته ا توا لري.کله، چې 

رپوټ پرله غښتی او په اسلوبو برابر وي، سټنډ اپ ته بوا دا ا توا نه پېښو ي، چې د 

 پر سپړنه او سپړيزې پايلې وغ ي ي. مخاطب پوهاوي لپاره

د سټنډ اپ څرنګوالی په وخت،ځای او پېښې پورې تړاو لري. که چېرې پېښه 

هوښنده او جنبايل وي، لکه زلزله او له وليس جرګې نه رپوټ ورکول، په دغسې 

حا تو کې د سټنډ اپ لې د بايد له پېښې رسه ا خ ولګوي. خربيال بايد د پېښې له 

 رپوټ ورکړي. ا ا ځای نه

سټنډ  ښه خربه داده، چې خربيال د  انې او لوکېشا تر بدلون مخکې خپل

لپاره ا ينه نه ده، چې پر ټوله منځپانګه فکر وکړو، خو  PTCاپ ولويل. د سټنډ اپ يا 

يد په لوډ او د پېښې پر که غوا و يوڅه راښکونکې واويس، د رپوټ له پول رسه يې با

په سټنډ اپ کې بايد  د رپوټ په پای کې پر پايله پرې وغ ې و.و پول کړو او يا مهمو توک

ډېر بايد پر لوکېشا ټونګار ويش او داسې څه وويل يش، چې په انځور يا تصوير کې 

يې راو ل ناشوين يا ستونزما وي. د ساري په ډول، د رس پرې کړي انسان رس ښودل 

ډېره د خربو په بڼه وکړو،  ستونزما او بوږنوونکي دي، خو که دا خربه په سټنډ اپ کې

استناد تر ډېره بريده د يوې پېښې او رپوټ ( PTC) سټنډ اپ يا ستونزمنه به نه وي.

، ځکه سټنډ اپ، چې له کوم ځايه ورکول کو ي، پخپله د پېښې څرنګوالی او دی

يې د  تصویر.کله، چې خربيال د پېښې له سومې رپوټ ورکوي او غ  او ښويتصوير 

پېښې له سومې خپري ي، د مخاطب په راښکون کې غوره رول لوبوي. د سټنډ اپ پر 
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ا يکوڅرنګوالی د رپوټ په  غیر کالميمهال د غ ، څېرې، فزيکي حرکاتو، نبې او 

اغوزناکتوب کې سره ونډه لري.که چېرې د سټنډ اپ غ ، نبه )ادبوا ، ګرامر( د 

کړي، د مخاطب په ز ه راښکون کې کمی راويل رپوټ د منت له نورو برخو رسه توپري و 

 او دا د خربيال کمزوري او پر ځان نه واکمنتوا راښوي.

په برخه کې دا ا ينه نه ده، چې تل دې د خربيال په خربو  PTC د سټنډ اپ يا

پول او پای مومي، کېدای يش له خلکو رسه د خربيال په خربو او تصويرونو هم پول 

 او پای ومومي.

 

 پ په دوه موضوعي خربي رپوټ کېسټنډ ا

ډېرځله په يوه خرب يا خربي غونډه کې دوه پېښې يا موضوعا  زې ي او خربيال 

 د سټنډ اپ په برخه کې له ستونزو رسه مخامخوي.

د کوکنارو د کر او ملکي وګړو د مرګ نوبلې په ا ه  د ساري په ډول، ولسمرش

خربي غونډې ته وينا کوي.له داډول خربي غونډو نه رپوټ جو اوى په چاپي او 

برېښنايي رسنوو کې توپري کوي. ورځپاڼې کېداى يش دا کار په لوډوال تاريخي سبک 

 نه ترې جو وي.وکړي، خو ټلويزيونونه او خربي انانسونه بوا دوه جال خربونه يا رپوټو 

دا کار په وېب پاڼو کې د لوکبڼې) فونټ(، رنګ، انځور،ګرافوک، رسلوک او 

په ټلويزيون کې ډېرى داډول غونډې په نوندۍ  منځرسلوک له  رې ښه تررسه کو ي.

بڼه خپري ي او خربيال د سټنډ اپ په برخه کې له ستونزو رسه مخامخوي. دغلته 

د دوو بېلو موضوعاتو )نشه يي توکو او ملکي ټر ا  وځي، چې د خربي غونډې ر رپو 

 وکاروي. دې ډول سټنډ اپ ته پل PTC وګړو( په ا ه يو تړاويز سټنډ اپ يا

(Bridge) ويل کو ي.  په خربي رپوټونو کې د موضوع يووالی ډېر ا يا دی او که په
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يوه دوه نوم دقوزه يي خربي رپوټ کې بېالبېلې پېښې را وسپړل شوې د موضوع د 

ثانوه يي  15ددې خربي غونډې د پوښښ لپاره کو ى شو يوه  دا  مل ګرځي.شړې

ثانوه يي سونډبايټ را اخلو او  15رسيزه راو و. دغسې د کوکنارو په ا ه د ولسمرش 

ثانوه يي سټنډ اپ هم په دې برخه  15ثانوې د موضوع پرمخونه )سابزه( غ ې و.  15

ثانوه  15ګ نوبلې په ا ه يو وګړو د مر  کې راو ل کو ي. تر سټنډ اپ وروسته د ملکي

نورې  15ثانوې  او دغسې  15ونډ بايټ راو ل کو ي. د موضوع مخونې ته هم يي س

 ثانوې د وروستۍ خربې لپاره ځانګړې کو ي.

 مسلکي خربيا ن په دې برخه کې مخاطب ته خپل وروستى پوغام اوروي.

  :د پاى بېلګه

ترڅـــو نړيوالـــه ټولنـــه ونـــه افغـــان حکومـــت پـــه دې بـــاور دى، چـــې »

 غوا ي دغه ستونزې به پرخپل ځاى پاتې وي.

چارواکي وايي، چې د نشه يي توکو په قاچاق کې پر امنوتي کړيـو 

رسبېـــره نړيـــوال ځواکونـــه هـــم  س لـــري او د ملکـــي وګـــړو د مـــرګ نوبلـــې 

 «.به د نړيوالو ځواکونو پر ضد وليس کرکې   راوپاروي لډېرېد
 

سـټنډ اپ پرتـه د نرېشـا پـه اوږدو کـې د خربيـال پـه نـوم او  رپوټ دلته لـه دويـم

يا د ځونو په څېر نوم او ځاى د رپوټ په منم يا پاى کې د ټوکـر  ،ځاى پاى ته رسو ي

لــه  رې خپريــ ي، يــا دا،چــې پــه نونــدۍ توګــه مخکــې لــه مخکــې د وينــدوى لــه  رې 

 اعالنو ي.

 

 ځای، جامه، تصویر

 دی. ( Location)یو مهم څیز ستاسې د و  ې ځای په سټنډاپ کې 
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خپل سټنډ اپ پکې  ئڅومره، چې و  او د پېښې انځورګر ځای موند ی ش

ورکړئ. کله کله کېدای يش امنیتي مسوو ن ستاسې د سټنډاپ مخه ونیيس، له 

مسوو نو رسه وغ ی ئ او په نرمه لهبه قناعت ورکړئ، خو که ځای ډېر رسي وي، د 

هغوی خربو ته هم غوږ شئ. ستاسې جامه باید د خربیالۍ یا سیمه ییز فرهنګ 

ډ اپ ورکوئ، ستاسې ملا، پرتوګ او بوټان یا دود جامه وي. که په جامو کې سټن

څپلۍ باید داسې رانه يش، چې باد وها وي، یا خیرن او چټل وي. له داسې 

سټنډاپ نه ورکول ښه دي. خپلې سونې او موضوع ته وګورئ، که یوه  ،سټنډاپ نه

، په سټنډاپ کې به دودیزه ته تلا وئیا کلووالې سیمې فرهنګي او کولتوري جشا 

ته ځئ، ښه جامه مو یوازې یو خت او پتلون  وپېښښاري  وي، خو که مناسبه جامه 

دی. که له یوه مهم سیاستوال رسه مرکه کوئ، درېيش به تر ټولو غوره وي. ځینې 

خربیا ن د مرکو پرمهال د خپلې درېشیو غا و او نکټایۍ ته پام نه کوي، چې خال ې 

توب ښوي. کوښښ وکړئ د ښې  بې سلیزه د خربيالپاتې وي، دا په تصویر کې 

سلیزې خاوندان وئ، خو دا سپارښتنه نه کوم، چې خامخا دریيش واغوندئ، ځکه 

د خربیا نو لپاره تر ټولو ارامه جامه یو خت او یو پتلون دی. ویښتان او ږیره مو باید 

تل ا الح وي، ځکه په سټنډاپ کې تاسې مخاطبانو ته د خرب ترڅنګ خپله څېره 

 . د هغوی سرګې باید په تاسې هم خوږې يش. هم ورښایاست

تصویر اخستل کی ي، خو که  Mediumپه سټنداپ کې معمو  منځنی

یا  په تصویر کې ځای کړئ، کېدای يش ل  یې  نګ ئچېرې غوا ئ، شاوخوا ډېر جز 

د تګ په حالت کړئ، خو ډېر  نګ تصویر له مخاطبانو نه د خربیال څېره ورکوي. 

پر بک ګرونډ دومره مترکز مه کوئ، چې د مخاطب توجه کې یې هم اخستی شئ. 
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ور وا وي او د خربیال خربې تر شعاع  ندې راويل، خو که بک ګرونډ مو ډېر مهم 

وي، د خربیال پر تصویر یې راوستالی شئ او همداسې یې په همدغه بک ګرونډ 

پ د حرکت په حالت کې ورکوئ، په دې پای ته رسو ی شئ. که چېرې خپل سټنډا

 ور  کې باید له کمره میا رسه خپل ټول کار همغ ی کړئ، ځکه دلته غ  او تصویر 

 دوا ه مهم دي، چې تصویر مو د کمرې له فریم نه ونه وځي او غ  مو نایز پیدا نه کړي.

 

 د سټنداپ وخت

انو ښې سټنډ اپ، چې څومره لنډ وي، هومره ښه دی. ډېرې خربې پر مخاطب

بیا نو یا یوڅه ترشیح کوئ، نه لګی ي، خو که خربې مو مهمې وي او پر پایلې غ ی ئ، 

کېــدای يش لــ  یــې اوږد کــړئ، خــو پــه هرحالــت کــې اوږد ســټنډاپ نــه د مخاطبــانو 

خوښــی ي او نــه بــه هــم تاســـې پکــې ارامــه یاســت. کـــه غــوا ئ ســټنډ اپ ورکــړئ، تـــر 

یـوه  (News Story )ي کیسـې سټنډاپ مخکې باید ستاسـې پـه ذهـا کـې د خـرب 

خاکــــه موجــــوده وي، ځکــــه کېــــدای يش وروســــته د رپــــوټ جــــو ونې پــــه پــــړاو کــــې مــــو 

 سټنډاپ بې تړاوه، یا بې ماتوا ثابت يش.

 

انځورليک پټه،
9 

کلــه کلــه د پېښــو لوکنــي خربونــه  تــر تصــوير مخکــې خربخــونې تــه رســو ي. يــا يــو 

شمېر کسان د پردې له شا نه د پردې پرمخ را ښکاره کو ي او د يوې مهمې پېښې په 

، نزشې او ګرافوکي طرحې ټېکرته ا توا پېښو ي. ( Tickerټېکر)ا ه څه وايي. دغلته 

 د څو موخو لپاره کارول کو ي.

                                                           
9 Ticker\News line\ Caption 
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چې په رپوټ يا خرب کې د کوم تصوير، کس، ځاى يا پېښې سپړنه  : کله،لومړى

 کو ي، له انځورلوک يا کېپشا نه کار اخستل کو ي.

، یـا د غونـډې نونـدی بهیـر : هغه مهال ،چې منت وي، خو تصـوير نـه ويدويم

هم زا ه ارشوفي تصويرونه او  په دغسې مواردو کې ګرافوکي طرحې، نزشې خپری ي.

ثانوو ډېر وخت ونه نويسـ. د سـاري پـه ډول؛ پـه کنـدهار  35ايد له کارول کو ي. دا ب

کــې چاودنــه کوــ ي، خــو تصــوير يــې نــه وي. پــه دغســې پېښــو کــې د تصــوير پرځــاى د 

په بیړنیو خربونو، کې، چې بشـپړ جزئیـا  او لـه خربیـا نو رسه  و يت نزشه خپري ي.

 ا یکي نه وي، له ټېکر نه ګټه اخستل کی ي.



 

 

 

 

 

 

 

 

۱ 

 ټلویزیوين فیچر څه دی؟

د یوه نرم خربي نانر په توګه پر چا، چېرې او څه یا افرادو، ( Feature) فیچر

ځایونو او پېښو مترکز کوي. دلته د کله، ولې، چېرته پوښتنو ځوابول حتمي نه دي، 

ځکه دغه پوښتنې په سخت خرب او خربي رپوټونو کې سپړل کی ي. فیچر یوازې د 

ښت د فیچر لیکنې پېښې پر نرمو ا خونو خربې کوي. څیړنه، ستاینه، تنوع او نو 

 ځانګړنې دي.  

په فیچر کې خربیال د پېښې له سخت خرب تیری ي او په یوه بوختوونکي فرمټ 

کې د پېښې نورې یا په ز ه پورې او راښکونکو برخو ته ځي. په فیچر کې د یوې پېښې 

یاتو د و اندې کولو هڅه نه کی ي، بلکې موضوع ته له یوې بېلې او ئد وروستیو جز 

یې کتل کی ي. په فیچر کې د خربیال کوښښ پر دې وي، چې مخاطبان د نورې زاو

یادې موضوع یا پېښې له کومو زاویو خرب نه دي او څنګه کو ی يش یو داسې ا خ 
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ورکړي، چې د هغوی خربي تنده او ذوق دوا ه خړوب کړي. دلته د خربي تندې او 

ګډ خربي او اديب په دې معنا دی، چې فیچر یو  (Infotainment) ګډ راتګ ذوق

 نانر دی. په اديب ا خ کې موږ د مخاطبانو ذوق خړوبوو. 

فیچرونه تر سختو خربونو اوږده دي، ځکه فیچر د خرب اپوټه د موضوع منم ته 

یاتو د سپړنې پرځای پر څو مهمو ټکو مترکز کوي. په سختو خربونو ئنفوذ کوي او د جز 

او رپوټونو کې خربیال د خرب شپ ګونې پوښتې د رسچپه هرم په ډول د خرب یا رپوټ په 

پېښې پر نوي ا خ مترکز کی ي او د خربي  \پیل کې راو ي، خو په فیچر کې د موضوع

 لیډ پرځای یې په فیچري لیډ پیلوي. 

 

 ولیکو؟ فیچر په څه

 Softپه ټلویزیوين خربي فیچرونوکې موضوع د ارزښت او نرمو سونو )

Subjectsسپړنه، راښکونکي ټولنیز  او د انساين (پر بنسټ غوره کی ي. د یوچا نوند

راښکون م الب، ورځني او نور مسایل، د پېښو شالید او دا ډول نور موضوعا  د 

هغو موضوعاتو جو ی ي، چې بیړين  فیچر ځانګړنې او سونې جو وي.  فیچر ډېری پر

نه وي. په دا ډول شننه او سپړنه کې د ورځې تازه تصویرونه، ویډیو ارشیف، غ ونه او 

 په ځینو مواردو کې موسیزي کارول کی ي.

د فیچر لپاره منت د مستند فلم په سبک لیکل کی ي او د کیسې  انې یو 

او د خربونو په منم یا پای کې  تربله رسه نښلوي. فیچر ډېری راښکونکی او جالب وي

 Insideدقیزو او ي، له خرب اخوا ) ۳۲خپری ي، خو هغه فیچرونه، چې وخت یې له 

Story .برخې ته پرېښودل کی ي ) 
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 (Backgroundغايل)د فیچر توکي په دریو څیزونو مشاهدې، مرکې او شا

کې را غونډی ي. په مشاهده کې خربیال په پېښه کې حضور مومي، په یوه ځامنرګي 

برید کې د ونل شویو کسانو د کورنیو له غړو رسه د هغوی په جنازو کې ګډون کوي، 

له بچیانو او میرمنې رسه یې غ ی ي، د دا ډول بریدونو پر شاځمکه ګړی ي، چې 

ره خلک پکې ونل شوي دي. کېدای تراوسه څومره دا ډول بریدونه شوي او څوم

يش د ملکي مرګ نوبلې په تړاو یې د برشي حزونو کمیسیون مسوو ن وغ وي او د 

پوځي مرګ نوبلې په تړاو د کورنیو او دفاع چارو وزارتونو ویندویان وغ وي. پر دې 

رسبېره، د واکسپاپ په ډول د عامو خلکو نظرونه او د هغو خلکو خاطرې، چې له دا 

 یدونو روغ وتا دي، هم د خپل فیچر یوه برخه وګرځوي. ډول بر

خربیال خپل نظر د راغونډو شویو اطالعاتو په رڼا کې د فیچر په پای کې د 

 سټنډ اپ یا یوې پایلې په توګه و اندې کوي.

 

 د کیسې قالب

د رپوټونو او سختو خربونو په پرتله په فیچرونو کې د موضوع او پېښې توکي په 

متفاو  ډول ځای پرځای کی ي. کېدای يش په رس کې تاسې څو تصویرونه راو ئ، 

غ ونه راو ئ او بیا پرې خپله کیسه راو ئ. یا کېدای يش لومړی کیسه پیل کړئ او بیا 

ټولیز ډول د رپوټ لپاره غوره شوی کیسه ییز په  پرې له تصویر رسه مل غ ونه راو ئ. 

 سبک د فیچر لپاره هم کاری ي.

، پـه ۷۳۲۲۲کلیمـو، پـه مبلـو کـې تـر  ۷۳۲۲تـر  ۳۲۲فیچرونه په ورځپـاڼو کـې لـه 

او په ټلویزیون کې  ۳۲۲تر ۷۳۲، په راډیوګانو کې له ۷۳۲۲تر  ۷۳۲انالیا رسنیو کې له 

ه ټلویزیوين فیچر کې خربیال د راښکون پورې کلیمو کې لیکل کی ي. پ ۱۲۲تر  ۷۳۲له 
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پونه او اډېـــرې وســـیلې لـــري لکـــه ګرافیکـــي طرحـــې، ویـــډیو، بېالبېلـــې  ـــانې، ســـټنډ

 داسې نور. فیچر د مستند په څېر ډېری په خپلواکه توګه خپری ي. 

 

 \Packageپکیج

تاسې په بازار کې بېالبېل خوراکي توکي پیرئ او په یوه کڅو ه کې یې اچوئ. 

چې کورته راځئ، ټول رسه جال کوئ او پر دې غور کوئ، چې بیګاه ته کوم وروسته، 

 څیزونه پاخه کړئ. پکیج هم دغسې یو څیز دی.

 پکیج پراخو مخاطبانو ته د خرب د لی د یوه نوې او نوښتګره  ره ده.

 پکیج د خربونو یوه داسې کڅو ه ده، چې خرب، کرکټرونه، خربې اترې، تفریح 

ېل نور توکي پکې ځایول کی ي. پکیج پخپله سپړیزه او ترشیاي وینا )میوزیک( او بېالب

نه ده، خو په اډانه کې یې د یوې موضوع د حزیزي ا خونو او اغیزو له  رې کیسه 

و اندې کی ي. په ټلویزیون کې ډېری دود پکیبونه پر ټولنیزو سونو راڅرخي. په نمي 

د پارکونو ستونزه، په باران او کې د ښوونځیو د ماشومانو بوختیاوې، په کابل کې 

واورو کې د کابل ښار د سړکونو بد وضعیت او ډنډ اوبه او دغه راز نور ټولنیز مسایل 

 د پکیبونو سونې جو وي.

ماور او موضوع راڅرخي او د څیړنې  ره خپلوي.  پکیبونه ډېری پر یوه ټاکا

که خربیال د  .کی ي په سیايس او ټولنیزو پکیبونو کې د ټولو ا خونو خربې راخستل

مزابل ا خ پر کلیپ او تصویر بریالی نه يش، د انډول ساتنې په موخه یې ټیلیفوين او 

( یوه برخه  Soft Newsیا متني نظر اخا. پکیج، چې موږ یې د فیچري لیکنو)

ګڼالی شو، په داسې ډول اوډل کی ي، چې د مخاطب راښکون ترپایه وررسه وسايت. 

پکیبونه ډېری په هغو حا تو کې کارول کی ي، چې په خرب، رپوټ او مرکه کې 
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موضوع په سمه توګه ونه سپړل يش، یا دا، چې موضوع پېچلې وي، خو په دې نه 

. د پکیج لپاره خربیا ن خورا ډېر توکي ارزي، چې ټوله خپرونه ورته ځانګړې يش

راټولوي. بېالبېلې مرکې، د سیمې او سونې مختلف تصویرونه هغه څه دي، چې 

خربیا ن په انتخاب کې له ستونزو رسه مخامخوي، ځکه هغه پر دې فکر کوي، چې 

کومې مرکې او تصویرونه وبايس، چې د وخت په لنډه اډانه کې خپله کڅو ه رسه 

ربي ساعتونو پکیبونه ډېری له څلورو دقیزو نه ډېری ي، خو تر خربي وتړي. د خ

ساعتونو وروسته د خربونو په اوږدو کې تر اتو دقیزو غځی ي. ښه پکیج د خربیال له 

نوښت او ښې مرکې رسه تړلی دی. په پکیج کې راغونډ شوي نظرونه باید د رپوټ له 

خربیا ن خپل ډېری توکي  په اوسمهالې نړۍ کې موضوع رسه تړيل او تازه وي.

کمره مېا او ويډيو ویډیو، منت او نریشا پخپله رسه اوډي او ان په ډېرو مواردو کې د 

 دنده هم پخپله پرمخ و ي. ايډيټر

 :له منت لیکنې مخکې پر دې څیزونو غور وکړئ

 څه غوا ئ، چې په پکیج کې یې و اندې کړئ 

 نه يش؟ ایا موضوع مو د پکیج لپاره و  ده؟  درنه رپوټ 

 پر لومړنیو توکو یې کار وکړئ، څه ورته را غونډ کړئ؟ 

 خپلې پوښتنې چمتو کړئ، د څه په ا ه پوښتنې کوئ؟ 

 پر خپل وخت مرکې ته ور شئ 

 ( خپل موضوعي تصویرونهB-Roll چمتو کړئ، د موضوع، ، د مرکچیانو )

 د دفر، ادارې او داسې نور

  مو که په ز ه جو  نه وي، د مرکو پر وخت ښه غوږ شئ، چې څه وايي. څه

 بیا بیاپوښتنه وکړئ
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 د پکیج منت څنګه ولیکو؟

د پکیج لپاره منت لیکل خورا مهم دي، ځکه د بولیټا لپاره پکیج د همدغه منت 

پر بنسټ ډلبندي کی ي. په پکیج او هر بل ټلویزیوين خربي نانر کې منت لیکل د کار 

نــو او تصــویرونو انتخــاب او د پکــیج د د پــای پــړاو دی. لــه پکــیج لیکلــو و انــدې د کلیپو 

جو ښت خاکې ته وخت ورکول کی ي. په خربي پکیج کـې پیـل، مـنم او پـای دریـوا ه 

مهم دي او خربیال خپل سټنډ اپ هم پکې ورکوي.پـه پکـیج کـې تاسـې غـ  او ویـډیو 

دوا ه په پام کې نیسئ. څه، چې مخاطبانو تـه پـه غـ  کـې اوروئ، هغـه پـه تصـویر کـې 

د پکیج لپاره ډېری هغه کلیپونه او سونډ بایټونه غوره کی ي، چې د کیسې  ورته ښوي.

له پرمخ بیولو رسه مرسته کوي. تاسې دغه کلیپونه تر منت لیکنې مخکې کپچر کوئ او 

پـه مـنت کـې ځــای ورتـه پریـ دئ. کـه ستاســې مرکچـي پـه دویمـه یــا درېیمـه نبـه غ يــ ي، 

په یوه جال کس )ښځینه غ  په ښځینه  خربې یې باید د منت ا ا نبې ته ونبا ئ او

تاسـې پـه کابـل ښـار کـې د بـارانونو  ،او نارینه په نارینه غ (یې ولولئ. د بېلګـې پـه توګـه

پرمهال د سړکونو پر وضعیت پکـیج جـو وئ. پـه دغـه پکـیج کـې لـومړی تاسـې د هغـو 

لـه ډنډ اوبو تصویرونه اخلـئ، چـې پـر سـړکونو او  رو یـې د مـوټرو او خلکـو تـګ راتـګ 

سـتونزو رسه مخـامخ کـړی دی. تاسـې دوه درې زملیـان ګـورئ، چـې د سـړک لـه یــوې 

لس افغانۍ پورې کوي. دغه  ۳۲غا ې نه بلې غا ې ته په  يس ګاډیو کې خلک په 

هلکان او پـه ګـاډۍ کـې پـورې کېـدونکي کسـان ستاسـې د پکـیج لپـاره غـوره مرکچیـان 

یــوې خــوا بــاران او کنــډوکپر دي. تاســې پــه طنزیــه ډول ســټنډاپ ورکــوئ، چــې کــه لــه 

ســړکونو خلکــو او مــوټرو تــه ســتونزې جــو ې کــړې، بــل پلــو یــو شــمېر کســان لــه همــدې 

 ستونزو نه په ګټې، خپله روزي ګټي. 
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 پکیج له دریو برخو جو ی ي:

 پیل -۳

 ) موضوع سپړل، د یل و اندې کول او د پایلې اعالن( مترکز -۷

 )د خرب لنډیز، پوښتنو ته ځواب ویل او د پېښې د ا خونو ترمنم ټکر( پای -۱

مترکز کې خربیال د پېښې له  انې نه د پېښې یو لړ \په لومړنۍ برخه یا پیل

جزیا  ورکوي. وروسته موضوع سپړل کی ي او خپله خربي زاویه ټاکي. په منځنۍ 

پړل کو ي. دې برخې ته د برخه کې د لومړنۍ برخې پر عیني څیزونو متی ي او یو یو س

پېښې عیني کول هم وايي او په ا ا تصویرونو رسه تثبیتی ي. دلته په پېښه کې د 

ښکیلو ا خونو خربې، د عیني شاهدانو څرګندونې یا واکسپاپ هم راو ل کی ي. 

پکیج، چې ډېر یې ټلویزیوين خربي رپوټ هم بويل، د مسوولو چارواکو په خربو، 

 تو رسه پای ته رسی ي. د یلو او پایلې اخس

 د خربي پکیج سکلیټ بېلګه:

 ثانیو پورې ۳۳تر  ۳۲له  (Establishing Shots)پېژندګلویز تصویر  -

 ثانیو پورې ۷۳تر  ۷۲سټنډ اپ له  -

 ثانیو پورې ۱۲تر  ۷۳له    او تصویرغ -

 ثانیو پورې ۷۳تر  ۷۲له  سونډبایټونه -

 ثانیو پورې ۷۳تر  ۷۲له  Bridgeپل یا  -

 ثانیو پورې ۱۲تر  ۷۳او تصویر له ( narration)غ   -

 ثانیو پورې  ۷۳تر  ۷۲له  سټنډاپوروستی او ثانیو  ۷۲تر  ۳۳له  واکسپاپ -

 ثانیو پورې. ۳۳تر  ۳۲راښکونکي تصویرونه له  -
 

ثانیې یا څه کم درې  News Package ۳۲۳په دې توګه زموږ خربي رپوټ یا 

 دقیزې کی ي. 
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 \CPګډه خپرونه

جو  تعریف نه لري، ځکه بېالبېل نانرونه پکې کارول کی ي، 1٣ترکیبي خپرونې 

خو موږ په ټلویزون کې دوه ډوله دا ډول خپرونې لرو. یو خربي ګډې خپرونې دي، 

چې ډېری خرب، رپوټ، مرکې، ګردی میز، ټیلیفوين ا یکې، سکایپ، فیچري نانرونه، 

ې ډېری په خربي چینلونو کې دود مستند او دغسې نور پکې کاری ي. دا ډول خپرون

تفریاي او روزنیزې دي، چې د ویندویانو  –ي. دویم ډول ګډې خپرونې غیر خربيد

متفاو  ویناییز او تصویري حرکا ، بېالبېلې سیالۍ، نندارې، خربې اترې، مرکې، 

ذهني ازموينې، شعر او ترانې، د مخاطبانو ګډون او فیچري توکي ټول پکې شامل 

خپرونې د نړۍ په ګڼو ټلویزیونونو کې دود دي او د پراخو مخاطبانو د دا ډول  دي.

کله کله بیړنۍ پېښې  ذوقونو په پام کې نیولو رسه، خورا زیا  مخاطبان هم لري.

کی ي، یا یوه مهمه او تازه پېښه کی ي. ټلویزیوين مدیران په دغسې حا تو کې ګډې 

وټ، مرکه، ټیلیفوين ا یکې، د پیښې ترکیبي خپرونې جو وي. په دا ډول خپرونو کې رپ

عیني شاهدان، له سیمې نه د خربیال نوندۍ ا یکه، د خربخونې له مدیر یا شنونکي رسه 

دوه کسیزه مرکه، په فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو کې د خلکو تبرصې او دا ډول نور 

تازه پېښې \م الب یوځای کی ي. دا مهال د خربخونې یوه سره برخه کارکوونکي د بیړنۍ

  پر پوښښ بوختی ي، خو یوه بله برخه د خربخونې پر نورو چارو ګومارل کی ي.
 

 خربي مستند

موږ په خپلو رسنیو کې خورا کم یا په نشت برابر مستند لرو. زموږ د مخاطب 

په ذها کې هم مستند یوازې پر ځانګړو موضوعاتو) د نویو نړۍ، ځمکه او ستوريو( 

                                                           
10 Combines Program 



 011|    ټلویزیوين خربیايل

 

 

کې ډېر ځله پخپله خربیال د یوه مرکزي  11خربي مستند مترکز انځور شوی دی. په

کردار یا راوي په توګه برخه اخا او په بېالبېلو  انو کې حارضی ي. دا ډول حضور 

او په سختو حا تو او رشای و کې د اطالعاتو حصول او بیا له مخاطبانو رسه د هغو 

ربي مستندونه ډېری وېش، خربیال ته په مستند کې د مخاطبانو د اتل رول ورکوي.خ

د خربي  ورکولو په موخه جو ي ي. تعاد عامه ذهنیت او باور د بدلون او یاهم قن

چې یوه پېښه، موضوع او سیايس مساله له تالیل او څیړنې  ،دف دادیمستند ه

او  BBC، البزیره، CNNد نړۍ سرې ټلویزیونې شبکې  رسه یوځای و اندې کړي.

دقیزو  ۲۲تر  ۱۲چې له  مستندونه او مستند لري ګړي خربيځان دا ډول نورې رسنۍ

 او یا هم له دې ډېر وخت اخا. 

 

 \Inside Storyله خرب اخو

په خربونو او خربي رپوټونو کې د خربیا نو مترکز د پېښې پر شپ ګونو پوښتنو 

وي او هڅه کوي دغو پوښتنو ته ځوابونه ومومي، خو له دې اخوا ډېر نور مسایل هم 

 دي، چې شننې او څیړلو ته یې ا تیا ده. 

هره پېښه تر شا نورې پېښې زی وي او دغه پېښې، چې ډېری په سافټ بڼه کې 

، په Inside Storyخرب،  ءی ي، تر خربي بولیټنونو وروسته، له خرب اخوا، ماوراتولید

نومونو ځانګړو خپرونو کې د فیچر، ځانګړي رپوټ، پکیج، خربي مستند، مرکې او 

 ګردي مېز یا سکایپ او ټیلیفوين متاس په اډانه کې خپری ي. 

نګړي خربي په تفریاي او ټولنیزو چینلونو کې خربونه ډېری د ساعت او ځا

بولیټا پر بنسټ وېشل کی ي او د پېښو سپړنې ته هومره پام نه کوي، خو په خربي 
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چینلونو کې دې مسالې ته زیا  ارزښت ورکول کی ي، ځکه دلته د فیچر، ځانګړي 

رپوټ او مستند د وخت په تړاو بندیز نشته. په خربي چینلونو کې سخت خربونه  او 

درسټکو او بولیټا په چوکاټ کې خپری ي، خو له  دهغو رپوټونه په خربي رسوېس کې

خربي بولیټا او سختو خربونو وروسته ځانګړي رپوټونه، خربي کیسې، نیوزپکیج، 

فیچر او یو نیم مستند خپروي. په له خرب اخوا کې اکرثیت د سختو خربونو پر جزیاتو 

پر  غنيرش ته د ولسم هنداو بېالبېلو زاویو خربې کی ي. موږ په خربي بولیټا کې 

خرب کې یې تالیل او سپړنه کوو. دلته د  ءسفر سخت خرب او رپوټ لرو، خو په ماورا

سفر پر ارزښت،  ملونو، اټکا پایلو او نورو حاشیوي مسایلو غ ی و. دلته کېدای 

يش له موږ رسه شنونکي، د چارو کارپوهان، په ټیلیفون باندې د ولسمرش ویاند، د 

کی او یا عام لیدونکي وي. له خرب اخوا په ټلویزیونونو کې سوداګرۍ خونې کوم چاروا

توپیر کوي. یو شمېر رسنۍ یو موضوعي عمل کوي او یو شمېر نورې هغه څو 

موضوعي. د بېلګې په توګه د کابل نیوز نا او خرب او نظر یو موضوعي سپړنې دي، 

 خو د طلوع نیوز فراخرب خپرونه څوموضوعي ده. 

 

 \Vox Popoد خلکو غږ 

( ا  الح ده، چې په Vox populiد خلکو غ  یا واکسپاب یوه  تینۍ )

رپوټونو، پکیبونو او فیچرونو کې زیاته کارول کی ي.واکسپاپ ډېری د ورځې د مسایلو 

ثانیې پورې اوږدی ي. په واکسپاپ کې  ۱۲تر  ۷۲په تړاو د عامو خلکو نظر وي او له 

ي ډول له مرکو رسه مخ کی ي. کېدای مرکچیان بې نومه کسان وي او ډېری په ناڅاپ

يش تاسې په ښار کې له شاوخوا اوو کسانو رسه د واکسپاپ لپاره خربې کړې وي، 

 خو د رپوټ لپاره مو یوازې د دریو کسانو خربې د خپرېدا و  وي.



 011|    ټلویزیوين خربیايل

 

 

یــو شــمېر خربیـــا ن پــه خپلـــو رپوټونــو او فیچــري کڅـــو و کــې واکســـپاپ تــه ډېـــر 

دا ډول مرکــو نــه ډېــر بــد و ي. کــه حزیزــت ووایــو  ارزښــت ورکــوي، خــو ځینــې نــور لــه

واکسپاپ کله کله تر ځانګړې مرکې هم سخت يش، ځکه خلک ډېر ل  د ټلویزیون د 

کمرې پـر و انـدې خـربو کولـو تـه چمتـو کیـ ي. پـه واکسـپاپ کـې خلـک ډېـری لـه یـوې 

څرګندې پوښـتنې رسه مـخ کیـ ي او مرکچیـان یـې هـم ډېـری عـام خلـک او ماصـالن 

 وي.

 ې پوښتنه کېدای يش داسې وي:ستاس

وليس جرګې وزیران استیضاح نه کړل، یو شمېر وکیالن وايي د جرګې ځینو غړو 

 بډې اخستې دي؟

 ښاروايل سړکونه نه جو وي، تاسې له ښاروالۍ نه څه غوا ئ؟

 او داسې نور. 

د واکسپاپ اخستل په دې هم ستونزما دي، چـې تاسـې ناڅـاپي د یـو چـا پـر 

و اندې دری ئ او خپله موضوع وررسه م رح کوئ. مزابل ا خ مو په رواين او اروايـي 

لااد خربو ته چمتو نه دی او لـه تیـاري پرتـه د خپلـو خـربو د څرنګتیـا پـه تـړاو ویریـ ي. 

و ځکه جنبايل دی، چې دلته پر سکریا د ټلویزیوين واکسپاپ له راډیویي او نورو هغ

کس څېره ښودل کی ي او هغه د خپلو خربو پر و اندې یو ډول مسوولیت انګیري. د 

( پراختیا او په سافټ نیوز چوکاټ Critical Journalismبشپړې انتزادي خربیالۍ)

کې د تولیدي رپوټونو زیاتېدو پر سیاست د خلکو باور، یا عامه ذهنیت زیامنا کړی 

او ډېر ل  دې ته چمتو کی ي، چې د یوې سیايس مسالې په ا ه خپـل نظـر ووايـي. پـه 

انتزــادي خربیــالۍ کــې عمــومي پرنســیب پــر واکمــا سیاســت نیــوکې دي او دا، چــې 
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 وي، پر خربونو او رسـنیو یـې هـم سیاست د خرب او نورنالیزم  موضوع او بنسټ جو

 اغیز زیانناک دی.

پریـــ ده بابـــا،  »تاســـې بـــه ډېـــر ځلـــه پـــه ښـــار کـــې لـــه خلکـــو اورېـــديل وي، چـــې 

یاره » ، «زه که نظر درکړم څوک غوږ ورته ږدي، ورکوه یې »، «سیاست ټول درواغ دي

زمـه دا لـه همـدې انتزـاد و  «.یو خو دا ټلویزیونونه دومـره ډیـر شـول، څـوک یـې ګـوري!

واکما وضعیت نه د سیاست په تړاو د خلکو انتباه ده، چې اغیزې یې خرب او رسنیو 

ته هم رسایت کوي. واکسپاپ په یوازې رس ستاسې په درد نه خوري، ځکه دا د یوې 

جــوتې موضـــوع پــه ا ه د خلکـــو لیــدلوری او عامـــه ذهنیــت ښـــوي. پــه واکســـپاپ کـــې 

هرڅــه و انــدې موضــوع وســپړي، د  خربیــا ن مکلــف دي، چــې خپلــو مرکچیــانو تــه تــر

خربو روحیه ورکړي او د ملګرتیا او  میمیت په فضا کې تـرې نظـر واخـا. هیڅکلـه 

هـــم تونـــد خویـــه مـــه اوســـئ او مـــه هـــم داســـې فکـــر کـــوئ، چـــې پـــه واکســـپاپ رسه پـــر 

مرکچیــانو او پــه ټلویزیــون کــې د هغــوی د تصــویر خپرېــدو احســان کــوئ. کېــدای يش 

و ته غوږ کین دي او سپکو سپورو تـه یـې ز ه وي. پـه دې ځینې بدمغزه کسان مو خرب 

 ور  کې تاسې باث مه کوئ، خو کوښښ وکړئ، چې ارامه یې کړئ، وخاندئ او 

لهبـــه مـــو نرمـــه کـــړئ. یـــا مـــخ تـــرې وا وئ او لـــه بـــل چـــا رسه خـــربې وکـــړئ. ستاســـې 

واکســـپاپ د مســـتند لپـــاره نـــه دی، چـــې موقعیـــت او لوکیشـــا یـــې لـــه موضـــوع رسه 

غوره کړئ. تاسې فیچر، رپوټ، یا پکیج ته غ  راو ئ او دا مهمه ده، چې له متناسب 

غ  او شور لرې موقعیت ورته غوره کـړئ. پـه واکسـپاپ او سـونډبایټ اخسـتو کـې د 

موقعیــت تغییـــر مهـــم دی، ځکـــه پــر یـــوه ځـــای د څـــو کســانو نظـــر اخســـتل مخاطبـــان 

 ستومانه کوي. 
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 سونډ بایټ او کلیپ څنګه واخلو؟

ټونه او کلیپونه په ټلویزیوين خپرونو او رپوټونو کې ډېر کارول کی ي. د ساونډبای

نه سونډبایټونه ستاسې کار ډېر اوخت د مدیریت په پام کې نیولو رسه لنډ او روښ

 اسانه کوي. سونډبایټ او کلیپ تاسې له ځانګړې مرکې جال کو ی شئ. 

 د کلیپ اخستلو پرمهال موږ له درې ډوله کسانو رسه مخامخ کی و: 

دي. له Updateیوه ډله کارپوهان، چارواکي او مسوو ن پر موضوع مسلط او 

تاسې کېدای يش وپوښتي، چې د موضوع پر کوم ا خ درته وغ ی ي.دویمه ډله 

ان تاسې کارپوهان پر موضوع نه پوهی ي او له تاسې معلوما  غوا ي. دا ډول کس

ته له فرمایش رسه سم کلیپ درکوي، خو څومره، چې شونې وي له دا ډول کسانو 

رسه له مرکو ډډه کوئ. درېیمه ډله هغه کارپوهان دي، چې خپل نظر لري او غوا ي 

ستاسې د رپوټ، پکیج او فیچر ماور وګرځي. دا ډول کسان باید په  رښودو، 

 دف پر لور بوځئ. سپړیزو او ننګوونکو پوښتنو د خپل ا ا ه

 

 پروفايل

یو کیسه ییز نورنالیستی نانر دی، چې ډېری پـر یـوه يا دوديز پورټرېټ 12پروفایل

فرد او کـس متمرکـز وي.پـه پروفایـل کـې ډېـری د یـوه کـس د نونـد، فعـالیتونو، او نـورو 

راښکونکو مسایلو په تړاو خربې کی ي. پروفایل د یوه کس د زوکالیزې، تلـیا، د یـوې 

پر نوندانه او دغه راز ورزيش لوبډلې د بريالیتوب، د یوه لوبغا ي، د لوبډلې د کپتان 

ســیايس، اقتصــادی او ټــولنیزو شخصــیتونو لیکــل کیــ ي. د اســامه بــا  دن پــر نونــد، 
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مبارزو، فعالیتونو او با خره د پاکستان په ایبټ اباد ښار کې پـر ونل کېـدو یـو ښـه او 

راښکونکی پروفایل لیکل کی ي. دغه ډول مستند پروفایلونه د نړۍ په ډېری مشهورو 

شبکو، په ځانګړې توګه البزیره)الوثایزه(، يب يب يس او يس ایا ایـا کـې  ټلویزیوين

ډېر خپری ي. پر دغسې خپرونو ډېر خلک د مستند ګومان کوي، خو په حزیزت کې 

دا پروفایل، یا مستند پروفایلونـه دي، چـې د پېښـې او موضـوع ا ـا کرکټـر کـس یـا 

څرخــي. پــه ټــولیز ډول د فــرد وي او ټــولې ا ونــدې پېښــې د همدغــه کــس پــر ماــور را

پروفایل په ا ه داسې ذهنیت او برداشت دی، چې یوازې د یوه کس پېژندګلوي ده، 

خــو د پروفایــل ا ــا بڼــه د کــس د پېژنــدګلوي ترڅنــګ، د هغــه ســیايس نونــد او پــه 

سیايس، ټولنیزو، فرهنګي او نورو فعالیتونو کې د هغه ګډون، د فرد اوسېدو د زمان 

 پکې راتالی يش.تاریخ او پېښې ټول 

 

 ولې پروفایل؟

ډېرو کسانو ته دا پوښتنه پیدا کی ي، چې که موخه مخاطبانو ته د یوچا 

ورپېژندل وي، ښه  ره یې مرکه ده، چې د هرڅه په ا ه ترې پوښتنه ويش، خو ځواب 

دادی، چې مرکه خپله یو بېل نورنالیستي نانر دی، چې په تګالرو او نانري ځانګړنو کې 

رکه کې له مرکچي رسه ډېری پر نورو، د مسلک له پروفایل رسه د پرتلنې و  نه ده. په م

او ادارې ا وند، یا یوې موضوع او پېښې په ا ه خربې کی ي، خو په پروفایل کې ټولې 

 پوښتنې او ماور پر کس او د هغه پر نوند او فعالیتونو راڅرخي. 

خلک د نورو خلکو په ا ه د پروفایل په څېر فیچري خپرونې ډېرې خوښوي او 

ا. همدا  مل دى، چې شخيص نوند لوکونه نا سبا د ټلویزیونونو او خوند ترې اخ

 نورو رسنوو په وتلو فوچرونو کې شمېرل کو ي.
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 ژورنالستي ژانر -ګډ اديب؛ پروفايل

ډ اديب او نورنالستوک نانر دى، چې گپروفايل يا له شخ  نه رپوټ ورکول يو 

ولسمرش، وزير، هرنمند، يا بل هم خربي ا خ لري او هم اديب. پر يوه نوي چارواکي، 

داسې کس، چې د خپل ابتکار لـه املـه د خلکـو پـر خولـو ناسـت وي، پروفايـل لوکـل 

لومــايت ا خ لــري. د شــخ  پــه ا ه اطــالع ورکــول او د شــخ  د کــړو و و عخــربي او م

 سپړنه پخپله يوه خربي ځانګړنه ده.

  :خربي ا خ بېلګه

هغه شوبې نه يش ډلې يو شمېر غړي اوس هم   ( KKK) د «

 .هال به يې تورپوستي مريې ګان ګڼلهېرو ى، چې د کورنوو جګړو پرم

يا سپني پوستو د بنسټپايل غورځنګ دوه  غړي په  KKK تېره ورځ د

دې تور د ټونويس ښار زندان ته   ل، چې د امريکا د نوي ولسمرش 

 بارک اوباما د وننې هوډ يې درلود.

ه ايا تو لومړىن تورپوستى وګړى بارک اوباما د امريکا د متاد

دى، چې له تورې ماڼۍ نه د سپونې ماڼۍ پر لور ګام ږدي.  بارک 

ز کال د اګست پر څلورمه د امريکا په هاوايي  ۳۳۲۳حسني اوباما د 

ايالت کې د يوې سپني پوستې امريکايۍ او يوه تور پوستي کونوايي  

وګړي د ګډ نوند مثره ده. د هغه پالر او نوکه مسلامنان وو، خو ده په 

ماشومتوب کې د مدرسې پرځاى د کاتولوکانو د سېکولر ښوونځي  ره 

 .«ونووله
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 اديب اړخ

برخــه کــې مــوږ ډېــرې داســې بېلګــې لــرو، چــې د نونــدلوک، پروفايــل يــا پــه اديب 

بوــوګرافۍ بنســټ ږدي. د شــاعرانو تــذکرې او لــه اديب نــرثي او شــعري بېلګــو رسه د 

هغوى پېژندګلوي، حکايتي پول، کوسه يوز بوان، انځـورګرۍ او نـور اديب  ـنعتونه د 

او کولتوري څېرو پر مرګ او د ادیبانو ، شاعرانو، فرهنګي  پروفايل اديب ا خ زبادوي.

نوند په ټلویزیوين خپرونو کې له پروفایل لیکنـې ګټـه اخسـتل کیـ ي، ځکـه لـه پروفایـل 

شـخ  پـه ښـه توګـه مخاطبـانو تـه ور \پرته هیې بـل سـبک دا تـوان نـه لـري، چـې کس

 وپېژين.

  :د اديب ا خ بېلګه

د غرمې په سخته ګرمۍ کې تر درې کولومټره بايسکل چلونې »

ښوونځي ته ورسېد. جامو يې د خولو له امله سو  بوى ورکاوه.  وروسته

په وجود کې يې سېک نه و، خو پر ماشومانو يې د ښوونځي دروازې 

نشواى بندو ى. مدير رساج الدیا د هلمند د ګرشک ولسوالۍ د 

سوند پر پورې غا ه د هغه ښوونځي بنسټګر دى، چې وسله والو کسانو 

 «.ىل دىتر دې مهاله درې ځله سوځو

په ټلویزیوين پروفایل کې د پاسـنۍ بېلګـې انځـوریز لیـډ لـه منځـه ځـي، ځکـه پـه 

ټلویزیون کې دغه  انه موږ ته تصویر راښوي او دې ته ا تیا نه پیښی ي، چې موږ یې 

 په منت کې هم انځور کړو.

 د پروفایل دغه پیل د ټلویزیون لپاره موږ په دې ډول تنظیموو:
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 چې مدیر رساج الدیا پکې له کـوره لـه خپـل زا ه پیل په یوه داسې تصویر ،

بایســکل رسه راوځــي، پــر بایســکل کینــي او د ښــوونځي پــر لــور یــوه اوږده  ره وهــي. د 

ګرمــي موســم دی، هغــه یــو دوه ځایــه لــه بایســکل نــه کــوزی ي، خپــل تنــدی لــه خولــو 

پــاکوي، تڼــۍ خال ــوي او خپــل تخرګونــه بویـــوي. پــورتنی مــنت یــوازې پــه تصــویر کـــې 

 انځوری ي، خو د تصویر د سپړنې لپاره یو و  لیډ ورکول کی ي. 

 خربیــال کمـره پــر ښــوونځي راويل او \پـه دویــم ګـام کــې ټلویزیـوين پروډیورس

 هغه برخې یې ښوي، چې   هم د اورسوځېدنې نښې نښاين پکې ښکاري. 

  د مــــدیر رساج الــــدیا کلیــــپ راځــــي او پــــر دې غ یــــ ي، چــــې وســــله والــــو

ونځی درې ځلـه سـوځولی او ده تـه یـې هـم د مـرګ ګواښـونه کـړي جنګیـالیو دغـه ښـو 

 دي.

په دغو دوو بېلګو کې د لوډ او منت څرنګتوا، خربي او کوسه يوز بوان د دوا و 

پروفايلونو بڼه او نبه راښوي. لومړۍ بېلګه تر يوې خربي اطالع وروسته ، چې د سپني 

کوي، د يوه شخ  پر پېژندګلوۍ پوستو او تور پوستو ترمنم د ټکر د پولېدا نغوته 

باث کوي او دویم هغه په يوه فوچري لوډ يو سومه يوز اتل يا د پروفايل مرکزي کردار 

راښوي.پروفايل، تاريخ، تذکره، شخيص رپوټ، ځانګړې مرکه او خاطرا  په لوکنۍ 

 توګه يو تربله رسه ورته دي، خو له ار او بنسټه بوا يو تر بله توپري کوي.

 

 او تاريخپروفايل 

پروفايل او تاريخ په فني توګه يو تربله جال ډولونه دي، خو يو لړ ګډې ځانګړنې 

هم لري، چې دغه دوه بېل ډولونه رسه ن دې کوي. په تاريخ کې زمانه راسپړل کو ي او 

دې سپړنې ته لوکوال د دوربني له  رې ګوري. يانې د نوند ټول ا خونه پکې راسپړي، 

  او فرد وي او دا بوا د ذره بني له  رې ځريل کو ي. خو په پروفايل کې مترکز پر شخ
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او پروفایل کلوز  Long shotیا که د ټلویزیوين کمرې په نبه وویل يش، تاریخ 

Close   دی. د تاريخ موضوع زمانه وي او له ولس، ټولنې او نوند څخه د فرد پر لور

ملت،  حرکت کوي، خو په پروفايل کې موضوع شخ  وي او له شخ  نه بوا د

په تاریخ کې د فرد پر لور حرکت ځکه کی ي، چې تاریخ پر  ټولنې او زمانې پر لور ځي.

پېر او عرص غ ی ي او بیا د عرص او زمان شخصیتونه او د هغوی فعالیتونه څیړي، خو 

په پروفایل کې مترکز پر شخ  وي او په کومه زمانه او عرص کې، چې دی اوسی ي د 

دلته هدف د ټول تاریخ و اندې کول  کې و اندې کی ي.هغې یو تاریخي نچو  هم پ

نه دي، بلکې د تاریخ هغه برخې را سپړل کی ي، چې د پروفایل د کرکټر نوند پکې له 

 مهمو پړاوونو تیری ي، یا هغه پخپله د تاریخ په یوه پړاو کې رول لوبوي.

 

 پروفايل او تذکره

پروفايــل پــه پرتلــه د شــخ  پــر تــذکره ډېرځلــه يــو نــ ه اديب نانــر پــاتې کوــ ي او د 

پــه تــذکرو کــې پــر شــخ  د نوــوکې روحوـــه   پېژنــدګلوي بســنه کــوي. لنــډه، خــو اديب

د ډیـری تـذکره  کمزورې وي او يوازې د هغه د هـرن او کـامل پـر څرنګتوـا خـربې کوـ ي.

پېژندګلوۍ او د هغوى د اثارو بېلګو ته ځانګړې کو ي. نورو شاعرانو ، اولواء کرامو او 

نبه کې پټه خزانه، تذکرۀ ا ولواء او دغسې نور کتابونه يې غوره بېلګې دي. په  په پښتو

ټلویزیــوين تــذکرو کــې د پروفایــل بــرعکس د کــس نونــدلیک د لنــډې مرکــې، ګرافیکــي 

 او تصویر، یا د هغه د اثارو په بېلګو رسه کی ي. يوطرحو، ویډ

ترتوبي وي. د ترتوبي بڼې په تذکره کې د شخ  د پېژندګلوۍ بڼه کرونولونيکه يا 

د  ښېګړه يې داده، چې د شخ  د نوندانه بېالبېل پړاوونه پکې په منظمه توګه راځي.



 001|    ټلویزیوين خربیايل

 

 

کـال وزې ېـد،  1٢2٣عبدالشـکور رشـاد پـر  پوهانـدبېلګې په توګه څـوک نـه وايـي، چـې 

و او نه رشاد. دا کو ى شو د هغه د مرګ پر مهال  پوهاندځکه شکور هغه مهال نه 

 مه نېټه په حق ورسېد.11عبدالشکور رشاد د لوندي پر  پوهاندولوکو، چې 

 

 پروفايل او خاطره

خــاطره د لوکــوال ورځنــۍ مشــاهدې او تبربــې دي. پــه خــاطراتو کــې لوکــوال د 

خپلو شخيص عزايدو، متايالتو او لودنو کتنو بوان کوي. ټلویزیوين خاطرې د تذکرې 

که مهمې او ارزښتناکې وي، ټلویزیوين  په څېر د ناستې او و  ې مرکې په بڼه کی ي او

په خاطره کې لـه تاسـې رسه یـو کـس خپـل  ان متثیا بڼه هم ورکو ی يش.پروډیورس 

کور ته ځي او هلته د خپل و کتوب کیسې درته کوي، په دې معنا، چې  ا هپخواين ز 

ه او خاطره په ټلویزیون کې د یوه جال نانر په پرتله، تر ډېره د پروفایل په خدمت کې د

کوښښ کی ي د پروفایل کرکټر بېالبېلو سیمو ته پـه انتزـال رسه پـه هغـو سـیمو کـې د 

د پروفایل او خـاطرې تـرمنم تـوپیر پـه دې کـې دی، چـې پـه  خپلو خاطرو یادونه وکړي.

پروفايل کـې موضـوع د شـخ  پېژنـدګلوي او د هغـه د ښـېګړو او بـدګړو يـادول دي، 

نتزــادي دوا ه ا خــه خپلــوي، خــو خــاطرا ، چــې دغــه راز د پروفايــل نبــه ســتايونې او ا

پخپله له لوکوال نه رسچونه اخا، د انتزاد پکې ډېره ل  شونتوا وي. د سواستوالو ګڼ 

داسې کتابونه خپاره شوي، چې خپلې خاطرې يې پکې لوکلې، خو ځانونو ته یې کله 

 هم بد پکې نه دي ویا.

بـې تکلفـه نـه وي. دغلتـه د  د پروفايل نرث د خاطرې په څېر ساده ،  مومي او

جملو، پاراګرافونو او توکو د تنظوم، انډول، تلوسې  او اطالع په برخه کې د مخاطب 

 ذوق او ا تواوې په پام کې نوول کو ي.
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 پروفايل او شخصیتي رپوټ

 رپوټ دوه رسه ورته څوزونه دي.  شخصوتيپروفايل او 

د  کي شخ په شخصیتي رپوټ کې د پروفايل په څېر د يوه راښکون

شخصوت، ځانګړنو، اثارو، ګروهو او کړنو سپړنه او ستاينه کو ي. دغه کس کېداى 

يا يو نومورکى او ناپېژاندى کس وي، خو  ډاکټرپوه، فزیکيش سواستوال، تاريخپوه، 

مخاطبان يې د پېژندګلوۍ لېوال وي. شخصیتي رپوټ له يوې نورې مرکې رسه ورته 

واىل لري، ځکه په دا ډول مرکو کې د شخصیتي رپوټ په څېر د ا وند کس سلوک، 

کړه و ه، نونددود، انددود، حرکا ، ولولې، غربګونونه، انګرينې او نورې ځانګړنې 

  ځوري ي.ان

په نوره مرکه او شخصیتي رپوټ کې ډېرى توکي له شخ  رسه د مرکې له 

 رې تر سه کو ي، خو په پروفايل کې بوا پر پوښتنو رسبېره د کس يا شخ  په ا ه له 

بېالبېلو رسچونو ګټه اخستل کو ي. دغه راز د شخ  د نوندانه تبربو، سړو تودو، 

 ا ه پلټنه او څوړنه کو ي. اثارو، نوندلوک او نورو بوختواوو په

 

 ژوره مرکه -پروفايل او ځانګړې

کېداى يش تاسې له خپل مرکچي يا ا وند اتل شخ  رسه کېنئ او يوه 

سپړونکې مرکه وررسه وکړئ. دغه مرکه هم يو پروفايل يا شخيص نوندلوک کېداى 

 يش. په ځانګړو مرکو کې مهم شخصوتونه غوره کو ي او بوا د هغوى د نوندانه د

بېالبېلو ا خونو پوښتنه او سپړنه کو ي. ان تر دې، چې د رنګونو ، خوراک، جامو او 

 نورو توکو د انتخاب په ا ه هم غ ول کو ي.
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 کومې جامې ډېرې اغوندې او داسې نور کوم رنګ دې خوښو ي؟

ځانګړې مرکې د ډيالوګي بڼې له امله ډېر ځله په ز ه پورې او بريايل پروفايلونه 

وي.په دا ډول مرکو کې، چې د پروفایل یو ډول دی، خربیال له خپل مرکچي رسه په 

موټر کې ځي او پر بېالبېلو مسایلو یې پوښتي. پر بایسکل او اس وررسه پر بېالبېلو 

. دلته له مرکچي رسه ځینې هغه مسایل هم ځایونو ګرځي او معلوما  ترې اخا

 م رح کی ي، چې دوا ه ا خونه نور باث ته و ي. 

 

 موږ څو ډوله پروفایل لرو؟

د رسنیو بڼې، د خربیا نو سبک او د کرکټرونو ځانګړنو او ډول ته په پام رسه، 

 پروفایل په څو بېالبېلو ډولونو کې تعریف کی ي، خو تر ټولو مشهور هغه یې، چې په

 ټلویزیوين خپرونو کې دود دي، شخيص پروفایل او د ګرځنده مرکې پروفایل دی.

 غ ی و:په لنډه توګه د پروفایل پر ځینو ډولونو  دلته

 

 څیړنیز پروفايل

پروفايلونه د شخ  له پېژندګلوۍ نه د  (Investigative) اوږده يا څوړنوز

په دا ډول  .کې د هغه د رول پر لور حرکت کوي ټولنې، ملت او په ټولنه او ملت

ترې جو ي ي، د يوه شخ  د نوندانه ټول  او مستند پروفايلونوکې، چې بشپړ کتاب

ا خونه، برياوې، ناکامۍ او د هغو عوامل را سپړل کو ي.  په دغو پروفايلونو کې د 

لوکنې بنسټ پر څوړنه و   وي او د ا ا کردار د بېالبېلو ا خونو په ا ه څوړنې او 

، و نوندلوکونوه هم شته چې په لنډد اوږدو پروفایلونو پر و اندې لنډ هغ پلټنې کو ي.

چې بووګرايف او پېژندپاڼې پکې راتالى يش، د يو شخ  لنډه پېژندګلوي راو ل 
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کو ي. د يوه وزير، وايل او دغسې بل کس د چارو،  سته راو نو، شخيص نوند او 

نورو ا خونو په ا ه مالوما ، څوړنه او له هغه رسه مرکې د لنډو نوندلوکونو بنسټ 

ډېرى په فوچري توګه لوکل کو ي او ټوله موخه يې د   جو وي. دا ډول نوندلوکونه

 شخ  او مخاطبانو ترمنم د ا يکو ټونګښت وي.

 

 خربي پروفايل

ډېــرى خــربي بڼــه لــري، لکــه د پخــواين پاچــا  News Profile خــربي پروفايــل

د حمـزه په ټاکنو کې د لـومړي ځـل لپـاره د بـارک اوبامـا بـرى، مامد ظاهرشاه مړينه، 

فرهاد دريا، یا رسدار عا ټکر له نوي البوم رسه د هغه هرني پروفايل او بابا مرګ، د 

 داسې نور.
 

 انالين پروفايل

ډېرکـوچني او د يـوه اعـالن  Online Profiles  اوسني دود اناليا پروفايلونه

يا تبلوغ په څېر وي. د اناليا پروفايل موخه د ځان پر لور د مخاطب راښکون وي او دا 

خ  له خوا لوکل کو ي. دغه پروفايلونه خـربي او اديب ارزښـت نـه ډېرى پخپله د ش

پــه دغســې  لــري، خــو پــه تبلوغــايت ډګــر کــې د شــخ  د شــهر   مــل کېــداى يش.

پروفايلونو کې يوازيتوب)چې يوازې کس معريف يش(، رصاحـت او نر پوهېـدا ا يـا 

 توکي دي.

 :انالیا پروفايل له دريو برخو جو ي ي

 رسلوکHead line 

 منځپانګه Contents 

 پاىEnd 
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د اناليا پروفايل رسلوک بايد دومره راښکونکى او په ز ه پورې وي، چې په دريو 

ثــــانوو کــــې د مخاطــــب نظــــر ورخپــــل کــــړي. کــــه ستاســــې، یــــا ستاســــې د ټلویزیــــون، 

پروډیورسانو او نورو کارکوونکو پروفايلونه پرلوکه کو ي دا ځانګړنه مـو پکـې لـه يـاده ونـه 

وک په اناليا نړۍ کې د مخاطب او منت ترمنم د ا يکو د ټونګښـت وځي، ځکه رسل

يوازينۍ  ره ده. په ز ه پورې فوچري رسلوکونـه د مخاطبـانو پـه راښـکون کـې سـر رول 

لوبوي، خو رسلوک بايد له منت رسه من زي تړاو ولري. يا په بله وينا، د منت د موخې 

اليـا پروفايـل ماتـوا او پـاى بايـد لـه او پوغام رسونې لـوډ سـپوکر واويس. دغـه راز د ان

 تلوسې ډک او راښکونکى وي.

په اناليا پروفايل کې بايد له تکراري څوزونـو ډډه ويش. کـه همـدا اوس تاسـې 

لـه پـا تـګ رسه  »اناليا پروفايلونه وګـورئ، دا بـه پکـې خامخـا وينـئ، چـې  3٣ ،شل

او داسې  «ه کې يممې مونه ده، په ځانګړي کس پسې ګرځم، د يوه ښه ملګري په لټ

کلا يم، په کابل کې نوند کوم. يو نوم مر قد او تور ويښتان لرم.  ۷۲نور. يا دا، چې زه 

 «.لرم ورورنوي ماډل موټر مې ډېر خوښو ي، يو کور، یوه مور او یو 

دا ډول پروفايلونــه پــه اناليــا نــړۍ کــې خــورا ډېــر دي او موخــه او پیغــام يــې هــم 

تبلوــغ او شـهر  لپــاره کــارول  وي. دا يـوازې د ځــاين يـوازې تــر شـخ  پــورې ماــدود 

 . کو ي

 د پروفایل لیکنې او تولید په برخه کې  ندې ټکي په پام کې ونیسئ:

 

 خپله موضوع)کس( وپېژنئ

ډېر خربیا ن داسې فکر کوي، چې په څو ساعتونو کې یو چټک پروفایل، یا 

تاسې که د ورځپاڼې لپاره  پروفایل کیسه لیکالی يش، خو مساله دومره ساده نه ده.
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پر یوې فرهنګي څېرې پروفایل لیکئ، کېدای يش ډېر کار ونه غوا ي، خو که د 

پروفایل جو وئ، یوازې د ساتونکو له خوا  ېټلویزیون لپاره پر یوې سیايس څېر 

 ستاسې د وسایلو چک کېدل هم نیم ساعت وخت اخا. 

 ستاسې ټیلیفون ته په څومره وخت کې ځواب ورکوي؟ 

هغه څه وخت فر ت لري، چې له تاسې رسه مرکه وکړي، دررسه وګرځي او 

 ستاسې د سناریو م ابق عمل وکړي؟.

په افغانستان کې، چې امنیتي وضع یې د نورو هېوادونو په پرتله ډېره کړکېچنه  

ده، د سیايس چارواکو پروفایل جو ول ډېر ز ه خو ینی او سخت، خو په همدغه ترڅ 

 دی.  کې راښکونکی کار

 

 شخص په عمل کې وګورئ

په کور یا دفر کې د میز تر شا د یوچا په ا ه پروفایل لیکل او له کتابونو او نورو 

ارشیفي موادو پکې کار اخستل اسانه کار دی، خو د مخاطبانو لپاره به راښکونکی نه 

وي. که تاسې غوا ئ په رښتیني ډول یو ښه ټلویزیوين پروفایل جو  کړئ،د خپل 

 دې وګورئ او په  انه کې پخپله وررسه حارض ا ا کرکټر ورځني فعالیتونه له ن

شئ. که تاسې د یوه پوهاند پر نوند پروفایل جو وئ په پوهنتون کې د هغه لکچر ته 

کینئ، پوښتنې ترې وکړئ، نور ماصالن پوښتنو ته وهڅوئ. که سندرغا ي ته ورځئ 

وي، له ن دې یې سندره واورئ او داسې نور. خلک ستاسې له خولې هومره باور نه ک

خو که ستاسې د پروفایل اتل پخپله په تصویر او عمل کې ګوري، کتل به یې ورته 

حامد کرزی  له تاسې رسه د پروفایل لیکنې غني، یا  راښکونکي وي. که ولسمرش 
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لپاره د فوټبال یا کرکټ لوبه کوي، یا د وزیرانو په شورا کې ناست وي او خربې کوي، 

و رسه ډوډۍ خوري او تاسې هم وررسه رشیک یا په کور کې د خپلې کورنۍ له غړ 

کی ئ او ترې پوښتئ، چې کوم خوراکونه یې خوښی ي او کوم پکې پخو ی يش، د 

مخاطبانو لپاره به خورا راښکونکي وي. تاسې دا کار په مرکو کې نه شئ کو ی، ځکه 

 مرکې ډېری په تړلو  انو کې راځي. 

 

 ښه او بد ټول په ډاګه کړئ

پروفایل یوازې پوکاڼۍ نه ده، چې تاسې خپل اتل پکې وپړسوئ، دا یوه کړکۍ 

ده، چې د خپل ماوري کرکټر په ا ه پکې حزیزتونه څرګندوئ. که ستاسې اتل تود او 

او  میمي نه  وي ، کربجاوي، ښه یې وځلوئ، خو که توندخویهد ښه مزاج څښنت 

د ښه او له ښه بد جو وئ، په یو وي، تاسې یې ا ا بڼه بربنډه کړئ. تاسې که له ب

لړ مواردو کې ستاسې تصویر دا اجازه نه درکوي، ځکه په تصویر کې د هغه ښیګړې 

او بدګړې، ښه او بدخویونه ټول رابرسېره کی ي. پروفایل هغه وخت د خلکو لیوالتیا 

 پاروي، چې د یوچا پر ښو او بدو دوا و ا خونو وغ ی ئ. 

 

 ئدوستان او دښمنان پرې وغږو 

د انسان پېژندل سخت کار دی، خو هغوی، چې له یوچا رسه یې کلونه کلونه 

وخت تېر کړی وي، په دې پېژندنه کې به یې پرېکړه بېځایه نه وي. ستاسې د اتل 

ښځه، مور، لوڼې، زاما د هغه د کورين نوند، خویونو او نورو ځانګړنو په تړاو ښه 

توب کې د هغه پر شوخۍ معلوما  درکو ی يش. مور کېدای يش په ماشوم

وغ ی ي، په دې وغ ی ي، چې په دې ویاله کې یې  مبو وهله، اوبو و ی و او په 
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 ندې ځای کې مو په  مبو وهونکو له اوبو را وایست. دغلته تاسې مکلف یاست، 

او ملګرو رسه ویالې ته    شئ او له ن دې په تصویري بڼه کیسه  چې د اتل له مور

ي ستاسې تر ټولو ښه مرکچیان او رسچینې دي، ځکه هغوی واورئ. ن دې ملګر 

ستاسې د پروفایل د کرکټر د ډېرو رازونو کسان دي. له کس رسه پر مرکه او خربو اترو 

لیدای، چې هغه نور خلک، د  باید بسنه ونه يش، ځکه موږ ډېر داسې څه نه شو

خالفانو، منتزدانو یوه پروفایل د کورنۍ غړي او ملګري ویني. دغه راز د نومو ي د م

او حتی دښمنانو خربې او نظرونه هم باید را واخستل يش، چې هغوی ستاسې د 

سونې او مضمون په ا ه څه وايي. ددښما په خوله ستاسې د پروفایل د کرکټر ستایل 

 به د مخاطبانو لپاره خورا راښکونکي وي.  

 

 ډېر کم! مهمه ډېر لیکئ، 

پروفایل لپاره له حده ډېر توکي، مرکې، غ ونه یو شمېر خربیا ن کېدای يش د 

 او تصویرونه را ټول کړي، خو تاسې ټول په پروفایل کې نه شئ ځایو ی.

تاسې یوازې هغه برخې را اخلئ، چې تر ټولو راښکونکې او مهمې دي. دومره  

 ل  توکي هم باید نه وي، چې ستاسې د کرکټر کايف پېژندګلوي پرې ونه يش.

د خپل پروفایل د شخ  نوند، زوکړه، زده کړه بیانوئ، دا به د  که په وچه نبه

مخاطبانو لپاره د زغم و  نه وي، خو که د پروفایل اتل مو خپل لومړين ښوونځي، 

پوهنتون او ټولګیو ته دررسه    يش او له ښوونکو او ټولګیوالو رسه یې وغ ی ئ، 

اید د فلم د یوه لوبغا ي په څېر د پروفایل به مو   په ز ه پورې يش. د پروفایل کرکټر ب

خپل حزیزي نوند په سناریو کې ولوبی ي، خو داسې څه ترې مه غوا ئ، چې د هغه 

له وسه بهر وي، یا یې اوسنی دریم اجازه نه ورکوي. د بېلګې په توګه دا مه ترې 
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غوا ئ، چې کا ته دررسه    يش، ځکه په کا کې به ناامني وي او اتل به مو له 

زو رسه مخامخ يش. ستاسې سناریو او پالن باید د شته واقعیتونو، امکاناتو او ستون

 اسانتیاوو په اډانه کې وي. 

 

 له تاریخي لیکني سبک ډډه وکړئ

یو شمېر خربیا ن خپل پروفایل د کیسې د کرکټر په زوکړې، زده کړې او نورو 

مسایلو پیلوي، خو دا بریالی سټایل نه دی. کوښښ وکړئ د خپلې رسنۍ ډول ته په 

پام رسه پروفایل ولیکئ. تاسې په خپلو راټولو کړو موادو کې د قو  ټکي وګورئ، کله 

 همدغو ټکو پیل کړئ.  مو، چې پیدا کړل خپل پروفایل او سبک په

 د پروفایل له که  د دروازې ټک ټک او ؟ په ټلویزیون کې به ښه پیل څه وي

 کرکټر رسه روغبړ؟

  له دفره په موټر کې تګ اوکه کرکټر مو سندرغا ی وي، په موټر کې د هغه

 د ویډیو سندرې اورېدل؟ 

  ســـیايس چـــارواکی ، چـــې د دفـــر پـــر و انـــدې لـــه مایـــک رسه یوځـــای ورتـــه

یـا لوبغــا ی وي، چـې د ورزش پـه لوبغــايل کـې لوبــه  درېـ ئ او ور پسـې منــډه وهـئ؟ 

 کوي، یا د یوه فلم د شوټنګ پرمهال له هغه رسه مخامخی ئ؟
 

فکــر وکــړئ خپــل کــه دا ټــولې ستاســې د پروفایــل لپــاره ښــې پیــل  رې دي، خــو 

 ل له دې پر   ښو رسیزو یا شاټونو پیلو ی شئ.پروفای

 

 د کرکټر خویونه مه پټوئ

کله مو، چې د خپل پروفایل د کرکټر په تړاو ا تیا و  معلوما  تر سه کړل، 

مخاطبانو ته د هغه د ور پېژندو د څرنګتیا په برخه کې مه ویری ئ. مخاطبانو ته د منت 
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نبه  ووایئ، چې ستاسې د پروفایل کرکټر ډېر او تصویر، یا د هغه د کورنۍ دغړو په 

غوسه ناک او بې سلیزې سړی دی. څپلۍ یې دننه په کوټه کې اېستلې، بړستنې او 

کمپلې یې په کوټه کې یوې بلې خواته غیر منظمې پرتې وې، ښځه یې ترې خوشاله نه 

دی ده او په و و و و خربو یې وهي. دا ستاسې د کرکټر سپکاوی نه دی، دا حزیزت 

او باید خلک پرې وپوهی ی، ځکه خلک په دفر، وزار ، ریاست او مدیریت کې د 

 نومو ي له چلند خوښ دي او ډېر نرم مزاجه دی، خو په کور کې ولې شخړې کوي؟

دغه راز ښه خویونه یې هم بیان کړئ، چې مهربانه دی، له بیوزلو رسه همکاري 

پل یې جو  کړی او داسې نور.  کوي، په جوما  او مدرسه کې یې همکاري کړې ده،

دغه راز دا هم ویالی يش ، چې د پروفایل جو ونې پرمهال رشمېده، که برید یې 

کاوه، با ارادې سړی ښکارېده، که بې ارادې، خوی یې ډېر توند و، که ل  یا منځنی، 

خو دا ډول پرېکړې غوڅې مه کوئ، کېدای يش دا په ډېرو و  او مناسبو  رو وکړئ، 

رونو کې یې وښوئ، چې مخاطبان او د پروفایل ا ا لوبغا ی درنه خپه نه په تصوی

يش. دغه راز په دغه کار رسه تاسې قضاو  مخاطبانو ته پری دئ او خپل بې پریتوب 

 هم ساتئ. 

 

 د پروفایل موضوع څنګه وټاکئ؟

 د پروفايل موضوع تر ډېره پورې په شخ  پورې تړلې ده.

دغه شخ  ولسمرش، وزیر، يو سواستوال، ادبپوه، شاعر، هرنمند، د ما شورا  

غړي، بریالۍ ښځه، فلمي لوبغا ى يا بل هر کس، چې په مخاطبانو کې د ز ه 

سونه موندل د پروفايل لوكنې لومړنی ګام دی. په  راښکون  مل ګرځي، کېداى يش.

داسې نه ده. ډېری خربيا ن د  ښکاره سونه ټاکنه اسانه چاره برېښي، خو په عمل کې
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سونې له ستونزې رسه مخ وي او ډېر ځله پر تکراري او ناا ينو سونو کار کوي. د 

خربيال هرن تر ډېره د معلوماتو په غونډولو او د پروفايل په پرله غښتوا، اوډون او لنډيز 

نې کې برېښي، خو دا بايد ومنو، چې ددغو دوو پړاوونو بشپړتوا او بنسټ ته د سو

 .ا توا ده.  سونه يا ښه نظر ستاسې د کار پنځوس سلنه برخه جو وي
 

 د سوژې لومړنۍ مطالعه

تر سونې یا کس موندنې وروسته د خربيال لومړىن کار د شخ  په ا ه هر 

 ا خوزه م العه ده. په دې توګه له موضوع رسه زموږ لومړنۍ پېژندګلوي کو ي. 

حزايزو د تکرار او يورنګۍ مخنووى کوي. د موضوع پربېالبېلو ا خونو پوهېدا د 

که چېرې تر دې مخکې پر ا وند شخ  څه لوکل شوي وي، خربيال کو ى يش له 

هغو رسه په توپري ځان ته يوه بېله  ر او سبک وټاکي او له لومړين هغه رسه په بشپړ 

 توپري پروفايل جو  کړي.

 

 د شخص انتخاب

غور وکړئ او دا، چې ايا دا سونه  د سونې غوراوي پر مهال د هغې پر ارزښت

 ايا دا به څوک وګوري يا واوري؟ د مخاطب لپاره ارزښتناکه ده که نه؟

 ايا دا كس ، چې پروفايل پرې لوكل كو ي، ددې و  دى كه نه؟

 دریم، مزام یې څه دی؟ له دغه کس رسه به خلک ز ه راښکون وښوي؟

و اندې نه دي؟ که ټاکنې په څه ډول وخت کې زه پروفایل لیکم، ټاکنې خو پر 

که تبلیغ یې وانګیري د اغیز کچه  را ن دې وي، مخاطبان به دا یو ډول تبلیغ ونه ګڼي؟

 به یې څومره وي؟

 ایا مخاطبان به په دغه کار له موږه ناخوښه نه يش؟ 



 010|    ټلویزیوين خربیايل

 

دا هغه پوښتنې دي، چې تر سونې ټاکنې مخکې يې بايد ځوابونه ومومئ. که 

پخپله پوهې ئ، چې پروفایل به مو څومره پر خلکو اغوز ښندي پر سکالو غور وکړئ، 

 او څومره به له هرکا رسه مخ کو ي.

 

 توکي يا مالومات څنګه راټول کړئ؟

ارشـــوفي رسچونـــې، د  موضـــوع مخونـــه،تاريخي  ســـوندونه، پلټـــونکي انټرنېټـــي 

ماشـــونونه، شخيصـــ يادښـــتونه، د کرکټـــر خپلـــوان، ملګـــري او کـــورنۍ، لـــه هغـــه رسه 

خــامخ خــربې اتــرې، د هغــه کــورنی، دفــري او ټلویزیــوين ویــډیو ارشــیف او دا ســې م

 نورې رسچینې په پروفایل کې ستاسې کار اسانه کوي.

د مړه شخ  په پروفايل كې بايد دا ټيك روښانه يش،چې د ارواښاد په مړينې 

اغوزيـې پـرې څـومره  رسه د هغه په ا وند څانګه يا اداره كې بدلونونه راغا او کـه نـه؟

لــه پېژنــدګلويز پروفايــل رسه د مــړي د جســد تصــویر و  نــه برېښــي. نــاروغي،  ؟یاېســت

بـداغوز پرېبـايس، خـو کـه ستاسـې کـردار  مخاطـبكمزورتوا او د ښخون تصـویرونه پـر 

د ناروغۍ په حـال کـې وي او حکومـت او خلـک تـرې نـاخربه  ې وږمه(سندرغا  لکه )

خپراوی د خلکـو او چـارواکو پـه پـام راګرځولـو  وي، په عاطفي لااد به دا ډول تصویر

کې رغنده رول ولوبوي. ستاسې د کردار د مړینې پرمهال د هغه د جنازې ګڼه ګوڼه، 

د خلكو بدرګه او د نومو ي په ا ه د خلکو نظرونه كو ى يش په لوستوالو او لودونكو 

نـاوې، وروسـتۍ كې د کرکټر په ا ه يو ښه تـاثر پوـدا كـړي.د مـړي د وروسـتوو غونـډو وي

خربي غونډې، له ملګرو رسه وروستۍ ناستې او نور كو ى شو په خالص مټ خپاره 

كړو. دا ډول تصویرونه او مستند فلمونه يو ځانګړى تاثر او معنوي ارزښت لو دوي. د 

شخصوت پر مړينه د خواشونۍ او خواخوږۍ په دود كو ى شو د پروفايل په پاى كې 
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و، خو كه ويرنې او مرثوې ډېرې يش، د پروفايل ارزښت به په يو دوه كرښې ور زياتې كړ 

ويرنه او مرثوه واو ي.كه شخصوت مو په لرې تېركې مړشوى وي، د پېژندګلوۍ لپاره 

 يې بايد كتابونو، كتابتونونو ،پخوانوو خلكو، ملګرو او دوستانو ته    شو.

 

 د شخصیتي پروفايل تويك

 پخپله شخصوتونه دي. د شخصوتي پروفايل ترټولو ښه رسچونه

ويـو نورنالسـتانو له هغـو رسه لـه ا يكـو اومركـو پرتـه د پروفايـل بشـپړتوا ناشـونې ده. د ن 

چې په پول كې پر و و خلكـو پروفايـل ولـويك، وروسـته كـو ى يش د ، لپاره غوره داده

مشهورو او نوموتو كسانو پر نوند اوحا تو و غ ي ي. له شخصوت يا ا ا موضـوع 

مخامخېــدا مخكــې بايــد د هغــه د نونــدچارو، كــړو و و او نــورو بوختوــاوو پــه ا ه رسه تــر 

څه كارونه  و ګورئ چې هغه په خپل مسلك كې څومره برياىل دى؟ مالوما  و لرو.

ه ده.كــه شـــاعر وي، د څوړنـــو ،نظرونــو، هولـــو او غوښــتنو م العـــه يــې ا ينـــ؟ يــې كــړي

رئ، ځكـه د همـدغو پنځونـو لـه كه لوكـوال وي، لوكـوايل يـې و ګـو ، شاعري يې ولولئ

ســـتانو ی رې كـــو ى شـــو د هغـــه د شخصـــیت ريښـــې م العـــه كـــړو.د كمـــزورو نورنال

ټمبا او ناغوړي ددې  مل ګرځي، چې د ا وند كس په ا ه په شته مالوماتو، كتابونو 

او خپرونــو ډده وكــړي، پــه داســې حــال كــې، چــې لــه شخصــوتونو رسه مخــامخ ناســته، 

د نوندانـــه د بېالبېلـــو ا خونـــو ســـپړل او پوښـــل  ىې او د هغـــو خـــربې اترې،ټـــوكې ټكـــال

كو ى يش موږ ته ډير ناويا څوزونه په  س راكړي. ډېر ځله كېداى يش نورنالیست 

شـخ  رسه كښـوني \د ځاين عزدو، تربګنوو او كركې ښكار يش، خو كه له مركچي

نه كې له احتواط ښايي باور يې بدلون ومومي او نور نو د شخصوتونو په درك او پېژند

 او رڼې زاويې كار واخا.
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 مركه څنګه وكړو؟

له مهمو شخصوتونو رسه په مركو كې پر نورنالستويك تګالرو او د مركې پر هرن 

رسبېره د ماو ي قوتونو انګرينه او شعور هم ا يا بلل كې ي. ترمركې مخكـې  نـدې 

 :پوښتنې پیدا کی ي

 ايا موږ له يوه سم سړي رسه مركه كوو؟ 

 ايا له ده رسه موږ ته د څه ويلو و توا شته؟ 

 لوستوال به يې له شخصوت او مالوماتو رسه ز ه راښكون و ښوي؟ 

 ايا د مركې لپاره و  ځاى او وخت وررسه وټاكو؟ 

 ايا زموږ پوښتنې به د هغه له بنسټوزو چارو او موالن رسه تړاو ولري؟ 

 یني او په ښار څه ډول یې دې ته رايض کړم، چې په موټر کې رارسه کښ

 کې وګرځو.

  څنګه ورته ووایم، چې دفر ته مې بوځي، هلته ناسته را وغوا ي، مدیریت

 وکړي، د غرمې ډوډۍ وخوري، له خلکو رسه روغبړ وکړي او بېرته کور ته ستون يش.
 

اروايي څېړنه  موضوعديوه نورنالست په توګه كه چېرې تاسې د خپلې ا وندې 

ا روښانه وي،چې د پوهاند مباوراحمد زيار او استاد غوا ئ، نو تاسې ته بايد د

حبوب هللا رفوع ترمنم ډېر توپري دى. دوا ه د بېالبېلو شخصوتونو څښتنان دي او 

 ښايي په مزاج او  فت كې هم رسه ورته ونه اويس.

 له دغو دوا و كسانو رسه د مركې غوښتنې څه دي؟  

چارو، بوختواوو او مزاج  ددې خربې ځواب د هغوى په ټولنوز مزام، ورځنوو

، سلوك او د نظرونهد مركې د بريالوتوب لپاره ا ينه ده،چې د نورو  پورې تړاو مومي. 

هغوى د انددودونو او خوالونو د مفهوم پېژندنې و توا ولرو. پر دې هم بايد و پوهې و، 
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چې د يوه ځانګړي سلوك او نظرونو له مخې د شخصوت د كوم يوه ا خ روښانتوا 

كه تاسې شخيص پروفايل لوكئ او شخ  مو پر »ست وايي: یيو نورنال ده. شونې

و اندې ناست وي، داسې يې و انګريئ،چې يو كتاب مو په مخ كې اېښى، تاسې 

يانې د پوښتنې له  «.كو ى شئ ددغه كتاب هره پاڼه وا وئ او هرڅه پكې ولولئ

 رې كو ى شئ د نومو ي د نوندانه هر ا خ را وسپړئ، خو دا د مركوال په و توا پورې 

 ا ه لري، چې د كتاب كومو څپركوو ته ارزښت وركوي.

 :ټکې مه هېروئد شخيص پروفايل لوكنې پرمهال  ندې 

 پوژندګلويز بهري 

  تصویر کې د مركې د د مركچي د خربو پرمهال بېالبولې څرنګتواوې او په

 چاپېريال سپړنه

  د مركچي د خربو ځونې کلیپونه،چې د هغه دبرياوو يانورو تګالرو يادونه

 كوي

  د شخصوت د ملګرو، يا پر شخصوت د خربیال عمومي خربې، یاPTC 

  د شخصوت نوند و اند 

 د شخصوت نوند او جامه 

 د شخصوت ځانګړي خويونه او كړه و ه 

 د نورو خلكو رايې 

  ستانو او چوپړاسوانو رسه د شخصوت سلوك او راشه درشه.له دو 

 

 د مطالبو ډلبندي

پــه لــومړين ګــام کــې بايــد لــه خپلــو راغونــډو شــويو توکــو نــه ارزښــتناک هغــه بېــل 

کړئ.پـــه ارزښـــتناکو هغـــو کـــې بـــه د شـــخ  د مـــور، ښـــځې، خوینـــدو، وروڼـــو، ملګـــرو 
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ویــډیويي ارشــیف خــربې، پخپلــه د شــخ  خــاطرې، ځینــې مهمــې خــربې او دغــه راز 

وي. په ټلویزیوين پروفایل کې تـر ټولـو زیـا  ارزښـت ویـډیو تـه ورکـول کیـ ي، ځکـه لـه 

ویــډیو پرتــه ستاســې پروفایــل ځــای نــه نیيســ. کوښــښ وکــړئ د پروفایــل لــه کرکټــر نــه 

 وغوا ئ، چې خپل پخواين عکسونه، ویډیوګانې او نور مهم او وېش و  توکي درکړي.

ډېرې رسګردانۍ او ستړيا خال و ئ. که چېرې مو د په دغه کار رسه تاسې له  

مرکو او خربو اترو  پرمهال يادښتونه اخستي وي، دا د م البو په بېلوايل کې له تاسې 

رسه سره مرسته کوي. تاسې د همدغو يادښتونو له  رې ل  ارزښتي او ډېر ارزښتي 

ۍ پرمهــــال م الــــب معلومــــو ى شــــئ. دم ــــالبو او تصــــویرونو د بېلــــوايل يــــا ډلبنــــد

بېالبېلــې شــمېرې وکــاروئ، چــې يــو تربلــه يــې رسه تــوپري کــړاى شــئ او هــره ډلــه درتــه 

 څرګنده وي.

 

 د بيان الره

تر پروفايل لوکنې مخکې له موضوع او د مخاطبانو له ا توا رسه سمه يوه غوره او 

 Mobileاغوزناکه  ره وټاکئ.که د پروفایل لپاره مو تر مرکو مخکې د ګرځند مرکې یا 

Interview سناریو جو ه کړې وي، په دغه  ور  کې تاسې د خپل پروفایل سبک

کې ټاکلی دی، خو که غوا ئ د مستند په  (Video Start)د پروفایل په ویډیو پیل

 بڼه یې تنظیم کړئ، له ځان نه وپوښتئ، چې:

 څه ډول کو ى شم خپل پوغام تر مخاطبانو ولې دوم؟ 

 په غوره شوي سبک او قالب کې خپـل هـدف تر سـه  هدف څه دی، ایا

 کو ی شم؟

 نورې رسنۍ څه ډول پروفایل جو وي، زما پروفایل به څه ډول وي؟ 
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 که متفاو  نه وي، څه وکړم چې له نورو غوره او راښکونکی يش؟ 

 څه ډول نبه او تګالر ې وکاروم، چې مخاطبان مې پروفایل وګوري؟ 

وـان  رې چـارې خربیـال لـه خپلـو شخيصـ تبربـو د پروفايل لپاره د و  نبـې او ب

تر سه کو ى يش. هغه پوهو ي، چې څنګه خلک پرخپل پروفايل راغونډ کړي.که په 

ساده، راښکونکي او روان چوکاټ کې یې واچوئ، مخاطبان به مو ډېر او اغوز به يـې 

 تلپاتې وي. 

 

 د منت اوډون

د مــنت د ښــکال، راښــکون او مخاطــب تــه د پوغــامونو او مفهومونــو د ښــه لېــ د 

 دي: مهملپاره څو ټکي 

د پروفايل د منت تر ټولو بنسټوزه ځانګړنه  انډول سـاتنه :الف: د موضوع يوواىل

او د م البو  د کچې له مخې د څرنګتوا او څومره وايل د تړاو پامنووى او له توکو نه د 

شخ  و   وي، نورې ، نه ده. هر پروفايل پر يوې ځانګړې موضوعګټې اخستنې يادو 

سونې او پېښې پر همدغه ماور راڅرخي، خو ماور خپل لورى نه بدلوي. د ا ا 

 ماور او د موضوع د يووايل مساله په ټولو پروفايلونو کې ا ينه ده.

په راډیو کې انځورګري لوستونکي د پېښـې فضـا تـه کـاږي او لـه :ب: انځورګري

راوي رسه يې مل د شخ  پر لور بوايي، خو په ټلویزیون کې دا کار د منت پرځـای پـه 

تصویر او کمره کی ي. تاسې د کمرې پرمخ راڅرګندیدای شئ او پر خپله سونه خربې 

نم کو ی شئ. ستاسې د سټنډ اپ لپاره هیې ډول قید نشته، د پروفایل، په پیل، م

ونې رسه پـه  ـانه کـې پ ورکـړئ، یـا لـه سـسـټنډ ا او پای ټولو برخو کې کو ی شـئ

لومـــايت توکـــو رسبېـــره عد پروفايـــل نبـــه کوســـه يوـــزه بڼـــه خپلـــوي او پـــر م حضـــور ولـــرئ.
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دکرکټــر تصــویرول، فضــا، د کوســې طــرح،  مخاطبــانو تــه د تفــريح فر ــت هــم ورکــوي.

 غوټه، د اوج ټکى او د کوسې نور توکي په پروفايل کې هم کارول کو ي. 

په پروفايل کې ساده ويونه او رڼه او روښانه نبه وکاروئ. : ليکلساده او لنډ ج: 

ناپېژاندې، شډلې او سختې کلومې د پروفايل نبه او روانه بڼه زيامننوي.د لوکنې بريا 

د هغې د پوغام په لې د ځواک کـې ده، چـې څـومره خپـل پوغـام د مخاطـب ذهـا تـه 

ي د ويونــو معنــاوې پــه د پروفايــل مــنت داســې ولوکــئ، چــې لوســتونک لېــ دو ى يش.

اسانۍ رسه ومومي او پر موخه مو نر او له درنګ پرته وپوهو ي. پر دې رسبېره ډېرې 

ل او د مرادفو کلومې بايد په ل و ويونو کې راغونډې کړئ. بېځايه د يوې جملې اوږدو 

ستاسو نبه درندوي. کوښښ مه کوئ جملې مو د ښکال په موخه  کلومو پرلوکه کول

 اسې تصویر ته لیکل کوئ، ځکه خو باید شمېرلې او ا تیا و  خربې وکړئ.اوږدې کړئ، ت

تـر لـومړنۍ لوکنـې وروسـته د پروفايـل بوـا کتنـه او :د: د منت  بيا کتنه او سـمون

سمونه ا ينه ده.د بوا کتنې پرمهال کېداى يش ډېرې تېروتنې او نومګړتواوې په نښه او 

ډېر اضـايف ځايونـه لـرې او پرځـاى يـې . د بوا کتنې په پړاو کې ښايي ئسمې کړاى ش

 نوي معلوما  راو ل يش.

  د پروفايــــل لوســــتنې پرمهــــال لــــه ځــــان نــــه وپوښــــتئ، چــــې ايــــا پروفايــــل مــــو

 مخاطب ته د ا وند شخ  په ا ه بشپړ مالوما  ورکوي؟

 م الب اوږده نه دي؟ ايا موضوعا  سپړنې ته ا توا لري؟ 

 منت من زي او راښکونکى دى؟ 

تر منت وروسته تاسې نریشا لولئ او بیا یې تصویري ایډیټ :هـ:غږ او تصویر

کوئ. البته تصویرونه تـر هرڅـه مخکـې غـوره کیـ ي، ځکـه مـوږ پـه ټلویزیـون کـې مـنت د 

 .تصویر لپاره لیکو.په نریشا کې ستاسې غ  باید نه د خرب په څېر وي او نه هم عادي
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و و ته په ،مستند فیچر او دا ډول نورو فیچري کڅ(Documentary)مستند

راښکونکي ټون متل ویل کی ي. د یوه ځل پرځای یې لس ځله ولولئ، تر  -یوه ځانګړي

هغه چې قناعت وکړئ. د مخاطب په راښکون کې ستاسې غ  مهم رول لوبوي، 

ځکه منت د تصویر  رښود او تصویر یې سپړونکی دی. بې  رښوده سپړنه له 

 ونو کې بېالبېل تصورا  راپنځوي.مخاطبانو نه د تصویر پیغام ورکوي او په ذهن

 ویډیو ایډیټ یو بېل هرن دی او خپلې ځانګړنې لري. 

د یوه پروډیورس په توګه د ویډیو ایډیټ له دود پروګرامونو رسه ستاسې بلدتیا 

ا ینه ده او که پرې پوه نه شئ، څه، چې تاسې غوا ئ پر هغه به د ویډیو ایډیټر 

په بهرنیو رسنیو کې د ایډیټ چارې د پروډیورس پوهول درته ګران وي. له دې اخوا، 

هیې داسې  پرغا ه دي او دا پروډیورس دی، چې د خپلې خپرونې هرڅه پخپله کوي.

تصویر مه اخلئ، چې ستاسې د کردار سپکاوی ترې احساسی ي. د تصویرونو په 

غوراوي کې خورا دقت وکړئ، پوره یوه ورځ دې ته وقف کړئ چې څنګه خپل 

منت په پام کې نیولو رسه و اوډئ. تاسې منت د خپل تصویر لپاره لیکئ، تصویرونه د 

که د کپچر او تصویرونو د انتخاب چارې تر منت مخکې رسته ورسوئ، بیا به دې ته نه 

ا وځئ، چې د تصویر په خاطر په خپل منت کې تغییرا  راولئ.  یو شمېر پروډیورسان 

مخکې منت لیکي، خو دا په ټلویزیون کې او خربیا ن د تصویر له انتخاب او موندلو 

مسلکي عمل نه ګڼل کی ي. منت لیکل اسانه دي او په نیم ساعت کې به پوره خپرونه 

ولیکئ، خو پر دې هم باید غور وکړئ، چې په منت کې مو څه راو ي، هغه په عمل 

کې د پا کېدو و  دي او که یه؟ دې مسالې ته په پام، من زي داده،چې منت د ټولو 

 راغونډولو وروسته،د تصویر په رڼا کې ولیکل يش.ر توکو ت



 019|    ټلویزیوين خربیايل

 

 پورټریټ، متثیل او البوم

ستي نانرونو کې د واقعوت د ښې انځورتوا لپاره د تخول اومتثیل یپه نورنال

کارول روا دي. په ټلویزیون کې تخیل او متثیل په منت نه، بلکې د تخیا تصویرونو او 

تخیا تصویر او متثیل کې د یو چا د پخوانیو ممثالنو له  رې تررسه کی ي. په 

د یوچا د کړو و و  انځورونو یوه ګرافیکي طرح، د کور رسم، د یوه پاچا د دربار متثیل،

تخیا  انې جو اوی او دغه راز نور  -د یوچا په ا ه د ذهني، سمبولیک متثیل

 موضوعا  راځي. 

واقعوت نه لرې بوايي پر تخول هغه مهال بندیز دی،چې پروفايل له عونوت او 

پروفايـل لوکــوال بايــد د خپلـو مشــاهدو او تبربــو د  او يـوازې يــوه کوسـه تــرې جــو وي.

بوــان لپــاره  د  ــفت او قوــد کــارونې پــر ځــاى، لــه ســتايونکو تصــویرونو کــار واخــا. د 

ساري پـه ډول، د لـوى، اغوزنـاک او ډېـر ښـکا پرځـاى پـه تصـویر کـې همغـه حالتونـه 

وښـوي. د وښوي. د بدخویه، قهـرجا او بـدمغزه لپـاره د کرکټـر ا ونـد عینـي تصـویرونه 

 ـفت او قوــد کـارول بايــد پــه پروفايـل کــې تـر شــوين بريــده لـ  وي. د  ــفت کــارونې 

لپاره بايد مخکې له مخکې شواهد،  سوندونه و اندې يش، چې د لوستوالو ذهـا 

 ته د ا وند څوز انځور ولې دو ى يش. 

 

 پروفایل په کوم سبک ولیکئ؟

 لپاره يو سبک يا سټايل غوره کو ي.د پروفايل لوکنې په دغه پړاو کې د پروفايل 

د سبک غوراوى د پروفايل لوکوال په ذوق او و توا پورې تړاو لري. په خرب کې  

پورې سبکونه کارول کو ي، چې ډېرى هغه يې نوي او له ا توا رسه سم  1٣نا سبا تر 
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را اېستل شويدي. په دغو سبکونو کې يو شمېر هغه د نوې خربيالۍ ا تواوې 

 يو شمېر نور بوا همغه پخواين زا ه دودونه پرمخ و ي. ځوابوي او

 ډوله سبک و اندیز کوم: څلورپه پروفايل کې زه 

 Expositive Style ترشیاي

 Narrative Styleکوسه يوز 

 Chronological Stylتاريخي 

 Inverted Pyramidرسچپه هرم 

 

 Expositive Styleالف: ترشیحي 

سبک کې پروفایل په یوې راښکونکې  انې  Expositiveپه ترشیاي 

پیلی ي او ورپسې په  انه کې د خربیال حضوري سپړنې راځي. په دغه سبک کې 

اپ چې یا پر موضوع غ ی ي یا د سټنډ پله په  انه کې د خربیال حضور دیلیډ پخ

له  رې د موضوع سپړنې ته داخلی ي. په ترشیاي سبک جو ېدونکي پروفایلونه 

ګړو ، ګرځنده او و  و مرکو ، یا د کرکټر کور، دفر او کارځي ته د خربیال ډېری په ځان

مترکز کی ي، ( Walking)په ورتګ پیلی ي. په دا ډول پروفایلونو کې ډېری پر تګ 

 کې وي، یا غره ته خیژي، یا هم پهځکه کرکټر او خربیال یا پا روان وي، یا په موټر 

نه بوخت وي. د یوې تاریخي ودانۍ په منم کومه تاریخي ودانۍکې د یوڅه پر سپړ 

کې پر لرغونو څوکیو ناسته او خربې اترې، د بام پر رس یوې او بلې خواته اشارې، غره 

ته ختل او د یوه تاریخي دیوال په ا ه معلوما  ورکول او دا راز نورې  انې د 

دن...کی د پاکستان په جیو ټلویزیون کې )ایک  راښکونکې دي.مخاطبانو لپاره خورا 

 خپرونه د ګرځند پروفایل ښه بېلګه ده. ساتهـ (
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 Narrative Styleب:كيسه ييز 

 د كوسې په څېر اوډل كو ي. Narrative style د پروفايل كوسه يوز سبك

نورنالوست په دغه سبك كې د كوسې له ټولو تكنوكونو )كركټر پنځولو،  انه 

  يوز په دې توپري چې د پروفایل كوسه پسولنې، موقعوتونو او اوج ټيك( كار اخا، خو

 سبك  هرڅه  پر رښتوا او د كوسې او داستان تويك پر تخول او افسانه و   وي.

كوسه يوز سبك زياتره هغه مهال كارول كو ي، چې نورنالوست له يوې په ز ه پورې 

 رسه مخ يش. Dramatic News Story خربي كوسې

توكو پر سپړنه پول كوي او د شخ   په دغسې پروفايلونو كې نورنالوست د 

 د كوسه يوز سبك وينا اخستنې )نزل قولونه( د ډيالوګ په څېر وي. كردار انځوروي.

ډېرې پراخې وي، خو تاسې كو ى شئ له ( News Story) ېځونې خربي كوس

وبښئ. لنډ كوسه يوز  پروفايل په يوه كوسه يوز او  لنډيز نه په ګټې اخستنې تنوع ور

ډ پولو ي، وروسته بوا ډيالوګونه، خربې اترې، تويك او د پروفايل او خرب فیچري لو

 بېالبېل ا خونه سپړل كو ي.

 په کیسه ییز سبک کې د پروفایل جو ښت په څلورو برخو وېشل کی ي:

 

 رسیزه\Prologue  

 ډیالوګ\Dialogue  

 موضوع ته ننوتل\Plot 

  جاو\ Climax 

 پای\ End  
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 Prologueرسیزه

رسیـــزه د کیســـې لـــه روح رسه د مخاطبـــانو د ا یکـــو ټینګښـــت پـــه موخـــه لیکـــل 

کیــ ي. د رسیــزې لــه  رې د کیســې د اوږده تعریــف او پېژنــدګلوي مخنیــوي کیــ ي او 

 مخاطبان د کیسې د ډیالوګ او پالټ پر لور رهربي کوي. 

په رسیزه کې مخاطبانو ته ستاسې د کرکټر په تـړاو ګڼـې پوښـتنې پیـدا کیـ ي او 

، چې ستاسې کیسـه، یـا پروفایـل يا  د وىدغو پوښتنو د ځواب موندنې لپاره هغد

تــر پایــه وڅــاري. پــه رسیــزه کــې یــو راښــکون وي، چــې د کیســې لــه پــای رسه تړلــی وي. 

پروفایل لیکوال هڅه کوي، چې ځینې مهم رازونه د کیسې پـای تـه وسـايت او پـه دې 

 .توګه د مخاطبانو د تېښتې  ره ډب کړي

 

 Dialogueډیالوګ

 ډیالوګ د کرکټرونو یا افرادو او شخصیتونو د خربو لنډیز یا مااوروي بڼه ده. 

په مرکه کې کېدای يش ستاسې د پوښتنې او ځواب ډیالوګ مسلکي وي، خو په 

پروفایل کې تاسې ازاد، لنډ او له طنز، خندا او ټوکوټکالو رسه مل ډیالوګ کو ی 

ری ي، دا د ډیالوګ لپاره په واردمخه زمینه ، خو دا، چې هر ډیالوګ چېرته وکائش

 سازۍ پورې ا ه لري.  

او دوه شاټه ډیالوګ به ډېر  هپه ټلویزیوين پروفایل کې د ډیالوګ مخامخ یوشاټ

په ز ه پورې نه وي. که غوا ئ ډیالوګ مو مخاطب له ځان رسه وسايت، د کرکټر له 

خربو رسه د هغو تصویري سپړنه ورکړئ. د ساري په ډول کرکټر مو وايي، چې غل په 

دې پورې دروازه راننو  او مخکې له دې، چې زما د کوټې املارۍ پرانیزي، ما 



 022|    ټلویزیوين خربیايل

 

له. که تاسې له دې خربو رسه د دروازې تصویر، د غلو د پښو کړپا، غالتڼۍ کښېکاږ 

املارۍ او د غالتڼۍ د کښیکاږلو تصویر راواخلئ، فکر وکړئ، چې ډیالوګ به مو 

څومره د لومړين وچ حالت نه راوتلی وي؟ ډېر، ځکه په دا ډول ډیالوګ رسه تاسې په 

 مخاطب کې یوه تصویري تلوسه زی وئ. 

د ډیالوګ تصویري کول ستاسې په امکاناتو او وخت پورې ا ه لري، ځکه ډېر 

پروډیورسان مادود وخت اخا او کمره او نور وسایل له ټاکا وخت زیا  نه يش 

کارو ی. دا کار باید د ډیالوګ په ټولو ثابتو برخو کې تررسه يش. دلته ډیالوګ د 

لته ډیالوګ د خربیال او کرکټر ترمنم لنډې کیسې په څېر د کرکټرونو ترمنم نه دی، د

دی، چې په ټولو  انو کې یې تصویري کول ناشوين دي، خو دا کار ممکا دی، 

چې له ثابت حالت نه یې خوځند حالت ته بوځو. یانې له کرکټر رسه وګرځی و، له 

 هغه رسه پخلنځي ته   شو، پر  ره خربې وررسه وکړو او په موټر کې وررسه وغ ی و. 

الوګ په برخه کې کېدای يش تاسې د کرکټر او د هغه د میرمنې ترمنم، د د ډی

کرکټر او د هغه د مور، خور، ورور او ملګرو ترمنم خربې اترې راواخلئ. کېدای يش د 

کرکټر ملګری ووايي، چې په و کتوب کې یې خپله هم غالوې کولې، خو دی یې رد 

ر دې رسبېره، موږ د ډیالوګ په برخه کړي او د دوا و ترمنم یو ډیالوګ رامنځته يش. پ

کې کلیپ او سونډبایټ هم کاروو، ځکه د ډیالوګ برخه یوازې مخامخ دوه ا خیزو 

خربو اترو او د خربو تبادلې ته نه شو ځانګړې کو ی. دلته کېدای يش د یوه کلیپ 

 او سونډ بایټ کارول هم د ډیالوګ تشه ډکه کړای يش.

پروفایل ته یو ډول راښکون ور بښي او د د ډیالوګ ګټه داده، چې ستاسې 

مخاطب ستړیا رفع کوي، یا مخاطب په پروفایل کې ستاسې له یوه بل تکنیک رسه 
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مخ کی ي، چې د نومو ي د   راښکون  مل ګرځي. تاسې، چې څومره خپل تکنیکونه 

 بدلوئ په همغه کچه مخاطبان په تلوسه کې ساتئ.

 

 Plotموضوع ته ننوتل یا 

د پالټ په برخه کې د کیسې د پېښېدو برخه راځي، چې د مخاطبانو تلوسه 

پاروي. د بېلګې په توګه ستاسې کرکټر پخوانی سیاستوال دی،پر ډېرو مسایلو وغ ېد، 

خو تاسې هیله لرئ، چې له یوه مهم سیايس راز نه پرده پورته کړي. ولسمرش حامد 

کال د ولسمرشیزو ټاکنو په  ۷۲۲۳کرزی دی، اوس ولسمرش نه دی، خو غوا ي د 

بهیر کې د امریکا د مستزیمې مداخلې راز افشا کړي، غوا ي ووايي، چې بارک 

اوباما ارګ ته له اجازې پرته ورغی، جان کیري او نورو پرې فشارونه راو ل، خو ده یې 

پر و اندې غا ه کېنښوده. وروسته دې ته چمتو شو، چې ټاکنې دویم پړاو ته   ې 

 يش.

ټ کې د پېښو یو ټکر راځي، یوځل فشار، بیا دویم پړاو ټاکنو ته تګ یو په پال 

ډول ټکر دی.  په پالټ کې ستاسې د کرکټر کیسه له لومړي ټکي نه د دویم ټکي پر 

لور حرکت کوي. په لومړیو کې کېدای يش مخاطب فکر وکړي، چې نیمګړتیا 

غه درک ته رسی ي، چې کې د Bستاسې په کرکټر کې ده، خو وروسته په دویم ټکي یا 

کرکټر یې په خپلو خربو کې رښتینی دی.دا د مخاطب لپاره د تلوسې ځای دی او د 

 غوټې تر پرانېستلو پورې دغه تلوسه خوندي کی ي.

مخاطب اوس فکر کوي، چې کرکټر به یې ووايي، چې بارک اوباما په وچ زور 

 ارګ ته ورغی؟

 عمل کړی وي؟ د ولسمرش کرزي او د ارګ ساتونکو به څه ډول

 الوتکه به چېرته ناسته وي؟

 څنګه ورغی، افغان امنیتي ځواکونه چېرې وو؟
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 Climax اوج

 اوج ستاسې د کیسې یا د پروفایل د کرکټر د عروج او زوال ټکی دی.

په لنډو خیايل کیسو کې د کرکټر عروج او زوال د لیکوال په  س کې وي، خو په 

بنسټ د کرکټر په ا ه پرېکړه کوو. که زموږ کرکټر د پروفایل کې موږ د شته واقعیت پر 

الزاعدې شبکې پخوانی مرش اسامه با  دن وي، په اوج کې یې پر کور امریکايي 

الوتکې او رستېري ور خېژوو او با خره یې پرې وننو، خو که کرکټر مو د هغه  مرستیال 

یکايي بې پیلوټه د امر« ډمه ډوله»ایما الظواهري وي، د اوج په برخه کې یې پر 

الوتکې له بریدونو نغورو او وزیرستان ته یې رسوو. دا اوج د شته واقعیتونو پر بنسټ 

 دی او دغه واقعیتونه باید د پروفایل په اوج کې روښانه يش.

په اوج کې ستاسې د پروفایل کرکټر د ګواښ اوج ته رسی ي، یا د کیسې تر ټولو 

انېستل کی ي. د مخاطبانو د تلوسې ا ا مهم ځای نیيس، چې نور غوټه وررسه پر 

ی. د کیسې په دې برخه کې د  Sequence ټکی د پروفایل اوج او وروستی سکانس

هرڅه بدلی ي، خو د پروفایل لیکوال لپاره تر ټولو مهمه مساله د کیسې د غوټې 

پرانېستل دي. څه ډول داسې پای ورکړو، چې مخاطبانو ته هم پیغام ورسی ي او هم 

 له پروفایل نه خوښ وي.زموږ 

که تاسې د ولسمرش د ټاکنو خاطره په پام کې ونیسئ، له دویم ځل ټاکنو د 

انرصاف، یا ا ا عامل نه باید د کیسې په اوج کې پرده پورته کړئ. ستاسې کرکټر 

په ټاکنو کې امریکايي چارواکو درغلۍ وکړې، خو کله، چې ما غوښتل  »باید ووايي: 

دغه مساله ملت ته افشا کړم، هغوی زما سیال ډاکټر عبدهللا عبدهللا دې ته ا  

 )فريض بېلګه( «.اېست، چې له دویم ځل ټاکنو  س په رس يش
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 End پای

لنډو کیسو  د پروفایل د کیسې پای د عامو لنډو کیسو په پرتله توپیر کوي. په

کې پای ګونګ، ټکان ورکوونکی، بوږنوونکی او په بېالبېلو نورو ډولونو اوډل کی ي، خو 

 ستاسې پای باید د پروفایل له رسیزې رسه تړلی وي.

مخاطبانو ته تاسې د پروفایل په پیل کې د یوڅه نمنه ورکوئ، تاسې د یوه 

ګونګ او پټ یې خربیال په توګه ا یاست، چې حزایق را وسپړئ، نه دا، چې 

مخاطبان د پروفایل په پای کې له تاسې روښانه پیغام غوا ي او تاسې د  پری دئ. 

خپل هدف حصول.  ددغو دوو مسالو لپاره ستاسې د پروفایل پای باید راښکونکی 

او په همدغه ترڅ کې له پیغامه ډک وي. ستاسې پر هدف هم باید مخاطب 

و دومره دررسه وپوهی ي، چې له دومره اوږده پروفایل نه مو څه غوښتل او ولې م

بوخت وساته. په لنډو کیسو کې پای ډېری په یوه منفي پیغام یا پېښې و   وي، یا 

کرکټر ونل کی ي، یا کومه بله پېښه پرې کی ي، خو په پروفایل کې ستاسې پای ډېرځله 

 په یوه مثبت پیغام پای ته رسی ي. 

وع د پروفایل په پای کې ستاسې  سلیک ستاسې سټنډ اپ دی. که موض

ستاسې له امکاناتو رسه سمه وي، کېدای يش د پېښې په ځای کې خپل سټنډ اپ 

 ورکړئ او پروفایل په راښکونکو او جالبو تصویرونو پای ته ورسوئ.

 

 ج: رسچپه هرم

دا سبک ډېرى د هغو موضوعاتو لپاره کارول کو ي، چې نوي توکي يې موندل 

نې په پاى کې نوي څه تر سه شوي شوي وي، يا د پروفايل لوکوال د هلو ځلو او څوړ 

پروفايل لوکوال کوښښ کوي د پروفايل په پول کې د شخ  د بري يا نوښت په  وي.

ا ه د څوړنې او پلټنې مهم توکي راو ي او لوستونکي په لومړي نظر منت لوستنې ته 
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وهڅوي. د سبک په پول کې د پروفايل د پايلو لنډيز راخستل کو ي، ورپسې د  مل 

سپړنه او د  يوه لنډه سپړنه او بوا د پروفايل د نورو توکو سپړنه راو ل کو ي.ښودنې 

کرکټر تصویرول د نورو هغو په څېر په دغه سبک کې هم ځانګړى ارزښت لري. 

لوستوال بايد د پروفايل د يل، شمېرې، مرکې، ټکرونه او و اندې شوي  سوندونه 

خه کې سپړل شوی، دلته یې د بیا دا، چې رسچپه هرم سبک د رپوټ په بر  وانګريي.

 یادونې ا تیا نه پېښی ي.

 

 د: تاريخي سبک

 په تاريخي سبکونو کې د پېښې منظم بهري و اندې کو ي.

پروفايل له يوه کوچني، خو راښکونکي ټکي پولو ي او د پروفايل لوکوال په سپړنو رسه 

ورسو ي. په دغه موضوع روښانه او پراخو ي، تر دې،چې پروفايل خپل اوج ټکي ته 

حالت کې مخاطب د انتظار شوبې شمېري او غوا ي د موضوع پر پاى وپوهو ي. 

پروفايل تر اوج ټکي له تېرېدا وروسته د غوټې د خال ون پر لور مخه کوي او په پاى 

کې د موضوع غوټه پرانستل کو ي.  په دغه سبک کې لوستوال پړاو په پړاو له پروفايل 

 په پېښه کې برخه وال او حارض ګڼي. لوکوال رسه ځي او ځان

که پروفايل څوړنوز وي، اومه توکي، لکه مرکې، تصویرونه،  سوندونه، ستاينې 

او سپړنې، شمېرې او نور بايد په ډېر پام رسه په خپل و  ځاى کې رايش. د پروفايل 

 پول، غځېدن او پاى بايد خپل راښکون له  سه ور نه کړي. 



 

 

 

 

 

 

 

 

۱ 

 مرکه په ټلویزیون کې

د دوو کسانو ترمنم د یوې خربي، سیايس، ټولنیزې او یا یوې په ټولیز ډول، 

د عامو  هیر ته په خربیالۍ کې مرکه وايي.بلې ارزښتناکې مسالې په تړاو د خربو اترو ب

د خربو اترو او د مرکې د خربو اترو ترمنم توپیر په دې کې دی، چې خربې اترې یوازې 

دوو کسانو ترمنم د باث، مشاجرېاو یا هم عادي مسایلو په تړاو وي، خو مرکه له 

 ځانګړو او ټاکونکو پوښتنو تررسه کی ي. ها خه پ ينورنالست

 :مرکې د څو موخو لپاره تررسه کی ي

  یاتو د خربئپه جز\News Story   موضوع په تړاو \کول او د پېښې بډایه

 معلوما  او زده کړه 

 انډول، اطالع او ننګول، ربګونتایید، غ 

 مسلکي نظر او د ښکیلو ا خونو د نظرونو څرګندول 



 029|    ټلویزیوين خربیايل

 

 یاتئد سخت خرب جز 

یاتو ئخربي مرکه هم د مالومايت هغې په څېر د یوې پېښې یا سخت خرب پرجز 

راڅرخي، خو توپیر په دې کې دی، چې دا ډول مرکې ډېری انالیا او سماليس 

د بولیټا په منم کې ستاسې مرکچي حارض  یا کېدای يش ستاسې خپرېدونکې وي.

يش او مخامخ له تاسې رسه د خرب پر میز د پېښې شپ ګونو پوښتنو ته ځواب ووايي. 

، نوندۍ او ډېری ټیلیفوين( News Interview)یا ( Hard News) دا ډول

بڼه لري، خو اوس د سکایپ انالیا ویډیو خدماتو له  رې په سکایپ او مخامخ 

 تررسه کی ي.یوټیوب هم 

یاتو په موخه ئد یوې پېښې، موضوع او خرب د جز  یپه خربي مرکه کې، چې ډیر 

تررسه کی ي، هدف د معلوماتو تر سه کول دي.په دا ډول مرکو کې مرکچي مسوول 

کس، د پېښې ا خ، یا له پېښې رسه تړلی شخ  وي. د خربي مرکو ا وند پوښتنې 

رخي او دغه پوښتنې عام خلک، کارپوهان یاتو راڅئموضوع پر جز \ډېری د یوې پېښې

 او نور مرکچیان نه يش ځوابو ی.

د بېلګې په توګه، په کابل کې د ما شورا پر ودانۍ د ډله ییز ځامنرګي برید په 

ا ه رپوټ کې د مرکو ا تیا ده. دلته تاسې مکلف یاست، چې د پېښې دنوعیت، 

ه تړاو د کورنیو چارو وزار  مرګ نوبلې، وروستي وضعیت او نورو ا وندو مسایلو پ

جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون غړي د وليس چارواکي وپوښتئ. دغه راز 

په خربي مرکه کې ډېری د خرب مهمو او بنسټیزو  .هم ستاسې لپاره غوره مرکچیان دي

پوښتنو ته د ځواب موندنې هڅه کی ي، خو وخت پکې خورا اغیزناک دی. څومره، 

رکو کې د چټکتیا او تازه توب ارونه خوندي وساتل يش، په همغه چې په دا ډول م
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کچه یې اغیز ډېر وي. د ځانګړو مرکو په پرتله د خربي مرکې حساسیت په دې کې 

دی، چې که په خپراوي کې یې بیړه ونه کړئ، نورې شبکې به تر تاسې مخکې د 

خلکو ته د پېښې مرکچي باید ستاسې په خربي مرکه کې  یا  خپاره کړي.ئپېښې جز 

د مرکچي خربې او مزام د خلکو لپاره د دغه راز په تړاو نوي او تازه معلوما  ورکړي.

 .د ورځې توده مساله ويهم د مرکې موضوع او  اعتبار او باور و  وي

 

 محور شخص، که موضوع؟

په ځانګړو مرکو کې، چې په ټلویزیونو کې خورا زیاتې کی ي او مخاطبان یې هم 

ماور یا شخ  وي او یا موضوع، خو شخ  او موضوع دوا ه په مسلکي خوښوي، 

 لااد یو تربله رسه تړيل وي.

: مرکه که له شخ  رسه کی ي، هرڅه د شخ  او د هغه (Person)شخ 

د ا وندو چارو، فعالیتونو او مسایلو په تړاو پوښتل کی ي، ځکه دلته ماور شخ  

شخصیتي مرکه کوو. دا ډول مرکې له مهمو سیايس څېرو، PSI13دی او موږ 

 او مشهورو افرادو رسه کی ي. 

: که مرکچي شخ  او د مرکې ماور یوه ځانګړې موضوع (Subject)موضوع

وي، دلته د شخ  له شخيص نوند، فعالیتونو او ادارې رسه کار نه لرو. دلته یوازې 

او د موضوع په تړاو پوښتل کی ي. د کس له مسلکي تبربو ګټه اخستل کی ي 

ډېری په معلوماتو، تالیل، سپړنې او پرېکړې  PSBI14مرکې ځانګړې موضوعي 

ډېرځله مرکیال له دې امله یوڅوک د ځانګړې مرکې لپاره ټاکي، چې د یوې  وي.

                                                           
13Personal Special Interview 

14Personal Subject Interview 
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مهمې ادارې په رس کې دی. په دا ډول مرکو کې ډېری مترکز د کس یا مرکچي تر  س 

رې یا ارګان پر وضعیت وي. دغلته شخ  او موضوع دوا ه تر باث  ندې ادا

 ندې راځي، یا د موضوع او مسالې په تړاو د شخ  فکر او نظر پوښتل کی ي. په 

موضوعي مرکو کې کس د موضوع د څرنګتیا له مخې ټاکل کی ي. د سولې بهیر په 

سپړنې په  تړاو تودې خربې روانې دي، مرکیال په دغسې وضعیت کې د موضوع د

کس نوې اخراع کړې،  هموخه د سولې عايل شورا له رییس رسه مرکه کوي. یا یو 

مشهور کس نه دی، خو د خپلې اخراع له امله ددې و  ګرځي، چې موضوعي مرکه 

وررسه ويش. ځانګړې مرکې ډېرځله د خپل ارزښت له امله په ګزاريش بڼه د خربونو او 

 بولیټا رسټکو ته راځي. 

 

 له چا ترالسه کړو؟ معلومات

تر خرب او رپوټ لیکنې مخکې د خربیال یوه مهمه دنده د پېښې او موضوع په 

تړاو د معلوماتو را غونډول دي. پـه دې برخـه کـې لـه بېالبېلـو هغـو ا خونـو رسه مرکـې 

شاملی ي، چې د پېښې او موضوع په تړاو تازه معلوما  لري. تاسې د یوې پېښې او 

 ی شئ، خو دا هر څه دقیـق نـه دي. د موضوع په ا ه په ویب پاڼه کې ډېر څه موند 

یوې پېښې په تړاو یوه مسوول کس ته ورتګ او له هغه نه د معلوماتو تر سه کول په 

 په نامه یادی ي.(InformationalInterview)ټلویزیون کې د معلومايت مرکې 

 

 موضوع په چا تایید کړو؟\پېښه

وهي او د یوې تاسې په خربخونه کې ناست یاست او سماليس یوڅوګ زنګ 

بیړنۍ پېښې خرب درکوي. تاسې د پېښې د تایید لپاره ا یاست، چې د مسوولو 
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چارواکو، د حوزې د امر، د کورنیو چارو وزار ، یا و یتي امنیه قوماندانۍ نظر 

یا واخلئ. هغوی یا پېښه تاییدوي او یا یې هم ردوي. دا ډول مرکې ته تاییدي 

(Confirmation ).مرکه وايي 

 

 Reaction\غربګون

په بیړنیو پېښـو کـې سـخت خربونـه خپریـ ي او پـه سـختو خربونـو کـې ډېرځلـه د 

غربګون ا تیا پېښی ي. ځامنرګی بریـد کیـ ي، د کورنیـو چـارو وزار  یـې پـه سـختو ټکـو 

تور لګوي، چې له وسله والو رسه  ره و ي،  پاکستانپر  غنيغندنه کوي، یا ولسمرش 

دغــه غربګونونـــه د   چــې پاکســتان تــه ډیــر امتیــاز ور کــوي.اپوزیســیون غربګــون ښــوي، 

پــر دې  و پــه بېالبېلـو بڼـو کـې ښـودل کیـ ي.ځـانګړو مرکـو، خـربي مرکـو او خـربي غونـډ

رسبېره د درېیمګړي مرکه هم یو ډول غربګون دی. حکومت او وليس جرګه د کابینې 

 اندې غربګـون د وزیرانو پر رس جو جا ی کوي، خو عام خلک، یا اپوزیسیون یې پر و

تـه  (Reaction Interview) ښـوي. پـه دا ډول پېښـو کـې تاسـې غربګـون مرکـې یـا

 ا تیا لرئ.
 

 Experts\مسلکي بحث

ی ي او په خموضوع رسه مخام\ډېر ځله خربیا ن له یوې خورا پېچلې مسالې

شخيص تالیل یې نه يش پرمخ و  ی، په دغسې وخت کې د یوه مسلکي کس 

، سیايس او نورمسلکي افراد دي، يکی ي. دا ډول کسان حزوقنظر او خربو ته ا  

مرکو کې، چې ډېری د  سلک له لیدلوري غ ی ي. په دا رازچې پر موضوع د خپل م

خپرونو لپاره تررسه کی ي، د مرکچیانو ترمنم په نظرونو کې ( Indoor) رپوټونو، یا ثبتي
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پایلنیوي نه خپل ا لی  اختالف او ټکرونه وي، خو مخاطبان کو ی يش د خپرونې له

د افغانستان په رسنیو کې  (Experts Interview) مسلکي مرکې پیغام واخا.

خورا ډېرې دي او دا په انتزادي خربیايل، مشخصو دریم نیونو، د پېښو په تړاو د 

رسنیو د پالیسیو په انعکاس، د یوه ا خ د پلویتوب یا تایید او رد په برخه کې زیاتې 

 کارول کی ي.

 

 Balance\انډول او نیاو

 انډول د خربیالۍ په تګالرو کې د خربیال لپاره تر ټولو مهم ا ل ګڼل کی ي.

( Balance) لیکنې او مستندونه باید په انډولستاسې خرب، رپوټ، فیچري  

و   وي. انډول په دې معنا، چې د پېښې او موضوع ټول ا خونه باید پکې غ ول 

شوي وي. ښکیلو دوا و خواوو ته باید وخت ورکړل شوی وي، چې خپل دریم اونظر 

وښوي. انډول د ښکیلو ا خونو حزوقي وضع هم په پام کې نیيس، ځکه تاسې یوه 

و د وارثانو په څېر د خربو او نظر تنه یې ونيل وي، د قربانیان ۳۲داسې مبرم ته، چې 

حق نه شئ ورکو ی، ځکه )که مااکمه هم نه وي( په قانوين لااد ستاسې د 

پېښې یو ا خ ښکاره مبرم دی. انډول او د پېښې او موضوع ټولو ښکیلو خواوو، 

ته د پېښې په  يزیامننو او قربانیانو ته وخت ورکول ددې  مل ګرځي، چې لیدونک

تصویر و اندې يش او هغوی هم خپل قضاو  وکړای يش. نیاو او  تړاو   روښانه

انډول د نورنالیزم او خربیالۍ مهم ا ل دی او تر ټولو زیا  په خربي نانرونو کې پرې 

تررسه ( Balance Interview)ټینګار کی ي. د انډول لپاره موږ ډېری انډول مرکې 

 کوو. 
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 Advance Info \واردمخه اطالع

واردمخــه اطــالع د ډېــرو تکــړه خربیــا نو او هغــو رســنیو کــار دی، چــې لــه خــربي 

رسچینــو رسه خــورا تنګــې او نــ دې ا یکــې ســايت. دا ډول خــرب ورکــول، یــا د اطالعــاتو 

 واردمخه وېش د مخاطبانو په راښکون کې خورا مهم رول لوبوي. 

عبـدهللا  لـه ډاکټـرپه یوه خـربي کنفـرانس کـې  غنيد بېلګې په ډول، ولسمرش 

، خو رسنۍ تر کنفرانس مخکې د نومو ي رسه د سیايس توافق په ا ه توضیح ور کوي

د دفر له رییس او یا هم ویانـد رسه مرکـه کـوي او د کنفـرانس لـه خپرېـدو و انـدې پـر 

ا ا موضوع خرب ورکوي. یا د کانونو وزیر په یـوه خـربي ناسـته کـې د کـانونو د نـوي 

ي، خـــو تاســې واردمخــه لــه نومــو ي رسه مرکــه کـــړې او د قــانون پــه تــړاو توضــیح ورکــو 

کنفرانس ټول باث و  ټکي یې دررسه رشیک کړي دي. دا ډول مرکې ته په خربیالۍ 

یــا واردمخــه خــربي مرکــه وايــي. مــوږ پــر مرکــې رسبېــره ( Advance Interviw)کـې 

(Advance News )،چې د موضوع تر اعالن مخکې د یوې پټې یا ځان نه  هم لرو

 افشا کوونکې رسچینې له خولې خپری ي.

 

 Challenge\چلنج، ننګول

مرکیال لو  دریم او په موضوع زیا  واک هغه ته د ننګوونکې مرکې \د خربیال

و تیا ورکوي. ډېرځله د یوه شخ )څارنوال، مدیر، رییس، امنیه قوماندان، ولسوال، 

رازونــه  و بریــده زیــا  معلومــا  اربیــا ن لــه رې او یــا ارګــان پــه تــړاو خاوايل، وزیــر( اد

تر سه کوي او افشا کول یې یوه سره رسوايي رامنځته کوي. په دغسې رشای و کې 

 مرکیال خپل مرکچي ټاکي او له ننګوونکو، اسنادو، شواهدو او معلوماتو رسه ورځي.
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کـې د خربیـال ا ـا هـدف د  (Challenge Interview) په دا ډول مرکه

، ځکه دی د معلوماتو د حصول، ټولنیز ارزښت، مسوولیت او مزابل ا خ ننګول دي

مســلکي ایبــاب لــه مخــې پــه یــوه پیــاو ي دریــم کــې وي. دا مرکــه یــا نونــدۍ وي او یــا 

ثبتي، خو نوندۍ یې ځکه مهمـه ده، چـې مرکچـي تـر مرکـې وروسـته د ثبتـي هغـې پـه 

 يش نیو ی. څېر د واک او ځواک له هیې اهرم نه په ګټه، د مرکې د خپراوي مخه نه

ننګوونکې مرکې خورا سختې، راښکونکې او په همدغه ترڅ کې د یوه چارواکي، 

ادارې او کــس د برخلیــک پــه تــړاو ټــاکونکې دي. لــه دا ډول مرکــو وروســته کــه مرکیــال 

بریالی راووځي او مزابل ا خ په اسنادو او شوهداو پړ ثابت کړي، د مرکیال او رسنۍ 

 ا خ مخ پر ځو  ځي. اعتبارکچه لو ی ي او مزابل 

 

 Investigation \څیړنه او پلټنه

مرکیـال، پروډیـورس، او هـر بـل لـه \پـه نورنـالیزم کـې څیړنـه او پلټنـه د یـوه خربیال

 خرب رسه تړيل کارکوونکي دنده ده. 

په څیړنه او پلټنه کې تاسې ته د پېښې څنګه، ولې، څومره او چا څلور وا ې 

پوښتنې په څلورو بېالبېلو مواردو  کې ځوابیدای يش. له څیړنې پرته خربیايل، د 

خلکو ولې او څنګه پوښتنې ګونګې پری دي او دا هغه دوه پوښتنې دي، چې تر ټولو 

 ډېر د انسان ذها وررسه بوختی ي. 

کې د یوې پېښې ا ا ( Investigative interview) کې مرکهپه پلټون

حزایق پوښتل کی ي، یوازې د یوچا په ترشیفايت خربو بسنه نه کی ي، کوښښ کی ي، 

چې مرکچي په لس او شل  رو دې ته ا  يش، چې د پېښې ا ا عوامل په ډاګه 
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او موضوع کړي. ډېری حکومتي چارواکي او د موسساتو او ادارو مسوو ن د پېښې 

د ډېرو ا خونو د پټولو هڅه کوي او یا په دې لټه کې وي، چې رسنۍ او خربیا ن پر 

پېښه خرب نه يش. ډېر ځله پېښه کی ي، خو  ملونه یې پټ پاتې کی ي، خو رسنۍ د 

پلټونکې خربیالۍ له  رې هڅه کوي پت ا خونه یې را وسپړي او یو نوی خرب وزی وي. 

لې مو و وه یا پنځه کاله تېر شوي وي، خو که څنګه، چا او کېدای يش پرپېښه کال، د

پکې ځواب کړل، موضوع بېرته نوی ا خ خپلوي.که تاسې د یوه ملیشه قوماندان 

ونیسئ، د څو پوښتنو په ځوابولو رسه ستاسې کې حکیم شباعي قضیه په پام 

 موضوع نوې کی ي.

 وې پایلې ته ټاکل شوی پالوی ولې په دې بریالی نه شو، چې دغه قضیه ی

 ورسوي؟

 هغه تر نیول کېدو وروسته، په کابل کې د چا په امر او ولې خوشی شو؟ 

  د کورنیو چارو وزیر نمنه کړې وه، چې په یوه اوونۍ کې یې نیيس، ولې تر

 اوسه د نومو ي پر ضد ګام نه اخستل کی ي؟

 امریکايي ځواکونه ولې دغه سړی په خپله اډه کې سايت؟ 

 رسه رسه، ولې بیا هم ولسمرش او افغان چارواکي د  له دومره جنایتونو

 هغه پر و اندې چوپه خوله دي؟

 دمګړۍ چېرې اويس او څوک یې سايت؟ 

 .تاسې که دغو پوښتنو ته ځوابونه وموندل یوه سره هنګامه به جو ه کړئ

 

 شخړه او د جزئیاتو حصول

خربیا ن د خلکو او ټولنې پر و اندې د مسوولیت له امله ډېر ځله ا  کی ي، 

چې له مسوو نو رسه د خربو اترو پرمهال په شخړه واو ي. ډېرځله داسې هم 



 011|    ټلویزیوين خربیايل

 

پېښی ي، چې خربیا ن ډبول کی ي او مرکچیان یې په یوه او بل نامه تورنوي. دا چاره 

بیان ازادي بنسټیزه شوې ډیره کمه په لویدیز او هغو هېوادونو کې، چې هلته د 

پېښی ي، خو د افغانستان په څېر د درېیمې نړۍ په ګڼو هېوادونو کې یې بېلګې شته 

دي. دا ډول شخړې په ګردیو میزونو کې، چې د مرکې یو ډول دی، ډېرې کی ي، یا 

خربیا ن په خپلو سټوډیوګانو کې له مرکچیانو رسه په شخړه او ي. ددغسې مرکو 

تر ټولو خوندي او ډاډما ځای ستاسې خپله سټوډیو ده، ځکه مزابل ا خ نه وار لپاره 

کو ی يش او نه تاسې ته کوم سماليس ګواښ پېښوي او که نوندۍ خپری ي، 

 ستاسې پر و اندې به یې د ګواښ ګراف   هم ټیټ وي. 

 تاسې ته به مرکچي سپکه خربه وکړي، یا به تاسې په بېالبېلو نومونو تورن کړي،

یا به مو بې ادبه وبويل، خو که تاسې د ولس او خلکو له خولې او د حزایزو په رڼا کې 

غ ی ئ، په کیسه کې یې مه اوسئ، ځکه مخاطبان تر هرچا ښه قضاو  کوي. په 

کې ډېر ځله داسې پېښی ي، چې ( Adversarial Interview)شخړه ییزو مرکو 

، چې مرکچي مو عاجز يش او مرکیال تر ګوزار  ندې رايش، خو داسې هم کی ي

عامه افکار هم د نومو ي په پلویتوب واو ي. کله، چې تاسې شخړه کوئ او مزابل 

ا خ مو د شخړې پلوی نه وي، یا په د یلو کې ډېر پیاو ی نه وي، عامه افکار ستاسې 

پرځای د مرکچي پلوي کوي. دا د انسان عاطفي متایال  دي، چې د بل کمزوري په 

خپلې ستونزې هیری ي او پر و اندې یې د ز ه سوي احساس کوي.  لیدو رسه یې

تاسې به ډېر داسې فلمونه کتا وي، چې د فلم یو کرکټر مو خورا بد ایيس او د 

هغه دځورېدو او مرګ مته به کوئ، خو همدغه کرکټر په داسې  انو کې را برسېره 

او په مخاطبانو کې د کی ي، چې له ستونزو او بدمرغیو رسه پکې  س او ګریوان وي 
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ځان پر و اندې یو ډول ز ه سوی پنځوي. تاسې په دغه وضعیت کې خپلې عاطفې 

ته ځواب وایاست او د همدغه پخوا بد او او اوس مظلوم کرکټر د بري مالتړ کوئ. په 

مرکه کې هم داسې  انې راتالی يش، چې ستاسې پرځای خلک له مرکچي رسه 

رکو کې شخړې یوازې تر الفاظو پورې مادودې خواخوږي وښوي. په شخړه ییزو م

دي، فزیکي شخړه او سپکې سپورې پکې جواز نه لري او دا د خربیالۍ له تګالرو رسه 

په ټکر کې دي. هیې خربیال حق نه لري، چې د چا سپکاوی وکړي، یا یې په ناحزه 

م حق او وځوروي او د خلکو پر و اندې یې په دوو پیسو کړي. دغه راز مزابل ا خ ته ه

وخت مه ورکوئ، چې ستاسې یا له سټوډیو بهر د یو داسې چا سپکاوی وکړي، یا 

 تور پرې ولګوي، چې د ځواب فر ت یې نه وي.

 

 سپړنه او ځواب

پــر یــوه مشــهور کــس، ادارې، کمپنــۍ او ارګــان تــور لګــول، یــا د هغــو د تېروتنــو 

برېښنا وزیر بډې خوري او اعالنول سپړنې ته ا تیا لري. که یوڅوک تور لګوي، چې د 

ایران پیسې ورکوي، دا باید وسپړي، چې څنګه، چېـرې او لـه چـا یـې بـډې اخسـتې؟ 

کلـــه، چېــــرې، څــــومره او ولــــې ایـــران پیســــې ورکــــړې او داســــې نـــور. پــــه دې برخــــه کــــې 

تورلګوونکی مسوول دی، چې د خپلو خربو سپړنه وکړي او د خربیا نو او مزابل ا خ 

ځــواب ووايي.دغـــه راز مزابــل ا خ کېــدای يش ســپړیز غربګـــون د غربګــون پــر و انــدې 

بډې »وښوي او تاسې یې غربګون د یوې سپړنې په توګه و اندې کړئ. داسې، چې: 

مې نه دي اخستې،چا ډالۍ راکړې، یاله ایران نه مې پیسې د تېلو لپاره اخستې نه د 

 «.ځان په خاطر
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او سپړنې لپاره هم سـپړیزې پر دې رسبېره د پېښې او موضوع په تړاو د تفسیر 

کی ي. وليسـ جرګـه د اعـتامد رایـو د بېرتـه ( Interpretative Interview)مرکې 

اخستلو په برخه کې د غوڅ او ساده اکرثیت پرمساله جنبال لري، تاسې دغه مساله 

پــر اســايس قــانون د څــار کمیســیون رسه رشیکــوئ او هغــوی یــوه ســپړیزه مرکــه کــوي. 

رکه خپروئ، د وليس جرګې یو سر جنبال به مو حل کړی وي تاسې که بیګاه دغه م

 او دغسې به مو څو وزیران پرې استیضاح ، یا څو له استیضاح نغوريل وي.

هـم لـرو، چـې ( Commentary)پر دې رسبېـره، مـوږد تبرصـې پـه څېـر مرکـه 

خربیــا ن دوه ډولــه نظرونــه پکــې ځــایوي. یــوه ډلــه خلــک د پېښــې او موضــوع پــه تــړاو 

نظرونه ورکوي او )د ساري په ډول( د باران په کنټرول کې د امنیتي ځواکونـو مثبت 

مــدیریت او رول اغیزنــاک او ټــاکونکی بــويل، خــو بلــه ډلــه مرکچیــان، چــې د پــوځي او 

امنیتــي چــارو کارپوهــان دي، پــر امنیتــي او څــارګرو  ادارو نیــوکې کــوي، چــې د پېښــو 

 واردمخه مخنیوی نه يش کو ی.

 

 تونزو بیاند عاطفې او س

 ځینې کسان، ادارې او افراد د ز ه سوي او عاطفې و  دي. 

دا ډول افــراد یــا د پېښــو قربانیــان دي او یــا پــه داســې ســتونزو کــې ښــکیل پــاتې 

دي، چې  مل یې په حزیزت کې دوی نه دي. دا ډول خربو اترو ته عاطفي مرکه یـا 

(Emotional Interview ) .وايي 

له بندیانو رسه خربې کوئ. په دوی کې ځینې داسې  تاسې په بګرام زندان کې

کلونو کم دي، یا سپیا ږیري دي او یا  ۳۸کسان زنداين دي، چې عمرونه یې له 

داسې افراد دي، چې یوازې د تور له مخې یې په کلونو کلونو بند تېر کړی. دا ډول 
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خلک د ز ه سوي او عاطفې و  دي او خربیا ن د برشي ز ه سوي ترڅنګ له 

مسلکي ا خه هم مسوول دي، چې د دغو خلکو غ ، چارواکو او عام ولس ته 

ورسوي. که په ماکمه کې یوداسې کس په اعدام ماکوم کی ي، چې قتل یې نه دی 

کړی، خو ا ا قاتل د واس ې، ناسمې شاهدي ورکولو او بډو او درغلیو په بدل 

نیاو، عاطفې  کې خوشی کی ي، ستاسې مسلکي قضاو  به له لومړين کس رسه د

 او انصاف غوښتنه کوي. 

 

 Actuality\واقعیت

د واقعیتونـــــو د پلټنـــــې پرمهـــــال، ډېرځلـــــه داســـــې پېښـــــی ي، چـــــې )د راډیـــــو او 

ټلویزیون( خربیال په مرکه کې نه را څرګنـدی ي او یـوازې مرکچـي خـربې کـوي. دا ډول 

کلیپ پـه ډېری په رپوټونو، مستند او فیچر کې د ( Actuality Interview)مرکه 

بڼــه کــاری ي، یــا د پوښــتنې او ځــواب پــه بڼــه راځــي. د پېښــې عینــي شــاهد وي، یــا د 

لــه دا ډول مرکچیــانو عینــي پوښــتنې وکــړئ او هغــه څــه تــرې . پېښــې قربانیــان او ټپیــان

وپوښتئ ، چې په خپلو سرګو یې لیديل وي، ذهني پوښتنې ترې مه کوئ، ځکه دا 

ه وخت چاودنه وشوه، څنګه وشوه، ته چېرته د کارپوهانو کار دی. عیني پوښتنې څ

وې او داسې نورې کېدای يش، خو که ولـې، څـومره او چـا تـرې پوښـتئ، دا پـه دوی 

 پورې ا ه نه لري، ځکه دا ځواب له چارواکو رسه دی. 

 

 کله، چې د اطالعاتو له وېش ډډه کوي!

په ځینو پېښو او مسایلو کـې چـارواکي او مسـوو ن لـه مرکـې، یـا څـه ویلـو ډډه 

کوي، خو خربیـا ن شـله ګـي کـوي او غـوا ي هـو او نـه تـرې واوري. دا ډول خـربې لـه 
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عـامو خلکـو رسه هـم کېـدای يش، چـې یـوازې یـو برداشـت تـرې اخسـتل کیـ ي او پـه 

بــويل. ډېــر ځلــه  (Grabbed Interview(یــا )Quickie)انګلیيســ نبــه کــې یــې

داســې پېښــی ي، چــې مســوول کســان خپلــو مــوټرو تــه دختلــو پــه حــال کــې وي او لــه 

نورنالیستانو ځان وبايس، خو نورنالیستان پسې منډې وهي، یا یـې مخـه بنـدوي او 

یوڅه ویل ترې غوا ي. دا ډېر حساس ځای دی، ځکه دغه کسان یا خو کېدای يش 

اپامۍ کې په یوه هو او نه رسه یو سر جنبال را تاسې ته هیې ونه وايي، او یا هم په ن

 وپاروي. 

 

 ویډیو او غږ

پخوا په ټلویزیوين مرکو کې ډېری له ټیلیفون نه کار اخستل کېـده، خـو اوس د 

DSNG15  انالیــــا ویــــډیو خــــدماتو پــــه پراخېــــدو رسه دا ســــتونزې کمــــې شــــوې او او

لـه  رې خپلـې ( Skype)  سـکایپسـپوږمکۍ خـدماتو او خربیـا ن کـو ی يش د 

 مرکې وکړي.

و یا  ر  پځینې ټلویزیونونه د وخت او ځینې د پیسو د سپام په موخه د سکای

کاروي، ځکه که موږ د یوې مرکې، یا یوه کلیپ لپاره هرا ، لوګر او مزار ته ځو، خورا 

ډېر لګښت راځي او بیا که غوا ئ  یف مرکه ورکړئ دا امکان   پسې کمی ي. د 

ته ورته نورو انالیا ویډیويي خدماتو په پراختیا رسه د اويب ون د پېرنې سکایپ او دې 

بازار سړی ي، ځکه کوچني ټلویزیونونه په دومره سرو لګښتونو خپل خربونه او 

تولیدا  نه و اندې کوي. دا امکان هم خورا ډېر دی، چې د سکایپ په څېر د ویډیو 

. په دې  ور  کې تاسې په خدماتو شبکې پراخې او د تصویرکیفیت یې لو  يش

                                                           
15 Digital Satellite News Gathering 
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د نوندیو خپرونو کې دې ته نه ا وځئ، چې د مرکچیانو لپاره د هغوی کور او دفر ته 

دستګاوې واستوئ. تاسې د سکایپ او یوټیوب له  رې دا کار په و یا تصوير  یف 

که چېرې تاسې په خپل لپ ټاپ، یا ایفون کې سکایپ ولرئ، تاسې  ډول کوئ.

له هرځای او هرې سیمې ټلویزیون ته رپوټ سکایپ له  رې  د سیلفيکو ی شئ 

ورکړئ او یا مو که مرکچیان دغه امکانا  ولري، په هرحالت کې یې مرکې ته چمتو 

ستاسې په جیب کې دی، خو په دغه اويب ون رسه ( OB1) کو ی شئ. اوس

په  تاسې یوازې یو کلوز، میډیم، یا  نګ شاټ تصویر ور کو ی شئ او تر دمګړۍ

نوندۍ توګه د څوډوله تصویر امکان نشته. په سکایپ کې به ستاسې تصویر ډېر 

مسلکي نه وي، خو که خپل مرکچي ته ووایاست، چې د کمپیوټر د مانیټور پرځای 

ویبکم او د ایفون سرګې ته وګوري، تصویر به یې له فریم څخه نه وځي. دغه راز د 

ه کې هم تاسې خپل مرکچي ته ویالی مرکې د نورو تګالرو په څېر په سکايپ مرک

شئ، چې څه ډول وغ ی ي، څه ډول غوږ ونیيس او له کومو حرکاتو او بک ګرونډ نه 

 کار واخا.

سکایپ تاسې ته د ثبتي مرکې امکانا  هم درکوي، تاسې خپله مرکه ثبتو ی 

معمـو  پـه نونـدیو  هم شئ او د یوټیوب یا سکایپ پیغام له  رې یې استو ی شئ.

خپرونو کې د سکایپ تصویر کمزوری وي، خو حل  ره یې داده، چې په سټوډیو کې 

کــې  نــویــې د ویانــد یــا د باــث د چلــوونکي د تصــویر ترڅنــګ پــه دوو جــال جــال فریمو 

ستاسې پر و اندې یوه داسې مانیټور  راو ئ، چې د تصویر کیفیت وررسه ښه يش.

نښلېدلی وي. له مانیټور پرته په لپ  ته ا تیا ده، چې له کمپیوټر او هغه له کمرې رسه

  غـوره وي لـه یـوه ډي  ټاپ هـم دا کـار کـو ی شـئ. کـه غـوا ئ د تصـویر کیفیـت مـو
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په څېر   (Skype TXاوس د ) نښلېدلی وي.کار واخلئ، چې له کمپیوټر رسه م ویک

پـه هغـو ګڼې نورې  رې هم شته، چـې پـه سـکایپ ا یکـو کـې مرسـتندویې متامی ي.

  له لرې مرکې ،، چې له لرې ځایه په ټیلیفون یا ورته بلې وسیلې تررسه کی ي مرکو کې

(Remote Interviews ) مرکچـــي ستاســـې د بلـــل کیـــ ي. پـــه دا ډول مرکـــو کـــې

ټلویزیون له ځایه په یوه لرې واټا کې واقع وي او ورتګ یا ډېر لګښت غوا ي او یا ډېر 

د دا ډول مرکـې پرمهـال،  کیـ ي. اتېلـرې مرکـه پـلـه وخت،نو تاسې ته غوره  ر همـدا 

، ثبتسې د ټیلیفون تار، کول ایډیټ ټیلیفوين مرکې دي، ستاسکایپ او  چې ډېری

او نـور مســایل بایـد واردمخـه کنټـرول او چمتــو وي، ځکـه مرکچـي مــو د انټرنیـټ کیفیـت 

 .مرکې د تکرار لپاره یا ښايي چمتو نه يش او یا کېدای يش په نه ز ه ځوابونه ووايي

 

 مرکه د څه لپاره؟

مرکــې تــه تــر تــګ  خــربي پوښــتنوپر ماــور راڅرخــي.یــا اتــو نورنــالیزم ټــول د شــپ و 

مخکې باید پر دې ځان پوه کړئ، چې ولې، له چـارسه، څنګـه، کلـه، څـومره او چېرتـه 

 .مرکه کوئ. دغو شپ و پوښتنو ته ځواب ورکول ستاسې ټول اهداف په ډاګه کوي

 

 ولې مرکه کوئ؟

پوښـــتنه، چـــې زمـــوږ ذهـــا بوختـــوي، د مرکـــې د ا تیـــا درک کـــول دي. لـــومړنۍ 

خربیال باید پردې پوه وي، چې ولې مرکه کوي؟ایا یوازې د یوچا نظر پوښتل کی ي؟ د 

کومې پېښې په تړاو معلوما  ترې اخستل کی ي او که د مرکچي په سپارښـتنه مرکـه 

ل ګــام د مرکچــي کلــه، چــې د مرکــې پــر ولــې یــا  مــل وپوهېــدئ، ستاســې بــ کیــ ي؟.

 .انتخاب دی
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 له چا رسه مرکه وکړئ؟

پــه دغــه پــړاو کــې تاســې لــه موضــوع رسه ســم مرکچــي غــوره کــوئ. ستاســـې د 

سونې ډول او نوعیت څرګند دی او دغه ا ل ته په پام رسه کو ی شئ و  مرکچي 

 هم ورته غوره کړئ.

 

 کله مرکه وکړئ؟

د مرکـــې لپـــاره درېـــیم ګـــام د وخـــت ټاکـــل دي. پـــه بیړنیـــو پېښـــو کـــې خربیـــا ن 

سماليس عمل کوي او وخت له  سه نه ورکوي. کېدای يش په دغسې مواردو کې 

ولې پوښتنه هیې م رح نـه يش، خـو د څـوک او کلـه پـه تـړاو سـماليس پرېکـړه کـو ی 

ښـت او چټکتیـا پـه پـام شئ. د خرب او رپوټ په څېر په مرکه کې هـم بایـد د وخـت ارز 

کې ونیول يش، ځکه کېدای يش ستاسې مرکچي په همدغه وخت کې له څو نورو 

رسنیو رسه هم د مرکې نمنه وکـړي او کـه تاسـې پکـې ځنـډ کـوئ، مرکچـي او د خـرب د 

 لومړين خپراوي امتیاز به مو له  سه ووځي. 

 

 څنګه مرکه وکړئ؟

مـــوږ معمـــو  لـــه درې ډولـــه څلـــورم ګـــام د مرکـــې پـــر ډول او موضـــوع راڅرخـــي. 

مرکچیانو رسه مخ کی و، چې یو یـې مهـم او دوه نـور مسـلکي او عـادي مرکچیـان دي. 

مهم مرکچیان سیاستوال، چارواکي، د یرغمل نیونې د پېښې شاهدان او داسې نور 

دي. عادي مرکچیان او مسلکي هغه له موضوع او سونې رسه تړيل کسان دي، چې 

 نه نظرونه ورکوي.ډېری موضوعي او کارپوها
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 چېرته مرکه وکړئ؟

 د مرکې لپاره په پنځم ګام کې تاسې د مرکې ځای ټاکئ.

په ټلویزیوين مرکو کې د ځای انتخاب خورا مهم دی، ځکه ستاسې د تصویر د 

دی. مرکه په کور که په سټوډیو کې کوئ؟ ( Location)قعیت کیفیت یوه برخه مو 

دوه شاټه ده؟ که اسامن وریم وي او د مرکې  په و  ه که په ناسته کی ي؟یوشاټه که

لپاره مو انګړ ټاکلی وي، څه وکړو؟ که  ریون په تاوتریخوايل واو ي، ځای ته تغییر 

ورکړو؟ که په کوټه کې مرکه کی ي د کمرې لپاره څومره ځای پاتې کی ي؟ ایا د رڼا ا تیا 

و که یه؟ دا او دې شته او که یه؟ څوکۍ یې څه ډول دي، د مرکې او ناستې و  دي ا

را  واښونو او ستونزو پرمهال دا توانته ورته نورې پوښتنې ځوابول موږ ته د احتاميل ګ

دغه راز څومره پوښتنه هم له دې امله مهمه ده،  کوي، چې واردمخه تدابیر ونیسو.

 چې مرکه مو څو دقیزې وي؟ دیرش دقیزې، یو ساعت او که تر دې کمه؟

 

 څه وپوښتئ؟

دا د مرکې وروستی ګام دی او تاسـې پـه دغـه پـړاو کـې لـه مرکچـي رسه مخـامخ 

کی ئ. په څه پوښـتنه کـې د مرکچـي او موضـوع دوا و پېژندنـه  زمـي ده. دا هغـه پـړاو 

دی، چې د ولې، څنګه او څومره پوښـتنو ځوابونـه بایـد پکـې پیـدا کـړو. دلتـه د خپلـې 

 له مرکچي  څه ډول پوښـتنې ويش.چې مرکې پر هدف غور کوو او په دې غور کوو، 

کـــارپوه خربیـــا ن لـــه مرکـــې و انـــدې د موضـــوع پـــه تـــړاو بشـــپړه څیړنـــه کـــوي او ا تیـــا و  

پــر حافظــه بــاور ښــه دی، خــو لــه لیکــل شــویو  پوښــتنې لــه ځــان رسه یادښــت کــوي.

 پوښتنو پرته هیې وخت مرکې ته مه ځئ.
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 د مرکې پوښتنالرې

د پوښتنو څرنګتیا د موضوع او مرکچي په ډول پورې تړلې ده. عادي مرکې په 

ازادو پوښتنو پیلی ي او په ازادو هغو پای ته رسی ي، خو په ځانګړو، سپړیزو او خربي 

 مرکو کې خربیا ن ا  دي، چې د پوښتنو ځانګړي تکتیکونه وکاروي. 

هـرم ډولـه پوښـتنالرو پـه سـیايس او جنـايي مرکـو کـې ډېـری لـه  هرم پوښتنالر:

تاریخي بڼه پیلیـ ي او پـه تـدریج  -ګټه اخستل کی ي، ځکه دلته پوښتنې په کیسه ییزه

رسه مرکیـــال خپلـــې ا ـــا مـــوخې تـــه راځـــي. پـــه دا ډول پوښـــتنالرو کـــې ســـختې او 

پاروونکې پوښتنې د مرکې پای ته پرېښودل کی ي او کوښښ کی ي په عمومي پوښتنو 

 ته  ره برابره يش.ا ا او ټاکونکو پوښتنو 

په مهمو موضوعي مرکو کې د رسچپه هرم پوښتالره  رسچپه هرم پوښتنالر:

غوره ده، ځکه دلته مرکیال په مستزیمه توګه پر موضوع راځي او ورو ورو یې مهم 

ا خونه را سپړي. دا ډول پوښتنې د سیايس، خربي او سپړیزو ځانګړو درې وا ه ډوله 

 مرکو لپاره کارول کی ي.

رسچبه هرم سبک کې موږ د سخت خرب په څېر مرکې په سختو پوښتنو نه  په

ځکه په دا ډول تګالرې رسه مرکچي تښتي او پامو  ځوابونه نه ورکوي،یا  شو پیلو ی،

 ځان په هو او نه خال وي.

هیڅکله د مرکې په پیل کې مرکچي مه غوسه کوئ، ځکه دغه غوسه ستاسې 

شیندي او مرکه مو د افکارو د تشتت له امله خپل او مرکچي دوا و پر روحیه اغیز 

ا ا مسیر له  سه ورکوي. که په غیر قصدي ډول له داسې وضعیت رسه مخ 

 کی ئ، ستاسې دنده پرځان کنټرول او عادي حالت ته د مرکچي را ستنول دي.
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ځینې کسان ننګوونکې  مرکې کوي او د مرکې له پیل نه تر پایله  پټه پوښتنالر:

مرکچي رسه په شخړه او جنبال کې وي. دا ډول مرکې راښکونکې دي، خو د له 

موضوع په تړاو له خربیال نه د زیاتې څیړنې او شواهدو غوښتنه کوي. که تاسې په 

ننګوونکو پوښتنو کې ښکیل شوئ، ا ا موضوع ته مو راګرځېدل او هدف و  

 ځواب تر سه کول هم درته ستونزما کی ي.

و کې ډېرځله مرکچي غوسه کی ي او که دغه مهال پټه په ننګوونکو مرک

پوښتنالره وکارول يش او په بېالبېل ډول پوښتنې ويش، دا امکان شته، چې مرکچي 

په خپلو خربو کې ونښا او په یو شمېر مسایلو اعراف ته غا ه کی دي. په پټه 

سناد او وي، چې د موضوع په تړاو یې واردمخه ا پوښتنالره کې د مرکیال هرن دا

شواهد را ټول کړي وي. په دا ډول پوښتنالر کې مرکچوان په پیل کې انکار، باث او 

 د یل وايي، وروسته دفاع کوي او په پای کې اعراف ته مخه کوي.

 

 څه ډول مرکیال و اوسئ؟

مهمه  میمیت او په راشه درشه کې په وریا تندي عمل د مسلکي خربیا نو 

ځانګړنه ده. څومره، چې تاسې له خپل مرکچي رسه ځان ن دې کړئ، په همغه کچه د 

 هدف پر لور ن دې کی ئ. 

له مرکچي رسه له مرکې مخکې پر یو لړ مسایلو خربې اترې، د هغه د وضعیت 

دا زمینه ته او فعالیتونو پوښتل او د شخصیت په ا ه یې د عامه ذهنیت بیان تاسې 

ه خــربو رايش او ستاســې هــرې پوښــتنې تــه پــه جزیــاتو ځــواب برابــروي، چــې مرکچــي پــ

 ووايي. 
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 مه جوړوئ!«د شړومبو مچ»له ځان نه 

مرکې  مودبانه او له موضوع بهر پوښتنې نه یوازې دا، چې مرکچي له  تېزې، غیر

بېزاره کوي، بلکې داستاسې له مسلکي دندې رسه په ټکر کې هم دي. تاسې حق نه 

قانوين مبوز پرته د مرکچي خصويص حـریم تـه    شـ او داسـې لرئ، چې له ا تیا او 

 څه وپوښتئ، چې دود، فرهنګ او مسلک یې اجازه نه درکوي.

د مرکچي په هره خربه کې خربه کول هرن نه دی، هرن دادی، چې په هره خربه 

پیدا کړئ او تر ځواب وروسته یې ترې وپوښتئ. عام خلک دا ډول  «خربه»کې یې 

بويل، یا وايي، په هره خربه کې چیلک ور اچوي. ستاسې  «ومبو مچد شړ  »خربیال 

پوښتنې باید له موضوع رسه سمې او کره وي. ډېره سخته پوښتنه تاسې په اسانه او 

وزیر  یب! تاسې د تېلو او »و  ډول هم کو ی شئ. که تاسې نېغ وپوښتئ،چې: 

دا به یوه سخته او خورا  «میلیونه ډالره درغا کړې ده ۳۲جرناتورونو په پېرلو کې 

یرغلیزه پوښتنه وي او ممکا مرکچي مو اسناد وغوا ي، په قار يش او یا مو وګواښي. 

خو که تاسې خپله پوښتنه په دې ډول وکړئ، چې ویل کی ي )یا دغه او هغه خپاره 

میلیونه  ۳۲کال د تېلو او جرناتورونو په پېرنه کې  ۳۱۸۳شوي اسناد ښوي، چې( پر 

  شوې ده، دا به هومره سخته پوښتنه نه وي.ډالره درغا

 

 مرکه څه ډول پیل کړئ؟

تاسې د مرکې له پیل کېدو مخکې څه، څنګه، کله، ولې، چېرې او چا پوښتنې 

ځواب کړې دي. دغو پوښتنو تـه پـه ځـواب ویلـو رسه ستاسـې د مرکـې ټـول واردمخـه 

 تدابیر نیول شوي دي.
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څرنګتیا، د مرکچي سینګارول او نور ټول موټر،کمرې، مایکونه،  یټ، د شاټونو 

مسایل مو واردمخه څیړيل او له تاسې رسه د تولید تلونکې ډلې یې دنده پرغا ه 

اوس تاسې خپله سناریو یا د مرکې خاکه په عمل کې پا کوئ. تاسې  اخستې ده.

پرځان ډادما یاست، د موضوع په ا ه مو بشپړه څیړنه کړې، په خربخونه کې مو له 

، د پروګرام له مدیر، پروډیورسانو او ایډیټرانو رسه په ګډه و  پوښتنې جو ې کړې، مدیر

کايل او درېيش مو نوي کړي، د ناڅاپي باران، یا احتیاط له مخې مو چرۍ، اضايف 

 جامه او نور وسایل اخستي دي.

مرکچي ته له ورتګ مخکې یوځل بیا زنګ ووهئ، یا یې له سکرټر رسه ا یکه 

تاسې مسلکي ډله ور روانه ده. دا ډاډ ځکه مهم دی، چې کله کله د ونیسئ، چې س

مرکچیانو خپلې نمنې هېرې وي، یا د څه پېښې له امله په بیړين ډول چېرې وتلی وي 

او یا یې د مرکې لپاره ستاسې غوښتنه هومره جدي نه وي نیولې. په دې  ور  کې 

یا او که مکرس او نور وسایل ستاسې ل ترل ه درې کمرې، درې کمره مینان، یو  یټ م

هم له ځان رسه و ئ، یوه بشپړه تخنیکي ډله او وسایل له کاره غورځي، یا د نورو 

 پروګرامونو د ځنډ او خنډ  مل ګرځي.

د کمرې مدیر تاسې ته هره ورځ کمره او کمره مینان نه يش درکو ی، ځکه 

او د پروګرام یا تولید په ستاسې پر مرکې رسبېره په خربخونه کې ګڼ خربونه تولیدی ي 

برخه کې هم د خپرونو پر تولید کار کی ي. کوښښ وکړئ ستاسې مرکه له شخيص 

تیاري نه د مرکچي او وسایلو تر تیاري پورې په ټولو پړاوونو کې بریالۍ او پرخپل وخت 

تررسه يش. ستاسې او مرکچي پر چمتو کېدو، د موقعیت پر سمولو او د  یټ، غ  

دقیزې وخت لګی ي. دا له مرکچي  ۳۳یا  ۳۲کنټرول او عیارېدو ل  ترل ه او تصویر په 
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رسه ستاسې د روغبړ او ځینو ګونګو مسایلو د پوښتلو زرینه موقع ده. کېدای يش 

ډېری خربیا ن له مرکې نه مهم  مرکچي مو نوي څه ولري او تاسې ترې خرب نه وئ. 

د د مرکې پرمهال د مهم خرب ځای خرب را وبايس او خربخونې ته یې سپاري. تاسې بای

په نښه کړئ، چې په کومه کسټ کې و، لومړۍ که دویمه کې؟ له وقفې مخکې و، 

شاټ یا د مرکچي د  DSکه وروسته؟ دغه راز مسوول کمره میا ته ووایاست، چې 

 Sequence س، نکټايي، کوټې یا دفر ته دننوتلو او د خربو اترو د جریان سکانس 

که تاسې له دفر نه بهر، یا بې چته ځای کې   لپاره یې وکاروي.واخا، چې د خرب

مرکه کوئ، د رڼا، غ  او تصویر تنظیمول به درته ستونزما وي، خو که د 

(Locationپه ) ا ه مومسلکي ډلې واردمخه فکر کړی وي، بیا یې حل  ره شونې

غ ،  یټ،  ده. په سټوډیو کې د مرکې ثبتول تر ټولو اسانه  ره ده، ځکه ستاسې

 تصویر او شاځمکه هرڅه واردمخه تنظیم دي.

 

 د مرکې پیل او بهیر

ستاسې د عمل پړاو د مرکې پیلول دي. تاسې د خپلې ذهني خاکې له مخې 

مرکـــه پـــه هغـــه ســـبک او پوښـــتنالره پیلـــوئ، چـــې پـــه خربخونـــه کـــې مـــو پـــرې لـــه خپلـــو 

 مسوو نو رسه توافق کړی دی.

مرکچي په مسلکي او علمی لااد له تاسې  خپله روحیه نوندۍ وساتئ او که

هرڅومره لو  یا ټیټ وي، خربو ته یې ارزښت ورکړئ او کوښښ وکړئ د قو  د ټکو 

پر لور    شئ. مرکچي ته کله هم په ټوټه سرګه مه ګورئ، یا یې د خربو پر و اندې بې 

رڅه ویلـو تفاوته مه پاتې کی ئ. دا کار د هغه پر روحیه اغیز کوي او کېدای يش د ډې

ته ز ه ښه نه کړي. دغسې د مرکچي مهمو خربو او ځوابونو تـه رس مـه ښـوروئ او مـه 
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هم په تازه خربو هیبان کی ئ. که د مرکې په ترڅ کې پـر یادښـت لیکلـو بـوختی ئ، یـا 

مهــم ټکــي دررسه لیکــئ او پــر فرعــي پوښــتنو غــور کــوئ، مرکچــي مــو بایــد داســې ونــه 

ښــت نــه ورکــوئ، یــا غــوږ ورتــه نــه ږدئ. د دا ډول انګیــري، چــې تاســې یــې خــربو تــه ارز 

ستونزو د مخنیوي لپاره د مرکې تر پیل مخکې خپـل مرکچـي خـرب کـړئ. ستاسـې ډېـر 

کـې ستاسـې (Close & Long)پام باید خپل ځان ته هـم وي، ځکـه پـه دوو کمـرو 

تصویر راځي او کله، چې پوښتنه کوئ حرکا  مو باید و  او مناسب وي. د مرکچي 

خربو پرمهال له فرعي پوښتنو ډډه وکړئ، خو که ځواب ډېر ترشیاي کی ي او د مهمو 

تاســې یــې ســپړنې تــه ا تیــا نــه لــرئ، مرکچــي پــه بلــې پوښــتنې رسه کنټــرول کــړئ، یــا پــه 

 رښودو پوښتنو یـې خپلـې ا ـا پوښـتنې تـه راولـئ. کلـه هـم د مرکچـي پـه سـ اي 

یــا هــم پــر ا ــلی موضــوع نــه ځوابونــو قناعــت مــه کــوئ، بیــا بیــا تــرې وپوښــتئ او کــه ب

غ ی ي، پوښتنه مو پای ته، یا داسې ځای ته پری دئ، چې پوهی ئ مرکچي راز ویلو ته 

چمتو شوی، یا ستاسې پر و اندې یې روحیه کمزورې شوې ده. ستاسې هدف دا نه 

دی، چــې د مرکچــي روحیــه وځپــئ، ځکــه پــه روحیــه ځپنــې رسه د مرکچــي شخصــیت 

ب پر و اندې له دې امله ګرم کی ئ، چې له کمزوري او نوبلی ی او تاسې هم د مخاط

روحیه ځپا مرکچي نه مو سـختې او داسـې پوښـتنې کـړې، چـې د هغـه شخصـیت 

که ننګوونکې مرکـه کـوئ او مرکچـي مـو پـر هـدف پـوهی ي، پـه دې  ـور   زیامننوي.

کې تاسې حق لرئ، چې مرکچي مو په سختو پوښتنو وننګوئ او لومړنۍ پوښتنه مـو 

هم یرغلیزه او په داسې ټکي پیل يش، چې د مرکچـي ضـعف ښـوي. پـه داسـې مرکـو 

دای يش مزابل کې کله کله مرکچي د مرکیال او مرکیال د مرکچي بڼه غوره کوي. کې

ا خ ستاســـې پوښـــتنه پخپلـــه تاســـې تـــه راجـــع کـــړي، یـــا لـــه تاســـې اســـناد او شـــواهد 
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وغوا ي، یا خربه مو بې بنسټه وبويل او  هڅه وکړي تاسې له موضوع ناخربه وښوي. 

په دې  ور  کې له تاسې رسه یـوازې یـوڅیز مرسـته کـو ی يش او هغـه د موضـوع 

او شـواهدو راغونـډول دي. کـه تاسـې پـر موضـوع په تړاو واردمخه څیړنه او د اسـنادو 

مسلط نه وئ او مرکچي مو په خپله پوښتنه وننګوي، تاسې پر مرکـه کنټـرول لـه  سـه 

 ورکوئ او مسلکي حیثیت مو زیامننی ي. 

کېدای يش ځینې کسان دامهال د روحیې ساتنې سپارښتنه وکړي، خو زه په 

تل ګټه نه کوي، ځکه له دې باور یم، چې په دغسې وضعیت کې د روحیې سا

موضوع رسه ستاسې پر نابلدۍ مخاطبان پوه شول. دلته به تاسې یا خورا سخت 

نښلئ او یا به کوښښ کوئ، چې له پوښتنې د تېښتې  ره ولټوئ. ټنبلو مرکیا نو ته 

رسه په واردمخه سال به ستاسې  (Director)یې  ر ښیم: د خپرونې له  رښود

فه واخلئ. مرکچي ته ووایاست اوس یوې لنډې وقفې ته ساده کار دا وي، چې وق

ځو او پوښتنو او ځوابونو ته بېرته راګرځو. په دغسې وضعیت کې تاسې ا یاست، 

چې خپل دریم نرم کړئ، ځکه مرکچي ستاسې د ضعف ټکی موندلی دی. ستاسې 

هره بله ننګوونکې پوښتنه د مرکچي له ورته پوښتنې رسه مخ کېدای يش، ځکه خو 

 غسې وضعیت د مخنیوي لپاره یوځل بیا پر څیړنې او پراخې م العې ټینګار کوم.دد

او  په ټلویزیوين مرکو کې ایډیټ ستونزما دی، ځکه دلته تصویر او غ  دوا ه رسه تړيل

که د سانسور یا کمزورې پوښتنې د لرې کولو هڅه کی ي، مخاطبان یې پر ټوپ 

(Jump)  کنټرول خونهناشونی دی، خو که په پوهی ي. په نوندۍ مرکو کې دا کار 

 کې ناست  رښود مو ځیرک وي، کېدای يش وقفې ته مو وهڅوي. 
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 د مرکې پای

ستاسې مرکه په ټلویزیون کې ټاکلی وخت لري او په خپل وخت یې باید پـای 

تــه و رســوئ. د مرکــې اوږدول ستاســې و تیــا نــه، بلکــې ستاســې ضــعف ښــوي، چــې 

وکړئ پر ټاکا وخـت مرکـه پـای تـه خپلې پوښتنې نه شئ رسه راغونډو ی. کوښښ 

ته وي او یــــا د رســـوئ. مرکـــې زیــــاتره پـــه دوو پوښـــتنو پــــای تـــه رســـی ي، یــــا ډېـــره ســـخو 

 مخاطبانو لپاره د مرکچي پیغام وي. 

تاســې پــه خپلــه ورووســتۍ پوښــتنه کــې مرکچــي د مرکــې پــر پــای پوهــوئ او لــه 

مخاطبانو رسه هم د مخامخ کمـرې لـه  رې خـدای پـه امـاين کـوئ. کـه مرکـه نونـدۍ 

خپری ي، ستاسې وروستۍ ا یکه له مخاطبانو رسه ده او مرکچي باید تر بل زیګنال، یا 

 ري. د ډایرکټر تر  رښوونې پورې له خپله ځایه ونه ښو 

 

 که مرکه مو ثبتي وي!

ثبتـي مرکـې کیـ ي.  او غري حضوري کله کله له افرادو رسه یو ا خیزې حضوري

دا ډول ویډیو مرکې ډېری د وسـله والـو جنګیـالیو لـه مرشـانو رسه کیـ ي. خربیـا ن پـر 

څرګند ادرس یا برېښلیک خپل مرکچـي تـه پوښـتنې اسـتوي او مزابـل ا خ یـې ویـډیو 

ځوابونه وايي. د حزب اسالمي د مرش ګلبدیا حکمتیار مرکې یې غـوره بېلګـه ده. پـه 

ال حضور نه لري، خو پوښتنې باید د پیشبیني و  ځوابونو په رڼا دا ډول مرکو کې خربی

کې جو ې يش. تاسې د خپل مرکچي پر دغه دریم، چې په ټاکنو کې ځان نه نوموي، 

پوهی ئ، ستاسې پیشبیني و  پوښتنه به دا وي، چې که تاسې نه دری ئ، نو د حزب 

 اسالمي نوماند به څوک وي؟
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و   وي او مخاطبان داسې فکر کوي، چې  د پوښتنو دا ډول جو ښت په اټکل

دغــه پوښــتنې پــه یــو نــه یــو ډول لــه ځوابونــو رسه د همغــ ۍ، یــا د خربیــال او مرکیــال د 

تالیل د قو  له مخې شـوې دي. د دا ډول پوښـتنالرې ګټـه داده، چـې ستاسـې د 

مرکې پوښتنې او ځوابونه یو من زي او موضوعي تـړاو پیـدا کـوي. دغـه راز ځینـې نـور 

ه وال لکه د الزاعدې شـبکې مرشـان خپـل پیغامونـه پـه ویـډیويي بڼـه خپـروي، یـا وسل

( Video Messages) جګپو ي چارواکي په کوم ځانګړي مناسبت ویډیو پیغامونه

خپروي، یا ځینې ولسمرشان د یوټیوب او سکایپ له  رې ډله ییزه مرکه کـوي، چـې 

نبـو او مـذهبونو څښـتنان وي.  ښايي مرکیا ن یې د نړۍ له ګوټ ګوټ نه د بېالبېلـو

ویډیو پیغام د مرکې په تعریف کې نه راځي، خو تاسې رپوټ پرې جـو و ی شـئ، یـا 

 ( په بڼه خپروئ. Voice Clipیې د غ کلیپ )

پر دې رسبېره خربیا ن د یوې پېښې او موضوع په تړاو ثبتي مرکې کوي، خو د 

نـدۍ مرکـې پـه نامـه خپـروي. دا رپوټ او خربي بولیټا د   راښکون په موخـه یـې د نو 

کار له مسلکي ا خه ستونزه نه لري، خو وخت پکې خورا مهم دی، ځکه که جګړه پای 

ته رسېدلې وي او د جګړې په تړاو نوندۍ مرکه ورکول کی ي، مخاطبـان بـه پـر رسـنۍ 

 ډېر اعتبار ونه کړي.

 

 کله، چې پر ژبه نه پوهیږئ!

یو نیم ځل رسنۍ له نبا ې، یا نبا ن رسه مل مرکې کوي. دا ډول مرکې خورا 

کمې او ډېری له داسې کسانو رسه تررسه کی ي، چې ستاسې په ما او رسمي نبه 

نه پوهی ي. د بهرنیو هېوادونو سفیران، د پالویو مهم کسان او ستاسې د هېواد د 

تاين، بلوڅي( ویونکي ټول په دې سیمه ییزو نبو ) ازبیکي، ترکمني، پشه يي، نورس
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کټګورۍ کې راځي. له مرکچي رسه په سټوډیو، یا د مرکې په ځای کې د نبا ې مل 

مرکه راښکونکې نه راځي، ځکه په دا ډول مرکو کې مرکیال پر مرکه خپل واک له  سه 

 ورکوي او کیسه په پوښتنه او ځواب دوا و کې د نبا ن پر غ  راڅرخي. 

د تولیدخونې کايف وسایل او د نبا ې اسانتیا موجوده وي، له  که متبادله الر:

سټوډیو بهر دا ډول مرکې د غوږیو له  رې کېدای يش. د سټوډیو په داخل کې له 

نبا ې رسه مل مرکې هومره ستونزمنې نه دي، ځکه د ثبت او تولید ټولې خونې د 

رسه نبا ن راويل او  نبا ې امکانا  لري. په دا ډول مرکو کې مرکچیان خپله له ځان

نه د مایک له  رې دوا و ته د پوښتنو او ځوابونو په انتزال کې  PCR16هغه له 

مرسته کوي، خو که مرکه ثبتي وي، بیا د مرکیال په غ   له نبا ې رسه مل خپری ي. 

کې ناست (PCR)ډېری دغسې مرکې په تیارو پوښتنو پیلی ي، چې یوه کاپي یې په 

کی ي. په خربي ناستو کې، چې دا هم د ډله ییزو مرکو یو ډول نبا ن ته هم ورکول 

ګڼل کی ي، معمو ٌ د نبا ې سیسټم موجود وي. ویناوال د خپلو ا ا ویناوو یوه 

یوه کاپي نبا ونکو ته سپاري او خربیا ن د وېشل شویو غوږیو له  رې په خپله نبه د 

ه نبا ه کې ګټور دی، خو د وینا نبا ه اوري. دا ډول سیسټم د وینا د منت په سم

پوښتنو او ځوابونو یا بې متنه ویناوو پرمهال د خربیا نو لپاره ستومانوونکی دی، ځکه 

نبا ن نه يش کو ی ا ا وینا او د خربیا نو پوښتنې په سمه توګه او امانتداري و 

 نبا ي. په دا ډول نبا و کې له نبا ونکو ډېرې برخې پاتې کی ي او که په غ ډبا

(Sound Box کې ستاسې انتخاب د ا ا نبې پرځای د نبا ې نبه وي، ثبت )

 کېدونکی تصویر به مو هم له نبا ې رسه مل وي. 

                                                           
16Production Control Room 
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خربخونې ډېری دغسې غونډو ته خپل هغه خربیا ن استوي، چې په 

انګلیيس نبه پوهی ي او د پوښتنې کولو ځواک پکې وي. که بیا هم ستاسې 

.( غ ېده، تاسې د .څلورمه نبه ) فرانسوي، جرمني او. ویناوال پر درېیمه،\مرکچي

خربو مفهوم ټکي په ټکي واخلئ، ځکه ددغسې نبا و نبا ن کم دي او په خربخونه کې 

 بیا د سونډبایټونو په نبا ه کې له ستونزو رسه مخ کی ئ. 

 XLR connector orستاسې بل ګام باید دا وي، چې د کمرې غ  یا )

RCA( د غ  ډبا )Sound Box( ا ا غ )Natural Sound .ته ورکړئ )

شپ و ثانیوپه  ۱+۱ا ا یا د ویناوال غ  د سونډبایټ د غوراوي پرمهال دپیل اوپای 

انتخاب کې ستاسې رپوټ ته ښکال ورکوي. په سرو غونډو کې د نبا ې لپاره ټولې 

نبې ته  مسالې ا وند هېواد نبې کارول کی ي. دلته هرې\رسمي نړیوالې او د موضوع

کوډ یا شمېره ورکول کی ي، تاسې له همدې کوډ او شمېرې په استفادې رسه خپله 

نبه ټاکئ. دغه مساله ځکه مهمه ده، چې تاسې په بهرنیو سفرونو کې په یوازې ځان 

 سفر کوئ او ډېر ل  داسې فر ت پیدا کی ي، چې کمره میا دررسه    يش. 

 

 ګردی میز

 په ټلویزیون کې د نورو رسنیو په پرتله له ګردیو میزونو ډېره ګټه اخستل کی ي. 

کې له دوو تر اتو پورې مېلامنه برخه اخا او  (Round Table)په ګردي میز

د یوې مشخصې موضوع پـه ا ه باـث کـوي. پـه ګـردي میـز کـې د یـوه کـس ګـډون پـه 

 دې معنا دی، چې میز چلوونکی ځانګړې مرکه کوي. 

غالـــب بـــاور دادی، چـــې ګـــردي میزونـــه د نـــورو تولیـــدي خپرونـــو پـــه پرتلـــه ارزانـــه 

پرېوځي او ټلویزیونونه هم له دې امله ډېر ارزښت ورکوي. دغه باور تر یوه بریده سم 

میز د انتخاب  مل یوازې مايل او بودجوي مسایل نه دي، ځکه د  يدی، خو د ګرد

دغـه راز ګـردي میزونـه لــري. د دا ډول نـړۍ مشـهورې او بـډایې ټلویزیـوين شـبکې هـم 
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مســـایل وي، خـــو پـــر نـــورو فرهنګـــي، ســـوايس خپرونـــو موضـــوع ډېـــری ورځنـــي تـــاوده 

کولتوري او د ولسواکۍ او ښځو د حزونو پر مسـایلو هـم پـه ګردیـو میزونـو کـې باـث 

 کی ي. 

دقیزـو  ۳۳تـر  ۳۲دقیزـې دی، چـې لـه  ۱۳د ګردیو میزونو لپاره معیاري وخـت 

دقیزې مېلمنو ته د ځواب ویلو لپاره ورکوي.  ۱۲ونکی په پوښتنو او پورې وخت چلو 

دقیزــو پــورې رســی ي، خــو کــه لــه دې  ۲۲مــوږ لــه دې زیــا  وخــت هــم لــرو، چــې تــر 

 ډېری ي د مخاطبانو لپاره به ستومانوونکی وي. 

ګردي میزونه د نورو باثونو، د فکرونو د تبادلې، عامـه ذهنیـت د روښـانتیا، د 

 رښوونې او د دریځونو د تثبیت، ترویج او مالتړ په برخه کې رغنده رول  عامه افکارو د

لوبــوي. ګــردي میزونــه د انتزــادي خربیــالۍ یــوه برخــه ده او تــر ډېــره د انتزــاد ا خ پکــې 

حکومـت او چــارواکي وي. پــه بشــپړه انتزــادي خربیــالۍ د و  و ګردیــو میزونــو زیــان دا 

دونو کې، چې هلته ثبا  متزلزل وي، واکما دی، چې په نیمه ډیموکراټو او هغو هېوا

 نظام د مرشوعیت او باران د مدیریت په برخه کې له ستونزو رسه مخامخوي.
 

 ګردی میز او مناظره

مــوږ د دود تعریــف لــه مخــې د ګــردي میــز لپــاره لــه دوو تــر څلــورو میلامنــه غــوره 

انو رسـی ي او پـه کسـ ۳۷کوو، خو په ځینو ګردیو میزونو کې د میلمنـو شـمېر تـر اتـو او 

اورېــدونکو تــه هــم ځــای ورکــول کیــ ي. پــه نــوره نــړۍ کــې دا ډول او  تــا ر کــې لیــدونکو

ګـــردي میزونـــه ډېـــر دي، خـــو پـــه افغانســـتان کـــې یـــې شـــمېر کـــم او ډېـــری د منـــاظرې 

(Debate .په نامه پېژندل کی ي) 

په مناظرو کې پر یوې ټاکلې موضوع مخالف، موافق او ازاد ا خونه را غوښتل 

کی ي او په سټوډیو کې حارضو مخاطبانو ته هم د پوښتنې حق ورکول کی ي. دا ډول 

ګردي میزونه یا مناظرې ډېری په ټاکنیزو سیالیو کې جو ی ي او نوماندان پر یوه او بل 
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د نیوکو او د خپلو پالنونو په ترشیح رسه د رایه ورکوونکو د مالتړ په لټه کې وي. تررسه 

متاـــده ایـــا تو پـــه ټـــاکنو کـــې د ډیمـــوکراټ او جمهـــوري شـــوې څیړنـــې ښـــوي، چـــې د 

غوښـــتونکي ګونـــد د نومانــــدانو باثونـــه، چــــې لـــه امریکــــايي چینلونـــو پــــه نونـــدۍ بڼــــه 

خپری ي، د هغوی د مابوبیت د ګراف په لو ېدو او ټیټیدو کـې مهـم رول لوبـوي. د 

ڼـې يس اېا اېا د لـري کنـګ خپرونـه، یـا د البزیـرې ځینـې خپرونـې د منـاظرې ښـې ب

 دي.

تـر  ۷۲ې لـه يـمناظرې په سرو سټوډیوګانو کې کی ي، ځکه د مخاطبانو شـمېر 

یا تر دې زیاتو کسانو ته رسېدای يش. د مناظرو معمول وخت له یو ساعت نه  ۳۲۲

تر یو نیم ساعت پورې وي او په تا ر کې حارضو کسـانو تـه لـه یـوې تـر څلـورو دقیزـو 

وخت ورکول کی ي. موږ یو ګړې او ډله ییزې دوه ډوله مناظرې لرو، چې په دوا و دغو 

که مناظره دوه کسیزه وي، لکه په ټاکنو کې کې مېلمنو ته یو ډول وخت ورکول کی ي. 

د نوماندانو مناظرې، وخت په دوو کسانو وېشل کی ي، خو کـه ډلـه ییـزه او د دوو یـا 

دریــو ا خونــو د دریځونــو پــر ســپړنې وي، د هــر ا خ اســتازو تــه مســاوي وخــت ورکــول 

 کی ي.

پــه منــاظرو کــې د باــث چلــوونکی د موضــوع، د باــث د پــایلو او د پوښــتنو د 

اجع کولو پـه برخـه کـې پـه دوو یـا دریـو بېالبېلـو نوبتونـو کـې خپلـې خـربې کـوي او یـوه ر 

نیمه رسنۍ له حارضو او یا هم ټولو مخاطبانو نه په ځانګړي کوډ د پیغام استونې له 

 رې نظرپوښتنه کوي. رسه له دې، چې په ځینو مناظرو کې یو قايض پالوی موجود 

ټولې مناظرې معیاري او د اعتبار و  نه دي،  وي، د رسنۍ په سټوډیو کې کېدونکې

خـــو د مخاطبـــانو عمـــومي نظرپوښـــتنه د منـــاظرو د برخـــه والـــو د دریځونـــو، پالیســـیو، 
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تالیـــل، سیاســـت او نظـــام جـــو ونې د تاییـــد پـــه برخـــه کـــې اغیزنـــاک رول لـــري. دغـــه 

د  نظرپوښتنه په ګرځند او ځـانګړو کوډونـو رسبېـره، د ټـولنیزو شـبکو، برېښـنالیکونو او

 رسنۍ د ویب پاڼې له  رې په انالیا بڼه هم شونې ده. 

 

 میز چلوونکی څه ډول کس وي؟

د ګردي میز لپاره که مسلکي کس غوره کی ي، یـاپروډیورس، پـه دوا و  ـورتونو 

کـــې بایـــد د تالیـــل او شـــننې لـــه ځواکـــه بـــرخما وي. رســـنۍ پـــه تازیزـــي حـــوزو کـــې 

ي، خو ګردي میزونه تل په یو ا خیزو یا څانګوالو او مسلکي کسانو ته لومړیتوب ورکو 

میزونه، چـې پـه اوونیـز ډول تخصيصـ مسـایلو لکـه  هحوزوي مسایلو نه راڅرخي. هغ

اقتصاد، ولسواکۍ او ورزش ته ځانګړي شوي، مسلکي چلوونکو ته ا تیا لري، خو د 

 ورځنیو مسایلو ورځني ګردي میزونه له دغه قیده ازاد دي. 

 میز چلوونکی باید له  ندې ځانګړنو برخما وي: 

 د تالیل او بیان قو  ولري. -

 د م العې څښنت وي. په ټولو ا وند برخو کې یې م العه کړې وي.  -

 له سیاست او ټولنې رسه ن دې پاتې او په ورځنیو مسایلو کې دخیل وي. -

نالیــــا رســــنۍ لــــه نــــ دې و ااچــــاپي ورځنــــي خربونــــه، ســــیايس تاــــو   او  -

 وڅاري.

د ا یکــو یــوه پراخــه شــبکه ولــري، یــا دا تــوان پکــې وي، چــې ورتــه یــوه شــبکه  -

 ورغوي.

 په ګردي میز کې ذهني حضور او د پوښتنو د م رح کولو هرن او نبه ولري.  -

 .حافظه یې قوي وي، دلیل ووايي او استد ل وکړای يش -
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 په سټوډیو کې د کمرې له شاټونو او خربیالۍ رسه بلد وي -

 د  رښودخربو او  رښوونو ته غوږ ونیيس. د خپرونې  -

نـــه، چـــې څـــه  PCRپـــه خپـــل ټـــاکا ځـــای او زاویـــه ناســـت واويس او لـــه  -

  رښوونې کی ي، هغه په پام کې ونیيس.

د باث پرمهال ځـان او شخيصـ احساسـا  کنټـرول کـړای يش او تـر یـوه  -

 ساعته پر څوکۍ له ناستې ونه ځوری ي.

 ریا او تیاری ولريد خپرونې لپاره واردمخه طرح، مت -

 د باث د مدیریت او کنټرول توان ولري -

 کارپوهان او مېلامنه په ښه توګه و پېژين. -

 

 سوژه څه ډول وټاکو؟

په سرو ټلویزیوين شبکو کې د ګردیو میزونو او مناظرو لپاره د نورنالیستانو یوه 

ځانګړې ډله کار کوي، یا یو ځانګړی څیړونکی له پروډیورس رسه د موضوع په انتخاب 

 او څیړنه کې مرسته کوي. 

تاسې که دغسې ډله نه لرئ، کو ی شئ له خربخونې رسه په متاس کې شئ 

ې تـــرې وپوښـــتئ. ورځپـــاڼې وګـــورئ، چـــې پـــر کومـــو مســـایلو او د ورځـــې مهمـــې پېښـــ

غ ېدلې دي. پر دې رسبېره هره رسنۍ ورځنۍ سهارنۍ ناستې لري، چې د مسوول 

مدیر، د نرشاتو رییس، د خربخونې، پروګرام، کمرې او نورو څانګو د مدیرانو په ګډون 

نو رسبېـره د پکې خربیا ن او پروډیورسان برخه اخا. په دې ناسته کې پر خربي سـو

ورځنیو ګردیو میزونو او خپرونو پر سونو هم باث کی ي او که کومه مهمه ورځنۍ توده 

 موضوع نه وي، په همدې ناسته کې د ګردیو میزونو سونې هم ټاکل کی ي. 
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پــه دې ناســته کــې د پروډیورسانــو او ګردیــو میزونــو د چلوونکــو ګــډون مهــم دی. 

ې کی ي، بېالبېلې پوښتنې م رح کی ي او ښايي دلته د موضوع پر بېالبېلو زاویو خرب 

 د مېلمنو په انتخاب کې هم دررسه مرسته ويش. 

د سونې تر انتخاب وروسته ستاسـې درېـیم ګـام د سـونې پـه تـړاو څیړنـه ده. د 

خربخونې سهارنۍ ناسته، په ګوګل کې د موضوع پلټل او څیړل، د موضوع پر بېالبېلو 

موضــوع پــه تــړاو سالمشــورې تاســې تــه پــر موضــوع د زاویــو غــور کــول، لــه نــورو رسه د 

کوي. ستاسې د باث موضوع باید د ورځې توده مساله وي او که  تسلط ځواک در

پر دغسې یوې سونې بریايل نه شوئ، کـو ی شـئ د پرونیـو پېښـو انکشـايف ا خونـه 

 وګورئ او د باث موضوع ترې وټاکئ. 

 

 Guests\د مېلمنو انتخاب

د ګردیو میزونو تر ټولو سخت او جنبايل کار، چې ډېری خربیا ن وررسه  س 

او ګریوان دي، د مېلمنو انتخاب او رابلل دي. دداسې کارپوهانو پیدا کول، چـې لـه 

مسلکي لیدلوري پرموضوع وغ ی ي،یا د ا وندمسلک کارپوهان وي، سـتونزما کـار 

ســـلکي او کـــارپوهو مېلمنـــو دی. ستاســـې لومړیتـــوب بایـــد لـــه موضـــوع رسه ســـم د م

 غوراوی وي. 

د افغانستان په څېر هېواد کې، چې مسلکي کدرونه پکې کم او شته هغه لـه 

هېواده بهر دي، د کارپوهو کسانو موندل له کړاوه ډک دي. افغانستان ښايي د نړۍ 

یــوازینی هېــواد وي، چــې لــه ولسمرشــ نــه نیــولې، تــر وزیــر، وايل او د ادارو تــر رییســانو 

ټول رسمي ویندویان لري، خو په دغسې یوه وضعیت کې حکـومتي چـارواکي  پورې

او ددولتي ارګانونو مسوو ن هم د اطالعاتو او له معلومـاتو پـه وېـش کـې یـا خپلـه لـه 
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معلومـــايت کـــاختۍ رسه مـــخ دي او یـــا هـــم د بېالبېلـــو عواملـــو لـــه مخـــې لـــه رســـنیو او 

ونزې رسه رسه، ستاسې کوښښ خربیا نو رسه له مخامخېدو تېښته کوي. له دې ست

بایـــد پـــه دې وي، چـــې لـــه موضـــوع رسه متناســـب کســـان را وغـــوا ئ. کـــه د موضـــوع 

مخالف او موافق دوا ه ا خونه په پام کې ونیسئ، د باث انډول به برابر او مخاطب 

میلامنــه د اً ايض وي.پــه ټلویزیونونــو کــې عمومــبــه مــو لــه دغــه مســلکي عــدالت نــه ر 

یا پخپله 17همغ والمېلمنو د نو ګډ انتخاب وي، خو رابلل یې د پروډیورسانو او مدیرا

 پرغا ه وي. پروډیورس 

د مېلمنــو پــه انتخــاب کــې د هغــوی ســویه، پوهــه او مزــام پــه پــام کــې ونیســئ، 

ځکه که د یوه کمزوري مېلمه پر و اندې مسلکي کس را وغوا ئ، د باث انډول به له 

ټاکا وخت سټوډیو ته را ورسی ي، هغوی ته د  سه ورکړئ.دغه راز میلامنه باید پر 

 ځنډ پرمهال بیا بیا زنګ ووهئ او ځانونه ډاډه کړئ، چې باث ته راځي.

 

 HQ\د پوښتنو شمېر

دقیزــه يــي  ۱۳. پــه ئکــارو ی شــ 18مخفــفانګلیيســ HQد پوښــتنو شــمېر تــه 

)درې میلمه يي( ګردي میز کې باید پر هره پنځمه دقیزه خپله ا ا پوښتنه وکړئ. 

له ا ا او ارجاعي پوښتنې رسه باید ستاسې مېلمـه هـم بـدل يش. ارجـاعي هغـه 

پوښتنې دي، چې د یوه مېلمه له خربو را اېستل کی ي او بل هغه )موافق یا مخالف( 

د د خپل ګردي میز لپاره ل  ترل ه شپ  پوښتنې ولـرئ، خـو دا ته راجع کی ي. تاسې بای

شپ  پوښتنې پـه دې معنـا نـه دي، چـې هـرو مـرو یـې وپوښـتئ او یـا پـر همدغـه شـمېر 

                                                           
17Guests Coordinator 
18How many Questions? 
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دقیزه يي پړاوونه لرئ او  ۳۲دقیزه يي خپرونه کې دوه  ۱۳اکتفا وکړئ. تاسې په هره 

نځه دقیزې وخت کې مېلمه ته پQR( یا Question Roundپه هر پوښتنیز پړاو )

ورکوئ. په دغو پنځو دقیزو کې به د مېلمه ټولې خربې مخاطبان ونه زغمـالی يش، 

تاســې پـــه دغــو پنځـــو دقیزـــو کــې لـــه هـــر مېلمــه رسه پـــه فرعـــي پوښــتنو و   یـــوګړی یـــا 

انفرادي باث کوئ، چې ښايي په هرو پنځو دقیزو کې له مېلمه نه د ا ا او فرعي 

تــه  ۳۳. پـه دې توګـه ستاسـې د باـث ټـولې پوښـتنې پوښـتنو شـمېر دریـو تـه ورسـی ي

مبموعي وخت نه مو ځان ته بېلې کړې، د  ۱۳دقیزو چې له  ۳۳رسی ي او له خپلو 

البتـــه کېـــدای يش ځینـــې لـــه دې . پـــه برخـــه کـــې کـــار واخلـــئ( Conclusion)پـــایلې 

 .يش، یا دا ټکي په هر مېز کې کار ورنه کړای چوکاټبندیو بهر ابتکاري باث پرمخ یويس

 

 د وخت کنټرول او انډول

تاسې مکلف یاست، چې پر ټاکا وخت خپل باث پای ته و رسوئ. کېدای 

يش یوه نیمه ورځ ستاسې باث ډېر خوږ، راښکونکی او تود وي او تاسې او میلامنه 

دا کــار نــه شــئ  خپــل وخــت نــه ډېــر وغځــوئ، خــو ا ــو ً مــو وغــوا ئ، چــې باــث لــه

کو ی. د خپرونې ډایرکټر، چې پر کومه دقیزـه لـه تاسـې د باـث راغونـډولو غوښـتنه 

 کوي، په همغه شیبه یې باید عما کړئ. 

 د وخت په کنټرول او مدیریت کې څو مسالې دي: 

 .ستاسې له خپرونې وروسته، نوندي خربونه، یا بله نوندۍ خپرونه ده 

  نونو لپاره ځانګړی شوی. د اعالن ا ونـد له خپرونې وروسته وخت، د اعال

رشکتونه ددغه وخت پـر و انـدې ټـاکلې بیـه ورکـوي او تاسـې حـق نـه لـرئ، 

 چې د هغوی وخت ولګوئ. 
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  .د سټوډیو په دروازه کې د بلې خپرونې مسوول او مېلامنه و   دي 

 پریزنټر خپله خپرونه و اندې کوي. / سټوډیو ب ک شوې او بل پروډیورس 

 ـ ره مینـــان پـــه دویمـــه ســـټوډیو کـــې پـــر ټـــاکا وخـــت یـــوې بلـــې ستاســـې کمــ

 خپرونې ته ګومارل شوي دي. 

تاســې تــه د خپرونــې پــه مــنم کــې د وقفــې خــرب درکــوي،  PCRپــر دې رسبېــره، 

تاسې مکلف یاست، چې د خپرونې د سپانرس د اعالناتو په خاطر وقفه واخلـئ. یـا 

ي ســټوډیو نښــلی ي. د وخــت د یــو بیړنــی خــرب راځــي او ویانــد لــه آن ایــر رسه لــه خــرب 

انډول پـه تـړاو د پوښـتنو پـه شـمېر کـې وضـاحت شـوی، خـو ستاسـې نهـايي کوښـښ 

باید داوي، چې د باث ټولو ا خونو ته یو ډول وخـت ورکـړئ او هـر کـس دا فر ـت 

 ومومي، چې خپل ځواب، نظر، یا د مزابل ا خ د ادعا پر و اندې سپیناوی وکړي.

ل  وخت ورکول مخاطبانو ته د انډول نه سـاتلو او پـه یوه مېلمه ته ډېر او بل ته 

باث کې د چلوونکي د نه بې پرې توب پیغام ورکوي. ځینې مېلامنه کېدای يش د 

وخت په غوښتلو کې ډېر سپیا سرګي وي، خو ځینې نور ټینګار نه کوي او د خپل 

د  نوبت پـه انتظـار وي. تاسـې نوبـت مراعـا  کـړئ او هرچاتـه لـه مهـالوېش رسه سـم

 هغه ټاکلی وخت ورکړئ. 

 

 موضوع وړاندې کول

 د باث چلوونکي د بیان قو  د موضوع په و اندې کولو کې معلومی ي. 

څــومره، چــې باــث او موضــوع ښــه او پــه قــوي ټکــو پیــل يش، پــه همغــه کچــه 

مخاطبان له ځان رسه سـايت. د موضـوع بـې خونـده و انـدې کـول، خنـډ او ځنـډ، پـه 

خربو کې پاتې راتلل، د کمرې له شاټونو رسه د مېلمنو ناسمه پېژندګلوي، په نومونـو 
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پـــر راښـــکون منفـــي اغیـــز او دنـــدو کـــې تېروتـــل ټـــول د چلـــوونکي پـــر روحیـــه او د باـــث 

 پرېبايس.

د باث په پیل کې دود دادی، چې چلوونکی لـومړی خپـل ځـان او موضـوع را 

شاټونو رسه مل مېلامنه را پېژين. د  يا موډيم پېژين او له هغه وروسته د کمرې له کلوز

موضــوع پــه و اندښــت، یــا رسیــزه کــې د چلــوونکي ډېــرې خــربې، یــا د یــوه مشــخ  

هدف پر لور د باث و لو ښکاره هڅه، یا واردمخه قضاو  ددې  مل ګرځـي، چـې 

مخاطبان مو پرځای بل چینل ته    يش. هیې وخت کوښښ مه کوئ، چې موضوع 

ل و اندې کړئ. په باث کې واردمخه قضاو  د باث ا ا او پېښه په یو ا خیز ډو 

مفهوم او ا تیا تر پوښتنې  ندې راويل، ځکه پایله او قضاو  معمو ْ د باث په پای 

 کې د ټولو ا خونو د نظرونو او د یلو تر اورېدو وروسته، و اندې کی ي. 
 

 د باث موضوع یا د پیل خربې په څو بڼو و اندې کی ي: 

: پــــه دا ډول پیـــــل کــــې باــــث چلـــــوونکی Offensive Start\یرغلیــــز پیــــل

(Presenter له ښه راغالست رسه مـل نېـغ پـر موضـوع ورځـي او لـه ځنـډ او خنـډ )

پرته مېلامنه را پېژين. دغه واقعیت ته په پام، چې نورنالیستان د نړۍ په هیې رسنۍ 

کې هم بشپړ بې پـري عمـل نـه يش کـو ی، کـه د باـث چلـوونکي هـدف د ځـانګړي 

نـه، تاییـد او رد، یـا داسـې دریم مالتړ یا ټکـول وي، لـه مېلمـه نـه پـه یرغلیـز ډول هـو او 

 ځواب غوا ي، چې دده په ذها کې راګرځي. 

: دا ډول موضــــوع و انــــدې کــــول ډېــــری د Analytic Start\تالــــیا پیــــل

دی. چلــوونکی د موضــوع د و انــدې کولــو  Start Styleمســلکي کســانو پیــل  ره 

 . ترڅنګ د هغې یوه و ه، خو بې پرې شننه کوي او بیا یې مېلمنو ته راجع کوي
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: دا ډول پیل د موضوع پرځای ډېر د چلوونکي Moving Start\متارک پیل

او حرکاتو راڅرخي، ځکه په ګردي میز کې کـس پـه  (Body Language)پر نستونو

و  ه موضــوع و انـــدې کـــوي او مخاطبـــان ډېرځلـــه تـــر موضـــوع ډېـــر د هغـــه حرکـــاتو تـــه 

ي او یوازې هرکلی پکې کی ي ثانیو نه ډېری  ۳۲متوجه وي. په متارک پیل کې و  ه تر 

او نېغ پر موضـوع ورځـي. د دا ډول پیـل یـوه ښـېګړه داده، چـې پراخـه سـټوډیو ښـودل 

کی ي او پـه څـو متنـوع شـاټونو رسه تصـویر مخاطـب ور جـذبوي. دا ډول پیـل د هغـو 

باثونو لپاره هم غوره کی ي، چې مېلامنه پکې ډېری د سکایپ، ټیلیفون، یا دویمـې 

 برخه اخا. سټوډیو له  رې

: په دا ډول پیل کې تر هرکا وروسته  Citation Style\استنادي پیل

لومړی د موضوع په تړاو ګزارش، فیچر یا بل خربي نانر و اندې کی ي او بیا د هغه په 

 استناد د باث موضوع پیلی ي. 

 

 څه وکړئ، څه ونه کړئ؟

 غوا ئ  هیڅکله د یوه چلوونکي په توګه قضاو  مه کوئ. څه، چې تاسې

 د پوښتنې په ډول یې م رح کړئ، یا تالیا لنډه پوښتنه وکړئ.

  تالــیا پوښــتنه وکــړئ، خــو دومــره یــې مــه شــاربئ، چــې پخپلــه یــې ځــواب

 کړئ.

  ځــان ا خ مــه ګرځــوئ، ځکــه مخاطبــان تاســې د یــوه بــې پــرې کــس پــه توګــه

پېژين. مخاطبـان د میلمـه د ا خنیـوي پـه تـړاو دومـره حساسـیت نـه ښـوي، 

تاســې ا خنیــوی وانګیــري، یــا باــث پریــ دي او یــا بــه ستاســې پــر خــو کــه س

 و اندې کرکه او عزده وررسه پیدا يش. 
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  تاسې د باث چلوونکي رول لوبوئ، نه شنونکي. شننه او تالیل مېلمنو

 ته پری دئ.

  د چــا پــه خــربو کــې بېځایــه مداخلــه مــه کــوئ، پریــ دئ، چــې هغــوی خپلــې

مـداخلې رسه یـې د خـربو لـړ خربې بشپړې کړي. کېدای يش ستاسې پـه 

وشــلی ي، یــا فکــر یــې مغشــوش يش، یــا پــر ډېــره مهمــه مســاله غ یــ ي او 

 تاسې یې ورغوڅه کړئ.

 .پر موضوع مترکز وکړئ، مه پری دئ مېلامنه مو بل لور    يش 

 .مېلامنه مه پری دئ، چې د واقعیتونو له بیان نه ځان وغړوي 

 م ټکي ته    يش.ګونګ ځوابونه پرې روښانه کړئ، کېدای يش مه 

  .مېلمه ډېرې سپړنې ته مه پری دئ، خو که جالبه وي، وخت ورکړئ 

  که خربه ډېره مهمه وي او پوهی ئ، په بیړين خرب ارزي) لکه له فساد رسه د

مبــارزې ادارې د ریــیس لــه خــولې ووځـــي، چــې د کــانونو وزیــر د عینـــک د 

میلیونه ډالره بډې اخستې(د خپل  رښود او  ۳۲مسو کان په قرارداد کې 

 خربخونې په سال بیړين خرب ته    شئ. 

 او کـه د باـث مزابـل ا خ نـه وي، مېلمنـو او  تورلګونې ته څوک مه پری دئ

په ټیلیفون او سکایپ پر کرښه کسانو ته ووایاست، چې د ځواب لپاره مو 

 دمګړۍ څوک نشته.

  کوښښ وکړئ د مشاجرې او لفظي شخړو مخه ونیسئ او پرېن دئ، چې

ستاسې دنده  .دوه کسان یوبل ته ستوغې ووايي،یاله ګریوانونو را ونیيس

یزو او معلوماتو رسول دي، نه دا، چې دوه تنه په جنګ خلکو ته د حزا

 واچوئ.

  نور باـــث وکـــړئ، د نظرونـــو د اخـــتالف ټکـــي پیـــدا کـــړئ او بیـــا پـــرې خپـــل

 مېلامنه وغ وئ.
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  پرخپل ځان او رواين وضع کنټرول ولرئ، ځکه لیدونکي مو په پرده څېره او

 مـــه(  Language Body ه )يـــا بـــدين نبـــ  احرکـــا  وینـــي. داســـې حرکـــ

، چې مخاطب ترې د یوڅه تایید او رد،یا د یوچا سپکاوی او ستاینه کاروئ

 له ا م، ښه، هو، بلې، ډیرښه،  یب نه ډډه وکړئ. وانګیري.

  د مســلکي کســانو پــر و انــدې خپلــه روحیــه لــه  ســه مــه ورکــوئ، خــو کــه پــر

موضوع ډېر مسلط نه وئ، له داسې کسانو رسه ډېر د یل او استد ل مه 

 .وايئ

 

 بحث غونډولد 

مه دقیزه کـې ستاسـې تـر ټولـو سـخته دنـده د باـث را غونـډول ۱۳د باث په 

دي. د مېلمنــو وروســتي ځوابونــه، د یوبــل خــربو تــه ځــواب ویــل او یــوې و  پــایلې تـــه 

رسېدل ل ترل ه لس دقیزې وخت اخا. په ګردي میز کې تاسې د هرم سبک په څېر 

ه غ وئ، د یل یې اورئ، تالیل پرې عمل کوئ. له رسیزې نه موضوع ته ځئ، مېلامن

کــوئ او پــه پــای کــې یــې د حــل  رې غوښــتنه کــوئ او دغســې د پــایلې پــه اعــالن رسه 

خپــل باــث پــای تــه رســوئ. لــه ســټوډیو رسه د ټیلیفــون او ســکایپ لــه  رې نښــلول 

دی. یانې  Voxpopشوي مېلامنه د رپوټ او پکیج په څېر، د ګردي میز د خلکو غ  

ــــه خپــــل م موضــــوع د دوا و ا خونــــو د یــــل، \یــــز کــــې خــــرب، تالیــــل، د پېښېتاســــې پ

دلته  Situpیا ځاين مشاهده او ناسته ټول و اندې کوئ. Situpواکسپاپ او خپل 

د انډول په توګه یادوم، ځکه باث چلوونکی  Stand upد رپوټ او فیچر په څېر د 

رنګتیـا او پایلـه د خپل ګـردي میـز پـه پیـل او پـای کـې د خربیـال پـه څېـر د موضـوع پـر څ

 غ ی ي.



 019|    ټلویزیوين خربیايل

 

 \Conclusion د پایلې اعالن

د باث په پای کې، چې د مېلمنو خربې پای ته رسی ي، د باث پایله تاسـې 

ا خونـــو د نظرونـــو، د یلـــو او اســـنادو او يـــا ټولـــو تـــه پرېښـــودل کیـــ ي. تاســـې د دوا و 

اعالن  شواهدو په رڼا کې د باث پایله و اندې کوئ او باث پای ته رسوئ. د پایلې

قايض حیثیت درکوي. قايض په ماکمه  "تاسې ته د ماکمې د یوه "اعالن کوونکي

کــې د مــدعي او مــدعي علیــه، شــاهدانو او مــدافع وکیالنــو خــربې اوري او تــر هغــه 

ستاسې اعالن د باث د هدف او مخاطبانو ته د ا ا  وروسته خپله پرېکړه کوي. 

له باید د دوا و ا خونو د  یلو په رڼا کې پیغام په انتزال کې ټاکونکی دی. د باث پای

اعـــالن يش او هـــیې داســـې قضـــاو  ونـــه يش، چـــې ستاســـې بـــې پریتـــوب پکـــې تـــر 

پوښــتنې  نــدې رايش. تاســې دلتـــه د یــوه داســې قــايض پـــه توګــه رول لوبــوئ، چـــې 

قضاو  مو د باث د برخه والو د خربو نچو  دی. سالمت او مالمت، ګرم ناګرم په 

بانو کار دی. په دې برخه کې تاسې یوازې د اعالن کوونکي قايض ګوته کول د مخاط

 حتمي نه دی. پایلنیویالبته رول لوبوئ. 

 

 ویډیويي بحث

د ټــولنیزو شــبکو او ویــډیو ا یکــو پــه پراختیــا رسه د ټلویزیــوين باثونــو د تنــوع او 

راښکون امکانا  ډېر شوي دي. د سکایپ او دا ډول نورو ویډیولی دوونکو شبکو له 

اسانتیا نه دمګړۍ د نړۍ سرې او و ې ګڼې شبکې ګټه پورته کوي او د ا تیا پرمهـال 

کــې لــه پراخــو  MCR1٢او  PCRه، چــې پــه کنفــرانس کــال جــو وي. هغــه ټلویزیونونــ

(بـرخما دي، پـر یـوه Multiple sourcesتخنیکـي وسـایلو او پرمختللـو مکرسـونو )
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( ا یکو د ټینګولو و تیا لري. Audio+Pictureمهال پر سکریا د ګڼو ویډیو او اډیو )

په دغسې باثونو کې تر ټولو مهم څیز د میلمنو تنوع ده، ځکه تاسې پر یوه وخت له 

ریکــا، جرمنــي، کابــل او پېښــور نــه د کورنیــو او بهرنیــو مېلمنــو څلــور ا یکــې ټینګــو ی ام

 ولرئ. (source) شئ، خو په سکایپ کې باید تاسې د هرې ا یکې لپاره رسچینه

په ویډیويي، یا ټیلیفـوين باثونـو کـې ستاسـې مېلامنـه کېـدای يش لـه دفـر یـا 

لـه خپلـې سـټوډیو کـوئ. د سـکایپ، کور نه پر کرښه وي، خو تاسې معمـو ْ دا چـاره 

ټیلیفون او نورو شبکو له  رې له سټوډیو رسه د افرادو نښـلول ستاسـې کـار نـه دی، 

دغه جنبال ټول د تولید پـه کنټـرول خونـه کـې د تولیـدبرخې کـارکوونکي او د خپرونـې 

 رښود پرمخ و ي. تاسې یوازې خپل باث پرمخ و ئ. په دا ډول باثونو کې ستاسې 

( غ  ته وي. د غ  او تصویر کیفیت، Online guestsم باید د پرلیکه مېلمنو )ډېر پا

ورکول او نورې تخنیکي چارې یې ستاسې مالتړې تولیدي ډله  (Source) رسچینه

کـــوي. پـــه افغانســـتان کـــې د مخـــابرايت شـــبکو د انټرنېټـــي خـــدماتو ټیـــټ کیفیـــت او 

نــه د غـ  یـا تصــویر د ضـعیف عمـل تــه پـه پـام رسه، کېــدای يش ستاسـې ځینـې مېلام

ورکېدو له امله له باث نه ورک يش، خو تاسې باید خپله روحیه او پرموضوع مترکز 

له  سه ورنه کړئ. ددغسې ستونزو د مخنیوي لپـاره تاسـې بایـد پـر متبـادلو  رو غـور 

کــړی وي، یــا مــو بــل مېلمــه راغوښــتی وي او یــا مــو ترڅنــګ ســټوډیو نــه هلتــه ناســت 

لګــری يش. دغــه وخــت، چــې تاســې پــه نونــدۍ خپرونــه کــې مېلمــه لــه باــث رسه م

ناست یاست، تر ټولو زیا  مسـوولیت د خپرونـې  رښـود او د تولیـد ډلـې تـه راجـع 

کی ي. هغوی په دې لټه کې دي، چې له  سه ورکړي مېلامنـه بېرتـه لـه سـټوډیو رسه 

 ونښلوي او یا د خپرونې او باث لپاره نوي مېلامنه ومومي. 
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ا یکو کې به ستاسې سـتونزې نر اوارې يش، خـو ویـډیویي ا یکـې په ټیلیفوين 

 یوڅه وخت غوا ي، چې مېلمه مو بېرته د ټلویزیون په پرده راڅرګند يش. 

 ســــرې او نړیـــــوالې شــــبکې د نـــــړۍ پــــه کچـــــه د خــــربي پېښـــــو د پوښــــښ لپـــــاره

(SNG2٣ ) کــــــاروي. پــــــه دې سیســــــټم رسه، چــــــې اوس یــــــې ډېــــــری پرمختللــــــې بڼــــــه

(DSNG کــاری ي، لــه ســټودیو رسه د ســپوږمکۍ لــه  رې تصــویر نښــلی ي. پــه )دې 

 ۍرسه ټلویزیون کو ی يش د پېښـې لـه ځایـه نونـدۍ خپرونـې، یـا لـه یوچـا رسه نونـد

 مرکې ورکړي.

 

 ګردي میرونه ولې ژوندي خپریږي؟

 په ټلویزیوين خپرونو کې تر ټولو کم لګښته خپرونې ګردي میزونه او مرکې دي. 

 MCR، د 21تولیدي يپه سټوډیو کې په ګردیو میزونو او هغو خپرونو کې، چې 

 Outکارکوونکو، یا د نرشاتو برخې له کارکوونکو کار اخستل کی ي، خو په  PCRو ا

door ً ډلــــه پــــه کــــار پســــې وځــــي. د تولیــــدي  يتولیــــد تولیــــدي خپرونــــو کــــې معمــــو

 مسوول، رڼا مسـوول، ډایرکټـر،، سویچ مسوول، مکرس اپریټر، غ  اخستونکي ډلې)فلم

پروډیورس، موټر چلوونکي، موټر( په وتلو رسه دفر د ظرفیت، مايل او برشي رسچینو 

له ا خه ډېر لګښت کوي، خو که خپرونه په سټوډیو کې تولیدی ي، یوازې د سټوډیو یا 

On Air  دکارکوونکي پکې بوختی ي. په افغانستان کې پر ګردیو میزونو د ټلویزیونونو 

ډېر مترکز  یو  مل همدا دی، چې دا ډول خپرونې هم پروډیورس ته اسانه دي او هم 

 له مايل پلوه د ټلویزیون ادارې ته په و  بیه پرېوځي.

                                                           
20Satellite news gathering 

21 Master Control Room 



 

 

 

 

 

 

 

۳ 

 د ټلویزیون تولیدي خپرونې

 ددي خپرونو ته هم ا تیا لري، چې ټلویزیون په خربي توکو رسبېره، ګڼو نورو تولی

ساعته خپرونې  ۷۱مخاطبانو ذوقونه پرې خړوب يش، یا ل  ترل ه ټلویزیون خپلې 

پروډیورس لومړنی ګام څه، څنګه، \وررسه واوډي. په ټلویزیوين خپرونو کې د چمتووال

چاته، ولې، څومره، څه وخت شپ و بنسټیزو پوښتنو ته ځواب ویل دي. یو شمېر 

انرونو کې ن ټولو خربي او نورنالستي يش، چې ولې په  کسان کېدای يش په دې فکر

دا شپ  پوښتنې؟ ځواب روښانه دی، ځکه د خربیالۍ بنسټ د اطالعاتو پر خپراوي 

و   دی او اطالعا  عامه افکارو ته لی دی ي، چې په ټلویزیون کې یې د مخاطبانو په 

 ي. و نامه یاد
 

 مخاطب څوک دی؟

طی پیغام له تولید تر خپرېدو پورې خپل ټول پړاوونه تر مخاطبانو د رسېدو لپاره 

د  (Channel) ( او چینلSource) ( د یوې رسچینېMessageکوي. موږ د پیغام )
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( د Receiver) پیغام د لی دوونکي په توګه خپل ټول تولیدي عمل د مخاطب

موافق او مخالف، داخل او بهر رضایت په موخه تررسه کوو. د ځانګړي او عام، 

 مخاطب پېژندل د ټلویزیوين پروډیورسانو او لیکوا نو لپاره خورا مهم ا ل دی.

پوښتنو ځوابول ارو شپ و  خربیالۍ د د قناعتد عامه ذهنیت او مخاطب 

ستي مسایلو رسبېره ینورنال -دي. دا شپ  هغه پوښتنې دي، چې انسان یې پر خربي

 ا خونو کې هم له ځانه پوښتي او باید ځواب يش.د نوند په ګڼو نورو 

ه، چې د خپرونې د« څه»د چمتووال یا پروډیورس په توګه ستاسې لومړنۍ پوښتنه  

کې تاسې د خپل پیغام د انتزال  «څنګه»بڼه، طرح او موضوع پکې روښانه کی ي. په 

 خو ،سی يپر څرنګتیا غور کوئ، چې څه ډول او په کوم قالب او بڼه مخاطبانو ته ور 

پوښتنه له مخاطبانو رسه تړلې ده، ځکه تاسې، چې هرڅه تولیدوئ د خپلو  «چاته»

مخاطبانو لپاره یې تولیدوئ او د مخاطب پوهنې باث په نورنالیزم او عامه ا یکو کې 

لیکوال د خپلې خپرونې له تولید مخکې ځان د خپل \. پروډیورسدیخورا مهم باث 

مزام او نورو  ي تیاوو، ځای، کولتور، ټولنیز سنمخاطب پر ډول، ذوق، سلیزې، ا

ځانکړنو پوهوي او بیا له مخاطب نه ددغسې پراخې م العې په رڼا کې خپل تولید 

 .پر یخ لیکل ديکوي. له مخاطب پوهنې پرته تولید، لیکل او خپرول 

ا تیاوو په پام کې  او او د هغه د غوښتنو ئتاسې باید خپل مخاطب وپېژن 

نیولو رسه خپرونه تولید کړئ. هیې رسنۍ او پروډیورس د ځان لپاره خپرونې نه کوي، د 

هغوی هدف مخاطبان دياو کله، چې هدف هغوی دي، باید د هغوی په ا ه نوره 

 څیړنه او م العه ولري.
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 د پیغام او هدف ترمنځ تړاو

وخې د تر سه کولو په خاطر، هر پیغام تر شا یوه موخه لري او موږ د خپلې م

 س شته وسایل کاروو. د خپرونې په تولید کې هدف او پیغام دوا ه روښانه وي او 

دوو ټکو پر ماور راڅرخي. ستاسې د سونې د انتخاب ډول،  غوتولید د همد

 لیکالر، قالب، پیغام او د انتزال څرنګتیا باید تاسې خپلې موخې ته ورسوي. 

نل رسه د ا یکو د څرنګتیا له مخې څو ډوله مخاطبان لرو، موږ د پیغام اوله چی

چې یوه ډله یې موافق او مخالف او دوه نور هغه یې د ادارې کارکوونکي او له ادارې 

بهر کسان دي. په ټلویزیون کې زموږ مخاطب د ادارې په داخل کې نه، بلکې له 

افق او یا هم ادارې بهر دی. دغه مخاطب کېدای يش زموږ له پیغام رسه یا مو 

مخالف وي، خو د چمتووال دنده داده، چې مخاطبانو ته له ا تیا رسه سم پیغام 

واستوي. ددغه پیغام د ښه لی د یوه  ره د خپرونې قالب دی. موږ څه ډول خپل 

پیغام ولی دوو؟ د خپرونې په ډول، د پروفایل په ډول؟ د مستند او که د یوې تفریاي 

و ته ځواب موندل پروډیورس ته دا و تیا ورکوي،چې د خپرونې په بڼه؟ دغو پوښتن

 خپرونې د تولید چارې پیل کړي. 

 

 څومره او کله پیغام و رسیږي؟

 په هره خپرونه کې وخت او د ماتوا لپاره کچه ټاکل مهم دي. 

چمتـــووال د خپلـــو مخاطبـــانو ا تیـــاوې او وخـــت پـــه پـــام کـــې نیيســـ او د شـــته 

امکاناتو په اډانه کې خپرونه چمتو کوي. د خپرونې د ماتوا کچه او پر ټاکا وخت تر 

مخاطبانو د لی د وخت باید جو  وي. مخاطبان پر ټاکا وخت ستاسې پیغـام تـه 

 هدف ته نه رسی ئ. منتظر دي او که په خپل وخت مو پیغام ونه رساوه، 
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 په ټولنیزو ټلویزیوين چینلونو کې د خپرونو منت په بېالبېلو بڼو لیکل کی ي. 

د خربي برخې پر ا وندو نانرونو مو باث وکړ، اما ځینې داسې خپرونې هم 

شته، چې منت ته ا تیا نه لري، خو د و اندې کولو ځانګړی هرن او تګالره لري. دا ډول 

، ګردي میزونه، مناظرې او لوبې، متني  رښود ته ا تیا نه خپرونې لکه خربې اترې

لري، خو ځینې نورې خپرونې لکه په سټوډیو کې په نوندۍ بڼه د یوه مستند پرمخ و ل 

غ نو پېښو ترمنم د تړاو لپاره یوه تړاویز منت ته ا تیا  -ل  ترل ه د تصویرونو او تصویري

ره ډېره ښه طرح وي، خو د کاغذ پرمخ لري. ډېرځله د یوچا په ذها کې د خپرونې لپا

یې نه يش راو  ی، په دغسې وخت کې باید له لیکوال نه مرسته وغوا ي، چې ذها 

 میشتې طرحې یې پر کاغذ پلې کړي. 

هغــــه رســــنۍ، چــــې د ډرامــــې او رسیــــال پــــه څېــــر پــــه کرکټرونــــو و  ې خپرونــــې 

تولیـدوي، ا ې دي، چــې د کرکټرونــو لپــاره غورچـا  تــه مخــه وکــړي. دا ډول خپرونــې د 

فلمپاڼو او ډرامه لیکنې ځانګړي سبکونه غوا ي، چې په دغه کتاب کې زموږ د باث 

 ماتوا نه جو وي. 

 

 د لید ځواک او زاویه

رپوټ او فیچري لیکنو په برخه کې د سونې پر موندلو اوږد باث شوی د خرب، 

 او دا د یوې تولیدي خپرونې په سونه موندنه کې هم له تاسې رسه مرسته کوي.

چې د خربیال له شپ م ، کې تر ټولو مهم څیز لید ځواک دیپه سونه موندلو  

لک یې یا حس رسه تړاو لري.شپ م حس د هغو مسایلو درک کول دي، چې عام خ

له درک نه عاجز دي او یا هم د ارزښت ټکي پکې نه يش موند ی. له لید ځواک 

هم مهمه ده، ځکه هرڅوک له یوې ( View angle)رسه مل د لید ا خ او زاویه 
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پروډیورس لید باید عمومي \پېښې ته ګوري، خو د خربیال\ځانګړې زاویې موضوع

انګیري. د یوې فابریکې سوځېدل به د وي او هرڅوک باید خپل لید او زاویه پکې و 

هغې کارکوونکو او مسوو نو ته زیانناکه مساله وي، خو عام خلک او  رویان یې 

ښايي پر و اندې دومره باک ونه ښوي. د یوه نورنالیست او لیکوال په توګه تاسې 

مکلف یاست، چې د فابریکه والو لید او زاویه عامه کړئ او هغې ته له ډېرو هغو 

 یو وګورئ، چې نور څوک یې د لیدو توان نه لري. زاو

  د فابریکې سوځېدل به د توکو بیې څومره لو ې کړي؟ 

  څومره کارکوونکي به وررسه وزګار يش؟ 

  د اومو توکو څومره چمتو کوونکي وررسه له کاره غورځي؟ 

  څومره موټر په دې فابریکه کې په کار بوخت وو؟ 

زوایـــې پراخـــوي او د یـــوه ځـــانګړي پـــا کي  دا هغـــه څـــه دي، چـــې ستاســـې د ســـونې 

پرځای، عامه ذهنیت تر اغیز  نـدې راويل. پروډیـورس بایـد سـونې او موضـوع تـه لـه 

 خپلې زاویې ونه ګوري، بلکې ځان د مخاطبانو په رول او وضع کې وسايت.

 

 وخت او هدف

 پیغام په ځانګړو وختونو کې د یوه ځانګړي هدف لپاره لی دول کی ي. 

تاسې، چې د خپلې خپرونې لپاره کومه موضوع غـوره کـوئ، پـر دې غـور وکـړئ، چـې 

ستاسې ا ا هدف پکې څه دی؟ څه ډول د هدف د تر سه کولو لپاره خپل پیغام 

ورسوئ؟ څه وخت دغه پیغام ورسـوئ )پـه کـوم وخـت کـې مـو د خپرونـې خپـرول و  

پـر دې غـور وکـړئ، دي؟ د شپې که د ورځې، په نیم ساعت، که یوه ساعت کې؟(. 

چې ټاکل شوې موضوع د تولید په څلورو پړاوونو ) د م البو راغونډولو، ډلبندي او 



 011|    ټلویزیوين خربیايل

 

منت لیکلو او ویډیو ایډیټ( کې له تاسې څـومره وخـت غـوا ي. ایـا سـونه او سـناریو 

ورځـو  ۳۱مو په یوه اوونۍ کې د پا کېدو و  ده؟ مستند، یا مستند پروفایـل مـو پـه 

واب مثبت وي، تاسې پر خپله سونه کار پیلوئ، خـو کـه منفـي کې تولیدی ي؟ که ځ

و، تاسې باید د سونې ملا را لنډه کړئ، یا پر بله سونه غـور وکـړئ او دا سـونه مـو د 

 یادښتونو په کتابچه کې دررسه ولیکئ. 

 

 د سوژې مطالعه

د سونې لوستل تاسې ته یو پراخ لید درکوي. څیړنه، مشاهده او مرکه په ټولو 

نورنالوستي نانرونو کې یو ګډ ا ل دی او تاسې د خپلې سونې په م العه کې د 

 هغې ټول ا خونه سپړ ی شئ. 

 د سونې لوستلو پر مهال باید  ندې خربې په پام کې ونیسئ:

 ؟ایا د ټلویزیون لپاره د تولید و  ده 

 د مخاطبانو ا تیاوو او غوښتنو ته ځواب ویالی يش؟ 

 موضوع راښکونکې او تازه ده؟ 

  له دې مخکې خو چا کار نه وي پرې کړی او که پرې کړی یې وي، څه ډول

 متفاو  څیز تولید کړم؟

  له مخاطبانو رسه د ا یکو د ټینګښت مخامخ  ره )مخامخ کمرې ته

پرځای له نندارچیانو رسه خربې، نه کتل او پر سونه باث، د کمرې 

 خربې( و  ده؟

 موضوع د ادارې او مخاطبانو لپاره څه ګټه کوي؟ 

 څومره لګښت پرې راځي او څومره عاید پرې تر سه کېدای يش؟ 

 د مخاطبانو قناعت پکې تر سه کی ي او که یه؟ 
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 په نښه شوی هدف اسانه، ارزښتناک او د  س ته راتګ و  دی؟ 

عه، پاللو او پلیتابه کې د پروډیورس امکانا  او د سونې په انتخاب، م ال

فر تونه تر خربیال ډېر دي، ځکه پروډیورسان د خپرونو ډول ته په پام د یوې خپرونې 

 لپاره پوره یوه اوونۍ او ان یوه میاشت وخت لري. 

 :ټلویزیوين خپرونې له دریو لیدلوریو په دریو بېالبېلو برخو وېشل کی ي

:د سټوډیو او شاتنیو شالیدونو ځانګړنې او له مخې Visual elements د لیدتوکو

 نورې تصویري ښکالوې پکې راځي.

د خپرونو د و اندې کولو ډول، شاټ بندي :له مخې Edit elementsد اوډون توکو

 او دا ډول نور مسایل پکې شاملی ي.

د روایــت او کیســې ډول، :لــه مخــې Content elements د منځپــانګې د توکــو

 پیل او داسې نور. Establishing shotsډراماتیک پیل، تصویري پیل، په 

 

 له سوژې تر تصویره

د خپرونې لپاره ا تیا و  فضا، وسایل او ظرفیتونه په پام کې نیول کی ي، ځکه 

ځینې خپرونې له سټوډیو بهر تولیدی ی، چې ډېر کار او وسایل غوا ي. په سرو 

ټلویزیوين شبکو کې، چې خورا ډېر امکانا  لري د هرې برخې او کار لپاره جال کسان 

ګومارل کی ي، خو په و و شبکو کې ډېری کارونه پروډیورس، ډایرکټر او فلم اخستونکی 

تررسه کوي. پروډیورس په خپله خپرونه کې د تصویر ډول، څرنګتیا، د تصویرونو تنوع، 

 یکو ډول، ثبتي یا نوندي خپرول او دا ډول نور مسایل له مخاطبانو رسه د تصویري ا

 واردمخه څیړي او یوه تصویرپاڼه هم جو وي.
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موږ په ټلویزیونونو کې بېالبېل ډول خپرونې لرو، چې په ټولیز ډول د روزنیزو، 

بوختوونکو، ننداریزو، ترکیبي او ارشیفي خپرونو تررسلیکونو  ندې خپری ي. دا هره 

ویر، سټوډیو، ډیکور ) کروماکي، برن، یا لرګیا توکي(، فضا، پیل خپرونه ځانګړی تص

 ر او دا ډول نورې ځانګړنې لري، چې پروډیورسان او د خپرونو لیکوا ن یې په پام کې 

نیيس.که تاسې د البزیرې، يب يب يس او يس ایا ایا په څېر سرو شبکو خربي 

ر کوي. دا ډول شبکې په هره رسویسونو ته ځیر شئ، د تولید یوه سره ډله پکې کا

برخه کې مسلکي کسانو ته ا تیا لري او له یوې کمرې وبلې هغې، یا له یوه تصویره 

وبل تصویر ته تګ ټول یوه منظم کاري پالن او په ځینو مواردو کې تصویرپاڼې ته ا تیا 

ې په ټلویزیوين خپرونو کې بېالبېل جو ښتونه او قالبونه کاری ي، چې په توکو ک لري.

یې مرکې، متثیل، نظر، موسیزي، باث، تالیل، سیايل، روایت، رپوټ، پکیج، 

طبیعي غ  او تصویر،  انه جو اوی، ګرافیک، ټیلیفوين متاس، ټولنیزې شبکې، 

ارشیف، خربي نوندی کنفرانس، کلیپ، سونډبایټ، ګرافیکي منت، انځور، نزشه، 

 کارټون او نور شامل دي. 

 

 Innovative thinking\نوښتګر فکر

په ټلویزیوين خپرونو کې تر ټولو سره ستونزه موضوعاتو او مسایلو ته رسرسي 

ډېر ځله د چمتووال او خربیال ذها په  کتل او پر عمومي مسایلو باث کول دي.

دود کلیشو او تکراري قالبونو او جو ښتونو کې بوخت وي، خو خپله د خپرونې لپاره 

 یاتود سپړنې پرځای عمومي کی ي. ئپه جز پر نوښت فکر نه کوي او موضوع ترې 

د ټکنالونۍ او انساين فکر له پرمختګ رسه مل، د پرون په پرتله د څیړنې  رې 

هم بدلې شوې دي. د اوسمهايل پېر څیړنه له شخيص تبربو، نړیوال پرمختګ او 
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نویو پرمختیاوو رسه یوځای وي. زموږ پروډیورسان هم باید له ز و چوکاټونو ووځي، 

ونه په یوه قالب او یوه سکلیټ کې رانه ويل او د هرې خپرونې لپاره باید له خپر 

 امکاناتو رسه سم متفاو  قالب، سکښت او فرم او سبک وګوري.

 

 Mind Mapping\هذهني نقش

که تاسې د یوې مسالې په ا ه ذهني نزشه او خاکه ولرئ، ستاسې د کار 

نزشه تاسې ته د تولید پالن او پنځوس سلنه برخه پرې اسانی ي. فکر او ذهني 

 سناریو در کوي او ددغه پالن او سناریو له مخې تاسې خپله خپرونه پرمخ و ئ.

 

 \Economic actionاقتصادي عمل

 په ټلویزیوين خپرونو کې اقتصادي فکر له دوو ا خونو سنبول کی ي. 

ر کی ي، لومړی: زموږ خپرونه څوک ګوري او څه ته ا تیا لري. که په یوه کمره کا

دوه او درې ولې یوو ل يش؟ که د ډیکور یو نوښتګر طراح او تکړه ترکا  ولرو، دې ته 

ا تیا نشته، چې په سیټ اپ او ډیکور په لسګونو زره افغانۍ لګښت وکړو. که یو برن، 

تاسې ته د یوه متارک او ګرانبیه سیټ کار درکوي،  TriCasterکروما، ټریکاسټر 

او بک ګرونډ جو اوي په سلګونو زره  ، سکريادې ته څه ا تیا ده، چې په هر سیټ

 افغانۍ ولګی ي.

یوځل »دویم: ټلویزیوين خپرونې یو کولتوري او فرهنګي تولید دی او د 

ې دمګړۍ ګڼ مساله باید پکې خورا دقیزه وڅیړل يش. موږ په نوندانه ک« مرصف

داسې توکي لرو، چې یوځل مرصفه دي، خو ددغو توکو پر تولید هم دومره لګښت 

 نه وي شوی، چې له خرڅ بیې ګران ورته پرېوځي.
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تولیدا  \که د ټلویزیون له پروډیورس یا چمتووال رسه دا فکر وي، چې مالونه

یې یوځل مرصفه دي، په لګښت کې یې باید اقتصادي واويس، خو که یوځل 

مرصفه خپرونه په دې ارزي، یا سپانرس یې په لو ه بیه مالتړ کوي، چې لو  لګښت 

پرې رايش، بیا عیب نه دی. خو که د یوه عادي کلیپ په خاطر، چې یو کلیوال پکې 

د غواوو په یوه فارم کې را څرګندی ي، لوګر ته ځئ، دا به یو غیر اقتصادي پالن وي، 

 کۍ سیمه کې هم موندل کی ي. ځکه دغسې فارم د کابل ښار په شیوه

د خپرونـــې تـــر تولیـــد مخکـــې د مخاطبـــانو ارزول او د هغـــوی د ا تیـــاوو درک، د 

مارکیــټ څــار او ځیــرل او دغســې د خپرونــې لپــاره بــازار مونــدل، د رســنۍ پــه ځــانګړې 

زرو افغـانیو  ۳۲۲تـر  ۳۲توګه ټلویزیون لپاره حیايت ارزښت لري. که پر هـره خپرونـه لـه 

و عاید او مخاطب ونه لري، دوام یې د ټلویزیون د ادارې مال ماتوي. لګښت راځي ا

دا د هــر ټلویزیـــون د بـــازار مونـــدنې څـــانګې مســوولیت دی، چـــې تـــر خپرونـــې مخکـــې 

 خپرونې ته بازار ومومي او بیا په تولید پیل وکړي. 

، د خپرونو ارزول (Feedback)د خپرونو په تړاو رسوې، د مخاطبانو پوښتل 

ونو کې تنوع راوستل هغه څه دي، چې هره رسنۍ یې باید په پام کې او په خپر 

ونیيس او ل  ترل ه له درې میاشتو تر یوه کاله باید له ډیکور نیولې د خپرونې تر بڼې، 

 ماتوا او چلوونکي پورې پر ټولو مسایلو بیا کتنه ويش. 

زت کې د فلم، رسیال، مستند او دغه راز نورو ګرانبیه خپرونو تولید په حزی

کولتوري پانګونه ده، چې د خرڅالو او  ادراتو لپاره تولیدی ي. زموږ تولیدا  باید 

ددې جوګه وي، چې پر کورين مارکیټ او مخاطب رسبېره، سیمه ییز او نړیوال 

مارکیټ او مخاطب هم د ځان پر لور ور ما  کړي. په لویدیز او زموږ شاوخوا 

پیړۍ راهیسې پاملرنه کی ي او نه یوازې دا،  هېوادونو کې دې مسالې ته له پوره نیمې
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کوي، بلکې خپل مذهب، سیاست، کولتور او فرهنګ  «کولتوري سوداګري»چې 

هم له دې  رې نورو ملتونو ته  ادروي. دمګړۍ د افغانستان او یو شمېر نورو 

ترکي او هندي هېوادونو له کورنیو ټلویزیوين شبکو نه د څو لسیزو و اندې وخت 

ه خپری ي او د ورځې پرې هره خپروونکې رسنۍ لسګونه زره افغانۍ ګټه کوي. رسیالون

دا په دې معنا ده، چې پر دغو رسیالونو شوې پانګونه له څو لسیزو تېرېدو رسه رسه، 

 ورځ تر بلې نوي مارکیټونه پیدا کوي. 



 

 

 

 

 

 

 

۲ 

 بولیټن يخرب 

یو تربله توپیر کوي. دولتي، ټولنیز او تفریاي  په ټلویزیونونو کې خربي بولیټنونه

چینلونه د ورځې معمو  دوه وخته خربي رسویس خپروي، چې د خربي بولیټا په 

نامه یې یادوي. خربیا ن ټوله ورځ د ماښامني رسویس لپاره کار کوي او د راتلونکې 

 .رسه بیا خپری ي Update ورځې په سهار په ل  توپیر او

و ځانګړي بولیټنونه تر پل بولیټنونه هرساعت چمتو کوي اخربي چینلونه خ

یا ورته بل رسلیک  ندې خپروي. په دا  ( Main service، نورنال، )خربي ساعت

، )سیاست، اقتصاد، ورزش، ټولنه، فرهنګ  ډول بولیټنونو کې د خرب ټولې حوزې

 .نغا ل کی ي او پر ځینو مسایلو ځانګړي کارپوهان راغوا ي ساینس او پرمختګ(

د پېښې د نوعیت په پرونې کوي او د پېښو پرمهال یې )خربي چینلونه ډېری  یف خ

 .رسه( د  یف خپرونو د میلمنو شمېر ډېری ي کې نیولو پام
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د نوندیو خپرونو میلامنه او د هغوی لپاره ځانګړی شوی وخت په خربي 

ې په پام کې نیول کی ي، خپرونې ټولې د یوه مهالویش له مخې خپری ي او بولیټنونو ک

د  پروډیورس\خرب کوارډیناټورد  څوک خپل ځانګړی وخت کاروي. په خربخونو کې هر

جو وي او  خرب له مدیر رسه په همغ ي د خربونو د تنظیم لپاره د دندو سافټ  یاه

لیډونو، رپوټونو او سوداګریزو سختو د همدې  یاې پر بنسټ، د ویندویانو د 

 اعالناتو وخت هم ښودل کی ي.

د خربخونې ورځنی او ارشیفي ډیټابیس په دفرونو کې یوتربله رسه توپیر کوي.  

د خربخونې د تنظیم او شبکه يي جو ښت او یو شمېر نورې رسنۍ اسوشیټډ پرېس 

کاروي، خو البزیره او یو شمېر نور  پروګرام د نیوز منبمنټپه نامه ENPS22 لپاره د

لري. د دا ډول سافټ ویرونو یا پوستکالو ګټه  Networks چینلونه خپل ځانګړي

داده، چې د ویندویانو، او رپوټونو وخت پکې مالومی ي، خو ویندویان او خربیا ن 

معادله په پام کې ونیيس. په دا  (word/sec) ثانیه یا \کلیمهد هم ا  دي، چې 

یټابیس او نیټورک رسه خرب رښود ددې جوګه کی ي، چې د رسویس په منم ډول ډ

یا  ئبیړين خربونه او د خربونو شیبه يي جز \کې ویندوی ته پر پرامپټر نوي خربونه

راو ي او یا په کوم خرب او رپوټ کې د ستونزې او مسلکي نیمګړتیا له امله هغه له 

د ورکړل  (News Broadcaster) وبايس. خرب خپرندوی  (Rundown)نوملړه

له مخې د خربونو د خپراوي چاره  (News Rundown) شوي خرب لنډیز یا نوملړ

 News gate)پرمخ و ي. خربونه خربي بولیټا ته تر راتګ مخکې د خرب د ورسايت

keeper)  په  س غورچا  کی ي او بیا د خربي ارزښتونو په پامنیوي رسه نوملړ

خربونو په غوراوي کې تازه توب، غیر معمويل توب، کی ي. د رسټکو او لومړنیو 

د خربي بولیټا په راښکون او د خلکو د پام ا ونې ارزښتونه په پام کې نیول کی ي.

 .مهم ديپه پام کې نیول ( Pace) او چټکتیا( Balance) جو ولو کې انډول

                                                           
22 Electronic News Production System 
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 انډول او تنوع

غوره کړئ،  که تاسې د خپل بولیټا رسټکو ته یو کولتوري یا اقتصادي خرب

.دا په دې معنا هم ښايي مخاطبان مو چینل پری دي او د نورو په رسټکو پسې وګرځي

نه ده، چې هر کولتوري او اقتصادي خرب ته په دغه ارزښت قایل شو. د  اسالمي 

هېوادونو د کولتوري مرکز په توګه د غزين نومېدل د یوه فرهنګي خرب په توګه د بولیټا 

سمرش په یوه اقتصادي غونډه کې ګډون او وینا کوي، خرب یې رسټکو ته ځي او که ول

 د رسنیو رسټکی ګرځي.

رسټکــي د خــربي بــولیټا او مخاطبــانو تــرمنم د ا یکــو لــومړنی پــل دی. ستاســې 

رسټکي هغه ته د پرېکړې جرا  ورکوي، چې ایا له دغه ټلویزیون رسه پاتې يش او که 

او تاوده خربونه هم په  سې ټول سیايستا.نورو چینلونو کې په خربونو پسې وګرځي په

رس کې نه شئ راو  ی، ځکه ټول مخاطبان مو د سیاست لیواله نه دي. که د بولیټا 

اوډون د خربونو د ارزښت پر بنسټ وي، د تنوع مساله یې باید د مخاطب پوهنې د 

ارزښت ځای ونیيس. تاسې له دریو سیايس او د پېښو له خربونو وروسته په څلورم 

ځای ورکړئ. کېدای يش د فیچر موضوع ټولنیزه وي، یا په نمي کې خرب کې فیچر ته 

 .د کډوالو بد وضعیت او برشي ناوریا وي

 

 موضوعي او منطقي تړاو

په بولیټا جو اوي کې د خربخونې مسوو ن د خربونو ترمنم موضوعي او 

پر یوې موضوع دوه ځانګړي رپوټونه له تاسې  .من زي دوا ه تړاوونه په پام کې نیيس

خو که درېیم رپوټ مو هم د ا وندې موضوع په  ه د پرله پسې خپراوي غوښتنه کوين

تړاو وي، ا یاست، چې د تړاویزو کلیمو له  رې یې له دوو تېرو خربونو رسه ونښلوئ. 
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، یا په سټوډیو کې نیم ساعت ر یوه موضوع له دریو ډېر رپوټونهدا مو په یاد وي، چې پ

 خاطب زغم پای ته رسوي.د مپر موضوع د مېلمه غ ول، 

 .په من زي تړاو کې تاسې د موضوعاتو د و ل مساله څیړئ

که په رس کې د ځامنرګي برید خرب خپور کړئ او ورپسې د ځامنرګي د قربانیانو پر 

 رپوټ لپاره به د موسیزۍ د کنرس  خرب غوره کول\وضعیت فیچر ولرئ، د درېیم خرب

 مخاطبان تاسې د احساس په کاختۍ تورنوي.من زي نه وي، ځکه په دې  ور  کې 

 سیايس او اقتصادي رپوټ خپور يش.په دغسې مواردو کې کوښښ کی ي ټولنیز، یا

 

 ویندوی غږ او تصویر\د خربیال

 .تصویر، غ  او منت د ټلویزیون د ماتوا بنسټ جو وي

بدلون مخاطب ته د پېښې د څرنګتیا (Tone) له غمبنو پېښو رسه د غ  او لهبې

پیغام رسوي. په راډیو کې دا کار ډېر رضور دی، خو په ټلویزیون کې د تصویري 

 نستونو له  رې هم شونی دی.

کې ستاسې د خربیال (Narration) بیاند ځامنرګي برید، یا اورلګیدنې په 

تصویر ته \غ  یوڅه نرم او جملې لنډې وي. په لنډو جملو کې د پېښې طبیعي غ 

سیايس رپوټونو کې ستاسې لهبه لو ه، جملې سپړیزې او زمینه برابری ي، خو په 

له پېښو رسه د لهبې بدلون حتمي نه دی، کېدای يش .ټینګاري وي

خربیال د پېښو خرب په خپل تیز او ټینګاري غ  رسه   ښه تر مخاطبانو \ویندوی

اوږده رپوټونه د بولیټا ډېر وخت نیيس، خوکه تیز وویل يش، مخاطبان به  ورسوي.

ځانه لرې کړئ.ډېر لنډ او ورو رپوټونه هم د چا نه خوښی ي، ځکه ستومانوونکي    له

متامی ي. کوښښ وکړئ په بولیټا کې د غ  د رسعت انډول وساتئ، یانې نه ډېر تیز 

 يش او نه ډېر سوکه، نه ډېر اوږد وي او نه ډېر لنډ.
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 څه ډول بولیټن پیل کړو؟

 :ارزښتونو له مخې چمتو کی يپه ټلویزیونونو کې خربي بولیټنونه د څو 

ځینې رسنۍ خپل بولیټنونه د خرب دجغرافیایي 23:جغرافیايي ن دیتوب

ن دېتوب او خربي ارزښت دوا و پر بنسټ تنظیموي. یانې په رس کې د هېواد، 

ورپسې بهرين، اقتصادي او ورزيش رپوټونه راو ي. دا ډول بولیټا جو اوی، چې موږ 

و یتي  -.په سیمه ییزوافغانستان کې ډېر دود دییې ترتیبي ډول ګڼالی شو، په 

 ټلویزیونونو کې لومړیتوب د و یت ا وند مهمو خربونو ته ورکول کی ي.

په سپړیز بولیټا جو اوي کې لومړی د کورنیو او بهرنیو مهمو 24:لنډیز او سپړنه

خربونو لنډیز راو ل کی ي او ورپسې تر یوه سخت لیډ  ندې د مهمو پېښو سپړنه 

دلته د بولیټا په پای کې د خربونو رسټکي یوځل بیا خپری ي او بولیټا په یوه  . يکی

او  دایروي جو ښت پای ته رسی ي. په دایروي بولیټا جو ونه کې، چې ډېری په راډیو

کې کاری ي، د مخاطب حضور او غیابت په پام کې نیول کی ي او که څوک  ټلویزیون

برخه او د پای په رسټکو کې پر مسایلو پوهېدای  بولیټا ته ناوخته رسی ي، په سپړیزه

ډېر خربونه راځي، خو تاسې یوازې دیرش دقیزې  ۳۳کله کله خربخونې ته له  يش.

وخت لرئ او په هغه کې هم پنځه دقیزې اعالنونه خپری ي. دغه مهال تاسې خپل 

 :ټول خربونه وګورئ او په دریو کټګوریو یې وویشئ

چــې د بــولیټا پــه رس کــې  فیچرونــه او خــربي کڅــو ې(، رپوټونــه)ه خربونــمهــم -

 ي.راځ

                                                           
23Geographical proximity 
24

Descriptive 
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چې تر مهمو هغو وروسته  فیچرونه او خربي کڅو ې( رپوټونه،) خربونهل  مهم -

 اوډل کی ي

چې نر نه ز ی ي  ، فیچرونه او خربي کڅو ې(رپوټونه) خربونهنامهم او تولیدي -

 او کو ی شئ سبا یې د ورځې خپاره کړئ، یایې پنبشنې او جمعې ته پری دئ.

، پــه دغــه ویــش رسه تاســې کــو ی شــئ، چــې د خپــل بــولیټا لپــاره مهــم رپوټونــه

غوره کړئ.په دایروي سبک بولیټا کـې یـوه یـا دوې وقفـې ورکـول  فیچرونه او کڅو ې

خــربي کیســو رسټکــي و انــدې کیــ ي. پــه  کیــ ي او تــر هــرې وقفــې مخکــې د راتلونکــو

 دی. سټایلدایروي  پهټلویزیون خربي بولیټا تر ډېره  «۳»افغانستان کې د 

په دا ډول بولیټا جو ولو کې خربونه د خـربي ارزښـت لـه مخـې اوډل 25:متنوع

 .کی ي او کورين، بهرين، اقتصادي او ورزيش نوعیت یې په پام کې نه نیول کی ي

په بوختو حا تو کې مخاطب جذبو ی يش، یانې کله،  دا ډول خربي رسویس

چې مخاطبان ډوډۍ خوري یا په کار بوخت وي، دغه بولیټا یې د کار مخه نه 

رپوټ ته منتظر پاتې کی ي او نور کار وررسه \نیيس. هغه یوازې د خپلې خوښې خرب

و که هلته نه لري. نیمګړتیا یې داده، چې مخاطبان نورو چینلونو ته ترې تېښته کوي ا

دا ډول بولیټا جو اوي ته د رسچپه هرم او  پر ښو خربونو سیخ يش، بېرته نه راګرځي.

هرم په سبک جو  بولیټا هم ویالی شو.په بولیټنونو کې د خربیال له خوا ویل 

یا انټرو بلل کی ي، باید راښکونکي، باماتوا  ریډ، چې عموما لیډونهکېدونکي سخت 

چا  وي. بې خونده، له خربي ارزښتونو تش او بې ماتوا او د خرب د مهمو توکو غور 

 لیډونه مخاطب نورو رسنیو ته په تېښته مببوروي.

                                                           
25Multifarious 
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 Headlines \رسټکي

له په راډیويي خپرونو کې رسټکي دریو دقیزو ته رسی ي، خو په ټلویزیونونو کې 

د رسټکو معمول شمېر له درې تر رسه مل  Opener ګرافیکي فریم او خربي زیګنال

ثانیو دی. له دې زیا  شمېر رسټکي د مهمو خربونو  ۳۲پنځو او وخت یې له اوو تر 

 .ته ستونزې جو وي (  News Director) په نشتوايل کې خرب رښود

په ټلویزیون کې بې فعله رسټکي تر فعل لرونکو هغو اغیزناک او د ویندوی په 

په ټلویزیوين خربونو کې د بې فعله رسټکو جو ول یوڅه ستونزما کار  نبه ښه راځي.

او د خرب مدیر زیا  وخت لګوي، دی او ډېر ځله یې په جمله بندي کې خرب رښود 

په فعل متامېدونکې جملې یوڅه اسانه او په لیډونو کې موجودې وي. برعکس  خو

 نه هم دي.په ورځپاڼو کې له دا ډول رسلیک جو ونې ډډه کی ي او اسا

ځینې کسان لیډ له رپوټ نه ور اخا او رسټکي له لیډونو، خو دا نه یوازې دا، 

 .چې نامسلکي کار دی، بلکې د خرب او رپوټ پیغام هم له تکرار رسه مخامخوي

 بې فعله لیډ:

 کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل 11د فراه په ځامنرګي برید کې 

 په فعل پای ته رسېدلی لیډ: 

 کسان مړه او ټپیان شول 11د فراه په ځامنرګي برید کې 

د بې فعله رسټکو جو ول قید او رشط نه دي، خو د افغانستان او یو شمېر 

نورو هېوادونو په ځانګړې توګه انګلیيس رسنیو او انالیا خربیالۍ کې ډېری دا ډول 

ده او په فعل رسټکي دود دي. په دا ډول رسټکو کې د هیبان او پارونې شونتیا ډېره 

 د متامېدونکو رسټکو په پرتله لنډ راځي.
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خربونه ډېری مثبت او منفي دوا ې اغیزې لري، خو تاسې کوښښ کوئ، چې 

لیډونه او رسټکي مو په مثبتو ټکو پیل کړئ. مثبت ټکي مثبت ذهنیت زی وي او دا د 

بیه په  د تېلو»ټولنې پر و اندې د خربیا نو مسوولیت دی. که تاسې ووایاست، چې 

ښـايي ډېـر ټکيسـ چلـوونکي پـرې وځـوری ي، خـو کـه  ،«لیټر کې پنځه افغانۍ لـو ی ي

راو ئ، ښايي منفي اغیز یې هومره ډېر نه  «حکومت د تېلو بیې لو وي»خپل رسټکی 

تاسې باید په خپلو کلیمو کې له بې احتیاطۍ کار وانخلـئ، ځکـه هـره کلیمـه مـو .وي

ئ، د هغه کورنۍ بـه یو مبرم غندمنفي او مثبت دوا ه غربګونونه درلودای يش. که 

 خورا پرې وځوری ي، خو هغوی به پرې خوښ وي، چې ترې زیامنا شوي دي.

او ښـه او بـد ویـل د  د خربیا نو دنده یوازې د واقعیتونو سـپړل دي، قضـاو  

د بولیټا په پای کـې د راښـکونکو او جـالبو .مسوولو ادارو ، ماکمو  او خلکو کار دی

خربونــو ځـــایول مخاطــب تـــه یــو ډول ارامـــي بښــي او هغـــوی دې تــه ا بـــايس، چـــې د 

خربونو پای وګوري. د جرمني دویچه ویله ټلویزیون په خپل هر خربي رسویس کې دا 

و غمبنوونکي خربونه او رپوټونه اورېديل وي، د بولیټا پای کار کوي او که تاسې هرڅ

 .مو پر شونډو موسکا راويل

 

 ګرافیک په ټلویزیون کې څه رول لوبوي؟

ګرافیک په ټلویزیون کې د تصویر په نشتوايل کې د خرب تر ټولو سر مالتړی 

 رسی ي.ټلویزیوين خپرونې ډېری په ګرافیک پیلی ي او په ګرافیکي طرحو پای ته  دی.

ډېر ځله داسې پیښی ي، چې خربخونې ته د پېښو تصویرونه نه ور رسی ي، خو 

هغوی ددې تشې د ډکولو په موخه ګرافیکي طرحې یا د پېښې نزشه وبايس. له 
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ارشیفي تصویرونو غوره داده، چې د پېښو پرمهال خپلو ا ا بولیټنونو ته ګرافیکي 

 ارېدای يش.طرحې ولرو، خو په سماليس خپراوي کې نزشې ک

د افغانستان د عامه فوایدو وزار  اعالن کوي، چې د متاده عرب اماراتو په 

مرسته، د پاکستان له ګوادر نه د هلمند بهرامچې، بیا کندهار او کابل ته سړک 

غځی ي. تاسې په دا ډول خربونو کې یوازې د ا ا رسچینې کلیپ لرئ، خو د 

ست، چې له ګوادر تر بهرامچې پورې یوه رپوټ د ښکال او تصویري کولو لپاره ا یا

په راتګ رسه د ډېرو ( Google Earth)خوځنده نزشه ولرئ. د ګوګلځمکې 

ګرافیکرانو ستونزې اوارې شوې او کو ی يش له دې نزشې په ګټې اخستنې رسه د 

سړک د پیل او پای نز ې رسه ونښلوي او دا هم وررسه ولیکي، چې له ګوادره یو 

 ونو کې د هلمند بهرامچې، بیا کندهار او کابل ته را رسی ي.موټر په څو ساعت

ګرافیک عموما په دوو برخو ویشل کی ي، چې یو یې خربي ګرافیک دی او بل 

معلومايت. پر دې رسبېره د ګرافیک نورې بڼې هم شته، خو په دې باث کې موږ 

 یوازې پر خربي او معلومايت ګرافیک غ ی و.

 

 پرمخ وړي ؟خربي ګرافیک کومه دنده 

موضوع پر خربي ا خونو رڼا اچوي او پېښه له  \خربي ګرافیک د یوې پېښې

تصویر رسه مل، یا بې تصویره و اندې کوي. خربي ګرافیک ډېری د اطالعاتو د حبم 

د ډېروايل پرمهال، یا په لنډو ټکو کې مخاطبانو ته د ډېر څه ورکولو  په موخه کارول 

 کی ي.

شمېر ویډیوګرافیکي طرحې، چې په تري ډي او ټوډي ګډو د رویټرز ټلویزیون یو 

 بڼو جو ی ي، د مخاطبانو لپاره خورا راښکونکې دي. هغوی د ډیورنډ په دوو غا و کې
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کله ناکله بریدونو په ا ه « شنه پر ايب» د پېښو او یا پر بهرنیو روزونکو د افغان رستېرو د 

رشیفي تصویرونو ډېر راښکونکي د پېښو ګرافیکي خوځند تصویرونه ورکوي، چې تر ا

پر تصویرونو رسبېره، په ټلویزیون کې بېالبېل جدولونه، ګرافیکي نزشې، ګرافونه،  دي.

د اسعارو بیې او د اوبو او هوا حا   ښودل کی ي، چې دا ټول په ګرافیک کې 

راغونډی ي. په رپوټونو کې د ګرافیکي طرحو کارول رپوټونو ته ښکال او راښکون 

تاسې، چې په منت کې د یوې پېښې ارقام یا نوملړ و اندې کوئ، د ورکوي. 

مخاطبانو لپاره به ډېر جالب نه وي، خو که دا کار په ګرافیکي طرحو کې و اندې 

 کړئ، راښکون به یې یو پر دوه وي.

د تصویرونو لپاره فریم، د ،(Openers)  د ټلویزیون ډېری خربي زیګنالونه

نو د نوندۍ او ثبتي رپوټ ورکونې ګرافیکي اډانې، خربي ټیلیفوين ا یکو او خربیا  

ټایټل، ټیکر او دا ډول نورې چارې د څانګو د مدیرانو په سال په ګرافیک خونه کې 

هم غوره کی ي ( Font)تررسه کی ي. په ګرافیک کې د ټلویزیون لپاره ځانګړې لیکبڼه 

هره رسنۍ د لوګو او  او په ټولو خپرونو کې له همدې لیکبڼې کار اخستل کی ي.

خپرونو څرنګتیا ته په پام رسه خپل ځانګړي رنګونه لري، چې دغه رنګونه په ګرافیکي 

طرحو، بک ګرونډونو، خرب او خپرونو کې په دقت رسه تنظیمی ي. د ګرافیک د برخې 

مسوو ن د رنګونو په انتخاب او اوډون کې له نورو ډېر رول لري، ځکه ډېری رنګونې د 

ګرافیک په ټلویزیون کې له تصویر وروسته، د مخاطبانو د  برخې کار دی.ګرافیک د 

جذب دویمه وسیله ګڼل کی ي. دغه ارزښت د رسنیو چلوونکو ښه درک کړی، ځکه 

میاشتو کې د خپرونو په ګرافیکي طرحو او  شپ و -معمول دادی، چې په هرو دریو

ویرونه یا زیګنالونه او پروموګانو کې بدلون راځي. د ټولو خپرونو پېژندګلويز تص
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 (Opener)پروموګانې بدلی ي او په نوې بڼه جو ی ي. په ټلویزیون کې خربي زیګنال

او د رسویس او بیړين خرب زیګنالونه او موسیزي ډېر رول لري، ځکه مخاطبان له دې 

موسیزۍ او زیګنال رسه د خرب ارزښت درک کوي او سماليس خپل پام ور ا وي. 

په ز ه پورې او د هغوی خپل کمپوز او  موسیزيزیون زیګنال او څومره، چې د ټلوی

تولید وي، هومره د رسنۍ په راښکون کې رول لوبوي. په افغانستان کې د ډېری 

و  ې ( Templates) تیارو طرحو رسنیو زیګنالونه او ګرافیکي طرحې پر تزلید او

قانوين تعزیب مساله رابرسېره کی ي، رسنۍ له ( Copy rights) دي، خو که د

رسه مخ کېدای يش.د خربي زیګنالونو ګرافیک او موسیزي تر ډېره په خپل حال 

ساتل کی ي او تر هغه، چې د نرشاتو مرشتابه ډله د هغه پر بدلېدو پرېکړه ونه کړي، 

ډېری چینلونه کوښښ کوي، چې دا ډول پېژندګلویز زیګنالونه  نوی زیګنال نه خپری ي.

وکړي، خو که د مخاطبانو د ارزونې په پایله کې سال دا وي، یې تر ډېره پورې دوام 

 چې بدل يش، خربي زیګنالونه او د ټلویزیون لوګو یا برانډ هم بدلی ي.

 

 خربي ګرافیکي طرحې څه ډول جوړې يش؟

خرب په ساده او روانه نبه د واقعیتونو بیان دی. تصویر او ګرافیک ددغه بیان د 

ګرافیک باید دومره نور او پېچلی نه وي، چې مخاطبانو ښې رسېدا په چوپړ کې دي. 

تـه د پیغـام پـه انتزـال کـې سـتونزې پیـدا کــړي، یـا د خـرب لـه مـنت رسه پـه واقعیـت کــې 

بندیز نشته، خو تخیل باید  استعاملپه خربیالۍ کې د تخیل پر  متفاو  عمل وکړي.

انه ويل. ګرافیکي د واقعیتونو او حزایزو په خدمت کې وي او تر سیوري  ندې یې ر 

طرحې باید کاریکاټور نه يش، بلکې په داسې بڼه تولید يش، چې مخاطبانو ته یوازې 

د پېښــې پیغــام ورســوي. کــه چېــرې تاســې د رویټــرز تــري ډي ویــډیو ګرافیــک وګــورئ، 
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وسله وال جنګیايل، د پېښو قربانیان او نور ا خونه پکـې داسـې انځـور کیـ ي، چـې د 

او ..( سـپکاوی، ا خ نیــوی، تاییــد او ردول پکـې نــه انګیــرل سـونې )کــس، ا خ، ادارې 

کی ي. په ګرافیکي طرحو کې د کاریکاتور پر لور متایل ددې  مل ګرځي، چـې خـربي 

کېدای يش یو شمېر ګرافیک  ا خ یې شعوري یا غیر شعوري تبلیغايت بڼه غوره کړي.

بوخـــت کـــاران کوښـــښ وکـــړي، چـــې خپلـــه طـــرح راښـــکونکې کـــړي او مخاطبـــان پـــرې 

وسايت، خو دا کـار د ګرافیـک خـربي ماهیـت لـه منځـه و ي او مخاطبـان هـم د خـرب 

 .پرځای، د کاریکاتور په تصویر کې ډوبی ي

 

 معلومايت ګرافیک

په ټلویزیون کې پر خربي ګرافیک رسبېره یو بل ډول ګرافیک هم کاری ي، چې 

انفوګرافیک عموما د معلوماتو په موخه  یې بويل.( Info graphic) انفوګرافیک

کارول کی ي، دغه معلوما  کېدای يش په وزیرستان کې د الزاعدې او طالبانو د 

ونل شویو مرشانو نوملړ او نېټې وي، یا د مرګ نوبلې کلنی رپوټ او د سیالنیانو  ۱۳

و څیړنو، کلنیرسوې، لپاره د ښار نزشه او  رښود. پر دې رسبېره اینفوګرافیک د 

رپوټونو د اعالن، د نورو او پېچلو اطالعاتو د اسانه خپراوي او ګڼو نورو موضوعاتو په 

تړاو خپری ي. د اینفوګرافیک ا ا موخه مخاطبانو ته په اسانه او لنډه توګه د سختو 

ګرافیک هم د رسنیو څرنګتیا ته په پام په هره رسنۍ  او پېچلو معلوماتو رسول دي.

 وره کوي. په ټلویزیون او انالیا رسنیو کې موږ له خوځندکې ځان ته بېله بڼه غ

(Dynamic)یا (Motion )و ګرافیک نه کار اخلو، خو  په ورځپاڼو او چاپي خپرون

 (Interactiveتعاما ) او په انالیا هغو کې خوځند او( 2DGraphic, Static)کې

کاری ي.ګرافیک کاری ي. راډیو، چې لید و  وسیله نه ده، ګرافیک پکې نه 



 

 

 

 

 

 

 

 

۲ 

 نوې ټکنالوژي او ټلویزیون

د  استعاملد ټکنالونۍ په پرمختګ او په رسنیزو وسایلو کې د دې ټکنالونۍ 

او ا ول بدل کړي دي.  ( Ethic codes) ټلویزیوين خربیالۍ یو شمېر ارونه، اخالق

د ټلویزیون لپاره د مخاطبانو پرونی تعریف د انټرنیټي ټلویزیون او نویو ټلویزیوين وسیلو 

په راوتلو رسه د بدلون و  دی، ځکه پروين مخاطب ټلویزیون په کور او دفر پورې 

منارص کاته، خو نننی مخاطب د ټلویزیوين خپرونو په کتلو کې خپلواک دی او هر 

و هرځای او ان په خپل ګرځند ټیلیفون کې، چې وغوا ي ټلویزیون کتالی وخت ا

يش. پرون مخاطب ا  و، چې د چینل بدلولو لپاره له ځایه پورته يش او تڼۍ یې 

کښیکاږي، خو نا دا کار په ریموټ کی ي. یو شمېر کمپنۍ پر دې کار کوي، چې 

کړي. دغه پرمختګ د  څنګه ټلویزیون د ریموټ پرځای د سرګو په حرکاتو کنټرول
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رسنیو مسوو ن او تولیدوونکي دې ته ا بايس، چې پر خپلو خپرونو   ډېر کار وکړي 

 او د مخاطبانو غوښتنې په پام کې ونیيس. 

 (IPTV)انټرنېټي ټلویزیون

د انټرنیټي اسانتیاوو په رامنځته کېدو رسه اوس د ټلویزیون مخاطبان د نړۍ په 

ویزیونونه، چې د نوي پېر د ټکنالونۍ  سته راو نه ګڼل هر ګوټ کې دي. انټرنیټي ټل

 .کی ي، د انټرنیټ له  رې د ټلویزیون منځپانګه په ډیبیټل بڼه ویيش

له مخې خپرونې کوي. ( IP)پر انټرنیټ د یوه انټرنیټي پروتوکول آی پي ټي وي  

دغه پروتوکول لیدونکو ته واک ورکوي، چې په ټلویزیون کې د خوښې و  خپرونې 

، کیبا او سپوږمکۍ ADSL26 ،Wimax27, Wi-Fi وګوري. دا ډول تلویزیون د 

  IPTV28،Onlineټلویزیون ته انټرنیټيانټرنیټ له  رې د لی د او خپرېدا و  دی. 

TV  اخستل کی يو یو شمېرنور نومونه هم ا. 

 ټلویزیونونو کې په دوو  رو خپرونې کی ي، یو له کمپیوټري شبکو انالیاپه 

(P2P )ده. دویمه  رد خپلواکې ویبپاڼې درلودل  ره دود  ه، چې په نړۍ کې ډېر يد

 او مخاطبان یې کم وي. هدود نه د هدي، چې ډېر 

ډېری رسنۍ همدا اوس د دودیزو خپرونو ترڅنګ پر انټرنیټ انالیا نوندۍ  

خپرونې لري او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لیدل کی ي. مخاطبان یوازې د انټرنیټ او 

پورې پر بېالبېلو سکرینونو ( iPad) میډیا پلییر له  رې له کمپیوټر نیولې تر موبایل او

 Apple) ایفون ګلګيس او يش. تاسې که دد ټلویزیونونو نوندۍ خپرونې کتالی 

                                                           
26 Asymmetric digital subscriber line 
27 Worldwide Interoperability for Microwave Access 
28 Internet Protocol television 
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Store) ونلوډو ی شئ او کو ی شئ اته    شئ، د بېالبېلو شبکو انالیا نسخې ډ

 .له ادرس ورکولو پرته یې هره شیبه د خپل ایفون پر ښیښه وګورئ

نیمګړتیا داده، چې د مخاطبانو په زیاتېدو رسه یې  اوسنۍد انالیا ټلویزیونونو 

تصویر خپل کیفیت له  سه ورکوي او انټرنیټ، چې کمزوری وي، تاسې له ذوق رسه 

انټرنیټ په ( Fiber Optic)د نوري فایرب  ، خوسم، خپلې خپرونې نه شئ کتالی

ټرنیټي پراخېدو رسه دغه ستونزه اواری ي او څومره، چې نوري فایرب غځی ي، د ان

 .ټلویزیونونو خدما  به هم وررسه ښه کی ي

له انټرنیټ رسه دسیالۍ په پېر کې چاپي خپرونو او راډیويي شبکو خپلې ان 

 یا نسخې او خپرونې پیل کړې او دې چارې د هغوی نوند ونغوره. په اوسمهايل 

او کیبا او د سپوږمکۍ له  پېر کې، چې وګړي تر ډېره په انټرنیټ کې بوخت دي

شبکې هم په دې لټه   رې خپرونې د ټلویزیون پر و اندې یو ګواښ ګڼل کی ي،دغه

کې دي، چې په خپلو انالیا خپرونو په انټرنیټ کې بوخت مخاطبان له ځان رسه 

ملګري وسايت. انټرنیټي ټلویزیون د کیبا او سپوږمکۍ خپرونو پر و اندې د 

او د یادو  شبکو لپاره د خ ر و د سیالۍ مهم او اغیزناک ګام ټلویزیوين خپرندویان

 Information)و زیرمتون په انټرنیټي ټلویزیون کې مخاطبان د رسنی زنګ دی.

Bank)  ته ځي او له خپلې خوښې رسه سم خپرونې ګوري. دغه راز که وخت نه لري

کړي. په دې ثبت()کو ی يش د شته امکاناتو په رڼا کې خپرونه د ځان لپاره زیرمه 

 ور  کې مخاطب ا  نه دی، چې د خپلې خوښې و  خپرونې)خرب، باث، مرکې، 

.د  یف سټریم په پرتله ډرامې، رسیال( لپاره ټول کارونه پری دي او ټلویزیون ته کښیني

یوه ښیګړه دا ده، چې د خپرونې د سماليس ثبتولو لپاره د ډیبیټل ثبت  IPTV د



 111|    ټلویزیوين خربیايل

 

 

لري. تاسې په دغه ټلویزیون کې د یوې خپرونې د لیدو پرمهال  (VCR) اسانتیاوې

نور ا تیا و  څیزونه او خپرونې هم لټو ی شئ او کو ی شئ پر یوه وخت نورو چینلونو 

ته هم    شئ. په انټرنیټي ټلویزیونونو کې تاسې کو ی شئ خپرونه ودروئ، 

 .وځنډوئ، یا یې تېره کړئ او په خپله خوښه یې وګورئ

میلیونو اوښتی او  ۷۲د مخاطبانو شمېر تر ( IPTV) ا اوس په نړۍ کې دهمد

په انالیا ټلویزیون کې مخاطبان د خپرونو په  .دغه شمېر ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی

لیدو کې د انتخاب ترڅنګ، د خپرونو، فلمونو او اعالنېدونکو توکو د پېرنې امکانا  

یا  ویني او ئانټرنیټي ټلویزیون یې ټول جز  هم لري. که د چا کومه سندره خوښی ي،پر

.د انالیا ټلویزیون په رامنځته کېدو رسه د خپرونو د وخت، پیريې کو ی يش وی

خپرنیزو ځانګړنو، څرنګتیا، پوښښ سیمې، د مخاطب د ډول او عمرپه تړاو  –خربي 

هم مخ پر بدلېدو دي، ځکه په انالیا ټلویزیون کې د انالیا رسنیو  ا ولټاکل شوي 

، یا منت لوستو مساله د تګالرو په رڼا کې د مخاطب وخت او پر کمپیوټر د تصویرلیدو

  دقیزې باث او مناظرې و  نه وي. ۳۲په پام کې نیول کی ي او ښايي دلته یو ساعت او 

E بڼـه پـه  پـه انالیــا رسـنیو کـې د م ـالعې: ډولـه لیـدF,L,E,O  ډولونـو وېشــل

ډولـه م العـه یـا  Eکی ي، دا کار په انالیا ټلویزیـوين خپرونـو کـې هـم شـونی دی.  پـه 

کې لوستونکي د منت په رس کې مهم ټکي لـويل، چـې مـوږ یـې پـه سـخت Viewلید

لیډ تعبیروو. دویمه برخه منم او درېیمه پای دی. یانې مخاطب په دا ډول م العه او 

تصویر لیدو کې پیل، منم او پای ګوري، که دا درې برخې راښکونکې وې، مخاطبان 

کې نـه وي، هغـه یـوازې پـر د ټول تصـویر او خپرونـې لیـدو تـه جـذبوي، خـو کـه راښـکون

 خپرونه رسرسي نظر اچوي او بلې خپرونې یا بل چینل ته ځي. 
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Lپه انالیا رسنیو کې دا ډول م العه او تصویر کتل د رسنیو لپاره تـر : ډوله لید

ټولو بده وضع انځوروي. په دا ډول م العه او لید کې مخاطبان له لومړين تصویر او 

پریـ دي او پـای تـه ځـي. دا لکـه د خربلیکنـې تـاریخي منت وروسـته ټـول تصـویر او مـنت 

سـبک، چــې هرڅــه پکــې پــای تــه ســاتل کیـ ي او مهــم څیــز پــه پــای کــې کتــل کیــ ي. د 

انالیا ټلویزیون لیدونکي په دا ډول لید کې د خپرونې پیل نه ګوري، ځکه مهم توکي 

یـې  پکې نه مومي، خو ګوري، چې د خپرونې په پای کـې مهـم څـه شـته او کـه یـه؟ کـه

پیــدا کــړل کېــدای يش ستاســې خپرونــه لــه رسه وګــوري او کــه راښــکونکي څــه یــې ونــه 

 موندل، په یوه کلیک رسه یې تړي.

F په دا ډول لید کې مخاطبان ستاسـې د خپرونـې پیـل )سـخت لیـډ د: ډوله لی

او د موضوع سپړل( ګوري او نور یـې نـه ګـوري. د مخاطبـانو د راښـکون لپـاره ښـه  ره 

دغو دوو برخو ډېر کار ويش، ځکه ددغو برخو له کتلو وروسته مخاطبان داده، چې پر 

منت پای ته ځي. تاسې باید په لومړنیو دوو پړاوونو کـې هغـه ا باسـئ، چـې \د تصویر

 خپرونه او منت مو تر پایه وګوري یا ولويل.

O په دا ډول لید کې مخاطبان په رسرسي نظر له رس نه تر پایه پورې : ډوله لید

منت ګوري، بیا بېرته د پیل ټکي ته ګرځي. کېدای يش په دغه پړاو کې د ټولې  \خپرونه

خپرونې د لیدو یا منت د لوستو پرېکړه وکړي اویا د دایروي سبک په څېر په همدې 

رسنیو کې د مخاطبانو د لید او \کتلو او م العې بسنه وکړي. په انالیا ټلویزیون

بڼې مهمې دي، ځکه په دې دوو لید ډولونو کې هغوی په خپرونه، یا  Oاو  E م العې

د انالیا رسنیو  لوستلو پرېکړه کوي.،یا بیا کتلو منت کې پاتې کی ي او د پای ته رسونې،

او تولیدوونکي باید د مخاطبانو د لید ډول او  د م العې څرنګتیا ته په پام  لیکوا ن
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او تولیدي سبکونو ا تیا نشته، خو د وخت  ،خربي دلته د نویورسه خپرونې تولید کړي. 

 رسه باید په تولید کې د هغوی لید ډول په پام کې ونیول يش.نیوي نړیوال مخاطب په پام
 

 ویب ټلویزیون

کـــــې ډېـــــری رســـــنۍ د یوټیـــــوب پـــــه څېـــــر  (Web TV)پـــــه ویـــــب ټلویزیـــــون

ویـډیورشیکوونکو سـایټونو کــې خپـل اکاونټونــه پرانیـزي، یــا پـر خپلــه ویبپاڼـه د ټلویزیــون 

ثبتي او نوندۍ خپرونې ورکوي. په دا ډول ټلویزیوين خپرونو کې تاسې یوازې د خپلې 

 شبکې تولیدي خپرونې ورکوئ او د انالیا مخاطب لپاره کوم ځانګړی فورم او سبک

 نه غوره کوئ.
 

 Live Stream \ژوندی بهیر

په  یف سټریم یا نوندي بهیر کې د ټلویزیون او راډیو خپرونې په نوندۍ بڼه پر 

په  یف سټریم کې مخاطبان د یوڅه د کاپي کولو جوګه نه  .وېبپاڼه خپری يه ا وند

سټریم دي او هرڅه په مستزیمه توګه ویني او اوري. د نړۍ ټولې سرې رسنۍ  یف 

خپرونې لري. د  یف سټریم او عادي ټلویزیون ترمنم توپیر نشته، ځکه خپرونې د 

مخاطبانو له مداخلې پرته د خپل مهالویش م ابق خپری ي، خو امتیاز یې دادی، 

د .چې تاسې یې هرځای په خپل ایفون، ګلیکيس، ایپډ او کمپیوټر کې لید ی شئ

Ustream دما  تررسه کوي، د خپرونو په په څېر شبکې، چې  یف سټریم خ

 مزابل کې خپل ځانګړي فیسونه لري. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

۸ 

 په رسنۍ کې د خربیاالنو رول

په رسنیو کې د خربیا نو ا ا دنده د مخاطبانو د لیوالتیا و  پېښو او م البو 

ترمنم د خربونو په اوسمهايل رسنیز رقابتي پېر کې، چې د رسنیو  راغونډول دي.

ارزښت له ورځې او ساعت نه دقیزې او ثانیې ته را لنډ شوی، د خربیا نو کار ټول 

په منډه او د اطالعاتو پر چټک حصول او ویش را غونډ دی. مخاطبان هغو رسنیو ته 

لومړیتوب ورکوي، چې نر او په ښه کیفیت خرب ورکوي.په ټلویزیون کې د خرب 

 ک او د خربیا نو مسلکي عمل دی.کیفیت د خرب تصویر، ګرافی

د رسنیو لومړیتوب د خربیا نو مسلکي توب او ظرفیت جو ونه ده. ډېری 

رسنۍ د خپلو خربیا نو د ظرفیتونو پر پراختیا پانګونه کوي، خو اوسني رسنیز رقابتي 

بهیر ته په پام رسه، د ظرفیتونو ساتل او خوندي کول یوڅه ستونزما شوي دي. د 

دیریت او د و  امکاناتو او اسانتیاوو ویش خربیا ن دې ته هڅوي، چې له ادارو ښه م

 رسنیو رسه په اوږدو قراردادونو او یوه رسنیز مسوولیت پاتې يش.
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 ډېری رسنۍ خربیا ن د مسلکي و تیاوو پر بنسټ په حوزوي بڼه ګوماري. 

مسلکي  د حوزوي خربیالۍ ګټه داده، چې خربیا ن په ا ونده حوزه او څانګه کې

عمل کوي، خو زیان یې په یوې ځانګړې حوزې او څانګې پورې د خربیال د و تیاوو 

کې وي، په ( Gyration) مادودېدل دي. څومره، چې حوزوي خربیايل په څرخ

همغه کچه د خربیا نو و تیاوې او ظرفیتونه وررسه پراخی ي. په دا ډول خربیالۍ کې 

نیولې، تر وليس جرګې، جنايي پېښو او سیايس او خربیا ن د برشي حزونو له برخې 

 تولیدي خربونو پورې په ګردو خربي کاري برخو کې د کار و تیا او تبربه مومي.

د خربیال دنده تل دانه ده، چې یوازې خرب راو ي. تاسې کېدای يش یوه ورځ 

ربي رپوټ او فیچر جو  کړئ، خو په نورو ورځو مرکه، د جنايي پېښو خرب، پروفایل، خ

مستند یا بل نانر در سپارل کی ي. یانې خربیال باید د نورنالیزم له ټولو نانرونو رسه بلد 

 او په لیکوالۍ کې پوره مهار  ولري.

 

 د مسلک او شهرت اوج

د ټولنې پر بېالبېلو پېښو او مسایلو خرب جو اوی او له خلکو رسه خربې اترې د 

مل ګرځي، چې یو خربیال د خپل خربیا نو ورځنۍ چارې دي، خو څه شی ددې   

 مسلک او شهر   اوج ته رسوي ؟

 دا هغه پوښتنه ده، چې ځوابول یې د هر خربیال دنده ده.

که تاسې له ولس، چارواکو او نورو خربي او خربجو وونکو رسچینو رسه په 

ا یکه کې وئ او د ا یکو شبکه مو پراخه وي، تاسې د شهر  اوج ته رسېدای شئ. 

پر دې رسبېره، ولې او څنګه دوه هغه بنسټیزې پوښتنې دي، چې له نورو رسه 

یالۍ بنسټ دی. ستاسې کار متفاو  کوي. یادې دوه پوښتنې د څیړنیزې خرب
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څیړنیزه یا پلټونکې خربیايل سخت کار غوا ي، خو پایله یې د یوې رسنۍ او خربیال 

 د په لو اوي کې سر رول لوبوي.امد اعت

 

 څیړنیز کار، د بري الر

له پېښې رسه ( Investigative Journalism) څیړنیزه یا پلټونکې خربیايل

 اوونۍ، میاشت او کال کار غوا ي.  توپیر کوي، ځکه دا یو بهیر دی او بهیر ورځ،

څیړنیزه خربیايل، چې د خصويص رسنیو سا بلل کی ي، د یوې رسنۍ د 

اعتبار لپاره تر یوه میاشتني عادي او بیړين خربي پوښښ مهمه ده. ستاسې د کار 

دپایلې اعالن په ټولنه او نظام کې مثبت، یا منفي غربګون را پاروي او دا ددې  مل 

شاوخوا یوې اوونۍ پورې ستاسې رسنۍ د خلکو او رسنیو د نبو او ګرځي، چې تر 

بولیټنونو رسټکی وګرځي. په څیړنیزه خربیايل کې خربیا ن د پېښو نورې ته ځي او د 

پېښې هغه ا خونه را سپړي، چې تراوسه پټ پاتې شوي دي. د څیړنیزې خربیالۍ 

ټاکل کی ي، چې د خلکو لپاره هره موضوع او هره سونه و  نه ده، بلکې هغه سونې 

لپاره د ارزښت و  او راښکونکې وي.د کابل بانک ددرغلیو په تړاو د واشنګټا پوسټ 

 ورځپاڼې رپوټ د څیړنیزې خربیالۍ غوره بېلګه ده.

 

 د خرب مثبت او منفي اغیز

په خرب کې منفي او مثبتې دوا ې اغیزې شاملې دي. د کابل بانک ددرغلیو په 

ادي وضع بد اغیز پرېښود، خو په بل ا خ صافغانستان پر اقت تړاو د رپوټ خپرېدو د

کې یې ولس له هغو رازونو هم خرب شو، چې ښايي په نه ویلو یې له اقتصـادي پلـوه 

ګــڼ خلــک زیــامنا شــوي وای. پــه نورنــالیزم کــې عمــومي او مــا ګټــې بېلــې تعریــف 
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لـک تـرې کی ي، عمومي ګټې هغه مسایل دي، چې له ټول ولس رسه تړاو لري او خ

په مستزیمه توګه زیامننی ي، خو ما ګټې د ټول ملت په تړاو په یوه بېل تعریف کې 

و انـدې کیــ ي. د عمــومي او مــا ګټــو تــرمنم بایــد انــډول پــه پــام کــې ونیــول يش او د 

یوې په خوندیتابه رسه بله هغه له ګواښ رسه مخ نه يش. د کابل بانک په کړکیچ کې 

مـومي ګټـې دي، خـو د افغانسـتان مـا اقتصـاد تـه زیـان له زیان نه د خلکـو نغـورل ع

 اوښتل او د اقتصادي ناوریا راپورته کېدل د ما ګټو پر و اندې ګواښ دی.

او منفي دوا ې اغیزې  ېتاسې د غنمو بیې د لو ېدو په ا ه رپوټ ورکوئ، مثبت

پرځای پری دي. عام خلک پر دې مساله خواشیني کی ي، خو کروندګر، چې 

ې رسېديل له دې خربې خوشالی ي. دلته د خرب ماور ګټې دي. د یوچا حا ال  ی

 ګټې پکې زیامننی ي او د یوچا پرې خوندي کی ي.

په لویدیزو ټولنو کې د څیړنیزې خربیالۍ چاره ځکه ډېره دود او مخ پر وده ده، 

چې هلته ولسواکي واکمنه ده او د قانون له مخې چارواکي او مسوو ن مکلف دي، 

عا  ووېيش. دغه راز  د وروسته پاتې هېوادونو په څېر هغه ټولنیز، فرهنګي چې اطال 

او کولتوري بندیزونه هم خورا کم ترسرګو کی ي، چې دخربیا نو پر و اندې خنډ 

پېښوي، خو د افغانستان په څېر ټولنو کې یې وده کول ډېر کار او د ولسواکۍ او بیان 

 د ازادۍ   پراختیا غوا ي.

 :ې خربیالۍ رسه تاسې  ندې چارې تررسه کوئپه څیړنیز 

 له حکومت رسه د غل و سیاستونو په درک کې مرسته کوئ 

  له حکومت رسه مرسته کوئ، چې مفسدان وپېژين او قانون ته یې

 وسپاري

 له خلکو رسه مرسته کوئ، چې څه یې په ګټه او څه په زیان دي 
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 تصمیمونه ونیيس خپل سوداګریزنګه ه پانګوالو رسه مرسته کوئ، چې څل 

  له سیاستوالو رسه مرسته کوئ، چې څه ډول د حکومت پر و اندې خپل

 دریم ونیيس.

  تاسې د ناسمو اطالعاتو مخه نیسئ او خلک د پېښو له ا ا ا خونو

 خربوئ.

، من زي فکر، انع اف منل (Curiosity) له ستونزو رسه مبارزه، کنبکاوي

(Flexibility) ا یکو مهارتونه، نوښت، د ښه رپوټ ورکولو و تیا، ، ډله ییز کار او د

 او ښه اخالق، انډول ساتل (Fairness) پر څیړنه پوهېدل،  رب او اوسېله، نیاو

(Balance) د نظر او تالیل قو ، د هېواد تابعیت او ز ورتیا د پلټونکو خربیا نو ،

د مهمې ځانګړنې دي.د هېواد د تابعیت مساله ځکه مهمه ګڼل کی ي، چې 

افغانستان په اسايس قانون کې یوازې افغانان د دې حق لري، چې اطالعاتو ته 

 رسسی ولري. د  نورنالیزم د کارپوهانو په باور، ورځني خربونه، خپاره شوي توکي، 

یوه یا څو رسچینې او له اطالعاتو ناسمه ګټه اخستل په څیړنیزه خربیايل کې نه 

زو و اندې کول او خلکو ته د ا ا او پټو راځي، خو څار، افشا کول، د پټو حزای

څیړنیزه خربیايل د ټولنې  خپرېدا و  اطالعاتو رسول، د څیړنیزې خربیالۍ دندې دي.

او خلکو ا تیا ده او خربیا ن او رسنۍ د ولسواکۍ د څلورم ځواک په توګه یوڅارونکی 

کمیسیونونه،  رول هم لوبوي. موږ په وليس جرګه، مرشانو جرګه کې د څیړنې او پلټنې

ځانګړې ادارې، څارنوايل او تفتیش، پولیس او ګڼ نور ارګانونه لرو، چې د څیړنې 

چارې تررسه کوي. د خربیا نو رول پر دې ټولو ادارو راڅرخي او کوښښ کی ي پېښې 

په خپل ا ا ډول رسه خلکو ته ورسی ي.حکومتونه، موسسې،رشکتونه، قراردادونه، 

 همې رسچینې دي.مبرمان او نور د څیړنې م
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 :د څیړنې پرمهال

 سرګې خال ې او غوږنه څک وساتئ، هرڅه باید نور او په ځیر وڅیړئ 

  د خلکو خربو ته غوږ کی دئ، که مهمې هم نه وي، په دې یې مه خپه

 کوئ، چې معلوما  مو مهم نه دي.

  ا ا حزایق پیدا کړئ، هرڅه خپله وګورئ او د ټولو په تړاو اسناد راټول

 کړئ

  خرب ورکوونکو او خربجو وونکو رسچینو دوا و په تړاو پلټنه وکړئ او ښې د

 یې کره کړئ.

 حزایق له ن دې وڅیړئ او پر استناد یې کار وکړئ 

  یاتو ئله رسچینو رسه خپل معلوما  مه رشیکوئ، هغوی د موضوع پر جز

 مه خربوئ.

  هغه خلک چې پټ اطالعا  در کوي، مخامخ یې خربو ته ا  کړئ او که

 کی ي، مستند یې کړئ نه

  ددې لپاره ، چې مزابل ا خ مو په خپلو خربو کې راونه نیيس، یا یوه

رسچینه مو له خربو انکار ونه کړي، په هره مساله کې دوه او درې 

 رسچینېوغ وئ

  که ل  غل ي وکړئ مزابل ا خ مو ماکمې ته بیايي، څه، چې وایئ ثابت

 یې کړئ.

 اد یا جرم کې ښکیل وي، د هغه داسې څوک مه غ وئ، چې خپله په فس

 پر خربو څوک باور نه کوي

 د حزایزو راغونډولو پر وخت مالتړي اسناد هم را ټول کړئ 
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  د اسنادو ا ا کاپۍ تر سه کړئ، ثابتې یې کړئ او که په ځینو مواردو

کې رسچینې تاسې ته  سلیک در کوي، ستاسې ډېر مسوولیت وررسه 

 رفع کی ي.

 دی. تاسې باید له اعتباری رسچینو رسه وغ ی ئ، د  د رسچینو اعتبار مهم

هغوی نومونه ، ادرس او هرڅه باید یادښت کړئ. ستاسې دغه یادښتونه 

د څیړنې په اوږدو او یا هم که خربه ماکمې ته رسی ي، د مااکمې په بهیر 

 کې په کاری ي.

  له ګواښه مه ویری ئ. ځینې کسان به مو وګواښي، یا اعالنا  به درباندې

بندوي، یا وايي، چې دوسیه درته جو وم، تاسې دا هرڅه مستند کړئ او 

هر ګواښ یې ریکارډ کړئ. دا و  مسایل له خپلو مسوو نو رسه رشیک 

کړئ او کېدای يش د ا تیا په  ور  کې امنیتي ادارې هم پرې خربې 

 کړئ.

 د قانون په رڼا کې عمل وکړئ. په څیړنیزه خربیايل کې غیر قانوين کار نه 

 کو ی، ستاسې هر عمل باید د قانون په رڼا کې وي. شئ

  د مايل مدیریت کسان، د کمپنیو مشاوران، د ادارو سکرټران او د جګپو و

، د ګمرک نچارواکو یو شمېر ساتونکي، د سوداګرۍ خونې مسوو  

کارکوونکي، موټرچلوونکي، د هوټلونو کارکوونکي یا دا ډول نورکسان ټول 

 چینې دي.ستاسې لپاره ښې رس 

  غوږ ونیسئ. کېدای يش عادي کسان هم څه در کړي، تاسې، چې

 څومره چاته غوږ نیسئ هغوی د ز ه رازونه درته وايي.

  خربې اترې مستندې کړئ. په کس پسې ډېر مه شله کی ئ، وخت

کړي، مخکې له مخکې پوښتنې ورته جو ې  ورکړئ، چې ا تیا و  شیان در

 کړئ، چې څه درته راو ي.
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 کار وکړئ، خو پر دې هم وغ ی ئ، چې په خرب، رپوټ او څیړنیزه  ډله ییز

 خپرونه کې به څوک کوډ کی ي.

  که چارواکی یا رشکتونه معلوما  نه درکوي، د ما شورا د شکایتونو

اورېدو له کمیسیونونو، سیايس افرادو، اپوزیسیون او نورو ا خونو رسه 

 وغ ی ئ.

 بهر وي، د خربیا نو له بهرنیو ټولنو رسه  هکه د څیړنې کوم ا خ مو له هېواد

ا یکه ونیسئ، چې هغوی څیړنه درته وکړي. لکه یوه کمپنۍ وي مالیه یې 

 نه وي ورکړې او تښتېدلې وي.

  عما کار وکړئ. که یو رشکت بې کیفیته درمل جو وي او د ښو او با

 کیفیته درملو په نامه یې پلوري، مراجعه ورته وکړئ، چې کار در کړي.

داستاسې د څیړنې لپاره ښه  ره ده. یا تاسې د ترافیکو د رییس یا مدیر په 

تړاو څیړنه کوئ، مخامخ مه ورته وایئ، چې  یسنس په څو جو وې، ترې 

وپوښتئ، چې څنګه جو ی ي، پروسیبر یې څه ډول دی. په ډېره مودبانه 

ې او اديب نبه مه وررسه غ ی ئ، ځکه په دې  ور  کې پوهی ي، چې تاس

 موټرچلوونکی نه یئ.

 د خپلې څیړنې حزوقي ا خونه په خپل سالکار وګورئ 

  هرڅه روښانه ولیکئئګومان او اټکل مه کو ، 

  ،ځان ته د تېښتې ټولې قانوين  رې ولټوئ، هیې داسې څه مه وایاست

 چې سند یې نه لرئ.

  په ټلویزیون کې د تصویر د نشتوايل پرمهال ګرافیکي طرحې وکاروئ او

هرڅه پکې روښانه کړئ. د اسنادو تصویرونه واخلئ، دا ستاسې خپرونه، 

 رپوټ او خرب   پیاو ی کوي.  
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 بايد نه قانع کېدونکى کس وي. د نه قناعت مانا دا، چې د  خربیال

و لومړنوو توکو قناعت ونه کړي، م البو د غونډولو په برخه کې بايد پر ل و ا

پرځای او معزول شله و اويس، خو شله توب يې د حامقت په معنا نه 

په  څیړنې\وي.د هغه لېوالتوا او منډې تر ې کېداى يش د رپوټ

 ارزښتناکتوب کې رغنده رول ولوبوي.

 

 څوک دى؟ ښه خربيال

 :ځانګړنې و اندې کويد خربيالۍ  رښود د يوه ښه خربيال لپاره دغه  د رويټرز

 په لو  اواز خپله تېروتنه ومني او سمه يې کړي 

 .له ا خنووي نه ډډه وکړي او انډول وسايت 

  يا  «منافزت او دوه مخي»ته وښوي، چې په خپلو رپوټونو کې مدير

 ناغوړي او ټمبا نه کوي.

 د چارواکو او زورواکو پر و اندې خپلې رسچونې خوندي کړي 

  لوکي او له رپوټ نه رسمزاله جو ه نه کړيخپل نظرونه ونه 

 درواغ ونه لوکي او يا د نورو خربيا نو توکي پټ نه کړي 

 ځايه او منفي  سکاري ونه کړي په انځورونو کې بې 

  ،د رپوټ لپاره چاته بډې ورنه کړي او له چا بډې وانخا ) د لوونوانو

 (پوډريانو او... لپاره جواز درلودای يش

 موضوع پر مخونه، \زې راوي ونه اويس، بلکې د پېښېپه رپوټ کې يوا

 هم وغ ي ي. نورو ا خونوڅرنګتوا او 

 

 تیارسۍ اوسئ

 خربیا ن باید د رستېرو په څېر تیارسۍ وي. 
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ګرځند ټلوفون او کرېډټ پوښتنې،د پېژندګلوۍ ټول توکي دررسه واخلئ. 

. د ثبت او هد هکوچنۍ کمره هم ا ين کمرې ترڅنګ د معمولکار  بايد ولرئ. 

 .له پرمختللو موبايلونو هم کار اخستالى شئپر کمرې رسبېره تصوير لپاره 

 

 ګواښ لږ کړئ

په کړکېچنو حـا تو کـې د دوو کسـانو ملګرتوـا ياځـان تـه د ملګـري پوـدا کـول، يـو 

ډاډرامنځته کوي. دغسې د موضوع په موندنه کې هم مرستندوى متامو ي. له خپل 

په جګړه ییزو رشای و کې  چټکې پټېدا لپاره ځاى پودا کړئ. شاوخوا نه خرب اوسئ او د

ستاسې د خوندیتوب لپاره یوه ښه وسیله د خربیا نو خوندي واسکټ او خولۍ هم 

 دي.

 

 ځانوژنه مه کوئ خرب ورکړئ، خو

د ســونې يـــا پېښــې ځـــاى تــه نـــ دې شــئ، خـــو پــه لـــوى  س ځــان مـــرګ تــه مـــه 

ورکـــوئ.خرب ستاســـو لـــه نونـــد نـــه ارزښـــتناک نـــه دى، ځکـــه مـــړ خربيـــال رپـــوټ نيشـــ 

ځکه په جګړه ییزو حا تو کې هغوی د ډېر ډاډ مه کوئ،  امنیتي ځواکونوورکو ى. پر 

ا مزابل ا خ هدف هم امنیتي وضعیت پر کنټرول بوخت وي او بل پلو د جنګیالیو، ی

 وي. کېدای يش د هغوی ترڅنګ تاسې هم هدف وګرځئ.

 

 وضع له نږدې وڅارئ

یونیم ځل  ریون او مظاهرې په تاوتریخوايل او ي. دغه مهال تاسې ا یاست، 

چې خپل ځان، کمره میا او وسایل مو خوندي کړئ. داسې کار مه کوئ، چې څوک 

 د او پلــــی تــــګ موټرســــايکلمــــو یــــې ډبولــــو، یــــا د وســــایلو مــــاتولو تــــه پلمــــه وګرځــــوي. 
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تاسې د پېښې پوښښ مه  له ا ا ځایه د ځان اېستنې ښې  رې دي.تاوتريخوايل 

پری دئ، په یوه و  او خونـدي ځـای کـې کښـینئ او تصـویر واخلـئ. پـه تـاوتریخوايل او 

جګړه ییزو رشای و کې د ناستې او څمالستې کمره میني کوئ، په و  ه مو هرڅوک په 

 .نښه کو ی يش

 

 په نورو مه ډاډه کیږئ

د جګړې او تاوتریخوايل پرمهال هرڅوک د پېښې له ځایه پښې وبايس. تاسې 

په هیچا مه ډاډه کی ئ. دا فکر مه کوئ، چې مظاهره چیان به تاسې نه ډبوي، یا 

وسله وال به تاسې نه په نښه کوي، یا د تېښتې په حالت کې به امنیتي رستېري، یا 

اکونه ستاسې د حفاظت کوم چارواکی تاسې یوازې نه پری دي. امنیتي ځو 

 مسوولیت لري، خو، چې وضع نارامه وي، د رس غم باید پخپله وخورئ. 

 

 روحیه له السه مه ورکوئ

په تاوتریخوايل کې د بدو پېښو احتامل ډېر وي، خو تاسې خپله روحیه نوندۍ 

 وساتئ. 

که غوا ئ نوندی غ  او تصویر ورکړئ، یو و  او خوندي ځای وګورئ. د پېښې 

ه رپوټ مه ورکوئ، ځکه د تاوتریخوايل دوا ه ا خونه،  ریون کوونکي او وسله له منځ

وال او امنیتي رستېري مو پر و اندې خنډ جو و ی يش. وبه مو وهي، یا به کومه تی ه 

ته شئ او خپل رپوټ او سټنډ اپ ورکړئ. خ او مرمۍ ستاسې پر لور خ ايش. ل  ا  

مرکه اخلئ، ویره مه احساسوئ، په نرمه لهبه که د  ریون، یا د پېښې له منځه د چا 

 ورته ووایاست او ټاکا ځای ته یې بوځئ. 
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 شاځمکه موکنټرول کړئ

په ټلويزيوين نونديو خپرونو کې دا شـونتوا ډېـره ده، چـې بېځايـه تصـويرونه درنـه 

 لکـه د دوو خپاره يش، يا ستاسې ترشا داسې پېښه ويش، چې پـه کمـره کـې رايش،

یــا پــولیس او  ریــون کــوونکي پــر تاســې وار  ،ښــکنځل، ســپکې ســپورېکســانو جګــړه، 

د روحوه له  سه مه ورکوئ، خو کوښښ وکړئ  وکړي. که احتام ْ داسې څه پېښی ي،

 ناو ه تصویر د خپرېدو مخه ونیسئ.

 

 سټنډ اپ او تصویر وګورئ

یو شمېر خربیا ن د پېښو په ځای کې سټنډاپ ورکوي، خو، چې په دفر کې 

وري، یا یې غ  نه وي ثبت شوی، یا نورې ستونزې لري. مخکې له دې، چې د یې ګ

پېښې ځای پری دئ، خپل سټنډاپ او نور تصویرونه یوځل وګورئ. په دغسې حا تو 

کې ستاسې کمره میا هم کېدای يش وارخ ا وي، د خربیال په توګه باید دغو 

 مسایلو ته ستاسې پام وي.

 

 شمېرلې خربې وکړئ

هیې وخت کوښښ مه کوئ، چې په نوندۍ بڼه ډېر وغ ی ئ. له داسې کلیمو 

یا نبې ډډه وکړئ، چې پېښه له ا ا بڼې کړکیچنـه وښـوي. مـه وایاسـت، چـې مبـي 

چې چاودنې ټول کابل ولړزاوه، ووایاست، ټول وزیر اکربخان یې ولړزاوه. مه وایاست، 

 نور ټپیان دي.y او ه تنه مړ  x لسګونو کسانو ته مرګ نوبله اوښتې ده، ووایاست، چې

مخاطبان په بېځايه سپړنو رسنۍ د کړکیچ په رسنیز مدیریت کې مسوولې دي، 

چـا تـه بېځايـه د امنوـت او کـرارۍ ډاډ هـم مـه ورکوئ.پـه نونـديو  ، خـومه اندېښـمنوئ
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رپوټونو کې کېداى يش له پېښې ډېر ل  مالوما  ولرئ، خو ويندويان مو ډېر پرکرښه 

په دغسې  ئ.و خپلې خربې وغځيا پرده وسايت، دغه مهال ستونزمنه ده، چې تاسې 

حا تو کې ښايي ستاسو له خولې نه داسې څه ووځي، چې حزوزت به نه لري يا په 

ئ د شونتوا تر بريده له دغسې  څه ويلو ګومانونو او اټکلونو به و   وي، کوښښ وکړ 

 دغه مهال مو ترڅنګ نور خلک وغ وئ.ډډه وکړئ.

 

 هرڅه مستند کړئ

لــه ثبــو  پرتــه د چــا پــر  او مســتندې کــړئ.د عونــي شــاهدانو خــربې بايــد ثبــت 

خربو ډډه مه کوئ. که تاسې خپله هم څه لوديل وي، د ثبو  لپاره يـې يـو بـل کـس 

 .  باوري يشوغ وئ، چې 

 

 مخاطبان مه ځوروئ

 داسې تصویرونه مه خپروئ، چې د مخاطبانو ز ونه پرې وځوری ي. 

د قربانوانو بشپړه پېژندګلوي ونه کړئ، په دې به ډېرې کورنۍ په  وکوښښ وکړئ د پېښ

کله هم داسې نبه مه کاروئ، چې د یوې پېښې تایید او وير او ماتم کې ډوبې کړئ. 

به مو د مخاطبانو یوه برخه خامخا ځوری ي. دا کار د غندنه ترې انګیرل کی ي. په دې 

 خربیالۍ د تګالرو خالف دی.
 

 پر وخت الړ شئ

د پېښې، غونډې او مرکې ځای ته ناوخته تګ د ټنبلو خربیا نو کار دی. 

کوښښ وکړئ په ټاکا وخت غونډې ته    شئ او له ځنډ پرته د پېښې  انې ته 

)خولۍ او واسکټ( پاتې وي،  که خوندي جامهورشئ. په جګړه ییزو رشای و کې مو 
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دفر ته خرب ورکړئ، چې نر یې در ورسوي. په غونډه کې د لوګو لپاره ښه ځای پیدا 

کړئ، لوګو مو داسې کی دئ، چې په تصویر کې ښه رايش. یو شمېر رسنۍ کوښښ 

کوي، چې د نورو رسنیو لوګو یې په تصویر کې رانه يش. تاسې که لوګو مایک په سم 

ای کې ولګوئ، د کمرې له فرېم څخه نه وځي. دا چاره د هغو رسنیو لپاره یو ډول ځ

 تبلیغ دی، چې د پوښښ سیمه یې مادوده ده. 
 

 نوې څېرې پيدا کړئ

موضوع په ذها کې و ارزوئ او له ځانه وپوښتئ، چې د مرکې لپاره څوک غوره 

ـــا مراســـــمو کـــــې داســـــې کســـــان  کـــــړئ. څـــــه ډول پوښـــــتنې وکړئ.پـــــه خـــــربي غونـــــډه يــ

ولټـــوئ،چې لـــه موضـــوع رسه پـــه تـــړاو نـــوې څېـــرې وي. دا ډېـــرى برخـــه وال وي، نـــه د 

مرکه  ترېغونډې مسوو ن. ګوښه ځاى وګورئ، چې کړپ او کړوپ پکې نه وي، بوا 

نوي موضوعا  . دا تاسې ته ئواخلئ. پر غونډې رسبېره د ځانګړو کلوپونو هڅه وکړ 

او نوی خرب درکو ی يش.که موضوع مو د يوې ځانګړې سومې د خلکو په ا ه وي، په 

همغو خلکو پسـې    شـئ. د خوسـت پـه خلکـو پسـې خوسـت تـه مـه ځـئ، هغـه د 

خوست د موټرو په اډه کې موند ى شئ. يا که موضوع د ريړۍ چلوونکو په ا ه وي، 

 هغوى ستاسې ښه مرکچوان دي. 
 

 فکټورونه ولټوئقوي 

و  پوښــــتنې لــــه و  کســــانو وکــــړئ. پــــه داســــې ځــــايونو کــــې مرکــــې وکــــړئ، چــــې 

مخاطبانو ته د موضوع په لې د کې اغوزناک متـامو ي. د بېلګـې پـه توګـه، لـه مبرمـانو 

رسه په زندان کې. لوکوشا او د کلوپ اخستو ځای مو بايد راښکونکی وي. تل پر يوه 

 .ئځای کلوپونه او مرکې مه اخل
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 په موضوع پوه کسان وغږوئ

له هغو کسانو رسه مرکې مه کوئ، چې پر موضوع نه پوهو ي.د خربي غونډې 

ټول بهري مه ثبتوئ، مهـم ځايونـه يـې ثبـت کـړئ، نـور پـر حاشـووي مسـايلو کـار وکـړئ.  

لکه کلوپ اخستل، د خرب پر جو ښت غورکول او دغه راز نـور مسـايل.خربيال، چـې 

 ره يې بايد د خرب لوډ او د ګزارش د پولولو په ا ه فکر کړی  له غونډې دفر ته ځي، پر

وي.همــدا، چـــې دفــر تـــه ورســو ي، کســـټ کپچــر کـــړي او رپــوټ ولیکي.تاســـې ا نـــه 

ياست، چې يوازې چارواکي وغ وئ. د مالوماتو غونډولو لپاره ډېرې نورې رسچونـې 

ې خلـک هم شته. که مرکچي مو فني ا  الحا  کاروي، پرې روښانه يې کـړئ، چـ

 پرې وپوهو ي.د رپوټ له پول نه ترپايه پورې يوه سناريو ولرئ.

 

 څه وکړئ او له کومو ډډه وکړئ؟

د خپلو تېروتنو په ا ه روښانه عمل وکړئ.رويټرز د خپلې تېروتنـې د جـربان لپـاره 

تــر رسلوــک  نــدې بــل خــرب يــا (Correction) خربونــه او رپوټونــه پرلوکــه پرېــ دي او د

کــې د لــومړين رپــوټ تېروتنــې پــه نښــه کوــ ي. پــه دې توګــه  تصــاوحه رپــوټ خپروي.پــ

ا بــل بهــرين يــد رویټــرز مخاطبــان پــوهو ي، چــې پــه تېــر رپــوټ يــا خربکــې يــې تېروتنــه وه.

هره شیبه ګورئ، کـه تاسـې دا کـار ونـه  Advisoryاو  نوملړانانس د خدماتو  يخرب 

 ئ.کړئ کېدای يش ډېر مهم خربونه او  یف غونډې له  سه ورکړ 

 

 د رسچينې اعتبار

د رويټرز د خربيا نو په  رښود کتاب کې د رسچونې پر اعتبار، دقت او بې 

خربيال پخپله تر ټولو سره رسچونه ده. له پټې رسچونې  پريتوب ډېر ټونګار کو ي.
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ښکاره هغه غوره ګڼل کو ي. د رسچونې پر بنسټ، مخاطبان دا پرېکړه کو ى يش، 

خرب رسچونه څومره ډاډمنه او اعتباري ده. کله مو، چې چې ستاسې د رپوټ يا 

رسچونه يوه وي، څو رسچونې يې مه ګڼئ، يو شمېر خربيا ن د جملې د ښکال لپاره 

دغه راز د ویل کی ي، کېدای يش او دا ډول نورو هغو کلیمو له کارولو  دا کار کوي.

 ډډه وکړئ، چې ستاسې د خرب رښتینويل تر پوښتنې  ندې راويل. 

 

 ئبې نومه رسچينې مه کارو 

ټولو کمزورې رسچونې دي. له ناپېژاندو رسچونو هله ګټه  ناپېژاندې رسچونې تر

لوما  يې د عمومي ګټو د خونديتابه پـه برخـه کـې اغوزنـاک او ا،چې مخستل کی يا

په څېر نه وي.له رسچونې رسه تر خربو اتـرو مخکـې پـه دې   (On the Record ) د 

 :وکړئا ه سال مشوره 

 (  له رسچونې رسه مل  خپراوى On the record )  

 ( له رسچونې پرته خپراوى Off the record )  

 شاغاىل ، څه خپاره يش او څه نهد نه خپراوي و  توکي( )  

(  Cross-checking  س ته راتلـونکي مالومـا  بايـد لـه څـو رسچونـو رسه  )

تاسـې څـه انګـريئ. کـه شـک درتـه وګورئ. خپلې تبربې وګورئ، چـې د پېښـې پـه ا ه 

پوـــدا شـــو، بوـــا يـــې وګـــورئ، چـــې ښـــه پـــرې ډاډه شـــئ.د رسچونـــو د يـــادون لـــه لـــړوال 

( نـــه پـــه ګټـــه کـــو ى شـــئ،د رسچونـــې د  Hierarchy of Sources جو ښـــت )

نومښــودنې پرځــاى دهغــې ســومه يــا ماــدوده وښــوئ او پــه دې توګــه مخاطبــان ډاډه 

ري پـــــه ډول،ددې پرځـــــاى، چـــــې د کـــــړئ، چـــــې رپـــــوټ څـــــومره اعتبـــــاري دى.د ســـــا

  ئ:فغانستان بانک مرش ياد کړئ، ولوکا
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 ....اریانا نیوز ته وویلد افغانستان بانک يو تن چارواکي 

رويټرز هغه مهال خپل رپوټ يا مالوما  په يوې رسچونې رسه لوکي، چې 

رسچونه يې اعتباري او قوي وي. که بله رسچونه مو وررسه ونه مونده، عوني شاهدان 

 او کارپوهان وغ وئ. دغسې د رسچونې نوم ساتنه ستاسو اخالقي دنده ده.

 

 وينا اخستنې

کې بېځايه  سوهنه مه کوئ. که چېرې څه  «نزل قولونو»په وينا اخستنو 

معنا زيامننه  ا اتکراري پکې راغا وي، په سموايل او لرې کولو کې يې بايد 

 ،  ښوويل وي، تاسې ا ياستنيش. که رسچونې د خربو اترو پرمهال يو لړ حرکا

، خو هغه تصویري حرکا  مه چې د نزل قول راخستلو پرمهال يې خپاره کړئ

 خپروئ، چې ستاسې مرکچي پکې سپکی ي.

 بايد لنډ او اغوزناک وي؛ که اوږده وي اغوز يې کمو ي 

  زښت ډېر کړاى يشنزل قول د رپوټ او خرب ار 

  عاطفي ا خونهد رپوټ يا خرب (Emotional aspects )راوښوي 

 

 ښکیل ټول اړخونه وغږوئ

ـ ـ  کوښـــښ بـــه دا وي، چـــې د پېښـــې دوا و، يـــا ټولـــو ا خونـــو تـــه د نظـــرې ستاسـ

څرګنداوي حق ورکړئ. که د غوري د سمنټو فابريکې د تولوداتو په ا ه لـه نووکـو ډک 

مسوو ن بايد وغ وئ. رسچونه مو تر رپوټ خپرېدا مخکې رپوټ جو وئ، د فابريکې 

رپوټ ونه لويل. که ويې غوا ي مه يې ورکوئ او که ډېر ټونګار کوي يوازې خپـل نزـل 

 قولونه يې ور وښوئ اوبس.
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 انډول وساتئ

 ډېر ټونګار کو ي. «انډول ساتنې»وروسته پر  «پاملرنې»په رسنوو کې تر 

بايد څو بېالبېلې رسچونې ولرئ. له دې پرته به په تودو او  نبمنو مسايلو کې 

دا تور ډېر نر درباندې ولګوـ ي، چـې پلويتـوب مـو کـړى او رپـوټ يـا خـرب مـو مغرضـانه 

جو  کړى دى. په افغاين رسنوو کې د يو شمېر هغو ډېرى رپوټونه او خربونه له انډول 

تــر پوښـــتنې  پرتــه جــو ي ي. دا د رســنۍ بــې پريتـــوب او د خربيــا نو مســلکي و توــاوې

 ندې راويل. داسې هم نه ،چې په واقعوتونو کې دویم کس ته ډېر وخت ورکړئ، په 

دغسې حا تو کې يوه کوچنۍ اشاره بس ده. د ساري په ډول؛ يو ښکاره مبرم  وي، 

 .يا قاتل اود جګړې ا خ

 

 ئبې پري اوس

خربيال  بې پريتوب د خربيالۍ تر ټولو مهمه ځانګړنه ده. په رپوټ کې ا خنووى د

بې پريتوب تر پوښـتنې  نـدې راويل. داسـې څـه خپـاره نـه کـړئ، چـې څـوک مـو د چاپـه 

 مالتړ، پلوي يا ملګرتوا تورن کړي. 

 

 پټوئ!د نورو مطالب مه 

 غال په خربيالۍ کې د کمزورو او نامسلکي خربيا نو کار دى.

کلــــه، چــــې د نــــورو م الــــب را اخلــــئ يادونــــه يــــې ا ينــــه ده. د رسچونــــو لوکــــل 

( Code  او د رسچونو او مالوماتو ترمنم تړاو ورکول  تاسې ته دا و توا درکوي، چې له )

 له  سه ورکوي.دوا ه تورونو ځانونه ونغورئ. غله خربيا ن خپل اتبار او دنده 



 119|    ټلویزیوين خربیايل

 

 د چا سپکاوى مه کوئ

عکس، ( ډېرى د لوکنې،  Defamation يا  Libel سپکاوى او تور يا افرا )

 د تور خپرې شوې بڼې ته  نزل قولونو او کارټونونو له  رې کو ي.  تصوير،  ګرافوک،

(Libel)   وايي. په ډېرى هېوادونو کې د تور له امله ځورول شوي خلک د خپل

حوثوت رغونې لپاره شکايتونه کوي. تورونه او سپکاوى ډېرى د نامسلکي خربيا نو په 

 او سپکاوي هڅه نه کوي. رپوټونو کې رابرسېره کو ي. مسلکي هغه پر چا د تور

 

 ځان بلد کړئد کمرې له شاټونو رسه 

کمره او ویډیو ایډیټ بېل هرنونه دي، چې زده کول یې د خربیا نو لپاره مهم 

 .دغه راز خربیال باید د کمرې له دریو څیزونو ځان ډاډما کړي. غ ، فریم او رنګ.دي

هغه شاټونه او زاویې ، خو دلته یوازې يد کمرې شاټونه او زاویې خورا ډېرې د

 را سپړو، چې په ټلویزیوين خپرونو کې زیا  کارول کی ي.

 :مشهور شاټونه دا دي درېپه کمره کې  

  (Long Shot)-LSلرې تصویر 

 (Medium Shot)-MSمنځنی تصویر 

 (Close Shot)-CSن دې تصویر 

، يپه ګڼو نورو شاټونو وېشل شو د فا لې او سونې له مخې دا شاټونه بیا 

 :خربیا نو ته یې زده کول  زمي ديچې 

 Extreme close up shot (ECU) بشپړ ن دې تصویر 

 Very Close up (VCU) ډېر ن دې تصویر 

 Big Close up,Tight Close up (BCU) بیخي ن دې تصویر 
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 Close up (CU)  ن دې تصویر 

 Medium Close up (MCU)  منځنی ن دې تصویر 

 Medium Shot (MS)   تصویرمنځنی 

 Knee Shot (NS)  ګونډې تصویر 

 Medium Long Shot (MLS)  منځنی لرې تصویر 

 Long Shot (LS)  لرې تصویر 

 Extreme Long Shot (ELS)  بشپړ لرې تصویر 

 Full Shot (FS)  بشپړ تصویر 

 Master Shot (MS)   راځي یوشاټ کېټول تصویر، ټوله  انه 

 Two Shot, three shot(2S)  ونهتصویر او درې کسیز  دوه کسیز 

 Profile shot (PS) نیم مخ تصویر ، 

 Tracking Shot (TS) ې حرکت په حالت ک ، د خوځند تصویر 

 Establishing Shot (ES)  تصویر، د رپوټ تر ټولو مهم  پېژندګلویز

 تصویر دی، چې د پېښې او موضوع یو بشپړ انځور و اندې کوي.

 Top shot, Aerial Shot (TS or AS)  ،هوايي تصویر، له بام

 الوتکې، یا کرینګ نه د مظاهرو، غونډو او... تصویر

 Low Shotټیټ، چې تصویر پکې بدرنګه راځي ، 

 Over the Shoulder Shot (OS)  تصویر، د دوو کسانو له  وږېا

 منځه د یوه هغه د اوږې له ا خه اخستل کی ي.

 Detail Shot or Micro shot (DS)  تصویر، تر کلوز اپ  سپړیز

یا  ښکاره کوي. لکه په کلیپونو کې د یوه کس سکانس، چې ئزیا  د یوه يش جز 

 س خوځوي، یا یې د نکټايي یوه برخه، یا د رستېري په نښان کې د سیمه ییز پولیس 

 کلیمه.
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  Handheld Shot (HS) تصویر، د غونډې او  ریون هغه   يس

اخستي وي. دا ډول تصویرونه په رپوټ کې ډېر  تصویرونه، چې خربیال کمره په  س

 .کاری ي، په ځانګړې توګه د خربي ناستو په رپوټونو کې

 Head Room د کمرې له کادر رسه د رس فا له 

 Side Room  ،د څنګ فا له، په کلوز کې سایډ روم نه ورکول کی ي

 ښتې وي. خو په میډیم کې فضا ورکول کی ي او په میډیم کلوز کې باید اوږې رسه ن

 Foot Roam.تصویر د پښې پر لور زیا     نه يش، چې خرابی ي ، 

که چېرې خربیا ن د کمرې له شاټونو رسه بلد نه وي، نه يش کو ی هغه ډول 

 بل مخ کې)د شاټونو لپاره . تصویر تر سه کړي، چې دی یې د خپل رپوټ لپاره غوا ي

 انځور وګورئ(

 

 کړئ پوهځان په وسایلو 

 .ټلویزیوين خربیا ن باید پر کمره، ویډیو ایډیټ او اډاب پروګرامونو وپوهی ي

 ، ویډیو ایډیټر(final cut) ، فاینل کټ(Adobe premiere) له اډاب پریمیر

(Video Editor)   ،او د ویډیو ایډیټ له دا ډول نورو پروګرامونو باید پر یوه هغه

 چې ستاسې په رسنۍ کې هم دود وي، وپوهی ئ.  پر دې رسبېره ویډیو او نګر 

(Video Convertor)او ځینې نور کمپیوټري پروګرامونه زده کول  ، فوټوشاپ، ورډ

 ستاسې په لپټاپ کې .سفرونو کې په کار درځيورځني کار او هم  زم دي، ځکه په 

 باید دا ټول پروګرامونه انسټال شوي وي او پر دې رسبېره، پښتو او دري فونټونه، کلید ه

، دا ه ځئاو نور ا تیا و  پوستکايل دررسه وي. په بهرنیو سفرونو کې، چې د غونډو لپار 

ډول وسایلو ته خورا زیاته ا تیا پیښی ي. پر دې رسبېره، د کمرې کپچر  یا، ا تیا و  
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یا  ، چې په افغانستان او امریکاهوسایل، د برېښنا ا وند کارېدونکي وسایل لکه ساکټ

کې یې بڼې رسه توپیر کوي، دا ټول ستاسې لپاره مهم دي، چې په  نورو هېوادونو

 .بکس کې یې دررسه واخلئ

 

 په درکړل شوي تصویر کې د ټلویزیون مهم شاټونه تر سرګو کی ي

 

(پای)
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 په ښمر راغلې رسچینې

Millerson, Gerald; Jim, Owens (2005), Television 

Production: Asbury College, London, Focal Press 

www.tvjournalist.net 

http://www.desktop-documentaries.com 

http://www.tcij.org/The Centre for Investigative 

Journalism 

http://www.city.ac.uk/courses/postgraduate/broadcast-

journalism-television-journalism 

http://www.prospects.ac.uk/broadcast_journalist_job_d

escription.htm 

 ل، د رپوټ لیکنې ارونه: دانش خپرندویه ټولنه، پېښور۳۱۸۲سهار.نذیراحمد،  -

 ، نوې خربیايل: میوند خپرندویه ټولنه، کابل۳۱۸۳ریاض.ثاقب، ن:نذیراحمد سهار،  -

http://www.desktop-documentaries.com/
http://www.city.ac.uk/courses/postgraduate/broadcast-journalism-television-journalism
http://www.city.ac.uk/courses/postgraduate/broadcast-journalism-television-journalism
http://www.prospects.ac.uk/broadcast_journalist_job_description.htm
http://www.prospects.ac.uk/broadcast_journalist_job_description.htm
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 د لیکوال نور خپاره شوي کتابونه

 )انالیا خربیايل ) د انالیا خربیالۍ  رې چارې او له انټرنیټ رسه بلدتیا 

  راډیو، ټلویزیون، انالیا او چاپي خپرونو کې د رپوټ د رپوټ لیکنې ارونه ) په

 لیکنې په تړاو  رښودونه(

 )خرب څنګه ولیکو؟ ) د خربلیکنې تګالرې، سبکونه او  رښوونې 

 ډولونه(او  مرکه څنګه وکړو؟ ) د مرکې کولو  رې چارې 

 نبا ه ده، چې د اشتهار او  -څنګه ښه اعالن جو  کړو؟ )مارکیټنګ په عمل کې

 پر مسایلو راڅرخي(. بازار

  سخت او نرم خرب ) د سخت او نرم خرب ا  الحاتو تعریف، بېلګې او

 توضیاا ، نبا ه(

  رسنیزه څیړنه ) پر رسنیو، مخاطبانو او رسنیزو مسایلو د څیړنې  رښود کتاب

 دی، چې د اوسمهالې رسنیزې څیړنې تګالرې پکې روښانه شوې دي، نبا ه(

 اديب او ټولنیز کتابونه:

 لونګو ځونډی )شعري ټولګه( د 

 )د چینې تر غا ې راشه )شعري ټولګه 

 )هغه لیونۍ ده )د لنډو کیسو او طنزونو ټولګه 

 )د مساپرو دې خدای مل يش ) د شاعرانو پوژندګلوي 

 )نازنیا )نبا ل شوی ناول 

 )شی ان په ملر پریوتو کې )نبا لی ناول 

  معلوما (د رسوزرو  ندوق ) په څلورو ټوکونوکې عامه 

 )وزیرستان وروستی متځای ) تاریخ، څیړنه او تالیل 


