
 

  
  
  
  
  
    
  
  
  
  

      
     

  
 

         
 

  
  

       
 
  

   
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

لپاره افغانستان د

 جوونه سیشنرایوایز سیمهد

کتاب الرود یو  



    



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جوونه سیشن رایو ایز سیمه د  
الرود یو لپاره افغانستان د  

  
  

میاشت جوالی د کال زیدیز ۲۰۱۱ د   
  
  
  
  
  
  



  کورودانی
  

  .شوی دی تْالیف کارکوونکو په همکار او سال د انترنیوز د یرو نورواو دغه الرود کتاب د پریسا سعادتمند زیتوني لخوا 
  سکای دیزاین سراین کریستن انکرز :ېزاین
هاسسوسن  :اې 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د نیوאل پرمخت لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د نمایند  ،د امریکا د خلکو د سخاوتمندانه مالت په واسطه نشریهغه 
(USAID)  ه شوې دهپه واسطهد د البته ،جو په واسطه فرعي بودیجې دغي شمېرېپک # GEG-A-٠٠-٠٠٠٠٥-٠١-٠٠  

پک ، د امریکا د متحدو ایالتونو یا USAIDاو خاماخا د  شبکې په غاه دید محتوا په هکله یې مسولیت د انرنیوز . 
 .نه منعکسوي ونهنظر
 



 

   لیکل
  

 ٧ ...................................................................................................................................................................................... سریزه
ه اخیستالی ش هن خه ود٨ ........................................................................................................................ له دې الر 

 ٩ ..................................................................................................................................................................... پیل: لوم برخه
 ١٠ .............................................................................................................................................................. د رسالتنامې جوول

 ١٢ ..................................................................................................................... دخپل سیشن د تالرې د لیکلو اوند الرود
 ١٤ ............................................................................................................................................ رامنته کول ساختار د یوه نهاد

 ١٨ ........................................................................................................................... درخواست کولترالسه کولو لپاره  جوازد 
 ٢٢ .......................................................................................................................... اساسي تخنیکي موضوع انې: دوهمه برخه

 ٢٣ .................................................................................................................................................................. د سویو جوول
 ٢٧ ............................................................................................................................................................ ترانسمیر، انتن او پایه

 ٢٨ ....................................................................................................................................................... د وسایلو اکل د سویو
 ٣٣ ................................................................................................................................................. په سیمو کې د ثبتوني وسایل

 ٣٦ ............................................................................................................... د کارکوونکو او رضاکاراونو ارزت: دریمه برخه
 ٣٧ ................................................................................................................................ د کارکوونکو او رضاکارانو استخدامول

 ٤٣ ........................................................................................................................................... ؤلیتونهد رضاکارانو حقوق او مس
 ٤٥ .................................................... کارکوونکو او رضاکارانو ته زه ورکول تر و په اغیزه ناکه توه کارونه تر سره کي

 ٤٩ ................................................................................................................................................... رایو هولنیز: لورمه برخه
 ٥٠ ....................................................................................................................................................... ولنیزې رایو تعریفول د

 ٥١ .......................................................................................................................................................... د ولنیز ون پیاوتیا
 ٥٢ ................................................................................................................................... د یوه اغیزناک مشورتي بور جوول

 ٥٧ ............................................................................................................................... د واکمنو خپرونو جوول: پنمه برخه
 ٥٨ ....................................................................................................................................... پدې پوهېدل چې رایو ه شی ده

 ٥٩ .................................................................................................................. د رایو په خپرولو کې د سیمې د خلکو کیلول
 ٦٥ .................................................................................................................................................... د رایویي خپرونو فارمونه

 ٧٢ ....................................................................... د اورېدونکو سروې انې:  اورېدونکي ستاسو د سېشن په اه ه ویلی شي
 ٧٨ .................................................................................................................................................... مالي مدیریت: شپمه برخه

 ٧٩ ...................................................................................................................................................... :د مالي مدیریت تعریفول
 ٨٠ ................................................................................................................................................................. جوولد بودیجې 

 ٨٤ ................................................................................................................................................... :خپل تجارتي پالن جوول
 ٨٨ ..................................................................................................................................................................... د عایداتو  منابع

 ٩٢ ....................................................................................................................... اخالقي موازین او د رسنیو قانون: اوومه برخه



 ٩٢ .............................................................................................................................................................. اخالق: لومی برخه
 ٩٢ ................................................................................................................................................... :اصولو ېد چار چلند د 

 ٩٥ ....................................................................................................................................................... جدي اخالقي مالحظات
 ٩٧ ................................................................................................................................................... د رسنیو قانون: دویمه برخه

 ٩٨ ........................................................................................................................................................... مهم بنیادي جوتونه
 ٩٩ ............................................................................................................................................................... ممنوعیت او احکام

 ١٠٣ ............................................................................................................................................................................... :ضمیمه
 ١٠٤ ............................................................................................................................................................ دولیزو رسنیو قانون

 
 

 
  
 
  

 



 

   سریزه
  

 سیموېر افغانان په خپلو هر کال . ه راغالستته  الرود هد افغانستان لپاره یو په هکله سیمه ایز رایو سیشن جوونېد 
د سیمه ایزې د افغانستان په و و کې کال راهیسي  ۲۰۱۱له  .اخلي خوندخه له و خپلواکو رایو سیشنونو  کې د

د ودې یوه برخه ده او کور د ولې رسن د سدا السته راونه . وده د یادونې و کار دیاو خپلواکې رسن رامنته کېدل او 
  . رسن کې شامل دی سمیه ایزې رسن، دولتي رسن او سوداریزېدا رسنیز سکور په 

  

  :کو روانهکلمه کاروو ترو رسن داسې  "خپلواک"پدې الرود کې مو د 
شي او دهغو مسایلو په هکله  پوهېاتیا ورته لري ترو ولنې  ولنېچې کوم کوي رسن ولنو ته هغه معلومات واندي  . ۱

  .يې کېاغېزمن ترېدا ولنې چې تصمیم ونیسي کوم 
۲ . و پخپله رسنوند تصمیمونه نیسي ترا ي اوپخپله د خپلې خپرنیزې پالیسونه غوره کونه رپوالندي دا رپو تر پو 

اغیز  خپل نه ورکوي چې دا تصمیمونه تر توانته  نورو خلکوپیاوو خلکو او تنانو، د رایو سیشن  سنیزې پالیسر .راولي
  .الندې راولي

په واسطه  عامې رسن دخپلې مالیاتي او د پالیس اوند خپلواکیو .اخیستل شویخه له مفکورې رسنیو  عامو تعریف ددا 
په شمول ول دولتي  د امنیتي مقاماتو(، اجرایوي )پارلماني(قانوني : کوالی شيددغو دریو انو ترمن موازنه ترسره 

رسن اریانو ته فرصتونه ورکوي ترو دهغو شیانو په هکله چې  ایزې خپلواکېسیمه . انې) انقاضي(قضايي او ) مقامونه
ېولنو کې پې ي او ددوی پهي، د مسایلو په هکله خبرې اترې وکه زده ک او  نهادونوحکومت، مدني یې  نظرونهي یو
په زده که ییزه او اعتراف کوي چې سیمه ایزې خپلواکې رسن له ولنو سره وله ن پدې . وي ،نیوالو ولنو ته رند

  . مرسته کوالی شيهم اقتصادي ینت او سوله کې  پهروغتیايي پراختیا کې مرسته کوالی شي او 
 

یوه دا رایويي سیشن  اورایويي سیشن ولري  یوپه معنا ده چې نهاد سیمه ایزه رسن معموال د یوه داسې کوچني رسنیز 
ینې کوچني رسنیز نهادونه وده کوي او داسې لوی رسنیز نهادونه ترې . ار یا اروتي او یا نژدې سیمې ته خدمت کوي

د نوریو  واسطه او ینې وختپه رپیر ترانسمیرونو  د ینې وختونه( له یوه خه ېرو ایونو ته خدمت کويجوېي چې 
په حال کي پراختیا ددا الرود د نویو نهادونو لپاره او همدارنه دهغو نهادونو لپاره چې  ).سیشنونو د اضافه کولو په واسطه

خبرې اترې کوو چې یوه سیمه ایزه بحث او پدې الرود کې مو پدې هکله  .ور دیاو یا یې پراختیا کې ده  دي
همدې ولنو د او  السه کيالت تردخپلو ولنو م چې دا رسنخپلواکه رسن هغه مهאل نه بریال کېدای شي کله 

و د ون دولو ولنو د غهغه مهאل رېتونې خبرې کوي کله چې سیمه ایزې خپلواکې رسن . اتیاوې په پام کې ونیسي
 په ینو حالتونو کې. ، جنس او عمر یې په پام کې نه وي نیوليدری ،ولنیز پیینه لپاره پرانیستل شوې وي او نژاد، قبیلوي 

اخیستل د افرادو په واسطه  جوازدا  د ولنې د نهاد په واسطه او په ینو نورو حالتونو کې جواز دخپرېدلو خپرونورایويي  د
او  تالرو خبرې وکي او دعملي وسایلو، په توهسیمه ایز غ  سیشنونه کوالی شي دپدې دواو حالتونو کې  .کېي
یول یو خپلواک رایويي سیشن خپل ان د ولنې د یوې برخې په توه  .کيسره یوای په واسطه خپلې ولنې  خپرونو

په یوه ولنه کې له بلې ولنې سره  و رنوالیالسته راول د ولوددې . رامنته کوي او بیا دولنې د کلتور یوه برخه ري
مهم عنصرونه په ساده او دقیقه  پروسېددې دا الرود خو . او په یوه رایو سیشن کې له بل رایو سیشن خه توپیر لري

  . روانه کويتوه 
  



ه اخیستالی ش هن خه ودله دې الر  
ي یعني دولنې د مالت او پالن جوونې نهاد، د اتیا و لپاره بهیر روانه کوپیلولو  ددا الرود دیوه سیمه ایز رایو سیشن 

دا الرود د یوه . اوند اخالق او معیارونه روانه کوي وده او دخبریال سودارپرونې جوولو ستراتیژ، د د خاسباب، 
دهغو شیانو په هکله مهمې بلکې . سیشن د پیلولو او په کار اچولو لپاره د یو شمېر قوانینو په پلي کولو باندې ینار نه کوي

د افغانستان په نورو برخو  وولي مهم دي او تاسدا شیان  کوالی ش چېیې په هکله فکر  چې تاسو الروونې واندي کوي
پدې الرود کې د ولنو د مالت کوونکو، د سیشن د . له نورو ولنو خه نه تجربې زده کوالی شیاو ن کې 

لپاره معلومات شتون لري او تاسو کوالی ش ددې الرود کاپ  او نورو کارکوونکو فني کارکوونکو، خبریاالنو، ینومسئول
ئدوی ته ورک .  

 
تاسو او  متخصصین شیکې  او لنو معلوماتوالروونو  ،په محتوا یېددې الرود هره پاه ولولی ترو  کوالی شیتاسو 

دا الرود ستاسي طریقې ترنظر الندې نه  .د اتیا په صورت کې وخت په وخت پدې الرود کې فکر وکیکوالی شی 
تاسو ته یواې د یوه رایو سیشن د ستان په کوم ای کې یاست، نیسي او دا هم تر نظر الندې نه نیسي چې تاسې د افغان

ا ترو د. رامنته کولو او ددې سیشن کار ته د ادامې ورکولو لپاره د اساسي پاونو په پام کې نیولو سره الروونه کوي
ستاسو سیشن یاست او  جوېتاسو او ستاسو ولنه بې له شک پرته . د ولنې د کلتور یوه برخه وري رایو سیشن ستاسې

   .بریالیتوب غواوستاسو پدې سفر کې تاسو ته  .وي جوېبه ېر نوی او بې 
 

  :برخو وېشل شوی دیدا الرود په شپو 
ته پراختیا  سیشن رسالت د: لکه. نیسيترپو الندي  ي پاونهنلومد یوه رایويي سیشن رامنته کولو لپاره : لوم برخه

 او اکل یتونهمسئولاو دخلکو رامنته کول این قوانین لپاره  چلولود یوه سیشن رامنته کول،  ساختار د یوه نهاديورکول، 
  . اخیستل جوازفریکونسي د  او دخپرېدو خپرونو خپلو د

  .وسایلو د اکلو لپاره یو الرود دید او  وېزاین کول د ستاسو د سیشن د موقعیت اکلو، د یوې سویودا  :دوهمه برخه
همدارنه د کار سرته . ومارلو په هکله لن معلومات واندې کويد په کار باندې د کارکوونکو او رضاکارو  :دریمه برخه

رسولو په هکله او د کارکوونکو ترمن د اختالف رامنته کېدو په هکله دخبرو اترو کولو درنوالي لپاره لن معلومات 
 . واندې کوي
رایو نه ولنې ته  سمیه ایزه پوهه رامنته کوي چې باندې تمرکز کوي او پدې باندېپه سیمه ایزه رایو : لورمه برخه

  . ه رسوي او نه تنظیمېدای شي
خبرو  د رادیو پهدا برخه . دا روانه کوي چې تاسو نه په زه پورې او ور معلومات رامنته کوالی شی: پنمه برخه

د یوه مییم په توه، د خپرونې دجوېدو د نظرونو په توه او دهغه تصمیم په هکله د لنو : پدې توه شامله دهاتر کې 
  .سرته رسوالی شي ستاسو دولنې اتیاوېستاسو خپرونې آیا چې معلوماتو په توه 

په هکله  د بازار موندنېکوي، روونې ال پالن رامنته کولو لپاره سوداریزیوه ه مالي اداره روانه کوي، د : شپمه برخه
  . په کار واچول شيي چې د مالي راپور ورکولو لپاره داسې نمونې واندي کولن معلومات او 

په اخالقي  دا موضوع انې .کې مهمې موضوع انې واندې کوي په اخالقولوم برخه . برخې لريدوه : اوومه برخه
 .د افغانستان د ولیزې رسن د قانون په هکله مهم معلومات واندي کويدوهمه برخه . جوولو کې شاملې دي خپرونو
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 پیل: لوم برخه

  

  پیل :لوم برخه
  

هغه مهאل دا مهمه ده چې تاسو دخپل سیشن موخه . لپاره بېالبېلې موخې او دلیلونه لري خپل پایتبېال بېل رایو سیشنونه د 
  . کویاو نورو مسایلو په هکله فکر  ولوجو وه چې تاسو د ادارې، خپرونپه یاد ولری کل

  
  . ې ول یې بېالبېلې ې لريرایو سیشنونه شتون لري چوله بېالبېل  دلته درې

  
ددولتي رایو پایت ددې لپاره وي ترو حالتونو کې  ینوپه . او اداره کېي ددولت په واسطه تمویل دولتي رایو سیشنونه

دیوه خپلواک او عامه خدمت په توه کار ددولت رایو استازیتوب وکي او په ینو نورو حالتونو کې ددولت دنظرونو 
  . سرته رسوي

  
په . لپاره د افرادو او سوداریزو لو په واسطه کار کوي ترالسه کولو وشخصي دي او د  رایو سیشنونه سوداریز

  . کور سره سمون لريافغانستان کې زیاتره خپلواکې رایوانې له دې 
  

د غو په واسطه کار  سیمېیا د په واسطه نهادونو سیمه ایزود ر انتفاعي خپرنیز سیشنونه دي چې غی رایو سیشنونهسیمه ایز 
  ).ئدریمه برخه وور(کوي 

 
ودې په  رایو سیشنونه هم لرو چې د سیمه ایز يسوداریز سیشنونه لرو او کوچنمو په افغانستان کې  شمېر دولتي او 

  .حال کې دي
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  پیل: لوم برخه

  :پدې برخه کي به مو یوه کتنه وکو چې نه
o و نامهسالترته کرامن 
o  یشن پالیسدتهیوه س  و او خپو ل کارکوونکيپراختیا ورکتنظیم ک 
o  تنه لپاره  ترالسه کولو جوازد یوهوغووک  

رسالتنامې جوولد   
 

د ترالسه ددې سیشن او و جملې دي چې د یوه سیشن پایت  نامهرسالتدا . له ان سره لري نامهرسالت هیورایو سیشنونه 
له ولنې سره  او ې کويدتصمیمونو په هکله الرووند یوه رایويي سیشن  ه ه رسالتنامهیو .روانه کوي موخېو  کېدو

  . وروي دا سیشن دخلکو دون کولو لپاره آسان ددې سیشن په هکله پوه شي اوترو مرسته کوي 
  

چې دا رایويي سیشن به ددې ولنې  ئو د خپلې ولنې په هکله فکر وکن خپله رسالتنامه جوه کیددې لپاره چې تاسو 
ینې نور سیشنونه د . اتیاوې بشپې کيولې ېر سیشنونه هه کوي ترو د ولنې ک وي؟ خه له معنا  ولي لپاره

  .ې: د بېلې په توه. برخو باندې تمرکز کويېرو د ولنې په ولنې په یوه برخه یا 
 

   .د رسالتنامې جوولرایو  Our Town زمو ار د: بېله
یشن  یوه چې د افغانستان پهئ تاسو تصور وکیویي سي د یوه نوي راله غوا ارسهیلي کلي کې یوه لپاره  زمو

  . جوه کي رسالتنامه
  
  ننونې دولنې : پاو ۱

  :دا کلی الندې ننونې لري
 

انه/ سیمه  مشخصې ننونې 

 روغتیا
مو ددې مینو د مخنیوي . میندو مینېول د په تکراري زمو په کلي کې

 . درنوالي په هکله معلوماتو ته اتیا لرو

 کلتور

پېژندنه نشي ترالسه کوالی او سیمه ایزه او ملي کچه پههنرمندسیمه ایز
. رند نه دیکې  پردېزمو سیمه ایز ساز په هنرونو او کلتوري همدارنه 

مو . شوي دي راولچې مو یې اورو له پاکستان خه  ونهسازهغه ول 
 .مالت ترالسه کو ېر الغواو له خپل سیمه ایز کلتور خه 

 کرهه

په یزو دودونو په هکله معلوماتو ترالسه کولو ته اتیا لرو او یو کرهمو د نو
عاید ته و و او ترو خپلبېالبېلو بازارونو کې د نرخونو اکلو ته اتیا لرو 

     .پراختیا ورکو
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 واندې کیرندونې  مستقیمې ساده اوداسې چې ئ هه وک. ئننونې پدې ول جدول کې لست کد خپلې ولنې 
ولنې هر غيچې دی ورباندې وپوهې.   

 
  ورويته ور ولنې ننونې د رایو سیشن موخې د: پاو ۲

 چې واويیوې داسې رندونې ته هره ننونه خه  پاوله لومي  کوالی شي مسئولاو  بوردشورتي سیشن مددې 
له ننونو سره د ولنې د مخامخ کېدو په برخه کې ددې لپاره رامنته شوی دی ترو یو سیشن موضوع یې دا وي چې 

  .وکيمرسته 
 :رایو ینې موخې شتون لري زمو ار د دلته

 
I.  ولنې ددقیقو معلوماتو خپرولو له الرې د روغتیايي خدمتونو په هکلهد و ژوندزموسمول او د ناروغتیا د مخنیوي  دغ

 . کچه یولمیندو د مینې  دپه هکله ددقیقو معلوماتو خپرولو له الرې 
II.  ې ددودونوبریالیتوب تیارولو له الرې د سیمه ایز اقتصاد  وسیمه ایز بازار د نرخونو په هکله د معلوماتد او د نوې کره

 . ین ساتل
III.  ،یکو نیولوو سره د اخهله سیمه ایزو سندر غا یواکلو اورېدو تهسندرو  دهغوی له را او په دې برخه کې  د وخت

  .ساتنهاو  ر مالتد هغوی استعداد ته د ودې ورکولو له الرې د سیمه ایز کلتو
  . ئننونې د خپل رادیو سیشن موخو ته ورورو دخپلې ولنې

 
  ته کتنه کول بحث او خبرې اترې کول او بیا هغېد موخو په هکله له ولنې سره : پاو ۳
افرادو او لو سره  هغو بېالبېلو برخو له سیشن د موخو په هکله د ولنې د ددي ین مسئولاو  بوردمشورتي زمو ار رایو  د

به دا مهم پاو . و کې مرسته کوينهايي کولپه رسالت د رایو سیشن  کوم چې دپه غونو کې بحث او خبرې اترې وکي 
په به او همدارنه توه دخپلې ولنې استازیتوب کوي ا رامنته کي ستاسو د سیشن د رسالت په هکله چې په ریتینې 

  .يچمتو ک راتلونکي کې ولنې د خپرونو جوولو لپاره ون کولو ته
  
ای کولیو دموخې  په رسالتنامه کې :پاو ۴  

: کې یوای کوي په خپله رسالتنامههغه موخې چې بیا کتنه پکې شوې ده خپلې زمو ار رایو   
 

 
 

دا رایويي سیشن په همدې توه . زمو ار رایو، دولنې او رضاکار پر بنسونو باندې واله غیر انتفاعي رایو ده
زمو موخه داده چې د خپرونې جوولو له الرې روزنه، پوهاوی او تفریح رامنته کو چې همدا شیان زمو . کار کوي

جوول دي په انې توه د روغتیا او کرهې په برخو کې ترو  زمو موخه دخپرونې. په ولنه کې تنوع منعکسوي
مو غواو د هغو سیمه ایزو هنرمندانو لپاره فضا رامنته کو چې په . دعامو خلکو پوهاوي ته نوره پراختیا هم ورکو

  . نورو رسنیو کې یې ای نیمی پاته دی
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.ئچمتو وي نو د ولنې لپاره یې دالسرسي و ورو رسالتنامهستاسو کله چې   

  د تالرې د لیکلو اوند الرود دخپل سیشن
د تالرو دا وله دا روانه کوي چې کوم . مهمو سندونو خه ل کېي لهد رایويي سیشن لپاره تالرې الرود د 

دلته د تالرې . کي شامله دهددې سیشن په ولو انو او د تالرو دا وله . شي باید ترسره شي او کوم شی ترسره نشي
 ). هره موضوع ددې الرود په نورو برخو کې روانه شوې ده (شتون لري  یوه نمونهو عمده مطالبدد الرود لپاره 

  
I .منجمن  

a.  یتونهمسئولد مشورتي پالوي دندې او  
b . تونهمسئولد اداري کارکوونکو دندې او  
c .ه د  د کارکوونکو لپاره اوو لپاره فرصتونههمدارنولنې د غ ته کويو دتصمیمونو په  رامنکې مرسته  نیولوتر

 .ترسره شي
  
II. اداري او مالي  

a . ومارل رضاکارانود کارکوونکو او مسئولو، حقونو او دولو اداري کارکوونکو ا الرې او یتونو په شمول دوند ت
  .پای ته رسولو اوند قوانیند دادونو دکارکوونکو د قرار

b .یشن ددنالرو په شمول د مالي  د شیانو د  لپارهې س خوندي ساتلو  اسنادپېرلو په موخه د پیسو د ترالسه کولو د
  .اوند الروونې

c . یشن د وسایلو د لسددېسوالي په شمول دموجودرنوند لست د ت کولو دالرې ات  
d . یشن یې کارويالرې کوم چې ستاسو سونونو په هکله تریزو تدهغو اعالنونو او سودا 

  
III .ولخپرونه جو  

a . یشن دیويي ساخالقي اصوللپاره  خبریاالنود را  
b . وونې چېوالي په هکله الررن یشن د تصمیم دیشن به د یوه ساندې کوي کومې خپرونېدا سو.  
c.  ولنې شکایتونو ته د رسېدو والیدرن واب ویلو او 

  
IV .ري پراختیادد سوا  

a . یشن یېالرې کوم چې ستاسو سونونو په هکله تریزو تدهغو اعالنونو او سوداکارو 
  
 )ئنمونې ته مراجعه وک ١٠.pدالرود د تالرې(  
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پدې باندې متعهده ده چې دا به یو خپلواک سیمه ایز رایويي سیشن وي او ولنه به وکای شي له  زمو ار رایو
  . همدې الرې خپل غونه واوري او خپل ارزتونه، ې او هغه مسایل چې دوی ته مهم دي راژوندي کي

  
ولنې غي ددې سیشن د خپرونو  د. زمو ولنې ته السرسی. ۲د خبریالي غوره والی، . ۱: زمو مهم ارزتونه دادي

د قومي او جنسي تنوع موازنه . جوولو او پراختیا رامنته کولو په موخه د استعدادونو او نظرونو له الرې مرسته کوي
  . زمو د رسالت او لید لوري اساس دی

  
منجمن  

دغونې مشر، سکرتر (ې افسران په دې مشورتي پالوي کې در. د ولنې د اوو اداري غو مشورتي بورد زمو سیشن دی
ددې مشورتي بورد غي زمو په کلن غونه کې اکل کېي او دولنې . او لور نور غي شامل دي) او خزانه دار

دا مشورتي بورد تصمیم نیسي چې زمو سیشن به . ولو غو ته پدې غونه کې دون کولو لپاره بلنه ورکول کېي
یزو ایکو ته به نه پراختیا ورکوي، په کار ومارل به نه ترسره کوي، اداري نه پیسې راولوي، سودار

تالرې به نه رامنته کوي، د خپرونې جوولو لپاره به نه الروونه جووي، ددې خپرونې بیا کتنه به نه 
 . ترسره کوي او کلنی مالي رپو به نه چمتو کوي

  
  مالي او اداري

مشورتي بورد به د معاش لرونکو او رضاکارو کارکوونکو په هکله یو مناسب او روانه بهیر رامنته د زمو ار رایو 
ددایمي . کي او په دنده باندې دومارلو او ددندو رامنته کولو په هکله به هم یو مناسب او روانه بهیر رامنته کي

کارکوونکو په اکلو کې مشورتي بورد، ددې سیشن  ددې رایو سیشن د. کارکوونکو دندې به پراخه توه اعالنېي
 . دا اکل به د شخصي ایکو او طرفداري پر بنس نه رامنته کېي. مسئولین او ددې یپارمن انی مشر شامل دي

  
دکلني پرمخت رپوونه او مالي رپوونه به په کلن عمومي غونه کې واندې کېي او ولنې ته به د غوتنې پرمهאل د 

  .  السرسي و وي
  

  :ددې خپرونو جوولو لپاره متعهده ده زمو ار رایو
  
a .ي کويتونه ساتي او پیاوولنیز ارز کلتوري او داسې خپرونې چې زمو  
b . تونه پکېوي چې سیمه ایز نظرونه او ارزولو لپاره وهانو جوو داسې محتواداسې خپرونې چې افغانان د شپ

  . منعکس شي
c .ولو عمرونو لرونکي پکې په پام کې نیول شوي وي ې، ماشومان، نارینه او د داسې تفریحي خپرونې وي چې.  
d .ي، نورو هیوادونو او  داسې خپرونې وي چې دقیق، بې لوري او موازنهوار د خپل شوي معلومات ولري او زمو

 .افغانستان په هکله تحلیل له ان سره ولري

  زمو ار رایو: دتالرې دالرود نمونه
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e.واب ورکوونکې وي تیاوو تهولنې اد ه ایزې وي او زموداسې خپرونې چې زده ک.  
f . ې) که امکان ولري( داسې خپرونې چې د سیمه ایزو، منطقوي، ملي اووال یوالو سرچنیو پر بنسوي د ن.  
  

  سوداریزه پراختیا
زمو ار رایو به هغه خپرونې او محتواانې خپرې نکي کومې چې سوداریز اصل ته د شهرت ورکولو لپاره 

  .دخپرونو اوند مشروع مواد له منه وي
  

د مسئول یې د وسایلو اخیستلو لپاره کوي یواې د مشورتي پالوي او د سیشن ) مرسته کوونکي(هغه مرستې چې ونران 
 .له تصویب وروسته منل کېي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رامنته کول ساختار د یوه نهاد  
او د  وساتيددې سیشن د ننه او بهر ایکې  نه کوالی شي لې او افراد يی چې دا ساختارسیشن نهادي  د یوه رایويي

 ساختارخپل نهادي د رایويي سیشن اندازه  .په شمول په یو او بل باندې تکیه وکي ترمن د ایکو ینو او یپارمنونومسئول
د بېلې په . په هر حال که یو سیشن کوچنی، متوسط او یا لوی هم وي خو دندې پکې اینې او یو شان وي. متاثر کوي

سوداریزې  د ،مسئولد ، دخپرونو مسئولددې سیشن د توه ول رایويي سیشنونه یو کس ته اتیا لري ترو دا کس 
 . تخنیکي انجینر په توه کار ترسره کيد او  مسئول د انې

 
:یتونو په هکله نمونه يي الروونېمسئولد اینو کارکوونکو د دندو او په سیشن کې ستاسو   

 
  مسئول د سیشن
  ېونو باندې د والموازنې او انصاف پر بنس ،یشن لپاره د بې لوریتوب، خپلواکولو سره ددې سخپرونې په جو

 .ولنیز مالت رامنته کوي
  ولنې سره په همکار یو د له مشورتي پالوي اویشن لپارهراالرو  سوي او ددې تالرې جود پلي کېدو په ت

ا ته کوي هکلهرامن. 
  ي اووک و پرمختلو سره کار کوي تر یاالنو حقونهپه افغانستان کې دخبرله نورو رسنیزو  او خپلواکه رسن

 . وساتيخوندي دواه 
 یشن دد س ولنې ترمن یشن اوه تفاهم ته ادامه ورکوي ننه او د س. 
  وماري چې وداسې کسان په دنده باندې ېتینولي، همت، مسلکي تجربهپیاوری ،ینخالقیت  ، نظم اوهعالق ه

ریتینولي په انصاف او . نه وماريوشخصي ایکو او شخصي و پر بنس کارکوونکي په دندو باندې د. يلرو
  . درناوي کولو لپاره هوي ول کارکوونکي د یو او بل د اداره کوي اوسره کارکوونکي 

  او غوره مالي ریز پرمختد سوداوي منجمنت جوین یشن ماليله الرې ددې س. 
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  تهرامن ایشناريقوانین او مقررات  کوي چې دا س.  
مسئولد خپرونې   
  ولو فارمتونو دخپرونېته پراختیا ورکويجو. 
  وماري او اداره کويلپاره د خپرونې کارکوونکي او رضاکاران. 
 وي او اداره کويد کارکوونکو او رضاکارانو مهאل وېشونه جو. 
  ولارنه کوي کوم چې خپرونه جو متاثر کويد هغو تمایالتو. 
  وندو دپورې  اسنادو په نېخپرودارنه کوي همداسې آرشیف اود ساز تنظیم شوو فایلونو، د ا نورو.  

  
مسئولپراختیا  سودار او بازار موندنې دد   

  یشن لپاره ددېریز پالن ته پراختیا ورکوي اوساري یې یوه سودا 
  یشنته د پراختیا ورکولو له الرې د س ته کويد نرخونو کارتونو او ستراتیژو د  عاید رامناورېدو خپرونې د تر

د نرخونو د کارت بېله . لپاره وپلوري (PSAs)نو د اعالنونودعامه خدمتو همدارنه اولپاره  وخت د اعالنونو
 . ئالندې وور

  ه  او فرصتونودترالسه کولو او همدارن نې ترسره کويد مالي مالتې واب ویلو لپارهونرانو ته د. 
  ته کوي چې پدې هکلهرامن ایشن د مالي مالتکوونکو له س تیاووه .سره سمون لري اریزې  او همدارنسودا

 . يشچمتو او رپوونه  ي ادامه وموميسودار ترو کوي،ایکې اداره 
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 نرخونو دکارت نمونهد 

 

 
                       د نرخونو دکارت نمونه 

 زمو ار رایو
 

 اضافي دقیقې
 

 د ایکو اندازه لوم دقیقه

۷.۵۰  ثانیه/ افغان ثانیه/افغانی۸.۳۳  ورو پورې۷ور تر۱له   

۶.۶۶  ثانیه/ افغان  ۷.۵۰ثانیه/افغان ورو پورې۱۴خه تر۸له   

۵.۸۳  ثانیه/ افغان  ۶.۶۶ثانیه/افغان ورو پورې۳۰خه تر۱۵له   

۵:۰۰  ثانیه/ افغان  ۵.۸۳ثانیه/افغان ورې او له هغې ېرې ورې ۳۱  

 
  تخفیف  ۵۰٪ثانیو پورې د کارت په نرخو کې  ۳۰خه تر  ۱۵له  :د اعالنونو نرخ ** 

  
:تولیداتي خدمتونه  

، (actors)لیکل، لوبغاي scriptپدې نرخ کې سکرپت . دی افغان۱۵.۰۰۰پورې  دقیقو ۳۰خه تر  ۱۵دتولید نرخ له 
  .له سویو خه ه اخیستنه، غ ثبتوونکي او اییت کول شامل دي

  
 یرامې لیکالی، تولیدوالی او ا یوييې راوند اعالنونه او لنریز اعالنونه، دعامه خدمتونو ایو سوداار را زمو

 . کوالی شي
  

یکه ونیسئ مهرباني وکئد نورو معلوماتو ترالسه کولو لپاره ا:  
  زمو ار رایو

  د سوداریزې پراختیا مسئول. اغلی نجیب نجیب
+٤٥٦٧ ١٢٣ ٧٩ (٠) ٩٣ 
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مسئولانجینر یا تخنیکي   
 وسایل پېري، ترمیموي او ساتي. 
  یشندنالس س  اريه اواري همدارن د خپرونو معیار. 
  ېد هغو کارکوونکو او رضاکارانو لپاره تخنیکي روزنې چمتو کوي کوم چېووکیو او د ثبت وسایل په ، س

 . کار اچوي
  ولو د د خپرونېجو دیپار وندد منکوي وا تیاوو مالتیو لکه . تخنیکي اوبرابرولد بېالبېلو خپرونو لپاره س

 .کولترسره له لېرې خه ثبت کول او خپرونې او   
 ه کوي  د نوې تکنالوژو پیغامونو خدمت: لکه(په هکله زده کوابونه محاورويلیکلي پیغامونه، ، ونهدلن IVR ( دا

 .سیشن کوالی شي دخپرونې جوولو ته پراختیا ورکوي  
.د لوی سیشن لپاره ده هاو دوهم دهلپاره د کوچني رایو سیشن  لوم  بېله: دلته د نهادي ساختار دوه بېلې شتون لري  

  
 

کوچني رایو سیشن نهادي ساختار یوه د  
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ولنه

د سیشن مسئول
  اداري مدیر)سوداریزه پراختیا(

تخنیکي/انجینر دخپرونې مسئول  

خبریال/اعالن کوونکی
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ساختاررایو سیشن نهادي  یوه لویه د  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

  

  

 

درخواست کولترالسه کولو لپاره  جوازد   
  :واندې له دې چې یو رایو سیشن په افغانستان کې خپرونې پیل کي باید

  ولري جوازدخپرونې یو ) ۱
  .ولري جوازد خپرونې د سینال لپاره د فریکونسي ) ۲

دهغه . له دولت خه د خپرونې لپاره د اجازې غوتنه کوی نوترالسه کولو لپاره درخواست کوی جواز کله چې تاسو د 
او د لرلو په درخواست کې دغوتل شوو اسنادو دسپارلو د توان  په ترالسه کولو کې لول کېي جواز هیو چې د ،وخت

په افغانستان دلته  تر ېرو شیانو پورې تلې ده، ،په شمول دتوان لرلو ترالسه کولو لپاره د پيسو د سپارلو د جواز فریکونسي د
  :شتون لري یعني په اوسني حال او په راتلونکي کي،او فریکونسي ترالسه کولو لپاره دوې کنالرې  وازجکې د 

هم بدلون راتالی  کې تالرواو  و پاونومشخصپه  کې بدلون راتالی شي اوو چې په کنالرئ په یاد ولرئ وکمهرباني 
ترالسه کولو لپاره درخواست کوی نو مهمه داده چې تاسو د ېرو اوسنیو کنالرو  جوازد  کله چې تاسو د خپل سیشن. شي

د سیشن مسئول

سوداریزه پراختیا

 اداري کارکوونکي

دخپرونې مسئول

مشر انجینر

دخبرونو مسئول

کارکوونکيفني   

 د سپور مسئول

پرویوسران کوونکي اعالنخبریاالن  

ولنه
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لهاو کله چې . ئپه هکله معلومات وغوا ولنې یوه هغیر انفرادي  په پالن ولري چې ده درخواست لپار جوازیوه د تو
  . کې ثبت شيوزارت  عدلیه سپارلو واندې پهددرخواست له  جوازد وکي نو دا له باید 

  
  پیل

 :کنالرهپه اوسني حال کې د جواز ترالسه کولو 
  
 درخواست لیک د. ۱

د افغانستان دخپلواک ملي رایو د اطالعاتو او کلتور په وزارت کې ) په انفرادي یا له ایزه توه(  دي درخواست کوونکی
   .ته یو لیک وسپاري مسئولعمومي دکمیسیون تلویزون 

 
  :پدې لیک کې به دا شیان شامل وي

  یشن نوم دس  
 یشن موقعیتد س  
  ویشن لود س)logo(  
 ر نومیرتبه ا د خپرونو د لو  
 د نهاد چار  
 یشن د وسایلو لستد س  
  ترالسه شوو بودجو اندازه او د بودجه ورکوونکو نهادونو نومونهد  
  ه اچول شوې ديې په تویشن کې(د هغو پېسو اندازه چې د پانریز سې په سودایوا(  
 لو قیمتد کار پرمخ و  
 رانو د مرجع لیکیرتبه ا او لو د موجوده رسن  

 
  د درخواست کتنه .۲

السلیک شوی لیک بېرته دا کمیسیون . یې وري او السلیک کويدرخواست دا کلتور وزارت کمیسیون د اطالعاتو او 
  . درخواست کوونکي سپاري

a .   یکو ریاست د جوازالسلیک شوی لیک ددي درخواست کوونکییوالو ایو تلویزیون د پالن او نافغانستان د ملي را 
  :سپاريوله دوه نورو اینو سندونو سره یوای ته  ورکونې دفتر

i . تذکره(د افغانستان د تابعیت سند(  
ii .ه ایز سند یا  ورنالیزم له یوه داسيد ژخه چې په رسمیت پېژندل شوی وي زده ک يپه پوهن د رسن

  .تجربې لرلو سند برخه کې ددرې کلنې
 
دا . کمیسیون ته سپاري صالحیت لرونکي خپلواک ملي رایو تلویزوند د افغانستان ورکولو دفتر نوموي اسناد د جواز    .۳

  :دوه اسناد ترې غواياسناد وري او درخواست کوونکي دکمیسیون 
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a .یزان یو تولید، (دهغو مشخصو وسایلو : تخنیکيورتد ستفصیلي لست چې دا  )، انتن او همداسې نورورانسمی      
   .سیشن به یې وکاروي

b . چې ت یو داسې چاردکارکوونکو دندې پکې شاملې ويدنهادي جو.  
  
چې د فریکونسي د انتیاوو  باید تخنیکي یزاین او نهادي جوت (ATRA)ظیماتي اداره تند افغانستان د مخابراتو   . ۴

  . فیس جمع کولو واندې تصویب کي او له السلیک کولو د فریکونسي پربنس وال دي
  
  .ته وسپاري او د تسلیمي یو سند دي ترالسه کي ATRAدرخواست کوونکی دي د فریکونسي فیس    .۵
  
بیا دا دي وروسته . وسپاريدرخواست کوونکی دي د تسلیمي سند د مخابراتو وزارت د رایويي نظارت ریاست ته    .۶

د سره یو ای  )اینو اسنادوله ولو ( لیک د فریکونسي له جواز او اصلي درخواست ریاست یو تصویب کوونکی
  .ورکويافغانستان دخپلواک ملي رایو تلویزون هغه کمیسیون ته وسپاري چې خپرونو ته دجواز 

   
دمالي شتمنی په درخواست کوونکي دملي رایو تلویزیون د کمیسیون د جواز ورکونې دفتر خپلواک دافغانستان د    .۷

د مالیې له وزارت خه د رپو ورکولو غوتنه کوي او همدارنه له ملي امنیت خه ددرخواست کوونکي د هکله 
که درخواست کوونکي د یوه سوداریز جواز : یاددات[ . په هکله د رپو ورکولو غوتنه کوي پیینيجنايي 

  .]خه رسمي لیک ترالسه کي کوونکې ادارېد افغانستان د پانه اچونې له مالت غوتنه وکي نو باید ترالسه کولو 
 

 افغانستان د خپلواک ملي رایو تلویزیون د جواز ورکونې دفتر د بیا نو پاک ثابت شوچې درخواست کوونکی  یول   .۸
  .ورکويیوه پاه  دخپرونې دجواز په توه درخواست کوونکي ته

 
دا جواز هغه مهאل لغوه کېدای شي کله چې راجسر کوونکی کس یا نهاد خپل فعالیتونه د راجسر له نېې  :مهمه یادونه
 . میاشتو پورې پیل نکي ۹وروسته تر 

 
  کنالرهجواز ورکولو په راتلونکي کې د

دا الندې کنالره یواې وروسته له دې . له پورتن کنالرې خه توپیر لري جواز اخیستنېدا کنالره د اوس لپاره د 
لکه دهیواد د ولیزو رسنیو په قانون ( نوی کمیسیون جو کياوند افغانستان دولیزو رسنیو اغیزناکه تمامېي کله چې 

 ۷ددې الرود  لپاره ترالسه کولود ولیزو رسنیو دکمیسیون په هکله دنورو معلوماتو ) مشخص شوی دیکي چې  ۲۰۰۹
ئبرخې ته مراجعه وک.  

 
  د درخواست لیک. ۱

د اطالعاتو او کلتور وزارت ته دخپرونو د خپرېدا د جواز ترالسه به  یو لیک) له یوه که فرد وي یا(  درخواست کوونکی
  .کولو لپاره ترالسه کوي
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  :پدې لیک کې به دا شیان شامل وي
 درخواست کوونکي نومد 
 رسالتنامه 
  یشنموقعیتد س 
 یشن موخې او مقصدونهد س 
 ویشن لود س )logo ( اپهاو 
 تمویل کوونکې سرچینه او د سرمایې اندازه 
 ول او شمېره د تخنیکي وسایلو 

 
 .ته ورروي (MMC)د ولیزو رسنیو کمیسیونوزیر دا درخواست کوونکی  .۲

 
  :کويله الندې ایونو خه د تصفیې غوتنه د ولیزو رسنیو کمیسیون . ۳

a .د مالیې وزارت  
b .د عدلیې وزارت  
c .د امنیت ملي ریاست  
d .ISA )ر کويراجس ریزې کمپنددولت هغه اداره چې سودا(  

 
 په هغوتصویب لپاره ددرخواست سپارل یا نه سپارل  له خوا داطالعاتو او کلتور وزارت ته دکمیسیون د د ولیزو رسنیو . ۴

  .شمېره کې شوې ده ۳په پورتن  یادونه یې  معلوماتو باندې وال دي کوم چې
  
   د سته د فریکون  (ATRA)ېد افغانستان د مخابراتو تنظیماتي ادار که وزیر درخواست تصویب کي بیا دا درخواست. ۵

  .کېي راجعکولو او جواز ترالسه کولو لپاره  اني
   
دي د فریکونسي درخواست بشپ کي او فیس دي ونسي د السرسي لپاره تیاره وه نو درخواست کوونکی که فریک. ۶

د  تهوزیر  مخابراتو او معلوماتي تکنالوژ د فریکونسي جواز د (ATRA) هد افغانستان د مخابراتو تنظیماتي ادار. وسپاري
  . نهايي تصویب لپاره سپاري

  
راجسر شوی شخص یا نهاد خپل فعالیتونه د راجسر له نېې دوه کاله  لغوه کېي کله چېجواز هغه مهאل  :مهمه یادونه

 .وروسته پیل نکي
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  اساسي تخنیکي موضوع انې: دوهمه برخه
  

کارونو  د دهغې خپرونو د وېش اوهغې د  د ارچوب،هدچد رایو پرتله  په سره  -لکه تلویزون –له نورو مخابراتي تکنالوژیو
تر ولو  .شي باندې بدلېدای شيیوه پیچلي  په زاینونه له یوه ساده شي خهید رایو سیشن  .سرته رسولو نرخونه ی ديد 
انتن، غ چې له  شامل ديآله  ترانسمیرداسې یوه د برېنا  د برېنا سرچینه او د یې کچې ېر ساده تخنیکي ېزاین کېپه 

ول ترتیب به ستاسو د خپرونې فارمتونه. وي ېلثبتوونکې آلې او میکروفون سره ت ونو، ساز او البته دامکس  وازونواو آ دغ
(mix) يېر  .کېدل محدود کتيدته کولو لپاره تاسو کوالی شی  او پیچلي زیات نغمکسر ترتیب رامنmixer سي ،

په مستقیمه توه ستاسو تر یزاین او دهغو وسایلو تر  ونهستاسو نرخ. لیفون اضافه کی، کمپیور او ت CD playerي پلیر 
  . لپاره اکلي دي (install)کوم چې تاسو د انسال تل کېيولونو پورې 

  
  :کوالی شی نهتاسو دا برخه پدې هکله بحث او خبرې اترې کوي چې 

 یته کیو رامنوخپله س 
 ری، انتن او پایه خپل ترانسمیانتخاب ک 
 ییو وسایل انتخاب کود س 
 نې د وسایلو ووتپه سیمه کې د ثبوی برابرېې کک 
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  سویو جوولد 
چېرته وي، ومره لویه به وي او نه به دا سویو به نیسی چې  به دا ول تصمیمونه نوکله چې تاسو خپله سویو جووی 

باندې اغیز وکي که دولنې غي دون کولو توان ولري یا دون  اختیاراتو پهي ترو ستاسو د خپرونو ېزاین شوي و
  . کولو توان ونلري

 
:داسې موقعیت واکی چې دخپلې سویو لپاره   

  ای شیپه آساني سرهي او خبریاالن ومومی پکې وکولنې غ دخپرونې لپاره میلمانه، د. 
 که له . آرام ويېر وي ونهکې غ ته نژدې ودان ک مارکی خه ازدحام. 
 ینه وو لپاره خوندي وي د ماشومانو او. 
 خه بې برخې وي وي چې له فزیکي توان د هغو خلکو لپاره د السرسي و. 

 
 :په ودان کې د سویو لپاره داسې ای واکی چې

  ې کچېشویسختو موادو   دداسې لو خه جو دي ونه وي چې بهرني غيپرېنیو ته ورسېوپه س. س من
 .ېره کلکه توه پکې کارول شوي وي

   خله ېدوې په توکه. ه ژغورل شوی ويخویو لپاره : د بېلومکې الندېباید د سایونه د اکل شي غورهو 
یو او دیوالونو کد ککه هغه ایونه چې د مکې له سطحې سره برابر وي د برینايي جنراور او مورونو غونه 

  . ثبت له غونو سره یوای کېي سویو د له الرې دسویو ای ته د ننه کېي او د
  يتازهه د .هوا پکې وچلې ای  ساتونکیکارکوونکو او وسایلو لپارهانې چې . ويیوورمې او هغه س مرطوبې

تاسو کوالی شی یو . وي ناآراموونکېوي کوالی شي ستاسو د وسایلو وخت لن کي او دکارکوونکو لپاره 
 . رطوبت وچ کيوکاروی ترو یا پکه  نایرکنیش

  یو تاسو سهغه اندازه چېوای د سیزایند ۱۲  :ورسره یو شان وي x ۱۲  ه۴(فوx۴ یو د خونه ) مترهود س
  ).ئالندې وور. (ل کېي ای مناسب او سترخونې لپاره د سینال 

 کر کي نه وي ې سره په وي او له کلی . په مالي لحاظ د السرسي و ه وي خوی کرایه یې د امکان تر اندازې
چې له سیاسي لو او دولتي مقاماتو سره ئ له قرار داد کولو خه ه وک دهغو ودانیو د کرایه نیولو. ای وي

مه  د ودان له مالک سره داسې قراردادونهولو غوره کار دی خو  شخصي ملکیت په کرایه نیول ترد . شریکې وي
 .  کې مداخله وکيپه خپلواک اصولود اوندو  د سیشن د ژورنالیزم او خپرونوستاسو  ترسره کوی چې

 
 د خپلې سویو یزاین کول

: د بېلې په توه. ئیزاین کولو پر مهאل فکر وکدخپلې سویو ددلته ېرې پوتنې شتون لري چې تاسو یې په هکله 
تاسو د سویو لپاره د غ بندولو لپاره تاسو کومو طریقو کارولو ته اتیا لری؟ جوې کی؟  تاسې به کوم ول خپرونې

   لوالی شي؟پیسې ستاسو سیشن دوسایلو ترالسه کولو لپاره ومره وېشالی شی؟  دا ای نهومره ای لری او 
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ی ی ارزت لرونکد یوې رایويي سویو ترولو ېر ساده او . دلته د رایويي سویو دمهمو برخو یو لست شتون لري
اضافه کېي کله چې ستاسو یزاین ته نور ایونه لکه دغ خونه او دتولید خونه هغه مهאل . انتخاب لومی لست شوی دی

  . انعطاف منل ور اضافه کویتاسو دخپل تولید معیار ته پراختیا ورکوی او دخپل سیشن خپرونو ته 
 یوویو یوه خونه یا دخپرونو د خپرېدا سوولې ثبتونې، مرکې او دا معنا لري  د س ې خپرونې په یوه خونه کچې

 . ترسره شي
 خونه د  د غ ېنې او لویې الماره لویه خونه ده او یو کس کوالی شي په هغې کي د ننه کپه اندازه په کافي تو

د ثبتولو لپاره ېره چې خپرونې خپرېي خو  کيله هغې خونې خه بهر ده په کومه خونه دا  .غونه ثبت کي
 . هم د سویو د یوې خونې په یزاین کي شاملېدای شيدغ خونه . آرامه سیمه ده

 رول خونه دکن تهپه عین وخت کې  چې ورکوي توانته  ېرو شیانویو شي او له همدې الرې ستاسو س رامنو
د کنرول  .ېره انعطاف منونکې روي

و ت او خپرونپه سویو کې د ثبخونه 
 .منه ويله غال مغال خپرولو په تر کې 

دواې د کنرول خونه او د ثبتولو سویو 
ه دوه یدداسې یو او بل ته نژدې دي چې 

له یو او بل سره  په واسطهل אدیود کک يي
 .جال شوې دي چې غ نه ترې د ننه کېي

رویوسر یا فني پد کنرول په خونه کې 
. د ثبتولو وسایل په کار اچويکارکوونکی 

 کې کرول د خونې پد نومویو کې پیشکش کوونکي ته کنویوسر او د ثبتولو په سو  توانروله ورکوي تر
 . وکي د الس په اشارو خبرېیو او بل سره د ژوندیو خپرونو خپرولو او ثبتولو په تر کې 

 کندز. د کنرول خونه، زهره رایو 
  یو هغه خونه ده چې دویو پتولید سیوسراهلته د راي، خبریاالن کوالی شي خپرونې این او روت ک په

 . لريخپرونو د پالیسې اوند غوني  ولیکي او د(scripts) سکرپتونه موضوعانو ېنې وکي، 
 

 
 
تاسو کوالی شی د . دلته د غ بندولو او دغ نورمال رولو لپاره ېرې الرې شتون لري: کولغ نورمال د او  غ بندولد 

  .  خپلې سیمې لپاره ارزانه وسایل دالسرسي و وروی
 

 و له  بندولدغیو ته د ننه نشيغال مغال دروي تروخه س بندولو لپاره . بهر ته کول غوره پیل د غدیوالونه رامن ین
بحث او خبرو اترو ته  پورتنيد سویو د موقعیت د اکلو په هکله ( دمکې الندې خونه د ېرو غونو مخه نیسي . دی

د اک نه کولو په شمول .د سویو وسایل کېدای شي قیمتي وي، ترمیمول او عوض کول یې ران کار وي
 . دخوراک نه کولو او سر نه وهلو پالیسي د وسایلو د ساتلو او د مسلکي کنې د معرفي کولو لپاره غوره الره ده
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یو د خونې ). ئمراجعه وکود دوه د سکیو او لرونکو درواز پوول عامو، ککار دی دیوالونو جو  .  
 

ستاسو به پام شي که تاسو د تشناب په شان کوچن خونې ته وال شی نو . کنرولويغ  ویو د ننهد سد غ نورمال رول 
تاسو کوالی شي په یوه سویو کې داسې وسایل وکاروی چې ددې ول . انعکاس کوي خه ستاسو غ له دیوالونوچې 

  :د بېلې په توه. ونیسيانعکاس مخه 
  ې باندې چې د بخمل په  کارولسفنج  کلکددوه انچونو په اندازه په دیوالونو باندې په شمول  چتدو شان نرمې

 .پول شوی وي
  و لرونکویوالونو باندې ددوه پو شیانو ودرول کلکوپه. 
 یو پههوارولقالینو  باندې د کلکو تل د ستو. 

 
په داسې وسایلو باندې ونه پو چې غ غیر طبیعي  نارمل رولو واخلی چې ول دیوالونه باید دغله احتیاط خه کار 

  . چې دوی ه شی ترسره کي دي وریترولو غوره کار دادی چې تاسو ینې په زه پورې سویوانې و. وروي
  

په توه هغه مهאل لېدلې وي کله چې د یوې خبرتیا ) معموال سوررن لريچې ( انې رادراغ دخپرولو دخپرونو 
ننه او بله  یوه را د خپرونو د سویو ددوه راانې اینې دي، . یا د ثبتولو کار پیل وي د خپرېدو په حال کې ويخپرونې 

ددې راغونو د . ته شتون ولريوازې ن ددرشتون ولري او یا به  دیوאل باندې په را د سویو د ننه، دا راغونه به
کې خپرونې دخپرېدو په حال کې دي او په سویو چې  وي پوهېي د سویو د ننهچې راانو له الرې هغه خلک 

په خپرونو کې مداخله دوی باید چې  لک چې له سویو خه بهر دي پوهېيهغه خدراغونو د راانو له الرې همدارنه 
  . ونکي

  
 (Power Supply)تامین کوونکی د برېنا 

د خپرونو د  سویو ستاسوچې  دیکار شتون این  ې وسیلېمین کوونکا و تاداو  ېمناسب داسې ېیود برېنا لپاره 
تي ېر قیمددې لپاره هم این دی چې ستاسو  او همدارنه د برېنا تامین کوونکی .وساتيخپرولو او ثبت کولو په تر کې 

. سویو به ېر سیمونه ولري ستاسې. تللو خه وژغوريله منه ،خرابوالي او  زیاتوالې اویا کموالېنااپه د برېنا د  وسایل
. ونه ورول شيله خپل ای خه بیا باید دا سیمونه تبدیل نشي او کله چې فني کارکوونکي ستاسو سویو انسال کي نو 

 :شتون لري یادونېینې رامنته کولو لپاره  (Power Supply)باور و برېنا تامین کوونکي دلته د 
  یشن سرترپایهو معیارونو لرونکيد خپل سونه او سویچونه د لوبرقي ساکی الانس ې  ئکان ه پهد ثبتولو تو

 . په سویو کې او همدارنه د کنرول په خونه کې
  ونهنا سویچونه باید سې ساکیېر او د برې خه يکارول شونه له اندازې. 
  دهغو انفراديترالسه ک ا ول شوي ديایونو کې غ تیا  د ا سیمونهچې دئ سیمونو په هکله چې په مشخصوا

 .او ستاسو د وسایلو د برېنايي لت پر بنس دي نه دي غول شوي له اندازې خه ېر
 درې فازه وایرن  ل وایرنلولو فازد د سینکه غوره دی په پرتله  ن ودرکوي  تواندا کار تاسو تهد  تر

له  ،تلو سرهپورې دیوه فاز په  Power Supply فرعيیوه په  ،تاسوکار دا . ووېشیبرېنا غونه درېو فازونو ته 
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  .برېنا قطع کېدو خه ژغوري
  اج ولداج کچد  تنظیموونکينايي وله  هبرېول ستاسو وسایل له تنظیموونکیدا   .ساتيپه منسجمه تو هغه 

دا کار د افغانستان لپاره  چېله کبله رامنته کېي و زیاتېدناببره د ولاج  دکوم چې د برېنا  ژغوريخرابېدو خه 
 . زیان رامنته کوي

  نا روان تامین کوونکیدبرې (UPS) ره د بېنا  په توخه تر  ۵چې له  هغه وسیله دهساتلو د برې۱۵  دقیقو
 تامین کوونکيپه  برېنا د سوستاولاج قطع شي یا کله چې دا هغه مهאل برېنا ساتي  لپارهحالت د اضطراري پورې 

(Power Supply) نا قطع شيوخت د. برې ی یادا تاسو ته بشپانه کو جنراتور روخپل سرته  رکوي تر
 .حفظ کی ،ستاسو د کار وسایل په بشپه توه مه شي واندې له دې چېرسول شوی کار 

  نال کېدای شي مرستندوی جنراتوردبرې ه اچونهنا د قطع کېدو په  وسایلو تاسوساو . یوه غوره پانته د برې
کېدای شي چې جنراتور به ېر قیمتي تمام شي او ېر غال  هر حالپه . ورکوي د کار سرته رسولو توانحالت کې 

 .مغال به جو کي
 منا سیسد برې ریوله  د شمسای مولد سره او بېېرې پېسې  یو یشن لپارهده موده کې ستاسو د سخوندي په او

ل کول قیمته انساد شمس پېرل او په اوسني وخت کې . ارنې ته اتیا لري سمېدا سیسمونه . ساتالی شي
 . د قیمت په هکله به یې پلنه کول معقول کار وي که چې نرخونه یې د یېدو په حال کي دي تمامېي خو

 

 
  د صدای کشم رایو، بدخشان
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پایه، انتن او ترانسمیر  
سیسم اکل ستاسو  ترانسمیرم د یوه س .، انتن او پایه کې شامل دیسیسم په ترانسمیر د ترانسمیرسیشن د رایويي ستاسو 
اندي له دې چې تاسو . یشن لپاره پیچلی کېدای شيد سروغوره به دا وي چې له یوه  ترانسمی فني کارکوونکي  الیقوپېر

له تاسو سره د سم سیسم په اکلو کې  توهاو په همدې ستاسو د سای یوه عمومي کتنه وکي  چې غوتنه وکیخه 
غوره موقعیت کې ای په ای  په ترولو ترانسمیراو  اوریو فني کارکوونکی کوالی شي ستاسو د سیشن . مرسته وکي
  . د سیشن له سمې فریکونس سره ای په ای کي ستاسو ترانسمیرهمدارنه زیاتو خلکو ته ورسېي او کي ترو 

 
مقناطیسي جریان بدیل ده او یو صوتي سنال انتن ته الکترو د هغه رایویي فریکونسي تولیدوي کومه چې  ترانسمیر
د سیمه  ترانسمیرواه ایف ام  ۳۰۰په افغانستان کې . ددې رایويي سنال پیاوتیا له فاصلې سره کمزوری کېي .انتقالوي

فاصلې ته  کیلو مترو ۵۰ د یوې رایو سنال په هوارو مکو کې، دوی په نمونه يي ول ایزې رایو لپاره کارول کېي
 یعني د لیدلو و مسیر لريسنالونه ایف ام  .په پرتله لنې فاصلې ته لېدويفاصلې او په غرنیو سیمو کي یې ددې  لېدوي

د . غر یا لوه ودانخن یې مخې ته راشي لکه  یوچې  مر دا چې لیدل کېي رسېيسنالونه ترهغو ایونو پورې دا 
 .د رایو سنالونه ودرويتاسو کوالی شی هغه غرونه ووینی چې  -نخشې ته ووری) سور رن(پو الندې سنال تر

اضافه کول  رپیرینې وختونه ددې لپاره کارول کېي ترو سنال خن لرونکو سیمو ته بیا ورسوي خو د  ریپیر ترانسمیر
 . په لو قیمت تمامیي
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دهغو حدودو له اعظمي اندازې خه ېره نشي کوم چې ستاسي د رایو برېنا  ترانسمیرچې د  ئاو احتیاط وکمهرباني 
کوالی شي په زیاته اندازه سنال واستوي خو دا اندازه ېره  ترانسمیرېر پیاوی  .سیشن په اجازه نامه کې لست شوي دي

واه  ۳۰۰استوالی ومره چي  دوه له یو سنال دومره لېرې نشي ترانسمیرواه  ۶۰۰: د بېلې په توه. زیاته هم نه ده
واه لرونکی  ۶۰۰نشي کوالی یو سنال دومره لېرې واستوي ومره چې  ترانسمیرواه  ۱۲۰۰یې استوي او  ترانسمیر
په افغانستان کې ېر  ترانسمیرونه. ېر قیمته تمامېيپېرل او په کار اچول  ترانسمیراو دېر پیاوي  .یې استوي ترانسمیر

  .کیېچې له نورو هیوادونو خه وارد قیمته دي که 
  
. د برېنا په شان مهم دی ترانسمیرد سره پرتله شي له اراضي مکې  داو د هغه حالت چې ) لووالی اورد (لووالی  انتند 

اوخوا ته  دا پي خپل شابیا او د رایو هغه سنال ته یې ورروي کوم چې  اخليخه  ترانسمیرد رایو پې له دا انتن 
انتنونه یواې یوه لورې ته سنالونه  یو لوری لرونکي. خپل سنالونه ولو لوریو ته استوي انتن لرونکی لوري و. استوي
هغه انتونه چې په هسکه پایه کې . د یوه انتن لپاره غوره موقعیت د یوې مکې ترولو لویه سیمه کې لو ای دی. استوي

وي د انتن د برج دغورېدو مخه  ههغه پایه چې په یوه ین بنس باندې وال .ای په ای شوي وي ه محفوظ وي
د سویو اوند وسایل  او ترانسمیررنه انتن باید ین ای په ای شوی وي ترو د تندرونو په تر کې همدا. نیسي

 .په زیاترو حالتونو کې انتن او پایه رایويي سیشن ته نژدې ای په ای شوي وي .وساتل شي
  
  د سویو د وسایلو اکل 

مایکروفون ته مایک هم ویل  .قیمتونه یې هم توپیر لريچې هر یو یې جال موخه لري او لري  بېالبېل ولونه همایکروفونون
د  دا. ویل کېي )ایریکشنل( یو لوری لرونکی له یوې الرې خه ې اخیستنې تهد مایکروفونونو د طبقه بند . کېي

 بېالبېلې نمونې مایکروفون لرونکی یوریول. اخليچې غونه له بېالبېلو لوریو او زاویو خه  حساس توب دیمایکروفون 
لرلو په  دیوه لوريدلته د مایکروفونونو  .بل مایکروفون په پرتله توپیر لريد  نل مایکروفونیو ایرکشله همدې کبله  ،لري

  .هکله دتوپیرونو او دندو یو عمومي لنیز شتون لري
او  ورته رايې غونه له ولو لوریو خه چ ويحساس داسې  مایکروفونونه )اومنيایرکشونل(هر لوری لرونکی   . ۱

دا ول مایکروفون هغه . درجې حساس دي ۳۶۰یعني دا میکروفونونه . ولو زاویو ته په مساوي ول واب وايي
قیم غ او شااوخوا غ ترمن مستد  .واخلیله شاوخوا خه غونه مهאل ور کېدای شي کله چې تاسو وغوای 

مایکروفون یې له هغه کس خه لري کوم چې مرکه ورسره کېي  اندې واله ده کومه چېب موازنه په هغه فاصله
کله چې تاسو د ووني په یوه : د بېلې په توه. یا هغه فاصله چې مایکروفون یې ستاسو د غ له مرجع سره لري

نورو ماشومانو خه که وي له ماشوم سره مرکه کوی نو تاسو به د همدې ماشوم غ په له داسي ساحه کې چې 
کوم چې په همدې  یوای کېيغونو غال مغال به هم ورسره د خو د نورو هغو ماشومانو  واخلیتوه  روانه

مرکو سرته رسولو لپاره دا ول مایکروفون د غ راولونې لپاره او له سویو خه بهر د . ساحه کې یې شتون درلود
 . ه دی

چې له یوه مشخص لوری خه  له هغه غ سره حساس دي مایکروفونونه )ایریکشونلیونی (یو لوری لرونکي    .۲
 ي او له هغه غيسره راخه را حساس دي چې له نورو لوریو ي دا مایکروفونونه . لددې لپاره کارول کې

و یدوه وله . خه دغونو اخیستلو سره ل حساس دياوخوا  او له شاله یوه لورې خه صاف غ واخلي ترو 
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  :شتون لري)  ایریکشونلانی(لوری لرونکي مایکروفونونه 
i .  مایکروفون یوونه اخلي  اومایکروفونونه دي له یوه لوري سره مالیم  ونهکارخه غ کوم چې له هغه لوري

: د بېلې په توه. چې له نورو لوریو خه راي جذبويمایکروفون یې په نه کوي او هغه غونه نه 
رایويي سویوانو کې کارول  وپه افغانستان کې په ېرکاریو مایکروفونونه  اینامیک ۴۲۱سینهیسیر
  . کېي

ii.    ایریکشونل مایکروفونونهباې  ونه اخلي کوم چې لهيهغه غخه را ۱۸۰درجو او ۰، له دوه مخالفو لوریو 
ولری  که تاسو یواې یو مایکروفون: د بېلې په توه. او کوالی شي ددوه غونو سرچینې ثبت کي. خه

او  ترمن شریکېدای شي رايويي نندارې دکوربه او میلمهیا د  سندرغاوددوه  مایکروفون نو بیایریکشونل
فرو ۲بيبیهرنری . بل سره مخامخ کېيترمن شریکېدای شي کوم چې له یو او  هغو افرادوهمدارنه د 

 ). تنظیمونو توان هم لريدد اومنیایریکشونل او ( مایکروفونونه ددې موخې لپاره ور دي 
  

ایرکشونل او اومنيایرکشونل  تاسو ته توان درکوي چې د کرییو، یونی کانرینسری مایکروفونونه   .۳
په سیمه کې د ( او د ثبتولو د وسایلو په برخه کې ور دي . په حالت کې بدلونونه راولی ونودفارمت مایکروفونونو د

 .)ئمراجعه وک برخې ته ل وروسته ثبتولو اوند وسایلو
            

شونل مایکروفون د ې اخیستنې په حال کې، بیوایر
 دصدای جوان رایو، دهرات پوهنتون، هرات

 
دهغو مایکروفونونو تعداد او ولونه چې تاسو یې په 

وال  باندې په هغه راز خپرونوخپله سویو کې لری 
: د بېلې په توه. کوم چې تاسو یې جووی دي

الېرو مایکروفونونو ته اتیا ولری تاسو به هغه وخت 
دبحث او خبرو ردي مېز  تاسو وغوای دکله چې 

داسې رادیویي رامې ولری ولری او یا  خپرونهاترو 
له  کله چې تاسو. لوبغاي ولريچې له دوه خه ېر 

کولو لپاره دیوه مایکروفون  د مرکېمیلمنو سره 
په هر . نل مایکروفون تاسو ته د ثبتولو ېرې انتخابونه واندې کويمایکروفون په پرتله بیوایرکشکاریو  د پېشنهاد کوی نو

  .ولریپه خپله سویو کې له یوه خه ېر مایکروفونونه چې ئ همېشه هه وکحال، 
  

یوسرانو، پ د او سپیکر ونفهیونطاقانو او خبریاالنو روي ترونیسي چېهغو ث په واسطه کارول کې بت شوو شیانو ته غو 
شي  پېشنهادوالیفون او سپیکر انتخابولو لپاره چې ستاسو بودجه یې  هیداسې لرونکي د لو معیار . رسولي دي سرتهدوی 

یې د اصلي ثبت له غ  غسپیکر غ ل بنهاری کوي او  غوره معیار لرونکي د .داده چې غونو ته یې غو ونیسی یوه الره
 TAPCO,MR٨نې یېتجارتي سپیکرونه چې په افغانستان کې کارول کېي معیار لرونکي هغه غوره . ويسره ېر نژدې 
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Mackie   اوBehringer ايي چې . ديیشن تاسوسفونونو ته  ستیا ولریبه د سپیکرونو په پرتله هیېره ا . فونونههی
دهغه ه د اورېدلو لپاره وکاروی کوم چې په که تاسو سپیکرونه . پاتې سویو خه جال کويمهم دي که چې غ له 

غ ثبتولو لپاره کارول شوی د کوم چې راوري بېرته هغه مایکروفون ته به کېدای شي چې دا غ نو  سویو کې ثبتېي
لری چې وکه تاسو پالن  .نومول کېي فیبکپه عمومي توه  دا ري چېوبه المل غال مغال  ه انوال لرونکيوو او دیو

یو شمېر هیفونونو ته اتیا ولري ترو  هر سیشن به یتولید ولری نو د ا ييسویو دثبت اوند خپلې سویو خه جال 
 .  کيیتوان ورکي ترو خپلې خپرونې په ېر دقت سره ا رویوسر تهپکم کي او په خونه کې غال مغال 

 
، کمپیوتر او د غ ریکارر غونه ترانسمیتر، د ثبتولو آلې او CD player هغه اله ده چې د مایکروفون، غیز میکسر

تاسو په پیل کې د غیز میکسر ولې تکمې او آپشنونو ترفشار الندی راولې . کمپیوتر ته له استولو واندې سره یو ای کوي
میکسر . ستعمال یر آسان ويخو کله چې تاسو د میکسر او د هغه د تکمو د استفادې په مقصد پوه شی، نو تاسو ته به دهغه ا

د بېلې په توه د  -تاسو ته ددې توان درکوي ترو په یوه وخت کې له دوو یا زیاتو منابعو خه غونه تر السه کی
ردي میز په یوه مناقشه کې د دوو کسانو په جال مایکروفونونو کې خبری کول اویا د یو کس په مایکورفون کې خبری 

د غونو هره سرچینه . کې چې په عین وخت کې له کمپیوتر خه هم په ی غ د ساز غونه غیيدا په داسې حال . کول
. دا له تاسو سره مرسته کوي ترو هر غ په انفرادی توه کنترول کی. د میکسر د مختلفو کانالونو سره نلول شوې ده

ره یو ای کیي، چې بیا دغه کانال د میکسر له وروستی ول کانالونو په یوه کانال کې چې د ماسر کانال په نامه یادیې س
output لی دیونه واوری او تصحیح یې . سره تاندې غو تر خپرولو و تیا هم درکوې تردغه میکسر تاسو ته ددې و

په . نه وي رزانه دي خو دا همیشه د استعمال لپاره ه انتخاباد غونو د ثبت لپاره ینې داسې میکسرونه شته دې چې . کی
د میکسر یوه بله نمونه ده چې ) console(کنسول . میکسر استعمالوي) Mackie(افغانستان کې زیاتره سودیو انې میکي 

لو قیمت لري خو استعمال یې آسانه دی ) console(کنسول . په رایويي سودیو انو کې د استعمال لپاره چمتو شوې ده
 Arrakis radio(افغاني رایو سیشنونه شته دي چې د آراکیس رایو کنسول و . دا که چې یرې ل تکمې لري

consoles (ه اخلي خه . 
هغه اله ده چې د هغو اوریدونکو چې د ژوند بي په خپرونه کې لیفونې ) Telephone Hybrids( هایبرید تلیفون

کوربه له اوریدونکي خه پوتنه وکي او وغواي چې که چېرې د رایو یو : د بیلې په توه. ایکې نیسې غونه خپروي
هر ته output به د میکسر ) telephonehybrid( د کومې موضوع په هکله له هغه سره بحث وکي، نو هایبرید تلیفون

 telephone (هایبرید تلیفون . هغه ه ور زیات کي کوم چې د تماس نیونکي او کوربه په من کې ویل کیې
hybrid ( ي او دهغوی مفکورې اوې کین یکېولنه کې له خلکو سره ا و په دیو سره مرسته کوي ترستاسو له س

په پرتله په multi-line hybrids د  Single telephone hybrids. پوتنې په خپلې خپرون کې شاملې کي
که چیرې تاسو په . ه ییزې رایو لپاره کافي ويد یوې سیم hybridsیو انی . آسانه او ارزانه قیمت تر السه کوالی شو

ته السرسی نه شی موندالی نو تاسو کوالی شې چې د ثبت کولو په  telephone hybridخپله سیمه کې هایبرید تلیفون
سره و نلوی، همدارنه مایکرفون هم غونو ته ندې ای  speakerphone سدیو کې د تلیفون الین له سپیکر فون 

په هر حال دغه تخنیک نا بللی غال مغال او بنهار هم رامنته کوي چې هغه ستاسو د ثبتولو کیفیت په جدې . یپر ای ک
درلودل یر اغیزمن دي دا  telephone hybridپه تولید کوونکې سدیو کې هم د هابرید تلیفون . توه ی کوي

د دې آلې درلودل له کومې . ه خپرونو کې خپرې کیکه چې تاسو کوالی شی تلیفوني ایکې ثبت او وروسته ته یې پ
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انې خپرونې وروسته هم یرې ور تمامیې، که چې د دې په مرسته مو کوالی شو له ولنې خه د خپرونې په 
 . هکله د هغوی نظریې را ولې کو

 
و د غونو د اوچتولو لپاره مرسته له تاسو سره په سدیو کې د مختلفو سرچین) Audio Amplifiers( تقویه کوونکیغیز 
 تاسو کوالی ش چې ددې په مرسته هغه غونه کنترول کی کوم چې په سدیو کې ستاسو هی فونونو. کوي

headphones  یا سپیکرونو speakers ېته رسی .  
 . په الندنې انور کې تاسو کوالی ش ووری چې رنه په یو سدیو کې وسایل سره نلول شوي دي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ستاسو په کمپیترنو . د رایو د تولید لپاره وره اسباب دي او دا د افغانستان په زیاترو سدیو انو کې شتون لري کمپوترونه
د ساف ویر هره خپرونه د يوې انې موخې لپاره وي، د بیلې په . وایي ساف ویرکې چې کومې خپرونې دي هغې ته 

تاسو . جوول، انترنیت ته السرسی او یا د یوه غ ایت کول Spreadsheets)(توه د اسنادو لیکنه، د سپرید شیونو 
د کمپیوتر . ي یا تقلبي نه ديباید پدې ان اه کی چې هغه ساف ویرونه چې تاسو یې د کمپیور لپاره اخل غیر قانون

په نامه یادیي، د بیلې په توه د کمپیوتر ول تارونه، مانیتور، کیبور، درایورونه او همداسې  هارویرنورې ولې برخې د 
 نور

 
چې ددې لپاره . په رایويي سدیو کې به تاسو دکمپیوتر په واسطه غونه واروی لکه ثبت شوی ساز او یا د خپرونو اورېدل

CD Player 



 
 

 
 

 کتابالرودیولپارهافغانستاند-جوونه سیشن رایو ایزسیمهد

32 

اساسي تخنیکي موضوع انې: دوهمه برخه

یا  ساون کارستاسو کمپیوتر د غونو د ننداره کولو توان ولري تاسو په خپل کمپیوتر کې د هارویر یوې وې ته چې د 
یو کارآ audio card یا لریې اکه چیرې تاسو په پالن کې ولری چې خپل کمپیوتر په یوه وخت کې د . په نامه یادی

لپاره استعمال ) په سدیو کې د یوې خپرونې ثبت په داسې حال کې چې ساز هم ننداري ته چمتو وي(ثبت او پلې بیک 
که تاسو غواې چې مسلکې سدیو . ه شته دېد ساون کار یر ولون. کی نو تاسو دوه ساون کارونو ته اتیا لری

ل کوونکي صاسې ساون کار رانیسی چې صحیح ومایکروفون د کمپیوتر سره ونلوی نو دا به یره مهمه وې چې تاسو د
ساون کار ه معیار لرونکی غ جووي او د افغانستان  Digigram Vx٢٢٢e د . لرونکی وې) connectors کنیکتر(

   .ثرو سدیوانو کي استعمالیيد رایو په اک
 

د اضافه کولو، د ) sound effects(د ثبتولو ، ساون افیکت ) Audio editing software(ایو این ساف ویر
په افغانستان . غ د درجو د تنظیمولو، د مختلفو سرچینو د غونو د ای کولو او داسی نورو لپاره تری ه اخیستل کیي

دا . استعمالوي Cool Edit software یا   Adobe Auditionد کوونکې او خپرونکی سدیو انې کې زیاتره تولی
دواه ساف ویرونه د ایت پر مهאل د غ د تنظیمولو دکرو انور کاره کوي ترو تاسو وکوالی شی په ه توه ایت 

او داسې  WAV ,MP٣ مختلفو فارمتونو لکه  ترسره کی، او د دواو ساف ویرونو په مرسته تاسو کوالی شی چې غ په
 .  نورو کې خوندي کی

  

 
نستان په کابل ار کې د سالم وطندار سدیواد افغ  

 
کوربه سره مرسته کوې تر و په یره چکتیا سره د ژوندی بې د د رایو له )Playout/playback software (د 

 Windows( ساده ساف ویرونه لکه وینوز مییا پالیر. خپره یې کیموندې او و له کمپیوتر خه غیزه خپرونه وسدی
Media Player (يهم کوالی شې چې دغه دندې تر سره ک . ی چې په یوه وخت کې یو غپه هر حال که تاسو غوا

د ) ZaraRadio playout software. (ننداره او بل ثبت کی، نو ستاسو کمپیور دوه ساون کار ته اتیا لرې
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)Windows Media Player ( خه تر السه ه له انترنویردی چې له لیسانس پرته په آزاده تو په شان یو ساف
  . کیي چې په افغانستان کې ددې ساف ویر خه هم ه اخیستل کیي

  
)satellite receiver (نالونو په تر السه کولو کې مریويي سید را مکیشن سره د سپود  .سته کويستاسو له س

بیلې په توه، سالم وطندار چې د خپرونو د واندې کولو یو افغانی رایو سیشن دی خبر، اوسن ایکې او کلتوري 
سالم وطندار په دواو رسمي ژبو کې خپرونې خپروي او  .خپرونې د سیالی په مرسته تولیدوي او په ژوندي به یې خپروي

په مرسته ستاسې ) satellite receiver(د سپومکې نیونکي . ې او معلومات را ولوېد افغانستان د ولو برخو خه بسپ
 . سیشن کوالی شې چې  خپرونې له مختلفو خدماتو خه لکه سالم وطندار انتخاب او استعمال کي

 په سیمو کې د ثبتوني وسایل
ستاسو له سیشن سره مرسته کوي ترو تاسو وکوالی شی چې له سیشن بهر په ) Field recording(سیمه یزې ثبتوني

ستاسو د خپرونو د محتوا یرې برخې به پرهغو خبریاالنو تکیه کوي چې له سیشن خه بهر ې . سیمو کې مواد ثبت کی
دا ول ثبتونې . غونه را ولوياو له خلکو سره مرکي تر سره کوې، ژوند بې لرونکې خپرونې تر سره کوي او یا د خلکو 

سیمه یزه ثبتونه هغه الره . ویل کېي سیمه کې ثبتونهاو یا په  سیمه یزې ثبتونيچې له سیشن خه بهر تر سره کیې هغې ته 
ده چې په مرسته یې ستاسو سیشن له ولنې سره نلول کېي او د هغو خلکو غونه شاملوي کوم چې نشي کوالی تلیفوني 

همدارنه دا ثبتونې په زیاته کچه له تاسو سره مرسته کوي تر و ستاسو د خپرونو د . ونیسي او یا سیشن ته راشيایکې 
 .   محتوا تولید اضافه کي

 . خبریاالن د ثبتونې خپل وسایل په یوه کوه کې روې چې هغه ته په سیمې کې د ثبت اوند وسایلو کوه وایې
 

  : نې د وسایلو په کوه کې باید الندې شیان وېپه سیمه کې د غ د ثبتو
 دستاوو سره لهد مایکروفون او هیفون  او یا د ثبتونې نور آلې) ئالندی پام وک( اله وني یوه دیجیتاليتد غ ثب  . ۱
 هی فونونه  . ۲
اومنیایرکشونل مایکروفونونو له یو امنیاریکشونل مایکروفون یا کنینسر مایکروفون د انتخابېدو و کاریو او    .۳

 .سره یوای) settings(تنظیماتو 
۴.    د مایکروفون لپاره یو اسفنجې پو)Windshield (  ېولو لپاره استعمالیر ونو د رامبېدو دغچې د هوا د غ 
   سره نلوي) recorder(د ثبتونکې ) connector(د مایکروفون سیم چې کنکتر   .۵
چې د مختلفو فاصلو لپاره د اتیا په وخت  و کیبلونه درلودل تر و وکوالی شلپاره د اضافي اود د مایکروفون   .۶

 . له اودو کیبلو خه کار واخلکې 
۷ .  اضافي بیتر 
 د ولو وسایلو د خرابیدلو مخنیوی د ثبت اوند وسایلو د رولو لپاره یوه کوه چې ستاسې د سیمه یزې ثبتونې  . ۸

   وکي
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  د دیجیتالي غ ثبتونې د آلې انتخابول
)  ٣١٢ and Sony PX Marantz PMD٦٦٠ (دا هغه . په افغانستان کې د دیجیتالي غ ثبتونې یرې نمونې شته دي

 :   ستاسو د ثبتوني آله باید. مولونه دي چې په عامه توه په سیمو کې د ثبت اوند وسایلو په کوه کې استعمالیې
  چمتو او تنظیم شوې ويد استعمال لپاره 
 لولو لپاره چمتو ويفون د ند هی 
  لولو لپاره چمتو ويد ثبتونې دیجیتالې آلي پخپله مایکروفون لري، خو یو جال مایکروفون (د مایکروفون د ن

 )نلول او استعمالول په ه کیفیت سره غ ثبتوي
 د ثبت د تنظیمولو، پاکولو او اچمتو وي ت کولو لپارهی 
  ېد یوې پا)screen ( د درجو او د د چارج، د غ و د ثبت او ادیت کولو پر مهאل د بیتر درلودونکی وي تر

 .ثبت د شمیرو کاروندوی وي
  ې برقي وسایل ولرير(دوه جواپاو د چارج کولو برقي ا بیتر ( 
   ه بدله شيی چې په آسانه تواستعمال ک هغه بیتر 

 
 غ رایو جوونهد بهارستان 

م کال کې د انتر نیوز تخنیکې لې د بدخشان شمال ختی ته د بهارک په ار کې د یوې ولنیزې رایو د  ۲۰۰۸په   
ه دنده تر . فعالولو په موخه سفر وکاغلی خلیل اهللا سادات له انترنیوز سره د تخنیکې انجنیر په تو په هماغه وخت کې

انترنیوز سره په دنده بوخت دی چې په اوسن وخت کې نوموی د تخنیکې  لهکلونو خه  ۷ وتیر لهنوموی . سره کوله
نوموي د بهارک ولنیزې رایو په اه د لیوالتیا لرلو . په توه د انترنیوز له شبکې سره دنده ترسره کوي لانې د مسو

 .     شریکه کلهخاطره په هماغه ور چې دغې رایو خپلې لومن خپرونې پیل کې 
 

کله چې د لومي ل لپاره زه او زمو تخنیکې یم د بدخشان د والیت بهارک اروی ته راغلو هی وک مو نه 
په لومي سر کې مو په . مو هلته د یوې ولنیزې رایو د فعال کیدو په موخه ارنې ته استول شوي وو. پیژندل

مو له ولو خلکو . اروي کې له خلکو سره غونې تر سره کې او بیا له هغې وروسته د ار شاوخوا سیمو ته والو
سره د لیدلو په وخت دوی ته وویل چې مو دلته له دوی سره د یوې ولنیزې رایو په تاسیس کولو کې د مرستې کولو 

  . په موخه راغلي یو
 

مو خلکو وویل چې دوی یر خو دي او ولو هه کوله چې په یره لیوالتیا او اخالص سره پدې کار کې ونه د سی
وانو نجونو او هلکانو په رضاکارانه  توه د سیمه ییزې غ ثبتونې د زده کې لپاره هې کولې چې وروسته په . واخلي

ي احساس درلود چې زمو شتون هلته د رایو لپاره  د خلکو تنده مو داس. ولنه کې د غ د ثبولو لپاره سیمې ته والل
 .   په یر ل وخت کې رایو دې ته چمتو شوه چې خپروني خپرې کي. ماتول دي

 
انو باندې مو بحث وک یرو موضوع ل او پرونه خپاره کیر غ مو ی وریو د خپرونو په لومد . د بهارستان را

کک ک ک 
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کلي یومشر راغی او ددې رایو د غوره استعمال په اه چې رنه کوالی شي دا رایو د خلکو په ژوند کې بدلون 
لو غ یې وویل  نوموي د معلوماتو د تر السه کولو د ارزت په اه خبرې اترې وکې او په. راولې خبرې اترې وکې

 )دا ستاسو رایو ده، ستاسو د غ رایو(چې 
 
له مو سره په خپرونه کې یو سیمه ییز اکر هم د برخې اخیستلو لپاره موافق شو تر و په اروې کې د پوستکې د 

 . تخریش ساري ناروغتیا د مخنیوي په اه خلکو ته معلومات ورکي
 

ه روان وو ما او زما همکارانو ولیدل چې جومات ته ندې یو سپین یری سی کله چې مو د غرمې دوی خولو ت
نوموي مو وپیژندلو او . ناست وو، او نوموې یوه کوچن رایو غو ته ندې نیولې وه چې رایو بهارستان یې اوریدله

دا (هغه زیاته که چې ) دغه رایو سیشن د دې کلې لپاره یو غوره خدمت دی(له را غوتلو وروسته یې وویل چې 
رایو زمو د خلکو لپاره د یوه ووني او همدارنه د هغه خلکو لپاره چې اکر ته السرسی نلري د یوه روغتون په 

 ). شان ده
  

کله چې ما ولیدل چې خلک له نوي رایو . د ار په بازار کې رایو بهارستان په دکانونو او هولونو کې اوریدل کیدله
ما د سیمې له خلکو سره صمیمي کتنې وکې او له هغې وروسته ما فکر نه . ه خوند اخلي یر خوشحاله شومسیشن خ

 .  کاوه چې زه د دوی په اروي کې بیانه یم
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 د کارکوونکو او رضاکاراونو ارزت  : دریمه برخه  
  
هیواد کې د سیمه ییزې خپلواک رایو سیشنونو جوت افغانانو ته دا توان ورکوي ترو پرهغو مختلفو موضوع انو  په

باندي خپل غونه او نظریې شریکې کي چې دوی ته ارزتناکې دي او همدارنه افغانانو ته ددې وتیا هم ورکوي ترو 
ي حقیقي، پایدونکو او بحراني معلوماتو ته السرسولني په دې توانیدلې . پیدا ک ،یشنونو په مرستهیو سد دوی د خپلو را

یر رایو سیشنونه په خپلو خپرونو کې بریالي دي . دي چې هغه موضوع اني ویي چې د هغوی پر ژوند باندې اغیز لري
. سه کولو لپاره په ه کار کويدا که چې د لیوالتیا لرونکو رضاکارانو او کارکوونکو لې د سیشن د رسالت د تر ال

دوی هیله لري چې رایو سیشن اداره کي، خپرونې تولید کي، رایو ته پیسې په الس راوي، د خپرونو وخت وپلوري، 
     .او د سیشن د ودان او مکو ساتنه وکي

 
  :پدې برخه کې به مو دا ویو چې رنه

  
 ورضاکاران او کارکوونکي استخدام ک 
  رضاکارانو د حقونو دفاع او دوی ته د مسولیتونو زمینه برابرولد 
 ول تر ديکارکوونکو او رضاکارانو هه کار وکو په اغیزه ناکه تو  
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 د کارکوونکو او رضاکارانو استخدامول
، د چمتو کستاسو د سیشن کامیابې ستاسو پر توان پورې مربوطه وي چې رنه په خپلې ولني کې سرچیني کار ته 

 هسیشن باید په یر. کارکوونکو د کار کولو انرژی او توان ته په کتو سره، که ه هم دوی ته تادیه ورکول کیې او که نه
کول  خوندي ، د ثبیتئک هرابربنه ددندو سپ ، هغوی تهتوه کارکوونکي او رضاکاران تر ارنې الندې ونیسي اغیزمنه

  .ئساختار رنده کو لپاره یو تنظیم او د ورني دند
 

په نظر کې باید دا هغه مهمې پوتني دي چې د کارکوونکو او رضاکارانو لپاره د دندو د زمینې د رامنته کولو پرمهאل 
 :  ونیول شې

 به رنه د سیشن د رسالت او اهدافو په تر السه کولو کې مرسته وکي؟ دندهیا رضاکار  ددغه کارکوونکې. ۱
 له دغه شخص خه د کومو انو دندو د ترسره کولو تمه ده؟ . ۲
 مسولیتونو سره رنه ربط ولري؟  ددغه شخص مسولیتونه به د نورو له. ۳
 ارزونه تر سره کوي؟   ء دغه کارکوونکی یا رضاکار به چا ته راپور ورکوي؟ وک به د دغه کس د دندو د اجرا. ۴
سولیتونه به افرادو ته دا توان ورکي ترو په نظرونو کې مرسته وکي او خپلې آیا د پېشنهاد شوې دندې مشخص م. ۵

 پوهې او مهارتونو ته پراختیا ورکي؟
 د دې دندې لپاره کومو انو مهارتونو ته اتیا ده؟ . ۶
 نیولې دي؟  ایو کومي انې روزني په نظر کيد دې دندې لپاره ر. ۷
 دوره شته ده او که نه ؟  کلن؟ آیا پدې دنده کې امتحاني ۱ میاشتن؟ ۳ مهاله دنده ده؟ آیا دا یوه اود مهاله یا لن. ۸
 آیا په ور یا په هفته کې له کارکوونکي یا رضاکار خه د و ساعتو کار کولو تمه کیې؟ . ۹
 د پیل کولو نیه ه ده؟. ۱۰
 معاش یې ومره دی؟ . ۱۱
 
 دندو په سپنه کې باید کوم ول معلومات په نظر کې نیول شوې وي؟ د  
 د دې دندې مقصد او اهداف 
 ؤلیتونهمس 
 لیاقت 
 یدېومره روزنې یې تر السه ک 
  ون مودهد ت 

 
  د استخدامولو سرچینې

. ل پورې توپیر لريدا چې رنه یوه رایو په خپل چوکا کې د مارولو لپاره و کسان پیدا کوي، د یوې ولنې نه تر ب
تونه لرونکي نارینه او ینه راژادو خه مینه ناک او ول ول مهلو هدف دا دی چې له بیال بیلو نددا ول ومار

 . کارکوونکي کار کولو ته را جلب کو
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 د دندو د سپني بیله

 

  ۲۰××ستامبر  ۳۰ :د غوتنلیک ورست نیه
  ۲۰××اکتوبر  ۱۵ :د پیل نېه

  رایو د خپرونو تولید کوونکی :دنده
 کابل :ای

 
 

 زمو ار رایو 
 
 

  :لیتونهؤمس
دغه تولید کوونکی به د . زمو ار رایو د اوسن پیي په اه د رایو د خپرونو د تولید کوونکي کس په له کې ده

ره کوي، د خپرونو د ودې لپاره خبر د را ولو په اه ابتدایی مفکوري اکي، د خپرونو محتوا به رندوي، مرکي به ادا
  . به پلنې کوي او همدارنه به د ضرورت پر مهאل د خپرونو د اداره کولو چارې هم په غاه اخلې

  
دغه بریالی کاندید به میلمنو ته د بلني ورکونې، د میلمنو لپاره د خپرونو د مهאل وېش جوولو، زمو د سهارن او 

نوموی باید د اضافه کارې توان ولري او امکان . لیت به هم په غاه لرېؤتعینولو مس ماسپینیو خپرونو لپاره د سوژو د
  . لري چې د اتیا په صورت کې د رخصت په ور هم دندې ته حاضر شې

 
  : وتیاوې

 تیاې لیکني ود پیاو 
   ې لیوالتیاي سره د کار کولو پیاوان یو ده د راله رسنیو سره په غوره تو 
  ولنې سره اشنایې له سیمه ییزې 
 یار فکر کوونکې ويک او هویو چ 
  ولو لپاره ابتکاري مفکورېد خپرونو د جو 
 ودله ایولنې ته د کار کولو لپاره غا  
 ې او مهارتونهه کې زده کان د ژورنالیزم په 

 
  روزنه

زمو ار رایو د . یاوو فرصتونه برابر کيزمو ار رایو په دې باور ده چې خپلو کارکوونکو ته د مسلکې پیاوت
ضرورت پر مهאل عمومي الروونې او انې روزنې د کمپیور، ایتن او مخصوص راپور جوونې د مهارتونو په 
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  : کارکوونکو د مارلو لپاره باید په پام کې ونیول شي هچې د بااستعداد يدا هغه سرچینې د
  

 مارلو کوالی شي د کارکوونکو یا رضاکارانو په ودنې بوریشن د الریو سي د رابرخې ته  ۴. کې مرسته وک
د ولنیزې رایو د یوه الرونه کوونکی بور د جوولو په اه معلومات واندې شوي  چې په هغې کي ئیر ش

 .  دي
 ولنې یوه ستره برخه تشکیلوې د وانان زمو وانان کوالی ش. افغاني رضاکاران شيوانان . ې چي پیاو یر

مفاهمي دمهارتونه په اه زده کې تر /دونوي چې د رسنیو او رنترو هغو فرصتونو ته السرسی وموملیوאل دي 
 .السه کي او ددې کار لپاره ستاسو سیشن کېدای شي ددوی یوازینی فرصت وي

 ولد رسنیو روزنیز سازمانونه لکه نای د افغانستان د خپلواک ی کوونکی چې پهافغانستان کې له  و رسنیو پیاو
رسنیو سره د بیال بیلو  وي چې په هغې کې ژورنالستانو ته لهژورنالیستانو سره ایکې لري او داسې غونې چمتو ک

 . په اه معلومات ورکول کیي دندوموجوده 
 ولنه کې کار کوي خه په مارل چې له پخوا دوی کوالی شي د. رضاکاران د هغو غیردولتي سازمانونو لپاره 

 . رایو د موجوده خپرونې د سیمه ییزو خلکو د معلوماتو او مفکورو پر بنس نور هم شتمن کي
  ،ه د ادبیاتو او ژورنالیزم په برخو داسې زده کوونکي لري چې د انترشیپې توان پوهنتونونه او فاکولتې، په

ې کوالی شي د خپرونو په برخو کې له فرصتونو خه په استفاد دندېرضاکارانه کارونو او یا د کارکوونکو د 
 . عملي مهارتونه تر السه کي

 
 د کارکوونکو او رضاکارانو انتخابول

لپاره کارکوونکو خه چې غواې د کومې دندې  دا به ه خبره وي تر و له هغو افغان ژورنالیستانو او یا د رایو له
یشن لپاره دا هم مهمه ده چې دوی پخپله د غوتنلیک د یو رایو س. درخواست وکي د سې وي د سپارنی غوتنه وشي

ونکي یا له اوسني کارکوونکي خه غوتنه وکي چې اکل شوی غوتنلیک غوتله  ې دندېیوه به ولري ترو د هر
لپاره یې  ددندېددې غوتنلیک په مرسته مو کوالی شو له ولو هغو کسانو خه معلومات را ول کو چې . بشپ کي

دا . ل وکوالی شي په یره آسانه توه ول غوتنلیکونه له یو اوبل سره مقایسه کيؤغوتنه کې وي ترو مدیر مس
مرسته کوي او همدارنه د غوتونکي سره او همدارنه د مرکې پر مهאل له مرکه کوونکې سره یره  دندېغوتنلیک له 

د کارکوونکو د مارلو لپاره . غوتونکي د پېنې په اه معلومات ولريددندې  ترو کمیي سره هم مرسته کوي مارلو له
د مرکې یوه انه دا ده چې . غوتونکو خه د مهارتونو د معلومول لپاره امتحان اخیستل هم یوه وره طریقه ده دندېله 

.       برخو کې روزنیز کورسونه دایروي
 

  ئد غوتنلیک تر السه کولو لپاره مهربانې وکی زمو ار رایو سره ایکه ونیس
  )د عامې روغتیا وزارت تر ن(د جمعه کوه  ۲۳ #

  ۰۷۹۱۲۳۴۵۶۷:  په کابل کې د لیفون شمیره
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په توه په هغه مشخصه  يکارکوونک غوتونکی په لنه توه له هغو مهارتونو خه یو مهارت چې نوموی به یې د دنده
د مهارتونو د ارزونې پدې آزموینه کې لیکوالي، ایتین، د ژبي ژباه او د غ ثبتونه . تر سره کوي اجرا کيکې  دنده

چې غواې ستاسو په سیشن کې خبریال شي له کس خه د بیلې په توه شاید تاسو د یوه ژورنالست په توه . شامل وي
او کیدای شي . ترو له یوې ورپاي خه یو متن په داسې ول ولیکي چې په رايو کې د خپرولو و وي وتنه وکپ

غوتونکي خه چې غواي د ژوند بې د خپرونې کوربه شې پوتنه وکی چې د ثبتونې په سدیو  دندېتاسو له هغه 
غوتونکي د  ترو ددندې د مهارتونو د ارزونې دغه ازموینه تاسو ته دا فرصت درکوي. کې د رایو یو سکریپت ولولي

   .عملي مهارتونو د نیمتیاوو او وتیاوو په هکله معلومات تر السه کي
  

  : د غوتنلیک پاې باید الندنې کي ولري
  رضاکارنه/ معاش لرونکی یا بې معاشه(کاري تجربه( 
 ې او روزنېزده ک 
 یکې  لهغیر دولتي سازمانونو سره ا 
 مهارتونه او عالقه مندي 
 چې کار وک ه وخت کوالی ش )ام او یا د رخصتې، ماور و کې د اونپه ور( 

 
و لپاره ترې کار دندتاسو کوالی شی چې الندې د دغه غوتنلیک بیله ووری چې ستاسو په سیشن کې د انو 

  .  اخیستل کیدای شي
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 ) رضاکاران/کارکوونکي(د غوتنلیک د پاې بیله 

 
   

 زمو ار رایو
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د پالر نوم    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوم 
 د زییدو نیه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :د لیفون شمیره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپته 
 

د برینا لیک پته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           
 ژبې

 مورن ژبه 
 

فصیح، ه، مناسبه، کمزورې: ئدقیق اوسئ اني وکمهرب نورې ژبې  
 پوهیدل لیکل لوستل خبرې کول

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 مننی زده کې، لیسه، پوهنتون او نور    :زده کې
هیواد/ار/نوم وتیاوې/ بری لیک تر دې کال پورې له دې کال خه    د زده کې انه 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 ئ      او په معکوسه توه د خپلو نورو دندو په هکله هم معلومات واندې کئ دخپلې اوسن دندې خه پیل وک: کاري تجربه

ومارونکی، پته، د تماس نیونکی 
 نوم

له دې میاشتې او کال 
 خه

تر دې میاشتې او کال 
 پورې

 موده
 

 د دندې ول

 
 

   
 

 
 

 
 ئ  هغه زده کې چې له دې دندې سره ورته والی ولري او تاسو ترسره کې وي واندې ک: روزنې

 د روزنې ولونه 
له دې میاشتې او 

 کال خه
تر دې میاشتې او 

 کال پورې
 موده

 
)د سازمان نوم(روزنې دچا لخوا ورکل شوې دې   
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  د غوتنلیک د دوهمي پاې بیله   زمو ار رایو  

 

  )  ئد کیو د کالو په مرسته واضح ک(په کومو ورو کې تاسو کار کوالی شی؟ 
 

 شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنجشنبه، جمعه
 

  هو                  نه )                تر یوې ک وکاې(آیا تاسو د رایو په انه کې تجربې لری؟ 
 که واب بلې وې، تاسو کومې تجربې تر السه کیدې؟ 

  
 هو                  نه)                تر یوې ک وکاې(آیا تاسو په کمپیور کې تجربې لری؟ 

  
 هو                  نه )                ئتر یوې ک وکا(ادیتن کې تجربې لر؟ آیا تاسو په غیز 

  
 هو               نه)               تر یوې ک وکاې(که ستاسو واب نه دې، آیا تاسو د کمپیور له زده کولو سره لیوالتیا لر؟ 

  
اندې که و ه یو؟ ئدخپل ذوق او لیوالتیا په ا 

 
، له کورن او خپلوانو پرته، ترو مو وکوالی شو له هغوی سره ستاسو په ئمرجعو نومونه او د لیفون شمیرې ولیک/و ماخذونود دو

 اه د معلوماتو لپاره ایکې ونیسو
  
  ________________________________________________: نوم

  _________________________________________:د تلیفون شمیره
 _________________________________ له تاسو سره د هغوی ایکې

 
 

  ________________________________________________: نوم
  _________________________________________ :د تلیفون شمیره

 _________________________________ له تاسو سره د هغوی ایکې
 

 . معلوماتو سره سم او ول رتیا دي لهزه دا تصدیقوم چې پورته واندیزونه زما 
 
 

  _____________________________    السلیک____________________________     نېه
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   ؤلیتونهد رضاکارانو حقوق او مس
کي چې په ولنه کې د خلکو له  اید هغه رضاکارانه فرصتونه برابرلپاره، یو رایو سیشن بد رضاکارانو د لیوאل رولو 

رضاکاران د معاش لرونکو کارکوونکو په یر په یوه رایو سیشن کې یو شان حقوق او . لیوالتیا او محرک سره سمون ولري
د کار نه کولو په نظر کې نه نیولو سره باید د معاش  د رضاکارانو د معاش نه اخیستلو او یا د بشپې ورې. مسؤلیتونه لري

د دندو او مسؤلیتونو د مغشوش والي د مخنیوی لپاره به دا یره ه خبره وي . لرونکو په توه له هغوی سره ه سلوک وشي
  .ود واکل شيمشوره ورکوي، الر که د رضاکارانو او هغو کارکوونکو لپاره چې د رضاکارانو کار اري او

 
  : دي الندنې ذکر شویو حقونو درلودونکي رضاکاران د دغه

 د نژادي تبعیض په نظر کې نیولو پرته رضاکارانو ته د کارکولو لپاره مناسب فرصتونو برابرول 
  اندې کول او د هغویمعلومات و ه بشپیشن په اه تشریح کولؤلیتونمسد سه توه په بشپ 
  هارونکي (رسته کوي چې له دوی سره په کار کولو کې مروزنه ورکول د هغو مهارتونو په ا د کارکوونکو د

 ) لخواغي 
 ې اخیستلو درناوی کولیشن په کارنو کې د ونت او د سد دوی د وخت د ارز 

 
  : دخپلو دنده دغوره رولو لپاره رضاکاران باید

 ي دند کر ې اخیستلو منظم وختون 
 خپوي ترل مهارتونه او لیولتیاوې شریک ک مارل شيله هغې سره سم پر دنده و 
 يه خپلې دندې تر سره کې اخیستلو لیوالتیا ولري په جدي تواو په روزنیزو فرصتونو کې د ون 
  ارونکي سره د مباحثې تر سره کوونکي وي ه له خپلد سال او مشورې منوونکي وي او د خپلو دندو په ا 

 
؟ ارزت ناکه ایکه جویدای شي همن کې یورنه رضاکاران د ولني او سیشن تر   

  :رضاکاران کوالی شي
 ،لو له عمرونو ولنه کې د مختلفو یشن د کارونو په نظر کې  پهیو سونو سره سم د رانظریاتو، لیوالتیاوو او نن

 . معرفي کي یو سیشن په ه توه په ولنه کيو راهغه خپرونې تولید کي تر نیولو سره
 یوي د رایکې نیولو زمینه برابره کې ا ولني د مشرانو سره د ولنو او د یشن، سیمه ییزو مدنېس . 
 ولنې یشنیو سیشن د مینه والو شمیره  رایو سول خپرونو د آماده کولو په مرسته د را ول ي او دته معرفي ک

 پراخه کي   
 

چې د رایو سیشن لپاره یر مهمه ده تر و د استخدامولو پروسه په یره شفافه او ه توه تر سره کي  ئپه یاد وسات
که استخدامول د شخصې خپلوي یا طرفدارې . د کوم رضاکار استخدامول وي  که ه هم چې دا د معاش لرونکي او یا

 . پر بنس وي نو دا به په ولنه کې د رایو اعتبار ترپوتنې الندې راولي
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د بیلې په توه، دا الندې کیسه په کابل کې د سالم وطندار د هغو معلولو رضاکارانو په اه ده چې د سالم وطندار لپاره یې 
 . یوه روزنیزه خپرونه د افغان معلولینو د حقونو په اه چمتو کیده

 
برخه کې مرسته وکيد معلولینو لپاره خپرونې کوالی شي چې له افغانانو سره دخنونو د لېرې کولو په   

د دې خپروني د . خپرونې خپریې هپه نام) قاهر قهرمان(د افغان معلولینو د غ د منعکس کولو لپاره د سالم وطندار لخوا د 
د سالم وطندار د تولید  ، هغوید معلولینو له سازمان سره کار کويچې  ده جوولو او خپرولو لپاره د رضاکارانو یوه له

 د تعلیم او د هغوی د لولینو چې اکثریت یې جه پلي ديمیلیونو افغان مع ۱.۵تې کې دي ترو د کوونکو سره مرس
     .دا خپروني خبرونه، معلومات، اونیزې رامي او دمعلولینولپاره مشوري په برکې نیسي .مالت په هکله خپورني جوی کي

  
راکی چاودنه کي د السه ورکي، په وینا، دا دمعلولینو خپل الس په یوه یې کاله مخکې  ۳۰کلن حاجی نادر چی  ۵۳د 

 .دولنې غ دی
 

هغه دوه . په دې وروستیوکې د مجید په نامه یو سی د غزنې د والیت خه له یادې شوې ننداري سره ایکه ینه کي وه
ي وروسته تر یوه کال پورې پیهغه وویل چی له . السه ورکې دېین په چاودنه کې خپلې دواې پې له کاله واندې د ما
به هغه مسخره  ه ارید چی که بهر ته وال شي خلکنادر وایي چې؛ هغ حاجي. کور خه بهر وتلو نوموی یر ل له

     .کي
 

کو په هکله یو ه خلمعلولو دنورو هغو  رایو خه ننداره واورېدله، دهله غزنویان  دو اونیو لپاره مجید له دې چېوروسته 
چې د غیر دولتي  ز کي یې نوي مهارتونه زده کولکل کومو چې په روزنیزو خپرونو او پر دندو د ومارلو هغه مرک زده

  .سازمان لخوا جو شوی وو
 
 

ان شامل ک ي کی یېول ه او د خیاطې پهخه لیدنه وک یدو وروسته هغه د. مجید د دغه مرکزخیاطې  دکورس له بشپ
نن هغه د یوه . په یوه سیمه ییز دوکان کې پر دندي باندې ومارل شو او په کار یې پیل وک یاطد مرستیال په وه د خ

 ۱۶-۲۰له  افغانیو پوری ه تر السه کوې، چی معادل یې په الرو۱۰۰۰تر   خه۸۰۰  هغه په ور کې د. دوکان خاوند دی
   .عوایدوخه زیاته شمیرل کیې ی، چی دا شمېره د سي پرسر له مليپورې د
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 کارکوونکو او رضاکارانو ته زه ورکول تر و په اغیزه ناکه توه کارونه تر سره کي
 

 ورپیژندنه ه ته وایې؟ 
کله چې کوم وک ستاسو له رایو سیشن سره یو ای کیي که ه چې هغه معاش اخیستونکی کارکوونکی وي او یا 

چې دغه معرفي ته په عامه توه . رضاکار وي، دا یره مهمه خبره ده چې باید هغوی ته د کار سیمه په لنه توه معرفي شي
لري، خو بیا هم الندې یو ه نظریې شته دي چې د ورپیژندنې په وخت دغه کار یر وخت ته اتیا نه . پیژندنه ویل کېي

  : کې له تاسو سره مرسته کوي
 نه ورکوله سپیشن د رسالت، اهدافو، تشکیالتې ساختار او د راپور ورکوني د ساختار په هکله لنیو سد را . 
  ه یوه عمومي کتنهیشن د خپرونو او نشراتو د مهאل وېش په ایو سد را 
 لویه د همکارانو او مدیرانو سره پیژندپه رسمي تو 
  یشن ده د سن ند شي چې هغویر و دا د رضاکارانو او کارکوونکو د رول په هکله خبرې اترې کول تر

 اهدافو لپاره ور تمامیي 
 ه ورکولود یوه چاپ شوې بیشن د پالیسیو د الریو سد را 

 
 :د روزني ې

را پدی خوا د افغانستان په والیتونو کې د نویو آزادو رسنیو په شمیر کې په یره چکتیا سره اضافه توب  د تیرو لسو کلونو
همدارنه د رسنیو د وونیزو مرکزونو لخوا هم د ژورنالیزم په برخو کې د مهارتونو زده کې اضافه توب . راغلی دی

خو بیا هم د رایو سیشن په یرو برخو کې همیشه نوې . وزل شيموندلی دی تر و افغان نارینه او ینه په غوره توه ور
 . او پرمختللې زده کې ته اتیاوې شتون لري تر و د ن له اوسنیو مهارتونو سره یوه شان پر مخت وشي

  
ه زده که هلته تر سره کیدای شي چیرته چې زده کوونکي ددې احساس وکي چې د زده کې لپاره ددوی درناوی 

وونې یا خو . ي او دوی ته داسې زده کې ورکول کیې چې د ورن دندې د پر مخ بیولو لپاره ورسره مرسته کويکی
پخپله د رایو سیشن دننه د سیمه ییز کارکوونکو او رضاکارونو تر من او یا په یو بل ای کې د نورو رایو سیشنونو له 

په توه، روزنیزې خپرونې خبریاالنو ته دا زمینه برابروي تر و دوی هغه  د بیلې. کارکوونکو سره یو ای تر سره کیې
ننونې ل یو او بل سره شریکې کي چې د خپل ورني کار په تر کې ورسره مخامخ شوی وي، همدارنه دا روزنیزې 

  .    خپرونې د مختلفو رسنیو له خبریاالنو سره ددوی په مهارتونو او پوهه کې زیاتوالی راولي
 

  د رایو د خبریاالنو لپاره مهمې وونې 
  ه مهارتونهیو په ارامې، د (د را ت لکهیو د خپرونو جوونې او د لیکنو طریقي، د رایو لپاره د راپور جود را

 )ردي میز بحثونه او مستند فلمونه
  ونې اصول  قوانیند خبریالی اخالقيول، نا پییلتوب او لیتونه د باوريتوب، ؤد رسنیو مس(د راپور جوشفافیت، ان

 )حساب ورکونې په شمول
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  اکنو قوانین پورې ارتباط لري(د افغان رسنیو قانون او د که چې دا په خبریال د حقوقي سیستم ارزونه ( 
  تاو اجراآ رسونهد غ 
  وونې وسایل او ا(تخنیکيیتن ( 
  ری کې(د متخصص راپور ورکونهاکنو، روغتیا، سودا ه، پهې په توولو په ) د بیلوند خپرونو جویو اد را

 برخو کې 
  

  د مالي او اداري برخو د کارکوونکو لپاره مهمې وونې
  نالرېمهارتونه او ک ود او منجمند الر 
 نالرېمهارتونه او ک د مالي منجمن 
  ریز پرمخته(سودارن  ېجو الو استراتیژکوالی شو د بودیجې دپیشنهادونو لیکو، د بازار موندنې او خر

 )کو او له ونرانو سره د ې ایکې ساتل اداره کو
 یشنونو لپاره یوه تشکیالتي پراختیا او استراتیژیک پالنیو سد را  

 
  د کارکوونکو او رضاکارانو تر من د ایکو اداره کول 

په یوه رایويي سیشن . ن ته په مختلف نظر وري او ول خلک راز راز لغتونه انتخابوي او استعمالويد ن ول خلک 
لیتونه او دنده په ه توه تر سره ؤکې خلک له یوه منیجر خه د اکلو شیانو غوتونکي وي تر و وکوالی شي خپل مس

 . ته اتیا لري خلک وونې، معلومات، وسایل، مواد، الروونې او مالت. کي
  

  :د کارکوونکو تر من اختالف د الندې حالتونو سره سم من ته راې
 يمناقشه/په منابعو او وسایلو باندې شخ 
 اکل شوی وختؤنامعلوم مس لیتونه او د کار د سپارنې ورستنی 
 لې کول له یو او بل کله چې خلک د یوې مخصوصې دندې ترسره کولو لپاره : د واک ترالسه کولو لپاره هلې

 سره سیالي کوي   
 غلط تعبیرول او کمزورې مفاهمي 

 
په داسی حال کې د ایکو جوول چې مفاهمه په آزاده توه ترسره کیې په انې توه که د کارکوونکو ترمن د 

مخنیوي لپاره ه د مناقشو او مغشوش والي د . همکار او له ییز کار پر ای رقابت وجود ولري، ې به یوه ننونه وي
. مفاهمه یوه غوره الره ده، دا په داسې حال کې ده چې د الفاظو په نسبت په ه مفاهمي کې یرې نورې خبری هم شته دي

دا ول شیان مرسته کوې تر و  .په مفاهمي کې د خبري کولو پر مهאل ستاسو د غ لهجه او فزیکې حرکت هم شامل دي
   .ونکي یورند شې چې مو د ه شی رند

  
د یو رایو سیشن بریالیتوب د کارکوونکو تر من د و ایکو او تفاهم ساتل دي چې د سیشن دغه بری د معاش 

که چیرې ستاسو په سیشن کې د دوو . اخیستونکو او رضاکارانو ترمن د بشپو همکاریو په مرسته په الس راتالی شي
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نو دا په دی . انو یا خلکو په من کې کومه شخه شتون ولري، نو دا به یره مهمه وي ترو معلومه شې چې ه النجه ده
رنه کوالی شو چې هغوی خوشحاله . معنا ده چې تاسو به له هغوی خه وپوتی چې پدې حالت کې ددوی ه ه ده

 و او خپل هدف ته ورسیو؟      کو؟ رنه کیدای شي چې د هغوی موافقه تر السه ک
  له ییزو کارونو ته د تشویق کولو لپاره الرود

 و هر کارکوونکته کول تر غوره  يچې خپل نظریات، شخص شتون ولريته اجازه  يد یو داسې چاپیریال را من
 . ينورو سره  شریک ک لومیتوبونه لهتوب، اهمیتونه او 

 ته کول ای ستونزې ته د حل غوره  ېبل بانداو چې په هغه کې پر یو  د یو داسې چاپیریال را من ونې پرد تورل
 . چې یوې موافقې یا هدف ته په رسیدلو کې د ولو ه ده يباندې تاکید وش ېباید پر د. يالره وموندل ش

 ې ېد هران  یشنو س اکل تر له او دندې لپاره د اهدافويخپل رسالت سره سم مکاتبه وک  . 
  ه کاریوو هره  يول ترهپالن جوان  ه پهلې تویره سپی يکارونو خبر و خپلو په . 
 ېخپل نې شریکې کولو يالسته راو یشن دو په داسې حال کې چې د سان او کارکوونکو همکار  شریکې

  ېته د ون يکې د سیشن هر کارکوونک هچې پدې السته راون يش هول شرح ېاو دغه السته راونه په د يو
 . يدرلودلو ا ورکول ش

 ه کا ان پدی ېچې تاسو د هري ئان  انه ارزونېمنیجرانو ته د هغوی د کار ديکوونک مرسته، منظم او رو 
ه دوی تشویق کی دې او همدارنون د ئ معلومات ورکو هغوی دغه غبرېتران  ه نورو خلکو ته هم په

اندې که ويتو . 
  

  نظرونو په واسطه د بریا تشویقولد ورو 
د شعبو یا انو کسانو د کار د ارزونې په هکله هغوی ته د روانه، منظمو او کومک کوونکو معلوماتو واندې کولو ته د 

کارکوونکي او رضاکاران په خپلو دندو کې د ومره تجربو لرونکي دي؟ د دغو تجربو خه . ورو نظریاتو ورکول وایي
ور نظرونه . کوالی شې خپرونو ته پراختیا ورکي او رند کي چې یو سیشن نه خپل کارونه اداره کويزده که 

  . کوالی شي چې د ستونزو د حل، د السته راونو د رند او د راتلونکې ودې لپاره د اهدافو اکلو لیوالتیاوې را پاروي
 

  رنه کوالی شو چې ور نظرونه واندې کو
 ارکوونکو او رضاکارانو د السته راوونو په هکله رندونې پیل کيد ک. ۱

دوی د یو کار تر سره کولو لپاره کومې الرې چارې کارولې . د انو بیلو په مرسته د کسانو رنوالی رند کي
 دي؟ 

یرکتیا سره انتخاب ک ندوني پهر ئخپلې !وک اندې کولو ورئ کوخو، لیکن(وسته د چې مثبت نظرونه له و (
 . کلمې مه استعمالوی که چې دا به ستاسو مثبت نظریات په منفې بدل کي

ه فکر وکو خپلو ! ئپه محتاطه توپه یاد وساتی چې ستاسو هدف د یو کس سپکاوی نه بلکې د هغه تشویقول دي تر
 . مهارتونو او د کار سرته رسونو ته وده ورکی

   
۲ .ی. ئکسان کار کولو ته تشویق کتی چې په راتلونکي کې به دوی کوم مختلف کارونه تر سره کول غواهغوی وپو .
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دا به دوی . دا به له دوی سره مرسته وکي ترو په راتلونکې کې د یو کار ترسره کولو لپاره مختلفې استراتیژ خپلې کي
 .    ې او کمزورتیاوې رند شيته ددی موقع هم ورکي ترو هغوی ته خپلې وتیاو

 
دوی د کوم ول ویناوو د . چې نه دغه دوهم کس ستاسو خبرو ته متوجه او یر دیئ ان اه ک. صمیمي اوسی. ۳

 رسولو هه کوي او دوی د کومو نویو شیانو د تر السه کولو په هه کې دي؟ 
شې چې د هغې په کارولو دوی وکوالی شې خپلو کارونو ته په اعظمي توه د دوی لپاره درې داسې استراتیژ واکل . ۴

په انې او واضح توه یې تشریح کي چې د دوی دغه ه والی نه پر دوی او سیشن باندې اغیزمن . وده ورکي
 .    د بیلې په توه، امکان لري چې دوی نور هم پر مخت وکي او یا غوره نتیجي تر السه کی .کیدای شي

 
دا کار له خلکو سره مرسته کوې ترو دوی ان په دې ا من کي . خپلي ویناوې همیشه په مثبته توه پای ته ورسوي. ۵

چې دوی د مهارت، پوهې او وتیا درلودونکي دي، په غوره توه خپل کارکولو ته ادامه ورکي او اني مهارتونه او 
 . اهداف السته راوي
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 رایو هولنیز: لورمه برخه
  

د رایو د خپروني تولید  ل . السرسي و وسایلو خه دهپه افغانستان کې رایو د ولیزو ایکو د ساتلو لپاره تر ولو غوره د 
 ،راه کیدای شې د بېاه په مرسته چې دا دستیويي دسته اوریدونکي هم د ارزانه راتیا لرې او همدارنقیمت ته ا

خلکو د رایو خپروني کیدای شې چې د هر ول . شمس یا د السې اینمو په مرسته چارج شې رایويي خپرونې واوری
دا  شمیر وو ته د . لپاره، پوه او ناپوه، خان او بېوزله پیینو لرونکو لپاره د اوریدلو او په هغې باندې د پوهیدلو و وي

 .  اشتراک او بحث کولو موقع برابروي ترو هغوی په ولنه کې د مختلفو شیانو په هکله د پریکې کولو موقع ولري
 

 : کارونه باندې بحث وکو، چې نه پدی فصل کې به مو په الندنی
  

 یوته ک ې یې په یو تعریف اوولنیزه را 
 ه ورکولولنې ته په خپرونو کې ون 
 تشکیل د یو اغیزناکه مشورتې بور 
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ولنیزې رایو تعریفول د   
. ولنیزه رایو اکثره وخت د خلکو د یوې داسې لې لپاره جویي چې په یوې جغرافیوې سیمې کې یو ای ژوند کوي

خو يوه ولنه کیدای شي دداسې خلکو اجتماع وي چې په هغې کې د خلکو یو شان ننونې، دلچسپي یا عقیدې، یو شان 
 . دودیزې عالقه مند درلودونکي ويمسلک، او همدارنه په عامه توه د یو شان اجتماعي او 

  
  :مو دلته دوه وله ولنیز رایو سیشنونه لرو

 انې چې د جغرافیيیوشوې وي هغه را جو ای کې ژوند :  پر بنس يان د هغو خلکو لپاره خدمت کول چې په یوه
 کوي

 شوې وي جو انې چې د سکتور پر بنسیودرلودونکې : هغه را د هغو خلکو لپاره خدمت کول چې د یو شان دلچسپ
 وي، لکه په کلیوالو سیمو کې بزران او یا په ارونو کې د پوهنتون زده کوونکي 

  
  د یوې ولنیزې رايو اساسي انتیاوې ه شی دي؟

که ه هم په سیشن کې داسې (ولنه سیشن اداره کوي . په ولنیز رايو سیشن کې جواز د ولنې په نوم ثبت شوی وي
دغه . او ولنه کوالی شي چې خپرونې جوې کي) کارکوونکي شتون ولري چې هغوی د ولني لپاره دنده تر سره کوي

  . تعریف په یرو هیوادونو کې استعمالیي
  

ونه چی هلې لي کوي ترو ریتونې به انته انې کي، خو ممکن د ولنې دستیشنونو لخوا ددغو شرایطو هغه ستیشن
لپاره  ونو پورې اه لري او د خپلې ولنېهغه نور ول شخصي ستیشنونه چې په اشخاصو او شرکت. د تطبیق و نه وي

     . وره بلل کیي خدمتونه واندي کوي، نو د ولنې غونه د دوی د تجارت لپاره
  

ولنیز سیشنونه په بشپه توه پر ولنیزو منابعو او برخې اخیستنې باندې باوري دي چې الندنې هغه کي دي چې په نظر کې 
  : نیول کیي

 
  يپه مرسته اداره کی د خدماتو یوه غیر انتفاعی اداره چې د یوه مشورتي بور)یر ش الندنې جدول ته( 
 ولنه کې د خلکو بیال بیل خاصیتونه او نظریات د مشورتي بو و هغوی پهو د انتخابولو لپاره رایه ورکول ترد غ ر

 )د نژادی تنوع، عمر او د جیندر د مساواتو په پام کې نیولو سره(رند او منعکس کي 
  ه کولو کې دولنې خلک  د رایې ورکولو او په پریک اکل چې په هغې کې د نالرویشن لپاره داسې کیو سد را

 . ونې اخيستلو اجازه ولري
  انو ته د معلوماتو، خبرو اترو موضوع نې وونو او د اندیولنې نن یو لپاره داسي خپرونې چمتو کول چې دد را

 . عمل کاره کياو پلنې په مرسته عکس ال
  ولنه یشن د خپرونو مهאل وېش پهو ته د خپرونو د تولید او نشر کولو موقع برابرول او تضمینول چې د سولنې غ د

 .  کې د مختلفو خلکو د لو سره سم چمتو شوی دی
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 ندولر یشن او د هغه د اهدافودولتي او غیر دولتي سازمانونو ته د س . 
 

 
 

  ولنیز رایو ولي پیاوی وي؟ 
 ولنې واکم نالرې انتخاب  نيداانې او ک خه کار واخلي، هغه موضوع او تجربو و هغوی له خپل غکوي تر

 . کی چې د دوی پر ژوند تاثیر کوونکې وي
 ل و خپل غلو ته فرصت ورکوي تر یدلوخه غور یدا له پامه خلکو سره شریک ک . 
  و ضروریات اویوالو دا د عامو واني د سیمه ییزو، ملې او حتی د ن موضوع ني وحکومتونو پام ته د اندی

 . ورروې
  وند اوریدونکو ته معلومات ورکوي او دهغوی ددا د دوی پر ژوندون باندې د تاثیر اچوونکو پرمختیایي ابتکارونو ا

 .   د انتخابات، روغتیا، پوهې او د سولې راوستلو په برخو کې دوی ته زده کې ورکوي لکه. پوهې کچه لووي
  

 د ولنیز ون پیاوتیا
د ولنې د غو د پیاوتیا لپاره یرې الرې شته دي ترو هغوی د رایو سیشن د بریا او اهدافو د سرته رسونو لپاره برخه 

 . چمتو شي
  

:اخیستلو لپاره وهوورنه کوالی شو ولنه دبرخې   
 

I .  یو دو د را ی ترو ته بلنه ورکتی او غسیمه ییز سازمانونه د خپرونو په هکله د مفکوري ورکولو لپاره وپو
د بیلې په توه، د سیمه ییز ووني زده کوونکي به د ماشومانو لپاره د اونیزو . خپرونو په تولید کې ون وکي

هغه وانان چې په پوهنتونونو او سازمانونو کې دي کوالی شې  .خپرونو د تولیدولو لپاره به یر لیوאل او غتلي وې
 . چې د محتوا او یزاین په هکله ه مفکوري واندې کی

II.   کې وانان چې شاید په اون ولني مشران یا ي، د ي، لکهلي اداره ک ولنه کې د اوریدونکو مختلفې په خپله
سو رایو واوري، او همدارنه ستاسو د خپرونو د پیاوتیا او د نویو او ستا لو لپاره دوی سره یو ای شېد دو 

 .  خپرونو د تولید په اه خپلې مفکوري شریکې کي
III.  یشن ته د برخې اخیستلو لپاره راشې او خپلې تجربي ئ د رضاکاری فرصتونه چمتو کیو سي راولنې غ و دتر

 . شریکې کي، د نویو خپرونو په تولید کې مرسته وکي او همدارنه د خپرونو په اه خپلې مفکورې واندې کي

  غیر انتفاعي ه شی دی؟ 
غیر انتفاعی په دې معنا نه ده چې رایو سیشن باید هی ول سوداریز پالن ونلري او یا د سوداریزو اعالناتو په مرسته 

دا په دې معنا ده کله چې سیشن له خپل لت سره سم پیسې په الس راولې، نو اضافه السته . پیسې السته نه راوې
 . ته ه نه شو ویالی، او باید دا اضافه پیسې د سیشن د انکشاف لپاره استعمال شېراول شوو پیسو 
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IV.  ه چمته یا جرولنیزه غون و میاشتو کې یوهه په په هرو شپی په ااندې د هغې غونې وو ور ي او بایدو ک
د غونی لپاره داسې یو پراخ ای انتخاب کي چې د خلکو د راتللو لپاره آسان . رایو کې اعالنات خپاره کي

او د مشورتې بور غې د  مسؤلپه غونه کې به د سیشن مدیر . وي که چې د مختلفو ولنو غې اشتراک کوې
وروسته له هغې به د ولني غې پدې وتوانیي . ودې، ننونو او السته راونو په هکله معلومات ورکيسیشن د 

چې د سیشن د موجوده او وروستیو حاالتو په اوند مشورتې بور او د سیشن ادارې ته خپلې مفکورې واندې 
 . کي

V . ه په نظر کې ونیشن د اداري چارو په هکله یو کلنې غونيد سولنې ته بلنه ورک ولې ه کېیسې او په دې غون .
لیتونه او اجرااتو یل، د سیشن د ؤکلن غونه عمومًا د مشورتي بور انتخابات، د هغوی د دندو د مس

اهدافوعمومي بیا کتنه، د سیشن د ادارې بودیجې په اه راپورونه او د راتلونکې بودیجې د تر السه کولو په اه 
 . تر سره کیې خبري اترې

VI .  یشن لپاره د رضاکارانو او مرستهخه د س ولنې یر له و هغوی د استازو په ي تشویقول ترغ د مشورتي بور
 . کوونکو منابعو په شمیر کې اضافه توب راولې

بور جوول د یوه اغیزناک مشورتي  
مشورتي بور د موجودیت موخه د ولنې لخوا له سیشن سره د یوه . په یوه مشورتې بور جوولو کې باید یره پاملرنه وشي

د سیشن د دوام په . دا د سیشن سره مرسته کوې تر و پر خپلو اهدافو او ارزتونو باندې متمرکز وي. د مرسته کول وي
ه کار اچوې، د مشورتي بور غي خپل وخت او مهارتونه د سیشن لپاره پ. برخه کې هم مشورتې بور یو مهم رول لوبوي

ل سره د ولنې خه د بودیجو په السته راولو او د منابعو ته د ؤاو همدارنه دوی کوالی شي چې د سیشن له مدیر مس
  .السرسي کولو په برخو کې مرسته وکی

   
 د یوه اغیز ناک مشورتي بور انتیاوې

 ي :روحیهه روحیه شریکه ک ولنې سره د خدماتو یوه ې باید لهول غ د مشورتې بور . 
 ي عمومًا له  :لویوالیغ خه تر  ۷د یوه بور۹ ونو کې د رضایت تر . پورې ويالسه کول نور هم په لویو بور

 . ستونزمن وي
 ول مراعتول دیر مهم دېوند عضویت باید دالندې شیانو له یوې موازنې را. د انیشن اای د سته کولو سره یومن

 :ولنه منعکسه کي
 ینه نارینه او 
 ې ولنیز نهادونه او ول ول 
 ول عمرونه، نژادونه ول 

 ه تعریف شوي : متمرکزه تو مقاصد باید په یشن او د هغه . ويد بوریو سند شي چې د رار ددې لپاره چې
 . د بور غي رایو د خپلو شخصې و لپاره نه استعمالوي باید هلې لې وشي

 یشن د اهدافو تر السه کولو لپاره کار کوي: تعهدیو سي چې دوی د راي باید تعهد وکول غ د بور . 
 قانوني، اداري، مالي او همداسې نور(و د شریکولو لپاره چمتو وي دوی باید د خپلې پوهې او مهارتون :ستعدادا ( 
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 لو لپاره وخت ولري: السرسی انو د و تر سره کولو او د موضوعدوی باید ددندو او غون . 
 ه خپل اهداف تر : پارونهه تو یشن پهیو سو را اندې کولو لپاره چمتو وي تردوی باید د مناسبو مشورو د و

 .  يالسه ک
 

 
 

  د بور د ولو غو لخوا شریکې شوې دندې او رولونه
  ریزې پراختیا لپاره قانون او ستراتیژينې او د سوداد اعالناتو په شمول(د بودیجې د السته راو( 
 نالرو تصدیقولمارلو او اداري ک د 
 ول، د محتواالرو جواندې کول د خپرونو د تولید لپاره دته نظریات وپه ا 
 اکل لپاره د چلند اصول د مشورتي بور 
 ولراپور جو ه یو کلنو په اونو او زده کنو، ننیو د السته راود را 
 ه په مصرف رسیدلې دېن ند شي چې پیسې له کومو الرو راغلې اور وول ترمالې راپور جو یو کلن 
  و کې برخهونرانو سره په غون اخیستلله 
 یتوب کولیشن د داخلي ستونزو د حل لپاره منتیا پر مهאل د سد ا 

 
  د مشورتي بور د غو لپاره د دندو او رولونو رندونه

  د مشورتي بور مشر
 یشن د مدیر مسا چمتو کولؤد سو لپاره د اجند غون ل په مرسته د مشورتي بور 
 ولو ته و رهبري کول اوولو غون د د خبرو اترو زمینه برابرول   د بور 
 ي کولهمغ تر من یشن اداري او مشورتي بورد س 
 یشن او د مدیر مسول د رادیو س ل سره مالقات کولؤپه منظم 
 یشن د خپرونو ارزیابي کولد س 
 واب ویل ولنې ته یشن په استازیتوباو د س د مشورتي بور 

د مشورتي بور شتون د رایو سیشن لپاره یر ور وي که چې هغوی کوالی شې رایو سیشن ته د ولنې په اه په 
د ولنې د اتیاوو په اه معلومات تر السه کول د یوه کس لپاره یر ستونزمن کار وي نو . ه توه معلومات ورکي

غي لرې، دا د نارینه او  ۸زمو مشورتي بور . مرسته کوونکی وي پدی برخه کې مشورتې بور کیدای شي یر
ولسوالیو چیرته چې زمو د رایو سیشن خپرونې اوریدل کیې  ۵ینه، وانانو او مشرانو په شمول چې دوی ول د 

ترکمنې ژبو  سیمه ییزو پتو، دری، ازبکی او ۴همدارنه پدی بور کې د . په استازیتوب له مو سره مرستندوی دي
دغه غي د نوې خپروني پیشنهادونه واندې کوي، دوی اوسن خپرونې اوري او په هکله یې خپل . نماینده ان شته دي

  . نظریات او واندیزونه واندې کوي تر و مو وکوالی شو خپلې خپروني اصالح کو
  

  . لؤیشن مدیر مسنور آغا شریفی د جوزجان والیت په اقچې ولسوال کې د درمان رایو س
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  د بور منشی
 ې لپاره د اد هرې غون ا لیکل او وېشلد بورجن 
 ول او اداره کولسیستم جو د خپرونو او مالي حسابونو لپاره د منظم فایلین 
  کو تیارول او وېشلې ددغون چې په (د بور ایپ شوی رپو ا، بحث او تصمیمونو په هکله هغهیعني د اجن

 ) غونه کې دغه بور سرته رسولي وي
  ه په کارونو کې مرسته کولپه ا له رهبر سره د بور د بور 

 
  د بور خزانه دار

  ې د ثبت لپاره د سوانحوې ورکاو میاشتنی راک ند مالي چارو په شمول د اجرایوي بودیجې، د ور د بور
 .برابرول او د هغې نظارت کول

 یشن د مالیې او د جواز فیس ادا کويد دې تضمین کول چې س 
  یشن د مدیراندیزونه برابرولؤمسد سل په مرسته د راتلونکي لپاره د بودیجو و 
 په اجازه د بانکي حساب پرانیستل د بور 

  
  د بور غي

 ون کول دو کېپه غو پر وخت باندې د بور 
 اندی کولکوونکي نظرونه و خپل مالت 
 او تعقیبول او د انکشا ته کول او مشوري ورکولد بودیجې اخیستنې د فعالیتونو مالته اصالح رامنف په ا 
  لی یشن د اجراآتویو ساو را د بور 
 متعهد کول د مالت یشن او د بوره د سین په مرکو کې برخه اخیستل او په 

  
  مشورتي بور نه د رادیويي مرکز د مدیر مالت کوي

 ولنې باندې د باور ساتل پر : ولنې لپاره د هندارې په که چیرې د مشورتي بور ه دیتوب بیالبیل او په دقیقه توغ
د باور سم بنس د . به وي نو غي به په دي بشپ باور ومومي چې رادیويي مرکز د دوی لپاره پر مخ بیول کیي

  .راديويي مرکز مدیر ته په چارو کې هوساینه وربخي
  
 ونرانو او پرمختیايي اژآنسونو جذبول و: د اکيزیاتره ت او اداره کولو لپاره شرطونهیو . نران د پیسو د سم ل

مشورتي بور د رادیويي مرکز د شفاف او رند مدیریت په درلودلو سره ونرانو ته د مرستو او مالي راپور 
  .ورکولو مسولیت په غاه لري

  
 يه عمل وکلې په : د سرچینې په تو باید وکوالی شي د افرادو د و د مشورتي بور شکل شتون ولري تر

  .رادیويي مرکز مدیر په هوساینې سره د راز راز معلوماتو په اه پرې غ وکي
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 یره بریده نه : د مرکز دننه د مخالفتونو حلول خه تر نيو فعالیتونود مرکز له ور ه هم چې مشورتي بور که
وونکو ته د دې اجازه ورکوي تر و په آزاده خبریي نو د همدې لپاره يې د مرکز مدیر، کارکوونکو او خپلو خو

سره له دې، د اتیا پر مهאل مشورتي بور کوالی شي چې د مدیریت ترمن د رامنته . فضا کې دنده تر سره کي
  .شوو اختالفونو په اه واندیزونه ورکي

  
ري قوانین مراعات شي تر و  دا لیدنې ترتیب د مرکز د مشورتي بور د لیدنو پر مهאل باید ینې معیا: د بور د لیدنې قوانین

 .او د لې غي پر سمه توه این معلومات ترالسه کي
  

هره موضوع انې . کوم چې د لیدنې پر مهאل تر بحث الندې وي یاجنا د موضوعاتو هغه لیکلی جدول د  . ۱
له استعمال سره سم د موضوع انو دا  د بور غو او د راديويي مرکز د مدیر د سپارتنو. ثبتونې ته اتیا لري

د موضوعاتو لیکلی جدول د لیدنې په پیل کې تصدیق . لیکلی جدول له لیدنې خه و ورې د مخه لیکل کیي
 .کیي

مسول د  .مسول د لیدنې له برابرولو سره سم د موضوع انو لیکلی جدول چمتو او د لیدنې پر مهאل يې تعقیبوي  . ۲
 .ره ولو ته د بشپ نوبت ورکولو هه کوينظریو په ورکولو س

د بور د رسمي اجراآتو . د بور د اجرآتو رسمي ثبت د لیدنې د بحثونو او د وروستیو پریکو کارندوی دی  . ۳
دا ثبتونې د راتلونکو لیدنو لپاره د سپارتنو کار ورکوالی . ثبت د رادیويي مرکز له اینو سوانحو خه ل کیي

د لیدنې پر مهאل د بور سکرتر مهم کي . دې مشورتي بور باید په شویو پریکو ین وال ويسره له . شي
د بور سکرتر له راتلونکې لیدنې خه د مخه د واندین . لیکي او وروسته بیا د رسمي اجراآتو ثبت چمتو کوي

جراآتو د ثبت دغه نقل ولولي او بور باید د ا. لیدنې د اجرآتو د رسمي ثبت یو نقل د بور هر غي ته ورکوي
 .همدا راز د دوی له خوا د بحثونو او پریکو په دقیقو رندونو سره تصویب شي

دا په دې معنا ده چې د نورو د . د لیدنې پر مهאل د بور ول غي باید په درناوي او مسلکي توه چلند وکي  .۴
همدا راز له یزه پریکه باید . خه کار واخیستل شينیمتیا سبب ونه ري او  د وو کلمو او سمو غونو 

 .ولو ته د منلو و وي که ه هم چې د یوه اني شخص د نظريې پر خالف وي

  : مشورتي بور او د مخالفتونو مخنیوی
کې  که ه هم بور کوالی شي چې د راديويي مرکز دننه مخالفتونو ته د حل الرې ومومي، خو مشورتي بور هم په مرکز

  :د بور غي د داسې مخالفتونو د مخنیوي لپاره کوالی شي چې. د مخالفتونو المل او یا دهغې د یریدو المل ریدای شي
  

د راديويي مرکز ول : دسیشن له کارکوونکو او رضا کارانو خه د نظرونو ترالسه کولو لپاره هرکلی ویل  . ۱
باید دا فکر ولري چې بور د رادیويي مرکز په پراختیا کې د ) معاش اخیستونکي او ویا کارکوونکي(کارکوونکي 

که چیرې بور په انې توه پریکو ته ورسیي نو دا به د . دوی تجربو او نظرونو ته په درناوي سره وري
دا وا شتون لري چې کارکوونکي ته د پرمخت ورکولو . چه رایه کيکارکوونکو خپلو دندو ته د لیوالتیا ک

 . په لور هغه هې ودرول شي کومې چې د رادیويي مرکز په ینت نیغه اغیزه لري
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په دې وپوهیي چې د مشورتي بور پر ای د رادیويي مرکز مدیر د ورنيو فعالیتونو په واندې مسول ل    .۲
ه او د یا د بور کوم غی د رادیويي مرکز په ولو فعالیتونو بوخت وي نو هغه به خپلواک او که چیرې غون: کیي

که چیرې داسې مخالفتونه رامنته شي چې د بور منیتوب ته اتیا پیدا کي نو د دې . بې طرفه ونه ل شي
 .امکانات خورا کم دي چې بور به د ستونزې په حلولو کې ور تمام شي

دا خورا یو ور نظر دی چې د وتیا لرونکو او ورو کسانو یوه : شخصي و لپاره د مخالفتونو مخنیوی وکي د  . ۳
د بېلې په توه، په بور کې یو محاسب کوالی شي چې د بودیجې په اداره کولو کې ور . کمیه رامنته شي

د رادیويي مرکز مدیر او یا نور کارکوونکي په پام کې ولری چې د بور غي د دې طمع نه لري چې . تمام شي
د بور موخه داده چې د رادیويي مرکز بشپه ساتنه . دې د دې دندنو په تر سره کولو سره د یوې بدلې غوتنه ولري

 . دا بور کوالی شي د مخالفتونو پر واندې سخته کنالره پر الره واچوي. وکي نه دا چې په خطر کې يې واچوي
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. کې مثبت او پیاوی رول ولوبويافغانان په دې آند دي چې رسن کوالی شي د مهمو مسألو په را سپلو سره په ولنه 
هغوی تمه لري چې رسن د هیواد د اقتصاد او . افغانان غواي چې رسن ملي یووالی او د افغانانو فرهني هویت تمثیل کي

هغوی غواي چې رسن حکومت . د بیا رغاونې د فعالیتونو په اه تحلیلونه واندې کي او د افغانانو بریاوې ولماني
خو په حقیقت کې د رسنیو چارې یواې  ١.د خپلو مخاطبینو د پوهې د کچې په لوولو کې ور سره مرسته وکي واري او

: د بیلې په توه. په معلومات ورکولو او تحلیل او یلو محدودې ندي او رسنې تر دې زیات نور کارونه هم تر سره کوی
کله چې رایو انې د . هغو د عالقې و تفریحي خپرونې هم جوويسیمه ییزې رادیو انې د خپلو مخاطبینو په خوه او د 

سیمې د خلکو اتیاوې په خپلو خپرونو کې په پام کې ونیسي، خلک ورسره مینه پیداکوي او هغه د خپلو کورونو او ژوندانه 
روي دا په دې مانا نده په یاد ولرئ یواې دا چې یوه رایو شتون ولري او خپرونې خپ. د یوې مهمې برخې په توه پیژني

خلک هغه وخت رایو اوریدلو سره مینه پیدا کوي چې رایو ور او د لو ! چې خلک باید هرو مرو ورته غو ونیسي
  . کیفیت لرونکې خپرونې خپرې کي
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  : په دې برخه کې به په الندې کو بحث وکو
  

 ه تعریف او توضیح کیکتیایي وسیلې په تویو د یوې اه رارنو  
 وکیل ک یو په خپرونو کېه د خپلې سیمې خلک د رارن 
 وته ک ونه را منه د خپرونو فارمرن 
 ونیسو و او مخاطبینو ته غوه اوریدونکي سروې کرن 

  پدې پوهېدل چې رایو ه شی ده
مخکې له دې چې د خپرونو د جوولو په اه مفکورې او الروونې واندې کو، رائ چې رایو د یوې ایکتیایي وسیلې 

  . په توه په وله مانا وپیژنو
  

کله چې مون یوه ورپاه پرانیزو او پکې لولو چې د افغانستان د کریک یم لوبه لې ده، دا : رایو یوه صمیمي وسیله ده
ه په زه پورې نه تمامیي ومره چې مون رایو روانه کو او دغه خبر د لیدونکو له شور او و سره چې د یم د هومر

دا چې رایو ددې توان لري چې غ او احساسات زمون غوونو ته را . بریا په خوشحال کې چیغې وهي، یوای واورو
  . یوه صمیمی د ایکو وسیله ل کیي ورسوي، لکه چې له اوریدونکي سره خبرې کوي، که نو

  
لویزیون تصویرونه لري چې له رپو سره یوای یې خپروي او ورپاې هم کله نا کله له تصویرونو : رایو انورونه کاي
که چیرې د رایو پروررامونه په ه توه جو شي، عین تصور او خیاالت من ته راوي؛ او د د . خه استفاده کوي

 . و الفاظو، غونو او چوپتیاوو په کارولو سره یو انور کايمناسب
  

کوم الفاظ چې مون یې په رایو کې کاروو باید عامیانه وي ک م لکه هغه الفاظ چې مون یې په : رایو عامیانه به لري
پونه لیکي دغه خو په خواشین سره باید ووایو چې یري خلک چې د رایو اسکری. خپله ورن محاوره کې کاروو

  . موضوع له یاده باسي او د ساده کو پر ای ثقیل او خورا ادبي الفاظ کاروي
  

رایو نشي کوالی چې د ورپاې په یر یو رپو یواې له حقایقو او ارقامو خه ک کي او : د رایو ژبه ساده ژبه ده
لپاره چې خلک مو په رایو کې په خبر پوه شي، اینه  ددې. یا هم اودې، پیچلې او له مغلقو عباراتو کې جملې وکاروي

که چیرې د رایو یو اوریدونکی په لومي ل کې په . چې په هغه شان خبرې وکئ چې خلک یې په عادي توه کوي
کله چې د رایو لپاره لیکنه . یوه جمله پوه نشي، په یاد مو وي چې هغه ددې چانس نه لري چې هغه خبره بیالي واوري

کوئ یا خپرونه واندې کوئ په یاد ولرئ چې اوریدونکي یواې د یوه ل لپاره هغه اوري او هم مو په یاد وي چې هغوی 
د رایو لپاره وضاحت د هغې . په داسې حال کې رایو اوري چې یو بل کار هم تر سره کوي لکه پخلی کول یا مور چلول

د رپو جوت، د جملو جوت او د الفاظو په انتخابولو کې وضاحت په اینه ده چې د رایو . د بریالیتوب تضمین کوي
  . پام کې ونیول شي
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رایو کوالی شي د پیو په واندې په چک سره غبرون ویي او د پیې د واقع کیدو په جریان کې د : رایو ند ده
  . هغې رپو ورکي یا پرې بحث وکي

  کو کیلولد رایو په خپرولو کې د سیمې د خل
یني رایو اوري چې یو نوی ه زده کي، یني نور د سررمي . راز راز خلک د راز راز دلیلونو له مخې رایو اوري

یني خلک یوې اني خپرونې سره مینه لري . لپاره رایو اوري او یني نور بیا د خبرونو اوریدو لپاره رایو ته غو نیسي
او کیدای شي یني نور کسان بیا ورته خپرونه که واوري . نه د ان په اه وارد يکه چې د هغهې خپرونې ارزتو

  . چې دوی ورسره مخالفت لري خو غواي چې د بل چا نظر واوري
  

  د خپرونو د جوولو لپاره الرود
  د سیمې په کچه فکر وکئ. ۱

 وند ويستاسو د سیمې خلکو ته هغه مسألې او سیاستونه اهمیت لري چې د هغو د اوسیدو د سیمې په ا .  
 ا، شاعري، تیاتر او د کیسو ویلخونه لري لکه محلي سندرې، نبیالبیل ا ایي هنرمندانو سره مرکې او . فرهن د

 . ه الره ده د هغو د هنر د بیلو ضبطول د ایي فرهن او کلتور د بیانولو یوه
 ندونه کوير ستاسو په سیمه کې خلک په کومو ژبو او کومو . د اکثریتونو او اقلیتونو د ژبو توپیر هم د فرهن

 لهجو خبرې کوي؟ آیا ستاسو خپرونې ولې دغه ژبې او لهجې رانغاي؟ آیا تنوع پکې شته؟ 

 په تنوع کې یووالی. ۲
 ه واوسئ چې ستاسو خپرونې د یوې . کورې لريستاسو د سیمې خلک راز راز نظرونه او مفا ه کوالی شئرن

  ستونې بیالبیل اخونه په ناپییلې توه او له پلوي پرته را سپي؟ 
  ون ته ولنیزو او سیاسي استازو، قومونو او قبایلو ،ولو سکتورونو، جندرونو ونو او نظرونو خپرول دد مختلفو غ

 و وانانو په شان اقلیتونو ته هم کافي وخت ورکوئ؟ آیا تاسې د و ا. اتیا لري

  
  یالو او دموکراسي سره یوای پر مخ ي. ۳

 ه دید هر دموکراتیک بهیر ز یالو ایي خلکو لپاره زمینه . سالمشوره او آیا ستاسو په خپرونو کې د
  ري خبرې او بحث وکي؟ مساعدیي چې په خپلواکه توه د هغو مسألو په باب چې د سیمې لپاره اهمیت ول

  ر وي یا د حفظ الصحې یا ه د روغتیا ان سره لرو، که یني نظرونه له ولنې د سمون لپاره ول د خپلې مون
رایو د دغو ستونزو په اه د بحث او خبرو اترو، د حل الرو د . سکونو او زیربناانو، وونه او رزونه یا اقتصاد

 . و لپاره مناسبه زمینه برابرويموندلو او د هغو د پلي کول
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 یوه افغاني د ساز او سندرو له چې په کابل کې یو کنسرت اجرا کوي

  
  د سیمې خلک ون ته هول

کوم خلک چې ستاسې د رایو د سیمې د پو الندې سیمه کې ژوند کوي هم ستاسو اندینه را پاروي او هم ستاسو تر 
  : رایو د ایي خلکو ون ته په بیالبیلو ولونو اجازه ورکوي. ولو ستره سرچینه دي

  
وانانو، و یا معلولینو د اوندو ستاسو په خپرونو کې د تنوع راوستلو لپاره د : د سیمې خلک خپرونې جووي   .۱

د داوطبانو د رول په هلکه د ال زیاتو معلوماتو لپاره . سازمانونو خه داوطلبان ستاسو غوره سرچینې اوسیدای شي
  .دریمې برخې ته مراجعه وکئ

پاملرنه کیي  رایو د عامو وو د ژوندانه په هکله داسې خپرونې جووي چې پکې هغو ستونزو ته په ژوره توه  . ۲
کوالی شئ په دغه شان خپرونو کې عملي پندونه، معلومات او د حل الرې . چې په هماغې ولنې کې موجودې دي

 . هم د ایي متخصصینو له خولې ور زیاتې کئ
  ه(جان جور ې د کیسې د ویلو له  سالم وطندارد ) روغهیو یوه اونیزه روغتیایي خپرونه ده چې پکرا

دغه خپرونه . نریتیف تخنیک خه په استفادې سره د درملنې د دودیزو طریقو د یوه قرباني کیسه واندې کیي
نې د خپرو. په روغتیایي خبرونو او د طبابت او روغتیا په برخه کې د یوه لوی پرمخت په رپو سره پیل کیي

زیاته برخه د ناروغ کیسې ته انې کیي چې په تر کې یې له ناروغ سره مرکه، د ناروغ له کورن سره 
 . دغه خپرونه د روغتیایي پندونو په ورکولو سره پای ته رسیي. مرکه او د هغه له اکتر سره مرکه خپریي

۳ .  لیفوني ا یو له خپرونو سره دیو له الرې مطرح کويد سیمې خلک خپل نظرونه د راهغه : یکو له الرې د را
رایویي خپرونې چې خلک ورسره لیفوني ایکې نیسي کیدای شي چې خورا جدي او یا هم سررم کوونکي یا 

دغه خپرونې د راز راز غونو او مفکورو د خپرولو زمینه برابروي او په هغو ستونزو چې په سیمه کې . تفریحي وي
 . او په دې توه د رایو او اوریدونکو تر من ایکې پیاوې کوي اهمیت لري تمرکز کوي

  پ دهقان)ر خبرهیو یو ) د بزپه دې خپرونه کې خلک د . دقیقه یي خپرونه ده ۳۰د سالم وطنداره را
په دې خپرونه کې د پنو یا شپو . خه پوتنې کوي کارپوهلیفوني ایکو له الرې د کرنې د چارو له 

پوتنو ته واب ورکول کیي او د کلیوالي ژوند او کرنې په هکله یوه کمیي سندره هم د  اوریدونکو
 . خپرونې په من کې خپریي
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د . رایو په فعاله توه عمل کوي او هغه ستونزې را بر سیره کوي چې د ایي خلکو په ژوند باندې اغیزه لري   .۴
تعقیبیه رپوونه کوالی شي حساب ورکونه او اود مهالې د . ستونزو بربنول د یوې اودې پروسې یوه برخه جووي

د رسنیو یوه اساسي دنده دا . هغو اندينې اهمیت لريحل الرې را من ته کي او اوریدونکو ته په اه کي چې د 
ده چې د عامو خلکو او د ایي چارواکو، پالیسي جووونکو او نورور اوندو مراجعو تر من د خبرو اترو زمینه برابره 

 . د دغه شان ایکې من ته راول د پایت لرونکي ولنیز بدلون د را من ته کولو لپاره این دی. کي
  یو سولې پیغام یوه اوونیزه خپرونه دهخلکایي خلکو د . او واکمني د خوست د را په دې خپرونه کې د

دا خپرونه داسې ده چې یو وک د خپرونې پرویوسر ته د یوې ستونزې . ستونزو لپاره د حل الرې لول کیي
او مشرانو سره په دې هکله  پرویوسر سیمې ته سفر کوي او هلته له ایي اوسیدونکو. په هکله احوאل ورکوي

خبرې کوي او وروسته بیا له حکومتي چارواکو او سیمه ییزو رهبرانو سره خبرې کوي او هغو خه غواي چې 
معموْال د خپرونې یو و قسمته پرې لیي تر و چارواکي مطرح شوې ستونزې . په دې هکله واب ورکي

ته راونه د یوه پله جویدل وو چې دوه کلي یې چې د  د دغې خپرونې یوه لویه الس. ته رسیده ي وکي
 . کلنیو سیالبونو له کبله له یو بل خه جال پاتې کیدل، سره ونلول

 
 لوي: الره چارهولنې ابتکاري خپرونه ده چې خلک له چارواکو او سیمه ییزو مشرانو سره ن دا . یوه اوونیزه او د

د همکارو رایو انو یوه ه هه ده چې له الرې یې د سیمو ستونزو خپرونه د سالم وطنداره رایو او د هغې 
په دې خپرونه کې د سیمې ستونزې په وته کیي او بیا له چارواکو او نورو . ته د حل الرې موندل کیي

 ستونزه په منظمه. اوندو مراجعو سره مرکه کیي او له هغو خه د یادې ستونزې د هوارولو ژمنه اخیستل کیي
سالم وطنداره د الرې چارې خپرونه په ول هیواد کې خپروي او . توه تعقیبیي تر و چې حل او فصل شي

نهه سیمه ییزې رایو انې هم ورته خپرونې تولید او په خپلو اوندو سیمو کې یې خپروي چې وروسته بیا دغه 
 . خپرونې په پکیجونو کې تنظیم او د ملي شبکې له الرې خپریي

د سیمې خلک د خپرونو په اه نظرونه ورکوي او یا هم د خپرونو لپاره مواد برابروي لکه لنې کیسې، شعرونه،    .۵
فکاهي انې او یا خپرونې ته د لیکونو یا ژوند یا مخکې ضبط شویو لیفوني ایکو له الرې د خپلې خوې سندرو 

 . د خپریدو غوتنه کوي
  یو آمو چې په بدخشان والیت کېواب په نامه یوه خپرونه » جواب به نامه ها«فعالیت کوي د را یا د لیکونو

په . د اوریدونکو په لیکونو کې شعرونه، فکاهي انې، د سندرو د خپرولو غوتنې او شخصي خاطرې وي. لري
 لیکونه د رایو د لیکونو په صندوقونو کې چې د سیمې په. هره خپرونه کې شاوخوا لس لیکونه لوستل کیي

کله کله دغه خپرونه . بیالبیلو برخو کې ایودل شوي دي اچول کیي او د رایو موظف شخص یې را ولوي
 . خپل داسې اوریدونکی چې یر لیکونه خپرونې ته استوي، د خپرونې د میلمه په توه خپرونې ته را بولي

دا له په دې اه سپارتنې کوي چې . یلويد اوریدونکو یوه سازمان موندلې له د سیمې خلک په خپرونو کې را ک  . ۶
  . رنه خپرونو کې سمون راوستلی شو او د سیمې د خلکو د اتیاوو سره مطابقت ورکولی شو
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 زمون خپله رایویي خپرونه

 
  

  
   

کله چې رایو آمو د لومي ل لپاره په کار پیل وک، د سیمې خلکو په رایو کې د خپلو نظرونو له  –فیض آباد 
 . شریکولو او د رایو په ژوندیو خپرونو کې له بحث کولو سره دلچسپي نه درلوده

ق نه لري چې هغوی فکر کاوه چې ددې ح. خلک له مایکروفون خه ویریدل«: د رایو مسؤول عبدالبصیر حقجو په وینا
  » .خپل نظرونه رند کي او د یوې موضوع په اه خبرې وکي

 
پوتنه ستاسو او «یوه له هغو لومنیو خپرونو خه چې په آمو رایو کې خپره شوه د لیفوني ایکو خپرونه وه چې د 

. کې برخه واخلي نوبت نشتهاوس په رایو باندې د اوریدونکو چې غواي په خپرونو . په نوم یادیده» واب د چارواکو
دقیقو ته غزول شوې  ۹۰دقیقې وه اوس د اوریدونکو د غوتنو د زیاتوالي له امله  ۲۰دغه خپرونه چې په لومي سر کې 

 . ده
 

د دې لپاره چې اوریدونکي وهول شي چې د ستونزو په اه بحث وکي، رایو له اوریدونکو خه غوتنه کوي چې د 
د کلونو په تر کې راز راز موضوع انو باندې بحث شوی دی لکه د مور . نې پیشنهاد کيبحث لپاره موضوع ا

حکومتي چارواکي او د مدني ولنې . روغتیا، وانان او ولنه، ینه کاررانې، حکومتي مصارف او کورنی تاوتریخوالی
اغلی حقجو وایي چې د دغې . اب وایيغي د میلمه په توه په خپرونه کې ون کوي او د اوریدونکو پوتنو ته و

 . خپرونې لویه موخه دا ده چې د عامو خلکو او چارواکو تر من وان له منه یوسي
 

د بیلې په توه په دې وروستیو . خو په ورته وخت کې رایو سترو ولنیزو اتیاوو او سیمه ییزو ننونو ته هم پام کوي
په بدخشان والیت کې د میندو د مینې د کچې په لویدو باندې خبرې وشوې  کې د آمو رایو په اوونیزې خپرونې کې

مون غواو چې حکومت په دې «: حقجو په دې اه وایي. چې په ول هیواد کې د میندو د مینې کچه پکې لوه ده
 ».ي کار ندی شویباید ول په دې پوه شي چې زمون په والیت کې د و لپاره کاف«:هغه زیاتوي» .اه واب ووایي

  
 

د آمو رایو دغه شان خپرونو و او نارینه وو، زو او وانانو ته د دې جرأت ورکی چې په رایویي خپرونو کې 
مون غوتل په خلکو کې «: اغلی حقجو وایي. برخه واخلي او په هغو مسایلو چې دوی ته اهمیت لري خبرې وکي

 » .وکي او په محلي یالو کې برخه واخليجرأت پیدا کو چې په آزاده توه خبرې 
 

 . کال کې د بدخشان والیت په فیض آباد ار کې جوه شوه ۱۳۸۳د آمو رایو په 
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 د خپلو خپرونو د تمرکز کی یا موخه پیدا کئ
کله چې یوه خپرونه جووئ یا د یوې خپرونې لپاره محتویات انتخابوئ، اینه ده چې د خپرونې د تمرکز کی یا موخه پیدا 

بله خپرونه به غواي . ایي د یوې خپرونې موخه به دا وي چې د یوې ستونزې په اه د خلکو د چلند به بدله کي. کئ
کوم . او د بلې خپرونې موخه به دا وي چې اوریدونکي سررمه کي. چې خلکو ته زیات تر زیاته معلومات ورکي

معلومات، مرکې یا رپوونه، سندرې یا شعرونه چې تاسې غوائ په هره خپرونه کې ای کئ باید په مستقیمه توه د 
ه په پروولیزه تو ي او پهنه ژوره که ستاسو پلاو ولري، د موضوع په ارام کې سمون راوليخپرونې له موخې سره ت .  

  
  . د خپلې خپرونې موخه اوریدونکو ته روانه کئ

که چیرې تاسې غوائ چې د خلکو چلند کې بدلون راولئ یا د یوې موضوع په هکله د خلکو د پوهې کچه لوه کئ، په 
د خپرونې له الرې اوریدونکو ته ور . دې اه فکر وکئ چې د خپرونې له الرې کومه موخه تر السه کول غوائ

موضوع یا وضعیت په اه زیات معلومات درلودل له کره معلوماتو ته الس رسی او د یوې . معلومات واندې کئ
  . اوریدونکو سره مرسته کوي چې نوي چلندونه خپل کي او په خپل کردار کې بدلون راولي

  
  : که چیرې په چلند کې د بدلون په اه په الندې درې امونو کې فکر وشي نو وره به وي

  
  . له اوریدو وروسته یې اوریدونکي له ان سره ساتي او کاروي هغه معلوماتو خه عبارته ده چې د خپرونې پوهه . ۱
هغه ه دي چې د یوې موضوع په اه د معلوماتو د تر السه کولو وروسته یې اوریدونکي په اه فکر کوي یا  چلند .۲

 . احساس کوي
  ٢.امله واقع کیيدې ته ویل کیي چې مون هغه بدلون اندازه کو چې د نوي معلوماتو او چلند له  کردار .۳

الندې د بیلې په توه د سالم وطنداره رایو د یوې خپرونې یادونه کیي چې په اکنو کې د نوماندو په توه د و د 
 . ون په هولو یې تمرکز درلود

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ۲۰۰۶بلجیم، . د مشترکاتو له» .یو الرود: د سولې لپاره د وانانو رایو«. مایکل شیپلر  ٢
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  مخاطبین

مخاطبین د اوریدونکو هغې لې ته . ې وک مخاطب کيد رایویی خپرونې پرویوسر باید په دې اه پریکه وکي چ
مخاطبین معموْال هغه خلک دي چې ورته عقیدې او ارزتونه لري، . ویل کیي چې تاسې غوائ خپرونې ته یې جذب کئ

  . ورته ننونو سره مخ دي او یا هم په ورته چاپیریال کې ژوند او کار کوي
  

  : کله چې پرویوسر د انو مخاطبینو لپاره خپرونه جووي، الندې کي باید په پام کې ونیسي
  

  خپرونه واوري؟ و چې زمونغوا وک دي چې مون هغه کسان  
  خپرونه واوري؟ و چې هغوی زمونغوا ولې مون 
  ه شی هغوی ته اهمیت لري؟ 
  ه خبرې کوي؟رن هغوی 
  ه شی هغوی خندولی شي؟ 
  یي؟ون وي او غبرکوي چې خبرې وک ه شی هغوی ا 

 
د مخاطبینو اکل له پرویوسر سره مرسته کوي تر و پریکه وکای شي چې ه ول خبرې وکي او کوم الفاظ 

د مخاطبینو اکل له رایو سره مرسته کوي تر و د یوې . وکاروي، ه ول موسیقي وکاروي او ه ول مطلب غوره کي
ان لې یا ي چې نورېیو غواي خو دا په دې معنا نده چې راواب تر السه ک خهوي یا ورلې پام راوا ې

  . اوریدونکي له پامه وغوروي

د افغانو و د پوهې د کچې لوول په حکومت کې

د غويی میاشتې په یوولسمه نیه یو رپو خپور شو چې پکې راغلي وو چې د افغانستان په اتو والیتونو کې هی ې د  ۱۳۸۸کله چې د 
ل  ولسوالي شورا د اکنو لپاره د نوماند په توه نوم لیکنه نه وه کې، سالم وطنداره په چک سره د دغې مسالې د په اه کولو لپاره یو

 . ه چمتو کل، مرکې یې تر سره کې او د عامه پوهاوي یو کمپاین یې په الره واچاوهرپوون

 . وکیو لپاره نوم لیکنه وکه ۱۲۴و په ول هیواد کې د ولسوالي د شورا انو د  ۳۴۲یوه اون وروسته 

رسن د افغانستان په کورنیو بدلونونو کې خورا  مون په دې آند یو چې«: د سالم وطنداره رایو مسؤول مسعود فریور په دې اه داسې وویل
افغانستان په تیرو اتو کلونو کې په سیاسي ر کې د و د انولیز استازیتوب په برخه کې زیاتې هې «: هغه زیاته که» .مهم رول لوبوي

تلونکې لپاره رهبران اکل کیي او مون د اکنو له الرې د هیواد د را. کي دي خو دغه زیاتیدونکی امنیتي ککیچ د هغو موقف واوي
 » .احساس وک چې دا به مهمه وي چې ې هم په دغه مهم بهیر کې ونه واخلي

 org.internews.www د انترنیوز ویب پاه: سرچینه
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  ه دو او نجونو په ا ه . یوه اونیزه خپرونه ده سالم وطندارهحوا دتو او دري ژبو په جال تودا خپرونه په پ
 ې له بریالیوي او پکه سالمشورې، د خپریونه، د کورني اقتصاد په اخه رپو و سره مرکې، له والیتونو

لومنیو روغتیایي مراقبتونو په اه معلومات او د جندر د یو ل مسایلو په اه مشورې لکه د کورني تاوتریخوالي د 
ه کاروبار او اقتصادي ر د یادې خپرونې موخه و ته د پوهاوي ورکولو او پ. قربانیانو لپاره خدمتونه ای لري

 . کې د هغو د شمولیت له الرې د و پیاوي کول دي
  
   یو شرق په جالل آباد کې دوان یم«را وانو اوریدونکو . دقیقه یي خپرونه لري ۳۰په نوم یوه » زه دا خپرونه د

د خپرونې . سره تاو ولريلپاره جوه شوې ده او په داسې مسایلو بحث کوي چې له یوې یا بلې الرې له وانانو 
دا خپرونه د ستونزې په اه په یوه . رانغاي) اعتیاد(موضوع انې معموْال وزاري، وونه او روزنه او رودي توب 

واکس پاپ سره پیل کیي او په تعقیب یې له متخصصینو او چارواکو سره مرکې کیي چې په دغو مرکو کې 
 . معلومات ورکويهغوي د حل الرې واندیز کوي او نور 

  خپرونو فارمونهرایویي د 
په داسې حال کې چې د خپرونو سبک له یوې ورې خه بر بلې ورې بدلون نه مومي، خو محتویات یې باید بدلون 

روانه ده . ساعته وخت په مختلفو بر خو ویشي ۲۴رایو انې خپل . ومومي تر و د رایو اصافت او نوتري وساتل شي
ساعته یې خپرې کي خو د وخت په تیریدو  ۲۴جوولی چې  چې زیاتره نوې جوې شوې رایو انې دومره خپرونې نشي

سره چې رایو کارکوونکي استخدام کي او روزنه ورکي، داوطلبان جذب کي، کافي عاید پیدا کي او نوې سوژې 
. ريخپرونې په بیالبیلو وختونو کې خپریي او بیالبیل محتویات ل. پیدا کي نو د خپرونو د تولید ظرفیت یې هم لویي

یني خپرونې کیدای شي یو ساعته خپرونې وي او مختلف محتویات ولري لکه سندرې، خبرونه، له میلمنو اودې مرکې او 
او یا هم کیدای شي یوه خپرونه یواې پنه دقیقې وي او د پورته یادو شویو محتویاتو یواې . یا هم ردي میزونه او بحثونه

په دې برخه کې به مون د خپرونو په ینو فارمتونو وغیو د افغانستان له . رویسیو شي پکې خپور شي، لکه یو خبري س
  . رایو انو خه به یني مثالونه ورکو

  
خبرونه هغه معلومات دي چې . د ستاسو د سیمې، هیواد او ن د روانو پیو په اه حقایق او معلومات واندې کوي خبرونه

  . هغوی سره مرسته کوي تر و خپل تصمیمونه ونیسي او له نویو پیو خه خبر شيستاسو اوریدونکو ته اهمیت لري، 
  
رایو لپاره د ایي خبرونو تر پو الندې راوستل  سیمه ییزېد 

خورا مهم دي که ایي خبرونه ستاسو د خپلې اوندې سیمې 
ایي خبرونه راز راز موضوع انې رانغاي . اوضاع او حاالت بیانوي

سیمه کې د یوه نوي روغتیایي مرکز پرانیستل، یا د ساختماني لکه په 
ایي خبرونه هغو موضوع انو . کار له امله د یوه لوی سک بندول

  . ته لومي توب ورکوي چې ستاسو په اوریدونکو باندې اغیزه لري
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  . یو نوی قانون تصویبوي پارلمان ه وختد مثال په توه، . اندې تمرکز کويخبرونه د هیواد په کچه خبرونو ب ملي
  

  د رایو غزنویان خبریال چې له یوه عام وي سره مرکه کوي، د غزني والیت
خبرونه هغه پیې بیانوي چې د افغانستان له پولو بهر پییي لکه په پاکستان کې د انفلوانزا شیوع یا د سیمه ییزو  نیوאل

  . همکاریو لپاره د سهیلي آسیا  سازمان د غو غونه
خبري . خبري سوژې د سیمې له خلکو خه هم تر السه کیدای شي. ستاسو خبریاالن باید په فعاله توه خبري سوژې ولوي

سوژې له بیالبیلو الرو خه الس ته راتالی شي، د بیلې په توه، د مدني ولنې له سازمانونو خه پوتل چې کومې 
په ولنه کې د یوه مثبت بدلون لیدل، او یا هم په چای خانه یا بازار کې  ستونزې یا معضلې شته چې هغوی ته اهمیت لري، یا
  . استواره وي حقیقتخو په یاد ولرئ چې خبر باید تل په . غو نیول چې خلک د ه شي په اه خبرې کوي

  
  : یوه موضوع هغه وخت خبري ارزت لري چې الندې انتیاوې پکې وي

  
 ه اغیزه ولريباید د سیمې د خلکو په ژوند با ندې یو .  
 يیدې راتلونکې کې پیشوي وي یا په ن ي چې همدا اوس پیه بیان ک باید په وخت برابره وي یعنې داسی . 
 دې والیو په پرتله چې په یوې : نیرې مهمې وي د هغو پی ي هغوي تهیدې پیې چې اوریدونکو ته نهغه پی

 . لیرې سیمه کې پییي
 ه پیژندل شوي شخص یا سازمان په هکله ويد ی: د پام و وه . 
 ې ويه مشکوکیت یا توپیر پک یوه . 
 ه ويیوه غیر متوقعه یا غیر معمولي پي . 

  د خبرونو د واندې کولو فارمونه
 

له دې فارم خه هغه وخت کار واخلئ چې داسې فکر کیي چې ستاسو اوریدونکي دې ته اتیا : عاجل خبر  . ۱
د مثال په توه، د جمهوري ریاست د اکنو د نهایي پایلو . وې موضوع په اه په سمدستي توه پوه شيلري چې د ی

تاسې کوالی شئ د عاجل خبر لنیز د روانې خپرونې په من کې خپور کئ او اوریدونکو ته ووایاست چې . اعالن
  . د خبر جزیات په راتلونکي خبري سرویس کې واوري

د خبرونو سرکي د خبري . د خبرونو سرکي د دوه تر لورو خبرونو لنیز ته ویل کیي: د خبرونو سرکي  . ۲
د خبرونو سرکي باید د اوریدونکو پام دومره ان ته راواوي چې هغوي تر پایه . سرویس په پیل کې لوستل کیي

 . خبرونه واوري
خبري سرویسونه پنه دقیقې وي او په . هر ساعت خپریدای شي او د ورې مهم خبرونه رانغاي: خبري سرویس  . ۳

سیمه ییزو مسایلو تمرکز کوي خو کوالی شي یو ملي رپو هم د هغه د اهمیت او د سیمې له خلکو سره د هغه د 
 . تاو په نظر کې نیولو سره خپور کي
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نور فارمونه د یوې اودې خپرونې د یوې برخې په توه . توه خپریدای شي یني اوده فارمونه بشپ دي او په یواې
د خپرونو د اودو فارمونو مثالونه د افغانستان د رایو . د خپرونو دواه دغه فارمونه الندې ودل شوي دي. کارول کیي

  . انو په خپرونو کې موندلی شو
 
  دی چې نوم یې له التینې اصپاپ واکس طالح یو فارمvox populi  خه اخیستل شوی چې مانا یې د خلکو

په واکس پاپ کې معموْال د عامو خلکو پنه تر اتو تبصرې . واکس پاپ د خپرونې رن او مزه زیاتوي. غ دی
واکس یوه طریقه ده چې په مرسته یې تاسې د روانو . ثانیو پورې وخت نیسي ۴۰تر  ۱۵شاملې وي چې هره تبصره له 

. ه د خپلو اوریدونکو نظرونه اخلئ او یا هم د یوې انې موضوع په اه د هغو مفکورې راولوئچارو په ا
لکه وانان، سپین یري، نارینه، ې، (خبریال هه کوي تر و د ولنې د بیالبیلو قشرونو نظرونه را غون کي 

دا پوتنه باید داسې پوتنه وي چې . خبریال له هر شخص خه عین پوتنه کوي). بیالبیل قومونه او داسې نور
واکس پاپ معموْال د یوې اودې خپرونې یوه برخه وي لکه یوه . خلک په آسان پرې پوه شي او هغوی را وپاروي

  ). دا فارمونه بیا وروسته په همدې برخه کې توضیح کیي(اختصاصي خپرونه یا رایویي مجله 
 خپرونې ته توازن ورکوي: پکیج دوالی معموْال  .دا فارمد زمان او دقیقو پورې وي او  ۴تر  ۲د پکیج د فارم

یوه پیژندلوي، غیز کلیپونه چې له و سرچینو خه را غون شوي وي او د یوه : الندې برخې پکې شاملې دي
ه یوه دا فارم پخپل. رپو راز راز اخونه را نغاي، او خپله د خبریال غ چې د پکیج ول جزیات سره نلوي

خپرونه نه ده خو د یوې بلې اودې خپرونې د فارم په من کې کارول کیي لکه خبري سرویس او یا هم روانې 
 . پیې

  خه چې یا د مرکه ې خبریال له یوې منبعي چې پکول خبرو اترو ته ویل کی په هکله » خبر د موضوع«یو
د موضوع د رنوالي په نظر کې نیولو سره، د . طرح کويمعلومات لري او یا هم ورسره تاو لري، ینې پوتنې م

مرکې منبع کیدای شي یو شخص لکه یو سیاست پال او یا هم د ولنېزو چارو یو کارپوه وي، د مدني ولنې د 
 . نهادونو یو غی وي او یا هم د سیمې یو هنرمند وي

 ردی میز : ه په داسې حالي یې خپل بیالبیل نظرونه د یوې موضوع په ادی چې غ د داسې یوې خپرونې فارم
دا فارم . کې شریکوي چې ول دغه غي د بحث الندې موضوع په اه د ورته تجربو او نظرونو خاوندان نه وي

یوې برخې په توه کارول  هم کوالی شي چې پخپله یوه خپرونه وي او یا هم د یوې اودې خپرونې د فارم د
هغه میلمانه چې په یوه ردي میز کې ون کوي کوالی شي د فعالینو، کارپوهانو، حکومتي . کیدای شي

د ردي میز مجري او پرویوسر . چارواکو، او د سیمې مختلفو خلکو لکه وانانو، و او نارینه وو خه وي
 . له الرې د یوه متوازن ردي میز په جوولو کې یو مهم رول لري انو میلمنو ته د انو پوتنو د راجع کولو

د خپرونې . کوالی شي چې په ژوندې به خپره شي او یا هم مخکې له مخکې ضبط او بیا خپره شيد لیفوني ایکو خپرونه 
د هغو موضوع انو په دغه فارم د سیمې خلکو ته موقع په الس ورکوي تر و خپل نظرونه د رایو له الرې بیان کي او 

  . اه چې هغوي ته اهمیت لري پوتنې وکي
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  ار د یو شرقسهار په شرق کې د جالل آبادي راخپری خپرونې نوم ده چې هره ور د . د یوې خورا پخوان
دقیقه یې خپرونه د دوه مجریانو  ۴۵دغه . یادې خپرونې د تمرکز کی د هغې د اوندې سیمې ولنیزې ستونزې دي

اوریدونکي د . له خوا پر مخ بیول کیي او هره ور یوه جال موضوع تر پو الندې راولي) یوه ه او یو سی(
په اه خپل نظرونه واندې کوي او همدارنه ) لکه روغتیا او حفظ الصحه(لیفوني ایکو له الرې د موضوع انو 

او هم که چیرې اینه ول شي یو کارپوه د . ز کوويکارپوهانو د اوندو ستونزو ممکنه د حل الرو چارو واندی
  . میلمه په توه خپرونې ته را بلل کیي

یوه اختصاصي خپرونه باید د دین، . په اه وي اختصاصي موضوع انویني خپرونې د یوه مشخص مطلب یا په بل عبارت د 
هره اختصاصي خپرونه کوالی شي رپوونه، . اه ويروغتیا، د و د حقوقو، کرنې او نورو په یر د یوې معینې موضوع په 
که چیرې خپرونه کې د اوریدونکو لیفونې ایکې . غیز کلیپونه، مرکې او د اوندې موضوع په اه معلومات واندې کي

ې د او د میلمه په توه د یوه کارپوه شتون په استدیو کې شامل وي، د خپرونې مجري باید د خپرونې د میلمه او د سیم
د . اوریدونکو تر من خبرې رهبري کي تر و وکای شي چې د دواو خواوو پام په مطلب باندې متمرکزه وساتي

خپرونې مجري باید مخکې له مخکې د خپلې خپرونې د موضوع د شالید او اوسنیو معلوماتو په اه ینې وکي او ان 
تر کې مهم کي او ننونې وپیژني او پر هغو باندې ینار  همدارنه مجري باید وکای شي چې د بحث په. چمتو کي

د داسې یوې خپرونې میلمانه کیدای شي چې د موضوع له کارپوهانو، حکومتي چارواکو او یا هم د مدني ولنې د . وکي
 . نهادونو یو استازی وي

  
  یو د یوې  سالم وطندارهد حق الره، دل دقیقه یي خپرونې نوم ده چې د یو ۳۰راه دیني عالم له خوا پر مخ و

په دغې اوونیزې خپرونه کې له میانه رو عالمانو ته بلنه ورکول کیي چې د اوریدونکو پوتنو ته واب . کیي
په هره خپرونه کې د . ووایي او ولنیزو چارو باندې له یوه معاصر او میانه رو لید خه بحث او خبرې وکي

 .یستل کیي او وابونه ورکول کیيپوتنو پورې اخ ۵اوریدونکو تر 
  

  ،یوله مسؤولینو سره خبرې اترېنوم دی چې مخکې له ) مرکې(د یوې خپرونې  د جوزجان والیت د درمان را
دقیقې ده او په یوه واکس پاپ سره پیل کیي او د موضوع په  ۴۵دغه اوونیزه خپرونه . مخکې ضبط او بیا خپریي

د خپرونې میلمه د خپلې اوندې ادارې د فعالیتونو په اه . اه پوتنې چې مخکې له مخکې ضبط شوې وي خپریي
یاده خپرونه د حکومتي ادارو او چارواکو دندو او مسؤولیتونو ته . پوتنو ته واب وایي معلومات ورکوي او

 . انې شوې ده

خه د مطالبو د موندلو په اوند د مفکورو د موندلو د  له مخکې له مخکې ضبط شویو لیفوني ایکوزیاتره رایو انې 
وروسته بیا له . اوریدونکي یې اوریدلو ته لیوאل وي، استفاده کويیوې سرچینې او همدارنه د تعقیبیه رپوونو لپاره چې 

همدغې طریقې خه په استفادې سره رایو انې پکیجونه مرکې تولید او خپروي چې د یوې مسألې راز راز اخونه پکې 
 . ته رسیده ي کویروانه شوي وي، په اه یې معلومات او پوهاوی ورکل شوی وي او په دې توه د اوریدونکو اتیاوو 
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  هم د ،یود خلکو غیکو د خپرونې نوم دی چې  جوزجان والیت د درمان رالیفوني ا د یوې بلې نامتو د
اوریدونکو ته د دې موقع په الس ورکوي چې د لیفوني ایکو له الرې د هغو هر ول پوتنه یا شکایت د هغو 

کله چې یو اوریدونکی له خپرونې . ریوان دي مطرح کيستونزو په اه چې دوي په ولنه کې ورسره الس او 
سره لیفوني ایکه نیسي او په خپله سیمه کې د کثافاتو له نه ولیدو خه شکایت کوي، د خپرونې پرویوسران بې 
  . له نه د مسؤول شخص یا مرجع سره ایکه نیسي او د دغه شکایت لپاره واب غواي

  
  یونه، د راتنه او پلد یوې نامتو خپرونې نوم دی چې کارپوهانو ته په مراجعې سره او یا هم د  سالم وطندارهپو

اوریدونکي د هیواد له و و خه د . انترن په مرسته د اوریدونکو آفاقي پوتنو ته واب واندې کوي
دغه خپرونه هره . رح کويلیفون، لیکونو او ایمیل له الرې له سالم وطنداره سره ایکه نیسي او خپلې پوتنې مط

 ي ۸وره خپریب وابونه په ژوند ول واب ورکوي او تنو تهپو . 

. پکار نده چې ولې خپرونې جدي یا خبري به ولري. او سررمي لپاره جویي تفریحیني رایویي خپرونې یواې د 
یعنې ستاسو خپرونې باید ول . ته واب ووایي خلک تنوع خووي او ستاسو رایو باید زیار وباسي چې د خلکو دغې اتیا

د رایویي خپرونو په فارم کې نوت ستاسو پرورامونه رنین او په زه پورې کوي او د ولنې . ول فارمتونه ولري
 . خلک چې ورته منابع لري سره نلوي

 یو د یوې یو ساعته خپرونې نوم دیولنیزه خپرونه ده چې دا یو. دوستان، په خوست کې د سولې پیغام را ه نوې
اوریدونکي دغې ژوند خپرونې سره ایکه نیسي او د . موخه یې د وانانو تر من د ایکو من ته راول ده

 ۴تر  ۳اوریدونکي د . خپرونې مجري هغوی یو بل ته ور پیژني چې وروسته بیا هغوی یو بل سره دوستان کیی
په هره خپرونه کې . مرسته خپلې د لیفون شمیرې یو بل ته ورکوي دقیقو خبرو وروسته د خپرونې د مجري په

دا خپرونه . د دغې خپرونې په لومي نیم ساعت کې یوه سندره هم خپریي. تنه یو بل سره معرفي کیي ۱۰شاوخوا 
 یني هغو کسانو چې د. کسان سره معرفي کي دي ۳۰۰۰دوه کاله مخکې پیل شوه او ویل کیي چې تر اوسه یې 

  . دغې خپرونې له الرې سره معرفي شوي دي په خپلو سیمو کې یې ولنیزې لې جوې کې دي

د یوې خپرونې له الرې د آزموینې په الره اچول کوالی شي د تفریح تر ن د زده کې او د پوهې د شریکولو زمینه هم 
په تمرکز سره او هغو ته د هغو د ون په بل  دغه ول خپرونې کوالی شي په اوریدونکو باندې. اوریدونکو ته برابره کي

 . کې د یوې کوچن ال په ورکولو سره یو ه هیجان را من ته کي
  اندیزونه، د جالل آباد دیو شرقلفظونه او وخه آزمیینه  را ې له اوریدونکویوه یو ساعته خپرونه ده چې پک

ون کوونکي له رایو سره لیفوني ایکه نیسی، د الفبا یو توری انتخابوي چې د هغه په اساس د .  اخیستل کیي
هغه ون . هغو د نظر و یوه مضمون خه لکه ادبیات، جغرافیه یا تاریخ خه پوته ورخه مطرح کیي

کي چې وکای شي پوتنې ته سم واب ورکي د رایو یا د لیفون د کریت کارت په شان یوه ال کوون
د دې خپرونې یو بل . په افغانستان کې اکثره سیمه ییزې رایو انې همدا ول ورته خپرونې لري. ورکول کیي

سندره فرمایش ورکي چې ول داسې دی چې بریالیو ون کوونکو ته موقع ورکول کیي چې د خپلې خوې 
  . بیا ورته خپریي
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یوه د موسیقي خپرونه کیدای شي چې یواې د موسیقي یوه . ستاسو د اوریدونکو لپاره یوه تفریحي وسیله ده همموسیقي 
خاص ول ته انې شي او یا هم د عمومي موسیقي خپرونه وي چې اوریدونکي د لیفوني ایکو د ینولو له الرې د 

همدارنه له موسیقي خه د نورو پرورامونو تر من د خالیاه انو د کولو . وې و سندرې فرمایش ورکيخپلې خ
. او یا هم د موسیقي په مرسته تاسې کوالی شئ د خپرونې له یوې برخې خه بلې برخې ته ال شئ. لپاره هم استفاده کیي

د خپرونې د یوې برخې په پای او د بلې برخې په سر کې ای پر ) ه موسیقي وی یا بل ه(د خالیاه انو ک کوونکي 
کومه موسیقي چې تاسې یې په یوې خپرونه کې د خالیاه د کوونکې په توه انتخابوئ باید د انتخابولو په برخه . ای شي

و تر هغې مثْال که تاسې یوه خورا جدي خپرونه چې یوه غمجنه موضوع را سپي خپروئ ا. کې یې سم قضاوت وکئ
په یاد مو وي چې رایو له . وروسته سمدستي یوه مسته فلکلوریکه سندره خپره کئ، ستاسو اوریدونکو ته به کان ورکي

هر اوریدونکي سره نیغ په نیغه ایکه ینوي او یوه ه رایو کوالی شي د اوریدونکو پام ان ته راواوي او احساسات یې 
 . لمس کي

، د خپرونو د اعالنونو یا د خپرونې په جریان کې د بروند په توه هم سینالونودای شي چې موسیقي سر بیره پر دې، کی
د یوې رایویي خپرونې سینال د رایو نوم فریکونسي اعالنوي په داسې حال کې چې په بروند کې یې . وکارول شي

ې د ورې په اودو کې د خپرونو او سندرو په سینالونه یواې یو و ثانیې وي او کیدای شي چ. موسیقي غول کیي
موخه اوریدونکو ته د نوې خپرونې معرفي کول دي تر و د اوریدونکو پام هغې  خپرونو د اعالنولود . من کې خپاره شي

 د خپرونې اعالن کې د خپرونې نوم، د خپرونې د خپریدو وخت او د خپرونې د محتویاتو په اه یوه. خپرونې ته ور واوي
د خپرونو اعالنونه د خبرونو د سرکو په شان دي او باید وکای شي چې اوریدونکي د . په زه پورې لنه شرح  شاملیي

  : د دغو اعالنونو یو و بیلې په الندې ول دي. هغې اوریدو ته وهوي
  ام په اوو بجو دد ما ار اتالن«د راتلونکي یکشنبې په ور د په دې اوونئ کې د یوې . خپرونه واورئ» زمون

له یوې » زمون د ار رایو«او یا . ې کیسه اورو چې خپله کورن یې په اور کې له سوزیدو خه وژغورله
د ). ثانیې د مرکې کلیپ خپریي ۱۵تر  ۱۰ او(ې سره چې خپله کورن یې له اور خه ژغورلې ده مرکه کوي 

  . بجو د دغې ې کیسه واورئ ۷راتلونکې یکشنبې ورې د ماام په 

د سالم وطنداره رایو د . معموْال یوه یو ساعته خپرونه ده چې بیالبیل فارمتونه لري خو محتوا یې مشخصه وي رایویي مجله
  .خپرونه د رایویي مجلې یوه بیله ده» باخبر«
  
 يل کییویي خپرونه ده چې د دوه مجریانو له خوا پر مخ یوه یوه یو ساعته راو په ادا خپرونه . باخبر د روانو پی

دقیقو لپاره خبرونه او د هوا حاالت  ۵د خپلو محتویاتو د لست په معرفي کولو سره پیل کیي او په تعقیب یې د 
چې کله کله په (پکیجونه، فیچرونه، ژوند مرکې، ردی میز د خپرونې په پاتې برخو کې خبري . واندې کیي

خپریي او په پای کې یوه فرهني برخه ده چې لن فیچرونه، له هنرمندانو او ) خپرونه کې ای ورکول کیي
  . شاعرانو سره مرکې او معلومات او سپوري خبرونه خپریي
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رنه چې تاسې وینئ دا د . ر له خوا خپریي ته پام وکئالندې د رایویي مجلې د یوې خپرونې بیله چې د مازدی
  : خپرونې د فارمتونو او مطالبو یوه وله ده

  
) دقیقه په ( موده)منپانه(محتوا فارم

 ٤.٣٥د سیمې د خبرونو سرویس

 

د غنمو کروندرو نویو تخمونو ته د الس رسي د لمانلو په 
 غونه جوه کهموخه په جالل آباد ار کې یوه 

 

 

  د هوا حاالت
 

د شینوارو په ولسوالي کې یوه نوې پراختیایي پروژه په الره 
په کار ایي ولسوال کې یو نوی روغتیایي . واچول شوه

  کلنیک جو شو
 

په راتلونکو اته لویت ساعتونو کې د هوا د حاالتو واند 
 .وینه او دم د تودوخې درجه

  
 
.٣٠ 

د جالل آباد په ار کې د کریک د سیمه ییزو سیالیو پایلې او  سپوري خبرونه
 .د راتلونکو سیالیو نیې

 
١.٢٥ 
 

د وروستیو سیالبونو د راوتلو وروسته د یوه سیمه ییز ووني  جیپک
 .بیرته پرانیستل

  
٤.١٢ 

 )په ون  پاپ – واکس د(پکیج 
 

خوا د  د بهسودو په ولسوال کې د سیمې د وانانو د نهاد له
 .یوه نوي سک جویدل

  
 
٥.٢٣ 

  
 پکیج
  
 

 
په جالل آباد ار کې میشت کوچیان تر اوسه هم د اوبو  .

 .رسولو له یوه سم سیستم خه بې برخې دي
 

  
٤.٣٣ 
 
 

 ٣.٣٥ سندره د سیمې د وانانو له خوا) راک(مسته  سندره
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  ردی میز
 

ته د د هویت د کارت د اخیستو په اه نوی قانون او هیواد 
  کوالو په بیرته را ستنیدو باندې د هغه اغیزه

 
١٣.٠ 

  )یا بشپه مرکه ( مرکه 
 

د یوه سي د ژوند په اه معلومات چې دودیزه موسیقي په بیال 
  .بیلو ولونو غوي

 

  
٦.٤٥ 

  
 سندره
 

 د وانانو واکس پاپ
 

  د خپرونې د میلمه له البوم خه یوه سندره
 

 راتلونکو مراسمو کې د وانانو ونهد سولې د ورې په 

  
٤.٢٥ 
 
٦.٠ 
 

د سولې د ورې د لمانلو په لپاره
   د چمتووالي په هکه مرکې

 

 
د ننرهار والیت د وانانو ریاست او د جالل آباد د پوهنتون 

 د ادبیاتو د پوهني محصلین
٣.٣٥ 

 سروې انېد اورېدونکو :  اورېدونکي ستاسو د سېشن په اه ه ویلی شي
او تاسو . ستاسو اورېدونکي ستاسو د رایو سېشن په اه په ېر ه پوهېي چې امکان لري  تاسوېې په اه معلومات ونلرئ 

د بېلې په ول ستاسو اورېدونکي پوهېي چې په . کولی شئ د هغو خه معلومات راغونکئ و تصمیم پرې ونیسئ
اورېدونکي تاسوته د . اورېدل کېي او په کومو ایونوکې ستاسو سينال کارنکوي کومو ایونوکې ستاسو پرورامونه 

اورېدونکي تاسوته ویلی .  خپل ان په اه ویلی شي چې کوم پرورامونه  نظر نورو پرورامونوته زیات خووي او ولې
ستاسو پرورامونه اورېدلی  شي چې په کوم ای کې او د چاسره ستاسو پرورامونه اوري او د ورې په کوم وخت کې

همدارنه تاسو په دې هم پوهېدلی شئ چې د خلکو کومه له ستاسو پرورامونه  . شي او په کوم  وخت کې نشي اورېدلی
د دې ول معلوماتو د ترالسه کولو یوې ارزانې او ل لت . . نه اوري او کوم ول پرورامونه د هغو ی عالقمند کوي

د اورېدونکو سروې د پوتنو یو لس دی چې د ولنې غو خه د انفرادي .  ورېدونکو سروې واييلرونکې الرې ته د ا
کله چې تاسو د دې ولو پوتنلیکونو معلومات سره یوای کئ ، نو تاسې به  په . مرکو یا ېلفون له الرې ترسره کېي 

  .ود کئدې پوه شئ چې ه ول ولنې لپاره خپل پرورامونه او خدمتونه بهب
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دا تر ولو  !د اورېدونکو سروې باید هر کال ترسره شي، مر یو کال انتظار مه  وباسئ و خپله لوم سروې ترسره کئ 
په نوم یادېي، وروسته له دې چې خپرونې مو پیل شوې، ترسره  مقدماتي سروېغوره ده چې خپله لوم سروې چې د 

ایلې د راتلونکو سروې انو د پایلو سره پرتله کئ و وکتل شي چې ومره وروسته به تاسې د مقدماتي سروې پ. کئ 
ستاسو اورېدونکي زیات شوي دي، ومره د هغو اتیاوو بدلون موندلی او ه ول ستاسو پرورامونو هغه اتیاوې پوره 

 .کي دي
  

:نې ذکر کېي په دې ای کې  د اورېدونکو د سروې د ېزاین او ترسره کولو لپاره ېنې الروو  
سروې کوونکي باید . سروې کوونکي وروزئ و خپل ان په سمه توه ستاسو د سېشن په استازېتوب معرفي کي   . ۱

د رایو سېشن زمو په . زه د زمو ار د رایو استازی یم" د بېلې په ول . همداراز  د سروې موخه تشرېح کي 
پوتنوته واب ووايي چې هغوی د رایو خه د ه شي اورېدل ارکې د خلکو خه غواي چې په دې اه 

آیا زه تاسو خه یوه پوتنې کولی شم و زمو  د ار رایو سره د ولنې د غوتنو د پوهېدو په برخه . غواي
  "کې مرسته وشي؟

همدې رایو سېشن  پاره چې معتبره او کره معلومات ترالسه شي، سروې کوونکي دې هغو ایونوکې چې دد دي ل  . ۲
د دې لپاره چې یو اتفاقي نمونه واکل . پرورامونه خپرېي د ولنې خلکو سره په اتفاقي توه مرکرې ترسره کي

 :شي، نو سروې کوونکي او هغه خلک چې هغوی ورسره مرکه ترسره کوي د دې الرود کتاب مطابق، انتخاب کئ
  

 له کې باید هم ناری ه تاسو وکولی شئ چې نه او هم د سروې کارکوونکو پهو په دې تو ينه شامل وي
 .ته الس رسی ولرئ) هم نارینه او هم ينه و( ولنې د دواو طبقو د 
 شمېر موقع  ،يرامونه خپرېایونوکې چې ستاسې پرو ئپه هغوایونه   ازدحام لرونکي. یتونه انتخاب ک

 .یوې اتفاقي نمونې د انتخابولو لپاره ه ایونه دي لکه مارکېونه، ووني او پارکونه د خلکو د
 ووانانو، مشران( په هریوه موقعیت کې د مختلفو و ،و ،یوئ سره مرکه) و، د بېال بېلو قومونوسوک. 

 
د دې لپاره چې وکولی شوکلن سروې سره پرتله کو او ووینو چې د وخت په تېرېدو سره ومره بدلون رامن ته    .۳

 نو الندېني کي دې په پام کې ونیول شي کېي،
 خه اتفاقي نمونه واخیستل شي سروې کې باید د عین شمېر خلکو هر کلن. 
  ه  لیکل شوې ويتنلیک کې باید د هرې مرکې نېد سروې په پو.  

 
  د پوتنلیک جوول ېر زیات مهم دی   .۴

 ې ويېرې ساده او  لن تنې مو بایديهره مرکه باید یو. پوو دقیقې دوام وک تاسو  باید د هغو . ازې یو
اویوازې ېر وخت انئ کئ و . خلکو چې د مرکې لپاره ېې موافقه کې ده، زیات وخت ونه نیسئ

 . .ېرې مرکې ترسره کئ
   تنې ترې وشيولې پو ي بایدد هر شخص سره چې مرکه کې. 
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  تنې لپاره په کافيئ او د هرې پوتنلیک چاپ کو سروې کوونکي په هغه پو دئای پرې اندازه خالي
که چېرې د هرې پوتنې لپاره په کافي اندازه خالي ای پرې نودل . ای کې د  پوتنې واب  ولیکي

شي او پوتنې پرله پسې وي نو دا کار به ددې المل شي چې سروې کوونکی د ينو پوتنو خه په غیر 
 .قصدي توه وپ ووهي

  ي چې تاسې سروې بایدي معلومات چمتو کانک ه هغهېشن په او تاسوته د س یزاین شي په دې خاطر
 .د هغو خه په خپلو تصمیمونوکې ه واخلئ نه داچې په پوتنلیک کې عمومي پوتنوته ای ورکل شي

 تئخه خوند اخلئ؟: وپو رام د اورېدوکوم پرو 
 تئئ چې الهم زیات خبرونه : وپوواورئ؟آیا غوا 
 تئونیسئ؟: وپو رام ته  غووئ چې یوه تخصصي روغتیايي پروآیا خو 
 تئخه خوند اخلئ؟: مه پو رامونو د اورېدود پرو آیا زمو 
  تنېېرې آزاده او خالصې پو ) سره نه وابونه نلري او یا په آسان تنې هغه دي چې ممکنهخالصې پو

د خالصو پوتنو وابول ېر وخت نیسي او همداراز د . ل ريد ستونزو د رامن ته کېدو الم) وابېي
 .واب لیکل، پروسس کول او تحلیل او تجزیه کول ېې هم زیات وخت نیسي

 
۵.    شي خه په استفادې سره په یوه سپرې وېېر خه معلومات راواخلئ او هغه د اکسل ساف  تنلیکهر کال د پو

ای کئکې  د نورو معلوماتو سره یو . جو ه یو رپوه وايي؟ د خپلو موندنو په ا ترکیب شوي معلومات تاسوته
د سروې رپوونوخه د اعالنوونکو سره په غونو او ناستوکې استفاده کېدی شي که چېرې اعالنوونکي ويي . کئ

  .چې د سېشن   اورېدونکي مخ په زیاتېدو دي
  

:ذکر کېيپه دې ای کې د اورېدونکو سروې یوه بېله    
 

 

داورېدونکو د سروې بېله
  :نېه

 د اورېدونکي معلومات
 

   و کاله عمر لرئ؟ د عمر د الندېنیو روپونو خه دیوه روپ خه کئ تاو کئ  .١
 کاله او یا تر دې بره ۵۶کلونو،  ۵۵ – ۴۱کلونو،  ۴۰ – ۲۵کلونو،  ۲۴ – ۱۵ .٢

  نارینه یا ينه؟: جنسیت
  په کومې ولسوال کې ژوند کوئ؟  .٣
 ېری وخت په کومه ژبه خبرې کوئ؟ .٤
  کومې ژبې ته ترجېح ورکوئ چې په رايوکې واورئ؟ .٥
 آیا په لیک لوست پوهېئ؟ .٦
په ه دنده بوخت یاست؟ .٧
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 :د اورېونکي رجحان
 ته غو نیسئ؟) د سېشن نوم ذکر کئ(آیا . ٨

 نه    هو
  که چېرې نه، نو ولې؟. ٩

 
 که چېرې هو، نو په کوم ای کې یاد سېشن اورئ؟. ١٠

  کورکې
 کار کې
 )د موقعیت پوتنه ېې وکئ( داسې نور

 
 و لي اورئ؟. ١١

 ورهره 
 هره اون و لي
 یول په اون کې

 یول په میاشت کې
خه ل لي په میاشت کې د یوه 

 
  زیاتره په کومو وختونوکې یاد سېشن اورئ؟. ١٢

    ماام       ماسپین       سهار
 
 هغه کوم درې پرورامونه دي چې تاسو ېې د اورېدو خه خوند اخلئ؟. ١٣
 
 خوېي؟د دې پرورامونو مو ه . ١٤
 
 کومو نورو رایو سېشنو ته غو نیسئ؟. ١٥

 
  _______۳سېشن   ٢سېشن   ١ سېشن هې یو

 
 په هغو سېشنوکې تاسو د کومو پرورامونو د اورېدو خه خوند اخلئ؟. ١٦
 
 کوم رایو سېشن تر ولو زیات اورئ؟. ١٧
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  د اورېدونکو روپونه او نورې هغه الرې چې د اورېدونکو غبرونونه راولوي
  

دا روپونه دیوه . ینې سېشنونه اورېدونکي په روپونوکې تنظیموي خپلو پرورامونو په اه د هغو غبرونونه معلوم کي
پونوکې د یوه اني ای خلک او یا هغه خلک چې انې عالقمندي مهאل وېش مطابق راغونېي او په دې رو

تاسو کولئ شئ هرومره د اورېدو روپونه مو چې غوتي وي، ولرئ مر په یاد ولرئ چې تاسو باید د . لري، شامل دي
 .هغو د کتنې لپاره وخت ولرئ

  
  :د اورېدونکو روپونه تاسو سره مرسته کوي چې 

 
  ئه کولولپاره د خلکو نظرونه معلوم ک رامونو دو پروان د 
 ان سره ولرئ ولنې نظرونه د ه درامونو په اېشن او پرود خپل س 
 وئون وه ولنې ه ( دورئ ۴۶همدارنه وپا( 
 ي باخبره وساتئولنې غ ه دېشن پالنونو په اد س  

...د اورېدونکو د سروې ادامه
 

 پرته د رايو خه د کومو نورو ایونو خه معلومات یا خبرونه ترالسه کوئ؟ .١٨
 د کورن او ملرو خه      اس ام اس     لوېزیون     ورپاه 

 
ژوند کې تصمیمونه کومو پرورامونو تاسو سره مرسته کئ و په خپل ) د رایو نوم ذکر کئ( د رایو . ١٩

   ونیسئ؟
 

  دې پرورامونو تاسوسره په تصمیم نیولو کې ه ول مرسته کې ده؟  .٢٠
 

) د رایو نوم ذکر کئ( آیا تاسو فکر کوئ هغه خبرونه یا معلومات چې تاسو ېې د خپلې ولنې په اه د   .٢١
  ترالسه کوئ بسیا دي، کافي ندي او یا هم ير زیات دي؟

 
    واورئ؟) رایو نوم ذکر کئ( کوم ول پرورامونه غوائ چې د نور  .٢٢

 
 په اه نور کوم ه ویل غوائ؟ ) رایو نوم( مخکې له دې چې دا سروې پای ته ورسوو آیا د  .٢٣

 
 سره مو خپل وخت شریک ک) رایو نوم( د تاسو خه مننه کوم چې د 
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طه د اورېدونکو د غبرونونو، رجحان او د خپل سېشن او پرورامونو د داسې نورې الرې چارې هم شته چې د هغو پواس
تاسو کولئ چې د ار په لور خواوکې پست بکسونه جو کئ و د اورېدونکو . شهرت په اه معلومات ترالسه کئ

. ه لیک واستويتاسو کولی شئ خپل د سېشن آدرس او پته اورېدونکوته ووایئ و هغوی تاسوت. خه لیکونه ترالسه کئ
  .تاسو کولی شئ چې رایويي اعالنونه جو کئ او په هغوکې د پرورامونو په اه د لیکنیزو پیغامونو غوتنه وکئ
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  مالي مدیریت: شپمه برخه
  

مالي تداوم . کله چې مو د یوه رایو سېشن د بریالیتوب او النې په اه خبرې کوو نو د تداوم نظریه بیا بیا مطرح کېي
پيسوباندې تمرکز کول د دې تضمین نشي کولی چې ستاسو یوازې په . یوازې ېر ل سېشن ته د پیسو راولو په معنی ده

په یاد ولرئ چې مو د دې الرود کتاب په لوم برخه کې وویلې چې ې پالیس، اداري . سېشن به دوام ومومي
وم تدا. جوت، معقول او کیفیت لرونکي پرورامونه او د ولنې تنوع ته پام کول د سېشن تداوم په برخه کې مرسته کوي 

په دې ای کې په دې چې دا درې واه شیان نه یوای کار وکي، دفکر . باید بنیادي او همداراز ولنیز او مالي وي 
د یارام په مرکز کې  وه دایره چې درې واه دایرې پکې نتې دي ستاسو د . کولو یوه بصري الره واندې کېي 

  ٣.تداوم هسته ل کېي
                    

 بنیادي
 
 
يمال                  ولنیز            
   
 
                                                 

٣ Alfonso Gumucio-Dagron and Hezekiel Dlamini, “ ،ولنې د رسنیو مرکزونو تداوم ٢٠٠٥ ”,د. 
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ه تاسو د ولنې سېشن اوسئ او یا سوداریز سېشن اوسئ دا اساسي برخه د داسې مالي عناصرو لرونکې ده چې د 
  .سودار د انکشاف او ستاسو د سېشن مالي تداوم په برخه کې مرسته کوي

 
  :موضوعاتو په اه بحث وکوپه دې برخه کې مو به د الندېنیو 

 
 د مالي مدیریت عناصر 
 وک ونه جوول خپله بودجه او مالي رپو ه 
 وک ول یو تجارتي پالن جو ه 
 د عاید منابع 

  :د مالي مدیریت تعریفول
پالن جوونه مالي . هر رایويي سېشن یوه داسې مدیر ته اتیا لري چې مسؤالنه او رييتينې مالي پالن جوونې ته ژمن وي

 :د خپل ان خه پوتنه وکئ .  تاسو دې ته ا باسي چې د سېشن د بقا په اه فکر وکئ
 آیا زمو راتلونکي پالنونه د کاررانو، تولید او انکشاف په شمول ريتیني دي؟ )۱
 ?آیا د سېشن عایدات په اغېناکه توه مصرفېي )۲
  چې د سېشن د موخو او ماموریت ترسره کولو په برخه کې مرسته کوي؟ آیا پیسې په داسې الرو چارو مصرفیي )۳
 
 مالي مدیریت خه مو موخه ه ده؟ مسؤالنهد 

 موافقو ترسره کول چې تاسو ېې درناوی کولی شئ/یوازې د هغو ژمنو 
 کارکوونکو او حسابونوته په خپل وخت کې پرداخت کول 
 ېشساتل چې س يد هغو پیسو منظم او دقیق ریکار ي اون ته را. 

 
 مالي مدیریت ه شی دی؟

د پیل ه کی به دادی . مالي مدیریت د عایداتو او لتونو د داسې پالن کونې خه عبارت دی چې مالي بقا تضمین کي 
  .چې مالي پالیسي جوه شي و د خپل سېشن د بودجې جوونې، تطبیق، ارنې او ارزونې لپاره طرزالعملونه تشخیص کئ

  
  :مالي پالیسي جوونې لپاره یوه طریقه داده چې الندېنیو پوتنوته واب ورکل شي د

 وي؟وک به د بودجې مسوده جو 
 ولوکې د چا سره مشوره وشي؟د بودجې په جو 
 د بودجې مهمې برخې کومې دي؟ 
 وک به بودجه نهايي کوي؟ 
 ي؟ول ترسره کې ه ارنه او ارزونه په د بودجې  
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  لجې جووید بود
ېری خلک فکر کوي  چې یوه بودجه باید د رایو سېشن لتونه چې په هغه کې د سېشن د فعالیت، د کارکوونکو د 

مر مخکې له دې چې پالن جو . معاشونو، د ودان کرایه، تجهیزاتو او رانسپو لتونه شامل ي، په پام کې ونیسي 
ستاسو په . باید پوه شئ چې ومره پیسې غوائ مصرف کئ کئ چې ه ول او ه وخت پيسې مصرف کئ، تاسو 

  .بودجه کې باید ستاسو عایدات او لتونه شامل وي
 

 :په دې ای کې یو و بېلې ذکر کېي. کیدای شي چې د زیاتو منابعو خه ترالسه شي عایدات
 خه د بالعوضه مرستو ترالسه کول د سازمانونو، نهادونو یا حکومت 
 خه د بسپنې ترالسه کولد افرادو، ت روپونو جارتونو یا 
   الود ترفیعي اجناسوخر 
 الورامونو خرد پرو 
 ېشن کې د اعالنوونکو د اعالناتو نشرولپه س 
 و تنظیمولد بودجې د ترالسه کولو لپاره د پي 

 
:عاید په دوه کتوریو وېشل کېي  

 
هم ویل کېي او د اعالناتو د خرالو  او یا هم د  چې دې ته نامحدود عاید) General Income( عمومي عاید - ۱

نوکه د دې عاید خه د . عمومي هدایاو خه الس ته راي او کومې انې استفادې پورې محدود او یا تلی ندی 
  سېشن د عمومي یا اساسي لتونو لکه کراېې لپاره کار اخیستل کېدای شي

  
غه محدود دی که چې هغه سېشن ته دیوې انې موخې لپاره چې ه) Project Income( د پروژې عاید – ۲

دا عاید معموال یوه انکي قرارداد یا پروژې پورې محدود دی او یوازې د همغه قرارداد د شرایطو مطابق . ورکول کېي
خه ترالسه شي د بېلې په ول د پروژې عاید کېدی شي چې اهداو او یا داسې بسپنه ورکوونکي . ترې استفاده کېدی شي

  .چې غواي د رایو یو انی پرورام سپانسر کي
 

  . ستاسو په بودجه کې به لتونه هم شامل وي
  

 .دوه وله لونه شتون لري
هغه اجناس چې سېشن لپاره اخیستل کېي او سېشن ورخه د یوې ): Capital Costs( عمده یا لوی لتونه - ۱

د بېلې په ول کله چې تاسو د خپرونې او سدیو لپاره تجهیزات اخلئ او یا هم د دفتر لپاره  .اودې مودې لپاره کار اخلي
وروسته که چېرې کوم آنن او یا کمپیور   فرنیچر، جنراور او یا اي اخلئ نو دې ته عمده یا لوی لتونه ویل کېي

 ,تعویضېي نو هغه ته هم عمده ل ویل کېي
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هغه لتونه دي چې د سېشن ورني او میاشتنی لتونه :  )Running Costs(ولو لتونهیبد سېشن د پرمخ  - ۲
دا  .بېلې ېې د کارکوونکو معاشات، د سېشن کرایه، د جنراور تېل، د برېنا بلونه او داسې نور دي. ترپو الندې نیسي

  . :يد پرمخ بېولو لتونه په دوه وله د. لتونه هره میاشت تکراريي
 هغه لتونه چې هره  میاشت یوشان وي لکه د سېشن کرایه او د کارکوونکو معاشات ):Fixed costs(ثابت لتونه .

د سېشن د . نظر موسم او هغه کارونوته چې سېشن ېې ترسره کوي بدلون مومي ):Variable Costs(متحول لتونه
 .  برېنا بل او د سون د موادو بل هره میاشت تغییر کوي

د رایو سېشن د عاید او لتونو لپاره بودجه کله چې په دقیقه او مسؤالنه توه جوه شي نو هغه د مالي منابعو د اداره او 
مالي رپوونه يي چې دا  پالن هره میاشت او هر کال په ه ول . ه د یوه پالن په توه دنده ترسره کويکنرول کولو لپار

راوئ ود ) عاید(رپوونه تاسو سره په دې برخه کې مرسته کوي چې آیا تاسو سېشن ته په کافي اندازه پيسې. کار کوي
  .چې د یوه ه مالي مدیریت لپاره الزمي ل کېي) الي رپوونهم( دا دي ينې رپوونه. سېشن عملیاتي لتونه پوره کئ

  
یوه میاشت، شپ ( يي چې ستاسو سېشن په يوه انې موده کې )  Income statement(د عاید صورت حساب
که چېرې . د عاید صورت حساب لتونه د عاید سره پرتله کوي. ومره کنې ترسره کي دي) میاشتې یا یو کال کې

اید د لتونو خه ېر وي  نو په دې صورت کې د بلونو د تحویلولو خه وروسته ه پاتې کېي او تاسو کولی شئ ع
که چېرې ستاسو لتونه ستاسو د عاید خه زیات وي نو په دې صورت کې تاسې خالص . چې خالصه ه ریکار کئ 

  .تاوان ریکار کوئ
فوري تغییرات باید . کوي چې ستاسو سېشن مالي تداوم او بقا د السه ورکوي  میاشتن مکرر خالص تاوان دې ته اشاره

  .رامن ته شي و عاید زیات کی شي او د لتونو کچه رايه شي و وضعیت ه شي
  

 د میاشتني عاید د صورت حساب بېله
صورتد حسابد میاشتني عاید رایو زمو ارد

 )افغان(پایکال د اسد د میاشتې۱۳۸۸د
 

 په افغانیوعایدات
٣٠,٠٠٠ تجارتي اعالنونه

١٣٥,٠٠٠د عامه خدمتونو اعالنونه
٤٥,٠٠٠د سالم وطندار د عایداتو وېش

٤,٥٠٠ تجارتي اعالنونهنور
٢٥٥,٠٠٠)د عوایدو مجموع( مجموعي عواید

 
  عملیاتي لتونه
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٣٠,٠٠٠ کرایه
١٥٠,٠٠٠)معاشات( حق الزحمې

٦٠,٠٠٠د جنراور لپاره ېزل
و ١٠,٥٠٠د کارکوونکو د غرمې

١٥٠٠ د دفتر لوازم
  د خپل سېشن لپاره تاسو هغه لتونه چې الزمي دي اضافه کئ *

٢٥٢,٠٠٠:مجموعي لتونه
    

٣,٠٠٠مجموعي عاید: خالص عاید  
  
رسیدونه یا ( یو میاشتنی صورت حساب دی چې راتلونکې  )Cash flow statement(نغدو پیسو صورت حساب د

د نغدو پيسو صورت حساب تاسو سره مرسته کوي چې د راتلونکو نغدو پیسو . يي) لتونه( او تلونکې نغدې پیسې) عاید
په یاد ولرئ چې لوم . چې الندې ذکر کېي وورئد نغذو پیسو میاشتني صورت حساب ته . د اتیاو واند وېنه وکئ

چې د میاشتني عاید صوررت ) افغان ۲۲۵۰۰۰( دا د سېشن مجموعي عاید دی. شمېرې ته د مشتریانو لخوا رسیدونه وايي
د نغدو پیسو صورت حساب همدارنه ستاسو میاشتنی مجموعي عاید د متوسط  )پاه ۷۶( حساب خه اخیستل شوی دی

ستاسو مجموعي میاشتني لتونه ستاسو د میاشتني عاید خه منفي . يي)  ۸۵۰۰  ٣٠ xورو (غدو پیسو په توه ورن ن
کله چې د میاشتني . پواسطه ودل کېي چې ستاسو د ولو لتونو په مخکې راي)  -( دا د منفي عملیه د . کېي

په دې مثال کې خالصه ه . خالصې نغذي ه ویل کېيمجموعي لتونه د مجموعي عاید خه منفي شي، تفاوت ته ېې 
هغه معلومات چې په قوسونوکې ورکل شوي دي معموال د نغذو پیسو په رپو کې شامل . ( افغان په میاشت کې ده ٢١٦٠
  )وي

 
و پیسو د رپو نمونه وورئالندې د نغد  

 
  )Monthly cash flow statement(د میاشتن نغذو پیسو صورت حسابد زمو ار رایو 

)افغان(کال۱۳۸۸
  

  د عملیاتي فعالیتونو خه د پیسو ترالسه کول
٢٥٥,٠٠٠=٨,٥٠٠x٣٠)د اعالناتو عاید(د مشتریانو خه د نغدي رسیدونو ترالسه کول 
هغه معاشات چې ورکول (هغه نغذې پیسې چې رسوونکو او کارکوونکوته ورکول شوي 

٢٥٢,٠٠٠=٨,٤٠٠x٣٠-  )اجناس چې پېرودل شوي ديشوي دي یا هغه 
٦٠٠=٢٠x٣٠-د بانک لرونکي د ې برخه 

٢٤٠=٨x٣٠- د ورني عاید مالیه
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AFS ٢,١٦٠ په هره میاشت کې د عملیاتي فعالیتونو خه نغذي خالصه ه  
  

٢١٦٠)د نغذو پيسو او د پیسو په معادالتوکې هر کال خالص زیاتوالی x ٢٥,٩٢٠ (١٢
  

١٠,٠٠٠نغذې پیسې او د پیسو معال د کال په پیل کې
 

٢٥,٩٢٠)د کال په پای کېنغدي ه او او معادل ېې + ٣٥,٩٢٠(١٠,٠٠٠
 
 

 :د لورو عناصرو خه جو شوی دی بودجې سایکلد 
  

 پالن جوونه او د موخو اکل. ۱
 
 

 تشخیصول د منابعو.۲        ارزونه .۴
 
  

 او د تطبیق ارنه تطبیق .۳
 

 
        

ارنې لپاره چک لس ونې اود یوې بودجې د جو 
 

آیا ستاسو نوې بودجه حقیقي ده؟ . د راتلونکي کال لپاره خپله بودجه د تېرکال د عوایدو او لتونو سره پرتله کئ   .۱
 آیا د سېشن د حقیقي اتیاو تصدیق کوي؟

تاسوته اجازه درکوي چې خپلې موخې ترالسه کئ؟ آیا تاسوته اجازه درکوي و هغه پرورامونه تولید آیا بودجه    . ۲
 کئ چې تاسوېې د تولیدولو پالن لرئ؟ آیا تاسو په دې قادر یاست چې خپل کارکوونکي وساتئ؟

  کارکوونکوته اتیالرئ؟ آیا د هغوی معاشات مو په بودجه کې شامل کي دي؟آیا نویو    .۳
  آیا ستاسو سېشن عاید تولیدوي؟ آیا عاېد ېې په سمه توه محاسبه شوی دی؟ آیا عاید ېې حقیقي دی؟   .۴
  آیا د سېشن د مالیاتو لپاره مو بودجه په نظر کې نیولې ده؟  .۵
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آیا په سازمان کې هغه کسان چې د منابعو اداره او کنرول په غاه لري، بودجه ېې مرور کې ده؟ آیا هغوی د بودجې    .۶
  په محتویاتو پوهېي او د هغو خه ه هيله کېي؟ 

مو کم  آیا تاسې په محتاطانه توه دا په نظر کې نیولې ده چې د بودجې لپاره ه ول بسپنه ترالسه شي؟ آیا خطرونه   .۷
  کي دي؟ د وخت  په برخه کې ستونزې ه شی دي؟ 

د خپلې بودجې د ارنې او کنرول لپاره ه پالن لرئ؟ آیا دامو په پام کې نیولی دی چې که چېرې کوم غیر متوقعه   .۸
  پیه رامن شي؟ د مثال په توه که چېرې د عاید منبع له السه ورکو؟

تداوم په اه مو فکر کئ دی؟ ستاسو سېشن به په ه ول دوام ومومي؟ آیا مو په خپله آیا د خپل سېشن د اود مهاله    .۹
  کې ده؟ بودجه کې منعکس

  :خپل تجارتي پالن جوول
تجارتي . تجارتي پالن د رایو سېشن او د هغه د راتلونلکو دوه یا درې کلونو لپاره د موخو د بشپه تشرېح خه عبارت دی

تاسو وک یاست، ه کوئ، رنه ېې کوئ، ه ول عاید الس ته راوئ او ولې ستاسو رایو پالن دا بیانوي چې 
تجارتي پالن باید مشخص کي چې  سېشن ومره پيسې لري او ومره نورو پيسو ته . سېشن د ولنې یوه مهمه برخه ده

وونکی تجارتي پالن ستاسو سېشن سره یو مختصر، ه ېل شوی او قانع ک. اتیا لري و خپله هره موخه ترالسه کي
تجارتي پالن کولی شي چې منابع لکه اعالنوونکي او بسپنه . مرسته کوي و د خپلو موخو په لور حرکت وکئ 

ورکوونکي په دې قانع کي چې  سېشن خپلې متوقعه دندې ترسره کولی شي او همداراز عایدات او اعانې په مسؤالنه توه 
  .اداره کولئ شي

 
 :تاسو د ولنې د رایو ستېشن تجارتي پالن درې عمده برخې لريس
  یوي لنيزئجرا. ۱

 تجارتي مول .۲

 د بازار موندنې سراېژي .۳

اجرائیوي لنیز ستاسو د تجارتي پالن لوم پاه ده چې د سېشن د عمومي فعالیت په اه لن معلومات ورکوي او    . ۱
که ه هم اجرائیوي لنيز په پیل کې راي مر دا برخه وروسته له .  ل بیانويد تجارتي پالن مهم کي په لن و

  .دې چې نورې برخې بشپه شي لیکل کېي
دا تشریح کوي چې همدا اوس ه جریان لري نظر دې . ستاسو د تجارتي پالن اساس او بنیاد جووي تجارتي مول   .۲

هې . ستاسو تجارتي مول بیانوي چې تاسې رنه پیسې الس ته راوئ. ته چې تشریح کي ستاسو پالن ه دی
هر مول نظر د ولنې . کيداسې یوازنی تجارتي مول وجود نلري چې د ولو رايويي ستېشنونو لپاره کار ور

په افغانستان کې رايويي سېشنونه معموال مختلط تجارتي مول خه د . انتیاو او د سیمې اقتصاد ته توپير لري
د مثال په توه هغه سېشن چې په دې هيله جو شوی ؤ چې خپل ول عاید به د سیمه . خپلې بقا لپاره کار اخلي

الرې ترالسه کي وې نشو کولی چې خپلې ولې اتیاوې پوره کي نو په دې توه هغه ییزه اعالنونو د خپرولو له 
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کولی چې یو مختلط مول انتخاب کي و د بسپنه ورکوونکو خه بسپنه ترالسه کي او یا د پرورامونو د 
  .سپانسرشپ او یا اعالنونو د خپرولو له الرې عایدات ترالسه کي

  
 ومو شیانو درلودونکی وي؟یو تجارتي مول باید د ک 

A (  د خدمت محصول: 
   ېشن دیو سورئ( ماموریت بیاند رابرخه و ود کتاب لومد دې الر( 
 ي چې په هغهل کې اندې کوي ستاسو محصولولنې ته و ېشن ېېکې د مهمو  هغه خدمت چې ستاسو س

 او پیاوتیا شامل دي خبرونو ، کلتوري او ولنیزو معلوماتو خپرول او د ولنې انشکاف
B (  تد ادارې او مدیریت جو: 

 ېشن مالکیتي او یا تجارتي  (د سله الرې اداره کې ېشن وي چې د یوه منتخب مشورتي بورولنې س ه دا د
 )سېشن وي چې د یوه شخص او یا کمپن له الرې اداره کېي

 ت جدولېشن د اداري جود س ) ود کتاب لومورئد دې الربرخه و(  
 
F ( ستراتېژی او تطبیق:  

 ت ئیاتجز شراکت د سیمه ییزه سازمانونو سره دارز ول همکار ولنې ته د دې ه سازمانونو اود . او همدارن
 .شریکانو په له کې بسپنه ورکوونکي، د سیمه ییزه ولنې سازمانونه د پوهنتون پوهني او داسې نور راتلی شي

   ېشن دېشن د کارونو د ادامې لپ ونو ظرفیتمهارتد  سدی چې د س ي د مهارتونو هغه لسل کې یناره ا
  .ې کې مدیریت، د پرورام جوول، مالي، تخنیکي ېنه او په ولنه کې ایکو پراختیا شامل ديچې په د

. 
D (  مالي مدیریت : 

 ېشن لتونهد س  ه مصارفو په شمولد پرمخ بېولوی او وا 
  تونه کوم دي؟عمدهعملیاتي ل 
 تیا ده؟ومره پیسو ته ا لپاره تونو د پود دې ل 
 ېشن د عاید او نغدو پیسو رپود س ،د عایداتو د منابعو لس. 
 ېشن د : بالنس شياکلي وخت کې بالخصوص  ستاسو د س ېشن مالي وضعیت بیانوي او یا په یوهستاسو د س

= قرض –دارايي  :الندېن معادله بالنس شي خالصه کوي. شمتني يي مالي کال په پای کې ستاسو خالصه
  خالصه شتمني

 
 د کلیدي بالنس شي تعریفونه

د هغو پیسو په شمول چې .( هر هغه ارزت لرونکی شي چې سېشن ېې مالکیت لري او په نغدو پيسو بدلېدلی شي :دارايي
  )نورو خلکو د  سېشن خه پور کي وي او د سېشن د ارزت لرونکو تجهېزاتوخرالو 

 
هغه پيسې چې سېشن د نورو خه پور کي دي : قرض   
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:د مالک سرمایه        
 ونه شوې ده:  سرمایهېشن باندې پانهغه ابتدايي پيسې چې  په س. 
 ې شوي دي: خوندي شوې پيسېان ونې لپارههغه عایدات چې د  بیاپان. 

 
 

 په دې ای کې د بالنس شي بېله ذکر کېي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رایو زمو ار
بالنس شي

 )افغان(کال پای۱۳۸۸د
  

دارايي انې
 ٥٠,٠٠٠نغدې پيسې

 ١٠,٠٠٠حسابونه چې باید ترالسه شيهغه
 ٢٠,٠٠٠ابزار او تجهیزات

 ٨٠,٠٠٠مجموعي دارايي انې
  

پورونه او د مالک سرمایه
 پورونه

 ٣٠,٠٠٠بانکي پور
 ١٠,٠٠٠هغه حسابونه چې باید ورکل شي

 ٤٠,٠٠٠مجموعي پورونه
 

 د مالکانو سرمایه
 ٣٥,٠٠٠لومن سرمایه

 ٥,٠٠٠پيسې/ترالسه شوې ه
 ٤٠,٠٠٠د مالکینو مجموعي عدل

 ٨٠,٠٠٠مجموعي پورونه او د مالکانو سرمایه
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۳ . نېژي) بازارموندنې(د مارکېراس :  

ستاسو سېشن ته د ستاسو د بازارموندنې سراېژي دهغو سازمانونو او سوداریو سره ستاسو شراکت جووي چې غواي 
مر په یاد ولرئ چې مشتریان یوازې هغه وخت ستاسو سېشن ته خپل اعالنونه . خپلو اعالنونو د خپرولو لپاره پيسې درکي

  . د خپرولو لپاره ورکوي کله چې هغوی باور ولري چې سېشن په کافي اندازه اورېدونکي لري

 :کې نیسي د بازارموندنې یوه سراېژي دا لور برخې په پام

 ومر پيسې واخلي؟ آیا انتفاعي او غیر انتفاعي سازمانونه   :قیمت خه ېشن باید د اعالناتو د خپرولویوسستاسو را
یو ول پیسې ورکي؟ آیا تاسو به هغه مشتریانوته چې د متعددو اعالناتو قراداد د تاسو سره السلیک کوي، تخفیف 

 پيسې اخلي؟ورکئ؟ ستاسو نور رقابت کوونکي ومره 

 ي :ارتقاه . د هرې ارتقا موخه داده چې اورېدونکي جلب ک يي چې انې بالقوه اشتهار کوونکو مشتریانو تهارتقا
رايوسېشنونه د . ول ستاسو سېشن محلي خلک د هغو د محصوالتو، خدمتونو یا انکشافي پروژو په اه خبروي

فضايي ارتقا انې ېرې معمولې دي او په هغو کې . "يغیرفضای"  او" فضايي": دوه وله ارتقاانو خه کار اخلي
. هغه سیال یا هغه شمېر رایويي نمایشنامې شاملې دي چې سیمه ییزه خلکوته ستاسو د سېشن د رسېدو توانايي يي

اوهغوته په غیر فضايي ارتقاانو کې ستاسو د سېشن کارکوونکي د بالقوه مشتریانو خه ليدنې کتنې ترسره کوي 
چاپي مواد لکه سيکرې، پوسرونه، رسالې او بزنس کارونه باید . په دې سېشن کې د اعالنونو د نشرولو ې بیانوي

 . تل وجود ولري او په پراخه توه په ولنه کې ووېشل شي

 اندې کوي؟ د اعالناتو ل :محصوالتول محصوالت خپل بالقوه مشتریانوته و ېشن کومیو سپار وخت په ستاسو را
چې په دې کې د پرورامونو سپانسرشپ یا د داسو جایزه لرونکو پرورامونو . مختلفو شکلونو خرېدای شي

 !تاسو خالق اوسئ. دایرول شامل دي چې بسپنه ېې د مشتریانو لخوا ورکول کېي

 ای :ېشن ته راشي؟خه د اعالناتو لپاره وخت راونیسي؟ آیا هغوی س ای ېشن کوم  مشتریان د کوماو یا د س
 کارکوونکی مشتري ته ورشي؟

 
نه شی دی؟) بازارموندنې(د مارکې توپیر الو ترمناو خر  

مارکېن عامه خلکوته د اوریدونکو او . مارکېن او خرالو یوای کارول کېي و د سېشن بقا تامین کي
قوي  مارکېن باید ورنی فعالیت . خدمتونو په اه خبر ورکوياعالنوونکو په شمول د سېشن د ماموریت، پرورامونو او 

. مارکېن د خرالو لپاره الره هواروي.وي چې د کارکوونکو او داوطلبانو لخوا شریک کی شي او دا کار په پيسو کېي
هغه بالقوه . یاتې اخليهرومره چې د سېشن اورېدونکي زیات وي په همغه اندازه د اعالناتو د خپرولو په مقابل کې پيسې ز

مشتریان چې د سېشن په اه معلومات لري او پرورامونوته ېې غو نیسي ېر امکان ېې دی چې خپل اعالنات د یاد سېشن 
  .له الرې نشر کي
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سره ) اعالنوونکو( سېشن خپل کارکوونکي استوي و د مشتریانو. د سېشن د عایداتو عمده منبع ل کېي خرالو
، السلیک شوي قراردادونه له ان سره راوي او وروسته بیا د قراردادونود اکل شوي وخت سره سم خپلې پيسې ووري

همدارنه امکان لري چې د سېشن مدیران هم د بالقوه مشتریانو سره مخامخ شي او هغوی دې تل کو . راولې کي
ې استازو سره وان الو دو د خر ويي چې مشتریان وهه تنخواه . .وريوکې کارکوونکوته لان الو دد خر

د . د هغو پیسو پر اساس چې دوی ېې سېشن ته راوي، ورکول کېي) کمېشن(ورکول کېي مر هغو ته یوه انرې سلنه
خرالو د انې کارکوونکي هغه وخت په سمه او غوره توه خپلې دندې ترسره کوي کله چې د هغوی کمېشن په شفافه 

. په یوه تحریري موافقت لیک کې ذکر شوی وي او د خرالو د انې د ولو کارکوونکو کمېشن یو ول وي توه
همدارنه د خرالو انې کارکوونکي هغه وخت  ه کار کوي کله چې د هغوی عاید محدود نه وي، په هره اندازه چې 

 .مېشن باید زیات شيهغوی سېشن ته ېرې پیسې راوي په همغه اندازه دهغوی مجموعي ک

  د عایداتو  منابع
یو سېشن باید د پیسو کومې . د مختلطو منابعو خه الس ته راي) د پیسو ولې کور چې سېشن ته راي( عایدات

هغه . یوه متوازنه او متنوع الره باید اختیار شي. منبع باندې اتکا ونکي ه هغه اعالنات وي او یا کوم بل ول بسپنه وي
د پیسو هغه مقدار . ې چې په مساوي برخوکې د مختلفو منابعو خه الس ته راغلي دي سېشن ته ېرمالي ثبات ورکوي پيس

چې د عایداتو د ينو منابعو خه الس ته راي امکان لري چې زیاتې شي په داسې حال کې چې د نورو منابعو خه د 
ر واخیستل شي نو دا کار به ددې امکان ل کي چې په یو وخت که چېرې د یوه متوازن روش خه کا. پیسو راتلل کم شي

  .کې دې د ولو منابعو خه د عایداتو کچه راېه شي
 

  اعالنونه او سپانسرشپ
لوی بانکونه، مخابراتي کمپن او . په افغانستان کې د اعالناتو دود دومره پیاوی ندی په کومه اندازه چې لوېدي کې دی

مر وې سودار باید د اعالناتو د . عالناتوته د خپلې سودار د یوې لوېې برخې په توه وريساختماني شرکتونه ا
دا په دې معنی ده چې د خرالو  د برخې استازي باید الزیات خالق او امن وي کله چې هغوی . و په اه وهول شي

  .د سوداریو او سازمانونو سره ويني
 
  سره کئخپله ېنه تر: لوم ام  

یومحلي رایو سېشن پرته د رقیبانو کولی شې چې وجود ولري مر  ېرکله یو رايويي سېشن پرته د مشتریانوشتون نشي 
خپل کار په دې پیل کئ چې کومې کمپن او سازمانونه نورو رسنیوته د خپلو اعالناتو او پیغامونو د خپرولو لپاره . لرلی

د اعالناتو لپاره ورپاې په سمه توه وورئ، په محلي رایو سېشنونوکې اعالنونوته تاسو کولی شئ چې .  پیسې ورکوي
دا ولې کمپن او سازمانونه چې د خپلو پیغامونو د وېشلو لپاره پيسې . غو ونیسئ او لویزیون ته د اعالناتو لپاره وورئ

  .ې کوم ول محصوالت اعالن کيستاسو سېشن باید تصمیم ونیسي چ. ورکوي، ستاسو بالقوه مشتریان دي
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  خپل پېردونکی درک کئ: م امدوه
تاسو ه فکر کوئ چې ستاسو پېردونکي ه شي سره عالقه لري؟ که چېرې تاسو غوائ چې خلک ستاسو په سېشن کې 

پوه شئ او په دې پوه شئ تاسو باید د هغو په اتیاو . خپل اعالنونه خپاره کي، نو تاسې باید خپل بالقوه پېرودونکي وپېژنئ
 . چې هغوی ه غواي او ویئ چې تاسو هغه اتیاوې پوره کئ

  
  د خپل مسیر اکل: م امدری

تاسو به کوم معیار . فرض کئ تاسو یوه محلي کمپن یاست او ېرې کمې پیسې لرئ چې په اعالناتو ېې مصرف کئ
  ره پایلې ورخه ترالسه کئ؟چې غو انتخاب کئ و ستاسو پیسې په داسې ول مصرف شي

  
په ینو وختونوکې یو محلي او یا نیوאل غیر دولتي سازمان کېدای شي چې یو رایويي پرورام په دې خاطر سپانسر کي 

د خپلې ولنې د روغتیايي، تعليمي او یا نورو انکشافي . چې د پرورام موضوع د همغه سازمان د موخو سره سمون لري
 تونو یو لسئنوک ه . جوتونه د بالقوه پېرودونکو په تویکه ونیسئ چې دغه نوتاسو کولی شئ هغو سازمانونو سره ا

تاسو کولی شئ چې د عامه خدماتو د من ته راولو ، متقابله تعليمي پرورامونو اویا د وو رایويي مکالمو . اداره کوي
 .اوی زیات کئلپاره واندیزونه وکئ و د هغو د نوتونو په اه پوه

  
  د سېشن بشپتیا خوندي وساتئ: لورم ام

دا ېره مهمه ده چې یو داسې مناسب او قانوني قراداد ترتیب شي چې د سېشن صالحیت خوندي وساتي او د اعالنوونکو پر 
چې د تاسو او په قرارداد کې داسې میکانیزمونه شامل کئ . واندې د یوه غیرفعال نقش د ترسره کولو خه مخنیوی وشي

قراردادونه باید تحریري وي و . ستاسو د اورېدونکو د ماموریت په نفع په تصمیم نیولوکې ستاسو توانايي خوندي وساتي
  .اعالنوونکي ونشي کولی د پرورام موضوع او یا د پرورام مهאل وېشونه کنرول کي

 
  :نور بسپنه ورکوونکي منابع

ېنې سازمانونه به . رایو سېشنونو  انکشافي بسپنې او د پرورام سپانسرشپونه ترالسه کي ديپه سراسر افغانستان کې ېری 
ینې نور سازمانونه به د تاسو . ستاسو سېشن ته الروونې درکي و تاسوسره د پروپوزل په جوولو کې مرسته وکي 

 .و کئسېشن خه وغواي چې یوه پروژه او یو پروپوزل په مستقالنه توه ج
  

 :د پروپوزل لیکلو لپاره الروونې
پروژه مو د خپل بالقوه ونر لپاره د سرمایه ذار دیوه فرصت په توه ور ! یوازې د کوم ه شي غوتنه مکوئ  . ۱

 .وپېژنئ
دا یو . د سېشن په الس ته راونو او په هغه نقش باندې چې ستاسې سېشن ېې په ولنه کې ترسره کوي، تمرکز وکئ  . ۲

مثال لیکونه او نور انفرادي وابونه یا واندیزونه، ( ه ای دی چې د اورېدونکو د سروې پایلې یا د اورېدونکو وابونه
چې ستاسو د سېشن شهرت او په ولنه کې ستاسې اغېزه يي، په پروپوزل کې شامل ) د اورېدونکو د روپ پایلې

 .کئ
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د ولنې یوه انې اتیا تشرېح کئ او ووایئ چې سېشن د هغې اتیا د . کئ سېشن مدني کئ او کیسه ېې بیان  . ۳
  .پوره کولو لپاره ه ول پالن لري او ه ول د ونرانو مرسته د دې ليد سره مطابقت لري 

 
 :هغه معلومات چې په یوه پروپوزل کې باید شامل شي، ضروري نده چې په همدې ترتیب وي

  ېشنیو سه وخت او ولې، که چېرې امکان ولري د محلي یا : تاریخچهستاسو د را ،ودکې ېشن بنسچا د س
 .نیوالو سازمانونو خه یو و لیکونه واخلئ او هغه په خپل پروزل کې شامل کئ

 ئاندې کو ېشن د موخو یو لسئ او همداراز د سېشن ماموریت بیان کد س 
 رامونو مهرامونو موضوع او د پروאل وېشونهد پرو 
 ېشن باندې اغېزه لريئ چې ستاسو په سولنه د هغو حقایقو او ارقامو سره بیان ک خپل د موخې. 
 ئنې بیان کېشن تېر او اوسني فعالیتونه او الس ته راوخپل د س 
 ئتشرېح ک ت او پالیسېشن د مدیریت جویو ست جدول سره د نومونو او دندو په .د راد اداري جو

 .زل کې اضافه کئپروپو
  وک کوونکي ي دي؟ ستاسو شریکان او مالتته راو یکې منول مشارکتونه او ا ېشن کومولنه کې س په

 دي؟
 ي؟ي چې بودجه ورکېشن غواه دي؟کومو نویو فعالیتونوته ستاسو س مهאل موخېدمهاله او لنستاسو او 
 انديزشویو یا نویو فعالیتونو متوقعه پایلې یه دي؟د و ا اغېزې 
  ه به تاسې د پروژې په اونیو او میاشتو په جریان کېرن ه دی؟ ومره وخت ونیسي؟ ستاسو کاري پالن پروژه به

 کارونه تنظیم او بشپه کئ؟
 ول ترسره کوئ؟ ه ارنه او ارزونه به په د پروژې 
 ه دی؟ ریز پالنستاسو سودا 
 ئئ چې کومو برخوته  د. د پروپوزل لپاره بودجه هم شامله که غوا خه ونر ومره دی؟ د تپروژې ل

 بسپنه ورکي؟ د پروژې کومې برخې د نورو عایداتو یا اعانو له الرې تمویلېي؟
 

بودجې اداره کول/د بسپنې  
پیسې په رنه کولی شئ چې . کله چې ستاسو پروپوزل بریالی شي دا الزمه ده چې د ونرانو بسپنې په سمه توه اداره شي

شفافه او صادقانه توه اداره کئ؟ رنه کولی شئ چې د خپل مالي ېسپلین په اه د ونرانو د متردد کېدو  خه 
  .مخنیوی وکئ

 
 :په دې ای کې ېنې الروونې ذکر کېي

ه تجدید د محاسبې کتابونه باید همیش. یو شخص واکئ چې ستاسو د سېشن د لتونو رسمي ریکارونه وساتي ) ۱
 .شوي، دقیق او د واندې کولو و وي

ا ترالسه کئ چې د محاسبې یا مالي مسؤل ول معامالت په همغه ور چې ترسره کېي، ريکاروي او د لت   )۲
 .تشرېح، مقدار او د هغه شخص نوم چې تادیات ترالسه کوي، لیکي



  
 

 

 الرود یو لپاره افغانستان د  - جوونه سیشنرایوایزسیمهد

آغاز بكار: بخش اول  

91 

مالي مدیریت: شپمه برخه

وي ) یو رسید ېې د مالي انې سره پاتې کېي( یدونود پیسو ولې ورکې درکې باید د رسید او دوه ونو رس ) ۳
په رسیدونوکې باید د هغه کس چې پیسې ترالسه کوي او هغه چې . حتی که رسیدونه که په الس هم لیکل کېي

 .پیسې ورکوي، السلیک ېې موجود وي
پروژې محاسبات او د . سم او مناسب مالي رپوونه همغه ول چې د ونرانو لخوا مشخص شوي دي، جو کئ ) ۴

 .هدایاوې په مختلفو وختونوکې چک کئ
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  نیو قانوناخالقي موازین او د رس: ومه برخهاو

  اخالقي موازین او د رسنیو قانون: دوه قسمتونو وېشل شوې دهدا برخه په 

 :لومی قسمت به د الندېنیو مواردو په اه بحث وکي
 ې د ژورنالیستانو لپاره د چلند د اصولو 
 جدي اخالقي مالحظات  

اخالق: برخه لومی  

  :د چار چلند د اصولو ې
اکرانو یا حقوق پوهانو لپاره لیکل شوی وي، زمو د اخالقي د چلند اصول ه قومي وي او یا د خاصو مسلکونو لکه 

هې د چلند اصول نشي کولی چې . د ژورنالیستانو لپاره هم د چلند اصول وجود لري. سلوک په برخه کې الروونه کوي
ک دا چې په یو خاص حالت کې د کوم اخالقي معیارخه کار واخیستل شي، ېری خل. هرې پوتنې ته واب ورکي

  .سره له دې اخالقي معیارونه هغه مهمې الروونې دي چې مو د ناوه چلند خه منع کوي. مختلف نظرونه لري
ژورنالیسان په خپله ولنه اوهېواد کې د . دا الرود کتاب تصدیقوي چې ژورنالیسان باید د عامه ې ې لپاره کار وکي

دوي کولی شي چې . کس کولو له الرې د ولنې سره غه مرسته کويخلکو د اندېنو په اه د تحقیق او د هغو د منع
حکومت د کنو او تصمیمونو لپاره واب ورکوونکي وروي، خلکوته معلومات چمتوکي او ولنیز پرمخت ته توان 
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 د رسنیو قانون اخالقي موازین او: اوومه برخه

خلکو په ستاسو د رایو سېشن پرورامونه او رپوونه په ولنه کې کولی شي چې د مهمو موضوعاتو په اه د . ورکي
دا په دې معنی ده چې . ېری خلک په هغه ه باور لري چې له رایو خه ېې اوري. احساساتو او غبرونونو اغېزه وکي

هغه ژورنالیسان چې ستاسو سېشن کې . ژورنالیسان او ستاسو سېشن د دې قدرت لري چې د خلکو ژوند متاثره کي
د اخالقیاتو . ېرې هغوی هغه مسؤلیتونه مني چې د دې دندې سره نغتي ديکارکوي هغوته باید دا قدرت ورکل شي که چ

اصول د ژورنالیسانو سره مرسته کوي چې په خپلو مسؤلیتونو باندې تمرکز وکي او د هغو د چلند په برخه کې الروونه 
  . کوي

 
  د  افغان ژورنالیسانو لپاره اخالقي اصول

هغه اخالقي مفاهیم چې په دې برخه کې پرې بحث . په اه سختې پوتنې کويزمو خه د تصمیمونو له اخالقي اصول 
د اخالقي اصولو منل . وشو ستاسو خه غواي چې د هغو پرورامونو په اه چې په نورو باندې اغېزه لري، فکر وکئ 

همدارنه اخالقي . ره کئ تاسو او د سېشن د ژورنالیستانو د يم سره مرسته کوي چې حتی الوس په غوره توه دندې ترس
  .اصول ژورنالیسان دې ته ا باسي چې د حقیقت موندنې لپاره په مستقالنه توه عمل وکي

د اخالقي . کال کې رسن پوهان په افغانستان کې سره راغون شول چې د ژورنالیسانو لپاره اخالقي اصول واکي ۲۰۰۷په 
انو لخوا جوه شوه او د رسن پوهانو لپاره ېې ينې اخالقي الروونې اصولو مسوده د یو شمېر پوهانو او ژورنالیس

دقت او عدالت ته  د نې د نورو ژورنالیسانو په ېر د افغانستان د ژورنالیسانو اخالقي اصول هم بې طرف،. چمتوکې
نو کیفیت او درایو سېشن د دا قانون د اصولو یوه مجموعه ده چې ستاسو  د پرورامو. داساسي الروونو په ېر وري 

  .مسؤالنه او اخالقي سلوک تامینوي اعتبار لپاره

  
ستاسو ژورنالیسان او د  مر آیا . امکان لري چې تاسې د مخکې خه په خپل سېشن کې د اخالقي چال چلند اصول ولرئ 

یوای کې ول شوي دي چې ول پرورامونو توليدوونکي د دې په اهمیت او محتویاتو پوهېي؟ آیا دا اصول په داسې 
کارکوونکي ېې ليدلی شي؟ امکان لري چې ستاسو د پرورامونو ينې تولیدوونکي ستاسو د ولنې داوطلبان وي چې د 

! هغوی ممکن په دې پوه نه وي چې د چلند اصول ستاسو په سېشن کې شتون لري.ژورنالیزم په برخه کې ندي روزل شوي
ئ چې هروک په ئنه اوسمطم. رکوونکو او داوطلبانو د مارلو په وخت کې دا اصول مطالعه شيدا مهمه ده چې د نویو کا

دې پوه شي چې دا قانون په داسې یوای کې ايودل شوی دی چې هغوی کله چې پوتنې لري او یا کوم یادونې ته اتیا 
  .ته په آسان سره مراجعه کولی شي ولري نو هغه 

  
الندېنی . چلندو اصول نلرئ دا الزمي ده چې تاسې پرته له ن خه د اخالقي چلند اصول ومنئکه چېرې تاسې د اخالقي 

 .قانون په پراخه توه په افغانستان کې کارول کېي
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د اخالقي چلند اصول د افغان ژورنالیسانو لپاره په دې موخه جو شوی دی و ژورنالیسانوته الروونه وکي او هغوی 
د نیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره، دا اخالقي قانون . مسلکي اخالقي موازینو سره سم چلند وکيوهوي و د 

هغه موضوعات مطرح کوي چې د افغاني کلتور او عقایدو پورې انې شوي دي او ژورنالیسانو ته الروونه کوي 
 :چې ه ول د افرادو او پيو سره چلند وکي

 
په خپلو ولو مسلکي فعالیتنونوکې د نژادي، مذهبي، جنسیتي، قومي، ژبنيز او کلتوري تعصباتو  ژورنالیسان باید   .١

 .خه ه وکي
 

ژورنالیسان باید په خپلو مسلکي فعالیتونو او د حقیقتونو په خپرولوکې د دقت خه کار واخلي او د تحریفونو،   .٢
 . قتونو د قصدي پولو خه دې ه  وکيبدنامولو، بې اساسه تهمتونو، وېرولو، انازو او د حقی

 
ژورنالیس باید معلوماتوته د خلکو د حق درناوی وکي و خلک د حقایقو یو دقیق تصویر ترالسه کي او  .٣

 .ژورنالیست باید داکار خپل ولنیز مسؤلیت وي
ژورنالیس باید انساني عزت درناوي او کلتوري تنوع  په پام کې ونیسي او منل شوي جهاني ارزتونه د خپل   .٤

 . مسلکي اخالقو یوه برخه وي او د عامه خلکو په واندې ه نیت ولري
٥.   ې، کرکې، تاوتریخوالي، بې اعتمادو د خپل مسلکي کار له الرې د ج مسلکي مسؤلیت لري ژورنالیس ،

 .فقر، جهالت او نورو ولنیزو ناروغیو په لمنه ولو کې برخه واخلي
 .ژورنالیست باید په خپلو مسلکي فعالیتونوکې د هېواد د نافذه قوانیو په چوکا کې ملي ې په پام کې ونیسي  .٦
  .ژورنالیس باید په خپلو مسلکي فعالیتونوکې توازن ،  انصاف او ناپلوي په پام کې ونیسي  .٧

 
 . ورنالیست باید د حکومتي او نا حکومتي کارکوونکو د فشار له امله تسلیم نشي او د سانسور خه کار وانخليژ  .٨

 
ژورنالیس باید د هغو منابعو د افشاکولو خه چې باید افشا نشي، ه وکي او همداراز د نامعتبرو منابعو خه د    .٩

رنالیس باید د ناریکار شویو معلوماتو د ژو    .معلوماتو د الس ته راولو خه دې هم ه وکي
 .چاپولو خه ه وکي مر دا چې په هغه کې ملي ې نغتې وي/خپرولو

 
 .چاپولو په مقابل کې رشوت وانخلي/چاپولو او یا نه خپرولو/ژورنالیسان باید د خپرولو  .١٠

 
دبه سلوک وکي او هېکله په نورو د مرکې په جریان کې ژورنالیست باید د هغه چا سره چې مرکه کوي ېر با ا .١١

 .باندې ملنې ونه وهي
که چېرې کوم ژورنالیس په خپل کار کې کومه غلطي کوي او وروسته ورته متوجه کېي نو ژر ترژره دې خپله  .١٢

  غلطي د ممکنه طریقو له الرې اصالح کي
 لو، سپکولو، تورن کولو په خاطر کار ژورنالیست نباید د بیان د آزاد خه دیوې وسيلې په توه د نورو د توهینو .١٣
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  جدي اخالقي مالحظات
. د خپلواکه ژورنالیزم ولنه: ستاسو رایويي سېشن خپلې محلي ولنې ته خدمت کوي مر سېشن د بلې ولنې غی هم دی

ندونو په تعریفونو باندې ول کارکوونکي، داوطلبان او د مشورتي بور غي باید ستاسو د سېشن د ژورنالیستانو د منلو و چل
په دې ای کې ستاسو د سېشن ژورنالیسانو او د پرورام جووونکولپاره ينې . باید پوه شي او د هغه درناوی وکي
  :واندیز شوې الروونې واندې کېي

  
دا ستاسو د سېشن د . مالي او سیاسي بې طرفي د یوه خپلواکه رایويي سېشن اساسي ارزتونه دي :مالي او سیاسي بې طرفي

د مثال په ول، دا په دې معنی ده چې سېشن به هې سیاسي . اعتبار او د اورېدونکو د اعتماد په جلبولوکې مهمه ونه لري
په افغانستان کې ينې رسنیز سازمانونه په دې اصل کې پاتې په خواشين سره . لې ته په بلې لې باندې ترجېح نه ورکوي

راغلي دي که چې هغوی د سیاسي لو په نفع فعالیت کوي او هغو لو خه چې غواي رسن د هغوی د شخصي و په 
 په ينې نورو وختتونو کې مو ممکن په هغو رپوونوکې خپل شخصي نظرونه شامل کو. خاطر کار وکي، پیسې اخلي

د هغو تعصباتو په اه چې ممکن تاسو ېې د روزنې، تارېخچې، جنر . چې خلک توقوع لري د هغو په اه بې طرفه و اوسي
اوریدونکي باید وکولی شي چې په آسان سره تفکیک وکي چې یو رپو بې . او مذهب په اساس ولرئ، باخبره اوسئ

داچې د یوه شخص او یا لې د شخصي موخو په خاطر برابر شوی  طرفه او خپلواکه دی او د ولنې د و په موخه دی نه
 . وي

واخلي او یا نباید د نورو پر واندې د ناوه ژبې خه کار واخلي
 

ژورنالیس باید د نورو معنوي حقونو ته درناوی وکي او په خاصه توه د نورو د آثارو او لیکنو د غال کولو   .١٤
   .خه ه وکي

 
 .ژورنالیس باید د افرادو شخصي محرمیتونو ته درناوی وکي او د هغو رازونه افشا نکي   .١٥

 
  .د رسنیزو چاینلونو هویت باید شفاف وي او د هغو د نوم او ارزت خه باید ناوه استفاده ونشي  .١٦

 
 .يرسنیز چاینلونه باید د خپل ولنیز مسؤلیت په توه تعلیمي پرورامونه تولید او نشر ک  .١٧

 
 .اعالنونه او اشتهارات باید په داسې ول واندې شي چې د هغو اصلي طبیعت په اه چاته شک پیدا نشي  .١٨

 
یوازې د ژورنالیسانو اختیار دی چې ان هغو اخالقي مسؤلیتونو ته ژمن وي چې د هغو ژورنالیسکي کار پورې   .١٩

 .نه برابروي دا اصول په هې ول د حکومت مداخلې لپاره زمینه. اه لري
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 باندې ېر ينار وکي دقتهر راز ژورنالیسیکي اصول باید په 
 ئنه وکه پلرام په ائ . د خپلې کيسې یا پروخه لیدنه وکایونو دئ، د هغوېشن د هوساېنه پرېیو سد را

 . ق د ونوسو خه جال کئچې ستاسو موضوع پورې اه لري او حقای
 لي سرچينې لرئه دوه خپلواکه او ناتترل ئ چې تاسې لترالسه ک ا. 
 ونه ونیسئه یادداشتونه او ریکار و په . د مرکو په جریان کې ای کې وساتئ یادداشتونه په یوه خوندي

 .راتلونکې کې ورته مراجعه وکئ
  وایئاورېدونکي مه تېرباسئ او هغوته دروغ مه. 

د دې معنی  انصافپه رپو ورکونه کې  .ان کولی شي چې د خلکو په تفکر او سلوک باندې اغېزه ولريژورنالیست
 .ورکوي چې هره کیسه دوه یا و اخونه لري

 ئرامونوکې یو شمېر نظرونه شامل کونو او پروپه رپو. 
 ه یوازې د یوه منبع کیسه ده او هغه که چېرې یوازې د یوه شخص سره مرکه شوې وي نو هغ: متعدده سرچينې

 .ژورنالیزم نده
 ي چې واوري مه محدودوئونه هغو شیانوته چې تاسو فکر کوئ ستاسو اورېدونکي ېې غواخپل رپو . په رپو

 . کې هغه شیان چې اورېدونکي ورته اتیا لري چې پوه شي، شامل کئ
 

معلومات راغونوئ او د هغو په اه رپو واندې کوئ او بحث په یاد ولرئ چې تاسې . په کلتوري لحاظ حساس اوسئ
په . که چېرې داسې کلتوري دودونه او روشونه وي چې تاسې ورسره موافق نه یاست نو په هغو ملنې هم مه وهئ. هوئ

 په عوض د دې د رایو خه کار. عین زمان کې داسې احساس هم مه کوئ چې تاسې دا ول کلتوري عادتونه هوئ
واخلئ و د بدیلو روشونو په اه د ولنې د غو پوهه زیاته کئ او د شخو د هوارولو لپارره د حل الرو په اه بحث 

معلومات او بحث د حل د الرو د رامن ته کېدو المل ري او خلک یو بل ته زیان د رسولو، ژوند تهدیدولو او د . وکئ
 .بشري اساسي حقونو د سرغونې خه منع کوي

 
په یاد ولرئ چې د سېشن د . ژورنالیسان د سرچينو خه پیسې او یا سوغاتونه نه اخلي .د و د تضاد خه ه وکئ

هغه اعالنوونکي او سیاست مداران چې غواي شخصي موخې ترالسه . سرمقاله يي او اشتهاري دندو ترمن توپير وکئ
 .اغېزه ونلريکي ستاسو په رپوونو او پرورامونو باندې باید 

  
 ۵د دې الرود کتاب په ( مخکې له نشرولو تل فکر وکئ چې آیا رپو په ريتیا هم د خبروتیا لري !ضرر مه رسوئ

د  خپل رپو ورکونې او . د موادو د واندې کولو لپاره خپل دالیل و آزماېئ). برخه کې د پرورام فارمونه وورئ
د هغو خلکو سره چې . نو او سرچینو درناوی وکئد خپلو همکارانود خبري رپوو. جوونې میتودونو په اه خبر اوسئ

د مثال په توه د جرمونو یا جې قربانیان او د هغو . ستاسو د خبرونو یا پرورامونو له الرې متاثره کېي، خواخوي ولرئ
کورن.  
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امونوکې د مناسبو الفاظو په خپلو پرور. افغانان توقوع لري چې رایويي سېشنونه باید ې کنې ترسره کي. با ادبه اوسئ
خپل هغه  تاثیرات چې تاسو ېې . خپل اورېدونکي مه تحقیروئ او یا د ناوه ژبې خه کار مه اخلئ. او ژبې خه کار واخلئ

 .کم مه ئ من ته راوئ،
  

ې نیولوسره باید ستاسو د ولنې خلک پرته د تاریخچې، جنر یا ولنیز اقتصادي وضعیت په پام ک:  تنوع د یم زیار وروئ
حاشیوي روپونه لکه ې او ماشومان په خپلو . داسې احساس وکي چې د هغو استازېتوب کېي او ورته غو نیول کېي

هغه غونه چې تاسو ېې په خپلو خپرونوکې انتخابوئ باید مختلف ارزتونه او ژبې منعکسې . پرورامونوکې بوخت کئ
  .ه ولنه کې هر شخص پورې اه لريستاسو محلي رایوسېشن په پ. کي

 
ا ترالسه کئ . تاسې یو ژورنالیس یاست او د نورو اتباعو په ېر باید د قانون درناوی وکئ: په خپلو حقونو پوه شئ

  . د قانون په هغو تغییراتو باندې چې رسن متاثره کوي، باخبره اوسئ. چې تاسې په خپلو حقونو پوهېئ
 

 .پوتنې ذکر کېي و د اخالقي تصمیم نیولو په برخه کې الروونه وکي په دې ای کې یو و
 زه په ه پوهېم؟ په ه باندې باید پوه شم؟ . ۱
 زما د ژورنالیست موخه ه ده؟. ۲
 زما اخالقي اندېنې ه دي؟. ۳
 زه باید ه ول اداري او مسلکي الروونې په پام کې ونیسم؟. ۴
 نور خلک د مختلفو نظرونو او مفکورو سره شاملوی شم؟ه ول زه کولی شم . ۵
 زما د عملونو ممکنه پایلې ه دي؟ لن مهاله او اود مهاله. ۶
 زما بدیلونه ه دي؟ .۷
 آیا زه خلکو ته په بشپه توه خپل تفکر او تصمیم په واضح توه بیانولی شم؟. ۸

 

  د رسنیو قانون: دویمه برخه
:موضوعات مرورکيدویمه برخه به الندېني   

  تونهبنیادي د افغانستان د رسنیو د قانونجو 
 کوم شي ته قانون اجازه ورکوي او کوم شي ته اجازه نه ورکوي. 

د . کال کې تصویب شو ۲۰۰۹تر ولو وروستي قانون په . کال راهیسې د رسنیو قانون لور لي تصحیح شوی دی ۲۰۰۱د 
د سکور او و نورو قوانینو د مخابراتو د قانون، کاپي رای قانون او د سودار د  افغانستان په اساسي قانون کې د رسنیو

  .قانون په شمول، ذکر شوی دی
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  د رسنیو په قانون کې ه شی ذکر شوي دي؟

په افغانستان کې د رسنیو قانون په دې خاطر جو شوی دی و د رسنیو مسلکي انکشاف وهوي، د بیان آزادي خوندي 
د الرود کتاب . فصلونو وېشل شوی دی ۱۱مادې لري او په  ۵۴دا قانون . بې کیفیته رپو ورکونه تعریف کيوساتي او 

په دې برخه کې د دې قانون د هر فصل په اه بحث نه کوو مر په عوض د دې مو هغه مهم عناصر مرور کوو چې تاسو 
ئ رنه قانون په تاسو، ستاسو کارکوونکو او ستاسو د لپاره ور وي او تاسو سره په دې اه مرسته وکي چې فکر وک

 .رسنیو سازمان باندې پلي کېي

  مهم بنیادي جوتونه  
د رسنیو د قانون نهمه ماده د هغو مقاماتو بنیادي جوت  تشرېح کوي چې د رسنیو پاليسي، شکایتونه او مالي انکشاف 

 .تنظیموي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (HMC)د رسنیو عالي شورا 
  

رسنیو د  پالیس پالن جوونه، د له ییزه رسنیو د رییس او غواو ملي رایو لوېزیون د د : نقش
کمېسونونو اکل، د ملي رایو لوېزیو د بودجې واندیز کول او ملي شورا ته د کلنیو فعالیتونو د 

  .رپو واندې کول
علماو شورا، پارلمان، د  د اطالعتو او کلتور وزیر،  د مخابراتو وزارت تخنیکي معین، د: غي ۱۲

عدلېې وزارت استازي، سترې محمکې استازی، د ژورنالیزم د فاکولتې رییس، دوه ژورنالیستان، د 
  مدني ولنې دوه استازي

درې کاله :قیمومیت

 د له ییزه رسنو کمیسیون
  د له ییزه رسنیو د فعالیتونو ارنه :نقش
غي لري چې د رسنیو د عالي شورا لخوا   ۷ :غي

  اکل کېي
 )غو پورې اه لري(  کال ۲او  ۳ :قیمومیت

 

د ملي رایو  لوېزیون کمېسیون
  د له ییزه رسنیو د فعالیتونو ارنه :نقش
غي لري چې د رسنیو د عالي شورا  ۷ :غي

  لخوا اکل کېي
 کاله ۳ :قیمومیت

 )الندې وورئ(
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  :له ییزه رسنیو کمېسیون الندېن دندې ترسره کوي د
 وندو سازمانونو ته د جواز ورکولتنې کول او همداراز چاپي رسنیو او اه سپارد نشراتي فعالیتونو د جواز په ا. 
   وندې محکمې ته راجع کويونې اد  رسنیو شکایتونو او جرمونو سره سرو کار لري او قانوني سرغ. 
  ارنه کوي او ورسره تخنیکي مرسته کويد خه نورسنیو د ک. 
 ونې چې جرمي وصف لري محکمې ته راجع کويد رسنیو هغه سرغ. 
 اري لوېزیون مالي، اداري او خپرنیزې چارې یود ملي را. 

 
  :الندېن دندې ترسره کوي د ملي رایو لوېزیون کمېسیون

  
  لوېزیون د اخالقي یومعیارونو او  شهرت خوندي ساتلد ملي را. 
    ارل او پلي کول لويزیون د بودجې یود ملي را 
 ه شوې دهپلي کول چې د رسنیو د عالي شورا لخوا جو دنشراتو د هغې پالیس. 
  ولجو لويزیون د کلني فعالیت د رپو یوله ییزه رسنیو دکمېسیون لپاره دملي را د 

 

  ممنوعیت او احکام
نون د افغان ژورنالیسانو او د رسنیزو سازمانونو مدیرانو لپاره چې د چې مالي مدیریت، جواز اخیستنې، پرورام د د رسنیو قا

  .محتویاتو جوونې او د شکایتونو طرزالعملونه پرمخ بیايي، د ممنوعیت او احکامو درلودونکی دی
  

  ؟د بیان آزادي ه شی ده
مر بیاهم اساسي قانون کې داسې مادې راغلي . د یوه جال قانون په توه اعالمويد افغانستان اساسي قانون د رسنیو قانون 

  :دي چې د بیان آزاد او رسنیو د قانون لپاره مهمې دي
 

 ۳۴ ل شي: مادهحق او د نظر د بیانولو حق مخکې له دې چې هغه دولتي مقاماتو ته ولې د بیان د آزاد. 
 و د وير ې  اوومه ماده افغانستان مکلفي چې افغانستان السلیک کبشري حقونو د هغې اعالمېې درناوی وک

 .ده
د حقیقت د تعقیبونې له الرې یموکراسي تقویه کوي او د ولنې غو ته اجازه ورکوي چې خپل  د بیان آزادي

خوا د د بیان په آزاد کې د رسنیو آزادي هم شامله ده چې هغه د رسنیو ل.  نظرونه په آزاده توه بیان کي
د بشري حقونو نیواله اعالمیه د بیان د آزاد .  معلوماتو ترالسه کول او خپرول او د عامه خبرو اترو هول دي

 .اصل په رسمیت پېژني چې هغه د معلوماتو لولو، ترالسه کولو او په اکه کولو خه عبارت دی
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  :ماده داسې صراحت لري ۴د رسنیو د قانون 
آزاد حق لري چې په هغه کې د قانون په چوکا کې  د معلوماتو د پللو، ترالسه کولو او خپرولو حق هر شخص د بیان د 

په دې حق کې د چاپولو، توزېع کولو او د معلوماتو د الس ته راولو . پرته د حکومتي چارواکو د الس وهنې، شامل دی
 .حق هم شامل دي

 
  محدودیتونه شتون لري؟ آیا په افغانستان کې د بیان آزاد پر واندې

ماده کې مشخص شوي دي او دا حدود اکي چې کوم شیان باید  ۴۵اته منع شوي موارد وجود لري چې د رسنیو قانون په 
 .په افغانستان کې تولید او نشر شی او کوم شیان تولید او نشر نشي

 .په تضاد کې ويهغه کارونه او مواد چې د اسالم مقدس دین د اساساتو او احکامو سره    . ۱
 .هغه کارونه او مواد چې د نورو مذاهبو او لو خوا بدوونکي وي   .۲
 .هغه کارونه او مواد چې د حقیقي او حکمي اشخاصو لپاره توهینوونکي او بدناموونکي وي   .۳
لمنه ولو هغه کارونه او مواد چې  فکرکېي حقیقي او حکمي اشخاص بدناموي او د هغوی د شخصیت او اعتبار د   . ۴

 .المل ري
 .هغه کارونه او مواد چې د اساسي قانون خالف وي او د جزا قانون له مخې جرم ل کېي   .۵
 د اسالم د مقدس دین خه پرته د نورو ادیانو تبلیغ او خپرول   .۶
غو ولنیز عزت او وقار ته د تاوتریخوالي او جنسي تېري د قربانیانو هویت او داسې انورونو افشا کول او خپرول چې د ه  . ۷

 .صدمه رسوي
 هغه کارونه او مواد چې د خلکو په انې توه د ماشومانو او وانانو روحي او اخالقي روغتیا ته صدمه رسوي  . ۸

 
  معلوماتوته الس رسی

او طرزالعملونه  اوس مهאل په افغانستان کې داسې هې کوم قانوني سند نشته چې معلوماتوته  دالس رسي لپاره اني اصول
که ه هم د افغانستان اساسي قانون حکم کوي چې افغاني اتباع د حکومتي نهادونو خه د معلوماتو د الس ته . واکي

د افغانستان اتباع  حق لري چې د قانون د احکامومطابق  د :  مه ماده وايي ۵۰د افغانستان د اساسي قانون "  .راولو حق لري 
  ".معلومات ترالسه کيحکومتي اداراتو خه 

  
.رسی د افغانستان د رسنیو په قانون کې هم ذکر شوي دي مر ينې نور وضاحتونه هم ور اضافه شوي ديمعلوماتوته الس    
  

هر شخص حق لري چې د دولت خه د معلوماتو د ترالسه کولو وانديز   :مه ماده داسې صراحت لري ۵د رسنیو قانون 
وکي او حکومت هم باید غوتل شوي معلومات د افغان اتباعوته ورکي مر دا چې غوتل شوي معلومات محرم وي، او 

  .ژوند تهدید کي افشا کول ېې ملي امنیت، ملي ې او دهېواد مکن بشپتیا د وا سره مخ کي او یا د نورو خلکو
  

رسي لپاره طرزالعملونه واضح شوي ندي، نو د رسن د پنمې مادې په پلي کېدنه کې په ته د الس له دې چې معلوماتو
د داسې یو قانوني سند جوول چې د معلوماتو الس ته راولو لپاره پروسه واکي په دې . دوامداره توه ابهام وجود لري
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رسن خپلې دندې په ه ول ترسره کي او عامه نهادونه د شفافیت او حساب ورکونې برخه کې به مرسته وکي چې 
باسي معیارونو رعایت ته ا. 

  
  :بدنامول

د یوه شخص په اه د غلط، توهينوونکي او خوا بدوونکي وینا خه عبارت ده چې : بدنامول په پراخه توه داسې تعریفېي
  . رسويد شخص شهرت، اعتبار او شخصیت ته صدمه 

 
 د بدناموونکو ویناو ينې بېلې ه دي؟

 ی دیداسې ادعا چې فالنی شخص مجرم دی او یا جرمي عمل ېې ترسره ک.  
 انديزنې ودیوه غیر اخالقي سلوک یا ک 
 باندې اخته دی داسې یوه ادعا چې فالنی شخص لېونی دی او یا په یوه بدناموونکې ناروغ.  
  اندیز چې فالنیشخص د دې دندې لپاره نامناسب دیداسې یو و  

باندې غلط تور لول دی نو هغه به په نغدي  شخصپه بل  شخصپه افغانستان کې که چېرې ثابته شي چې کوم 
چېرې تور لوونکی هغه که "  :قانون مطابق ۴۳۸د افغانستان د جزا. جریمه او تر دوه کاله زندان باندې محکوم شي

  ".ورکی  دی ثابت کي نو هغه ته به دکومې سزا سره مخ نشي  تور یا جرم چې بل ته ېې نسبت
  
خه مخنیوی وشي ه د کوم چا د بدنامولو؟ن    

 .د خپل رایو سېشن لپاره د چار چلند اصول جو کئ او ا ترالسه کئ چې هر شخص پرې پوهېي  . ۱
 
موضوع باندې تمرکز وکئ، /په پېې. ا ترالسه کئ چې ستاسې پرورامونه او رپوه مشروعیت او هدف لري  . ۲

د یوې کیسې د الهام لپاره د خپلو شخصي توپېرونو . نظر دې ته چې د دخیلو کسانو په تشخیص باندې تمرکز وکئ
 . او نظرونو خه کار مه اخلئ

 
. حقایق او منابع چک کئ او د متعددو منابعو خه  استفاده وکئ. اندې مه بنا کوئخپل رپوونه په ونوسو ب  . ۳   

 .دقت او انصاف په یوه رپو کې شکایتونه راکموي
 
 د خپل رپو یادداشتونه په یوه خوندي ای کې وساتئ  . ۴

 
  لوېز خصوصي " :مادې مطابق ۲۳د رسنیو قانون د یو اوشوي را وندو پرونونه باید خپل ریکاررامونه په او

 "ل تر له تر درې کلونو پورې وساتي آرشیفونوکې
 

په اه تردد لرئ، د کیسې نشرول ونوئ، د خپل اېور سره خبرې وکئ او یا د کوم که چي د کومي کیسي   . ۵
 .حقوق پوه سره مشوره وکئ
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آیا دا معلومات معتبر دي؟ . من کئمخکې له دې چې کوم معلومات نشر کئ د صحت او سقم خه ېې ان ا   .۶
ې معلومات درکي، د اعتبار و دي؟ که چېرې کوم شخص تاسوته هغه خلک چې تاسوته ی -ستا سرچينېآیا 

 .معلومات درکي وي نو هغه ل ترله د دوه نورو خپلواکه سرچینو سره تصدیق کئ
 
 .تل حقایق او نظرونه سرچینوته منسوب کي و خپل بې طرفي وساتي  ژورنالیسان باید: منسوبول    .۷

 
 د محرمو منابعو خوندي ساتل

ید محرمه پاتې شي نو او یا موافقه مو کې وي چې یوه سرچینه با غوائ چې د یوې سرچېنې نوم واخل که چېرې تاسې نه 
اندې چې د خپلې دې پرې تاسې کولی شې لپاره معقول دالیل وکونې سره مخ . کد نن ر که چېرې ستاسو رپوم

 .شو نو د دې تضمین نه کېي چې محکمه به ستاسو په خوه عمل وکي
  

ژورنالیسان حق لري چې د خپلو معلوماتو د سرچېنې د افشا کولو خه ه " :مه ماده داسې صراحت لري۶د رسنیو د قانون 
 "افشا کولو امر وکيوکي مر داچې باصالحیته محکمه د سرچېنې د 

 
  :په دې ای کې ېنې الروونې ذکر کېي و وکولی شئ د محرمو منابعو لرلو ته اتیا راکمه کي

 .محرمیت تر ولو وروستی انتخاب دی. دا ه خبره ده چې د مرکې په جریان کې ول معلومات ریکار شي  .۱
a.   ي چېار وکېن ه کولی شئ چې آیا دا بالکل الزمي ده چې منبع مرکه باید محرمه وي؟ ایا تاسې

 هغوی قانع کي چې مرکه ریکار کئ؟
b.   کولو په معنی ئ چې مرکه باید محرمه وي، نو د نه ریکارکه چېرې تاسې او سرچينه په دې موافقه وک

 .هم موافقه وکئ
 

i .کې استفاده کې -نه د منسوبولو لپاره خه ستاسو په رپو ر منبع ته باید منسوب نشيد معلوماتودی شي م. 
ii .ل شي -د نه استفادې لپارهورنک ه ېې رپوخه باید استفاده ونشي او یا په ا د معلوماتو.  

تل خپل ان دیوه ژورنالیس په توه معرفي کئ او ان ا من کئ چې هغه وک چې تاسو ورسره مرکه  . ۲ 
 .کوئ ستاسو د نیت خه خبر دی

a .ئ د مرکې شرایط باید واضح وي مخکېله دې چې مرکه پیل ک. 
که چېرې تاسې یوې محرمې مرکې لپاره موافقه کوئ نو مخکې له دې چې پرورام خپور کئ د خپل خبر د  . ۳

 .انې اېر سره په دې اه خبرې وکئ
یدا کئ چې ستاسې د دویمې چېرې ستاسو یو د سرچينو خه په محرمیت باندې ېار کوي نو داسې بل وک پ . ۴

 .سرچېنې په توه وي او وکولی شي ستاسو د کیسې لپاره عین معلومات تایید کي
۵ . ي چې ولې د کومې سرچينې نوم وانخیستل /خپل خبرې رپوه کا و په ئکیسې ته داسې پس منظر ورک

  .  شي
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  د جواز منسوخول
دې الرود کتاب په لوم برخه کې مو د خپرولو او فریکونس د جواز اخیستل ولوستل خو سره له دې د رسنیو قانون د

ماده هغه بیلې په وته ېتمه د رسنیو د قانون اوولو. منسوخ شيدا په اه کوي چې په کومو حالتونو کې دې جواز 
اندي کويکوي چې د جواز د منسوخولو لپاره معقول دالیل و:  

  
( که چېرې د جواز درلودونکی د جواز د اخیستو خه وروسته د دوه کلونو په جریان کې خپل فعالیتونه پیل نکي  .۱

ده: نو برخه کې . د دوه کلونو حد یوازې دراتلونکي جواز طرزالعمل لپاره د پلي کېدو و د دې کتاب په لوم
 )ئوگور" د جواز لپاره عریضه" د 

چېرې د جواز درلودونکی خپل فعالیتونه دروي، نو د دوه کلونو په جریان کې دې خپل فعالیتونه له سره پیل که    .۲
 .کې او د جواز اخیستنې لپاره دې بیا عریضه وکي

 .که چېرې کومه اوند محکمه د جواز درلودونکی د رسنیو د قانون خه د سرغونې په تور مسؤل وي   .۳
 .نو په اه د الزیاتو معلوماتو لپاره د دې الرود کتاب لوم برخې ته مراجعه وکئد جواز د طرزالعملو

  
  ئد کاپ لپاره ضمیمې ته مراجعه وک قانوند دولیزو رسنیو د 
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  رسمي جریده
  دولیزو رسنیو قانون
  عمومي احکام

  
  لومی فصل

  مبني
  :لوم ماده

دغه قانون د اسالم د سپېلي دین د اصولو او حکمونو له په پام کې نیولو او د اساسي قانون د لوردېرشمې مادې له حکم 
مینولو او په هیواد أنولسمې مادې ته په پام سره د فکر او بیان د آزاد د حق د ت سره سم او د بشر دحقوقو د نیوالې اعالمیې

  .کې د ولیزو رسنیو دفعالیت د تنظیمولو په مقصد وضع شوی دی
  

  موخه
  :دوهمه ماده

  :ې عبادت دي لهددغه قانون موخ
  .د فکر او بیان د آزاد دحق مالت او تضمین – ۱
  .مینولأد ژورنالیستانو دحقوقو مالت او د رسنیو د آزاد فعالیت د شرایطو ت – ۲
  .د آزادو، خپلواکو او کثرت غوتونکو ولیزو رسنیو د وسایلو رواجول او پرمختیا – ۳
کت او دهیواد د اتباعو دفکر او احساس د رندولو او د ونیا، لیکنې، رسم، تصویر، په فیته کې د ثبتولو، تمثیل، حر – ۴

  .نورو علمي، ادبي، هنري او چاپ او خپرولو د پدیدو په واسطه په عادالنه توه دحقایقو د انعکاس د مناسبو زمینو برابرول
د اسالم دسپېلي دین حکمونو او اصولو ته په پام سره د بشر دحقوقو په نیواله اعالمیه کې مسجل د بیان او ولیزو  - ۵

  .رسنیو د اصل په پام کې نیول
د ولیزو رسنیو د وسایلو له سالمې ودې سره د مرستې په منظور په داسې ول چې وکوالی شي په هیواد کې د صحیحو  – ۶

خبرونو، اطالعاتو، زده کې او روزنې د خپرولو او د علم او ثقافت دغوېدو اغېزمن وسایل وي، دخلکو نظریې له 
  .سره سم منعکس کي) ت، ناپلو او توازنصداق(ژورنالیستیکي معیارونو، اصولو او ارزتونو 

  
  اصطالحانې

  
  :درېیمه ماده

  :په دې قانون کې الندنې اصطالحانې دغه مفاهیم لري
۱ - دونې وسیله ده: رسنې اخیستنې سره د پیغام، معلوماتو او اطالعاتو د لې خه په له الندنیو وسایلو:  

 نايي رسنلویزون، کېبلي شبکه : برې ،یواو انترنترا. 
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  دولیزو رسنیو قانون:رسمي جریده

 ه، جریده : چاپي رسنپااهنامه (ور ،خپرونه، میاشتن نلس ورپوستر )تقویم(اووه نیزه، پن فصل نامه، کلن ،
 ).او خبرنامه

 :په دې قانون کې ولیزې رسن په الندې ولونو وېشل کېي - ۲
 ه لري او د دولت، داعالنو: عامه رسنده چې په عامه خلکو پورې ا اندې هغه رسننو دخپرولو او د خدمتونو د و

 .کولو له الرې تمویلېي
 ه : خصوصي رسني سازمانونو پورې اولنیزو او فرهن ،ده چې په حقیقي اشخاصو، سیاسي، اقتصادي هغه رسن

 .لري او دهغو لخوا سمبال او تمویلېي
، برابر او )منپانه(مواد او محتوی  هغه حرفوي او مسلکي شخص دی چې د رسنیو له الرې خپره نیز: ژورنالیست - ۳

  .واندې کي
 
  .هغه اقتصادي او تخنیکي دستاه ده چې چاپي خدمتونه سرته رسوي: مطبعه - ۴
 
  . هغه حقیقي یا حکمي شخص دی چې د ملکیت پر بنس یا د مالک په استازیتوب د مطبعې دچارو متصدي وي: طابع - ۵
  
  . مي شخص دی چې د غیر موقوتو آثارو دچاپولو او خپرولو اجازه لريهغه حقیقي یا حک): خپرونکی(ناشر  – ۶
  
  .د ولیزو رسنیو له الرې د پیغام او خبر د لېدونې عملیه ده: خپرول – ۷
  
هغه ولنه ده چې د خپلې اساسنامې او موخو په را کې مستند او سینمايي فلمونه او عکس او : د فلم د تولید موسسه – ۸

  .سالید تولیدوي
  
هغه حکمي شخصیت دی چې د اساسنامې له مخې تاسیس او د برېنايي، چاپي، موقوتو او غیر : خپره نیزه موسسه – ۹

  .موقوتو رسنیو خپرونې، له خپلو موخو سره سم چاپ او خپروي
  
هغه ولنه ده چې په لن مهاله یا اود مهاله توه د ژورنالیزم په مسلکي روزنې الس پورې : د ژورنالیزم روزنیزه ولنه – ۱۰

  .کوي
  
هغه حکمي موسسه ده چې له اساسنامې سره سم حق لري مطالب او مضمونونه له یوې ژبې خه بلې ژبې : دار الترجمه -۱۱

  .ته وژباي
  
هغه حکمي شخصیت دی چې د ایکو په برخه او د اطالعاتو په راولولو او رسولو کې فعالیت : د خبر رسونې آژانس -۱۲

  .کوي
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هغه سوداریز حکمي شخصیت دی چې له اساسنامې سره سم په تبلیغاتو او اعالنونو الس :  د تبلیغاتو او اعالناتو شرکت -۱۳
  .پورې کوي

  
یو خپرونو د معنوي مالکیت او د امتیاز د حق لرل دي چې له منل شویو د ثبت شو): کاپي رای(د نسخې اخیستنې حق  – ۱۴

  .معیارونو سره سم د جال قانون په واسطه تنظیمېي
  
هغه حقیقي یا حکمي شخص دی چې د برېنايي، چاپي ولیزو رسنیو، د ژورنالیزم د روزنیز مرکز، : د امتیاز خاوند – ۱۵

خبر رسونې آژانس، د فلم جولو موسسې او د تبلیغاتو او اعالنونو د شرکت په مطبعې، خپره نیزې موسسې، دار الترجمې د
  . تاسیس او تدویر الس پورې کوي

  
جزء کې په درج شویو موسسو پورې د اوندو ) ۱۵(هغه شخص دی چې په بالفعل ول ددغې مادې په : مدیرئول مس – ۱۶

  .لیت پر غاه لريئوخپره نیزو چارو مس
  
  .ولیزو ایکو او خبر رسونې سمعي وسیله دهد : رایو -۱۷
  
  .د ولیزو ایکو او خبر رسونې سمعي او بصري وسیله ده: لویزیون -۱۸
  
سمعي او بصري ولیزه رسن ده چې ونوالو ته ملي او بین المللي اطالعاتي، وونیز، روزنیز، فرهني او : کېبلي شبکه -۱۹

  .تفریحي پرورامونه واندې کوي
  
حقیقي او حکمي اشخاصو ته د یو ول سمعي او بصري خدمتونو واندې کول دي چې په برېنايي او چاپي : اعالنونه – ۲۰

  .ولیزو رسنیو کې د پیسو او یا متقابلو خدمتونو په بدل کې ترسره کېي
  
ي یا معنوي پیاوتیا لپاره دحقیقي یا حکمي اشخاصو له خوا د هرول مرستې اجراء ده چې د ولیزو رسنیو د ماد: مرسته -۲۱

  .ترسره کېي
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  دوهم فصل
  حقوق او مکلفیتونه

  د فکر او بیان آزادي
  

  :لورمه ماده
ددولتي چارواکو له خوا له الس وهنې، محدودیت او تهدید پرته د قانون د  .هر شخص د فکر او بیان د آزاد حق لري) ۱(

په دې حق . نظریو غوتنه، ترالسه کول او لېدول په دې حق کې شامل ديحکمونو په حدودو کې د معلوماتو، اطالعاتو او 
  .کې د معلوماتو د خپرولو، وېشلو او ترالسه کولو د وسایلو آزاد فعالیت هم شاملېي

  
  .دولت، د ولیزو رسنیو د آزاد مالت، پیاوي او تضمینوي یې) ۲(

نشي کوالی د خبري یا معلوماتي رسنیو آزاد فعالیت منع،  ددولت او دولتي ادارو په ون هی حقیقي یا حکمي شخص
تحریم، سانسور یا محدود کي او یا په بل ول د ولیزو او معلوماتي رسنیو دخپرونو په چارو کې الس وهنه وکي، خو 

  .ددغه قانون له حکمونو سره سم
  

  د معلوماتو غوتل
  

  :پنمه ماده
دولت د هېواد د اتباعو له غوتنې سره سم، هغه معلومات چې . سه یې کيهر شخص حق لري، معلومات وغواي او ترال
خو دا چې غوتل شوي معلومات محرم وي او افشاء کول یې دهیواد امنیت، . غوتل کېي، دهغوی په واک کې ورکوي

  .ملي ې او مکن بشپتیا په خطر کې واچوي او یا د نورو حقوقو ته زیان ورسوي
  

قانوني مالت  
  

  :شپمه ماده
)۱ ( وندو مسلکي فعالیتونو په تر سره کولو کې تر قانوني مالتونو او نظریو په خپرولو پورې د اژورنالیستان د انتقادي رپو

  .الندې نیول کېي
  
ژورنالیستان حق لري د خپلو معلوماتي سرچینو له رندولو خه ه وکي خو دا چې واکمنې محکمې د هغو د ) ۲(

  .و په هکله حکم کی ويرندول
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  دواب ورکولو حق
  

  :اوومه ماده
هر حقیقي یا حکمي شخص چې د یوې ولیزې رسن له خوا پرې تعرض وشي، د هغه شخصیت، اعتبار او مادي ې ) ۱(

  .زیانمنې شي، حق لري، د هغه د رد واب په هم هغې رسن کې ورکي
  
  .ویا توه د هم هغې رسن په وروست ه یا خپرونه کې خپور کياونده رسن دې له ن پرته واب په ) ۲(

  
ورکل شوی واب دي له جرمي ماهیت خه پاک وي او په هغې رسن کې په ادعا شوې موضوع پورې منحصر وي ) ۳(

  .ول مدیر ته وسپارل شيئاو په لیکن به دي د زیانمن او یا د هغه د وکیل په السلیک د ولیزې رسن مس
  
د ملي شوری د غونو او علني محکمو د بهیر د رپو په هکله دواب حق صدق نه کوي، خو دا چې د نوموو غونو ) ۴(

  .بهیر د یوې رسن لخوا تحریف شوی وي
  
په هکله د واب حق سمون نه لري، مر دا چي د نوموو جلسو جریان د  جریان کمواو علني محد ملي شورا د جلسو ) ۵(

  . واسطه تحریف شوی وي یوې رسن په
  

  دواب نه خپرول
  

  اتمه ماده
  :ولیزې رسن په الندې مواردو کې کوالی شي دواب له خپرولو خه ه وکي

  .واب د بحث له موضوع خه بهر وي – ۱
  .واب له نوي ورو ن وروسته رسن ته رسېدلی وي – ۲
  

  صنفي جوت
  :نهمه ماده

رسنیو نور غي کوالی شي د اوندو صنفي و ددفاع په موخه د قانون له حکمونو سره سم ژورنالیستان او د ولیزو 
  .خپلواکې صنفي اتحادیې، ولنې او مرکزونه جو کي
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  درېیم فصل
  دچاپي رسنیو تاسیس

  د رسنیو تاسیسول
  :لسمه ماده

موسسې او د بهرنیو هیوادونو پناه غوتونکي او دولتي د هیواد اتباع، سیاسي وندونه، ولنیز سازمانونه، کورن غیر دولتي ) ۱(
  .ادارې کوالی شي ددغه قانون له حکمونو سره سم چاپي رسن تاسیس کي

  
په افغانستان کې بهرن سیاسي نمایند د دیپلوماتیکو موازینو په پام کې نیولو سره کوالی شي د خبرنامې په چاپولو او ) ۲(

  .خپرولو الس پورې کي
  
)۳ ( ولنو په مخکن وندو وزارتونو اوکوالی شي د خپل کار په ساحو کې د ا یوالو او بین الحکومتي موسسو نمایندد ن

  . خبرتیا سره په عملي ېنو او د موقوتو او غیر موقوتو خپرونو په چاپولو او خپرولو الس پورې کي
  
  .د مخکن خبرتیا په اساس صورت ومومي رپوتونه او علمي ېنې دي د اوندو وزارتونو او ولنو) ۴(

  
چې د قانون له حکمونو سره سم جوې شوې وي، په هغه صورت کې چې  (NGOS)هغه بهرن غیر دولتي موسسې ) ۵(

مدیر یې د افغانستان له اتباعو خه وي کوالی شي دخپل تخصصي کار په ساحه کې د اطالعاتو او فرهن وزارت  ئولمس
  .لو وروسته، د موقوتو او غیر موقوتو خپرونو په خپرولو الس پورې کيداجازې له ترالسه کو

  
  .ددغه قانون ددرېمې مادې په دوهم جزء کې درج شوې رسن له دمخه ثبت خه پرته تاسیس او خپرېدالی شي) ۶(

په تر کې په هغه صورت کي چې خپرونه مخکې له ثبت خه خپره شوې وي، د امتیاز خاوند مکلف دی چې د دوو اونیو 
  .خپله خپرونه ددغه قانون له حکمونو سره سم ثبت کي

  
  د پتې او نورو مشخصاتو درلودل

  
  :یوولسمه ماده

ل مدیر نومونو او د هغې د ئوچاپي رسن خپرونې د نوم، مشخصې پتې، د مطبعي د نوم او ای، د امتیاز د خاوند او مس
  .خپرېدو د نېې درلودونکې وي
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  لورم فصل
  برېنايي ولیزو رسنیو تاسیسد 

  د برېنايي رسن تاسیسول
  

  :دوولسمه ماده
د هېواد اتباع، سیاسي وندونه، ولنیز سازمانونه، غیر دولتي موسسې او کورني خصوصي شرکتونه او دولتي ادارې کوالی 

  .شي ددغه قانون له حکمونو سره سم برېنايي رسن تاسیس کي
  

 نايي رسنعامه برې  
  غانستان ملي رایو لویزوند اف
  

  :دیارلسمه ماده
قوې په چوکا کې د یو  ئیهد افغانستان ملي رایو تلویزون د افغانستان په ملت پورې اوند ولیزه رسن ده چې د اجرا

  ٤. منېيأمستقل ریاست په توه فعالیت کوي او بودجه یې د حکومت، اعالنونو او د خدمتونو د واندې کولو له الرې ت
  

  :وارلسمه ماده
  .د ملي رایو تلویزیون مرکزي اداره په کابل ار کې موقعیت لري او سیمه ییزې ادارې یې په والیاتو کې مستقرې دي

  
  دندې او مکلفیتونه

  
  :پنلسمه ماده

افغانستان د ملت د ملي رادیو لویزیون اداره مکلفه ده خپلې خپرونې د اسالم د مبین دین د حکمونو او اصولو په را کې، د 
له ملي او معنوي ارزتونو سره سمې عیارې کي او په خپلو خپرونو کې خبر رسونه او ددینې، علمي، فرهني او اقتصادي 

  .وونې او رواني او اخالقي امنیت تعمیمول په پام کې ونیسي
 
 
 
  

                                                 
ې له قضايي قرار سره سم، د ولیزو رسنیو د قانون د دیارلسمې مادې دوهم ) ۶(نېې د  ۱۳۸۸/۱/۲۶د سترې محکمې عالي شوری د خپل  -* -  ٤

 :پراراف چې داسې رندوي
، د افغانستان د اساسي قانون خالف تشخیص ))لخوا صورت مومي ئیسر س اکل د ولسي جرې په تایید د جمهورئیدملي رایو تلویزون د ر((  

  .کی دی
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  دولیزو رسنیو قانون:رسمي جریده

  ملي او دیني خپرونې
  

  :سپاسمه ماده
ناپلو له په پام کې نیولو سره د هیواد د ملي یووالي د ینت او دیني او ملي د ملي رایو لویزیون اداره دې د بشپې 

ارزتونو د پیاوتیا لپاره خپلې خپرونې په داسي توه تنظیم کي چې دهیواد دولو مېشتو قومونو د فرهن، ژبې، دیني 
 .اومذهبي عقیدې منعکسوونکې وي

  
  هد اضطرار په حاالتو کې د رایو تلویزون ادار

  
  :اوولسمه ماده

  .تر نظر الندې عمل کوي ئیسدا ضطرار په حاالتو کي د افغانستان د ملي رایو لویزون اداره په بشپه توه د جمهور ر
  

  د برنامو خوندي کول
  

 :اتلسمه ماده
آرشیف کې  د ملي رایو لویزیون اداره مکلفه ده ترو خپلې ولې ثبت او ضبط شوې خپرونې د ملي رایو لویزیون په

  .خوندي کي
  

نايي رسنغیر دولتي برې  
  

  :نولسمه ماده
  .دخصوصي رایو او لویزیونونو ادارې خپل فعالیتونه ددې قانون د حکمونو په را کې سرته رسوي

  
  د اصولو په پام کې نیول

  
  :شلمه ماده

د سپېلي دین اصول او حکمونه او د دخصوصي رایو او لویزیونونو ادارې مکلفې دي چې په خپلو خپرونو کې د اسالم 
 .افغانستان د ملت ملي، معنوي او اخالقي ارزتونه او رواني امنیت په پام کې ونیسي
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  د خصوصي رایو او لویزیونونو آزادي
  

  :یوویشتمه ماده
پرورامونو په برابرولو او د خصوصي رایو او لویزونونو ادارې ددغه قانون د حکمونو له په پام کې نیولو سره د خپلو ولو 

  .تدوینولو کې خپلواکې دي
  

 د انول په پام کې نیول
  

  :دوه ویشتمه ماده
دخصوصي رایو او لویزونونو ادارې دې د اخونو او سیاسي شخصیتونو یو د بل پر واندې په موضع ېر کې انول 

  .يمراعات کي او د دواو خواوو نظریات دې په نا پلوه توه خپاره ک
  

  د ضبط شوو مطالبو ساتل
  

  :درویشتمه ماده
د خصوصي رایو او لویوزیونونو ادارې مکلفې دي چې خپلې ولې ثبت او ضبط شوې خپرونې په خپلو آرشیفونو کې ل تر 

  .له تر درې کالو پورې خوندي کي
  

  د ادعا حق
  

  :لوریشتمه ماده
وکي چې حق یې د یوې ولیزې رسن په پرورام کې ضایع شوی که چېرې حقیقي یا حکمي شخص په لیکلې توه ادعا 

  .دی کوالی شي هغه په خپل مالي لت د هغې رسن له آرشیف خه تکثیر او دې اخیستنې و وروي
  

  ولو مدیرانو مکلفیتئد برېنايي رسنیو د مس
  

  :پنه ویشتمه ماده
خپلو زده که ییزو خپرونو کې دیني، اخالقي، روغتیايي، د ژوند ول مدیران دې په ئبرېنايي له ییزو رسنیو مس) ۱(

لو ته ای ئچاپېریال، د پوهنې د اهمیت او د مخدره توکو د کرکېلې، تولید او مصرف او د مسکراتو د استعمال د زیان مس
  .ورکي

آذان خپور کي او د خپلو  ول مدیران مکلف دي چې د خپلو شبکو له الرې پنه وختهئد برېنايي ولیزو رسنیو مس) ۲(
  .خپرونو په ترتیب کې د اسالمي سپېلو ورو او د روژې د مبارکې میاشتې تقدس په پام کې ونیسي
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  دولیزو رسنیو قانون:رسمي جریده

  پنم فصل
  د ولیزو رسنیو مالي سرچینې

  د تمویل سرچینې
  

  :شپ ویشتمه ماده
  :تمویل کی ولیزې رسن کوالی شي ددې قانون له حکمونو سره سم له الندې الرو خه ان) ۱(

  
د حقیقي یا حکمی اشخاصو، کورنیو او بهرنیو تولیدي او سوداریزو شرکتونو، سیاسي او فرهني ولنو او سیاسي  - ۱

  .وندونو د اعالنونو، پیغامونو او سیاسي، دیني، مذهبي او ولنیزو برنامو خپرول
  
سسو خه د بنې اخیستل چې د ولیزو رسنیو د له هغو حقیقي یا حکمي اشخاصو، نیوالو او ملي مرسته کوونکو مو - ۲

  .پرمختیا لپاره فعالیت کوي
  
  .چې خپل کلنی مالي رپوت د رسنیو عالي شوری او مالیې وزارت ته واندې کيئول مدیران مکلف د ولیزو رسنیو مس) ۲(
  
  .د عوایدو سرچینې او مبالغ باید روانه او شفاف وي) ۳(
  
  .او تخصصي خدمتونو برابرول او حکمي اشخاصو ته د مسلکي حقیقي د بیې په بدل کې) ۴(
  

  شپم فصل
  د مطبعو او فرهني موسسو تاسیس

  سیس حقأد ت
  

  :اووه ویشتمه ماده
د هیواد اتباع، سیاسي وندونه، ولنیز سازمانونه، غیردولتي کورني او بهرني شرکتونه او موسسې او دولتي ادارې حق لري 

سره سم مطبعې، د فلم د تولید، خپره نیزې، د ژورنالیزم د زده کې، دارالترجمې، د خبر رسوونکي ددغه قانون له احکامو 
 .آژانس موسسې د اعالنونو او تبلیغاتو شرکتونه تاسیس کي

  
  دفعالیت جواز

  
  :اته ویشتمه ماده

موسسې چې ددغه قانون په اووه د هیواد اتباع، سیاسي وندونه، ولنیز سازمانونه، کورني او بهرني خصوصي شرکتونه او 
ویشتمې مادې کې درج شوې موسسې تاسیسوي، مکلف دي دهغو د فعالیت جواز د اطالعاتو او فرهن له وزارت خه 

  .ترالسه کي
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  اووم فصل
  د امتیاز خاوند، شرطونه او مکلفیتونه

  د امتیاز خاوند
  

  :نهه ویشتمه ماده
  .مادې کې درج شوې موسسې د امتیاز خاوند لرونکې وي ولیزې رسن او ددغه قانون په اووه ویشتمې

  
  د امتیاز د خاوند شرطونه

  
  :دېرشمه ماده

  :د ولیزو رسنیو او ددغه قانون په اووه ویشتمې مادې کې ددرج شوو موسسو د امتیاز خاوندان  الندې شرایطو لرونکي دي
  
  حقیقي اشخاص) الف(
  .د هیواد د تابعیت سند لرل - ۱
  .د اتلس کلني عمر بشپول – ۲
  .د واکمنې محکمې د حکم پر بنس له مدني حقونو خه نه بې برخې والی – ۳
  
  حکمي اشخاص) ب(
  .ددولت په اوندو ادارو کې ثبت او راجستر - ۱
اشخاص فقره کې درج شوي ) ۳او  ۲(ددغه قانون د لسمې مادې په  .ادارو له خوا د افغاني هویت تثبیت ئولود اوندو مس - ۲

  .او ولنې لدې حکم خه مستثنی دي
بهرن اشخاص او موسسې باید د خپل  .د واکمنې محکمې د حکم پر بنس له مدني حقوقو خه نه بې برخې والی – ۳

  .متبوع هیواد د تابعیت سند ولري
  

  د اساسنامې لرل
  

  :یو دېرشمه ماده
ددرج شوو موسسو د امتیاز خاوندان مکلف دي دخپلو رسنیو یا د ولیزو رسنیو او ددغه قانون په اووه ویشتمې مادې کې 

موسسو او د هغو د فعالیتونو د رنوالي په هکله په اونده اساسنامه کې الزم معلومات چې موخې، تشکیل، واکونه او 
 .دندې، د پانې مقدار او مالي سرچینې به بر کې ونیسي، تنظیم کي
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  دولیزو رسنیو قانون:رسمي جریده

  د فرهني رسنیو او موسسو ثبتول
  

  :دوه دېرشمه ماده
 ولیزو رسنیو او ددغه قانون په اووه ویشتمې مادې کې د درج شوو موسسو د امتیاز خاوندان مکلف دي چې خپلې درسن د

  .او موسسې ددغه قانون له درج شوو حکمونو سره سم ثبت کي
  

  د رسنیو او فرهني موسسو د ثبت لپاره د معلوماتو واندې کول
  

  :دري دېرشمه ماده
د ولیزو رسنیو او ددغه قانون په اووه ویشتمې مادې کې د درج شوو موسسو د امتیاز خاوندان مکلف دي د الندنیو معلومات 

  : لیک، دثبتولو په خاطر د اطالعاتو او فرهن وزارت ته واندې کي لرونکی بیان
 بشپ پیژند لوي. ۱
 دفعالیت رنوالی. ۲
 د رسني نوم. ۳
 ای د هغې دفعالیت. ۴
 د فعالیت موخه اومرام . ۵
 د تمویل سرچینه او د پانې اندازه . ۶
 تیراژ، ژبه، ول، خپرنیزه محتوي، د چاپ وخت، قطع او صحافت: په چاپي رسنیوکې. ۷
په برېنایي رسنیو او ددغه قانون په اووه ویشتمې مادې کې په درج شوو مؤسسو کې د ماشینونو او تجهیزاتو د کمیت او .۸

  . کیفیت تثبیتول
 

  او اني نان درلودل  پتې
  

  : لوردیرشمه ماده
  . ولنیزې رسنې او ددغه قانون په اووه ویشتمې مادې کې درج شوې مؤسسې دپتې، مهر او اني نان لرونکې وي

  
  محکمې ته د مراجعې حق

  
  : پنه دېرشمه ماده

که چیرې دامتیاز خاوند د جواز د نه ثبت یا صادرولو په هکله د اطالعاتو او فرهن وزارت تصمیم دقانون د حکمونو مغایر 
د نه قناعت په صورت کې کولی شي د محکمې پر واندې دعوي . ولي، کوالی شي اوند کمیسیون ته مراجعه وکيوب

  . اقامه کي
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  : شپدېرشمه ماده
دولنیزو رسنیو او د دغه قانون په اووه ویشتمې مادې کې د درج شوو مؤسسو د ملکیت او دفعالیت دامتیاز لیدول ) ۱
 . ازديمج) پلورنه، هبه، میراث(
 . دفعالیت د امتیاز حق هغه شخص به لیدول کېدای شي چې په دې قانون کې د درج شوو شرطونو لرونکی وي) ۲
بل شخص ته د رسنیواو پورته ذکر شویو مؤسسو دملکیت یا د امتیاز دحق د خرالو او یا دهغو د هبې په صورت کې ) ۳

 . ددغه قانون په حکمونو کې درج شوي مراتب، بیا تطبیقیي
ن او مدني له د امتیاز د خاوند د مینې یا د حقوقي اهلیت دالسه ورکولو به صورت کې د مادي ملکیت په هکله ددې قانو) ۴

حکمونو سره سم اجراآت کیي او معنوي امتیاز يې هغه شخص ته لیدول کیي چې وارثان ورسره موافقه ولري او ددغه 
 . قانون په حکمونو کې درج شوي شرطونه ولري

 
 اتم فصل

  مسؤل مدیر او دهغه شرطونه او مکلفیتونه
  دمسؤل مدیر درلودل 

  
  : اووه دېرشمه ماده

  .رسنې او ددغه قانون په اووه ویشتمې مادې کې درج شوې مؤسسې د مسؤل مدیر لرونکې ويله ییزې 
  

  د مسؤل مدیر د اکنې شرطونه 
  

  : اته دېرشمه ماده
  : هغه شخص د مسؤل مدیرپه توه اکل کېدای شي چې الندني شرطونه ولري

 . د هیواد د تابعیت د سند لرل. ۱
 . دیو ویشت کلني عمر بشپول. ۲
 . د مسلکي زده کو دسند لرل یا د درې کلنی تجربې لرل. ۳
  . د واکمنې محکمې په حکم له مدني حقوقو خه نه بې برخې والي. ۴
 

  د مضمونونو له خپرولو خه مسؤلیت 
  

  : نهه دېرشمه ماده
و مضامینو، دبرنامو د مسؤل مدیرپه له ییزو رسنیو او ددغه قانون په اووه ویشتمې مادې کې په درج شوو مؤسسو کې دخپل

  . محتویاتو او هنري، زده که ییزو او تبلیغاتي پرورامونو د تولید په واندې مسؤل دي
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  دانتقاد کوونکي او انتقاد کیدونکي د حقوقو په پام کې نیول 
  

  : لویتمه ماده
مسؤل مدیر مکلف دی چې په اوند چاپي او برینايي رسنی کې د انتقاد کوونکي او انتقاد کېیدونکي د حقوقو برابري په 

  . پام کې ونیسي
  

  نهم فصل
  د رسنیو عالي شوري

  : یولویتمه ماده
ن وزارت د وزیر، د د له ییزو رسنیو عالي شوري، د رسنیزې پالیسې د طراحې او تدوین په موخه داطالعاتو او فره. ۱

مخابراتو وزارت د مسلکي معین، دسترې محکمې د استازي، د عدلیې وزارت د استازي، له مشرانو جرې خه د دوو تنو، 
له ولسي جرې خه د دوو تنو، د علماوو د شوري په استازیتوب دیوه تن جید دیني عالم او د ژورنالیزم د ولنې د مسلکي 

ژورنالیستانو او د مدني ولنې غو چې د هغوی له خوا واندیز شوي وي په ترکیب، د دریو کلونو  او تجربه لرونکو دووتنو
  . لپاره جویي

 
  . په بوه اکل کیي درسنیو دعالي شوي یو غی د آزادو اکنو له الرې د هغوی له من خه درئیس. ۲
 
ې ولنې د لورو تنو غو د اکلو ول او ددغې شوري د کار د رسنیو د عالي شوري دغو په توه د ژورنالیستانو او مدن. ۳

  . او فعالیت رنکوالی د انې کنالرې به وسیله تنظیمیي
 
  : د رسنیو عالي شوري د الندنیو دندو او واکونو لرونکې ده. ۴
 
  . د اود مهالې رسنیزې پالیسی طرح کول او تصویب. ۱
 
سلکي، خپلواکو او نیک شهرت لرونکو شخصیتونو له من خه د له ییزو رسنیو ته د منظوری په غرض د م جمهور رئیس.۲

  . او غو، واندیز او غو او دملي رایو تلویزیون د ادارې د کمیسیون د رئیس د کمیسیون د رئیس
 
  . حکومت ته د ملي رایو تلویزیون د ادارې بودجې واندیز او ملي شوري ته د کلني رپو واندې کول. ۳
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  د ولنیزو رسنیو کمیسیون 
  

  : دوه لویتمه ماده
ه تنظیم په موخه د اووتنو مسلکي، لوو زده کو لرونکو او د ژورنالیزم د تجربي په لرلواو  د ولنیزو رسنیو د فعالیت د ال. ۱

  . د قومي او جنسیتي جوت له په پام کې نیولوسره د ولنیزو رسنیو کمیسیون جویي
 
  . د کمیسیون لور تنه غي د دریو کلونو او درې تنه نوريې د دوو کلونو لپاره غوره کیي. ۲
 
  . د کمیسیون غي تر دوو لو زیات د غوره کیدو حق نه لري. ۳
 
  . د کمیسیون د غو معاش د قانون مطابق د اطالعاتو او فرهن وزارت له بودجې خه ورکول کیي. ۴
 
۵ . يد کمیسیون د کارنالرې په واسطه تنظیمیې کان والی درن .  
 

  د ولنیزو رسنیو د کمیسیون دندې
  

  : دري لویتمه ماده
  : ددغه قانون په دوه لویتمه ماده کې درج شوی کمیسیون دالندنیو دندو او واکو نو لرونکی دي

  
د چاپي رسنیو او ددغه قانون په اووه ویشتمه ماده کې د درج شوو مؤسسو غوتونکو د غوتنلیکونو ینه او د اطالعاتو . ۱

  . او فرهن وزارت ته دهغو د منظوری، ثبت او د جواز د ورکولو واندیز
 
ته دهغو د منظوری واندیز، د  دبرینايي رسنیو د غوتونکو د غوتنلیکونو ینه او داطالعاتو او فرهن وزارت. ۲

  . مخابراتو وزارت په موافقي د فریکونسی له اکلو خه وروسته
 
  د ولنیزو رسنیو له فعالیت خه ارنه . ۳
 
  . له ولنیزو رسنیو خه  د شکایتونو یل او دهغو د حقوقي شخو حل کول. ۴
 
  . عدلي مراجعو ته د ولنیزو رسنیو د جرمي سرغونو لیل. ۵
 
  . د ولنیزو رسنیو چلوونکو ته د تخنیکي مشورو ورکول. ۶
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  .د ملي رایو تلویزیون د ادارې پرخپرنیزو، اداري او مالي چارو باندې ارنه. ۷
  
  . د ملي رایو لویزیون د ادارې د بودجې تدقیق او دولنیزو رسنیو عالي شوري ته د هغي واندې کول. ۸
 
  . ري ته د کلني رپو واندي کولد ولنیزو رسنیو عالي شو. ۹
 

  د افغانستان د ملي رایو لویزیون کمیسیون 
  

  : لورلویتمه ماده
دملي رایو لویزیون د ادارې د چارو د ه تنظیمولو په مقصد، د ملي رایو لویزیون کمیسیون د اوو غو په ترکیب د . ۱

  .دریو کلونو لپاره جویي
 
ددغي مادې په لومې فقره کې د درج شوي کمیسیون به غو کې د قوم او جنسیت د انول له په پام کې نیولو سره یو . ۲

تن دیني عالم، یو تن حقوق پوه، یو تن مسلکي هنرمند، یوتن د مدني ولنې استازی او یو تن د ملي رایو لویزیون د ادارې 
  . استازی شامل دي

 
  : همه فقره کې درج شوی کمیسیون الندی دندې او واکونه لريددغې مادې په دو. ۳
 
  . دملي رایو لویزیون د ادارې د خپلواکی، ناپلوی او مسلکي حیثیت ساتل. ۱
 
  .د ملي رایو لویزیون د ادارې د بودجې له تطبیقولو خه ارنه. ۲
 
  . عالیتونو د کلني رپو واندې کولد ولنیزو رسنیو عالي شوري ته د ملي رایو لویزیون د ادارې د ف. ۳
 
  . د ملي رایو لویزیون د اداري  د پیاوتیا لپاره د کورنیو او بهرنیو مرستو جذبول. ۴
 
  . د ملي رایو لویزیون د ادارې د اساسنامې او اوندو قوانینو د حکمونو له پلې کولو خه ارنه. ۵
 
د ولنیزو رسنیو د عالي شوري له خوا د اکل شوې خپرنیزې پالیسی له پلې کولو خه اره، به داسې توه چې د . ۶

  . افغانستان د ولو خلکو د فرهني، ژبني، او قومي تنوع کارندويي وکي
 
 د ملي رایو تلویزیون دد افغانستان د ملي رایو لویزیون د کمیسیون غي د یو مناسب حق الحضور مستحق دي چې . ۴

 .ادارې له بودجې خه ورکول کیي
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  لسم فصل
  

  هغه آثار او مطالب چې تولید، چاپ او خپرول يي منع دي
  

  د ممنوعه مطالبو خپرول
  

  : پنه لویتمه ماده
ددغه قانون په اووه ویشتمه ماده کې په درج شوو ولنیزو رسنیو او مؤسسو کې د الندنیو رپوونو او مطالبو تولیدول، 

  . تکثیرول، چاپول او نشرول جواز نلري
 . هغه آثار او مطالب چې د اسالم د سپیلي دین له حکمونو او اصولو سره په توپیر کې وي. ۱
 . و ادیانو او مذهبونو ته د سپکاوي المل وريهغه آثار او مطالب چې نور. ۲
 . هغه آثار او مطالب چې د حقیقي او حکمي اشخاصو د سبکاوي، تحقیر او د هتک حرمت المل شي. ۳
 . هغه آثار او مطالب چې پر حقیقي او حکمي اشخاصو افترا وي او دهغوی شخصیت او اعتبار په ولنه کې زیانمن کي. ۴
 . هغه آثار او مطالب چې له اساسي قانون سره توپیر ولري او د جزا په قانون کې جرم ول شي. ۵
 پرته د اسالم له سپیلي دین خه د نورو دینونو تبلیغول او ترویج. ۶
 . من شيد تاوتریخوالي او د دتیري قربانیانو د هویت او د تصویرونو رندول په داسې ول چې ولنیز حیثیت يي زیان. ۷
هغه آثار او مطالب چې د ولنې د افرادو او په انې توه د ماشومانو او تنکیو وانانو رواني امنیت او اخالقي سالمت . ۸

  . زیانمنوي
 

  د باختر آژانس
  

  : شپلویتمه ماده 
  

هغه ولنیزه رسنی ده، چې ایکېو، اطالعاتو د راولولو او رسولو په برخه کې د اطالعاتو او فرهن وزارت به چوکات کې 
  . فعالیت کوي او بودجه يې د هغه وزارت له الري تامینیي

  
  د امتیاز سلبول 

  
  : اووه لویشتمه ماده

  
العاتو او فرهن په وزارت کې ثبتوي، په هغه صورت کې هغه حقیقي یا حکمي اشخاص چې یوه رسنی یا مؤسسه د اط. ۱

چې چاپی رسنی د ثبت له نیې خه تر یوه کاله پورې او د دغه قانون په اووه ویشتمه ماده کې درج شوې برینايي رسنی او 
  . مؤسسې د ثبت له نیې خه خپرنیز فعالیت پیل نکي، دهغوي امتیاز سلبیي
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خاوند د خپرونې د فعالیت دیوې دورې له پیل خه وروسته، خپل خپرنیز کار ودروي او د چاپي رسی که چیرې د امتیاز . ۲

د امتیاز خاوند تریوه کال پورې د برینايي رسنی د امتیاز خاوند او په اووه ویشتمې مادې کې درج شوې مؤسسې تر دوو 
د بیا فعالیت په صورت کې ددغه قانون په یودیرشمه او .  يکلونو پورې بیا په خپرنیز فعالیت پیل ونکي، دهغوي امتیاز سلبی

  .لوردیرشمه ماده کې د درج شوو پاوونو په بیاتېرولو مکلف دي
  
په دغه قانون کې له درج شوو حکمونو خه د امتیاز د خاوند د سرغاوي د تثبیت په صورت کې، اونده محکمه . ۳

   .کوالی شي د هغه د فعالیت امتیاز سلب کي
 
 

  یوولسم فصل
 متفرقه حکمونه

  
  بهرنیو اتباعو ته د فلم جولو حق

  
  اته لوېتنه

بهرني اتباع کوالی شي په هیواد کې سینمايي او مستند فلمونه تولید او برابر کي، په دې شرط چې د بهرنیو چارو له وزارت 
  . خه پیژندلیک او د اطالعاتو او فرهن وزارت خه يي مخکنی اجازه ترالسه  کې وي

  
  په اساسنامه کې له بدلونونو خه خبرتیا

  
  : نهه لویتمه ماده

ولنیزو رسنیو او ددغه قانون په اووه ویشتمه ماده کې د درج شوو مؤسسو مسؤلین مکلف دي هرول بدلونونه چې د د . ۱
فعالیت په رنوالي یا دریدو، پتې، اساسنامې او پدې قانون کې په نورو درج شوو مشخصاتوکې رامنته کي، د اطالعاتو 

  . او فرهن وزارت ته دې خبر ورکي
 
و رسنیو او ددغه قانون په اووه ویشتمې مادې کې د درج شوو مؤسسو مسؤلین مکلف دي، چې د احصایوي د ولنیز. ۲

معلوماتو په خاطر د هر کال په پیل کې د خپل فعالیت د دوام یانه دوام په اه د اطالعاتو او فرهن وزارت به جریان کې 
 . کي
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  د بهرنیو آژانسونو او رسنیو د نمایندیو مکلفیت 
  

  : پنوسمه ماده
  
د بهرنیو آژانسونو او ولنیزو رسنیو هغه نمایندی چې به افغانستان کې د فعالیت هو لري، مکلفې دي چې د افغانستان د . ۱

اسالمي جمهوریت د بهرنیو چارو له وزارت خه د فعالیت د پیژندلیک به ترالسه کولو سره له اوند هیواد او د خپل فعالیت 
اوای په هکله په لیکلې وه د اطالعاتو او فرهن وزارت ته خبر ورکي او د خبریالی د رنوالي او د فعالیت د مودې 
  . انی کارت دې تر السه کي

  
ددغې مادې په لومی فقره کې درج شوي آژانسونه او رسنی ددغه قانون د پنه لویتمې مادې د حکم په پام کې . ۲

  .نیولو مکلف دي
 

  ثبتولد کتاب، رسالې او خپروونکي 
  

  : یوپنوسمه ماده
کتاب او رساله د خپروونکي له خوا له خپریدو وروسته د اطالعاتو او فرهن په وزارت کې ثبتیي او د هغو د امتیاز خاوند 

  . مکلف دی له هر کتاب، مقالې او خپرونې خه دوه دوه نسخې د اطالعاتو او فرهن وزارت او عامه کتابتون ته ولیي
  

  د قوانینو وضع
  

  : دوه پنوسمه ماده
، دصنفي اتحادیو جوول، د رسنیو د سرغونو جزايي حکمونه، اعالنونه او د معلوماتو غوتل له )کاپی رایت(د چاپ حق 

  . جال قوانینو سره سم تنظیمیي
  

  د ماليې ورکه
  

  : دري پنوسمه ماده
مؤسسو له عوایدو خه د قانون له حکمونو سره سم د ولنیزو رسنیو او ددغه قانون په اووه ویشتمه ماده کې د درج شوو 

  .مالیه اخیستل کیي
  

  . موقوتې او غیر موقوتې چاپی خپرونې له دې حکم خه مستثنې دي
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  د انفاذ نېه 
  

  : لورپنوسمه ماده
 ۱۳۸۴دغه قانون په رسمې جریده کې د خپریدول نېي خه نافذ دی او په نافذیدو سره يي د ولنیزو رسنیو هغه قانون چې د 

 . ه کې خپور شوې دي، لغو ل کیي) ۸۷۱(هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې په پنلسمه نیه د رسمې جریدې 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  :له الندې سرچینو سره مشوره ترسره شوې دهددې کتاب د لیکنې په تر کې 
  
۱  .Alfonso Gumucio-Dagron and Hezekiel Dlamini, “ ،ولنې د رسنیو دمرکزونو تداوم ٢٠٠٥ ”,د. 
  com.altaiconsulting.www» رپو –کال کې  ۲۰۱۰د افغانستان رسن په «: د التای کانسلتین موسسه. ۲
۳ .AMARC ود کتاب) ۲۰۰۷. (افریقاانو د مدیرانو لپاره الریویو په : د افریقا د سیمه ایزو رات منونکې رادیوې پای

  .هکله الرود
۴ .Ayobami Ojebode) .۲۰۱۰ (یو پرمخ بېوله چې: د یوې سیمه ایزې راول ولنو لپاره د معلوماتو یوه د نایجیریا د 

  .د رسنیو او ولنې د انستیتوت او د افریقا په لودی کې د پانوس په نوم انستیتوت په واسطه خپور شوی دی
۵ .Colin Fraser and Sonia Restrepo Estrada.  ود کتاب، د یونیسکو په واسطهیو لپاره الرد سیمه ایزې را

  . خپور شوی دی
۶ .Jean Fairbairn. )۲۰۰۹ (ود د سیمه ایزو رسنیوت منلو په هکله الرژوندانه ته د بدلون ورکولو لپاره کار او . د پای

  .بار چې د انرنیوز په واسطه خپور شوی دی
  .۲۰۰۶بلجیم، : د عامو و پلنه" یو الرود: ې رامنته کولو لپاره د وانانو رایود سول ": میخایل شلپر. ۷
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

د رسنیو د پراختیا یو نیوאل سازمان دی چې رسالت یې په وله نی کې د خلکو پیاوي کول دي ترو وکوالی انترنیوز 
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