
   

 كتاب رهنما  براي

ايجاد يك
  استيشن راديويي محلي

 افغانستان



   



  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  ايجاد
 يك استيشن راديويي محلي

  
  افغانستان كتاب رهنما براي
 
  2011جوالي 

 
 
  
  
  
  
  

 
   



  امتنانيه ها
با . گرديد انترنيوز تاًليف يتعداد زياد كارمندان ديگر و نظريات مشورت ،همكاري بهپريسا سعادتمند زيتوني خانم اين كتاب رهنما توسط 

  ابراز سپاس
   Citrine Sky Designاز كمپني  كريستن انكرز: طرح و ديزاين

  سوسن هاس  :ايديت
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  

از طريق بودجة فرعي پكت در تحت پروژة ) USAID(پرسخاوت ادارة انكشاف بين المللي اياالت متحدة امريكا اين نشريه با حمايت 
مسؤوليت محتويات را شبكه انترنيوز بعهده داشته و بشكل قطعي . امكان پذير گرديده است GEG-A-00-01-00005-00شماره 

    .كت نميباشد، حكومت اياالت متحدة امريكا و يا پUSAIDبيانگر نظريات 



  فهرست محتويات 
 

 ٧ ......................................................................................................................................... مقدمه
 ٨ ................................................................................................................ كتاب نيا از استفاده يچگونگ
 ٩ .......................................................................................................................... بكار آغاز: اول بخش

 10 .................................................................................................................................................................... تان يويراد ةرسالتنام ساختن
 11 ................................................................................................................................................. تان شنياست يبرا يسيپال رهنمود نوشتن
 14 ................................................................................................................................................................... يالتيتشك ساختار كي ساختن

 17 ........................................................................................................................................................ تان جواز اخذ يبرا نمودن درخواست
 ٢١ .................................................................................................... يكيتخن ييابتدا موضوعات: دوم بخش

 22 .................................................................................................................................................................................. تان يوياستد ساختن
 25 ......................................................................................................................................................................... آنتن هيپا و آنتن، فرستنده،
 27 ............................................................................................................................................................................ وياستد زاتيتجه انتخاب

 31 ............................................................................................................................................................................ ساحه در ضبط زاتيتجه
 ٣٣ .................................................................................................. رضاكاران و كارمندان ارزش: سوم بخش

 33 .................................................................................................................................................................. رضاكاران و كارمندان استخدام
 40 ............................................................................................................................................................... رضاكاران يها تيمكلف و حقوق
 41 ............................................................................................................... كنند كار مؤثر بطور تا رضاكاران و كارمندان به دنيبخش الهام
 ٤٥ ................................................................................................................ يمحل يويراد: چهارم بخش
 45 ................................................................................................................................................................................. يمحل يويراد فيتعر

 47 ................................................................................................................... تان يويراد در يريسهمگ جهت محل مردم ساختن توانمند
 48 ................................................................................................................................................................. مؤثر يمشورت بورد كي ليتشك
 ٥٢ ..................................................................................................... يقو يها برنامه ساختن: پنجم بخش

 53 ........................................................................................................................................................................ :ستيچ ويراد نكهيا دانستن
 53 ........................................................................................................................................... تان يها برنامه در تان اجتماع ساختن ليدخ
 55 ...................................................................................................................... ويراد يها برنامه در يريسهمگ يبرا اجتماع مردم بيترغ

 60 ................................................................................................................................................................... :ويراد يها برنامه يها فارمت
 66 .................................................................................................................................................................. شنوندگان اتينظر و ها يسرو
 ٧٢ ................................................................................................................. يمال تيريمد: ششم بخش

 73 ..................................................................................................................................................................................... يمال تيريمد شرح
 74 ..................................................................................................................................................................................... :تان ةبودج ساختن
 78 ................................................................................................................................................................... تان يتجارت پالن نمودن طرح
 82 .................................................................................................................................................................................................. ديعوا منابع
 ٨٥ ............................................................................................... ها رسانه قانون و اخالق اصول: هفتم بخش

 85 ........................................................................................................................................................................ ياخالق اصول: اول قسمت



 85 ............................................................................................................................................................................... يرفتار اصول ديفوا
 88 ....................................................................................................................................................................... ياخالق يجد مالحظات

 90 .......................................................................................................................................................................... ها رسانه قانون: 2 قسمت
 91 ....................................................................................................................................................................... ينهاد مهم يها ساختار
 92 ............................................................................................................................................................................ احكام و ها تيممنوع

 ٩٦ ........................................................................................................ يهمگان يها رسانه قانوان: مهيضم
 
  

          
  
  

    



  مقدمه
 
با گذشت هر سال بيشتر افغان ها از موجوديت راديوي هاي . خوش آمديد “دفترچه رهنمود نصب راديو استيشن محلي در افغانستان ”به 

بدينسو، تاسيس و رشد رسانه هاي محلي مستقل در سراسر افغانسان چشمگير  2001از سال . بهره مند ميگردند محلي در محالت شان
ي، حكومتي و رسانه هاي تاين دستاورد يك قسمت عمومي از سكتور رسانه در افغانستان است كه شامل رسانه هاي تجار. بوده است

 . محلي مي گردد
  

 : ها را بطور ذيل تشريح نمايدتا رسانه كار ميگيريم  "مستقل"در اين رهنمود ما از اصطالح 
  
بتوانند در مورد مسائلي كه آنها را متأثر ميسازد، تصميم  كنند تا آنها آگاه شوند وارائه  مورد نياز را به مردم محل معلوماترسانه ها  )1

 بگيرند؛
 

 و
  
امتياز راديو استيشن، د كه به صاحب نند و گزارشات را طوري تحت پوشش قرار دهنرا طوري اتخاذ ك شانتصاميم رسانه ها  )2

 .دناشخاص قدرتمند و ديگر اشخاص اجازه داده نشود تا اين تصاميم را تحت تاثير قرار ده
  

رسانه را قادر ميسازد تا  كارياستقالليت مالي و . ركن چهارم قدرت ميشمارد منحيثكه رسانه ها را  از مفكوره يي برميايداين تعريف 
، و قوه قضائيه )تمام مامورين حكومتي بشمول مامورين امنيتي( ، اجرائيه )پارلمان(قوه مقننه  -رتتوازن را بين سه ركن يا شاخه قد

را مهيا ميسازد تا از موضوعات كه در جوامع آنها اتفاق مي  يرسانه هاي مستقل محلي براي شهروندان فرصت هاي. ، ايجاد كند)قضات(
و نظريات خود را در مورد حكومت، نهاد هاي جامعه مدني و جامعه بين المللي بيان افتد آگاه شوند، موضوعات را مورد بحث قرار دهند 

در سراسر جهان نقش رسانه هاي محلي بعنوان كمك كننده جامعه براي پيشرفت در عرصه هاي تعليم و صحت، ثبات اقتصادي و . كنند
  .صلح شناخته شده است

ورد نهادهاي كوچك صحبت ميكنيم كه داراي يك راديو استيشن براي يك شهر و يا اصطالح رسانه محلي ما معموالً در ماستفاده از با 
خدمات ميرساند  محلبزرگ تبديل شده اند كه براي بيشتر از يك  هاي به نهاد يي بعضي از نهاد هاي كوچك رسانه. شهرك است

اين رهنمود ميتواند براي نهاد هاي جديد و همچنان ). دبعضي اوقات با استفاده از ترانسميتر ريپيتر و يا توسط اضافه نمودن استيشن جدي(
در اين رهنمود ما صحبت مي كنيم كه چگونه رسانه هاي مستقل محلي ميتوانند موفق .  كه توسعه يافته اند مفيد واقع شودينهاد هاي

رسانه مستقل . ساخته بتوانند رفعوامع را داشته باشند و زمانيكه آنها ضروريات اين ج هباشند زمانيكه كه آنها حمايت جوامع خود را همرا
 جايگاهبدون در نظرداشت، نژاد، قوم،  اجتماعتمام اعضاي  ويكه برباشد داشته  همحلي زماني ميتواند صداي واقعي مردم را همرا

، دنوربيايك نهاد اجتماعي و يك فرد هردو ميتواند جواز يك راديو استيش را بدست در بعضي حاالت . اجتماعي، جنسيت و سن، باز باشد
را  مردم محلند صداي ندر هر دو صورت، استيشن ها ميتوا  .اما در بعضي حاالت ديگر صرف يك فرد ميتواند جواز راديو را بدست بياورد

زمانيكه يك استيشن راديويي منحيث . دنها و برنامه ها متحد ساز د و جوامع خود را توسط وسايل سودمند و پاليسينخود داشته باش با
اينكه چگونه ميتوان اين هدف را بدست . ميگرددفرهنگ جامعه  اين استيشن راديو يك بخشي از تاسيس گردد، اجتماعاز  بخشييك 

ت است، اما اين رهنمود عناصر اصلي اين ديگر و از يك راديو استيشن تا راديو استيشن ديگر متفاوبه اجتماع تا  اجتماعآورد از يك 
    . پروسه را بطور ساده و دقيق تشريح ميكند



  چگونگي استفاده از اين كتاب 
 

سازماندهي حمايت محلي و پالن گزاري، لوازم مورد ضرورت، استراتيژي برنامه سازي، رشد  - اين رهنمود پروسه آغاز يك راديو اسيتشن
اين رهنمود به هيچ وجه اصرار نمي ورزد تا شما يك مجموعه از قوانين  .ژورناليستي را تشريح ميكند تجارت، تداوم اخالق و معيار هاي

را براي شروع كار استيشن دنبال كنيد، اما در عوض رهنمود هاي مهمي در مورد اينكه شما راجع به چه چيزي بايد فكر كنيد، اينكه چرا 
اين . تجارب اجتماعات ديگر نقاط افغانستان  و جهان  خواهيد آموخت، را ارائه مي كند اين موضوعات مهم هستند و اينكه چگونه شما از

رهنمود حاوي معلومات در مورد حمايت كننده گان اجتماع، مسئولين استيشن ها، گزارشگران، تخنيك كاران و ديگر كارمندان بوده و 
   .  يك نسخه اين رهنمود را به آنها بدهيد –شما ميتوانيد كه يك 

و يا   گاهگاهي شما . شما بايد هر صفحة اين رهنمود را بدقت بخوانيد تا با تمامي محتويات و رهنمود هاي آن مهارت حاصل كنيد
بدون در نظرداشت سبك و خصوصيات و بدون در نظرداشت اينكه در . ميتوانيد نظر به  نياز، براي اخذ مشوره به اين رهنمود مراجعه كنيد

تان زندگي مي كنيد، اين رهنمود شما را با مراحل اساسي ايجاد و پيشبرد استيشن راديو كه بخش از فرهنگ اجتماع كدام نقطة افغانس
البته اين موضوع قابل درك است كه شما و اجتماع شما بي مانند هستيد، ازينرو  استيشن راديوي شما . شما خواهد شد، رهنمايي مي كند
  . براي شما موفقيت مزيد تمنا داريم.  نيز جديد و بي مانند خواهد بود

 :اين رهنمود به شش بخش تقسيم شده است
  

مراحل ابتدايي براي تاسيس يك استيشن راديو را در بر ميگيرد مانند انكشاف رسالت يا مأموريت استيشن، ساختن  بخش اول
تشكيالت سازماني نهاد، نقش و مسئوليت هاي مردم كه براي پيشبرد استيشن مهم است، و بدست آوردن جواز و فريكوينسي براي 

 نشرات
  

 .اي استيشن راديويي شما، ديزاين نمودن استديو و انتخاب وسايل ميباشدرهنمود در مورد انتخاب محل بر بخش دوم
  
 .حاوي نكاتي در مورد استخدام و تعيين كارمندان و رضاكاران، ارزيابي فعاليتها و حل  اختالف بين كارمندان ميباشد بخش سوم 

  
چه است، مفاد آن براي مردم محل چيست و راديوي محلي  -مكمالً باالي دانستن يك راديوي محلي متمركز است بخش چهارم   

 .چگونه ميتواند تنظيم گردد
  
اين بخش شامل بحث هاي در مورد راديو منحيث يك رسانه، . توليد برنامه هاي جالب و معلوماتي را تشريح مي كند بخش پنجم  

 .نيازمندي هاي اجتماع  پاسخگو باشد، مي گرددنظريات در مورد برنامه سازي، و نكاتي در مورد اينكه آيا برنامه هاي شما ميتواند به 
  
اداره مالي بهتر را تشريح مي كند، رهنمود هاي را براي ايجاد يك پالن تجاري ارائه ميدارد، نكاتي در مورد بازاريابي  بخش ششم   

 .پيشكش ميكند، و نيز مدل هاي را فراهم ميسازد كه ميتواند براي گزارشدهي مالي استفاده گردد
  
قسمت اول موضوعات مهمي را در مورد اصول اخالقي بشمول اصول برنامه سازي و رفتار . داراي دو قسمت است بخش هفتم   

 . قسمت دوم معلومات مهمي را در مورد قانون رسانه هاي همگاني افغانستان بيان مي كند. اخالقي  در بر مي گيرد
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آغاز بكار: بخش اول  

 

  آغاز بكار: بخش اول
 

استيشن هاي راديويي مختلف بخاطر موجوديت شان اهداف و داليل مختلفي دارند، و زمانيكه در مورد مديريت، برنامه سازي و مسائل 
 . ديگر فكر ميكنيد، مهم است مقصد استيشن راديوي خود را بخاطر داشته باشيد

  
 .ف هستندسه نوع استيشن هاي راديويي موجود هستند و تمام آنها داراي منافع مختل 

  
در بعضي از . مالكيت آن مربوط به حكومت است يا توسط حكومت تمويل و اداره ميشود حكومتي/استيشن هاي راديويي دولتي

كار مي  "خدمات عامه"مواقع موجوديت راديو حكومتي ارائه كننده نظريات حكومت و در مواقع ديگر راديو حكومتي بشكل مستقل يا 
 . كند

  
بيشتر . داراي مالكيت خصوصي هستند و براي مفاد افراد يا گروپ هاي تجاري كار مي كنند تجارتي استيشن هاي راديوي

 .راديوهاي مستقل در افغانستان در اين كته گوري شامل مي گردد
 

استيشن هاي خدمات نشراتي غير انتفاعي هستند كه مالكيت آن مربوط ميشود به نهاد هاي  استيشن هاي راديويي محلي
  ). مراجعه كنيد 4به قسمت (ي يا اعضاي يك اجتماع اجتماع

  
 . در افغانستان ما راديو استيشن هاي زياد حكومتي و تجارتي و تعداد كم، اما در حال توسعة راديو استيشن هاي محلي داريم
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  : در اين قسمت ما موارد ذيل را مرور مي كنيم
  

 نوشتن يك رسالت نامه 
 سازماندهي كارمندان انكشاف دادن پاليسي يك استيشن و 
 درخواست براي جواز 

 
 ساختن رسالتنامة راديوي تان

 
راديو استيشن ها داراي رسالت نامه اي هستند كه شامل چند جمله ميگردد و موجوديت و هدف مورد نظر يك استيشن را تشريح مي 

يك رسالتنامه خوب ما را در تصاميم در مورد فعاليت هاي راديو رهنمايي مي كند، و به مردم محل كمك مي كند تا در مورد . كند
  .    را براي مردم آسان ميسازداستيشن بدانند و كار سهمگيري 

 
برداشت مردم محل از استيشن راديو چه خواهد بود؟ بيشتر استيشن ها . براي ساختن رسالتنامه، در مورد اجتماع محلي خود فكر كنيد

استيشن هاي ديگري هستند كه به يك قسمت و يا قسمت هاي . تالش مي كنند تا تمام نيازمندي هاي اجتماع محلي خود را رفع سازند
  كنند مانند، زنان و غيره از اجتماع محلي توجه مي 

  
  ساختن يك رسالتنامه براي راديو شهر ما: مثال

فكر كنيد كه يك گروه در قريه اي در جنوب افغانستان ميخواهد تا يك رسالتنامه اي براي استيشن جديد راديوي خود بسازد، نام اين 
  . است“ راديو شهر ما”راديو 

   
  كنيد لستي از چالش هاي محلي را تهيه: 1مرحله 

  :قريه با چالش هاي ذيل مواجه است
 

 چالش هاي مشخص سكتور/ عرصه 

 صحت
ما نياز به معلوماتي داريم تا به ما . مرگ و مير مادران در قريه ما مكرراً اتفاق مي افتد
 . كمك كند اين نوع مرگ و مير را پيشگيري كنيم

 فرهنگ
موسيقي فولكلور محلي از هنرمندان محلي به سطح ملي شهرت پيدا نمي كنند و 

تمام موسيقي كه ما به آن گوش ميدهيم از . صحنه هنر و فرهنگ ناپديد ميشود
 .ما خواهان تقويت بيشتر فرهنگ محلي هستيم. پاكستان وارد ميشود

 زراعت
ما به معلوماتي در مورد روش هاي جديد زراعتي و به قيمت هاي محصوالت در 

 .تا توليدات و مفاد خود را بهتر سازيمماركيت هاي مختلف نياز داريم 
 

كوشش كنيد تا از جمالت ساده و مستقيم استفاده كنيد كه . چالش هاي سر راه اجتماع محلي خود را در يك چارت مانند فوق لست كنيد
  .  توسط هر عضو اجتماع قابل فهم باشد

   



كتاب راهنما براي افغانستان – ايجاد يك استيشن راديويي محلي  
آغاز بكار: بخش اول  

11 

آغاز بكار: بخش اول  

هدف ما تعليم و تربيه ، آگاهي و ايجاد . راديو شهر ما يك اسيتشن راديويي غير انتفاعي، محلي است كه توسط رضاكاران پيش برده ميشود
بخصوص هدف ما ساختن برنامه در عرصه هاي صحي و . ي توسط برنامه هاي است كه منعكس كننده تنوع اجتماع محلي ما باشدسرگرم

ما ميخواهيم تا فضا را نيز براي هنرمندان محلي ايجاد كنيم كه در ديگر رسانه ها برايشان كمتر . زراعت براي آگاهي هر چه  بيشتر مردم است
 .  فرصت داده شده است

  راديوتبديل نمودن چالش هاي اجتماع محلي به اهداف استيشن : 2مرحله 
را به جمالتي تبديل مي كند كه هدف استيشن را در رفع نمودن آنها  1بورد مشورتي استيشن راديو يا مسئول راديو چالش هاي مرحله 

  :راديو شهر ما داراي اهداف ذيل است. نشان دهد
  

I.  جهت كاهش مرگ بهبود بخشيدن زندگي مردم محل توسط نشر معلومات دقيق در باره خدمات صحي و جلوگيري از امراض
 و مير مادران؛

 
II. تشويق رونق اقتصاد محلي با ارائه نمودن معلومات در مورد شيوه هاي مدرن زراعت و قيمت هاي ماركيت هاي محلي؛ 

 
III.  حمايت و حفاظت از فرهنگ محلي توسط ايجاد روابط با هرمندان محلي و تعيين نمودن قسمت از وقت نشرات براي استعداد

 و صداي آنها؛
 

  .هاي اجتماع خود را به اهداف استيشن راديو خود تبديل كنيدچالش 
 

 اهداف را با مردم محل مورد بحث و بررسي قرار دهيد : 3مرحله 
در اين مرحله بورد مشورتي راديو شهر ما و مسئول راديو در مورد اهداف استيشن با افراد و گروه ها از بخشهاي مختلف اجتماع كه براي 

  .امه راديو استيشن كمك كننده هستند، گفتگو مي كنندنهايي ساختن رسالتن
اين مرحله مطمئن ميسازد كه رسالتنامه راديو استيشن بطور واقعي نيازمندي هاي اجتماع را در بر مي گيرد، و اجتماع را براي اشتراك در 

  .  برنامه سازي هاي آينده آماده ميسازد
 

  .  اهداف را در رسالت نامه ملحق سازيد: 4مرحله 
  : راديو شهر ما اهداف تجديد نظر شده خود را در يك رسالتنامه بشكل ذيل ملحق ميسازد

 
  .زمانيكه رسالت نامة شما آماده شد، بخاطر داشته باشيد تا آنرا بدسترس مردم محل قرار دهيد

  
  نوشتن رهنمود پاليسي براي استيشن تان

اين مجموعه از پاليسي ها و كارهاي را كه استيشن انجام خواهد داد و يا . رهنمود پاليسي يكي از مهم ترين اسناد راديو شمرده ميشود
يك نمونه مختصري از رهنمود پاليسي قرار .  د تشريح ميكند، و شامل پاليسي هاي براي تمام شعبات بزرگ اسيتشن ميگرددنخواهد دا
  ).  هر موضوع مورد بحث در بخش هاي ديگر اين رهنمود تشريح گرديده است(ذيل است 
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I. مديريت 
a. وظايف و مسئوليت هاي بورد مشورتي 
b.  اداريوظايف و مسئوليت هاي كارمندان 
c. فرصت ها براي كارمندان و اعضاي اجتماع براي كمك نمودن در تصميم گيري 

II. اداره و امور مالي 
a.  پاليسي ها در مورد پرسونل، بشمول استخدام كارمندان و رضاكارن، حقوق و مسئوليت ها، مقررات در مورد پايان دادن قرارداد

 كارمندان
b. رسيدگي به پول و خريداريها براي استيشن رهنمود هاي نگهداري اسناد مالي، بشمول پروسيجر 
c. طرزالعمل براي براي موجودي وسايل، بشمول لست از وسايل استيشن 
d. پاليسي ها در مورد نوع اعالنات و توافقات تجاري كه استيشن شما از آن استفاده خواهد كرد 

III. برنامه سازي 
a. اصول اخالقي براي گزارشگران راديو استيشن 
b. ه استيشن در مورد پخش برنامه هايش چگونه تصميم اتخاذ مي كند رهنمود ها در مورد اينك 
c. چگونه شكايات را از مردم محل دريافت و به آنها پاسخ داده شود 

 
IV. انكشاف تجاري 

a. پاليسي ها در مورد نوع اعالنات و توافقات تجاري كه استيشن شما از آن كار خواهد گرفت. 
  
 )به رهنمود پاليسي نمونه وي مراجعه كنيد(
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راديو شهر ما: رهنمود نمونه وي پاليسي  

 

متعهد است تا يك راديوي مستقل محلي باشد تا اعضاي اجتماع بتواند صداي خود را از وراي آن بشنوند، و براي راديو شهرما 
 .آنها فرصت ايجاد شود تا ارزش ها، عالقمندي ها و موضوعات مهم مرتبط به خود را مطرح سازند

دسترسي به اجتماع،  مردم محل استعداد ها و نظريات خود را ) 2برتري در ژورناليزم و ) 1مهم ترين ارزش هاي ما عبارت اند از 
  . تنوع قومي و توازن جنسيت نقاط مركزي رسالت و بينش ما است. براي برنامه سازي و انكشاف استيشن شريك ميسازند

  
  مديريت

رئيس، منشي، و (بورد مشورتي متشكل از سه كارمند . بورد مشورتي كه متشكل از هفت عضو ميباشد، استيشن ما را اداره مينمايد
تمام اعضاي اجتماع براي اشتراك . اعضاي بورد در جلسه عمومي ساالنه ما انتخاب مي گردند. و چهار عضو ديگر ميباشد) خزانه دار

بورد مشورتي تصميم ميگيرد تا چگونه استيشن راديو پول فراهم كند، روابط تجاري را رشد دهد، . ونددر اين جلسه فراخوانده ميش
 .  پاليسي هاي استخدام و اداري را ايجاد كند، رهنمود هاي توليد و بررسي برنامه را بسازد، و گزارش ساالنه مالي را تهيه كند

 
  اداره و امور مالي

پروسه عادالنه و شفاف را براي استخدام كارمندان با معاش و رضاكار، و براي تعيين وظايف ايجاد بورد مشورتي راديو شهر ما يك 
پروسيجر استخدام را طوري در نظر خواهد گرفت تا هر نوع مشخصات فزيكي، فرهنگي و اجتماعي محل كار كه اقليت . خواهد كرد

در انتخاب كارمندان استيشن . ندان بصورت واضح اعالن خواهد شدپست هاي دايمي كارم. ها و زنان را مانع ميشود از بين ببرد
انتخاب بر اساس روابط شخصي يا پارتي بازي . راديو بورد مشورتي، مسئول راديو، و رئيس شعبه مربوطه اشتراك خواهند داشت

 . نخواهد بود
 

خواهد شد و در دسترس عموم قرار خواهد گزارش هاي ساالنة پيشرفت و گزارش هاي امور مالي در جلسه عمومي ساالنه ارائه 
  .گرفت

  
  :راديو شهر ما متعهد است تا برنامه هاي ذيل را توليد كند

  
a( برنامه هايكه ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي اجتماع ما را تقويت مي بخشد 
b(  منعكس ميسازدبرنامه هايكه نظريات افغان ها را  با ارائه محتويات مخلوط از نقطه نظرها، تصورات و ارزش ها 
c( برنامه هاي كه شامل سرگرمي براي زنان و كودكان و مردان در تمام رده هاي سني ميگردد 
d(  برنامه هاي كه معلومات و تحليل دقيق، غير جانبدارانه و متوازن در مورد شهر ما، افغانستان و ديگر كشور ها ارائه مي

 كند
e( ابرنامه هاي تعليمي و جوابگوي نيازمندي هاي اجتماع م 
f(  برنامه هاي شامل منابع محلي، منطقوي، ملي و)بين المللي) در صورت امكان 

  
  انكشاف تجاري

راديوي شهر ما از برنامه ها و محتويات اجتناب خواهد كرد كه نهاد هاي تجارتي را شهرت ميدهد و برنامه مشروع را در بدل منافع 
  . تجاري تضعيف مينمايد

 .يل و توليد برنامه با موافقت بورد مشورتي و مسئول استيشن راديو پذيرفته خواهد شدتمويل مالي دونرها براي خريد وسا
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  ساختن يك ساختار تشكيالتي
ساختار تشكيالتي يك استيشن راديو نشان ميدهد كه چگونه گروه ها و افراد در داخل و در خارج از استيشن با هم وصل ميگردند و 

اما، بعضي . وسعت استيشن راديو ساختار تشكيالتي آنرا متاثر ميسازد. باالي يكديگر اتكاء ميكنند، بشمول ارتباطات بين مديران و شعبات
تمام استيشن هاي راديويي، بطور . و به عين شكل باقي ميمانند چه اگر استيشن كوچك، متوسط يا بزرگ هم باشد وظايف مهم هستند

  .  مدير امور تخنيك كار كنند/ مثال ضرورت به شخصي دارد كه بعنوان مسئول، دايركتر برنامه، مدير بخش تجاري و يك انجنير
 

  :كارمندان ضروري در استيشن راديوي شمارهنمودهاي نمونه در مورد نقش و مسئوليت هاي 
 

  مسئول استيشن
  ،جلب حمايت اجتماع براي استيشن راديو توسط برنامه هاي مفيد محلي كه بشكل درست و بر اساس اصول بيطرفي

 .استقالليت، متوازن و متعادل توليد شده باشد
  و اطمينان حاصل ) قضاياي استيشن هاي راديودر (ساختن پاليسي هاي استيشن با همكاري يك بورد مشورتي يا اجتماع

 .نمود از اينكه پاليسي ها تعقيب گردد
 كار با ديگر گروه هاي رسانه اي براي پيشرفت و حفاظت از حقوق ژورناليستان و رسانه هاي مستقل در افغانستان. 
 برقرار ساختن روابط خوب در داخل استيشن، بين استيشن و اجتماع محلي. 
 استخدام كارمندان نبايد . دان كه داراي تجارب عالي مسلكي، هدف، صداقت، اشتياق، دسپلين و خالقيت باشنداستخدام كارمن

تشويق نمودن . اداره كارمندان بطور عادالنه و صادقانه صورت گيرد. بر اساس روابط شخصي يا منافع شخصي صورت گيرد
 . كارمندان و رضاكاران براي احترام متقابل به يكديگر

 ت مالي استيشن توسط انكشاف تجاري و مديريت خوب ماليثبا 
 اطمينان حاصل نمودن از اينكه استيشن از قوانين و مقررات پيروي كند . 

  
  دايركتر برنامه

 انكشاف فارمت هاي برنامه 
 استخدام و اداره كارمندان و رضاكاران برنامه 
 ايجاد و اداره تقسيم اوقات كاري كارمندان و رضاكاران برنامه 
 نظارت از وقايع كه برنامه سازي را متاثر ميسازد 
 نگهداري دوسيه هاي تنظيم شده برنامه هاي ضبط شده، يك آرشيف موسيقي و غيره. 

  
  بازاريابي/ مسئول بخش تجاري 

 پالن تجاري استيشن را انكشاف داده و دنبال مي كند. 
 براي فروش نشرات اعالنات، و اعالنات خدمات عامه،  در آمد استيشن را با انكشاف دادن كارت قيمت ها و استراتيژي ها

 :به مثالي از كارت قيمت ذيل مراجعه كنيد. انكشاف ميدهد
 براي فرصت هاي حمايت مالي جستجو ميكند، و به دونرها پاسخ ميگويد. 
 ت تجاري را اداره اطمينان حاصل نمودن از اينكه استيشن به تعهدات خود در قبال تمويل كننده گان عمل مي كند، ارتباطا

 .ميكند تا بطور دوام دار صورت گيرد و گزارشات را تهيه ميكند
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 كارت نمونه اي قيمت ها

 
 

   

 راديو شهر ما

 

 
 مدت قرارداد

 

 
 دقيقه اول

 
 دقايق اضافي

در ثانيه/ افغاني7.50در ثانيه/افغاني8.33 روز7روز تا 1  

در ثانيه/ افغاني6.66در ثانيه/افغاني7.50 روز14روز تا 8  

در ثانيه/ افغاني5.83در ثانيه/افغاني6.66 روز30روز تا 15  

در ثانيه/ افغاني5.00در ثانيه/افغاني5.83 روز و يا بيشتر از آن 31  

 

 .ثانيه باشد 30- 15تخفيف براي كارت هاي كه % 50 : قيمت اعالنات** 

  

  :خدمات توليدي

كه شامل نوشتن اسكرپت، هنرمندان، استفاده از استديو، ضبط صدا و ايديت است، افغاني  15000دقيقه  30تا  15قيمت توليد براي 
  .است

 

  .راديو شهر ما ميتواند اسپات هاي اعالنات تجاري، اعالنات خدمات عامه و درامه كوتاه راديويي را نوشته، توليد و ايديت نمايد
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 انجنير يا مسئول تخنيكي
 وسايل را خريداري، ترميم و نگهداري ميكند. 
 نظارت كيفيت سگنال و نشرات استيشن را بعهده دارد . 
  ،استفاده از استديو و و سايل ضبط را بعهده دارندارائه آموزش تخنيكي براي كارمندان و رضاكاران كه كار كنسول ها. 
 نشر / از ضروريات تخنيكي شعبه حمايت مي كند مانند تغير دادن استديو براي برنامه هاي مختلف يا كمك تخنيكي به ضبط

 . از راه دور
  كه استيشن ميتواند از آن استفاده ) آي وي آر –مانند خدمات پيام هاي كوتاه، اس ام اس و (در مورد تكنالوژي هاي جديد

 . كند تا برنامه ها را بهبود بخشد، معلومات بدست آورد
  

در اين دو مثال  كه اول آن براي استيشن راديوي كوچك  و دوم آن براي يك استيشن راديويي بزرگ است، تشكيالت اداري نشان داده 
 شده است 

 
 ساختار اداري يك راديوي كوچك

 
 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

   

 اجتماع

 مسئول استيشن
 (انكشاف تجاري)

امور تخنيكي/ انجنير  دايركتر برنامه 

 مدير

گزارشگر/نطاق  
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 ساختار اداري يك راديو بزرگ
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 درخواست نمودن براي اخذ جواز تان
 

  :قبل از اينكه استيشن راديو در افغانستان شروع به نشرات كند بايد
  

 باشديك جواز براي نشرات داشته  )1
 جواز فريكوينسي براي سگنال نشرات داشته باشد )2

  
مقدار زمانيكه براي بدست آوردن جواز نياز است . زمانيكه شما براي جواز درخواست ميكنيد، شما از حكومت درخواست نشرات را ميكنيد

مربوط به چند چيز مي گردد، بشمول توانايي شما در تسليم نمودن اسناديكه در ورقة درخواست  ذكر شده است و توانايي شما در پرداخت 
   .نمودن فيس جواز

 اجتماع

 مسئول راديو
 كارمندان اداري انجنير ارشد

 انكشاف تجاري

 دايركتر برنامه

 كارمندان تخنيكي
 دايركتر بخش ورزش دايركتر اخبار

 توليد كننده ها گزارش گران نطاقان
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در افغانستان براي بدست آوردن جواز و فريكوينسي دو پروسيجر يعني پروسيجر بدست آوردن جواز فعلي و پروسيجر بدست آوردن جواز 
لطفاً بخاطر داشته باشيد كه پروسيجر ميتواند تغيير يابد، و آن مراحل مشخص و پاليسي ها كه در پروسيجر لست . در آينده موجود است

زمانيكه براي جواز درخواست مي كنيد بايد در مورد تازه ترين پروسيجر معلومات دريافت كنيد ، و در . واند تغير يابدشده است نيز ميت
  .براي جواز درخواست كند، قبل از درخواست جواز اين گروپ بايد نزد وزارت عدليه راجستر گردد) بجز از فرد(صورتيكه يك گروپ محلي 

  
  :پروسيجر فعلي جواز دهي

  
 ة درخواستورق .1

  
يك مكتوب را به رئيس عمومي كميسيون ملي و مستقل راديو و تلويزيون هاي افغانستان در وزارت ) فرد و يا گروپ محلي(متقاضي 

  . اطالعات و فرهنگ تسليم كند
  

  : مكتوب بايد شامل موارد ذيل گردد
 نام پيشنهاد شده استيشن  
 موقعيت استيشن  
 استيشن) نشان(لوگو  
 شد برنامهاسم ايديتور ار  
 ليست وسايل استيشن  
 مقدار پول دريافت شده و نام نهاد هاي تمويل كنند  
  تنها براي استيشن هاي تجارتي(مقدار پول كه بايد سرمايه گزاري شود(  
 مصارف بهره برداري  
 مكتوب ريفرنس از رسانه و ايديتور ارشد موجود 

  
 بررسي ورقة درخواست  .2

  
كميسيون مكتوب امضاء شده را به درخواست كننده بر . كميسيون وزارت اطالعات و فرهنگ ورقة درخواست را مرور و امضا مي كند

  . ميگرداند
a.  درخواست كننده مكتوب امضاء شده را همراه با دو مكتوب ذيل به دفتر توزيع جواز رياست پالن و ارتباطات بين المللي راديو

  :تسليم ميدهدتلويزيون افغانستان 
i.  كارت هويت ملي(تذكره( 
ii. سند تعليمي از يك فاكولته شناخته شده ژورناليزم يا سند نشان دهنده حد اقل سه سال كار در رسانه ها. 

 
دفتر جواز دهي اسناد را به كميسيون جواز دهي كميسيون ملي مستقل راديو تلويزيون افغانستان كه شرايط درخواست كننده  .3

 : را بررسي مي كند تحويل ميدهد كه اين كميسيون دو سند ديگر ذيل را الزم خواهد داشت
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a. كه استيشن از آن استفاده خواهد ) غيره توليد استديو، ترانسميتر، آنتن، و(لست مشرح وسايل خاص : ديزاين تخنيكي
  كرد

b. يك جدول از ساختار اداري نهاد كه شامل وظايف كارمندان ميگردد 
  

بايد ديزاين تخنيكي و ساختار اداري را قبل از تعين فريكوينسي و محاسبه  فيس ) اتـرا(اداره تنظيم مخابرات افغانستان  .4
  .مطابق با خصوصيات فريكوينسي، تصويب كند

  
  .درخواست كننده فيس فريكوينسي را به اتـرا پرداخته و يك رسيد را دريافت مي كند .5

  
سپس اين رياست مكتوب موافقت نامه . درخواست كننده رسيد پرداخت فيس را به رياست نظارت وزارت مخابرات راجع ميكند .6

به دفتر توزيع جواز كميسيون ملي ) د ضرورتبا تمام اسناد مور(را نوشته و همراه با جواز فريكوينسي و ورقة درخواست اصلي 
  . و مستقل راديو و تلويزيون افغانستان براي جواز نشرات ارسال ميدارد

  
دفتر توزيع جواز كميسيون ملي و مستقل راديو و تلويزيون گزارش مالي درخواست كننده را از وزارت ماليه، و درخواست سابقه  .7

اگر متقاضي درخواست جواز تجارتي داشته باشد : يادداشت. (ت ملي درخواست ميكند جنايي درخواست كننده را از رياست امني
  .)بايد يك مكتوبرسمي را از اداره حمايت از سرمايه گزاري افغانستان دريافت كند

        
ز را در يك بعد از طي مراحل توسط درخواست كننده، دفتر توزيع جواز كميسيون ملي و مستقل راديو تلويزيون افغانستان جوا .8

  . صفحه به درخواست كننده توزيع خواهد كرد
  

در صورتيكه شخص يا نهاد راجستر شده فعاليت خود را در جريان نه ماه بعد از تاريخ راجستر شروع ننمايد، جواز لغو خواهد  :نقطه مهم
  . شد
 

  پروسيجر توزيع جواز در آينده
  

پروسيجر ذيل بعد از اينكه افغانستان كميسيون جديد رسانه هاي همگاني را . ستاين پروسيجر از پروسيجر فعلي توزيع جواز متفاوت ا
براي معلومات بيشتر در مورد . قابل اجرا مي گردد) تعين گرديده است 2009طوريكه در قانون رسانه هاي همگاني (تشكيل دهد 

  . اين رهنمود مراجعه كنيد 7كميسيون رسانه هاي همگاني لطفاً به بخش 
  

 رخواستورقة د .1
  . يك مكتوب را به وزارت اطالعات و فرهنگ براي جواز نشرات تسليم ميكند) فرد و يا گروپ اجتماعي(درخواست كننده 

  
  : اين ورقة درخواست بايد شامل نكات ذيل گردد

 اسم مالك 
 رسالت نامه 
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 موقعيت استيشن 
 نام استيشن 
 اهداف اسيتشن 
 لوگو و مهر استيشن 
  سرمايهمنبع تمويل مالي و مقدار 
 نوعيت و تعداد وسايل تخنيكي 

 
 .وزير درخواست كننده را به كميسيون رسانه هاي همگاني راجع ميكند .2

 
 :كميسيون رسانه هاي همگاني درخواست تاييدي از نهاد هاي ذيل مي كند .3

a. وزارت ماليه  
b. وزارت عدليه  
c. رياست امنيت ملي  
d.  ميكنداداره حكومتي كه كمپني هاي تجارتي را راجستر (آيسا( 

  
اينكه كميسيون رسانه هاي همگاني ورقة درخواست را به وزارت اطالعات و فرهنگ جهت موافقه راجع كند و يا خير،  .4

 .نامبرده در فوق دريافت مي گردد 3 #وابستگي دارد به معلوماتيكه از لست 
    

 .براي تعين فريكوينسي و جواز راجع ميكند) اترا(در صورتيكه وزير درخواست را بپذيرد، آنرا به اداره تنظيم مخابرات افغانستان  .5
  

. در صوتيكه فريكوينسي موجود باشد، درخواست كننده، درخواست نامه فريكوينسي را تكميل نموده و فيس آنر مي پردازد .6
  .  سپس اتـرا  جواز فريكوينسي را براي مرحله نهايي تاييدي وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي ميفرستد

  
در صورتيكه شخص يا نهاد راجستر شده فعاليت خود را در جريان دو سال بعد از تاريخ راجستر شروع ننمايد جواز لغو خواهد  :مهمنقطه 

  . شد
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  ابتدايي تخنيكيموضوعات : بخش دوم
  

ديزاين راديو . در مقايسه با ساير تكنالوژي هاي مخابراتي مانند تلويزيون، زيربناي راديو، توزيع و مصارف بهره برداري آن كمتر است
ساده ترين ديزاين تخنيكي شامل منبع برق، وصل ترانسميتر كوچك به . استيشن از لحاظ سادگي تا به پيچدگي آن متفاوت تر مي باشد

اما اين نوع تركيب فارمت برنامه هاي شما، ميكس صداها، موسيقي و سوند را محدود . يك آنتن، يك ريكاردر و يك مايكروفون ميگردد
مصارف شما بطور . براي يك تركيب پيچيده شما ميتوانيد مكسر، مايكروفون، سي دي پليير، كمپيوتر و تليفون را اضافه كنيد. ميسازد

  .ا و نوع وسايل را كه شما براي نصب نمودن انتخاب ميكنيد مربوط ميگرددمستقيم به ديزاين شم
  

  :اين بخش موارد ذيل را مورد بحث قرار ميدهد
  

 ساختن استديوي شما 
 انتخاب و نصب ترانسميتر، آنتن و پايه 
 انتخاب و سايل استديو 
 تنظيم كيت ضبط صوت ساحوي 
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  ساختن استديوي تان
  

ميسازيد، تصميم شما در انتخاب مكان براي آن، اندازه استديو، و اينكه چگونه بايد ديزاين شود گزينه هاي  زمانيكه شما استديوي تان را
 .برنامه سازي شما و اشتراك اعضاي اجتماع را مورد تاثير قرارد ميدهد

 
  :مكاني را براي استديو انتخاب كنيد كه

  باشديافتن آن براي مهمانان، اعضاي اجتماع و گزارشگران آسان. 
 ساختمانيكه نزديك يك ماركيت پر جنب و جوش باشد پر از سروصدا است. ساكت باشد. 
 براي اطفال و زنان مصئون باشد. 
 براي اشخاص داراي معلوليت فزيكي قابل دسترس باشد. 

  
  : محل استديو را در يك ساختماني انتخاب كنيد كه

  
 يك ساختمان كه از چوكات . توسط مواد متراكم ساخته شده باشد تا از صداي كه از بيرون استديو مي آيد جلوگيري شود

 .  كانكريتي ساخته شده باشد بهتر است
 بطور مثال، زير زميني ميتواند جاي خوبي براي استديو باشد زيرا ساكت است، اما لرزش سطح خيابان . داراي لرزش نباشد

 . راتور برق يا موترها در نزديك ديوار يا پنجره ها ميتواند در ضبط صدا مداخله كندتوسط جن
 استديو هاييكه بسيار گرم يا نمناك باشد از عمر وسايل . داراي سيستم تهويه هوا بوده و براي كارمندان و وسايل صحي باشد

 . واند براي خشك نمودن نم استفاده شوديك ايركنديشن يا پكه ميت. شما ميكاهد و براي كارمندان شما راحت نيست
 1212يك اطاق . اندازه استديو مناسب ديزاين شما باشد X   4(فوتx4 ( براي يك استديوي يك اطاقه اندازه كافي است )

 )به ذيل مراجعه كنيد
 ان هاي را به كرايه ساختم. كرايه آن بايد تا حد امكان پايين باشد، اما محتاط باشيد. كم هزينه و بدون تضاد منافع باشد

كرايه نمودن يك ملكيت شخصي خوب است اما با مالك آن نبايد . نگيريد كه وابسته به احزاب يا مامورين حكومتي باشد
 .طوري قرارداد ببنديد كه به تماميت و استقالليت ژورناليزم استيشن شما و برنامه هاي شما دخالت و مزاحمت ايجاد كند

 
  ماييداستوديو خود را طراحي ن

مثال، چه برنامه هايي شما توليد خواهيد نمود؟ به چه نوع  بطور. مي آيدشما تان به ذهن  سواالت زيادي درهنگام طراحي استودي
استيشن شما نماييد؟  تقسيم هابخشبه در استوديو داريد و چگونه مي خواهيد كه آنرا  جايتخنيكهاي صدابندي ضرورت داريد؟ چه مقدار 

  را باالي وسايل مصرف كرده ميتواند؟چه مقدار پول 
  

ساده ترين و ارزان ترين آن استديوي يك اطاقه مي باشد كه . در اينجا لستي از بخش هاي مهم يك استديوي راديويي ذكر شده است
راحي اضافه جاهاي ديگر، بطور مثال، يك اتاقك صدا و يك استديوي توليد مي تواند كه بر ط. پيش از ديگر استوديوها ذكر شده است

 .شود تا كيفيت توليدي را بهبود بخشد و انعطاف پذيري را به برنامه استيشن اضافه كند
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 ميباشد و تمام كارهاي مربوط به ضبط مصاحبه ها و نشرات در يك  استوديوي داراي يك اتاق يا استوديوي نشرات
  . اتاق انجام ميشوند

  غرفه  يا اتاقك صدا)sound booth( ا مي باشد كه سايز آن به اندازه يك الماري بزرگ بوده و جاي يك اتاق مجز
اين غرفه خارج از اتاق نشرات ولي در يك جاي آرام به منظور ضبط مقرر . نشستن يك نفر را دارد  تا در صداها را ضبط نمايد

غرفه صدا مي تواند كه در . مي گردد
  . طراحي استديوي يك اتاقه جا داده شود

 وديوي شما را انعطاف است  اتاق كنترول
اين اتاق باعث مي شود . پذيرتر مي سازد

كه چيزهاي زيادي در يك زمان انجام 
يك اتاق كنترول صداهاي اضافه را . شوند

در هنگام ثبت و نشرات از استديو حذف 
اتاق كنترول و استديوي ثبت . مي نمايد

در كنار يكديگر قرار مي گيرند كه شيشه 
صورت ديوار در دو جداره عايق صدا به 

پنجره كه در . در اتاق كنترول، يك پروديوسر يا تخنيك كار با تجهيزات مربوط به ضبط كار مي كند. بين آنها قرار مي گيرد
بين قرار دارد به پروديوسران در اتاق پرودكشن و مجري در استديوي ضبط اجازه مي دهد تا در هنگام  ضبط  و يا نشرات 

  . برقرار كنندزنده با يكديگر ارتباط 
  

 اتاقي است كه در آن پروديوسران راديويي و گزارشگران مي توانند برنامه ها را اديت،  استديوي توليد يا پرودكشن
. استديوي توليد به عايق صدا ضرورت ندارد. موضوعات را تحقيق، اسكريپت ها را نوشته و جلسات كاري را برگزار كنند

  . بط يك صدا ساخته شودبهترين حالت آن طوري است كه يك اتاقك صدا نزديك به استوديوي توليد براي ض
 

 
شما مي توانيد دريابيد . روشهاي زيادي به منظور عايق بندي و نورمال سازي صدا وجود دارند :صدا عايق بندي و نورمال سازي

 . كه چه نوع مواد كم هزينه اي در اطراف شما قابل دسترس هستند
. بي هستديوارهاي ضخيم به منظور عايق بندي صدا راه كار اوليه خو. سروصدا را به داخل استوديو راه نمي دهد :عايق بندي صدا

). بحث قبلي در رابطه با انتخاب محل استوديو را مشاهده كنيد(يك زيرزميني از ورود سروصداهاي موجود در سركها جلوگيري مي كند 
 .استفاده از دروازه، پنجره، و ديوارهاي دو جداره در اطاق استديو معمول مي باشد

  
اگر به اتاق كوچكي مانند يك حمام داخل شويد . نترول كرده مي توانيمبا اين كار صداي داخل يك استوديو را ك :نورمال سازي صدا

در يك استوديو، شما مي توانيد كه موادي به منظور . شما متوجه خواهيد شد كه صداي شما در ديوارهاي حمام انعكاس مي يابند
  :بطور مثال. جلوگيري از انعكاس صدا به كار گيريد

بوجود آوردن يك محيطي كه در آن خوردن، نوشيدن، و دود كردن . تجهيزات استديو پرهزينه بوده و ترميم و تعويض آن نيز مشكل مي باشد
  .سگرت منع است مي تواند بهترين روش براي حفاظت از تجهيزات و معرفي كاركرد حرفه اي باشد
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 شة ضخيمي مانند مخمل پوشيده شده باشد را به ديوارها و سقف بچسبانيداسفنجي به ضخامت دو اينچ كه با پو. 
  نصب دو اليه پرده ضخيم بر روي ديوارها 
  فرشهاي ضخيم بر روي زمين  

  
. احتياط كنيد كه همه ديوارها را با مواد نورمال سازي صدا نپوشانيد چرا كه باعث مي شود كه صدا به صورت غير طبيعي پديدار گردد

 .كار اين است كه از بعضي استديوهاي موجود ديدن نماييد تا ببينيد كه آنها چه كرده اند بهترين
  

دو چراغ، . مي توانند كه بعنوان عالمه هشداريه در زمان نشرات يا ضبط روشن شوند) معموالً به رنگ سرخ(اين چراغ ها  :چراغ ها
چراغها معموالً بر روي ديوار و در قسمت باالي يا كنار دروازه . باشنديكي براي داخل و ديگري براي خارج استديو نشراتي ضروري مي 

اين چراغ ها به مردم داخل استديو اجازه مي دهد تا از جريان  برنامه آگاهي يابند و به مردم خارج آگاهي مي دهد تا از . نصب مي شود
ستيشن راديويي مفيد واقع مي شوند كه مردم به ياد داشته اين چراغها تنها زماني براي كاركنان ا. مزاحمت براي آنها جلوگيري كنند

 .باشند كه آن را خاموش و روشن نمايند
 

  منبع برق 
اين منبع همچنان مي . يك منبع با قدرت كافي و موثق به منظور پيشبرد كارهاي نشراتي و ضبط در استديوي تان ضروري مي باشد

وقتيكه . استديوي شما سيم هاي زيادي داشته مي باشد. الكترونيكي شما جلوگيري به عمل آوردتواند كه از خسارات جدي به تجهيزات 
در اينجا بعضي رهنمايي . يك تخنيك كار حرفه اي اين سيم ها را نصب مي نمايد، ديگر اين سيم ها نبايد دوباره تغيير يا تعويض شود

  :ده استها به منظور فراهم ساختن منبع برق با قدرت كافي، ذكر ش
 

 ساكت ها و سويچ هاي با كيفيت در اطراف استيشن به خصوص در اتاقهاي ثبت و كنترول نصب نماييد. 
 سه ساكته ها و سويچ هاي برق را اضافه بار نسازيد . 
 تا يك سيم در استديو اضافه بار نگردد. خود را مطمئن بسازيد كه جاهاي مختلف استديو سيم كشي شده باشد . 
  سيم كشي سه فاز نسبت به يك فاز بهتر مي باشد چون كه به شما فرصت ميدهد  تا مصرف برق را  :فازسيم كشي سه

در اين حالت شما مي توانيد كه يك . همچنان مي تواند شما در جلوگيري از قطع برق كمك نمايد. در سه فاز تقسيم نماييد
 . فاز را به يك منبع برقي متبادل ديگر وصل نماييد

 تنظيم كننده ها تجهيزات شما را در مقابل خسارات . اين وسيله ولتاژ الكترونيكي را ثابت نگاه مي دارد :ه ولتاژتنظيم كنند
 .ناشي از تغيير ناگهاني ولتاژ كه در افغانستان معمول است محافظت مي كنند

  يك منبع ذخيرة مؤقتي برق)UPS:( حاالت اضطراري  يك وسيله داراي بتري هاي قابل چارج است و مي تواند در
در اين صورت ما . دقيقه به وسيله برقي ما برق بدهد 15تا   5وقتيكه برق قطع مي شود يا مشكالت رخ مي دهد به مدت 
در اين زمان ما همچنان مي توانيم فايلهاي كاري مان را قبل از . وقت كافي داريم تا برق شهري را به جنراتور تبديل نماييم

 . ر كامل خاموش شوند ذخيره نماييماينكه دستگاه ها به طو
 اين دستگاه به شما فرصت مي دهد تا در وقتيكه برق قطع است به . سرمايه گذاري خوبي مي تواند باشد: يك جنراتور كمكي

 .اما يك جنراتور مي تواند پر هزينه و پر سروصدا باشد. كار خود ادامه دهيد
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 ي ها و يك مؤلد مي تواند پول زيادي را در دراز مدت براي استيشن اين دستگاه همراه با بتر :يك سيستم برق آفتابي
در حال حاضر، خريد و نصب اين سيستم ها گران مي باشد، اما . اين سيستم ها به مراقبت منظم نياز دارند. شما ذخيره نمايد

 .با توجه به نزول قيمت ها چيزهاي زيادتري مي توان پيدا كرد
 

 
 بدخشان –راديو صداي كشم   

 
  فرستنده، آنتن، و پايه آنتن

انتخاب سيستم فرستنده . يك سيستم فرستنده براي استيشن راديويي شما شامل يك فرستنده، يك آنتن و يك پايه براي آنتن ميباشد
بخواهيد تا  قبل از خريد يك فرستنده، خوب است كه از يك تخنيك كار اليق. درست براي استيشن شما مي تواند كار پيچيده اي باشد

يك تخنيك كار مي تواند تاور و فرستنده شما را در . در مورد سايت شما به منظور انتخاب سيستم صحيح يك سروي را به عمل آورد
او همچنان مي تواند فرستندة شما را با فريكونسي . بهترين جاي ممكن به منظور آنتن دهي هر چه بيشتر به نقاط مختلف نصب نمايد

 . يار نمايددقيق استيش ع
 

قدرت . جريان متناوب فريكونسي راديو را توليد مي كند و يك سيگنال صوتي كه مربوط به آنتن مي شود را حمل مي كند فرستنده
اين . وات اف ام به كار مي رود 30در افغانستان براي استيشن هاي راديويي فرستنده . سيگنال راديويي با افزايش فاصله كمتر مي شود

كيلومتر در مناطق هموار مي فرستند، و اين فاصله در مناطق كوهستاني كاهش  50راديويي را تا حدود دستگاه ها معموالً سيگنال هاي 
اين بدين معناست كه آنها به حركت خود ادامه مي دهند تا اينكه به مانعي مانند كوه يا . سيگنال هاي اف ام خط ديد مي باشند. مي يابد

شما مي . شش سيگنال در نقشه زير كه به رنگ سرخ نشان داده شده است نگاه كنيدبه مناطق تحت پو. يك بلند منزل برخورد كنند
گاهي اوقات فرستنده هاي تقويتي به منظور تقويت سيگنال . توانيد متوجه شويد كه كوه ها باعث توقف سيگنال هاي راديويي مي شوند

  .يتي مي تواند كه بسيار پر هزينه واقع شوداما افزايش اين فرستنده هاي تقو. ها در مناطق ناهموار به كار مي روند
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 . شكل ذيل به رنگ سرخ نشان مي دهد كه كوه ها چگونه مي توانند سيگنال راديويي را متوقف سازند
 
  

 
 
 

نده يك فرست. كه در جواز استيشن شما ذكر شده است تخطي ننماييد) حداكثر تعداد وات ها(لطفاً دقت كنيد تا از محدوده قدرت فرستنده 
وات يك سيگنال را دو برابر  600بطور مثال، يك فرستنده . قويتر مي تواند كه سيگنال را دورتر بفرستد، اما اين مقدار زيادي نمي باشد

وات شايد هميشه نتواند كه يك سيگنال را به دوري يك فرستنده  1200وات نمي فرستد، و يك فرستنده  300دورتر از يك فرستنده 
فرستنده ها در افغانستان گران مي . يك فرستنده قويتر همچنان هزينه زيادتري براي خريد و كاربرد آن ضرورت دارد. وات بفرستد 600

  .باشند زيرا كه آنها از ديگر كشورها وارد ميشوند
  

ن امواج راديويي را از آنت. و موقعيت آن در مقايسه با زمين اطراف آن به همان اندازه مهم است كه قدرت فرستنده مهم است آنتنارتفاع 
آنتن هاي همه جانبه سيگنال ها را در همه جهات پخش مي . فرستنده ها گرفته و به صورت سيگنال راديويي به اطراف پخش مي كند

بهترين مكان براي يك آنتن جايي . آنتن هاي مختص به يك جهت خاص تنها مي توانند كه در همان جهت سيگنال بفرستند. كنند
يك پايه داراي يك . آنتن ها به صورت ايمني در يك پايه بلند نصب مي شوند. بيشترين ساحه ممكن تسلط داشته باشداست كه بر 

آنتن همچنان بايد در زمين داخل شود تا از خسارت به فرستنده و تجهيزات استديو . تهداب مستحكم بوده تا از سقوط آن جلوگيري نمايد
 .در بيشتر موارد، آنتن و پايه آن در نزديكي استيشن راديويي نصب مي گردند. ددر جريان طوفانهاي سبك جلوگيري كن
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  انتخاب تجهيزات استديو
. انواع گوناگوني مايكروفون ها وجود دارند كه در موارد مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرند و قيمت هاي آنها نيز فرق مي كند

و مربوط به . يكي از روشهاي طبقه بندي مايكروفونها به اساس جهت دار بودن آن است. مايكروفون را به صورت كوتاه مايك مي گويند
به همين . روشهاي جهت يابي مختلفي در يك مايكروفون وجود دارند. ميزان حساسيت ضبط صدا از جهت ها و زواياي مختلف مي باشد

در اينجا موارد عمومي تفاوت ها و كاركردهاي . وت داردجهت مي توان گفت كه جهت يابي از يك مايكروفون تا مايكروفون ديگري تفا
  .مايكروفون ها به اساس جهت يابي آنها ذكر شده است

 
اين مايكروفونها به تمام زوايا به . به صداهايي كه از جهات مختلف مي آيند حساسيت دارند :مايكروفون هاي همه جهته .1

اين نوع مايكروفون . درجه حساسيت پذيري دارند 360است كه آنها اين بدين معن. طور مساويانه عكس العمل نشان مي دهند
تعادل بين صداي مستقيم و صدايي . در زماني كه شما ميخواهيد صداهاي اطراف را ضبط كنيد مي تواند مفيد واقع شوند
در حال مصاحبه بطور مثال وقتيكه شما . اطراف بستگي به فاصله شخص در حال مصاحبه يا منبع صداي مورد نظر شما دارد

گرفتن از يك طفل كه در مكتب در كنار اطفال ديگر ايستاده است، هستيد، شما مي توانيد صداي آن طفل را به صورت 
اين نوع مايكروفون براي . واضح ضبط كنيد در حاليكه شما صداي اطفال ديگر كه در اطراف هستند را نيز ضبط نموده ايد

 . ر خارج از استديو مي باشندجمع آوري صدا و گرفتن مصاحبه ها د
اين نوع مايكروفون حساس به صداهايي مي باشد كه از يك جهت خاص مي آيد، و به  :مايكروفون هاي يك جهته .2

اين نوع مايكروفون براي ضبط صداهاي موجدار كه از . صداهايي كه از جهات ديگر مي آيند كمتر حساسيت نشان مي دهد
دو نوع مايكروفون يك جهته . و احتمال آن كم است كه صداهاي اطراف را ضبط كند يك طرف مي آيند استفاده مي شود

 :وجود دارد
i. به طور ماليم جهت دار بوده و صدايي كه از جهت مورد نظر مي آيد را ضبط مي كنند :مايكروفونهاي كاردويد .

ثال مايكروفون هاي كاردويد براي م. اين مايكروفون ها صداهايي كه از ديگر جهات مي آيند را جذب نمي نمايند
 .سنسر در بسياري از استيشن هاي راديويي در افغانستان به كار مي روند 421ديناميك 

ii. اين نوع . جذب كرده مي توانند) درجه 180درجه و  0(صداها را از دو جهت مخالف  :مايكروفونهاي دو جهته
بطور مثال اگر شما تنها يك مايكروفون داريد . ار رودمايكروفون مي تواند به منظور ضبط صدا از دو منبع مختلف به ك

همچنان مي تواند در يك برنامه . مايكروفون دوجهته مي تواند كه به طور مشترك توسط دو خواننده به كار گرفته شود
راديويي توسط مجري و مهمان در جريان يك مصاحبه و تا وقتيكه اشخاص روبروي هم قرار گرفته اند مورد استفاده 

 پرو در اين زمينه مفيد واقع مي شود 2مايكروفون هاي بهرينگر بي . قرار گيرد
آنها در ارتباط با . به شما اجازه مي دهند كه به كاردويد، يك جهته، و همه جهته تغيير حالت دهيد :مايكروفون هاي خازن .3

 ).تجهيزات ثبت در محل را بعداً در اين بخش مشاهده نماييد(بسته وسايل ثبت در محل مفيد واقع مي شوند 
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تان داريد بستگي به  شما در استديويتعداد و انواع مايكروفون هايي كه 
بطور  مثال اگر . نوع برنامه هايي دارد كه شما مي خواهيد توليد نماييد

شما قصد داريد كه يك ميزگرد يا يك درامه را با بيش از دو بازيگر توليد 
اگر شما در استديو تنها . نماييد شما به مايكروفونهاي زيادي نياز داريد

يك مايكروفون را داريد و شما مي خواهيد كه با پول كافي براي خريد 
مهمانان مصاحبه نماييد، يك مايكروفون دو جهته گزينه هاي بيشتري 

اما هميشه . نسبت به يك مايكروفون كاردويد را عرضه كرده مي تواند
  .كوشش كنيد كه بيش از يك مايكروفون در استديويتان داشته باشيد

  
توسط توليدكنندگان، مجريان و گزارشگران براي  :هدفون و بلندگو

يك روش به . شنيدن قطعات ضبط شده مورد استفاده قرار مي گيرد
داخت منظور انتخاب هدفون ها وبلندگوهاي با كيفيت كه شما قادر به پر

بلندگوهاي با كيفيت خش خش كمتري دارند و صداي ضبط شده به صداي اصلي . آن هستيد اين است كه به صداي آنها گوش كنيد
. مكي و بهرينگر از كيفيت عالي برخوردار اند كه معموالً در افغانستان مورد استفاده قرار مي گيرند 8تپكو، ام آر . نزديكتر مي باشد

  .  ا زيادي به نسبت به بلندگو به هدفون ها نياز ميداشته باشداحتماالً، استيشن شم
اگر شما از بلندگوها به . بسيار مهم هستند زيرا آنها صداي برنامه را از بقيه صدا هاي موجود در استديو مجزا مي سازند هدفون ها

اين كار باعث . ره به داخل مايكروفون بيايندمنظور گوش دادن به صداهاي ضبط شده در استديو استفاده كنيد، ممكن است كه صدا دوبا
اگر شما قصد داريد كه يك استديوي توليدي مجزا از استديوي ضبط خود داشته باشيد، هر . مي شود كه يك صداي جيغ مانند توليد شود

ن به پروديوسران اجازه همچنا. استيشن اديت به يك مجموعه اي از هدفون ها به منظور كاهش سروصدا و حواسپرتي در اطاق نياز دارد
  . مي دهد تا برنامه ها را درست تر ايديت نمايند

 
وسيله اي است كه صداها را از مايكروفون، سي دي پلير، كمپيوتر و ريكاردر قبل از اينكه آنها به فرستنده  )مكسر صدا(آديو مكسر 

دا ديدن همه سويچ ها و فدرها بر روي يك آديو مكسر در ابت. يا يك وسيله ضبط كننده يا يك كمپيوتر فرستاده شود تركيب مي كند
. سخت و طاقت فرسا به نظر مي رسد اما با گذشت زمان وقتيكه شما كارآيي آن را دريابيد مي فهميد كه استفاده از آن چقدر آسان است

ر كه دو مايكروفون مختلف در جريان يك مكسر به شما اين توانايي را مي دهد تا صداهاي دو يا چند منبع را داشته باشيد مانند دو نف
اين همچنان در مواردي مانند وقتيكه يك نفر از طريق مايكروفون صحبت مي كند در . يك بحث در يك ميزگرد صحبت مي كنند

ك هر منبع صدا با يك شبكه مختلفي در ي. حاليكه موسيقي پخش تر از طريق يك كمپيوتر در حين زمان روشن باشد نيز به كار مي رود
همه كانال ها در جايي به نام شبكه . اين به شما اجازه مي دهد تا هر صدا را به طور شخصي كنترول نماييد. مكسر در ارتباط مي باشد

مكسر همچنان به شما . در مكسر متصل است)  فاينل اوت پت(كانال يك جاي مي شوند كه در نهايت آن به يك محل خروجي نهايي 
بعضي مكسرهاي طراحي شده براي ضبط موسيقي ارزان قيمت . گوش كنيد و آن را قبل از ارسال چك كنيد اجازه مي دهد تا به صدا

 كنسول. بسياري از استديوها در افغانستان از مكسرهاي مكي استفاده مي كنند. مي باشند، ولي هميشه يك انتخاب خوب نمي باشند
كنسول گران قيمت تر بوده ولي طرز استفاده از آن ساده تر و . ي شده استيك نوعي از مكسر است كه براي استديوهاي راديويي طراح

تعداد اندكي از استيشن هاي راديويي افغان از كنسول هاي راديويي . آسانتر مي باشد چرا كه آن سويچ هاي كمتري داشته مي باشد
  .اراكس استفاده مي كنند

 

استفاده از مايكروفون دو جهته در استديوي راديو صداي 
 هرات -دانشگاه هرات  –جوانان 
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هاي شنوندگاني كه با شما از طريق تيلفون در جريان برنامه هاي زنده به به شما اجازه مي دهد تا صدا :پيوند دهنده تيلفون ها
براي مثال اگر يك مجري راديو از شنوندگان يك سوال بپرسد و بخواهد كه بحثي را براه اندازد، يك پيوند . تماس شده اند را  نشر كنيد

يك پيوند دهنده . ست را به خروجي مكسر اضافه مينمايددهنده تيلفون تمام گپ هايي كه بين مجري و تماس گيرنده رد و بدل شده ا
ه تيلفون به استديو شما اين قابليت را مي دهد تا با مردم اجتماع تان در تماس شده و از نظريات شان يا سواالت شان در برنامه ها استفاد

يك پيوند دهنده مفرد براي يك . م ارزانتر نيز هستندپيوند دهنده تيلفون مفرد آسانتر پيدا مي شوند و از پيوند دهنده هاي چند سي. نماييد
اگر در جاي شما يك پيوند دهنده تيلفوني يافت نمي شود، شما مي توانيد كه يك سيم تيلفون را . استيشن راديويي محلي كافي مي باشد

ند سروصداهاي ناخواسته اي را اما اين تخنيك مي توا. همراه با يك مايكروفون نزديك به صداي بلندگو در استديو ضبط وصل كنيد
همچنان به شما اجازه  پيوند دهنده تيلفون در استديوي توليدي شمايك . توليد نمايد كه كيفيت ضبط شما را پايين مي آورد

ك اين وقتي مفيد است كه شما مي خواهيد پاسخ هاي مردم را بعد از ي. مي دهد تا بعضي تماس ها را ضبط نموده و بعداً نشر  نماييد
  .برنامه يا رويداد جمع آوري نماييد

  
شما مي توانيد كه صدا را از طريق هدفون هايتان يا . صدا را از منابع مختلف در استديوي تان افزايش مي دهد :امپليفاير صدا

  . بلندگوهايتان در استديو افزايش دهيد
 . نمودار زير نشان مي دهد كه چطور همه تجهيزات در يك استديو به يكديگر وصل مي باشند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

CD Player 
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برنامه هاي كه روي كمپيوتر . آنها در اكثر استديوها در افغانستان يافت مي شوند. وسايل مفيدي براي يك راديو مي باشند :كمپيوترها
مي تواند به منظور  نرم افزاربراي مثال يك . هر نرم افزار براي هدف خاصي تهيه شده است. شما نصب شده اند نرم افزار نام دارند

خود را مطمئن سازيد كه نرم . ، دسترسي به انترنت يا اديت صدا ساخته شده باشد)جدول محاسبه(ريد شيت نوشتن اسناد، ايجاد يك اسپ
كمپيوتر اجزاي ديگري از ) هارد وئير( سخت افزار. افزاري كه شما براي كمپيوتر مي گيرد به صورت غيرقانوني كاپي نشده است

  .ه را شامل مي شودكمپيوتر را از قبيل مانيتور، كيبورد، درايوها و غير
به . در يك استديوي راديويي، شما از يك كمپيوتر به منظور پخش صداهايي مانند موزيك هاي ضبط شده يا برنامه ها استفاده مي كنيد

ياد  )سوند كارت(منظور اينكه كمپيوتر شما توانايي پخش صداهاي مورد نياز را داشته باشد شما به سخت افزاري به نام كارت صدا 
پخش ميوزيك در (اگر شما قصد داريد تا از كمپيوترتان براي پلي بك همزمان و ضبط در داخل استديوي تان . شود، نياز داريدمي

انواع زيادي از . استفاده كنيد، شما به دو كارت صدا نياز داريد) كمپيوترتان در حاليكه يك برنامه را در همان كمپيوتر ضبط مي كنيد
اگر شما مي خواهيد كه به مايكروفون هاي استديويي حرفه اي زيادي را به كمپيوترتان وصل كنيد، اين مهم . دكارتهاي صدا وجود دارن

ديجيگرام وي اكس "كارت صداي . است كه شما اطمينان خاطر پيدا كنيد كه كارت صدايي كه شما مي خريد كانكتورها صحيح دارند
 .تديوهاي راديويي در افغانستان مورد استفاده قرار مي گيرندداراي كيفيت باالي صدا ميباشد كه در اس "اي 222

 
براي ضبط صدا، اضافه نمودن افكت صدا، دستكاري كردن سطح صدا، اديت صدا از منابع مختلف و بسيار  :نرم افزار اديت صدا

رم افزارهاي ادوب آديشن يا كول اديت بيشتر استديوهاي توليدي و نشراتي در افغانستان از ن. كارهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد
بعالوه هر دوي اين نرم . هر دوي اين نرم افزارها تصويري از موج صدايي كه شما اديت مي كنيد را نمايش مي دهند. استفاده مي كنند

  .ا ذخيره نماييدافزارها به شما اجازه مي دهند تا كارهايتان را در فورمت هاي مختلف از قبيل ام پي تري، ويو و ديگر فورمت ه
 

به يك مجري راديويي  :پلي بك/نرم افزار پلي اوت
اجازه مي دهد تا برنامه هاي صدايي را به سرعت از 
كمپيوتر استديو كه در حال نشر باشد پيدا نموده و آنرا پلي 

نرم افزار هاي ساده مانند ويندوز مديا پلير اين . كند
اما اگر شما بخواهيد يك . دستورات را مي توانند اجراء كنند
مان يك صداي ديگر ضبط صدا را پخش كنيد و در حين ز

زرا ". كنيد، كمپيوتر شما بايد دو استاندارد داشته باشد
يك نرم افزار پلي اوت رايگان است كه در  "راديو

  .افغانستان مورد استفاده قرار مي گيرد
 

بطور مثال . فت كندبه استيشن شما اين توانايي را مي دهد كه سيگنال هاي راديويي را از يك ماهواره دريا يك رسيور ماهواره اي
سالم . سالم وطندار كه يك مركز راديويي افغان مي باشد اخبار روزانه، امور فعلي، و برنامه هاي فرهنگي را توسط ماهواره توليد مي كند

ن شما استيش. وطندار برنامه هايش را در دو زبان رسمي كشور ارائه مي كند و از سرتاسر افغانستان همكاري و اعانت دريافت مي كند
 .توسط يك رسيور ماهواره اي مي تواند انتخاب كند تا از برنامه هاي سالم وطندار استفاده كند و يا خير

 

استديو سالم وطندار، كابل، افغانستان
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  تجهيزات ضبط در ساحه
يك بخش بزرگي از محتواي برنامه . به استيشن شما اجازه مي دهد تا مواد را از محلهاي خارج از استيشن ضبط نماييد ضبط در ساحه
ارشگرهايي است كه استيشن را به منظور مصاحبه با مردم ترك مي كنند تا وقايع را به صورت زنده زير پوشش قرار شما نتيجه كار گز

ضبط در ساحه يك روش براي اتصال استيشن شما به اجتماع تان مي . نام دارد "ضبط در ساحه يا ضبط در محل"اين نوع كار . دهند
آن همچنان به شما اين توانايي را . بزنند يا به استيشن بيايند به گوش اجتماع مي رساندباشد، و صداي مردمي را كه نمي توانند زنگ 

  .مي دهد تا محتويات گوناگوني از برنامه ها را توليد نماييد
 

  .گزارشگران تجهيزات ضبط را در بسته وسايل ضبط در ساحه، حمل مي كنند
  

  :بسته وسايل ضبط در ساحه بايد شامل موارد ذيل شود
 يا ديگر وسايل ضبط با مايكروفون و هدفون) پايين را مشاهده كنيد(ضبط كننده صداي ديجيتالي  يك .1
 هدفون ها .2
 يك مايكروفون همه جهته يا مايكروفون كاندنسر همراه با كاردويد قابل انتخاب و مشخصات همه جهته .3
 محافظ باد براي مايكروفون به منظور فلترسازي صداهاي ناشي از صداي باد .4
 .كيبل هاي مايكروفون كه كانكتور را به ضبط كننده وصل مي كند .5
 .كيبل هاي مايكروفون اشتبني كه از لحاظ درازي فرق مي كنند و براي فواصل مختلف به كار مي رود .6
 بتري هاي اشتبني .7
 يك بكس قابل حمل به منظور حفاظت تجهيزات ضبط در ساحه از گرد و خاك .8

  
  يتاليانتخاب يك ضبط كننده صداي ديج

مادل هاي رايج كه در بسته هاي ضبط در ساحه مورد . خيلي از انواع ضبط كننده هاي ديجيتالي در افغانستان قابل دسترس هستند
 :ضبط كننده شما بايد. مي شوند 312و سوني پي اكس  660استفاده قرار مي گيرند شامل مرنتز پي ام دي 

  
 به آساني مورد استفاده قرار گيرد. 
 ازه بدهد تا به هدفون ها وصل شويدبه شما اج. 
  ضبط كننده هاي ديجيتالي مايكروفون هاي بلدين دارند، اما به يك مايكروفون مجزا (به شما اجازه دهد تا يك مايكروفون

 .را وصل كنيد) متصل است كه به ما اجازه مي دهد تا صداي با كيفيت باالتر ضبط كنيم
  بندي، حذف و اديت نماييدبه شما اجازه دهد تا ضبط ها را طبقه. 
 يك اسكرين داشته باشد كه وضعيت بتري، سطح صدا، و نمبرهاي ترك را در زمان ضبط و اديت به نمايش گذارد. 
 سر اتصال آن دوتايي بوده و شامل بتري ها و ادپتور الكترونيكي باشد. 
 از بطري هاي استفاده كند كه جاسازي آنها آسان باشد. 
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  بهارستان آغاز به كار مي كندراديو صداي 

 

تيم تخنيكي انتر نيوز به واليت بدخشان واقع در شمال شرق افغانستان به منظور راه اندازي ايستگاه راديويي محلي  2008در سال 
ايشان . نيوز بود سعادت يك انجينر تخنيكي همراه تيم انتر در آن زمان آقاي مير خليل اهللا. در ولسوالي بهارك اين واليت سفر نمود

. ي در انترنيوز افغانستان مي باشندژلوابا انتر نيوز در افغانستان را دارند و هم اكنون مدير دپارتمنت تكن يسال سابقه كار 7به مدت 
  .سازد او خاطرات ماندگار خود را در مورد اولين روز آغاز به كار ايستگاه راديويي محلي  با ما شريك مي

. خنيكي براي اولين مرتبه به ولسوالي كوچك بهارك در واليت بدخشان رسيديم با هيچ فردي آشنايي نداشتيمزمانيكه من و تيم ت
اول ما با تعدادي از مردم در مركز شهر . ما براي انجام يك ارزيابي براي ايجاد يك ايستگاه راديويي محلي به آنجا عازم شده بوديم

ما با هر فرد كه مالقات مي كرديم به او مي گفتيم كه قصد ايجاد يك ايستگاه . ممالقات نموديم و سپس به نواحي دورتر رفتي
  .راديويي محلي را داريم

دخترها و بچه . مردم محلي به ما گفتند كه بسيار خوشحال مي باشند و هر فرد بي نهايت براي سهم گيري در اين كار مشتاق بود
. آموختند و براي جمع آوري مصاحبه ها به ساحه و بين مردم محل مي رفتند هاي جوان داوطلبانه نحوه ضبط صدا در ساحه را مي

كارهاي اوليه قبل از راه اندازي . مردم براي يك راديوي محلي به آنجا رفته بوديمتشنگي   سيراب ساختنمثل اين بود كه ما براي 
  . ايستگاه زمان زيادي را در بر نگرفت

يكي از . ان، ما صداهاي زيادي را پخش نموديم و در مورد بسياري از مسائل صحبت نموديمدر اولين روز پخش راديو صداي بهارست
او در مورد . ريش سفيدان محل در مورد اينكه اين راديو چگونه ميتواند باعث بهبود در وضعيت زندگي مردم شود صحبت نمود

  "!راديو براي صداي شماستاين راديو براي شما است،  ": اهميت معلومات صحبت و همچنين اعالم نمود

ما همچنين يك داكتر محلي داشتيم كه موافقت كرد تا يك پروگرام در مورد وقايه و تداوي يك نوع تخريش جلدي كه در شهر 
  .شيوع پيدا كرده بود، اجرا كند

او ما را شناخت . در حال برگشت براي صرف نان چاشت همكاران من متوجه ريش سفيدي شدند كه در كنار يك مسجد نشسته بود
اين راديو مانند يك . اين ايستگاه راديويي خدمتي بزرگ براي مردم اين شهر است ":او گفت. و از ما خواست تا به نزد او برويم

  "مكتب براي مردم و يك شفاخانه براي افرادي است كه خانه هايشان از داكتر دور است

من از ديدن لذت بردن مردم هنگام شنيدن صداي . ها در حال پخش بوددر بازار شهر، راديو در تمامي چايخانه ها و كيوسك 
  .نمي كردمرا نگاه هاي مردم محلي بسيار گرم و صميمانه بود و من ديگر احساس غريب بودن . راديوي محلي خوشحال بودم
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راديوي محلي: چهارمبخش   

 

  ارزش كارمندان و رضاكاران: بخش سوم
  

سرتاسر كشور به مردم افغانستان اين توانايي را مي دهد تا صداهايشان را در مورد مسائلي ايجاد استيشن هاي راديويي مستقل محلي در 
اين استيشن هاي راديويي همچنين به افغان . كه برايشان مهم است به گوش ديگران برسانند و از اين طريق آنها را قدرتمند مي سازد

اجتماع ها از طريق استيشن هاي راديويي شان قادر به اين . م مي سازدها دسترسي بيشتر به معلومات مهم، حقيقي و متوازن را فراه
خيلي از . بوده اند كه در مورد مسائل چيزهايي بياموزند و درباره آنها بحث كنند كه اين كار بر روند زندگي آنها تأثيرگذار بوده است

آنها ممكن . رمندان با هم به  منظور كاميابي آن كار مي كننداستيشن هاي راديويي موفق بوده اند زيرا گروپ هايي از افراد رضاكار و كا
  .است كه استيشن راديويي را اداره كنند، برنامه ها را توليد كنند، پول جمع آوري كنند، و يا از ساختمان استيشن نگهداري كنند

  
  :در اين بخش ما بررسي خواهيم كرد كه چطور

  
 يمكارمندان و رضاكاران را استخدام و برگزين. 
 از حقوق رضاكاران دفاع كنيم و مسئوليت هاي آنها را مشخص سازيم. 
 كارمندان و رضاكاران تان را روحيه بدهيد تا به طور سودمند كار كنند. 

 استخدام كارمندان و رضاكاران
ندي و انرژي تمام موفقيت استيشن شما بستگي به توانايي شما در تحت كنترول در آوردن منابع اجتماع تان دارد كه شامل عالقم

استيشن بايد به طور موثر بر رضاكاران و كارمندان . كارگرهاي تان بدون در نظرداشت اينكه آيا آنها پول دريافت مي كنند يا نه، مي شود
  .دهد نظارت داشته باشد، براي آنها اليحه وظايف بسازد، نگهداري ضبط را سازمان دهي كند و يك ساختار براي كارهاي روزانه انكشاف

  :سواالت مهمي كه بايد در هنگام ايجاد كار براي كارمندان و رضاكاران در ذهن خود داشته باشيد
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 اين رضاكار يا كارمند چطور مي تواند كه در راستاي به دست آوردن اهداف استيشن به شما كمك نمايد؟ .1
 وظايف خاص كه از اشخاص توقع ميرود چه مي باشند؟ .2
 مسئوليت ديگران مرتبط مي باشد؟چطور اين مسئوليت ها به  .3
 كارمند يا رضاكار به چه كسي بايد گزارش بدهد؟ چه كسي كار اشخاص را ارزيابي مي كند؟ .4
آيا وظايف خاصي اين شغل به اشخاص اين اجازه را مي دهد تا مفكوره هاي خود را پيشنهاد كنند و دانش و مهارت هاي  .5

 جديد را انكشاف بخشند؟
 ك شغل ضروري مي باشند؟چه مهارت هاي براي ي .6
 چه برنامه هاي آموزشي را استيشن راديويي براي آن شغل ارائه مي كند؟ .7
 آيا اين يك وظيفه كوتاه مدت ميباشد و يا دراز مدت؟ .8
 چند ساعت در هفته يا يك روز از كارمندان يا رضاكاران توقع مي رود كه كار كنند؟ .9

 تاريخ روز شروع چه وقت است؟ .10
 معاش آن چقدراست؟ .11

  
 شرح وظايف بايد شامل چه نوع معلوماتي باشد؟

 هدف يا اهداف يك شغل 
 مسئوليت ها 
 شايستگي ها 
 آموزش هاي كه ارائه مي شوند. 
 مدت قرارداد 
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  :نمونه اليحة وظايف

 

  XX 20سپتامبر  30 :تاريخ نهايي اخذ درخواست
   20XXاكتوبر  15 :تاريخ آغاز كار

 كابل:موقعيت
  

 ما راديو شهر
 

 :مسئوليت ها
اين پروديوسر براي پيشنهاد سوژه . راديو شهر ما براي برنامه اش تحت نام وقايع جاري در جستجوي استخدام يك پروديوسر ميباشد

اصلي، انكشاف محتوي برنامه، تنظيم مصاحبه ها، اجراي پژوهش و رهنمايي نمودن برنامه، حسب لزوم ديد، مسئوليت بدوش 
 .خواهد داشت

    
همچنان كانديداي مؤفق، مسئوليت تماس و تعيين زمان مالقات مهمانان را بدوش داشته و در ساختن گزارشها براي نمايشات صبح 

او بايد قادر باشد تا در ساعات مختلف كاري و يا در شفت هاي مختلف و در صورت ضرورت در روزهاي . و ظهر ما را كمك مينمايد
     .  و پشتو مهارت داشته باشد به زبانهاي دري. رخصتي كار كند

 
 :شرايط الزم

 مهارت نوشتن 
 عالقمندي كار با رسانه ها، بخصوص راديو 
 آشنايي با مردم محل 
 كنجكاو، متفكر و قاطع بودن 
 داراي نظريات ابتكاري براي برنامه ريزي 
  متعهد به خدمات عامه 
 داراي تجربه و دانش در عرصة ژورناليزم 

 
 تريننگ

راديو شهر ما برنامه هاي بخصوص آموزشي و رهنمود هاي عمومي را در . به رشد مسلكي كارمندانش باور مند است راديو شهر ما
 . عرصه هاي مهارت هاي كمپيوتر، ايديت و كورس هاي بخصوص گزارش دهي نظر به لزوم ديد فراهم مينمايد

 .اس بگيريدبراي اخذ يك فورمة درخواستي لطفاً با راديو شهر ما به آدرس ذيل تم
  

 ) نزديك وزارت صحت( جمعه  23  #سرك 
  

 4567 123 079كابل ، شمارة تيليفون  
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 منابع استخدام
. اينكه چگونه يك استيشن راديو افرادي مناسبي را پيدا ميكند و در پست ها ميگمارد، از يك اجتماع  تا به اجتماع ديگر متفاوت است

 .   هدف اينست تا توجه كارمندان ذكور و اناث را از اقوام مختلف و گروه هاي اقليت با مهارت هاي گوناگون جلب نماييم
  

 : القوة كارمندان تذكر داشته شده استدر ذيل يك تعداد منابع ب
  

 براي معلومات بيشتر بخاطر ايجاد . بورد مشورتي استيشن راديو ميتواند در استخدام كارمندان و رضا كاران مختلف كمك كند
  .    كتاب رهنماي راديوي محلي مراجعه كنيد 4بورد مشورتي، به بخش 

 بسياري از جوانان . گي ميكنند و ميتوانند رضا كاران پر انرژي باشندجوانان افغان از يك بخش عظيمي جامعه ما نمايند
مشتاقانه در سدد فرصت هاي آموزشي رسانه ها و مهارت هاي ارتباطات اند و استيشن راديوي شما ميتواند چنين فرصتي 

  .  براي همچو جوانان فراهم سازد
 انه هاي آزاد در افغانستان ميباشد، با ژورناليستان از سراسر مؤسسات آموزشي رسانه يي مانند مؤسسه ني كه حمايت كنندة رس

افغانستان به تماس ميباشد و همچنان از طريق سيمينار هاي كاريابي در مورد پست هاي موجود در رسانه ها به ژورناليستان 
 .  اطالع ميدهد

  آنها ميتوانند برنامه . ت مصروف فعاليت اندو مؤسسات غير دولتي از گذشته ها درين اجتماعا "مبلغين"رضاكاران، گروپ هاي
 .    هاي موجود راديو را با دانستني ها و نظريات محلي غني سازند

  بهره مند ) كارآموزي بشكل داوطلب(فاكولته ها، خصوصاً ادبيات و ژورناليزم، شاگرداني دارند كه ميتوانند از پروسة انترنشپ
 . جازه دارند مهارت هاي نشراتي را بياموزندگردند، آنعده رضاكاران يا كارمندان كه ا

 
 انتخاب كارمندان و رضا كاران

خوب است تا از ژورناليستان افغان و كارمندان استيشن هاي راديو بخواهيم تا خلص سوانح خويش را بخاطر بدست آوردن وظيفه نزد ما 
ود را داشته باشند و از هر درخواست دهنده و يا كارمندان براي يك استيشن راديو خيلي ها خوب است تا فورمة درخواستي خ. جمع كنند

اين فورمه هاي درخواستي به استيشن راديو اجازه ميدهد تا معلومات مشابه را در  . موجود بخواهند تا اين فورمه ها را خانه پري نمايند
اين فورمه هاي . را به آساني باهم مقايسه كندمورد اشخاص بدست آورد ازينرو براي مدير مسئول آسان ميشود تا فورمة هاي درخواستي 

درخواستي به شخص مصاحبه كننده كمك نموده و نيز اعضاي كميتة استخدام را كمك ميكند تا در مورد تاريخچة درخواست دهنده 
مصاحبه،  در يك بخش. براي استخدام يك كارمند، امتحان مهارت يك تخنيك مفيد ديگري به حساب ميرود. معلومات حاصل نمايند

يك درخواست دهنده بطور مختصر يكي يا بيشتر از يك مهارتي را كه يك كارمند در همان وظيفه مشخص بايد انجام دهد، از خود 
شما : مثالً. باشد) صدا(امتحان مهارت ميتواند شامل نوشتن، ايديت نمودن، ترجمه و بخشهاي ضبط صوت. نشان دهد يعني تمثيل نمايد

كه ميخواهد در استيشن شما گزارشگر باشد بخواهيد تا يك مقاله اي را از يك روزنامه بازنويس كند تا بتواند از طريق از يك ژورناليستي 
و يا از يك درخواست دهندة كه ميخواهد نطاق يكي از برنامه هاي نشر مستقيم باشد بخواهيد تا يك اسكرپت . راديو به نشر برسد

امتحان مهارت به شما اجازه ميدهد تا نقاط ضعف و نقاط قوت مهارت هاي عملي يك . گيردراديوي را در استديوي ضبط بخوانش ب
 .    درخواست دهنده را دريابيد
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 :فورمه هاي درخواستي شامل نكات ذيل ميشود
  با معاش، بدون معاش و يا رضاكارانه(تجربة كاري( 
 تحصيالت و برنامه هاي آموزشي 
  نهاد هاي ديگرروابط با مؤسسات غير دولتي و 
 مهارت ها و عالقمندي 
  روزهاي هفته، شام ها، روزهاي رخصتي(در كدام اوقات كاري ميتوانند كار كنند( 

  
در ذيل يك مثالي از فورمة درخواستي را مالحظه فرماييد، اين فورمه ميتواند به پست هاي بخصوص استيشن شما مورد استفاده قرار 

 . گيرد
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 )رضاكار/ كارمند (درخواستي فورمة نمونه اي از 

  
  
  
 
  

 
 راديو شهر ما

 
  :تخلص        :اسم

 
     :تاريخ تولد

 
  شماره تيليفون      :آدرس

 
  :آدرس الكترونيكي      

 زبانها
  :دريلسان ما

 

روان، خوب، مناسب، خوب نيست:لطفاً دقيق باشيد زبانهاي ديگر  
 فهميدن نوشتن خواندن صحبت كردن

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  متوسطه، ليسه، ليسانس ، وبيشتر از آن: تحصيالت 

 رشته  درجه تحصيلي به از نام شهر و مملكت
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
  شروع از كار فعلي، به ترتيب معكوس لست گردد: تجربه كاري

 كارفرما، اسم، آدرس، شماره تماس
سر از ماه ، 

 سال
 مدت الي ماه ، سال

 
 نوع كار
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  صفحة دوم فورمة درخواستي

  

)حلقه نماييد(د به كار بياييد؟يدر كدام روزها ميتوان
 

 شنبه  يكشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه  پنجشنبه  جمعه
 

خير      بلي     ) ه نمائيدحلق دور جواب درست(آيا شما تجربه كار با راديو را داريد؟ 
  

  
 اگر داريد، تجارب شما چه چيزها را شامل ميشود؟

 
    بلي           ) يكي حلقه شود(آيا با كمپيوتر بلديت داريد؟ 

 خير  
 

 خير      بلي      ) يكي حلقه شود(را داريد؟ ) آديو(آيا تجربه كار ايديت سوند
 

 خير      بلي        اگر نداريد، آيا عالقه داريد تا كمپيوتر بياموزيد؟  
 

 :عالقه خود را لست نماييد دچيزهاي مورد پسند و مورلطفاً چندين 
 
 

لطفاً اسم و شماره تماس دو تن مرجع تماس را بنويسيد، كه اعضاي فاميل و اقارب شما نباشند و ما بتوانيم با آنها تماس برقرار 
  . نماييم

 
 

  :اسم
  شماره تماس

 :رابطه اين شخص با شما
 

  :اسم
  شماره تماس

 :رابطه اين شخص با شما
  

 .درست و صحت ميباشد ،من تصديق مينمايم كه معلومات فوق با آگاهي كامل بنده
 
 

 امضاء              تاريخ
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 حقوق و مكلفيت هاي رضاكاران

براي جلب توجه تعداد بيشتر رضاكاران، يك استيشن راديو بايد چنين فرصت هاي داوطلبانه اي را ايجاد نمايد كه مورد عالقه مندي 
. ا معاش در يك استيشن راديو از حقوق و مكلفيت هاي بخصوصي برخوردار اندرضاكاران مانند كارمندان ب. مردم يك اجتماع قرار گيرد

 با رضاكاران نبايد بخاطر اينكه براي ساعت هاي كم كار ميكنند و يا معاش اخذ نمي نمايند سلوك و رفتار متفاوت داشته باشيم و يا نبايد
رابطه با نقش ها و مكلفيت ها، بهتر است تا رهنمود هاي را  بخاطر جلوگيري از مغشوش شدن ذهن در. كار آنها را كم ارزش بشماريم

  .       براي رضاكاران و آنعده كارمندان كه رضاكاران را در آموزش كمك ميكنند و از كار آنها نظارت ميكنند، تعيين نماييم
 

 :رضاكاران بطور واضح از حقوق ذيل برخوردار اند
  رضاكارانه بدون در نظرداشت جنسيت، و بدون تبعيض نژاديفراهم نمودن فرصت مناسب براي اشتراك 
  ارائه معلومات درست راجع به استيشن و تشريح واضح مسئوليت هاي وظيفوي ايشان 
 توسط يك كارمند نظارت كننده. ( تريننگ در مهارت هاي كه آنها بخاطر اجراي وظايف شان به آن نياز دارند  ( 
  نمودن وقت شان در استيشن با شماسپاسگذاري از اشتراك و سپري 

 
 :بخاطر بهتر شدن در كارهايشان، رضاكاران بايد

 در رابطه با مقدار وقت كه ميتوانند بطور منظم با شما كار كنند، واضح باشند  .  
 در مورد مهارت ها و عالقه مندي هاي شان كه آنها را در اجراي خوبي فعاليت ها قادر ميسازد واضح باشند . 
 طه با وظايف خود جدي باشند و خواهش اشتراك در تريننگ ها و ديگر فرصت هاي آموزشي را داشته باشنددر راب . 
 پيشنهادات را بپذيرند و كاركردهاي خود را با سوپروايزر خود مورد بحث قرار دهند . 

 
 چگونه رضاكاران بين استيشن راديو و مردم محل يك نقطه اتصال حياتي پنداشته ميشوند؟ 

  
  :اكاران ميتوانندرض
 

  با توليد برنامه هاي خاص و مرتبط به كار يك مؤسسه كه آنها در مورد آن ميدانند، استيشن راديو را در اجتماع يا در بين
 همساالن خويش و يا در بين كسانيكه عالقه مندي و مشكالت شان با آنها مشترك است، جاگزين سازند؛    

  جامعه مدني و بزرگان قومي رابطه ايجاد كنند؛ بين استيشن راديو، نهاد هاي محلي 
 با افزايش دادن مخاطبين استيشن راديو از طريق برنامه ريزي هاي گوناگون، مردم محل را به استيشن راديو نزديك سازند؛ 

 
در ذيل گزارشي داريم كه چگونه رضاكاران معلول در كابل يك برنامة تعليمي راديو را براي سالم وطندار تهيه مينمايند تا در مورد : مثالً

 .  حقوق معلولين در افغانستان آگاهي دهند
   

بخاطر داشته باشيد كه خيلي ها مهم است تا استيشن راديو از يك پروسيجر شفاف و مصنفانة استخدام پيروي نمايد چه پروسه استخدام براي 
 .     استخدام به اساس شناخت و روابط و يا واسطه، شهرت و اعتبار استيشن راديو را متضرر ميسازد. يك پست رضاكارانه باشد و يا با معاش
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 . برنامه هاي كه در رابطه با معلوليت اند كمك ميكنند تا افغانها باالي موانع مغلوب شوند

 
  

 الهام بخشيدن به كارمندان و رضاكاران تا بطور مؤثر كار كنند 
 

 آشنا سازي با محل كار و يا معرفي محل كار چيست؟
زمانيكه يك شخص نو منحيث يك كارمند با معاش و يا رضاكار يعني بدون معاش به استيشن راديو ميپيوندد، خيلي ها مهم است تا 

اينكار وقت زيادي . اين معرفي بطور عموم بنام آشنا سازي يا جهت دهي ياد ميگردد. برايش رهنمايي ها و معرفي محل كار فراهم گردد
 : بعضي از پيشنهاداتي درج است كه بايد شامل كار آشناسازي گردد را نميگيرد، اما در ذيل

 يك شرح مختصر در مورد استيشن راديو، اهداف و مأموريت اين استيشن، تشكيالت سازماني و سلسلة مراتب 
 مرور كلي برنامه هاي راديويي و تقسيم اوقات نشراتي اين استيشن   
 معرفي رسمي با همكاران و مدير مسئول 
 نقش رضاكاران بشمول اينكه چگونه اين نقش تعلق ميگيرد با اهداف و عملكرد هاي يك / ث در بين كارمندانيك بح

 استيشن
 يك نسخة چاپي رهنمود پاليسي استيشن راديو 

   

  .معلولين در افغانستان از طريق يكي از برنامه هاي راديو سالم وطندار بنام قاهر قهرمان صداهايشان را بلند ميكنند
اين برنامه وقتي آغاز شد كه تعداد انگشت شماري از رضاكاران كه با مؤسسات معلولين كار ميكنند با پروديوسران راديو سالم  

ميليون شهروندان معلول كه بيشتر آنها را متضررين جنگ  1.5تعليمي و ذهنيت دهي را در مورد  وطندار گردهم آمدند تا برنامه هاي
  .  تشكيل ميدهد، تهيه كنند

 .اين برنامه شامل خبر، معلومات، درامة هفته وار و پيامها و توصيه هاي معلولين ميباشد
  

  :ميگويد سال پيش از دست داده است 30ر انفجار راكت سال عمر دارد و يك دستش را در اث 53كه  حاجي نادر پروديوسر ارشد
 “ اين صداي معلولين است”
  

او دو سال قبل از اثر انفجار يك ماين هر دو . لحظات قبل، يك مردي كه اسمش مجيد است از واليت غزني با ما تماس گرفت
او هراس ”: حاجي نادر ميگويد. ز خانه بيرون ميرفتاو گفت كه سال اول بعد از واقعه خيلي ها كمتر ا. پاهايش را از دست داده است

 “ .داشت كه شايد مردم در بيرون او را مورد تمسخر قرار دهند
 

بعد از شنيدن اين برنامه از راديو غزنويان براي چندين هفته، مجيد در مورد ديگر افراد معلول در افغانستان كه مصروف آموختن 
  . ز كاريابي مؤسسات غير دولتي بودند، آگاهي حاصل نمودمهارت هاي جديد در تريننگ ها و مراك

  
بعد از تكميل نمودن كورس خياطي مجيد منحيث اسيستانت خياط . مجيد به يكي ازين مراكز رفت و در صنف خياطي ثبت نام نمود

 16افغاني كه معادل  1000الي  800او روز . اما امروز مجيد خودش دكان خياطي دارد. در يكي از دكان هاي خياطي وظيفه گرفت
    .    دارد، كه عايد وي بيشتر از درآمد سرانه در سطح كشور ميباشد دالر امريكايي ميشود، عايد 20الي 
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  فوايد تريننگ
مؤسسات رسانه يي كه برنامه . در جريان دهة گذشته، تعداد رسانه هاي آزاد در پايتخت و ديگر واليات افغانستان به سرعت افزايش يافت

هاي آموزشي تهيه مينمايند، هم برنامه هاي آموزشي بيشتري را در عرصة ژورناليزم و ديگر مهارت ها پيشكش نمودند تا زنان و مردان 
اما هميشه نياز به معاصر ساختن مهارت ها و تريننگ هاي تخصصي پيرامون همه وظايف موجود در يك . نمايند افغان را تشويق

   .   استيشن راديو وجود ميداشته باشد
  

برنامه هاي خوبي آموزشي به يك فضاي نياز دارد كه در آن اشتراك كنندگان احساس خوشي كنند و در آموختن مهارت ها و پروسيجر 
تريننگ با كارمندان داخلي و رضاكاران ميتواند در داخل يك استيشن راديو و يا . در كارهاي خود به آن نياز دارند، سهم بگيرندهاي كه 

مثالً، تريننگ به ژورناليستان اجازه ميدهد تا چالش هاي . در محل ديگري با اشتراك كنندگان از راديو استيشن هاي ديگر صورت بگيرد
ف شان با آن مواجه ميشوند باهم مقايسه كنند و به دانش و مهارت هاي خود چيزهاي زيادي را از ژورناليستان ديگر را كه آنها در وظاي

 . رسانه هاي افغانستان بيافزايند
 

  تريننگ هاي ضروري براي ژورناليستان استيشن هاي راديو
  هاي راديويي مانند درامه، بحث هاي ميز گرد، گزارشهاي راديويي و تكنيك هاي نوشتن، فارمت برنامه (مهارت هاي راديو

 )مستند هاي راديويي وغيره
  مسئوليت رسانه ها، بشمول اعتبار، دقت، توازن، بيطرفي، و جوابدهي(اصول اخالقي ژورناليزم و اصول گزارشگري( 
  اليستانبررسي سيستم حقوقي چونكه ربط ميگيرد با ژورن(قانون رسانه هاي افغانستان و قوانين انتخابات( 
  انتقال صدا و اجرا  
  وسايل و ايديت(تريننگ هاي تخنيكي( 
  كه مربوط برنامه هاي راديو باشد) مثالً، راجع به انتخابات، صحت، تجارت و غيره(گزارشگري تخصصي. 

  
   تريننگ هاي ضروري براي كارمندان مالي و اداري

 رهبريت و مهارت ها و ميتودهاي اداره و مديريت 
 ميتودهاي مديريت مالي   مهارت ها و 
  چطور به دونرها پروپوزل، و يا استراتيژي هاي بازاريابي و فروشات را بنويسيم؛ چطور با دونرها روابط برقرار (توسعه تجارت

 ) سازيم
 پالنگذاري استراتيژيك و انكشاف سازماني براي استيشن هاي راديو 

 
 مديريت و تنظيم روابط ميان كارمندان و رضاكاران

در داخل يك . ه مردم، جهان را به گونه هاي متفاوت مينگرند و همه مردم كلمات را بطور متفاوت انتخاب مينمايند و بكار ميبرندهم
استيشن راديو، مردم از شما منيحث يك شخص مسئول چيزهاي مشخص را ميخواهند تا بتوانند وظايف شانرا بهتر انجام دهند و 

  .  مردم به تريننگ، معلومات، وسايل، مواد، رهنمايي و حمايت ضرورت دارند. ندمسئوليت هاي شانرا برآورده ساز
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 :اختالف در بين كارمندان ميتواند بنابر عوامل ذيل بوجود آيد
 منازعه بخاطر منابع و وسايل 
 مسئوليت هاي مبهم و يا ضرب العجل هاي نا معلوم 
 جنجال بر سر قدرت، زمانيكه مردم ميخواهند براي نقش بخصوصي باهم رقابت كنند . 
 سؤ تفاهم و ارتباطات يا افهام و تفهيم ضعيف 

 
ايجاد روابط در جايي كه ارتباطات در آنجا آزاد و مفيد باشد و از لحاظ سنتي به عوض همكاري يك سلسله رقابت ها در آنجا وجود 

زمانيكه . روابط خوب بهترين راهكاري براي جلو گيري از سؤ تفاهم و اختالف ها پنداشته ميشود. چالش باشد داشته باشد، ميتواند يك
اين همه  در معني آن چيزي كه ميخواهيد تفهيم نماييد . صحبت ميكنيد روابط خوب شامل لحن آواز و حركات بدني شما نيز ميشود

 . نقش مهمي دارند
  

ي روحيه همكاري ميباشند و ميدانند كه هر كس چه كارمند رضاكار و چه كارمند با معاش بصورت يكسان استيشن هاي موفق راديو دارا
اگر بين دو شخص و يا دو شعبة استيشن راديوي شما كدام مشكلي وجود داشته باشد، . سهم با ارزشي خود را در استيشن راديو دارند

يعني شما از آنها ميپرسيد فوايد آنها در چنين وضعيت چيست؟ چه بايد . جود داردخيلي ها مهم است تا دريابيم كه چرا چنين اختالفي و
 كرد تا آنها را خرسند سازيم؟ چگونه ميتوانيم آنها را موافق سازيم؟      

  
  )يعني همكاري در يك تيم(رهنمايي ها براي تشويق كار گروهي 

 
 جازه داشته باشد تا در مورد نظريات متفاوت، اجراعات ايجاد يك ماحول حمايت كنندة احترام متقابل جاي كه هركس ا

  . شخصي، ارزشها و اولوليت ها بحث بتواند
  تاكيد بر يك فرهنگ عاري از عيب جويي با تشويق نمودن اينكه به عوض مشكالت باالي راه هاي حل زيادتر تمركز

 . تاكيد براينكه به توافق رسيدن براي همه مفيد است. صورت گيرد
  اهداف براي هر ديپارتمنت و هر وظيفه كه مطابق با مأموريت استيشن باشدايجاد . 
 ساختن يك پالن كاري تا اينكه هر ديپارتمنت وظايف مشخص خود را داشته باشند . 
  اطمينان بخشيدن اينكه سهمگيري همه ديپارتمنت ها و هر شخص در استيشن قابل مشاهده ! شريك ساختن مؤفقيت ها

 . ، استيشن راديو به سهمگيري همه كارمندان ارزش قايل استاست و در مجموع
  اطمينان بخشيدن اينكه شما به مسئولين هر ديپارتمنت ارزيابي هاي منظم، واضح و مفيد را محول ميسازيد و آنها را تشويق

 . مينماييد تا پاسخهاي مشابه را به كارمندان ديپارتمنت هايشان فراهم نمايند
 

  از طريق ابراز نظريات سازنده  تشويق كاميابي ها
 

كارمندان و رضاكاران چي نوع . ارزيابي منظم، واضح و مفيد از كاركردهاي ديپارتمنت ها يا افراد بنام ابراز نظريات سازنده ناميده ميشود
ابراز نظريات سازنده . دتجارب كاري دارند؟ آموختن ازين تجارب ميتواند در برنامه ريزي ها و كارهاي يك استيشن راديو ممد واقع شو

  .   ميتواند باعث دلگرمي و اشتياق در حل مشكالت، شناسايي مشكالت، دست آوردها و تعيين اهداف براي پيشرفت هاي آينده گردد
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 چگونه بازتاب نظريات سازنده بدهيم 
 ! آغاز با اظهار اينكه اعضاي دفتر و رضاكاران چه چيز ها را بدست آورده اند  .1

  توانايي هاي افراد با مثالهاي مشخص؛ چه كاري را انجام دادند كه نتيجه بسيار خوب بود؟شناسايي 
  آغاز كنيد، بخاطريكه اينكار  "الكن"كوشش نكنيد كه ابراز نظر مثبت را با كلمة ! كلمات خود را عاقالنه انتخاب كنيد

 . ابراز نظر مثبت را به منفي تبديل ميكند
 داشته باشيد كه هدف شما اين نيست كه يك شخص را تحقير كنيد، برعكس ميخواهيد او بخاطر ! محتاطانه فكر كنيد

 . را تشويق كنيد تا مهارت ها و اجراات كاري اش را بهتر سازد
 

اينكار به آنها . از آنها بپرسيد اين كار را در آينده براي بار ديگر چگونه انجام خواهند داد. افراد را به سهم گيري تشويق كنيد .2
همچنان اينكار به آنها فرصت ميدهد تا توانايي و ضعف . جازه ميدهد تا براي بار ديگر يك استراتيژي ديگري را انتخاب كنندا

 . هاي خود را شناسايي كنند
اينرا درك كنيد كه شخص ديگر موضوع را چگونه ميبيند و چگونه ميشنود؛ چه پيامي را ميخواهند انتقال . مخلص باشيد .3

 هاي نو را آنها بدست خواهند آورد؟ دهند، چه چيز
در تشريح نمودن اينكه چگونه . حد اكثر سه استراتيژي را پيشنهاد كنيد كه آنها بتوانند براي بهتر شدن كارشان بكار برند .4

 .   بهترشدن كارشان در استيشن راديو تغيير بوجود ميارود، واضح و مشخص باشيد
كمك كنيد تا يك فرد معتقد گردد كه دانش، مهارت و اعتماد بنفس . ببخشيد هميشه صحبت هاي خود را بطور مثبت خاتمه .5

 . دارد تا به كارهايش ادامه دهد و در اجراي يك وظيفة خاص بهتر و بهتر شود
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  راديوي محلي: بخش چهارم
  

برنامه هاي راديويي . در افغانستان، در بين رسانه هاي همگاني راديو يكي از وسيله هاي است كه بيشتر مردم به آن دسترسي دارند
ميتواند به قيمت نسبتاً كم توليد شود، و شنوندگان تنها به يك گيرندة كم قيمت كه برق خود را از بالتي، انرژي آفتابي و يا كوك شدن 

راديو را همه مردمان كه در هر سطح تحصيلي و اقتصادي قرار داشته باشند، شنيده و . گرفته ميتواند، ضرورت دارند توسط هندل دستي
 .    راديو به تعداد زيادي شهروندان اجازه ميدهد تا در بحث هاي راجع به تصميم گيري ها در اجتماعات شان سهم بگيرند. فهميده ميتوانند

  
 :نمود كه چگونهدرين فصل ما بحث خواهيم 

 
  راديوي محلي را تعريف كنيم و فوايد آنرا شناسايي كنيم؛ 
 مردم محل را دخيل سازيم؛ 
 و يك بورد مشورتي مؤثري را ايجاد نماييم.  

 تعريف راديوي محلي
نان ميتواند به اما يك اجتماع همچ. يك اجتماع اكثراً به گروه از مردم اطالق ميشود كه در عين موقعيت جغرافيايي زندگي ميكنند

 .    مردمان اطالق گردد كه مشكالت، منافع، عقايد، مسلك، نظريات اجتماعي، و يا منافع فرهنگي مشترك داشته باشند
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  :دو نوع استيشن هاي راديوي محلي وجود دارد
  

  به اساس موقعيت جغرافيايي، به مردم كه در يك ساحه زندگي ميكنند عرضه خدمات مينمايد 
  سكتور، به مردمان كه داراي منافع مشترك اند عرضه خدمات ميكند، مانند دهاقين در يك ساحه روستايي و يا به اساس

 محصلين پوهنتون در يك شهر
 

 مشخصات اساسي راديوي محلي كدامها اند؟ 
اگر كارمنداني باشد كه  حتي(مردم محل استيشن راديو را اداره ميكنند . در يك استيشن راديوي محلي، جواز بنام مردم محل ميباشد

اين تعريف  در تعداد زيادي مملكت ها بكار برده . و اعضاي اجتماع يعني مردم محل ميتوانند برنامه ها بسازند) براي اجتماع كار ميكنند
  .     شده است

  
انواع . ر ها را پوره كنندبعضي استيشن هاي كه نهايت ميكوشند تا استيشن هاي محلي واقعي باشند شايد نتوانند همه يي اين معيا

ديگري استيشن ها كه مالكيت آن به افراد يا كمپني ها تعلق ميگيرد ميتوانند به اجتماعات محلي خدمات عرضه كنند و مردم محل را 
  .   ا ارزش اندالبته اين نوع استيشن هاي راديو زياد ب. و سهمگيري مردم محل اكثراً براي تجارت آنها مفيد واقع ميگردد. نيز دخيل سازند

 
 :  استيشن هاي محلي از راه هاي مختلف باالي منابع و سهم گيري مردم محل اتكا مينمايند كه ذيالً شامل ميشود

  
  يعني توسط يك بورد مشورتي اداره گردد) جدول زير ديده شود(عرضة خدمات غير انتفاعي باشد . 
 تنوع . (و نظريات گوناگون مردم يك اجتماع نمايندگي كنند، باشد انتخاب اعضاي بورد مشورتي از جمع كسانيكه از شخصيتها

 ) قومي، سن و توازن جنسيت
 انكشاف پاليسي استيشن راديو، تا به مردم محل اجازه دهد كه در تصميم گيري ها رأي دهند و يا اساساً سهيم شوند  . 
 تماع پاسخگو باشد، استفاده از معلومات، گفت و ايجاد برنامه هاي راديوي كه به چالش ها و مسائل نگران كننده  يك اج

 شنود و تحليل ها 
  توانمند ساختن مردم محل در توليد و پيشكش نمودن برنامه ها و اطمينان بخشيدن اينكه تقسيم اوقات برنامه هاي استيشن

 .  راديو به نيازمندي هاي همه گروه هاي مختلف يك اجتماع پاسخگو باشد
  ارائه معلومات در مورد استيشن و مأموريتش به نهاد هاي دولتي و مؤسسات خارجي 

 
   

چي؟غير انتفاعي يعني 
غير انتفاعي به اين معني نيست كه استيشن راديو نميتواند پالن انكشافي تجارتي داشته باشد و يا از اعالنات عايد بدست آورده 

غير انتفاعي يعني همينكه مصارف استيشن برآورده شد، هرگونه عايد اضافي مفاد شمرده نميشود، بلكه پولي است كه بايد . نتواند
 . استيشن راديو سرمايه گذاري شود دوباره بخاطر بهبودي
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  چرا راديوي محلي قدرتمند ميباشد؟
  ،مردم محل را توانمند ميسازد تا صداهايشانرا بلند نمايند و مسائل و پاليسي هاي را كه باالي زندگي هايشان تاثيرگذار است

 .  منتقدانه  تحت آزمايش قرار دهند
 به گروه هاي كه در حاشيه گذاشته شده اند فرصت ميدهد تا صداهايشان شنيده شود . 
 ين المللي را به نيازمندي ها و نگراني هاي مردم محل جلب مينمايدتوجه حكومت هاي محلي، ملي و حتي ب   . 
  شنوندگان را در بوجود آوردن ابتكاراتي كه ميتواند باالي زندگي هايشان تاثيرگذار باشد، مانند انتخابات، صحت، تعليم و تربيه

 . و ايجاد صلح متحرك سازد و اينهمه را به آنها بياموزاند
 م محل جهت سهمگيري در راديوي تانتوانمند ساختن مرد

راه هاي زيادي وجود دارد تا اعضاي يك اجتماع يعني مردم محل را تشويق نماييم كه در رسالت و كاميابي هاي يك استيشن راديو 
  .  سهم بگيرند

  
  :چگونه سهمگيري مردم محل را تشويق نماييم

I.  از نهاد هاي محلي بخواهيد تا براي برنامه ها و نمايش ها نظريه بدهند و اعضاي اين نهاد ها را دعوت نماييد تا در نمايش
بطور مثال، اطفال مكتب ميتوانند بخاطر ساختن يك برنامة هفته وار اطفال خيلي ها  پر انرژي . هاي راديويي اشتراك نمايند

وهنتون و يا جوانان از نهادهاي ديگر ميتوانند نظريه هاي زيادي را براي محتويات و ديزاين و يا محصلين پ. و عالقمند باشند
 .   برنامه ها ارائه نمايند

II.  شنوندگان را به گروه هاي مختلف تنظيم نماييد، مثالً گروپ هاي زنان، بزرگان و جوانان كه بتوانند براي چند ساعتي در
وش دهند و نظريات شانرا بخاطر بهبود برنامه هاي شما ارائه نمايند و يا يك برنامة هفته گرد هم آيند و به برنامة شما گ

  .  جديد بسازند
III.  براي اعضاي اجتماع فرصت كارهاي داوطلبانه را فراهم سازيد تا به استيشن راديو بيايند و تجارب خويش را شريك سازند، و

 .  امه ريزي ها پيشكش كننددر توليد برنامه ها كمك كنند و نظريات شانرا براي برن
IV.  گردهمايي هاي بزرگ را در هر شش ماه يكبار برگزار نماييد؛ در مورد گردهمايي چند روز قبل از برگزاري آن از طريق راديو

محل يا جايي را انتخاب كنيد كه براي همه يافتن آن آسان باشد و جاي فراخ و مناسب باشد تا تعداد زيادي . اطالع بدهيد
در گردهمايي، مدير مسئول استيشن راديو و بورد مشورتي بايد در مورد پيشرفتها، كاميابي ها . تجمع كرده بتوانند مردم محل

سپس مردم محل فرصت خواهند يافت تا نظريات شانرا در مورد حال و آيندة . و مشكالت استيشن به مردم معلومات دهند
 .   براز نماينداين استيشن به بورد مشورتي و مدير مسئول استيشن ا

V.  يك مجلس عمومي ساالنه را كه باالي كارهاي اداري استيشن متمركز باشد، برگزار نماييد و همه مردم محل را دعوت
مجلس ساالنه معموالً شامل انتخابات بورد مشورتي، بحث روي نقش ها و مسئوليت هاي اعضاي بورد، بررسي . نماييد

 . بوديجة اجرائيوي و جمع آوري فند براي آيندة استيشن ميشودمأموريت استيشن، و گزارش ها در مورد 
VI.  اعضاي بورد مشورتي را تشويق نماييد تا منحيث نمايندگان عمل كنند و ديگر مردم محل را بخاطر كارهاي داوطلبانه و

 . شريك ساختن منابع با استيشن دعوت كنند
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  تشكيل يك بورد مشورتي مؤثر
بورد مشورتي بوجود ميايد تا به نمايندگي مردم محل اسيتشن راديو را . تشكيل نمودن يك بورد مشورتي بايد محتاطانه صورت گيرد

و نيز در پايداري . بورد مشورتي استيشن را كمك ميكند و همچنان استيشن را به ارزشها و مأموريتش متمركز نهگميدارد. حمايت كند
اعضاي بورد مشورتي وقت و تجارب خود را وقف مينمايند، و ميتوانند مدير مسئول راديو را كمك . ا مينمايداستيشن نقش مهمي را ايف

 .   كنند تا فند و منابع ديگري را از مردم محل بدست آورد
  

 مشخصات يك بورد مشورتي مؤثر
 همه اعضاي بورد مشورتي بايد روحيه خدمت به مردم را داشته باشند :روحيه . 
  افزايش در تعداد اعضاي بورد، رسيدن به يك توافق را به . معموالً بورد مشورتي داري هفت تا نو عضو ميباشد :اعضاتعداد

 . مشكل دچار ميسازد
 عضويت بايد انعكاس دهندة توازن در موارد ذيل باشد. بسيار زياد مهم است توازن: 

 مردان و زنان 
 نهاد هاي مختلف اجتماعي و منافع 
  سنين مختلف و مليت هاي مخلتف 

 بايد كوشش گردد تا اطمينان داده شود كه استيشن راديو يا . مقصد موجوديت بورد مشورتي بايد واضحاً تعريف گردد :تمركز
 .  عضويت بورد بمقاصد اسفتادة شخصي بكار نميرود

 همه اعضاي بورد بايد جداً متعهد به مأموريت و اهداف استيشن باشند :تعهد .  
 البته به ) حقوقي، اجرائيوي، مالي و غيره(آنها بايد متمايل باشند تا دانش و تجارب خود را باهم شريك سازند  :ظرفيت

 نمايندگي از استيشن راديو 
 آنها بايد وقت داشته باشند تا در مجلس ها حضور يابند و باالي وظايف و مسائل در اوقات ديگر كار  :قابل دريافت بودن

  . كنند
 در مورد اينكه چطور استيشن راديو ميتواند اهداف شرا  به آنها بايد تمايل داشته باشند تا پيشنهادهاي مسئوالنه اي را  :الهام

  . بهترين وجهه بدست بياورد، ارائه نمايند

 
   

درك نيازمنديهاي يك . يك بورد مشورتي بخاطري مفيد است كه ميتواند استيشن راديو را در درك بهتر اجتماع كمك كند”
بورد مشورتي . اجتماع براي يك شخص خيلي ها دشوار است از همين لحاظ موجوديت يك بورد مشورتي بسيار كمك كننده است

آنها از پنج ولسوالي كه در تحت پوشش راديوي ما قرار . وانان و بزرگان ميباشدما هشت عضو دارد، كه متشكل از زنان و مردان ج
اعضاي . اعضاي اين بورد از هر چهار زبانهاي محلي پشتو، دري، ازبكي و تركمني نيز نمايندگي ميكنند. دارد، نمايندگي ميكنند

ي فعلي را گوش ميكنند و به استيشن راديو در مورد برنامه ها بورد نظريات جديدي شانرا براي برنامه ها ارائه ميدارند، آنها برنامه ها
  “ .ابراز نظر ميكنند و نيز نظريات شانرا براي بهبود برنامه ها ارائه مينمايند
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   :نقشها و وظايفي كه بطور جمعي توسط همه اعضاي بورد شريك ساخته ميشود
 

  براي جمع آوري فند و توسعه تجارت) بشمول اعالنات(طرح مقررات و استراتيژي ها 
  هاي استخدام و ادارهمنظوري پاليسي 
 ساختن رهنمود ها براي توليد برنامه، ارائه بازتاب نظريات در مورد محتوي 
  طرح اصول رفتاري براي بورد مشورتي 
 آماده ساختن يك راپور ساالنه راجع به دست آوردها، چالش هاي استين و نيز در مورد درسهاي آموخته شده 
 ان داده شود كه عايدات چگونه بدست آمد و چگونه به مصرف رسيدآماده ساختن يك راپور مالي ساالنه تا نش 
  مجلس با دونرها  
  ميانجيگري در صورت ضرورت براي حل ساختن اختالف ها در استيشن راديو 

 
 نقش ها و وظايف اعضاي بورد بطور جداگانه

  
 رئيس بورد مشورتي 
 ساختن آجندا هاي مجالس بورد با مشورة مدير مسئول استيشن 
 ت نمودن مجالس بورد و تشويق نمودن بحث بين اعضارياس  
 ايجاد هماهنگي ميان بورد مشورتي و بخش اداري استيشن 
 بازديد هاي منظم از استيشن جهت مالقات با مدير مسئول استيشن 
 اقدام براي ارزيابي برنامه هاي استيشن 
 استيشن  ايفاي وظيفه منحيث سخنگوي مردم محل و به نمايندگي از بورد مشورتي و 

  
 منشي بورد مشورتي 

 آجندا هاي مجالس را تايپ نموده و توزيع مينمايد .  
 يك سيستم منظم دوسيه بندي را براي اسناد هاي مالي و برنامه ها ايجاد و از آنها نگهداري ميكند  . 
  يك گزارش تايپ شده در مورد آجندا، بحثها و تصاميم كه در (يادداشت هاي مختصر جلسات را آماده ساخته و توزيع مينمايد

 ) هر مجلس اتخاذ ميگردد
 رئيس بورد را در كارهاي مربوطه معاونت ميكند .  

  
 خزانه دار بورد مشورتي

  مينمايد، بشمول بوديجة جاري، داد و ستد روزمره و ماهوار اسناد مالي استيشن راديو را آماده ميسازد و از آن نظارت 
 اطمينان ميدهد كه استيشن راديو قوانين ماليات را مراعات مينمايد و فيس جواز را ميپردازد .  
 با كمك مدير مسئول استيشن راديو بوديجه هاي آينده را آماده ميسازد و پيشنهاد ميكند . 
 الح ميبيند، باز ميكندحساب بانكي را همانطوريكه بورد ص. 
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 اعضاي بورد مشورتي
 در مجلس هاي بورد سر وقت حاضر ميشوند. 
 ابراز نظريات و كمك هاي شانرا فراهم مينمايند.  
 فعاليت هاي جمع آوري فند را تعقيب، پيشنهاد و كمك ميكنند . 
 اجراعات كاري بورد و استيش راديو را بررسي ميكنند 
  به بورد و استيشن راديو تعهدات جدي خويش را ميسپارنددر بحث ها شركت ميكنند و 

 
  چگونه بورد مشورتي مدير مسئول استيشن را كمك ميكند

 
 اگر اعضاي بورد مشورتي متشكل از افراد گوناگون باشد و از همه مردم محل  :با كمك در جلب اعتماد مردم محل

يك تهداب با . بصورت درست نمايندگي كند، براي مردم محل آسان خواهد بود تا باور كنند كه استيشن براي آنها كار ميكند
 .  اعتماد، براي مدير مسئول يك استيشن كار را آسان ميسازد

 
 بسياري از دونرها براي تمويل پروژه ها شرايط وضع ميكنند و در مورد  :افي و دونر هاجلب توجه مؤسسات انكش

يك بورد مشورتي كه باالي اداره و مديريت شفاف در . اينكه پول هايشان چگونه به مصرف خواهد رسيد، زياد فكر ميكنند
 .    و مديريت مسئوالنه در نزد دونرها ميباشد يك استيشن راديو و گزارشدهي مالي دقيق زياد تاكيد ميورزد، نمايانگر اداره

 
 بورد مشورتي ميتواند منحيث يك گروپي متشكل از افراد كه مدير مسئول استيشن  :ايفاي وظيفه منحيث يك منبع

 .  بتواند از آنها بخاطر دانش و تجارب شان كمك بخواهد، قابل دسترس باشد
 

 بورد مشورتي از كارهاي روزمرة استيشن دوري جسته و به  :ميانجيگري و حل اختالف ها در داخل يك استيشن
اما بعضي اوقات نظر به ضرورت بورد . مديرمسئول، كارمندان و رضاكاران اجازه ميدهد تا مستقالنه كارهاي شانرا انجام دهند

  .  مشورتي ميتواند براي حل اختالفات در بين اداره، كارمندان و رضاكاران توصيه هاي را پيشكش نمايد
 

 اصول رفتاري مجلس بورد مشورتي
زمانيكه بورد مشورتي مجلس ميگيرد، جهت سازماندهي مجلس چندين مقررات معياري بايد مد نظر گرفته و به اعضاي گروپ كمك 

  .  كند تا بطرف موضوعات مهم حركت كنند
 

براي هر . ورد بحث قرار گيردعبارت از يك فهرست نوشته شدة موضوعات است كه در جريان مجلس بايد مآجندا يك  .1
آجنداي يك مجلس چند روز قبل از مجلس با استفاده از توصيه هاي اعضاي بورد . موضوع يكمقدار وقت تعيين ميگردد

 .  آجنداي هر مجلس در شروع مجلس منظور ميگردد. مشورتي و مدير مسئول استيشن نوشته ميشود
رئيس اطمينان حاصل ميكند كه به هر . ر مجلس را بطور منظم پيش ميبردآجندا را تهيه نموده و تعقيب ميكند، و ه رئيس .2

 . كس فرصت مناسب داده شود تا در مجلس صحبت كند و نظرياتش را ابراز نمايد
اين . از جريان مجلس عبارت از يك ريكارد تحريري بحث ها و تصاميم نهايي در يك مجلس ميباشد يادداشت مختصر .3

اين يادداشت ها براي مجالس بعدي منحيث منبع بكار ميرود، اما نيز . تيشن راديو به حساب ميروديادداشت ها مدارك مهم اس
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منشي . منشي بورد در جريان مجالس يادداشت ميگيرد و بعداً آنرا تايپ مينمايد. بورد را در قبال تصاميم اش جوابده ميسازد
اين يادداشت ها . يك كاپي يادداشت مجلس قبلي را به هم اعضاي بورد توزيع مينمايد –بورد قبل از آغاز مجلس بعدي يك 

بايد توسط اعضاي بورد به خوانش گرفته شود و اطمينان حاصل گردد كه بحث ها و تصاميم شان بصورت درست انعكاس 
  .     داده شده است

 
يعني كلمات و الفاظ مناسب را . برخورد نمايند هدر جريان مجلس به طريقة مسلكي و مؤدبانهمه اعضاي بورد بايد  .4

همچنان پذيرش تصاميم گروپ كه با نظريات يك فرد . بكار برند، سخنان ديگران را قطع نكنند و نظريات مختلف را بپذيرند
  . در تناقض باشد، الزمي ميپندارد

  
  بورد مشورتي و جلوگيري از اختالف
ختالفات استيشن راديو كمك كرده ميتواند، اما از سوي ديگر برخورد بورد مشورتي نيز ميتواند عليرغم اينكه بورد در ميانجيگري و حل ا

  :بخاطر جلوگيري از چنين اختالف، اعضاي بورد ميتوانند. سبب ايجاد اختالف گردد
  

بايد طوري ) رسمي و رضاكار(كارمندان استيشن راديو . ابراز نظريات كارمندان و رضاكاران را با جبين باز بپذيرند .1
اگر بورد . احساس كنند كه بورد مشورتي تجارب و نظريات شانرا در پيشرفت و برنامه سازي استيشن با ارزش ميشمارد

ن حالت در چني. مشورتي به تنهايي يك تصميمي را نهايي ميسازد، اينكار دلگرمي كارمندان را نسبت به كارشان كم ميسازد
 .  كارمندان از پيشرفت باز ميمانند كه تاثير مستقيمي باالي پايداري و دوام استيشن دارد

اينرا درك كنند كه مسئوليت پيشبرد كارهاي روزمرة استيشن را بورد مشورتي نداشته بلكه اين  .2
كارهاي روزمرة  اگر بورد مشورتي و يا يك عضو آن در .مسئوليت به دوش مدير مسئول استيشن راديو ميباشد

در صورت بروز يك اختالف كه به ميانجيگري . استيشن بيش از حد دخالت كنند، بيطرفي و استقالليت آنها زير سؤال ميرود
  . بورد نياز داشته باشد، احتمال كم ميرود كه بورد قادر باشد آن مشكل را مؤفقانه حل نمايد

بود تا يك بوردي را تشكيل نماييم كه مهارت هاي اعضاي  هميشه خوب خواهد. از تضاد منافع اجتناب صورت گيرد .3
اما محتاط باشيد كه اين . بطور مثال، عضويت يك محاسب در بورد در تنظيم نمودن بوديجه كمك ميكند. آن مفيد باشد

تا استقالليت مقصد بورد اينست . عضو بورد نميتواند از مديرمسئول و يا كارمندان استيشن توقع نيكي متقابل را داشته باشد
بورد ميتواند يك پاليسي سخت گيرانه اي را بر ضد تضاد . استيشن را مصئون نگهدارد، نه اينكه آنرا به خطر مواجه سازد

  .  منافع، طرفداري، و خويش و قوم پرستي وضع نمايد
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  ساختن برنامه هاي قوي: بخش پنجم
  

افغانان . ميتوانند از طريق رسيده گي به معضالت مهم، يك نقش مثبت و قوي را در يك جامعه ايفا نمايندافغانان معتقد اند كه رسانه ها 
آنها  ميخواهند كه رسانه ها اقتصاد و فعاليت هاي . از رسانه ها خواهان اند كه اتحاد ملي و فرهنگ اصيل افغاني آنها را ترويج دهند

آنها همچنان از رسانه ها انتظار دارند كه منحيث ديده بانان . كاميابي هاي افغانان را تجليل كنندبازسازي افغانستان را به تحليل گرفته و 
. اما وظيفة رسانه ها فراتر از فقط آگاهي دهي و تحليل است 1.حكومت عمل نموده و در رابطه آگاهي مخاطبين خويش را افزايش دهند

شان، توقعات تفريحي شنونده گان خود را با نشر همچو برنامه ها نيز برآروده مثالً راديوي هاي محلي در پهلوي ساير فعاليت هاي
زمانيكه يك راديو به نيازمنديهاي محل تحت پوشش خويش جوابده تمام شود، شنونده گان آن محل آنرا تشخيص نموده و . ميسازند

تنها موجوديت يك راديو و نشر برنامه هاي آن بدين ! يدبياد داشته باش. منحيث يك جز با ارزش  خانه ها و زنده گي شان آنرا ميپذيرند
 . بلكه مردم زماني يك راديو را ميشوند كه برنامه هاي مؤثر و با كيفيت را بنشر رساند. معني نيست كه شنونده گان بايد حتماً آنرا بشوند

 
   

                                                            
   com.altaiconsulting.www. 2010گزارش رسانه هاي افغانستان . ادارة التاي. 1
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  :در اين بخش ما بحث ميكنيم كه چگونه
 

  كردراديو را منحيث يك رسانه تعريف و تشريح. 
 اجتماع را در برنامه ها دخيل ساخت. 
 فارمت برنامه ها را طرح نمود. 
 شنونده گان را سروي نمود و به مخاطبين گوش فرا داد. 

 
 :دانستن اينكه راديو چيست

منحيث يك راديو "قبل از اينكه مفكوره ها و رهنمود ها پيرامون برنامه سازي را به بحث بگيريم، بياييد كه بيشتر با مشخصات يك 
 .آشنا شويم "رسانه

 
خواندن خبر پيروزي تيم كركت افغانستان در يك روزنامه به اندازة شنيدن آن با هلهله و تجليل اين  :راديو وصل كننده است

، توانايي رساندن صوت ها، صداها و احساسات به سمع شنونده گان. پيروزي توسط عالقمندان كركت از طريق راديو، هيجان انگيز نيست
 . طوريكه گويا با آنها مخاطب است راديو را يك وسيلة وصل كننده ميسازد

تلويزيون داراي تصاويري است كه يك گزارش يا مطلب را همراهي ميكنند و به همين ترتيب روزنامه نيز : راديو تصاوير را مجسم ميكند
م گردند، آنها نيز ميتوانند حس تخيل شنونده گان را اگر برنامه هاي رادويي بطور درست تنظي. بعضي اوقات داراي عكسها ميباشد

  .برانگيخته و از طريق تركيب دقيق كلمات، صوت ها و لحظات خاموش، تصاوير را در اذهان آنها مجسم سازد
 

با كمال . دكلماتي را كه ما در يك راديو بكار ميبريم بايد مانند گفتار عاميانه مان ساده باشن :راديو داراي يك نماي عاميانه است
تاًسف اكثر اسكرپيت نويسان در راديو ها اين موضوع را فراموش ميكنند و بعوض كلمات ساده  كلمات مشكل و بسيار زياد ادبي را بكار 

 .ميبرند
 

را در  راديو نميتواند مانند روزنامه ها، گزارشات را كامالً پر از حقايق و آمار سازد و يا عبارات :زبان راديو يك زبان ساده است
براي اينكه صحبت گوينده گان در جريان نشرات به ساده گي قابل فهم باشد، آنها بايد به . جمالت طويل و پچيده با هم وصل نمايد

در صورت كه شنونده نتواند يك مطلب را در فرصت نخست كه آنرا ميشنود بفهمد، شانس دوباره رجوع به آن . زبان مردم عام تكلم كنند
هنگام نوشتن سكريپت برنامه هاي راديو، اين را بايد به خاطر داشت كه مردم فقط يكبار يك مطلب را ميشنوند و . ندارد و شنيدن اش را

وضاحت : وضاحت، عامل كاميابي راديو است. آنرا هم در حالي كه مشغول اجراي فعاليتهاي ديگر مانند آشپزي و يا راندن موتر ميباشند
 .و انتخاب كلماتساختار گزارش، ساختار جمالت 

 
 .راديو ميتواند در مقابل رويداد ها، گزارشات و بحث روي مطالب در عين زمان وقوع آنها سريعاً واكنش نشان دهد :راديو سريع است

 دخيل ساختن اجتماع تان در برنامه هاي تان
ضي ديگر جهت تفريح ويا شنيدن اخبار بعضي ها جهت آموختن يك چيز جديد و بع. مردم مختلف روي داليل مختلف راديو را ميشنوند

تعداد ديگري ممكن عين . تعداد از مردم يك برنامة معين را بخاطر ميپسندند زيرا موضوع آن برايشان قابل تاييد است. اينكار را ميكنند
 .برنامه را باوجود مخالف بودن با موضوع آن، صرف جهت كنجكاوي در مورد نقطة نظر شنونده گان ديگر بشنوند
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  رهنمود ها براي برنامه سازي
 
 :منحيث يك فرد محلي فكر كنيد .1

 مسايل و موضوعاتي سياسي ايكه بطور مشخص با اجتماع شما ربط داشته باشند، براي مردم اجتماع تان مهم اند. 
 ممثلين مصاحبه با . فرهنگ به اشكال مختلف به تمثيل گرفته ميشود، مثالً موسيقي محلي، رقص، شعر، تياتر و قصه گويي

 .محلي و ثبت پارچه هاي موسيقي و تياتر ميتواند روشهاي بسيار خوب براي تبارز فرهنگ محلي باشند
 مردم اجتماع شما به كدام زبانها و لحجه ها تكلم . فرهنگ را همچنان ميتوان در زبانهاي اكثريت و اقليت مردم مالحظه نمود

  متنوع هستند؟ميكنند؟ آيا برنامه هاي شما جامع اند؟ آيا آنها 
   

 
    نوازنده گان و آواز خوانان افغان در جريان كنسرت در شهر كابل          

 
 :اتحاد در تنوع .2

 چگونه ميتوانيد اينرا مطمئن سازيد كه برنامه هايتان . مردم اجتماع شما داراي تعداد زيادي از افكار و نظريات مختلف ميباشند
 بطور عيني و بدون جانبداري پيشكش نمايد؟چندين ابعاد يك مسئله و يا بحث را 

  براي نشر صداها و نظريات متنوع شما الزم داريد كه تمام سكتور ها، جنسيت ها، سابقة اقتصاد اجتماعي، اقوام و نژادهاي
اختصاص آيا وقت كافي را شما براي اقليت ها، زنان و جوانان در نشرات تان . موجود در اجتماع تانرا در آنها مد نظر گيريد

 ميدهيد؟ 
 
 :ديالوگ و ديموكراسي باهم يكجا واقع ميشوند .3

 آيا برنامه هاي شما زمينة يك صحن آزاد را براي . مشورت و ديالوگ نقطة محوري هر نوع روند ديموكراسي را تشكيل ميدهد
 .مردم اجتماع تان جهت بحث پيرامون موضوعاتي كه براي اجتماع آنها مهم اند، مساعد ميسازد

 ام ما براي اينكه چگونه اجتماع خويش را از نظر صحي، حفظ الصحه، سركها، زيربناها، معارف، و اقتصاد بهبود بخشيم هركد
راديو يك صحن بسيار عالي را براي بحث دسته جمعي، شناسايي راهاي حل و اتخاذ . داراي مفكوره هاي مختلف هستيم

 ! تدابير فراهم ميسازد
 



كتاب راهنما براي افغانستان – ايجاد يك استيشن راديويي محلي  
آغاز بكار: بخش اول  

55 

ساختن برنامه هاي قوي: پنجمبخش   

 مگيري در برنامه هاي راديوترغيب مردم اجتماع براي سه
راديو سهمگيري مردم اجتماع در برنامه هاي خويش . مردم اجتماع تان مهمترين نگراني و در عين حال بزرگترين منبع راديويتان هستند

 :را به اشكال مختلف محيا ميسازد
  
جوانان، گروهاي زنان و معلولين و معيوبين نهادهاي رضاكار اجتماعي كه براي : مردم اجتماع سازنده گان برنامه هاي راديو اند .1

 3نقش رضاكاران را در بخش . خدمت مينمايند منابع اندك ولي بسيار غني جهت تاًمين تنوع در محتويات راديو محسوب ميگردند
 .اين كتاب ببينيد

 
تماعي جنبة بشري داده و آنرا در راديو برنامه هاي را در مورد زنده گي شهروندان عادي  توليد و نشر ميكند كه به يك موضوع اج .2

اين نوع برنامه ها معموالً حكايتي يا تشريحي بوده و ميتوانند حاوي توصيه ها عملي، معلومات و راهاي . عمق اجتماع فرو ميبرند
 .حل توسط كارشناسان محلي از اجتماع مربوطه باشند

 
 "استفاده از تكنيك قصه گويي حكايت يك قرباني بي بوده كه با  سالم وطنداريك برنامة هفته وار صحي در  "جان جور

اين برنامه با پيشكش يك خبر صحي و يك گزارش . خبري كه شكار روشهاي معالجة عنعنوي گرديده است را بيان ميكند
بعداً برنامه بيشتر روي قصة بيمار ازطريق مصاحبه با او، با اعضاي . كوتاه پيرامون يك انكشاف بزرگ طبي آغاز ميگردد

 .خانواده  و داكتر معالج اش پيچيده و با توصيه هاي صحي اختتام ميابد
  
اين برنامه ها ميتوانند جدي، ويا شاد و . مردم اجتماع نظريات شانرا از طريق برنامه هاي تليفوني با همديگر شريك ميسازند .3

مهم محلي و ايجاد ارتباطات ميان راديو و  برنامه هاي مذكور نشر صداها و نظريات متنوع ، تمركز باالي مسايل. تفريحي باشند
 .شنونده گان اش را فراهم مينمايد

  
 اين برنامه يك بحث خوشايند . استسالم وطندار دقيقه يي در  30ر خبره، عنوان از يك برنامة ګگپ دهقان ويا د بز

ميان يك دهقان و يك كارشناس كشاورزي را برقرار ساخته كه در جريان آن تماس هاي تليفوني شنونده گان نيز بنشر 
پرسش شنونده گان بنشر رسيده و در ميان آن يك آهنگ كوتاه و شوخي آميز در  6الي  5دراين برنامة نيم ساعته .  ميرسد

 . زنده گي روستايي پخش ميگرددمورد دهقاني و 
  
آشكار سازي . راديو يك رسانة پيشتاز بوده و مسايل محلي كه باالي زنده گي مردم محل اش تاثير گذار باشند را آشكار ميسازد .4

را گزارشات متعاقب ميتوانند حسابدهي و راهاي حل دراز مدت را ترويج نموده و شنونده گا ن . مسايل جز يك پروسة طويل ميباشد
يك نقش حياتي رسانه ها اينست كه يك پل را براي گفت وشنود ميان مردم . اطمينان بخشند كه نگرانيهاي آنها با اهميت ميباشد

اين پل براي بوجود آوردن يك تغيير دوامدار اجتماعي . اجتماع، مقامات محلي، پاليسي سازان و ساير مراجع ذيربط ايجاد نمايند
 .ضروري است

  
 اين برنامه در مورد   .واليت خوست است "پيغام ېد سول"، عنوان از يك برنامة هفته وار در راديوي ېكمنخلك او وا

مبني بر اطالع تليفوني شنونده گان، پرديوسر برنامه از مربوطات يك ناحيه . راهاي حل براي مشكالت محلي كاوش مينمايد
ميكند و بعد از آن جهت اخذ پاسخ به مقامات حكومتي و سران  بازديد نموده و همراي باشنده گان و بزرگان محلي مصاحبه
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از . اكثراً چندين برنامه بايد توليد و نشر گردد تا اينكه مقامات به يك مشكل محلي رسيده گي كنند. اجتماعات مراجعه مينمايد
ي ساالنه از هم جدا گرديده جمله دستاورد هاي اين برنامه يكي هم ساختن يك پل ميان دو اجتماع بود كه توسط سيالب ها

 .بودند
 
 ”عنوان از يك برنامة محلي است كه شهروندان را با مقامات و سراي محلي وصل “ات، چاره جويي و يا الره چاره-فكس ،

از طريق اين برنامه سالم وطندار در همكاري با راديو هاي همكار اش تالش ميكند تا براي مشكالت محلي راهاي . مينمايد
بعداً . برنامه مذكور يك موضوع را مطرح ساخته و جهت حل آن تعهد مقامات ويا ساير مراجع ذيربط را اخذ مينمايد. حل بيابد

سالم وطندار اين برنامه را به سطح ملي توليد و نشر نموده و . برنامه بطور منظم موضوع را تا زمانيكه حل شود پيگيري ميكند
ي توليد ميكند كه بعد از تبديل نمودن آنها به پكيج آنها را در شبكه ملي بدست راديوي همكار اش آنها را به سطح محل 9

 .نشر ميسپارند
 
مردم محل اين برنامه ها را پيشنهاد مينمايند ويا هم از طريق نامه ها، تماسهاي تليفوني زنده با ارائة نمودن گزارشات كوتاة، شعر،  .5

 .البته تماسهاي از قبل ثبت شدة آنها نيز در اين برنامه ها نشر ميگردند. ميگيرندفكاهات ويا آهنگهاي فرمايشي، در آنها سهم 
  نامه هاي را كه شنونده گان به اين برنامه ارسال . بدخشان است راديو آمويجواب به نامه ها، عنوان از يك برنامه در

نامه  10در هر برنامه تقريباً . اشندميدارند حاوي اشعار، طنز هاي خندآور، آهنگ هاي فرمايشي و خاطرات شخصي، ميب
شنونده گان نامه هاي شانرا در صندوقهاي كه در نقاط مختلف محل مربوطه واقع اند ميندازند و آنها . بخوانش گرفته ميشود

ه راديو بعضي اوقات راديو آنعده از شنونده گان خود را كه بيشترين نامه ها را ب. بعداً توسط كارمندان راديو جمع آوري ميشوند
 .ارسال ميدارند، منحيث مهمان به  اين برنامه دعوت ميكند

   
اين گروه ميتواند جهت بهبود برنامه . يك گروة منظم شنونده گان ميتواند تمام مردم اجتماع شانرا در برنامه هاي راديو سهيم سازند .6

 .راديو شريك سازندها و عيار ساختن آنها با نيازمنديهاي مردم اجتماع، پيشنهادات خويش را با 
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 :يك برنامه از راديوي خود ما

 
 

 :تشخيص تمركز يا هدف برنامة تان
هدف يك برنامه ميتواند ايجاد يك تغيير در . هنگام طرح يك برنامه و يا انتخاب محتويات آن، تشخيص تمركز و يا هدف آن مهم است

تمركز يك . قصد فراهم نمودن آگاهي بهتر را براي مردم محل اش داشته باشد برنامة ديگر ممكن. رفتار مردم محل مربوطه آن باشد
حقايق، معلومات، مصاحبه ها، گزارشات، . برنامة سوم، ميتواند روي سرگرم ساختن مردم يا بعبارة ديگر ايجاد تفريح براي مردم باشد

م با نقطة تمركز آن ارتباط داشته، سبب ارزيابي موضوع توسط آهنگ ها ويا اشعاري را كه شما شامل هر برنامه ميسازيد بايد بطور مستقي
  .شما شده و در كل، برنامه را بهبود بخشد

 
زمانيكه راديو آمو نشرات اش را آغاز نمود، مردم محل نميخواستند نظريات شانرا از طريق آن بيان نموده و در مباحثات : فيض آباد

 .زندة برنامه هاي اش سهم بگيرند
صحبت در مايكروفون حراس داشته و فكر نميكردند كه اين حق آنان است تا به گفتة مسئوول راديو، عبدالستار حق جو، مردم از "

 ".افكار و نظريات خود را در مورد مسايل مورد بحث، بيان دارند
 

پرسش از مردم و "اولين برنامة كه توسط راديو آمو بدست نشر سپرده شد، يك برنامة هفته وار تماسهاي تليفوني زنده تحت عنوان 
طول زماني . حاال تعداد عالقمنداني كه خواهان اشتراك در برنامه هاي اين راديو اند بينهايت زياد شده است. بود "ينپاسخ از مسئوول

 .دقيقه افزايش يافته است 90دقيقه بود ولي حاال نسبتي تقاضاي فراوان شنونده گان به  20اين برنامه در اپتدا 
 

م محل مهم پنداشته ميشوند، راديو از شنونده گان اش ميخواهد تا پيشنهادات شان بمنظور ترويج مباحثه باالي مسايلي كه براي مرد
. طي سالهاي متمادي به مطالب مختلفي در اين برنامه پرداخته شده است. براي انتخاب نمودن مطالب را به راديو پيشكش كنند

مقامات . ا توسط حكومت و خشونت هاي داخليمثالً، صحت مادران، نقش جوانان در جامعة مدني، زنان كارگر، مصارف بودجه ه
حكومتي و مسئوولين نهاد هاي جامعة مدني غالباً در اين برنامه منحيث مهمان اشتراك ورزيده و به تماسهاي تليفوني شنونده گان 

 .پاسخ ارائه ميدارند
 

 .گيرنده گان ميباشد به قول آقاي حق جو،هدف كلي اين برنامه وصل نمودن مردم محل با پاليسي سازان و تصميم
مثالً اخيراً اين . ولي در عين حال برنامة مذكور سعي مينمايد كه نيازمنديهاي اجتماعي و چالشهاي محلي جدي را نيز شناسايي كند

برنامه روي گراف مرگ و مير مادران در واليت بدخشان كه شامل بيشترين واقعات  مرگ و مير مادران به سطح افغانستان ميباشد، 
او ميفزايد كه ما كوشش ميكنيم تا حكومت . حق جو ميگويد كه ما از حكومت ميخواهيم تا در اين رابطه جوابده باشد". ركز نمودتم

 ".اينرا بداند كه در واليت بدخشان براي زنان كار كافي صورت نگرفته است
 

كه در برنامه هاي راديو سهم گرفته روي مسايلي كه  اين برنامه هاي راديو آمو مردان، زنان، جوانان و بزرگان را ترغيب نموده است
حق جو ميگويد كه ما خواستيم  مردم تشويق كنيم تا در مباحثات محلي شان سهم گرفته و  ". برايشان با اهميت اند بحث كنند

 ".آزادنه صحبت نمايند
 

 .در شهر فيض آباد واليت بدخشان تاًسيس گرديد 2004راديو آمو در سال 
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 نقطة تمركز برنامة تانرا براي مخاطبين تان واضح نگهداريد
بريد، پس بايد در در صورت كه شما خواهان ايجاد يك تغيير در رفتار مردم باشيد و يا هم سطح آگاهي آنها را پيرامون يك موضوع بلند ب

ارائة معلومات ذيربط براي شنونده گان تان ميتواند كمك بخش . مورد اينكه چه را ميخواهيد از طريق برنامه تان بدست آريد، فكر كنيد
دي را دسترسي به معلومات دقيق و آگاهي بيشتر در مورد يك موضوع يا وضعيت ميتواند شنونده گان را الهام دهد تا رفتار جدي. تمام شود

  .اختيار كنند و طرز سلوك خويش را تغيير دهند
  

 :تغيير در سلوك مردم را ميتوان بطور بهتر در سه مرحلة ذيل ارزيابي كرد
 
 .يعني معلومات  كه مردم بعد از شنيدن يك برنامه آنرا با خود نهگداشته و ميتوانند از آن استفاده نمايند :آگاهي .1
يعني اختيار نمودن يك طرز فكري توسط مردم و يا دست دادن يك احساس به مردم بعد از آنكه آنها در مورد يك موضوع  :رفتار .2

 .آگاهي حاصل ميكنند
يعني تغيير كه ميتواند در نحوة برخورد مردم با مسايل مختلف از سبب آگاهي و طرز رفتار جديد را كه به خود اختيار نموده  :سلوك .3

 2.وداند، ايجاد ش
  

در پايين مثالي از يك برنامة راديو سالم وطندار است كه باالي ترغيب زنان جهت كانديد نمودن خويش در انتخابات  اخير شوراي 
 .واليتي، تمركز داشت

 

                                                            
  2006بلجيم، : جستجوي منافع عمومي "يك رهنمود: راديو جوانان براي صلح سازي": ميخايل شپلر 2

 بلند بردن سطح آگاهي زنان افغان در مورد حكومت

حتي يك زن هم خود را براي انتخابات شوراي واليتي واليت كشور  8در مورد اينكه در  2009مي  1بعد از هشدار گزارش مورخ 
راجستر نكرده است، سالم وطندار فوراً تعداد از گزارشات، مصاحبه ها و يك كمپاين آگاهي دهي را جهت تاكيد روي اين موضوع 

 .توليد و نشر نمود

 .يتي راجستر كردندكرسي در شوراهاي وال 124زن  از سراسر كشور خود را براي  342بعد از گذشت يك هفته، 

ما احساس ميكنيم كه رسانه ها يك نقش بسيار زياد مهم را در پروسة : مسعود فريور، مسئوول راديو سالم وطندار ميگويد"
افغانستان طي هشت سال اخير گامهاي بزرگي را در راستاي تاًمين سهم مساويانه . ديموكراتيك انتقالي افغانستان بازي ميكنند

هدف . رداشته است، اما شورش روز افزون مؤقف زنان را در اين مورد تهديد نموده و در معرض خطر قرار ميدهدزنان در سياست ب
از انتخابات، تعيين رهبري و مسير آيندة كشور است، بناً ما چنين احساس كرديم كه تشويق زنان جهت اشتراك دراين پروسه مهم 

  ".است

  www.internews.org :ويبسايت انترنيوز: منبع
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 :مخاطبين مورد هدف
مخاطبين مورد هدف عبارت از همان گروة . پروديوسر يك راديو بايد تصميم بگيرد كه مخاطبين مورد هدف راديو اش بايد كي باشد

مشابه  اين مخاطبين معموالً مردمي اند كه داراي عقايد و ارزشهاي. مردم است كه شما ميخواهيد آنها را شنونده گان راديوي تان بسازيد
 .بوده، و همچنان دچار چالشها و كشمش هاي مشابه اند ويا هم در محيط مشابه كار و زنده گي ميكنند

  
  :هنگام طرح يك برنامه براي مخاطبين مورد هدف، پرديوسر بايد موارد ذيل را مد نظر گيرد

 
 كساني را كه ما ميخواهيم اين برنامه را بشنوند، كيها اند؟ 
 آنها اين برنامه را بشنوند؟ چرا ما ميخواهيم كه 
 كدام موضوعات براي آنها اهميت دارد؟ 
 چگونه آنها صحبت ميكنند؟ 
 چه ميتواند آنها را بخنداند؟ 
 چه ميتواند آنها را به سخن گفتن و وبازتاب وا دارد؟ 

 

  
  راديو زهره در واليت كندز     

  
گرفتن اين كمك ميكند كه چگونه بايد در آن برنامه صحبت شود، تشخيص مخاطبين مورد هدف يك برنامه، پروديوسر آنرا در تصميم 

اينكار زمينه را براي راديو . كدام كلمات بكار رود، چه نوع موسيقي بايد پيشكش گردد و چه قسم موضوعات بايد به بحث گرفته شود
ر گروها و شنونده گان خود را از نظر ولي نه به اين معني كه ساي. مساعد ميسازد كه توجة يك گروة معين مردم  رابخود جلب كند

 .بيندازد



كتاب راهنما براي افغانستان–ايجاد يك استيشن راديويي محلي 

60 

ساختن برنامه هاي قوي: پنجمبخش

 ”اين برنامه هر هفته دو مرتبه . در مورد زنان و دختران جوان افغان است سالم وطندار، عنوان يك برنامة هفته وار “هوا
، توصيه ها يعني يكبار به زبان دري و يكبار به زبان پشتو به نشر رسيده و شامل مصاحبه با زنان مؤفق، گزارشات از واليات

در مورد اقتصاد خانواده گي، معلومات در بارة مراقبت هاي ابتدايي صحي و مشورت در مورد سلسلة از مسايلي جنسيتي مانند 
اين برنامه سعي مينمايد كه از طريق آموزش و ترويج شموليت در . خدمات براي قربانيان خشونت هاي خانواده گي، ميباشد

 .ان را تقويت نمايدساحات اقتصادي و تجارتي، زن
 
 

 ” اين برنامه براي جوانان ساخته . است راديو شرق شهر جالل آباددقيقه يي در  30، عنوان از يك برنامة “وان يمځزه
مطالب اين برنامه، عدم موجوديت كاريابي، تعليم و تربيه و اعتياد جوانان را در . شده و روي مسايل مربوط به آنها تمركز دارد

پاپ در مورد موضوع آغاز شده و بعداً در آن مصاحبه ها با كارشناسان و مقامات  -رنامه توسط يك واكسب. بر ميگيرد
 .حكومتي ايكه ميتوانند در رابطه معلومات داده و راهاي حل را ارائه دارند، به نشر ميرسد

 
  :فارمت هاي برنامه هاي راديو

راديوها نشرات . با وجود اينكه سبك برنامه هاي راديو ها يكسان باقي مانده، محتويات آنها بايد جهت تاًمين نوآوري در راديو تغيير يابند 
البته اين هم قابل ذكر است كه اكثر  راديوهاي جديد التشكيل نميتوانند كه براي . ساعتة شانرا به اوقات مختلف تقسيم ميكنند 24

اما توليد برنامه هاي راديويي ميتواند، با آموزش ديدن كارمندان، . ساعته در يك شبانه روز، برنامه هاي كافي را توليد نمايند 24نشرات 
طول "اوقات برنامه ها از نظر . استخدام كارمندان معاشدار و رضاكار، حاصل نمودن عوايد كافي و انكشاف برنامه هاي جديد، بيشتر گردد

ساعت بوده و اجزاي آن شامل آهنگ ها، خبر،  1طول وقت بعضي از برنامه ها ممكن . و شامل اجزاي مختلف ميباشند فرق كرده "زمان
دقيقه و فقط شامل يك جز مانند سرويس  5ويا طول وقت يك برنامه ديگر ميتواند . مصاحبه با مهمانان ويژه، ويا ميزهاي گرد باشند

از فارمت هاي برنامه ها را توضيح نموده و در رابطه مثالهاي از راديوهاي موجود در سراسر در اين بخش كتاب، ما بعضي . خبري باشد
 .افغانستان را ارائه ميداريم

 
خبر، معلوماتي است كه براي . ، در مورد وقايع جاري ايكه در اجتماع و كشور شما و همچنان جهان رخ ميدهند، معلومات ميدهدخبر

 .ه و آنها را جهت تصميم گرفتن و آگاه بودن در مورد رويداد هاي جديد درعين وقوع آنها، كمك ميكندشنونده گان شما با اهميت بود
 

. براي يك راديو محلي بسيار زياد مهم است زيرا باالي واقعاتي كه در محل تحت پوشش آن رخ ميدهند تمركز ميكند محليارائة اخبار 
يك مركز جديد صحي ويا مسدود شدن يك سرك پر ازدحام بخاطر فعاليت هاي بازسازي، اخبار محلي ميتواند مطالب متعدد مانند افتتاح 

  .اخبار محلي به موضوعاتي كه باالي شنونده گان تان تاثير گذار اند، اهميت مي بخشد. را تحت پوشش قرار دهد
 

 .تصويب يك قانون جديد توسط پارلمانمثالً . باالي واقعات كه در افغانستان بوقوع ميپيوندند تمركز ميكند مليگزارشات خبري 
  

مثالً، شيوع انفلونزوا در پاكستان ويا برگذاري يك . واقعاتي را كه خارج از مرزهاي افغانستان رخ ميدهند بيان ميكند بين المللياخبار 
  .جلسة تجارتي توسط اعضاي انجمن آسياي جنوبي پيرامون همكاري منطقوي
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. اين نوع سوژه ها همچنان ميتوانند توسط مردم اجتماع تان ارائه گردند. ر صدد سوژه هاي خبري باشندگزارشگران شما بايد بطور فعال د
پرسيدن نهادهاي جامعة مدني در مورد مسايلي كه براي آنها مهم اند، مالحظه : سوژه هاي خبري را ميتوان از راهاي ذيل دريافت نمود

اما .جه شدن به چيزهاييكه مردم در چاي خانه ها و بازار در مورد شان صحبت ميكنندنمودن تغييرات مثبت  در اجتماع تان، و يا متو
  .باشد واقعيبخاطر داشته باشيد كه خبر بايد 

  
مصاحبة گزارشگر راديو غزنويان با يك فرد محلي، واليت 

 :غزني
  

يك سوژه زماني ميتواند داراي ارزش خبري باشد كه شامل 
  :خصوصيات ذيل باشد

 
  تا اندازة باالي زنده گي مردم در اجتماع آن بايد

 .شما تاثير گذار باشد
 يعني يك چيزي كه همين : آن بايد بهنگام باشد

 .حاال بوقوع پيوسته باشد ويا اينكه عنقريب واقع گردد
 و اگر معموالً موضوعاتي براي شنونده گان بيشتر جالب تمام ميشوند كه در محالت نزديك به آنها واقع گردند: قريب باشد ،

 .در محالت دور از آنها واقع گردند پس برايشان آنقدر جالب نخواهد بود
 يعني يك شخص ويا يك نهاد سر شناس در آن دخيل باشد: برتري داشته باشد. 
 تا اندازة مبهم بوده و در آن اختالف نظر موجود باشد. 
 يك رويداد غير مترقبه ويا غير معمول باشد. 

  
 :خبريفارمت هاي برنامه هاي 

از اين فارمت زماني استفاده نماييد كه به نظر شما شنونده گان خواهان دانستن در مورد يك رويداد بطور عاجل  :خبر عاجل .1
جهت نشر يك خبر عاجل، شما ميتوانيد نشرات جاري يك برنامه .مثالً، اعالن نتايج نهايي انتخابات رياست جمهوري: باشند

رائه كرده و به آنها بگوييد كه جزيات بيشتر آنرا در سرويس خبري بعدي تانرا دفعتاً اخالل نموده، فشردة خبر عاجل را ا
 .ميتوانند بشنوند

سرخط اخبار در آغاز سرويس و يا برنامة خبري بخوانش . عبارت از فشردة دو الي چهار گزارش مهم است سرخط اخبار .2
آنها را عالقه مند سازد تا تمام برنامة  سرخط اخبار بايد حس كنجكاوي شنونده گاني تانرا تحريك نموده و. گرفته ميشود

 .خبري را بشنوند
طول زمان سرويس . ميتواند به طور ساعتوار نشر شده و شامل بعضي از گزارشات خبري مهم در روز باشد سرويس خبري .3

لي مبني بر البته سرويس خبري ميتواند شامل يك گزارش م. دقيقه بوده و باالي مسايلي محلي تمركز ميكند 5خبري تقريباً 
 .اهميت و ربط آن به مردم اجتماع تان، نيز باشد
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ساير فارمت ها منحيث جز . بعضي از فارمت هاي طويلتر برنامه ها، فارمت هاي مكمل بوده و ميتوانند به تنهايي مورد استفاده قرار گيرند
شرح فارمت هاي طويلتر برنامه ها . ين تشريح ميگردندهردو نوع فارمت هاي مذكور برنامه ها در پاي. از يك برنامة طويلتر بكار ميروند

  .شامل مثالها از راديوهاي محلي در افغانستان است
  

  از كلمة التين  واكس پاپاسم فارمتvox populi يك واكس پاپ ميتواند به برنامة . يا صداي مردم، گرفته شده است
 15پ كوتاه از نظريات مردم عام بوده كه طول هر كدام آنها كلي 8الي  5واكس پاپ معموالً شامل . شما رنگ و روحيه ببخشد

واكس پاپ وسيلة است كه از طريق آن شما ميتوانيد نظريات شنونده گان تانرا پيرامون چگونگي . ثانيه ميباشد 40الي 
جهت . دروديدادها در اطراف شان و يا در مورد يك موضوع مشخص جمع آوري نموده و در برنامه هايتان جاگزين سازي

مانند جوانان، بزرگان، زنان و (ساختن يك واكس پاپ، گزارشگر سعي ميورزد تا نظريات اعضاي مختلف يك محل يا اجتماع 
گزارشگر براي هر شخص عين سؤال را درحالي مطرح . را جمع آوري نمايد) مردان كه از نظر قومي و نژادي مختلف باشند

واكس پاپ بطور معمول منحيث يك جز از . م بوده و همچنان برانگيزنده باشدميسازد كه سؤالش بايد به آساني قابل فه
اين فارمت هاي برنامه ها بعداً در اين بخش تشريح . (برنامه در برنامه هاي اختصاصي ويا برنامه هاي مجله يي جابجا ميگردد

 ).مييشوند
  

 يك : دقيقه بوده و شامل اجزاي ذيل است 4الي  2 طول زمان فارمت پكج معموالً. اين فارمت برنامه را توازن ميدهد :پكيج
معرفي، كليپ هاي صوتي كه از چندين منبع جمع آوري شده و ابعاد مختلف يك گزارش را احتوا ميكند، و صداي خود 

يلتر اين فارمت خود يك برنامه نبوده ولي در داخل فارمت يك برنامة طو. گزارشگر كه تمام جزيات پكج را با هم پيوند ميدهد
 .ديگر مانند برنامة خبري ويا برنامة وقايع جاري بكار ميرود

  
  آگاهي دارد و يا هم با  "موضوع خبر"، گفت و شنودي است كه طي آن گزارشگر از يك منبعي كه يا در مورد مصاحبهيك

ند يك سياست مدار و بادر نظرداشت چگونگي مسئله، منبع مصاحبه ميتواند يك شخص مان. آن ربط دارد، سؤاالتي را ميپرسد
 .يا يك كارشناس از اجتماع شما باشد، يك عضو نهاد جامعة مدني باشد ويا هم يك هنرمند محلي باشد

  
  فارمت يك برنامة است كه اعضاي آن نظريات مختلف خود را در مورد يك مطلب در حالي  )ويا بحث ميزمدور(ميزگرد

اين فارمت هم . تجارب و نظريات در رابطه به مطلب مورد بحث نميباشندباهم شريك ميسازند كه تمام اين اعضا داراي عين 
مهمانان كه در يك ميزگرد . خود ميتواند كه برنامه باشد و هم ميتواند منحيث جز فارمت يك برنامة طويلتر ديگر بكار رود
مانند جوانان، زنان و بزرگان اشتراك ميورزند ميتوانند شامل فعالين، كارشناسان، مقامات حكومتي، و مردم مختلف محلي 

مجري و پروديوسر ميز گرد با سوق دادن پرسشها به مهمانان مشخص و رهبري نمودن بحث، داراي يك نقش قوي . باشند
 .در فراهم آوري يك بحث متوازن در ميزگرد هستند

  
اين فارمت برنامه . اً بدست نشر سپرده شودميتواند بطور زنده نشر گردد و ياهم از قبل ثبت شده و بعد تماسهاي تليفونييك برنامة 

زمينه را براي مردم محلي مساعد ميسازد تا نظريات شانرا از طريق راديو بيان نمايند و در مورد مطالبي كه برايشان مهم است سؤال 
 .كنند
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 ”شهر جالل آباد است كه همه  راديو شرق، عنوان از يك سابقه ترين برنامة تماسهاي تليفوني در “ېسهار په شرق ك
دقيقه يي توسط دو  45اين برنامة . نقطة تمركز اين برنامه مسايل اجتماعي در  محل مربوطه اش است. روزه نشر ميگردد

شنونده گان ازطريق . به پيش برده شده و هر روز يك مطلب مختلف را تحت پوشش قرار ميدهد) يك زن و يك مرد(مجري 
ابراز نظر نموده و كارشناسان به همين ترتيب در رابطه ) مانند حفظ الصحه و صحت( ورد مطالب تماسهاي تليفوني در م

  .ضمناً در صورت لزوم ديد، يك كارشناس منحيث مهمان در برنامه دعوت ميگردد. راهاي حل موجود را پيشنهاد ميكنند
  
  

يك برنامة اختصاصي بايد داراي يك موضوع . اند تصاصيبرنامه هاي اخبعضي برنامه ها داراي يك مطلب مشخص ويا بعبارة ديگر 
هر برنامة اختصاصي ميتواند شامل گزارشات، كليپ هاي صوتي، مصاحبه ها . معين مانند مذهب، صحت، حقوق زنان، زراعت وغيره باشد

در استديو باشد، مجري  درصورتيكه برنامه شامل تماسهاي تليفوني شنونده گان و يك مهمان. و معلومات در مورد موضوع مربوطه باشد
مجري . آن بايد صحبت ميان مهمان برنامه و شنونده گاني محلي را رهبري كند تا توجة هر دو طرف را بتواند روي مطلب نگهدارد

، عالوه برآن. برنامه بايد از قبل در مورد سابقة و همچنان معلومات فعلي مربوط به موضوع برنامه اش پژوهش نموده و آماده گي بگيرد
مهمانان اين برنامه ميتوانند شامل . مجري بايد بتواند كه نكات مهم و يا تنش در جريان بحث را شناسايي نموده و روي آنها تاكيد ورزد

 .يك كارشناس موضوع، مقامات حكومتي وياهم يك نماينده از نهاد جامعة مدني باشند
  

 ”در اين . بوده كه توسط يك عالم دين ميزباني ميشود وطندار راديو سالمدقيقه يي در  30، عنوان از يك برنامة “راة حق
برنامة هفته وار از علماي ميانه رو ديني دعوت بعمل ميايد تا به سؤاالت شنونده گان پاسخ ارائه نموده و مسايل اجتماعي را از 

 .و به آنها پاسخ داده ميشودپرسش بحث صورت گرفته  5در هر برنامه روي الي . يك ديد معاصر و ميانه رو به بحث بگيريند
 

  است كه از قبل ثبت شده و بعداً  جوزجانواليت  راديو درماندر ) مصاحبه(گفتگو با مسئوولين، عنوان از يك برنامه
پاپ آغاز گرديده و در مورد -دقيقه بوده كه با يك واكس 45طول زمان اين برنامة هفته وار . بدست نشر سپرده ميشود

مهمان برنامه در مورد فعاليت هاي ادارة مربوطه اش معلومات داده و . قبل ثبت شده در آن بنشر ميرسدموضوع، پرسشهاي از 
  . برنامة مذكور مخصوص وظايف و مسئووليت هاي ادارات و مقامات حكومتي است. به پرسشها پاسخ ارائه ميدارد

  
يك منبع براي دريافتن مفكوره ها در مورد مطالب و  ، منحيثتماسهاي تليفوني ايكه از قبل ثبت شده انداكثر راديو ها از 

بعداً با استفاده از همين روش، راديو ها پكج ها . همچنان پيگيري گزارشات كه شنونده گان خواهان شنيدن آنها هستند، استفاده ميكنند
ر باره آن معلومات و آگاهي داده شده و به ويا مصاحبه هاي را توليد و نشر مينمايند كه ابعاد مختلف يك مسئله در آنها روشن گرديده، د

 .نيازمنديهاي شنونده گان رسيده گي صورت ميگيرد
  

 ”است كه براي  جوزجانواليت  راديو درمان، همچنان عنوان از يك برنامة مشهور تماسهاي تليفوني در “صداي مردم
يرامون مشكالت موجود در اجتماع شان را شنونده گان شانس ميدهد تا از طريق تماس تليفوني هرنوع سؤال ويا شكايت پ

زماني كه يك شنونده با برنامه تماس گرفته و از عدم جمع آوري كثافات در محل خويش شاكي ميگردد، . مطرح سازند
پروديوسران برنامه در زودترين فرصت به شخص يا نهاد مسئوول مربوطه مراجعه نموده و جوياي پاسخ به اين شكايت 

 .ميشوند
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 ”ميباشد كه از طريق مراجعه به كارشناسان و استفاده از  راديو سالم وطندار، عنوان از يك برنامة مشهور در “پال پرس و
شنونده گان از سراسر افغانستان بوسيلة تليفون، نامه و ايميل با . انترنيت به پرسشهاي آفاقي شنونده گان پاسخ ارائه ميدارد

پرسش را جواب داده و تمام جوابات  8اين برنامه همه روزه بتعداد . ا مطرح ميسازندسالم وطندار تماس گرفته و سؤاالت شانر
 .بطور زنده نشر ميگردند

 
تمام برنامه ها نبايد داراي يك سرشت جدي و . ساخته ميشوند سرگرمي و تفريحبعضي اوقات برنامه هاي راديويي صرف بمنظور 

يعني برنامه هاي شما . يوي شما بايد كوشش كند تا به اين نيازمندي رسيده گي نمايدمردم تنوع را ميپسندند و راد. ياهم خبري باشند
فارمت هاي خالق برنامه ها ميتوانند نشرات روزمرة راديو را رنگين و پر مسرت سازد ويا حتي . بايد داراي فارمت هاي گوناگون باشند

 .مردم محلي خويش را كه داراي منابع مشابه اند با هم وصل كند
  

  اين يك برنامة جديد اجتماعي است . است خوستواليت  راديو سولي پيغامدوستان، عنوان از يك برنامة يك ساعتة در
شنونده گان در اين برنامة زنده تماس گرفته و مجري برنامه آنها را با يكديگر . كه هدف آن ايجاد ارتباطات ميان جوانان است

دقيقه، شماره هاي  4الي  3شنونده گان بعد از صحبت نمودن براي . وست ميشوندمعرفي ميكند كه بعد از آن آنها با هم د
در نيم . نفر باهم معرفي ميگردند 10در هر برنامه بتعداد . تليفون خويش را از طريق مجري برنامه باهم معاوضه ميكنند

يده و تا الحال گفته ميشود كه بتعداد برنامه مذكور دو سال قبل آغاز گرد. ساعت اول اين برنامه يك آهنگ نيز بنشر ميرسد
بعضي از افراد كه توسط اين برنامه باهم پيوسته اند، گروهاي اجتماعي را در محالت . نفر را باهم وصل نموده است 3,000

  .مربوطه شان تشكيل داده اند
 

. از طريق يك برنامه، ميتواند در پهلوي تفريح زمينة آموزش و تشريك دانش را نيز براي شنونده گان برابر كند امتحانرا اندازي يك 
اين نوع برنامه ها ميتوانند با تمركز روي شنونده گان و هديه نمودن يك جايزة كوچك به آنها در مقابل اشتراك شان، يك هيجان 

   . خوبي را خلق نمايد
 

 ”شهر جالل آباد است  راديو شرق، عنوان از يك امتحان از طريق يك برنامة يك ساعته در “ديزونهانړلفظونه او و .
شنونده گان از طريق اخذ تماس با برنامه يكي از حروف الفبا را انتخاب نموده كه به اساس آن يك پرسش در مورد يكي از 

شنونده گاني كه بتوانند پاسخ درست را براي . مطرح ميگردد مضامين مورد نظر آنها مانند ادبيات،جغرافيه و تاريخ، براي شان
اكثر از راديو . پرسشها ارائه دارند حايز يك جايزه مانند يك راديو و يا كريدت كارت تليفون شناخته شده و آنرا حاصل مينمايند

شانس فرمايش يك آهنگ را  يك نوع مشهور اين برنامه ها. هاي محلي در افغانستان داراي همچو برنامه هاي مشابه هستند
 .نيز براي برنده گان امتحان محيا ميسازد

 
يك برنامة موسيقي ميتواند براي يك نوع مشخص موسيقي . همچنان يك شكل  از تفريح براي شنونده گان شما است موسيقي

وني نشر آهنگ هاي مورد عالقة اختصاص داده شده ويا ميتواند يك برنامة موسيقي عمومي باشد كه شنونده گان از طريق تماس تليف
ويا با كمك . موسيقي همچنان ميتوانند منحيث پر كننده خاليگاه ها ميان ساير برنامه ها بكار رود. خويش را در آن فرمايش دهند

  . موسيقي شما ميتواند از يك قسمت برنامه به قسمت ديگر آن انتقال نماييد
موسيقي . ميتوانند در اخير يك قسمت و ابتداي قسمت بعدي يك برنامه جا بجا گردند) چه موسيقي باشد يا چيزي ديگر( پر كننده ها

مثالً، اگر شما يك برنامة . را كه شما منحيث پر كننده در ميان يك برنامه انتخاب ميكنيد، بايد در مورد انتخابش درست قضاوت كنيد
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د از آن يك آهنگ شاد و فولكلوريك را پخش نماييد، شنونده گان بسيار جدي را كه شامل يك موضوع غمگيز باشد نشر كنيد و فوراً بع
بخاطر داشته باشيد كه راديو يك وسيلة عاميانه است و يك راديو خوب ميتواند توجة شنونده گان را بخود جلب . شما را تكان خواهد داد

 .و احساسات آنها را لمس كند
 

يك  برنامة راديويي اسم و فريكونسي  سينگال. ها و اعالن برنامه ها نيز بكار رودبرعالوه، موسيقي ميتواند در بگروند يا عقب سيگنال 
طول زمان سيگنال ها چند ثانية اندكي بوده و آنها ميتوانند در . راديو را در حاليكه در عقب آن موسيقي نواخته ميشود، اعالن ميكند

يك برنامه معرفي يك برنامة جديد به شنونده گان ميباشد تا توجة  ناعالهدف از . جريان روز ميان برنامه ها  و آهنگ ها بنشر رسند
اعالنات برنامه . اعالن برنامه شامل اسم برنامه، زمان نشر آن، و يك شرح جالب از محتويات اش ميباشد. آنان را به آن معطوف نگهدارد

مثالهاي از اينچنين اعالنات را . مه جديد عالقمند نگهدارندمانند سرخط اخبار بوده و بايد بتوانند شنونده گان تانرا جهت شنيدن يك برنا
 :در پايين ببينيد

  
  در اين هفته قصة يك خانمي را ميشنويم . بعد از ظهر به برنامة قهرمانان شهرما گوش فرا دهيد 7روز يكشنبه آينده ساعت

كه خانواده اش را از سوختن در آتش نجات  با يك خانمي "راديو شهرما"ويا . كه خانواده اش را از سوختن در آتش نجات داد
بعد از ظهر قصة  7روز يكشنبه ساعت ). ثانية كليپ مصاحبه نشر ميگردد 15الي  10و (داده است مصاحبة اختصاصي مينمايد 

 .اين خانم را بشنويد
 

يك مثال از مجلة . اشدمعموالً يك برنامة يك ساعته است كه داراي فارمتهاي مختلف ولي محتواي مشخص ميب مجلة راديويي
 .خبري برنامة باخبر سالم وطندار است

 ”اين برنامه با معرفي لست . يك برنامة يك ساعته در مورد وقايع جاري بوده كه توسط دو مجري پيش برده ميشود “باخبر
امه شامل پكچ هاي بقية برن. دقيقه اخبار و وضعيت آب و هوا بنشر ميرسد 5اش آغاز يافته و به تعقيب آن براي   محتويات

، و سر انجام يك بخش فرهنگي )كه گاه گاهي در برنامه جا داده ميشود(خبري، فيچر ها، مصاحبه هاي زنده، بحث ميز مدور 
 .كه در برگيرندة فيچرهاي كوتاه، مصاحبه ها با هنرمندان و شعرا و معلومات و اخبار ورزشي است، ميباشد

 
قسميكه شما مشاهده ميكنيد، اين يك تركيب . ي كه در عصر روز نشر ميگردد را در پايين ببينيدمثالي از خالصة يك برنامه مجله خبر
  :از فارمتها و مطالب يك برنامه است

  

 )به دقيقه(طول زمان  محتوا فارمت

 4.35 سرويس خبر محلي

 
زارعين گندم به رسم تجليل از دسترسي شان  به 

آباد تخمهاي جديد همايش را در شهر جالل 
 .برگذار نمودند

 

 وضعيت آب و هوا
 

يك پروژة انكشافي جديد در ولسوالي شينوار را 
يك كلينيك صحي جديد در . اندازي گرديد

 .ولسوالي كارگايي احداث شد
.30 
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ساعت آينده  48پيش بيني وضعيت آب و هوا در 
 .و وضعيت درجه حرارت در حال حاضر

 اخبار ورزشي
از شهر جالل آباد و  نتايج مسابقات محلي كركت

 .تاريخ هاي مسابقات آينده
1.25 

 
 پكج

افتتاح مجدد يك مكتب محلي بعد از وقوع 
 .سيالب هاي اخير

4.12 

 )پاپ- بشمول واكس(پكج 
احداث يك سرك جديد توسط نهاد محلي جوانان 

 .در ولسوالي بهسود
5.23 

 پكج
محالت كوچي نشين در شهر جالل آباد تا هنوز 

 .سيستم درست آبرساني محروم اندهم از يك 
4.33 

 3.35 توسط گروة محلي جوانان)راك(آهنگ شادآهنگ

 بحث ميز گرد
قانون جديد در مورد اخذ كارت هويت و تاثير آن 

 باالي برگشت مهاجرين به كشور
13.0 

 )يا مصاحبة كامل(مصاحبه 
زنده گي نامة مرد كه موسيقي عنعنوي را به 

 مينوازداشكال مختلف آن 
6.45 

 
 آهنگ
 

  پاپ از جوانان-واكس
 

 يك آهنگ عنعنوي از البوم مهمان برنامه
  

 نقش جوانان در مراسم آيندة روز صلح

 
4.25 
 
6.0 
 

مصاحبه در مورد آماده گي ها براي تجليل روز
   صلح

 
رياست ملي جوانان در واليت ننگرهار و محصلين 

 دانشكدة ادبيات دانشگاة شهر جالل آباد
3.35 

 سروي ها و نظريات شنوندگان
بناً شما ميتوانيد در تصميمگيريهاي تان از دانسته هاي آنها استفاده . نسبت به شما، شنونده گان تان بيشتر در مورد راديوي تان ميدانند

آنها ميتوانند در مورد خود هم . مثالً شنونده گان شما ميدانند كه در كدام ساحات نشرات شما شنيده شده و در كجا شنيده نميشود. نماييد
آنها همچنان ميتوانند براي شما بگويند كه با كي و . مثالً اينكه كدام برنامه ها را آنها بيشتر از ديگران ميپسندند و چرا. ي شما بگويندبرا

طبقه  شما از اين طريق ميتوانيد بدانيد كه كدام. در كجا راديوي شما را ميشوند و در كدام اوقات روز ميتوانند و يا نميتوانند كه آنرا بشنوند
يك روش كم مصرف براي جمع . مردم راديوي شما را نميشنوند و ضمناً اينكه كدام نوع برنامه ها ميتوانند باعث جلب توجه آنها گردند

يعني اين . را ميتوان بطور ساده توسط لست از پرسشها انجام داد سروي مخاطبين. آوري همچو معلومات را سروي مخاطبين مينامند
بعد از جمع بندي . از مردم اجتماع تان پرسيده شوند) رو در رو و يا از طريق تليفون(طريق مصاحبه هاي انفرادي پرسشها بايد از 

 .پاسخهاي مردم شما ميتوانيد دريابيد كه چگونه برنامه ها و خدمات تانرا براي مردم اجتماع تان بهبود بخشيد
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بهتر اين  !راي اولين سروي تان يكسال صبر كنيدسروي مخاطبين بايد همه ساله اجرا شده ولي نبايد جهت اج
. ياد ميگردد انجام دهيد )يا بيزالين سروي(سروي مقدماتي است كه بعد از افتتاح راديوي تان بال فاصله اولين سروي را كه بنام 

خاطبين مورد هدف تان افزايش نتايج سروي مقدماتي را همواره با نتايج سرويهاي بعدي تان مقايسه نموده و ببينيد كه به چه اندازه م
 .نموده، چگونه نيازمنديهاي آنها تغيير ميابند، و همچنان چگونه برنامه هاي شما به نيازمنديهاي آنها رسيده گي ميكنند

 
  :تعداد از رهنمودها براي طرح و تطبيق يك سروي مخاطيبن

مامورين سروي بايد . از راديوتان براي مردم معرفي كنندمامورين سروي تانرا آموزش دهيد كه خود را بطور درست به نماينده گي  .1
راديو ميخواهد از مردم شهر بپرسد كه . مثالً، من يك رضاكار در راديو شهرما ميباشم. هدف سروي را نيز براي مردم توضيح دهند

بتواند اجتماع ما را  "راديو شهر ما"شد آيا من ميتوانم تعداد از پرسشها را از شما بپرسم تا با. چي را ميخواهند از اين راديو بشنوند
 بهتر بشناسد؟

 
با مردم كه در اجتماع تحت   "نمونه گيري تصادفي"براي بدست آوردن معلومات قابل اعتبار، مامورين سروي شما بايد بطور  .2

را كه با آنها بايد  براي گرفتن نمونه هاي تصادفي، مامورين سروي و مردم. پوشش راديوي تان زنده گي ميكنند مصاحبه نمايند
 :مصاحبه صورت گيرد را طبق رهنمود ذيل انتخاب كنيد

  مامورين سروي بايد شامل هر دو طبقة اناث و ذكور باشند تا از اين طريق شما بتوانيد به معلومات در مورد هردو جنسيت در
 .اجتماع تان دسترسي يابيد

 محالت پر ازدحام مانند بازار، مكاتب و پارك . انتخاب كنيد شماري از محالت مختلف را در ساحة تحت پوشش راديوي تان
 .ها بسيار جاهاي خوب براي گرفتن نمونه هاي تصادفي  از مردم هستند

 
 مثالً، مردان، زنان، جوانان، بزرگساالن، محسنين، مردم از اقوام و نژاد : در هر محل با تعداد گوناگون شهروندان مصاحبه كنيد

  .هاي مختلف و غيره
 
 :براي اينكه بتوانيد سروي هاي ساالنه را مقايسه نموده و ببينيد كه چگونه وضعيت در مرور زمان تغيير يافته است .3

 نمونة تصادفي بايد هر سال شامل عين تعداد مردم باشد. 
 پرسشنامة سروي ها بايد حاوي تاريخ هر مصاحبه باشد. 

 
 .طرح پرسشنامه مهم است .4
 

 شما نبايد وقت زياد . طول زمان هر مصاحبه بايد فقط چند دقيقة اندك باشد. و ساده باشد لست پرسشهاي تان بايد كوتاه
بلكه بعوض آن بايد وقت كافي جهت جمع آوري تمام مصاحبه هاي مورد نياز  تانرا . اشتراك كننده گان مصاحبة تانرا بگيريد

 .داشته باشيد
 از هر مصاحبه شونده بايد تمام پرسشها پرسيده شود. 
 در صورت كه تعداد . لست پرسشها جاي كافي براي نوشتن جوابات توسط مامورين سروي را گذاشته و آنرا پرينت نماييد در

 .جوابات در پرسشنامه بيش از حد گردد، اينكار ميتواند سبب ترك شدن تصادفي پرسشها توسط مامورين سروي گردد
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  طريق آنها بدست آورده ميشود بسيار زياد عمومي نبوده و بتواند پرسشهاي سروي بايد طوري طرح گردند كه معلوماتي كه از
  .در حصة تصميمگيري براي راديوي تان مؤثر تمام شود

 از شنيدن كدام برنامه لذت ميبريد؟: بپرسيد 
 آيا خواهان شنيدن گزارشات خبري بيشتر هستيد؟: بپرسيد 
 شنيد؟آيا شما يك برنامة اختصاصي در مورد صحت را خواهيد : بپرسيد 
 آيا از شنيدن برنامه هاي ما لذت ميبريد؟: نپرسيد 

 
  ميتوانند باعث بروز مشكالت ) پرسشهاييكه جوابات شان مشخص نباشند و يا ساده نباشند(پرسشهاي عمومي بسيار زياد

 .جواب دادن، نوشتن، طي مراحل و تحليل اين نوع پرسشها بي نهايت وقت را در بر ميگيرد. گردند
 

 ومات از پرسشنامه ها را در يك صفحة اكسل هر سال معل)Spreadsheet Excel (انتقال داده و باهم تركيب دهيد .
گزارشاتي سروي ها را، در . معلومات تركيب شده براي شما چه ميگويد؟ در مورد يافته هاي تان يك گزارش تهيه نماييد

ان باشند، ميتوانيد در جلسات تان با اعالن دهنده صورت كه نشان دهندة جلب و جذب شنونده گاني بيشتر براي راديوي ت
 .گان بكار ببريد
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  :در ذيل يك مثالي از يك سروي مخاطبين را مشاده كنيد

  نمونة سروي مخاطبين

 

:تاريخ
 :معلومات راجع به شنونده

  :چند سال داريد؟ يكي از حدود ذيل سنين را حلقه كنيد. 1
  و بلندتر از آن 56سال،  55الي  41سال،  40الي  25سال،  24الي  15
  اناث يا ذكور؟: جنسيت. 2
  در كدام ولسوالي سكونت داريد؟. 3
  به زباني كه اكثراً صحبت ميكنيد چيست؟. 4
  شنيدن كدام زبان را در راديو ترجيح ميدهيد؟. 5
  خواندن را ميدانيد؟. 6
  شغل تان چيست؟. 7
  

 :ارجحيت هاي شنونده
  را ميشنويد؟) تاناسم راديوي (آيا . 8      

  خير  بلي     
 اگر نميشنويد، پس چرا؟. 9      

  
  را ميشنويد؟) اسم راديوي تان(اگر ميشنويد، در كجا . 10      

  )اسم شان را بپرسيد(در محل وظيفه            ساير جاها     در خانه  
 

  چند مرتبه ميشنويد؟. 11
  كمتر از ماه يكبار    ماة يكبار  هفتة يكبار  چند مرتبة در يك هفته    روزمره

 
  بيشتر در كدام اوقات ميشنويد؟. 12         
   عصر روز     بعد از ظهر     قبل از ظهر          

  
  از شنيدن سه برنامة كه بيشتر لذت ميبريد كدام ها اند؟. 13
 
 در اين برنامه ها بيشتر از چه لذت ميبريد؟. 14

 
  ديگر كدام راديو ها را ميشنويد؟. 15
 

 _______3استيشن   ______  2استيشن   _______1استيشن  _______هيچكدام        
 
 از شنيدين كدام برنامه هاي استيشن هاي متذكره لذت ميبريد؟. 16

 
 به كدام راديو استيشن بيشتر گوش ميدهيد؟ . 17
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  ... به ادامه نمونة سروي مخاطبين

  
 

  جمع آوري نظريات شنونده گان پيرامون برنامه ها از طريق مالقات با آنها بطور گروهي و ساير راها
 

خويش با هر گروه بعضي از راديو ها شنونده گان شان را به گروها تقسيم نموده و جهت شنيدن نظريات شان پيرامون برنامه هاي 
با اين گروها طبق يك تقسيم اوقات مالقات صورت گرفته و آنها ميتوانند شامل مردمي  باشند كه در يك محل . مالقات ميكند

شما ميتوانيد به هر تعدادي كه خواسته باشيد اين نوع گروها را تشكيل . مشخص زنده گي ميكنند ويا هم داراي منافع مشترك هستند
 .طر داشته باشيد كه شما بايد وقت مالقات را براي هر گروه مساعد سازيددهيد ولي بخا

 
  :گروهاي شنونده گان ميتوانند در موارد ذيل براي راديو شما كمك بخش باشند

 
 جمع آوري نظريات جهت بهتر ساختن يكتعداد برنامه هاي مشخص تان. 
 اع تان دسترسي داشته باشيددر مورد راديو و برنامه هاي تان همواره به نظريات مردم اجتم. 

  

  ...به ادامة ترجيحات شنوندگان

  .به غير از راديو اخبار و معلومات را از كدام مراجع ديگر بدست مياوريد .18
  خانواده و دوستان    اس ام اس      تلويزيون      اخبار

  

 گيري هاي زندگي تان شما را كمك كرده است؟ شما را در تصميم) اسم راديو(كدام برنامة  .19
 

 چگونه اين برنامه ها شما را در عرصة تصميمگيري هايتان كمك ميكنند؟ .20
 

 
 ميشنويد؛ ) اسم راديو(آيا بنظر شما، مقدار اخبار و معلومات را كه شما پيرامون اجتماع تان در  .21

  ميباشد؟     و يا در حد مناسب    ناكافي      بيش از حد زياد،
 

 بشنويد؟) اسم راديو(ر كدام نوع برنامه ها را ميخواهيد در ديگ .22
 

) اسم راديو(قبل از اينكه اين سروي را ختم كنيم، آيا  كدام موضوع ديگري موجود است كه شما بخواهيد برايم در بارة  .23
  بگوييد؟

  

  وقت داديد؟) اسم راديو(تشكر ازاينكه جهت مصاحبه با شما براي 
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  را ببينيد 49همچنان صفحة (مردم اجتماع تانرا جهت سهم گيري در راديوي تان تشويق كنيد( 
 مردم اجتماع تانرا در مورد پالن هاي راديوي تان آگاه نگهداريد. 

 
نان محبوبيت برنامه ها و راديوي تان بمنظور جمع آوري نظريات و ارجحيت هاي شنونده گان در مورد برنامه ها و راديوي تان، و همچ

شما ميتوانيد براي جمع آوري نظريات شنونده گان تان، صندوق هاي پستي را در اطراف شهر . در ميان آنها، راهاي ديگري نيز موجود اند
هاي پستي تان نظريات نصب نموده و آدرس راديوي تان را از طريق راديو اعالن نماييد تا شنونده گان تان براي شما از طريق صندوق 

عالوه برآن، شما ميتوانيد از طريق اعالنات راديويي از شنونده گان تان بخواهيد كه نظريات شان در مورد برنامه هاي . شانرا بفرستند
 .شما را بوسيلة پيام هاي كتبي به شما ارسال نمايند
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  مديريت مالي: بخش ششم
  

پذيري بقا . زماني كه ما در رابطه به مؤفقيت و پايداري يك راديو صحبت ميكنيم، موضوع بقا پذيري آن بار بار مورد سؤال قرار ميگيرد
طوريكه در . تمركز تنها روي پول نميتواند پايداري نشرات راديوي شما را تضمين كند. مالي فقط قسماً در عايدات پولي راديو نقش دارد

اين كتاب ياد آور شديم، پاليسي ها و ساختار هاي تشكيالتي خوب، برنامه هاي مناسب و با كيفيت، و در نظر گرفتن تنوع در  1بخش 
بقا پذيري راديو مشتمل بر بقا پذيري . طبق خواست مردم اجتماع، تمام موارد هستند كه در پايداري راديوي شما سهم دارند برنامه ها

مثلث كوچك در وسط . را نشان ميدهد "پايداري"دياگرام پايين چگونگي فعاليت مشترك اين سه جز . سازماني، اجتماعي و مالي است
 .بقاپذري راديوي شما ميباشد 3طع هر سه دايره تشكيل گرديده است، هستةدياگرام ذيل، يعني در نقطة تقا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
  . يونيسكو“ .خودكفايي مراكز رسانه يي مردمي”) 2005. (دگران، الفونسو و هيزيكيل دالميني -گوميكو  3

 سازماني

 اجتماعي مالي
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چه اگر راديو شما يك راديوي محلي باشد و يا تجارتي، هستة اين دياگرام شامل اجزاي مديريت مالي است كه در انكشاف بازرگاني و 
 .دارندبقاپذيري مالي راديوي شما سهم 

 
 :در اين بخش ما موارد ذيل را به بحث خواهيم گرفت

  
 اجزاي مديريت مالي 
 چگونگي ترتيب بودجه و گزارشات مالي تان 
  چگونگي طرح يك پالن تجارتي 
 منبع عوايد 

 شرح مديريت مالي
پالن گذاري مالي شما را . بيني باشدهر راديو به يك مديري نياز دارد كه براي پالن گذاري مالي متعهد به مسؤوليت پذيري و واقعيت 

 :از خود بپرسيد. مكلف ميسازد كه در مورد بقاي راديوي تان فكر كنيد
  
  واقعيت بينانه است؟) در بخش كار كارمندان، توليد و رشد راديو: بشمول(آيا پالنهاي آيندة راديوي ما  )1
  آيا عوايد راديو بطور مفيد به مصرف ميرسد؟ )2
 مسئووالنه در مواردي كه راديو را در برآورده ساختن اهداف و رسالت اش حمايت كنند، به مصرف ميرسد؟آيا پول بطور  )3
 

 شما از يك مديريت مالي مسؤوالنه چيست؟ مقصد
  

 عقد نمودن تنها آن تعهدات و تفاهمات كه بتوانيد از آنها رعايت نماييد. 
 قتپرداخت معاشات كارمندان و پرداخت پول به حسابات، به و. 
 نگهداشتن سوابق دقيق و منسجم پول كه به راديو ميايد و از راديو ميرود. 

 
 مديريت مالي چيست؟

نقطه آغاز در اين مورد، ايجاد يك پاليسي . مطلب از مديريت مالي، پالنگذاري عوايد و مصارف طوري است كه بقاي مالي را تاًمين كند
  . ، تطبيق، نظارت و ارزيابي بودجة راديوي تان باشدمالي است كه شامل طرزالعمل ها براي پالن گذاري

  
 :يك طريقه براي ايجاد يك پاليسي مالي جواب دادن پرسشهاي ذيل است

  
 مسودة بودجه را بايد كي تهيه كند؟ 
 هنگام ساختن بودجه با كي بايد مشورت صورت گيرد؟ 
 اجزاي عمدة بودجه كدام ها اند؟ 
 بودجه را بايد كي نهايي سازد؟ 
 بايد چگونه مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد؟ بودجه 
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 :ساختن بودجة تان
، وسايل و )آب و برق(اكثر مردم چنين فكر ميكنند كه در بودجه تنها مصارف بهره برداري راديو، معاشات، كرايه، پول خدمات عامه 

تانرا پالن كنيد، مقدار عوايدي را كه قرار است  ولي قبل از اينكه شما چگونگي و زماني مصارف پول. ترانسپورت، در نظر گرفته ميشوند
 .بودجة شما بايد شامل عوايد و همچنان مصارف تان باشد. بدست بياوريد بايد بدانيد

 
 :مثالً منابع ذيل: ميتواند از چندين منبع بدست آيد عوايد
 امتيازات مالي از نهادها، بنياد ها و يا حكومت 
  ساير گروهااعانه ها از طرف افراد، تاجرين و 
 فروش اقالم ترويجي 
 فروش برنامه ها 
 فروش وقت نشرات براي اعالن دهنده گان 
  رويدات هاي كه از طريق آنها ميتوان براي راديو درخواست پول نمود)Fundraising events( 

 
 :عوايد به دو طبقه تقسيم ميشود

  
اين نوع عوايد از فروشات اعالنات و يا اعانه هاي عمومي بدست آمده و : يا عوايد كه استعمال آن نا محدود است عوايد عمومي .1

 .بناً اين عوايد جهت پرداخت مصارف عمومي راديو مانند كرايه بكار ميرود. محدود به كدام استفادة مشخص نميباشد
عوايد مذكور معموالً . زيرا براي يك مقصد مشخص براي راديو داده ميشوداين نوع عوايد محدود االستعمال  بوده  :عوايد پروژه .2

مثالً، عوايد . مقيد به يك قرارداد و يا پروژة مشخص بوده و تنها ميتواند طبق شرايط همان قرارداد يا پروژه مورد استعمال قرار گيرد
 .تمويل يك برنامة مشخص راديويي باشدپروژه يي ميتواند از امتيازات مالي ويا يك دونري بدست آيد كه خواهان 

  
 .بودجة شما همچنان شامل مصارف نيز ميشود

  :دو نوع مصارف وجود دارد
 
مصارفي اند كه از بابت خريداري اجناس بوجود ميايند، كه مالك آنها راديو بوده و براي يك مدت  :مصارف براي سرمايه .1

همچنان زماني كه يك . مثالً، وسايل نشراتي و استديو، فرنيچر دفتر، جنراتور، ويا وسايط نقليه. طوالني  ميتواند از آن استفاده نمايد
 .شامل مصارف سرمايه ميگردد آنتن ويا كمپيوتر تبديل ميگردد، مصارف آن هم

مثالً، معاشات كارمندان، كرايه تعمير راديو، مواد . عبارت است از مصارف بهره برداري روزمره و ماهوار راديو :مصارف جاري .2
 : مصارف جاري به دو نوع اند. اين مصارف در هرما تكرار ميشوند. سوخت جنراتور، بلهاي برق و غيره

 مثالً، كرايه تعميري . اي عين قيمت بوده و در هرما عين مقدار پول براي آنها پرداخته ميشوداقالم كه دار :مصارف ثابت
 .راديو و معاشات كارمندان

 مثالً، بلهاي برق .اين مصارف نظر به فصل هاي مختلف سال و مقدار كار راديو در هرما تغيير ميكنند :مصارف تغيير پذير
 .و مواد سوخت كه در هرما تغيير ميابند
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. بودجة عوايد و مصارف راديو، در صورت كه بطور دقيق و مسئوالنه ساخته شود، پالني است كه توسط آن منابع مالي اداره ميگردد
اين گزارشات شما را كمك ميكند تا بدانيد كه آيا . گزارشات مالي نشان ميدهند كه چگونه اين پالن در هر ماه و هر سال كار ميكند

براي تاًمين ) صورت حسابهاي مالي(گزارشات مالي . مصارف بهره برداري راديو، عوايد كافي را بدست مياوريد ياخيربراي برآروده ساختن 
 .يك مديريت خوب مالي الزم ميباشند

  
يكماه، شش ماه، ويا (نشان ميدهد كه چگونه راديوي شما  در يك مدت معين زمان  )صورت حساب عوايد(گزارش عوايد 

درصورت كه عوايد نسبت به مصارف بيشتر . اين گزارش، عوايد در مقايسه با مصارف را ارزيابي ميكند. فعاليت نموده است) يكسال
ثبت ) ويا افزايش درعوايد( نيد آنرا منحيث يك مفاد خالص باشند، پس شما بعد از پرداخت تمام بلهاي تان هم داراي پول بوده و ميتوا

تكرار افزايش . در صورت كه مصارف نسبت به عوايد تان بيشتر گردد، پس شما بايد آنرا منحيث يك ضرر خالص ثبت نماييد. نماييد
بخاطر بهبود همچو يك وضعيت، هرچه  بناً. ضرر ماهوار هشدار دهندة اين ميباشد كه راديو شما با عدم بقا پذيري مالي مواجع شده است

 .عاجل بايد عوايد افزايش داده شده ويا مصارف كاهش يابند
  

  :اين مثالي از يك صورت حساب عوايد ماهوار است
  

 صورت حساب عوايد ماهوار راديو شهر ما
 
 

)افغاني(1388اخير ماة اسد
      

 افغاني  عوايد

 30,000اعالنات تجارتي شركت مخابراتي  

 135,000 اعالنات خدمات عامه   

 45,000 سهم عوايد از راديو سالم وطندار  

 4,500  ساير اعالنات تجارتي  

 255,000 مجموع عوايد  
      

   مصارف بهره برداري
 30,000 كرايه  

 150,000 معاشات  

 60,000 تيل ديزل براي جنراتور  

 10,500 غذاي چاشت كارمندان  

 1500 تداركات دفتر  

 اقالم مصرفي بيشتري كه براي راديوي تان الزم باشند را در اينجا اضافه نماييد  
 252,000 مجموع مصارف  
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 3,000مجموع مصارف –مجموع عوايد = عوايد خالص 

 
و پول نقدي كه از ) رسيدات ويا عوايد حاصله(يك گزارش ماهوار بوده و پول نقدي كه به راديو ميايد  صورت حساب جريان نقدي

ميتواند شما را در عرصة پيش بيني نيازمنديهاي نقدي  -خوب  –يك صورت حساب جريان نقدي . را نشان ميدهد) مصارف(راديو ميرود 
متوجه باشيد كه انتري اول در اين صورت . ن نقدي ماهوار را در پايين ببينيدمثالي از يك صورت حساب جريا. آيندة تان كمك نمايد

افغاني است كه از صورت حساب عوايد ماهوار در فوق گرفته  255،000مجموع عوايد راديو . حساب  بنام رسيدات از مشتريان ياد ميشود
مثالً در صورت (يان نقدي روزمره تان نيز نشان ميدهد صورت حساب جريان نقدي، مجموع عوايد شما را منحيث اوسط از جر. شده است

در ) -(اين عملية منفي توسط عالمت . مجموع مصارف ماهوار تان از عوايد ماهوار تان منفي ميگردد). روز X 30 8،500حساب پايين، 
منفي ميگردد، تفاوت باقي ماندة زماني كه مجموع مصارف ماهوار از مجموع عوايد ماهوار . مقابل تمام مصارف شما نشان داده ميشود
معلومات كه ميان قوسها در . ( افغاني ميباشد 2،160در اين مثال، جريان نقدي خالص ماهوار . آنها بنام جريان نقدي خالص ياد ميگردد

 ). اين چارت موجود است، معموالً در صورت حساب جريان نقدي درج نميگردد
 

  :است در ذيل مثالي از صورت حساب جريان نقدي
  

 صورت حساب جريان نقدي ماهوار راديو شهر ما
 
 

 )افغاني( 1388سال
    

  جريان نقدي از فعاليت هاي بهره برداري
 8,500x30=255,000 )مانند عوايد از اعالنات(رسيدات از مشتريان   
معاشات و خريداري مانند، (پول نقدي كه براي تهيه كننده گان خدمات و كارمندان پرداخته شده است  

 8,400x30=252,000- )وسايل
 Banker profit participation(  -20x30=600(مفاد از صراف يا بانكدار   
 8x30=240- ماليات بر عايدات روزمره   
 AFS 2,160 جريان نقدي از فعاليت هاي بهره برداري ماهوار   
     
  
  

 (2160 x 12) 25,920 معادل پول نقد ساالنه افزايش خالص در پول نقد و 
   

 10,000پول نقد و معادل پول نقد در آغاز سال
   

 35,920 پول نقد و معادل پول نقد در اخير سال (10,000 + 25,920) 
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:از چهار جزء عمده ساخته ميشود سيكل بودجه  
  
  

  
  

 چك لست براي ترتيب و نظارت بودجه
آيا بودجة جديد شما واقعيت بينانه است؟ . حساب عوايد و مصارف سال گذشتة تان مقايسه نماييدبودجة سال آيندة تانرا با صورت  )1

  آيا نيازمنديهاي واقعي راديو در آن مد نظر گرفته شده است؟
در بودجة  آيا بودجة شما زمينة برآورده ساختن اهداف تانرا براي تان مساعد ميسازد؟ آيا برنامه هاي را كه پالن توليد شان را داريد، )2

 تان مد نظر گرفته شده است؟ آيا شما قادر به نگهداشتن كارمندان تان خواهيد بود؟
 آيا به كارمندان جديد نياز داريد؟ آيا معاشات آنها را در بودجة جديد تان شامل ساخته ايد؟ )3
 ين عوايد واقعيت بينانه است؟آيا راديو تان عوايد بدست مياورد؟ آيا عوايد راديو تان بطور درست محاسبه شده است؟ آيا ا )4
 آيا ماليات راديوي تان را در بودجة تان شامل ساخته ايد؟ )5
آيا تمام اشخاص كه در راديوي تان مسئووليت ادارة منابع را بعهده دارند، بودجة تانرا بررسي نموده اند؟ آيا آنها محتويات آنرا و  )6

 مسئووليت هاي خويش در قبال آنرا ميدانند؟ 
تمويل بودجة تانرا بطور دقيق مد نظر گرفته ايد؟ آيا سطح خطرات را در آن كاهش داده ايد؟ الزمه هاي زماني آن از آيا چگونگي  )7

 چه قرار است؟
پالن تان جهت نظارت و كانترول بودجة تان چطور است؟ آيا در صورت بروز كدام مشكل، اقدامات الزم را مد نظر گرفته ايد؟ مثالً  )8

 منبع عوايد ديگر قطع گردد؟ اگر دسترسي تان به يك
آيا پايداري دراز مدت راديوي تانرا مد نظر گرفته ايد؟ تا چه اندازه راديوي تان خود كفا خواهد باقي ماند؟ آيا اين موضوع در بودجة  )9

 تان انعكاس داده شده است؟
 

تشخيص منابع. 2

تطبيق و نظارت از  . 3
ارزيابي. 4تطبيق

پالنگذاري و تعيين . 1
اهداف
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 طرح نمودن پالن تجارتي تان
 

اين پالن توضيح ميدهد كه شما كي . اهداف راديو براي دو الي سه سال آيندهپالن تجارتي عبارت است از يك شرح كلي فعاليت ها و 
هستيد، كدام فعاليت ها را انجام ميدهيد، چگونه آنها را انجام ميدهيد، چگونه عوايد بدست مياوريد، و چرا راديو شما به حيث يك بخش 

كه راديوي شما در حال حاضر داراي چقدر پول بوده و  اين پالن بايد واضح سازد. مهم اجتماع يا محل مربوطه اش محسوب ميشود
يك پالن تجارتي خلص، سنجيده، قناعت بخش و . جهت برآروده ساختن هر يك از اهداف خويش به چه اندازه پول بيشتر نيازمند است

تي تان مانند اعالن دهنده گان و همچو يك پالن ميتواند منابع عايدا. صادقانه، ميتواند شما در راستاي رسيدن به اهداف تان كمك نمايد
 دونرها را متقاعد سازد كه راديوي شما چيزي را كه پيشنهاد ميكند، آماده است تا آنرا انجام دهد، و همچنان عوايد و  اعانه هاي خود را

 .مسئووالنه اداره كند
 

 :يك پالن تجارتي ابتدايي براي راديو شما داراي سه بخش عمده است
  

  خالصة اجراآت  .1
  دل تجارتي م .2
 استراتيژي بازاريابي .3

  
خالصة اجراآت،  بطور كوتاه چگونگي فعاليت راديو را توضيح . ياد ميشود خالصة اجراآتصفحة اول پالن تجارتي شما بنام  .1

با وجود اينكه خالصة اجراآت در صفحة نخست پالن تجارتي جابجا . نموده و نكات عمدة بقيه پالن تجارتي را خالصه ميسازد
 .د، آن بايد بعد از اينكه تمام بخشهاي ديگر پالن تانرا تكميل نموديد، نوشته شودميگرد

 
اين مدل بعوض فعاليت هاي را كه شما پالن انجام شانرا . راديوي شما عبارت از اساس پالن تجارتي شما ميباشد مدل تجارتي .2

 .ميدهد كه چگونه شما پول تانرا بدست مياوريد ضمناً مدل مذكور شرح. داريد، وضعيت فعلي فعاليت هاي تانرا توضيح ميدهد
 

هر مدل تجارتي نظر به خصوصيات اجتماع تان . هيچكدام مدل تجارتي واحدي موجود نيست كه تمام راديو ها بتوانند از آن استفاده كنند
هاي تجارتي مركب يا ميكس  در افغانستان راديو ها اكثراً از مدل. بشمول وسعت اقتصاد آن از ساير مدل هاي تجارتي فرق ميكند

مثالً، يك راديوي كه با اين توقوع ايجاد شده باشد كه . استفاده ميكنند زيرا اين نوع مدل ها قابليت رشد بقا پذيري راديو ها را داراست
ام نيازمنديهاي آنرا تمام عوايد خود را از فروش اعالنات محلي بدست بياورد، اينرا خواهد دريافت كه يك مدل تجارتي واحد نميتواند تم

بناً راديو مذكور ميتواند با استفاده از يك مدل مركب، از اعانه هاي دونرها و برنامه هاي تمويل شده، ويا اعالنات خدمات . برآروده سازد
 .عامه و همچنان اعالنات تجارتي، عوايد خود را بدست بياورد

 
 يك مدل تجارتي بايد شامل چه چيزها باشد؟

 
A. محصول خدمات  

 بخش اول اين كتاب رهنما را ببينيد(راديو  رسالت نامة.( 
 اين خدمات شامل نشر اخبار : را كه راديوي تان به اجتماع مربوطه اش عرضه ميكند، محصول شما است خدماتي

 .مهم، معلومات فرهنگي و اجتماعي، و همچنان انكشاف و تقويت اجتماع تان ميباشد
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B. ساختار تشكيالتي و مديريتي 
 چه يك راديوي محلي باشد كه توسط يك هئيت يا بورد مشورتي منتخب اداره گردد، و يا چه يك ( راديو  لكيتما

 )راديوي تجارتي باشد كه مالك آن يك فرد و يا شركت باشد
  اين كتاب را ببينيد 1بخش (چارت تشكيالتي راديو( 

 
C. استراتيژي و تطبيق 

  شركاء در اين مورد ميتوانند . يك مشاركت براي نهاد ها و اجتماع با ساير نهاد ها و ارزش همچو مشاركتجزئيات
 .شامل دونرها، نهاد هاي محلي، دانشكده هاي دانشگاه و غيره باشند

 راديو، عبارت است از يك لست مهارت هاي الزم براي ادامه كار راديو كه شامل مهارتها در برخ  ظرفيت مهارتهاي
 .نيكي، پزوهش، آگاهي دهي و غيره ميباشدمديريت، توليد برنامه ها،مالي، تخ

 
D. مديريت مالي 

 براي تاًمين ادامه فعاليت هاي راديو بشمول مصارف سرمايوي و مصارف جاري مصارف. 
 مصارف عمدة بهره برداري كدام ها اند؟ 
 براي چقدر پول براي برآروده ساختن اين مصارف نياز است؟ 
  راديو صورت حساب جريان نقديو  صورت حساب عوايد، عوايديك لست منابع. 
 عبارت است از يك صورت حساب كه مؤقف مالي و يا ارزش خالص راديو شما را در يك وقت معين بيالنس شيت ،

دارايي : معادلة ذيل بيالنس شيت را براي شما خالصه ميسازد. زمان، معموالً آخرين روز سال مالي راديو، نشان ميدهد
 .ارزش خالص= ديون  –ها 
 

 :تعاريف اجزاي كليدي بيالنس شيت
  

بشمول پول كه ديگران از راديو قرض دار هستند، و (هر چيزي با ارزش كه ملكيت راديو بوده و بتواند تبديل به پول نقد گردد  :دارايي
 )ارزش فروش وسايل

  
  .پول كه راديو از ديگران قرض دار است :ديون

 :سرماية صاحبان سهام
 يا مبلغ اولية كه در راديو سرمايه گذاري شده استسرمايه و : سهام سرمايه. 
 بدون پرداخت هاي باقي براي (عوايد كه براي سرمايه گذاري مجدد در راديو اختصاص داده شده است : عوايد تقسيم نشده

 ).كارمندان و يا مسئوول راديو
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  :در ذيل مثالي از بيالنس شيت است
  

 بيالنس شيت راديو شهر ما

  
   

 
 

)افغاني(1388اخير سال
    

 دارايي
  50,000 پول نقد
  10,000 مطالبات

  20,000 وسايل و تجهيزات
  80,000 مجموع دارايي

    
 ديون و سرماية صاحبان سهام

 
   ديون

  30,000 قرضة بانكي
  10,000 تاديات

  40,000 مجموع ديون
    

   سرماية صاحبان سهام
 

  35,000 سهام سرمايه
  5,000 عوايد تقسيم نشده

  40,000 مجموع سرماية صاحبان سهم

  80,000 مجموع ديون و سرماية صاحبان سهم
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 استراتيژي بازاريابي .3
  

ت استراتيژي بازاريابي شما ميتواند زمينة مشاركت با تاجرين و سازمانهاي را برايتان مساعد سازد كه خواهان پرداخت در مقابل نشر اعالنا
ولي متوجه باشيد كه مشتريان تنها در صورت اعالنات شانرا به شما خواهد داد كه از موجوديت شنونده گان .راديوي شما هستندشان در 

 .كافي شما مطمئن گردند
  

 :يك استراتيژي خوب بازاريابي چهار مورد ذيل  را در نظر ميگيرد
  
 و غير انتفاعي بايد ) تجارتي(يرد؟ آيا باالي نهادهاي انتفاعي راديوي شما بايد در مقابل نشر اعالنات چقدر پول بگ :نرخ گذاري

عين نرخ را وضع كند؟ آيا براي مشترياني كه نشر اعالنات شانرا براي چندين ماه همراي شما قرارداد ميكنند، تخفيف خواهيد داد؟ 
 رقباي شما از نشر اعالنات در راديوهاي شان چقدر پول ميگيرند؟

  
 ترويج همچنان ميتواند مشتريان پتانسيل شما را نشان دهد كه . ع ترويج جلب و جذب شنونده گان استهدف از هر نو :ترويج

راديو ها از دو نوع . چگونه راديو شما ميتواند مردم عام را در مورد محصوالت، خدمات ويا پروژه هاي انكشافي آنها، مطلع سازد
اين : ترويج از طريق نشرات راديو بيشتر مروج است. ريق مالقات با مشترياناز طريق نشرات راديو، و از ط: ترويج استفاده ميكنند

نوع ترويج ميتواند شامل رقابت ها و يا سلسلة از اعالنات راديويي باشد كه توسط آنها شما ميتوانيد توانايي راديو تانرا در عرصة 
در اين نوع ترويج كارمندان رسمي : قات با مشتريانترويج از طريق مال. آگاهي دهي مردم محلي براي مشتريان تان واضح سازيد

ويا رضا كار راديوي شما با مشتريان پتانسيل تان مالقات نموده و سودمندي نشر اعالنات آنها در راديوي شما را برايشان توضيح 
داشته باشيد و بطور گسترده  مواد چاپي مانند برچسب ها، پوستر ها، رساله ها و بيزنيس كارتها را بايد همواره همرايتان. ميدهند

 . براي مردم اجتماع تان توزيع نماييد
 راديوي شما كدام خدمات را براي مشتريان پتانسيل تان عرضه ميدارد؟وقت نشر اعالنات ميتواند به اشكال مختلف  :خدمات

نامه هاي تماس تليفوني كه حاوي ، ويا برsponsershipsاين اشكال ميتوانند شامل سيگنال ها،تمويل برنامه ها يا . فروخته شود
 !خالق باشيد. جوايز داده شده توسط دونر ها اند، باشند

 مشتريان جهت خريدن وقت نشرات براي اعالنات شان به كجا مراجعه ميكنند؟ آيا آنها بايد به راديو مراجعه كنند؟ ويا يك  :محل
 كارمند رسمي يا رضاكار راديو بايد با مشتري مالقات كند؟

 
 ميان بازاريابي و فروشات چيست؟فرق 

بازاريابي، مردم عام بشمول مخاطبين و . بازاريابي و فروشات هر دو يكجا باهم در تاًمين بقاپذيري راديو سهم دارند
بايد جهت فراهم آوري يك بازاريابي قوي، بازاريابي . اعالن دهنده گان را در مورد رسالت، برنامه ها و خدمات راديوي شما آگاه ميسازد

البته اينرا هم بايد در نظر گرفت . مثل يك  فعاليت روزمره از طريق تشريك مساعي تعداد زياد از كارمندان رسمي و رضاكار صورت گيرد
هر قدر كه تعداد شنونده گان يك راديو زياد باشد، به . بازاريابي زمينه را براي فروشات مساعد ميسازد. كه اينكار به پول ضرورت دارد

مشتريان پتانيسل كه يك راديو را بشناسند و برنامه . اندازه آن ميتواند كه وقت نشرات خود را براي نشر اعالنات بفروش برساند هماند
  . هاي آنرا بشنوند، ميتوانند به احتمال زياد به اعالن دهنده گان آن راديو مبدل گردند
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اعالن (خود را جهت مالقات با مشتريان  "تمام روزة"راديو كارمندان . داز جمله منابع عمدة پولي براي يك راديو بشمار ميرون فروشات
ميفرستند تا با آنها قرارداد نموده و بعداً نظر به تاريخ  موعد در قراردادهاي آنها پول نشر اعالنات شانرا از آنها جمع آوري ) دهنده گان

شناسايي نموده و آنها را جهت مالقات با مامورين فروشات خويش ترغيب  مسئوولين راديو ها نيز ميتوانند تا مشتريان پتانسيل را. نمايند
براي مامورين فروشات طبق مقدار عوايد را كه آنها براي راديو بدست مياورند، يك مبلغ كم معاش همرا با يك كميشن پرداخته . نمايند
ور واضح در يك تفاهمنامة كتبي ذكر گرديده و فيصدي مامورين فروشات زماني به وجه بهتر كار خواهد كرد كه كميشن آنها بط. ميشود

همچنان آنها زماني به وجه بهتر كار خواهد كرد كه درآمد . آن عين فيصدي كميشني باشد كه براي ساير مامورين فروشات تاديه ميگردد
  . كميشن آنها بايد بلند گردد يعني هر قدر پول بيشتر را كه آنها به راديو مياورند، به همان اندازه مجموع. شان محدود نباشد

 
 منابع عوايد 

چه (يك راديو نبايد تنها باالي يك منبع عوايد واحد . از يك تعداد مركب منابع بدست ميايد) هر نوع پول كه به راديو ميايد(عوايد 
بدست آوردن پول بطور مساويانه از  يك روش متوازن و يا متنوع، يعني .اعتكا كند) اعالنات باشد و يا كدام نوع ديگر تمويل بودجه راديو

مقدار پول ميتواند از بعضي منابع عوايد در حالي افزايش يابد كه ساير . منابع مختلف ميتواند سبب يك ثبات خوب مالي راديوي تان گردد
روش متوازن در اين مورد،  قسميكه قبالً اشاره شد، با استفاده از يك. اين نوع منابع يا كاهش يافته و ياهم بطور كلي ختم خواهد شدند

 .احتمال كاهش ويا ختم شدن تمام منابع عوايد در عين زمان بسيار زياد كم خواهد بود
 

 اعالنات تجارتي و تمويل برنامه ها
بانك هاي بزرگ، شركت هاي مخابراتي و شركت . فرهنگ اعالنات تجارتي در افغانستان به اندازة ممالك غربي مشهور و مهم نيست

ولي كاسبين كوچكتر هنوز هم جهت . ختماني، اعالنات تجارتي را منحيث يك جز عمدة استراتيژي تجارتي خويش ميشمارندهاي سا
اين بدين معني است كه مامورين فروشات بايد در زماني . استفاده از اعالنات تجارتي، نياز به آگاهي و اعتقاد در مورد مزاياي آنرا دارند

  .اي محلي بيشتر از خالقيت كار گرفته و سعي نمايند كه سبب اطمينان خاطر آنها گردندمالقات با كاسبين و نهاده
 

 :پژوهش نماييد: 1مرحله 
يك راديوي محلي ميتواند بدون داشتن رقبا فعاليت نمايد ولي در اكثر شرايط نميتواند كه براي يك مدت طوالني بدون داشتن مشتري 

كه كدام نهادها از قبل پيام ها و يا اعالنات تجارتي شانرا در مقابل پول از طريق ديگر رسانه ها  در آغاز كوشش كنيد بدانيد. به پيشرود
جهت اينكار، شما ميتوانيد اعالنات را در روزنامه ها جستجو نماييد، به اعالنات در ساير راديو هاي محلي گوش دهيد و يا . بنشر ميرسانند

تمام شركت ها و نهاد هاي ايكه اعالنات شانرا از طريق رسانه ها بنشر ميرسانند، مشتريان  .اعالنات را در تلويزيون ها تماشا كنيد
  .راديو شما بايد تصميم بگيرد كه اعالنات كدام نوع خدمات را بايد بنشر برساند. پتانسيل شما هستند

 
 :در مورد مشتريان تان معلومات حاصل نماييد: 2مرحله 

ه دلچسپي دارند؟ در صورت كه شما ميخواهيد مشتريان تان از طريق راديو شما اعالنات خود را بنشر به نظر شما، مشتريان تان در چ
شما بايد نيازمنديها و چيزي كه آنها ميخواهند توسط اعالنات شان بدست آورند را . برسانند، شما بايد در مورد آنها معلومات حاصل كنيد

  .يد تمام آنها را برايشان برآروده سازيددانسته و براي شان نشان دهيد كه شما ميتوان
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 :معيار كاري تانرا بسازيد: 3مرحله 
بخاطر اينكه نتايج خوبي را . فرض كنيد شما يك شركت كوچك هستيد و براي نشر اعالنات تجارتي تان پول كمي در دست داريد

  بدست آريد، از كدام معيارها براي مصارف پول تان استفاده خواهيد كرد؟
  

بعضي موارد، يك مؤسسة غير حكومتي بين المللي، يك برنامة راديويي را بخاطر تمويل ميكند كه محتويات آن با اهداف اش در 
شما . هر نوع فعاليت ها يا برنامه هاي صحي، تعليمي ويا ساير برنامه هاي انكشافي موجود در محل تانرا لست نماييد. هماهنگ است

ن فعاليت ها را رهبري ميكنند مالقات نموده و براي آنها پيشنهاد كنيد كه شما ميتوانيد اعالنات خدمات ميتوانيد با سازمانهاي ايكه اي
عامه، برنامه هاي محاوره يي تعليمي ويا گفت و شنود هاي كوتاة راديويي را براي بلند بردن سطح آگاهي مردم در مورد فعاليت هاي 

 . رسانيد آنها برايشان در راديوي تان توليد و به نشر
  

 :از صالحيت راديوي تان محافظت كنيد: 4مرحله 
قرار گرفتن اعالن دهنده گان، ساختن يك قرارداد منصفانه و  "دست خوش"بمنظور محافظت از صالحيت راديوي تان و جلو گيري از 

نماييد كه صالحيت تصميم گيري به نفع شما بايد در قراردادهاي تان با مشتريان تان ميكانيزم هاي را شامل . قانوني برايتان مهم است
قرارداد هاي تان بايد بطور كتبي ترتيب گردند تا اعالن دهنده گان نتوانند محتويات و . رسالت راديو و شنونده گان تانرا محفوظ نگهدارد
 .زمان برنامه هاي شما را در كانترول خود در آورند

 
  :ساير منابع تمويل كننده

راسر افغانستان از امتيازات مالي براي انكشاف بازرگاني، وجوه براي برنامه ها و تمويل برنامه هاي شان مستفيد تا الحال راديو ها در س
بعضي از نهاد ها ممكن راديوي شما را در عرصة تهيه پروپوزل براي يك پروژه و يا درخواست يك امتياز مالي رهنمايي كنند . گرديده اند

 .شما بخواهند كه همچو يك پروپوزل ويا درخواستي را مستقالنه تهيه كنيدو تعداد ديگري ممكن از راديوي 
 

 :معلومات براي پروپوزل نويسي
 .پروژة تانرا يك فرصت سرمايه گذاري براي تمويل كنندة پتانيسل تان بسازيد! تنها چيزي را تقاضا نكنيد .1
پروپوژل يك چيزي خوب . ه اش ايفا ميكند، تمركز كنيدباالي دستاورد هاي راديوي تان و نقش مهمي را كه آن در اجتماع مربوط .2

براي درج نمودن نتايج سروي هاي مخاطبين و نظريات شنونده گان تان است كه محبوبيت راديوي تان، تاثير مثبت آن در اجتماع 
نظريات و پيشنهادات مانند نامه ها، ساير (و همچنان توانايي اش جهت  رسيده گي به خواست هاي مردم اجتماع را نشان ميدهند

 ). انفرادي، نتايج انتقادات گروهي شنونده گان
مثالً يك نيازمندي مشخصي كه در اجتماع مربوط به راديوي تان موجود است را . در مورد فعاليت هاي راديوي تان معلومات دهيد .3

ان چگونه اعانه هاي دونرها ميتوانند كه توضيح داده و بگوييد كه پالن راديويتان براي رسيده گي به اين نيازمندي چيست و همچن
 .در حل اين نيازمندي كمك بخش تمام شوند
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ولي الزم نيست كه به عين ترتيب كه در اينجا نوشته شده است : (معلومات كه متيواند در يك پروپوزل درج گردد
 ):در پروپوزل هم نوشته شود

  
 در صورت امكان، تعداد از نامه ها يا مكتوب ها از . تاسيس نموده استكي، چه وقت و چرا راديوي تانرا : تاريخچة راديوي تان

 .نهاد ملي و يا بين المللي كه راديوي تانرا تاسيس كرده است را خواسته و ضم پروپوزل تان بسازيد
 رسالتنامة و يك لست از اهداف و مقاصد مشخص راديوي تان. 
 محتويات و تقسيم اوقات برنامه هايتان. 
 هدف تان بشمول حقايق و آماري كه تاثيرات راديوي تانرا باالي آن واضح سازد را توضيح دهيد اجتماع مورد.  
  فعاليت هاي گذشته و جاري  تان و همچنان دستاوردهاي تان كه از سبب رسالت راديوي تان بدست آورده ايد را توضيح

 .دهيد
  چارت تشكيالتي راديوي تان بشمول . راديوي تانرا لست نماييدساختار مديتريتي راديويتان را تشريح دهيد و پاليسي هاي

 .لست از اسماي كارمندان و وظايف مربوطه آنها را در پروپوزل شامل سازيد
  كدام مشاركت ها و همكاري ها را راديوي تان در اجتماع مربوطه اش ايجاد نموده است؟ همكاران و حمايت كننده گاني تان

 كي ها اند؟
 دت و كوتاه مدت تان كدام ها اند؟ كدام فعاليت هاي جديد خود را راديوي تان ميخواهد كه تمويل گردد؟اهداف طويل م 
 نتايج و تاثيرات را كه توقوع داريد فعاليت هاي پيشنهاد شده و يا جديد تان به بار آورند كدام ها اند؟ 
 نرا در جريان هفته ها و ماهاي پروژة تان زمان طول مدت پروژة تان چقدر است؟ پالن كاريتان چيست؟ چگونه كارهايتان تا

 بندي و تكميل خواهيد كرد؟
 چگونه پروژة تانرا نظارت و ارزيابي خواهيد نمود؟ پالن تجارتي تان چيست؟ 
 هزينة پروژة تان چقدر است؟ كدام بخشهاي آنرا ميخواهيد كه توسط دونر تمويل گردد؟ . بودجة پروپوزل تانرا واضح سازيد

 اي آن توسط ساير منابع عايداتي و اعانه هاي تان تمويل خواهد شد؟كدام بخشه
 

 :اداره نمودن وجوه ها
چگونه شما وجوة . بعد از اينكه پروپوزل تان منظور شد، اين مهم است تا براي اداره نمودن درست وجوه هاي دونر تان آماده گي بگيريد

 ه از بروز شك نزد دونر در مورد انضباط مالي تان جلوگيري خواهيد كرد؟تانرا به طور شفاف و صادقانه اداره خواهيد كرد؟ چگون
 

  :به رهنمود هاي ذيل در اين مورد توجه كنيد
 

كتابهاي محاسباتي بايد هميشه به اساس . يك شخص را براي نهگداري سوابق رسمي مصارف راديوي تان تعيين نماييد .1
 .تاريخ روز جديد، درست و قابل پيشكش باشند

سازيد كه شخص مسئوول مالي و محاسبه، تمام معامالت را در همان روز كه صورت ميگيرند يكجا با شرح واضح  مطمئن .2
 .مصارف، مقدار آن و شخصي كه برايش پول تاديه ميگردد را ثبت كند

ي اگر باشند، حت) كه در بخش مالي راديو نگهداري ميشود( تمام تاديات بايد داراي يك رسيد اصلي و يك رسيد كاپي  .3
رسيد بايد شامل امضاهاي شخصي تاديه كنندة پول و شخصي كه پول را اخذ . رسيدات توسط دست هم نوشته شده باشند

 .ميكند، باشد
صورت محاسبات . صورت حسابها و گزارشات مالي تانرا بطور درست طوريكه توسط دونر مشخص گرديده اند، تهيه نماييد .4

  .كوتاه در جريان مدت پروژه بررسي كنيدپروژه و وجوة دونر را در وقفه هاي 
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  اصول اخالق و قانون رسانه ها: بخش هفتم
  

 اصول اخالقي رسانه ها و قانون رسانه ها: استاين بخش به دو قسمت تقسيم شده 
  

 :در قسمت اول موارد ذيل به بحث گرفته ميشود
  
 فوايد اصول رفتاري براي ژورناليستان 
 مالحظات جدي اخالقي 

 
 اصول اخالقي : قسمت اول

 فوايد اصول رفتاري
سلوك اخالقي ما را ) وكالي مدافع نوشته شده باشندچه براي يك قبيله و يا چه براي اشخاص مسلكي مانند داكتران و (اصول رفتاري 

. هيچكدام اصول اخالقي نميتواند كه براي هر سؤال جوابده باشد. براي ژورناليستان نيز اصول رفتاري موجود است. رهنمايي ميكنند
به هرحال، . لف اندتعداد زيادي از مردم در مورد چگونگي تطبيق معيارهاي اخالقي در يك وضعيت مشخص، داراي نظريات مخت

 .معيارهاي اخالقي عبارت از رهنمودهاي مفيد اند كه ما را از رفتار بد يا سوء رفتاري مانع ميشوند
ژورناليستان از طريق تحقيق و انعكاس دادن نگرانيهاي مردم . اين كتاب تاييد ميكند كه ژورناليستان بايد براي منافع عامه خدمت كنند

آنها ميتوانند حكومت را در مقابل اعمال و تصاميم اش مسئوول قرار .ه از يك نقش بزرگ برخوردار اندمحل و كشور خويش در جامع
برنامه ها و گزارشات راديوي شما . دهند، به مردم عام زمينة دسترسي به معلومات را فراهم سازند و انكشاف اجتماعي را تاًمين نمايند
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اكثر مردم باالي چيزي كه در يك راديو ميشوند . ن در قبال مسايل مهم، تاثير گذار باشندميتوانند بالي احساسات و واكنش مردم محل تا
اين صالحيت را تنها . اين بدين معنيست كه ژورناليستان و راديوي شما صالحيت تاثير گذاري باالي زنده گي مردم را دارند. باور ميكنند

اصول اخالقي ميتواند ژورناليستان را در . مسئووليتهاي وابسته به آنرا نيز بپذيرند در صورت براي ژورناليستاني تان واگذار سازيد كه آنها
 .حصة تمركز باالي مسئووليت هاي شان و رهنمايي در برخ فعاليت هاي شان كمك كند

  
 اصول اخالقي ژورناليستان افغانستان

مفاهيم اخالقي كه در اين بخش كتاب به بحث . ميسازداصول اخالقي پرسشهاي دشوار را براي ما در راستاي تصميمگيري ما مطرح 
اتخاذ اصول اخالقي . گرفته ميشود شما را مكلف ميسازد كه چگونگي تاثيرات محتويات برنامه هاي تان باالي ديگران را مد نظر گيريد

عالوه برآن، اصول اخالقي . يدشما و ژورناليستان راديوي تانرا كمك ميكند تا وظايف خويش را به بهترين وجه ممكن آن انجام ده
 .ژورناليستان را مكلف ميسازد تا در مورد جستجوي حقيقت بطور مستقل عمل نمايند

سر . دست اندر كاران مسلكي رسانه هاي افغانستان گرد هم آمدند تا اصول اخالقي براي ژورناليستان افغان را بسازند 2007در سال 
مثل ساير رهنمود هاي اخالقي . ميسينان و ژورناليستان براي كاركنان رسانه ها نوشته شدانجام اين اصول توسط يك گروه كاري اكد

ژورناليستان در سراسر جهان، اصول اخالقي ژورناليستان افغان نيز بيطرفي، دقت و انصاف را منحيث رهنمود هاي بنيادي در چوكات 
ا را در قبال تحكيم كيفيت برنامه هايتان و اعتبار راديوي تان، تاًمين اين اصول، رفتار مسئوالنه و اخالقي شم. رسانه ها تاييد ميكند

 ).لطفاً دراين مورد پايين را نيز ببينيد. (ميكند
 

به هرحال، آيا ژورناليستان و پروديوسران برنامه هاي تان در مورد اهميت . شما ممكن از قبل در راديوي تان داراي اصول اخالقي باشيد
آگاهي دارند؟ آيا در همچو يك محل نصب گرديده اند كه براي تمام كارمندان تان قابل ديد باشند؟ شايد تعداد از  و محتويات اين اصول

آنها ممكن از موجوديت اصول . پروديوسران برنامه هايتان افراد رضار كار اجتماع تان بوده در عرصة ژورناليزم آموزش نديده باشند
آگاه ساختن كارمندان جديد رسمي و رضا كار در جريان معرفي شان در مورد اصول اخالقي موجود ! اخالقي در راديوي شما باخبر نباشند

مطمئن سازيد كه همه كارمندان تان در مورد محل كه اصول اخالقي در آنجا نصب و موجود است مطلع . در راديوي تان مهم است
 . ه آنجا مراجعه كنندباشند تا در صورت داشتن كدام پرسش يا نياز براي مرور آنها، ب
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اصول اخالقي ذيل بطور گسترده . در صورت عدم موجوديت اصول اخالقي نزد تان، هر چه زودتر بايد اين اصول را برايتان اتخاذ نماييد
  .در افغانستان بكار ميرود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ارج گذاشتن به ارزش هاي اخالقي  اصول اخالقي خبرنگاران و رسانه هاي  افغانستان به منظور رهنمايي و تشويق خبرنگاران به
 حرفه يي اين اصول با در نظرداشت معيار هاي. حرفه يي كه در جريان كار هر خبرنگاري با آن روبرو مي گردد، تهيه گرديده است

فرهنگ وباور هاي جامعهء افغانستان را مطرح مي سازد و خبرنگاران را در چگونگي برخورد با  ط بهمربو بين المللي ، مسائل ويژه
  .افراد و رويداد ها رهنمايي مي كند

 
ژورناليســت، در فراينــد كــار حرفــه يــي خــود از اعمــال  تبعــيض نــژادي، مــذهبي، جنســي، قــومي، زبــاني و فرهنگــي  .1

 .مي پرهيزد
  
بازتـاب حقـايق دقـت بـه خـرچ مـي دهـد و از تحريـف، بـد نـام سـازي، اتهامـات بـي              ژورناليست، در كار حرفه يـي و   .2

 .اساس،تهديد، افترا، شايعه پراگني و مخفي نگهداشتن حقايق به صورت عمدي جلوگيري مي كند
 
ژورناليست، به حق دسترسـي مـردم بـه معلومـات و اطالعـات، بـراي دريافـت يـك تصـوير جـامع و دقيـق از واقعيـت              .3

 .حترام مي گذارد و تحقق آن را جزيي از مسؤوليت هاي اجتماعي خود مي داندهاي عيني، ا
  
ژورناليست، احترام به كرامت انسـاني، تنـوع فرهنگـي و ارزش هـاي قبـول شـدة جهـاني را بـه منظـور رشـد فرهنـگ             .4

 .انساني جز اخالق حرفه يي خود ميداند و نسبت به عموم حسن نيت دارد
  
خشــونت، بــي بــاوري، فقــر زدايــي و انــواع جهــل و ســاير بيمــاري هــاي اجتمــاعي ژورناليســت، محــو جنــگ، نفــرت،  .5

 .مسؤوليت دارد و در فرايند كار حرفه يي خود به آن توجه مي كند
  
 .ژورناليست، منافع ملي را در مطابقت با اسناد تقنيني نافذ، در كار هاي حرفه يي اش در نظر مي گيرد .6
 
 .را در كارهاي حرفه يي اش رعايت مي كندژورناليست، توازن، بي طرفي و انصاف . .7
 
 .ژورناليست، هيچ گونه فشاري را از جانب مقامات دولتي و غير دولتي نه پذيرفته و خود سانسوري نمي كند .8

  
ژورناليست، نام منابعي را كه نمي خواهنـد افشـا شـوند، محـرم نگـاه مـي دارد و هـم چنـان از نشـر مطالـب بـا اسـتناد              .9

اطالعـاتي كـه بـه شـرط محرمانـه بـودن بـراي ژورناليسـت داده شـده انـد،           . لـوگيري مـي كنـد   بر منابع غير موثـق ج 
 . نبايد چاپ و يا پخش شوند مگر اينكه نشر و پحش آن براي منافع جامعه ضروري باشد

  
 .ژورناليست، به خاطر پخش يا نشر و يا عدم پخش و نشر به گرفتن هديه و رشوت نمي پردازد .١٠
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 مالحظات جدي اخالقي
تمام . راديو شما براي اجتماع اش خدمت ميكند ولي در عين حال عضو يك  اجتماع ديگر هم است، يعني اجتماع مستقل ژورناليزم

ژورناليستان راديوي تانرا دانسته و كارمندان تان بشمول رضا كاران و اعضاي بورد مشورتي تان بايد تعاريف اصول رفتاري قابل قبول 
  .يك رهنمود پيشنهادي پيرامون اصول اخالقي ژروناليستان و پروديوسران برنامه هاي راديويتان را در پايين ببينيد. براي آنها ارج بگذارند

 
اينها كليد براي محافظت از اعتبار راديوي تان و . عبارت از ارزشهاي اصلي هر نوع راديوي مستقل است بيطرفي مالي و سياسي

مطلب از بيطرفي راديوي تان اينست كه آن نبايد يك گروة سياسي را نسبت به ديگر . همچنان كسب آن از شنونده گان اش ميباشند
د از رسانه ها در افغانستان در حفظ اين اصل كوتاهي نموده و به نفع گروهاي سياسي با كمال تاًسف تعدا. ترجيح داده و بنفع آن كار كند

ما . خدمت ميكنند و يا هم از گروهاي كه منافع شخصي خويش را ميخواهند از طريق رسانه ها برآروده سازند، اخذ پول را قبول ميكنند
ولي در عين حال بايد . قوع بيطرف بودن آنها را دارند، شامل سازيمميتوانيم نظريات شخصي خود را در گزارشاتي كه شنونده گان ما تو

. متوجه  تعصبات انفرادي خويش كه ناشي از پرورش، پيشينه، جنسيت و مذهب ما در شان ما وجود دارند، بوده و آنها را مهار سازيم

ژورناليســت، درهنگــام مصــاحبه، بــا مصــاحبه شــونده برخــورد مودبانــه مــي داشــته باشــد و هيچگــاهي بــا اســتهزاء و   .11
 .تمسخربا ديگران رفتار نمي كند

  
ژورناليست، در صورتي كه مرتكـب خطـاء ويـا اشـتباهي مـي شـود و بـه آن پـي مـي بـرد بايـد از راه هـاي ممكـن و               .12

 .به تصحيح آن بزندبه زودترين فرصت دست 
  

 .ژورناليست، از آزادي بيان به منظور توهين، تحقير ، دشنام ، تهمت وافترأ به ديگران استفاده نمي كند .13
 

  .ژورناليست، به  حقوق معنوي ديگران احترام مي گذارد و طور ويژه از سرقت ادبي مي پرهيزد .14
  

 .خصوص آنان را افشا نمي كند ژورناليست، به حريم خصوصي افراد احترام مي گذارد و اسرار .15
 

 .هويت رسانه ها بايد شفاف باشد و از نام و ارزش هاي رسانه يي سوء استفاده نشود .16
  

 .رسانه ها به اساس مسؤوليت اجتماعي به نشر و پخش برنامه هاي آموزشي مي  بپردازند .17
  

حقيقـي آنهـا وجـود نداشـته     اعالن ها و آگهي ها طوري ارائه شـوند كـه جـاي هـيچ شـك و شـبههء درمـورد طبيعـت          .18
 .باشد

  
ــود         .19 ــه خ ــت ب ــرح اس ــتيكي مط ــار ژورناليس ــد ك ــه در فراين ــي ك ــاي  اخالقي ــؤوليت ه ــرفتن مس ــر گ ــراء و در نظ اج

  . اين اصول نبايد هيچ گونه زمينه يي را براي مداخله دولت به وجود آورد. ژورناليستان بر مي گردد
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و بجاي يك شخص و يا گروة مشخص، شنونده گان بايد بتوانند به ساده گي تشخيص كنند كه يك گزارش بيطرف و مستقل است 
 .منافع كلي اجتماع مربوطه در آن مد نظر گرفته شده است

 
 :تاكيد ورزد دقتهر دستة اصول اخالقي ژورناليستان بايد باالي اصل 

  
 دم براي مسايل مربوط به راديويتان در گزارش تان جاي بگذاريد، با مر. در مورد موضوع گزارش يا برنامه تان تحقيق نماييد

كه با موضوع گزارش تان ربط دارند صحبت كنيد، محالتي كه با موضوع تان ارتباط دارند بازديد كنيد و همچنان در رابطه، 
 .حقايق را از شايعات مجزا سازيد

 مطئمن سازيد كه براي گزارش تان دست كم دو منبع مستقل و بيطرف داشته باشيد. 
 ياداشت هاي تانرا در يك محل . گرفته و همچنان جريان آنها را ثبت كنيد در جريان مصاحبه هاي تان بطور درست ياداشت

 .مصئون نگهداريد تا در آينده بتوانيد به آن مراجعه كنيد
 شنونده گاني تانرا منحرف نساخته و به آنها دروغ نگوييد. 

در گزارشدهي يعني بياد داشتن اينكه در گزارش دو طرف و يا بيشتر  انصاف. ژورناليستان ميتوانند به طرز تفكر و سلوك مردم نفوذ كنند
 .از آن موجود ميباشند، مهم است

 در گزارشات و برنامه هايتان تعداد از نظريات را شامل سازيد. 
 اگر براي گزارشتان تنها با يك شخص مصاحبه نموده باشيد پس گزارشتان يك گزارشي يك منبعي است ! منابع چندين گانه

 !و اين ژورناليزم نيست –
 همچنان . گزارشات تانرا  تنها به آن مواردي كه به نظر شما شنونده گان تان خواهان شنيدن شانرا دارند، محدود نسازيد

مواردي را در آن شامل سازيد كه شنونده گان تان ممكن نياز به دانستن آنها را داشته ويا هم از حق دانستن آنها برخوردار 
 !باشند

 
بياد داشته باشيد كه شما معلومات را جمع آوري و گزارش ميدهيد و همچنان زمينه بحث آنرا  :نظر فرهنگي حساس باشيداز 

در عين حال  شما همچنان . هرچند با بعضي از روش هاي فرهنگي مخالفت هم داشته باشيد، آنها را به تمسخر نگيريد. مساعد ميسازيد
بعوض آن سعي نماييد كه با استفاده از راديو مردم اجتماع تانرا كمك نماييد تا . نگي را كنيدنبايد كوشش ترويج همچو روشهاي فره

آگاهي شان در مورد روشهاي ديگر وسيع گرديده و بتوانند روي راه هاي حل براي اختالفات در مورد تفاوت هاي گروهي خود بحث 
ده و مردم را از آسيب رساني به ديگران و به خطر انداختن و يا نقض معلومات و بحث ميتوانند سبب بوجود آمدن راه هاي حل ش. كنند

 .حقوق اساسي بشر مانع گردد
 

شما بايد ميان فعاليت . ژورناليستان از منابع خويش پول نگرفته و نيز از آنها تحايف را قبول نميكنند :از تضاد منافع جلو گيري كنيد
اعالن دهنده گان و افراد سياسي كه . اعالنات تجارتي آن يك تفاوت را برقرار نگهداريد هاي نشراتي راديو و فعاليت هاي تجارتي مانند

 .در صدد منافع شخصي شان هستند نبايد گزارشدهي و يا برنامه هاي شما را تحت نفوذ خود قرار دهند
 

در اين مورد، فارمت هاي (يا خير قبل از نشر يك گزارش، نخست خود را مطمئن سازيد كه آيا آن ارزش خبري دارد  !آسيب نرسانيد
مواظب ميتود هاي گزارشدهي . انگيزه هاي خود در قبال پيشكش گزارش تانرا آزمايش كنيد). اين كتاب ببينيد 5برنامه ها را در بخش 
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و يا برنامه هاي تان  براي كساني كه تحت تاثير خبر. در مقابل همكاران، مطالب و منابع گزارش تان احترام نماييد. تان و توليد آن باشيد
 .مثالً، براي قربانيان جرايم و جنگ و خانواده هاي شان. قرار ميگيرند، شفقت نشان دهيد

 
افغانان از راديو ها انتظار دارند تا در مقابل تمام ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي آنها ارج گذاشته و به طور درست  :ارج گذار باشيد

به شنونده گان تان توهين نكرده و به آنها . نامه هايتان به يك شيوة مناسبت و شايسته تكلم كنيددر بر. خوب را از بد تفكيك كنند
 .تاثيرات كه شما باالي شنونده گان ميگذاريد را دست كم نگيريد. دشنام ندهيد

 
جنسيت و اقتصاد اجتماعي براي مردم اجتماع تان بايد بدون در نظرداشت نژاد، . تنوع را در تمام فعاليت هاي تان مد نظر گيريد

گروهاي كه در حاشيه گذاشته . شان، چنين احساس دهيد كه شما از آنها نماينده گي ميكنيد و صداي شان را به سمع ديگران ميرسانيد
هندة ارزشها صداهاي را كه شما در گزارشاتي تان نشر ميكنيد بايد انعكاس د. شده اند  مانند زنان و اطفال را در برنامه هاي تان جا دهيد

 .راديوي شما متعلق به هر فرد در اجتماع شما است. و زبانهاي مختلف باشند
 

خود را مطمئن سازيد كه . شما يك ژورناليست هستيد و مانند تمام مردم شما هم بايد قانون را مراعت كنيد: حقوق تانرا بشناسيد
 .متاثر ميسازند خود را آگاه نهگداريددر مورد تغييرات قانوني كه رسانه ها را . حقوق تانرا ميدانيد

 
 :پرسشهاي ذيل را ميتوانيد منحيث يك رهنمود براي تصميم گيري پيرامون اصول اخالقي بكار ببريد

  
 چه را ميدانم؟ چه را بايد بدانم؟ .1
 هدف ژورنالسيتيكي من چيست؟ .2
 وجيبه هاي اخالقي من چيست؟ .3
 بايد من در نظر گيرم؟كدام پاليسي هاي سازماني و رهنمود هاي مسلكي را  .4
 چگونه ميتوانم مردم ديگر كه داراي ديدگاها و نظريات مختلف اند را در برنامه ها و گزارشات خود شامل سازم؟ .5
 پي آمد هاي ممكن اقدامات من چيست؟ آيا اين پي آمد ها كوتاه مدت اند؟ آيا دراز مدت اند؟ .6
 گزينه هاي ديگر من چيست؟ .7
 كامل طرز تفكر و تصاميم خود را براي مردم عام توجيه كنم؟ آيا من ميتوانم بطور واضح و .8

 
 قانون رسانه ها: 2قسمت 

 :اين بخش كتاب موارد ذيل را به بحث ميگيرد 2قسمت 
  
 ساختارهاي مهم نهادي قانون رسانه هاي افغانستان. 
 چه را اين قانون اجازه ميدهد و چه را منع ميكند. 
  

 2009آخرين قانون رسانه هاي اين كشور در سال . بدينسو، قانون رسانه هاي افغانستان چهار مرتبه تجديد گرديده است 2001از سال 
احكام مربوط به سكتور رسانه ها بر عالوة قانون اساسي افغانستان در  چندين قوانين ديگر اين كشور مانند قانون . بتصويب رسيد

 . متياز و قانون تجارت، نيز مندرج ميباشدمخابرات، قانون حق اال
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 هدف قانون رسانه ها چيست؟
هدف از ايجاد قانون رسانه هاي افغانستان، ترغيب انكشاف حرفه يي رسانه ها، محافظت از آزادي بيان و تشخيص گزارشدهي بي كفيت 

قانون رسانه هاي افغان را به بحث نگرفته و تنها در اين بخش كتاب ما تمام فصول . فصل ميباشد 11ماده و  54اين قانون شامل . است
جزيات مهمي آنرا كه ميتوانند شما را در عرصة دانستن چگونگي تطبيق اين قانون باالي خود تان، كارمندان تان و رسانه يا راديوي تان 

 .كمك كنند، مرور مينماييم
  

 ساختار هاي مهم نهادي
ادي مقامات عمدة  كه پاليسي، شكايات و انكشاف مالي رسانه ها را تنظيم ميكنند، تشريح فصل نهم قانون رسانه هاي افغان، ساختار نه

  .مينمايد
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

  :قرار ذيل اند كميسيون رسانه هاي همگانيوظايف 
 
 ارائه پيشنهادات پيرامون جواز رسانه هاي صوتي و تصويري، رسانه هاي چاپي و ديگر نهاد هاي ذيربط. 
 رسيده گي به شكايات و تخلفات رسانه يي و راجع ساختن تخلفات قانوني به محاكم مربوطه. 
 ي تخنيكي براي آنهانظارت از اجراآت رسانه ها و فراهم آوري همكار 

  )HMC( شوراي عالي رسانه ها

  

پالن گذاري پاليسي رسانه ها، تعيين رييس و اعضاي كميسيون رسانه هاي همگاني و كميسيون راديو تلويزيون ملي، پيشنهاد نمودن  :نقش
  .بودجة راديو تلويزيون ملي، ارائة گزارش كاري ساالنه براي شوراي ملي

 

 كميسيون رسانه هاي همگاني

  نظارت از فعاليت هاي رسانه ها همگاني :نقش

  . عضو كه توسط شوراي عالي رسانه تعيين ميگردند 7 :اعضا

  )با در نظرداشت تعداد اعضايش(سال  3و  2 :دورة كاري

 كميسيون راديو تلويزيون ملي

  نظارت از فعاليت هاي رسانه ها همگاني: نقش

  .ميگردندعضو كه توسط شوراي عالي رسانه ها تعيين  7: اعضا

 سال 3: دورة كاري
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 راجع ساختن تخلفات جنايي  رسانه ها را به محكمه. 
 سرپرستي امور مالي، اداري و نشراتي راديو تلويزيون ملي. 

 
  :قرار ذيل اند كميسيون راديو تلويزيون ملي افغانستانوظايف 

 
 حمايت و محافظت از معيارهاي اخالقي، شهرت و اعتبار راديو تلويزيون ملي. 
  تطبيق بودجة راديو تلويزيون ملينظارت و. 
 تطبيق پاليسي نشراتي طوريكه توسط شوراي عالي رسانه ها تعيين گرديده است. 
 تهيه و ارائة گزارش كاري ساالنة راديو تلويزيون ملي را به كميسيون رسانه هاي همگاني. 

 ممنوعيت ها و احكام
تان و مسؤولين رسانه ها است كه آنها را در مورد مديريت مالي، طرزالعمل قانون رسانه ها شامل احكام و ممنوعيت هاي براي ژورناليس

 .جوازدهي، محتويات برنامه ها و طرزالعمل هاي شكايات، رهنمايي ميكنند
 

 آزادي بيان چيست؟
امل ماده هاي ولي خود قانون اساسي هم ش. قانون اساسي افغانستان، قانون رسانه هاي اين كشور را منحيث يك قانون مجزا ميشناسد

 : مهم ذيل پيرامون آزادي بيان و رسانه ها است
  

  حق آزادي بيان و حق اظهار نظريات بدون ارائة قبلي آن به مقامات دولتي: 34ماده. 
  دولت را مكلف ميسازد كه اعالمية بين المللي حقوق بشر كه افغانستان به آن ملحق شده است را رعايت كند:7ماده . 

 
ريق جستجوي حقيقت و تاًمين آزادي مردم جامعه جهت اظهار افكار و نظريات شان، از يك ديموكراسي فعال حمايت آزادي بيان از ط

. آزادي بيان همچنان شامل آزادي رسانه ها جهت كسب و انتشار معلومات و تشويق مردم عام براي اظهار نظريات شان ميباشد. ميكند
 .آزادي مطبوعات را منحيث حق طلب، حصول و انتشار معلومات، ميشناسد اعالميه بين المللي حقوق بشر اصل 19مادة 

 
 :قانون رسانه ها چنين حكم ميكند 4ماده 

بدون مداخله در چوكات قانون و انتقال معلومات و نظريات  وحصول  و اين حق شامل طلب، فكر و بيان را دارد ، يزادآهر شخص حق ”
 “.است، توزيع و دريافت معلومات نيز  نشروسايل فعاليت زادي آ   در برگيرنده اين حق.ميباشد از طرف مسوولين دولتي  و محدوديت

 
  آيا در افغانستان محدوديت هاي در مقابل آزادي بيان وجود دارند؟

نوع آثار و مطالب ذيل را  در رسانه هاي همگاني و و مؤسسات  8، تكثير، چاپ و نشر قانون رسانه هاي افغانستان 45مادة 
اين قانون،ممنوع قرار ميدهد كه اين خود سبب ايجاد محدويت ها باالي چيزهاي ميگردد كه ميتوانند در افغانستان توليد  28مندرج مادة 
 : و نشر شوند

 .مقدس اسالم باشدآثار و مطالبي كه مغاير با اصول و احكام دين  .1
  .آثار و مطالبي كه موجب توهين به ساير اديان و مذاهب باشد .2
 .آثار و مطالبي كه موجب هتك حرمت، تحقير و توهين به اشخاص حقيقي و يا حكمي گردد .3
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 آثار و مطالبي كه افترا به اشخاص حقيقي يا حكمي بوده و سبب متضرر شدن شخصيت و اعتبار آنان گردد .4
 .كه مغاير قانون اساسي بوده و در قانون جزاء جرم محسوب شودآثار و مطالبي  .5
 .تبليغ و ترويج اديان ديگر غير از دين مقدس اسالم .6
 .افشاي هويت و پخش تصاوير قربانيان خشونت و تجاوز به نحوي كه به حيثيت اجتماعي آنان صدمه وارد نمايد .7
 .امعه خصوصاً اطفال و نوجوانان آسيب مي رساندآثار و مطالبي كه به امنيت رواني و سالمت اخالقي افراد ج .8

 
 دسترسي به معلومات

. در حال حاضر هيچكدام قانون در افغانستان وجود ندارد كه شامل مقررات و طرزالعمل هاي واضح در مورد دسترسي به معلومات باشد
 50مادة ". به معلومات از ادارات دولتي هستنداما در قانون اساسي افغانستان اين تذكر گرديده است كه افغانان داراي حق دسترسي 

 ".اتباع افغانستان حق دسترسي به اطالعات از ادارات دولتي را در حدود احكام قانون دارا ميباشند :اين قانون حكم ميكند
  

قانون رسانه ها نيز شامل يك حكم در مورد دسترسي به معلومات است، ولي بعد ازاينكه اين موضوع در قانون اساسي نيز جاگزين 
 . گرديد، تعداد از تغييرات در اين حكم آورده شده است

  
دولت . داراستهرشخص حق طلب و دريافت معلومات را از دولت ":قانون رسانه هاي افغانستان چنين حكم ميكند 5مادة 

بنابر تقاضاي اتباع كشور معلوماتي را كه مطالبه ميشود ، فراهم ميكند ، مگر اينكه معلومات مطالبه شده راز محرم نظامي بوده و افشاي 
 ".ن امنيت ،منافع ملي و تماميت ارضي كشور را با خطر مواجه سازد  و يا به حقوق ساير مردم آسيب وارد نمايدآ

 
قانون رسانه ها همواره مبهم  5زالعمل هاي دسترسي به معلومات بطور درست تصريح نشده اند، چگونگي تطبيق ماده چون مقررات و طر
ايجاد يك قانون كه تحت آن پروسة دسترسي به معلومات واضحاً تعيين گردد، ميتواند رسانه ها را در راستاي برآورده . باقي مانده است

 .طبيق معيارهاي حسابدهي و شفافيت باالي ادارات دولتي، كمك نمايدساختن مسئووليت هاي شان در مورد ت
 

  افترا
افترا عبارت است از اظهارات توهين آميز و يا زشت در مورد يك شخص كه به قصد آسيب رساندن به شهرت، اعتبار و يا شخصيت وي 

  .صورت ميگيرد
 

 چه نوع اظهارات ميتوانند مصداق اظهارات افترا آميز باشند؟ 
  

 ادعا در مورد يك شخص كه او مجرم است و يا تخلف جنايي را مرتكب شده است. 
 نظر دادن كه يك رفتار و يا عمل غير اخالقي است. 
 ادعا در مورد يك شخص كه او ديوانه است ويا مصاب به يك مرض ننگين است. 
 نظر دادن در مورد يك شخص كه او براي وظيفه اش مناسب نيست.  

كه مرتكب به جرم افترا بستن به يك شخصي ديگر شناخته شود، محكوم به جريمة نقدي و يا براي مدت دو  در افغانستان، شخصي
اگر افترا كننده، عمل را كه به طرف مقابل اش نسبت داده است،  ":قانون جزاي افغانستان 438طبق ماده . سال حبس ميگردد

 ".واقعيت ثابت كند، محكوم به هيچكدام مجازاتي نميگردد



كتاب راهنما براي افغانستان–ايجاد يك استيشن راديويي محلي 

94 

اصول اخالق و قانون رسانه ها: هفتمبخش

 گونه ميتوانيد از افترا بستن به يك شخص جلو گيري كنيد؟چ
  

يك دستة از اصول رفتاري را براي راديوي تان ايجاد نماييد و همچنان مطمئن سازيد كه همه كارمندان تان در مورد قانون  .1
 .رسانه هاي آگاهي داشته باشند

 
پرداختن به خصوصيات مردم ذيدخل، بيشتر روي رويداد بعوض . مشروعيت و هدفمندي برنامه ها و گزارشات تانرا تاًمين كنيد .2

 .از تفاوت ها و يا نظريات شخصي خويش منحيث انگيزه براي گزارش تان كار نگيريد. و مسئله تمركز كنيد
 

دقت موجوديت . حقايق و منابع را بررسي كنيد و از منابع گوناگون استفاده نماييد. گزارشات تانرا بر اساس شايعات تهيه نكنيد .3
 .و انصاف در يك گزارش ميتواند سطح شكايات در خصوص آنرا كاهش دهد

 
  .ياداشت ها و كليپ هاي صوتي گزارشات تانرا بطور منظم در يك محل مصئون نگهداريد .4

 
  راديو تلويزيون هاي خصوصي موظف اند كه مطالب ثبت و ضبط شده خويش را حداقل ": قانون رسانه ها 23طبق مادة

 ".ال در آرشيف خود نگهداري نمايندتا مدت سه س
 

 .زماني كه شك داشتيد، گزارش تانرا بتعويق انداخته و در مورد با اديتور خبر تان ويا با يك قانون دان صحبت كنيد .5
 

آيا معلومات قابل اعتبار است؟ آيا منابع تان .در مورد معلومات تان قبل از نشر آن تحقيق نموده و صحت آنرا تثبيت نماييد .6
يعني مردم كه معلومات را براي شما داده اند، قابل اعتبار اند؟ اگر يك فرد براي شما معلومات ميدهد، معلومات آنرا حد اقل با 

 .دو منبع مستقل ديگر مقايسه نموده و درستي اشرا معلوم سازيد
 

رشات خود به منابع مربوطه آنها ژورناليست بمنظور حفظ بيطرفي خود، هميشه بايد حقايق و نظريات را در گزا: نسبت دادن .7
 .نسبت دهد

 
 

 محافظت از منابع محرم
در صورت كه شما تصميم بگيريد كه اسم يك منبع را بايد مخفي نگهداريد ويا جهت محرم باقي ماندن هويت يك منبع با آن موافقت 

كند كه اگر گزارش شما بچالش كشانده شد، پس ولي توجيه شما اينرا تضمين نمي. نماييد، شما بايد قادر به توجيه اينكار تان باشيد
 .محكمه  به نفع شما فيصله خواهد نمود

  
ژورناليستان حق دارند از افشاي منابع معلوماتي شان خود داري نمايند ، مگر اينكه محكمه  ":قانون رسانه ها حكم ميكند 6ماده 

  ".ذيصالح در مورد افشاي آن حكم نموده باشد
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 :مود هاي ذيل شما ميتوانيد نياز تان براي داشتن منابع محرم را كاهش دهيدبا استفاده از رهن
گرفتن معلومات را . بهترين كار اينست كه هميشه معلومات را در جريان مصاحبه هايتان منحيث معلومات غير محرمانه بگيريد .1

 .منحيث معلومات محرمانه بايد درصورت بپذيريد كه ديگر هيچ چارة وجود نداشته باشد
a.  آيا اين مطلقاً الزم است كه يك منبع جهت محرم باقي ماندن مصاحبة تان با وي اصرار نمايد؟ آيا كاري ميتوانيد كرد

 كه منبع تانرا براي افشا شدن مصاحبة تان با وي متقاعد سازيد؟
b.  در مورد در صورت كه شما و منبع تان جهت محرم نگهداشتن مصاحبه خويش با هم تفاهم ميكنيد، پس شما بايد

 .مفاهيم همچو محرم باقي ماندن نيز با هم موافقت كنيد
i. معلومات ميتواند افشا شود يعني شامل گزارش گردد ولي آن به منبع اش نسبت نخواهد داده : نه براي نسبت دادن

  .شد يعني اسم و هويت منبع در قبال معلومات اش در گزارش شما مخفي باقي خواهد ماند
ii. از معلومات نخواهد استفاده صورت گرفت و يا گزارش نخواهد داده شد: نه براي استفاده.  

همواره خود را منحيث يك ژورناليست معرفي نموده و مطمئن سازيد كه با شخصي كه مصاحبه ميكنيد از مقاصد شما مطلع  .2
 .باشد

a. شرايط مصاحبه تانرا بايد قبل از آغاز آن واضح سازيد. 
مصاحبه تفاهم مينمايد، پس مطمئن سازيد كه اين موضوع را قبل از نشر برنامة تان با اديتور اگر شما با محرم باقي ماندن  .3

 .اطاق خبر تان در ميان بگذاريد
اگر يك منبع شما باالي محرم باقي ماندن هويت خويش اصرار ميورزد، پس سعي كنيد يك فرد ديگر را هم دريابيد كسي  .4

 .را براي گزارش شما تاييد نمايدكه بتواند منحيث منبع دوم عين معلومات 
 .در گزارش تان يك اندازه معلوماتي را اضافه سازيد كه بتواند دليل محرميت منبع آنرا توجيه كند .5

 
 فسخ جواز

قانون رسانه ها موارد يا شرايطي را . در بخش نخست اين كتاب ما طرزالعل ها براي اخذ جواز نشراتي و فريكونسي شما را مرور نموديم
مثالهاي را ارائه ميدارد كه فسخ جواز نشراتي را توجيه  قانون رسانه ها 47مادة . ح ميدهد كه تحت آن جواز ميتواند فسخ گرددتوضي

 :ميكنند
  

محدوديت دو ساله تنها باالي : ياداشت.( در صورت كه گيرندة جواز بعد از اخذ جواز الي مدت دو سال فعاليت اش را آغاز نكند .1
  ).چگونگي درخواست براي جواز را در بخش اول اين كتاب ببينيد. براي آينده قابل تطبيق استطرزالعمل جوازدهي 

در صورت كه گيرندة جواز فعاليت اش را توقف ميدهد، طي مدت دو سال آنرا بايد دوباره آغاز نموده و براي اخذ جواز نشراتي  .2
 .دوباره درخواست كند

 .اطر نقض احكام قانون رسانه ها مسئوول قرار دهداگر يك محكمة ذيصالح، گيرندة جواز را بخ .3
 

  .جهت دانستن معلومات بيشتر در مورد طرزالعمل هاي جوازدهي به بخش اول اين كتاب مراجعه كنيد
  
 . بخش ضميمه حاوي يك كاپي قانون رسانه ها ميباشد، ديده شود*
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 هاي همگانيقانون رسانه: جريده رسمي

  قانون رسانه هاي همگاني: ضميمه
  

 جريدة رسمي
  قانون رسانه هاي همگاني

  احكام عمومي
  

  فصل اول
 مبني

  
  :مادة اول

اين قانون با در نظرداشت اصول و احكام دين مبين اسالم و به تأسي از حكم مادة سي و چهارم قانون اساسي و رعايت مادة نزدهم 
  . اعالمية جهاني حقوق بشر، به منظور تأمين حق آزادي فكر و بيان و تنظيم فعاليت رسانه هاي همگاني در كشور وضع گرديده است

 
  : فاهدا

  :ماده دوم
 .و تضمين حق آزادي فكر و بيان حمايت .1
 .حمايت از حقوق ژورناليستان و تأمين شرايط فعاليت آزاد رسانه ها .2
 .ترويج و انكشاف رسانه هاي همگاني، آزاد، مستقل و كثرت گرا .3
ته، فراهم نمودن زمينه هاي مناسب براي اظهار فكر و احساس اتباع كشور و انعكاس حقايق به طور عادالنه توسط گفتار، نوش .4

 .رسم، تصوير، ثبت روي نوار، تمثيل، حركت و ساير پديده هاي علمي، ادبي، هنري و طبع و نشر
رعايت اصل آزادي بيان و رسانه هاي همگاني مسجل در اعالمية جهاني حقوق بشر با رعايت اصول و احكام دين مقدس  .5

 .اسالم
وسايل مؤثر نشر اخبار صحيح، اطالعات، آموزش، تربيت كمك به منظور رشد سالم رسانه هاي همگاني به نحوي كه بتوانند  .6

صداقت، بي (و شگوفايي علم و ثقافت در كشور بوده ، نظريات مردم را مطابق با معيارها، اصول و ارزشهاي ژورناليسيتي 
 .انعكاس دهد)طرفي و توازن

  
  :اصطالحات

  
  :مادة سوم

  :دناصطالحات آتي در اين قانون داراي مفاهيم ذيل مي باش
 :وسيلة انتقال پيام، معلومات و اطالعات با استفاده از وسايل آتي مي باشد: رسانه .1
  

 راديو، تلويزيون، شبكة كيبلي و انترنت: رسانة برقي. 
 ماهنامه، گاهنامه، فصل نامه، سالنامه، پوستر و خبرنامه هفته نامه، نشرية پانزده روزه،(روزنامه، جريده : رسانة چاپي.( 



 

 :در اين قانون به انواع ذيل تقسيم مي گردد رسانه همگاني .2
 

 رسانه اي است كه متعلق به عامه مردم بوده، از طريق دولت، نشر اعالنات و عرضة خدمات تمويل ميگردد: رسانة عامه. 
 رسانه اي است كه متعلق به اشخاص حقيقي، سازمانهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده و از : رسانة خصوصي

 .آنها تجهيز و تمويل مي گردد طرف
 
 .شخص حرفوي و مسلكي است كه از طريق رسانه ها مواد و محتواي نشراتي را تهيه و عرضه مي نمايد: ژورناليست .3
 . دستگاه اقتصادي و تخنيكي است كه خدمات چاپي را انجام ميدهد: مطبعه .4
 . ، متصدي امور مطبعه مي باشدشخص حقيقي يا حكمي است كه به اساس ملكيت يا نمايندگي مالك: طابع .5
 .شخص حقيقي يا حكمي است كه اجازة طبع و نشر آثار غير موقوت را دارا ميباشد: ناشر .6
 .عمليه انتقال پيام و خبر از طريق رسانه هاي همگاني است: نشر .7
 .و ساليد را توليد ميكندنهادي است كه در پرتو اساسنامه و اهداف خويش فلم هاي مستند و سينمايي و عكس : مؤسسه توليد فلم .8
شخصيت حكمي است كه به اساس اساسنامه تاسيس و نشرات رسانه هاي برقي، چاپي موقوت و غير موقوت را : مؤسسة نشراتي .9

 . مطابق به اهدافش نشر و پخش مي نمايد
 .مي پردازد نهادي است كه به صورت كوتاه مدت يا دراز مدت به آموزش مسكلي ژورناليزم: نهاد آموزشي ژورناليزم .10
 . مؤسسة حكمي است كه طبق اساسنامه حق دارد مطالب و مضاميني را از زباني به زبان ديگر ترجمه كند: دارالترجمه .11
 .شخصيت حكمي است كه در عرصة ارتباطات، جمع آوري و رسانيدن اطالعات فعاليت مي نمايد: آژانس خبر رساني .12
 .كه مطابق اساسنامه به تبليغات و اعالنات مي پردازد شخصيت حكمي تجارتي است: شركت تبليغات اعالنات .13
داشتن حق مالكيت معنوي و امتياز انتشارات ثبت شده است كه در مطابقت با معيارهاي قبول شده ): كاپي رايت(حق نسخه برداري  .14

 .توسط قانون جداگانه تنظيم ميشود
ه هاي برقي، چاپي، نهاد آموزش ژورناليزم، مطبعه، شخص حقيقي يا حكمي است كه به تأسيس و تدوير رسان: صاحب امتياز .15

 .مؤسسه نشراتي، دارالترجمه، آژانس خبررساني، مؤسسة توليد فلم و شركت تبليغات و اعالنات مي پردازد
 .اين ماده را به عهده دارد) 15(شخصي است كه به طور بالفعل مسئوليت امور نشراتي مربوط به وسايل مندرج جزء : مدير مسئول .16
 .وسيلة ارتباط و اطالع رساني همگاني سمعي است: اديور .17
 .وسيلة ارتباط و اطالع رساني همگاني سمعي و بصري است: تلويزيون .18
رسانة همگاني سمعي و بصري است كه برنامه هاي اطالعاتي، تعليمي، تربيتي، فرهنگي و تفريحي ملي و بين المللي : شبكة كيبلي .19

 . را براي مشتركين عرضه مي كند
عرضة نوعي خدمات سمعي و بصري براي اشخاص حقيقي يا حكمي است كه در رسانه هاي همگاني برقي و چاپي در : اعالنات .20

 . بدل پول يا خدمات متقابل آن انجام مي شود
اجراي هر نوع كمك توسط اشخاص حقيقي يا حكمي است كه به منظور تقويت معنوي يا مادي رسانه هاي همگاني انجام : اعانه .21

 .ابدمي
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  فصل دوم
  حقوق و مكلفيت ها

  آزادي فكر و بيان
  

  :مادة چهارم
طلب، حصول و انتقال معلومات، اطالعات و نظريات در حدود احكام قانون بدون  .هر شخص حق آزادي فكر و بيان را دارد .1

فعاليت آزاد وسايل اين حق در برگيرندة . مداخله، ايجاد محدوديت و تهديد از طرف مسئولين دولتي شامل اين حق است
  .پخش، توزيع و دريافت معلومات نيز مي باشد

هيچ شخص حقيقي يا حكمي به شمول دولت و . دولت، آزادي رسانه هاي همگاني را حمايت، تقويه و تضمين مي نمايد .2
و يا طور ديگري در  ادارات دولتي نمي تواند فعاليت آزاد رسانه هاي خبري يا معلوماتي رامنع، تحريم، سانسور يا محدود نموده

 .امور نشرات رسانه هاي همگاني و معلوماتي مداخله نمايد، مگر مطابق احكام اين قانون
  

  مطالبة معلومات
  

  :مادة پنجم
دولت بنابر تقاضاي اتباع كشور معلوماتي را كه مطالبه مي شود به دسترس آنان . هر شخص حق دارد معلومات را طلب و دريافت نمايد

، مگر اينكه معلومات مطالبه شده محرم بوده و افشاي آن امنيت، منافع ملي و تماميت ارضي كشور را به خطر مواجه سازد و قرار مي دهد
  . يا به حقوق ديگران صدمه وارد نمايد

  
  حمايت قانوني

  
  :مادة ششم

 .حمايت قانوني قرار ميگيرندژورناليستان در اجراي فعاليت هاي مسلكي مربوط به نشر گزارش ها و نظريات انتقادي مورد  .1
ژورناليستان حق دارند از افشاي منابع معلوماتي شان خود داري نمايند، مگر اينكه محكمة ذيصالح در مورد افشاي آن حكم  .2

 . نموده باشد
  

  حق جواب دادن
  

  :مادة هفتم
اعتبار يا منافع مادي آن هر شخص حقيقي يا حكمي كه از ناحية يك رسانة همگاني مورد اعتراض قرار گرفته، شخصيت،  .1

 .متضرر شود، حق دارد جواب رد آن را در عين رسانه بدهد
 .رسانة مربوطه بدون تأخير جواب را طور رايگان در عين رسانه در شماره يا نشرية بعدي به نشر بسپارد .2
كه به شكل نوشتاري با  جواب ارايه شده عاري از ماهيت جرمي بوده و منحصر به جواب موضوع ادعا شده در آن رسانه باشد .3

 .امضاي شخص متضرر و يا وكيل آن به مدير مسئول آن رسانة همگاني سپرده شود



 

 .هر نوع شكايت در مورد عدم نشر جواب به كميسيون مربوطه ارجاع مي گردد .4
كور حق جواب در مورد گزارش از جريان جلسات شوراي ملي و محاكم علني صدق نمي كند، مگر اينكه جريان جلسات مذ .5

 . توسط رسانه اي تحريف شده باشد
  

 عدم نشر جواب
  

  :مادة هشتم
  : رسانه هاي همگاني در موارد زير مي توانند از نشر جواب خودداري نمايند

  
 .جواب خارج از موضوع بحث باشد .1
 .جواب دير تر از نود روز به رسانه رسيده باشد .2

  
  تاسيس اتحاديه

  
  :مادة نهم

رسانه هاي همگاني مي توانند به منظور دفاع از منافع صنفي مربوط مطابق احكام قانون اتحاديه ها، انجمن ژورناليستان و ساير اعضاي 
  .ها و كانون هاي مستقل صنفي را ايجاد نمايند

  
  فصل سوم

  تأسيس رسانه هاي چاپي
  تأسيس رسانه ها

  
  :مادة دهم

ي داخلي و پناه گزينان كشورهاي خارجي و ادارات اتباع كشور، احزاب سياسي، سازمان هاي اجتماعي، مؤسسات غير دولت .1
 .دولتي مي توانند مطابق احكام اين قانون رسانه هاي چاپي را تأسيس نمايند

 .نمايندگي هاي سياسي خارجي در افغانستان با رعايت موازين ديپلوماتيك مي توانند به طبع و نشر خبرنامه بپردازند .2
ن الحكومتي مي توانند در ساحات كارشان با اطالع قبلي وزارت ها و نهادهاي نمايندگي هاي مؤسسات بين المللي و بي .3

 .مربوط به تحقيقات علمي و نشر و پخش نشرات موقوت و غير موقوت بپردازند
 .گزارش ها و تحقيقات علمي با اطالع قبلي وزارت ها و نهادهاي مربوطه صورت بگيرد .4
ام قانون تأسيس شده باشند، در صورتي كه مدير مسئول آن از اتباع كه مطابق احك) NGOs(مؤسسات غير دولتي خارجي  .5

افغانستان باشد مي توانند در ساحة كار تخصصي شان بعد از كسب اجازة وزارت اطالعات و فرهنگ به نشرات موقوت و غير 
 .موقوت بپردازند

در صورتي كه نشريه . نشر شده مي توانندرسانه هاي چاپي مندرج جزء دوم مادة سوم اين قانون بدون ثبت قبلي تأسيس و  .6
قبل از ثبت نشر گرديده باشد، صاحب امتياز مكلف است درخالل مدت دو هفته نشرية خود را مطابق احكام اين قانون ثبت 

 .نمايد
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  داشتن آدرس و ساير مشخصات
  

  :مادة يازدهم
  . امتياز و مدير مسئول و تاريخ نشر آن مي باشدرسانة چاپي حاوي اسم نشريه، آدرس مشخص، نام و محل چاپخانه، نام صاحب 

  
  فصل چهارم

  برقي تأسيس رسانه هاي همگاني
  

  تأسيس رسانه برقي
  

  :ماده دوازدهم
اتباع كشور، احزاب سياسي، سازمانهاي اجتماعي، مؤسسات غيردولتي و شركت هاي خصوصي داخلي و ادارات دولتي مي توانند طبق 

  .برقي را تأسيس نماينداحكام اين قانون رسانه هاي 
  

  رسانة برقي عامه
  راديو تلويزيون ملي افغانستان

  
  :مادة سيزدهم

راديو تلويزيون ملي افغانستان رسانة همگاني متعلق به ملت افغانستان است كه بحيث رياست مستقل در چوكات قوة اجرائيه فعاليت و 
   4.رددبودجة آن از طريق حكومت، اعالنات و عرضة خدمات تأمين مي گ

  
  :مادة چهاردهم

  .ادارة مركزي راديو تلويزيون ملي در شهر كابل موقعيت داشته و ادارات محلي آن در واليات مستقر مي باشند
  

  مكلفيت ها و وظايف
  

  :مادة پانزدهم
ملي و معنوي ملت ادارة راديو تلويزيون ملي مكلف است برنامه هاي خويش را در پرتو اصول و احكام دين مبين اسالم و ارزشهاي 

افغانستان عيار نموده و در برنامه هاي خويش اطالع رساني و تعميم آموزش ديني، علمي، فرهنگي، اقتصادي و امنيت رواني و اخالقي را 
  .در نظر بگيرد

  

                                                            
خويش پراگراف دوم مادة سيزدهم قانون رسانه هاي همگاني را كه چنين مشعر  26/1/1388مؤرخ ) 6(شوراي عالي ستره محكمه به اساس قرارقضائي نمبر .  4

  .موده است، خالف قانون اساسي افغانستان تشخيص ن))تعيين رئيس راديو تلويزيون ملي از جانب رئيس جمهور با تائيد ولسي جرگه صورت ميگيرد: ((است



 

  برنامه هاي ديني و ملي
  

  :مادة شانزدهم
ادارة راديو تلويزيون ملي با رعايت بي طرفي كامل در جهت تأمين وحدت ملي و تقوية ارزشهاي ديني و ملي كشور، برنامه هاي خويش 

  . را به گونه اي تنظيم نمايد كه انكعاس دهندة فرهنگ ، زبان و عقايد ديني و مذهبي تمامي اقوام ساكن در كشور باشد
  

  اضطرار ادارة راديو تلويزيون در حاالت
  

  :مادة هفدهم
  .در حاالت اضطرار ادارة راديو تلويزيون ملي افغانستان به طور كامل زير نظر رئيس جمهور عمل نمايد

  
  حفظ برنامه ها

  
  :مادة هجدهم

  .ادارة راديو تلويزيون ملي مكلف است تمام برنامه هاي ثبت و ضبط شدة خويش را در آرشيف راديو تلويزيون ملي حفظ نمايد
  

  انه هاي برقي غير دولتيرس
  

  :مادة نزدهم
  .ادارات راديو و تلويزيون هاي خصوصي فعاليت هاي خويش را در روشنايي احكام اين قانون انجام مي دهند

  
  رعايت اصول

  
  :مادة بيستم

معنوي و اخالقي ادارات راديو و تلويزيون هاي خصوصي مكلف اند در نشرات خويش اصول و احكام دين مقدس اسالم و ارزشهاي ملي، 
  .و امنيت رواني ملت افغانستان را رعايت نمايند

  
  آزادي راديو تلويزيون هاي خصوصي

  
  :مادة بيست و يكم

  .ادارات راديو و تلويزيون هاي خصوصي در تهيه و تدوين كليه پروگرام هاي خويش با رعايت احكام اين قانون آزاد اند
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  رعايت توازن
  

  :مادة بيست و دوم
  

ادارات راديو و تلويزيون هاي خصوصي در موضع گيري جناح ها و شخصيت هاي سياسي عليه يكديگر توازن را مراعات نموده و 
  .نظريات طرفين را به طور بي طرفانه نشر نمايند

  
  نگهداري مطالب ضبط شده

  
  :مادة بيست و سوم

شدة خويش را حد اقل تا مدت سه سال در آرشيف خود ادارت راديو و تلويزيون هاي خصوصي مكلف اند كه مطالب ثبت و ضبط 
  .نگهداري نمايند

  
  حق ادعا

  
  :مادة بيست وچهارم

  
هرگاه شخص حقيقي يا حكمي به شكل نوشتاري ادعا كند كه حق شان در پروگرام يك رسانة همگاني ضايع گرديده، مي تواند آن را از 

  . فاده قرار دهدآرشيف آن رسانه اخذ و با پول خودش تكثير و مورد است
  

  مكلفيت مديران و مسئول رسانه هاي برقي
  

  :مادة بيست و پنجم
مديران مسئول رسانه هاي همگاني برقي در برنامه هاي آموزشي خويش مسائل ديني و اخالقي، صحت، محيط زيست،  .1

 . اهميت معارف و مضرات كشت، توليد و مصرف مواد مخدر و مسكرات را بگنجانند
رسانه هاي همگاني برقي مكلف اند آذان نمازهاي پنجگانه را از طريق شبكه هاي خويش پخش نموده و در مديران مسئول  .2

 .ترتيب برنامه هاي خويش تقدس روزهاي مقدس اسالمي و ماه مبارك رمضان را مراعات نمايند
  

   



 

  فصل پنجم
  منابع مالي رسانه هاي همگاني

  منابع تمويل
  

  :مادة بيست و ششم
 :همگاني مي توانند طبق احكام اين قانون از طرق ذيل خود را تمويل نمايندرسانه هاي  .1

a.  نشر اعالنات، پيامها، برنامه هاي سياسي، ديني، مذهبي و اجتماعي اشخاص حقيقي يا حكمي، شركتهاي توليدي
 .تجارتي داخلي و خارجي، نهاد هاي سياسي و فهرهنگي و احزاب سياسي 

b. حكمي، مؤسسات كمك كنندة ملي و بين المللي كه براي انكشاف رسانه هاي همگاني  اخذ اعانه از اشخاص حقيقي يا
 .فعاليت نمي نمايند

 
مديران مسئول رسانه هاي همگاني مكلف اند راپور مالي ساالنة خويش را به شوراي عالي رسانه ها و وزارت ماليه ارايه  .2

 .بدارند
 .منابع و مبالغ عوايد بايد شفاف و روشن باشد .3
 .خدمات مسلكي و تخصصي به اشخاص حقيقي يا حكمي در بدل قيمت عرضة .4

 
  

  فصل ششم
  تأسيس مطابع و مؤسسات فرهنگي

  حق تأسيس
  

  :مادة بيست و هفتم
اتباع كشور، احزاب سياسي، سازمانهاي اجتماعي، شركتها و مؤسسات غير دولتي داخلي و خارجي و ادارات دولتي حق دارند مطابق احكام 

بع، مؤسسات توليد فلم، نشراتي، آموزش ژورناليزم، دارالترجمه، آژانس خبررساني، شركت هاي تبليغات و اعالنات را اين قانون مطا
  .تأسيس نمايند

  
  

  جواز فعاليت
  

  :مادة بيست و هشتم
بيست وهفتم  اتباع كشور، احزاب سياسي، سازمانهاي اجتماعي، شركتها و مؤسسات غير دولتي داخلي و خارجي كه مؤسسات مندرج مادة

 . اين قانون را تأسيس مي نمايند، مكلف اند جواز فعاليت آن را از وزارت اطالعات و فرهنگ اخذ نمايند
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  فصل هفتم
  صاحب امتياز، شرايط و مكلفيت ها

  صاحب امتياز
  

  :ماده بيست و نهم
  

  . رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون داراي صاحب امتياز مي باشند
  

  شرايط صاحب امتياز
  

  :ماده سي ام
  :صاحبان امتياز رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون واجد شرايط ذيل مي باشند

  
A. اشخاص حقيقي  

 .داشتن سند تابعيت كشور .1
 .مال سن هجده سالگياك .2
 .محروم نبودن از حقوق مدني به اساس حكم محكمه با صالحيت .3

B. اشخاص حكمي  
 .ثبت و راجستر در ادارات ذيربط دولت .1
 .تثبيت هويت افغاني توسط ادارات ذيربط مسئول .2
اشخاص و موسسات خارجي . ماده دهم اين قانون از اين حكم مستثني است) 3و 2(اشخاص و نهادهاي مندرج فقره هاي  .3

  . بايد سند تابعيت كشور متبوع خويش را داشته باشند
  

  اساسنامه 
  

  :ماده سي و يكم
صاحبان امتياز رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون مكلف اند معلومات الزمه را در مورد رسانه يا 
موسسه خويش و نحوه فعاليت آنها در اساسنامه مربوط كه در برگيرنده اهداف، تشكيل، صالحيت ها، وظايف، مقدار سرمايه و منابع مالي 

  . ندمي باشد، تنظيم نماي
  

   



 

  ثبت رسانه ها و موسسات فرهنگي
  

  :ماده سي و دوم
صاحبان امتياز رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون مكلف اند رسانه ها و موسسات خود را مطابق احكام 

  . مندرج اين قانون ثبت نمايند
  :ارايه معلومات غرض ثبت رسانه هاي و موسسات فرهنگي

  
  :سي و سومماده 

صاحبان امتياز رسانه هاي گروهي و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون مكلف اند بيان نامه اي حاوي معلومات ذيل را به 
  :خاطر ثبت به وزارت اطالعات و فرهنگ تقديم نمايند

 .شهرت مكمل .1
 .نوع فعاليت .2
 .اسم رسانه .3
 .محل فعاليت آن .4
 .هدف و مرام فعاليت .5
 .اندازه سرمايهمنبع تمويل و  .6
 . تيراژ، زبان، نوع، محتواي نشراتي، موعد چاپ، قطع و صحافت: در رسانه هاي چاپي .7
 . در رسانه هاي برقي و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون تثبيت كميت و كيفيت ماشين آالت و تجهيزات .8

  
  داشتن آدرس و نشان مخصوص

  
  :ماده سي و چهارم

  . وسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون داراي آدرس، مهر و نشان مخصوص مي باشندرسانه هاي همگاني و م
  

  حق مراجعه به محكمه
  

  :ماده سي و پنجم
هرگاه صاحب امتياز تصميم وزارت اطالعات و فرهنگ را مبني بر عدم ثبت يا صدور جواز مغاير احكام قانون بداند، مي تواند به 

  . در صورت عدم قناعت مي تواند به پيشگاه محكمه اقامه دعوا كند. دكميسيون مربطو مراجعه نماي
  

  : ماده سي و ششم
رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون مجاز ) فروش، هبه و ميراث(انتقال ملكيت و امتياز فعاليت  .1

 . است
 . حق امتياز فعاليت به شخصي انتقال يافته مي تواند كه واجد شرايط مندرج اين قانون باشد .2



كتاب راهنما براي افغانستان–ايجاد يك استيشن راديويي محلي 

106 

 هاي همگانيقانون رسانه: جريده رسمي

در صورت فروش يا هبه نمودن ملكيت و يا حق امتياز رسانه ها و موسسات فوق الذكر به شخص ديگر مراتب مندرج احكام اين  .3
 . قانون مجدداً تطبيق مي گردد

حقوقي صاحب امتياز در مورد ملكيت مادي مطابق احكام اين قانون و قانون مدني اجراآت در صورت وفات يا از دست دادن اهليت  .4
امتياز ملكيت معنوي آن به شخصي كه ورثه به وي توافق داشته و واجد شرايط مندرج احكام اين قانون باشد انتقال مي . مي گردد

 . يابد
 

  فصل هشتم
  مدير مسئول، شرايط و مكلفيت هاي آن

  مسئولداشتن مدير 
  

  :ماده سي و هفتم
  .رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون داراي مدير مسئول مي باشند

  
  شرايط تعيين مدير مسئول

  
  :ماده سي و هشتم

  : شخصي به حيث مدير مسئول تعيين شده مي تواند كه واجد شرايط ذيل باشد
  
 .داشتن سند تابعيت كشور .1
 .يك سالگي اكمال سن بيست و .2
 .داشتن سند تحصيالت مسلكي يا داشتن تجربه مسلكي سه ساله .3
 .محروم نبودن از حقوق مدني به حكم محكمه با صالحيت .4
  

  مسئوليت از نشر مضامين
  

  :ماده سي و نهم
مدير مسئول در برابر نشر مضامين، محتويات برنامه ها و توليد پروگرام هاي هنري، آموزشي و تبليغاتي خويش در رسانه هاي همگاني يا 

  . موسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون مسئول مي باشد
  

  رعايت حقوق انتقاد كننده و انتقاد شونده
  

  :ماده چهلم
  . حقوق انتقاد كننده و انتقاد شونده را در رسانه مربوط اعم از چاپي و برقي رعايت نمايدمدير مسئول مكلف است تساوي 

   



 

  فصل نهم
  تركيب شوراي عالي رسانه ها

  :ماده چهل يكم
به منظور طرح و تدوين پاليسي رسانه اي كشور، شوراي عالي رسانه ها به تركيب وزير اطالعات و فرهنگ، معين مسلكي وزارت  .1

اينده ستره محكمه، نماينده وزارت عدليه، دو نفر از مشرانو جرگه، دو نفر از ولسي جرگه، يك نفر عالم جيد ديني به مخابرات، نم
نمايندگي از شوراي علماء و دو نفر مسلكي و با تجربه ژورناليزم از جامعه مدني ژورناليستان و دو نفر ديگر از جامعه مدني با 

 . اد مي گرددپيشنهاد آنان براي مدت سه سال ايج
 .يك نفر از اعضاي شوراي عالي رسانه ها از طريق انتخاب آزاد از ميان خودشان بحيث رئيس انتخاب مي گردد .2
شيوه انتخاب چهار نفر از ژورناليستان و جامعه مدني به حيث اعضاي شوراي عالي رسانه ها و طرز كار و فعاليت اين شورا توسط  .3

 . طرزالعمل جداگانه تنظيم مي گردد
 :شوراي عالي رسانه ها داراي وظايف و صالحيت هاي ذيل مي باشد .4
 
  

 .طرح و تصويب پاليسي دراز مدت رسانه اي )1
رئيس و اعضاي كميسيون رسانه هاي همگاني، رئيس و اعضاي كميسيون اداره راديو تلويزيون ملي از ميان پيشنهاد  )2

 .شخصيت هاي مسلكي، مستقل و داراي شهرت نيك غرض منظوري به رئيس جمهور
 .پيشنهاد بودجه اداره راديو تلويزيون ملي به حكومت و ارايه گزارش ساالنه به شوراي ملي )3

  
  هاي همگاني كميسيون رسانه

  
  :ماده چهل و دوم

به منظور تنظيم بهتر فعاليت رسانه هاي همگاني كميسيون رسانه هاي همگاني به تركيب هفت نفر عضو از ميان شخصيت هاي  .1
 . مسلكي، با تحصيالت عالي و با تجربه ژورناليزم با در نظرداشت تركيب قومي و جنسيتي ايجاد گردد

 .اي مدت سه سال و سه نفر ديگر آن براي مدت دوسال انتخاب مي گرددچهار نفر از اعضاي كميسيون بر .2
 . اعضاي كميسيون براي بيشتر از دوبار حق انتخاب شدن را ندارند .3
 . معاش اعضاي كميسيون مطابق قانون از بودجه وزارت اطالعات و فرهنگ پرداخته مي شود .4
 . ددطرز كار و فعاليت كميسيون توسط اليحه جداگانه تنظيم مي گر .5
  

  وظايف كميسيون رسانه هاي همگاني
  

  :ماده چهل و سوم
  :كميسيون مندرج ماده چهل و دوم اين قانون داراي وظايف و صالحيت هاي ذيل مي باشد

بررسي درخواست متقاضيان رسانه هاي چاپي و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون و پيشنهاد منظوري، ثبت و اعطاي  .1
 .وزارت اطالعات و فرهنگجواز آنان به 
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بررسي درخواست متقاضيان رسانه هاي برقي و پيشنهاد  منظوري آن به وزارت اطالعات و فرهنگ بعد از تعيين فريكوينسي به  .2
 . موافقه وزارت مخابرات

 .نظارت از فعاليت رسانه هاي همگاني .3
 .رسيدگي به شكايت از رسانه هاي همگاني و حل منازعات حقوقي آنان .4
 .تخطي هاي جرمي رسانه هاي همگاني به مراجع عدلي احاله .5
 .ارايه مشوره هاي تخنيكي به گردانندگان رسانه هاي همگاني .6
 .نظارت بر امور مالي، اداري و نشراتي راديو تلويزيون ملي .7
 .تدقيق بودجه اداره راديو تلويزيون ملي و تقديم آن به شوراي عالي رسانه ها .8
 ي عالي رسانه هاتسليمي گزارش ساالنه به شورا .9
  

  كميسيون راديو تلويزيون ملي افغانستان
  

  :ماده چهل چهارم
  

به منظور تنظيم بهتر امور اداره راديو تلويزيون ملي، كميسيون راديو تلويزيون ملي به تركيب هفت عضو براي مدت سه سال  )1
 .ايجاد مي گردد

ومي و جنسيت متشكل از يك تن عالم ديني و يك تن اعضاي كميسيون مندرج فقره يك اين ماده با در نظرداشت توازن ق )2
 . حقوقدان، يك تن انجنير مسلكي، يك تن نماينده از جامعه مدني و يك از اداره راديو تلويزيون ملي مي باشد

 .اين ماده داراي وظايف و صالحيت هاي ذيل مي باشد) 2(كميسيون مندرج فقره  )3
 

 .راديو تلويزيون ملي حفظ استقالل، بي طرفي و حيثيت مسلكي اداره .1
 .نظارت از تطبيق بودجه اداره راديو تلويزيون ملي .2
 .ارايه گزارش ساالنه از فعاليت هاي اداره راديو تلويزيون ملي به شوراي عالي رسانه هاي همگاني .3
 .جذب كمك هاي داخلي و خارجي براي تقويه اداره راديو و تلويزيون ملي .4
 .ملي و ساير قوانيننظارت از تطبيق مقررات تلويزيون  .5
نظارت از تطبيق پاليسي نشراتي تعيين شده از سوي شوراي عالي رسانه ها به نحوي كه ممثل تنوع قومي، زباني و  .6

 . فرهنگي همه مردم افغانستان باشد
اديو اعضاي كميسيون راديو تلويزيون ملي افغانستان طبق قانون مستحق حق الحضور مناسب مي باشند كه از بودجه اداره ر )4

 . تلويزيون ملي پرداخته مي شود
 

   



 

  فصل دهم
  آثار و مطالبي كه توليد، چاپ و نشر آن ممنوع است

  
  نشر مطالب ممنوع

  
  :ماده چهل و پنجم

  :توليد، تكثير، چاپ و نشر گزارش ها و مطالب ذيل در رسانه هاي همگاني موسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون جواز ندارد
  

 . آثار و مطالبي كه مغاير با اصول و احكام دين مقدس اسالم باشد .1
 . آثار و مطالبي كه موجب توهين به ساير اديان و مذاهب باشد .2
 . آثار و مطالبي كه موجب هتك حرمت، تحقير و توهين به اشخاص حقيقي يا حكمي گردد .3
 . شدن شخصيت و اعتبار آنان گردد آثار و مطالبي كه افترا به اشخاص حقيقي يا حكمي بوده و سبب متضرر .4
 .آثار و مطالبي كه مغاير قانون اساسي بوده و در قانون جزاء جرم محسوب شود .5
 .تبليغ و ترويج اديان ديگر غير از دين مقدس اسالم .6
 . افشاي هويت و پخش تصاوير قربانيان و خشونت و تجاوز به نحوي كه به حيثيت اجتماعي آنان صدمه وارد نمايد .7
 . و مطالبي كه به امنيت رواني و سالمت اخالقي افراد جامعه خصوصاً اطفال و نوجوانان آسيب مي رساندآثار  .8

  
  آژانس باختر

  
  :ماده چهل و ششم

  
رسانه هاي همگاني است كه در عرصه ارتباط، جمع آوري و رسانيدن اطالعات در چوكات وزارت اطالعات و فرهنگ فعاليت مي نمايد و 

  . ق آن وزارت تامين مي گرددبودجه آن از طري
  

  سلب امتياز
  

  :ماده چهل و هفتم
  

اشخاص حقيقي يا حكمي كه رسانه يا موسسه را در وزارت اطالعات و فرهنگ ثبت مي نمايند، در صورتي كه رسانه چاپي از  .1
ت الي مدت فعاليت تاريخ ثبت الي مدت يك سال و رسانه برقي و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون از تاريخ ثب

 . هاي نشراتي خويش را آغاز نه نمايند، امتياز آنها سلب مي گردد
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هرگاه صاحب امتياز بعد از آغاز يك دوره فعاليت كار خود را متوقف سازد صاحب امتياز رسانه برقي و موسسات مندرج ماده  .2
در صورت فعاليت مجدد مكلف به طي . ميگرددبيست هفتم مدت دوسال مجدداً به فعاليت آغاز نه نمايد، امتياز وي سلب 

 .مراحل موارد مندرج ماده سي و يكم و سي چهارم اين قانون مي باشند
  

 .در صورتي تثبيت تخلف صاحب امتياز از احكام مندرج اين قانون، محكمه مربوطه مي تواند امتياز فعاليت آنرا سلب نمايد .3
  

  فصل يازدهم
  احكام متفرقه

  
  اتباع خارجيحق تهيه فلم به 

  
  :ماده چهل و هشتم

 اتباع خارجي مي توانند فلم هاي مستند و سينمايي را در كشور تهيه و توليد نمايند، مشروط بر اينكه معرفي نامه از وزارت امور خارجه و
  . اجازه قبلي وزارت اطالعات و فرهنگ را اخذ نموده باشند

  
  تعديالت در اساسنامه

  
  :ماده چهل نهم

انه هاي همگاني و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون مكلف اند هر نوع تغييرات كه درچگونگي و يا مسئولين رس .1
توقف فعاليت، آدرس، اساسنامه و ساير مشخصات مندرج اين قانون وارد نمايند، وزارت اطالعات و فرهنگ را در جريان قرار 

 . دهند
اده بيست و هفتم اين قانون مكلف اند به خاطر معلومات احصائيوي در آغاز مسئولين رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج م .2

 . هر سال از ادامه فعاليت خود وزارت اطالعات و فرهنگ را در جريان قرار دهد
  

  مكلفيت نمايندگي آژانس ها و رسانه هاي خارجي
  

  :ماده پنجاهم
نمايندگي هاي آژانس ها و رسانه هاي همگاني خارجي كه قصد فعاليت در داخل افغانستان را دارند مكلف اند با اخذ معرفي نامه از  .1

وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي افغانستان، وزارت اطالعات و فرهنگ را كتباً از كشور مربوطه و نوع فعاليت، مدت فعاليت و 
 . ت مخصوص خبرنگاري دريافت نمايندمحل آن مطلع ساخته و كار

  
 . اين ماده مكلف به رعايت حكم ماده چهل و پنجم اين قانون مي باشند) 1(آژانس ها و رسانه هاي مندرج فقره  .2
  

   



 

  :ثبت كتاب ها و رساله ها 
  

  :ماده پنجاه و يكم
  

حب امتياز آن مكلف است از هر كتاب، رساله و كتاب و رساله بعد از نشر توسط ناشر در وزارت اطالعات و فرهنگ ثبت گرديده و صا
  . نشريه خود دو دو نسخه به وزارت اطالعات و فرهنگ و كتابخانه عامه بفرستد

  
  وضع قوانين

  
  :ماده پنجاه و دوم

معلومات ، تشكيل اتحاديه هاي صنفي، احكام جزايي تخلفات رسانه ها، اعالنات و طلب )كاپي رايت(امور مربوط به حق نسخه برداري 
  .طبق قوانين جداگانه تنظيم مي گردد

  
  

  :پرداخت ماليه
  

  :ماده پنجاه و سوم
نشرات چاپي . از عوايد رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون طبق احكام قانون ماليه اخذ مي گردد

  .موقوت و غير موقوت از اين حكم مستثني مي باشند
  

  :تاريخ انفاذ
  

  :پنجاه و چهارم ماده
مورخ ) 871(اين قانون از تاريخ نشر در جريده رسمي نافذ بوده و با انفاذ آن قانون رسانه هاي همگاني منتشره جريده رسمي شماره 

  .هجري شمسي ملغي شمرده مي شود 1384پانزدهم جدي سال 
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  :در جريان نوشتن اين كتاب با منابع ذيل مشورت صورت گرفته است
  

Alfonso Gumucio-Dagron and Hezekiel Dlamini) .2005 ( بقاء مراكز رسانه هاي محلي، كه توسط يونيسكو به نشر
  .رسيده است

 co.altaiconsulting.www 2010انجمن مشورتي التاي، گزارش نتيجه گيري رسانه هاي افغانستان در سال 
AMARC رهنمود پيرامون يك راديوي بقاپذير: كتاب رهنما براي مدير مسئوالن راديويها محلي افريقا) 2007. (افريقا. 

Ayobami Ojebode) .2010 (يك بستة معلوماتي براي اجتماعات نايجيريا، كه توسط انستيتوت رسانه : پيشبرد يك راديوي محلي
 .نشر رسيده است ها و جامعه و انستيتوت پانوس در غرب افريقا به

Colin Fraser and Sonia Restrepo Estrada .كتاب رهنما براي راديوي محلي، كه توسط يونيسكو به نشر رسيده است. 
Jean Fairbairn) .2009 (كار و بار براي تغيير دادن زنده گي، كه توسط انترنيوز به . رهنمود پيرامون بقا پذيري رسانه هاي محلي
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