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 دغه �رښود د افغانستان د خ�يا�نو د خونديتوب کمېټې په غوښتنه او م�تړ

 چمتو شوی دی. د دغه �رښود منځپانګه د ليکوال د مطالعاتو، اخځونو، رسنيزو

تجربو او بې�بېلو �چينو د مراجعې پر بنسټ چمتو شوې ده
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افغانستان د خ�يا�نو د خونديتوب له کمېټې �ه اړيکه ونيسئ
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په یوه جمله کې :

 د سولې ژورنالیزم د ک�سیک ژورنالیزم پروړاندې د راپور ورکولو د بی�بیلو �رو بیانوونکی دی، چې د سولې

ژونالیزم م�تړي ورته ( د جنګ ژورنالیزم) وایي

د � زیاتو معلوماتو لپاره:

 د سولې ژورنالیزم د                                    لفظي

 ژباړه ده، خو دغه عبارت کیدای ¡ �ر ورک

 کوونکی وي، په ځانګړې توګه افغانستان ته

 ورته هېوادونو کې، چې په اوږدو �نجو کې

 ښکیل دی او د ښکېلو لورو ترمنځ د سولې او

 پخ�ینې هڅې روانې دي. د سولې ژورنالیزم د

ورکولو راپور  د  متمرکز  پرفرصتونو    سولې 

 بی�بیلو �رو، طریقو او وسیلو لپاره یو صفت

توګه متفاوته  یوه  په  لغت   د(سولې)   دی. 

 ک�سیک ژورنالیزم ته اشاره کوي، چې د سولې

 ژورنالیزم یوه برخه م�تړي هغه ته (د جنګ

ژورنالیزم) وایي

  د( سولې ژورنالیزم) عبارت امکان لري په دې

 مانا �ه تعبیر ¡ چې رسنۍ او خ�یا�ن باید

 د سولې له هڅو د م�تړ خ� رسونه وکړي او

 کوښښ وکړي د دې پروسې په کامیابیدو کې په

کې ټولنه  په  ترڅو  واخ¾  برخه  ډول   داسې 

 سوله او امنیت حاکم ¡. په لومړیو کې امکان

 لري دغه تعبیر منطقي  وبریښي. معلومه ده

Peace Journalism

ځینې ټولنیز ساینس پوهان نن ورځ ژورنالیزم د جنګ ژورنالیزم په ټوګه ترشیح کوی

د سولى ژورنالیزم حه دى؟ 1
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 چې خ�یا�ن هم د افغانستان اوسیدونکي دي

 او د دوی د هیواد پالنې مسوولیت دا ایجابوي

 که چیرې د دوی په وس کې وي د ټولنې اړینې

 اړتیا(سولې او امنیت) په پوره کولو کې مثبت

رول ولوبوي

 خو که چیري یو شمیر هیوادوال یا هم د نظر

 خاوندان د سولې له یوې پروسې �ه موافق نه

نظرونو په  دوی  د  کولی ¡  رسنۍ  آیا   وي، 

 سÇګې پټې کړي، ترڅو د سولې پروسه زیاÆنه

 نه ¡؟ �بېره پر دې جګړه، سوله، خ�ې اترې،

 اوربند او همدارنګه د سیاÈ پروسو چارې د

 سیاسیونو تر ره�ۍ �ندې دي او د دغه پروسو

ورته او  افغانستان  په  لکه څرنګه چې   اصل 

ده، ثابته کړې  تجربو  تاریخي   هېوادونو کې 

 غالبا د سیاستمدارانو او سیاÈ حزبونو په ګټه

 ده  نه د ملت یا م¾ ګتو په معنا. په بل عبارت،

 امکان لري چې د یوې ټولنې ټول اوسیدونکي د

 یوه جنګ په پیلیدو موافق وي مګر په همدې

 حال کې جنګونه د سیاستمدارانو د پرېکړو په

ټولنې هغې  د  او  کیږي  رامنځته  کې   نتیجه 

 عادي غړي ډیر زیان ویني. د سولې پروسې په

 اړه هم هغه رنګه چې د افغاستان تجربو ثابته

 کړې ده بیا هم داسې سیاستمداران شته دي

 چې د سولې پروسې د څرنګواÍ په اړه پرکړې

 کوي او عادي هېوادوال په دې برخه کې کم

رول لري

مثال هم کولی ¡  چي دغه مسله بل   یو 

 روښانه کړي: په ټاکنو کې ګډون د هیوادوالو

عادي په  چې  ده  روښانه  او  دی  حق   Îمد 

زیات ټاکنو کې د هېوادوالو  په   Ïایطو کې 

Èسیا د  هېواد  هغه  د  او  ټولو  د   ګډون 

 راتلونکې په ګټه ده. مګر په ځينو هېوادونو

 کې، له هغې جملې په ایران کې په تیرو ټاکنو

 کې یو شمیر خلکو د ټاکنو په پروسه اعÇاض

 �ره او امکان یې و چې دغه اعÇاض په ټاکنو

 کې د نه ګډون له �رې په ډاګه ¡. په دغه

 ځای کې په ټاکنو کې نه ګډون هم د هیوادوالو

 سیاÈ او مدÎ حق دی چې هڅه کوي د خپل

 هېواد او ټولنې د راتلونکې لپاره مثبت رول

 ولوبوي. مګر ټول پوهیږو چې د ایران رژیم

 رسنیو ته دنده ورکړه چې په ټاکنو کې د خلکو

 فعال ګډون د تشویق لپاره تبلیغات وکړي او د

 ټاکنو په تر�ه کېدو د اعÇاض کوونکوغږ ته

پاملرنه ونه کړي

  یقیني ده چې نه ګډون یو ښه استد�ل نه ¡

 کیدای ځکه چې ټاکنې یوه م¾ پروسه ده، نو

 د ایران د کورنیو رسنیو پراخ تبلیغات په ټاکنو

 کې د خلکو ګډون د تشویق لپاره د ټولنې لپاره

 ګټور و او دا استد�ل هم نه ¡ کیدای چې د

 اعÇاض کوونکو د غږ او نظرونو پوښښ کولی

 ¡ چې دغه م¾ پروسه زیاÆنه کړي، نو د

د هغوی وه چې رسنۍ  په مصلحت   ټولنې 

 نظرونو ته پوښښ ورنه کړي. په همدې شکل،

 ایا معقوله ده چې یوه رسنۍ  له طالبانو �ه د

 سولې پروسې مخالف د هیوادوالو یوې ډلې یا

 نظر خاوندانو اعÇاض ته پوښښ  ورنه کړي، په
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 دې استد�ل �ه چې دا کار د سولې پروسه

 زیاÆنوي؟ آیا رسنۍ کولی ¡ د هیوادوالو لپاره

 پریکړه وکړي چې څنګه وکړي او یا موافق او

مخالف څه وخت اوڅرنګه واوسیږي؟

 له دې زاویې د خ�و اترو او د سولې پروسو

 پوښښ د ټاکنو له پوښښ �ه فرق نه لري. په

 دواړو مورادو کې رسنۍ( سیاÈ پروسو) ته

ډله یوه  لري  امکان  چې  ورکوي،   پوښښ 

له یوې یا هم د هغې  او  ټولو  له   هېوادوال 

 برخې �ه موافق  نه وي. د دغه پروسو په

 پوښښ کې د رسنیو طرف واقع کیدل په خپله

 کیدای ¡ د هېوادوالو سیاÈ او مدÎ حقونو

 او د ژورنالیزم د مسلکي ارزښتونو ناقض کونکی

¡

او باوري  کې  برخه  په  ژورنالیزم)   د(سولې 

 اکاډمیکو  �چینو ته په مراجعې �ه موندلی

تعبیرونو لومړنیو  د  عبارت  دغه  د  چې   شو 

 خ�ف، د سولې ژورنالیزم د سولې پروسې په

 پوښښ کې  او یا هم د هغې د تبلیغ لپاره د

 رسنیو او خ�یا�نو د طرف واقع کیدلو په مانا

 نه دی. د سولې ژورنالیزم د �سته راوړل شویو

 هغو څیړنو مفهوم دی چې د رسنیو د خ�

 انتخابولو پروسه او هغه معیارونه چې رسنۍ د

 هغو پر بنسټ یوې پېښې ته خ�ي ارزښت

د او  وهل  Þن  ډیره  ته   Íتاوتریخوا  ورکوي، 

او علتونو  او  تحلیلونو  فرصتونو،   سولې 

 همدارنګه د تاوتریخواÍ او شخړو بدو پایلو ته

 کمه پاملرنه کوي

 د سولې ژورنالیزم نظریه ورکوونکي په دې اند

ک�سیک د  ته  پېښو  تاوتریخجنو  چې   دي 

سبب ددې  àایل  ورکولو  ارزښت   ژورنالیزم 

 کیږي چې خپلو مخاطبینو ته د دوی له خپلې

3یوهان وینسنت ګالټونګ, د ناروې ټولنپوه او د سولې ژورنالیزم مفهوم بنسټ ایښودونکی

.

.



 نړۍ تصویر وړاندې کوي، معمو� داسې تیاره

 او ډارونکي وي چې کولی ¡ د تاوتریخواÍ په

 دوام او د عمومي باور په راټيټيدو د سولې او

 ټیکاو په نه ممکنواÍ بدل ¡. د سولې ژونالیزم

 باوري دی چې د سولې فرصتونو پوښښ نه

 یوازې دا چې کولی ¡ متوازن تصویر وړاندې

کړي، بلکي په سوله عمومي باور زیاتوي

24  یوهان وینسنټ ګالټونګ (زیږیدو نیټه: 

 اکت� 1930)، نروجی ټولنپوه او همدارنګه د

 سولې او شخړو د مطالعاتو اکاډمیکې څانګې

 بنسټ ایښودونکی دی. نوموړي په 1959 کال

 کې اسلو کې د سولې د څېړنو انسټیټوټ جوړ

 کړ او تر 1970 کال پورې د یاد بنسټ مâ وه.

 ګالټونګ د پنځوسمې می�دي پیړۍ یوه نوې

Èمطرح شوې څیره ده چې د ټولنپوهنې، سیا 

 علومو، اقتصاد او تاریخ په اوښتون کې یې مهم

رول لوبولی دی

 پوهان ګالټونګ په دې باور دی چې د خ� په

د رسنیو لپاره  کولو  رپوټ   د  پېښې  د   توګه 

 معیار دا دی چې(په منفي پېښو کې نړیوال

(Èاوله درجه هېوادونه او لوبغاړي دخیل واو 

او هېوادونو  ځواکمنو  د   یې  امله  له   چې 

 ره�انو اړوند خ�ونه ډیره رسنیزه منځپانګه

 ځانته ځانګړې کوي او په همدې ترتیب رسنۍ

همدې د  قâونو  بی�بیلو  په  ټولنې   د 

 ره�انونظر او نفوذ تحمیلوي. د نوموړي په

 باور، رسنۍ په یوه ډول منفي ګرایي روږدې

 شوي دي او خپلو مخاطبانو ته یو تیاره او منفي

تصویر وړاندې کوي

 �بیره پر دې، په ژورنالیزم کې د سولې ټکی د

 هغه د ظاهري مانا په خ�ف د سولې خ�و اترو

 په شان یوې سیاÈ پروسې ته اشاره نه کوي،

 بلکې د ک�سیک ژورنالیزم پروړاندې دریږي،

Îچې معمو�(خ�) د منفي پېښې په توګه پیژ 

لوبغاړي  Èسیا ځواکمن  کې  هغه  په   چې 

 دخیل دي. البته دغه لید لوری د پیژندل شویو

 او مشخصو عواملو پایله ده، له هغې جملې په

 رسنیو د سیاست تاثیر، په رسنیز ډګر کې رقابت

.او د معلوماتو اړوند د مخاطبینو ذوق او اړتیا

 د سولې ژورنالیزم وایی چې د موضوع د ټاکلو

 لپاره پورته عوامل، چې څه ډول پېښې په خ�

 بدلیدای ¡ کاê نه دي او په یوه ډیموکراتیکه

 ټولنه کې د ژورنالیزم ماموریت د حقیقتونو له

سولې د  کاردی.  لوړ  څخه  ټاکلو   لومړیتوب 

 ژورنالیزم ددې غوښتونکی دی چې رسنۍ د

 ټولنې د ځواکمن بنسټ او د ډیموکراسۍ د

 اص¾ مولفو په توګه په مسوو�نه او ژور فکر

 �ه خ� ته پوښښ ورکړي او خپل رول او دریځ

یوه لوی په  او خ�رسونې  ټولنې، سیاست   د 

تصویر کي وارزوي
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د جنگ ژورنالیزم حه دى؟  2
په یوه جمله کې :

ټولنیزو یو شمیر  د  د متعارف ژورنالیزم توصیف دی، چې   د (جګړې ژورنالیزم) ëف 

څیړونکو په باور تاوتریخجنو او جګړه ایزو پېښو ته زیات خ�ي ارزښت قایل دی

د � زیاتومعلوماتو لپاره:

مسلکي ژورنالیزم)  (ک�سیک  ژورنالیزم   نننی 

 سنجول شوي اصول لري؛ له دې جملې په خ�

 کې د بې پریتوب، انصاف او سمواÍ اصل دي.

 که څه هم آزادې رسنۍ امکان لري چې د ځان

سیاستونه  íاâن او  مسلکي  بیل   �بی  لپاره 

 تدوین کړي، خو تقریبا دوی ټولې د ژورنالیزم

 اساÈ ارزښتونو ته پابندې دي. په همدې حال

نننی څیړونکي  ځينې  علومو   Îانسا د   کې 

د ته  لوري  جګړې)  یا  (شخړو  د   ژورنالیزم 

  متîیل په توګه یادوي

 له فکري ګډوډۍ څخه د مخنیوي لپاره �زمه

ژورنالیزم د  جګړې   د  چې  و¡  یادونه   ده 

 عبارت د یوې منازعې یا جنګ په پوښښ کې د

 رسنیو له طریقو �ه هیڅ اړیکه نه لري. په

راپور «له جګړې  کې  جریان  رسنیز   متعارف 

 ورکونه۱» کولی شی د مهارتونو او د �رو چارو

 او وسایلو ته اشاره وکړي، چې خ�یا�ن  یې په

 جنګي سیمو کې باید له ځانه �ه ولري. د

 مثال په ټوګه، زیات شمېر رسنۍ جنګي سیمو

د هغه  د  وړاندې  لیږلو  له  خ�یال  یو  د   ته 

زده او  مهارتونو  ځانګړو  د  لپاره   خوندیتوب 

óکړیزو دورو چمتووالی نی

 د انساÎ علومو یو شمیر پوهان او څیړونکي له

دي، چې باوري  ګالټونګ  پوهان   دې جملې 

 نننی یا ک�سیک ژورنالیزم تاوتریخواÍ او شخړو

 ته زیات خ�ي ارزښت ورکوي. په بل عبارت په

منځپانګې رسنیزې  د  کې  ژورنالیزم   ک�سیک 

 زیاته برخه منفي ده او د جګړې او وژنو اړوند

 خ�ونو ته د مثبتو خ�ونو په پرتله لومړیتوب

ورکوي

 کوم تصویر چې نړیوالې رسني له افغانستان

 څخه خپلو مخاطبینو ته ورکوي، کولی ¡ د

  دغه منفي ګرايي یو ښه مثال وي: غرô رسنۍ

 په خپلو رپوټونو کې افغانستان یو جنګ ځپلی،

 خوار او فاسد هېواد ښیي، چې دا ناسمه خ�ه

منفي وخت  ځينې  ده.  ناقصه  مګر  ده   نه 

د تغییر  مثبت  یو  د   ¡ کو�ی   تصویرونه 

 موجودیت ښودونکي وي چې ډیر کم د رسنیو

 ورته پام کیږي. د مثال په توګه، د افغانستان

او فرصت  د  لري  امکان  خلک  شمېر   زیات 

 سیاÈ مشارکت د حق نه لرلو په اړه شکایت
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 ولري. دا د افغانستان د نننۍ ټولنې یو منفي

 تصویر دی. مګر د « سیاÈ ګډون حق» مفهوم

 د ټولنې په ذهنیت کې په دوو تېرو لسیزو کې

په وړاندې  هغې  له  ده.  کړې  پیدا   مانا 

 افغانستان کې دیموکراتیکې پروسې او مفاهیم

 دومره قوي نه وو چې عادي هېوادوالو به د

 هغو له �رې کو�ی شول خپله سیاÈ اراده

Èښکاره کړي. په دې �بیره نننی نسل د سیا 

 مشارکت له مفهوم �ه بلد دی او له هغه �ه

حساس دی

پرتله، د په  کلونو  دیرشو  تېرو  د   همدارنګه، 

 افغانستان ننني اوسیدونکي د  سیمه ایزو ژبو،

له ارزښت  او  حقونو  د  اقلیتونو  او   قومونو 

 مسلې �ه بلد او له هغې �ه حساس دي.

 نننی افغانستان د نړیوالې ټولنې په حضور �ه

 له مختلفو هېوادونو �ه زیات تعامل لري او

 دغه تعامل په عامه کلتور او ټولنیز ذهنیت

 تاثیر کړی دی او همدارنګه انټرنیټ او ټولنیزو

 شبکو ته ��سی د ننني نسل په ځلیدنه کې

 یو ښکاره او برخلیک ټاکونکی تغییر رامنځته

 کړی دی. همدغو ټولو بدلونونو یو بل ته �س

 ورکړی او د دې باعث شوي چې د افغانستان

له تاوتریخوالو  ناامنیواو  د  اوسیدونکي   ننني 

 موجودیت �ه �ه یوې ښې راتلونکې ته د

��È لپاره هڅې وکړي

 د کتاب د مخ کتني محفلونه، یا د مشاعرې

 جوړول، یا له درس او پوهنتون �ه د ځوانانو

 په ځانګړې توګه د ښځو ع�قمندي، د �ریونونو

 مدیریت، یا په ټولنیزو شبکو کې عامه پوهاوی

راتلونکې یوې ښې  د  فعالیتونه  ورته  نور   او 

جوړونې لپاره د نوي نسل د امید نښې دي

 دغه مثبتې �رې چارې افغانانو ته ورپیژندل

 شوې دي او اوس ددوی د ورځني ژوند له یوې

 برخې څخه شمیرل کیږي، خو رسنۍ په کمه

 اندازه دغه بعدونو ته پام کوي. درې دلیله دي:

 لومړی دا چې، رسنۍ او خ�یا�ن هîغه ډول

 چې ګالتونګ وایي فقط هغه پېښې په خ�

 شمیري چې الف: منفي وي، ب: چې د نړۍ

 لومړۍ درجه لوبغاړي په هغه کې دخیل وي.

 چې دا ډول خ� کې مثبتو پېښو ته له منفي

 پېښو کم اهمیت ورکول کیږي او همدا دلیل

 دی چې په اکاډمیکه برخه کې ننني ژورنالیزم

ته کړکیچ ته معطوف ژورنالیزم هم ویل کیږي

 دویم دلیل دا دی چې رسنۍ په سنتي ډول

 وایي چې منفي پېښې د مخاطبینو په ژوند

 زیات تاثیر کوي تر مثبتو پېښو او �بیره پر

 دې د هغوی مسوولیت دی چې مخاطبینو ته

 هغه معلومات وړاندې کړي چې دوی ورته

اړتیا لري

 دریم دلیل دا دی چې د منفي پېښو په پرتله د

 مثبتو پېښو راپور ورکونه ډیرې ستونزې لري، له

 هغې جملې دا چې مثبتې پېښې پټې زاویې

په څيړنې �ه هغه باید   لري چې خ�یا�ن 

 ښکاره کړي او دا کار له منفي پېښو ëف د

 یوه راپور ورکولو څخه سخت دی. بله ستونزه

کمو د  پېښې  مثبتې  معمو�  چې  ده   دا 
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 مخاطبینو پام جلبوي او دغه مسله د رسنیو په

بازار کې د یوې رسنۍ په رقابت تاثیر کوي

 دا هم باید په نظر کې ونیول ¡ چې مثبت

کې موده  اوږده  په  معمو�   بدلونونه 

 راڅرګندیږي او د منفي بدلونونو په خ�ف په

 یوه وخت کې نه راڅرګندیږي. ( که څه هم د

 مثبتو بدلونونو د پوښښ لپاره نور خ�ي قالبونه

 هم شته چې په نورو برخو کې به پرې بحث

وکړو

 د سولى په ژونالیزم
نیوکى حه دي؟

� زیاتو معلوماتو لپاره :

معیارونه، خ�یا�ن ژونالیزم  ننني مسلکي   د 

 هڅوي چې په خپل کار کې عینیت، توازن او

 بې پرېتوب وساí او له پېښو �ه منطقي چلند

 وکړي نه احساساí. ګالټونګ باوري دی چې (د

دی) ژورنالیزم  همدردۍ  د  ژورنالیزم   سولې 

 منظور یې دا دی چې خ�یا�ن باید د شخړو له

د او  ولري  حس  همدردۍ  د  �ه   قربانیانو 

Èهغوی ترڅنګ و او. 

 مارتین بل، د È ô ô پېژندل شوي خ�یال هم

(Journalism of Attachment) Íیووا  د 

 ژورنالیزم  په 1997 کال کې لومړی ځل کله

 چې د بوسنیا په جنګ کې له ظلمونو �ه مخ

  شو وکاراوه. بل په دې باور وو چې خ�یا�ن

3

 په یوه جمله کې:

 د خ�یال/رسنۍ په تعریف کې د نظر

 اخت�ف دی؛د سولې ژورنالیزم وایي چې

 خ�یال په یوه حالت کې د تاثیر اچولو

 لپاره باید په پېښه کې دخیل ¡، په

ک�سیک په  چې  کې  حال   داسې 

 ژورنالیزم کې په پېښو کې د خ�یال په

 بې پرېتوب او دخالت نه کولو ټینګار

کیږي
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 باید د پېښې د ناظر په توګه خپل دریځ ته

.¡ دخیل  کې  پېښو  په  او  ورکړي   تغییر 

 نوموړی وایي، خ�یا�ن باید د خیر او Ï، سم

دې د   ،¡ قایل  ته  تفاوت  ترمینځ  ناسم   او 

 نظریې م�تړي باور لري چې خ�یا�ن باید د

 خپل کار له �رې هڅه وکړي چې نړۍ په یوه

ښه مکان بدله ¡

 په همدې حال کې، د سولې ژورنالیزم تراوسه د

 ټولو رسنیو او خ�یا�نو لپاره یو جامع او د منلو

اکاډمیکې یوې  د  تل  او  لري  نه  تعریف   وړ 

 نظریې په سطح پاتې شوی دی. په ورته وخت

 کې، د سولې ژورنالیزم نظریې له نیوکو �ه مخ

 دي او یو شمیر خ�یا�ن هغه له ننني مسلکي

 ژورنالیزم �ه په تناقض کې ویني. د مثال په

 توګه، د È ô ô پخوانی خ�یال، ډیویډ لوین د

.Íبو نظریه  خطرناکه  یوه  ژورنالیزم   سولې 

 نوموړی باور لري چې ګالټونګ د ژورنالیستانو

 د رول په درک کولو کې له ناسم پوهاوي �ه

 مخ شوی دی. موږ تل له پېښې بیرون یو. موږ

 څارونکي یو نه لوبغاړي. د ګالټونګ غوښتنه

چې یې  غوښتل  چې  کومه  ده   غلطه 

فعالو په  کې  پېښو  په  باید   ژورنالیستان 

ګډونوالو بدل ¡

 لوین د رسنیزو مطالعاتو په څانګه کې د سولې

 ژونالیزم د نظریو له تدریس �ه مخالف دی او

د چې   ¡ کولی  چلند  دغه  چې  لري   باور 

 خ�یا�نو بې پرېتوب له خطر �ه مخ کړي او

له خپل رول څخه د دوی درک خراب کړي

 په لنډه توګه، د سولې ژورنالیزم د موافقو او

 مخالفو ترمینځ اساÈ د نظر اخت�ف د رسنیو

 او خ�یال د رول په تعریف کې لیدل کیږي.

 موافق په دې باور دي چې خ�یا�ن په ټولنه

 کې له خ� رسونې زیات رول لري او د حالت د

 ښه کیدو لپاره باید په پېښو کې دخیل وي. دا

 کار په دې مانا دی چې خ�یا�ن د مارتین بل

او خیر  د  پروړاندې  ناسم  او   Ï د  قول   په 

 حقیقیت طرف ونیó. د خ�یا�نو له لوري د

 ظلم او Ï مواردو پېژندل کوم سخت کار نه

 دی. د مثال په توګه، کله چې یو شخص او یا

 هم یوه ډله له تبعیض �ه مخ کیږي، خ�یا�ن

 او رسنۍ کولی ¡ چې هغه وپیژÎ. د سولې

 ژورنالیزم په دې باور دی چې له تبعیض �ه

 مخ شخص یا هم ډلې طرفداری د خ�یا�نو

 مسوولیت دی، په ځانګړې توګه په دې دلیل

 چې په خپل کار کې لومړنیو اط�عاتو او په

 پېښو کې دخیلو خلکو ته ��سی لري، نو په

 دې اساس دا توان لري چې له تبعیض �ه مخ

 شخص او یا ډلې په طرفدارۍ د هغو د حالت

په ښه کیدو کې مرسته وکړي

 له بل لوري، ک�سیک ژورنالیزم په دې باور دی

 چې د خ�یال مسوولیت  له پېښو او دواړو

 لورو څخه بې پرې معلومات رسونه ده او هم

 دا چې خ�یال او رسنۍ په کړکیچ او شخړه کې

په لري،  نه  او Ïایط  مهارت، ص�حیت   �زم 

 ځانګړې توګه په دې دلیل چې په سیاÈ نظام

Îکې د عدالت پ¾ کیدلو غوندې چارې د قانو 
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 مسوولیت ځانګړي بنسټونه لري. په همدې

 حال کې، ک�سیک ژورنالیزم باوري دی چې د

 رسنیو بې پرې اط�ع رسونه د دې باعث کیږي

 چې د ټولو پام له تبعیض �ه مخ شخص یا

 ډلې شکایتونه جلب کړي او معمو� له یوې

 موضوع څخه د ټولو خ�یدل په مسوولینو یو

 فشار دی چې عمل وکړي او هغوی وهڅوي

چې ستونزو ته رسیدنه وکړي

 په عمل کې هم، د رسنیو بې پرېتوب د هغوی

 د غفلت په مانا نه دی. تقریبا ټولې رسنۍ د

 پېښو د پټو زاویو کشفول خپل مسوولیت ګڼي،

ټولنیزو نورو  او  زیانونو  د  جګړې  فساد،   د 

 ستونزو په اړه یو په بل پسې څیړنیز راپورونه

   جوړوي او رسنۍ یوازې په تازه خ�ونو بسنه

نه کوي او د پېښو په تړاو غفلت نه کوي

 بل مهم بحث د حقیقیت په اړه د ک�سیک

د مفهوم  د  ژورنالیزم  سولې  د  او   ژورنالیزم 

 تفاوت بحث دی. د سولې ژورنالیزم باور لري

 چې رسنۍ او خ�یال باید د حقیقت پیدا کولو

.óپه لټه کې وي او د حقیقت طرف باید ونی 

چې دی  باور  دې  په  بیا  ژورنالیزم   ک�سیک 

 حقیقت کولی ¡ رقم رقم څیرې ولري او د

حقیقت بل  د  ته  حقیقت  یوه  دنده   دوی 

 ترجیح نه ده، بلکي د دوی ټولو بې پرې راپور

 ورکونه ده

 د مثال په توګه، د فرý کرښې په � له جګړې

Îپاکستا یوه  او  خ�یال  افغان  یوه  د   څخه 

پېښې د  لري  احتîل  ورکونه  راپور         خ�یال 

 د بوسینا جګړه:
انځور له ران هاویو څخه
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 له جزییاتو فرق ولري. حتا که څه هم دواړه

 خ�یا�ن روزل شوي، بې پرې او تجربه لرونکي

دوه راپورونه  دوی  د  هم  به  بیا  وي،   هم 

 متفاوت حالتونه بیان کړي. حتا تجربه لرونکي

 خ�یا�ن نه ¡ کولی چې تل د خپلو م¾ او

 سیاÈ ترجیحاتو پروړاندې بې طرفه واوÈ او

 احتîل لري چې دواړه خ�یا�ن پېښه د خپلو

باورونو او ترجیحاتو له زاویو وګوري

 په داسې حالتونو کې نه شو کو�ی یو خ�یال

 ته غلط او بل ته سم ووایو. دواړه راپورونه له

 دوو حقیقتونو څخه د دوو مسلکي خ�یا�نو

 اخیستنه ده. ژورنالیزم د دې ص�حیت نه لري

 چې یوه حقیقت ته پر بل هغه ترجیح ورکړي

له مخاطبینو �ه نه هم کو�ی ¡ چې   او 

 مرسته وکړي. د ژونالیست وظیفه خپلو ټولو

 مخاطبینو ته بې پرې اط�ع رسونه ده او باید له

 یاده ونه باÈ چې د رسنیو زیات مخاطبین د

 هîغه هېواد دي کوم چې رسنۍ پکې فعالیت

کوي او د دوی په ژبه راپور ورکوي

 له دې �ه نظریه دا ده چې د فرý کرښې

 دوه خ�یا�ن په خپلو راپورونو کې له �چینو

لورو دواړو  کرښې  د  ترڅو  واخ¾  ګټه   هم 

 مخاطبینو ته یو جامع تصویر وړاندې کړل ¡.

 دا کار که څه هم په خ� رسونه کې د خ�یا�نو

 مسلکيتوب او بې پریتوب مسوولیت دی، مګر

چې وي  دا  به  پایلې  رسونې  اط�ع  جامع   د 

د جګړې کرښې  د  ځانونه  به  ډلې   مخاطبې 

 قرباÎ نه ګڼي او همدا امر د ستونزو په کمیدو

کې مرسته کوي

 په دې حالت کې دغه دواړه خ�یا�ن اړتیا لري

 چې د ستونزو د اواري لپاره د یوه دقیق او بې

دخیل ¡. کې  پېښو  په  توګه  په  ناظر   پرې 

 هغوی به خپل مسلک ته په ژمنتیا د اط�ع

 رسونې لوړ تاثیر له ځانه �ه ولري. همدا دلیل

 دی چې د سولې ژورنالیزم په دې باور دی چې

لپاره رسیدنې  د  ته  پایلو  مسایلو  ټولنیزو   د 

 خ�یا�ن پېښو ته د دخیلیدو اړتیا لري. په سمه

ک�سیک د  کې  رسونه  اط�ع  پرې  بې   او 

 ژورنالیزم مسلکي اصولو او قواعدو ته په ژمنتیا

پایلې شوې  غوښتل  هîغه   ¡ کیدای   �ه 

مهم یو  رسنۍ  یوه  چې  دا  نه   ،¡  تر�سه 

اصل(بې پرېتوب) نقض کړي

 په همدې حال کې، داسې معلومیږي چې د
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 څارونکي په توګه د خ�یال د رول په تعریف

او  کې د نظرونو اخت�ف، د سولې ژورنالیزم 

ناسم د  اړه  په  کړنو  د  ژورنالیزم   ک�سیک 

پوهاوي �مل شوی دی

 په عمل کې ک�سیکې رسنۍ لکه څرنګه چې د

 سولې ژورنالیزم م�تړي ګîن کوي، له پېښو نا

 خ�ه او یا غافل نه دي. د È ô ô غوندې

کې پوښښ  په  پېښو  د  رسنۍ  نورې   داسې 

 مشخص قواعد لري چې کو�ی ¡ د ټولنیزو

 ستونزو یا نامطلوبه پایلو �مل ¡. د مثال په

 توګه د È ô ô د اډیټوریال �رښود د هغو

 پېښو په اړه چې د هغو رسنیز پوښښ کیدای

 ¡ د ستونزو د زیاتیدو باعث ¡، وایي

 د بېړنیو حالتونو جامع پوښښ زموږ د راپور

د ته  اط�عاتو   Íو ده.  برخه  مهمه   ورکونې 

 د ��È او بې پرېتوب په رابطه له مشخصو

 �رښودونو �بیره مهمه ده چې

 د بلوا احتÍî خطرونو په نظر کې نیولو

 �ه، دا خطر په نظر کې ونیسو چې زموږ خ�

رسونه امکان لري بلوا � ډیره کړي

 که چېرې په ډاګه کړو چې زموږ موجودیت

کوي، بدتره  خ�یا�ن)حالت   È  ô  ô  (د 

 سمدستي له هغه حالت څخه وځو

Íتاوتریخوا او  نظمۍ  بې  د  چېرې   که 

 سطحه په شدت �ه زیاته ¡ او که چیرې

 وضعیت په خ�ابیدو وي، باید چمتو واوسو

 چې د استفادې لپاره خپل مواد  بل وخت ټول

 کړو

لپاره پوښښ  د  پېښو  هغو  د  رسنۍ   زیاتره 

 مشخص تدابیر لري، کوم چې بدې پایلې له

 ځانه �ه لري او خطر د دې وي چې د یوې

 پېښې پوښښ وکړای ¡ د ستونزو د زیاتیدو او

 د حالت د ډیر خرابیدو سبب ¡. رسنۍ په

 ځانګړې توګه م¾ او سیمه ایزې رسنۍ له یوې

د پایلو  د  ورکولو  راپور  د  پېښې   Íجنجا 

 وړاندوینو توان لري او کو�ی ¡ له پېښو د

داسې طریقه  او  شکل  حجم،  ورکولو   راپور 

 تنظیم کړي چې د هغه راپور ورکونه د ستونزو

د زیاتواÍ سبب نه ¡
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4
په یوه جمله کې:

 د سولې ژورنالیزم د شخړو د ژورو علتونو د کشفولو په لټه کې دی او باوري دی چې

ایزو پېښو د پوښښ ترڅنګ د جګړې د علتونو، عواملو او  ک�سیک ژورنالیزم د جګړه 

سولې د  دي.  راوستي  �ندې  پوښښ  تر  هم  فرصتونه  سولې  د  همدارنګه  او   نظریو 

 ژورنالیزم د نظرونو مطالعه کو�ی ¡ د ک�سیک ژورنالیزم د ښه کیدو او یوې جامع او

غوره خ� رسونې �ه مرسته وکړي

د � زیاتو معلوماتو لپاره:

 د سولې ژورنالیزم د �نجې د ژورو علتونو په

په اند دی، چې رسنۍ  په دې   کشفولو �ه 

په راپور ورکولو کې  ځانګړې توګه د جګړې 

 داسې پېښو ته خ�ي ارزښت ورکوي چې تنازع

 یا تعارض په ګوته کوي. ګالټونګ او همفکران

 یې دغه مسله ستونزمنه ګڼله، په دې دلیل چې

 د دوی له نظره رسنۍ د جنګ او تعارز او تنازع

ترمینځ فرق نه قبلوي

کوونکي وړاندې  نظریې  ژورنالیزم  سولې   د 

 باوري دي چې د دوو ډلو له وسلوالې نیښتې

 څخه د رسنیو راپور ورکول په هغه طریقه دی

 چې سولې ته د رسیدنې د Ïطونو په � د

 دوو ډلو ره�انو ترمینځ راټوکیدلی دي. د رسنیو

 àرکز د سولې فرصتونو او د تاوتریخواÍ علتونو

تاوتریخجنو پېښو او   څخه په منفي خ�ونو 

 زیات دی. کله کله لیدل کیږي چې رسنۍ له

 جګړې، تاوتریخواÍ، انساÎ ناورین او نورو بدو

 خ�ونو اط�ع رسونه خپله دنده بوÍ او د سولې

په څیر نور مسایل ورته دویم ارزښت لري

 ګالټونګ د سولې ژورنالیزم لپاره د �رښود په

توګه څلور اصله تعریف کوي

Íڅرنګوا د  کیدو  رامنځته  د  شخړې   د 

 نظریې: څه ډول خلک د نښتې خواوې دي،

موخې یې څه دي؟

 له ښکيلو خواوو ډډه کول او د دوی پر ځای

له جګړې څخه د دوی د عیني ګټو راڅرګندول

 د پوځي حل �رو بدیل د سوله ایزو سوالونو

وړاندې کول

 د سوله ایزو ابتکاراتو راپور ورکونه چې د

 ټولنې په ټېټه سطحه کې رامنځته کیږي او د

پخ�ینې، بیا جوړونې او توافق مرحلو څېړنه

 مګر واقعت دا دی چې د  ذکر شویو څلورو

 ټکو یوه لویه برخه د ژورنالیزم ننني اصول دي

 که څه هم ممکنه ده چې تاوریخجنې پېښې

 ډيرې د رسنیو په �خط کې ځای ولري. په

 سنتي ډول، په ژورنالیزم کې د خ� جوړښت د

 یوه معکوس مثلث په شکل رسم کیږي چې د

(1

(2
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 د معلوماتو اولویت، ترتیب او حجم په ګوته کوي. د مثال په توګه په کابل کې د یوه ځاÆرګي برید

عناë په دې شکل رسمولی شو

 او نظریو ته ځانګړې شوي وي چې د مفصلو

 راپورونو، مرکو، بحث او خ�و اترو په قالب کې

جوړیږي

 �بېره پردې، رسنۍ د سولې ژورنالیزم نظر وړ

اندازه وخت  êپه کا ته  او تحلیلونو   بحثونو 

 ځانګړی کوي، ولې څرنګه چې د منځپانګې

 دغه برخه د خ�ونو په �ټکو کې نه راځي،

 امکان لري چې د مخاطبینو د کمې توجه وړ

 وګرځي. زیاتره مخاطبین د یوه 60 دقیقه یي

خ�ونه يي  دقیقه   15 کې   � په   پروګرام 

پېښو همغو  د  چې  برخه  بله  او   تعقیبوي 

 تحلیلونو او نظرونو ته ځانګړې شوې ده، کم

 مخاطبین لري. مسلکي رسنۍ هڅه کوي د

 پېښو اړوند جالب او مهم معلومات په مختلفو

قالبونو کې مخاطبینو ته وړاندې کړي

 په دې خ� کې په ځاÆرګي برید کې د خلکو
 وژل او ټپي کیدل، د برید د رامنځته کیدو ځای
 او د هغه عاملین مهم معلومات دي چې یو
 مخاطب اړتیا ورته لري چې وپوهیږي او خ�
 ډیر حجم تر�سه کوي. هرڅومره چې د مثلث
معلوماتو د  اندازه  په هîغه  رسیږو  ته   پای 

 حجم او اهمت کمیږي
 د خ� لیکلو دا شکل که څه هم په ظاهر کې د
 سولې ژورنالیزم طرفدارانو د نظر وړ بحثونو ته
 ثانوي اهمیت قایلیږي، مګر په عمل کې دا
 ډول نه ده، د رسنیزې منځپانګې زیات حجم د
 ورځنیو پېښو تحلیل جوړوي. د مثال په توګه
 60 دقیقه یي خ�ي خپرونه کې امکان لري 15
په مثلث  معکوس  د  چې  وي  خ�   دقیقې 
په پېښو  د  او  وي  شوی  برابر   جوړښت 
د مګر  وکړي،  àرکز  فکټونو  او   حقیقتونو 
 پروګرام 45 نورې دقیقې د هغو پېښو تحلیلونو

 ځاÆرګی برید × وژل شوي او ټپیان

 دا برید په دغه ڼېټه /ساعت × په سیمه × رامنځته شوی

ډلې × د یاد برید مسوولیت منلی دی

 د دغې ډلې او د مخکیني برید په اړه معلومات

 له تاوتریخواÍ ددغې ډلې هدف او د یادې ډلې

په اړه فکټونه

د تاوتریخواÍ د عواملو څېړنه او نور هر اړخیز معلومات
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څخه ښودلو   Îانسا غیر  خواوو  ښکېلو   د 

شویو پیژندل  د  ژورنالیزم  د  هم   مخنیوی 

بې د  کې  واقعت  په  دی.  څخه   معیارونو 

 پرېتوب اصل حکم کوي چې خ�یا�ن پرخلکو

 او ډلو قضاوت ونه کړي او ëف معلوماتو او

پاملرنه وکړي. د مثال په توګه، د  شمېرو ته 

 افغانستان رسنۍ او همدارنګه بهرنۍ مسلکي

 رسنۍ امکان لري د طالبانو ډله یوه ترهرګره

اقدامونه دوی  د  هم  څه  که   ،Íوبو  ډله 

 ترهګریز بوÍ. یوې ډلې ته تروریست ویل په

 روښانه توګه د غیر انساÎ ښودلو په مثال ده او

 زیاتره رسنۍ ëف د ژورنالیزم مسلکي اصولو

 په حکم طالبانو ته د تروریست له ویلو ډډه

کوي

 په حقیقت کې، تروریست یو نړیوال تعریف

نړیوال دی چې  بحث  پیچلی  یو  او  لري   نه 

ملتونو ملګرو  د  جملې  هغې  له   سازمانونه 

 سازمان او امنیت شورا هغه ته نه داخلیږي. د

 امنیت شورا امکان لري خلک یا سازمانونه په

 تروریستي اقدامونو کې د رول لوبیدو په دلیل

 تر تحریم �ندې راوÍ مګر دوی هغه خلکو یا

سازمانونو ته د تروریست خطاب نه کوي

 تروریست، تروریزیم یا هم تروریستي عمل یو

ملتونو ملګرو  د  چې  لري  تعریف   ځانګړی 

په کې  سندونو  حقوقي  نړیوالو  په   سازمان 

 روښانه توګه توضیح شوی دی. نړیوالې ټولنې

 له 1963 کال را په دې خوا له تروریزم څخه د

 مخنیوي په موخه 19 نړیوال حقوقي سندونه

 تدوین کړي دي او زیات شمېر هېوادونو ټول

 او یا هم زیات شمېر دغه اسناد �سلیک کړي

  دي او هغو ته ژمن دي. د دغه سندونو موخه

 د تروریستي جرمونوعدÍ تعقیب لپاره د دغه

 سندونو د �سلیک کوونکو هېوادونو ترمینځ

 همغږي او همکاري رامنځته کول دي، د بیلګې

 په توګه کله چې یو اقدام د دغه سندونو د

 تعریف له مخې تروریستي وګڼل ¡ د هîغه

 اقدام عامل ته په �سلیک کړل شویو هېوادونو

 کې ځای نشته او هرهېواد کو�ی ¡ د خپلو

Íترعد کس  هغه  اساس  په  قوانینو   داخ¾ 

 تعقیب �ندې راوÍ او یا یې هغه هېواد ته

 مسÇد کړي چې هلته یې تروریستي عمل کړی

 دی. مګر هیڅ یو له دغو سندونو، یو کس او یو

 سازمان ته تروریست نه وایي

 د همدې لپاره رسنۍ پر همدغو سندونو (چې

 افغانستان هم �سلیک کړي او هغو ته ژمن

 دی)د تعریفونو په اتکا کولو �ه کو�ی ¡ د

 طالبانو بریدونو ته تروریó کړنې ووایي، پرته

 له دې چې بې پریتوب یې نقص ¡. مګر یوې

 ډلې ته تروریست ویل یو سیاÈ عمل دی. یو

ته ډلې  یوې  چې   ¡ کو�ی   حکومت 

    تروریست ووایي او هغه تحریم کړي، مګر بل

íحکومت له هغې ډلې �ه حسنه اړیکې سا

 آزادې او بې پرې رسنۍ، ډلو ته د تروریست

 ویلو څخه په ځان ساتنې حساسیت ښکاروي،

 چې ک�سیک ژورنالیزم د ددغه صفت د کارولو

 په خطر پوه دی، چې کو�ی ¡ په یوې �نجه

.

.

.  

.



15

پامه له  صفات   Îانسا ډلو  ښکېلو  د   کې 

 وغورځوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې

 زیات شمېر مسلکي رسنۍ د جګړې د ښکېلو

 لورو وژل شویو ته د شهید کلمې له کارولو ډډه

 کوي، په داسې حال کې چې په وار وار �ه د

غیر او  مستقیم  په  ارتباط  په  موضوع   دې 

 مستقیم ډول د حکومت او یا نورو ډلو تر فشار

 �ندې راغ¾ دي

 د پوځي حل �رو بدیل ته د سوله ایزو سوالونو

 وړاندې کولو په اړه هم رسنۍ یو مهم رول

 لوبولی ¡. البته د پوځي حل �رو بدیلو �رو

او نړیوالو، دولتي  او  د م¾  پیدا کول،   چارو 

 نادولتي ادارو او اکاډمیکو سازمانونو کار دی،

 چې په دې برخه کې فعالیت کويږازادې رسنۍ

اکاډمیکو او جګړې په برخه کې د   د سولې 

 څېړنو �زمې �چینې هم نه لري. مګر رسنۍ

 لومړی چوکاټ دی چې څیړونکي او اکاډمیک

 بنسټونه د خپلو طرحو د وړاندې کولو لپاره

د کې  افغانستان  په  کوي.  مراجعه  ته   دوی 

 بیلګې په توګه د سوله ایزو طرحو بدیل بحثونه

 له اص¾ موضوعاتو وو چې رسنیو تراوسه پرمخ

 بیوÍ دي

 په افغانستان کې آزادو رسنیو تل د خلکو او

 مدÎ ټولنو له سوله غوښتونکو فعالیتونو څخه

 راپور ورکړی دی او دا ډول نوښتونه د سولې

 روانو خ�و اترو اړوند د رسنیو لپاره ځانګړی

ارزښت لري

 په دې ادعا �ه کو�ی شو ووایو چي ک�سیک 

Íغه موخې تعقیبِوي چي د سوîژورنالیزم ه 

ننني د  او  کوي  ټینګار  هغو  په   ژورنالیسزم 

 ژورنالیزم فع¾ معیارونه په ځانګړې توګه د بې

 پرېتوب اصل، دغو موخو ته د رسیدلو بنسټیز

 رول لوبوي. بله مسله چې باید په نظر کې یې

نړیوالو د  ژورنالیزم  نننی  چې  ده  دا   ونیسو 

له ټکنالوجۍ  د  او  پیچلتیاوو  له   تعام�تو 

 پرمختګ �ه بدل شوی دی. یوه برخه نیوکې،

 چې ګالټونګ او همفکرو یې په1970 یا 1980

 لسیزو کې په ژورنالیزم لرلې، �زمي ده چې په

 ننني ژورنالیزم صدق نه کوي. د مسلکي رسنیو

 لیدلوری هر کال په دې موخه بدلون مومي

 چې زیات د عمومي ګټو په خدمت کې وي او

 دا چاره د ژورنالیزم د معیارونو او ارزښتونو په

ښه کیدو کې مرسته کوي

 د سوÍ ژورنالیزم نظریې یوه برخه نه د رسنیو

اکاډمیکو او  ټولنیزو  په  ورکولو  رپوټ   او 

په ژورنالیزم  د  نه هم  او  ده   معیارونو و�ړه 

 برخه کې په علمي تجربو. د سولې ژورنالیزم

 اص¾ غوښتنه داده چې د راپور ورکوونکي د

باید رول  فعال  مدافع  یوه  د  پروړاندې   رول 

 غوره ¡. د راپور ورکولو په عم¾ کار کې هم

 په زیاتو مسایلو سÇګې پټې ¡، له دې جملې

د رسنیو  په  او  امنیت  ورکوونکو  راپور   د 

 مخاطبینو د باور ساتنه راځۍ

 زیات شمېر مسلکي بنسټونه شته چې د دوی

 وجودي فسلفه فعا�نه دفاع ( خیر د Ï په

 وړاندې ده). د بیلګې په توګه د نړیوالې بښنې
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او تبعیض  له   سازمان مسوولیت دا دی چې 
 ظلم �ه مخ ډلو او افرادو ترڅنګ ودریږي او
دغه وکړي.  دفاع  نه  دوی  له  ډول  علني   په 
 بنسټونه هم د خپل کار لپاره رسنیز فعال او
 ښکاره مسلکي معیارونه لري، له دې جملې د
اړه په   Íسموا د  معلوماتو  او   شمېرو 
 حساستوب دی. دوی څيړنیز راپورونه تولیدوي
دغه د  دي.  فعال  کې  شبکو  ټولنیزو  په   او 
 سازمانونو مخاطبین په لوړو سطحو کې پریکړه
په چې  لري  توان  ددې  په  او  دي   کوونکي 
 سیاستمدارانو او حکومت مهمې اغیزې پرې

Èبا
 د بیلګې په توګه، د بâي حقونو د څارسازمان
کورنیو د  افغانستان  د  راپور   د«ککړ�سونه»  
 جنګونو په اړه د افغانستان د جهادي ره�انو
 تندغ�ګونونه راوپارول، همدغه راپور په 2009
افغانستان د  چې  شو  سبب  دې  د  کې   کال 
 پارÞان چې د مجاهدینو د ره�انو په �س کي
 و، د م¾ مصالحو قانون تصویب کړي چې له
د کې  جریان  په  جګړو  کورنیو  د  یې   مخې 
Íیت ضد جنایتونو په تور د مرتکبینو عدâب 

تعقیب قانوناً منع اع�ن شو
 داسې ښکاري چې دغه کار کې په لوړه سطحه
نړیوال بخښنې  او  څار  د  حقونو  بâي   د 
اغیزلري. ژور  بنسټونه خپل  په شان   سازمان 
د سازمانونو  ددغو  اغیزې  شان  دغه   مګر 
 فعالیتونو رپوټونو ته د ټولیزو رسنیو له پاملرنې
 پرته ممکنې نه دي. له بل لوري په دې خاطر

 چې رسنۍ کو�ی ¡ ددوی فعالیتونه خپلو

 مخاطبینو ترمینځ په  پراخه توګه مطرح کړي، د

ژبه، بله  په  دی.  زیات  رسنیو  په  باور   دوی 

له دې تکیې  اصولو د  په   رسنۍ د ژورنالیزم 

 جملې بې پرېتوب، انصاف او د معلوماتو د

 صحت له امله د مخاطبینو ترمینځ د باور وړ

 اط�ع رسونې یو اص¾ ځای خپل کړی دی. د

 مخاطبینو انګیرنه دا ده چې رسنۍ پېښو ته

 منصفانه او بې پرې کتنه لري او موخه یې د

مخاطبینو د جلب لپاره تاثیر اچول نه دي

 د رسنیو اعتبار او پردوی د مخاطبینو باور د

 دغه ادارو له مهمو شتمنیو څخه ګڼل کیږي

او د ژورنالیزم نورو  چې د بې پرېتوب اصل 

 ارزښتونو ته په ژمنتیا �ه تر �سه شوي او په

 عمل کي په دې مانا دي چې مخاطبین باور

 لري چې رسنۍ د دوی د اړتیاوړ معلوماتو د

 ډلبندۍ په تشخیص کې مسوو�نه او منصفانه

íاو عقید Èپرېکړه کوي او د شخ]، سیا 

 لیدلورو تر تاثیر �ندی نه راځي. ټولې آزادې

د دا خپله وظیفه ګڼي چې   مسلکي رسنۍ 

مخاطبینو له دې باور څخه ساتنه وکړي

 د بâي حقونو د څار بنسټ په څېر سازمانونه

 باور، ص�حیت، مهارت او �زمه پوهه لري چې

او په باوري او سنجول شوې  په فعاله توګه 

دفاع څخه  خیر)  له  پروړاندې   Ï (د   توګه 

دغه د  رسنۍ   یوه  توګه   په همدې   وکړي. 

 سازمانونو د فعالیتونو د ارزښت په تشخیص او

 ټولو مخاطبینو ته د بې پرې او دقیقې راپور

ورکونې اعتبار او مهارت لري

.
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آیا د سولى ژورنالیزم نظریه کوالى شی له
سى راپور ورکونى سره مرسته وکري؟ 5

په یوه جمله کې:

له او کو�ی ¡  آشنا مفهومونه مطرح کوي  زاویو څخه  بی�بیلو  له   د سولې ژورنالیزم 

 خ�یا�نو �ه مرسته وکړي چې د خپل رول او د خپلې تولیدي منځپانګې له �رې او

همدارنګه د مخاطبینو په اړتیا او ژورو معلوماتو فکر وکړي

د � زیاتو معلوماتو لپاره:

 له هغو نیوکو �ه چې د سولې ژورنالیزم په

 عم¾ ډګر کې له هغو �ه مخ کیږي، د رسنیو

لپاره نظري  Íاو ژورنالیستانو د کار د ښه وا 

 مفهومونه ډیر ارزښت لري. ګالټونګ په دې باور

 دی چې د خ� په توګه د جګړه ایز راپور ورکولو

 لپاره د رسنیو معیار دا دی چې د لومړي درجې

 نړیوال لوبغاړي او هېوادونه په منفي پېښو کې

دخیل شوي وي

اندازې زیاتې  تر  اخسیتنه  دغه  ګالټونګ   د 

ځواکمنو د  معمو�  ده.  نږدې  ته   واقعت 

 هېوادونو د ره�انو نظرونه په ځانګړې توګه د

 جګړې او تاوتریخواÍ اړوند مسایلو په رابطه په

 تیزۍ �ه د نړۍ د رسنیو په �خط بدلیږي. د

 دوی سیاستمداران او ویاندویان او د دولتونو

 رسنیز مشاورین د رسنیو د کار له طریقو �ه

 ښه بلد دي او پوهیږي چې له څرنګه جملو او

او  عبارتونو څخه ګته واخ¾ چې د ورځپاڼو 

 ټلویزیوÎ شبکو په �ټکو بدل ¡

 معلومه ده چې په نړیوالو پېښو او د عادي

د سیاستمدارانو  د  کې   ژوند  په   خلکو 

 تصمیمونو رول او اغیز کې رسنۍ نه ¡ کو�ی

  د سیاستمدارانو په څرګندونو سÇګې پټې کړي.

 په پایله کې د لومړۍ درجې لوبغاړو نظرونه او

بیدل او  بدلیږي  روایت  اص¾  په   څرګندونې 

 روایتونه د را پورته کیدو لپاره کاê فضا نه پیدا

کوي

ôد غر افغانستان څخه  له  توګه  په  مثال   د 

 ځواکونو د وتلو په اړه د لویدیځوالو چارواکو

 څرګندونې د رسنیو اص¾ عنوان دی چې په دې

په دریځ  سیاستوالو  لویدیځوالو  د  کې    برخه 

 پراخه کچه خپریږي. که څه هم رسنۍ هڅه

 کوي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو

ورکړي، پوښښ  خ�ي  هم  ته  پایلو  وتلو   د 

 خومعلومه ده چې دغه خ�ي پوښښ په هغه

لویدیځوالو د   ¡ وکو�ی  چې  دی  نه   کچه 

 سیاستوالو دریځ په سمه توګه له ننګونو�ه

مخ کړي

په رسنۍ  چې  دي  باور  دې  په  برخه   یوه 

لري نه  باور  رسنۍ   نړیوالې  توګه       ځانګړې 

.

.

.

.
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 چې د دوی مسوولیت د سیاستوالو د پریکړو

 پروسې باندې اغیز پرې باستل دي. زیات شمېر

 بهرنۍ رسنۍ له افغانستانه وتل په افغانستان

 کې د نړیوالې ټولنې د ماموریت یو بل بدلون

 ښیي، چې منفي پایلې به له ځانه �ه ولري؛

 کومې پایلې چې هر وخت رامنځته کیږي او په

 یو بل خ�ي عنوان به بدلیږي. په پایله کې کوم

ته مخاطبینو  خپلو  رسنۍ  دغه  چې   تصویر 

له چې  دی  دا  زیات  او  لږ  کوي   وړاندې 

چې پریکړه  کومه  وتلو  د  څخه   افغانستان 

سیاستوالو کړې، بل بدیل نه لري

داسې رول  ژورنالیزم  د سولې  ګالټونګ   مګر 

 تعریفوي: هر ځای کې چې شخړه موجوده

 وي، د رسنیو لومړنۍ دنده دا ده چې د پیښې

فرصت څرګندولو  نظر  د  ته  خواوو   دخیلو 

 ورکړي. مګر د �نجې د دخیلو لورو پېژندل

آسانه کار نه دی

 د ګالټونګ ټينګار د ښکېلو لورو د پیژندنې

 برخه کې زیات ارزښت لري. د ډيرو خ�یا�نو

 لپاره په شخړه کې ښکېل لوري د هغو وسلوالو

 ډلو په مانا دي چې په یوه شخړه کې فعال رول

 لري، مګر عادي خلک په سنتي ډول د شخړې

 د یوه لوري په توګه نه شمېرل کیږي. په داسې

 حال کې چې د وسلوالو اړخونو د جګړې موخه

 د خلکو کنټرول دی. رسنۍ د خلکو نظرونه او

 لیدلوري د یوه غ�ګون په څیر راپور کوي  نه د

همدا سطحه،  په  دریځ  د  لوري  دخیل   یوه 

 باعث کیږي چې وسلوال لوري د خلکو غوښتنو

 او نظر ته چې د جګړي اص¾ قربانیان دي،

اهمیت ورنه کړي

دریځ د  ډلو  وسلوالو  د  چې  ده  وړ  درک   د 

 خ�ف د خلکو نظرونه او لیدلوري له یوه خاص

خلک، عادي  مګر  بیانیږي.  نه  څخه   آدرس 

 کارپوهان، بنسټونه او مدÎ ټولنې د خلکو له

 نظرونو او لیدلورو استازیتوب کوي او رسنۍ

 کو�ی ¡ دغه نظرونه او لیدلوري راټول کړي

 او د غ�ګون په کچه د �نجې د یوه اړخ له

 لوري مطرح ¡ نه د عادي او بې وسه خلکو له

.

.

.



 له ادرسه چې په جنګ کې ګیر دي

 د ګالټونګ په باور، سÇګې پټونه او یا هم د

 شخړې د یوه لوري د دریځ کم اهمیته ښکارول

 په دې مانا ده چې رسنۍ خپله د �نجې په

 تشدید کې اص¾ رول ولري. د ښکېلو ټولو لورو

 پوښښ له دې جملې عادي خلک د یوې کتلې

 په توګه د دې باعث کیږي چې هر یو لوری

موثر یو  هم  لوری  مقابل  چې   وپوهیږي 

 لوبغاړی شمیرل کیږي او په خپلو محاسباتو کې

óد هغه وزن په نظر کې ونی

نظریه ژورنالیزم  سولې  د  دې،  پر   �بیره 

 ورکوونکي باوري دي چې ک�سیک ژورنالیزم(یا

شالید له  راپور  هغه  د  ژورنالیزم)  جنګ   د 

توګه  �ج په  �نجه  او  تاوتریخوالی   وروسته 

 راپوروي؛ په دې مانا چې د تاوتریخواÍ خ�ونو

،Èته په بشپړه توګه پوښښ ورکوي، مګر سیا 

 ټولنیزې، فرهنګي او یا جغرافیایي شالیدونو ته

 کمه توضح ورکوي. ګالتونګ له رسنیو غواړي

د او  یوه چوکاټ کې وڅیړي  په   چې �نجه 

 منازعې عوامل هم راوسپړي: دا چې څه ډول

 �نجه پیل شوه او څه رنګه تاریخي او جوړښتي

 ژورې ریښې لري او څرنګه کو�ی ¡ دغه ژور

 اخت�فات حل کړي او د یوې حل �رې پیدا کول

 کوم ټکنیکونه لري

 البته اړتیا نشته چې رسنۍ پخپله د منازعې د

 تاریخي او جوړښتي ریښو په اړه څیړنه وکړي،

 بلکي کاê ده چې کوم بسنټونه او سازمانونه

په جګړه کې د اړه څېړنه کوي  په دې   چې 

ښکېلو ډولو په اندازه اهمیت ورته قایل ¡

 له بل لوري د افغانستان په څېر هېوادونه، چې

 اوږدو �نجو کې ګیر دي، د خ�یا�نو یوه جدي

 ستونزه پکې په ځانګړې توګه په م¾ او سیمه

 ایزو رسنیو کې دا ده چې زیاتره وخت ëف له

 ورځنیو پېښو څخه راپور ورکول دي . د مثال په

 توګه په یوه لیرې پرتې ولسوالۍ د طالبانو برید

 امکان لري د خ�ونو په �ټکو بدل ¡، خو د

 هغه ولسوالۍ د اوسیدونکو بې ځایه کیدل

 دویم ارزښت لري
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6
د خ�یا�نو لپاره لس عم¾ سپارښتنې:

 د ذکر شوو موضوعاتو په نظر کې نیولو �ه،

په ژورنالیزم  سولې  د  چې  پوهیږو   اوس 

 افغانستان یا بل هېواد کې د سولې او مذاکرې

 له سیاÈ پروسو �ه هېڅ اړیکې نه لري، بلکي

 په ژورنالیزم کې د نوي چلند بیانول دي چې د

 شخړو د جوړوښتونو او ریښو په څېړنو àرکز

 �ه هڅه کوي د شخړو د حل لپاره فرصتونه

 پیاوړي کړي. که څه هم نه شو کو�ی چې له

له ژورنالیزم  سولې  د  چې  وکړو  انکار   دې 

 ک�یسک ژورنالیزم �ه د نظر اخت�ف لري، مګر

 د سولې د ژورنالیزم تدقیق او مطالعه ښکاره

 کوي چې مفهومونه یې په لویه کچه د ننني

 مسلکي ژورنالیزم  له ارزښتونو او اصولو�ه نه

 یوازې دا چې تضاد نه لري، بلکي د هغو پیاوړي

کوونکي هم دي

 د سولې د ژورنالیزم مفاهیم کو�ی ¡ له رسنیو

 او خ�یا�نو �ه مرسته وکړي چې د خ� ټاکلو

 لپاره سنجول شوي معیارونه رامنځته کړي او

 هدف یې دا وي چې د سیاÈ ځواکمنو لوبغاړو

 او کم ځواکه لوبغاړو او عادي خلکو ترمینځ یو

 بهÇه توازن منځته را¡ او مخاطبان له پېښو

واقعي او معتدل تصویر �سته راوړي

 رسنۍ او خ�یا�ن په دې باور دي چې د دوی

 مسوولیت بې پرې او کره راپور وړاندې کول

څیړونکو م�تړو  ژورنالیزم  د  سولې  د   دي. 

او منفي  تل  حقیقتونه  چې  دی  دا   استد�ل 

 تاوتریخجن نه دي. مثبتې پېښې هم حقیقت

 دي او معیارونه باید د حقیقتونو په ټاکنه کې

 په داسې بڼه پیاوړي ¡ چې مخاطبینو ته یو

 متعادل تصویر وړاندې کړي

سولې د  لپاره  خ�یا�نو  د  کې  برخه  دې   په 

 ژورنالیزم د مفاهیمو او نظریو په اساس لس

عم¾ سپارښتنې وړاندې کیږي

 عمومي ګټې د هرهغه څه په مانا دي چې

 سلیم عقل یې تشخیص کو�ی ¡ چې د خلکو

 په ګټه دي. د عمومي ګټو مهمې ښکارندې د

 خلکو د انساÎ او مدÎ حقونو په اړه د نړیوالو

 منل شویو کنوانسیونونو او قوانینو حاکمیت

او �رو  له  ممکنوي؛  ژوند  د خلکو   دی چې 

 �کونو نیولې تر ښوونځي او روغتون پورې. د

 مثال په توګه زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته

 د خلکو ��سی د دوی اساÈ حقونه دي او د

 هغه تامینول د حکومت د اص¾ مسوولیتونو

 څخه شمېرل کیږي.  �بیره پر دې، په روغتون

 د طالبانو برید، د سړکونو ویجاړول او یا هم د

 یوه ښوونځي سوځول ëف د جګړې ړانده

 واقعتونه نه دي، بلکه د خلکو په عمومي ګټو

 او حقونو د برید په مانا دي او رسنۍ نه ¡

Èکو�ی د هغوی په نسبت بې پرې واو 

رسنۍ د عمومي ګټو په نسبت

بې پرې نه دي (1
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 د حکومت یا مخالفو ډولو فشار ته تسلیمې

 ¡. د رسنیو àرکز باید په عمومي ګټو د ژمنتیا

 او د ژورنالیزم د مسلکي اصولو په مراعاتولو

وي

 فرض کړئ چې د طالبانو ویاند په یوه ټویټر

 پوسټ کې وایي چې طالبانو د خان آباد په نامه

افغان له  او  برید کړی دی  یوه ولسوالۍ   پر 

 ځواکونو �ه له سختو نښتو وروسته یې دا

د راوسته.  کې  ولکه  خپله  په   ولسوالۍ 

 افغانستان دفاع وزارت هم د دې خ� پخلی

له دې امنیتي ځواکونو   کوي مګر وایي چې 

 ولسوالۍ تکتیکي شاتګ کړی دی. همدارنګه

100 کورنۍ  دا نښته د دې سبب شوه چې 

 خپل کورونه پریږدي او نږدې ولسوالیو ته ګډه

¡ 

 زیاتې رسنۍ احتîل لري چې دا خ� په �ندې

ډول ولیکي

 طالبانو خان آباد په خپله ولکه کې راوست

او یا هم

 خان آباد ولسوالۍ د طالبانو په �س سقوط 

شوه

عنوانونه دغه  مګر  دي،  سم  عنوانونه   دواړه 

Íطالبان او تاوتریخوالی د خ� په محور کې راو 

غیر لپاره  طالبان  د  کې  وخت  ورته  په   او 

 مستقیم تبلیغ دی. له هغه  ځایه چې هره ورځ
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 د خلکو د اساÈ حقونو بله بېلګه خصو`

 حریم ته احÇام کول دي او حکومتونه او نورې

 وسوالې ډلې په هیڅ بهانې �ه له دې جملې

 له عامه امنیت څخه د ساتنې په بهانه دا حق

 نه لري چې د خلکو خصو` حریم نقض کړي.

 اط�عاتو ته د ��È حق، د بیان د آزادۍ او

 رسنیو حق هم د نړیوالو کنوانسیونونو اړوند د

 خلکو د اساÈ حقونو له جملې څخه شمېرل

 کیږي او د حکومت او غیر دولتي لوبغاړو له

 لوري په دغه حقونو محدودیت د عمومي ګټو

 ناقضونکي شمېرل کیږي

 مګر عمومي ګټې او م¾ ګټې �ه یو شان نه

 دي؛ ټول دولتونه ټول سیاستونه د م¾ ګټو تر

غیر زیاتره  په  کوي.  تدوین  �ندې   عنوان 

 ډیموکراتیکو هېوادونو کې سیاستوال هیله لري

 چې رسنۍ م¾ ګټو ته ژمنې وي او حتا داسې

 قوانین تصویبوي چې د هغه په اساس رسنۍ

 مکلفې دي چې په خپلو نâاتو کې م¾ ګټې

 په نظر کې ونیó او د هېوادونو د سیاستونو

 له نقد څخه پرهیز وکړي. مګر م¾ ګټې له

عمومي ګټو �ه مÇادفې نه دي

 په افغانستان کې هم هیڅ  یوه قانون (له دې

 جملې د رسنیو قانون) آزادې رسنۍ ëیحا د

کړي. مکلفې  دي  نه  مرعاتولو  په  ګټو   م¾ 

 حکومت او مخالفې ډلې په دوامداره توګه په

 رسنیو فشار راوړي چې خپل فعالیتونه او راپور

 ورکونه د دوی له سیاستونو �ه سم تنظیم

د چې  دي  نه  مکلفې  رسنۍ  مګر   کړي. 

 عام خلک د شخړې یو لوری

وشمېرئ (2
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 څو خ�ونه په دې جوږښت �ه خپاره ¡،

 ټوله رسنیزه فضا په مستمر ډول یوه لوري ته

 àایل پیدا کوي او دا کار د یوه طرف په تبلیغ

 او ګټه کیږي. مګر کو�ی ¡ د دې خ� عنوان

 او معلومات داسې تنظیم کړي چې یوازې د

 طالبانو لپاره تبلیغ نه ¡، بلکي د عامو خلکو

 لپاره د شخړې پایلې هم په ډاګه کړي، په دا

 ډول

 په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د برید پایله

کې سل کورنۍ بې کوره شوې

 دا �لیک هم یو حقیقت بیانوي، مګر د عامو

 وګړو لپاره د شخړو پای¾ اص¾ محور په ګوته

 کوي. که چیري استد�ل و¡ چې دا �لیک د

نه اهمیت  خ�ي  �لیکونو  دوو   لومړیو 

 منعکس کوي، هغه وخت د ګالټونګ د نظر

 اهمیت نور هم روښانه کیږي چې ویل یې د

 خ� لپاره د رسنیو معیار یوه منفي پېښه ده

کې هغه  په  لوبغاړي  درجې  لومړۍ  د   چې 

 دخیل دي. په ژورنالیزم کې عمومي ذهنیت تل

 دا و چې پیښه او �مل یې د پایلې څخه ډیر

مهم ګنل کیږي

 مګر دا لومړیتوب د مسلکي یا علمي مقرراتو

خپلو خ�ونو د  رسنۍ  هره  دی.  نه   پراساس 

 �لیک او لومړیتوب د خپلو لیدونکو پراساس

 ټاکي، له همدې امله کو�ی ¡ د یوه هیواد د

 هرې ورځپاڼې اص¾ �لیک فرق ولري. په ورته

 توګه، یوه رسنۍ کو�ی ¡ دخ� اص¾ محور

 هم  د پیښې د اهمیت په تړاو د خپلو لیدونکو
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 د وسله والې شخړې دواړه خواوې په هرځای

 کې هڅه کوي د دوی د شخړې روایت او د

 دوی پوځي ځواک پیاوړي کړي. دې پایلې ته

 رسیدو لپاره، دوی په پراخو درواغجنو خ�ونو

 �س پورې کوي، له دي جم¾ هغه عکسونه او

 ویډیوګانې خپروي چې ممکن �سوهنه پکې

 شوې وي یا د دوی له ادعاګانو �ه هیڅ تړاو

 ونه لري. په افغانستان کې هم طالبان او هم

 حکومت دواړه په ټولنیزو رسنیو کې په غلطو

.معلوماتو ورکولو کې په پراخه کچه دخیل دي

 د مثال په توګه، طالبانو پدې وروستیو کې ادعا

 کړې چې په افغانستان کې یوه ښار ته د ننوتلو

 په وخت کې یې د خپل یوه جنګیاÍ عکس

 پوسټ کړی او ښار یې نیولی دی. دا عکس د

 ډیری ټولنیزو رسنیو کارونکو او حتی د ځینو

د هدف  طالبانو  د  شوی.  خپور  لخوا   رسنیو 

 افغان امنیتي ځواکونو ترمینځ د ویرې خپرول

ته موخې  دغه  کې  مواردو  ځینو  په   و، چې 

افغان  رسیدÍ دي؛ د ځینو راپورونو په وینا، 

 امنیتي ځواکونو په څو ځله حتی د طالبانو تر

برید دمخه خپلې پوستي پریښودې دي

داسې ویندویانو  حکومت  د  خوا،  بلې   له 

 عکسونه خپاره کړي چې ښیې افغان امنیتي

 ځواکونه یوه د هدف وړ ښار ته ننوځي. مګر

 په ګوګل کې د دغه عکسونو لټون ښودلې چې

 له مخې وټاکي. �بیره پردې، د رسنیو خ�ونه

 باید په داسې ډول تنظیم کړل ¡ چې په سمه

 توګه ښکیلې ټولې خواوې (د عادي خلکو په

ګډون) پکې استازیتوب ولري

 له بل پلوه یاغي ډلې د حکومتونو او رسمي

 بنسټونو په پرتله د رسنیو په کار کې د مراتبو

 اسانه پروسه لري. د دې ډلو اص¾ هدف د

 رسنیو له �رې تبلیغ کول او په عامه ذهنیت او

 امنیتي ځواکونو اغیزه پري باستل دي، نه دا

 چې اوریدونکو ته ریښتیني معلومات وړاندې

 کړي. همدارنګه طالبان د رسنیو له رول څخه

 هم خ� دي او د افغان خ�یا�نو تجربه دا ده

 چې د حکومتي ویندویانو پرخ�ف، د دې ډلې

 ویاندیان ډیر ��سی ورته لري. په پایله کې د

 طالبانو دریځونه او پیغامونه په زیاتیدونکي

 ډول په رسنیو کې منعکس کیږي. د رسنیو د

 پوښښ دغه ډول په غیر ارادي توګه د یوې ډلې

 په توګه د طالبانو په ګټه پای ته رسیږي او

 رسنۍ په عم¾ ډول هغه وسیله ګرځي چې له

دې �رې طالبان خپله پروپاګنډا پرمخ وړي

 پدې برخه کې، د رسنیو او خ�یا�نو لپاره مهمه

کې انتخاب  �لیکونو  او  خ�ونو  د  چې   ده 

 حساس وي، ترڅو د خپرولو دمخه د طالبانو(او

شويو چمتو  د  لخوا  ډلو)  نورو   همدارنګه 

 معلوماتو د دقت په اړه ډاډ تر�سه کړي، ترڅو

 هغه معلوماتو ته لومړیتوب ورکړل ¡ چې

 عاد�نه او کره اوسئ او ډاډ تر�سه کړئ چې د

دې معلوماتو خپرول د طالبانو لپاره تبلیغات نه دي

د لومړۍ درجې لوبغاړو روایتونه

وننګوئ (3
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 دغه پخواÎ عکسونه دي او له ادعا شوې پیښې

مهم ترټولو  یو  رسنیو  د  لري.  نه  تړاو   �ه 

 مسوولیت د معلوماتو تصدیق کول دي چې د

غلطو د  مګر  خپریږي،  لخوا  خواوو   ښکېلو 

ډیری بلکه،  دي.  نه   êکا خپرول   معلوماتو 

 وختونه د رسنیو لپاره اړینه ده چې په ښکاره

 ډول د ښکېلو اړخونو ادعاوې وننګوي؛ د مثال

 په توګه، خپلو مخاطبینو ته د عکس یا فلم

 غلطوالی وښیي او په دې کار �ه مخاطبینو ته

د پېښو واقعي تصویر وړاندې کړي

 دا مهمه ده چې رسنۍ او خ�یا�ن د ښکېلو

 خواو (طالبانو یا حکومت)د ادعاوو د ننګونې

 لپاره باید هغوی محکومې نه کړي. دا کیدای

د چې   ¡ �مل  العمل  عکس  داسې  د   ¡ 

 ژورنالیستانو یا عادي وګړو خوندیتوب ګواښوي

 او حتی شخړه � پسې پراخوي.د ښکېلو خواوو

په توګه د رسنیو دنده ننګونې  ته د   ادعاوو 

 یوازې دا ده چې اوریدونکو ته دقیق او بې

 طرفه خ� ورکول ¡، نه د منازعې ښکېلو لورو

د درواغو ثابتول

 جګړه ډیرې پایلې لري له مهاجرت او بې کوره

 کیدو څخه نیولی د بیخ بنسټونو د ړنګیدو او

په اغیزې. مګر معمو�  ټولنیزې  او   اقتصادي 

 داسې ټولنو کې چې په جګړو کې  ښکیلې وي،

 د جګړې ویجاړونکې پایلې د خلکو د ورځني

ژوند برخه ګرځي

 د ټولنې حساسیت او د تاوتریخواÍ پر وړاندې

 د رسنیو حساسیت کم شوی او په پایله کې

 هیڅ ویجاړونکې پایلې نه تر سÇګو کیږي. بل

 دلیل، البته ستړیا او رواÎ فشار دی چې عام

 خلک د شخړو په جریان کې ورنه رنځیږي او د

 رواÎ فشار کمولو لپاره د ورځنيو پیښو خ�ونه

کم تعقیبوي

 دا ټول د دې سبب کیږي چې د جګړې پایلې او

ښکېلو د  کې  ویجاړیو  په  اندازه،   په هîغه 

 خواوو رول پیکه ¡ او یا هم د خلکو لپاره

 عادي ¡. افغاÎ رسنۍ البته په عمومي توګه د

د وژنه،  خلکو  د  لکه  اغیزې  ښکاره   جګړې 

 بنسټونو ویجاړی، یا د جګړې د قربانیانو بې

ځایه کیدلو ته خ�ي پوښښ ورکوي

 د بیلګې په توګه هغه راپورونه چې په ټولو

(بâي کس  یا  کورنۍ  یوې  د  �ه   جزییاتو 

پر تعقیبوي  اغیزې  جګړې  د  کې   کیسه) 

 سیاستوالو د پام وړ اغیزه لري. د تاوتریخجنې

 پیښې په څیر لکه ځاÆرګي برید په وخت کې

 رسنۍ د پیښې د جزییاتو راپور ورکولو او د

ډیر àرکز اړه  په  د شمیر   وژل شویو کسانو 

 کوي. که څه هم دا معلومات مهم دي ، دا د

 جګړې د قربانیانو شمیر معلوموي او د جګړې

 د پټو پایلو راپور نه ورکوي

 د هر ملکي وژنه د دوی په کورنیو او خپلوانو

 پیچ¾ او اوږد مهالې اغیزې لري او د تل لپاره د

 دوی د ژوند مسیر بدلوي. د مثال په توګه "په

د جګړې پټې پایلې او د ښکېلو

خواوو نیمګړتیاوې په ګوته کړئ  (4
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 امید ډزې کول" تر �لیک �ندې د هدفمندو

له مستند   È ô ô د  قربانیانو  له   ترورونو 

 لیدونکو �ه مرسته کوي چې په انفرادي کچه

 د وژل شوي شخص په کورنۍ  د جنګ تاثیرات

احساس کړي

 دغه وړاندوینه چې ګواکې لیدونکي د جنګ په

 د�یلو پوهیږي او تâیح ته اړتیا نشته غلطه

 ده، شخړه او تاوتریخوالی بی�بیل د�یل لري او

 تر هغه پیچ¾ دي کوم چې په سÇګو ښکاري.

 د جنګ دواړه ښکیلې خواوې د جنګ دوام

 لپاره اک?ه خپل د�یل په پیچلی او ایډیولوجیکه

 بڼه او یا هم د شعار په توګه بیانوي تر څو ځان

 په حق او نور نا حقه وښیي. مث� طالبان تل پر

Íدیني مفاهیمو اتکا کولو �ه خپل تاوتریخوا 

 ته د جهاد نوم ورکوي. او خپله موخه د یو

اس�م ی حکومت جوړول یادوي

 په مقابل کې د افغانستان حکومت جمهوریت

د موخه  خپله  �ه  کولو  دفاع  په   نه 

Íډیموکراټیکو ارزښتونو ساتل او دفاع کول بو.

 دغه نا سوله ایزدریځونه د دې �مل کیږي چې

 خلک او حتی خ�یا�ن هم د دې تصور وکړي

 چې د دواړو ښکیلو خواوو لخوا سوله امکان نه

 لر ي. او تر هغه به جګړه او شخړه روانه وي تر

څو چې یوه خوا له پوځي �رې بریالۍ ¡

ډیرو په  ده،  نه  داسې  کې  حقیقت  په   خو 

 ډیرو مواردو کې د طرفینو ترمین ځ کلک دریځ د

 مذاکرې پر وخت د امتیاز تر�سه کولو په موخه

 یو ډول د�یل ویل دي. په داسې حال کې چې

 هره ښکیله خوا ترجیح ورکوي تر څو مقابل

 لوري ته له پوځي �رې ماته ورکړي او سل په

سلو کې غواړي خپلو موخو ته ورسیږي

 خو اوږد مهاله شخړې تل په فرمای< جګړو

 بدلیږي او دواړه خواوې پوهیږي چې نه ¡

او یوې  کو�ی خپلو دریځونو نه �س واخ¾ 

 پریکړې ته ورسیږي. رسنۍ یوازې د دوی تر

مینځ موقفي موضوعاتو ته انعکاس ورکوي

 حتا د ښکېلو لورو له ویاندویانو �ه په مرکه

 کې د  دغو ډلو د دریځ متناقضوالی ننګوي،

 مګر د منازعې اص¾ دلیلونه له هغه څه لوړ

 دي کوم چې ښکېل لوري یې اع�نوي. له بل

 لوري د ښکېلو لورو د دریځ د ننګونې څخه د

 یوه خ�یال موخه باید مخاطبینو ته پوهاوی

 وي نه د ښکېلو لورو د ویاندویانو د دروغو

 ثابتول. د ژورنالیزم موخه له عمومي ګټو دفاع

 کول دي، په دې مانا نه ده چې خ�یا�ن په

هم یا  او  وننګوي  لوري  ښکېل  �ه   غوسې 

ëف د اخت�فونو په پیاوړي کولو اکتفا وکړي

 �بیره پر دې، خ�یا�ن کو�ی ¡ له ښکېلو

 لورو �ه مرکې او فرصتونه په هدفمندو خ�و

 اترو بدلې کړي او د ښکېلو لورو ویاندویانو او

 استازو ته فرصت ورکړي چې د شخړو د واقعي

 علتونو او هغه Ïایط په ښکاره او ساده ژبه څرګند کړي

چې د یوې دایمي سولې د رامنځته کیدو �مل کیږي

د جنګ او شخړې د�یل په ساده

ژبه تâیح کړئ (5
.
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 څیړونکي، کارپوهان او مدÎ ټولنو بنسټونه د

 شخړې د هغو دلیلونو په لټه کې دي چې یوې

 دایمي سولې ته پرې رسیدلی ¡، څیړنې کوي

 او یا هم بحثونه او ګردي میزونه برابروي. مګر

 د دوی د څیړنو پایلې د جګړې د ورځنیو پېښو

او په رسنیو کې کم  تر سیوري �ندې راځي 

د دغو دا ده چې  بله ستونزه  کیږي.   مطرح 

 څیړنو پایلې د اکاډمیکو راپورونو په بڼه نسبتآ

په پېچلې ژبه خپریږي

 له دې ټولو �ه �ه، دغه بنسټونه د منازعې

 علتونو او فرصتونو په اړه د مهارتونو، �چینو

 او توکو له اړخه له رسنیو او خ�یا�نو �ه په

 پرتلې په ښه موقف کې دي. رسنۍ او خ�یا�ن

دوامداره د  �ه  بنسټونو  دې  له   ¡  کو�ی 

 اړیکو په ټینګولو �ه د دوی له موندنو راپور

 ورکړي او مرسته وکړي چې مخاطبین او ښکېل

.¡ خ�  پایلو  له  څېړنو  د  دوی  د   لوري 

 همدارنګه په دې باید سÇګې پټې نه کړو چې

 د سیاÈ څېړونکو تحلیل چې رسنۍ له هغو

 �ه مرکه کوي نقد دی  او لویو او اوږدمهاله

او د څېړونکو  کیږي.  پاملرنه  کمه  ته   مسلو 

 بنسټونو د نطریاتو طرحه چې په مشخصه

په سولې  د  او  علتونو  په  شخړې  د   توګه 

 فرصتونو څېړنه کوي، په ټوله کې د بی�بیلو

 فکرونو په استازیتوب د برابرښت رامنځته کیدو

 لپاره هم مهم دی او مرسته کوي کوم تصویر

 چې رسنۍ یې خپلو مخاطبینو ته ورکوي تیاره

او نا هیلې کوونکی نه وي

 که چېرې قبوله نه کړو چې په یوه شخړه کې

 عادي خلک او وګړي هم یو اړخ شمېرل کیږي،

 نو غ�ګونونه د شخړې د وسلوالو اړخونو په

 اندازه مهم دي. که څه هم د افغانستان رسنۍ

 د خلکو سوله غوښتونکو فعالیتونه ته خ�ي

دغه چې  ده  مهمه  مګر  ورکوي،   پوښښ 

 نوښتونه ëف یو عمومي غ�ګون ته تقلیل نه

 ¡ او په ژوره توګه تر څېړنې �ندې ونیول ¡.

 رسنۍ د خلکو او سیاستوالو(یا هم په شخړه

 کې د ښکېلو لورو) ترمینځ یوه مهمه واسطه ده

 او مهمه ده چې رسنۍ په کوم ډول چې په

 منازعه کې د ښکېلو لورو دریځ ټولو ته رسوي،

 باید همدا ډول د خلکو غوښتنې او خ�ې هم

د شخړې ښکېلو لورو ته ورسوي

 په رسنیو کې د ورځينیو خ�ونو �ټکو ته زیات

 ارزښت ورکول کیږي، ځکه چې په هغه ورځ د

ځانګړې ځانته  برخه  زیاته  خپرونو   رسنیزو 

اع�م ویاند  طالبانو  د  چې  کړئ  فرض   کوي. 

راتلونکو په  چې  لري  قصد  دوی  چې   وکړي 

بدیلې سوله ایزې حل �رې ولټوئ (6
د سوله غوښتنې عمومي نوښتونه

پیاوړي کړئ (7

د خ�ونو �ټکي متوازن کړئ (8
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 ورځو کې په یوه مرکزي ښار باندې برید وکړي.

 نننیو Ïایطو ته په کتو �ه دا اع�ن شاید د

 خ�ونو په �ټکو بدل ¡، خو دا احتîل هم

 لري چې د طالبانو موخه فقط د ځواک ښودنه

 او د امنیتي ځواکونو د روحیې کمزوري کول

 وي. خو رسنۍ په داسې حالتونو کې څرنګه

 کو�ی ¡ چې په ورته وخت کې په بې پرې

تبلیغ د  طالبانو  د  �ه  رسونې  خ�    ډول 

مخنیوی وکړي؟

 دي پوښتنې ته په ځواب کې باید اول متوجه

 شو چې اسÇاتیژیکې اړیکې او رواÎ جنګ په

 شخړه کې د ښکېلو لورو اص¾ توکې دي، په

 دې دواړو برخو کې یو مهم کار د ټولیزو رسنیو

لورو ښکېلو  د  دي.  راوستل  �ندې  تاثیر   تر 

 ویاندویانو او چارواکو ته معمو� له رسنیو �ه

 د مرکې لپاره زده کړې ورکول کیږي او له رسنیو

Íه یې د خ�و اترو موخه دا ده چې د جنجا� 

 نظرونو په وړاندې کولو �ه د خ�ونو �ټیکې

 خپل دریځ ته ځانګړي کړي. دا کار د دوی د

 مسلکي چلند یوه برخه ده او نشو کو�ی چې

هغوی م�مت کړو

 په زیاتره مواردو کې دا چې د ښکېلو لورو د

 ویاندویانو څرګندونې کیدای ¡ غولونکې وي

 او یا هم لږترلږه له حالت څخه پوره تصویر

 ورنه کړي، رسنۍ او خ�یا�ن بله چاره نه لري

پوښښ خ�ي  ته  موضوع  دغه  داچې   مګر 

ورکړي

 مګر د ښکېلو لورو د دریځ او څرګندونو واقعي

 اهمیت په دقت �ه وسنجوئ او په اړوند یې

د نه ده چې  اړینه  متوازن کړئ.   معلوماتو  
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 ښکېلو لورو جنجاÍ دریځونه تل د یوې رسنۍ

 لومړی خ� او یا عنوان وي. رسنۍ او خ�یا�ن

 باید د �ټکو په ټاکنه کې زیات دقیق وي او

 دې مسلې ته متوجه وي چې د ښکېلو لورو

 ویاندویان یا نور چارواکي په قصدي ډول خپلې

 څرګندونې داسې تنظیموي، چې د خ�ونو په

ته ځان  توجه  عمومي  او   ¡ بدلې   �ټکو 

واړوي

 د بیلګې په توګه د پورته ذکر شوي خ� په اړه،

 له هرڅه د مخه باید خ�یا�ن دا ومومي چې

چې شته  شواهد  خپلواک  داسې  واقعا   آیا 

 ممکنه ده طالبان خپل ګواښ عم¾ کړي او

 هغه برید چې وی¾ یې دي، تر�ه کړي؟ دا

 شواهد کیدای ¡ د همغه ښار، کوڅو او سیمه

 کې د ځواکونو غونډيدل وي او یا هم د اول

 �س �چیني له هغې جملې د دولتي �چینو

 معلومات وي. په هغه صورت کې باید دغه

 ټول معلومات د دغه خ� د یوې برخې په توګه

 په نظر کې ونیول ¡ او د خ� àرکز ëف د

کره چیرې  که  او  وي.  نه  اع�ن  په   طالبانو 

 شواهدو وجود نه درلود، په �ټکو د بدلیدو په

 صورت کې کیدای ¡ په غیر منصافه ډول د

 طالبانو په ګټه àام ¡. په داسې حالتونو کې

 بهÇه ده چې د دا ډول اع�نونو له خپرولو ډډه

 و¡. په ټولو حالتونو کې رسنۍ باید په خپلو

óاتو کې عمومي ګټې په نظر کې ونیâن 

 باید هیر نه کړو چې د خ�یا�نو له لوري په

 امنیتي تهدیدونو سÇګې پټول، په دې وجه چې

 د دې تهدیدونو خپرول د طالبانو لپاره د تبلیغ

 باعث کیږي، کیدای ¡ د مخاطبینو او عادي

 خلکو ژوند له خطر �ه مخ کړي. له دې امله

 ډیره مهمه ده چې رسنۍ او خ�یا�ن د ښکېلو

او ډير غور  په  په خپرولو کې  د دریځ   لورو 

 احتیاط �ه چلند وکړي او د یوې پېښې ټولو

 بعدونو په نظر کې نیولو �ه هغې ته خ�ي

پوښښ ورکړي

 په 2011کال کې يوه ډله قهرجنو مظاهرچیانو

د ملتونو  ملګرو  د  ښارکې  په  مزارÏیف   د 

 سیاÈ استازولی(يوناما) په دفÇ باندې برید

او څلور کورÎ کارکونکي يې  Îاته بهر  وکړ، 

.ووژل له دوو څخه یې �ونه پرې شوي وو

 دا پېښه پس له هغې منځته راغله چې رسنیو

 دا پېښه خپره کړې وه چې په امریکا کې یو

 کشیش د قران کریم نسخه سوځولې وه او یو

 روحاÎ په خپلو خ�و کې د �ریون په ترڅ کې

په کشیش  همدغه  وویل چې  ته   �ریونوالو 

 سلګونو جلدو قران کریمونه اور ته اچوÍ دي.

 دا پېښه او ورته واقعې ښکاروي چې څرنګه د

 جنجاÍ پېښو خ�ي پوښښ کو�ی ¡ چې په

تاوتریخواÍ او جګړې واوړي

 په زیاتره حالتونو کې د یو رسنیز راپور له امله

 د را و�ړو شویو پایلو وړاندوېنه شونې نه ده،

 مګر د خ�یا�نو او رسنیو پاملرنه دې واقیعت

د پېښو په خپراوي کې پاملرنه وکړئ چې

د تاو تریخواÍ د زیاتواÍ �مل نه ¡  (9
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راپورونه پېښو  پارونکو  د حساسیت   ته چې 

 کولتی ¡ چې سم�È ډېر توند غ�ګونونه له

 ځان �ه ولري او په دې برخه کې د رسنیو

 موثره ونډه د تاوتریخواÍ د خپراوي په کمښت

کې مهم رول لري

 دا استد�ل چې رسنیزه دنده یوازې د حقایقو

 خپرول دي او پر وړاندې یې هېڅ مسوولیت

 نلري، ناسم استد�ل په دې دی چې د حقایقو

 خپرول د رسنیو یو له هغو دندو څخه ده چې

 لویه موخه یي م¾ ګټو ته ژمنتیا ده، ښکاره ده

 چې د جګړې او تاوتریخواÍ خپراوی د عامو

 خلکو په خیر نه دی او رسنی باید په پام کې

 ولري چې راپور ورکونه یې لویو موخو ته کوم

 ټکان ورنکړي. له بله اړخه، په رسنیزو راپورونو

 کې  حساسیت پارونکو د احتÍî ناوړه پایلو

 لرونکو ټکو ته پام د سانسور یا د حساس راپور

د خپراوي په مانا نه دی

دا ځواک ته   زیاتې کړن�رې شته چې رسنیو 

ډول داسې  په  پېښې  حساسې  چې   ورکوي 

او پر وخت  خپرې کړي چې خ�ونه په سم 

 خپلو مخاطبانو ته ورسیږي او هم د پېښې له

 امله د تاوتریخواÍ او جګړې د زیاتیدا مخه

ونیول ¡

 د یم مهم اصل په توګه رسنۍ اوخ�یا�ن باید

او کړي  درک  پېښې حساسیت  د  مخکې   له 

 ناوړه احتÍî پایلې یې وارزوي، همدې ته په

 کتو خپل راپور داسې تنظيم کړي چې عمومي

 حساسیت ونه لري. �ه  له دې چې ځينې

 وختونه یوازې راپور ورکونه د بېلګې په توګه

.¡ خپرو�ی  توګه  ژوندۍ  په  پېښه   یوه 

.
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 که څه هم په دغه �رښود کې هڅه شوې ده

 چې د سولې ژورنالېزم اص¾ ټکي راونغاړو، خو

 په ټوله کې د دې موضوع لوستنه د افغانستان

 رسنیزې کورنۍ لپاره خورا اړینه ده. څرنګه چې

 مخکې هم یادونه وشوه چې د سولې ژورنالیزم

 مشخص تعریف نه لري، له نیوکو �ه مخ دی

ک�سیک له  چې  شو  ویلی  کې  ټوله  په   خو 

 ژورنالېزم �ه یې اړیکې نسبت اخت�فاتو ته

زیاتې دي

د څخه  زاویو  نورو  له  لوستنه   دمفاهیمو 

 خ�یالۍ له مسلکه په خ�یا�نو ښه تاثیر لري

 او له هغوې �ه مرسته کوي چې له ژورنالیزمه

خپلې زده کړې په بی�بیلو معیارونو وازمایي

 همدارنګه رسنۍ او خ�یال  له هغو انځورنو او

 عنوانونو څخه چې د عمومي وېرې یا سمد�سه

�مل پراختیا  د   Íتاوتریخوا د  پیښې  یوې   د 

کیږي په کلکه ډډه و¡

تنظيم داسې  عنوان  رسنۍ خپل  که   معمو� 

 کړي چې د خپلو مخاطبینو پاملرنه ځانته را

 وګرځوي او له خکلو �ره ورکه نکړي، په عادي

 Ïایطو کې د خ�یا�ن د کاري مهارت برخه

 شمېرل  کیږي، اما په حساسو Ïایطو کې د

  عنوان انځور او لیکنه  په نظر کې نیولو �ه

د یا  او  وېرې  دعمومي  چې   ¡  کېدای 

حساسیت زیاتېدو �مل ¡

د سولې  ژورنالېزم مفهومونه

مطالعه کړئ  (10
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