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 4 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

  ۸۱/۴۰/۲۴۸۲                  امیرجان وحید احمدزی

  د پوهنتون استاد
 مطبوعاتي كنفرانس

 

د افغان کلتوري ټولنو جرګې د پوهې، معلوماتو او تجربو د شریکولو پروګرام پیل کړی دی، چې هره اونۍ یو تن نوي 

افغاني او د ورځې اړین مسایل نورو سره شریکوي. ددې لپاره چې ددې کار خیر ډیرو هیوادوالو ته ورسیږي، موږ  د 

ویبپاڼو د چلوونکو په ګډون ټولو شریکو د ویبپاڼو له الرې غواړو دا مسایل نشر شي.  هیله او دعا کوو چې هللا )ج( به 

  لوریو ته اجر ورکړي.

 )د دوهمې اوونۍ پروګرام(

 

رابلل شوو  ییانكول دي.  ید معلوماتو وړیا وړانددل او یپر یو وخت له ګڼو رسنیو سره مخامخكنفرانس  مطبوعاتي

ستاسو له  مو یاو السته راوړن یپیغام، کړن یچلپاره  ی. د دږيینه ورکول ک یخپرولو لپاره پیسرسنیو ته د پیغام 

او تکراري نه وي . وي ی، نو د کنفرانس موضوع او پیغام مو باید نوی او په زړه پورشي یخپر یسره سم یغوښتن

 .وړ وګرځيپام د خلکو 

زناکه الره ده، ځکه یاو د رسنیو د پراخ پوښښ خپلولو اغ ولرسوخلکو ته د پیغام رو یو وخت ډپر یكنفرانس  مطبوعاتي

د جوړولو ښه  د مطبوعاتي کنفرانس. ئله خپلو کړنو، السته راوړنو، غوښتنو او غبرګونونو څخه خبرولی ش خلکریډ

 مطبوعاتي کنفرانس: یدالیل دادي چ

 . يد خلکو فکرونو ته مثبت بدلون ورکو

 ښودل.  واو السته راوړن د خپل ځواک، کړنوکو ته خل

 شریکول. وغوښتن له نوروس سره دخپلواو  ښودل غبرګون د

 د خپلو ستونزو او هڅو په اړه خبرتیا ترالسه كول.

 د رسنیوپراخ پوښښ خپلول. 

 ږدول.یتصمیم نیونكو ته د خپلو غوښتنو په هكله یو پیغام ل

 لول.روكسانو داخید ډ یپه خپله اداره ك

 ځواكمنتیا ښودل. یډل ید خپل

د   یڅومره  چ ی ورته نیولی وي.ښه تیارمو  یله مخک یمخک یعموماً له هغو کنفرانسونو څخه دا هیله لرلی شو چ

 ز ښه وي.یپایله او اغ ینو هومره به ی ،شيکنفرانس لپاره ښه تیاری و

 د تیاري پړاو:

 د موخو ټاكل:الف: 

روښانه وي. د موخو روښانتیا یا ټاكنه درسره د  یموخ یو دمخه ښایي تاسو ته خپلمطبوعاتي كنفرانس ترپالنول د

، څو رسنیو ته په زړه اړخونه راوسپړئ ید خپلو موخو په زړه پور مرسته كوي. یمطبوعاتي كنفرانس په ښه پالنولو ك

 . کړي یی یرشي او خپ یپور

معلوم کړئ. په هغه هکله د خپلو ملګرو وروستی  یه مخکل یخکمپیغام او معلومات  دونکییورکول ک ید رسنیو له الر

یاد معلومات به څه ډول  یو لپاره وړ کسان غوره او دا معلومه کړئ چورکولنظر او هوکړه واخلئ. د معلوماتو او پیغام 

 کوي؟ یوړاند

 :ولري یګڼیښ یدغه الند ویاند باید ویاند او  د اسان چارو ټاکل هم د تیاري د پړاو برخه ده. 

  په موضوع ښه پوه وي.

  ځواب كړاى شي. ید خبریاالنو پوښتن

 د لنډ او روښانه ځواب وركولو وړتیا ولري.

 رانه شي. یز الندیتر اغ

 ټكنى نه شي. یپه خبرو او ځواب ویلو ك

 په خپلوكړنو او خبرو ولكه ولري.

 .يلی شخبریاالن له نا اړونده پوښتنوڅخه اصل موضوع ته ور وګرځو

د  یغواړئ ی ی، انځورونه، وینا او نور هغه څه چیعلوماتي مواد لکه مطبوعاتي اعالمیه، چارټونه، نقشخپل ټول م

 معلوم او باوري کړئ. یله مخک یورکړئ، مخک ید خلکو په واک ک یرسنیو له الر
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 د کنفرانس وخت او ورځ:ب: 

سهار ښه وخت دى، خو تګ اسانه وي، لکه رسنیو ته را یوخت چ یداس ییان د رسنیو راتګ ته په پام سره وخت وټاكئ.

بیا  یر هم مه ناوخته كوئ، ځكه چیډ لري. یكاري غونډ یرسنۍ سهار مهال خپل یریمه پالنوئ،ځكه ډ یر وختي ییډ

 یڅخه تر چهارشنب یله یكشنب دنهه نیمو او یولس بجو تر منځ وخت مناسب دى. ږي.یریتدرڅخه مهم خبري وختونه 

د  .ممکن اکثر خبریاالن رخصت وي ی، ځکه د اونۍ په پای کاونۍ پاى هم مه انتخابوئد  غوره دي. یورځ یپور

په هغه ورځ کومه بله مهمه غونډه نه وي، ځکه ممکن بیا رسنۍ  ید ټاکلو پرمهال دا هم وګورئ چ یکنفرانس د ورځ

 ته درنشي.  نفرانسكشي او ستاسو  یهلته بوخت

 ج: د لګښتونو اټکل:

 خپل یله مخک یمخک لګښتونه هم لرئ، نو د چارو د ښه ترسره کولو لپاره باید  یرمهال تاسو ځینکنفرانس جوړولو پد 

د دغو چارو د ترسره کولو لپاره کافي پانګه لرئ  یپرتله وکړئ. وګورئ چ یسره ی یپانګ یلګښتونه وسنجوئ او له خپل

 :او که نه؟ دغه لګښتونه عبارت دي له

 ، هوټل او تاالر كرایه.ید خون

 ج.یز، سټیڅوكۍ، م

 .یفوټوګرافر، فلمونه او ویډیوګان

 .یكاپیان یچارټونه، بینرونه، د وینا او اعالمی

 ښنا.یل او بریت

 غږیز سیستم.

 د ټلیفون كارت او ټرانسپورټ.

 اوبه اوچاى.

 د: د ځای ټاکل

 ولري: یځانګړن یځای باید دغه الند

 ارام او خوندي ځاى غوره كړئ.

دو لپاره یو معلوم ځاى ور وښیئ او له هغه یه كوم ناڅرګند ځاى وي، نو بیا خبریاالنو ته دراټولوي.)ك معلوم او مشهور

 رته راوړلو تیارى وكړئ.(ید وړلو او ب یپه موټرو ك یځایه ی

 لمنو او خبریاالنو د ځایولو شونتیا ولري.ید م

 ښنا او غږیز سیستم ولري.یبر

 د موټر ورتګ اسانه وي.

 ي. د موټرو تم ځاى ولر

  .ولري ښنایبراو  هټلیفون، مایكروفون، كافي ګروپون)یاسانتیاو یاړین

هلته د رسنیو ورتګ اسانه  یځاى وي چ یداى شي ستاسو مركزي دفتر، هوټل، د غونډو او رسنیو تاالر یا بل كوم داسیك

 وي.

 نور  داى شي د موضوع اړوند ځاى وي لكه: روغتون، ښوونځى، پوهنتون، د موټرو تم ځاى او یك

 باسي.یز پریخالي څوكۍ بد اغ یر لوى نه وي، ځكه ګڼیخونه یا تاالر ښایي ډ ید غونډ 

د لګول شوي وي.  یپه ټاکلو ځایونو کچارټونه او بینرونه  له هر پلوه برابر وي.ځای باید د کنفرانس تر پیلولو دمخه 

 یوره ك پهلمنو او ګډونوالو ته مزاحمت وکړي. یمنورو  یمهم دی، ځکه بیا ممکن په غونډه کخبریاالنو لپاره ټاکلی ځای 

په اسانه  یپه راتلونکي ک یلري. یو دا چ یدا کار دوه ګټ .و لپاره یو څوک وګومارئد خبریاالنو د نومونو او پتو لیكل

د یادو رسنیو څارنه  یخبریاالن راغوښتلی شئ. یا کولی شئ له هغوی څخه د راتګ له امله مننه وکړئ او دویم دا چ

 ستاسو پیغام او کیسه په څه شکل خپروي. یکولی شئ چ

خبریاالنو ته د وسایلو د تیارولو لپاره وخت . ودروئلمه پال یم لپاره یي او الرښوونهركلد خبریاالنو لمنو او یمد 

پرځای کړي، نو او نور وسایل د ثبت او عکاسي لپاره نه وي ځای  یکامر یهغوی خپل یتر څو چ یړئ. یانورك

 کنفرانس مه پیلوئ.

 د رسنیو بلنلیک:

 ږي.یشل كیولپاره  د غونډو تر جوړولو دمخه رسنیو ته د ګډون

 او وخت په هكله معلومات وركوي. یټید موضوع، ځاى، ن یرسنیو ته د غونډ

 بلنیك ښایي لنډ او روښانه وي.

 تشریح شي. ید ټول پروګرام لنډیز په ك یاړینه نه ده چ

 ولیكئ. یره په كیموضوع، ځاى، ورځ، وخت او د ټلیفون شم ینوم، د غونډ یادار یخپل یا د خپل ییواځ

 داى شي مهم ویناوال هم ورځاى كړئ.یك
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ممکن کنفرانس د هغوی له یاده ووځي او  ی، د وختي استولو تاوان دادی چاستوئر ناوخته یر وختي او مه ډیډبلنلیك مه 

او باوري کړئ. په  دل كره ید بلنلیك رسټلیفون  پرمکن د درتلو تیاری ونه شي نیولی.واستوئ، نو بیا م یکه ناوخته ی

 د رسنیو ګډون حتمي دى؟ یول یچ ه کړئ په لنډه توګه دا روښان یبلنلیک ک

  .کړئ ور په یاد كنفرانس  ید ټلیفون له الربیا  یتركنفرانس یوه ورځ وړاند

 د مطبوعاتي کنفرانس پیلول:

وینا ښایي   .ئژنیډونوالو ته  ویناوال ور پبیا  .ووایئ ټولو ته ښه راغالست یپه پیل كکړئ.  وخت پیللي ټاکپر کنفرانس 

لیكلي  )معلوماتي کڅوړه ر وخت خبریاالنو ته د پوښتنو لپاره ورکړئ. یډ یکوښښ وکړئ چ له لس دقیقو اوږده نه وي.

له رپورټرانو  (تصویرونهلیدتوکي ) بنیرونه او او  ا متن، مطبوعاتي اعالمیه، د وینچارټونه،یمعلوماتي پاڼمعلومات، 

دای د یش کیموادو و ید د  یئ. په پیل کویشو یپه پای ک، خو دا مواد مرسته كوي یسره د كیسو په پنځولو او تولید ك

 وکړي. یپوښتن یننګوونک یممکن ځیرک خبریاالن د هغو په رڼا کیا نظم ګډوډ کړي او  یغونډ

وښتنو ځوابونه ښایي پد  .ئوخت وركړ یڅخه تر پنځو دقیقو پور یهر ویناوال ته له در، نو یات ووزکه مو ویناوال 

 .وایئګډونوالو ته د راتګ مننه و یپه پای ک كوي. یكنفرانس په زړه پور پرانیستى انداز روښانه، لنډ او كره وي.

 وماتو لپاره خبریاالنو ته  ځاى او كس ورد زیاتیګړو معلړئ اوورکد مركو او عكسونو اخیستلو وخت  خبریاالنو ته

 یئ.ښو

 تر مطبوعاتي کنفرانس وروسته:

مرسته کوي  یوکړئ. دا ستاسو او د رسنیو تر منځ د ښو اړیکو په ټینګښت ک مننه. یښنالیك له الریله رسنیو څخه د بر

 هكومه یو یئ او دا وګورئ چرسنۍ وڅار یهم ستاسو غونډو ته راځي. راغل یهغوی په راتلونکي ک یداده چ یګټه یاو 

له خپلو  نه خپرولو المل وپوښتئ.د خپور نه كړ، نو پر ټلیفون ورڅخه رسنۍ ستاسو پیغام  یكه كوم ستاسو پیغام خپروي.

مرسته  یدا درسره په راتلونكو غونډوك مو ولیكئ. یاو نیمګړتیاو یروتنیارزونه وكړئ. ت یملګرو سره په ګډه د غونډ

 كوي.

 كنفرانس لس پړاوونه د یوه بریالي

  لومړنى پړاوو:

  .او تیارى پالن یله مخك یمخك

 ش.یاونۍ دوه د مخه د كارونو او دندو و 

 دویم پړاو:  

  .شریكولد خپلو اندونو او ملګرو سره  یډل یخپلله 

 اخیستل.د خپلو غړو نظرونه  

 كړه .یپیغام په اړه پروركوونكي د 

 دریم پړاو: 

 نرونو اوپریس كټ تیارول. ، پوسټرونو، بیویناد  

  څلورم پړاوو:

  نوملړلمنو یاو م رپورټرانو د 

 پنځم پړاوو: 

  .خپرولاو  لیكلبلنلیك 

  شپږم پړاوو:

  .لوینا لیك 

 باید لنډه وي.وینا  

 اووم پړاوو: 

 . ولبشپړ ویاتئجز وټولد 

  .لخبري اعالمیه لیك

 اتم پړاوو: 

  .ولادی كنفرانس وردټلیفون پر رپورټرانو ته 

 

 نهم پړاوو: 

 ځاى ته تلل. ید غوڼد د كنفرانس په ورځ وختي

  .ول، مواد او نور اداره كویناوال

  لسم پړاوو:

 ارزونه او د رسنیو څارنه یوروسته د غونډ كنفرانستر

 پوښتنلیک
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ى ښه تیارنو هومره  ،وي یشون یڅومره چمرسته کوي.  یدغه پوښتنلیک درسره د کنفرانس په ښه ترتیب او تنظیم ک

  :ی. وګورئ چدوه ځله چك كړئ یشیان د خبري كنفرانس تر پیلولو وړاند یكړئ. ځینو

  لمنو ته هوسا او ارام دى؟یټه، وخت او ځاى رسنیو او میایا ن

 ؟ یهیله من ید ګډون د څومره كسانو 

  ؟یایا د ټولو بلل شویو كسانو د ځایولو كافي ځاى لر

  هلته وي؟ ټول رابلل شوي یچ یایا ته غواړ 

 نو بیا؟ ،كه ټول هلته ځاى نه شو

  ؟یایا ته یوه كوچنۍ خونه لر

 ؟ى ځاى ارام دىټاكلایا 

 ښنایي مزي، مایكروفون او نور.(؟ ی،  بریمرا)ټلویزیوني ك پوره كولى شي ید رسنیو د وسایلو اړتیاو

  ایا هغه ټول كار كوي؟

  و د غړو د اړتیاو په اړه د هغوى پوښتل دي.(د چك كولو ښه الره د رسنیوتا هغه ټول چك كړل؟)د هغ 

ه او معلومات ونډه وانه خیستله تصویرون ید ځینو دالیلو له مخ یی یري كنفرانس كبپه خ یایا هغو رپورټرانو ته چ

 ي؟ برابر شوي د

 د اساني او څرګندتیا لپاره لنډیز تیار شوى دى؟ یوي، نو ایا د هغ یچلیكه دكنفرانس موضوع پ

  رسنۍ هغه تعقیبولى شي ؟ یكوم ؟شته څوك یستا د ډل یفتر كایا په د

  كنفرانس ته نه دي راغلي  هغوى پریس كیټ ترالسه كړى؟ یرسنیو چهغو ایا 

ترسره شي، څو هغه  ید ښه او بریالي کنفرانس جوړولو لپاره باید پورتني یاد ګامونه پر وخت او یو په بل پس یلنډه دا چ

 لرو په ښه توګه ترالسه کړای شو. یړولو څخه ید کنفرانس له جو یموخه چ
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