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و شميره   ٧ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال پ: يادښت  لو مخکې په ځير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     سراج الحق ببرک زی ځدراڼ :ليکوال  ١١-٠١-٢٠١١  ني
    

 ،حقوق دافغان ماشومانو ژبنينه نوټلويزيو
  ي روغتيا ګواښواو کولتور

  : سريزه 
، له بلې ته لريښیتوب رړ د لومېاکلو کټپه نو له يوې خوا د خپلو ماشومانو د زده کړې د ډول ورميندې او پل

،  ماشومانو دزد ه کړود چې دينه ومني چې يواځې دوی  بايد دا   او روزنونکې  ښوونکې،رونه  او پلميندېخوا 
د ماشومانو د ژوند نړۍ د ټولنې او مالوماتي ډليزو رسنيو له خوا هم  بلکې  ،ېاکټ برخليک ښوونې او روزنې 

ي  ه لک . سره بلد دی ډليزو رسنيو له ډولونوکې د ټولو تخنيکيچاپريال  په کورن  ماشوم  ورځ نند .ټاکل کي
ه ټ ،يډي وي ډ  ،سي ډي راديو، ويديو، ټلويزيون، رني ي لوبې  کمپيوټر ،رټ کمپیو،يليفونګرځن   . او ان
ولو د کولتوري ژوند په  ټولو برخو او ټ يو  هيوادلوستي، نالوستي  او د  ،وانځ ،ړ زو رسنيو اغيزه په  د ډليزو

زو  ډلیدنن ورځ  اد له کولتور سره تړو درلود،يواځې د خپل هيورسن  ډليزې به پخوا .ان  ده يوشوګړو باندې
که ټوګه د اندونو،د نن ورځې د خبرو اترو ډليزې.  نه پیژنيېولنه پولټرسنیو    فکرونو،  رسن په ډيره چ
دولو کې  انځورنو، وي. برخه اخلي ستره تجربواود پوهنې په لي  ورسره د خبرواترو په ټولنه کې ستری ستونځې زي

 . دي کړي ستونزو سره مخامخ  ټولنيزو او روغتياييله ډول ډول  يې ه ماشومان ميليوناو په 
  

 چې د ډليزو رسنيو اغيزه ډيري داسي تيورې شته .  لري ونکې اغيزې ويجاړوني په تنکيو ځوانانو باندېرسې ډليز
ونو او برسيرونو څخه نوره وړا کې په ماشومانو او تنکيو ځوانانو    .  ځي  ندېد ارواپوهنيزو پل

رند او ه ننوټلويزيوله الرې  کيبلې شبکو اوسپوږمکد  نايې   نوې ټکنالوج يان  پر مخت ، فلمونه ، بري
ډير خلک يې  بوختوونکي لوبې او خپرونې له يوې خوا  ډيرو خلکو ته په زړه پوري  او نوې ښکاري  له بلې خوا 

نو   . ي سره مخامخ کړي د او کړکيچونو  بيا له  ژورې اندي
ني  په  ټټلويزيون  او  دپه ډيره اسانه توګه خپل کور کېماشومان  کوالی شي  رني  د يوې ب په کرده   سره  ينګولوان

  .وګوريړه پورې خپرونې فلمونه او بوختوونکې په ز ډک  څخه تاوتريخوالې له  ې کړۍن
 نويو دندو او مسووليتونو سره مخامخ کړي ورونه يې له ستر پرمختګونو ميندې او پليکيننيوتخډليزو رس ورځ   د نن
  .دي 

 وړاندې کوي او د مالوماتو  په ټلويزيون د خبرواترو نمونې ، د کورن ژونديوه مهمه برخه ګرځيدلېنن  ټلويزيون 
د  رسنيوې ډليز. بلکې د ټلويزيون بنس جوړوي  ،ژبه په ټلويزيون کې نه يواځې مهمه ده .تبادله کې  ستره ونده لري 

ور ځیو ان او دودونو د تنکيوځوانانو  په ژبه کې زموږ د کولتور زموږ  . لريستره اغيزه ندېپه ژبه باماشومانو 
   .وڅيړل شي په ځير سره ټولنه  کې  افغانې زموږ  په  بايدد ټلويز يون ژبه  له  همدې امله  .پروت دی

و حقوق د رښتو يا مانو  د ماشوملتو  په ولسواکه ټولنه کې د ملګروميديارسن يا ې  ډليز پوښتنه دا ده چې څنګه   
س د   د اوماشومانو سرهد رسن ې په بله ويناڅنګه ډليز .سره چلند کوي  خپلواکې وينا  دماشومانو کنوانسيون پر ب

ميديا په هې ډول  اجازه نه لري چې  يا  رسنډليزې  . چلند کوي  سره  او ژبنې رښتومورن ژبې روغتيا ،دوی له 
له  پامه ارزښتونه ميراثي ، کولتوري  حقوقې ژبزه چلند وکړي او يا د دوی د مورنتوپيريسره له ماشومانو 
  .وغورځوي

و کنوانسيون  د ماشوم د وينا په بشپړې  خپلواکې  باندې  ټينګارکوي او برسيره پردې  د ډله دماشومانو دحقوق
زنيزه يزيونې خپرونې ،فلمونه او ښوونيزه او روټولو ښې ټلو تر ييزورسنيو څخه غواړي چې د ماشومانو لپاره 

  . ژبه  چمتو کړي ډارمې  د ماشومانو په مورن
 رايرانې کولتو.    جوتويو د مادې او معنوي شتمنېو  کچه  ژوندانه  بيال بيل اړخونه  اکولتور يا کلچر  د يو ولس  د

 .کولتورونه دي لرغونې خو په بنس کې  دا دوه بيل .  لريې ورتوالېینو برخو کځور  په او افغانې  کولت
شتمني  ټول مادي او معنوي   ټولنېې، کولتور د يو ديېانښ نښې تمدن  ن لرغونې د يو ولس  ددنه  کولتوري دود

  .يړخونه  رانغاړیزه اډوډاو 
د دوو تمدنو ترمنځه .  راکړې ورکړې  څخه نه دی ليکل شوې او د تمدونو تاريخ   پرته له کولتوريدبشریت

ايه کول دي    لرغونې تمدن ايران اخوندي رژيم  د افغانانو افغانيت ،د. کولتوري راکړې ورکړې   د يو بل کولتور ب
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ت نه لري   و  لهتاريخ او کولتور لمنځه وړل  اود دوی  موخه  نه يواځې  د افغانانو . او کولتور ته  هېچ درن  ري
  .په موږ  باندې تپل غواړي او خپرول   کېپه  افغانستانکولتور بلکې خپل ايرانې  ،څخه جړړې ايستل  دي

  
    ې ورکړکولتوري يرغل  که  کولتوري راکړې ايران د  . ١

ت المل ګر  د دوو کولتورنو ترمن . ځيدلې دي  کولتوري  راکړه ورکړه د کولتور نو او تمدونو د ودې او پاب
ت او په  خوښه تر کولتوري ي  راکړه ورکړه  يو بل ته په کولتوري درن  راکړې   د وو کولتورنو  ترمند.  سره کي

ايه کول او بشپړ  ورکړه  هغه    راکړهولتورنو ترمند دوو ک. ول ويورکړې  موخې  د يو بل کولتور  لوړول ،ب
ولي شتون  ومهال شونې وي چې د دوی تر منځه  هې ډول س د کولتوري راکړې . نه لريياسي او ټولنيزه نا ان

  .دول ويږخپرول او لی ښې برخې  بلکې يو بل ته د کولتور ،ورکړې موخه د يو بل لمنځه وړل نه وي
ي کله چې د هغه ولس خلک په خپلو لرغونې دودونو او ملي ارزښتونو  د يو ولس کولتوري کچه  هغه مهال جوتي

  .باندې ښه پوه  وي او په اړه يې  مالوما ت و لري 
ي  او موخه يې د بل ملي کول کولتوري يرغل  ه ځتور کمزوري کول او لمن په بل کولتور باندې  يو اړخيزه تپل کي

ه کوي  ديرغلګر کولتور په ډي. ل ويړو   . بل کولتور ځاي ناستي شي  مقار سپين سترګتوب سره  ه
  . د کولتوري يرغل موخه تل د بل کولتور لمنځه وړل  او جړې ايستل وي 

ي  او ژرنه احساس په خلکو کې کولتوري يرغل د پوځې يرغل په پرتله   لکه پوځې يرغل ژر نه خلکو ته هم  کي
ي يې ډيرې  پراخې او اغيزې  ،ې ژورې دیرېریش. يږره  پالنی مهال لپا، کولتوري يرغل د ډير اوږدڅرګندي

ي او قربابيان يې ماشومان او   او غليسربيره پردې کولتوري يرغل په ډيره ارامهګواښمنې  وي،   ټوګه  تر سره کي
و څخه کار   فشارونسي  او استخبارتيسيا ،ول اقتصاديډ غلیم له هر ېغل  کپه کولتوري ير. تنکې ځوانان  وي 

پوځې يرغل د دښمن  له خوا   .ېخه کار اخلڅ ې  د تیلو له وسلېدلکه ايران همداس د د افغانانو په وړان.  اخلې 
ي ډول  په يو هيواد کې  پيل  په ښکاره موږ فکر، ملي کې ز ګواښمنه وسله بيا د کور په دننه کولتوري يرغل د. کي

ه کوي  او ملي کولهويت  اوملي  ملي احساس  ، ،ژبه   . لمنځه وړي ورو يې   وروتور په ن
کيو څخهیاستدايران   کولتوري يرغل دافغانستان  په س   سربيره   په پوهنيزو څانګو کې ، اقتصاد او دمذهبې ل
 دي ،په عامه کتابتونو کې په زرګونه تودونه  او ايراني ادبيات پلې شوېلکه   پوهنتونواوښوونځيو کې ايراني مي

ل شوې زموږ د ملي يوالې او کولتوري    کتابونهايراني   دي، د افغانستان په بازارونو  تخريب لپاره چمتو او  رالي
ي ، د عاشورا په ورځ د ځيني  خلک  له خوا ستعمالراني  ډوله  کالي  او ايراني لهجي کې د ايراني توکو سربيره اي ي

ن کې وهي چې داکار د افغانستان په زر کلن اسالمي تاريخ کې  شيعګان  د کابل په سړوکونو کې  ځانونه لکه په ايرا
 دا ایران  دی  ې حيران شي چ سړی.  ګيدلي دي ، په ځينو سيمو کې د خميني او خامنه يې انځورونه لچانه وليدلي 
 هزاره ګانو او ، دافغاني کولتورد ايرانيان   د کولتوري راکړې ورکړې  په لړي کېپه ايران  کې ! که  افغانستان
تو او دری ژبو ترمينالوج   نه مني  توکېي  او کولتورتاجکانو يو دود    هي  چانس او اهميت   نه ورکوي ته، د پ

توژبه مه ليکیيران قونسل  په هرات کې امر کوي د ا  ورسره  او وکارول شي کې په ايران چې ايران په .  چې پ
 ،ولنهټ اسالمي کولتوري يرغل  پيل کړي او موخه يې  زموږ  او خطرناکه ه   يو ډير ظالمانه،دښمنآنافغانستان کې 
  .ل دي او بسړه وځ  لمنېلي یوالو مملي تاريخ ا ، ملي کولتور

 
    تر خپل کولتورې يرغل الندې راوستيو ټلويزيونايرانې  ماشومان افغان .   ٢

 . دیې  راغلې الندبريد تر  د کولتوري يرغل ويدي  او تريوې کچې دل هندوستان ، د ایران، تاجکستانافغانستان 
له همدې . يږ لیدل کیې په افغانستان کې الرلهسپوږمک ټلويزيوني چينلونه  دسلو څخه ډير ديادو شويو هيوادو د

   . راغلي ديېبرید الند  تر کولتوري ، ملي ژبه ارزښتونو اسالمي الرې   زموږ ملي کولتور او ملي 
ستي  يهژمون   او پان ايرانيزم د پان پارسيزم ،ونتوبی ل کولتوري، جنونمذهبې د خپل عصبه رژيم   د ايران مت

 او له کړي نارامه   يې السوهنې  افغانستان او سيمه بې شرمه  ،نيواک کولتوري يزه ه يدايران سيم ،خوب او خيال 
    .سره مخامخ کړي ده  او چلنچونو کړکيچونو سترو 

 او   ټولنيزو ې  دافغانستان په  مذهبې ،سياسي، اقتصادي ،السوهنيزه کولتوري امپرياليستي ه ي سيم بې شرمه د ايران 
د ايران    خوا په يو غ  د ټولو افغانانو له  کې  په افغانستان. زعمه وتلې دي ه  هر افغان ته ل برخو کې ژبنيو

  .  بايد شديد  غبرګون وښودل شي دالسوهنونو په وړاندې 
انه ،ايراني پلوه ډلېې  ټول بايد افغانستان کېپه   ايرانې رسنې اوډليزې ،اجيران،جاسوسانبې کولتوره ،بې نامه اون

  .وځپل شي سره  کلکه  په مذهبي ډلېپولوه 
په . ډرامو اوسريالونو په خپرولو پيل کړي دی  بې مانا او ګمراه کونکې افغان ټلويزيوني شبکې هم د ايراني او هندي 

ي  سرههر کور کې چې ټلويزيون شته دغه خپرونې  په ډيره مينه  د   افغانستان   چې د دې المل دا دی.  ليدل کي
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اوس  . درلوده  او فلم جوړولو صنعت يوه ستره تشهله امله د تختيکې ډليزو رسنيو و و، اقتصادي  ستونځجګړاوږدو 
  .   څخه يو په يو کاپې کوي  او  خپرونو ټلويزيونوټلويزيونه د ايراني خصوصي دافغانستان ځينې 
 ه  ملي ارزښتونو ت کلتور ته ، او لرعونې  دافغان مليد افغان ولس نومياليو ته خپرونو کې ځينوپه  د دغو ټلويزيونو

  .ي دي او د هيواد ملي هيلو ته سپکې سپورې پيل کړ
رسمآ خپل کولتوري جکستان کې اپاليسي د پان ايرانيزم تر سيوری الندې په افغانستان او ت   رژيم دايران اخوندي  

  . کړي يرغل پيل 
ه کوي .لي دی په کتار کې نيوو  هيواد ژبو  پارسي  ود  دريافغانستان   يې   رسمآ يران ا  له همدې  الرې  دوی ه

  ؟ یوالو ته وروپیژنيړفغانانو  او ن ا په څير   افغانستان يو پارسي ژبې هيوادڅخه 
تني او افغاني ز نن   تر بل هر وخت زيات د بهرنيو کلتوري يرغلونو سره مخامخ دي، ځيني په کلتور  ملي موږ  پ

ې  څن په څن والړيانو سره پدې يرغل کې په ځانګړي ډول له ګاونکور دننه داسې کړي شته چې د بهرنيانو او 
ه کوي چې زموږ ملي ترمينالوجدي ا  وړلو  د له منځهد ملي ترمينالوج. حاتو بدله کړي  په پرديو اصطال و ه

دا  . وکړي ،ملي کلتوري ارزښتونه باندي هم يرغلونو،اند،وګړرښتو يا بشري حقوقوسره دوی غواړي زموږ پر فکر
ايراني ترمينالوج  په   په اېراني لهجهپه ايران کې فغان  ټلويزيوني  وياندان   چې ځيني ا ده کومه تصادفي خبره نه 

  دغه وياندان د افغانستان ملي.ي  فغاني ټلويزيونوکې په کارګمارل کيا ډيره اسانه  په   دي ، دوی بيا په روزل شوې
 ځکه د دوی لهجه . خلکو ته داسي ښيې چې دوی خو په ايران کې ژوند کړي .ته قصدآ  پام نه کويتر مينالوج 

  .ول دهډبل او  ايرانې 
  ندان نشته ؟ لرغوني  ژبې افغان  ويا د  دری  ځوان ټکړه د ولي په افغانستان کې

 ته لي وياړنې ،ملي ازرښتونه  او م کولتور ميراثي زموږ ملي نه يواځې   د افغانستان د اطالعاتو او کولتور وزارت
 ايرانې . يرغليزه پاليسي ته الره خالصه کړي ده  تي  بلکې  دا يران  دغو فاشيسخوندي کوي، يې نهپام نه کوي  او

واو تالاجيرانو  خپلو کې کولتور په  وزارت   اطالعاتو او افغانستان د د په همدې منظوررژيممتعصبه   ته ډبل  څ
وي فارسي لغتونه  او لهجې  ژبه کې د ايرانعونې  اواصيله  په لر دری ددوی . معاشونه ورکوي   .ي ل د ورګ

ولو څخه  له پلي ک د ملي ټرمينالوج دافغانستان لمسون  په ارسي ژبې دا ساسي قانون خالف د ايران يو شمير پ
  .  ته الره خالصوي کوي او ورسره   ايراني ترمينالوج سرغړونه 

تينياوس مرغې کې  په دې بدزموږ نيکمرغې لوک او د دغې  افغانان د دا ډول ناوړه س  کولتوري دا ده چې ري
   .  ی  دې څخه پيل شو ډيره مودې د ايران کلتوري يرغل له   . ډير ښه واکسين شوې دي ويروس پر وړاندي 

ملي  .ي يرغل په وړاندې ګ دري خپلو کولتوري   او سپين سترګې هد دغې بې کولتورافغانان به  خامخا   
دي  چې دايران  هي کله  افغانان به اصطالحاتو چې د افغان ولس د ملي هويت يوه برخه جوړ وي،ترمينالوج  پرين

ې  زموږ په ملي ا   . ې ووهي ملنښتونو  رز جاسوسان ، اجيران او تالې څ
اريانا افغانستان ، بهر کې د  پهاو ، ټلويزيون اريانا  ،ټلويزيون دطلوع کې د ساري په ډول  دافغانستان په دنننه موږ 

و،پوهنيزه اعالنات يا سوداګريزه خبرتياوې،سندرې ،ټلويزيونې  خپرونو او داسي نورې پيام افغان او د افغانستان غ  
انې ګورو خبرې اترو کې  اوشنننو ې ن که توګه  د ايراني   کيدنې ن   .په ډير ه چ

نې رامن ته کړي دي  پ زموږ ډليزې رسن د ايرانې کيدنې په  لور   دا له يوې خوا  .ه افغانانو کې ډيرې اندي
 د  ژبه  دری  کې لمنځه وري ، له بلې خوا  په افغانستان  ټلويزيونونه په لومړۍ سر کې  د لرغونې دری ژبه  ښکال

  .  سپکه او بې ارزښته کوي   ټاپي په غوړلو سره  دايراني په من کېويونکونورو قومونو او ژبو 
تو  ټلويزيونونه  زموږ مورنې ژبه دا تو،ملي ژبه پ تو ته   پ له انساني او حقوقي  او د دهيواد لومړن رسمي ژبه پ

تو ژبه  حاشيهل  پام  له پلوه مجبويته  د پلوه دا ټلويزيونونه .  ته کوي  کوي او په پوهه او نا پوهه ټوګه زموږ پ
ت نه کوي  رښتو ژبنيو او خوږو ماشومانونو،بې  حقوقو، ويرجصومو، پاکومع دزموږ   زموږ ماشومان . ته درن

  افغانستان د ايا د .وريګ خپرونې  يکولتور يرغلګرووڅلورويشت ساعته د ټلويزيون په کړکې کې د  پردي
نيم ساعت په  يواځې  نه کې ن دن کولې شي د ايران پهي چې افغانان له ځانه دا  پوښتنه کولي ش مسوولينوټلويزيون
تو او    ؟ خپرې کړي په دری ژبه يا سوداګريزه خبرتياوي  کړي او پيل يا درې ژبو خپرونې پ

   اخلي ؟ په کرايه نه اخلې چې يواځې ايرانيان ولې دا نوره ګاوندې هيوادونه د دوی په ټلويزيونو کې ساعتونه
 ځکه دا ټلويزيونونه . ير غل الندې خپرونې کوي د ايران تر کولتوري په مستقيم  ډول  ټلويزيونونهافغانانو    د 

 .ت نه کويښمنل شویوحقوقو  ته درن د افغانانو ملي  ژبې   کې  په افغانستان او يواځې يوې ژبې ته کار کوي 
  .  شي ويځانګړی ځای او اهميت لري بايد له پامه ونه غورځ تل  خپل دکورنيو په من کېتلويزيون او راډيو 

 
دبيلګې په . نه دی  لفت امخ اصأل سره پرولو  هيوادو د فلمونو او سريالونو د خدلته مطلب په ټلويزيون کې  د بهرنيو

ي او يوې بهرني  ژبه  خپرونې کو لهجه اوساعته په يوه بهرنيڅو  ټلويزيونه هره ورځ څوډير ډول په افغانستان کې 
 الت به پهواد ماشومانو د ملي او رسمي ژبې حد هي. ي ه هې پام نه کيرامونو ت او پروګپه بدل کې افغاني  فلمونه

   ؟  څه ډول شي راتلوونکې کې په 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٤  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

تو ژبې  په همدي شدت سره په   دری  آيا دا شوني ده چې    .؟ ټلويزيونو کې خپروني وکړي  ې  ايران او پ
تو ژبي يوي کلمي ته د ايران     ټلويزيونو  او ښوونيزه سيستم کې اجازه ورنه ،په راديوايرانيان  به د  دری  او پ

  .کړي 
 ،                  واقع دیې کېلور الرڅ  تمدنو په سره له دې چې افغانستان دخپل جيو ستراتجيک موقعيت له امله د

زغم  کولتور دافغانيت ستر لرغوني کولتور  د  .لرغوني کولتور او ملي هویت  لريفغانستان خپل ځانګړي ملي ا
ه   ايه کولتور دی  او مخک په افغانستان کې ورونه توکمونه افغان هندو، افغان سي ، افغان ازبک، افغان ترکمن . ب

  تمدن افغانيت دکولتور ي ،دغوولسونو زموږ  ستر ملي ژوند لر ګ سوليز ، افغان هزاره،افغان تاجک، افغان بلوڅ 
  .  رنګونه ورکړي دي  او پرنسيب   له الرې نوره ښکالړي  ورک راکړي کولتوري   دته په خوښه 

ايه  لرغونې   دايران متعصبه رژيم داسي يو  نه شي او په دير سپين  زغمليکولتور په خپل ګاون کې  اسالمي  ب
  .تر سره کوي له الرې  جاسوسانو  اورانو اجينا افغانه  يرغل د يو شمير ولتوريک مذهبې او توب  سره خپلسترګ

  
 ژبه  ځانګړي   انځوريزه ټلويزيون دماشومان او . ٣

يزه او انځوريزه يزو اړيكو ند ټول  ټلويزيون ټلويزيون  د افغان ولس  د ملي يووالې ارزښتونه  او    . وسيله ده غ
  .زموږ د هيواد ملي ټرمينالوج  په ډيره ښه توګه ولس ته وړاندې کولي شي 

 د هيواد او ديووالې معيارونوهي ډول  دملي   په  او ملي ټلويزيونونه زموږ د هيواد خصوصي  په خواشينې سره  
تو او دری  حقوق ژبو دوو   . کې نه ساتي  پام  شرايطو را وستل په سوليز ګ ژوند  ديو دافغانانو ترمن ته او پ

يزه رښتو له ټولو ليکماشومان په ا ساسي  قانون کې . ي ديګړماشومان د هیواد و س  .  څخه برخمن دي ل شويو ب
 ،همناسب ، کره ژبهمعياري  د دوی په مورنې کې ټلويزيونوماشومانو ته  بايد په ميديا کې په ځانګړي ډول افغان 
 ، رښتې انو ماشومکې دپه ټلويزيون .  وړاندې  شي  خپرونې  روزنيزه ، ښوونيزهوري زړو پ په  دليدلو وړ  غوره،
ل شي ،ليوالتغوښتنې و اود نړۍ  لهځان  تيا لري چې اړ ډيره  ته وماشومان دې شونتياو. ياووي  جدې وګ خبر  پې

.  اند له نړې څخه جوړ کړي  خپلواکتر څو چې  دوی ځان ته يو.  په کچه خبر کړي ي انسان کوشنيو ونو څخه  د 
س جوړويبی  دو ي چې مالومات د ولسواکو پريکړو ب   .ايد وپوهي

تانه  .   ورځې له ټلويزيوني  خپرونو څخه بې برخې دي  د نن و ته په کتو سره د نړۍ د نور ژبو ماشومانماشومان پ
رانو  له خوا چمتو شوېخپرونې چې د مسلکي پروديسران  ټلويزيونيدوی ته په خپله مورنې ژبه مناسبه   و او ډايرک

توژبه ډارمې،تمثيلې ټوټې او نندارې چې ماش. وي نشته  تانه . زده کړي ډيره اړتيا لري  څه ومان ترېنه په پ  پ
النوله خوا   خبرياو تر څوچې د دغې  روزل شوي .  اړتيا لريو ته شويو وياندان او خبرياالن مسلکې روزلماشومان  

ې   .شي  يا وګړ رښتې  په ښه توګه په لومړيتوب کې راوستل او بشري حقوق خوښتنې ، د ماشومانو لوړي ګ
ين په ټلويزيو بلکې د .د ټلويزيون ژبه د ماشوم ژبې ته وده نه شي ورکولې  ،کې له ژبې څخه  کارواخيستل کي

ه  د ټلويزيون رنګه  له يوې خوا. مخه نیسي ودې ژبې د ماشوم  ي حيرانتيا را دماشومان  يزه ننداره انځور  غ
نو اړتياوياشومانوګورغ د مرنګه ښوريدونکې انځورونه، د ټن ټ پاروي  له بلې خوا همدا   زموږ خپلواکې او د پل

رنه  بديل په ډول کار اخلي ،لکه د څخه  دانساني  اړتياوو ويزيون  ټلد  خلک ځيني .  کوي ټولنه کې اوبهپه م
  .ده   پيژندل شوي يوه ښه وسيله  بيروزګارو خلکو ته د بوختيااو يواځيتوب 

موږ بايد لومړۍ د ټلويزيون کارول زده . کور ته راوړي  زموږ ټلويزيون  له ځانه سره ډير کړکيچونه او ستونزي 
  د لويانوماشومان له ټلويزيون څخه.  استعمال زده کړي  د ليدلو وخت او ن بايد د ټلويزيونما په تير بيا ماشو. کړو 
  . بل ډول اخيسته کوي  پرتله  په

ون   ماشوم    ه سره ويشي  رول کمن او ډارن د ځواس او کيسه د ښه او بد،يريکوند فيلم فد وړک   .په اسانه ب
  . او خيالي کيسو توپير کولي شي ولکيو زده کونکې بيا د رښتينې ټ د لومړنيو

د خپل منطقي فکري ودې سره کولي  دوی . ګوري  و په څير  لوياند دولس کلن ماشومانو بيا ټلويزيون  يا   لس  يو
ي    د فيلم په  اړيکو باندې  ښهشي   .وپوهي

ت لري لنه د افغان ماشومانو ژبنيو رښتوپوښتنه دا ده چې نن څومره زموږ د رسنيو ټو   .ته درن
ميديا  افغانې په .   را ننواتي ده  د ژوند په ټولو برخو کې ميديا نن. يږ رالویېلیزو رسنویو کډ نن په ماشوم 

ي  د ماشومانو لپاره  دخپرونو  او خبرونو څرک کې   . نه لګي
ماشومان .   خبري نه کوي د ژبې په کچه بري کوي ، اما له ماشومانو سره د ماشوم  د ماشومانو په اړه خځيني رسن

 ته د و رسنيودا به ديره ښه وي چې دوی خپل. نه يواځې د نن بلکې د سبا ورځې  اوريدونکې،ليدونکې او ويونکې دي 
و  .تل  لپاره را وګ

 
 واشنګتن  دې پايلې ته  د.   يو ناسم ډول دی ټلويزيون د بوختيا. ضرر رسوي ته ډير تلويزيون ليدل د ماشومانو ودې 

  .ده ي اسروي  يوي  مسلکي مجلي   په نامه د  اک  پيدياتيرس  خپره کړپوهنتون  رسيدلي دی، ديو 
Dimitri Christakis vom Seattle Children Research Institute der University of Washington  



 
 

 
و شميره   ٧تر ٥  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ې چې موږ ټلويزيون  مور  وايپه دغه سروي کې هره پنځمه .  ده د مور او پالر سره سم چلند کلی  ليدلو  ديون د ټلويز
  . يکړ اړتيا  احساس کله چې سړی  ځانته  دل څه وخت  وو هغه مهال بل

ي چې هې داسي سروي نشته چې  مانو ټلويزيون په ماشو دا يې ثابته کړي وي چې په همدې سروي کې ويل کي
                                                                                                                                              .باندې مثبته اغيزه لري 

ون  ماشومانو او تنکيو ټلويزيون . ژبه د ماشومانو د ژبې وده په ټپه دروي ډير ټلويزيون کتل په پردې ناسمه  دوړک
 دوی کيسي بيا سمي نشي تکرارولي، ماشومان د لغاتو ل  دبيلګې په ډول. ينانو ژبه باندې څواړخيزه اغيزه لرځوا

  .زيرمه لري او يا ناسمه ګرامري پوهه لري 
  . ژبه په يو اوږدمهال پړو کې دژبې ودې ته ستر ضرورونه  رسوي ورن مبله وينا ډير تلويزيون ليدل په ناپه 

ي کله چې ماشوم ډير او يواځې ټلويزيون ګو . خپروني په اړه خبرې اترې  نه کوي ري او دستونزه هله رامنځته کي
دليدلواو  ره ملګرو س  چارې،لوبې اونکله چې ماشوم ډير وخت  د نورو فعاليتونو  په پرتله  لکه د ښوونځې د کور

 .و تيروي لد ټلويزيون په ليد  په ځاې لوبو کولو 
  
  .وګوري  څومره ټلويزيون    کېپه يوه  ورځ بايد يوماشوم . ۴

ي چې ماشومان يې د عمر په  ورميندو او پل  ناوړه  اغيزوپړاونو کې څومره د ټلويزيون  تر نو ته مهمه ده  وپوهي
ي چې څوم بايددوی الندې دي ،  ي چېبايد و ليدلو څخه ولري او  له  د ټلويزيونره ويرهوپوهي  دوی   دپوهي

   . څه شی ګوري کې  په ټلويزيون ماشومان 
په اړه د    وماشومانو ټلويزيون ليدل دته خلکو چارو اداره   عامو دوني افدرالي جمهوريت د روغتيايې  پوهد المان 
   .  کوي ور  او مشوره داسي  وړانديزش ېمهالو

   دقيقي ٢٠   د ورځې پوري د صفر څخه تر دوو کالن  » 
   دقيقي ٣٠   د ورځې پوريد دريو څخه تر  پنځه کالن  » 
و څخه تر نهو کالن  »     دقيقي ۶٠  د ورځې   پوريد شپ
   دقيٍقي٩٠  د ورځې پوري د لسو څخه تر ديارلسو کالن  »

  .  ښوريدونکې انځورونه په مکمل ډول واخلي ماشومان تر دري کالني پوري په هي ډول نه شي کولي چې
تد لس کالن ې سره توپير کړي ي څخه پورته ماشومان  کړي شي په تلويزيون کې  ري تيني پي   .ني او نا ري

  
ول له هر څه منع کد ماشومانو څخه . نه رسوي ،په لومړي پيل کې کوم ضرر له ټلويزيون څخه ماشومان خونداخلي 

 څخه  پرته له ټلويزيون رونه نشي کولې ميکو زده کړو سمبال  ميندې او پل ان په اکاډ.ه کوي موږ سره مرسته هم ن
  .ټلويزيون  دماشومانو د پوهې  او ارزښتونو باندې ستره اغيزه لري .  د نړۍ نوي شيان وروښيې  ته  ماشومانوخپلو

ي  ډي او لوبو  دوی ته د ويلو ،  ماشومان ډير ټلويزيون ته کينيکله چې    .ر ل وخت پاتي کي
ودل شي   مهال ماشومان بايد هېچ    . ټلويزيون ليدو ته يواځي پرين

   . اټن کې ټلويزيون وګوري ماشومان بايد په درې ميتر و
و په اړه  د ټلويزيون کړکې مخې ته پروګرام او  د د ماشومانو پوښتنې   . سمدستي ځواب وويل شي بايدپي

  .د هر برخې په اړه نيوکې او ستاينه وشي  .ايد خبري وشي دخپروني د محتوياتو په اړه ب
ي چې ماشوم ماشومانو ته وخت ورکړي چې د خپروني په اړه له تاسو سره خبري   مو څومره وکړي  او تاسو پوهي

  . اخيستنه کړي ده  له خپروني او څنګه
ې وهل،  مهال ماشومان هي ډول عملي  فکري  فعاليت لکه  م پرد ټلويزيون د کتلو   داسي یک ، لوست  او    لن

            .نور فعاليتونه نه تر سره کوي 
   فکر او ذهن تر څو د ماشوم . د ماشومان  د ويدا کيدو څخه  اټکل  يو ساعت مخکې بايد ټلويزيون مړ کړل شي 

                                                                                                                                                     .يشوخوب ته چمت
ل شونتياووي لرو چې   ډير موږ   .الندې دي او فشار سيوري  ناوړه ماشومان نن د ډليزونړيوالو رسنيو تر 

مور او پالر ته په چارده چې خپل ماشومان له دغي ځواکمن ځواک له .  دغو ناوړواغيزو څخه وژغورو  لهماشومان 
 روغ رم  اوجسمآ   روحآ ته او ټولنې نو ته په چار ده چې  کورنورميندو او پل .وساتي  خپله ناوړو اغيزو  څخه 
  . ماشوم وړاندې کړي

 کارتونيک فلمونه  لپاره د ماشومانو . ۵
څخه ماشومان د لومړنيو زده کړو تر پايه  د کارتونيک له فلمو .   ډير خوښوي ومان کار تونيک فلمونه زښتماش

ونه  نوښت دماشومانو ،،د دوی فنتزي  پراخويدي بوختوونکې   لپاره ښه کارټونيک فلمونه د ماشومانو.خوند اخلي 
ي     .  کول  ډير په زړه پوری دي  ري لوبې  اوياکمپوټليدل ټلويزيون د ماشومانو لپاره .پکې روزل کي

په ټولنيزو راکړ . ،خپرولو او تيارولو کې  خورا مهمه ونده لري لوژبه په  تخنيکې رسنيو  کې د مالوماتو د ثبتو
يز رول لوبوي  د لته په يوې جګه .  بهير کې کليدي رول لري  ښه پرمختللي ژبه د زده کړي په هيو .ورکړو کې بنس



 
 

 
و شميره   ٧تر ٦  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

تو تو ژبه باندې.  ژبي باندې السبري لرل يو مرکزي مانا لري معياري  پ ت او د ژبني پ ل السبري په پ وهنې کم
ي  يا تکنې ه  هوښياري په پرتله ژبني وده يې پعقلد دې المل ګرځي  چې د ماشوم  د له همدې امله د ماشوم  .کي

فلم جوړولو   دکارتونيک فلمونو .کې پاملرنه شي لمونو او تلويزيونې کارتونيک فن وړکتو کوردننه ،ژبې ته  بايدپه 
ت په ډير زيار  کمپنيو له خوا  ي  او لګ   .سره ليدلو ته چمتو کي

له خوا  په يوه ډيره ناسمه، ګونګه او   يا ويوونکې   د يو ژباړن  يواځېکارتونيک فلمونه کې  افغاني  ټلويزيونونه په 
تو ژبېيزه   يهيوه سيم ي   يالهجې  ګړ دود پ ي او ماشوم هيچ. باندې ژباړل  کي  د کارتونيک فلم په کيسه نه پوهي

ي    .همدا يو لومړن المل  دی چې ماشوم په  پردي ژبه باندې کارتونيک فلمونه ګوري . ستړي کي
 پسته  ژبه  ه ،خوږ ،کرهيوه معياري ،ونيک فلمونو ژبې ته لين د ماشومانو کارتو مسوافغاني ټلويزيونوهيله ده چې د
تون تر څو . خوښه کړي  تو ژبه پياوړې ،جګه ،  له همدې الرې هم  يوه کړه معياري وته ماشومان د درست پ په   پ

ولي د افغان ماشومانو  لپاره دا فغاني  کولتوربه دا  .رونو او فلمونو کې وښودل شي خپ و يوه الر وي   ودې  او راوي
نده ده، چې د ه د کولتور او تاريخ توليد او زيژب.يرغل څخه وساتل شي  ئ د ايرانې کولتور به  ماشومان  او افغان 

ي    .يوې ټولنې د ودې هنداره په کې ليدل کي
څو په   افغان  تر، ډالې کوي کاتونيک فلمونه ايرانيان او ايرانې پلوه ډلې  افغانې ټلويزيونو ته په ايرانې لهجه 

  بې  د ژبني کولتور ددغو خلکو سې فلمونه خپرول داد . ې ايرانې لهجه او ايراني ترمينالوجې وکري ماشومانو ک
  .وزلې ښيې 

                                                                                                روغتيا   ماشوم  دټلويزيون او . ۶
 . ريخوالي او اقتصادي کړکيچونو سره مخامخ دي ت تاو راهيسه له ډول ډول ټوليزولوافغان  ماشومان له ډيرو کا

 د ماشومانو لپاره  زموږ. ونکې  په لور روان دي ل له امله  د يو تياره  راتزموږ ماشومان  د ټولنيز  تاوتريخوالې
لويان او کوچنيان په . ه ټي دي روزنيزه مالوماتي او د بوختيا  خپرونې  کميت او کيفيت  په ډيره خواشينوونکې کچ

ه سره د لو ي  په فلمونو کې ډير ې  .  ګوري يانو فلمونه او خپرونېګ د اسي انځوريزه  ګواښمنې  صحنې  ښودل کي
خوالې  يد تاوترماشومان بيا همدا . ناوړه اغيزې کوي  ډيره اروايې روغتيا او خوب باندې    په روزنه،چې د ماشومانو

ي  او ورڅخه  کاراخلېورځنې ژوند کې په خپلد ،صحنې کاپې کوي     . ورسره عادي  کي
د روږدي  انسان وجود  .ديوالې لري   دليزې رسنې هم روږ. معتاديت يا روږديوالې ناروغي ډير اړخونه لري   

 او کمپيوټري کمپيوټر. والي ناروغيو په لومړۍ قطار کې راځي د روږدياوس تخنيکې  ډليزې  رسن . ه وي ناروغ
رني ،ګرځنده ټيليفون او ټلويزيون لوبې   ځان خالصول  داسي دی له همدي روږدېوالې څخه . دي  روږدې لري ، ان
  . وهل  روږديوالي څخه ځان خالصويصوارو او الکد سيګرټو، ن سړی لکه 
                                                                                                                                       پايله           .    ٧

ېزو لکماشومان  ماشومان  زښت ډير کولتوري  ودې او ټولنيز .  دي رښتونو خاوندانه د ټولنې نور وګړې له بنس
                                                                                                      .هويتي  ملي  ارزښتونو ته اړ تيا لري 

ې ډک  فلمونه او بې مانا  ډارمدماشومانو کولتور ،ټولنيز دودونه او ملي هويت  نه يواځې دتاوتريخوالې  څخه  
له همدې سره ماشومان د پردې کولتور لوري ته . په ټولنه کې واکمنه کولتوري بې وزلي يې ګواښي ګواښي ،بلکې 

ي  سره په واټن کې پاتي کي ميراث او له خپل کولتورې ليوالتيا ښي خپل ولسي  کله چې ټولنه او حکومت   .ي
او يا د لويانو له خوا ماشومانو ته د سم  او مناسب ه ټوګه  پام  ونه کړي  په ويکولتوري منل شويو ارزښتونو ته 

ي انو ته  د دښمن  کولتوري  يرغل کولتوري چاپريال  زمينه  برابر نشي ، بيا  ماشوم   . الره خالصه کي
 کولتوري هويت او لکه  حکومت  او ټولنه د ماشومانو له کولتوري حقوقو څخه مالتړ و کړي  او  ماشومانو ته  خپ

ماشومان به د . ونه کړي فلمونه ناوړه اغيزه په ماشومانو به هيچکله دغليم ټلويزيونې .کړي  ورزده ملي ارزښتونه 
د اودښمن په    . شي  مخامخ نه به د پرديوله کولتوري يرغل سره ناسمو اغيزو باندې ښه پوهه شي اودپروپاګ

تو په    . دې وغړي که غل نه غړي  مل . متل دیکې پ
تنې  ومومو ، الريوه   حلموږ افغانان مجبور يود ايران کولتوري يرغل په وړاندې د تر څو چې د خپل لرغونې  پ

او د  تان کې ايرانې پلوه ډله ييزې رسندټولو څخه دمخه په افغانس. د تخريب مخه ونيسو  کمزورولو او کولتور
 خپرونو په وړاندې    چې په څه ډول د دوی ده ډير د قت او غور سره  وڅارل  او وپتيل شي  رژيم  خپرونې پايرانې

را ل ځان يو فوالدي ديوال ې په خپپه نننې نړيوال کلي کې  د نړۍ هې کولتور نشي کوالې چ . غبرګون وښودل شي
 ته ې ورکړېد نړۍ هر کولتور کولتوري  راکړ.  اړيکې ونه ساتي و له هي کوم کولتور او تمدن سرهاتاوو کړي 
  .موږ بايد د کولتوري يرغل او راکړې ورکړې  توپير وپيژنو . اړتيا لري 
 ځواک له السه ورکړي  خلک له خپل کولتور  او ولس خپله يوه ټولنه کې کولتوري بې وزلې واکمنه شي اوکله چې پ

ي. ره په واټن کې شي هويتې ملي ارزښتونو س ي  او د بېهغه ولس ورکي            . کولتور په سمندر کې بيا ډوبي
و او ښکارهې رژيم ران ښکاري چې ايپه افغانستان کې  داسي  الس  په اجيرانو او جاسوسانو بې کولتوره   د د خپلو پ

وپهماو کولتور،ملي ازښتونه،ملي ژبه،ملي هېوادملي يوواليدږ زمو  سره ځواک  اقتصادي خپل ټول ه وړاندې پ لي ګ
                         . يومبارزه وک خپله ورست خميني او شيعه ايزم لپاره د  رژيم  ې ايراناوانګړي دي د راغې کولتوري يرغل تهد 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٧  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 راتلونکي نسل تر څو زموږ  . چوپړ کې فعال شوي دي پردي کولتور پهلويزيونه د ايران متعصبه ځنې افغاني ټ اوس 
                                                                                                                     .ماشومانو ته د پردېپالنې  زده کړې  ورکړي

 او کولتوري هغوي معنوي د اخالقي او  اسالمي، کې ټولنېټلويزيونه بيا له ماشومانو څخه په ډيره اسان سره  په دا 
  .ونه اخلي ي فعاليتنوق  او ذه ژبنې حق ،ارزښتونه 

او د خپلو ماشومانو ،  خپل مسووليت و پيژنېد ماشومانو د ټلويزيون ليدولو په اړه رونه بايد ميندې او پلهيله د چې 
 دوی بايد هغه ټلويزيونونه او خپرونې له ماشومانو سره يو  يوځاې . يړت ورکښاتلوونکی شخصیت  ته  ارزر

 ، په ټولنه کې بې مانا، ګمراه کوونکي  يووالې ، ملي وياړونو ته ګواښمن پريوځې او ليبايکاټ کړي چې زموږ م
ه ورښييراوتتد   .ي خوالی  يوه نورماله ب

ې ښې و پيژنې   ، ترڅو چې د حل لپاره يې سمي  الرېمور او پالر بايد د ټلويزيونو کړکيچونه او ستونزي  ري
ټولنه کې د ملي او هيواد پالو کړيو له خوا   افغاني غبرګون   په اړه بايد په  د ټلويزيونو د برخليک او . چارې  ولتوي 

  .يو ګ دري خپل کړل شي 
 منل شويو ورا حساس او پيچلې کولتوري جوړښت ته په نړيوال ټلويزيونه د افغانستان  د خو ملي موږهيله ده چې ز

دي  پای ټولتي ته دوخپل بې مس. و کې پام وکړي اصولو او معيارن يواځې خپل سوداګريزه  دوی نه دا چې .کې کي
  .موخو او پيسې راسته راوړلو ته پام وکړي 

  پای
             

    
  
  


