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 یشتمن یمعنو یولنټاو د  یفکر یمطبوعات، نو
 

 د ثور پینځمه؛ په افغانستان کې د مطبوعاتو د ورځې په مناسبت:
 

 (Abstract)لنډيز 
پوهانو  و دا، د هنرمندانو ایجادیات، نوښتګر تخلیقات فکري تولید مطبوعات، د اذهانو تنویر، 

هغه له ذهني حالت څخه چی  دی آثار ارزښتمنصنعت هغه علمی آثار یا د پوهی او استادانو 
 او د ، څیړنیزو واحدونو، علمی مراکزوپوهنتونونو د .وی رااوښتی عیني حالت ته

هغه بشریت ته ګټور ، ابتکاري او خپل ارزښت  صنعتاو او کشفیات البراتوارونو اختراعات
 را منځته کیږي.  نوني حمایې وړ او د آزادی په لرلو سرهلرونکي ملکیتونه دي چې د قا
لمی ع ښتګرانهنواو  بکر ایجادیات وهنرمنداند  محصول وی. دغه ډول آثار د تفکر او نوښت

ړنې خالقانه تفکر ، تجربې او څېپوهنیز آثار د اوږدې مودې صنعت ، فکري تولید او تخلیقی 
 .په پایله کې د استقاللیت د لرلو په شرط ټولنې ته د معنوي ارزښتونو په توګه وړاندې کیږي

او صنعت دوه ډولونه لري چې یو یې علمي، هنري او ادبي آثار دي چې د دغه آثار معموالً 
، ه فرمولونهلککتاب ، مقالې ، رسالې ، شعر او نورو په شکل عرضه کیږي او بل یې صنعتي او تجارتي ملکیتونه دي 

انه فکرمتذهنی مشغوال، تجربی او او اکاډمیک استقاللیتفکری  –علمي  .البراتوار ، تجربوي فارم، طرح او موډلونه 
دا هڅوونکی زمینه برابروي چې دغه ډول ابداعات، اختراعات، تألیفات او معنوي ارزشونه الزیات کړي ته  ریاضت

 خالقانه هڅی لومړنی شرط بلل کیږی.ددی ټولو په رامنځته کولو کی تفکر او نوښت یا  او پراختیا ورکړي.
 

 (Introduction)سريزه 
 

 نشر او د درسی کې مطبوعاتو، دچاپ صنعت، د مجلو او اخبارونو را هیسې په هیواد اتلسو کلونوه له نیکه مرغه ل
تعصب او  ، یو شمیر نور دنه وو کتابونو خپرولو ته توجه شوې ده. دا سمه ده چې یوشمیر چاپي آثار مو معیاری

دغو  ل اذهان تر ډیره روښانه کړل. ددځوان نس ږکلونو نشراتو زمو1۸تیرو  خو بالعموم د په مرض اخته وو،افتراق 
ې نی سجایاوو روزناخالقی جوهر او د عالی انساکلونو په مطبوعاتو کې له وطن سره مینه، ملی یووالی ته پاملرنه او 

 له بلې خوا د دغو مطبوعاتو له برکته ځوانان د نړۍ له نویوقوی و.  ېوشوه، خو خبرتیایی اړخ ی ته کمه توجه
 نان وهڅیدل او ګوتې یې قلم ته وروړئ، لیکلو ته یې پام وکړ اوځواپرمختګونو څخه خبر شول. له دې سره یو ځای 

رسنیو ه او نورو عام یو شمیر نوښتګر ځوانان په انترنیتی پاڼو، چاپی رسنیو، رادیوګانوشوی دی.  ۍعلمی هڅی ګړند
مدنی  دهڅو او هانوی په د د نښه بلل کیدای شی. او مثبت بدلون د ویښتیا ی په هیواد کیچ ،بیانوی کی نوی فکرونه

ې چ او خپرونی را میدان ته شوی، . په دی لړ کې ګڼ شمېر کنفرانسونه او سیمینارونه دایر شولدی شونګړ خوځښت
 لپاره ضروري نوی فکراو  خالقیتډیرې غوره مقالې درلودلې . یوه موضوع چې د په هغو کې با تجربه استادانو 

استقاللیت او دکیفیت ښه والی دی . دغه استقاللیت باید له تشکیالتي پلوه ، له مادي پلوه او له علمي  تفکرده هغه د 
نو کې استقاللیت د هغوی د صنعت ، پوهې او معنوي شتمني د ودې ، غنا او کیفي بهبود ټولپلوه موجود وي . په 

ه ډیره دی تر څنګ ب د ت په ټولنه کی خپاره شی.له بلی خوا باید دغه نوښتونه، فکری تولید او نظریا المل کیږي .
ړ هڅونه او مادی مالت ته مادی او معنوی کشفیاتو، اختراعاتو، فکری تولید، هنری ایجادیاتو او تخلیق وی چی غوره

کی د  کچه خپریدل او هڅول او د هغو مادی او معنوی مالتړ په ټولنه دی ډول نویو فکرونو په پراخه موجود وی. د
کلونو کې دغې موخې ته الر  1۸تیرو  دولتله نیکه  دی. او قوت رقی، کیفی او کمی تحول او فرهنګی تعالی ستنت

ور خپل ټول ز د دې بالمقابل مغرضو ګاونډیو پرله پسې، په تیره بیا له پنځو کلونو را دی خوا هواره کړې وه، خو
نورې هم پراخه ، تیاره او خرافات خپاره او د جنګ لمبې له تعلیم څخه محروم وواهه چی ښوونځي وسوځوي، ځوانان
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اسالمی جمهوریت د ولسمشر د سولې هڅو ته راز راز  افغانستان د د کړي. نیابتی جګړه مارانو او د هغوی مالتړو
و و سره مخامخ کړې، خخنډوندولت ډیرې عالی برنامی له  راتلونکی لپاره یی د د افغانستان دستونزې پیدا کړی، 

یې  ت ورکړ، دوی تهو ته جرأ اند خپلې پیاوړی حوصلې او اکاډمیک عالی او لوړ ظرفیت له مخې ځوان شرولسم
ځوان کول د هیواد د راتلونکی لپاره خپل عالی افکار  دا دی او د دوی طرحو ته یې غوږ ونیو، اوس موقع برابره کړه

نکی شي او د ثور له پنځمې وروسته د مطبوعاتو د یله لرو چې زموږ ځوانان د فکری مالکیت لروموږ ه بیانوی .
 .ور باندې بحث وکړو اونې او بشپړه یوهورځې په ویاړ په دغې موضوع فکر 

 

فرهنګي آثارو خپرول ډیر محدود و او پخوا وختونو کې د هغو ایجادوونکو او مؤلفینو  –او علمي ډیر پخوا د فکري 
موجود او له خپلو آثارو څخه د کومې مادي ګټې هیله نه لرله . په هغو وختونو کې د هغو کوم قانوني مالتړ هم نه و 

په نوم څه نه پیژندل، خو Intellectual property rightsاو شتمني یعنې معنوي Intellectual propertyچا د 
اساس رامنځته شوي  ، لوایحو او طرزالعملونو پهمقرراتو کیږي او دا ټول د اکاډمیکونن ورځ د هغو قانوني مالتړ 

په خدمت کې واقع ، لږ وخت کې نورو هېوادونو ته خپریږي او د بشریت یت )مال( ګڼل کیږيک، مالدي، بازار لري
 ی ستیشنونه، تحقیقاتڅیړنیز مراکز، ټولنی، مدنی بنسټونه ځوانانو دکیږي . په پرمختللو هېوادونو کې پوهنتونونه ، 

تولیداتو او محصوالتو د خپل  لري او آن دا چې دغو (Product) لد دي، نو ځکهاو البراتوارونه په بشپړ ډول موً 
پنځوونکی( د معیشت منبع جوړه کړې ده، نو ځکه ډیره ضروري ده چې مونږ تخصص کېدو له امله د خپل خاوند )

 بحث ورباندې وکړو . هم
 

 فکري مالکیت
 

د متفکرو او تخصص لرونکو افرادو هغه ایجادیات ، د کار حاصل او تخلیقات دي چې د خپلې کسبي پوهې، څېړنې 
 چې دوه ډولونه لري : مالکیت دی،، فکری رامنځته کړی وياو خالقانه تفکر په اثر یې 

 

 ، رسالې شعر او نور.، مقالې، علمي او ادبي آثار لکه کتابهنريالف( 
 

 ، طرح موډلونه او نور.، تجربوي فارم، البراتواري او تجارتي مالکیت لکه فرمولونهصنعت( ب
 ( ویل کیږی.copy rightددغو فکری ملیکتونو خاوند د خپلو اثارو د ملکیت حق لری، چی دی ته ) 

 

له دې امله چې دغه ډول پوهه او صنعت ته ضرورت دی او د بشري ژوند په ګټه دی ، نو ځکه یې مالک او ایجادګر 
ه دې ، نو لیې د تفویض کولو حق او داسې نور بل چاته، رکړل شوي دي لکه د طبع او نشر حقته یو شمېر حقوق و

ایجاد وکړي ، ن یې وګړو ته وربښي نو ځکه یو څوک کوالی شي چې ابداع او هغه اقتدار دی چې قانو حقامله چې 
 علمي ازادی د حق اساسي رکن دی. دا ځکه چې

 

عایت سره د بشري ، صنعتي او نورو ابداعاتو ایجاد د هغو د منل شویو اخالقو په ر، هنري، ادبيله دې امله د علمي
 استقاللیت قایل شوی او ازادی یې هڅول کیږي.نو ځکه ورته ، ټولنې په ګټه دی

 

ای پوری د د شپیتمو کلونوتر پ لمریزی پیړۍ له څلویښتمو کلونو دی یوه ډیره غوره بیلګه دتیری په افغانستان کې د
لو اولیکوا ځوانانو، روڼاندو، هنرمندانوورکول، د  وجوایز د نوی فکر دتشویقولو، د هنری او ادبی اثارو لپاره

 ل وو.واو انجمنونو جوړ ولنواوشاعرانو د ټ
 

م . کال راهیسې د علمي آثارو د مالتړ لپاره هڅې روانې او دهغو د  1۸۸۴باید یادونه وشي چې په نړیواله کچه له 
ستهکلم ااستقاللیت پېژندنه د مدني ارزښتونو په توګه په پام کې نیول شوی ده . د بیلګې په توګه د برن کنوانسیون ، د 

 1۹۰۸، . کې په پاریس کېم 1۸۹۶او معنوي صنعت په هکله په . البته د دغه حق پاریس کنوانسیون کنوانسیون او د
کې په بروکسل کې  م 1۹۴۸کې په روم کې ، په  م 1۹۲۸، په م بیا د سویس په برن  1۹1۴م کې په برلین کې ، په 

کې په پاریس کې بیا ځلي ورباندې کتنې وشوې . وروسته  م 1۹۷1 کې یو ځل بیا په استهکلم کې او په م 1۹۶۷په 
بیا یونسکو هم دغه استقاللیت او معنوي حقوق ومنل او مالتړ یې وکړ ، خو ډیره مهمه خبره د مادي اړخ په پرتله د 

تي ، هنري او ادبي ، صنع –هغه استعدادونه او کادرونه چې علمي  په یوه ټولنه کیهغو معنوي ارزښت دی . 
یا علمي نخبګانو په نوم نومول شوي دي. دوی Scientific Elites، طبي او نور ارزښتونه رامنځته کوي د تجارتي

هغه بې تبعیضه د فکري خالق ثمر لرونکی خلک دي چې د کار ، کسب ، سیاست او ادارې د نخبه ګانو په پرتله یې 
، چې د دوی د تولید او خالقیت فکر خپروونکی ګڼل کیږی د نوی او معموالً اوچت دی د خدمت او فعالیت ارزښت 

 په دی وروستیو کی موږ د اوږدی مودی  رول لري . آثار د ټولنو د نن او سبا ورځې په نیکمرغي کې ټاکونکی
 له ستونزوپه کاري چاپېر یال کې دوی  او یا هم شوی یوسره مخامخ د دغه ډول نخبه ګانو له کمښت جګړی له امله 

کې د علم ،  Elitism ، حال دا چې په نخبه ساالريمخامخ دي او که ډیر لږ شته هم په الزم دریځ کې نه دي سره 
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دماغونو  او مستعدو او د نوی فکر لرونکی، سیاست اقتصاد او نورو ګټورو برخو معنوي کادرونه ، ادارېپوهې
قانه او علمي ځواک آزادي او حقوق ډیر اوچت، دریځ او چت وي . په نخبه ساالرۍ نظامونو کې د دغې خال لرونکو

خوندي او ډاډمن دی او استقاللیت یې تأمین دی . یونسکو د مؤلف او څیړونکی حق او آزادي څه د مربوطه هېواد د 
ملي حقونو له مخې او څه هم د نړیوالو کنوانسیونونو د پریکړو له مخې یو طبیعي حق او استقاللیت بولي چې دغه 

او مخترع د هغه د امتیاز لرونکی کیږي چې قانون جازه او مشروع آزادي لري او مؤلف ، دانشمند مطبیعي حق 
ټاکلی دی. دغه امتیازات د نورو ساحاتو مثالً د کارګر یا بل چا په پرتله توپیر لري او هغه دا دی چې دوی د ورته 

 مادي او معنوي امتیاز حقونو له ترکیب څخه برخمن دي .
 

،  ، بلکې د علمو او زیار ګاللو جبران کول نه ديد مؤلف ، لیکوال او څیړونکي مالي حق یواځې د مؤلف د لګښتون
د الرې هوارول دي. چې دغه دریځ نور هم د آزادي او استقاللیت لرلو په پوهې او فرهنګ د ال زیاتې پرمختیا لپاره 

خصیت سره د دوی تألیفات ټینګې اړیکې لري . د هغو روابطو د شتون معنا تعبیر کیږي . له بلې خوا د پوهانو له ش
، دا ځکه چې پورته ذکر شوي اړیکې د دې مانع ګرځي وق یوه بله جداګانه بڼه غوره کويد کار حقله امله د دوی 

فیسور پرو مقررات د کار له حقوقو سره توپیر لرونکي شي . د فرانسې د نامتوچې د مؤلف او عالم د حقوقو په هکله 
هانري دیبا په نظر دغه عامل هم د دې المل کیږي چې دانشمند او عالم هم د خپل وخت ، د خپل پوهنیز اثر او دخپلو 

 ابداعاتو په هکله د آزادي احساس وکړي.
 

انوني خت د قوځونې هغه نپ، مخترعانو او د فرمولونو د استخراج کوونکو علمي آثار او ، مؤلفینو، لیکوالود استادانو
حمایې او مالتړ وړ ګرځي چې له له ذهني حالت څخه عیني حالت ته واوړي او ابتکاري اصیل او بشریت ته ګټور 

 وي او دا ډول آثار د بیې لرونکي وي.
 

تصنیف، تألیف، ترجمه او تخلیص په ټولنه کې د پوهې د خپرولو او بشریت ته د معنوي خدمت مهم وسایل دي . 
 ده اختراعات دبشریت د ژوند د ستونزو د حل لپاره د نویو الرو موندل دي . دا دتکنالوژي په برخه کې همدارنګ

پوهانو د مفکورې عملي الره ده. دا د پرمختللو تکنیکي مفکورو له الرې د طبیعت د قانون تر استفادې الندې راوستل 
کې فني او تخنیکي اړخ مهم دی . په قوانینو کې د حق االختراع تسجیل کېدل دي او د مخترع دي چې په اختراع 

هڅونه ده تر څو دوی په آزادانه توګه په دې الره کې او علمي مرکزونو هڅونه او مالي مالتړ په خپله د پوهنتونونو 
 الزیاتې هلې ځلې وکړي.

 

 او اکاډمیکو آزادیو ډول او؟ د علمي صنعت ، پوهنیزو اللیت پایله دهآیا د صنعت او پوهې بازار د کوم ډول استق
چې دا په خپله او چت ارزښت لري چې د یوې ، آزادي په مدني آزادیو کې شمېرل کیږي  یفرهنګي او معنوي حقوق

د  ه کېدو آزاديدیموکراتیکې ټولنې د خوځنده ژوند یوه برخه ده . له نېکه مرغه د علمي او اکاډمیکو آثارو د رامنځت
رنسانس له دورې څخه راوروسته تقریباً په هر ډول سیاسي نظامونو کې وه ، آن دا چې تر ټولو دکتاتورو نظامونو 

دا شرط نه ده چې هر فکري تولید دې په  وه . شو یچې هلته سیاسي آزادي ته اجازه نه وه ، هم ورته اجازه ورکړ
تولید خامخا له پخوانیو علمي میراثونو سره تړاو لري ، یعنې نوښت بشپړه توګه نوی وي ، دا ځکه چې هر فکري 

د نورو اړخونو په پرتله د نوی فکر او فکری تولید برخی  د دغی پراخی موضوع موږ به دلته پکې نسبي بڼه لري .
 باندی تمرکز وکړو:

 

 :توليد دوه ځانګړتياوې لريفکري  
 

ی د سره تړلتیا لري ) یعنې د ونې یا بوټي د هغې مېوې په شان نه، مؤلف او خاوند له شخصیت د خپل پنځګر. 1
خپل ښاخ او بوټي سره هیڅ رابطه ونلري ( . دغه آثار د خپل پنځوونکی  ، بیا نو دچې کله له ونې څخه را جال شي
 د علمي شخصیت یو هېنداره ده .

 

عنې دا د پوهانو او دانشمندانو د تفکر، د فکري تولید ریښه معنوي ده ، اما د مستقل وجود بڼه غوره کوي ، ی. ۲
یکي ید اوړي لکه کتاب ، تخنمومي او په فزیکي تولتجربې او څېړنې هغه السته راوړنه ده چې په پای کې صوري بڼه 

. له فقهي پلوه دغه ډول محصوالت او فکري تولیدات د مالیت بڼه لري او ، ډیزاینونه او نور، ماشین، درملوسایل
ګټه مشروع ده . په پرمختللو هېوادونو کې د اختراع ، علمي صنعت او معنوي ارزښتونو د ال په توګه یې دعین او م

 مالتړ قوانین شته او د آثارو د ثبت ، د کتابونو د چاپ او تکثیر او اختراع او د عالیمو لپاره طرزالعملونه لري.
 

یونسکو  په برخه کې دد صنعت او پوهې په پراختیا او د هېوادونو تر منځ د هغو د تبادلې  ټولنو او هیوادونو بیالبیلود 
، افریقا او التیني امریکا د هېوادونو ، بلکې د آسیادا نه یواځې پرمختللو هېوادو کې ،ځانګړی دریځ لريسازمان 

ترالسه کړی دی، علمي کال کې غړیتوب  م 1۹۴۸ته یې هم پاملرنه کړی ده چې افغانستان یې په علمي مرکزونو 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

هېوادونو پورې  3۰د پوهې او صنعت بازار د نړۍ په سلو کې  ۹۵څیړنو ښودلې ده چې تر اوسه پورې په سلو کې 
للي صنعتي هېوادونه لکه د امریکې لږ ونډه لري. پرمختاړه لري ، حال دا چې وروسته پاتي هېوادونه په دې برخه کې 

څخه زیاته برخه  ۶۰د خپلې ملي بودجې په سلو کې نور  رمتحده آیاالت ، انګلستان ، روسیه ، جاپان ، او یو شمې
ه دې برخاو دصنعت او پوهې تولید ته وقف کوي ، حال دا چې زمونږ په شان وروسته پاتي هېوادونه علمي څېړنې 

 مخامخ دي.کې له بشپړې بیوزلی سره 
 

اما باید صادقانه  ،په دې برخه کې کوم سانسور او ممانعت سره نه یو مخامخحالت کی ،  اوسنی له نېکه مرغه مونږ
بت نوی مث ځینی وختاعتراف وشي چې ځینې وخت د ذات البیني تضادونو ، شخصي کینې او نورو الملونو له کبله 

ډونه تشویق پرځای خن کیږي او د ستونزو سره مخامخ ځینوتصنیف علمی مفید  طرحې او یا هم مترقی او رغنده فکر،
 بده اغېزه کوي.باندی  پروسه زموږ په نوی فکر او معنوی تولیدی عمل دا ډول . حال دا چېورته جوړیږي

 

 نتیجه:
 

هی، او ناپو نوی فکر له تیاروه کوي . فکري او علمي ایجادیات د ټولنې د نیکمرغې او دیوه ملت معنوي غنا ښکار
او د ی د  په خدمت کی تریخوالی ، فتالیزم او تحجر سره نه پخال کیدونکی، خو د انسانیت -تعصب، افراطیت، تاو
ات په علمي ډګر کې د استقاللیت او د هغو نن ورځې اقتصادي ، اجتماعي ترقی دمتضمن دی.  ټولنی د ترقی او تعالی

د نوی فکر نوی پیل  دغه مسئله اوس د خپل کار په اجنډا شامله کړې ده . امله دي. له نېکه مرغه مونږد هڅونې له 
 .ادعا ثابتوونکی دی ددی چی نوی را څرګندی شوی دی، د پړاو یو شمیر نښی ویښتابه او د هڅی شوی

 

 وړاندیزونه:
 

باید د صنعت او پوهې د بازار لپاره خپل وخت او  یا ،اړت او پرمختګ ته ټولنیزی ترقی لکه چې وویل شول مونږ. 1
ه د دې موخې لپاراندازه وخت یوه کافي  ترڅنګ باید ورځنی فعالیتانرژي وقف کړو له بلې خوا تمه کیږي چې د 

 وټاکل شي .
 

 . د علم ساالری د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې زمونږ وجیبه ده .۲
 

د کار له نورو برخو سره توپیر لري ، نباید له دغه امتیاز امتیازات  ی د صنعتد معنوی ایجادیاتو او د علم او پوه. 3
 تحدید او داسی نور د نوښتګر تفکر تخویف، تهدید، د هغه د انرژی او وخت دی پرځاید ،  استفاده وشيڅخه ناوړه 
 باید محو شی. منفی عالیم

 

ته پکار ده چې د هغو درناوی انو انځواستادان لرو دب او تجربه لرونکی . مونږ په دې برخه کې ډیر غوره تجار۴
 بډای کړي . روباندی تجارب او خپل و ګټه واخلیتجارب هعوی لهوکړي او د

 

مراجعو لومړی مسولیت  اړوندهی د هڅونه د  نوی فکر د د انسان په خدمت کی د مثبت، رغوونکی، خالق او .۵
 .وګڼل شی

 

ملی وفاق ته زیان اړوونکی، دپردیو د ګټو ساتونکی او مبتذل نشرات اومطبوعات چې منحرف،  ده . ډیره ضروری۶
 او مخنیوی یې وکړ، ډیر ژر اصالح

 

الره هواروی، دی ټکی  تهنوی فکر  ،کاپی رایت د حق درناوی دی وشی، د تقلید مخنیوی او د نوښت هڅونه  .د۷
 د ټولو پاملرنه حتمی ده. ته
 

 وهڅول شی.  مطالعی ته .ځوانان باید مطبوعاتو کې ګډون او۸
 

و په مرسته د مطبوعات او کلیوالی لرې پرتې سیمې .دمطبوعاتو پلوشې باید له ښارونو څخه تر کلیو پورې خپرې شی۹
 وحشت څخه وژغورل شي. له  ، جهالت او نفاقافکارو تیاره ،د جګړه مارو

 
 پای
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