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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 
 ۲۴/۰۶/۲۰۱۵                               نجات  عبدهللا

 

 اغېزه  رسنیو د کې دودېدنه کلچر ناوړه
 دنشه یی توکو روږدیدا بیلګه

 
اړیکې دټولنیز ژوند ذاتی قانونمندي او د پایښت او ودې دیالکتیک او ډېره عامه او بدیهي موضوع ده. دغه اړیکی د 

بقا لویه اړتیا دبشری نړۍ او دانسان  دانساني مناسباتو دمنځپانګی ماهیت جوړوي او څنګه چې دغه اړتیا د ده په 
شور او زوږ راغلې نوکه انسان  خپل څان دې څپو ته سپارلۍ، بیا انسان هم د دې څپو وجود کې څپان شوې ، په 

المبوزن پاتې شوئ دغه ماهیت ټوکېدلئ ،غوړېدلئ او غورځنګیز پاتې شوئ دئ.  انسان چې هر کله خپل ځان  په 
وې اړیکي تجربه خطرو او کړاونو کې ښکیل کړي تر څو په نوي توګه نوې پوهه تر السه کړی نو له امله یې ن

کړي .ددې کار او اړتیا لپاره یې د پخوا پر تله ځان زیات پازمن بللئ دئ.پدې شعوري او هدفمن یون کې یې د نویو 
انساني ژوند او چاپیلایر ته یې سا ورکړی ده او دانسانې مېندنو –مېندنو او اختراعاتو بریا ترالسه کړې ، ټولنیز 

 کړي دي. اوکشفیاتو ځېړنې ېې هم ال بډایې 
نیمه پېړۍ مخکې له نن د دې نویو الس ته راوړنو سوچ دچا په ذهن او خیال کې نه ځاییده. خو مونږ ددی نوي 

عصر الرویان دغه پېښې او السبریاوې هم وینو او هم یې په پنځون کې برخه لرو او په ساده توګه په کور او د کار 
نګوو او هرڅه وینو او په هرڅه خبریږو او دعقل خبره هم دا په محل کې ناست او په هرځای کې هر راز اړیکې ټی

ئ دئ. اوس له ماشومتوبه ژوند مو رنگ اخستده چې زمونږ له دغو امکاناتو او تجهیزاتو اغیزمنیږو او فکر او 
زمونږ ذهن او سترګی دغه پېښی او واقعیتونه هره شېبه او هر لمحه ګوري هغه مني او ورسره روغدي شوي دي  

 غو الس ته راوړنو لېوال یو او هغه د ژوند وړ شتمني او ضرورتونه بولو.، د د
ښکاره خبره ده چې د پرمخ تللي ژوند دغه اړیکې د تکنالوژۍ دالس ته راوړنو محصول دې او همدی وسایلو پر 

ی ته مټ مو داسې ملتیاتوب رامنځ ته کړئ چې هر ځای کې هرچاسره زمونږ اړیکی ټینګوي او هر تپوس او پوښتن
مو لنډ په لنډه ځواب راکوي . مونږ د انځور او معلوماتی ډبې  ترشا کښینو او لنډ په لنډه دمعلوماتو او اړیکوِغوښتنه 
کوو.؟ او خپل کور او کورنۍ لپاره یې غوره او اړین بولو . که څه هم جالبه نده خو راتلونکو نسلونو لپاره یی یادول 

ت نه ؤ او یوازی سینما دتندې د ماتېدو ځای ؤ هیچا دهغی کتلو لپاره د لیدو زړه پکاردي، کله چې تلویزیون او انترنی
نه ښه کاوه.علت یی ټولنیز فرهنګی بندیزونه او عقیدتی خنډونه اوممانعتونه او دسنتی ارزښتونو او اخالقیاتو پابندی 

 او داسی نور دالیل وو. 
او اغېز ېې پېکه شوئ او له دوده لوېدلي دي. دتکنالوژۍ   اوس دغه جوړښتیز بندیزونه نشته مخ په کمېدو دي . پدل

، علمې تالشونو او فرهنګي غورځنګونو پرمختیاو الرې لنډې او هوارې کړي . خو همدې سره جوخت د انسانانو 
منلې ایډیالوژۍ او اخالقي نورمونو ، -فکري او د ده واکمنو سوچونو په وړاندې ، سنت اوعقیدتی لید لوري 

 -و ارزښتونو او یا هغه څه چې دده د ژوند کولو او نه کولو او ښو او بدو لپاره پولي او بریدونه ټاکلي ديضوابطو ا
لویه هر اړخیزه مجادله رامنځ ته کړې او دې مجادلې هغه کسان هم د هڅو ډګر ته راوښکل او د خپل وس په اندازه 

یز ضمیر د دباو په تله کې غبرګون او حساسیتونه پدې بهیر کې ورګډ شویدي چې کم له کمه دخپل عقیدتي او ټولن
 ښکاره کوي .

مونږ په اوسنی ژوند کې دهر څه لپاره حتا دسوچ کولو او کار لپاره نویو ابزارو او وسایلو سره مخامخ یاستو او 
امخ دغه اوزار پخپله زمونږ دفکر او خیاالتو تګلوري، او بریدونه رامنځ ته کوي او هغه ّڅه هم چې ورسره دمخ

کېدو اراده نلرو زمونږ تکل او د فکریون مخې ته ږدي او په ځواب وییلو او دحساسیت په ښودلو مو مجبوروي 
.چې دې لړۍ کله په خوښه اوکله ناخوښه دمرګ تر بریده وروړاندې کړی یو او ال مو دم شېبه ور وړاندې کوي 

 یو . .دې مبارزې دمقاومت او یابدلون منلو د دوه الرې پر سر  درولی
په هر صورت د پرمخ تللی نړۍ د انسانانو لپاره دمجازي نړۍ دالرو چارو او پخوانیو طبیعي اړیکو تر څنګ او  

په ډیره لوړه کچه دا نوې اړیکې دهغوی کارېدنه .اغېزه ، اسانتیاوې او زیانونه او دې سره جوخت په سلهاو پوښتنې 
ۍ اوس زمونږ د ژوند برخه ګرځېدلې او دانسانی ژوند نوۍ نن ورځ که هرڅومره او هرراز اغیزې لري خو دا لړ
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 5تر 2 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 

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

 

یون هم په نویو وسایلو سمبال او ورسره لګیا دئ. هرکور او دفتر او کارځایونو کې دې جادویي ډبلي ) تلویزیون او 
ځینی خلک  یی دشیطان صندوق هم بولی ( سره مخامخ یو .کړنې او انګیرنی یې  او د دغو کړنو او -کمپیوټر 

نو او حاالتو په وړاندی زمونږ د رواني او فکري حاالتو غبرګون او لدې کبله زمونږ د دروني حاالتو او عمومي کېد
وجدان حساسیتونه او د دغو حساسیتونو راتلونکې پایلې زمونږ رواني هیجاناتو دڅرنګوالي تومنه برابروي او 

 دعیني دریځونو ټاکنه کوي. 
ت داطالعاتو او اړیکو لړۍ او داړیکو ،سوچونو او د اړیکو دغه ډبلۍ زمونږ دغه نوي کاري توکي او کاري ملزما

 دحساسیتونو تارونه ترنګوي او دحساسیتونو غږونه باسي.
ثره رسنۍ ده چې زمونږ دکور اودفترغړۍ شمیرل کیږي .تلپاتې او غښتلۍ غړۍ. ؤتلویزیون نن سبا یوه غښتلې او م

اړیکې ته تومنه او مانا وربښي زړه راښکون او د هغه جذابیت دئ چې نن ورځ کوم څه چې دې اړینی یو اړخیري 
دتلویزیون دپایښت اصلي توکۍ جوړوي او تر څو چې ددغې وسیلې )رسنۍ( او کتونکي تر منځ دغه نسبت یانې 
 اړیکه ټینګه نشي خپل ماهیت له السه ورکوي او د لیدونکي په وړاندې هم له  دوو څخه دیوه خوښون دۍ. یا باید
تلویزیون وځغمي او ورو ورو خپله الره ورسره شریکه کړي اویا یو دم او دغوځې پریکړې په توګه خپله الره 

ورڅخه جال  یا نې تلویزیون سره پریکون وکړي او اړیکې وشلوي. یایی منلو ته غاړه کیږدي . یانې دلته تلویزیون 
 تر هرچا دمخه مذهب پالو ته زیاته متوجه ده(د کتونکي له سلیقې سره نیغ په نیغه تړون لري.)دغه پوښتنه 

اوسمهال نشه یی توکی چې دنننۍ موډرنی نړۍ زېږنده ده او د فردي،کورنۍ او ټولنیزي یوې لویې ستونځې بڼه یې  
په څېر رسنیزو غوره کړېده بې له ځنداو خنډ او  د ورځنۍ ټولنیزي اړتیا پر بنسټ ، لکه د سینما او تلویزیون  

پیغامونو موضوع ګرځي چې په ټولیزه توګه تولیدات او کلهم پیغامونه دموضوع د رټلو لپاره جوړیږي چې په یوې 
برخه کې په پوهاوي لګیا کیږي او په بله خوا کې دهغه  بالقوه او بالفعله پایلو نوېو پنځنو ته دالسرسۍ هڅه کوي 

ه یو ډول نه یو ډول  پرېوت او کارېدنه ده . مخاطب سره د اړیکی لپاره .چې دا هم پخپله دمخاطب په پوهولو کې پ
د جذابیت او راښکون پخاطر د رسنیود نه بدلیدونکې اړتیا له مخې دغه پیغامونه هم د انځوریزو ځانګړو جاذبو په 

ذبې ته رامنځ ته کولو مکلفې دي چې ځینې وخت کېدای شي برعکس پایله ولري.او یا دځانګړي راښکون او جا
 دالسرسۍ  لپاره ، روغدېدو ته له  خاصې پاملرنې سربېره حتا دهغه  د تبلیغ او خپراوي  تکل وکړي.

یو انځور دمخاطب لپاره دیوه پیغام په توګه دهغه د راښکلو او جذبېدو لپاره جوړیږي. دا کېدای شي روږدېدا او  
او مېچانۍ او درلودونکې واحد وبلل شي،چې دغه دهغه له پایلو سره  اړوند د بېالبېلو ځانګړو کاري ځانګړتی

 اغېزمنتیا  له څو خواو دڅېړنی وړ ده:
اوډون یا دتوکو او عناصرو یو ځایښت: اوډنه یا دتوکو تړون د هر انځورلړ په یوه ننداریځ )صحنه( کې د موجودو 

دغه جرات ورکوي چې څو په توکو او اجزاو سمه ،ښکالییزه او دمنلو وړځای ټاکنه او ترتیب دئ چې هنروال ته  
واقعیت کې دالسوهنې او خوښون له مخې هغه څه چې له واقعي ژوند پېښو او دنیوي حاالتو خوښوي او د ده دپام 
وړ دي په جوړښت یا اوډنه کې وکاروي او بیایې  ېې د خپل  زړه په خوښه یو ځایښت ترتیب کړی تر څو خپلې 

دا له مخاطب سره له اړیکو پرته بل څه ندي. اوس که دغه اړیکه وروستۍ او ننداریزې موخې ته ورسیږي.چې 
ښکالییزه وي او که ډېنامیکه،ماناییزه  وي او که  له مانا بې برخې ،پراخ او وېړ وي اوکه لنډ او تنګ، نړېوال وي 

رنه که سیمه ییز... په هرصورت باید خپل ځانګړي مخاطب ته راښکونکۍ او دجذابیت وړ وي.تر څو د هغه پامل
 خپله کړي او دهغه لپاره وړ اوالزمه اغیزمنتیا ولري . 

په یوه فلمي انځوریزه صحنه کې دخیالونو په دنیا کې ډوب یو انسان چې دغونډۍ په لمن او یا دغونډۍ دپاسه یوې  
او  ونې ته یی ډډه لګولې او سګرټ په خوله او دمازیګري لمر لویدو پرمهال  دم په دم دسګرټ په وڅکلو لګیا دئ

دسترګوپه پټولو او ځیږولوسره او په پر له پسې پوکلو سره  بی لدې چې هغه له شونډو لېرې کړي د زړه بړاس 
پرې باسي .او دغه پوکل او دلمر د ډوبیدو ژیړ پرېوت په یوه ګډغبرګون کې  دیو ژور احساس دوې ځانګړې شېبې 

ت دئ. خو ظاهرْا  یو ناڅرګند او تښنوونکۍ پیغام )لمحې( ښیي چې یوه خوا یې یوازې هنری تمثیلی خوند او ښایس
هم ځان سره لري یو راز پټ تبلیغ د یوه ځانګړي خوند او ښکال لپاره او مخاطب به خامخا دغه انګروزه او د دې 
تصویر دلمحو د هنری ښکال پیغام اخلي.. انځوریز هنر دخوند ښایست لمحې او راښکونکي حاالت د انسان روحي 

و سره داسې غاړې غړۍ کوي چې له مخې یې بیا هغه ترخې پایلې چې رټ واقعیت دئ تتیږی او په حاالتو له څپ
مادي ځور او روحي ستړیا ککړ او اخته انسان چې له واقعیتونو نه دتېشتې تکل کوي دلته دهنر حیرانوونکې جوله 

اغیز شیندلو لوی راښکون لري چې په حقیقت په بل مخ  اړوي. خبره داده چې ددغو لمحو د اغیز پرېواته د لیدلو او 
کلي طور   نورو لمحو او انځورونو سره تړاو   کې تعریف مومي، خو دغه ښکالییزه  انځوریزه پاروونکې څپه 
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 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

چې واقعیتونو ته رنګ ورکوي بی لدې چې د انځور  دهستوونکی دپام وړ او یا د ژوند منفي خواو ته د ده د نیت   
و یا ګوته ونیسی،هرومرو به نورې پایلې هم  ولري چې یوه دپام وړ څرګنده بیلګه به یې د ورکښلو ګوتڅنډنه وښیی ا

پرځوان مخاطب د دود پوکلو او دتصویر په ښایست او د فنکار په هنری ننداریزو حرکتونو کی دخوند او لذت 
ړي. او په یاد ژوری اغیزې وي چې له مخه به یې دغه ځوان دغه لټه وکړي چې دغه رومانتیکی شیبې خپلې ک

ولرۍ چې همدغه کوچنۍ شېبه او کوچنی اغېزه به چلم او سګرټ سره دده د اړیکو د پېالمې بنیاد وي. دا ځکه چې 
ده هغه څه چې په خپل شخصي او ځانګړی ژوند کې لږ او یا هیڅ ندي تر السه کړي، پدي لمحه کې یې لټون کوي 

ولو لپاره هره شېبه خپل ځان همداسې موقعیت کې غواړي.اوس اوغواړي یې، او د دودولو او دنشه ېې توکو د کار
که چیرې یو نوښتګر او نوښتپاله فنکار د ننداریځ او صحنی دیوه کاریدونکي توکي په توګه دچلم او سګرټ پرځای 

ې او له کوم بل توکي یا بلې وسیلې کار اخیست  او یا   یی نشه یی توکی   په بل ډول په بېل شانې اوډون اوترکیب ک
په بېله شانې لمحو کې کارولي وای،.نو دې انځوریز راښکون او جذابیت خپل پرتم او اثر له السه ورکاوه او تخلیق 

 هم داسې بدلیده چې اغېزمنونکۍ مخاطب هم نه زیانمنېده .
د هنري جوړښت کارندویی: دهر انځورلړ)فلم( بیالبیل او مختلف ترکیبونه چې څو قسطونه پکی شامل 

نسونه (او قسطونه هم دڅو ننداریځو )صحنو( دترکیب حاصل او هره صحنه هم له څو ښودنو رامنځ ته دی)سکا
کیږي ، یوه ځانګړې سره تړلی اړیکیزه پروسه  رامنځ ته کوي چې هر یو په ځانته  ترکیب کې د اثر پنځونکي د 

له رنګ ،شکل، بڼی او هډ اوحجم  حاالت او فضا په کښی ونډه لری. هر پړکښود –احساس ،انګېرنی –پام وړ پرتم 
رانېولی د انسانانو د کړنو تر ترکیب پورې ،چې ځان ، نورو کسانو او حتا اشیاو سره  تعامل ،بډوالۍاو مخامختیا 
پکې برخه لري او دخپلې خوښې او پام وړغږ ، وزن اوغږیز پرله والۍ یو د بل ترڅنګ عمل کوي. په هر ډول 

ېولې تر لوی پاړکي پورې او دهغه ارتباط له مخې چې  له مخاطب سره یې ټینګوي شرایطو کې له کوچني توکي ران
دکرکې ، زړه چاودون،د راښکون ،خوښېتوب، تقلید او د بېلګی جوړونی کیفیت لري .او که چېرې دا چار په 

ړوونکۍ شعوري توګه او د ارواپېژندنې، ټولنپېژندنې  او شخصیت پېژندنې پر مراندو والړ نه وي  دهغه ویجا
کیفیت پر ټول اثر د بشپړ برالسي ځواک ترالسه کوي .نو لدې کبله دننداریځی ) صحنی( ،کالیو ، موسیقۍ، د 

کرکټرونو کړني او داسې نور دطراحیو ترکیب داسې ټولګیزه جوړوي چې دمخاطب په راښکلو او جذب کې هڅه 
کې اوځیني وخت په ناغوښتلې توګه کوالی شي  کوي او پر هغه اغیز پریباسي . حال دا چې ترکیبونه په نورو بڼو

خو.لکه څنګه چې نورو کرکټرونو سره د یوه معتاد کړنیز ترکیب کېدای شي یو انساني ۰نوره اغېزې هم وشیندي
ځانګړۍ خوند او خوږوالۍ ولري چې په چټکه توګه د مخاطب د پام وړ وګرځي .همدغه خوږوالۍ ده سره په واقعی 

دیو او هڅانده اړیکو د ټینګېدو په اړه د ده د هڅېدنې او لېولتیا موجب ګرځي.چې د اړیکو نړۍ کې  د انساني ژون
ټینګول هم د اعتیاد په لومه کې د راښکېلېدلو لومړۍ ګام دئ او دنشه یي توکو دکارونی له ترکیبېدو سره،ویښ وېده 

ترالسه کولو سره یوې شیبې تعامل خمار او خوشالي کولئ شي مخاطب هغه حالت ته دالسرسۍ او یا د دې حالت په 
ته راوبولي )راوپاروی(. او یا هغسې ترکیبونه چې له مخکی او ورایه ، له لېرې واټنه مخ نېوۍ وي او منع 

کوونکې مانا ولري. او ددی کوشش وکړي چې دنشه یي توکو له څنګه توب او ماهیت څخه نا آشنا بالوېره جوړه 
او لېرې ګرځېدنې نصیحت وکړي. چې دغه د اخالقي ممنوعیت ټینګارپخپله کړي او یوازې له هغې دڅان ساتنې 

منفي لوري ته یو راز پټ اوتښنوونکۍ دلیل او انګیزه ګرځېدای شي. چې دهمدې ممنوعیت  په ذهني تښنېدا 
توګه  اوپوښتنه کې دیوه پټ او مرموز کیفیت د پېژندنې او پوهېدنې غوښتنه راټوکیږي او هغې خوا ته په نامستقیمه

لېولتیا او دکړنو  هڅه ایجادوي. مخاطب خپلې هیلي او امیدونه هلته لټوي،اوس نو دځوان روږدیدا د دې ترکیب د 
یوه اهم توکي په توګه ځای نېولۍ او دهیلو او ِغوښتنو د زنګېدا) ټال( یوه برخه جوړه شوې او دمخاطب په ذهن کې 

یفیږي. او کابوهغه ټول عوامل چې د مخاطب له شخصیت په هغه ترکیب کې دیوه واحد کلیتوب په توګه تعر
 وېستلو)تشولو( لپاره کارول شوي په غوڅه توګه هغه ته د ورنږدې کېدو او لېوالتیا المل کیږي.

 دمانا او جوړښت دیالکتیکی تړون:
ل او بی له شکه هر انځوریز ترکیب یوې ځانګړې  موخي ،ټاکلي لوري او مقصد ته پاملرنه کوي چې ټول عوام

د وروستنۍ او ظاهري موخي  بهیر عناصر یې پداسې ډول یو بل سره څنګ ترڅنګ راځي چې دهغه دحرکت
یا نی مخاطب هغی ځانګړی مانا ته چې دهنرمن د پام وړ غوښتنه او موخه ده ورنږدې  لورۍ آسان او هوار کړي.

او یا پخپله دیوه خپلواک او واحد پیغام کړي .دغه مانا ښایي د یوه جامع او کلي پیغام بېلګه او یوه څنډه وي . 
لیږدوونکۍ وي، چې په هر صورت مانا سره دمخاطب د تړون او اړیکو دنده یې پرغاړه ده. دغه مانا ښایي پېښیزه 

او له ادبی صنایعو او انځوریزو ښکللو او څرګندونو سوا وي..  -مستقیم  –)تمثیلی ( پېالمیز،کتابي یا خپلواکه 
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ه که هر څومره ښکاره هم وي، چې باید همداسې هم وي ، د پوهنیزې ،جوتې او اهمې میځپانګې سینمایي انځورون
درلودونکئ دئ. که دا منځپانګه په هر شکل او فورم کې وړاندی شي ،د مخاطب لپاره د هر راز تاویل ، شنني او 

وي تعبیر ،بدلون او قضاوت ته انګېرنی وړ ګرځي. یانی مخاطب په اندیزه توګه  او دپوهې له مخې په هر ډول چې 
مخه کوي.او یا په ذهنی بڼه او دشډلو سوچونو له مخې په غیر ارادي توګه خپل ځانګړۍ تاویل خپل ځان لپاره 
تعریف او تفصیلوي ..چې دمخاطب پر روح او روان ډېر زیات اغېز پرېباسي. چې کله کله دغه تاویلونه د اثر 

ې ریشه نه لري او د اثر او موثر یو تر بل  مخامختیا نه رامنځ ته کیږي . دنشه دلیکونکې داندنې او تفکر په بنسټ ک
یی توکو په اړوند هڅې او کارکول دموضوع دحساسیت او د ځوان نسل لپاره دهغه د رښتیانیو او کاذبو ،ښکاره او 

سپړنې ته اړتیا لېدل پټو راښکنو او جذابیتونو په اړه هر اړخیزې پخې علمي څېړنی ارزونې  او ژوری پلټنې او 
کیږي،څو هر انځور د لیدونکی لپاره دیوی اطالعاتي ټوټی په بڼه د اټکل شوي او دقیق پیغام درلودونکۍ وي .ولې 
چې ځوان ،نوښتګر او رغوونکي ذهني تاویلونه او تفسیرونه او بېالبېل ترکیبونه کله کله کوالی شي پر اوریدونکي 

وم  چې کېدای شي هیڅ کله د اثر دلیکوال او یا دفلم جوړونکی مقصد نه وي. منفي او یا برعکس اغېزه وکړي ، ک
ساری په توګه یوه  واړه قاچاقګر لپاره چې دلویو شنو غدیو د لړۍ یو آدرس او کاری وسیله ده ، په ډېرو ښو 

اونقشه کول، او یا پرمختللو امکاناتو سمبال دیوی ښکلی بنګلې ، پېسو ،بهرنیو سفرونو او داسی  ټولو نعمتونو سوچ 
دڅو کسانو د غدیو تړون او ځای په ځای کول چې په ملیاردونو پیسې دتوری لړۍ په لړ کې الس په الس کړي او 

وروستۍ ټکۍ داچې کنجوسي ،حرص او نوری اخالقي کمزورتیاوې او بدې ځانګړنې ددې کسانو د ورکیدو او 
ه من او په خیالی ارمانونو کې ډوپ ځوان وګړي په  زړه او  نابودیدو المل ګرځي. دغه راز به دغه توګه د یوه هیل

روح او روان کې چې دیوه ډېر عادي او قانوني کار له درلودلو محروم دئ څه سوچونه او انګیرنی راپورته کړی.؟ 
تلې ان تر هغه که پدې الره کې اسیر او یا ووژل شي.؟ آیا ددوی  همیشنیو اړتیاو د هوکړې تله د کار د پایلې تر 

درنه  نه ده ؟ او ولی سینمایي ،تلویزیوني او سریالي له شمېر وتلو برنامو له خپراوي سره سره نشه یي توکي ورځ 
 تربله ال هم ډېر دځوانانو له خوا په ټولنه کی وېشل او کارول کیږي؟

 په انځورونو کې دبېالبېلو جوړښتونو او اوډنو اړیکی
له بېالبېلو کوچنیو او وړو توکو جوړ شوئ چې  د یوه او بل تر څنګ ، یوه  هر ښوونیز ،اطالعاتی او احساسي پیغام

ګډ اوډون او واحد جوړښت کې یو واحد پیغام رامنځ ته کوي.او ددې آنځوریز پیغام پرتم او بریالېتوب د انځورونو 
کې ښکل شوئ اوپروت له ظاهري بڼې نېولې تر بېالبېلو توکو او برخو پوری د ټولو اجزاو په اوډون او ګډو اړیکو 

دئ .د هر جوړښت او ترکیب ځای پرځای کول  یا رامنځ ته کول او د انځورونو او دهغوی د اوډون او ترکیب 
ترمنځ منطقي تړون او اړیکی یو له هغو ارونو او توکو څخه شمیرل کیږي چې پر مخاطب  دځواک دښه والي په  

اړیکی پیاوړی شي او د انځور په اړوند په فني برخه کې او  اغیز  شېندلو کې اغیزمن دي . او هر څومره چې دغه
دموضوع او دهغی د پایلو په اړوند دمنځپانګې په لحاظ په پوهې والړ او پرچمتووالي تکیه ولري مانایی په  ښه، 
 دقیقه او پخه توګه پېژندل شویو اصولو سره سمه  لېږدول کیږي.او که چیرې دغه د اړیکو شبکه سسته او شلېدلی

وي د ماناګانو او مفاهیمو لیږد څنګه چې د اثر د پنځونکي اوجوړوونکی غوښتنه ده نه تر سره کیږي .پرېوت 
اواغېز یی متضاده الره نیسی . ګډوډۍ ویجاړتیا او له مانا تشېدو سره مخامخېږي. د شخصی تعبیرونو او تاویلونو 

کمزورې او ولۍ نلري ډېریږي او د اثر او مخاطب تر  الرویان چې د اثر په ننني منطق اواستداللونو کې یې مراندې
منځ واټن ال ژوریږي .یانی اړیکی کمزوره کیږي ان د ورکېدو تر بریده پرمخ ځي .هر هنري اثر تر هر څه د مخه 

هڅه کوي او پدې لټه کی وي چې دخپل تصور او خیال او انداز په قیاس پر خپل مخاطب ګټور او مثبت اغیز 
 ه اند په خپله د بریالیتوب او پاتی راتلو دارزونې لپاره یو مېچانۍ حسابېدای شي.پرېباسي .او دغ

دکالسیک تعبیر له مخی دمخاطب تر اغېز الندې راتلل په کلي طور په دوو برخو کې د کتو وړ دی : څومره توب 
 څنګه توب.-۲.

اطالعاتو په وړاندی  د ده د   په علم او تجربه باندی والړه  اغېزمنتیا د مخاطب په شخصي پوهی او نویو 
مخامختیاو پر څرنګوالي او الرو چارو پوری تړاو لري. دغه اغیزمن کېدا یا اثر من کېدا دهستۍ په اډانه کي جاري 

علمي قوانینو ،منطق او دلیل راوړو سره تړاو لري او ساینسي تجربو باندی ډډه لګوي. او د راوړاندي شوي او 
و ولیو پېژندنه دموضوعګانو ترمنځ دمنطقي اړیکو ټینګول او د پدیدو او مسلو  علت مطرح شوي موضوع دمراندو ا

ته پاملرنه ځانګړۍ اهمیت لري. چې روږدو )معتاد( مخاطبینو حتا قاچاق کونکو ډلګیو په اړه، د او معلول او دالیلو 
سره په چارچلن کې ډېر پیژندګلوۍ کچه ، د اثر د پنځونکی له علمي او عملي ځواکمنۍ سره تړلئ او هغوی 

راښکون او جذابیت لري . ساري په توګه د نشه یی توکو یو پلورونکۍ د پاروونکو سینمایي شیبو او څپو دنندارې 
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په ترڅ کې   ویني چې یو شمیر دده په څېر خلک یا نی دده همکاران دمرګ په لومه کې ښکیلیږي او یا ننداریزو 
شېبو، کړاونو او فجایعو ټینګار او ځیرکېدل چې معتادانو او اعتیاد سره الس  سینمایي او فلمي څپو کې پرهغو پېښو،

او ګرېوال وګړو ته پېښېږي، په علمی او تجربي برخه کې له هیڅ ډول اند او نظریې او کوم تانده او تازه لیدلوري 
رتعقلی بهیر کومه روغه ذهني او له واقعیته لېری ګڼي چې دده پ سره مخامخ شوئ نده. دې  پېښې او حادثې دومره 

کې  ټول ورکړل شوي اطالعات له یوه  -سینما  او رسنۍ–او وړ اغیزه نه غورځوي، هغه داچې پدې ځواکمنه میډیا 
 ساده تبلیغاتي بریده لوړه او اوچته اغېزه نلري.

ي. دغه چې په هستۍ  او دهستۍ په هنداره کې )انځور( دمخاطب له کشف او شهود سره تړاو لر -شهودی اغېز 
مخاطب  له استدالل او منطق سره  روغه جوړه نلري او دښکلی او بېساري شېبې په لټه کې دی، چې دئ ځانته 

وروکاږي او دده په کړنو اود اندیز په الوت هم پدل او برم پرېباسی . نو دلته ، پداسې شرایطو کې دمخاطب کشف 
هرنۍ او مادی نړۍ له موضوعه قوانینو او  پولو بریدونو او شهود له ځانګړو قوانینو  چې له هستۍ نه لوړې او دب

اوچته اړیکي دي راټوکیږي او اغیز یې هم زیات د پېژندو او تعریف وړ نده او دچا خبره یوازی په انساني حسي 
لښتو پدل شیندي او احساسیږي .کوم انځور چې خپل مخاطب سره د اړیکو د ټینګولو او پر هغه د اغیز پرېباسلو 

ولري. اړینه ده چې له زړه راوزی او په زړه کې مېنه جوړوي.خو ددې ډول اغیز لمنه دیره وېړه ده او توان 
دهمدی پراخوالي او غځېدا پخاطر چې ښایي د مخاطبینو له شمېر سره برابره وي له خطرو ډکه وېړه اوغځېدلی 

ر څار، پوهېدا اوڅک اشراف ته اړتیا لری. بېدیا ده چې هغې ته نږدېکېدا د انځور پر اوزارو، وینا او ژبه ،بشپړ ژو
د مخاطب اغیزمن کېدل تر ځانګړو او خاصو شرایطو الندې چې لږ تر لږه څو ټکي پکې مراعات شوي وي ممکن 

 او ترسره کېدای شي .:
په مخاطب کې داغیزې د منلو یا اغیزمن کېدا تومنه او زمینه چمتو وي . یانی دده بهرني ،ننني او محیطي شرایط 
پداسی ډول  راغونډ شوي وي چې انځور سره حسي اړیکه او تړاو رامنځ ته کړي .او پدی اړیکه او تړون کې بې 
لدې چې دې پرې پوه شي دپیغام دلېږدولو لړۍ پیغام ته وده ورکړی. د ساري په توګه مخاطب باید پریکړه وکړي 

ۍ کړي.یانی خپل ځان دې ډول اغیزو ته او په ښکاره ژبه همدا وغواړي او ځان دی له دې ډول څپو سره همغږ
 وسپاري.

پدې لړۍ کې دې له مخاطبینو او د مخاطبینو ډلی ساپوهنې ته په پاملرنې سره له لېدیز)بصري( اغېز پریباسونکو 
عواملو څخه کره او مناسبه پېژندنه تر السه شی تر څو پیغامونه څه په منفرده توګه او یا یو له بله په ګډ ترکیب کې 

 اطبینو د ملموسو او محسوسو اړتیاو پر اساس  جوړ  او طراحی شي.د مخ
شاوخوا شرایط، د زدکړی کچه، فکری او عقیدوي لېولتیا، او د مخاطب اړتیاوې او تجربې د رسیدلي پیغام د درک 

ظر یو تر کولو او تعریف په څرنګوالي کې اغیز لرلئ شي .ساري په توګه داعتیاد په اړه دیوه ځوان او زاړه انسان ن
بله توپیر لري او یا دیوه پوه او نالوستی او علمي پوهې سره اشنا  او نا اشنا ځلمیانو د دریځ او قضاوت توله هم 

برابره نده. یانی اعتیاد او قاچاق څخه علمي زدکړه او ددغی زدکړې او رڼا له مخې دریځ او وېره دهغه څوان له 
او دریځ دتبلیغاتو له الرې ورته پیدا شوي وي. کوم مخاطب چې خپلو  وېرې او دریځ سره یوشانې نده چې دغه وېره

اړتیاو او د ِغوښتنو هواري او پوهیدو ته ځواب ونه مومي  یا خپله اړیکه ورسره پرېکوي او یایې تر اغیزې الندې 
ه مخامخ نه راځي. ساری په توګه هغه مخاطب چې په اثر کې تل له ګواښونو، وېری، رټنی ،سپکاوی او .... سر

دی، موضوع سره د اړیکو ټینګولو لپاره لېولتیا نه ښیي.او شهودي اغیزو څخه خپل ځان  څنګ ته ساتي او هېڅکله 
په خپل بېده او له څانه ناخبره ضمیر کې دپېښو د الملونو او علتونوپه لټون پسې نه ګرځي. ساري په توګه د فلم په 

تیا چې ددې نشه یي توکي له کارولو ستړیاو ،خپګان او مړاوېتوب یوه صحنه کې دیو څوان دمستۍ لنډمهاله خوشال
سره مخامخ ؤ ښایي  دیو څومخاطبینو پام ځان ته راواړوی او دی لنډمهاله خوشالتیا او دغې معاملې ترسره کولو 

و پخه لپاره تشویق شي. خو ددې وېرې او اړیکی په هکله هغه ماناییزه تشه نه شي ډکولئ کوم چې هراړخیزه درنه ا
بینایي غواړي .او دغه بینایي او د رڼا څرک د هر وخت او دهرې ټولنې او هر ماحول او د ځانګړو شرایطو په 
نسبت فرق کوي .خو اره او کوټلی خبره د معاصرې نړۍ له ارزشونو نه د را ټوکېدلې تشې موجودیت او همدا  

خي ته رسېدو لپاره د رغنده باور دمراندو ټینګول ډول د روغ او منلي او مناسب ساري )بدیل( مېندل دي چې دې مو
او د اړینوشرایطو برابرول او په ټولو اړخونو کې د ژوندود د ارونو نوي کول او آزادي د انسان د چوپړ او مقصد 

 لورۍ ګرځول دي .دغه الره اوږده او خنډیزه خو د پیاوړی مبارزی په مټ ترسره کېدونکي ده.
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