
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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                                                    ۷۰/۶۰/۲۰۲۱                          عصمت خاورین

 

 مبایل ژورنالېزم 
 

د ژورنالېزم یو نوی فارمټ دی چې له مخې یې موږ  MOJO مبایل ژورنالېزم یا د انګلیسي په اسانه اصطالح
ویدیو، عکس، غږ ثبت، ایډیت او اپلوډ کولی شو. کله چې موږ د خپل مبایل په کارولو سره بشپړ خبري راپور چمتو  

 .کړو دې ته مبایل ژورنالیزم وایي
 

تاسې خبري راپور ګورئ، د دې ډول راپور ویډیو په پرمختللو کمرو اخیستل کیږي   لکه څنګه چې په ټلویزویون کې
بیا مبایل ژورنالېست    له هغې وروسته بیا سټوډیو ته ځي هلته پروسس کیږي او بیا له تلویزیون څخه خپریږي. خو دلته

کې یې خپروي. مطلب هغه    یا خبلاير یو پوره خبري راپور په خپل مبایل کې کې جوړوي او په خپلې ټولنیزې شبکې
 .ته مبایل ژورنالېزم وایو چې د راپور اړوند ټول کارونه په یوې وسیلې ترسره شي

 

نن ورخ باید هر ژورنالیست یو مبایل ژورنالېست هم وي ځکه چې د څه ستونزو له امله موږ ځیني وخت نه شو  
 .کولی په پوره ټیم سره کار وکړو

 

مشهور دی؟ ځکه چې نن ورځ ټولنیزې رسنۍ مشهورې دي. دغه راز د ټولنیزو   اوس راځو چې ولې مبایل ژورنالېزم
رسنیو بازار دی او د رسنیو په بازار کې هغه څوک فعال وي او پرمختګ کوي چې نوې سوژې او نوې موضوعات  

 .له خلکو سره ژر شریک کړي
 

 توپیر په څه کې دی؟اوس پوښتنه دا ده چې د ژورنالېزم له نورو ډولونو سره د مبایل ژورنالېزم 
 

خو دا چې مبایل ژورنالېزم د خبریاالنو لپاره اسانه ده ځکه چې یو خو دی خپلواک وي لومړی چې ده سره    لومړی
درې څلور کسانو کار کوو اوس یې دی یوازې کوي. هغه پیسې یا امتیاز یې څو کارکوونکو ته ورکوو اوس ده ته  

 .پاتې شوې
 

ره محدودیت نه شته. د دې لپاره سټوډیو، تلویزیون، راډیو او یوه ځانګړي ټاکلي ځای  دا چې د خبر د خپرولو لپا   دويم
 .ته اړتیا نشته. تاسو کولی شی له هر ځای هرې سیمې څخه خپل راپور اپلوډ یا پورته کړئ

 

الره کولی شو هر وخت له هرې سیمې خپل راپور چمتو کړو. مثالً پر سرک د یو بل کار لپاره روان یې، په    درېيم
 .کې یوه پیښه کې کیږي، کولی شي ځای پر ځای پیښې ته انعاس ورکړې

 

دا چې په کمو امکاناتو کولی شې خپل کار ترسره کړې، په مبایل ژورنالېزم کې یوازې موږ ته یو سمارټ  څلورم  
 .و نه هم ایډیټرمبایل او په هغې کې اړین سافټویرونه پکار دي. له دې پرته نه موږ ته کمره پکار ده نه کمره مین ا

 

خبره دا ده چې دا راپور بیا تر ټولو ډېرو خلکو ته رسیږي. کله چې خپل راپور په ټولنیزو رسنیو کې خپروې    پنځمه
 .نو هر څوک، هر ځای کې کولی شي هغه وګوري

 

دا چې مبایل ژورنالېزم مو وخت نه ضایع کوي او هغه وخت چې زموږ د بل شي په راپور کې ضایع کوو    شپږم
 .مبایل ژورنالېزم دا ښه والی لري چې په کم وخت خپل کار ترسره کړو

 

نو مبایل ژورنالېزم زده کول کومې کوډې نه دي. که ته ژورنالېست یې نو اړینه ده چې نورو تر څنګ مبایل ژورنالېزم 
 .هم زده کړې او همداوس خپل مبایل راواخلې او خیلې کوڅې یې پیل کړې
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