
 
 

 

 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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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۰/۰۱/۲۲۰۲                سید عبیدهللا نادر

 

 
 

 د یو ښه اصوِل تدریس په هکله 
 
 

د ټوپک پرځای بچیانو ته قلم او کتاب په الس کې ورکړئ ، دوی د جګړې او شخړو پرځای د علم  
ئ ، ځکه مونږ د دوی د روښانتیا مسوول یاستو ، د دوی د بیدارولو او جرأت  او معرفت خواته وهڅو

ورکولو حق پر مونږ دی ، مونږ باید خپلي تجربی دوی سره شریکې کړو ،چې په راتلونکي کې  
دوی ته د الرې څراغ وګرځي ،چې دوی زمونږ او خپلو تجربو په رڼا کې ،د یو روښانه راتلونکی  

 .  ره قدمونه کیږد په لور درانه او استوا
 
باید د جنګ او جګړې نه په انتباه کې دوی ته لنډې کیسی ، وجیزې ، ادبی ، تعلیمی ، تربیوی ، او   

یا هغه مطالب هم چې د اَمن او سولي پیغام په کې نغښتی وي ،او دا مطالب باید تل تعلیمی ، تربیوی  
ونې بڼه ولري ، په کار ده چې د داسو  ،اصالحی، اخالقی ،انتباهی ، او د علم او معرفت د پاره د هڅ 

مطالبو سره د دوی ذهنونه آشنا کړو ،او د داسي مطالبو څخه په تدریسی مطالبو کې ډه ډه وکړو لکه  
)با با ټوپک لري ، ما ما ټو پک راوړ،دا دا ټوپک په اوږه راغی،ما ما په ټوپک جهاد کوي ( داسي  

   .وی ډه ډه وکړو متنونو څخه چې دوی د جنګ او بربادۍ خواته هڅ 
 

دوی ته باید د ښه تعلیم او تربیی تر څنګه د زړور تیا جرأت او اوسیلی درس ورکړو ، ځکه زمونږ  
ننې لویه بدبختي د تعلیم او تربیی ضعف دی ، او د یو نا سالمی تربیی زیږنده ده یانې د تعلیم او  

لیم او تربیی سیستم په عصری  تربیی بڼه زمونږ په هیواد کې ډیر ضعیفه ده ،په کار ده چې ، د تع
علومو بدل کړو ،په دې الره کې مونږ مجربو او فدا کاره استادانو ته هم ضرورت لرو .چې شپه او  
ورځي د نه ستړی کیدونکو کوششونو تر څنګه په زده کونکو هر اړخیزه مهربانی ولري ،چې د ښه  

مطالب هم چې د روښانتابه بڼه  مطالبو د پیدا کولو سره چې په اصول تدریس کې موجود دي، نور  
په کې وي پیدا کړي، چې د زده کونکو زړونه او ذهنونه پری روښانه کړي ،یانی مطالب هغه مطالب  
واوسي چې د وخت او زمان ورته اړتیا ده ،چې هغه مطالب علمی ، تربیوی ، اخالقی ، اصالحی ،  

 . سيانتباهی تصوفی ، فلسفی ، او د علم او معرفت په هڅونه کې او
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