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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په 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 : یادښت 

 

 ۳۰/۳۰/۳۳1۰           سیدحبیب

 اړتیا مو څه ده او کوو څه!

په ټوله نړۍ کې لوړې زده کړې ورځ په ورځ پرمختګ کوي او د خپلو زده کوونکو د زدکړې لپاره نوي توکي 

خپلو زده کوونکو ته د وخت له اړتیا  تیاروي. ټول ښوونکي په دې هڅه کې وي چې یوه نوې السته راوړنه ولري.

ولیت ؤول بولي او هڅه کوي چې خپل مسؤخلکو ته مس ن خپلې ټولنې او خپلوسره سم درسي مواد برابروي. دوی ځا

خو د ټولې نړۍ پرخالف بیا زموږ د پوهنتونو استادان د نوو توکو د پیداکولو په فکر کې نه  په ښه توګه ترسره کړي.

پټرونه وایي چې له ېخپلو زده کوونکو ته همغه چېپټرونو او زړو نوټونو نه تېرېږي. ېرو زړو چدي. دوی له خپلو ت

. دوی نه خپلو له خپلو پخوانیو استادانو ورته په میراث پاتې شوي دي او دوی سره د لسو او شلو کلو مخکې شته دي

 .نوښت اجازه ورکوينورو نوو کسانو ته د بدلون او هم  ونو کې کوم بدلون راولي او نهپټرېچ

ښه مې یاد دي هغه وخت چې زه د ژورنالېزم د پوهنځي زده کوونکی وم، موږ ته په یوه مضمون کې د ذغالي سټوډیو 

موږ چې  وپوښتلیوه زده کوونکي له استاد  دې او باید چې زده کړې مو هم وای،په ګډون اووه سټوډیوګانې تشرېح کې

او  ګان د پخوا په څېر نه ديکه چې اوس خو سټوډیوځ ولو ته څه اړتیا لرو؟ه کد دې اوو سټوډیوګانو زد اوس مهال

اوس د مني ډېسک، سي ډي، فلش د نویو او پرمختللو  سټوډیوګان ډېر ساده او آسانه او ډېر پرمختللی سېستم لري.

یل: څه چې درته ویل سپین سترګۍ ورته وو ېد زده کړې اړتیا ده. خو استاد په ډېرزمانه ده او ددې نوو توکو وسایلو 

دا د لس کاله مخکې کیسه ده، خو اوس  اخلم کوم چې درته تدریس کېږي.آزموینه د هغې څه کېږي هماغه زده کړه، زه 

 پټرونه تدریس کېږي. ېهم په  ژورنالېزم کې هماغه پخواني چ

د  شوی دوی له نویو کسانو هغه کسان هر پوهنځی د څو پخوانیو استادانو له خوا په یرغمل نیولچې ستونزه دلته ده 

چې کادري نومرې ولري او په راتلونکي زده کوونکی تکړه استاد په توګه مني چې دوی ته خنډ نه شي که چېرې کوم 

او یا په بل عبارت یو څه نوښت ولري او  دوی ته خنډ کېږيکې د استاد کېدو چانس ولري.  که دوی پوه شي چې 

په آزموینو که هغه زده کوونکی هر څومره الیق هم وي دوی  درسونو کې نوښت راولي،وکوالی شي د پوهنتون په 

 او د استاد کېدو چانس ترې اخلي.  . له کادر یې وباسيچانس ورکويکې 

ولین خپل دا حالت بدل کړي او د ؤددې پر ځای چې د لوړو زده کړو مسدا زموږ د پوهنتون نننۍ حالت دی، خو 

اه لغتونو نوښت راولي دوی په نورو النجو اخته دي. دوی اوس وخت د پوهنتون او دانشګ پوهنتون په درسونو کې

فکر باید موږ  رې ستونزې لرو، ډېرې اړتیاوې لرو.د لوړو زده کړو په ټولو موسسو کې ډېباندې بوخت دي. موږ 

ږ د نن ده فارغېږي خو زموبېسوا ډېری زده کوونکيپه پوهنتون کې درس نشته  چې اړتیا مو څه ده او کوو څه؟وکړو 

د نومونو په اړولو ستونزې نه  .اواره شيټوله د نومونو په اړولو به ستونزه  زمانې روڼ اندي بیا فکر کوي چې

اوارېږي، که پوهنتون هر نوم ولري چې درسونه یې په پخواني ډول وي کومه ګټه نه لري هېڅ ستونزه به هم اواره 

 و ښه والی او نوښت دی.نکړي. زموږ لومړۍ اړتیا د درسون

څه مخکې په هرولین او نور مشران چې په دې ستونزو کې دخیل دي، لومړی تر ؤکه چېرې د لوړو زده کړو مس

 پوهنتونونو کې د زده کړو په کیفیت کار وکړي زما په فکر به دا د پوهنتون د نوم تر اړولو ډېر غوره وي.

 پای

 


