ﻣﻨﺘﻮر څﻪ ﺗﻪ واﺋﻲ؟
ﻣﻮﻧږ ټﻮل ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﮐﻲ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي ﮐړي دي ،ﭼﻲ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي ﮐﻮل او ﮐﻴﻨﺴﺘﻞ زﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐﻲ ﻳﻮ ﺧﺎص اﻏﻴﺰي ﮐړي دي.
د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ټﻮﮔﻪ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ﭼﻲ دﻏﻪ ﮐﺲ ﻳﺎ زﻣﻮﻧږ ﻳﻮ ﻣﻌﻠﻢ او ﻳﺎ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻳﻮﻩ ﻏړي وو ،ﻣﻮﻧږ دﻏﻪ ﮐﺲ ﺗﻪ ﻣﻨﺘﻮر واﻳﻮ.
هﻐﻪ ﮐﺲ ﭼﻲ ﻣﻨﺘﻮر ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﮐﻮي او د هﻐﻪ څﺨﻪ ﻣﺸﻮري ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ،ورﺗﻪ ﻣﻨﺘﯽ واﻳﻮ .ﻣﻨﺘﻮر د ﻣﻨﺘﻲ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﭘﻪ دﻗﺖ ﻏږ ﻧﻴﺴﻲ ،او د
ځﻴﻨﻲ ﭘﻮښﺘﻨﻲ ﭘﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﺘﻲ ﮐﻲ د ﺳﻮچ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﺎﻻت اﻳﺠﺎدوي.
ﻣﻨﺘﻮر او ﻣﻨﺘﯽ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮي دي ،او هﻴڅ ﻳﻮ ﭘﺮ ﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪي ﮐﻮم ﺧﺎص ښﺎﻳﺴﺘﺘﻮپ ﻧﻠﺮي .ﻣﻨﺘﻮر او ﻣﻨﺘﯽ دواړﻩ د ﺧﺒﺮي اﺗﺮي ﻟﻪ ﻻري د ﻳﻮ
ﺑﻞ څﺨﻪ ﻳﻮ څﻪ زدﻩ ﮐﻮي .ﻣﮕﺮ دا ﻣﻨﺘﯽ دي ﭼﻲ د هﻐﻪ ﺿﺮورت د ﺧﺒﺮي اﺗﺮي ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻴﻨﻮي.

ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺋﻲ څﻪ دي ﭼﻲ ﻣﻮﻧږ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﻣﻨﺘﻮر وﻟﺮو؟
ﻣﻨﺘﻮر ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻲ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ﭼﻲ ځﺎن ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺑﻮﻟﻮ .ﻣﻨﺘﻮر ﻟﺮل د ﺿﻌﻒ ﻧښﺎﻧﻪ ﻧﻪ دي ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺋﻲ دي .هﻢ ﻣﻨﺘﻮر او هﻢ ﻣﻨﺘﯽ ﺑﺎﻳﺪ
دواړﻩ ﺋﻲ ﻗﻮي وي ﺗﺮڅﻮ وﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻲ ﺗﻨﻴګﻲ ﮐړي .ﻣﻮﻧږ ﮐﻮﻻي ﺷﻮو ﭼﻲ د ﻣﻨﺘﻮر څﺨﻪ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ هﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ ګﺘﻪ
واﺧﻠﻮ .ﻣﻮﻧږ ﮐﻮﻻي ﺷﻮو د ﮐﺎر او زدﻩ ﮐړي او هﻤﺪارﻧﮕﻪ د ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﻲ د ﻳﻮﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي ﮐړو .او ﻳﺎ د
ﺧﭙﻞ ﻣﻨﺘﻮر ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ اړﻳﮑﻲ ﭘﺮاﺧﻲ ﮐړو .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ټﻮﮔﻪ د ځﻴﻨﻮ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ رﺋﻴﺴﺎن ﻏﻮاړي ﭼﻲ ﻳﻮﻩ ځﻮان ﻣﻨﺘﻮر وﺗﺎﮐﻲ ﺗﺮڅﻮ وﮐﻮﻻي
ﺷﻲ ﺧﭙﻞ ځﻮان ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ ښﻪ اړﻳﮑﻲ ﺗﻨﻴګﻲ ﮐړي.
ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻲ ځﺎن ﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﻨﺘﻮر ﭘﻴﺪا ﮐړي ،ﺗﺮڅﻮ وﮐﻮﻻي ﺷﻲ دﺧﭙﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ورﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي اﺗﺮي وﮐړي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ
ټﻮﮔﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻲ ﻏﻮاړي ﭼﻲ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺰي او د ﮐﺎر ﻳﺎ د ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﺸﻮري ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي ،ځﺎن ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻨﺘﻮر ﭘﻴﺪا ﮐړي ،ﭼﻲ
ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺧﺎوﻧﺪ وي .ﭘﻪ ﻟﻨﺪﻩ ټﻮﮔﻪ ﻳﻮ ﻣﻨﺘﻮر ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ،ﺗﺮڅﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﻲ ﺧﭙﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﭘﻴﮋﻧﻲ
او ورڅﺨﻪ ګﺘﻪ واﺧﻠﻲ.

د ﻣﻨﺘﻮر ﺳﺮوﻳﺲ څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ څﻪ ګﺘﻪ ﻟﺮي؟
ﻣﻨﺘﻮر ﺳﺮوﻳﺲ  21ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﻣﻨﺘﻮران ﻟﺮي ،ﭼﻲ ټﻮل ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﻲ ﺧﭙﻞ ﻻري ﭘﻴﺪا ﮐړي دي .هﻐﻮي ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﺎ ﭘﻪ ډﻧﻤﺎرﮐﻲ
ﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ژﺑﻪ ﺧﺒﺮي اﺗﺮي وﮐړي .ﻟﻪ هﻤﺪي ﮐﺒﻠﻪ ﻻزﻣﻪ ﻧﻪ دﻩ ﭼﻲ ﺗﺎﺳﻮ اﻧﺘﻈﺎر وﺑﺎﺳﻲ ﭼﻲ ډﻧﻤﺎرﮐﻲ ﻳﺎد ﮐړي او ﺑﻴﺎ د ﻣﻨﺘﻮر څﺨﻪ ګﺘﻪ
واﺧﻠﻲ .ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ د هﻐﻮ  18ژﺑﻮ څﺨﻪ ﭼﻲ ﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ﮐﻲ ﺗﺴﻠﻂ ﻟﺮو ﻳﻮﻩ ژﺑﻪ ﺋﻲ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ،ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﻳﻮ ﻣﻨﺘﻮروﺗﺎﮐﻲ ،ﺗﺮڅﻮ ژرﺗﺮ
ژرﻩ ځﺎن ﺧﭙﻞ هﺪﻓﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮي.

