
 
 

 

 2تر 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 .میلمه جیب ته الس کړ او شیریني یې راوویسته
 

 .ما ویل: مبارک، مبارک لکه چې معاش یې در حواله کړ
 

شیریني هم را ترخه کړه. معاش له کومه شو، په یو ختم  پیاله یې پورته کړه: ناځوانه، د معاش په را یادولو دې دا  ــ  
 .ور برابر شوی وم

 

 ښه، ستا په نظر انسان څو ډوله ژوند لري؟ 
 

 دا ټولنپوه درته زه ښکاره شوم؟ ــ 
 

 .هههه، خپل نظر خو بیانولی شېــ 
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 2تر 2 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

 

مثال: موږ ټول د یوه کلي اوسیدونکي  چې داسې ده؛ نو زما په اند یو عمومي یا عام ژوند دی او یو اکتسابي یا خاص.   ــ
 .یوو. دا مو عام ژوند دی. خو دا چې همدې کلي کې یو معلم دی، بل ګلکار دی، بل ژورنالیست بل...نو دا خاص دی

 

 یعنې هر خاص ژوند واال عام ژوند هم لري؟  ،ډېر ښــ 
 

 بلکل،   ــ
 

ې ورسره ذکر شي، دا نورو ته ویره نه پیدا  ښه که اوس یو څوک ،خدای مکړه، ترور کیږي یواځې خاص ژوند یــ  
کوي؟ مثال: ولیکل شي چې نا معلومو کسانو یو معلم، یا ژورنالیست قتل کړ.په دې خبر نور معلمان یا ژورنالیستان  

 نه ویریږي؟
 

 .ولې نه، اندیښنه دې په ځای ده، خو د دې اندیښنې د لرې کولو چاره هم شته ــ
 

 هغه څنګه؟ ــ 
 

د قتل علت یې ذکر شي. که ذکر نشي هغه ټول صنف په اندیښنه کې کیږي. که د قتل علت ذکر شي نو داسې چې ــ  
بیا داسې فکر کوي چې دا قتل د دوی له مسلک سره رابطه نلري. یا شخصي دښمني ده او یا کوم داسې عمل ترې  

 .سر وهلی چې د قتل المل یې شوی
 

نصاف ورکړي، بس لنډ ولیکي چې نا معلومو کسانو یو ژورنالیست قتل  خیر یووسې، خدای دې ځینو خبریاالنو ته ا ــ
 .کړ. چې د قتل علت یې معلومیږي؛ نو په ټولو ژورنالیستانو یې قیامت جوړ کړی وي

 

ځکه خو راپور کې د )ولې؟( پوښتنې ته ځواب ویل حتمي دي. زموږ ټول سرعت فقط د بد خبر په رسولو کې وي،  ــ  
 .وارضو( په غم کې یې نه یوود سایډ افکټ )جانبي ع

 

 .مننه، چې خبره دې روښانه کړهــ 
 

هیله کوم. ځه چې ناوخته ده. هسې نه الره کې دې غله ووهي او بیا دې خبر خپور شي چې: نا معلومو کسانو یو  ــ
 .میلمه و ډبوه! په ټولو میلمنو به محشر جوړ کړې

 

 .هههه، سمه ده الړم ــ
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