
 
 

 

 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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                                                   ۵۲/۶۰/۲۰۲۱                         عبدالغفور لېوال 

  

 
 د رسنیو په اړه 

 
 

 ، د رسنیو ټوله پانګه هغه باور دی، چې د دوی مخاطبان یې پرې لري •
 

اخالقو ته ژمنې وي، ریښتیني، پروخت او دقیق اطالعات    بې پرې رسنۍ، چې ژورنالیستیکو  •
 ، په مریخ کې فعالې دي      خپروي، یوازې  

 

هره رسنۍ لګښت لري او خامخا یې یوه سرچینه لګښت ګالي. هره سرچینه اهداف لري او   •
هره رسنۍ په خپلو خپرونو کې همدغه اهداف پالي. د رسنیو وجودي فیلوسوفي او ماهیت په همدغې  

 ، کړۍ کې دننه تعریفیږي
 

وښتنو سره خامخا  نو پر هیڅ رسنۍ بشپړ باورمه کوئ، ځکه د هغوی د سرچینو اهداف ستاسو له غ 
  .توپیر لري 

 ، رسنۍ اطالعات تولیدوي، وګړي او ټولنه اطالعات مصرفوي •
 

د رسنیو اصالت مهم نه دی، د وګړیو او ټولنې شعوري چلند مهم دی، چې څنګه اطالعات د خپل  
   ژوند شرایطو د ښېګڼې لپاره تحلیل او مصرفوالی شي؟

 

یو وویل: فاشیست نازیان د ښار لس کیلومترۍ ته  د دوهمې نړیوالې جګړې پرمهال د ښار راډ  •
  .رانږدې شوي دي 

 

د ښار څارګرې ادارې د راډیو مدیریت تر تعقیب الندې ونیوه، چې ایا د نازیانو جاسوسانو په کې  
   الره جوړه کړې، که نه؟

 

د ښاري کنډک قوماندان څار او ګزمه پیاوړې کړه، سرتېرو د ښار دروازې ته نږدې استحکامات  
 .نګ کړل ټی 

 . د ارزاقو ښاري ادارې د خوړو زېرمه کول په بېړه بشپړ کړل 
 

 ...یوشمېر ډارنو ښاریانو ځانوژنه وکړه 
 

څو ورځې روسته نازیان له ښاره بهر مات شول، خو د سرتېرو له تلفاتو څخه، د راډیو د خبر له  
 ...امله، د هغو ښاریانو تلفات لوړ ول، چې له ویرې یې ځانوژنه کړې وه 

 

 وا
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

د چاپېلایر ککړتیا، غږیزه ککړتیا، فضایي ککړتیا به مو اورېدلې وي؟ خو ایا کله مو د رسنیزې   •
ککړتیا په اړه فکر کړئ؟ د نامسلکي رسنیو ګڼون او تکراري خبرې تر ټولو ګواښمنه ذهني، فکري  

 !او اروایي ککړتیا رامنځته کوي، له دې څخه ځان وژغورئ
 

یب یا الس کې د نړۍ د خبررسولو تر ټولو چټک وسایل شته، نو  اوس، چې د هرسړي په ج  •
 .په هېڅ رسنۍ بشپړ باور او تکیه مه کوئ. خپل تحلیل، فکر، اراده او تشخیص پیاوړی کړئ 

 

 . خبرونو اورېدو ته د ضرورت تر بریده وخت بېل کړئ، پرې معتاد کیږئ مه 
 

 . د ګېډې د خوړو مصرف د خبرونو تر مصرف مهم وګڼئ
 

 !!!ي به همدا تاسو یاست ګټونک
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