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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

  
  

 03/13/۶31۲         یستانکز نيیام رمحمدیش
 

 څه لپاره لیکو؟ مقاله د
 

 ،بشري ،لكه سیاسي ،و نو لیكل كېږيه په بېالبېلو اړخلیكنه یا مقاله د بشر د ژوندان
ا ه وګړو منفي یچې د ټولنې پ ،... لیكنه معموالً پر هغو مسئلو كېږيادبي ،اقتصادي

لیکوال  ل یوازېلكه خبر او خبر د لیكنې ستره سرچینه ده مقاله لیک ،مثتبه اغېزه ولري
 ټولنې ته ور یوې مقالې په لیکلو ځان خلکو او په دې بسنه ونه کړي، چې ګوندې د

په  چې وپېژني. که چېرته فکر وشي دغه ډول مقالې د لوستونکو له پامه غورځي او دا
 لوستونکو نورو هم یوڅه وخت بې ځایه نیسي او د خپله لیکوال وخت ضایع کوي، د

ځکه دوى هم له زیاتو تکراري لیکلو ستړي شوي او موضوع تنده پرې نه شي ماتېدلى، 
څه لپاره او باید کوم ډول  خوند نه ورکوي، خو اصلي موخه دلته ده، چې مقاله لیکل د

خلکو غوښتنو ته ځواب وویل شي، په هماغه ډول خلکو ته ولیکل او په کې د  چې د
 نوښت او تازه والي اثرات نغښتي وي.

 

ه ي، چې لوستونکى یې تر پایولنې ټول دردونه، خیالونه او فکرونه په داسې ډول انځور شیوې ټ په مقاله کې باید د
چې څنګه لوستونكى له ځانه سره ساتلى او تر پایه خپله لیكنه پرې  ،ې لیكوال باید داسې مهارت وكاروي، یعنولولي

لس رښوونې شوې وي. لیكوال باید د ولوستلى شي. په لیكنه كې باید ستونزې را برسېره او د حل لپاره یې معقولې ال
لوستونكي پرې په  چې ،چې نه ډېره ساده وي او نه هم داسې سخته ،په ژبه په داسې تورو او كلماتو لیكنه وكړي

یعنې لوستونكى د داسې جملو او لغاتونو په كارولو سره حیران او بلې خوا ته یونه سي. لیکوال  ،سختۍ پوهېدى شي
 ،عام فهمه وي، و روښانه توګه لوستونكو ته ورسويښ وکړي، چې د مقالې پیغام په اسانۍ اباید له حده زیات کوښ

 رخي. البته  لیكوال د لیکلووړو جملو کې څرګندې کړي او په ټاکلې موضوع وڅ حل الرې په د ستونزوته په اشارو
 عنې یوه لیكنه باید عنوانې ونیسي یموضوع څرګندونه او پایله ده ضرور دا ارزښتونه په پام ك د ؛ چې مقدمه،اصول
 په پایله كې وړاندیزنه او د حل الرې په ګوته شوي وي. ،نه او پایله ولريوبند ،پیالمه یا مقدمه ،یا نوم

 

 پړهکې باید په بش مقاله لیکوونکي چې کوم موضوع ځان لپاره ټاکي او په هغه مقاله كې یې را نغاړي په لومړي سر
 ري.ډول ورباندې حاکمیت ول

 

 ه مطابقتپ لیکوالۍ د لیکنې؛ ده، چې ، بلکې د ولس لپاره ده، نو اړینهځان لپاره نه وایو چې لیکنه د نو په پایى کې دا
 ولري. د ولس په ژوند مثبت اثرات یله یېپا او الندې ولیکل شي تفکر او مناسب فن ښه او د لیکوال او د

 
 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Stanikzai_shir_m_laqala_de_zeala_para.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Stanikzai_shir_m_laqala_de_zeala_para.pdf

