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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

۲۰۲۱/۰۱/۰۵

بارز بارز

فرهنگ چیست؟!
فرهنگ یعنی :بدون اجازه ی کسی از او فیلم و عکس نگیریم.
فرهنگ یعنی :میزان درآمد و حقوق دیگران به ما ربطی ندارد .و پرسیدن آن عیب است.
فرهنگ یعنی :کسی در گوشی خود عکسی به ما نشان داد عکس های قبلی و بعدیش را نبینیم.
فرهنگ یعنی :لهجه ی دیگران را مسخره نکنیم.
فرهنگ یعنی :خودت را صاحب نظر ندانی تا رسیدی به کسی در مورد مدل مو و رنگ مو آرایشش و چاقی و الغری او
نظر دهی.
فرهنگ یعنی :تا از خانه کسی بیرون آمدیم و در را بستیم شروع نکنیم به بدگویی و غیبت از میزبان.
فرهنگ یعنی :دوستهایت را در برابر دوست جدید فراموش نکنید
فرهنگ یعنی :آشغال و کثافات را از موتر دربیرون سرک و یا کوچه نریزیم.
فرهنگ یعنی :از دوربین دروازه خانه ما ویا پشت شیشه کلکین رفت و آمد همسایه ها را چک نکنیم.
فرهنگ یعنی :وقتی کسی برای ما تحفه خرید سریع قیمت آن را نپرسیم.
فرهنگ یعنی :به خاطرپارک کردن موتر پول تکس آنرا فرار ندهیم.
فرهنگ یعنی :رعایت نکردن قوانین رانندگی نشانه ی زرنگی ما نیست .یعنی دیر رسیدن بهتر است از نا رسیدن.
فرهنگ :یعنی در امورات شخصی کسی مداخله نکنیم.
فرهنگ :شیطنت و احوال بری را از خود دور سازیم.
فرهنگ:احترام به بزرگان و شفقت و محبت به خورد ساالن را بیاموزیم.
فرهنگ :از هم پزیری سخنان زن و شوهر بین هم.
فرهنگ :هیچگاه خود را برتر از دیگران ندانستن .و تحصیالت خود را به رخ دیگران کشیدن که عیب بزرگ است.
فرهنگ :احترام به سخن گفتن ،داشتن و مراعات کردن نوبت در گپ زدن.
فرهنگ:شنونده خوب بودن به های طرف مقابل حتی کوچک هم باشد.
فرهنگ :نظافت و پاکی کوچه گزر دفتر و اداره و رسیدن به خود و لباس پاک و نظیف و محیط زیست.
بخاطر خود ما و نسل آینده و بعد از ما فرهنگ سازی نمایید زیرا انسانهای دارای علم و فرهنگ عالی هرگز شرمنده
جمعیت نمیشوند فرهنگ سازی زیباست.
فرهنگ یعنی دوری از حسادت رقابت ها احترام به بزرگان شفقت و مهربانی به خوردان یعنی زن و شوهر بهم احترام
داشتن و پزیرفتن خواهشات و سخنان همدیگر فرهنگ یعنی گزشتها در زندگی شخصی و اجتماعی.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

در آخرین تحلیل فرهنگ به معنی ادب ،تربیت ،دانش  ،علم و معرفت ،آداب و رسوم ،هنر ها و سنت های مخصوص یک
جامعه است.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

