
 
 

 

 1تر 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 ۱۰/۰۲/۲۰۲۲                    ایناصراور انتخاب:

 

 

 فرهنگ چیست؟ 

 فرهنگ یعنی: مداخله در حریم خصوصی دیگران را حق خود ندانیم 

 فرهنگ یعنی: بدون اجازهٔ کسی از او فلم و عکس نگیریم 

 فرهنگ یعنی: اندازهٔ معاش و عواید دیگران به ما ربطی ندارد و پرسیدن آن عیب است 

 ش را نبینیم فرهنگ یعنی: کسی در تیلفون خود عکسی به ما نشان داد عکس های قبلی و بعدی ا

 فرهنگ یعنی: سن دیگران را بدون ضرورت نپرسیم و لهجهٔ دیگران را مسخره نکنیم 

 فرهنگ یعنی: خود را صاحب نظر ندانیم تا در مورد مدل موی، لباس و چاقی و الغری دیگران نظر دهیم 

 غیبت از میزبانفرهنگ یعنی: تا از خانه کسی بیرون آمدیم و دروازه را بستیم شروع نکنیم به بدگویی و 

 فرهنگ یعنی: دوستان را در برابر دوست جدید فراموش نکنیم 

 فرهنگ یعنی: کثافات را از موتر به سرک و یا کوچه نریزیم 

 فرهنگ یعنی: وقتی کسی برای ما تحفه داد قیمت آن را نپرسیم

 فرهنگ یعنی: در امورات شخصی دیگران مداخله نکنیم 

 یطنت و احوال بری را از خود دور سازیم فرهنگ یعنی: غمازی، سخن چینی، ش

 فرهنگ یعنی: هیچگاه خود را برتر از دیگران ندانیم و تحصیالت خود را به رخ دیگران کشیدن عیب بزرگی است 

 فرهنگ یعنی: به احترام سخن گفتن و مراعات کردن نوبت در سخن گفتن

 م باشد فرهنگ یعنی: شنونده خوب بودن به سخن های طرف مقابل ولو کودک ه

 شفقت و مهربانی به خوردان  ٬فرهنگ یعنی: دوری از حسادت، رقابت ها و احترام به بزرگان 

 زن و شوهر بهم احترام داشتن و پذیرفتن نظرات و سخنان همدیگر  فرهنگ یعنی:

 فرهنگ یعنی: گذشتها در زندگی شخصی و اجتماعی 

عرفت، آداب و رسوم، هنر ها و سنت های مخصوص در آخرین تحلیل فرهنگ به معنی ادب، تربیت، دانش، علم و م

 یک جامعه است 

 بخاطر خود و نسل آینده فرهنگ سازی نماییم زیرا انسانهای باعلم و فرهنگ عالی هرگز شرمنده جمعیت نمیشوند 

 تکزاس ۲۰۱۷فبروری  ۷ناصراوریا *  انتخاب:

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/oria_n_farhang_chist.pdf

