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 سرلیک: ما مخکې هیڅکله نه و لیدلی 
ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد   واحد     ژبه   دوره   
ساعته   4  کوچنۍ ډلې  2 2 2  پښتو ژبه   

 

دا معلومه ده چې تجسس د انساني استخباراتو ځانګړتیا ده مګر د مخدره توکو په دې دور کې  :لنډیز

هرڅوک په خپل ژوند کې دومره جذب شوي چې دوی د د انزوا په لور مخ په ډیریدو تمایل شتون لري: 

نورو خلکو ژوند ته پام نه کوي ، یوازې "ویپس" "د پاملرنې وړ دي ، ځکه چې د دوی د ژوند او  

بریالیتوب لپاره الهامي بیلګې دي. پرځای یې ، څو کاله دمخه ، او لږترلږه په سویلي ایټالیا کې ، د 

 چې ګونډی کوي کله چې شاوخوا ګرځي.میرمنو ډلې ممکن لیدل شوي وي څوک 

 د اړیکو مهارتونه ، پوښتنه کول ، پوهه ، ټولنیز کول.  : کلیدي ټکي

د فعالیت هدف د مخابراتو مهارتونو ته وده ورکول او پیاوړي کول دي کله چې د نوي خلکو   : موخې

سره لیدنه وشي ، د ځان ښه پوهاوي او ساختماني بین االفغاني لید له الرې چې په شریکولو تمرکز  

 کوي. 

اړه  موضوع ته د لنډ معرفي کولو وروسته ، برخه اخیستونکي باید د دوی تجربې په  : توضیحات

وغږیږي ترڅو پوه شي چې څنګه د نوي چا سره مالقات وکړي: د یو چا سره مخ کیدل ، کومې 

پوښتنې باید وکړي او کوم میتودونه چې دوی په عادت ډول کاروي ، څنګه چې دوی په تیرو وختونو  

ی په  کې د نورو خلکو سره اړیکه یا اړیکه درلوده. د دوی په کلتور کې نورمونه څه دي او څرنګه دو

کلتور اغیزه کوي. د حلقې وخت تګالره به د احساساتو غبرګون اداره کولو لپاره وکارول شي چې پیښ  

کیدی شي او ، که امکان ولري ، برخه اخیستونکي به اړتیا ولري نوټونه واخلي ، چې وروسته به  

 ترسره کړي.  کسانو ډلو ته وټاکل شي او هره ډله به انکار 2برخه اخیستونکي به د  کارول کیږي.

یو مختلف حالت به په الره واچول شي چیرې چې امکان لري د یو چا سره لیدنه وشي )په سړک کې ، 

 په ښوونځي کې ، کار کې ، په جم کې ، د محفل په جریان کې ، او نور( ، 
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پداسې حال کې چې نور هڅول شوي چې د پوښتنو ، مشورې او وړاندیزونو مشاهده کولو او برخه 

اخیستنې کې برخه واخلي چې باید نوي پیژندونکي ته وپوښتل شي ، د خپلو امکاناتو پربنسټ ، غوښتنې  

، لومړیتوبونه ، ارزونه او د مهمو شیانو په پام کې نیولو سره د بل پیژندلو لپاره. د دې لومړي مرحلې  

 وروسته ، به هر ګډونوال ته دوه خالي ورقي ورکړل شي : 

شوي نوټونو مالتړ سره ، دوی به د نورو ګډونوالو نومونه یوې کلمې سره وصل   په یوځل ، د یادونې

کړي چې د ځینې استازیتوب کوي )دا هغه څه هم کیدی شي چې دوی یې انکار کول زده کړي ، یو څه  

کې به دوی یو عکس رسم   ورقهچې اوریدل شوي ، حوصله شوي ، په معقول ډول بحث شوی( ؛ په بله 

استازیتوب کوي او نورو ته د دوی پریزنټیشن اسانوي. په نهایت کې ، دوی به په   کړي چې خپل ځان

ګډه بحث وکړي ، ترڅو هر ګډونوال د هغه څه په اړه نظر ورکړي چې هغه څه زده کړل او د نورو 

نقاشې کولی شي په مجازی میوزیم کې غوره او  ځینې  برخه اخیستونکو څخه یې هم ترالسه کولی شي.

 داخل شي.

 د کاغذ شیټونه ، کریون ، د بالک نوټونه ، قلمونه. : مواد

 د روزنې ډله ، د وخت وخت. :طریقه 

موضوع د شخصي تجربو په ویلو یا د فلمونو / ویډیو کلپونو په   : د اسانتیا کونکو لپاره الرښوونې

 ښودلو سره معرفي کیدی شي چې آنالین وموندل شي.
 

   سرچینه (APA)  :ــ

 :  ذخیره خواړو د

همکار: محرم شوی )د ښوونځي اداره ، د کډوالو ادارې ، د ځوانانو پاملرنې ادارې ، د مهاجرینو  

 اتحادیې.( 

 

 


