
 
 

 

 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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 :دا وه *د موډېرنیزم په اړه یوه پوښتنه 
 
کېدو سره د هوسا   Modern یوه بشري اندېښنه او بېځوابه پوښتنه شته، چې ولې انسان د اوسني پېر له موډېرن "

] ګواکې[ زموږ نیکونو د بدوي ژوند په لرلو ډېر ډاډمن، هوسا او متوکل ژوند درلود،   کېدو پرځای ناراحته کیږي؟
 " خو نننی انسان...؟

 : دې پوښتنې ته ځواب ګڼ اړخیز دی
 

 مهمه داده، چې هوسایینه څنګه تعریفوو؟  : اول
 

د هغه په دې جوهر    انسان څومره چې هوسا کیږي، ال یې هوسایینې ته تنده زیاتیږي، د انسان د )هڅې( ماهیت  دوهم:
 .کې نغښتی، چې پر شتو امکاناتو قناعت نه کوي

 

پلویان د هرې زمانې انسان د هغې زمانې د امکاناتو په انډول،    د وجودي ــ حضوري فیلوسوفي )اېګزېستېنسیالیزم(
ه یې  وجود( والړ یا ثابت، خو د ماهیت ټاکن  -د خپل ماهیت پر ټاکلو محکوموي، المل یې دا بولي، چې )حضور

  .مستمر حقیقت دی، چې تر ټولو مهمه نښه یې ژوند دی. ژوند والړه نه، بلکې روانه او بهانده ښکارنده ده
اصلي پایله او لنډ ځواب دا دی: په هره زمانه کې ګڼ خلک داسې فکر کوي، چې تر دوی پخوانۍ زمانه ښه وه.  

ښکاري،  "ر خپلو ځانونو "ډاډمن، هوسا او متوکلزموږ هغه نیکونه چې موږ ته یې زمانه ترموږ ښه او دوی راته ت
هغوی هم فکر کاوه چې نیکونه یې ) زموږ د نیکونو نیکونه( تر دوی خوښ ول او زمانه یې د دوی تر زمانې ښه 

  .وه
 و:رحمان بابا فرمایلي و

 
 خدایه څه شول هغه ښکلي ښکلي خلک 

 ین سپېڅلي خلک ـن سپـپه ظاهر په باط
 

 کو سره نه شي ندا مې له دې خلـهېڅ خ
 ي تللي خلک ــلــلــه تــغــې هــژړوي م

 
  .رحمان بابا ته هم د خپلې زمانې خلک ښه نه اېسېدل، او د تللو خلکو او تللې زمانې ارمان یې کاوه

نوستالژیک حسرت یوازې په فرد کې نه، چې ال په ټولنه کې هم تل ژوندی دی. نوستالژیک حسرت موږ ته دا تصور  
  .وه او اوس موږ په بده زمانه کې ژوند کوو راکوي، چې تېره زمانه ښه

د نړۍ ادبیات له داسې حسرتونو ډک دي. د ادبیاتو او عرفان ځیرونکي فکر کوي، چې د انسان نوستالژیک حسرت 
  .له جنت څخه د راشړل کېدو له ورځې پیل شوی دی ان ال

 ي:   موالنا فرمای 

 
 هرکسې کو دور ماند از اصل خویش 

 ویش ــل خـصار و ـ د روزګــویـ از جـب
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 2تر  2 له  :پاڼو شمیرهد 

 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

 

ځانوژنې، له ژونده ستوماني، ډېپرېشنونه، رواني فشارونه، ناهیلۍ، ژوند ته په کمه کتل او پوچ یې ګڼل خورا لرغونې  
 .انساني غمیزې دي

پخوا اېنټرنېټ، تلویزیون، رسنۍ، او د خبرېدو راخبرېدو چټک وسایل نه ول، ځکه موږ ترې خبر نه یو، چې زموږ  
 مره ځورېدل؟ نیکونه له خپلې زمانې څو

  .د پخوانیو د ځورېدو او له زمانې څخه د خپګان نښې یوازې په ادبیاتو او هنرونو کې راپاتې دي
  .موږ وایو: د نیکه کڼاوې سپکې مه یادوه

کڼاوې درنې، بدډوله، ځورونکې لرګینې څپلکې وې، چې پخوانیو خلکو جوړولې. اوسني خلک روغتیایي سپکې، 
  .پښو کوي خورا هوسا و ښکلې څپلکې

د نیکه کڼاوې پرته له دې چې د بابا وې او بابا ته درناوی لرو، هېڅ بله ښېګڼه نه درلوده، نو ولې یې باید ښې یادې 
   کړو؟

  هو، ریښتیا! د بابا درناوی له کڼاوو سره څه اړیکه لري؟
اني ستونزو سره مخامخ  په دې کې شک نه شته، چې تیکنولوژي د انسان خپلواکي ګواښلې او انسان یې له ګڼو رو

کړی. تیکنولوژي انسان له طبیعت څخه لرې کړی دی او ژوند مصنوعي شوی دی. خو دا لړۍ او له طبیعت څخه د 
پردیتوب حس آن له هغې زمانې د انسان ملګری شوی، چې له ځنګلونو څخه راووت، خپل شرمځای یې په پاڼو یا د  

  .یې جوړه کړه، اور یې کشف کړ او لومړنۍ جونګړه یې ودانه کړهځناورو په څرمن پټ کړ، لومړنۍ ډبرینه وسله 
چې را لنډه یې کړم، انسان تل فکر کوي، چې په یوه بده زمانه کې زېږېدلی او تر ده پخواني انسانان هوسا او خوښ  

  .اوسمهالې ناکامۍ او ناتوانۍ پړه پر زمانه وراچوي ول. انسان د خپلې
وایي : زمانه خرابه ده. پخوا زمانه ښه وه. زمانه هیڅکله نه ښه ده او نه خرابه، بلکې دا موږ یو چې د زمانې ماهیت 

  .د خپلو ماهیتونو د ټاکنې په هڅه ټاکو
  .انسان چې غواړي، له خپلې ناکامۍ او لټۍ وتښتي، نو نوستالژیکو حسرتونو ته ژاړي او خپله زمانه ښکنځي

  .راتلونکې لپاره فکر و عمل د انسان د دغې ځنډنې او لرغونې ناروغۍ یوازیني درمل ديد ښې او هوسا 
  .هېڅکله مه وایئ، چې: تېره زمانه ښه وه اوس خرابه ده

  !دا ووایئ، چې: اوس زمانه تر پخوا ښه ده او باید راتلونکې زمانه تر اوس او پخوا هغې ال پسې ښه او هوسا شي
ــ ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ن ورور ښاغلي غني هاشمي وهپوښتنه د قدرم *
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