
 
 

 

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

 
 
 

  ۰۷/۰۵/۲۰۲۲         عبدالغفور لېوال 

 

 نچوړ  د ټول بشریت د تاریخي تجربو
 

انساني   نورو  او  حقونو  بشري  )قانونواکي(،  مشروطیت  )دیموکراسۍ(  ولسواکۍ  جمهوریت،  تر 
 . پردي دي ارزښتونو موټر، کمپیوټر، کامره، تیلیفون او اینترنېټ ډېر غربي او 

 

د ځینو ځینو په ژبه د غربي مفکورو دوښمنان، چې د غربي تکنولوژۍ په کارېدنه نه شرمېږي،  
جمهوریت پلوه او ولسواک وګړي او خوځښتونه ولې باید په داسې انساني ارزښتونو ځانونه غلي  

 کړي، چې د ټول بشریت د تاریخي تجربو او تمدني راکړو ورکړو نچوړ او راوتلي کوچ دي؟  
 

جمهوریت او د انسان حق له زاړه هیندوستان، بابل، مصر او ان پښتني سیمو څخه یونان و روم ته  
تللي، هلته بیا نور څه پرې ور اضافه شوي، په اسالمي پېر کې بغداد و بلخ و غزني و ماوراءالنهر  

 . و شوي ديته راغلي، له دې ځایه بیا غرناطې و اندلس ته تللي او... همداسې پر ګرده نړۍ راتا
 

د انسان د فردي ازادۍ په اړه د بودا و زردشت، کنفیسیوس و حمورابی و ابن سینا و کني و فاریابي  
و ابن عربي و ابن خلدون و روښان بایزید و خوشال و موالنا افکار هماغومره مهم دي لکه د اپالتون  

 . و ارستو و هګل و مارکس و روسو او سارتر و بل و بل
 

افغانان بش لپاره عصري  موږ  نر  و  تمدني میراث کې مو حق دی. دښځې  په ګډ  د بشریت  یو،  ر 
زدکړې، جمهوریت، ولسواکي، مشروطیت، موډېرن و مدني اساسي قانون، پارلمان و ټاکنې و بشري  
حقونه هماغومره زموږ دي، لکه د نړۍ د هر بل انسان چې دي. دا نه غربي دي او نه هم د )غربي  

 . ه مفکورې( اصطالح سمه د 
 

تکفیر داسې دی، لکه ډاروونکی خوب، چې هېڅ راز حقیقي ارزښت او شتون نه لري. ځان له دې  
کابوس څخه وژغورئ او انساني ارزښتونه له دې کبله په ځان کې مه ځپئ، چې څوک به مو تکفیر  

 . کړي یا به مو د غربي مفکورې پلویان و ګڼي
 

په خپلو تورونو او ټاپو کې ریښتیني ول، چې په  د غربي مفکورې و تکفیر ټاپه ماران به هغه وخت  
سوړو او مغارو کې یې ژوند کوالی، پر خرو او اوښانو ګرځېدالی، تورې و نیزې یې سره واروالی،  

 . برېښنا، تیلیفون، انترنت و سلګونه تکنولوژیک وسایل یې نه کارولی او فیسبوک و تویتر یې نه پېژندالی
 

په امریکا کې د چلېدونکیو تویتر و فیسبوک په لوښي کې د تکفیر و غربي مفکورې په ضد ټاپه  
ماري شرم باله نه شي، خو د افغان انسان د انساني حق، ازادۍ او ښه ژوند لپاره فکر و عمل باید  

 تکفیر شي؟ غربي مفکوره وګڼل شي؟  
 

 ، عجیبه ده وهللا
 

 !!!ځان مه سانسوروئ، غږ پورته کړئ
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