
 
 

 

 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

        
 ۴۲/۳۰/۲۰۲۲                 عبدالغفور لېوال 

 

 د معجزو غریزه 
 

هر انسان یوه برخه ژوند په اسطورو کې کوي. ښه به وي ووایم، د هر انسان د تخییل تومنه و ډینامیسم اساطیري 
 Spider معاصرې( فلمي اسطورې؛ غڼه پهلوانهوسونه دي. اسطورې تل زیږي او دا کیسه روانه ده. نومهالې)  

Man, زبرپهلوان Super Man, غوټ شین Hulk یا له اسمانه رالوېدلی ویجاړونکی The Terminator  یې
 .بېلګې دي

 

ماشومان له اساطیري تخییالتو سره رالوییږي، هر یو یې، ځان تر عادي انساني توانه په ورپورته ځواک کې، په لیدو  
 ...ویده کیږيلیدو 

 

 .دا غریزه لکه جنسي هغه یا ولږه و تنده داسې په بنیادم کې شته
 

زموږ دیني باور خو دا دی، چې له سپېڅلیو استازیو پرته نور انسانان د معجزې کولو وړتیا درلودالی نه شي. خو د  
ځینې ځینې یې دغه جنون په مهارت  معجزې یا لږترلږه کراماتو لیونۍ غریزه تل په بنیادمانو لېونتوب خوروي، چې  

 .د دین تر څادر الندې پټوي
 

په اروپا کې زرکلنه تیاره دوره د بېشمېره معجزو او کراماتو زمانه وه، چې اخر یې خلک ستومانه کړل. دغه معجزې  
به   واکمن سیاسي غوښتنې  بل  یا  کلیسا، کشیش  د  بیخي ګواښنده و خطرناک شول، چې  به هغه مهال  او کرامات 
ورپورې وتړل شوې. د کلیسا، کشیش یا سلطنت ګڼ مخالفین په دې نامه وژل شوي یا سوزول شوي ول، چې پالني 

 ...پاپ یا کشیش یا قدیس حضرت مسیح په خوب لیدلی، چې ورته وایي: د پالني په روح کې شیطان ننوتلی دی
چلونو سره وغځولې او د دوی استخباراتي  انګریزانو په خپلو مستعمرو کې همدا لوبې په خورا پېچلیو استخباراتي  

 . کوکریو هم ورڅخه زده کړې
 

په دې ورځو کې د ګاونډ شیخان، استخباراتي مسخره مفتیان، چغن خطیبان او ان لیډران په معجزو راغلي دي. هره  
تیلیفون راکړی شپه خوبونه ویني؛ یو یې د حضرت موسی ع ځان مینځلو ته ناست وي، بل ته حضرت آدم ع له جنته  

وي، یو بل یې بیا په یوه ساعت کې دوه درې زره کیلومټره مزل کړی وي، د مسلمه امت سل ستونزې یې ورحل 
کړې وي او د سترګو په رپ کې بېرته خپلو مخلصو مقتدیانو ته راستون شوی وي او په موعظه بوخت وي... خبره  

لیدلی وي، چې هو به هو د  څښت - العیاذباهلل  -تر دې هم وړاندې تللې، ځینو یې   ن یا یې رسول مبارک په خوب 
 :استخباراتو پوځي تبلیغاتي اعالمیې ورته لولي. څه شیان یې بیخي عجیب دي

 

اول ټول خوبونه پښتانه شیخان ویني، په پښتو لګیا وي او الندې ورته ناست پښتانه ورته لوګی لوګی کیږي، چې دا  
 ولې؟  

 

 .معجزو ویډیوګانې ثبتیږي او په پراخه پیمانه په ټولیزو رسنیو کې خپریږيد ټولو خوبونو او درواغجنو 
 

 د خوبونو محتوا، خامخا، له یوه اړخه په افغانستان پورې تړلې وي، خدایزده دا ولې؟  
 

 ... درېیمه دا چې د یوه لوی ملت نن او راتلونکې له همدې خوبونو او استخباراتي معجزو سره بدلیږي رابدلیږي
 

اسطورو او اساطیري تخییالتو څېړونکي دې په نومهالې زمانه کې دغه خوبونه خامخا وڅېړي، ښایي نویو پایلو  پر  
 .ته ورسېدالی شي
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