
 
 

 

 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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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۴۰/۴۰/۲۰۲۲                 عبدالغفور لېوال

 
 

 د تفکر تکفیر 
 

 و: موږ ولې د ډېر هوښیار بنیادم په اړه وای
 

 څه کافر سړی دی؟  
 

 :یا
 

 داسې کافر ماشین یې جوړ کړی، چې پخپله کور جارو کوي؟  
 

 :یا
 

 داسې کافر ماغزه پرې سواره دي، چې مه یې کوه پوښتنه؟ 
 

چا او ولې، له عقالنیت او فکر څخه د راپنځول شوي تکنیک او پوهې سره هممهاله زموږ خولې ته د کافر نوم رازده  
 کړی دی؟  

 

 آیا ټول فوق العاده یا خارق العاده کارونه کافران کوي؟  
 

 یا هر هغه څه چې زموږ له عقل و فکره لوړ دي راته کفر یا د کافر کار ښکاري؟  
 

 .نیو ادبیاتو کې دود اصطالحات دي، چې په اړه یې جدي پوښتنې شته او باید ځواب یې ولټول شيدا زموږ په ورځ
 . ځله فکر او د هغه مشتقات ذکر شوي دي ۴۷۹ځله د فکر کولو حکم شوی او  ۱۷په قرآن کریم کې شاوخوا 

 

ورڅخه ویریږي؟ د تفکر بنسټونه پر نوره نړۍ کار نه لرم، خو په افغانستان کې ولې تفکر تکفیر شوی دی او ټول  
 !!! کفري ګڼل کیږي او د فکر بیان خو توبه

 

فکر پوښتنې زېږوي او عقالنیت پیاوړی کوي، ښایي موږ پوښتنو ته له ځواب ویلو ویریږو او یا یې د ځواب ویلو  
 . توان نه لرو

 

 .سرغړونه راپنځويد تفکر د تکفیر یوه بل دلیل دا هم دی، چې فکر د انسان په ګټه بغاوت او 
 

دا د انسان ځانګړنه ده، چې غواړي ښه ژوند ولري. په انسان کې د دغې غوښتې وژل بیخي ناشوني دي، تاسو یوازې  
 .هغه مهال د انسان د ښه ژوند هڅه وژالی شئ، چې ټول انسانان ووژنئ

 

 له دغې غوښتنې سره پخال شو؟  اصلي خبره دا ده، چې څنګه، د معنوي ارزښتونو له ساتلو سره سره، باید د انسان
 

 . د انسان د ښه ژوند د هڅې له منځه وړل، مطلق ُرهبانیت ته د هغه سقوط دی او ُرهبانیت ته د انسان سقوط منع دی
 

د انسان د ال ښه ژوند لپاره هڅه تر هرڅه وړاندې تفکر ته اړ ده، ځکه موږ باید په دې اړه راپنځېدونکیو پوښتنو ته 
 .ځوابونه ومومو
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د انسان د ښه ژوند یو اړخ دا دی، چې هغه باید ټول ساینسی او ټولنیز علوم زده کړي، خپله سیاسي اراده وکاروي، 
خپل واکمن په خپله رایه وټاکي، د کار او تولید لپاره باید الره هواره کړي او د وګړي د هوسایېنې لپاره باید د ټولنې 

 !د پرمختګ الرې هوارې کړي
 

 .له فکر او تفکر څخه راوالړیږيخبره ټوله 
 

یوه مهمه تاریخي پوښتنه دا هم ده، چې ولې تر هغه روسته چې ختیزې نړۍ ته د لویدیځ ښکېالک رامخه شوه، په  
اسالمي هېوادونو کې لوی مفکرین لکه ابن سینا، البیرونی، فارابی، ابن رشد، ابن عربی، شیخ شهید سهروردی او  

 ه بغداد کې د دارالحکمه په شان د تفکر د ژباړې یو بنسټ جوړ نه شو؟ نور راپیدا نه شول او ان پ
 

ښکېالکګرو په تېره بیا انګریزانو د فیلوسوفي، تفکر او تعقل ضد اړخ پیاوړی کړ، ویې هڅاوه او ویې لمساوه، چې  
 . تفکر تکفیر کړي

 

ژي رامنځته کولو هڅه وکړو،  هغوی خپله تکنولوژي پر موږ خرڅوله، خو په دې اړه یې، چې خپله دې د تکنولو
بندیز ولګاوه. دا یې د کفارو کار وګاڼه او ځکه خو موږ ته هر علمي، ساینسي او تکنولوژیک کار، چې له فکر او  

 .تفکر سره اړیکه لري د )کافر( کار ښکاري
 

وسیقي و هر ښکېالک موږ ته فیزیک، کیمیا، بیولوژي، ان پرمختللي ریاضیات او ټولنیزې پوهنې، ارواپوهنه و م
 .هغه څه چې له تفکر سره اړیکه لري، کفري فنون و نومول او موږ یې ترې بې برخې کړو

 

ښکېالک زموږ له فکر کولو او تفکر څخه ویریږي. د ریښتینې آزادۍ اصلي ځواک د خپل فکر پر بنسټ د خپلې 
 .چې دا ټول موږ تکفیر کړي ديخیټې مړول او د خپل انساني ژوند د شرایطو د ښه کولو لپاره فکر وعمل دی، 

 

  :نو
 

 فاعتبروا يا أولي األلباب 
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