
 
 

 
 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
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

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

 

 ۲۲۰۲/ ۲۰/ ۰۱                            غفور لېوالدالعب

 فکري توپانونه 
 

  .پر زمکه، توپانونه او بادونه، د سړې او تودې هوا د څپو تر منځ د ټکر له امله رامنځ ته کیږي
عقیدت او تاوده عقالنیت تر منځ د ټکر له کبله فکري توپانونه د انسان په اروا او شعور کې هم، د کنګل شوي خرافي  

 .راپورته کیږي
 

پېړۍ پېړۍ باور و، چې زمکه د غوایي پر ښکر والړه ده، غویی پر یوه کب والړ دی او کب په اوبو کې روان دی،  
  ...هرکله چې کوم مچ د غوایي په پوزه کې وبنګیږي، نو غویی سر وخوځوي، بیا نو زلزله پېښه شي

 ي: د مدحي قصیدو نوموتی شاعر فرخي ویل
 

 رو جهد گه رزمتـی ف ـاهـاو ز مـگ
 گر تو زمین را ز نوک نیزه بخاری 

 

خبر نه یم، چې دا ایډیولوګ شوی روایت چا او څه وخت رامنځته کړی؟ خو کوپرنیک و ګالیلو د عقالنیت په مرسته 
 ...راڅرخي او د علم کیسې څه نورې ديدا وزباتوله، چې نه! زمکه پرخپل چورلیز او لمر 

 

هغوی چې د غوایي او کب پر روایت ایمان راوړی و، کوپرنیک او ګالیلو یې کافران وګڼل، خو هغوی چې عقالنیت  
 .غوره ګاڼه ورو ورو یې دا کیسه ومنله

 

وړتیا  (Updating) خرافاتي عقیدت هغه مهال کنګل کیږي، چې د عقالني تجربو او تفکر پر بنسټ د نوي کېدو
 .وبایلي او ځای پرځای ودریږي، په سپېڅلي باور بدل شي او یخ یې ووهي

 

عقالنیت د روانو تودو اوبو په شان دی، د نویو علمي تجربو له لوښي سره سم بڼه بدلوي او هیڅکله ځای پرځای نه  
 .دریږي

 

له مزله ځان نږدې کوي، که څه هم وررسېدل  بشپړ حقیقت په الیتناهي کې یوه ځلنده رڼا ده، چې بشریت ورته په مز
 .ناشوني ښکاري، خو ورځ تر بلې یې رڼا زیاتیږي

 

هغوی چې دغې رڼا ته د ورنږدې کېدلو له ګناه ډاریږي، د اسمان څکالو )خفاش( په شان د تیارو کومي ته ځان  
 .ورکاږي
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