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 د ډول غږ او تکنالوژي 

 

 »انسان« لومړیتوب دی 

 
ځیږ او غیرتي سړي خپله مېرمن پر خره سپره کړې وه، روان وو. له څېرمه کلي یې د ډول غږ تر غوږو شو، د 

 سړي غیرت راوځوښېده، ښځه یې وپوښتله: ته یې هم اورې؟  
 

 .وېل: هو
 

 سړي خپل څادر د مېرمن له غوږو تاو کړ. وېل اوس یې اورې؟  
 

 .ښځې وېل: هو
 

سړي خر په منډو کړ، چې له سیمې ژر تېر شي، خر ناړامه و، ښځه یې وغورځوله او ژوبله شوه. یرغه خره د  
ه د  هماغه کلي خواته ورمنډه کړه، چې ډول په کې غږېده. خر مخکې و سړی ورپسې، ښځه ترې ړنګه بنګه ژوبل

 . الرې منځ کې پرته پاتې شوه
 

 ...خو د ډول غږ ال هم ټولو اورېده 
 

نومهالی )معاصر( تمدن د ډول غږ دی، چې که ورسره عقالني تعامل ونه کړالی شو، نو د هغه سړي کیسه را  
 .پېښېدالی شي

 

 څه مانا؟  
 

ولسواکۍ والړ سیاست، بشري حقونو او له دننه څخه  نومهالی تمدن د پوهنې )علم(، انسانمحوره تفکر، تکنولوژي، پر  
 . راجوړکړي اقتدار یوه مجموعه ده، چې که یو درته راورسېده نو دا ټول ورسره راځي

 

 .هیڅوک دا کړالی نه شي، چې یو ومني او دا نور بېرته وشړي
 

ټولنیز تعامل په راز هغوی پوهېدالی تکنولوژي د علمي انقالب په برکت تر دې بریده راورسېده. له تکنولوژي سره د  
شي، چې د علمي انقالب شرایط وپېژني. علمي انقالب هغه وخت را منځته شو، چې )انسان( د پاملرنې منځټکی شو. 

 . یعنې دا فکر رامنځ ته شو، چې )انسان( لومړیتوب دی، نه کلیسا و کشیش و پاپ
 

نسان ښه ژوند د هغه له ویښتیا او روښانتیا سره تړلی و، ویښتیا  د علمي انقالب منطق د انسان ښه او هوسا ژوند و. د ا
او روښانتیا هره ورځ انسان بدالوه. انسان څومره چې پوهیږي هماغومره بدلیږي او نور بدلوي. علمي انقالب انسان  

نوې غوښتنه   پوهاوه، ځکه خو بدلېده. بدلېدونکی انسان مخ ته روان و او والړ پاتېدالی نه شو، هره ورځ نوی فکر،
 .او نوې هڅه

 

په خپلو حقونو د پوهېدو پرمختګ )د .  انسان په دې توګه د نوښت حق غوښت. د نوښت حق له پوهېدلو سره تړلی و
 .بشري حقونه نړیواله اعالمیه( رامنځته کړه او خبره ټولنیزو قراردادونو ته ورسېده
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مسئولتیونو او صالحیتونو د پېژندنې لپاره خپله ځان ته قوانین جوړ کړل او  پوه، لوستي او روښانه انسان د خپلو  
 . حقوقي اراده عملي کړالی شي او فردي خپلواکي ولري -ولسواکي یې خوښه کړه، چې پر بنسټ یې خپله سیاسي 

 

 : منطقي پایله
 

انترنېت، موټر، ماشین، برېښنا، تېلیویزیون، که تکنولوژي راځي، نو ورسره به دغه ټول ارزښتونه راځي. که تیلیفون،  
بانک او نور غواړو، نو بشري حقونه، د ښځو تعلیم، اساسي قانون، ولسواکي، سیاسي اراده، انتخابات، طبیعي علوم،  

 . پوهنتون، ښوونځی، علمي طب، ټولنیز قرارداد، مسئول او ځواب ویونکی حکومت دا به ټول راځي
 

 .انسان موډېرن )انسان( دی او موډېرن انسان خپل هوسا ژوند له کلیسا و کشیش څخه نه قربانويپه تکنولوژۍ سنبال  
 .یوازې په مرګ میین بنیادم تکنولوژي نه خوښوي. دی غواړي ژوند وکړي او ښه ژوند

 

یې باید  اوس مهالی تمدن هغه څراغ ته ورته دی، چې تاسو یې وژلی نه شئ، یا باید خپلې سترګې ړندې کړئ او یا  
او  توانمندۍ  او ستاسو  ته ستاسو حقونه، ستاسو غوښتنې، ستاسو هڅې  تاسو  دا څراغ  ټولې رڼا سره وزغمئ.  له 

 . ظرفیتونه هرڅه درښیي
 

 . تاسو )انسان( یاست! او انسان )مهم( دی : دا څراغ تاسو ته وایي چې
 

 .انسان د هرې ټولنیزې هڅې )مرکز( دی او انسان د هستۍ )مانا( ده
 

ې څراغ رڼا، تاسو باالخره دې پایلې ته رسوي، چې باید د ښه ژوند لپاره پخپله پرېکړه او انتخاب وکړئ، بل  د د
 .څوک یا څه ستاسو لپاره انتخاب و پرېکړه کړالی نه شي

 

څراغ روښانه دی، مه یې د وژلو هڅه کوئ، مه خپلې سترګې ړندوئ، بلکې له رڼا سره روږدي شئ او دې رڼا ته  
 .ه، ارزښتونه او ښه ژوند وګورئخپل حقون

 

 .بله الره نه شته
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