
 
 

 

 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

 
   ۲۰۲۱/ ۱۰/ ۷۱               لېوال  عبدالغفور

  

 خپله خبره په نورو پسې مه تړئ 
 

)سقراط( څخه لیکلي هېڅ پاتې نه دي. د سوکرات ژوند د ابهام د ګردلې تر شا دومره تت دی، چې د هغه    له سوکرات
 . توپیریږيپه اړه ریښتیا و درواغ سره نه 

 

هغه څه، چې پرې لږ و ډېر باور کېدالی شي، دا دي، چې اپالتون یې د بحثونو ګډونوال و او سوکرات، چې پوښتنې 
یې ډېرې کولې او بحثونه یې راپارول د استقرایي جدل په پایله کې څه علمي یا فیلوسوفیکو پایلو ته ورنږدې کېده. د  

 .وړاندې له سوفستایي هغه سره توپیر درلودپوښتنو ځوابونو دغه مېتود یې تر ده 
 

اپالتون په جمهوریت او څه نورو تیت پرک خطابو کې د سوکرات بحثونه را غونډ کړي او څه یې هم خپله پرې  
 . اضافه کړي دي. له سیاست و ټولنې ورها خوایې د ُمثل نظریه پاموړ وه

 

الې یې کښلي دي، د پوهنو د وېش نظر یې وړاندې کړی  په دې درېواړو کې ارستو منظم لیکوال او استاد و. ګڼې رس
 . دی او ډېر څه ترې پاتې دي

 

د ارستو او بیا اپالتون ګڼ نظرونه عربي ته د ژباړو له برکته خوندي دي، چې د څېړونکیو په باور ښایي له اصلي  
 .متنونو سره ډېر توپیر ولري

 

و نظریې په دوی پسې تړل شوې دي. دا د تفکر او فیلوسوفي د تاریخ په اوږدو کې د نورو له خوا ډېرې نورې خبرې ا
د تاریخ ځانګړنه ده، چې څومره لرغونې زمانې په مخینه کې شاته ستنیږو، نو دا تتیږي، چې کومه خبره د چا ده؟ د  

،  (Diogenes) هرچا چې یوه خبره خوښه شوې او غوښتي یې دي، پر خلکو یې ومني، نو خپله خبره یې په دیوژانس
 .سوکرات، اپالتون، ارسطو او نورو پورې تړلې ده

 

 .په رحمان بابا او نورو شاعرانو پورې د ګڼو شاه بیتونو تړل هم همدا منطق لري
 

خو هغه څه چې د مسخرو تر بریده کار خرابوي، په دې ورځو کې د افغانانو وجیزې دي، چې په دغو لویو نومونو 
 ...راوباسي او ورالندې ولیکي: سقراط، افالطونپورې یې تړي. هرڅوک یوه خبره له ګېډې 

 

 !دا سم کار نه دی. هیڅکله خپله خبره په نورو پسې مه تړئ، معرفت مه بې اعتباره کوئ او د فکر تاریخ مه شرموئ
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