
 
 

 

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

         
   ۰۱/۱۰/۲۰۲۰                              عبدالغفور لېوال 

 

 ؟نسل ته به موږ څنگه ښکارو لب
 
 

 ل. د ټولنې بلوغ هماغومره طبیعي او حتمي دی، لکه د ماشوم لویېدل او ځوانۍ ته رسېد
ټولنه خامخا تر ویښتیا روسته، د روښانتیا پړاو ته ننوځي. عقالنیت ته مخه کوي او د ګډعقالنیت په  

 ي. مرسته انسانمحوره تفکر ته رسیږ
 

 ي.   د ټولنې د بلوغ نښه دا ده، چې په کې )انسان( او )د انسان ښه ژوند( د فکر و عمل محور ش 
 

ښه ژوند معیار وای، نو د احمقانه شخړو او یوبل    که نن موږ ته د دې وطن د )انسان( ژوند او الپسې 
نابالغه پړاو که به نه وای. د اوسنیو نامعقولو شخړو لوبې به داسې راته ښکارېدې، لکه    ښکنځلو په

 . بالغ انسان ته، چې د دوو نابالغه ضدماره بنیادمانو شخړه او ژوبله بده ښکاري 
 

ل کفر ښکارېدل، راډیو مو د شیطان صندوقچه  شاوخوا سل کاله وړاندې زموږ خلکو ته عکس اخیست
  ...ګڼله او ټیلیفون ته مو د ابلیس په پرتوګاښ کې د پیریانو غږېدل ویل

 

 اوس هغه باورونه څنګه درته ښکاري؟ 
 

د تیارې دورې اروپایانو به هرکال د کشیشانو او کلیسا په حکم ګڼې ځوانې ښځې ځکه ژوندۍ ژوندۍ  
 . انو په باور د دوی په روح کې شیطان ننوتلی دیپه اور کې سیځلې، چې د کشیش

 

 . ننني اروپایان خپل دغه جهالت د خپل تاریخ د شرم خیرنه لکه بولي
 

په ماشومتوب کې به مو خامخا له خویندو وروڼو یا نورو همزولو سره پر لوبو شخړه کړې وي او  
اوس چې پاخه منګ ته  مخ و سر به مو پرې شکولي وي، یا به مو په ډبرو سر ورمات کړی وي.  

   رسېدلي یاست، هغه شخړې څنګه درته ښکاري؟
 

کټ مټ همدغسې به یو مهال زموږ بالغې شوې ټولنې ته ، نننی قومي، ژبنۍ، مذهبي او ماشومانه  
 . ایډیولوژیکې شخړې او ښکنځلې احمقانه ښکاري

 

او فرهنګي هڅو په  هغه مهال، چې د دې هېواد )انسان( او د انسان ښه ژوند د سیاسي ـ ټولنیزو  
 . محراق کې راشي او ټولنه فکري ـ شعوري بلوغ ته ورسیږي

 

زه باور لرم، زموږ ټولنه یومهال د انسانمحوریت او عقالنیت بلوغ ته خامخا رسیږي، خو ډېره به  
ناوخته وي او تر هغو به مو څومره یو بل سره وژلي وي؟ څومره به مو یو بل سره داړلي وي او  

   ه احمقانه شخړو یو بل ښکنځلي او سپک کړي وي؟څومره به مو پ
 

 ؟ اخ، چې هغه مهال به خپلو لمسیو ته څومره سپک، جاهل، ناپوه او بېعقله ښکارو
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