
 
 

 

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

 
 
 

 ۲۲/۱۱/۲۰۲۲                          عبدالغفور لېوال 
  

 
 رنگارنگ مقابلې 

 
 

په افغان ټولیزو رسنیو کې د متحجر او مودېرنیست، دیموکرات و مستبد، دغه قوم و هغه قوم، یو  
اقلیت، فدرالیست و ضدفدرالیست ... جګړې  مذهب و بل مذهب، هغې ژبې و دا سیمې، اکثریت و  

 روانې وې، 
 

 .وو خونړۍ جګړه هم ونښته اوس نوې نوې په کې د ښځینه و نرینه 
 ! مبارک شه

له یوې خوا د دین او فرهنګ په نامه ښځدوښمني د ښځو په وړاندې تر سادیستي ناروغۍ، کرکې و  
)له ښځو د   Gynophobiaوو جهالت افغاني ټولنه د ژېنوفوبیا  عقدې رسېدلې ده.د متحجرو نرینه 

  نرینه د ښځې له شتون سره په عذاب ویرې رواني عقده( زمانې ته ورپرېوستې ده. د دې وطن واکمن 
 . دي. فکر کوي د ښځې، شتون، خوځېدل، غږ او څېره هرڅه ګناه ده او کفر

 

له بلې خوا د فیمینیزم تر نامه الندې د نرینه په وړاندې له عقدو ډکې کرکې د افغانستان د شخړو ډګر  
هماغسې، چې دین، جمهوریت، ولسواکي، سیکولریزم او نور ایزمونه پېژندل شوي   .ته په ننوتلو دي

فنه  نه دي،  څوک  هم  هنر،  یمینیزم  کار،بشرپوهنې،  تولید،  اقتصاد،  عقیدې،  فرهنګ،  له  او  پېژني 
اصالحي تفکر د اړیکو په پېچلې    -ارواپوهنې، پیداګوژي او چلندپوهنې سره د دغه ټولنیز فکري  

 .پوهیږي معادله نه 
 

له خوا تولیدیږي،    - د ځینو فیمینیستانو    - التراوسه، چې لږ و ډېر تش په نامه فیمینیستي روایتونه  
ښکنځنه، د ښځولۍ سپکاوی او د ځان کم ګڼلو عقدې دي. )ښایي ښه روایتونه هم پنځېدلي وي،  نارینه 

 دي(  خو موږ لیدلي نه 
پېژنو، هرڅه په جګړه او شخړه  موږ خبرې اترې، استدالل، علمي بحث، ګفتمان او دیسکورس نه 
 . پیلوو، هر )ایزم( په ښکنځلو پرانیزو او هره عقیده په وینو خړوبوو 

 

 .عقالنیت او زغم څخه پردي کړي یواوږدمهالي بحران، محرومیت او ولږې ریښتیا چې له منځالرۍ، 

 موږ ولې د دې هرڅه په اړه علمي بحث ته نه سره کېنو؟  
 

 موږ ولې د دې ټولو فکري نهضتونو په ریښه، تاریخچه او فیلوسوفي ځان نه پوهوو؟  
 له دې ټولو یې تېر، که دا کړالی نه شو، نو ولې ښکنځلې او یو پر بل تاوتریخجن ژبني ډزونه کوو؟  

 

 .کاوي د ځانساتنې هنر خو باید ولروکه د پوهنیز سپیناوي هنر نه لرو، له سپ
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