
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۶/۰۳/۲۰۲۲                 عبدالغفور لېوال 

 

 
 د دیوجانس او الکساندر 

 

 سېمبولیکه کیسه 
 

 
 

مکدوني الکساندر د کلبي دیوجانس )دیوژن( لیدو ته ورغی، چې په یوه خټین کندو کې اوسېده، هغه ورځ دیوجانس 
 :الکساندر ورته وویللمر ته ناست و. 

 

 ایا څه ته اړتیا لرې، چې له ما یې وغواړې؟  
 

 : دیوجانس ورته وویل
 

هو، زما د لمر له مخې لرې شه! ته چې راغلې زما او زما د لمر ترمنځ سیوری شوې، زه غواړم مخامخ خپل لمر 
 ...ته کینم

 

 .تفسیر شوې نه دهد دیوجانس او الکساندر دغه سېمبولیکه کیسه ال هم موږ ته سمه 
 

 .ویښتیا دا ده، چې انسان د خپل عقل او مطلق حقیقت تر منځ اړیکه مخامخ کړي
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 2تر 2 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

 

ډېره بده حقیقت پلټنه دا ده، که تاسو په هغه چا پسې روان یاست، چې تاسو حقیقت ته نه رسوي، بلکې د خپلو ګټو په  
 .کږلیچونو کې مو سرګردانه کوي

 

تاسو ته وایي، چې تاسو حقیقت، جنِت موعود او فالح ته رسوو، خو دوی په دغه  دوی د حقیقت قاچاقبران دي، دوی 
په تاسو هغه   او  دروغجنه دعوه کې خپلې سیاسي ګټې نغښتې وي، واک غواړي، ځواک غواړي، ډوډۍ غواړي 

 . باورونه و احکام پلوري، چې ده پخپله له خپلو خرافي خیاالتو څخه تراشلي دي
 

خدمات کوالی نه شي، بلکې د باورونو په زور انسانان زبیښي، دا خورا ګواښمن زبېښاک  دغه خلک کار، تولید او  
 . دی

 

او   له ښوونځیو  نه پرېږدي،  ته مو  دوی ستاسو په سترګو تورې پردې اچوي، جاهل مو ساتي، پوهنې و زدکړو 
 .وګورئپوهنځیو کرکه لري، ځکه ستاسو له پوهېدو ډاریږي، دوی نه غواړي تاسو لمر مخامخ 

 

دوی وایي : ستاسو سترګې د لمر د لیدلو وس نه لري، ستاسو په سترګو باید د حجاب تورې پردې خورې وي او موږ  
 به درته وایو، چې لمر څه دی، رڼا څه ده او ځال یې څومره ښه ده؟ 

 

 خواړه او اوبه راکړئ او د دې لپاره چې د لمر په اړه زموږ خبرې وړیا نه دي، نو تاسو موږ ته واک، ځواک، 
 

 ...که تا ورته وویل: اجازه راکړه چې لمر په خپلو سترګو ووینم
 

 .نو درته وایي: دا لویه ګناه ده، هرڅوک لمر ته کتالی نه شي
 

تاسو باید پېړۍ پېړۍ د دوی استبداد وزغمۍ، خپلې وینې پرې وڅښئ، خپلې غوښې پرې وخورئ او د دوی تر تورو  
ګې ړندې وساتئ، چې ګناهګار نه شئ، په دې وعده چې دوی به تاسو د حقیقت تر شا شنو سرو  پردو الندې خپلې ستر

 .باغونو ته ورسوي
 

 !ویښتیا همدا ده، چې تاسو دوی ته وویالی شئ
 

 لرې شه! غواړم مخامخ لمر ته وګورم، 
 

 غواړم رڼا په خپلو سترګو ووینم، 
 

 . غواړم په خپله پوه شم
 

 .مطلق حقیقت ترمنځ )واسطه( په کار نه دهزما د خپل نړۍ لید او 
 

 .رڼا ته په خپلو سترګو د ورکتلو هڅه، له رڼا څخه انکار نه دی
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