
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
۴۰/۷۰/۲۰۲۲                              لېوال عبدالغفور

  

 
 څه چې زغمو دا اصلي حالت نه دی 

 
 

هغه ناورین چې پر افغان انسان تیریږي، د خدای امر ځکه نه دی، چې خدای پخپله د خپل حالت د بدلون حکم کړی  
 ی. د
 

 .سپارتاکوس" خو پېژنئ، هاغه د رومي مرییانو د تاریخي قیام مشر درته ښیم"
 

کاله مخکې، د روم د ګالدیاتورانو د یوه ستدیوم په تلخونه کې د نورو مریي جنګیالیو تر    ۱۱۱سپارتاکوس، تر میالد  
 :څنګ په زنځیرونو تړلی و. خپل څنګ ته بل تړلي جنګیالي غالم ته یې وویل

 

 .ده، چې موږ ژوپیتیر ) د رومیانو خدایګوټی( غالمان هست کړي یودا دروغ ــ 
 

 : بیا یې ورته وویل
 

  .زموږ د غالمۍ راز دا دی، چې ګومان کوو، بلکې باور لرو، چې موږ غالمۍ ته زېږېدلي یو»
  .موږ یې په غلطه تلقین کړي یو، چې موږ بشپړ انسانان نه یو

 «  !دیدا د اشرافو کار دی، حقیقت داسې نه 
 

د سپارتاکوس پاڅون له همدې څو جملو پیل شو، په لکونو مرییان ورپسې شول، پاڅون کلونه وغځېد. لکونو مرییانو  
  !له خپلو خاوندانو څخه تېښته زده کړه او دا شعور یې تر السه کړ، چې د دوی )غالمي( د خدای غوښتنه نه ده

  .جهل زنځیرونه په لوی الس په خپله غاړه، السونو او پښو کې اچويانسانان د تکفیر له ډاره د غالمۍ، خرافاتو او 
موږ ورو ورو دا منو، چې زموږ نجونې د زدکړو حق نه لري، موږ د خپل مخ او څېرې خاوندان نه یو، موږ د خپلو  

  !جامو، فکر او وینا واک نه لرو
 :موږ ته د روم د غالمانو په شان ویل کیږي، چې

 

 وکړ،که چا آزاد فکر 
 

 که چا د تکفیریانو ټول احکام ونه منل،  
 

که چا بل ډول وینا وکړه، بل ډول فکر یې وکړ او د خپلې وینا، څېرې او زدکړې، ډوډۍ، تولید او کار پوښتنه یې  
 !!!وکړه، نو باغي دی او د باغي )سر وهل( فرض دي 

 

 !!!سر یې باید ووهل شي
 

لکه د روم غالمانو چې فکر کاوه، ژوپیتېر دوی له ازله غالمان پیدا کړي  موږ د همدغه باور غالمان یو، کټ مټ  
 . او اشراف یې د دوی باداران هست کړي دي

 

کاله وړاندې د سپارتاکوس پاڅون وځپل شو، خو د هغه الندې جملو د تاریخ په داالنونو کې انګازې    ۱۱۱تر میالد  
 :کولې
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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

 

 " !خدای داسې نه دي ویلي چې موږ دې د خپل بدن، فکر او وینا اختیار ونه لرو"
 

 "! زموږ غالمي زموږ اصلي حالت نه دی"
 

نارو او انګازو د تل لپاره مرییتوب پای ته ورساوه او انسان ته یې  تر دې، چې د منځنیو پېړیو په پای کې همدغو  
 . فردي ازادي ور زده کړه

 

 .سپارتاکوس شاوخوا اتلس یا نولس پېړۍ روسته بریالی شو
 

د افغان انسان د مرییتوب زمانې ته، د یویشتمې پېړۍ په تلخونه  !شته په موږ کې کوم سپارتاکوس، چې موږ ته، هو
 : ې، چکې راچیغه کړي

 

 ! دا ناورین زموږ اصلي حالت نه دی
 

 ! موږ یې باید بدل کړو
 

دا چې د خپل مخ و څېرې، د خپل تعلیم و تحصیل، د پوهې د زیاتولو، د بیان، د خپلې سیاسي ارادې خپلواکي دې ونه  
 ! لرو، دا د خدای امر نه دی

 

 !!!آهای
 

 شته څوک؟
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