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

        
                                                   ۰۱/۴۰/۲۰۲۱                عبدالغفور لېوال  

             

   

 شعر و شراب 
 

 پوښتنې  ېپېښې، دو  ېدو 
 

 .مشاعره وشوه او په ګاونډ کې د شرابو تولید پیل شو
 ي: دا دوه خبرونه دي، چې دیالېکتیکي پوښتنې یې زېږولي د 

 

  :اول
 

له جدلي   د سوکرات  مانا.  په  د مناظرې و مباحثې  ده،  یوناني کلیمه  پېژندنه؛  )دیالېکتیک( ساده  د 
فیلوسوفیکو نظریو ترمنځ ګډې پوهنیزې    بحثونو را پیل شوې او په اصطالح کې د دوو سره متضادو

 ه. پایلې ته د رسېدو هڅه د 
 

  م:دوی
 

ورځې په نرخ خرڅېدونکیو، له هنري  ږي، چې په عامه مشاعرو کې ځینو طنزي او د  ـشکایت کی
او چیغې و سورې ورته وهل کیږي.   ډېر السونه پړکیږي  ته  تشو، عام پسنده نظمونو  ارزښتونو 
فکرهستوونکي او هنر پنځوونکي شاعران په داسې مشاعرو کې شعر نه وایي، ځکه پوهیږي، چې  

   اورېدونکي یې څوک دي؟ 
 

 ه: په دې اړه دیالېکتیکي پوښتن
 

ته ښایي، د عامه ذوق ټیټو پوړونو ته ورکوز شي او که نه د متعالي او لوړ هنر په پنځولو    هنرمند 
   عامه ذوق ورلوړ کړي؟ 

 

 . د تیړینګ تیړینګ تیړینګ سندره یو میلیون خلک اوري او د ایوب استاد په غزل څوک نه پوهیږي
 

  : درېیم
 

  . دوه ولسونه دي، یوه مدرسه، یو یې کتاب، یو یې مفتي
ه ولس کې د شرابو تولید ته الر هواروي او ولس ته فتوا ورکوي، چې دا یې په ګټه ده. ولس  په یو

 . هم خوښ دی 
 

واکسینوونکې   ټوپک ورکوي، چې  ته  په بل ولس کې ځینو  مفتي  همدا مدرسه، همدا کتاب، همدا 
 ي.  مېرمنې ووژني او ماشومان په بم والوځوي. دا بل ولس ورته خوښ دی، چې جهاد کو 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 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 
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 : ې اړه دیالېکتیکي پوښتنهپه د
 

   د ولسونو په شعور کې توپیر دی، که د مدرسې، کتاب او مفتي په مهارت کې؟ 
 

 .زه کوم نظر نه لرم، یوازې غواړم پوښتنې راپورته کړم
 

د هنر و ادب مبصرین دې پر یوې او د ټولنپوهنې و سیاست مبصرین دې پر دې دوهمې پوښتنې  
 .خپل علمونه وآزمویي

 

 :یادونه
 

 .ښکنځلې و سپکاوی ښه کار نه دی 
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