
 
 

 
 2تر 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 نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

  
           

 ۲۷/۱۱/۲۰۲۲                 عبدالغفور لېوال 

 
 

 ولې
 

 ږو؟ ېـ له تکفیره ډار
 
 

  .دا لیکنه له خلکو ګیله نه، بلکې د افغاني ټولنې د اوسمهالې چلندپوهنې یوه پیداګوژیکه زیانپېژندنه )اسیب شناسي( ده
ښیي، چې سادیسم )بلځورونه( او مازوخیسم )ځانځورونه( د تمایالتو په بڼه لږه و ډېره په  ځینې ارواپوهنیزې څېړنې 

 .هر انسان کې شته
 

په هیومانیستیکو او ټولنیزو اخالقو والړ روزنیز علوم وایي، چې سالمه ټولنیز چاپېلایر، هنر، ادبیات او تر ټولو ډېر 
غو تمایالتو د فوران، زیاتېدو او له تعادل څخه د وتلو مخه  کورنی عاطفي او ښه چلند و چاپېلایر کړالی شي د د 

 . ونیسي
 

زموږ ټولنه له دې اړخه بده زیانمنه، بې تعادله او تاوتریخجنه ده. په یوه لوبغالي که یو شمېر انسانان د نورو بنیادمانو  
په زرګونو خلک   ته  نندارې  بل څه(، دغې  یا  ) وهنه، وژنه، سنګسار  دوی کې  له خوا ربړول کیږي  په  راځي، 

ګڼ داسې کسان هم په کې شته، چې ښوونځي یا پوهنځي یې لوستي  .کوشنیان، زلمکیان، ځوانان او زاړه شامل دي
 .وي. راځي او سیل کوي

 

 دوی ولې دغې نندارې ته راځي؟
 

 ایا غواړي خپل سادیستي تمایل خړوب کړي؟ ایا دوی له انسانځورونې خوند اخلي؟  ــ 
 

 ایا ریښتیا غواړي پند واخلي او وډار شي، چې بیا دوی په راتلونکي کې جرم ونه کړي؟  ــ 
 

 ایا له زړه سوي راځي، چې وګوري له انسانانو سره څه ظلم روان دی؟   ــ 
 

انساني تلوسه )کنجکاوي( ده، چې دوی پخپله هم پرې نه پوهیږي ولې؟ خو بس راځي. خلک  یا یوه ناڅرګنده   ــ  
 .وزګار دي، سالمه بوختیا نه شته

 

 . ښایي دا ټول ځوابونه سم وي
 

پخوا افغانستان د اشرونو هېواد و. بومي ټولنیزو هوکړو )اجتماعي قراردادونو( د دې وطن په ټولنیز نظم کې ونډه  
ګانې )اوبخور سیستم(،  ویالې، الرې، د بېوزلو خلکوکورونه، جوماتونه، هدیرې، خیراتځایونه، کاریزونه، څاهدرلوده،  

ځای او نور به خلکو په اشرونو جوړول. اشرونو ته به ډول وهل کېده. نن دا دود له منځه تللی، خلک د خیر  پاده
نه سره راټولیږي، خو د درو وهلو، وژنو او سنګسار  ښېګڼې، رغوونې او بیا رغوونې، سولې، تفاهم او خوښۍ لپاره  

غونډو ته په زرګونو راروان وي. ژوره غمیزه یې دا ده، چې په سنګسارونو کې خلک په انسانځورونه کې ګډون 
 .کوي او ان کوشني ماشومان، زلمکیان او لوستي وګړي هم پر محکوم ډبرې اوروي

 

 برو ولي او وژني یې، څه ډول راتلونکی لرالی شي؟  هغه ماشومان او زلمکیان، چې یو انسان په ډ
 چا په دې اړه فکر کړی دی؟  

 

په نویو روزنپوهنو )تربیتي علومو( چلندپوهنې، پیداګوژي، ارواپوهنې، ټولنپوهنې او بشرپوهنې کې دا کړنه ټولنیز 
 . زهر او عاموژنه شمارل کیږي

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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 2تر 2 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 

 مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

یویشتمه پېړۍ کې په خپلو ماشومانو او زلمکیانو باندې انسانان سنګساروو. موږ په دې برخه کې زر کاله شاته یو. په  
 .موږ د نوې زمانې انسانخوړونکي قبایل یو

 

نامه روښانفکرانو  ولس د داسې هڅو مخنیوی نه کوي، ځکه پر تبعاتو، اغېزو او پایلو یې نه پوهیږي. لوستیو او تش په
 .دیدې فاجعې ته پام ساتلی نه 

 

 ولې؟  
 .تکفیره ډاریږوله 

له تکفیره ډار زموږ راروان نسلونه په وحشي، بې عاطفې، تاوتریخجنو او سادیستو بنیادمانو بدلوي، چې د رحم و  
 . پېژنيعاطفې په نامه به څه نه 

-------------------------------------------------------------------------- 
 : نوټ

 

 لري،  دا لیکنه د حدودو او قصاص په شرعي یا ناشرعي اړخونو کار نه
غږیږي، چې کومې دقیقې عدلي، قضایي او حقوقي، جرمپېژندونکې پروسې بشپړې شوي او دا دا لیکنه په دې هم نه 
  .حکمونه یې پلي کړي

یوې سیاسي نندارمې قرباني شوي    دا لیکنه په دې هم نه ده تم شوې، چې ربړول شوي انسانان بیګناه او پاک ول او د
 که نه ریښتیا یې کومه ګناه درلوده... ؟ 

 دا لیکنه پیداګوژیکه اندېښنه ده، 
 !ځکه مو هر ډول ټاپې کرارې په جیبونو کې وساتئ او وارخطا کیږي مه
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