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

        
 محق محمد لیکوال:
۸۰/۲۱/۲۰۲۰                زغم  محب ژباړن:

                

 

 ې پڅ ېزورور او  ېړۍماته ب
 

 نهړـ راسپ انوښاو ن و ښـید ر  تی افراط نيید  د
 

 لومړۍ برخه
 

 

ب ) دا کتاب   افغانستان په اوسنیو  (  نهړراسپ  انوښاو ن  ویښد ر  ت یافراط  نيی د  د،  ېپڅ  ې زورور  او  ېړۍماته  چې د 
د نوي نسل د  ارزښت لرونکی او د خاصې پاملرنې وړ دی، ښاغلي محمد محق لیکلی او    يانگړځشرایطو کې د  

 ډاکتر محب زغم له دري ژبې نه پښتو ژبې ته ژباړل دی.   یو خواخوږي او د پوهنې برخې فعال  روزلو
 

د کتاب ژباړل شوی متن، د کتاب ژباړن ښاغلي ډاکتر زغم د فرهنگي مهربانۍ له مخې موږ ته رالېـږلی دی او موږ  
 به یې د مقالو په چوکاټ کې خپلو لوستونکو او هېوادوالو ته  په پرلپسې توگه وړاندې کړو. 

 

 ر زغم نه د زړه له تل نه مننه کوو چې د کتاب ژباړل شوی متن یې موږ ته رالېـږلی دی.  موږ له ښاغلي ډاکت
 

 افغان جرمن پورتال اداره د                                                     
 

 
 :فهرست 

 
 زه یسر

 

 ... ېتر رحمه پور الروځد من ېد توندالرو له غوس ل، ړجهاد سپ د
 

 ... یې  یښېاو ر  ريګریتکف
 

 ... د دفاع پلمه ېدیاو د عق زم یرورټ
 

 ... ېک ۍالوژیډی ا  ای ګ په فرهن  ،ېد سرالرو وژن ېافغانستان ک په
 

 ... ت یخپرول او افراط ېکرک د
 

 ... شکونه واليګرنڅپر   ېد مقابل ېپالن ټبنس د
 

 ...هګپه تو ت ید هو نید
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 ...هټغو ېشو لړد قدرت ناسپ  ېاسالم ک په
 

 ...غلط فهمي پالوټ او د بنس قولیتطب عت یشر د
 

 ...پل ت ید افراط ېنظام ک  ميیافغانستان په تعل  د
 

 ...او د عقل نقصان هښځ
 

 ...نقش  یې ې مناقشو ک  نيیالدالله او په د  یظن ېقرآن ک په
 
 

 زه یسر
 
 نویپه س  ېانګساه  یې  ۍمږتوره ترو  ېدي چ   ېغوند  ې شپ  ېاریت  ېبهونه د هغ  ېنیوحشت او و  هیپا   ېب  لوډافراطي    د
."  ..لیها   نیچن  یموج و گرداب  م  یو ب  کی: "شب تارېتداعي کوي چ   نا یداغه و  رازيیبندوي او د خواجه حافظ ش  ېک

من  رهېو  ېپڅ د    اره،یت  ه ښ)شپه   تر  هم    ځاو  او مردابګمو  د  ا ...(  مقالو د  همد  ګېولټ  ې د  له   خهڅ   ت یب  ېعنوان 
محق د کتاب اصلي   اغليښنه وي! ]د    ېبه مو په مخ ک  ردابګ  لیکوم ها   ېلرم چ  لهیه  ېچ  ېسره له د  ست،یراواخ 

  کاره ښعنوان    هښ  «ېړۍ»ماته ب  ېک  توښخو ما ته په پ  ي،ېږک  ره«ېو  ېپ څ »د    ېک  توښپه پ  ې چ   یموج« د  میعنوان »ب
 ۍاو توندالر  ېپالنټجهل، افراط، بنس  ،ۍد ناپوه  ي،ېږک  ليګنیحاالت ال تر  ېتر بل  ځمو ور  ې کپه وطن    ېچ   کهځ شو  

 رونویبه  کویموکراتید د  ،ېاو توطئ  ېسیبل پر ضد دس  وید    ،ۍاتفاق  ېب  ،ۍانځ ان ځ خوا او په کور د ننه    ېویتوپان له  
د وطن او   ږزمو  ې بدنامول، دوه سري حکومتونه، اداري فساد او د حکومتي کارمندانو ناکاري... هغه عاملونه دي چ 

لري  رهېو ېپڅ د  ېوازی ال هم  ې( انسان وي چ نی)خوش ب ینیو ه ښاستاد محق به   ایيښده.  ړېماته ک یې ېړۍولس ب
 [نړ . ژبا کاريښهم ماته  ېړۍخو له بده مرغه ما ته ب ي،ګڼروغه  ېړۍخو ب

 

له  یېال  ېچ  یتوپان د ېداس ا یبه شي،  رهېوي، ت ېروونک ېهم و ومرهڅ ده او که  پهڅ  وهی ېوازی یې نویو ېدا چ  خو
  ه ړا  ېپور  لیپه تحل  ږزمو  هړپه ا  ت ید وضع  وابځ   ېتنښپو  ېد د  ي؟ېږرارس  یې  پهڅ بله    ېوتلي چ   وینه    ېپڅ   ېوی

 .لري
 

 تیثباته او توپاني وضع  ېد تمدن د ب   ږزمو ېپڅ   ېوونکړجا یو  ېتوند  ۍدا اوسن  تیپه فکر، د افراط  تنڅښقلم د    ېد  د
  ې . د دغه تمدنيېږختم  ېک  ځور  وهیاو نه په    يېږز  ېشپه ک وهیوي، نه په    دونيیېده. تمدني بحرانونه پا   هیکارندوښ
  ت یکمزوري، د عقالن  دهیشد  تی. د قانون د حاکميړان هم رانغا یورهاخوا نور ش  ېدیتر پد  تیبُعدونه د افراط  ېدن ځېپر

دي، د اخالق مقام ته    ېک  کرټله عمل سره په    ېچ   ستل یالس نه اخ   خهڅ له هغو خرافاتو    ودل،ېښنه ا  هړمنطق ته غا 
  ې سره ب  ایر ېاو چاپ  عتیله طب  تل،ښن  ېرواجونو پور  زویپه دود  یا ځپر    لتونوینه ورکول، د اخالقي فض  تیاهم
ناتواني، د انسان د مقام او  ېکارولو ک هښپه  نویناروغي، د مادي او معنوي سرچ  ېد نظري حکمت او فلسف وري،غ

 .دي ونهټوګمختلف  ېدنځېتمدني پر ېکرامت نه درک کول، د دغ
 

 تیریمد  وي؛ړاقتصاد مو وغو  ي؛ړنظام مو منظم ک  مي یتعل   ېپه کار دي چ   څېه  یېلپاره لو  دوېرې د ت  خهڅ  يګتن  ېد  له
ته مو د کتلو   ۍانسان، ژوند او هست ،ړۍشي؛ ن دایپ ېراک ګفرهن ېکارون ېد سم ۍکنالوژټ ېمو عصري شي؛ د نو
فکر اصالح    نيیورته لرو، د د ا ی تړا  ېچ یش وی ېک  ځمن ېشي. په د ېمو سم ې چار ېنور  ېرډېانداز بدل شي؛ او 

خورا   زهې فکر اغ  نيید د  یې  ېکولو ک  هښد خلکو د ژوند په    ېکول دي چ   ېلر  ونوګد هغو زن  خهڅ فکر    نيیاو له د
 .ده ړېکمه ک

 

.  ید  یدلېرارس  ولډ  ویپه    ېاو دغه نقش تر ننه پور  ید  ی محوري نقش لرل  لهی له هماغه پ  ن ید  ېپه اسالمي تمدن ک
  ړۍ لري، پر اسالمي تمدن او په ن نيګاو له اخالقو سره ترب  منيښله عقل سره د  ېچ   رونو یهغو تفس  نیخو نن سبا، د د

  ې د خپرولو لپاره هل  رونویتفس ېارشاداتو د داس نيید د ودي. ن ندليښ ېزېاغ ېوونکړجا یو ډېد مسلمانانو پر ون ېک
.   يړمرسته وک  ېپه عالج ک  ۍناروغ  ېبه مو د د  ېسره برابر وي، په آخر ک  تیله عقل، اخالقو او معنو  ېچ  ېلځ 
په آبادولو    ېکځ د تعامل او تعاون خوا ته درومي او د م  یا ځسره د تقابل پر    وګړعصر او و  ېبه مسلمانان له د  ا یب
او د   يېږالسبري ک  ونوګد نوي عصر پر نن  هګډسره په    دونکوېکلي له نورو اوس  والړین  ېاخلي او د د  هډبه ون  ېک
 .کار اخلي  هګټپه  وګړو ولوټبه د  خهڅ عصر له فرصتونو  ېد

مبحثونه   ګېولټ  ېده. د د  ېشو  کلیل  الرهګت  ېپه همد   ي،ړرانغا  ېمقال  ېکلیکلونو ل  ویزما د دوو وروست  ېچ   هګولټ  دغه
 .  يېږختم  ا یچلتېاو د مقدسو متنونو پر پ يېږل یپ خهڅ له نقش   لیاو نفرت خپرولو ته د تما  ری او تکف لوړد جهاد له راسپ
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 ری تعب  وهید    ېوازی  ا ی شي او    یلرال  ریتعب  وی  کيینصوص ا  نيیدکوي    ومانګخلک    ېنځی  ېپه باور، دا چ   کوالید ل
عاملونو په وجه   خيید هماغه مهال د تار  ېک  یوېړپ  ویپخوان  روډېپه    ېچ   ریتعب  ېتعصب کوي، هغه هم داس  هګټپه  
  ا او انتحار... د  رور،ت   ر،یتکف  ېعن ی  ،یې  نویو  ېته مو ورسوي چ   یا ځبه هماغه    ېشوي دي، نو په آخر ک  تهځ رامن

  دنه ېد انسان پوه  ېبه په متن باند  ا یب  لوي،ګاخلي او د انسان فهم او درک کن  یاو جاري وال  تیالیس  خهڅ کار له متن  
 .آدمانو لمبول ويد بني ېک نویبه په خپلو و جهینت ېدنېپوه ېوچ   ېوي او د همد بروزمهډوچه کلکه، 

 

او  ېبهون ېنیاو د و يړمرسته وک ېک دوېد انتقادي خبرو اترو په تود ېفکر په حوزه ک   نيید د دلېاثر خپر ېکه د د
د    ېک  ولنهټپه    ږزمو  ېچ   يېږکلونه ک  رډېدوه برابره شي.    یېبه    هګټهم واخلي،    هډان کمه ون  ېخشونت په کمولو ک

 نداريید  ېده چ   ېده او دا چاره سبب شو  ېباب شو  ري ګدعوت  اتهیله حده ز  ونوګاو مختلفو رن  وڼفکر د مختلفو ب  نيید
 نيید یې هښن ندهګرڅ  ولوټتر  ېکوي چ  تهځ ( رامنرنهګېان ېڅه) «Nihilism» زمیلیهین نيیشي او کله کله د رنهېبرس
د هر    ېچ   یېده او انتقادي فکر    ړېپر مخ الره بنده ک   تنوښد پو  الروګت  بروزموډشي په اثر،    ېده. د د  انوژونهځ 

په لوري    داړېبه د تمدن د غو  ڼېدغه پا   ېچ   له یه  ې. په دید  یولځ غور  و ښالزمه ده، له پ  داړېاو تمدن د غو  ګفرهن
  .زيیپران  ۍکړک

 

 محق  محمد
۱۳۹۸ 
 قاهره

 
 نور بیا

mailto:maqalat@afghan-german.de

