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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  
  ٢٠١٦/ ٨/ ١٩عزيزی                                                                                  . ا. ع

   	رګت مخد پر
 

 د  کي سيمو اوارو نيمه غرنيو په ارمنستان د چه آثار او ټوکي لرغوني ھغه كلونو ورستيو د

 سوميرو، د چې تمدن النھرين بين د چي يادعاکړ پيژندونکو لرغون ، پيداشوي کي نتيجه په کيندنو

 له نسبت په قدامت د شوی ته رامنځ مخكي كاله ٦٠٠٠  زيات او کم څه چې خوا له بابليانو او اکاديانو

 ھمدا او شوی ثر متأ بولي نژاده آريايې ځان ھم ارمنيان او وه کړی ته رامنځ يانوئآريا چې نه تمدن دي

 د ؟ تمدن روم د بيا او څخه تمدنو له مصر او النھرين بين د  تمدن يونان لرغوني د سره نوبت په رنګه

 ځکه دا او شوي متاثر څخه تمدونو له يونان او روم د تمدن اروپا ننۍ د بBخره او څخه تمدن له يونان

 د ھغو د راوړني Gسته  تمدن ) زاړه (مخکني د څو تر کاوه کوشش به تمدن ) نوي ( بعدي ھر چې

 کارځني او کي راخپل  )لوباوه رول خپل ھم کاپي او تقليد چې دي له سره ( Gري له ترجمي د آثارو

   .واخلي

 ) سانسرين ( Gري ھمدي له تمدن ) ...او استراليا ، كانادا ، امريكا ( يانوياروپا او اروپا د نننی 

 سره کولو ته رامنځ په سيکوGريسم د نه کاري محافظه دينې د يې کرار کرار او شوی ته منځ را

  شوو تحريف مذھبی او ورهءاسط په چې يې ذھنيتونه خلکو دخپلو او ھواره Gر ته علومو عييطب

  .کړل بدرګه او سوق يې ته لور ھني پو او دعلم او خوشې را ول کBبند کې  مزخرفاتو

 

 علماوو عجمو ھغو د ډيره       تر يې آثار يوناني ډير       او وکاوه کار دا کي ابتدا په  ھم تمدن اسBمي

 ذوق خپل له مطابق او کړل ترجمه ،ول شوي محروم ژبي مورنۍ خپلي له نو نور چې سره کمک په

 د خوا يوي له عربو چې څرنګه  . وکارول کې ادبياتو فلسفي عربي خپلو په يې سره ضرورت او

 دھغي او کاوه مطرح  ، شوي نازل را ژبه عربي په قرآن چې بھانه دي په قدسيت ژبي عربي

 او کړل محروم  ژبي مورنی خپلي له يې خلک ھيوادونه ډيرو د       او ورکاوه رنګ ديني يې ته رواجولو

 ته رامنځ په  تمدن داسBمي چې سره وړلو منځه له په تمدنونو د ھيوادو عربي غير د خوايې بلي له

 مخامخ سره ډونو     خن نگارنگر له يي ) تمدن اسBمي ( تمدن دا ، لوده در برخه غوښنه يې کي کولو

 دي د ځاي پر  يې سره تيريدو په وخت د او کړ مخامخ سره سقوط له تمدن دا يې کي نتيجه په چې کړ

 ورته وده او احيا کي پي` چا په نړۍ اسBمي د بيرته ھغه او سي متوجه ته تيروتنو تيرو خپلو چي

 ټولو تر چې سلفيسم او سميفندامنتال اسBمی يې ځاي پر او تخريب ھم نور G يې تمدن دا .ورکړي

 دوو پر يې ټولنه اسBمي او کړ ته رامنځ دۍ نه وړ تائيد د اندو روڼ د نړۍ اسBمي د مخکي

  .ويشله وه لو ډ       کيدونکو پخB نه او متخاصمو

 



  
 

 

  ٢تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 نه او کړي مخامخ سره ډونو      خن او ائبومص رنګارنګ له يې نړۍ اسBمي چې دی ويش ھمدا

 دوام ته فعاليت او ژوند انساني خپل فضاکي په سولي د ، سره خاطر ارام په يې خلک چې  دي پريږ

  .کړي برابر سره سيال له کي ډګر       په پوھي او دعلم  ځان او ورکړي

 

 ھر چي ماھی " وايې چې بنا پر المثل ضرب دھغه او لري دوام ژوند چې څرنګه نو اوس

 يوه ي سره څيړني او کتو په ته وتنو تير او اشتباھاتو تيرو خپلو بايد " ده تازه وباسي را اوبو له وخت

 غوره ، ژبه ، فرھنګ ، دين سوچه خپل شو وکړاي سره انتخاب په دھغې چې کړو غوره  Gر معقوله

 چاته ھيڅ نور او کړو ته منځ را او احيا بيا وار يو وحدت او ،استقBل آزادي معنوي ، عنعنات افغاني

 او ورسوي ځان ته موخو کرغيړنو او ناوليو خپلو سره استفادي په نه موږ له څو  ، نکړو ور داموقع

  .  شي عنعناتوقرباني دناوليو دوي د مو خورولور او  شرارت او دګټو   دوي د ورور او زوي زما

 

 برخمن نه ھغه له دوي کي اوږدو په دتاريخ چې نعمت ھغه په وروڼو تاجکو خپلو د خوا بلي له

 پرتله په پښتنو د       کي ساحه دي په دوي او ده وده تدريجې ژبي د دوي د ھغه چي ، يم خوشحاله  شوي

  ته دي يې پوھان او اندي روڼ خپل چې پکارده پښتنوته ھکله دي په .لري نه مشکBت او ډونه      خن ډير

 څه ھر له دي له سره او واړويرا ته ژبي خپلي آثار ادبی تاريخي او کBسيک څو تر وتړي مBوي

 او پاڼو ورځ ، ديو را ، تلويزيون د ھمداسې او Gري له کتابو د کړي زده او لوست د مکتبو د مخکي

 لوست او ليکنه اساس په معيار يوه داسي د پښتانه ټول  څو تر ، کړي معياري ژبه خپله Gري له مجلو

 عربو د لوراني او زامن دوي د نږدي پري چې ده پکار داھم پښتنوته دي پر سيره بر  .شې وکړاي

 او محروم څخه  تګ له ته مکتبو فتوايې په مزدورانو د دھغو او شې قرباني خواھشاتو  او داميالو

 تر وھۍ ټيل ور يږکي مسخ يښپک انسان چې ته مدرسو ھغو خاطر په ډۍ      ډو       مړۍ يوي د يې پرځاي

 ور ته جھاد انتحاري خاطر په دفاع د اسBم د بيايې او تعين ور بچيان انګريز د  يې سرنوشت څو

  .کړي مرش

  .  ١٩/٠٨/٢٠١٦ . پاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


