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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

             م١٨/٠٤/٢٠١٠                                           عبدالرحمن فرقاني: ليکنه 
 

 په افغاني ټولنه کې د رسنيو مسؤليت
 

واک پيژندل دحکومتدارۍ په معاصر سياسي مفهوم کې د اطالعاتو او کلتور وزارت د  لورم   حکومت 
و د ملت ذهنيت د حکومت لشوی دی ه کوي تر واک ه د حکومت د ، او ه سياسي پاليس  سره مطابقت ولري، دا

الرې اړوند د م يلسياسي ت تونو په بنس چه حکت تائيد تر السه ک وي هغه لوري مت والړ و، د کومو سياسي ارز
ي هر. ته د ملت ذهنيت اړوي واک په ټولنه کې عام و ، دا  لوری ته چې وغواړي سوقولي يې شيسربيره پدې دا 

ي جوړولئ   .  يې شيواک په ټولنه کې ژور اثر لري او دکوم معيارمطابق چې وغواړي انسان جوړک
واک په انساني ټولنه کې ژور او مهم اثر لري نو په افغانستان کې د نظامي يرغل تر    ايه چې دا   له کومه 

رو په واک کې پا واک هم د يرغل تناکه  و دا ارز ه هم په الره واچول شوله تر  ه چه د تي وين دا ه رن  ،
ئ د افغانستان چاپيريال د هر ډول السوهنه لپاره پران يستئ دی نو پدې پرانيستي چاپيريال کې د افغاني ټولنې عام و

ي چې د افغانستان له اسالمي ابوعاتي تبليغاتو تر اثر الندی دیپرديومط ه کي خه فاصله ايجاد ، او ه و اصيل کلتور 
  .شي

ه په لويدي    ي تو ان ۍ کې او په  او د انسان ته ک سر را پورکې د ماديت فلسفې او نظريېکله چې په ن
ه اودانسان د جنسي غرايزو په راپارولو کې تنو ته يي خاصه پاملرنه وک ه نفسي غو  يې په دير قوت سره ون

ايواخيسته تنو پر  ردانه او ، نو انسان پدې ټولنه کې يوازي په مادي السته راوړنو او د نفسي غو  کولو پسي سر
  .ليواله شو

ۍ ک لويديکوم مهال چې په  نو پدېو نظريات په دير قوت سره مطرح شول راپارولو افکارې د جنسي غرايزو د ن
ايه چې په لويدي ټولنه کې مادي السته راوړنه  او شعرونه رواج شولټولنو کې جنسي دآستانونه او کيسې ، له کومه 

ه لپاره د لويدي اي کولو لپارديره د اهميت وړ وه نو د مادي  تنود پر دغه راز ليکنو  اکثريت ليکواالنو د نفسي غو
ه لدې کبله دا حرکت ی ، په دير قوت په ټولنه کې خپور شوته مخه ک ه هم دا راز ناوړه ادب او ليکدود په لوم  که 

ۍ نورو هيوادونو ته وغزول شو کتيا او پياوړتيا سره د ن ، دغه داخالقو ل په لويدي کې رواج شو خو په دير چ
من حرکت ۍ د  شمير هيوادونو اخالقي ټولنهنه يوا د له بلکه دن  يې هم زي د لودي ټولنه له ستونزو سره مخ ک

له دغه حرکت انساني ټولنه له هر ،هله تهديدسره مخ ک خه تجريد ک تونو  ، پداسي حال کې چې په راز اخالقي ارز
ينی انساني اړي تنو په اساس  ه تر ) جنسي اړيکي(کي لويدي تولنه کې هم ديو ل اخالقي ارز له نورو نه په جال تو

يسره کيدلي په عام مظهر کې د حيو اي شوي او کي ير پر  ، د جنسي غرايزو د راپارولو دغه حرکت هر انانو په 
او چي انسان په روحي او اخالقي اړخ کې ه يووړ ورتههغه ديني ت ، او انساني ټولنه يې په حيواني  اړتيا لري لي من

لهټولنه   .  بدله ک
اي ته نده ده خو ادا چې دغه حرکت د لويدي ټولنه کوم  ر نه او غم دا دی چې دا حرکت  رسولي ده ټولو ته  ندي

ۍ ته وغزول شو، د دې اور لمن په دي لويدي ټولنه کې منحصر پاتي نشويوازي په او د  ،رقوت سره اسالمي ن
ياسالمي ي سو ۍ  شمير هيوادونه پک ه افغانستان، خو ن ې تو ان ۍ پر مخ هغ په  که چې افغانستان د ن ه  

هيوازنی هيواد دی چې چاپيريال يې هر راز يرغل ته پرانيستئ دي ندونه وک ر   . لکه چې وړاندي مو 
عصر کې خورا مهم او يرغل د پيل سره سره زموږ په هيواد کې هغه وسايل چې په اوسني دنظامي   

تناکه دي ، لکه ستاليت سيستم په بازارونو کې په  لوري د سوقولو دنده پر غاړه لريلنې ذهنيت يو معيند ټو ، اوارز
و دهررمزي بيه پلور يبيوزليدل تر ه اړولو کې خپله دنده تر ، او دافغانانو ذهنيت په افغاني کور ته دا وسايل ورسي

ي فعال دي چې د نو په کورونو کې د ستاليت سيستم ، اوس مهال د افغانستان په هغو کليو او سيمو کې د افغاناسره ک
  . وجود نلري هلتهانساني ژوندانه نورې ديرې آسنتياوې

ي ک وم لوري ته چې د لويدي د افغانستان په اسالمي او په دين مينه افغاني ټولنه کې نن خلک هغه لوري ته سوقي
ت ندې وړاندې سوق شوي دهټولنه ل ي ه پرته بل هي راز اخالق، کومه ټولنه چې د مادي ارز ت پک ي او ديني ارز

خه تجريد شي کوم چې د . اهميت نلري تونو  په افغانساتان کې هم کو دا دې چې ټولنه له هر راز معنوي ارز
ی دياس لي دين ورپه برخه ک ي موخه په ژوندانه کې يوازي مادي السته راوړنه ،الم سپي  او د نفسي او دعام و

تن اي کولغو   .  ويو پر 
ي چې يا د لويدي  فکري توليد دي يا د هند ډوډ او کلچر ديکه رسني ي وړاندي کي ه پک   د افغانستان دي خو هغه 

ه . يا دايران منحرفه عقيده ده او رن نو د دې پردي فکري توليد او پردي کلچر او پردۍ عقيدې په چاپيريال کې به 
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ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

و ته وړاندي ان وروزل شييو په اسالم مين او اصيل افغ ه چې زموږ په مطبوعاتو کې د افغانستان عام و ؟ آيا دا 
ي دا زموږ د س لي دين او کلتور سره سمون لريکي   ؟پي

تونو سره زموږ ليکواالن او د رسنيو مسؤلين بايد خپل  ايماني او وجداني مسؤليت په افغاني ټولنه کې د اسالمي ارز
وي ندسم د انسان جوړولو اړو يوه ضروري يادونه هم دا ده چې د جنسي غرايزو د راپارول د . له پامه ونه غور

ۍ او خصوصا په افغانستان کې دين د انساني  و په اسالمي ن ن دا زيار هم په الره اچول شوي دی تر حرکت تر 
ي ، له بدمرغه داسي افغاني ليکواالن او رسنيې توظيف شوې تر  ه ک و خه  و د شک نه ډک بحثونه په ژوندانه 

واکي انسان  ي چې  ايه چې دين د په ژوندانه کې دين ته اړتيا نلريالره واچوي او دا ثابته ک نسان ا، خو تر کومه 
دنده پر غاړه لري نو لدې کبله د لويدي په ټولنه کې اخالقي او روحي فساد رامن ته شو اخالقي او روحي تهذيب د

ه شووفاصله ونيوله اوکه چې خلکو له دين نه  و خه    .  دين د دوی له ژوندانه 
ه وروزي هغه په  ی په سمه تو لي تاريخ کې داسي دير واقعات شته چې زموږ په ټولنه کې عام و په اسالمي سپي

ه توليد کيدالي شيټولنه کې د انسان جوړو اره که ، که هغه د داستان ليکنه لپاره وي که د فلم جوړول لپلو لپاره دير 
رام لپاره او که هغ ه لپاره ليکنه ويد ټلويزون پرو   . ه د انترنتي پا

ونو کې داسي بحثونه په الره اچول شوي دي چې زموږ اسالمي او افغاني ټو ي ساي لنه خو له بدمرغه زموږ په انترن
  .ي نظريه ته خدمت کويزيانمنه وي او دلويدي ماد

ي چې د اسالمي او افغاني رسنيو مسؤليت  ه خپاره ک دا ندي چې د بيان د آزادۍ اصل ته په احترام سره هر هغه 
ور نوي يا دي ملي او د خه دا تعبير هم درست ندي چې ، اويني ډوډ سره په ټکر کې ويټولنه ته  د بيان له آزادۍ 

ي پله خپل ملي او اسالمي  د آزادۍ اصل ته د ، دا دبيان ي شي او دمخالف لوري نظر خپور شيمسؤليت نه ستر
ه  دبيان آزادۍ ته احترام ساتلي دي، آيا د لويدي مطبوعاتبه يوازي زموږ لپاره پيدا شوي دهاحترام حر ؟ او هر هغه 

تونو او ذهني تصو ي چې د دوي دملي او امني ارز   .ر سره په ټکر کې دي ، هي کله نهيې خپاره ک
ارنې الندې دي استد دوي پيژندل شوي رسني د دفاع وزارت او د ه وروسته لدې خبارتو د شبکو تر  ، او هر 

ي چې د استخباراتو نو پکارده چې زموږ رسني دبيان د آزادۍ په پالمه .  او ددفاع د وزارت له لوري چک شيخپري
ي ، ر ياو په ال شعو دپرديو نظرياتو د خدمت وسيله ونه     .ري ډول د نورو نظريات منعکس نک

 ، هره خپلواکه افغان رسن افغانان بايد خپل مسؤليت وپيژنياو په وطن ميننه له لوي خطر سره مخ ده د موږ ټول
ل و د افغانستان  واک د بهرني يرغل نه وژغوريبايد زيار وباسي تر واک په  ،ورم  و دا  ه وشي تر  او ه

ينسان جوړول د اسالمي معيارونو مطابقافغاني ټولنه کې د ا ه کې اسالمي ، د افغاني کلتور په ود تر سره ک
تونو ته پام وشي ي، او خپل ايماني او وجدانارز سته راوړنې ، نه دا چې دمادي الي مسؤليت په ټولنه کې تر سره ک

  . لپاره رسن توظيف شي
يني رسني د دې لپاره له خپل ديني مسؤليت نه مخ اړ از ، خو دا روي چې سياسي مصلحت يي زيانمن نشياو 

الره د اس ا کې جايزه ندهت که چې رسول اهللا صلی عليه وسلمالمي احکامو په ر لو پي هکله  د دين اړوند تنازل ک، 
  . ز نلريا، نو د هر راز مصلحت لپاره د دين په هکله تنازل جوپه سختي منعه شوی وو

ام کې اسالم ي  ي رسني مسؤليت لري چې د ايران د که موږ د خپل هيواد رسن په دريو برخو وويشو نو په لوم
يمذهبي او عقيدوي يرغل په وړاندي  انه تر سره ک او هغه رسني چې په کلتوري لحاظ . خپل مسؤليت په مي

يخپرونې لري بايد د هند د کلچر په وړاندي خپله مب ه ارزه په پياوړتيا سره تر سره ک ، او هغه رسني چې ټولنيزه ب
يناولري بايد د لويدي د    . ړه او فاسدو نظرياتو مخنيوي وک

ي وفات دعا   خو زموږ قلم بايد پردئ نشي که قلم هم پردئ شو نو بيا به افغاني ټولنې ته دکه زموږ ټوپک پردئ کي
و   .وک
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