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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 

 ۹/۰۹۱/۲۱۰۲           غفور لیوال
 

 معنویات
 

که څه هم ما په تیرو برخو کې پردې لږ و ډیرې خبرې کړي ، چې دشلو مېلیونرانو په واکمنۍ کې نااروا ماادي ې اې    
تلوسه دمعنوي ارزښتونو ځای نیسي ، خو داچې معنویات څه دي ، څومره ارزښت لري او موږ له ( ې ې) او پخپله د

 . اړتیاااا لاااري ، چاااې دادی دلتاااه باااه پااارې خبااارې وکاااړو   کوماااو ساااتون و ساااره مخاااامن یاااوث یاااوه ځاااان ړي ب ااا  تاااه    
معنویات دانساني ژوند دهغو ارزښتونو ټول ه ده ، چې په باورونو، عواطفو ، احساساتو ، غری و، افکارو، پوهاه او  

داپېژندنه فردي وه ، ماناا  . شعوري زیرمو کې ریښې لري او دانسان دشخصیت جوړیدنې پر بهیر مخامن اغی  ښندي
کې یې دمعنویاتو سرچینه ښووله ، همدا چې په ټولنه کې دانساانانو داړیکاوپر بنساه دهغاوی     ( وېړي ) رد داچې په ف

دېډ ژوند خبره راځي ، نو دفردي معنویاتو پربنسه یو شمېر ټولنی  قراردادونه رامنځته کیږي او دهغاو پاه پایلاه کاې     
ژنااو ، ټااولنی  معنویااات دفااردي معنویاااتو هغااه پراخااه  دېااډو معنویاااتو ، ټااولی و معنویاااتو او بیااري معنویاااتو مفاااهیم پی 

لاه همادې معنویااتو ساره      اخاق  ، عاایاداو عواطاخ مخاامن    . ټول ه ده چې داړتیا او وړتیا پربنسه انسانان سره تاړي  
 .اړیکي لري

 :چې ټولنی  نظم څلور ځواکونه ساتيموږ پردې پخواهم ب   کړی دی ، 
 عواطخ -۰
 عااید -۹
 اخق  -۳
 قوانین -۲

بیپړ په معنویاتو پورې اړه لاري او دقوانیناو ددرنااوي یاوه     ( عواطخ ، عاایداو اخق ) په دې ځواکونو کې یې درې 
چې داسې ده نو ېورو چاې کاه معنویاات ناه وي ناو ټاولنی        . لویه برخه هم دانسانانو په معنوي پیاوړتیا کې نغښتې ده 

د او اقتصادي فعالیت چې دانسانانو دژوند مادي اړخ پوره کاوي کاه دیاوه    پان والي ، تولی. نظم نه شي رامنځته کیدای 
نظم او توازن په چوکاټ کې تنظیم شي نه یوازې دا چې معنویات له منځه نه وړي ، بلکې اقتصادي وده دټولنی  نظم 

 .زښتونو په پیاوړتیا کې مرسته کوياو معنوي ار
 ،ان ه داسې بې چوکاټه رامنځتاه شاوه  ، دشلو مېلیونرانو واکمني او پزموږ ستون ه د همدې توازن په نیتوالي کې ده  

 . کااااااۍ سااااااره یااااااې دنړولااااااو پرلااااااوري روان دي   چااااااې ټااااااولنی  معنویااااااات یااااااې لااااااه بنساااااا ه ولااااااړزول او پااااااه چ     
شلومېلیونرانو دخپلو اعمالو په وسیله ښوولې ده چې اخققو ، عواطفو او عاایدو ته یاې شاا کاړې ده او دقوانیناو دپلاي      

بنس ونو دکم ورۍ له امله ، دهغو چندان پروا ناه لاري ، پاه دې توېاه ویناو چاې شان مېلیاونران لاه معنویات            کوونکیو
هغااه هاام دداسااې ې ااې وټااې ،زور، مارکیااه ، نړیوالتااو  ، باا ن  او   ) څخااه لاارې شااوي دي او ددوی لپاااره معنویاات  

ارمااني خلکاو خبارې ښاکاري ، ددوی      دکم وریو ایډیالیساتو ، اوهامپرساتانو او یاا هام    ( سیاسي واکمنۍ په عصر کې 
لپاره نورنو دمعنویاتو عصر تېر دی او حب الوطن مانا نه لري ، ددوی په نظار کما وري او بېپاان ې انساانان دژوناد      
کولو حق نه لري او په سیاست کې اخق  و عاطفه ځای ناه لاري ، ددوی لپااره قاوانین هغاه څاه دي چاې زورور یاې         

شاان مېلیااونران کااه هرڅااه : حکاااه هاام ددوی لااه غوښااتنو سااره بدلیادای شااي ، یااوه بېل ااه   فرماایي ، ان داچااې عایاادوي ا 
وژنااي ، زمااوږ شاان  ( انسااانان ) دظاااهر ساااتنې لپاااره دمساالمانۍ دعااوه کااوي ، خااو دخپلااو ې ااو لپاااره پااه ډیااره اسااانۍ      

ددوی دې او ،   مېلیونران تر پرونه په سن رونو کې پراته وو، اوس هم سان رونه او وساله وال لاري او هرڅاو  چاې     
غاارور او وا  پااه وړاناادې خنااډ وي نااو وژنااي یااې ، ان تااردې چااې بی ناااه او بېداارره خلاا  هاام وژنااي او دخپلااې           
بدمعاشۍ او ویارې اچاوونې لپااره دچااوژل او لوټاول ورتاه د اوباو غاوړ، ښاکاري ، داساقه دساپیکلي دیان داحکاامو              

یادزورورو لپاره دعایدې داحکام دمنلاو وړدی ث کاه ناه، ناو      پربنسه انسانوژنه ترټولو لویه ېناه ده ، پوښتنه داده چې ا
 ثنوولې عمق هره ورځ انسانان وژنيپوه شه چې دوی عایده نه لري او که هو ، 

، ان دي ، چې پاه افغااني اړخ کاې شاته    راسۍ او بېعدالتۍ اصلي ېنه ارشن مېلیونران دهغې برخې اداري فساد، بیروک
همدوی پر خپلو هغو ټاکلیو چارواکیو ـ چې ددوی پاه ساهمیه کاې ماارر دي ـ ټین اار کاوي چاې لاه هارې  رې پیساې            

ړه همادوی دخپلاو ې او لپااره ج ا     . وې ي او دوی ته په کې برخه ورکړي ، فساد او ورانکاري له همادې ځایاه پیلیاږي    
رواناه سااتي او هماادوی دریښاتینې ولسااواکۍ او قاانونواکۍ مخااه نیساي او خپان ځااوا  سااتي ، لااه دې املاه هااره ورځ          



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

میلیونونه وېړي له ولاږې څخاه کړیاږي ،ماري او هېاواد دسااوا پرخاواروان دی دا ټاولې چاارې دعایادې ، اخققاو ،            
ددوی پلویان او هغه سیساتم چاې دوی یاې پاه سار       انساني عاطفې او قوانینو پرخقف کار ونه دي خو شن مېلیونران ،

کې دي ل یادي دا ټول جرمونه کوي اوس ناو دازبااتیږي چاې شالومیلیونرانو لاه معنویات ساره بیاپړه خادای پاه امااني            
له معنویته تش دي ، بلکې ویره دا ده چاې  ( شن مېلیونران ) ویره یوازې دانه ده چې زموږ اصلي واکمنان . کړې ده 

دارې واکساتنې او هغې ناسمې ټولنی ې ـ اخققي فدا له امله ـ چې ددوی په واکمني کې رامنځتاه شاوې    ددوی د دوام
ده ـ دراروانو نسلونو معنویت تاه تااوان رسایږي ، پاه راتلاونکي کاې ځاوان نسان لاه ځاناه ساره فکار کاوي چاې څن اه                  

ي ارزښتونو ته ځای نه پااتې کیاږي   یوازې ې ې ، زور او ځوا  ته ځان ورسوي او په دې  ره کې معنویت او معنو
. ددوی واکمني دمعنوي رهبرانو درامنځته کیدو مخه نیسي او چې ملي ـ معنوي میرتو  نه وي ټولنه ساوا کوي . 

تارین ښیي چې لویې بیاري ټاولنې هغاو میارانو ژغاورلي چاې پاه خلکاو کاې یاې ریښاتینذ معناوي نفاو  درلاوده ، لاه                
پااه هماادې اوساامهالو . شخصاایتونو پاورې ،هااېې یااویې دې او او وژنااو اتااقن ناه وو     یااې راونیسااه تار لویااو (ع)پیاامبرانو 

 .نو ټولو پر معنویاتو تکیه کړې وهمیرانو کې پاچاخان ، ېاندي ، غازي امان اهلل شاه او دوی ته ورته کسا
هکاه کاې دي   همدا اوس زموږ دنسن یوه برخه ځوانان دهېواددمینې پر منطق ډیار ناه پاوهیږي ، ېاې شامېریې پاه دې       

چې له هېواده ووځاي او ځاان لویادیه تاه ورساوي ، یاا دخپلاو هېوادوالاو دوژلاو لپااره پاه ځاان پاورې بموناه تاړي ، یاا                 
ټوپاا  اخلااي او دخپاان هېااواد پرپېغلااو تیااری کااوي یااا هاام ځااان دکااوه مېلیااونر پااه لماان کااې وراچااوي او لااه هېوادپااالنې      

 ثۍ سره خدای په اماني کوي ، داولېاوانساندوست
هره ورځ په سل ونو بېاوزلي ، بې نااه   . ځکه چې موږ دشلو مېلیونرانو په واکمنۍ کې خپن معنویات له  سه ورکوودا

کاه معنویات شاته ناو ولاې      ... افغانان وژل کیږي ، له ماشومانو څخه سرونه پرې کیږي او ښوونځي یې سی ل کیږي 
وی او مدني خوځښت نه راپورتاه کیاږي ،چاې    ټول چو، دي ث ولې هیکو  څه نه وایي ث ولې یو معاول ،سنجول ش

دمیلیونونوخلکو په راخوځولو سره ددې ټولو جنایتونو مخه ونیسي ث دا ددې لپااره چاې معنویاات ماړه دي ، معنویاات      
 .ه تښتولي ديانو رانه ټول ارزښتونیې رانه غقکړي دي ، شلو مېلیونر

 ثڅه وکړو
ې هماغااه عایاادوي باورونااه او  داساارچین. ړتیااا لپاااره یااې راپاااڅیږو   معنویاااتو ساارچینې وژغااورو ، بلکااې دپیاو   د بایااد

، اخققي بنس ونه ، انساني عواطخ او قوانین دي چاې ښاایي لاه م بات اقتصاادي پرمختاې ، ودې او تولیاد ساره         احکاه
 دا څلور سرچینې باید د شلو مېلیونرانو له یرغمان څخاه وژغاورو او دمارکیاه لاه ښاکېق       . یوځای پرمختې ولري 
 .څخه یې خقص کړو

په دې کې د منورو دیني علماوو، ویښو ، روښانفکره ، ژمنو او هېوادپالو مادني جوړښاتونو ، پوهاانو، فرهن یاانو او     
چاې لاه باده    ) مبلغانو ونډه دپاه وړ ده ، چې دجنایاتو او وژنو مخه ونیسي ، خلکو ته په ښکاره ووایي چاې انساانوژنه   

دلتاه دانساانیت   . لویه ېناه ، جنایت ، غیر اخققي او له انساني عاطفې لرې کاردی ( مرغه ترهرچا یې موږ ډیره کوو
له شلو مېلیونرانو سره داغی منې مدني مبارزې اصالي  ره همادا ده   . دژغورلو لپاره ښایي انساني معنویت وژغورو 

او حاب الملا  والماال پاه     چې معنویات راژوندي کاړو   عایادوي باورناه ،عواطاخ ، اخاق  او قاوانین پیااوړي کاړو         
 .حب الوطن بدل کړو

 

 


