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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 

 

 ۰۱/۲۱۰۲//۰         غفور لیوال
 

 معاصر غیرت
 

 .غیرت  یو رواني ـ غریزي حس دی ، چې د خپل حریم د ساتلو لپاره بالقوه توان بالفعل غبرګون ته بدلوي 
) یا ټولیز ( فردي )وګړنیز  وپوهیږو ، چېپوهاوي وړ دی غیرت په اړه بحث هغه وخت د دې پېژندنې پر بنسټ د د

څېه  ( حېریم  )، چېې پېوه شېو    هېم مممېه ده   په دې بحث کېې دا  ؟مخامخ دیحریم له کوم ګواښ یاګواښونو سره ( جمعي 
 دی ؟ 

راز  ، همېدا ـې روانېي یېا اننېرنېه او یېاهم ت ېورات       فزیکي وي یا معنوي او یاهم فکري ګواښونو الملونه کیدای شي د
لی پېه دې دوو  ، چې دغیرت د غبرګون څرننېوا ، فکري او رواني ډولونه لري، مادي، معنوي، جمعيحریم هم فردي

، چېې عقلېي او احساسېاتي یېې     ل یېا غبرګېون ډولونېه هېم تېوپیر لېري      عمې  دغیرت پر بنسټ د. اړخونو پورې تړلی وي 
 .دوه ممم ډولونه دي 

لواکونېو او ښېکېګکنرو واکمنېو     ولویې  له تاریخي پلوه افغانستان پر داسې یوه څلورالرې پروت دی ، چې ډیېر للېه د  
 دوی د ، کلېه چېې د  افغانانو د غیرت لینې لاننړي معیارونه یېې ټېاکلي دي   ، چې دیله بریدونو سره مخامخ شوی د

حسېا    دسېاتنې لپېاره  ارزښېتونو   غېو د خپلېو  د ، کېورن  او اتت ېاد حېریم تېر یرغېل النېدې راغلېی نېو افغانېان یېې          ژوند
ل شېوي   غیېرت وسېایل ګ ې    ړانېه او تېوره د  ې، منېړې وسېایل ممېم شېوي دي او زړورتېو      ج ، دهمېدې لپېاره د  کړي دي

دود او فرهنې  یېوه داسېې     مېودو پېه اوښېتلو سېره دا د     ولی دی او درغبرګون راپا، دګواښ څرننوالي احساساتي  دي
 .منل شوی دی هم  یوه فردي او ټولیز لنډن عادت په توګه چې د ،برخه ګرلیدلې ده

تېه رسېېدلي دي نېو ترکېورن       ، چې د تولید وسېایل یېوه ناموسېي ارزښېت    ـ ټولنیز ژوند هم داسې و اتت اديافغانانو  د
وروسته کور ، زمکه ، ویاله او نور معیشتي ارزښتونه هم په هغو حریمونو بدل شوي دي ،چې پېه اړه یېې غبرګېون    

غیرت په بشېریت  . ب ه ده یې یوه ناوړه  پر بنسټ دښمني تربورګلويدپه غیرت پورې تړل کیږي ، چې له بده مرغه 
همېدا راز پېه هغېو    . ی ، خو دغبرګون، ګواښونو او حریم له نظره توپیر لري کې دیوه رواني حس په توګه عمومي د

ټولنو کې چې عامه شعور وده کړې ده دغیرت کولو پر ممال غبرګونونه عقلېي او د ګېډ شېعور دسېدحې دټیيېوالي پېه       
غبرګونونېېه  پېه نامېېه ز مېوم کېېوم  ( غیېېرت ) لتېېه پېه دې نېېه غږیېږم چېېې د   زه د .صېورت کېېې غبرګېون احساسېېاتي وي  

  ؟لېاننړنې څېه دي   ( معاصېرې ) زه غواړم دلتېه پېه دې تېم شېم چېې دغیېرت اوسېممالې        . احساساتي دي او کوم عقلي 
پېه   .(احتیېا  ) دی  ، دادوښېم  ښېم   وپیژانېده   وپرمختللي بشېریت تېر ډیېر فکېر وروسېته دخپلېو ټولېو حریمونېو لېوی د         

دله ، ددې لپاره چې له  دې کمزورۍ څخه خګص شي ، نو له دوهم ګام کې یې د احتیا  له امله خپله کمزوري وپیژن
کلې   ( لېان پیېاوړي کولېو   ) داحتیا  څخه یې دلان ژغورلو هڅه پیل کړه او په دې توګه یې له خپلو حریمونېو څخېه   

پېه حقیقېت کېې همېدغو ولسېونو تېر ټولېو        .د لان پیاوړي کولو هڅه له کارکولو څخه پیل کیېږي  دیوالونه راتاو کړل ، 
لېه بېده مرغېه مېوم افغانېانو ، چېې لانتېه ډیېر غیرتېي ولېس هېم            . او په دې اړه یې غبرګون عقګني ولوی غیرت وکړ 

یېو ، لکېه نېو کمېزوري یېو او نشېو کېولی د ری ېېتیني        ( احتیېېا  ) وایېو ، پېه دې برخېه کېې څېه نېد ي کېړي ، الهېم اړ         
ر غیېېرت تقا ېا داده ، چېې دخپلېېو حریمونودسېاتلو وسېایل رامن،تېېه کېړو ، او لېېان      ، دمعاصې غیېرت ډیېره دعېېوا وکېړو   

، ایلېه هلتېه بېه یېو ری ېتینی      پیاوړی کړو چې دلان ، کورن  ، هېواد او مانیزو ارزښتونو دخونېدي سېاتلو تېوان ولېرو     
 :، ګواښ او دعقلي غبرګون لاننړتیاوې وپیژنورالئ دمعاصر غیرت حریم. غیرتي ملت اوسو 

، غیېرت او حریمونېو سېاتنه کېوالی شېي      دمعاصر غیرت د ساتلو اصلي وسېله ده، هغېه ملتونېه او وګېړي دخپېل     ( ارک)
 . چې کار کوي 

 (.له معنوي ، فزیکي او روانې ډولونو سره ) حریمونه شری  دي ، لان ، کورن  او ټولنه 
احتیاجېه شېي او داحتیېا  پېر     ه پایلېه کېې   دبېکېارۍ پې  ، شېي ( کېاره  ) بېې   ګواښونه دا دي چې یو وګېړی، هېېواد یېا ټولنېه    

شي ،چې بیا یې حریم ته ورننوتل اسېانه وي او پېه دې توګېه یېې دغیېرت غبرګېون هېم دومېره          ېبنسټ دومره کمزور
 .رسیدالی شيراحساساتي وي ،چې لانته یې له ګيې څخه تاوان ډیر و

سېاتو پېر   غبرګېون داحسا لپېاره  ې دغیېرت  لواکم  او هوښیار ښکېګکنر په دې ليه کې دي ، چې دپه نظروړ ټولنېه کې  
له همدې امله لومړی ګام اخلي او له ښکېلېدونکي ولس څخه کار ، دکېار وسېایل، دکېار    . بنسټ وي نه دعقل پر بنسټ

 .الخره دکار ارزښت غګ کوي اسرچینې ، دکار فکر او پوهه او ب
 :وړاندیځ 



  

 

 

 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

رو بنسيونه باید دغیرتي غبرګېون پېه عقګنېي کولېو کېې      رسن  ، فرهنني فعالی  ، کورن  ، حکومت ، اودپوهنې د چا
په دې اړه باید زموم په فرهننېي عېادتونو کېې بېدلون راشېي      . لولو لپاره عامه پوهاوی پیل کړيدیوې ملي پروسې دپی

 : تیاوې په دې ب ه خلکو ته وروپیژنو ړاو موم باید دمعاصر غیرت لانن
دلېان ،  مېوم   . لو ری تیني وسایل کېار او پوهېه دي   بلکې د غیرت ساتدغیرت ساتلو وسله نه توره ده نه احساسات ، 

 :خو ددې غیرت دترسره کولو لپاره بایددحریمونو د ساتلو غیرت باید ولرو، دخپلې کورن  ، دخپل ټبر، دخپل هېواد 
 کار او له عقله کار اخیستل پیل کړو  -/
 دخپلو حریمونو لپاره دګواښ ری ې او عوامل وپیژنو  -۰
 تر ټولو لوی ګواښ زموم احتیا  اوکمزوري ده  -۳
 عقل او عمل تکیه وکړو ورۍ دله من،ه وړلو لپاره باید پرداحتیا  او کمز  -۲
یوازې هغه وخت به  په ری تیاغیرتي ولس وګ ل شو ،چې خپله ډوډۍ وخورو ، په خپلېه زمکېه پېه خپلېو خواریېو       -۵

 . ې لایه پیلیږي غنم وکرو ، خپلې اوبه ورکړو ، ملي غیرت له همد
 


