
 
 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

                               
    ۰۷/۰۹/۲۰۱۸               فور لیوال غعبد ال

 

 ،موږ
 

 ووالهم په شپاړسمه پېړۍ کې ژوند ک
 

 

 و!قلموال
 

 :له بابواللو څه نه جوړیږي
 

 : له تاریخي پلوه، د ښکېالک په وړاندې تولېد شوي ادبیات په دوو دورو وېشل کېږي
 

 اول ډول ادبیات:   -۱
 

له ښکېالک څخه ګیلې، شکایتونه، ښکنځلې او فریادونه ول. په دې دوره کې به د ښکېل ملتونو پر 
رنځونو، دردونواو چیغو تمرکز کېده، له ښکېالکګرو څخه به عاطفي تمې کېدې او پوښتل به یې چې 

 .ضد قربانۍ ته هم هڅولولې داسې ظالمان دي؟ دغو ادبیاتو به کله کله خپل خلک د ښکېالک پر 
 

  :دوهم ډول ادبیات  -۲
 

پر ځان رامتمرکز ادبیات ول. په دې دوره کې به هڅه کېده، چې د ښکېل ولسونو د کمزورۍ الملونه 
 .وپېژندل شي او د ځان پیاوړتیا لپاره عمل کول وهڅول شي

 

ېل شوي یې په دې ادبیاتو کې به د ځواک هغه وسایل ښوول کېدل، چې ښکېالکګر یې کاروي او ښک
نه لري. په دې دوره کې بېځایه قرباني ورکول حماقت بلل کېده . دا دوره عقالني وه، نه احساساتي 
او تشه عاطفي. علم، عمل او تدبیر غوره ګڼل کېدل، ولس قربانۍ ته نه، بلکې راټولېدو او ځواکمن 

( په کې لوی ارزښتونه کېدو ته رابلل کېده. مرګ خپل ځای ژوند ته پرېښوده. ) ژوند( او )انسان 
ګڼل کېدل. جمعي خرد او لوړ سیاسي شعور جوړېده او ملت دومره پرځان بسیا کېده، چې د ښکېالک 

 .سټه نه، بلکې د ښکېالک ریښې یې له منځه وړلې
 

موږ دوهم دورته الهم نه یو ننوتلي. موږ دوهم ډول ادبیات نه دي پنځولي، موږ الهم د شکایت، چیغو 
 په زمانه کې ژوند کوو. موږ پرځان بسیاینه ال بیخي پېژنو هم نهاو فریادونو 

 

موږ له ښکېالک څخه د رحم و عاطفې هیله کوو، موږ تش په نامه خپلواکي د خپلو ماشومانو او تور 
 ...سرو په حاللولو کې لټوو

 ،موږ
 

 .الهم په شپاړسمه پېړۍ کې ژوند کوو
 

 پای
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