
 
 

 
 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

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

  
           

   ۱۳/۱۱/۲۰۲۲                       عبدالغفور لېوال 

          
 

 عکسونه څو خبرې، څو 
 

 
 

 شیخ دې لمونځ روژه کا زه به ډکې پیالې اخلم 
 ره کنــه ــل کار لــپ ـ دا دی خپـل خـیـهرسړی پ

 

 .لومړني مانیفیست حیثیت لريد خوشال بابا دغه بیت د پښتنو لپاره د سیکولریزم د 
 

 « .ساده؛ سیکولریزم یعنی همدا. چې ومنو: »هر سړی خپل خپل کار لره پیدا دی
 

موږ هغو تږیو بنیادمانو ته ورته یو، چې له تندې مرو، خو اوبه نه پېژنو، بلکې له اوبو کرکه لرو. له اوبو څخه کرکه 
 .ځکه راپېښه ده، چې نه یې پېژنو

 

، چې څومره له راپېښې بدمرغۍ ځوریږو او کړیږو، هماغومره یې حلالرې نه پېژنو او بلکې له  همد اوس، موږ ټول
 . حلالرو یې یوه مصنوعي کرکه راتلقین شوې ده

 

موږ وږي، وزګار، بې تولید، بې تعلیمه، روسته پاتې، منزوي او جنګ و جهلځپلي یو، ځکه چې یو سم دولتي نظام 
لرو، چې د معاصر، موډېرن او مشروع دولتي نظام د جوړولو الرې چارې یا نه پېژنو  نه لرو، دولتي نظام ځکه نه  

او یا ترې کرکه لرو. ښه نظام هغه دی، چې د خلکو په اراده جوړ شوی وي او د خلکو ټولیزه پرېکړه یې مشروعیت 
 .«ورټاکي. همدې ته وایي »دیموکراسي« او همدې ته وایي »جمهوریت

 

 : تېس
 

 . ستونزه د یوه مشروع نظام تشه دهزموږ 
 

 :انتي تېس
 

 .موږ د مشروع نظام د رامنځته کولو الرې چارې نه پېژنو او یا یې راته تکفیر کړې دي
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

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

 : سېنتېس
 

ټول باید هڅه وکړو، چې افغانان دیموکراسي، جمهوریت، ټاکنې، سیکولریزم، بشري حقونه، موډرنیزم او نور مفاهیم  
 . وپېژني

 

 :الندې عکسونو کې لیکل شوې، جملې کټ مټ داسې مانا ورکويپه 
 

 « !د تندې پرمهال اوبه څښل سوچ کفر دی»
 «!که ناروغ شوئ، ډاکتر ته تلل او دارو خوړل مو مخامخ دوزخ ته بیایي»
 

 « !ساه ایستل عظیم شرک دی»
 

مفاهیمو پوهیږي، خو د ویرې، ځانساتنې،  هغوی چې دا شعارونه په پټو سترګو مني، مالمت نه دي. هغوی چې پر دغو  
 . شکاکیت، چاپلوسۍیا تمې له امله چوپ پاتیږي، مالمت دي

 

 .میینو افغانانو د ویلو حق نه لريهغوی چې دغه مفاهیم خلکو ته نه ورپېژني، ځانونو ته د وطن
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