
 
 

 

 2تر 1 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
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 ۴2/۰1/12۰2                                                                         ینیحس رفعت

 

 افغانستان  خیتار  در ییواپسگرا  و  تیمدن  ینشانه ها

فرهنگ   ،خراسان بزرگ ر،یکب  اناینامستند همانند آر و  یالیخ  یافسانه ها رامونیأنکه درپ  یب

 ،دانش و یِخردمند  یاریتوان به   یپرداخته شود، م  یبه الف وپتاق پران یپارس  شعر و  کانیتاج

 .پرداخت   یبه سخن گفتن عقالن

 :نگارم یم  نیچن ت یدرکل

فقط،  را یرفاه اجتماع یبرا  افغانستان، تالش ها یایباشندگاِن جغراف سرگذشت  یتمام یدرازا در

 .د یتوان د  یمحمدداود، م و امان هللا، محمد ظاهر یها  یتنها، در آواِن زمامدار تنها و

سدهء  از آغاز ،ثبت شده افغانستان  خیتار  ساده وعالمانه، یل ی،خ میبرو  ات ییجز  تذکار به اگر و

 .د یسنج  و د ید باز و د یشود، نکته به نکته ، د  یرا م۲۱تا ختم دهه دوم قرن   ستمیب

 :توان  ی، مداود  محمد  و ظاهر محمد  امان هللا، دردوران

  یوارتجاع و نادار  ییازچنگل واپسگرا ییرها

 ی استبداد وکهنه پرست انسان از ییرها

  شهره است  یآنچه به دموکراس  آمدن

 کهیفابر و کی تخن  و دفتر شفاخانه و و یپوهنتون ومعلم وسالمت کتابخانه را و کتاب و را و مکتب 

  را

 .گرفت  یپ ،یتماعج ا جینتا  با سادهء تمدن را، یدستاورد ها و

... 

افغانستان در همهء   ینهضت مل نی برتر و   نیتر  یواقع ،پرورش آنان بانوان وآموزش و یرولچ

  .گذشته ها وهم امروزاست 

... 

دوران   به وضوح، شود  ی، مینهضت امان یی گرا ت یمدن برابر در یهللا کوهدامن ب یاغتشاش حب از

 .نمود  یافغانستان را بررس کانی مرتجعانهء تاج ییواپسگرا
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  شود یم ی، بسادگی وغن  یکرز  و یربان مال مالعمر، ،یصبغت مجدد  وقت سقوزاده تا مال همان از

=   ییستایبه } ا عت یب  یاسالم ،برا نیزدهء د  خی وفرسوده و تار  یکه چسان از اساسات بدو د یفهم

 .نمودند   استفاده کان،ی، سردمداراِن جاسوِس فاسِد تاج ارتجاع{  

هللا   ب یحب  یفرمان پادشاه  نی درنخست ز، یاژٔه تمدن گر واژه و در ی به روشن  ،کیتاج فرهنگ

 .است  افتهیسقوزاده بازتاب 

 :یعن ی یشعرفارس

 بانوان  نکوهش

 منقبت  نعت، حمد،

  مستبدان مدح

  یستم گر  شی سنا

 یی سرا هیخمر

 بچه ها.  رفع شهوت با یشعربرا
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