
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه درافغان جرمن آنالین 
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 دا انسانیت څه شی دی ؟
 
 

ل اصطالح لومړی ځ کله چې انسانیت وایو زموږ مطلب هرو مرو له انساني فطرت، مهرباني او تمدن څخه دی. دغه
حث الندې راغله. بپېړۍ ( د فکري او فلسفي خوځښت تر  ۱۹ - ۱۷کې ) «د روښاندي غورځنګ په پېر» په اروپا کې

حاصل . . .  انسانیت د ټولو انساني هڅو خزانه او» د همدغه پېر یو المانی فیلسوف او لیکوال یوهان ګاټفریډ هېردر ،
  .«بولي

بېلو خصلتونو په ورته وخت کې تر ټولو پېچلی مفهوم دی. له دې چې انسانیت د انسان په بېال انسانیت یو تر ټولو مهم او
  .کې راڅرګندېږي، نو ځکه نشي کېدای چې یو ښکاره) غیرمبهم(تعریف ورکړو

و و ټولنیزکه چېرې خامخا یو تعریف لټوو، نو په عامه توګه، کولی شو انسانیت داسې تعریف کړو: انسانیت د اخالقو ا
انسان  دسازېدنو) جوړېدنو ( یو داسې سیستم دی، چې له انسانانو سره د خواخوږۍ او مرستې کولو اړتیا غواړي، خو 

ت وړ زیانمنول او ځورول رټي. له دې چې انسان یو ټولنیز موجود دی، نو ځکه انسانیت په ټولنه کې، یوه د ضرور
 .)ملزومه(کړنه ده

کولو) احساسولو( ممانیز دی. له انسانانو سره د مینې، زړه سواندۍ) زړه خوږۍ( او د درانسانیت له انسانانو سره د مینې ه
ي، هم بېخي اړیکو پاللو ته هم انسانیت وایي. که داسې ووایوو، چې انسانیت د شخصیت له ځانګړتیاوو پرته بل څه نه د

  .سمه خبره ده
انسانیت  دپه بله وینا په زغرده ویلی شو، چې موروالی موروالی) د مور خصوصیات( د انسانیت رښتیانۍ تومنه جوتوي. 

لت، رښتنګلوۍ همانیز دی. دا ځکه چې هره مور د خپل اوالد لپاره ان تر خپل ژونده هم تېرېږي. همدا راز انسانیت د عدا
ي، چې د او درناوي لپاره هڅه ده. یوازې د دغو ځانګړتیاوو په لیدو سره کېدای شي ُحکم وشي، چې څوک دا وړتیا لر

اخیستو  د نورو انسانانو په برخلیک کې د برخې» نورو انسانانو غمخوري وکړي. ایمنویل کانټ بیا په دې اړه لیکي:
  .«وړتیا) توان ( ته انسانیت وایي

ده، چې  انسانیت هغه ارزښتناکه څرنګه والی) خصلت ( دی، چې موږ په رښتیاني انسان بدلوي. انسانیت یوه ځانګړتیا
ه وینا انسانیت یې نه لري او سمدالسه هم نه پنځیږي. دغه ځانګړتیا د یوه اوږده واټن په بهیر کې پنځیږي. په بلهر څوک 

حساس اهغه ځانګړتیا ده، چې د روزنې په بهیر کې د دې لپاره پنځول کېږي، تر څو انسان په ټولنه کې د هوساینې 
ره وکړه دې امله مینه وکړه، خیال یې وساته او مرسته ورس وکړي. انسانیت دا رازده کوي، چې له یوه انسان سره له

  .چې کمزوری، بېوزله او اړ دی
موږ )  انسانیت د انسان اساسي فضیلیت او ځانګړتیا ده. دا ځانګړتیا یوازې انسان لرلی شي. همدا انسانیت دی چې

ره د خپل ژوند ان او یا نورو انسانانو لپاانسانان ( له نورو ساکښو څخه بېلوي. دا یوازې انسان کولی شي، چې د بل انس
  .په ګډون هر څه ځار کړي

تجربو په  دا هم باید هېر نه کړو، چې انسان له انسانیت سره دې نړۍ ته نه راځي، بلکې انسان د روزنې او د ژوند د
و د ژوند په بهیر کې په انسانیت سمبال کېږي. په بله وینا انسانیت د مور په غېږ، کورنۍ، ټولنې، ښوونځي، پوهنتون ا

 .خوږو او ترخو کې زده کېږي
نو د با انسانیت ته شا اړول کېږي. د یو شمېر له خوا دې ته ډېره هڅه کېږي، چې د شخصي غوښتله بده مرغه نن س

ارضاء کونو غم وخوړل شي. په خپل شاوخوا کې خپل هېوادوال وینوو، چې ځان غوښتنې، زړه تورۍ او د نورو 
ي او له ترګو برخمن یې نه وینهېوادوالو د غمونو او کړاونو په وړاندې، بې پروا دي. عجیب حالت دی، ته وا، له س

رګون غوږو برخمن یې نه اوري. موږ هره ورځ روانې جنازې وینوو، د دې پر ځای چې د پای ته رسېدو په اړه یې غب
زما  وښیوو، دې ته خوشحاله یوو چې زه خو ال ژوندی یم. په دې اړه فکر نه کوو، چې کېدای شي، شېبه وړاندې به

 .يدا وضعیت دا راښیي چې زموږ ځینې هېوادوال له معنوي پلوه څومره خوار شوي دجنازه همداسې روانه واوسي. 
پر انسانیت باندې بې باوره کېدل ګناه او د شیطان منل دي. دا باید هېر نه کړو، چې انسانیت سمندر دی. که د سمندر یو 

رو. په ګران افغانستان کې دا د څو څاڅکي ناولي شي، ګرد سمندر نه ناولی کېږي. د خپل ولس پر زور باید باور ول
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه 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

 

پردو له خوا تپل شوي اردلیان او د جګړې کارغان خامخا ورک کېږي، په پای کې به هرو مرو انسانیت او افغانیت 
  .سوبمن کېږي

رې نورې. د انسانیت یو څو متضادې کلمې دا دي: غیرانساني، ځناورتوب، ظلم، خیانت، د اشغال اردلي توب او داسې ډې
و تاسې له یاست؟ انسانیت مه هېروئ، له بده مرغه، دغو ډالرو او څوکی اردلیانو فکر وکړئ، تاسې چېرې والړ د اشغال

  .انسانیت څخه لېرې کړي یاستۍ
تسامح  په هر حال، په انسانیت کې ډېر اخالقي ارزښتونه نغښتي دي لکه: شرافت) شهامت(، لورینه) مهرباني(، زغم)

  .نور نوعه پرستي(، شفقت) رحم ( او داسې ډېر (، بښنه) عفوه(، بشردوستي)
وږ افغانان د وروستۍ خبرې په توګه، دا په یاد ولرئ، د سولې مفهوم انسانیت دی. د سولې دښمن د انسانیت دښمن دی. م

 .بل انتخاب نه لرو، موږ باید انسان او افغان پاتې شو. په همدې کې زموږ سرلوړي او پایښت نغښتي دي
 پای
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