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 يُدنیا نه الس په سر کیږ ېله د ېهغه څوک چی په نیم عمر ک
 

ښځي دي د اسالم د ارشاداتو سره په مخالفت په اسالمي نړۍ کي پنځوس په سلو کي، چي هغوي  ېچ ېسره له د
كي، صرف د قبیلوي ُعرف، رسم او رواج په حساب، چي کله له تیرو او پخوانیو سنتي خرافاتو څخه سرچینه 

په نیمایی کی له ټولنیز فعاله ژوند نه الس په سر  اخلي، له فعاله ټولنیز ژوند نه بي برخی شوی، نارینه هم د عمر
مفهوم چی د ُمریدی پروژي بنیاد جوړوی او د " فاني ُدنیا"د . ُدنیا نه خدای پامانۍ کوی" انيف"کیږی او له دی 

انګریزانو له خوا د هغوی د عمالو په واسطه مسلمانانو ته تزریق کیږي، هغه خپسکه ده چی په تدریج سره د 
بیایې دی ته وهڅوی، تر څو هغه  مسلمانانو په وجود کی حلول کوی، تر څو د دوی د فعاله ټولنیز ژوند مخه ډب او

  .يخرافاتو ته مخه کړی، چی له اسالفو څخه یي د ناوړه میراث او سنت په توګه تر السه کړ
اوس نو که چیری موږ د اسالمی نړی شاته پاتی او له ربړ، جهالت او عداوتو نه ډک ژوند ته چی اکثرمحققین او 

  د ښځو د فعاله ټولنیز]، [د ملی دولتو نشتوالی]و اضالع یی څیړونکی یی په یوه خبیثه مثلث کی خالصه کوی ا
به منو چی بر سیره پردی داسی نور عوامل هم  تشکیلوی ځیرشو، نو و[ د ُمدرن سواد نشتوالی]او [ ژوند نشتوالی

وند ؟ نه مخکی فلج کړی او هغه دا چی د ژ"ټا کلی مرگ"په تیره بیا زموږ هیواد وال یی له  ،شته چی اسالمی نړی
نو بیا  ،ږیره کی تر سترګو شول وخت چي دوه دري تاره سپین ویښتان یی په خپله كله هم هغه د سفر په نیمایى او

کیږی او د یوه بوډا په څیر ځان په هغه څه سنبالوی تر څو د ده د چاپیلایر د  له فعاله ټولنیز ژوند نه الس په سر
د هغه چا په   فلج کونکی مکروبونو" فاني دنیا"تر بد بتره خو ال داده چی دا د . احترام وړ وګرځياوسیدونکو د 

مغزو کی ډیره وده کړی چی د فعال ټولنیز ژوند په موده کی یی ډیر هغه څه لیدلی او تر السه كړی چی د دوی د 
د دي پرځای چی دا د ژوند ثمری  دوي .وایو[ ژوندانه تجربي]جوړوی او هغه ته موږ د [ د ثمر فصل]  ژوند

د جازبي د تأثیر په  "فانی دنیا"ته د یوه با ارزښته معنوی میراث په توګه وسپاری، د  خپلو راتلونکو نسلو( تجربي)
ساحه كي ځان ورکوی او د خیال د عالم په سمندرکی د مرگ تر سلګی پوری د جنت د حورو په ارمان، کته او 

ده په اوبو  ید ژوند ټول حاصل چی هغه د ده د تجربو ګوډ پښي وهی او په دی ډول، خپلپورته ال لهانده الس او 
د تقاعد تر السه کولو سره سم، خپل ظاهری او باطنی  ،اکثره یي د دولت مامورین دی ېدوی چ .كي الهو كوي

 يچی مالیی، شپن کی" رمه"شکل او مضمون د چاپیلایر او ماحول له اوسیدونکو سره عیاروی او ځان ته په دی 
کولو، د حج او عمری په ادا کولو،  سر په په اړولو، د ږیری په اوږدولو، د ګرد پټکی ځای لټوی او د تسبیح ي،کو

احادیثوته په غوږ نیولو، د نفلونو په کولو، د مړو په خښولو، په فاتحو کی د ګډون کولو، په سقات او خیرات کی د 
د پیر د الس نیولو، په ودو کی د اتڼ کولو او داسی نورو مذهبی او دینی منا سکو برخی اخستلو، د ُمرید په توګه 
ته د الیق ُمرید په توگه ځان کاندید، تر څوعضویت یی تر " رمی"وښئي او " سپین"کی د ګډون په کولو سره، ځان 

  .السه کړی
... علمی، اَنځوری، فرضی، تٔیوری،تر ټولو مشهور ادبی، ( ٪ ٠۵)دا په داسی حال کی چی د ُدنیا نوی په سلو کی

ته شوی چی د خپل ژوند د سفر په اخرین پړاو کی یی فعالیت  را منځ د هغو خلکو له خوانه[ شاهکارونه]او خیالی 
لکه رحمن بابا، خوشحال خټک، موالنا جالل الدین بلخی، ابو علی سینا، آلبرت آینشتاین، لیو ناردو داوینچی،  .کاوه

کالرک، لیو تولستوی، کنفوڅیئ، ابوالقاسم فردوسی او په سلهاوو داسی نور هغه بشر دوستان چه د داروین، آرتور 
د   مقام لری، د راتلونکو نسلونو لپاره د الهام ثارو، چی ډیَرې یی د ګنجینی او شاهکار منزلت اوآخپلو بی جوړی 

اد کی هم، سره له دی چی د فکرونو د له نیکه مرغه زموږ په هیو .منبع او اصل په توګه په میراث پرې ایښي
خو  ،غوړیدا او تکامل مخه ډب کیدله او له دی ډب نه یی د روڼ اندو د تیښتی الر بندوله او ال اوس یى هم بندوي

او شته داسي په وطن َمیَْن روڼ اندی چی د ژوند تر آخری سلګۍ پوری فعاله پاته شوی او د ګران هیواد  وبیاهم و
و نسلوته یی د هغه، تاریخی، څیړنیز، ادبی او انځوریز ګنجینو او خزانو په ذریعه چی د دوی د اوسنی او راتلونک

هغه څوک » .توګه، وړاندی کړی او وړاندی کوی یی په فعاله او له تجربو ډک ژوند محصوالت دی، د الهام د منبع
دی څاپالکه کړی، باید باالخره پر دی چی ګالن غوړیدو ته نه پریږ دی او یا کوښښ کوی غوړیدلی ګالن تر پښو الن

حکمت ځان پوه کړی چی دوی هیڅ وخت نشی توانیدالی د ګالنو په څاپالکه کیدو سره د هغو هغه خوشبویه ذرات 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilazizi_a_hagha_sok_che_pa_nim_omar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uploazizi_a_hagha_sok_che_pa_nim_omar.pdf
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بنا پر دی، داخبری پر « بود او له منځه یو سی چی نوریی د دی ظالمانو د ماحول او محیط فضا تسخیر کړی، نا
ټول هغه پر وطن او خلکو مین روڼ اندی چی خپل ټول خوږ ژوند یی، دی ته وقف  وړ بولم، چیپام  او د ځای

د دوی په ژوند کی داسی ونازول  د چوپړ وړ وګرځي،  او راتلونکو نسلوته واوسنی شی، زمونږی کړی تر څو وکړا
فغانی او اسالمی شی چی له یوی خوا دوی ته د ال تشویق سبب ګرزیدالی وی او له بلی خوا مو خپله هغه سپیڅلی ا

 پلرو موږ ته د یوه غوره میراث په توګه را په برخه شوی دی اوهغه  ،دنده او سنت پرځای کړی وی چی له پلرو
  .يپه سترګو کتل د قدر او احترام په شان د مور او پالر ته د ږیرو او سپین سرو معلم ، عالم ، سپین

ځوریدلی  د ده چی زموږ روڼ اندو له برکته هغه وخت نور په تما میدودی  باید دا هم اضافه كړم چی اوس نو د
نجات په خاطر به یی  نه د په کتابو کی ُخالصه کیدل او د غرکیدو؟" جتما"او " ب کتم" د  ملت تاریخ او علمیت به

 خال صون لپاره د د او سپوږمۍ کسوف او خسوف په وخت کی د لمر د مرسته غوښته او یا به یی" چاریاره " له 
متعصبه مزدور او  هغه د به یی د یوه ناولی او مزدور عرب او یا د وهلی او یا" هینګاری "مال په امر  کلی د

هغه سر  جهاد په نامه ور دانګل او د هللاُ اکبر په تکبیر سره، د خپل ورور وژلو ته د په امر د غلمان پرسته افغان؟
 منی او نا بالغه نجونی له عرب مجاهد سره دمهاجرینو په کمپونو کی افغانی میر یی دبه  به یی له تنه جال کاوه او یا

 . نکاح؟ په پلمه اغوا کولی او عربی هیوادو ته به یی له دی جنایت کارانو سره هجرت ته لمسولی
پرځای، نیک  محترم قدر شناس معظم استاد داکتر صاحب هاشمیان هغه زه هم په خپل وار سره د ،په همدي مناسبت

وړاندیز، چی د محترمو، هر یوی میرمن پوهندوی شیما غفوری او میرمن صالحه واصل وهاب په  او تشویقونکی
محترم ستر محقق او  ترعنوان الندي، کړې او د «استاد ادب دري»مخکښانو په توګه د  ادب او شعر د هکله یی د

له خوا پر دي وړاندیز له پیرزوینی او صداقت نه ډک نظر،  سیستانی صاحب معظم استاد کاندیداکادمیسن دمحم اعظم
خدایی خدمت  ټولو تائیدوم او له څښتن تعالی نه دوی او هغو قدر او درناوی په سترګو ګورم او د ،وړاندی شوی

هیله او امید د صادقو روڼ اندو غږ او پیغام خپلو وطن والو ته په وړیا توګه او خدمت په  ګارانو ته چی وطن ته د
 اړموحوصله غ خدمت طاقت او په خپل وخت سره رسوی، خوشحاله ژوند او وطن ته د

 
 . ال ښه ژوند او صحت په هیله ستاسی د

 


