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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                      محمد جاويد حيدرزى :ليکوال  ٠٩-٠٣-٢٠١١  ني
   

 وان او روزنه
 

 )افالطون(ي ېدل آې لې په غوره آسانو آېز دى چېكلى ولو تربيه تر 
ىنى  د ماشوم له پاره لوم  .وونكي ديني مور او پالر د ماشوم لوم.   دهې  د مور غوون

و  زانېماشوم له همد. و ده زانېكل يوه ېيدو، خوب او هوساينې، لوېد خپل اوالد له پاره د ساايستن ېد مور غ
وانان هغه ماشومان او تنكي . ه منفي حرآات زده آويوونه او يا خداى مكخه سم حرآات، سمه  تربيه، سمه  

ي هغوى طبيعًا مايوس او ېدل آېر لېډ ې د غربت په حالت آې نه محروم دي لكه يتميان چې د مور او پالر له مينېچ
 . و بار نه شيږ د اوېولن د ېره پاملرنه په آار ده چېډ هغوى ته ناهيلي دي او

 يتيم ېه روزنه وشي او بد آور هغه دى چ هلته د يتيم ېغوره آور هغه دى چ: فرمايلي) ص( حضرت محمدېلكه چ
 ته سمه ي، هغه مهرباني وآې په يتيم باندېوك چهغه : ه روزنه وويني او هم يي ويلي ديړ زيان او ناوېپه هغه آ

 .ي اهللا تعالى د هغه روزنكي ته جنت په برخه آويې لويېي تر هغه چه روزنه ورآالر او 
ه  دېه او وي سرزنش آې يې او همغسې خپل اوالد روزې وروزه چېيتيم همغس: فرمايلي) رض(او حضرت علي

 .ورهه مه ورته  د خپلو بچيانو نه په آمه سترې چې خپل بچيان آوي يعنېلكه چ
 بايد د ېوان ورور، خور، تره، ماما او نور خپلوان دي چ د ماشوم او ىوون نه دويم ېېوروسته د مور له غ

 آورنى نظام هم ېخه غافل نه شي او بل دا چي او د دوى له روزلو ه چلند وآوان سره سمه رويه او ماشوم او 
 . مهم رول لوبويېوان په راتلونكي آد ماشوم او 
 روزل شوي ې آه آورن په يوه ېي چى مور او پالر، بيا خپلوان او هغه آسان را لومې په روزنه آد ماشوم

 .وي
 .ويړه راتلونكى جوواد له پاره يو هېي او د خپل ي، جسمًا او روحَا په مخ ېه روزل آ وشي نو ماشوم ېآه داس

په .  نورېيان او داساونه، بازار، ، آوىووناى دى لكه  ېوانانو او ماشومانو له آور نه د بانديم د ېدر
ره منفي او مثبته اغيزه آولي شي او ېډ د دوى رويه په زده آوونكيو ېوونكي شي چر نيك آسان ېډ بايد ېيو آوون

 ې داسېرېډ ېاوس مهال په افغانستان آ. ي آېاندړ ته وېولنه آسان ړر ناوېډه او يا ر ېډ ېدوى آولي شي چ
 ځي او سبا ورږ ته آاې الرې پاملرنه نه آوي او د دوى دا نه پاملرنه هغوى غلطې خپل اوالد ته هېته چ شآورن
 ېي، يا به قاتل وي او يا داسېدى آږ روېلكه يا به غال آوي، يا به په مخدره توآو باند.  زيان وينيېولنه تروله 
 .ې ناخوالېنور

 ېه او مور ورته ووايي چ پالر ورته ووايي دا آار وآېي چمجبور نه آ آار ته ېمور او پالر بايد خپل ماشوم داس
وان ته  نور  ېل او داسل، اغوستل، ړي لكه خوه  ور زده آ بايد خپل آمكي اوالد ته هر آورن! نه  هاغه بل

رته به غوسه نه شي ي بايد وېروتنه آېي او آه له دوى نه آومه  ته ورآ ونېمور او پالر بايد د آور په آارونو آ
ايه  په اندازه هغه ته اقتصادي مسايل، د پيسو ساتل او له بيېوان د پوهي او د  ته متوجه آېروتنې تېاو دوى خپل

ان ساتنهتل  .ي ورزده آ 
وان هم شي، نو دا  بيا ېكه چ نو ېاروي لكه پيرى راغى، بال ده او داسډ خپل ماشومان ې شته چ آورنېرېډ

وان په ه رويه د ره  ېډر بده رويه  او يا له حده ېډوانانو سره له حده له . يوسه ېان بسره وي او ويره ور
وان  ېي او آله چ احساساتي نه آېاندړ  بايد خپل اوالد د نورو خلكو په وآورن. ه اغيزه آويړراتلونكي  ناو

) خن(وك  ورته مزاحم  ې او درس  په وخت آې د لوستنې ورته جال شي چېه  دلس آلن  شي؛ نو د خوب آوپن
ه حرآاتو نه وساتي؛ ړو خبرو، ناوړوان حافظه له ناو د ېمور او پالر مكلف دي چ.  نه شينه شي او يا دى د چا خن

 ې ساتي او د ژوند تر اخره ورسره پاتېول خاطرات په خپل حافظه آلور آلني نه وروسته  ماشوم د ېكه چ
 .يېآ

  توپير  ونه ې آ د لور او زوى د جامو، ساعتيري سامان، خوراآي توآو او نورو شيانو په مينېكلفه ده چ م آورن
 . ته الره اورويې آينې آ دا شانته توپيرونه د خور او ورور په مينېكه چي؛ آ
 

 :رو موندلوان او د مل
ر ېډ.  د دوى د ژوند يوه مهمه برخه دهېو درلودل دي چريو موندل الوانانو له پاره د مله د أينه او مهمه مسړيوه ا

و  له غ آورنې د خپلې چېي او هغه ستونزرو پوره باور لري او هغه د خپلو  رازونو شريك وانان په خپلو مل
 .يړخه د حل الره غواندولى شي او له دوى ر  په اسانېرو سره يسره نشي ويلى له خپلو مل



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ي؛ نو آه  آېرې له هغه سره تېبېو ش يو ې وآولى شي خپلېتيا لري چړري ته اه مل يو ې آ دورهېوانان په د
 ېداى شي چېدي، آېېوان اوالدنه خپل سري پر توپيره وي او خپل ېي او بكي ته پاملرنه ونك دى  آورنېرېچ
 . پيدا آويې ستونزې آينوان په م او ه يا بده رويه د آورن هرېډ ې ولري او همداسې پايلړې ناوېرېډ

ي او د ري و دوى خپل ملېي قدم آ په لومې اوالد يېي چه رويه وآ آوالى شي په هغه آچه سره آورن
ادي په رى د يو آس د ستونزو، غم او ه او وفادار ملي، ړخه مرسته وغوا له دوى ېاآنو آرو په نورو مل
 .  نه لري، هغه يوازي ويري صالح ملېوك چ ورسره وي او  ېحالت آ

 - رى سره ته او سالم ملد يو . رويې تېريو  سره ي له خپلو ملېبه هغه ده چېه شولو وان له پاره تر د يو 
 يو  ېخه يي لري ساتي او آه چيري او له غمونو  ړه ورتيا له مينادي په برخه آوي او د هغه س انسان ته رات

. يې سبب آوان د ترقى او پرمخت د ېري ولري؛ نو هغه په مادي او معنوى امورو آملوان د با تجربه او پوه 
 دوى ېينه ده چړدو وسيله شي؛ نو اې آېوان د وروسته پاتداى شي  د ېري ولري آه ملړوان ناو خوا آه يو ېله بل

و  د خپلو خورلنېياري وي چا هو هم بايد خورې نجونېدا خبره نه يوازى هلكانو ته متوجه ده؛ بلك. ناخبره نه وي
 د ېولنه آ ېپه افغانستان غوند. خه آار واخلي او زيرآتيا ېر دقت، احتياط، پاملرنېډ له ېاآنه آرو په او مل

 . اخلي او خپل نوم له السه ورآوي رنې د يو سپين آاغذ حيثيت لري چېنجون. ر جدي دىېډنجونو بحث 
 ېوان دي،  نو رتيا وآ ملې له چا سره دېي چړ  نه غوا د دوى آورنېرې آه چينه دهړوان له پاره ادا د يو 

كلي وي،  ېه يږوانانو په پرتله د ژوند ستره تجربه لري، ترخه او خوا مور او پالر د ېكه چي؛  سوچ وآهم ل
  آورنې امله د هرېه همدل.  لريې هيلېرېډ او بري له پاره  نيكمرغېژني او د خپل اوالد د راتلونكېه او بد پ

ه او بد عادتونه  د هغه  آورنې ته ور وپيژني چ آورنېري خپلبايد خپل نوي مل) ېهلكان او نجون(وانان نوي 
ه ړ د مور او پالر نه زې نه شي چې پاتې دېتونكي دي او ناويل مور او پالر د اوالدونو خير غوېكه چوويني 

 غوسه او حساسيت  د آورنې آوي چېاندړ الس نه وې آوم آار ته دې داسېان دوري نشته او ه ملسوانده او 
 .وپاروي

 ېاى آي او په بل ېري آو او صالح آسانو سره مل له ېبختور انسان هغه دى چ: فرمايلي دي) رض(امام علي 
 .ري ديدل ناصالح ملېدل او يا بد غورېودل   لري او  بد ېهر شي غور: وايي 

 ېآله چ. دي) ېيكړرتوب امل( د ېيكړ اېولنيز ېيكو پرته ناشونى دى او ړرو سره له اله خپلوانو او مل ژوند 
 .يېدلو پر مهال خوشحاله آېري وي، يعنى مثبت احساسات او عملونه ولرى، يو له بل سره د لدوه آسان مل

 ه ويني او اوري او په ېملونه او خبر د يو بل عېكه چ رول لري؛ ېاآلو آرو په  هم د ملېاى نژديوالد 
ر ېه مين وي، خپل وخت عبث ت په زده آېرى ولري چ ملې يو داسېي چوانان دا غوره ر ېډ. يي ته وون
ان د خپلو خلكو خادم وبولي، په ران وي،  ېي، د مور او پالر او مشرانو درناوى وساتي، خپل وطن پرنه آ

اى ولري، په  د ورزش له پاره ېني فعاليت آي، په خپل ورخه واخلي، مطالعه وآ برېولنيزو  فعاليتونو آ
 خپلو ېيو آووني، حميده اخالق ولري، په دي نه وي، دروغ و نه وايي، په خپلو ژمنو وفا وآږمخدره توآو رو

ر وي او د ال ېډكي   مثبتې يې په عمومي اخالقو آېه دا چي او لن د مشرانو درناوى وآېوونكو او په سيمه آ
 .دو وس او اراده ولريېه آ

  .ي به بدل شي په يوه صالح غېولن ېي او د خپل به وده وآې په ژوند آېرى ولري؛ يقينًا چ ملېوك داسآه 
  

 پای
 

  


