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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  

 

 ۰۳/۱۱/۲۰۱۵                         کلیوال سلطانجان انجنیر
 

 ناپوهي او پوهه
 

: دا ته یی چی د ژوندانه ښکلی رنګ دی بدرنګ کړی او یواځی د انسان ، نه ، بلکی د ټولو ژوندیوموجوداتو پوهه 
د ژوند په الره کی دی د دومره بد مرغیو اغزی راشنه کړیدی چی په هر قدم کی یی له پښو څه چی له سترګو نه 

 هم وینی بهیږی .
، ته د یوی کمی شیبی د پاره په « غلبیل کوزی ته وایی چی په تا کی سوری دی » : عجبه د خندا خبره دی ناپوهی 

ګریوان کی سر ښکته کړه او په دی هکله سوچ وکړه ، له هغه وخته چی تا زما ځای نیولی او د انسان سره د ی 
ژوندانه په الره کی ګام پورته کړی او له هغه وخته چی ملګرتیا پیل کړیده ، له هغه وخته چی بنیادم ستا په ښونه د 

تا د انسان په عقل حکمرانی پیل کړیده ، بیا تر ننه پوری دا ساده انسان تا له څومره کمرونو او ګړنګونو نه 
 غورځولی او ال هم دوام ورکوی . 

و اندازه لری او..... خو ته ځکه : واه ، واه ، آفرین دی په دی سپین سترګئ شه ، بی حیا یی هم ځانته حد اپوهه 
مالمته نه یی چی همدا خو ستا اصلی خصلت دی ا و همدا هغه څه دی چی باید له تانه یی توقع وشی . تا همیشه دا 
زیار ویستلی چی ستا په لومه کی را ګیر انسان د هر جرم او جنایت تر کولو وروسته هم ځان په حقه و بولی او پړه 

 په نورو ور واچوی.
: کاشکی چی ته د سم او ناسم په توپیر پوهیدلی ، کاشکی تا دا تمیز لرلی چی جرم او جنایت دی له ښیګڼی اپوهی ن

او ثواب څخه بیلولی شوای . که زه انسان دی ته هڅوم چی جرم وکړی ، په نورو بنیادمو تیری او تجاوز وکړی ، 
ډول حـــد  ونه پیژنی ، د هر ډول بدمرغي د رامنځ ظلم وکړی ، ناروا وکړی ، د نورو په حق خیټه واچوی ، هیڅ 

ته کیدو د پاره زمینه برابره کړی او زما د امر نه سر غړونه ونه کړی ، نو ځکه د خواشینی خبره نه ده چی ستا د 
او راته راکړیدی( ، زما ملګری « پوهی » تحلیل له مخی اوزما  د نامه ) ناپوهی ( د مفهوم او معنا له پلوه چی ) تا 

« . نه پوهیږی » منونکی انسانان د هیڅ  بد او ناوړه عمل په سرته رسولو سره نه مالمت دی او نه پړ ، ځکه چی 
افسوس او ډیر افسوس د هغه چا په حال دی چی ته ورسره مل یی ، ته یی په مغزو کی ځای لری ، ته یی الس 

ی چی زما ملګری او پیروان هم ورنه کرکه کوی نیوی کوی او ته ور ته الره ښای ، خو په هسی کړو وړو اخته د
. 

: دا ته څه ګډی وډی وایی ؟ هغه انسان چی د ماسره ملګرتیا لری او زما د غوښتنو او ارزو ګانو د پوره کیدو پوهه 
 په الره کی هاند کوی چیری هم داسی عمل چی نورو ته پکی زیان وی سرته نه شی رسوالی.

تا ملګری او ستا په لباس ملبس کسان نورو ته زیان نشی رسوالی زه به یی درسره : سمه ده چی ته وایی سناپوهی 
و منم خو کولی شی یوه موضوع روښانه کړی چی ته کوم کسان خپل ملګری بولی او کومو کسانو ته زما د ملګرو 

 او پیروانو نوم ورکوی ؟
 

خپګان او ژړاګانو ، د کرکی او ویری او  : ټول هغه کسان چی د خرابی او بربادی ، د وژنی او تباهی ، دپوهه 
بالخره د ناداری او نا چاری د مخنیوی په الره کی تالش کوی ، قدم پورته کوی ، زیار کاږی او هڅه کوی چی 
ټولی بد مرغئ خپل ځای نیک مرغئ او د انسان دایمی خوښی ته پریدی ، زما ملګری دی او د دی پولو نه ورآخوا 

 او پیروان بولم .نور ټول  ، ستا ملګری 
او فزیک پوهان څوک دی ؟  : ستا د دی تعریف له مخی به هیڅوک په دی پوه نشی چی ساینس پوهانناپوهی 

پوهان دی که ناپوهان ؟ په نظامی او پوځی چارو کی بوخت کسان چی شمیر یی سوونو میلیونونو ته رسیږی او د 
ی په اختیار کی دی او یا په بله ژبه د نړی ټول واک د اټکل له مخی د نړی د نیم نه زیات مالی امکانات د دو

همدوی په الس کی دی او موجوده نړی هم د دوی د جدی ګواښ سره مخامخ ده ، ستا په ډله ) پوهانو ( کی راځی 
 اوکه زما په پلویانو ) ناپوهانو ( کی شمیرل کیږی ؟
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ه ده ، هیڅکله هم ستا په پیروانو )ناپوهانو( کی : ساینس پوهان او فزیک پوهان لکه چی د نامه نه یی څرګندپوهه 
نه شمیرل کیږی ، هغوی نه یواځی داچی نا پوهان نه دی بلکی هغه ویاړلي څیری دی چی انسان او اوانسانییت یی 
خپلی اصلی الری ته را ګرځولی دی ، انسان یی د حیوانییت له دنیا نه را بیل کړیدی ، انسان یی د پرمختګ او لوړ 

لوری روان کړی او بشری ټولنه یی دسترو طبیعی ناورینونو نه ژغورلی ده ، دوی پوهان دی ، دوی زما  تیا په
 اصیل پیروان دی او دوی د انسانی ټولنی مخکښان دی .

: څومره په زړه پوری ، خو له خندا ډک او یوی مسخری ته ورته نظر ، بهتره به وی چی و وایم باور. ناپوهی  
په دی باورده چی پوهانو انسان د حیوانییت له نړی نه رابیل کړیدی ، خو دی ته یی پام نه دی  زما ملګری )پوهه(

کړی چی همدی پو هانو او د پوهی خاوندانو له دی مینه ناک او اشرف المخلوقات  انسان څخه څومره ویرونکی او 
وایم چی اول خو باید دا ومنی خشن موجود جوړکړیدی. زه بی دلیله خبره نه کوم خپل مخالف دوست )پوهی( ته 

چی زه تر تا مشره یم ، هغه وخت چی ته نه وی او انسان زما په لمنه کی ژوند کاوه ، که څه هم هیڅ یی نه درلوده 
، خو په ډیری سادګئ او پاک زړی سره یی یو د بل تر څنګ عمر تیراوه، هرڅه یی سره شریک وو ، نه مالیکیت 

نه حاکم او محکوم و او نه څوک لوړ و او نه څوک ټیټ  وو. کله چی ته را پیدا شوی  و ، نه باداری او غالمی وه ،
نو دا هرڅه دی د ځان سره راوړل او د انسانییت په لمنه دی نا پاکه دا غونه کیښودل. همدا ته وی چی هغه ته دی ، 

 کړ چی د هرڅه د لرلو سره چل  ،دوکه ، دروغ ، تیری او حق تلفی ورزده کړه او هغه دی په داسی رنځونو مبتال
سره د هیځ شی لرونکی هم نه دی ، په لنډه تو ګه وایم چی انسان دی هوا ته والوزاوه خو انسانییت دی په ځمکه کی 

 ښخ کړ او ال هم دی ته ویاړ او سرلوړی وایی .
وم څه شی دی ، کوم ته چی هر څه وایی زه دی نه مالمتوم ، ځکه د تاسره دا درک نشته چی د ژوندانه مفه پوهه :

څیزونه انسان او انسانییت ته درنښت او ارزښت ورکوی او کوم څیزونه انسان د انسانی حدوداتونه خارجوی؟ که تا 
دا احساس لرلی نو هیڅکله به دی د ابتدایی انسان او په مغارو کی د هغه د ژوندانه د ښیګڼو په هکله دا نه وایی 

، هلته حاکم او محکوم نه او هغه وخت دا نه ؤ او دا نه ؤ ،  او د همدی  ویلی  چی ، هلته شخصی مالکیت نه و
څیزونو د نشتوالی له کبله هغه د انسانی ژوندانه یوه ښه او د کړاونو نه بهر یوه دوره بولی . لوی مصیبت خو 

زیان رسونکی  ههمدادی چی ته هغه شی ته ښه وایی چی هغه تر بل هرشی نه بد او د انسان او انسانی ټولنی د پار
او درد راوړونکی وی . ستا د اصولو له مخی په هیڅ شی کی د الس وهنی د پاره ، د اصالح او رغونی د پاره ، د 
تغیر او بد لونی د پاره او بالخره د اسانتیاوو د برابرونی د پاره څه اړتیا نه لیدله کیږی او لوی هدف دی همدا دی 

 عقله اوکم  شعوره حیواناتو په څیر د کړاو او عذاب نه ډک ژوند ولری. چی انسان د تل لپاره لکه د نورو بی
: د کړاو او عذاب نه ډک ژوند ، څومره عالی مفهوم دی ، خو زه په دی ډیر تأسف کوم چی ته ما له دی ناپوهی 

او بله ته  ده ، په دی ګرموی چی زه انسان ته د کړاو او عذاب رسیدنی وسایل برابروم« ناپوهی»کبله چی نوم می 
یی چی شپه او ورځ د انسان د نیکمرغئ او آسوده ګئ د پاره فکر کوی ؟؟؟؟ او بیا ځنی ساده ګان ستا دا پوچه او 
بی معنا ادعا رښتیا ګڼی او هغه د چا خبره هر سپین ږیری ته صادق وایی ، نو فکر کوی چی د کړاوونو اوعذابونو 

 ملتیا ده ،نه د خالصون یواځنی وسیله د تا )پوهی( سره 
دا ساده او ستا په نرمو ګرمو خبرو غولیدلی انسانان فکر کوی چی دا یواځی ته یی چی د هری ناروغی درمان او 
عالج کوالی شی ، یواځی ته یی چی د هروږی نس مړولی شی ، هر لوڅ او بربنډ ځان ته لباس برابرولی شی او د 

ه د تدبیر سنجولو او عمل کولو الری چاری ور وښایی او ...... هر طبعی او غیر طبیعی آفتونو په مقابل کی انسان ت
خو دی کسانو دا خبره له یاده ویستلی چی ، دا او دی ته د ورته د سلګونو حتی زرګونو بد مرغیو را منځ ته کونکی 

 ته یی ، نه زه . 
ونه پیژنی ، هغه کسان : بس ، بس ، خوله دی ونیسه ، چی نو ر چټیات ونه وایی ، هغه کسان چی زما هدف پوهه

چی زما دارمانونو د تحقق د پاره کارکوی او هغه کسان چی زما په ریښتینولې باور او ایمان لری هیڅکله دا نشی 
منلی چی زما په ملتیا کی دی انسان خو څه چی حتی بل هر ژوندی موجود ته هم د زیان رسولو فکر وکړای شی . 

اسی چی د بشری ټولنی د نیکمرغئ دپاره او ستا په لومو کی د ښکیلو کسانو زما د الری پیروان شپه او ورځ زیار ب
د خالصون د پاره ، هسی الری چاری ولټوی چی په اسانی سره خوښی تر د السه کړی ، د ژوند او د ژوندانه له 

ا څپی را هری برخی نه خوند واخلی او نور هم  په خپل څنګ کی خوښ ووینی او د هر چا په شونډو د انسانی مسک
 خوری شی .

: ایکاش ، دا څه چی په خوله وایی چی په عمل کی دی هم د دی هدفونو د تطبیق توان در لودی ، زما لویه ناپوهی 
 خواشینی همدا ده چی ته خبری ښی او خوږی کوی ، خو عمل هسی کوی چی زه یی هم په کولو شر میږم .
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 : مثال ور کوالی شی ؟ پوهه
ګونو حتی په زرګونو مثالونه ، مثالونه څه چی فاکتونه در ښولی شم ، خو هیله می داده چی : یو نه په سل ناپوهی

 حوصله دی تنګه نکړی او د اوریدلو تحمل په ځان کی پیدا کړی .
: زه ټوله غوږ غوږ یم ، هر څه چی دی په زړه کی وی ټول و وایه خو پام دی وی چی تهمت به نه تړی او د پوهه 

 به نه خارجیږی . نه حقایقو د حدودو
: په دواړو سترګو ، که دی احساس کړه چی زیاتی کوم او ناروا یم ، ته حق لری چی ومی دروی او د ویلو ناپوهی 

 چانس را نه واخلی .
 : زه کامآل د دی پریکړی سره موافقه لرم ، یا هللا وایه اورم یی :پوهه 

کړو چی تا د بشری ټولنی د نیکمرغئ د پاره خپلو پیروانو ته : کور دی ودان . راځه له دی ځایه به یی پیل ناپوهی 
د نظم جوړول ورزده کړی او هغوی دی په دی مکلف کړیدی چی دا را منځ ته شوی انتظام په سمه توګه کره او 
پوره وساتی . تا خپلو پیروانو ته دا هم ورښولی ده چی د هر انتظام د ساتنی د پاره یو لړ اساساتو ، قوانینو، 

قرراتو او قراردادونو ته اړتیا ده چی د هغی په رڼا ، د هغی د منلو او د هغی د حدوداتو نه د نه وتلو په صورت م
کی به بشری ټولنی په دی و توانیږی چی په سوله ، صفا او صمیمیت کی یو د بل تر څنګ ژوند وکړی ، په ګډه پر 

 مخ والړ شی او په هری ستونزی بری و مومی .
ی تا انسان ته د طبیعی شتمنیو نه د ګټی او چتونی الری چاری هم ور ښولی او هغه وسایل دی ورته په زه دا منم چ

 الس ورکړی چی دا طبیعی شتمنی د خپل ژوندانه د ښه والی په الر کی وکاروی .
کړی او د دی تا دا زیار هم ویستلی دی چی بیال بیلو بشری ټولنو ته د نیکو اړیکو د رامنځ ته کیدو الری ور زده  

اړیکو د ښه ساتلو طریقی ورته ور په ګوته کړی . همدارنګه تا د انسانانو تر منځ  یو بل ته د هر ډول مرستی او د 
اړتیا په وخت کی د الس ورغزونی ، یو بل ته د زیان نه رسونی ، د متقابل احترام کونی او د یو بل د تکمیل 

چی ما مخکی تا ته په خپلو خبرو کی و ویل ، دا او دی ته ورته  په  توصیه هم کړیده ، خو له بده مرغه لکه څنکه
لسګونو نور څه ، ټول له یوی مخی تش ستا د غولونکو پیروانو او بی عمله پوهانو او مبلغینو په خبرو او بیانو کی 

د هغی ضد له پیړیو پیړیو راهیسی ژوندی پاتی دی او د عمل په میدان کی نه یواځی داچی وجود نه لری بلکی 
 عملونه سرته رسیږی . شاید بیا د مثال غوښتنه در سره پیدا شوی وی ، خو لږه حوصله وکړه ور رسیږم .

، دا بیخی یو حقیقت «انسان هوا ته پورته کړ ، خو انسانییت دی په ځمکه و مانډه » ما مخکی دا خبره وکړه چی تا 
ی مواد را وکاږی او په صنعتی فابریکو کی د هغی نه دی . ستا پوهانو و کوالی شول چی د خپلی ځمکی نه معدن

موټر ، کښتئ ، الوتکي ، آپولو ګانی او ڼور ډول ډول وسایل تیار کاندی چی هم دا خپله ځمکه پری وپیژنی او هم 
یی په مرسته خارجی فضا ته سفر وکړی .دوی په دی الره کی تر یوه حده بریالی شول او پر مخ  هم والړل ، دوی 

مرسته دا هم و کوالی شول چی د کرکیلی حاالت د یوی ورځی نه بلی ته پیاوړی کړی او په کافی اندازه  ستا په
زراعتی محصوالتو ته الس رسئ ولری ، دوی ستا د الرښونی سره سم په دی بریالی شول چی د ډیرو نا عالجه 

ی او بالخره دوی په دی وتوانیدل ناروغیو عالج وکړی او ډیری وژونکی ناروغئ په ډیرو ټولنو کی له منځه یوس
چی خپله لویه ځمکه د یوه واړه کلی په بڼه واړوی او په ډیر کم وخت کی یو د بل د حالت او احوال نه خبر شی . 
خو د دی ټولو بریاوو او پرمختګونو سره سره ، همدا ستا له برکته ستا پیروانو هم د ځان او هم د نورو د تباهئ 

 ه الس ورکړل چی نه زه پری پوهیدم او نه زما ملګری  او پیروان . دپاره داسی امکانات پ
 زه پوهیږم ته بیا هم مثالونه غواړی ، ښه ده ، نو واوره !

 د لومړی ځل د پاره باروت او نور منفجره مواد چا کشف ، تولید او استعمال کړل ؟ پوهانو که ناپوهانو؟
ل میزایل ، توغوندی ، آتومی ، هایدروجنی او د جمعی وژونو د لومړی وار دپاره ټوپک ، توپ ، ټانک ، ډول ډو

کیماوی او زروی اسلحی زما نا پوهانو ملګرو جوړکړل او که ستا پوهانو، عالمانو او پروفیسرانو پیروانو او تر دی 
ا جوړ بدتره ال داچی د دی هر کشف او کاشف د قدردانی ، ویاړنی او درناوی محفلونه  زما د عالقه مندانو له خو

یږی اوکه ستا د ملکرو له خوا ؟ برسیره پردی ، دی ښاغلو ته د لوړو نومونو القاب او ستر مادی او معنوی 
 امتیازونه زما د ملګرو له خوا ورکول کیږی او که ستا د دوستانو له اړخه ؟

اوت پری وکړه . زړه دی مه تنګوه ، حوصله دی پراخه کړه ، زما خبری ال نه دی خالصی ټولی واوره او بیا قض
ما مخکی د انتظام خبره وکړه چی ستا په لباس ملبسو پوهانو د دی انتظام د رامنځ ته کولو او بیا د ساتنی د  پاره 
یولړ قوانین ، مقررات ، قراردادونه او دستورالعملونه رامنځ ته کړل ، خو دا مقررات هم په هیڅ انسانی ټولنه کی 

نه ورته ارزښت ورکړ شو، ته یی تر ما ښه وینی چی د دی قوانینو نه سر په مکمله توګه نه تطبیق شول او 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

غړونکی څوک دی زما د الری پلویان دی که ستا ؟ ایا د دی قوانینو ماتونکی تر ټولو د مخه هماغه کسان نه دی 
څرګندوی چی چی دا قوانین یی جوړ کړیدی ؟ ایا دوی د دی قوانینو په ماتولو او تر پښو، الندی کولو سره دا نه 

تر » دوی د دی قوانینو نه لوړ او ممتاز اشخاص دی او ایا په دی طرز تفکر سره دوی دا خبری نه ردوی چی 
قانون هیڅوک اوچت نه دی ، قانون په ټولو یو ډول د تطبیق وړدی ، هرڅوک د قانون په وړاندی مسؤلیت 

شری ټولنه کی ، ستا د هغو پیروانو حال  څه ډول او داسی نوری خوږی او بی عمله خبری . ایا په هره ب« لری....
دی ، چی ستا د ادعا له مخی د ټولنیز عدالت غوښتونکی دی ، د انصاف او برابری غوښتونکی دی او په مجموع 
کی د بشر خیر ښیګڼه غواړی ایا دوی  د هماغی ټولنی په سر د نازلو حاکمانو او زور مندانو له خوا په ډیری بی 

رټل کیږی ، نه وهل کیږی ، نه زنجیر او زوالنه کیږی او بالخره له منځه نه وړل کیږی ؟؟؟ که دا رحمی سره نه 
زورمندان زما د الری پیروان وی نو بیا ستا پوهان او عالمان ولی د دی زورمندانو په وړاندی یا پټه خوله ناست 

او د هغوی هر ډول ظالمانه اعمالو ته سم وایی دی او یا هم په ډیرو ټولنو کی د دوی د دی نارواو اعمالو ملتیا کوی 
 او د اجراکولو فتواوی یی صادروی ؟

برسیره پردی زما او ستا په غیږ کی ښکیل ننی بشری ټولنه ، ستا دپرګرام له مخی په دی توانیدلی  چی د ښه تفاهم 
د نړیوالو مسایلو او ستونزو د حل  دپاره یوه ټولنه بلی ته خپل استازی یا سفیر ولیږی او د ټولی دنیا هوښیار استازی

د پار ه په یوه کوټه کی سره راټول شی ، خو ته و وایه څه یی وکړل ، د سفارتونو په چوکاټ کی تر ټولو زور 
آورو ، هوښیارو ، شتمنو او لویو طاقتونو او پوهو سیاستوالو جاسوسان په وظیفو ونه ګمارل او د خپلو ګټو د تامین 

ه کورنیو چارو کی الس وهنه ونه کړه ؟ د نادارو هیوادونو د بی ګناه خلکو د جنت په څیر د پاره یی د نورو پ
ملکونه یی په دوزخ وا نه ړول ؟ او دا هم وینی چی نړیواله اداره ) ملګری ملتونه ( د دی نادارو هیوادونو سره څه 

 ښه د نو رو برخ لیک و ټاکی ؟ډول سلوک کوی او شتمنو هیوادونو ته څه ډول د دی حق ورکوی چی په خپله خو
زه دا منم چی په ځان پوری د بم تړونکی ، په لویو الرو کی د وژونکو ماینونو ایښودونکی ، ټوپک او راکټ په 

را اوږه په غرو او دښتو کی سر ګردان انسانان زما ښکار شویدی او همدا زه یمه چی هغوی دی ناروا اعمالو ته  
لمسوم ، خو ایا هغه بیا څوک دی چی زما ښکار شوو ته ټوپک ورکوی ، راکټ ورکوی ، بم ورکوی ، ځان 
وژونکی واسکټ ورکوی ، اذوقه ورګوی او د یوی سیمی نه یی بلی ته انتقالوی او د نورو  تر وژلو او د ده له 

کوی ؟ که دا ټول زما ملګری ، زما مړینی وروسته ورته د دایمی ژوند او د جنت د حورو او علمانو وعدی ور
پیروان او زما د الری وهونکی وی نو بیا خو ته هیڅوک هم په خپله خوا کی نه لری او دانړی ټوله زما د حکمرانی 
الندی ده او بشر ټول زما تابع دی ، نو ځه ورکه شه او ما ارامه پریده تر څو بی له کومی اندیښنی خپل کار وکړم 

 ګری پاتی شم.او دبشر سره تل مل
: ما ستا ټولی خبری واو ریدی او د هری خبری دپاره دی ځواب هم راسره شته ، خو زه نه غواړم چی د پوهه 

تاسره نور په هسی  په عبثو خبرو خپل وخت ضایع کړم ، مګر تر ټولو د مخه زما دا یو څو خبری هم په غور 
 واوره : 

ره په مکمله توګه بنده کړیده او ته می له کاره غورزولی یی ، خو دا زه د دی ادعا نه کوم چی ما ستا د پر مختګ ال
خبره په پوره اطمنان سره کوالی شم چی د هری ورځی په تیریدو سره ته ناتوانه کیږی او لکه څنګه چی تا مخکی 

 و ویل چی ته تر ما ډیره مشره یی ، مجبوره یی چی حپل ځای ماته خوشی کړی.
ډله کی  هغو کسانو ته هیڅ ځای نشته چی هغه خلکو ته دوکه ورکوی ، دروغ وایی ، خپله بله خبره دا چی زما په  

 ګټه د نورو په تاوان کی وینی او په هره بڼه چی د نور بشریت د ژوندانه د پر مختګ په الره  کی خنډونه جوړوی. 
نو دا ستا نا دانی ده ، که ته هر وروستی خبره داده چی که ته هر لوستی او  د تعلیم واال زما د الری پیرو بولی 

زمامدار او واکدار او د زورو زر خاوند زما ملګری ګڼی ، ډیره تیر وتلی یی . ته باید په دی خبره خپل غوږونه 
خالص کړی ، چی زما د ملګرتیا د پاره ځانګړی معیارونه وجود لری هرڅوک چی په دی خاصو معیارونو برابر 

او په دی معیارونو کی چی یو هم کمبود وی هغه ضرور ستا همکاردی . دلته  وی هغه زما د الری وهونکی دی
منځنی موقف نشته ، هر څوک به یا ستا مل وی اویا به زما مل وی، زه کوالی شم چی په مناسب وخت کی د خپلی 

 ملګرتیا معیارونه د نړیوالو د قضاوت او د سمی الری د انتخاب د پاره دوی ته ور وپیژنم . 
 دپاره همدومره . د اوس

زما او ستا تر منځ د خبرو اترو او د نتیجی د را ایستلو دنده هم د لوستونکو  په غاړه ده ، پریده چی دا زمونږ  
 دالیل ولولی او خپله تګ الره پخپله وټاکی . پای
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