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 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۹۰/۲۱/۱۹۲۱                  ډاکټر لمر

 انګازې قیامتي اندېښنې که ذهني

سر ګردان دی، پروسږ کال مې یو لیکنه د قیامت د فزیکي ممکني له اندېښنو سره لیا له ماشومتوبه د قیامت  زما سر

د شو، خو لیا هم پر ما قیامت نه دی شوی.  ېدوتېرمخ په کال هم  دویمدا دي  لیکلې وه. له هغه مودېسببونو په اړه 

نېټه د بشري ژوندون لپاره د قیامت  ۱۲میالدي کال د دسمبر  ۱۹۲۱مایا د کلیز پر بنسټ د التین امریکا د اندیانو د 

ادیانو ګڼشمېر او یا دا چې ټول کاینات به له منځه ځي. په  یا ورکېږي نېټه ټاکل شوې ده، چې زموږ نړۍ به ورانېږي

. عجیبه بیا دا ده، چې خپل تعبیر او تفسیر ورکړی دیته هر دین قیامت او   کې د ټول کاینات ګډوډېدلو ته قیامت وایي

 . ده زهنګاهم د قیامت آ او د یلدا شپه یادېږيهم د دسمبر یوویشتمه 

مالیانو به موږ ته ویل، چې په غوږونو کې ګوته کېږدی او د دوزخ د لمبو او شغلو نارې واوری. د قبر له عذابه ځان 

ه وېښته نازک او تر تورې تېره دی! زه هم له دغه نه دی! د سرات له پله به تېرېږی، چې لوساتی. جنت تګ آسانه 

به ورنېژدې شوم، خو کله توره په پوښ کې زړېدلې وه، نو کله  هزموږ په کور کې یو اندونو سره سرګردان وم.

، زخم یې بیا ره جوهر لريمشرانو به ویل، چې الس پرې و نه وهې، چې غوڅ نه شي. بل بیا راته ویل، چې دغه تو

 .او خوږ خوب به راباندې ناآرامه شو  ، نو سرات د پله اندېښنه به بیا راته پیدا شوههېڅکله هم نه جوړېږي

تان کې تر څومیلیونوخلک ووژل شول. سېالبونه راغلل او وختونه تېر شول. په افغانستان جګړه وتپل شوه. په افغانس

او جګړه لیا هم روانه ده. په ژوند کې مو هغه څه  مرضونه راغلل، قتل عام وشوکورونه یې یووړل. زلزلې وشوې، 

وښودلو. پرته له افغانستانه مو د یو ته ور رهیې او د جهالت دوزخ کړ ولیدل، چې د دنیا جنت یې لیا ځمکنی قیامت 

و خلکوژوند یې یووړ او د دغو اندونیزیا او جاپان څونامي ولیدله، نړیوال سېالبونه او توفانونه مو ولیدل، چې دلکا

ما ګومان کولو،  .او څوک د ځمکې په دوزخ کې سره لمبه او شغله شو قربانیو لپاره ریښتیا هم چې ځمکنی قیامت وو

 نوخالص شوم، مګر د مایا کلیز مې بیا فکرمغشوش کړ.یې چې نور نو د قیامت له اندېښنو اوذهني انګازو 

د قیامت له وېرې د نړۍ په یوه  د یلدا په شپه قیامت کېږي.  ۱۲دي کال د دیسمبر په میال ۱۹۲۱د کلیز سره سم د مایا د 

. فرانسې ه د غرونو پر سر یې ځایونه نیولي ديدي  او برسېر ښتېدليیا بله سیمه کې خلک له رغونو د غرونو پلو ته ت

او په کوڅو کې یې عسکر  وکړيلیا مخکې له مخکې تدابیرنیولي دي، چې غرنیو سیمو ته د خلکو د تګ مخنیوی 

وزیران خلکو ته ډاډګېرنه ورکوي، چې ګواکې قیامت نه کېږي. په هند او یو کې . په روسیه تیار درولي ديورته 

 شمېر نورو سیمو کې خلکو د قیامت له وېرې ځانوژنې تر سره کړې دي. 

د نړۍ د لمنځه تللو  نېټې په ترڅ کې ۱۲د د دسمبر کال  یالديم ۱۹۲۱ دد څو کلونو په بهیر کې هم کې  رسنیو په

دغه هم  ېږي، نو ما تهیادد یلدا شپه د قیامت شپه بهرنیو رسنیو کې کورنیو او  پهخپرې کړې دي. اوسمهال هم  وږمې

الو سره یې شریک ادواندېښنو په اړه لنډ مالومات راټول کړم او له خپلو هیو د په زړه پورې ښکاره شو، چې د دغونآ

د نسکوره شي، نو  هد تل لپاراو زموږ شنه نړۍ به  م کال د نړۍ د پایښت کال دی ۱۹۲۱ ، چېویل کیږيکړم. داسې 

 .شي وړاندېپه دغه لیکنه کې تاسو ته  اساسات د ځینو ممکنو تیوریګانو به دغه معما په اړه 

ې کېږي او په دې ړم پیاونړۍ د پایښت اندېښنې هننۍ د ندې کېدو سره له رانیژد وروستیو شپو ورځو  لکام  ۱۹۲۱ د

لري، نو په دغه  ځانګړنهذهني او فزیکي په زړه پورې ده او خپله اړه بېالبېلې څرګندونې کېږي، چې یوه یې له بلې 
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ګڼشمېر تاریخي له  ه تاسو ته وړاندې شي.ل اړخونې د دغه پېښې د رامنځ ته کېدلو بېالبې، چڅو کرښو کې هڅه کېږي

او د مایا د  دې کېدونکې ديتر ورځې رانیژ نړۍ د پای پیالمې ورځ ي چې د بشر ښکاريړنو داسې سپ او پوهنیزو

په امریکا، کاناډا کې توفانونه تېر شول او په  .پاتې دي شپې ګوتو په شمېر ورځېد کلیزې پر بنسټ د یلدا شپې ته 

  سړه هوا خپره ده!د ژمي فلیپین کې هم توفان په زرهاو خلک نابود کړل او په نړۍ 

 

د ځمکې د له منځه تللو اوازې هر پلو اورېدل کېږي. خلک له ذهني کشمکش سره الس او ګرېوان دي او د معاوماتو 

مخکې له دې چې د ځمکې د له منځه تللو په میکانیزمونو معلومات وړاندې شي، نو د ځینو په نړۍ کې ښکېل دي. 

په دې برخه کې به لومړی داسې پېښې یادې شي، چې  .پېښو او فزیکي پدیدو په اړه لږ څه رڼا اچول اړین برېښي

کشان او په کایناتو کې پېښېږي، چې په طبیعي بڼه په فزیکي قوانینو تر سره کېږي، مګر د بشر د ذهني هک هزموږ پ

 لمسونې لپاره ډېرې مفکورې او خاطرې رامنځ ته کوي. 

ژوندون امکانات هم شته، ځکه د نورو سیارو کې  باید یاده شي، چې په کاینات کې ستوري بېالبېل جوړښت لري. په

د میلیاردونو شمسي نظامونو یوه وړه سیاره ده، چې ژوند پکې او زموږ ځمکه د کاینات د میلیاردونو کهکشانونو 

پکې داسې ځمکې وي، چې هلته د خدای مخلوق  میلیاردونوشته، چې په کایناتو کې تر  اتکېږي، نو د دې ډېر امکان

یني سبق کې د قصص االنیا یوه برخه وه، نو یوه فرموده زموږ د مال دا وه، چې کله رسول اکرم محمد وي. زموږ د

، چې په نورو سیارو کې هم د قرآن ویې وپوښتل ئیل امینراستنېدلو، نوحضرت جبربیرته ځمکې ته  معراجه)ص( له 

 سیاره کې رسول مبارک یو جومات تهد کاینات په یو مین ائیل حضرت جبر ؟اعظیم الشان تدریس کېږي او که نه

 یې په اسالم ایمان راوړی وو. ورهنمایي کړ، چې هلته په بله سیاره کې هم انسانانو د قرآن کریم لوست کولو او خلک

ه لمبه روي. داسې س یارېخاورین، ډبرین، اوبګین، کنګل شوی او سره لمبه س کېدلی شي په کاینات کې ستوري

سپینو زرو، مسو او  ،زروومیلیاردونو دي. داسې ستوري شته چې له سرکایناتو کې په م په لکه لمر غوندې ه ستوري

، خو د انسان الس نه موندل شويداسې نورو وسپنیزو عناصرو جوړ دي. په کایناتوکې د الماسو ستوري هم 

د خولې الړې ورته  سېږي. له نفتو او تېلو ډکې سیارې هم شته، مګر له ځمکې ډېرې لرې دي، ځکه د انسانانورور

 بهېږي.

او ، چې کاینات مخ پرخورېدو شی دیدا چې دغه دنیا د څه لپاره هست شوې ده، نو زه هم نه پرې پوهېږم، خو یو 

ې شته، مګر نه د دی او د چاودنې فزیکي امکانات یپراخېدو 

بشپړ محوه کېدلو! یعنې دغه مادي کاینات له یوې بڼې بلې ته 

ه  د کهکشانونو او ستوریو توازن یا او په بل ډول ب وراوړي

. د ستوریو په منځ کې د جاذبې فزیکي انډول رامنځ ته کېږي

قوې، د سیارې محوري سرعت او مقناطیسي ځانګړتیاوې د 

ستورو، شمسي سیستمونو اوککشانونو تر منځ د فزیکي 

چې کاینات په ُکل کې کېږي، ه قواوو په انډول کې تر سر

، خو په ځینو برخو ن کې محرک دیپه توازسیستم لکه یو 

 .رامنځ ته کېدلی شي وېکې یې د ځینو فزیکي حاالتو په ترڅ کې د توازن نا انډولتیا

کهکشان کې کیهان یا هم په یا په  «rogue black holes» د «Einstein»پېړۍ په پیل کې د آلمان یو څېړونکي  ۱۹د   

کې هغه سیمو ته ویل کېږي، چې په هغې کې هر  کاینات )کیهان(په  هوړسوړې  شتون جوت کړ. توره س تورېد 

http://www.bing.com/search?q=Einstein&mkt=nl-nl&FORM=MICNPH&mkt=nl
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نه شي کې  «بلک هول»وړه یا هم په دغه توره س« رنو»کېږي، چې حتی رڼا تام  یورنسکورېږي او ترموجود 

ه اړه پ «rogue black holes »د دغه په شلمه پېړۍ کې و ، خله منځه ځيېږي او پکې نسکورنو هرومرو ېدلی، ټینګ

 ي. دالهو په اندېښنو کې د قیامت ته کړې او ډیری پوهان هم  لیکل شوي، چې د بشر وېره یې رامنځبېالبېل کتابونه 

کرښه د نورو سیارو او یا ټاکلې په یوه معینه  «rogue black holes» یا توره تشه وړېله نېکه مرغه چې دغه تورې س

کې  په کایناتاو  وړه له خپل محوره خوشې شيه سستورو په چاپېلاير کې څرخي او راڅرخي، مګر کله کله یوه تور

یا  غوړپوي مسیر کې هر څه په ګېډه ننباسي، چې په لکهاوو ستوري او سیارې ه خپلپه هر لوري په خوځښت وي او پ

 rogue black»وړې دغه ډول تورې س میلیونونوپه  کاینات. داسې څرګندونې کېږي چې او تری تام یې کويتېروي 

holes» ،وړه نشي کولی په آسانۍ نو باید وویل شي، چې داسې توره س لري، خو مخکې له دې چې انسان وارخطا شي

ري، موقعیت ل زموږ نه لرې لونهپه زرهاوو نوري کوړې دې شي، ځکه چې دغه تورې سته رانېژکې مځسره زموږ 

 .مه وېرېږیاو انګازو زو اونو مخکې له مخکې د قیامت له آ

تیوري هم ډېره په زړه پورې ده، چې د دغه تیوري بنسټ د لمر د سترګې مړینه یا آسماني چاودنې  «supernova»د 

له منځه الړه  د اور په لمبه کېیې زموږ ځمکه چې شي ده. داسې ویل کېږي، چې کله یو ستوری چوي، نو کېدای 

په پرتله ډېره وړه ده او کېدای شي د  کایناتد لمر سترګه د شي، خو د دغه پېښې پېښېدل ډیر نا ممکن دي، ځکه چې 

نو کېدای شي د اور په ، دې ديچې لمر ته نیژ «Venus»او « Mercurius» لمر لمبې ځمکې ته را ونه رسېږي، خو

 سکروټې شي. «great balls of fire» لمبو کې

او د  په نامه یادېږي «Gamma-ray bursts»، چې د دی د ځمکې د له منځه تللو بله تیوري د ځانګړو وړانګو اغېز

«gamma»  ژي رامنځ ته کېږي، چې د دغوډېرې پیاوړې وړانګې دي، چې د چاودنې په بهیرکې یې ډېره ستره انر 

          . دغه د هدانرژي م پیاوړې نه هانرژي  ژوند له لمر دکلونو په بهیر کې د  میلیاردو ۲۹ګو یوه چاودنه د وړان

« Gamma-ray bursts» د دوو خوشې شویو او یا هم لوېدلو ستوریو د ټکر په ترڅ کې د چاودنې په مهال  انرژي

لی، چې په رڼا ورځ مو د دا ډول چاودنو ننداره کړې وای، نو درلودرامنځ ته کېږي. که زموږ سترګې د دې قدرت 

. که چېرې برېښنایي رڼا په بڼه به مو لیدلی دا ډول چاودنو کتونکي وای، چې دځلې د  ۱موږ به هرومرو په ورځ کې 

که د مخلوق نوري کلنو په واټن کې رامنځ ته شي، نو پر ځم ۲۹۹۹چاودنې له ځمکې د  «Gamma-ray bursts»د 

، رامنځ ته شيره برخه او هر ګوټ کې په ه کایناتکېدای شي د  «Gamma-ray bursts ». د لپاره ژوند نا ممکن دی

 نو د هغه د مخنیوي او مخکېوینې امکانات ډېر لږ او ناشوني دي.

د لمر په سترګه کې د چاودنې او د دغه چاودنو  ځانګړی اغېز ولري.کې د لمر لمبې هم کېدی شي د ځمکې په نابودي 

ی شي ګڼشمېر ږي، چې کېدلکې خپرې په کایناتپه بهیر کې د ډېرو لویو او پیاوړو لمبو شېندل، چې د پالزما په بڼه 

، د دغو ستوري له منځه یوسي. د دغو چاودنو او لمبو قوه د یو میلیارد اټوم بمونو د چاودنې سره پرتله کېدلی شي

په ه او میلیونه کیلومتره په یوه ګړۍ کې د ۲،۱دنو په ترڅ کې لمریز شمال )باد( رامنځ ته کېږی، چې قوه یې چاو

لمبو تآثیرات پر ځمکه نا څرګند دي، خو که دا لمبې ځمکې ته راورسېدې، نو زموږ کې خوځېږي. د لمر د کاینات 

کمپنۍ یو « NASA »ځمکه به ایرې کړي. دا نا مالومه ده، چې د لمر لمبې به ځمکه له منځه یوسي او که نه، خو د 

«supercomputer» جوړ کړی، چې د لمر د سترګې فعالیت څېړي او د لمر د لمبو او چاودنې مخکېوینه کولی شي ،

 .خو له قیامته زموږ تېښته ناشونې ده

« Meteorites »زموږ ځمکې ته لوی ګواښ رامنځ ته کړي. د  چې رالوېدل کېدای شي، «Meteorites» د آسماني ډبرو

، چې له آسمانه ګڼشمېر لویې او وړې کیسه نه ده دا یو واقعیت دی ود فلمونیا بالیوډ لیوډ ایا آسماني ډبرو لوېدل د ه

کلونو په اوږدو کې د  ۱۱۹.۹۹۹ډبرې را شېوه کېږي او کېدای شي پر ځمکه ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. د هر 

مکې پر سر د اور او لمبو ګڼشمېر آسماني ډبرې پر ځمکه رالوېږي، چې د ځدرلودلو سره یو کیلومتر په قشر 

ې نه رارسېږي، چې ترګه پټوي او ځمکې ته د لمر وړانګسمندرونه رامنځ ته کوي او د دغو لمبو لوګی )دود( د لمر س

پایله یې پر ځمکه د سړو رامنځ ته کېدل دي، چې د حرارت ټیټوالی کېدای شي پر ځمکه د ژوند د له منځه تللو سبب 

سماني کنګل شوې ډبرې اسې آپه چاپېلاير کې د مالستنی «Kuiper»او  «Neptunus»وګرځي. باید یاده شي، چې د 

آسماني ډبرې د ځمکې پر خوا  ، نو له دغه سیمې په متواتره بڼهیلومتره لوی دیک ۰۹تر ، چې قشر یې موجودې دي

http://www.bing.com/search?q=Mercurius+planeet&form=MICNPH&mkt=nl
http://www.bing.com/search?q=Venus+planeet&form=MICNPH&mkt=nl
http://www.bing.com/search?q=gammastraling&form=MICNPH&mkt=nl
http://www.bing.com/search?q=NASA&form=MICNPH&mkt=nl
http://www.bing.com/search?q=Neptunus+planeet&go=&form=MICNPH&mkt=nl
http://www.bing.com/search?q=Kuiper-gordel&form=MICNPH&mkt=nl
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ویشتل کېږي، خو که چېرې له دغه سیمې یوه لویه آسماني ډبره یانې د رېکاشت په بڼه او بل ډول  لوېږي یا هم په یورا

 . که به دړې وړې شيماو ځ راشېوه شي، نو زموږ د ځمکې د ژوند د پای ټکی به وي

ژوند ته د پای بهرني مېلمانه هم کولی شي، چې زموږ نا بللي مېلمانه هم کله کله زموږ ځمکې ته سر راښکاره کوي. 

یا جوجو ماجوجو شویو میلمنو  ه تېرېدو سره موږ دې پایلې ته رسېږو، چې هرومرو به له نابللټکی کېږدي. د ورځ پ

کې موندي او د نړۍ یو نامتو  ي او نوې ځمکې په کایناتپوهان نوي ستور-میاشت ستور هسره مخامخ کېږو. هر

کې په میلیاردو نورې ځمکي شته، نو له دومره لوی شمېر  کاینات، چې په ګومان کوي « Carl Sagan » ستورپوه

نه یو ځای به هرومرو بل ډول مخلوق موجود وي او یا به موږ ته ورته سره هرومرو یو ځای ستورو او ځمکو 

تری به که ماو زموږ ځ منځه یوسي ی، چې ووایو چې د بلې ځمکې خلک به موږ لهمخلوقات وي، خو موږ نشو کول

 .نا شوني نه دي رامنځ ته کېدل وړو ته سم ځیر شو، نو د داسې پېښوتام کړي، خو که د انسانانو کړو 

په بڼه رامنځ ته   «super-volcano burst»ې له تل نه د اور راوتل او د ځمکې د زړه چاودل هم کېدای شي د د ځمک

-super »د اور راوتل او پر سر یې د آتشفشان رامنځ ته کېدل کومه نوې خبره نه ده، نو که یو  ځمکې له تلهشي. د 

volcano » تشفشان . د یو آهرو مرو ورسره شته دی پر سر د ژوندون د له منځه تللو ګواښ رامنځ ته شي، نو د ځمکې

کېږي، چې لویه انرژي له او شنل کوبیک متره سکروټې د ځمکې له تله هوا ته ویشتل « ۲۹۹۹»په چاودنه کې 

مګر د وي، خو د مخلوق ژوند د دغه لویې انرژي او ګرمي په ترڅ کې له منځه نه ځي، کحرارت سره رامنځ ته 

ي. د آتشفشان د چاودنې په ترڅ کې د لمر سترګه په ترڅ کې له منځه ځند د ځمکې ټیټ حرارت او یا ساړه خلوق ژوم

 ې ځینې پوهان  د ځمکې پر سرښې ټیټوالی او د سړو رامنځ ته کېدل دي، چولوګی پټوي، چې پایله یې د ځمکې د تود

 د مخلوقاتو د لمنځه تللو سبب وګرځي.د کنګل د مودې د ګواښ یادون کوي، چې پر ځمکه به 

بدلون ادلون او د ځمکې د لمنځه تللو سبب وګرځي، نو هغه د ځمکې د مقناطیسي اړخونو  بله تیوري، چې کېدلی شي

د کې ریخ اای پاتې وي، خو د ځمکې په تبه تل پر خپل ځ. موږ فکر کوو، چې د ځمکې جنوبي اړخ او شمالي اړخ دی

اړخونو څو ځلې خپل موقعیت ته بدلون ورکړی، خو د ځمکې د اړخونو د ادلون او بدلون د ځمکې شمالي او جنوبی 

هېڅوک هم نه پوهېږي. د دغه پېښې په بهیر  ه شي،تده او دا چې څه به رامنځ  پېښې اغېز په اړه مخکېوینه نا ممکنه

ې او وړانګې او  د لمر وړانګځانګړې  کایناتقشر له منځه الړ شي او د  «ozone»ی شي د ځمکې د آزون دلکې کې

، چې بشر او نور مخلوقات به له دغو لمبو او وړانګو نه وي ژغورل شوي او له رسېږيولمبې به مخامخ ځمکې ته را

 منځه به والړ شي. 

له ځمکې سره بې د کنګل دوران کېدلی شي د بشر او مخلوقاتو د ژوند د پای ټکی یاد شي. د ننني تکنالوژي او 

به ګومان کوي، چې پر ځمکه به بیا د کنګل  کې د تودېدلو سبب وګرځي، خو خلکی شي د ځمچلند کېدلمسؤلیته 

کېدای شي دورانه تېر شوي دي، چې راتلونکی د کنګل دوران  ۲۱دوران نه راځي، خو د ځمکې په تاریخ کې د کنګل 

ځان  دې هڅه مه کوي، چې اوس لیاد اوسمهال و رامنځ ته شي، خ کلونو په ترڅ کې ۲۹۹۹۹۹تر  ۰۹۹۹۹ سته لهوور

 .واخلیاو تودې کمپلې مشکولې ګرمې ته 

 

http://www.bing.com/search?q=Carl+Sagan&form=MICNPH&mkt=nl
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وه، نو وړه کې نسکوره نه شنه او یا هم په توره س والړهمنځه  چاودنو په ترڅ کې له تشفشانونو، د لویوکه ځمکه د آ

په سیمه کې د نړۍ تر ټولو لوی د زراتو  « Genève»د ژینوا پله هم کولی شو له منځه یوسو. موږ خلک یې پخ

، چې د دغه ماشین په مرسته پوهان غواړي چې د موجود دی «Large Hadron Collider »چاودونکی څېړنیز مرکز 

، تر یو بریده په دې نورو زراتو کتله جوړويد زره وموندي. دا یوه وړه زره ده، چې  «high boson»باسون -لوړ

ی شي داسې یوه لتجربو په ترڅ کې کېد د دغو . ډېر پوهان په دې نظر دي، چېبرخه کې جوتې السته راوړنې هم شته

توره داسې ی شي یوه رامنځ ته شي، چې کېدلکې  «Large Hadron Collider» د ژنیوا په څېړنیز مرکز زره وړه 

چې ځمکه به یوه مړۍ کړي، خو دغه لوی چاودونکی ماشین  جوړه کړي، «rogue black holes»یا بلک هول وړه س

ی شي زموږ ځمکه په ځ ته کېدو سره کېدلهغه په رامنته کړي، چې د زره هم رامنځ « strange quarq»کولی شي د 

پرته له دې د نړۍ اټومي ځواکونو دومره اټومي وسلې جوړېړې دي، چې یوه شېبه کې ومري او په مړه ماده واوړي. 

 کولی شي نړۍ پنځوس ځلې له منځه یوسي.

هغه کې د تاسوته غوره کړی، چې په  نهوفلمشمېر یو او ستورو د چاودنو د آسماني ډبرو  درنو لوستونکو ما دلته الندې

 .ته یادو شویو پېښو انځور اټکل کړیروپاو د  طبیعت ځواک ووینی

  http://www.youtube.com/watch?v=yYgEwXWilUc 

http://www.youtube.com/watch?v=RgfbjHz_UTo&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=ou3TukauccM&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=bB5lJEGTxug&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=Jb7tZ0EHpJY&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=x1w8hKTJ2Co&feature=player_embedded# 

 پایله

نې لپاره نوح )ع( لویه رد نوح )ع( په موده کې پر ځمکه توفانونه او بارانونه نازل شول او د خدای د مخلوق دژغو

وژغوري او د کېمه جوړه کړه او د هر مخلوق جوړه یې په خپله بېړۍ کې پورته کړه، چې د بشر او حېواناتو نړۍ 

کرم محمد )ص( هم تل ویل چې د ځان ساتل فرض دي اسولو. رسول رارارات دغرونو لمنې ته یې د خدای مخلوق و

درز شوي او کاږه دېوال ته نه نیژدې کېدلو، نو ما هم کله چې د مایا د کلیز پر بنسټ د قیامت خبره زاړه، او هېڅکله 

سمندرونو له ساحله مې د یلدا له شپې مخکې پښې سپکې کړې او له د  توفاني سیمو اوېدله، نو له ټیټوځمکو، رواو

سطحې  لهمتره د سمندر  ۰۹۹۹تر هم او ځمکه یې  راته ښکاره شولڅېړنو سره سم د افغانستان غرونه تر ټولو لوړ 

مندرونو په نو ما خو ځان خپل ټاټوبي ته ورسولو، ځکه نه غواړم د توفانونو شمال مې ووهي او یا د س نه لوړه ده،

شم. په دې هم پوهېږم، چې افغانستان سیسمیکه سیمه ده او زلزلې پکې ډېرې وي، نو بیا به وایم چې د  الهواوبو کې 

 افغان د تیږې وار مې پر سر راغی!

د ځمکې ژوند تلپاتی نه دی، نو د ځمکې له منځه تلل د پورته یاد شویو فکتورونو په رڼا کې په یو ویښته پورې تړلی 

ند دی، نو ښه به دا وي چې د نیکو کړو وړو په تر سره کولو سره ځان نېکمرغه کړو او د نورو خلکو ژوند هوسا ژو

کړو، دا دنیا خو هسې هم فاني ده او اځل مو ګام په ګام څاري، نو ښه، نیک او ګټور کارونه وکړی، چې د محشر په 

وي یو او بیرته به خاورې کېږو، خو که څوک په دې ورځ مو درمل شي. ښه ویل شوي دي، چې موږ له خاورو پیدا ش

 څه مانا لري، نو په دې به پوه شي چې د ژوند پای ته یې پام شوی.« انا هلل و انا الیه راجعون»پوه شي چې 

 په درنښت
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