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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

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

  

ه                         محمد ابراهيم شينواري :ليکوال  ١٠-٠٣-٢٠١١  ني

  او عصبيت تعصب
  
 دې ته وايي چې انسانان د پالر له خوا د خپلې انساني منشې سره کلکې اړيکي وساتي او دغه تر عصبيت  :ژندنهېپ

ي نيو او عصبي توب او په کوچنيو ، زور زياتیتشدد، يو ډول دا ،هر څه مهمې و تل منشو لوم ايه ن  پورې بې 
ه ويندب بيا پر عصبيت ټين پاتې کيدل دي چې تعص. يد ان او خپلې منشې هر څه  ي او د نورو هر څه ورته بد  

ه، بل لوري دمتعصب ته . کاري کاري  علم او تقوا دي مراه او کمزورۍ ال بد  که ؛ده تر بدۍ او   او دا 
و صفتونو دچې متعصب   و او بلې منشې واال اصال د  ې  . ي نه مستحق 

يوالو ادبياتو کې د تعصب تعريف داسې شوی دیپه  : ن
روپ، عمر، معيهغه له دليل پرته او له کره معلوماتو غير د يو چا په باب د تعصب  سياسي وبيت، د جنس، ټولنيز 

ه دهې ژبې، مذهب، سيمې او رن پر بنس مخکې له مخکام،روهې، ق په دې صورت کې .  ناسم قضاوت او پريک
تيا  ورونو له مخې د يو شخص او يا يوې ډلې په باب يو بې دليله منفي ر او حقيقتونو ته نه کتل کيږي او د پورته فک

نه يا او برخورد قضاوت،يا مثبت  ندوي اخلي کوي، او يا ذهنيتک   . او نظر څر
غواړي، چې هر يو يې يو څه تشريح . شناختي تعصب، احساسي تعصب او سلوکي تعصب:  په څو ډولونو دیتعصب

  .دلته ترې تيريږو
روپ له امو عمل دی چې له اشخاصو او ډليا يو داسې سلوک او ضتبعي له نا مساوي سلوک  سره د هغوی د ټولينز 

      .موسسه يي/ فردي، قانوني او اداره يي/ شخصي: دا هم په څو ډولونو دی. او برخورد کيږي
تعصب او عصبيت هماغومره مردود  څومره غوره او ارجح دي؛  چې تدين او تمدن له نظرهنلي ديڅ سپيد اسالم د

 شوي ټول له اسالم نه بهر ه سره متعصب له ته بلونکي، تعصب کوونکي او عصبيت )ص(د اسالم ستر پيغمبر . دی
لي چې ورسته او بويناکه ده ناريزهلي او تعصب يې د جاهليت د زمانې يوه داسې ټولن ن له اسالم ټول انسانا. وغي 

ي او تور ته په سپين، عرب ته په عجم او امتياز يوازې .  د دوی پر عکس کوم امتياز نه منيآدم نه او آدم له خاورو 
  . ويارهغه چاته دی چې ډير پرهيز 

ه شعر لري چې خورا عالي انسان بلخي محمدن جالل الديموالنا   : مفهوم يې دادی؛ پيغام ليږدويي په دې باب يو 
 او له  السونه وهلرخو اشخاصو د بدن په بيالبيلو ببيلوه تورتم خونه کې يو فيل و؛ چې د پيژندلو لپاره يې بيال يوپه(

ی و: خپل نظره يې فيل تعريفاوه طم لمس ک که ده د فيل خ هغه بل چې يې . يوه ويل چې فيل د ناوې په شان دی؛ 
ی  ي وو؛ ويل چې فيل ېغه بل چې د فيل غوږونه يه. و؛ ويل يې چې فيل يو روان تخت دیپر شا الس اي  لمس ک

ې لدی؛  پکیباد ې وې او فيل ته يې ستن ويله بل يې پ البته د فيل له بدن نه دا ناقص تعبيرونه ناپوهي  .مس ک
ا ) جهل( ه حليدلله دوی سره وای؛ د نظر دا) شمع(و؛ او که د علم ر   . ټول اختالفات په سمه تو

   اختالف از گفتشان بيرون شدی ***اگرشمع بـــودی در کــــف هرکــس 
کاري چې له تلټين د او په خپل نظر پورې تعصب د دې کيسې   موالنا   . دهه منشه په ناپوه او جهل کې پرتو ن

  :بيا وايي
  ما برو چون ميــــوه هـــای نيم خام *** اين جهان همچون درخت است ای کرام

  زانکه در خامی نشــــايــد کاخرا ***  اـــــاخ رسخت گيرد خامــــها مــر ش
  سست گــيرد شـاخ ها را بعد ازآن   *** چون بپخت و گشت شيرين لب گزان 
  سرد شد بر آدمی مــــلک جـــهان *** چون از آن اقبال شيـرين شد دهـــان
  تاجنين کار خـــــون آشـــامی است *** سخت گيری وتعـــصب خامی است 

لی چې ال پخې شوې نه دي او د ونو په  پمولوي ه دې کيسه کې خام او متعصب کس د اومو ميوو سره يو شان 
و نه  تې دي او له دغو څان کاري؛ خبيلتوناخونو پورې کلکې ن دې پر خالف پخې مېوې   دو ورته خپله نابودي 

اخونو او لو ته اړتيا نه وينيپه    . ونه پورې ت
   سست گيرد شاخ ها را بعد از آن ***  ب گزانچون بپخت و گشت شيرين ل

يار ي او د ټولو انساناهو ر کا پسې نه  ال او پ کاره  ره د خوږې مېوې په شکل  لپانو او با سنجشه انسان په 
ه کې وي ؛ موالنا د شعر په اخير بيت کې متعصب کس د جنين سره تشبيه شوی دید. ور کيږي ې  چې د مور په 

 وده او ټولنيز انکشاف بايد موازي پر مخ الړ شي او عالي انسانان د لويو فکري.  ينو تغذيه کيږياو د مور له و
ان د لويولو يزوټولن يلپاره او انساني سمونونو په غم کې وي، يوازې د  مثبت بدلون مني او .  د نورو وينې نه څ

ان ر ل حالت نه    .اوباسي چې فکر او عقل يې وغوړيږيدکن



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

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

ان . متاسفانه انسانان او قومونه ال هم تعصب کوي ېک عمل په ۍ د مشرۍ هر تريو امريکايي   چا پياوړی او د ن
انون ي، اسراييل  ي، افغانان او ايرانيان هر يو هم د همستحق   د اهللا غوره مخلوق او خپله خاوره موعود جنت 

ان . اريايي توب د اصالت او د نور د کم اصل دعوې کوي  هم دې نورو ته کمزوري، ډارن پوستکياو توراسکيو 
ان واي  د قام، ژبې سيمې او مذهب د برترۍ او د انسانان ينې ډول عام په.  په خپل نسل او نسب وياړ کوياو ياو ل

انونه د زياتره د کم او کمترۍ دعوې کوي؛ خو تعصب نورو  سياست يوه وسله او وسيله ده او سياستمداران پرې 
لونې د دوی . ويقدرت ته رس سياستمداران په خلکو او خصوصا خپلو پيروانو کې د دوی د يوې منشې په زياتې 

ان لپاره جذب رموي؛ ويمالت د  يزه داسې   ورته نه بيا چې او دغه خلک د دغې منشې پر بنس پر راچورليدلې ان
ه غوره  ل شي، او د بل هغه ناغوره خپل ژوند مهم وي او نه د بل، خو دا ورته مهمه وي؛ چې د ده خو   .و

ه يو ډول انحراف دی چې د انسان دفاعي قوتونه په ظالمانه تعصب ر ډول او ناروا ج انسان له طبيعي . کيږي يرغل
ی دی تې قوت اي دغه . او د انسان په الس جوړو شوو افتونو سره مخ کيږي، او خدای يې په وجود کې د دفاع يا تي

تې ( ورته وايي او د ريناليناسطه تر سره کيږي، چې اډ په ورموندنده د يو هو  د )Fight or Flight –بريد يا تې
 فعاليږي او د خطر په وخت کې انسان اخستو د انسان د سلوک څخه په اغيزه رموندغه هو. هورمون په نوم ياديږي

تې ته  مجبوروي نيو انسانانو له خطرونو . بريد يا تې  د مقابلې او نورو عواملو سرهو ور د ساتنې اڅخهکله چې لوم
ې، او بيا يې د فردي، ټولنيز او قومي او په پای کې د ملي  ، بيا ورپسې قومونه او قبيلې تشکيل ک له مخې کورن
ملکيت مسايلو ته پام شو؛ نو د نورو سره يې بيا د خپل شناخت او پيژندنې او سېمې او ملکيت د بيلولو فکر او اراده 

که د دفاع او ساتنې پر الرو ا. هم پيدا شوه نسان غواړي دغه تشخصات او ملکيتونه يې له بريد نه په امان کې وي او 
ای د نورو په . چارو هم فکر کوي د انسان دغه دفاعي قوتونه کله کله انحراف کوي او په خپل حد د قناعت پر 

، قام (حقونو د تېرې تکل کوي؛ چې په دې صورت کې بل لوری  برتري . دفاع ته مجبوريږي)او يا ملتفرد، کورن
ي ه  ي له من و سبب کيږي؛ او مدافع لوری هم که کلکه دفاع ونک تنه د تعصب او ج  ېپه دې صورت ک. غو

ه    . او د بل لوري هر څه ناسم يهر لوری خپل هر څه 
ينو منشو پورې کلک  چې د انساني ټولنو له پيله همدغو عواملو دې ته زمينه جوړوله چې انساناني کيږفکر  په 

لي او خپل ژوند، حقونه او ابرو وساتي او دغه عمل ورو و يرغليزوورو تعصب او -ون ې ج  ته زمينه جوړه ک
 ورو ـد وخت په تيريدو او د انسانانو او ټولنو د تکامل په زياتيدو دغه شکل بدل شوی او له فردي ساتنې نه ورو . ده

، کلي، قبيلې، قام   دولت په کچه هم تعصب او اوکه څه هم د اسالم له نظره د ملت .  رسيدلی دیتهت  ملاوکورن
ه ناروا د يال او عالي حالت دیهج او ته نه ده رسيدلې چې ولسونه او ؛ چې اي ۍ ال عمال د تکامل دې پ  خو ن

ې له چا سره شريکې او يا دې د نورو په ملي  اوس . وسيدنه پای ومومي او پولو بلوملتونه دې ملي او هيوادن 
ۍ کې ملي هويت، ملي غرور او ملت دولتونه خپلو خلکو ته داسې . دولت او ملي پولې په کلکه ساتل کيږي-عمال په ن

ې يانو او نورو هيوادونو نه پرې د دوی تمايز وشي او دوی پرې نن اون يزې ورکوي، چې له   دفاع او کلکو ،ان
تلو ته وادار شي يزه ونه لري،  دکه يو پوځ . ن ې لپاره ان و وسلو سمبال وي، د کهج  څه هم ډير پياوړی او په 

يزه ولريپوځ داسېبل  ه ان يان هله جوړيږي چې پوځدغسې .  مقابله نه شي کوالی چې  يزو پو  په کلکو ان
  .وروزل شي

يزو او ه ک شي او د تعصب ټولې  پورې کلهويت انساني شريک خو به دا وي؛ چې ټول انسانان په لوړو عالي ان
کاري چې کم تر کمه اوسمهال خيالي ده ه يوسي، خو دا ال ډيره پرمختللې هيله  يواله کچه . زمينې له من اسالم په ن

تونه يې دغسې وړتيا ؛د خدای د خالفت ماموريت لري  يوې خوا د له عمل کې په خو لري؛ هم چې عالي ارز
 او ؛ کمزوري ديلپارهامکانات د دغسې ستر انساني ارمان د الس ته راوړو  اعمال، زور، اراده او اوسنيمسلمانانو 

ۍ مشري يې زياترمرهله بل لوري غربيان دو  شکل په الس کې ساتلې ده؛ ي په استعماره پياوړي شوي دي، چې د ن
ق تر ډيره پر  د ټکر د دروغجنې ويرې تر بهانې الندې غواړي خپل تفوتمدنونو د په دې پېر کې هم يوالتوباو د ن

ونو او ولسونو ته د عصب که خپلو پو ۍ وساتي او  تنې درسونه ورکوين   . يت او لوړتياغو
ې يو ستر ټولنپوه او سياستپوه اسالميد  خلدونابن  خاصه فلسفه لري او فکر کوي چې ټول ه د عصيبت په باب يو، ن

ته کيږي او بري ته رسييتټولنيز حرکتونه د عصب  يو هيواد په من کې قومي د) تقريبا(خو هغه . ږي  پر بنس رامن
او ژبني او نور تعصبونه نه يادوي؛ بلکې په ټولينز انسجام، ملي هويت، ملي غرور او ملي تشخص وياړ ته عصبيت 

 فکر کوم چې د ابن خلدون نظريات د تعصب د اوسني عام مفهوم په پلوۍ نه بلکې ترې راوتل او په لويو زه. وايي 
يزو تل دي ان  د دغه ډول عصيبت سره کامال په تضاد کې دی چې موږ ترې يادونې تد ابن خلدون عصبي.  پورې ن
ې ی دی د. وک   : ابن خلدون په ليکنو کې د عصبيت تعبير بيالبيلو پوهانو په بل ډول ک

 : په معنا کارولی دی انسجامټولنيز اوس زمانې زياتره ټولنپوهانو هغه د د
ونکيمشهوري ليد په باب د کتاب ليکوال او  ابن خلدون د ند  د عصبيت د مفهوم او د بيالبيلو ليکوالو الگوست  څي

 او يوازې د هغه سياسي اړخ پوهيدليتره شارحين په د ې باب سم نه دي دله خوا د هغه د تعبير په باب وايي چې زيا
ی دی؛  واک او پراختيا  نورو د ټولنپوهنې  د ټوليزو مضامينو په شکلېنوته يې فکر ک ی؛ دريمې ډلې د   تفسير ک



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

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

لی دی ي دينو. سره يو شان  ند : ( نه الندې مفاهيم راوزيوخو له ټول. رو بيا د نورو خبرې تکرار ک د دولت خو
واک(، )توب  ؛)د يو قوم حياتي 
نپالنې او ملي شعور د وط. ده قوه محرکه تاسيس د دولت د عصبيت ابن خلدون په تيورۍ کې د له نظره روزنتال د

ل  که هغه وخت ال ملت او دغه مسايل نه ووسممسايلو سره يې يو شان  کاري،   د ټولنپوهنې اره عصبيت لپد.  نه 
هم )  پراخه معنا پيوستونپه(او )  ارادهه (،) ايز پيوستونلهډ (،) پيوستونټولنيز(، ) روحعام(عام مفاهيم لکه 
ي يوه عصبيت په نظر(Toyn Bee    ) بیتوين  د .استعمال شوي دي  روحانی اوبدنه ده چې ټول سياسي او  ټولنيز غ
ونکو بلې ډلې په د . دی ډک دا تعريف له مبالغې ؛ترې جوړ شوي دي  تعاون او مرستې سره له ډول عصبيت کلی څي
لی دی تي لږ ينو .مترادف  ياليتوب پر  لکه د اصطالحات ورته بيامومي او ورته داسې دقيقترتعريف غو جن

ې دهد او تعاون،بنس  ياليتوب روحيه وړانديز ک  . جن
نديږي چې د ابن خلدون د عصبيت تعريف ډير پيچلی او مله  دی؛ او دا ټول تعريفونه يوازې د بهم پورتنيو شرحو څر

ينو ورته ډله ايز روح، د ټولنې رو  غرور اديژ د وينې د سيال روح، ملي او نح،هغه يوه برخه رانغاړي؛ چې 
.  دی لیعامل   مهم دی او هغه يې د ټولينزو بدلونونو ټر ټولوولیمعناکار پراخه پهابن خلدون عصبيت  دی ؟ لیوي
و ادولت بيالبيلو کارونو کې د په و او فکرونو يووالی د شتراک د غ  عامل دی خو اوړونکی من ته رعصبيت او د 
ی .  د خپلوۍ پيوند طبيعي دیزېيوا پيوندونه نسبي دي؛ اودا ده په نظر د  يا ظلم الندې ستم ترکله چې د قوم يو غ

ي نو دده د ن انووابسته ورورا يو او له ده دفاع کوي؛ ايږي غرور راپارملي  ان خوار او زبون  د .  که نه وي 
روپونه جوړيږي، دولت او نظام جوړوي او يو د بل د دفاع لپاره  ټين ودريږي، کله چې ټولنيز پيوند له مخې ټولنيز 

اري ټولنه بدل شوه؛ دولت يې جوړ او د نورو نه په امن کې شول، نو ورو ورو نرم او پاسته  قبيلوي جامعه په 
ار پکې زياتيږي او هغه ده چې بله ډله چې ټولنيز انسجام، عصيبت او غرور پکې ډير وي پر  ي او سين کيږي؛ ل

 شوی وي، م پکې کغيرت اصطالح په سختيو او ستونزو سره مقابله او دوی مسلطيږي او دوی چې زيار ايستنه، له
ي او يووالی يې دړې وړې کيږي  ه    .ماتيږي، دولت يې له من

د ابن خلدون په نظر د عصيبت منشه له الندې عواملو جوړه .  نظريه دهر د تاريخي دوراني تکامل او تطواغه همدا
  :ده
   ډول؛معيشت دو افيايی محيط جغرا ٤- دين ٣- نسب و حسب ٢- فطرت 
ای ډير اوسيدونکي د بدويانو په نظر لن ډول د ابن خلدون په په  د تاريخي دوراني تکامل او تطور له مخې په يو 

که د  ار او ډول په سستيو او قبايلو شوو اريوړاندې چې قوي عصيبت لري ماته خوري،  اري سين  مشران د 
انه يتدريجمستيو کې ډوبيږي او په  يره، تمه، او محافظه  او غرور کميږي او نيک صفتونه يې په وزړورتوب،ې مي

 يې عصبيت دې ته جوړيږي چې بله قبيله چې زمينه کيږي؛ او کمزوریعصبيت   کې د دوینتيجهپه . کارۍ بدليږي
ه يوسي او نو قويتراشديدتر تر دوی سخت تر،  وی دولت جوړ  دی پر دوی بريال او د دوی پخوانی دولت له من

ي نيو خلکو  محرکه قدرتېقبيل دترتيب عصبيت، او په دې کويادامه  شان هماغهتسلسل د دوران دا  .ک  او په لوم
   . کيږيل شرط اساسي استقرار  د دولتکې د
يال يزه اي ي او که د مبارزې لپاره کومه ان ي و انونه د يو وجود غ  حالت خو به دا وي چې انسانان ټول 
يزه تول يدوي، نو هغه هم د طبيعي افاتو او وحشي قواوو په وړاندې انسانانو ته د ټين عزم او کلکې مبارزې ان

ي، خو په په عمل کې انسانان  متاسفانه اوس هم ډول ډول تعصبونه کوي چې خپلو )زياتره سياسي خلک (ورک
ي يزه ورک رو او ډلې ته پرې ان تونو د ساتلو او د نورو د الندې کولو لپاره ملتونه خپلو ولسونو ته د خپلو . مل ارز

يزې توليدوي، دا د ټولنو په ټولنيزو او اقتصادي شرايطو پورې اړه لري  تونو د وروړلو لپاره ان او ورته د خپلو ارز
ي يزه جوړه ک و پر د يو هيواد لويه بدبختي به دا وي چې د خپل هيواد په دننه کې د خپلو هيوادوال. چې له څه شي ان

 پر ضد د مخالفت د وضد تعصب کوي او له قام، ژبې، جنس، سيمې، مذهب او نورو فکتورونو نه د خپلو هيوادوال
يزې کار اخلي ه نه دي، خو دا چې . ان و د زياترهکه څه هم تعصب له نورو ملتونو سره هم   هيوادونه د خپلو 

يزې توليدوي،  تونو د ساتلو او د نورو د کمزوري کولو لپاره ان و او معنوي ارز نو افغانان هم بايد د خپلو ملي 
ي  يزه ورک تونو وروزل شي چې د ټول . ساتلو لپاره ولس ته ان نوي نسلونه بايد د انسانيت په ډيرو عالي ارز

ل شي، خو دا هم ورته زده شي چې سياسيون ال دومره معنوي پرمختيا يالونه ورزده ک  بشريت د خير او فالح لوړ اي
رو په وړاندې  ي، نو بايد د تيري  يزې هم ورزده ته نه دي رسيدلي چې ټول انسانان يو شان و د مشروع دفاع ان

  . شي
ای د هغه نه غوره دا : دندهږزمو و، او د شخص د تعصب پر   ده چې د تعصب په صورت کې موږ هم تعصب وک

، مسلک، دين او يا نورو(په ټولنيزه منشه  ايي .  او تهمتونه ووايورد؛ -پورې بد) قام، ژبه، رن موږ ته دا هم نه 
ويا ت  د تعصب د مفهوم او ي؛ وعصبچې غلي کينو او ووايو چې د تعصب او متعصب سره اصولي مقابله به هم 

که تعصب يو منکر او ناروا عمل دی او د سره ډلې يامشخص متعصب شخص   مخالفت زموږ يوه فريضه ده؛ 
يرضيدو په صورت کې په هر مسلمان فناروا سره د مخامخ ک بدي او :  ده چې په الندې الرو کې يوه تر سره ک

  :منکر او ناروا بايد



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

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

ل شي؛په -   الس منع ک
  خوله ورته بد وويل شي؛په -
 . زړه کې ورسره کينه وشيپه -
انې د ي او داسې سزا  ي چې د  حکومتونو دنده ده چې د تعصب او متعصبينو سره په الس او قوت مقابله وک ورک

عام هيوادوال دې ورسره شر د خپريدو مخه يې ونيول شي؛ ليکواالن، علمي ادارې او رسن دې تعصب وغندي او 
ي   .کينه وک

 د ټولنو دا . يوازې په نصيحتونو نه ورکيږيتعصب وک تعصب نه کوي؟څ تر لوستو وروسته به نور ېکن ليې د دآيا
ه او بد تل پقعيتوا تعصب به په راتلونکې په يو ډول او يوه کچه موجود وي او متعصبان . ي موجود وکې دی چې 

يزې راپاروي او سو استفاده به ترې کوي   پوهه، وخو څومره چې د ټولنو او و. به د شريفو او ساده خلکو پاکې ان
ون زمينې  خلکو ټولنه او دولت کې د زياتپه اصالح کيږي او پلی کيږي؛ قوانين اخيږي؛علم او معلومات پر و د 

ي؛ ؛ډيريږي ه  ار توپير له من  بنس حقوقي پر پياوړی کيږي؛ د هيوادوالتوب يا تابعيت هويت واحد پر د کلي او 
ته کيږي؛ د تعصب  ېلې به  ناروغي او د همتعفنهمساوات يقيني کيږي او ټولنيز عدالت او متوازن انکشاف رامن غې 

يز توکي پوهنه عاميدلد تعصب د له . کمزورې کيږي او وچيږي ه وړلو دوه بنس  او قوانين سميدل او پلي کيدل من
 .دي
 داسې انسان) ج( اهللا ؛که انسان او ټولنې د تکامل پر لور روانې دي ؟ د تعصب پر وړاندې موږ بريالي کيږوولې

ی دی، چې د تکامل پر لور هڅه کوي او ورروان دی ه تر غواړ؛پيدا ک ه نه   او يت ورته کمزور او شاته ي له 
کاري ې به روان وي؛ د پرمخت به ورو وي؛ خو دا عالي انسانانو د يون د ؛کمزوري   او پتمن يو دا قيامت تر ور

   . روان ويبه او ثابت او هميشنی دی حرکتشريفانه 

  پای
 

  


