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 اجتماعي روح له کوره شروع کېږي

 
 .مصروفیتونو ته اړتیالريد دې له پاره چې کوچنیان د لویانو په څنګ کې د قدر وړ ژوند وکړي، بېلوبېلو اجتماعي 

کوچنیان داسي فرصتونو ته اړتیا لري چې د دوی د عمرونواومنګونو سره مناسبې دوستۍ او ملګرتیاوې وکړای شي، 
د حقوقو مراعات وکړي، په اجتماع کې خپل محبوبیت حس کړي، له نوروسره د دوستۍ قدرت په ځان کې  د خلکو

 .د دې چارو د اجراکولو اوسرته رسولوله عهدې څخه ووتالی شيوګوري اود ژوند په ټولو ضروري چارو کې 
د پلرونو په حیث په موږ کې داقدرت اوسېک شته چې د خپلو کوچنیانو سره په ژوندانه کې په زړه پوري مرسته وکړو 

په سمه چې کوچنیان زموږ د تقلید او پېښو په واسطه په اجتماعي حیات کې  د داسي چارو سرته رسولو اقدام وکړو او
 .الر روان شي

کورکوچني ته د اجتماعي ژوندانه لومړنی ښوونځی دی چې په کوچني کې دوام لرونکي اغېزه پرېږدي اود عمر ترپایه 
 .پوري ترېنه نه ځي

پوهي حاصلي کړي اوپه کاله کې د مور اوپالر په  چې په کورني ژوند کې په زړه پوري مصروفیتونه او ماشومانهغه 
چې له دغه پورته یاد  ماشومانوي داسي کوچنیان ژوندانه اوټولني ته په ښه سترګه ګوري او کوم  خوږه مینه ماړه

شوي نعمت نه بې برخي اومحروم وي د ژوندانه د پرمخ بیولو قدرت اوتوان په ځان کې نه ګوري او اجتماع ته په 
 .کرکه ګوري

رونو سره دوستۍ او ارتباط لري دا ډول کوچنیان هغه کوچنیان چې په داسي کورونو کې استوګنه کوي چې له نوروکو
 .چې لوی شي له ملګرتیا او دوستۍ څخه خوند اخلي اود ژوندانه په خوږو ښه پوهېږي

کور سلوک د کوچني اجتماعي، ذاتي انکشاف، ودي اوپه ژوندانه کې د کوچنی د بېرته پاته کېدو  نو ویالی شو چې د
 .اوعدم انکشاف سرچینه ده

ې کوچنی د نورو ګرانښت زده کړي الزمه ده چې لومړی ورته خپل ځان ګران وي ځکه د ځان ګرانښت تردې چ پخوا
 .ستر عامل دی ژوندانه او اجتماع سره اجتماعی او قدر له 

خپل کوچنیان په دې پوه کاندي چې خپل ځانونه  ،ډېرې الرې چارې شته چې مور او پالر د هغو په مرسته کوالی شي
 .په درنه سترګه وګوري وپېژني اوځانوته

کله چې . د پالر او مور د مینې او پېرزو له الري کوچنی پوهېدالی شي چې د مور اوپالر زړونو ته ډېر ورتېردی
پته ورته لګېږي چې د ده ژوند قیمتي  دا کوچنی د خپل مور اوپالر مینه اومحبت د خپل ځان په باره کې ویني  نو

 .اهمیت پوهېږين په ااومهم شی دی اود خپل ځ
اوڅرنګه د خپل قوت له اړخونوڅخه ګټه اخلي، له  ،کله چې کوچنی پوه شي چې څرنګه یې د قصور اړخونه منلي

هم زده کوي چې څرنګه د نورو قدر وکړي اوداسي یې ومني لکه څرنګه چې دي اوپه درناوي ورته  همدې الري دا
 .وګوري
ل اوالد کې سم نفسي او و جداني اړخونه وروزي او له خپل اوالد سره د مور اوپالر په وس کې ده د چې په خپ داخبره

 .داسي مینه ولري او داسي یې ومني لکه څرنګه چې په نفس االمر کې وي،  داسې نه چې شي به
همدارنګه دا هم د مور او پالر په وس کې ده چې خپل کوچنیان داسي وروزي چې نور خلک داسې ومني لکه څرنګه 

 .مر او واقع کې دي، داسې نه چې شی بهچې په نفس اال
الزمه ده په . واقعي سمون اوګټو په اساس بنا وي نه د عندي نظر په  اساس ،سره مینه باید د اجتماعي یعنی له چا

او، په واقعي توګه درک  کوچني کې داسي حس وروزل شي چې له واقعیتونه پرته له خپل عندیت او نظر څخه، کماهی
 .ته د واقعیت له مخی په مثبت اومنفي نظر وګوري نه د خپل نفسي نظر له مخې چاپېلایر کړي او

اجتماع په تعمیر کې پخه خښته کېښودله  که په کوچني کې مور اوپالر داسي حس وروزالی شو، نو دوی د ټولنې او
اوکه . لوري سوق کړ انساني وظیفه یې سرته ورسوله اوخپل کوچنی یې د روښانه ایندې پهو ماني ااوخپله وجداني، ای

مور اوپالر خپل کوچنی داسي وروزي چې هر څه او هر چاته د خپل نفسي نظرله مخې ګوري او واقعت ته په کوم 
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ارزښت قایل نه وي نوپه دې صورت کې دوی د اجتماع په تعمیر کې اومه، شړېدلي خښته اېښي ده، اود اجتماع د 
 .ودانۍ بقا ته یې ډېر تاوان رسولی دی

ني کې تعصب او رخه له دې کبله څرګندېږي چې هرڅه اوهر چاته د خپل نفسي اوعندي نظرله مخي ګوري په کوچ
اېسي  ي ښه یې بولي اوهرڅه چې ورته بدیی شهر څه چې ده ته ښه . اود نفس االمر ښېګڼه او بدي له نظره غورځوي

. یار خپل نظر او نفسي احساس بوليد تعصب په ساحه اومحیط کې روزل شوی کوچنی د ښو او بدو مع. بد یې بولي
کله چې کوچنی خپل مور اوپالر ګوري چې، د ځینو کړو او یا ځینو اجتماعي فعالیتونو سره دښمني لري، په  کرکه او 
نفرت ورته ګوري، نو دی هم له همدغه  کوچنیتوب څخه د خپل پالر او مور په پله، کټ مټ، په الشعوري توګه پل 

له . چې د ده مور اوپالر یې بد بولي اوهغه څه ته ښه وایي چې موراوپالر یې ورته ښه وایي ږدي اوهغه څه بد بولي
ړی شین کېږي او وده  کوي، تردې چې په پای کې دغه تعصب او یهمدې ځای نه په کوچني کې د تعصب او رخي ز

ت څخه ځان شکول ورته صفکه بیا وروسته په حقیقت پوه هم شي، خو له دغه غریزي . رخه غریزه اوطبیعت وګرځي
 .وي و ناشونیډېرګران ا

د مور اوپالر وظیفه ده چې، کوچنیان له حقیقت او واقعیت سره د اشنایۍ په ساحه اومحیط کې وروزي او هر څه او 
هر اجتماعي فعالیت ورته وټاکي، لکه څنګه چې وي هم هغسي یې ورو ښیي او د واقعیت بینۍ حس په کې کلک 

ي چې واقعي ښه او بد درک  کړای شي او په شخصي او اجتماعي ژوندانه کې مثبت او ګټور وروزي ترڅو وکړای ش
 .رول ولوبوي

 پای
 
 


