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  نوزادي محمد حاجي پوهنمل
 

 ليک  پرانيستۍپسرلنۍ
 

ونوکښي خپلو په                  مي نه دماشومتوب ٠نده خبره نوي ه دهيچادپاره کي نړۍ وله په جن حيوانو راز دراز من
انوجن ي خروس ( دچر ي س ( دسپيانوجن ،)جن ، ، ) جن ونه داډول اونور جن دزرکو دکرکانوجن  لبانودطا چي جن

ه بريده لويه تر مهال پر دواکمنې ددوي لمنه دود  ناوړه ددغه همت په  هم دارواج خوال کي سيمه په زموږ. دي ليدلي  ،شويوه لن
 وو، دام يو کي حقيقت په چي خونه غوندي وړه يوه دډبرو ئي به هلته ختل، ته غره وانان ناکله کله به موسم په دژمي چي وو

 غښتلۍ خورا ئي حس دبويولو او حيوان وحشي يو چي کوږ. کښيښوده ورپکښي ئي به غوښه شوي وساخ حيوان اودکوم جوړه 
 شو وتړل به ور ددام ورننوت، هلته به چي اوکله رارساوه ته ودام هيله په غوښې شوي دخوسا ئي به ان وو به چي اي هر دي،
 او راوست ئي به ته اوکلې ونيوې مهارت او چل ډير په ئي به کوږ ورغله، به وانان . شو پاته بند ورپکښې به ښاغلۍ اودا

اوه ئي به دسپيانوسره ولو چي جن  .  دي ندې مي خوليدلې ارويدلي هم قصي دجن دفيالنو ما . وه جوړه ميله لويه به دپاره د
ه پدي  و دنورو تو  . بريښيده نه خبره وړ دپام کومه هم ماته جن دحيواناتو شان په خل

ې  کښي تلويزيون اريانا  په مي ماښام ورځ تيره               وليدچي لپاره ل دلومړې داوښانوجن کي لړ په نووخبر دسپور
 تيري ديوي بيا اوقصاب کړيوه وينوسره په يوبل سره بيرحۍ ډيره په اوښانو بيچاره . خپريده خبر ئي نه سيمو دشمالي دهيواد
و وو منتظر او والړ تيار سره چړي  .  کړي پرې مرۍ اوښ خوړلي دماتي سم سره ودد د تر

يدل کي فکر په شپه وله مي اوښان سره وينو خوداپه ولي، نپوهيږم           يدل، ر ر  سره چړې دتيري مي بيابه را
ۍ يل ديوه ئي سره تابۍ اوبي حرص ډير په چي ودريد ته مخ قصاب سورستر  ته قصاب . شميرلي ثانيې طمع په اوښ شوي ب

ر خوري، ماته اوښ کوم چې وه تفاوته بي هخوب ي معنوي ستر انته برۍ اوښ يودخپل هر  ښتنان داوښانو م  د  نو که وياړ
ښتن کمزوري يا غښتلتوب داوښ  هم ه که .  وه وبرابره نه دقصاب هيله په دبرۍ اوښ دخپل بيايوازي تابې بي دوي  د

ړۍ کوم سره دکړوړو  داخبره ؟  کوي تابي بي دومره هوس پدي  ولي او نغښتي کي ه په ي ددوي ياب نو نلري، تړاو نيغ ان
يده وړ دپام ډيره راته ر   . پريښودم ي چرت په ئي ساعتونه چي و

ايونه او داوښانو کاروانونه رايادشوه چي ړ ي ،  ن ارام او سوله  وروسته مي دکوچيانو ک ه يودبل پر  ډلو ډلو اوښانو به په 
په همدي خاطر داوښانو صبر او حوصله .  په پوره حوصله پرخپلو اوږو چلولدسره کاوه او دانسانانو درانده بارونه به ئيايز ژون

ړۍ وينوسره لړلېدغو اوښانو چي اوس ئي يوبل په .   تل مثال راوړي او ستاينه ئي کويخو انسانان  وه ، ممکن تر همدغه 
و هم نه وو ليدلېدمخه ئي يوبل په نده ده چي دادښمني.  ستر ر ول ؟  ښتنانو  نودادومره دښمنۍ ته بيا دوي چاوه  (بيله ددوي 

 . نشوه چاراپاروالي بل  )! انسانانو 
 کولو زندې د حسين صدام اولسمشرښاغلي دپخواني دعراق پخوامي هفتي و چي شوه راياده ليکنه يړنيزه يوه خپله مي اړه پدي

 )  حسين اوصدام وند بعث د عربيزم، پان ( د او وه ليکلې موخه په دراسپړلو دريښو زيدغمي دعراق وروسته ترليدو دصحني
ونو انترنيتې يولړ په الندي ترسرليک ړې په مي هلته  .شوه نشر کي ساي ه ان  اوشوروي امريکا  ( قدرتونو سترو دوو د تو

ولو سره هيوادونو وړو اودنورو چلند ړهولخوادنا ) اتحاد  په ايران او دعراق چي وه کړي وته په دامي او اړولې پام اصلي ته جن
ولو سره ۍ سپينې او کرملين يعني دواړو دغو کښي جن ې خونړۍ اوطمعي دحرص ته و کومو کومو خپلو ما   کړکږې ستر

 ؟ کړي ئي ترالسه چي غوښته ه امريکا کښي تشويقولو په دعراق ته حملي باندي کويت هيواد وړوکي  پر او ، وي  ي 
 قوي چه وينم او ورم ناکله کله مخي له دذوق  کښيشبکو تلويزيونينړيوالو اونورو   Animal  planet   په نړۍ دحيواناتو زه

ه په دښکار دکمزوروحيواناتو  وخت ول حيوانات خوړونکي غوښي و ئي چيري چي ، دي کي ل ي ورپسي شي ترستر  من
وي په خوله سره بيرحمې ډيري په اصطالح انساني په راونيسي، هغه  ،کړي  .  کړي جوړه ميله زوروره ئي غوښو اوپرتازه ول
 اوالپوره زبيښي ئي وينه نيسي، مرۍ تر کبلۍ ښکلې چي  نغښتې نده ناه کومه هي کښي وړو کړو په ليوه ظالم ددغه اند په زما
ې دغوښو چي وي نه هم مړ    ماده قانون البقا دتنازع کارسره پدي ليوان .  تيروي ستونې له ژوولوئي بيله ، جدا تري ئي و

 ډول هي سره حيوان بل يوه دهي ليوه . بيائي مخته بهير اوقانوني طبعي عادي ژوند اودخپل کوي مراعات کې پر کې پرماده،
  . کوي پخاطر کولو دمراعات دهغه او مخي له درناوي د ته  قانون ونوموړې يوازي داکار او نلري دښمني
 اوناطقو داهلي بلکه ندي کړې اونافذ وضع  دپاره حيواناتو دوحشي يوازي طبعت خو  قانون البقا دتنازع چي ده وړ ديادوني
 په مکلفيتونه خپل اړه پدي حيوانات وحشي .   لري مکلفيت کولو درعايت قانون ددغه ژوي ولې شمول په ) انسانانو ( حيواناتو
ه ښه خورا  تر قانون نوموې چي مخلوق يوازنۍ. کوي لي هلي برابري سره خاطردتوان پدي هم يواناتح اهلي کوي، ترسره تو
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 ترسره لي هلي الزمي پخاطر دپايښت نوع دخپل بايد ژوي ولې مخي له قانون ددغه. دي المخلوقات اشرف هغه کو الندي پښو
ر .  وخوري اوهغه ښکار حيوانات کمزوري بايد حيوانات خوړونکې غوښي قوي ، کړي  هيله په موخي ددغي بيا انسانان م

ه ډله بله نوع خپل پخاطردهمدغه دنازولوپه ډلې ديوې نوع دخپل نلري حق دوي .  واچوي پکار شعور ولنيز لري مکلفيت  دمن
ه لکه يوسي، ه اوپدي نکوي داکار پخاطر ددرناوې ته قانون ونوموړي يونوع هي حيواناتو دوحشي چي ن  نهمکلفيتو خپل تو

 بلکه ، کاراخلي نه دهغوي خوري، غوښي حيواناتو دنورو مخي له ضرورتونو طبعي دخپل  يوازي نه انسانان . نيسي کي پام په
وي سره هغوي مخې له غوښتنو غيرطبعي دخپلو ولو . ماتوي تنده ساديستي خپله ئي سره زورولو په او جن  چي داده خوالبده تر
ولنيز انسانان  ، کيني ، دبغض ترمن ددوي ،  اچوي سره جن په ډلي مختلفي جنس دخپل سره کولو النديپښو تر په شعور د
  .  کوي ترالسه حاصل نه تري ې ناروا وخپلې اکري تخمونه زهرجن دنفرت کي مقابل په دبل  اويو دښمنۍ

 چي نکړ منع ئي نه اولدي پريښود دازا شيطان ابليس  خداي   پاک جوخت دپيداکولوسره بابا آدم د چي دي راغلي کي کتابونو په
وي شرته نه دخير هغه سي کوال چي هرچل په او وکاروي دښمنې بيرحمانه خپله کي مقابل په مخلوق انساني لومړنې ددغه  .وه
 ترسره کي چارو په دخير ئي اوامر لعزت ا درب او وساتله نه اغيزې له دشيطان ئي اراده خپله ، وو يوازي آدم چي وخته ترهغه
ي دده آنا حوا ورته پخاطر ارامتيا روحي او دخوښيو دده خداي مطلق قادر چي کله خو .  کوله  زړه دده ، راوزيږوله نه پښتې دکي
 وکړاي سره اسانې ډيره په شيطان وروسته نه لدي .کښيوت پالس ددي ئي جلو اوخيال دارادي بندکړ، کي دام په دميني دهغې ئي
ناه آدم  دالري دحوا شوه وي هت و ه پدي . وه وپخپله شوه وشړل نه جنت ددايمي دواړه دوي تو  بچيان ، وکړي کار تر

اکو په دالس او خولو په تندي دخپل وزيږوي،   . وخوري ډوډۍ او راوړي پالس نفقه ت
   لومړنې آدم د  . ښانده تخم ددښمنۍ کښي وينه په ددوي ئي وتو بيرحمو پخپلو او شو مل ورسره شيطان هم بهر نه دجنت دلته
يد بيلقا ان چي کړه پيل دښمي او کينه حده ترهغه سره يودبله هابيل او قابيل زامنو و دو  ئي هابيل ورور نۍمړلو اوخپل راپا

و وتړله مال شيطان نه وخت همدغه له  .  وواژه   . وليږدوي ته نسل بل نه نسل ديوه ښمني او نفرت سره دوينو دانسان  تر
ې ډيره په  ئي حوا ، راغې شکل په دمار شيطان نو وو نه انسان بل پرته نه حوا او دمآ  د خو کي جنت په  دهغي او تيرايستله ساد

اوه ته خوړلو دميوي ونې شوي دمنع آدم ئي دالري ه پدي او وه   . کړ مخامخ سره دقهره المنان رب د ئي تو
ه بيساري په هم امکانات سره دپرمخت تخنالوژېاو دعلم تيرسوي، کاله زره ونو لس په راهيسي وخت دهغه چي اوس  تو
 سره کي خپلو په وړونه افغاني زموږ عوض په هابيل او دقابيل  کي جامه په  (I S I) سي کوالي سره اسانۍ اوپه   شويدې پراخ
 .   ووژني بل يوپه ئي شکل بيرحمانه اوپه واچوي جن په

ندونو دلوړو ر  افغاني ولو کښي ترڅ په ليک دهمدغه برکت په دپيل پسرلې زيږونکۍ دژوند کال دنوي او نيولو کي پام په ولو
و ورکوم بلنه او وړانديز ته وړونو  لعنت باندي شيطان ابليس  دغه پر کړي، والحوله پخاطر کالم ددرانده  العالمين درب تر
ناه پلودخ نورهم ال السونه ئي لمسون په شيطان دښن افغان ددغه چي نږدي اوپري  ووايي   . شي سره وينو په وړونو بي

 کي مخ په  درته شعر الندي  ماشوخيل عبدالحميد شاعر خيرغوښتونکې خيالې دلوړ   سم سره وسې بي پرديسې دخپلي نورغواړم
  :     کښيږدم

  
  کړې بدي که کړي نيکي رضا ستا وړاندي    
  جحيم  د  دا  ،  جنت  د     ده    الر      دغ    
  نيکو په ه ز  کړي پند  درته بدو  په  نور        
  کليم   د   که   ي   نغوته  په   قارون  د        

  
  هيله په ميني  اوورورولې د
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