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 د خپل هېواد په قدر پوه شه

 

وازې اد یهېواد د پیسو ګټلو ماشین نه، بلکې د اړیکو، ارزښتونو او سریښوونکو معنویاتو یو سپېڅلی جوړښت دی. هېو

خلک تر  جغرافیایي او سیاسي مفهوم نه، بلکې یو معنوي مفهوم هم دی. هېواد هغه ځای دی، چې هم په خپله او هم یې

ځایه  ټولو ښکلي او خواږه دي. هېواد هغه ځای دی، چې هلته پیدا شوی یم، خاپوړې مې کړې دي او ما ته تر بل هر

ای دی، ځچې زه اړتیا نه لرم نورو ته ځان وروپېژنم. هېواد هغه هېواد هغه ځای دی، چېرې،  .ډېر ګران او ښکلی دی

 چې سړی هېڅکله د پردیتوب او کمۍ احساس نه کوي او ځان بشپړ ګڼي. هېواد هغه ځای دی، چې ما هېڅوک ورڅخه

غه ول ههېواد هغه ځای دی، چې ټ .شړلی نشي. هېواد هغه ځای دی، چې عظمت یې ما د پردو له انګېرنو څخه وپېژانده

ه مزي هېڅکله هم نشم شمېرلی، چې زه یې ور سره تړلی یم. هېواد هغه ځای دی، هر چېرې چې الړ شم، ورپسې خپ

و یا مجنون هېواد هغه یواځینۍ لیال ا .کېږم. هېواد هغه تلپاتې ښکال ده، چې د انسان په روح کې کښل شوې او اوسېږي

ې په ولو ښه څه دې ورباندې لورېږي. هېواد هغه مور ده، چدی، چې هېڅکله ورسره مرور کېدای نشې او د نړۍ تر ټ

اد هغه هېواد هغه شتمنۍ ده، چې په نړۍ کې سیال نه لري. هېو .چوپړ یې هېڅکله نه مړېږې او نه هم ستومانه کېږې

کو هستي ده، چې هر چا ورته برګ برګ وکتل، باید سترګې یې راوباسې. هېواد هغه هستي ده، چې غمیزه یې د اوښ

روه، ر ځای وینې غواړي. هېواد هغه هستي ده، چې که دې ورسره جفا وکړه، هغه خیانت بلل کېږي او دا هم مه هېپ

ت دی، هېواد هغه ځای دی، چې زړه دې غواړي همالته ساه ورکړې. هېواد هغه واقعی .چې کوچني خیانتونه بېخي نشته

رغه دی، ل هر چا نېستمن دی. بې وطنه انسان دومره بدمچې په ښکال کې دېره دی. په یاد ولره، بې وطنه انسان تر ب

افغان زړه  چې ان هدیره یې هم بې پیسو نه مني. د خپل هېواد او هېوادپال هېوادوال په قدر پوشه. لوی څښتن دې د هر

د انسان  نه،دا له هېواد سره مینه څه شی ده ؟ له هېواد سره می .یو ځل بیا له هېواد سره د مینې په سېالب خړوب کړي

ېږي. کپه روح او زړه کې هغه راټول شوی قوت دی، چې یوازې د هېواد د ښېګڼې او ال ښه کېدو لپاره په کار اچول 

ېواد سره هله  .له هېواد سره مینه مازې د ښکلیو کلماتو ویل نه دي، بلکې د یوه انسان رښتیانۍ کړنې او چلندونه دي

ۍ، ټولنه او ینه ده. دغه مینه د مور له شیدو رودلو سره راټوکېږي، په کورنمینه په حقیقت کې له خپل هېوادوال سره م

وند ته د ژوند په بهیر کې پخېږي، په پای کې دومره برالسه شي، چې د ټولنې د ډېرو وګړو د ژوند موخې ټاکي او ژ

ه یا یو څوک بي سره مینه بله ټاټوبي سره مینه پیمانه نه لري. په بله وینا له ټاټو .یې ځانګړې ښکال او خوند ورکوي

ي. بېخي نه لري. داسې نشي کېدای چې یوه ورځ یې یو څوک ولري، خو بله ورځ بیا کریاب واوس لري او یا به یې

ټاټوبي سره  دولتونه بیا د هېوادپالنې خبرې غوره ګڼي، حال دا چې دواړه مفهومونه هممانیز دي. هېوادپالنه یوازې له

 .لتیا هم دهمینه نه ده، بلکې روحي تړ
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