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 د خپل هېواد په قدر پوه شه

 

. هېواد ښت دیبلکې د اړیکو، ارزښتونو او سریښوونکو معنویاتو یو سپېڅلی جوړهېواد د پیسو ګټلو ماشین نه، 

پله او هم یې خ. هېواد هغه ځای دی، چې هم په بلکې یو معنوي مفهوم هم دییوازې جغرافیایي او سیاسي مفهوم نه، 

ه تر بل ما ته پیدا شوی یم، خاپوړې مې کړې دي او خلک تر ټولو ښکلي او خواږه دي. هېواد هغه ځای دی، چې هلت

  .هر ځایه ډېر ګران او ښکلی دی

ېڅکله د هېواد هغه ځای دی، چېرې، چې زه اړتیا نه لرم نورو ته ځان وروپېژنم. هېواد هغه ځای دی، چې سړی ه

. هېواد شړلی نشي هېواد هغه ځای دی، چې ما هېڅوک ورڅخهپردیتوب او کمۍ احساس نه کوي او ځان بشپړ ګڼي. 

 .هغه ځای دی، چې عظمت یې ما د پردو له انګېرنو څخه وپېژانده

ای دی، هېواد هغه ځای دی، چې ټول هغه مزي هېڅکله هم نشم شمېرلی، چې زه یې ور سره تړلی یم. هېواد هغه ځ

ې او ښل شوهېواد هغه تلپاتې ښکال ده، چې د انسان په روح کې ک .هر چېرې چې الړ شم، ورپسې خپه کېږم

 .اوسېږي

ه دې ورباندې هېواد هغه یواځینۍ لیال او یا مجنون دی، چې هېڅکله ورسره مرور کېدای نشې او د نړۍ تر ټولو ښه څ

 .هېواد هغه مور ده، چې په چوپړ یې هېڅکله نه مړېږې او نه هم ستومانه کېږېلورېږي. 

وکتل، باید  هستي ده، چې هر چا ورته برګ برګ . هېواد هغههېواد هغه شتمنۍ ده، چې په نړۍ کې سیال نه لري

ه، چې دهېواد هغه هستي  هېواد هغه هستي ده، چې غمیزه یې د اوښکو پر ځای وینې غواړي.سترګې یې راوباسې. 

  .که دې ورسره جفا وکړه، هغه خیانت بلل کېږي او دا هم مه هېروه، چې کوچني خیانتونه بېخي نشته

دی. په  دې غواړي همالته ساه ورکړې. هېواد هغه واقعیت دی، چې په ښکال کې دېرههېواد هغه ځای دی، چې زړه 

ره یې هم بې پیسو بې وطنه انسان دومره بدمرغه دی، چې ان هدی بې وطنه انسان تر بل هر چا نېستمن دی.یاد ولره، 

در پوشه. لوی هېوادوال په قد خپل هېواد او هېوادپال نه مني. د مسافر مړي، ان هډوکي په خپل ټاټوبي پسې ژاړي. 

 .څښتن دې د هر افغان زړه یو ځل بیا له هېواد سره د مینې په سېالب خړوب کړي
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