پوهندوی دوکتور سیدحسا م «مل».
-----------------------------------

مور دانسان دودی اود تکامل زانګو
ا نسا ن د یو ژوندی ارګانیزم په بڼه د زیږیدو له همغه لمړیو دقیقو څخه چي په ژړا
سره خپل سترګی چاپیلایر ته را خالصوی او په مستقالنه توګه سره په تنفس پیل کوی
نومخکی له هرڅه څخه دخپل بقا دپاره دخپل بدن دحرارت ددرجی دساتلو اودخپل ګیډی
د مړښت نیاز لری چی دهغی دغه دواړه ضروری غوښتنی بیاهم دهغه دمور پواسطه
سره چمتو کیږي اوهغه داچی دهغه مور دطبعی رفلکس په لرلو سره غواړی چي هغه
پخپل غیږ کی واچوی اوهغه ته د خپل تیونو څخه شدی ورکړی چی له یوی خوا دهغه
دګیدی غوښتنه پرځای شی اود بلی خوا څخه دهغه دبدن دحرارت درجه دهغی د مور په
توده اومهربانه غیږ کی سمبا ل شی دلته زه نه غواړم چی دموراود ماشوم دنه شلیدونکی
روابطو په اړه اویا دهغه دمور دشدی د ګټی په اړین یو طبی بحث ته په دی مقا له کی
ځای ورکړم اویا پر هغه باندی توضیحا ت ورکړم ځکه چی دغه مقا له د هسی مفصل
څرګندونی زغم نه لری نودهمدی څو پورتنی ټکو په یادولو سره داسی پایلی ته رسیږو
چي مورد ا نسان یا د خپل ما شوم ،هستونکي  ،روزونکي  ،وده ورکونکي  ،ښوونکي
پالونکي اوهغه مهربا ن شخصیت دي چي خپل بچي د خپل ژوند پا نګي او سرما یه
بولي اودهغه دودي اود تکامل د پا ره دهغه دژوند په ټولو مراحلو کي دیو ډیر نژدی
مراقبت کونکي شخص په توګه خپل مورنی دنده تر سره کوي نودهمدي پورتنیو لنډ
یادونو څخه دی پا یلی ته رسیږو چی د مور قد ر او ارزش له هرشی څخه لوړ
اود مقا یسی وړ نه دی نو با ید چی هر سا لم انسا ن د خپل مور درنا وی وکړی اودهغه
دټولو زحمتونو په بدله کی هغه سره مهربانی او په ورین تندی برخورد وکړی اوهڅه
دی وکړي چي دهغه خیال وسا تي بیا خصوص ْا افغا نی میندی او مورګا ن کوم چي
دافغانستان په دی ډیر نا وړو شرایطو کی د خپل اوالد په روزنه کی د یو قهرما ن
مورګانی په بڼه نه ستړی کیدونکی هلي اوځلی تر سره کوي  .او په افغانستان کی تور
ارتجاع چی دهغه کرکتر یو حیوان ته پاتی کیږی دهغو په نزد مور یوه ښځه دی چي
هغوی ښځو ته دحقارت په نظر ګوری اویا داچي د نا وړو مذهبی دودونو په رڼا کي
ښځی دخلکو په مخکی سنګساروی اویا لکه طالبانو چي ښځه د غا زی استدیو په مینځ
کي د ما شیندار په ډزو سره وژنی هوکی دا هغه بر بران دی چی په دی ( )۱۲پیړی
کی هغه دعرب دزمانی جهالت خپل دژوند سرمشق ګرځولی اود نهضت او پرمختګ
څخه کرکه لری .

په پا یله کی زه هم پخبل وار سره د خپل خدای بخښلی مور اود افغا نستا ن دټولو
میندو ته داحترام په وړاند کولو سره د مور نیک بخته ورځ هغو ته مبا رک باد وایم
اوڅما هیله اوغوښتنه دادی چي د ا فغا نستا ن ټول میندی بی له کوم توپیر له دغه
دردونکی حاالتو څخه خالص اوپه پوره خوشحا لی اود کامل روغتیا په درلودلو سره
ژوند وکړي
په ډیر درنا وی

مورته
مور یی ته می د ژوند آب بقا یی
ځما د پوهي او ښووني راهنما یی
ځما ژوند ځما هستی محصول د ستا دي
ته ځما هر درد و رنج ته شفا یی
چي په غیږکی دی اوم موریی آسوده اوم
له غمونو او کړاونو تل بیګا نه اوم
په شد و سره دی اوم په ګیډی موړ
هم خوندی اوم هم صورت کی اوم جوړ
په پښو خپل ،چی روان شم سرګردان شم
د یوی مړی ډوډی پسی حیران شم
ستا مقا م او ستا شا ن ته می سالم
په عزت اوسی مورجا نی تل مدام
زه «مل» سا تم احترام دی څوژوندي یم
ځکه زه مور یی ستا اصیل بچی یم
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