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  بسم هللا الرحمن الرحيم

   عالÌعالÌعالÌعالÌ    ېېېېÏ مرګ æ ÏیرÏ مرګ æ ÏیرÏ مرګ æ ÏیرÏ مرګ æ Ïیر

انسان  ېاو دا �که چ يانسان د پاره د ذات فنا نه راول مرګ د ېدا بايد په ياد ولرو چ
د بدن  ېچ ينفس ناطقه په مرګ سره دومره کيږ عبارت دی او ېطقه �ند نفس نا

علی او  يپه نزد د قادر مقتدر وصل پيدا کوخپله  ېچ یلکن د يارتباط قطع کيږ ې�ن
اصالحاتو او  د بشر د ېد حيات محصول ئ ېالخصوص ارواح د هغه اشخاصو چ

 ې�ن ېدک د دنيا د غم ېدا رن9 خلک که 7ه هم په ظاهر ک ي.خدمت د پاره دفتر و
سالک  ېهمدا وجه ده چ .هميش د پاره ژوندی دی ېلکن په واقع ک يپ=و ېستر>
                                                       : يفرمائ

  عشقز نميرد آنکه دلش زنده شد به گهر
  )1(  عالم دوام ما ۀثبت است بر جريد

  :ئييو پوه پ"تون اديب وا
  نشته  ېوــليار د مح ـېره ئـس ـېزمان

  د اٍيثار په -,و "کل دی نوی نوم (ما 
خلک دا نه  يکړی ش ېيا نور اعضاء پر الس او ې�ن يدمثال په ډول که د کوم سړ

محوه  يد انسان حقيق ېد بدن په محوه والی ک ېنو معلومه شوه چ معدوم شو ېچ يوائ
 ېاو بدن په خاوره ک يقطع کيږ ېکه د انسان د روح رابطه د بدن �ننو  يوالی نه را�

د حضرت  ېنفس ناطقه محوه شو همدا وجه ده چانسان او  ېنه ده چ ېداس يIخ ش
رته حضرت بالل و ه.ډيره ها او هو کول ې�I ېد ده محترم ېبالل د مرګ په وخت ک

.                                                                                                              ېپه دا مضمون وويل ېکب په �وا 
  حزنواويال چه ميزنی در پس مرگم از 

  دواطر باهمی بگوی دوست بدوست ميرس
  ي:وجوهو له امله و ېالند ېد مرګ ويره به غالب د د ېچ يدا په ياد ولر ېد يلوستونک

  مرګ ورته فناء  ېله کبله چ ېاو د د يوه ته د مرګ حقيقت معلوم ن يسړ ېـ داچ1
  .يو ېنو �که به خفه او په ويره ک يد ذات Iکار

په مرګ به درد او تکليف ورته  ېچ يويريږ ېله امله به سړی د مرګ �ن ېدد -   2
  .يIکار

نقصان دی  يد پاره د هست ړيد س ېپه مرګ ک ېچ يته داعقيده پيدا ش يسړ ېدا چ - 3
  .يويره راش ېئ ېنو �که په زړه باند ياو =ولی کماالت د سړی محوه کيږ

نو �که  يبه سخت احوال او تکاليف پيښ ش ېوروسته د مرګ �ن ېله امله چ ېد د -   4
په عذاب مبتال  ېاونه چ ي؟7ه به کوم او 7نکه به ش ېچ يوليږ ېپه ويره ک ېد مرګ �ن

  .شم
وروسته د ده د  يخفه و ېدوستانو او خوږو ملکرو باند ،سړی په خپلو اوالدو ېدا چ - 5

 ي؟ر�>او د ژوند حالت به 7نQه و يش ېچاته پات ېاوالد به ئ ي؟7ه کو ویمرګ به هغ
او او د خداوند تعالی قدرت  يسړی د ننه دننه فکر کو ېچ ېپه دا پن�و واړوحاالتو ک

هلته سړی خپله په خپله  يعميق کيږ ېچ ېو کIع�ير او د دنيا په وقاي ېانتظام د عالم چ
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 يعاد ېاو نه داس يS>د خفQان موجب نه  ېشيان چ ېاو داس يش ولیعقدو حل ک ېد داس
 ېوير �ان په خپل الس د ېچ يشيان د همت او ثبات په خاوندانو کوم تاثير اچولی ش

   ي.درنده ته �ان وسپار ېوير او د يبحرته واچو نيطوفا
 ې�ن ېنسخ ېمجرب ېپه متعلق خاص خاص د دی الند ېهر ماد د ېد يبيا هم لوستونک

.                                                                                                      ي�ان ته دوا جوړه کړ
  دی؟ ء مرګ په 7ه فنا يS>دا چه خلک مرګ �ان د پاره فناء  -  1

  د اخونو بايد  يکه دا و ي.دی چه نفس او د بدن روابط سره قطع کيږ ېآيا دا فناء په د
�که بدن د غوIو او  .�که چه مرګ فناء د نفس او د �ان نه دی يموجب نه ش ېوير د

او دا اجزاء کله چه  يجوړ د ېو �نانورو اجز ېو او شرائينو او هډوکو او د�ين>پلو او ر
هو په  ي.و ېهلته هم کله په زيادت او کله په نقصان کI يد بدن او د روح رابطه قايم و

Iېژوندانه او حيات ک Iي�ان �ان ته اوضاع قبلو ېد بدن اجزاء په هر آن او ثانيه ک 
د کهولت او  ي�وان و ي.د �وانی نيشه ورته ورش يو ق همرا يمراهق ش يطفل و

يوازنی شی چه  ېهو انسان پيداء لپاره د تغير او تبديلی د ي.ادوارو راششيخوخت په 
دايم او باقی دی هغه علم او فضل او کمال دی او دIه عمل جزا.                                                          

دادی چه تکليف او  ئېعالج  يبه تکليف و ېچه په مرګ کI يدا چه سړی ويريږ  -  2
Iيپه سړ ېزحمت دا =ول د بدن او د روح د ارتباط له امله دی او د بدن په ارتباط ک 

او  يکله غاښ په درد و ېIـاو کله پ يکله سردرد کو يرن9 دردونه را� رنQا ېباند
کله چه د روح  .ړ د بدن په اثردیربدا =ول زحمت او  ېيعن  وعلی هذالقياسکله ستر>ه 

Iمتونه او تکليفونه خاتمه حهلته نو د دنيا =ول ز يارتباط خالص ش ېاو بدن په مابين ک
 ېحيات او ممات کI يپه دا حقيق ي.يږړاو يو بله د حيات او ممات سلسله جو يپيدا کو
او د دنيا  ياغيزه لراوثيرات أت يحيات عمل يدنيو ېچه د د يانکار ونه ش ېن� ېبايد د د

  ورکوی.                       کار کار او عمل رن9بدو Iه ا
3  - Iنو  يچه مرګ نقصان دی او =ول کماالت محوه کيږ يو ېکه سړی په داخيال ک

نه ما می د کماالتو  .التو دیاچه مرګ متمم د کم يد دوا د پاره په ياد لر ېدا د
حيات د پاره  يابد او د يته د کمال ثواب ورکول کيږ يسړ ېوروسته د مرګ �ن
   ي.موجب او علت کر�

 دا ينو که سړی کIت وکړ .�ای د کIت د اخرت دی دنيا»  الدنيا مزرعة اآلخرة«
نه بايد سړی  ييا سړی خفه کيږآدا وخت به  يپه پوخ والی راش ېکIت او فصل ئ

چه اوس به د زحمت نتيجه او ثمره اخلم بايد سړی کوم چه په صداقت او  يخوښ و
 ېپه وخت کI �انکندند مرګ  ي.و ياو ثانيی طی کړ ېد ژوند دقيق ېايمان وجدان ئ

  .                             ياميد ولر ډير خوښ او د هللا پاک د حقو وعدو
وروسته د ده د مرګ  ېچه اوالد او متعلقين به ي يسړی ويريږ ېباند ېدا چه په د -  4

 ېخلک په خپل عقل او معلوماتو کI ېزما په عقيده چه داس ي.په زحمت او تکليف ش ې�ين
   ي.نقصان لر

7ه وو او بيا 7نQه  ېچه آيا انسان په اصل کI ييو عاقل او باعمله سړی بايد ديته فکر وکړ
 ېچه کوم تغييرات او تبدالت سړ ېپور ېتر مرتب ې د رشدنيول نېد انسان د پيدايش �ي ؟شو

بيرون يو  ېل �ينـقـچه انسان د فکر او تع ئيI ته دا يدا =ول حاالت سړ يپيIيږ ېاو تود
نکی ذات شته دی چه هغه په خپله د واو تربيه کو يخالق الکل مرب ،مقتدرحکيم ېداس
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 د ينکی دی نو د سړواو تربيه کو ياو واقعآ مرب يانتظام کو ېزر ېرـموجوداتو د ه
   .او متعليقنو سبب االسباب پاک هللا دی ېاوالد

کولی او  يد خپلو اوالدونو او متعليقونو تربيه نه ش ېخلک په حيات کI ېهو ډير کرته �ن
بيا  .يهم کو�لې او هلی او  ېاو رامنډ ېمنډ ېاو ډير يچه عالم او فاضل هم و ېسره د د

   ي.خرابو ېاوالد او متعليقينو تربيه ترخپل او د ينه ور�هم هي^ په الس 
 يش ېعلمه او کماله پات ېب ې=ول متعلقين ئ ېسره د ډير مال او ثروت �ن يډير کرته يو سړ

د  ېزوی او ورور او خپل او خپلوان ئ چه يور>و سترکو ورته او کله بيا په زيړو زيړ
Iي.د حيات سره وداع کو ېمرګ په حالت ک   

 د ېا حيات او يا په عقل او فکر باندد اوالد د پاره چ ېباندل او په ثروت که په ما
نو دا رنQه  يويريږ ېنو دا چه سړی په اوالد باند چا د مرګ دفعه کولی شوه  ېو�ناوالد

نو  ي.د مرګ دفع وکړ ېد خپل �انه �ن يو که نر ېل باندـقـاول په مال او ع ېخلک د
  . يه ويريږون ېمعلومه شوه چه سړی بايد د مرګ �ن

او  يږو کا ېتوبه د نو يد خپلو بدو اعمالو په اثر ويريږ ېاو که سړی د مرګ �ن -  5
  ي.چه Iه عمل وکړ يکو ېکوشش د

 لکه چه د پIتو متل دی  يدا تاثير نه ش ېوير ېويره Iه ويره ده لکن هلته چه د دهو دا 
بيا  يپيIيږ ېحيات کI خر دآيره په و که دا .»توبه د بدو او که پيښ شو حمله په بدو «

بايد دا په ياد  قبوله دی او سړی ېصرف په حق د حقوق هللا کI ېهم تر غرغره پور
   ي.ويره له اميده ډيره و ېبا يد د خدای پاک �ن ېچه په حالت د صحت کI يولر

به اميد  ېاو په حالت د مرض کI يچه Iه عمل وکړ يدا �که چه سړی کوشش وکړ 
له امله د  ېخود سړی �ن ې�که چه په مرض کI يوډيره  ېاو ترس �ن ېوير بايد د

.                                                                                         يعدم قوت او طاقت د طاعت او عبادت او عمل سلسله قطع کيږ
دا  يش ېپاتاسباب او د دنيا معيشت به ترينه  ،چه مال يله امله ويريږ ېکه سړی د د -  6

   .نه شته ېذات د واجب الوجود �ن ېب ي�که هي^ شی دايم او باق يقسم ويره بايد ونکړ
چه 7ه په حالله او جايز صورت سره  يد انسان دا وظيفه ده چه سعيه او کوشش به کو

 هب ېچه د بشر او د عالم د اصالح او انتظام په لياره کI يداو ېاو غرض به يي پيدا کړ
اجل ضرور  يچه طبع يپه ياد لر ېد يوروسته محترم لوستونک ېخر7وم او پس د د ېي

   .نشته ېاو هي^ مخلص تر ېږـرسي
او د >ل  ېسترک يبه چه Iايسته Iايسته قدونه او بادام ياو را� ليراغ ېيو وخت داس

نانو انسا همرګ نوی شايد د دنيا به پ ېدنيا کI هاو که پ يرن9 دا =ول محوه او نا بود کيږ
مرکب عناصر به يو  او د يمنحل کيږ قدم په قدم هم نوی رسيدلی اخر هر مرکب ېباند

  شکل �ان ته قبلوی.                     ي�ل بيا انفراد
  کين سيل متفق بکند روز اين درخت

   وين باد مختلف بکشد روزی اين چراغ
  )(سعدی                                         

   نوټ:
او کله  يکله په اتفاق و ېدی چ ې�ينمختلف باد او منقف سيل عبارت د 7لور عناصرو 

خوا به پوه  ېو طرفه خيال او محال دی او له بلد تل ژوندون کول اميد له يپه اختالف. 
سړی  يه عمر دی چه وجود صحيح او سالم وچه عمر هغه I يخلکو ته معلومه و
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او په دی اثر �ان او  يت د وجود سره او فکر په کار واچوچه په صح يوکولی ش
  ي.مفيد ثابت ش ته خلکو

کله چه وجود مخ په انحطاطه روانيږی دا وخت د دنيا =ول لذائذ او خوندونه هم د تنزل 
د بدن په تنزل سره د ژوندانه خوند خرابيږی چه  ېحده پور ېتر داس ي.خواته قدم اخل

 ی طالر  حواس د انحطاط  ياو باطن يظاهر شيالړ ېاخر عقل او منطق هم دالس �ن
 يسپين مخ >نج ،ويIته ،کاSه ،نوره غوږونه ېب ېکو او مالکړو په غاښ وتلی ستر>
 ېچه په اخر دعمر کI يخلک ليدل شو ېاو ډير داس يباالخره بدن په ريږ ديدو پيل وکړ
ورسره په  وان او خپل رزوی او ورو ي په تکليف و ېيو مو=ی غوIه ناسته او والړه ي

   ي.و ېچه ژوندی د يوکړچه ورته دوعا  ېد دی تن9 په �ا
خپله سړی هم د حيات په  دا وخت په ې.کړير سره فيصله خاوس په  ېپاک د خدای يواي

Iي.مت حس کوحهر دم تکليف او ز ېدقيقو ک  
7وک به  ي.مت موجب وکر�حاو د �ان د ز يحيات چه په نورو تکليف ش ېIه نو داس 
همدا  ېپه يواز ېيواز ېجزر کIاو  به د حيات په مد کړی نو Iه دا ده چه سړیه 7 ېي

   ي.چه د �ان او د خلکو د پاره خدمت وکړ ياميد او ارزو ولر
 يبه همدا غواړ ېاو په حيات ک يهمدا و ېد حيات مقصود به ي ي.هو تر7و ژوندی و

 ېکوم چه په ژوند او مرګ کI يپه نصيب کړ ېچه پاک خدای د شرف ژوند او مرګ م
چه  ېالعمر �نارذل   او د يرضی موجب ش ايمان او وجدان ته خجالت نه لرم او د ستا د

   ي.ماته هم نجات را>ر يد ستا >ران رسول ترينه نجات غوIت
بايد هميش  ېيعن يعمل وکړ ېباند » موتوا قبل ان تموتوا« د  هو سړی بايد په مقتضا
 ېچه هغه ورته وروسته د مرګ �ن يکاروته اقدام وکړ ېداس ېسړی په خودا مرګ �ن

  ي.په کار راش
د مرګ د پاره د  ېيعن ېمړشه په اراد »  راده تحی بالطبيعه البامت «  ي:افالطون ويل 

مرګ سره هميش د پاره  يپه طبع کار او خدمت وکړه تر 7و ېپه ادوارو کI ژوندانه
   ي.حيات دی په نصيب ش یاو افتخار يش ېژوندی پات

د عالج د پاره هغه مجر به نسخه چه د دی مرض مصابان به  خفگان دا وه د مرګ د 
همت خلکو د پاره د يو  ياو اميد دی چه عال يجوړشبه وکړل سل په سلو  ېعمل پر

کومه فائده نه  ېد نقصان �ن ېاو خپل په خپله دا رنQه ويره چه ب يتذکر په ډول يادونه و
 ېپه پوره ميړان ي.اهميت ورنه کړ ته کوم ېوسواس او واهمي، و باس ېد زړه �ن يلر

او د  يکار او عمل په پوره جديت او فعاليت مخ په وړاندی بوز يتر 7و چه ژوندی و
قوت  ي،و ياق کړند دوی هر 7ه اخت ېهغه افراد  ته چه د مرګ ويراو =ولنې جامعی 

  .ي7و دا ډول افراد د Iو خدمتونو مصدر شي، قلب او هادی ش
  ياددونه :

)1 (  
 نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق .... ثبت است بر جريده عالم دوام ماهرگز 

 مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است .... زان رو سپرده اند به مستی زمام ما
  

 حافظ


