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  هللا الرحمن الرحيم بسم

  سريزه 
  : و کفی و الصلوة والسالم علی عباده الذين اصطفی اما بعد الحمد 

و  » صافی «نا عبد المجيد مول د »سعيد افغانی« عزيزانو زه محمد سعيد ،خويندواورانو ورو
يږيدلی  ېک يباد په کلآد خير کې  په عالقه  يود لغمان د عمرزا يد مشرقدافغانستان وی 

  اوسيدونکی يم.
   .ليت تريوی اندازی پيژنموپوهيږم چه تاسو په ما ډير حقوق لری او خپل مسئودی زه پ

ه خدمت ېداس ېزه مقريم ما په خپل حيات ک  و د حقوقو دسی شو چه هغه د ستااونه کړ يو
   .يشوشمٻرل متناسب  ېاداء په حساب ک

چه   الی يمرسيد ته ېمرحلپړاو او اوس دی  ېفکر ک ېر په دگ: زه مقريم چه قاصر يم مهو
خه وروسته د فکر او أتد علومواخالقو او ، قلم را اخلم د حکمت ريخ د موثوقو کتابو مطالعی 

ه خپل ېه ليکم او په ضمن ک ېنٻتعقل  هم پری او ارزونې  او معلومات  ېتجرب ېيو 
   اودرسره شريکوم. زياتوم
ون يمهمو امراضوعالج او اجتماع ياو نفس يغواړم چه د روح ېکتاب ک ېزه پد  ېليار
ول يم پيدا او بيا د هغی په منا يشامراضو علل او منا ېکړم. د د ېرا سبت د مرض معالجه و

ه په خدمت ک ېوندگهمغه دی چه  ېپه ک ېمقصد م ه هم په هر ي. حساب ش ېکه يو  که 
کن زه د قادر او يران کار دی لگاو د نيت برابرول  ،ېرگه نيت د ثواب موجب  ېک يش

ه غل او  ېثر زما په نيت کآه والی په  التماس کوم چه د کتاب د ېدد ېنٻمقتدر ذات 
ولو  ې په خپل فضل او کرم ئ يو که  شغ  ي.ه  کړوناهونو عفسره د نورو 
  

ول بشر او علی الخصوص افغا ېهيله لرم چه د د نستان ته زيات خيرونه کتاب په واسطی د 
ه ئی تمام کړ يسوور   .ياو د ملت په ک

، دعمل سره برابر   چه قول مو او استدعا لرم   نی داهم غواړمٻپاک  زه پدی وسيله دهللا
و يمطيع او فرمان قبلونکمود پوهانو پوهانو  اونا يربپوهان مود نا پوهان م ه يوکر . او په 

  . يتبو ته ورسوادسعادت لو يو مرکار او عمل  مود دنيا او د آخرت 
  

  آمين يارب العلمين
زموږ د ژوند  په دغه خير کار کی کامياب اوموافق او ته مو  :هيال

 ې.روانه قافله پوره تر مطلبه ورسو
  

 »يسعيد افغان « دکتور محمد سعيد 
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ه ک   ؟ید ېد بشر سعادت په 
ان  تنېپو ېبه د د يران لوستونک واب د پاره هريو    .يلر ېه په خيال ک له د 

شيانو ته اهميت نه چه واړه واړه  يږـته رسي ېمرتب ېوهانو فکر يو وخت داس: د پهو
  ېئته اود قر ېئقر ېنٻ يته اود کل يکل  ېنٻصورت سره د کور  ياو په تدريج يورکو

 ېنٻمملکت او وطن ته اود وطن  ېنٻی سمت ته اود سمت ٻن ېته او د عالق ېعالق ېنٻ
 د يرامآ او يترق ،اتحاد ،او د دنيا اصالح يخپرو ېاو پلوش ېگفکر وړان دنيا ته دنړۍ او 
 يکوم چه د دوی اصالح يافکار د هغو اشخاصو په نصيب کيږ هگدارن ي. راول ېنظر الند

  .يپه مرسته مخ په انسانيت روان و ېتربي ېد  ېنٻسير او حرکت 
ولنه او کوم هغه وطن ئپه ياد لر  ې په داس يچه هلته پوهان خپل مسئوليت پيژن جامعه ،

انه احساساتو خاوندان و خلک ډير د ېوطن کجامعه او  ولنه، مل اساس عادعمل او ،يرو
سعادت د  دافکارو او د بشر يول  داصالح ېئ ېاو دقيق ئاو د حيات او ژوند ثان ېئ او بنياد
  .يوسازاو تنسته  وده پ ېنٻتارونو 

رده پ يسياست په طلسم خوا سخت زور او ظلم د وې له ي ېشک نه شته چه که نن په دنيا ک 
ا ېک شته او د بشر  فريادونه او آه خوا  ېليکن له بل يرن چلونه او چا نسونه روان د رن

  .يريدل کيږاو ېاتر ېخبر ېپاره ئد او سعادت  رامآ ۍ،د حقوقو او د آزاد
ه وب ېه هم په زړونو ک که ليکن  ي،ه د حرص به مرض عليل وباو افکار  يه هر 

 ېاو داهم ده چه په د  يازونه هم پورته کووآخلک د بشر د سعادت  ٻنېحقيقت دا دی چه 
موزه مر او په تبصرو سره پوشيده او يکو ېد دنيا مصلح سياسيون تبصر ېنو کوازوآ

بايد  . دا ېدا مقصد دی او په دا ک ېک ېخبر چه په دا ياو وائ ياسرار او اعراض کشفو
او  يامراض او اجتماعی مفاسد ليدل کيږ يخوا سخت روح ېله يو ېووايم چه نن په دنيا ک

ل ېخوا د پوهانو هل ېله بل    ي.ترحم معلوميږقابل  ېاو 
پاره به هي نکړو يوسه نشو چه د بشر د سعادت د أپه کار نده او دومره بايد م يبيا هم نا اميد

که چه قدر ه او سرشت ک ت داو دا    .يدې تخليق کړ وېقوا ېمتضاد ېهر انسان به خ
 ،ياخالق ،ينور علم ېاو داس، غدر، خيانت يص، کينه ، ظلم، تعد! بخل، حسد، حرهو

ي، او بروز کو ترشح  ېنٻکه د حضرت انسان  ېاو خطاو مفاسد ي، او سياسيادب ،ياجتماع
تيا خبره داده چه په  د طاقت او صفت هم شته چه ، قوتواک، دا  ېانسان ک همدا  لکن ر

ه او حاصل د خلکو په رفاه او  يعاجزانو سره مرسته کو  ېسايش کآاو دخپل الس ک
بيا په صاف زړه  وروستهې نٻ ېاو دعفو ينی عفوه لرٻخلکو د خطاوو  او د يمصرفو

  .يمحبت او خدمت کو
او  ېليار ياو سياس يادب ،ياجتماع ،ياخالق ،يعلم ېان دی چه د انسان د پاره ئانس داهم
خالص  ېنٻانسان د وحشت او بربريت  ېاع په برکت ئاو د تمدن او د اجتم يپيدا کړ ېگپان

حيات په مستريحو مراحلو او مراتبو  د ېو سره ئ چار ياو اقتصاد يزراعت ،يفن ،ياو په علم
  .پوه او خبر کړو

ه هم په انسان ک  کله شدت او غليان  ېوقوا يشته او دا منف ېوقوا يمنف ېمقصد دا چه که 
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دا قوت او طاقت  ، لېمو ووي ېليکن د انسان سره لکه چه مخکي، او د دنيا هوا تاريکو يلر
او د بشر د سعادت د پاره خدمت  يوـد حيات فضاء صافبرکت هم شته چه د مثبتو قواو په 

  ي.کو
 يماديت او روحانيت تعادل ېچ يسعادت به هلته حاصل ش يبشر حقيقد ېعقيده چزما په  

  .يرن قبول کړ
ه به په همد اساس هد ماديت پ ېدنيا يواز ېدی چ ه لطغکه دا فکر   ېقائمه ده او هر

ه دا هم صحيح نه ده چه په د ي. شيان لوړ ش يچه ماد يدې ک به  ېکنيا  همدا رن
نه بلکه بايد دا دواړه په تعادل سره صورت او اساس  ياساس و روحانيت د حياتې يواز

  .يپيدا کړ
او د  يد ماديت او روحانيت د تعادل د پاره خدمت وکړ ېاساس د دنيا پوهان د ېنو پد
ه شان سره عالج او اجتماع ېمهمو امراضو د ياو نفس يروح ون يپه     .يوکړ ېليار

  :ضب عالجغد قهر او 
ه نه ن . ياثرات د ېصد قهر او غ نظم ېب ېد دنيا اکثر ينکه چه ليدل کيږ که د هر و 
  چاره په کارده. ياساس ېاول د قهر او غص

روح او د بدن  ېوقت ک ېکيفيت او مرض دی چه په داس يب يو داسی نفسانضقهر او غ 
د او  يبيرون خوا ته دوتلو حرکت او فعاليت او جديت کو ېنٻدننه وجود له  ېوقوا يحيوان

 ې د کومې چه په مغز و ک ېاو علت د هغه انتقام اخستلو حس دمرض سبب رن او  ېد
فعاليت زيات قوت او شدت مونده ی دی او کله چه دا قسم حرکت او اله اثره پيدا شوې موجب

ای دی ديو  روح د يدماغ او عصاب چه د نفسان ېوخت ک ېنو پداس يکړ تک او راتک 
 ېله امله د عقل نور په پرده ک کاو د دغه دود دتاري يډک ش ېنٻتاريک او مظلم دود 

و يواقع ش و د فعاليت او ليار  ېبايد ووايو چه د غضب د آخر .يږيولو ېنٻ ېنوتر
کارې مرحل ومره نصيحت او منت وشي عالج مشکل  د غضب هغو مره  ي که که هر 

ب ناک سړی په دا وخت که غض يش الی ر دومره کيدم ياور په اشتعال او لمبو را
 ېناست ېنٻ ېالړو ته او د ېوالړ ېنٻ ېناست ېيعن يوضعی ته تغير ورکړ ې خپل ېک

ه لږش غضب شدت نو د يخواته انتقال وکړ                                                                                                                           .ياوتيزی به يی 
  : يواي

تخفيف پيدا  ئېغضب به  ياو يا ويده ش ياوبه وسک ېيخ یسړ ېکه دغضب په وخت ک
  .يکړ

                                                                                                  .يلور ډوله د په ېنه د غضب په وخت کدا بايد په يادولرو چه مزاجو 
ه واقعـل چه د يصفت لر يينی مزاجونه کبريت - 1                                                                  .يپه اثر اور اخل ېږ 
                                                                          .يو يبط ېنٻد کبريت  ېه اشتعال کپ ېيو په شانگوچ لر د ې بيا نٻ - 2
  .يوه ېنو بيا لمب ياو که اخل يچه اول اور نه اخل ېد غوړيو غوند ېنٻ - 3
.                                    يبالکل انفالق کو وبيان يه قار شاو چه پ يږـقار کي  سخت ېخلک بيا په ډير ېنٻ - 4

لورم قسم   يلی هللا عليه وسلم خلک ويرولرسول اکرم ص ېنٻهمدا وجه ده چه د غضب د 
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  . يوويريږ ېنٻد قهر  يدحليم سړ » اياکم و غضب الحليم «  يفرما ي. يد
  .يد ېلور طبق ېغضب کچه بنی آدمان په  ي راغل ېپه حديث شريف ک

غرده دي په قاريږ غرده  - 1    .يکر ېنٻقهر  او 
غرده منحرف کيږ يوروسته په قاريږ - 2   .ياو 
   .ياوړ ينٻاو وروسته د قهر  يوروسته په قاريږ - 3
  .يخالصيږ ېنٻاو ډير وروسته د قار  يغرده په قاريږ - 4

چه د  يترين د خلکو هغه خلک د او بد يو ېنٻچه د دوهم قسم  يبهتر خلک هغه کسان د
  . يو ېنٻآخر قسم 

  :يرحمت هللا عليه فرماي يغزال  امام
که يباس یسړ ېنٻد دی له امله چه غضب داعتدال دحد   ند ته په کار ده د قدرت خاو نو

که نه چه د غضب يپه چا د عقوبت او امر نه صادرو ېد ېچه غضب په وخت ک . او دا
منين حضرت عمر بن ؤهمداوجه وه چه اميرالم يوکړ تجاوز ېنٻازی په اثر د عدالت د اند

ی  يو مست  په مسکراتو نيشه سړی وليد تل چه په درو ېو .خطاب (رض) يو ور   غو
لور هغه گم هيوو ېئ چه  هيل وکړه همغه وپ ئې چه دا وضعيت حس کړو نو په کن

ر او غضب ـپه قه هزه د ېيلو ېو. فاروق (رض) ورته سزا ورنه کړهعمر حضرت 
نه د  ،ووهم ئېچه د قهر او غضب له امله به  ياحتمال لر ،ووهم ئې راوستلم نو که په درو

  .خدای لپاره
 ېبعزيز رحمت هللا عليه په حضور د د حضرت عمر بن عبدال يکوم مجرم سړ يو ورځ

په  نو ،یوانه  ېی داکه په قهر کړ ېوويل عمر بن عبدالعزيز ې.وکړې په قواره خبر ادب
   .ېو ېبه م اېکړعقاب 

و د  وخاسبابو او عللو له م اوس به رايشو ديته چه غضب او قهر د سبب هر تحليل کړو تر
  .يپه مناسبت عالج و اصالحات وش

  ي:د غضب اسباب لس د يږـنکه چه ليدل کي
ان ليدل١(    ) خپل 
  ) فخر کول٢( 
  يتيز ې) په خبرو ک٣(
  ينکيدل او مخالفت  ې) په خبره ک۴(
وک۵(    ې) 
  ) تکبر۶(
  بل خندل  راو پ ء) استهزا٧( 
  ) غدر او خيانت٨(
  ظلم کول ې) دانتقام په صورت ک٩( 
و شيا نو پ١٠( ه.  يافراط سې)    ه
خه وروسته پيدا کيږ    . ياوه د ياو کوم هغه عواقب چه د غضب 
   يمانٻپ) 1(
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په ئې او يا به  يلپه  دنيا اخ ئېچه يا به  ويره ېنٻاخستلو  لې) د انتقام او بد٢(
  ېآخرت ک

من٣(   ي) د دوستانو د
  زاء ـاراذلو استه ) د۴(
منانو خو۵(   ي) د د
  وروسته د مزاج تغير  ېني) د قهر ۶( 
  درد او تکليف ې) د غضب په حالت ک٧(

   .حقيقت دا دی چه غضب د يو ساعت ليونتوب دی
ن د يحکماء وائ او که دا  يزيات حرارت خوا ته مايل و ېغضب ناکو خلکو مزاج د اعتدال 

 ېه هغه ته د اطباء و په اصطالح کچ يږـيـيـپ ېيو قسم جنون تر نو يم وکړاقسم مزاج دو
  .يانو) جنون وائدرنده  ( د يسبع

 ده که ېنٻغضب) د جنون له اقسامو  ې( يعني تيز يکرم هللا وجهه فرمائ يحضرت عل
يمانه نه ش ً  يغضب ناکه سړی پ او د زيات غضب په اثر  يی وابه دا جنون محکم شو   حتما

اثر احتمال  ېاو پد يسخت حرکت کو ېانقباض په اثر باند  چه کله روح د يهم کيږ ېداس
اعضاو  ېنٻاو کوم هغه روح چه زړه  يش ېپات يروح منبع دی خال يزړه  چه د حيوان يلر

چه د  يله کيږهم ک ېاو داس يقطع کيږ ي،ه سره د انسان نورم رااو په هغ يږـته رسي
ا ير سوزـروح جوه غضب د حرارت به اثر د   .يپه سړی مراو يو نا

 يوام د پاره زيات ضرورت لرـق هغه اخالطه چه د بدن دکوم چه  يږـهم کي ېاو کله داس
  .يرـاو دوخت په تيريدو دهالکت موجب  یامراض ترينه ييداش  رديه  او يوسوز

که بايد ومنو  هريره رضی هللا  وبکله چه حضرت ا چه د غضب  مرض سخت مرض دی نو 
تٻصلی هللا عليه وسلم  محمد تعالی عنه د حضرت    :نه وکړهـنی د نصيحت غو

  .يان وسات ېنٻوويل چه د غضب  یوار ېوسلم په در عليه رسول صلی هللا 
تنه  ،يو د حضرت محمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم حضور ته راغی ېنٻود صحابه  پو

ه شی دی ېئ   :وکړه چه دين 
واب ک رسول صلی  ه خوی دی ېهللا عليه وسلم ورته په  د  بيا يدا سړ. و فرمايل چه دين 

تنه ئ يرسول هللا صلی هللا وسلم   صلی هللامحمد حضرت  .وکړه ېخواته راغی او همدا پو
واب وويل رسول صلی هللا عليه وسلم د چپ پلوه  په بل کرت دی  د . ېعليه وسلم ورته همدا 

  واوريد. ېهمدا پوشتنه وکړه او همدا جواب ئراغی او 
لورم کرته د رسول صلی هللا عليه وسلم د وروسته   وکړه چه  ېتنه ئنی راغی او پوٻپه 

ه شی دی  دين دا ؟ يږـنه پوهي ېويلې و وا وا ړولو رسول صلی هللا عليه وسلم مخ ور ؟دين 
  .يدی چه په غضب او قهر نه ش

د خلکونه غضب عالج  »  والکاظمين الغيظو العافين عن الناس « : يغلرا ېپه قرآن پاک ک
که دا دی  يبو په دفع کولو او محوه کولو رااسبا د ېنلکه د نورو امراضو په شا چه مونږ نو

ډول بيان ته ادامه  حواضکاره او په  ېلسو اسبابو په قلع او قمع ک ډول د مخکينيو  ېالند
  ورکوو.
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ان د -  1 ن که غضب د خپل  ان مجمع د فضائلو دا چه سړيت ېيعن يو ېليدلو  ه خپل 
 يهي په نظر ورنه ش  »نيک خصلتونه  « ېئ  اوصاف او محا مدد نور چا  او يکاره ش

ان په ماحول ک رن  چه دا يو دا   ېنو عالمه به ئ او چه  يمستغرق و ېخلک په خپل 
وک د ده رضا    .به  يپه قهر او غضب کيږ ينی تخلف وکړٻلږ 

ه خلک  .ی دیودال مرض د پاره پوهانو په دا ډول عالج  يقسم روحډول او ددا   دا رن
يرشغرداً زلطف ېد  ېچ يراول  ېاو لږ دا په فکر ک يه خپلو معائبو او نواقصو ته 

ن وک د نواقصو   ېهميش د. او يمخلص نه لر ېنٻاو انسان د نقصان  ينه د يخال ېهي
 ينه د ېفائد ېکوم د ېب ېنٻزره د موجودا تو  يو يچه حکيم حقيق يراول ېدا په فکر ک

 ېنو په دا وخت ک يورود حکمت له امله پيدا شوگ ېئ او دا هر موجود چه مونږ يپيدا کړ
ال او حکمت شته دی چه په يو کم ېچه په هر موجود ک يورش ېته دا په فکر ک يه سړب

هر موجود  ېد عالم په نظام ک . هوياويا به په نورونه پوره کيږ . به شايد نوی ېنورو ک
  .يد موجوداتو دخل لر

ان باند ېدا چ ېيعن يو يپيدا شو ېنٻکه غضب او قهر د فخر کولو  - ٢   ېسړی په خپل 
وک مصادم وک ېفخر کوی او دد په  ي په جوش راش ېئ نود غضب مواد يفخر سره چه 

د مال او يا دجمال او  دنيا فخر کول خو يا پر  چه يشای ه فکر وکړگارن وخت بايد د ېداس
ي او شيانو باندی فخر کول دعاقل او پوه سړ ېاو په داس يد جاه له امله ويا ياد نسب او 

که انسان  وک ئچه ما کار ندی  ايست  ي.لر ېل نن شته او سبا نشته او هر جمال او
ايسته  خوهم باقی او دايم ندی ملکه د مزاج په بد ليدو او د مرض په عارض سره ډير 

  :که يفخر کولو اليق ند نسبت هم د يرگونه تور کودی گرن
ايسته نو ان    يهغه ناوی چه په 

  نياايست د مور او يه په کار لر 
وک داس او که ې جناب ته چه  ېيو  آشنا دا صفت   :يوائو يږـپه پالر او نيکه نازييوا
ه  ېنه پوهيږم به په جواب ک ،دپالر او نيکه صفت دی ېخودستا صفت ندی دا  خو د
ً او که فرض يووائ ما صفت دی ستا صفت  ياو ووائ يحاضر ش ېپالر او نيکه ئ ا چه دا 
ه وکړ ،ندی وی به  ول د ېچ ياو کيږ ؟ينو  دده د پالر او  يده د پالر او نيکه هم

ه اوصافو ک ېنٻنيکه  اي هي دا تهنو عاقل او پوه سړی  يزيات و ېهم په  چه  ينه 
وک واقع يزيږونا د بل چا په صفت ً بلکه که  ان د يد فخر دعوه لر ا ه  ېنو خپل 

 ييو عرب ي.لرر صفت نه زيات قيمت يږ صفت د پالر او نيکه د ډـکه خپل ل يکړ
  :يشاعر واي

  سما ولد وائباباء معنوا سلفا + قلناصدقت ولکن ب انا افتخرتُ 
ه  ېفخر کو يتيرشو ېه  مخککه ته په هغه پلرونو چ تيا د ستا پلرونه  نو مونږ وايو چه ر

  .يد يږ ولـي ېلکن نا اهله ي وخلک و
ماته  » تونی اعمالکمأتونی بانسابکم و أالت « يت رسول صلی هللا عليه وسلم فرمايحضر
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مت قي بوزما په نزد د انسا ېيعن ئ.ره رايشسبلکه په اعمالو خپلو   ئمه را په انسابو خپلو
  :ي وجهه په يو قطعه شعر سره فرمايحضرت علی کرم هللا  ېنشته بلکه داعمالو قيمت د

  
  انا ابن نفسی وکنيتی ادبی + من عجم کنت او من العرب

  + ليس الفتی من يقول کان ابی آن الفتی من يقول ها اناذ 
  

ان يم او کنيه زما ادب دی يواي وی د خپل  نی يم او که ٻکه د عربو  يفرق نه کو .زه 
که چه سړی هغه دی چه ووايعجمو  هو هغه سړی کامل ندی  يم. ېاو داس ېزه داس ياو دا 
  .ېاو داس ېداس ېپالر م يچه واي

چه که دا  ېفخر کولو غالم ورته وويل ېم بانديونان کوم يو رئيس په يو غال حکايت دی چه د
ستا نه دی. او که  د کاليو دی د نو دا صفت خو ياغستلو له امله و و کاليو د ېدد ېفخر د
نشو او که په خپلو پلرو  ستا صفت خو هم د دا ېسورلی چاالکو شيانو باندی فخر کو په دا د

او په  ېپه خپله کوم صفت نلر ېيعن . پلرونه شول نه ته ېت وړخو دصف نو د ېنازيږ ېباند
ول صفتونه د بل چا د ېتاک ه  يدا  او که پلرونه دی خپل صفتونه در نه واخلی په تا کی به 

  پاتی شی؟
د هغه چا عالج چه دفخر کولو په مرض مبتال وی . او که سره د دی  دکوم سړی په ه داو

ان باندی    خپل 
نی زړه نه صبريږی نو دا دی هم واورید فخر    :کولو عادت 

  ويد که دوغ من ترش است) هو . گ( کس نه  
  .ويدگ+ نه آنکه عطار   مشک آن است که خود ببويد

او مخاطب د حقوقو  د مقابل ېدا چه سړی په خبرو ک ېلرل يعن يتيز ېپه خبرو ک - 3
قهر او غضب تيل  نو د يه مخامخ شاو چه د مخاطب له خوا نه په نه منلو سر يمراعات نه سات

  .ياور اخل ېي
ی د ېيدل يعنين ېپه خبرو ک - 4  يناست و ۍپه غونډ نسلم  ال دا چه سړی په هره خبر ک

تی و ېغوند ېاو لکه د ژر وک ي يبه حق او ناحق ن  نو يو يه استقبال ونکړ ېاو چه 
بايد په دا  ېدواړو اسبابو عالج دادی چه سړی د ېدد ي.عصبانيت پيل وکړغصه او  وار په 
او  الی شي او قطع کوي قطع کو چه دا ډول صفت او عادت د محبت او الفت سلسله  يپوه ش

او زيات  يدا دواړه خصلته د انتظام د عالم د پاره مضر د يد وحدت او اتفاق انحالل راول
  .يمفاسد لر

او هي کله به په خپل مطلب  يکو يمستبد او سر زوری معرف ېانظاروکر چاپه ـه سړی د 
 ېاو په خبرو ک ياو جنک سره فرق لر ېخبر ېچ يسړی بايد فکر وکړ ي.ږـنه بريالی کي

  . ينزد زيات قيمت لرخبره د پوهانو په  . دغهده يمطابقت د مقتضی د حال سره ضرور
ه به سړی واي ېهو خبره دا نده چ انته لياره لر منل شوه او که نهخواه و يهر  ه   يهو هر

ه دپاره  صورت په کارد ان تسليم  ېسړی په خبرو ک ېدا بده نده چ یاو هر  کله بل ته 
ن ېبلکه دا بده ده چ يکړ   او بد تاثيروکړی. شيخواشنی پيدا  ېد خبرو 
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وقو او تقالو ک ېدا چ ېکول يعن ېوق -  5 ن د ېسړی په  او د ادب  يتجاوز وکړ ېحد 
  . يروا او ناروا لحاظ ونه سات مراعات او

وقدا قِ  وق يد ېبد ېسم    . يند ېبد ېنو ېن ېناروا او تجاوز د انداز ېپه ک ېچ ېهو 
وقيل ه  ېری ډير کرته داسـبند او وازنوی بد عواقب ل يسړی به په هي ش ېچ ېکن داسی  پي

وقه و ېچ ېشو اقه ش ياول  من ياو يو تر بله سره السونه واچو يبيا پ  ېجوړ ېتر ياو د
وقو په  ېچ ېليدل ېوقايع م ېزه په دا کی زيات تجربه لرم او ډير داس  يش ايه  اثر د دبي

  . ېروغه نده موندل ېي ېده او ال ترننه پوری مرګ او خون خونی صحنه جوړه شو
ه نو بايد دا ېنو ول ه دا ه د خول ېالزمه ده چ او په  د عقل او فکر په  يکاږ ېن ېسړی 

کو ېداس ېسندان ي ه را ينه ش ېپات ېغل او غش هي په ک ېچ يو او په  يهو زړه ته هر 
ه تيريږ ه د يفکر هر ی وړکر ينه و ويلو لکن هر  ه د خو   .ياو نه هر 

خفه  ېل پردی او ب ېنه دا چ يخوښ ش ېخپله او بل پر ېچ يوقه خو سړی د دی د پاره کو 
وقو يکه د سړ ي. او ملول ش  وقو د . نو ديخپله خوله وينجه کړ ېچ يغرض دا و  ېکپه 

  .يخوله وينجه ونيس دېهميش  ېپاره حاجت نشته زما ورته اجازه ده چ
وقو ک ان خسته توب او خفکان پر ېچ ېو مقصد دا ېاو که  نوبايد د بل  يکړ ېلر ېدبل او

ه د عقل او فکر په قوت او لطافت سره  ېداس يولر ېدحقوقو مراعات او لحاظ په خاطر ک
  .يبدل ش یپه خو ېء او خسته توب ي دوا  درد د  ېچ يوواي

ين يفرق لر ېاو مسخر ېوق  ن ېلکن  وقو  وقو په دعوا د  او  يجوړو ېمسخر ېخلک د 
يمانه کړې نٻخلک د مجلس د اشتراک  ېنٻ ېپه مجلس ک که د  ياماده کړ ئېاو ديته  يپ

 او د يترينه جوړه کړ يړايـل او يا ينو بالمثل جواب وواي يوره شې پن ېطاقت او حوصل
  .ياو يو دماتم اجتماع ترينه پيدا ش يخوند په شخوند بدل کاند

ن ېچ يدعواء کو ېسړی په خوله دد ېدا چې تکبر يعن -  6 ه هم  ېزه د بل  زيات يم که 
ان ليدلو کمعتقد وی او که نه  ېدد ېزړه ک په په اوله  ې) چغضب ( ېپه ما بين د تکبر او 

نی وی چه ز ېعقيد ېسړی په د ېکغضب په  ېچ ی تير شو فرق دادکې ماده  ه د بل 
ه هم په زړه ک ېدعوا و ېزيات يم او په تکبر ک ن دې چ يددی عقيده ونه لر ېکه   ېبل 

ه وشی نو چی يی طبعيت  ه غواړی چی د دوی په خو زيات يم د تکبر د دعواء مدعيان هر
ان هم مالمت نه  مراعات يی ونه شی بيا نو په غضب او قهر الس پوری کړی. اوالً 

ه هم معصوم وی مالمت کا يحسابو او دی ته فکر نکوی چی شيطان کبر وکړو ي و بل که 
  چی په لعنت شو. 

سراسر محتاج او حيران او فقير  ېت دی او بنده چذات صف يد غن ه اوکبر د هللا جل جاللهو 
اي الس ان د ب يتکبر وکړ ېچ يپه دوعا او تمنا دی ورته نه   ېن ل ورور او عزيزـاو 
  ي:راغل ېپه حديث قدسی ک ي. شيطان په صفت موصوف ش او د يوک لوړ
الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري : «صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا  أبي هريرة عن

وأخرجه   مسلم الحديث أصله في صحيح ( » ، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار
  . األلباني صححه نفي صحيحه وغيرهم وابن حبا وابن ماجة وأبو داود أحمد اإلمام
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   :يهللا پاک فرماي
 يد ېدر النـيـتاث ېادر دی او عظمت زما پرتوک يعنا زم يپرواي ېغنا او ب ېکبر يعن 

  داخل کړم.  ئېخپل اورته به  يمقابله وکړ ېتو کـزما سره دا دواړه صف ېوک چ
ن ېته دد يسړ ېپاک د، هللا توبه نعوذبا په حديث شريف  ي.نجات ورکړ ېدواړه صفتو 

و ـنـږتـو ميـاو ضعيفوړو  په صورت د ېقيامت ک متکبر خلک به په ورځ د ېچ يراغل ېک
  .يږـجمع کي

کاره شگزت په ذليله سترـسړيته د بل ع ېدا چ ېخندل يعن لـاو په ب ءاستهزا - 7 او  يه 
صفت اکثره د دا  ي.کو ېرور پو ېهغه په حضور او يا بالغياب مسخر د ېپه مجلس ک

او هميش په  ياو دا کار يو نوعه کمال خپل  يخندو ېرـخلک پ ېخلکو وظيفه ده چهغه 
انته جلب کړ ېچ يدا وسيله سره غواړ د مقتدرو او دبډايانو الطاف  ېچ يد خلکو توجه 

وينه پر   ي.وش ېاو پير
ه رذيل خوی   خوا که مقابل ورته  ېاو له بل يربل خفکان موجب  د يوی خواله دا رن

   .يرد ده دغضب او قهر عامل  يجواب ورکړ
سړی بايد  ي.خالق د انسان صفت او کمال نه کرا ېداس ېچ يوکړ دا رن خلک بايد فکر

ای کړ ېاو فضل سره د خلکو په زړه کپه کمال او علم  ېچ نه په مسخرو او  يان 
نه  يزاء سره او په علم او فضل او کمال او کار سره خپل رزق او روزی حاصله کړـاسته

  .په دا قبيح صفت سره
د جنت ته  ېدرواز يکونک ءبه استهزا ېيامت کپه ورځ د ق ېچ يراغل ېپه حديث شريف ک

تل ش بيا به د بلی  ي،وتړل شې  به پر ې. دروازيکړ ېمنډدوی هلته ور ېکله چ يوغو
ن ېدرواز تـوغ ېله خوا   يهغه به هم پری وتړل ش ړي،ک ېهلته ورمنډ ېبيا چ ي،ل شـو

  .يږـزاء عذاب نازليـپه همدا قسم سره به په دوی په صورت د استه
او په  يدر او چل او چانس ژوند کوـدا چی سړی د خلکو سره دغ ېغدر او خيانت يعن -  8

ه ک يوالړ نه و ېاو وعد عهد   .مذموم او قبيح صفت دی يو ېغدر او خيانت که په هر
کار  ه نه  حضرت رسول اکرم صلی هللا وسلم غدر او خيانت د  ي.او په نزد د هي عاقل 

ن     :لی ېمنافيقينو د اوصافو 
 ېدد ېچ يد پاره يو مخصوص بيرغ و يبه غدر کونک ېپه ورځ د قيامت ک ېچ يفرماي
  .يبيرغ په اثر خائن او غادر پيژن دېف خلک به دموق
  :ظلم کول د انتقام په صورت  - 9
  :یقسمه د ېانتقام په در 

وک  مړکړ ېيو هغه دی چ  ، يمړکړ ېپه مقابل د جنايت ک یاو ورثه د هغه د يوک د چا 
بل او هغه  يوکړ يادب ېمه بيو سړی کو ېدوهم انتقام هغه دی چ .دی قسم ته قصاص وايی

دا رن  يواي ېظلم کول د انتقام په صورت کديته  ي.په اثر دی مړکړ يادب بېسړی د 
نی تجاوز وکړ چېوضعيت    بد دی.  يسړی د حد 

او په دا  يعفوه وکړ ېن دگناهونو سړی بايد اول دخلکو  ي.د غضب او قهر سبب کر
  .يان راول ېلويو اشخاصو په حساب ک وسيله د
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کوی د  ينيک » إليك أساء وأحسن إلى من « حضرت رسول صلی هللا عليه وسلم فرمايی. 
  .يکو يدستاسو سره بد  ېهغو اشخاصو سره چ

  
  حسن الی من اساءأ ير مردگسهل باشد جزاء + ا يرا بد يبد

  
ه  یناه سړ ېبکوم  ېنه چ يبايد سړی ډير دقت وکړ ېپه انتقام ک دل نشی او که بياورته 

من دوست کر او که  يمعلومه شوه هلته بالمثل انتقام جائز لکن عفوه اولی ده په عفوه سره د
  .يږـوضعيت ورته د انتقام نه سخت تمامي ېدعفو يمقابل عاقل و

رحم او عفوه د  » جفوه اال احباءرحم االعداء اشد من «  يويل ييو عاقل سړ ېلکه چ
منانو ته سخ ن يږـه تماميتد   .ېد جفاء د دوستانو 

 ېچ يمحبوب او مطلوب هميش همدا و ید سړ ېدا چ ېرغبت په طلب دنفائيسو مالونه ک - 10
ه شی او نادر مال چ دزړه  ئېنو محبت د هغه  ئې ياو که لر يو ېما د ېچيرته و ېکوم 

که که چيردا قسم ي. چارپيرو ېن خلکو ته مطلو ب الس ته نه  ېداس ېصفت هم بد دی 
ن ېاو يا ي يور په  يبه خفه و يپه چ ينو په غضب او قهر وی او چ ي ېله السه 

 ي.که به طلب او کشش په درد مبتال و او په نه والی يپه غم و ېبه د ساتن ېصورت دوجود ک
که سړی بايد چه هي ش يمان او دين او ا د  سوا یاو نه هي ش يزړه ونه تړ ېباند ينو 

ن کوم پاچا ته چا کومه  ېدی چحکايت . يوړ و  د زړه د تړلو ېانسانيت او خدمت عامه 
ول کمال ظاهر ن ـف د ېر زياته صفا وه او مهندسانو په کډي ېقبه چ يبلور د اصولو سره سم 
ه شوه او زړه ي په قسم را وړه دا قبه ېد تحف .وو يکړ ورکړه هميش  ېپر ېد پا چا ډيره خو
تقدير دا وکړه   .وه ېساتل ئې ېکوله او په خپلو مخصوصه خزانه ک يپه ليدلو خو ېدد ېبه ي
ن د ېواقع ېد پاچا د ،محوه ېقبه تلف شوه او دعدم په ميدان ک چی يدو  سخت په غم شو  ېپي

ه هم  ه نفاو هميش په فکر او سودا مبتال شو که  يس جواهراولعلونه د ده اراکينو د دولت به 
اخر مجنون او  ېاو غم کپه ياد  ېنه راتله او دقب ېتسل ېراوړل لکن دده به پر ېپه حضور ک

د زړه ور کولو حال  ؤ له السه الړو دا ئېليونی شو او د مملکت انتظام او هستی او موجوديت 
 د ېپه هر کار ک ېنو سړی بايد چ. او اخردا شونتيجه چې او په نفيسو شيانو باندی زړه بايلل 

ن ان  او په معتد له ي کار واخل ېاعتدال  ملبس کړو ليار روان شی هرچا که داعتدال په لباس 
ن ورنکړه نو د  ېن سدال ېصبر او حوصله او استقامت ي ، کارواخيست ئې ېاو داعتدال 
شدت او غضب  ېچ يخلک واي ېن ېدا چ .يبه نجات مونده کړ ېن هرز وموغضب د مسم

سعادت که شدت او  ياو افتخار يکوم شرع هوليت او انسانيت بنسټ دی. دا هلته چجر د
ن ېاو ب ي محوه کيږ ،يغضب ونکړ بلی لياره د مقصد حصول په  ېدغضب او شدت 

ه دیرنو هلته حق دا دی که په غضب س ي.متصور نو حضرت رسول صلی   .ه کار کيدلو 
  : فرمايي وسلمهللا عليه 

حوصله او  ئېبه   ېک شدائدو په مقابل د  .وؤتحمل او حوصلی په صفت موصوف ، حلمد
و د کفارو له خوا په جن سره مجبور شوی ندی جن  ندی خوښ  ئېاستقامت کولو تر
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د  په حال ېشجاعانو هغه شخص دی چدشجاع ترين زړه ورترين او  ېچ يېفرمائيل به  . کړی
  .يد خپل نفس مالک و  ېغضب ک

يده ېن ( تبوک )زا ـغ ېرسول صلی هللا عليه وسلم د يو  رض هللا تعالی ( صحابه  ،وکر
مونږ  يواي » األكبر الجهاد ، إلي رالجهاد األصغ من رجعنا «ل ـو فرماي ېته ي ) اجمعين عنهم

يدلو د ن يکوړو وکر نفس سره غزا او ته هغه د  غزا ېنه لوي لېمقاب د کفارو د ېعنې يغزا 
  مقابله ده.

که لويه غ ه اصالح  يله اصالح شنفس ک ېچ ېزا ويلـد نفس غزا ته حضرت  نو هر 
دی عدوک نفسک ـاع «رسول صلی هللا عليه وسلم فرمايی  ېهمدا وجه ده چ ي.د يکيدونک

منانو د سړ ( » التی بين جنبيک من ترين د د    ډو ډو  په ما بين د دواړو ېنفس دی چ يد
  ).يای لر ېانسان کد

 ېباند ءُ شياأروحه  ېاو بلکه په ب ږيغانو هم قاريرحيواناتو او م وکم عقله خلک په عاجز ېن
ه ي ېلکه مثآل چ ې.په غضب را ېچ يهم ډير ليدل شو ه او ډبره باند ېپ نو  يولږيږ ېپه لو

ه او ډبره باند ه واي دا ي.ږـپه قاري ېپه لو ه اشخاص اکثره  دا ي؟قسم خلکو ته به سړی  رن
ورورو ک   .ييدل شوزيات ل ېمغزه خلکو ک ېعقله او بې او په ب يپيدا کيږ ېپه 

   ؟ماهتاب چيست را بپرس خشم توبا ميزند + س بان و س ه نورمی فشاندام  :وـه
و او زړو او وړو  او مريضانو ک موجبه په  ېب ېهم دا رن اوصاف موندلی شی چ ېپه 

  ي. قابل المراعات دلکن هغی ، يقاريږ
ن لکن   .يقهر او غضب ور يپ يچ يه ضايع او مصرف ش ېهم چ ېحريص او بخيل 

  .يورته هدايت ورکړ ېخدای د
انسانيت او سړيتوب  د بدن او وجود د پاره زهر قاتل د ېچ يخلص عواقب د غضب او قهرداد

صداقت او اعتماد له يوی خوا پورته کوی او له بلی خوا د  ضب او قهر د غدی.  مضرلپاره 
ی  يمانی موجب کر   .ندامت او پ

ان سره الزمه او مل  وپوه خلک اغماض اکرام او عفوه د  سړی  ېچ ېپه تاريخ ک يزمه کر
ې ست او ژوندليک حوند نوابغو خلکو په سوا ضرور سړی د هغوی  ېنو هلته په ک ياچو ر

   دالی شي.سره مون ېپه پوره پيمانصبر او استقامت  ،حلم او حوصله
اسکندر په مقابل  دده د جرم  ،شوستول اسکندر په حضور راو کوم مجرم سړی د يهو واي

  کار واخيستلو. ېن ېدعفو ېک
تعلق درلود او يا  يېبه  ېد شخصيت د اسکندر پور ېناه او جرم وه چگ ېهو شايد دا به داس

  ېپه دا مجلس ک هاسکندر عفوه وکړ ېمقصد دا چ ،سره دبل چا حقوق نه تلفيدل ېبه په عفو
اسکندر ورته په  ه. مړکړی و  ې، نو به مته زه وی که  ېچ ېورته وويل ينومعزيز يو دربارد

که ي ېچ ېوويل ېواب ک   مړکوم. ېعفو کوم او نه ي ېته زه نه يم نو 
  :د زړه سوړ والی

ارن پي ېمد او جزر کانسان ته د ژوندانه په  و کچې  يپه مخ ور ېرن سړی  ېپه دا پي
 ياندامونو درد حيات د ياو تودی په يو قسم او بل قسم محروميتونه هم شته د فکر خراب
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ول چ ينو انسانانو باند يای شيوسره  ېمشکالت خالف الغرض او توقع شيان دا   ېنو په 
په متعلق او رن  هم د زړه د سوړوالی د مرض  او دا يکو طارید زړه د سوړوا لی مرض 

  .لخوا تشخيص شوی ؤدحکما ېک
دن په قواو باندی استيال پيدا او برودت د ب يله امله پيښ ش ېموجب ېضعف د بدن د کوم ېکله چ

 يمرض د عالج د پاره د روحی او نفس ېد د . يدا وخت هم د زړه سوړوالی پيدا کونو  يکړ
  .دوا تعين او تشخيص کړیرن  دا ؤامراضو اطبا

قل اومغز خلک که د زړه د سوړ والی مرض د دينوی او حياتی مشکالت له امله وی نو دع وايی
مختلفو اقسامو  هانسانان پّ  ېپه ک ېردش کوم چگار په گروز  يو وار د دنيا په تاريخ او د ېد

يټ او ج ېپه دنيا ک ېچ يورته معلومه ش بهدا وخت نو ينظر واچو يژوند کو ارن   رن
  .يخلک دواړه ليدل کيږ

وک  يږـهم ورته نرسي ېوندی جا مـيـاو پ يپه ارمان د ۍډوډ او وربشو د يوک د جوار او 
مينو جامو هم کب   .ير لرـپه پوالو(پلو) او په وري

ن پاره دزړه داطمينان د  ېهغه سړی د معقول فکر خاوند دی چ ېوروسته د داسی معلوماتو 
 چې ييت د پاره دومره جديت او سعيه کوکار او فعال او د ينيس ېيټ خلک د نظر الندواړه او 

  .يعبث نه تير و هي کله خپل عزيز حيات په لهو او
 ېکسعادت اميد په کار او عمل  او د يورگ ېپه حرکت او تپش ک حيات معنیٰ  د ژوند او د 

   ي.وين
او هي  يپه خپل معقول فکر سره عالج کوره د پا يخپل زړه د سوړ وال پوهان د ېمقصد دا چ
ن ېچ يږـسه نه کيويأثر اومأکله دومره ت ه  و  ېاو ب يالس واخل ېد هر    . يشالسه او پ

کله د بدن په عمارت ضعف  چېدا  ېيعن يسوړ والی د وجود امراضو په اثر واو که د زړه 
نی د زړه واک او طاقت  ياخر دسړ ېچ يبرودت تاثيرات دومره زيات ش او د يش يطار

  ي.ش ءسلب او د سوړوالی په مرض مبتال
و  و او په ر د مقوی د پاره  او رن مرض ېد داس يليکن هي نه کو يه وينهر وگستر ر

  .و خوراک ورته په کار دی اادويه  ،رمو ماکوالتو او د يشيانو خوراک الزم د
 ؤد وطن اطبا .د خراسان وه په درد د مفاصلو اخته شو يوال ېيو وخت منصور بن نوح چ يواي

ومره مشوره  ېخر د مملکت پوهانو داسآله ـب نههي  ېعالج کولو لکن فايده او نتيجه ي که هر
ه پوه حکيم د ې) چيد ذکريا (رازمحم ېوکړه چ ودي  يلرمهارت  ېاو زيات په طب ک یيو 
تل   .يد پاچا عالج وکړ ېچ يش غو

ان دا مشهور طبيب  او نفر يو ،د دی مشهور نابغه حکيم پسی نفر وليږل شوهمغه وه چی   د 
ن نکه ورسيدلو ترد قلزم درياب  ېسره روان کړلو کله چ ويريدلو  ېنو حکيم صاحب د بحر 

نکشتی د سپريد او د ان نشو نيولی چ ېمتنفرو او هي ي ېلو   ېد ېپه کشتی ک ېديته 
  ي.سپورش

واچولو  ېک ېاو په کشت ېوتړل ېي ېپوه حکيم الس او پ ېد شول او د اخر ور سره نفر مجبور
ورسيدلونو که دا د وخت اليق حکيم هر  ېد پاچا په حضور ک ېکله چ .تيرکړ ېاو د بحر نه ي

ی مجرب هي فايده او  ې.کړ ېد پاچا د عالج د پاره مستعمل ېي ېنسخ ېومره تداوی وکړه او 
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له ېثمره ي و می د اخر محمد . ونه ب ستا  ذکريا(رازی) منصور بن نوح ته وويلی چی که هر 
او عميق فکرونه او د طب تجربی په کار واچولی فايده  يدواي ې ېدبدن د صحت د پاره ډير

ه بوی او  ياو روحان ينفسان ېاوس نو يواز .ونکړه ېي ه شولی نو  عالج پاتی دی که پری 
  يوسی ده.أکه نه سخته م

ان سره يو خط وليکلو او بيا ي ېحکيم مخک ېنې وروسته د د   ېحمام د ېو کړو چ امر ېد 
وک نه و ېد ېه حمام کپاو  يش گرمزيات  ه چاالک آس  ېاو بيرون د حمام نه د ينور هي يو 

رم شو او حکيم صاحب پاچا د زه پاچا حمام ته بيايم د ده د ېچ يی شوتړل ه   امر په اثر حمام 
ان په پاک والی بوخت شو دا  چېکله  .ان سره حمام ته بوتللو پاچا حمام ته داخل شو او د

ه تيره  کل چوړکیوخت حکيم صاحب يوه  ه يور پسی و  ېه او مخامخ په پاچا ورغی هر 
 ېزه د ېچ و يتا ورته ويل دا ېچ لېوي ېاو و یپاچا ته وويل ېي رد  او  لو بدـورت ېپه خول ېچ

 ېوتړل ېرا باند ېي ېـالس او پ ېحضور ته راوړی شم چستا  ره دسپه داسی ناوړه وضعيت 
ورم په گستا سره  ه دز واچولی شوم اوس به نو ېک تېرانه وضعيت سره په کشـاو په ډير حقي

  .يږـژوندی پريږدم او چيرته به را نه خالصي ېوهللا که د
ډيرخفه شو او مشاهده کړو  ېقسم وضعيت ي او په دا ېواوريدل ېقسم سختی خبر په دا ېپاچا چ 
  .یوخت سخت وخت د و داـان مخامخ وليدلو ه ېسره ي ېمرګ او ژوند صحن د

ول که د پاچا هم د بدن قواو يپه هيجان را ېقواو ېد سړی د بدن  قهر د  د حمام او د ېنو 
ا نحرارت په اثر سخت هيجان پيدا کړو او يو نا ای  يدلو او سخت زيات د ېپه د خپل   پا

نقهر ورغی دا و ېوير غرده د حمام  يو سړيته  ېبيرون شو او خط ي ېخت نو حکيم صاحب 
نپه مواف ېچ ېورکړ او ورته يی وويل او  يغرده را باس ېق د دی خط سره به پاچا د حمام 

ه چ او حکيم  ېوويل ېي دا يعالج کو ېپه هماغه قسم سره به ي يليکل ېپه خط ک ېم ېه رن
ن ېسپورشو او په يو قدم سره يپه اس صاحب چاال که  ار  منصور د  وويستلو او د ېآس د 

تيده کله چ ېن يپاچا ي ن ېو ت  یحکيم صاحب ليکل ېپه هماغه اصولو سره چ ېپاچا د حمام 
نوجع المفاصل د م نو پاچا د و خارج کړل شو  ېلجمعا يصحت پيدا کړو او په روح ېرض 

ن وشوه يتداو ېسره ي و پاچا دا نابغه حکيم ته  ېوروسته د صحت د کامل والی  که هر 
ورته  ېصاحب هي حاضر نشو او په جواب ک ته يو کرته راشه حکيم ېږل چـجوابونه ولي

ن د پاچا لک يو يکړ ېخبر ېسخت ېکوم ېه هم دستا د صحت په مصلحت به م وليکل که
ن که چغو دی نه ډاډه کيدل ـيـوضعيت پ ېوروسته د داس ېدقهر  ه قوت او پاچا سر ېلطه ده 

که  د ستاسو حضورته درشم او دا ېزه نه غواړم چ .ران کار دی يېطاقت شته او مخه نيول 
ل هغه زما له خوا بد او ېستا په خيال ک د ېنه چ  ېم ېاو په کوم مشکل باند يرگو  رد يو 
  .يکړککړ 

تيا به حکيم  ېده چيزما په عق  که له ا ېواهم ېصاحب د همدر مله بيرته نوی ورغلی او دا 
  . ؤقوت زيات  يحکيم صاحب وهمد ېچ يمعلوميږ ېداس ېچ

نيد سور یتد کش ېهمدا وجه وه چ    .ودوليوويل شو هم وير ېمخک ېلکه چ ېدلو 
والی د مرض عالج دی دا مرض  د زړه د سوړ ېاوس په راشو بيرته خپل اصلی مقصد ته چ

ه د زړه په قوت او حرارت  يعواقب لرزيات بد    ؤهو زړه رئيس د اعضا يره کيږسکه هر 
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ی کولی او د غفلت دوران د بدن په هر عضوه باند  يسړی هي نه ش يسوړ ش ېدی نو کله چ
  طاری کيږی.

   غفلت
  غفلت مه کړه يډير عمر په کار و ېکه د

  سل کاله يو زمان دی ېپه ويده باند
  »رحمان بابا « 

  
تيا خبره دا ده چ ن ېر شکالتو او په انسان د ډيرو سختو م ېدی چ ېغفلت د هغه او صافو 

  .يپريشانيو سره مخامخ کو
او  ياو اخالق يخرت سعادت او اجتماعآو عمل شهرت او اعتبار د دنيا او پوه او کمال کار ا 

ن ولو .نهضت دی يساو سيا يادب   .يسړی يو قلم محرومو ٻېترقياتو او افتخاراتو  
ن ې: کوم هغه اشخاص چوـه ه  ه هم سا او يغافله و ېهر کته او پورته  ېروح په ک که 
م دی او ژوند د حرکت نو ېکه چ. دمړو او ياليونو په حساب دی ېليکن په واقع ک يږـکي

وی او په خپل صحيح فکر او تعقل به د ېژوندی به هميش الس او پ مشکالتو  يحيات خو 
ريوان او ه لر د ېاو فايد ېوطن دک او د ېجامع ېد خپل سره الس په     ي.پاره په ه

انله  يدرس او رغبت ورکو ،کار او عمل ،سعی زمونږ دين او شريعت بشرته د او دغفلت او 
نوخت تيرو کيناستلو او د ېمعه کصو په کنج او  يفرمايهللا جل جالله  ي.نهی او منع کو ېلو 

 د ېد پاره هي کوم سبب ب ياو تعال يترق ،د انسان د سعادت» ال انسان اال ماسعی ليس« 
ن    .نشته دی ېسعی او زحمت کاللو 

ن ېمطلق ېنو دد يدقت او تعمق کو یسړ ېچ ېک آيت کريمه په معنیٰ  ېدد په  ېچ ېنفی 
ه افتخارا ېچ يږـکلمه (ليس) سره راغلی دا معلومي  د ېرغی بت او نيک مانسان به هي رن

ن خپلو  د ېحضرت انسان وظيفه هم داده چ راوستلی او د يپه غفلت سره الس ته نش ېسعی 
ه توب له امله به د ېلوړوال د ېحيات د صحن مشکالتو دحل د پاره او د ژوندانه يو دقيقه  او 

  .يداوثانيه بيکاره نه پريږ
نهو د ژوندان او د ژوندانه هره کړی د  ييمت لرزيات ق ېه هر دقيقه او ثانيه د آلماسو 

لبی روابط دحق پرستی سړی خپل ق ېچ يکيدلی ش ېکخدمت د پاره مساعده ده او په  ياجتماع
   ي.مجادله وکړ ېآتو سره په کاو ناجايزه اقتضا يسره محکم کړ

تيره شوه  ېکه د ژوند هره لحظه چ ي،يمتی وخت په لهو او عبث تيرنه کړسړی بايد خپل ق
  ږی.ـنه معادينو الړه بيرته 

په هي ډول غفلت روا نه  او يوقت ته زيات اهميت ورکو يپوهان خپل قيمت ېهمدا وجه ده چ
ي ژوندانه په معنی او حقيقت پوه دوی د  ي.دروا نی  یمخ په ترق ېنن کوم هغه جوامع چ .ک
او د تنزل اسباب او مبادی او دغفلت علل او مناشی  يلت سره سخته مجادله کوـفـغ او د يشو

مهلک مرض  ېاو دد يد تعيين او تشخيص د پاره کار کو پيژنی او پوهان يی د تنزل د مرض
  .يد قلع او قمع د پاره مخ په وړاندی 
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تعدادونو په تربيه او اس يد کار او عمل روح پوکو ېد دنيا پوهان په غافلو اشخاصو ک هو نن
  .يسره ظهور او بروز راول ېپوهو او علم ا

 يياد وه ته د کار او عمل دوا پ يسړ ېپا ېد اسالم د تاريخ زرين ېپه لړ ک ېد غفلت د مجادل
  .يجادله وينمد پاره غټ علت د غفلت سره  ياو تعال يد ترق ېاو په ک

د دوی  ېکولی او په ژوندانه ک ېمقابل کقربانی د غفلت او جهل په هو مسلمانانو به ايثار او 
ا منور کړ ېچ يمقصد همداو يعال   .يخلک د حقيقت په ر

ه پيدا کيږ ېاوس به رايشو ديته چ ن واب د ېد دي؟ غفلت  دا مرض د عياشی او  ېچ یدا 
ان ان غ او د خدای پاک د هيرولو يان  نـاو په خپل    .يږـپيدا کي ېره کيدلو 

ول فکر ي يزيات عياش ش ېله انداز ېکه کوم هغه اشخاص چ په خوړلو او اغوستلو  ېاو 
 ېچ يغم نکو ېاو دد يمصروف و ېخپل استراحت په شا او خواک او خوب کولو او د

کل او اغوستل او خوب او استراحت چ په وطن  ېهلته چ .يدوام او بقٰی پيدا کو ېخوړل او 
ه پيدا ش يه و ېک موجود  ېقوت او طاقت د ساتن ېاو په قوم او وطن او جامعه ک ياو 
ان د حيات او ژوند دپاره علت او  ېاو په محيط ک يش يو تر بله د نورو حيات او ژوند د 

ولنه  او که با لعکس په يوه جامعه  يسبب و ان مين او غره و ېکاو  ول په  او  يخلک 
ن قوت او طاقت د  ،زور، عمل ، کار ، فکر، هر چاته خپل عقل او محکم  يه قو ېهر چا 

ارو يږـکاره کي نو دلته دا سړی د غفلت په يو  يمعلوم ش ياو نور مخلوق ورته حيوان او 
ولو اصالحاتود خدای . کاو دهالکت سره مخامخ دی  يننو  ېبحرک يطوفان ه سړی سره د

ن دی. هو خپل ليدوغافپه ه سخت  ېدا شخص په واقع ک ېچ ينو معلوميږ يغافله ش ېپاک 
رن خلکو په  ېپوه سړی بايد د د ېحقيقت دا دی چ يان تری هير دی خپل خالق نه پيژن

  .يجل او بل تير نه و
خلکو  ېمعلوماتو په اثر په پوره يقين او تيقن د داس، حقو يتاريخ پوهان د خپلو تجربو او د 

ن ېجل او بل چ د  يمخامخ وين د هالک او خسران سره غافل دی ېد خدای پاک د عبادت 
ه شان   .يوش ېغفلت سره به اساسی مجادله په 

ت ېد د مجادله په محکم عزم او پوره  يواب زما په عقيده دادی د غفلت سره اساس ېنـپو
جامعوی امراضو په تشخيص او د  روحياتو په پيژندنه او د رن او د ياو په اخالق ېړانـمي

ای ش ېد خدای پاک د اراد ېول چ کامل ثبات داپوهانو په مرسته او  هلته نو  يسره يو 
مجادله  ياو دغفلت سره اساس يپو کړ ژوند روح  يد حقيق ېپه جامعه ک ېچ يسړی کولی ش

  .يوکړ
  عالج ېدحيران وال

 په مخ او د ژوندانه د پيچلو حقايقو سره مخ  يږـمشکالتو اخته کي يپه حيات یسړ ېکله چ
  .يهغه ته حيرت واي ېچ يکيږ ييو قسم حالت طار ېنو دا وخت په انسان باند يکيږ

 ېکول ينش دا ېئاو زلی  ېدانه هلاو د ژون يمشکالتو اخته و يلکه مثآليو سړی په اقتصاد
 .يه وکړ ېچ يت نو دا سړی چورت وهدا وخ يشيان پوره کړ يد خپل کور ضرور ېچ
تيا په داسه آ ای نه ورکو يهوره شسړی تر ېوخت ک ابتر ېر مکه  او اسباب د  ياو 
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  . يه مهيا نه وتکارور
نو د دوی افکار  يد يد ژوندانه په مشکالتو اخته شو ېډيرخلک کله چ ېهو حقيقت دادی چ
افکار د  ېداس ېهمدا وجه ده چ ي.د نجات وسايل نه مونده کو ېر کحب يدحيرت په طوفان

 ېپه ک ېاو خوف دد يتيريږ ېترخ ېپر  ۍړنه او د ژوندا يفشار راول ېپه روح باند یسړ
   ي.سخت د مرض او جنون سره مخامخ ش یسړ ې شته چ

  : يفرماي ېعالج د پاره پوهان داس د او رن مرض ې دد
ل ېهلته نو دا په کار ده چ يپيدا ش يدحيرت د مرض مباد ېچ ېپه چا ک « حقيقت ته  ييو 

ه نه کيږ ېچ يش ېمتوجه او په دا عقيد و د فکر سره کار او  يصرف په فکر کولو  تر 
   ».يونه کړ يرعمل مل

کاره شول نو فکر دته د کار د اقدام  يسړ ېهو کله چ ارجح  ېچ يوکړ ېداليل متعارض 
  . يپه هماغه خوا الړش ېکوم طرف ته دی چ ېي

ت پيدا کړه نو د نجا ېد يو پوه دوست په مشوره ليار  داليلو خپله او يا ېپه منطق ېي ېکله چ
واچوی او په  زور  هپور ېاو په يو طرف د يد کار او عمل مخه کړ ېهماغه طرف ته دپه 

و د يتقدير زما وظيفه خو  ېچ يئووا ېان سره د او د يهي چورت هم نه خرا بو ېپي
  کوم. ېئسره سم ې عوس  ېخپل د ېخو دادی چ کار او عمل دی او دا

کار ، زه به خپله وظيفهی به د پاک خدای حکمت و ېپه دا ک يمثبته نتيجه نه ورکو ېالبته چ
 د خر د بدن اوآ ېچ ،و به دومره فکر نه خرابومـيـپ ياوعمل ته دوام ورکوم او په تقدير

که چ خراب او د ېوجود عمارت م پاک رازق هللا  ېمرګ او جنون سره مخامخ شم او دا 
سره هرو مرو  ېني ېمقدر اجل په خپل ،خالصونکی دی ورکونکی او مشکل ياو روز

  ورنه د خالصی مخلص نشته. ېچ يرسيږ
ان سره وواي ېوخت ک ېهو بايد سړی په داس ان د حيرت په  ېچ يد  زه بايد په خپل الس 

  زهرو مسموم نه کړم. او خپل کار او عمل جديت او فعاليت ته به دوام ورکوم.
ه وکړم؟   زه بايد 

ار او حيران وو چ ېوه په يو سخت مشکل باند ېشو ءلياره د کار خطا ېن يله کوم سړ  ېل
ته ي ېته ي يخر يو پوه سړآ. يه وکړ او  ېد هغه په مشور ېچ ېمراجعه وکړه غو
او  ېداس ې په ما باند ېچ ېورته وويل ېنو ي يلومه کړخپل ت لياره مع سره د ېاستشار

ومره چ ېداس غواړم  ؟ه بايد وکړم ېفکر وهم هي نه شم معلومولی چ ېسخته راغلی هر 
ه وکړم او دا  ېچ ئل معقول فکر سره دا معلومه کړته را ته په خپ ېچ زه  ېکه چزه بايد 

ه هم شاړ ېلر ا سره تجربه شته عقل او منطقې تته پوهيږ ېږم چـپوهي  ېکار پاړ ته که 
وک ي ېبيا هم زه تا پيژنم چ ېپه مود برابرنه ي ېعصر او زمان او د ومره ې ته  او تا سره 

که بيا هم عرض کوم او په ډير احترام  ؟د کار او عقل استعداد شته  يسره دستاسو د عالنو 
ن ه وکړم. ې غواړم چ ېفکر    زه بايد 

او  يم ياو الس په تند يوه پوره يو ساعت فکر ې چ ې ن ېدا پوه فيلسوف وروسته دد
وته چيچ يره ومکه کله نا کله  ونو سره خپله  يو  وروسته د ېمقصد دا چ ياو په غا
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ن واب واي ې پوره وخت    : يپه دا ډول 
تنه مه کوه چه م ېرانه داس که چ ېوايه او دا پو ه وکړم او دا   ېدا کارته يواز ېزه بايد 

ه لياره روان  ېنه ش ه هم ته په يوه  وک د ينور در سره نو ېليکن چ  ېئکولی که   ېاو 
ر   .کولی يهي نه ش يونه کړ يمل

تو متل دی  ک نه و « د پ ه داده چ » يله يوه السه  ت ېداس ېنو  زه «  ېچ ينه وکړـپو
ه وکړم ه وکړ » ؟بايد  ه وکړ؟  ياو ته بايد    ؟ياو هغه بايد 

و دا وخت نو که مادر ته دا  او  دا زما، او هغه  د هغه،ستا کار دی او  د دا ېدلی شوه چدرو
ه کيدلی ش ،وکړو ېعمل مو پر ه  يبيا هر  نن خلکو  ېپه عالم اسباب ک ي.سانه دآاو هر 

  منلی نه شوه.ا پرون هيچا د ېکارونه وکړل چ ېداس
که چ ،خلکو وکړل نه يوازی تا اوما، او هغه: وـه عالم په اجتماع سره  قدرت نظام د ېدا 

  .يږـليـاو په همدا اجتماع سره به چ يجوړ کړ
ولنې کوم هغه جوامع  په  رومره د اجتماع په اسرارو پوهيدلی نو هغومره د کا ېچاو 
  .بل سبا ېبه ي  و سبااسانه وی آسبا  ېاو د نن مشکالت به ي  يشواخون پوهيږ

يه  د ېچ ېي ېک سودا شو او په دا ونه کړی  دا تا ېمه خفه کيږه چ ته په دا ! نوای زما زړ
  . کولو لياره نه پيژنمد دادی چه زه  ېناکامی علت م

  .او تا سره د کولو آرزو هم شته ئنه ته د کولو لياره پيژن
ه وکړ ېپه يو سرباند ېچ ېته غواړ ېليکن دومره ده چ   . ېهر 

ه د کار رد پوهانو په مرسته کار ته اقدام وکړه او په پوره اعتماد س ېکوه چ ېنه ته داس
ن که نه ته به په او  يږـکار کي ېچ ير واخله بيا به نو درته معلومه شکا ېباکفايتو خلکو 
ه کيدونک ېچ ېخپله په دا پوه ش ه کي يد يهر  اجتماع په  قسم او د ليکن په دا يږـاو هر 

  .برکت
ه وکړم د ؤدا  ن يمعقول او تجربه لرونکد  ېچ  :واب ؟ زه بايد  بروز اوظهور  ېي ېفکر 

تن ېد د .يکړ ن ېپو واب  ه په زړه  ۍنړ د اجتماع ژوند پرمخ تک د پاره د ېاو  په الس 
و ېپور   .يرا ېنومطالب او ليار 

ه په اشتراک المساع يه کولی نش ېپه يواز ېسړی يواز ېحقيقت دادی چ سره  يهر
ه هم ضم د ېواب ک ېدپ ي.ږـحاصلي ً اعتماد د عبارت که  ه با معنٰی  يويل شو نا لکن يوه 
واب ک ېدا چ .نکته ده ن د ېچ يداهم ويل ېي ېبه  کار واخله دا  ېکار با کفايتو خلکو 

ای ورکړو ېاو که هميش په خپل فکر ک يارز شيوليکل  زرو نصيحت که په سرو  ،ورته 
  . يحق لر

ت ياره زه خو د  واب د ېنـدی پو ن او   د ېخر کآپه  ېدومره خوښ شوی يم چ ېاوريدلو 
ن دا فيلسوف يدی نوميال ل بيا مکرر وم لډکه جم ېد عقل    :ه يو 

تنه وکړ ېداس ېه داده چ« ه وکړم ېچ يپو ه وکړ ؟ زه بايد  ه  ئ؟ته بايد  او هغه بايد 
ه نه وايم »ي؟کړ تيا چ .زه نور  تيا ي ېدومره وايم په ر   . يويل ېر

و که ووايی چی ته زه ا ، نه به ته يی او نه به زه ،او ته ته ه  زه يم ز ېچ ئهو که ته وواي
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ه به   ېئهم به ته  يم او زه ته،      .يمونږ واو هم به زه او هر 
  !د بسيطه جهل عالج

دا مرض  يهم معتقد نو ېپه خپل علم او پوه ېانسان په ک ېنا پوهی عالج کوم چ ېد هغ ېيعن
عالج کيدلی  يپه دواياو د تحصيل   يسره محوه کيږ ې کړه په زد ېچ ،دیمرض د ناپوهی 

   ي.ش
  ته ساو بيا ورو ينده او هر سړی اول نه پوهيږ  بده ېعمر ک رن نا پوهی په ابتدا د دا
  . يو کوشش په اثر عالم او پوه شسعيه اد 

ي،  په نو  يهوکه سړی ابتدا پوه و ه ، مکتب او مدرسیوون  ېحاجت پاتتعليم او تعلم ته 
ن،هر سړی اول عالم نوی  ېنو معلومه شوه چ ي؟ ش ه پوه  ېلکن وروسته د تحصيل  په يو 
 ،يعالج کيدلی ش ېسره ي ړېقبيح نه دی په زده ک ېک مرض په ابتدا د عمر يناپوه نو د يش
 يد ناپوهانو د پاره به هميش د علم صفت او جهل مذمت کو ېچ یو د پوهانو د پاره په کاردا

ی چا دپاره به امثال اوشواهد د جهل د اضرارواو   يرا د جهل په اثر ېو هغه ناکاری پي
  . يلکو ته بيانوخ

ه د علم او پوهی په صفت او دجهل په م ېالند ېپه د ېدادی چ ذمت ډول سره به زه هم يو 
  :رانو لوستونکو په حضور تقديم کړم گد  ېک

ه وجه  ېچ يعميق ش ېدنورو حيواناتو کانسان او  او په حال د يانسان بايد فکر وکړ دا 
  . ملبس دی » ولقدکرمنابنی آدم«  ءممتاز او په قبانې  ده چه انسان د نورو حيواناتو 

ه علم پ ېچه فضليت د انسان په نورو حيواناتو باند يه انسان ته داعقيده حاصله شبدا وخت 
 ېله بل .سره انسان د عزت او اکرام منزلت حاصل کړی دی ېاو په علم او پوه، سره دی 

کوم چه هغه د علم په صفت سره  ياپوه حقيقت ته متوجه شنخوا بايد انسان د جاهل او 
ايسته نه و  ېخول ېب شمار د چه جاهل په ينو دا وخت به دا ورته واضح ش يمتجلی او 

   دی. ېد حيواناتو په شمار کي او ږـحسابي ېحيواناتو ک
فضالو او پوهانو مجلس ته حاضريږی او  ، همدا وجه ده چه جاهل او نا پوه کله چه د عقالو

 ياو مذهب يادبي، سياسي، اخالقي، او اجتماع يبحث کو ېمسائلو ک يهغوی په علم
د غم  ېئ ېهلته جاهل په يو عالم سکوت مبتال او په زړه ک ي،تحقيقات او توضيحات کو

   ي.غوبل و
او دجهالو او نا پوهانو مجلس به  يږـکولی او د بل په خبرو به نه پوهي يه نشب ېهو خبر

ياتو او  کاره کړ ېک ابه وين پړيتونانوی چه د چ ه فعاليت  که جاهل د  يجاهل هم  نو
    ي.زيات خفه او ملول و ېپوهانو په مجلس ک

ه نا پوهان چه خپل قيمت  او د مکتب او د يوعبث کړی  ېوخت ي يحقيقت دا دی چه دا رن
 د خوند اخستی او ېي ېاو هميش په لهوه او لعب ک يوی کړه استفاده ن ېي ېن ېمدرس

ن د  نو خبر يحيات په مرموزه اسرارو نه و که حيوانات خپل  دی بترهم م ېحيواناتو 
په  ېدی دبل په اراد ېقوت او طاقت کوم چه هغه د بل په واک او اختيار ک ياو خلق يطبع

ن ي،کار اچو ناپوه انسان خو خپل هغه استعداد چه دعلم او زده  ېپه خالف د ناپوه انسان 
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په زيار او زحمت سره د علم په  ېونه کړه چ وو په کار وانچول او ده داآماده  د پاره  ېکړ
ولنې صفت موصوف او د جامع   .يد پاره د کار غړی شوی و ې او 

که  ننا پوه انسان د حيوان ال نو  کته ،دیبترم ېيعقل   بلکه نا پوه انسان د جماداتونه هم 
ه او داس که جمادات تيږه لو  ياجسام په خپل طبع ياو نه لويدونک ينور غير نام ېدی 

اختيار د بل په اختيار او ناپوه انسان خو خپل  يد ېستعداد سره د انسان په اختيار کا
ولی.  ېجماد په شان ل موجوديت لکه دپخ ېاو خپل په خپله ي يورکړ   کر

د ( » اْلغافِلُونَ  ُهمُ أُْولَـئَِك َكاْألَْنعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ أُْولَـِئَك «  :يهمداوجه ده چه خدای پاک فرمائ
  آيت).  ١٧٩سوره،   اعراف

ينا الس ونيسی بکه کوم ليدونکی (بينا) د يونا يارسطاطاليس ويلد يونان ستر عالم او فيلسوف 
لکن نا ، خو دواړه شريک شول  ېنو په شقاوت او بدبختی ک،  يولويږ ېاک او دواړه په

 ، ينه در لوده معذور اومرحوم شميرلی ش ېئ عاجز وو او استعداد د ليدلو چهبينا ددی له امله 
   .او بينا مالمت او مقصر دی

که خپل عقل اوليدلو ته  ېعقل ي يو یورکړ ېهو ده ته خدای پاک ستر مقصر در لوده نو 
  .او مالمت دی

  : يشاعر واي ييو عرب 
ً بـفی عيوب الناس عي ولم ار   + کنقص القادرين علی التمام ا

لکه چه نقص او عيب د قادرينو  یب په شانـيـع ېداس ېزه نه وينم په عيبو د خلکو ک يوائ
تيا چه په اتفاق د صاحبانو د عقل او نقل هي کوم  ېپه تمام والی د کار باند ید هو په ر

مصطفی صلی هللا محمد همدا وجه ده چه پاک هللا خپل حبيب  ي.د علم نه حاصليږ ېفضيلت ب
ً  يعليه وسلم ته فرماي  ېم ېزما په علم ک يای مرب ېووايه چ ي:) وائ(قل رب زدنی علما

  .ئزياتوالی وکړ
ن تعالی کله چه حضرت عايشه رضی هللا تنه وکړه چه  ېعنها رسول صلی هللا عليه وسلم  پو

ه ش ی هللا عليه وسلم صل محمد  حضرت يږـخلکو په خلکو سره پيدا کي سره فضليت د يپه 
واب ک   .چه په عقل سره ېوويل ېورته په 

يا علی اذا تقرب  « :کرم هللا وجهه ته فرمايل يم عللانحضرت صلی هللا عليه وس ېيو ور
  .»الناس الی خالقهم بانواع البرفتقرب بعقلک تسبقهم با لدرجات و لزلفی

او  ېوال ېسابقه راغله په زيات نزدستا او د نورو خلکوم کله چه د يای عل: ( حاصل ېد ترجم
تـخالق جل جال ته اوخلکوغ تقرب سره دربار د ان نـو اقسامو د نيکيو  هکړی پ ېدږل چه 

ان ننو  ،سره په ډيرو  ېپه دوی باند به ته  ېسابقه کم ېپدنو  ،کړه په عقل سره ېدږته 
  ).ېش یمخک ېباند ېرب سره په هغدرجو او قُ 

خلک په دوه قسم » الناس اما عالم او متعلم و الباقی همج«  ي:اغلر ېپه يو حديث شريف ک
  .يد ېخلک لکه واړه واړه مچانو په شان او بل متعلم باقی نور ييو قسم عالم د يد

وم عمل بهتر دی نې سصلی هللا عليه وسلم  محمد نحضرتآد  ييو صحاب   .وال وکړو چی 
همدا سوال  يکرته صحاب ې) په در(علم ېورته وويل ېرسول صلی هللا عليه وسلم جواب ک

واب وويلو رسول صلاوکړو  عمل   چه زه د ،ېاخرصحابی وويل ې.ی هللا عليه وسلم همدا 
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واب راکو ېتاسسوال کوم  او  ېن    ئ.په علم سره 
نـل ېچ ې صلی هللا عليه وسلم ورته وويلرسول هللا  دا بهتر دی د  ېږ عمل سره دعلم 

ن   .يسره و چه د جهل ناپوهی ېډيرعمل 
  د مرکب جهل عالج

علم يقين او ې، د پوه ې باندی په خپل ناپوه ېعالج کوم چه ناپوه په کي ناپوه ېد هغ ېيعن
  . يعقيده لر

ه بيانونکی دی:د  ه پوهٻدو لپاره الندې شعر ډٻر    مرکب جهل په حقيقت باندې د 
  

  اسب خرد از گنبد گردون بجهاند  +آن کس که بداند و بداند که بداند 
  آگاه نماييد که بس خفته نماند  +آن کس که بداند و نداند که بداند 
  منزل برساندلنگان خرک خويش به   +آن کس که نداند و بداند که نداند 
  )1(   در جهل مرکب ابدالدهر بماند+ آن کس که نداند و نداند که نداند 

  
ين لکه چه اطباء ونومزمنو امراضو ېاو ډاکتران د  ه د  يد عالج عاجز د او رن همدا رن

که چه  يعاجز دنه  امراضو اطباء او ډاکتران د مرکب جهل د عالج ياو روح ينفس او دا 
نرن خلک سره د  دا ان په  ياو ديته نه حاضريږ يدعوا هم کو ېد پوه ېناپوهی  چه 

  . ينا پوهی خبر کړ ېخپل
   :لېوالسالم به وي ةحضرت عيسی نبينا وعليه الصلوا

له  د احمق زه لکن  عاجز نه يمجه عالد مرض له ابرص  چه زه  د مورنی وړوند او د
 اجز يم.عالجه ع

ه سړ وند ياطمينان ورکو ېقدر ږـته ل يدومره ده چه يو  رض مصيبت م ېد د ېچه 
او ساينس  يدی چه په دا رن خلکو دی د رياض هغه دا يوش ېرسيدلو خلکو به عالج پر

حقايق په  ېکه چه په علومو کنور  ېلکه حساب او هندسه او داس يوويل ش علوم 
به  ېعلومو په ويلو ک ېد که چه د. يږـت ته رسيهاو مطالب بدا يسترکو مشاهده کيږ

په ورو ورو  ېوند يش يه پوه او عادـيو به ېاو په حقايقو باند يورته يو لذت حاصل ش
چه زه پوه يم او په  يسره دا مرکب جاهل يو وخت په خپلو خطاوو پوه او ددی دعوا ونکړ

ره دعلم په برکت س ېچه خپل خطاو يديته حاضر ش او بيا يوسيله دده د جهل بسيطه ش ېد
ن يکړ محوی    . يهم نجات وموم ېاو د بسيطه جهل 

  ! يمحترم لوستونک
نکه ناپوهانو سره مخامخ شو دوی به کوم  ېاو زه نه پوهيږم چ يو يبه خدای خبر چه د 

زړه خوری او آسمانی  يسړد نا پوه چه  ېاوکه نه او يا دوی به داس يجاهل مرکب ليدلی و
ت ډير داس يچيرته ليدلی و يتندر به و ناپوهانو سره خپل  ېاو که نه ليکن ما په خپله خوز

ينی داس  ېه دپ رېتر ننه پو ېمرکب جاهالنو سره مخامخ شوی يم چ ېزړه خوړلی او 
سينا او د  يافالطون او بوعل په علومو او د يبه هي د ساينس او رياض یعقيده يم چه دا سړ
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  .يش نابغه پوهانو په تعليم به پوه او انسان نه
کلوـه يارنه يو يليون يچه په لوح محفوظ    يش +  به تعليم د معلم به هو

ورته  ءبه دوعا ېو او په آخر کد پاره سعيه لر ېزمونږ وظيفه دا ده چه اول د پوه ليکن
  کوو.

  ياددونه : 
لی داکتر صاحب  دغه شعر چی ) 1( ادونه کتاب کی ترينه يخپل په »سعيد افغانی«خدابخ
د امير تيمور د وخت شاعر »  ابن يمين فريومدی يا سبزواری «نوم دی  شاعر دهغه ، ړیک

نی دی .داو.په اتم پيړی کی تير شوی  دی .دغه شاعر   خرسان قديم له مشهور  شاعرانو 

  اسب خرد از گنبد گردون بجهاند + آن کس که بداند و بداند که بداند 
  آگاه نماييد که بس خفته نماند + آن کس که بداند و نداند که بداند 
  لنگان خرک خويش به منزل برساند+  آن کس که نداند و بداند که نداند 
     در جهل مرکب ابدالدهر بماند+ آن کس که نداند و نداند که نداند 
  حيف است چنين جانوری زنده بماند+آنکس که نداند و نخواهد که بداند

  

  :پيژندنه
خه د جامعی دغ ولنې و او لويو مهمومسائلو   ېتشخيص پر يلوړتيا او ترق د هرډول داو 

  هغه قوت او طاقت دپيژندلو دی. يکيږ اکل
ه هم دا قوت د اصل تخليق په اعتبار او لحاظ د مخلوق د اختي  راتو نه پورته او لوړ دی اکه 

دی او مونږمخلوق ته روا نه  همربوط او منوط ېق جل جالل له په علم او حکمت پوراو د خال
د پاک خدای عطاء او پيرزوينه ده  ېچ ېک يدی قوت په ضعف او لږوال خلک به د ېده چ

وا که چمسئول ک  ېک ېد خپل مخلوق مصالح او فوايد په دحکيم به  يممکن حقيق ېو دا 
ين ېين ېچ يور ترجيح او فوقيت  ېپه اصل تخليق ک ېنورو باند ېخلکو لره به په 

 ه هغ يمسئوليت لر ېانسان په هغه ک ېالکن کوم هغه شی چ ي،ورکو
  .يد پيژندلو  دحس نه تربيه کول د

ه عميق او متوجه شو نو يوا ېيرته پاتبد دردونو او د طن  ېکه مونږ دجامعهو  ېکيدو ته 
ولو نه چـزيات او ده ېکوم شی چ ه نه اول د توجه وړ دی او د  مهم او غټ  وکوم ي ېر 

کاري يعلت سړ   هغه همدغه د نه پيژندلو مرض دی. يږـته 
په خپل طبيعت پوه وی او د خپل صحت سره يی موافق او   که زمونږ مريضد مثال په ډول  

کولی نو به ضرور په مرض نه اخته  ېخپل د تشخيص مراعات يد اوی پيژندل ءمطابق اشيا
لياقت  يکاف ېکه زمونږ ډاکترانو او طبيبانو د مرض په تشخيص ک ېکيده په دوهم درجه ک

  .يه دومره طوالت او تلفات نه وبمرض  دومره امراض او د ېدرلودی نو به په عالم اسباب ک
اکتران د مرض په تعين او طبيبان او ډ  .ږیـيـامراض ورځ په ورځ زيات ېهمدا وجه ده چ

ه د اجتماعی حيات همدا رن ي.ورکو ېاو کله نا کله ال مهلکی دواو يضعيف د ېتشخيص ک
خاصو او ان پوه کول او عمل او پيژندنه داليقو اش ېپه اصل احتياج باند ېپه هره برخه ک
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  .يد يضروراو  يبيا ورته کار ورکول الزم
ه نه اول دا خبره ډيره ضرور هود  په ج معلوم کړو او د عقل ياتـاصل اح ېده چ يهر 

ونه په کار واچو او دخلکو اصل احتياج معلومولو د پاره فکر د او ،و نه وهو ېبډ ېحاصل پس
عاونت او مرسته و غواړو او له د پوهو اليقو اشخاصونه م . فغان او آه ته غوږ کيدو، شور
ول احتياجات او دخلکو دردونه راغونډ او  ېچکله مو . کړو خوا نه معلومات را غونډ ېهر

ولونه او له موقع  ياو الزم يو د حل او اجراء دپاره بايد ضرورړل بيا نمعلوم ک کار ته د 
  ور کړو.
و چ ه ترتيب کارونه اجراء  ېتر  د وس په موافق او ايجاباتو مطابق د وخت سره برابر په 

جدا کول سره  کار و ياو حتم يو د ضرورا د اصل احتياج معلومول ېکله مو چاو حل شی 
  . د حل لياره د کار د خلکو پيژندنه ده ېپه يواز ېيواز ېبياهم بايد په ياد ولرو چکړل نو و
که يت ورکول په کار دهو د کار د عاملو اشخاصو د پيژندلو د پاره ډير دقت او اهمي  .  دا 
   ي. پله نه اجراء شوی او نه اجراءکيږهي کار خپل په خ ېچ

ول  ېی چاتوفيق او طاقت را کړ ېه يمونږ ت ېد پاک هللا (ج) حکمت او لطف دی چ
  .زيار او دقت سره پورته کړول، کولو موانع په تحم کار مشکالت او تکاليف او د

يم او ږی او د عقل پيژندنه د خلکو کار دی. دا هم بايد وواـهو د دنيا مشکالت په عقل حل کي
د کار معلومولو او عاقلو شخصيتونو پيژندلو د پاره بايد د خلکو د لياقت او  ېچ يومنله ش

ولو خواو مراعات او لحاظ وساتل شی او بيا ورته په کامل اعتما د او صالحيت کار ذکاوت د 
 ېثمراو  نتيجو ېد  ېد کار او اجراآتو نه ي ېدا وخت نو بيا حق لروچ ي.په غاړه واچول ش

  و.ميد او انتظار وکړا
خائين، کاذب  غادر، ،رزی بايد د غافلـژنو د کار ماشين پـيـود کارخلک بايد وپـه

ر ـفـدا کسان خلک متن ېچ ئيقين وکړ.  ،بوټ پاک اشخاصو په الس ور نه کړو
د حکومت او معارف  ېوس چا ي. او د مملکت نظام خرابو يفساد راول وي، ک

انه او خلک پوه شو اي ، دی ایپه توجه او زيار جامعه رو مونږ په  ېچ ينه 
   .د نا پوهو او غافلو خيال وکړو ېباند خلکو

، رفاهيت د پاره  فالح د ملت او حکومت د سعادت، ېاو هغه اشخاص چ يږـخلک پوهي :هو
 کوم کوم اشخاص د کار لياقت،ې چ يکو ېاو تجرب يورگخلک ې.  ي يپيژن ي، کار کو

  .يلرالحيت د وطن سره عشق او عالقه طاقت او ص
 ېمد محترمو لوستونکو د توجه د جلبو لودپاره غواړم دا هم عرض کړم چی کارکول کو

ی پور ياحتياج نه حس کو او مود ته ېقافي ېمخصوص توقف  ېاو نه خاص د تخصص په پا
  ي. لر

ه ده ېهومنم چ پاره صحيح مغز او ليکن د کار د  . دی يتعليم ضرور او تربيه 
ک يتجربه ډيره حتم و خاوندان په لږ ېه چه صحيح ماغزه او د تجربده او دا 

 ېچ يتايج او ثمرات ورکوصحيح ن سېدا ېمعلوماتو سره هم دکار په وقت ک
کف او کالر عصری جامی مود  ي. رسيږلوم صاحبان هغی ته نه وريپيوازی د 
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 چپن او ،پکړی ،او فيشن د کار د پاره ضروری نه دی او نه د مثال په ډول ږيره
  ادر د کار سره منافات لری.

وند ېچ يدا خيال ونکړي محترم لوستونک  يدبستان  او طبی ډاکتر ،او مکتب يد تربي ېزه 
سی هدف او منظور د اسا ي،زما اصل . نه نه داسی نه ده . د معلوماتو او فوايدونه منکريم

نه ده.  ېخلکو پيژندلوک اهری قافيه د خلکو په صوری او ظ ېد پاره چ ېدا ددډير دقت او پل
و قالب ياو د رن په غوړوال و غ ضل جدا علم او ف ېکه چ .خبرو غلطه نه شو ياو په غ

ان ته منازل لر يکار او عمل عليحده شيان د ډيراشخاص په  ېهمدا وجه ده چ ي.او تجربه 
  .ناقص دی ېل کلکن په علم او فض يکامل د ېکار او عمل ک

  ي.او بيا ال تجربه هم لر يه و ېاو عمل کپه علم فضل کار  ېاص چنو کوم هغه اشخ
شخاصو د قدر او ې ازه د داس يدا رن خلک د احترام او قدر لياقت نه لر ېزه دا نه وايم چ

که دا قسم خلک پوهيږاهميت مل ولنه جامعه ېچ يری يم  کوم کوم مشکالت او  او 
ه شوا خون و ياحتياجات لر ه قسم او په  او  ياو د کار کولو صورت او صحيح اجراآت په 

دی    ي.سره د اشخاصو قدر او احترام لر ېعمل او تجرب، دا رن خلک په علم او فضل کار
  ي. لذت حس کو ېپه حل کولو ک او اړتياوو په صحيح کار او دخلق هللا د احتياجاتو

ه صحيح سالم ح ېزه د داس  ېد پاره په مجربس او د ملت او حکومت د دردونو حس نه په 
دا دخلکو پيژندلو قوت او اهل ته کار ورکول او نه  ېنسخی سره تعبير کوم دا شريف حس يعن

ولنه  يوه جامعه . عاطل کول د حکومت  ېزه دايقين لرم چ يزرتر زره مخ په پورته بياي او 
او د مقتدرو  يورځ په ورځ تقويه کيږپه توجه او د معارف په مرسته او تبليغ به دا حس 

  .يول مفاسد محوه کړ ېقدر وړ حس تقويه او د جامع دا د ېاشخاصو  نه اميد لرم چ
  :راجـد سعادت مع

او لکه چه کتل  يشک نشته چه پاک خدای ماشين د حرکت د دنيا د انسانانو په الس ورکړ
چه  يداهم بايد وويل ش يفوائد اخيستو کار په اندازی سره انسانانو ترينه دعقل او فکر ا يکيږ

سره درجه په درجه کمال ته  ېاو تجربپوه په تعليم او تعلم  ياو طبع يسره کيږ ېکار په تربي
  . يږـرسي

ه ش په ليارو او  ياو دنيو يچه د دين يی شااو وکړ يهو کله چه د خلکو تربيه او سويه 
ً بيانو دا ويلو شوچه حقيقن يچارو پوه ش رسيده همدا  فالح او سعادت معراج ته وقوم د  دا ا

په لياره  ياو تربي يترق ېوجه ده چه کوم قوم او ملت او حکومت چه د معارف په شقوقو ک
ولنه هغه جامعه ی.بريالی او موفق شو ېاوچارو ک    ېپه واقع ک او 

يدلی ش بالعکس کوم شخص  ي. د ژوندانه په رازونو او اسرارو عالمه د نورو محتاج اليه کر
ا په حقيق  يهغه نش وي  معنی سره وروسته او لری وليدلی  ياو يا کوم قوم چه د تربيی د ر

ه کړ ياو ترق يوکړ يچه ترق  کولی  ي.ش  محافظه او وساتلی ېچه خپل موجوديت قدر ېال
    ي:چه سالک وائ همدا وجه ده
  اطلس آنکس که از هنرعاريست یقبا  - قلندران طريقت به نيم جو نخرند              
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ولو  يړزه په دا عقيده لرم چه د دنيا و  او يا قوم او ملت به هله کاميابيږی چه د معارف په 
  ي. کړ ېاو برابر ېسم ېاو چار ېليار ېپوه او بيا په توازن سره خپل عمالً  ېو کشقوق

و او يو چه د افکارو په روزنه کومعارف وظيفه  دا د  ر  يخلک به با تعليمه او تربيه 
ه نه اول بايد د تربي معارف کار او دا د او کار  يد پاره د کار خلک و پيژن ېدی چه هر 

او  يد پاره په توازن سره سړی جوړ کړ خلکو فريضه ده چه د کار د کار د بيا ي،وکړ
  ي. تقديم او د عمل ميدان ته راوباس ته ېجامع

اخالق او ، حلم، پاک نفسی، شجاعت، ثبات ، سياست، صداقت داد معارف کار دی چه د 
   ي. نقصان ته به ئی را بيدارواو  ېفائد ي،به خلک پوه کو ېپه انداز صبر

او په  ياو کيږشوای  ومره مصرف  ېه نه وايم چه زمونږ په معارف ک ېزه په دا ک
 ي. اليقو خلکو ته ورکړ ېاو که نه کارئ يد مصرف په اندازه خلک تربيه کيږ ېمعارف ک

ه او نه په داسی مسائلو ک او  وظيفه ياو وجدان يزما غرض شته زه خپل ايمان ېاو 
ن ېهمدا بولم چه هميش همدا ووايم چه افغانستان نن په علم او پوه ک دنده  يو په  ېد پرون 

ه دی او ليکونکی  يو لوستونکی ېه چه په يوه قريه ک ېک يکل هپرون په يو . سله ډير 
او  يپيدا شو ياو ليکونک يډير ډير خلک لوستونک ېاو قريه ک ينن په هر کلاما هم نه 

  ډيرو لوستلو او اوريدلو نه مو نورسر په درد شو. 
ه په چپه خوله کارهم الزم دی  .هو اوس مونږ ته سره د دومره ډيره ويلو او لوستلو يو 

پيدا کړو او ترينه کار  ېفابريک يکاف ې،آباد ېيراو م ېدشت ېمونږ ته دا په کار ده چه خپل
  .خلکو دپاره کار پيدا کړو دومره بيکارو ېاو د ېسم ېچار ياو صنعت يخپل زراعت .واخلو

ه سرمايه خلکو ته کار پيدا کول او په دا وسيله د خلکو د اقتصاد که چه د وطن غ  يدا 
ه زيات عميق شو چه واردات مو د صادراتو نه لوړ نه  .مشکالتو مراعات دی مونږ بايد 

که که واردات مو ي، ش ول په زيب او  دا  د صادراتو نه لوړ شول نو د وطن شته به مو 
ې به زينت او فيشن لوکس جامو او سامان او رن او روغن صرف ش ي او اقتصادي ستون

  .مو ډٻرې شي
او تعالی به په خلکو او په کار  يزمونږ دی او د وطن ترق پوه شو چه دا وطن ېمونږ بايد پد

  . يسره کيږ
کار ه  ان  ېاو خلک په کار او کسب مونږ بايد داس يهو وطن په خلکو  و نکړو چه 

ونکړو چه په آفرين او  ېداس  .تيار خواره جوړکړو او په کار کولو وشرميږو اً قصد ېن
  ي.چوومو زړه   ېشابس پس

ان په صفت او مدحهو مونږ بايد د  نه شو چه ترينه  ېانداز ېمين او خوښ تر داس ېخپل 
او  يو يمبتد ېپه فن ک ېواخلو او کوم عاجزسړی چه هغه د صفت او مدح ېن غون مَ مَ 

و  هغه بد يکولی چه خلک په تشو خبرو خوښ کړ ينش مونږ بايد په دا غلطه خبرو ونه  .و 
ان ته   .وکړو ېول ېئ نو مونږ به ينه کړ ېغوليږو چه خلک ئ ان  وک  که چه هر  دا 

  ي.مسئووليت لر
ودلم هلته نو بيا حق لرو چه قراره په قراره استراحت وکړو او يا  هو که خلکو کار ته نه پري

  .مونږ بايد دا ونه وايو چه جواليم او که ندافنه  .دغم سندری ووايو
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و ته حرکت ورکړ ه کړو وهو بايد الس واچوو او پ  .چه ورځ په ورځ خپل کار او صنعت 
نه شو چه  ېداس .او عمل لږ ېډير ېخبر نه شو چه نظريات لوړ ېما مقصد دا دی چه داس

ه ده بايد آفرين ووايم چه  .خياالتو او اوهامو د تطبيق د پاره د کار نه الس واخلو دا خو ډيره 
 ، يوعالم ه ده چه کار نکړو او بيا الد سعادت دپاره مونږ لوړ لوړ چورتونه وهو لکن دا غلط

ه وين پوه او تجربو کار هغه چه د ه پوهيږم  ېخلکو په غلطی باند او د يده ماغزه ډير  هم 
ت ډير   ترينه کار وانه خلو. ي،ارمانونه لر او د قوم او د وطن د خدمت د پاره ز

 .خلک پوه کړو .پوه کړوان چه ده  ېک ېپه د لياو تعا يهو د سعادت معراج او د وطن ترق
ن کار وکړو او د وکار واخلو،  ېکار خلکو  ان او قوم او د وطن او ددنيا د موفقيت د  تر د

 پاره قدم پورته کړو.

 د دنيا موفقيت
خپل وس او طاقت سره سم  ايمان او وجدان په لحاظ مجبور او مسئول دی چه د ،انسان د دين

  . يه او فايده و ېولن ينسانچه د خلکو او د ا ېپه کوم ک ياو وليک يهغه ووائ
کسانو نظريه ده چه د عالم د اصالح له امله دی په  دا دسليم طبعيت حس او ذوق او پوهو

رانو . نو يامعی د خير او فالح لپاره کار وشحکيمانه صورت سره د ج که زه غواړم چه د 
په دا ترڅ  .وليکم ېفقيت تر عنوان النده حقايق د دنيا د مود معلوماتو له پاره  يلوستونک

خه  ېک او د مضمون مقصد په  يهيله لرم چه د تعصب نه کار وانخلد انصاف له خاوندانو 
ه (ج) واب جاو  (س)والالندی س او د يدقت سره مالحظه او مطالعه کړ پوره او تحقيق ته 

  . ييرش
  ده؟  ېيرته پاتباو که نه  ېتلل ېمخک ېنيا د کشف او اختراع په سلسله ک: دس
ن ېچار ي، او علمي، طبي، تجارتيزراعت ي،ت: صنعج تی آسمان دختلو قصد او ح ېاو پل

م او هايدروجن بمونه په  آالت اوسامانونه د يدعوه، حرب چه  يواضح ډول ثابتوکاره او ا
تللی ده.                                                                                                                      ېير مخکډ ېنيا د کشف او اختراع په سلسله کد

  ؟هنه و ېمره کشفيات او اختراعات ولو: نو په خوا دا دس
دوی په  نو  وو يپيدا کړ يدفلسفه دا ده چه ورستنو خلکو د پاره مخکينيو خلکو مبا ې: ددج

ه ک ه او نتيجه واخسته  ېمباديو نه ئ يمحتاج نه شول او له همدغه مقدماتکوم تکليف ته  ېل
ې سعی ېلږ ېيو او وروسته تر   شول.  يکشف او اختراع موفق او بريال يپه نو او ه

ه مرتبه پنه مقصد ته مرتبه  که د مبا ديو ،عصر ته بايد بريالی او موفق عصر ووايو ې: دس
  رسيد او که نه؟  همدا عصر و ېکپه واقع 

کل ؟ هو: ولی نه -:ج  يمود، صنعت ی، نو ېالوتک ، ، لکس مالونه او موترېمنظر ېدا دومره 
ارن حرب ياو زراعت ه رن ه مستريح وسايل،  آالت او اسباب، د  يماشينونه، دسفر د پاره 

ه اوسيدو او اکتران، د ډاو  ېشفاخان ېمريضاو او د ناجوړيو د پاره  سکونت له امله 
خواږه آوازونه ، د  او خوراکونه،  ،(بڼ) راز راز طعامونه ډک باغ د ميو ،ودان عمارتونه او

ه چه ليدل کيږډرا عصر د نوابغو او  ېد او اوريدلی شی دا ډول د ييو اختراع باالخره 
وک د خوند د  .دهاو پايله فيلسوفانو برياليتوب او د مخکينو د زيار نيتجه  اما ډير افسوس که 
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وک پريږد  يانسان د محوه کوونک افکارو او هرج مرج او د ياو د عالم د تخريب يپاره 
ه کړی.يامراضو مخه ونيول ش وک به ئی  ه که وی او انسان نه وی نو  که هر  دا  .  

اخ او دب او د  ېکونه او په هرمملکت گجن يل. د دنيا دوه غم نه ډک عمومادومره قتل او قت
کر د جکړ  ،و يهودانو چور او چپاولاد عربو  ،د کانال معامله د سودان او سويز ې،کوريا د ل

 ېآلمان ک ياو شرق ي لمونه، په غربظمظاهری او  ،النجی ،د مراکش او تونس اختالف
ن ،دهند او پاکستان قتلونه ،ناکالری  يقومانداند متحدينو د نوی  ،ی واقعهدنيد ايران د نفتو 

، جبراو تشد ېاختالفات، نا حقه دعو يفکر ېد دنيا په هر کوټ ک ،جوړول او نظامی پکتونه
ول ان ،د، او حق پ خياالت،  ياستعمار ې،سياست، ډول ډول مذهبونه، مسلکونه او عقيد يان 

حتی چه دنيا بالکل د انسان د حرص او طول اصل له السه سره د دومره کشف او اختراع او 
يدلی دهپ ر چه  يمعلوميږ ېداد اتوم او هيدروجن د بمو د آثارو نه داس .رمخت د اور کوره 

و ېسودا ک ېاو سړی په د يد ېاو عالم ېن د تباه ل  يغور چه د انسان نسل به يو 
مک يبيخ                                                                                 .يمحوه ش ېله مخ ېد 

معلومه . ده  ي، خرابيوران ي،ت او برياليتوب نه شو بلکه ناکامنو بالکل موفقي س: دا خو
داخو که  ي.دروغ او پف د يچ ې، فيلسوفانوکاشفينو دومره آوازشوه چه د نوابغو مخترعينو

مسخر په ډول آفرين او تحسين او د ت ديبايد وخان يت پرمونږ پوه او خبرشاناودا نور حي
  ؟                                                               يراکړ

نکه و يخراب -يوران ئ؟ ېج: هو شک ئ ، فيلسوفان او مخترعين کاشفين يواقع ي.به نور 
ژوندون او د انتظام د وسائلو علم او عمل رام آد ، چه ال اقل د خپل مستريح حيات يخو هغه و

 ليوه د ،شند شندله باز، مثآل باز د ري. يوتر بله عاطفه لې حيوانات هم خپل من کي. ولر
يرونک ييرونکهمدارنکه نور .پران ليوه، پړان د حيوانات يو له بله خپل په  ياو نه 

بل  يو پر ي.سره خور ېپه مابين کخو پرته له انسانه چه خپل ، يرعايت کوې مين ک
  .يتجاوز او تيری کو ېباند
ه په دنيا ک ې: دا ولس   ده؟ ېپيدا شو يدومره نا کالر ېاو په 
بيا هم ماته د  ي.ستومانه کو ېسړی د فکر په جوالن او حرکت ک .: دا سوال ډير مغلق دیج

ول د پاک خدای د عدم  ېثابته شو ېډير غور او دقت په لحاظ او د مذهب له ليار ده چه دا 
يوه طرفه  نن له .ده او پايله آثار او د انسان په خپل کمال غره کيدلو نتيجه  ياطاعت او نا فرمان

او دا عجب او نادر وقايع راز تنزل اخالقو ضعف خو د  ېاو له بل يد دنيا پرمخ ت او ترق
ارن مذاهب ډول ډول افکار مختلف سياستونه د هوی دا  ،کشمکش او های دنيا راز او رن

اقرار  ېضرور په د ېعقل کفکر او صحيح ت ياو په انتهائ يآالت سړی حق حيرانو يتخريب
دا لوی ماشين د دنيا په  ېبر ذات شته چه په خپل حکمت ئدم بي،چه يو خالق الکل مر يکو

يی چ .لکونو لکونو پرزو سره چاالن او روان کړی دی ل لوی واک يو ب په دنيا ېخلکو ته 
که خلک د ده د  . ول طوعآ او کرهآ راجع او تابع ياست ېهغه ته تاس ېلرونکی ذات شته چ

ول يپه امر او نهی او هداياتو روان شدين  حل او د دنيا په  ېکياړ او ېعقيد ېنو به د انسان 
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ا ک به د ېولو چاروک   . يفائده او ثمره واخل ېحق دين په ر
  ؟يومره اديان او مذاهب د ې: په دنيا کس
  .يد ياديان او مذاهب له حد نه وتل ې: په دنيا کج

ول اديان حق دس   او که يو؟ ي: دا 
ای د خالف کعصر د عمل د پاره يو  ېد: دج  يعلم ېدين حق دی او حق په 

يړ نه وائ   چه يو دی. يتحقيق او 
 يد خلکو د هالک موجب شو ېچ يدومره نور باطن اديان چا پيدا کړ: دا س

  ؟                                   يد
د بربريت  ېکه چ اقوم ناقصو رئيسا نو پيداکړل او د :د استعمار د مغزو خاوندانو دج

ولی او دا فائده نشم ک ېپه دا لياره زه خپله شخص ېچ يد يکله پوه شو ېفرعونيت خاوندان چ
او په دا  يد يډير ساده خلک غولول ېنو د دين او مذهب په نامه ئ ياقتدار به زمانه الړ ش

  .يخپل شوم مقاصد او اغراض حاصل کړ ېکه ماری ئچل او دو
ده او دا  دا خبره حقه او ثابته ېچ يپوهيږ ېاو با تربيه منصف خلک پد هو: د دنيا با تجربه

ول ل په  ولونو د دني يدنيا نظر واچول ش ېکه نن که يو د  ېنا کالريو نا آراميو ک ا په 
  .ياو استثمار خاوندان پوره الس لر استعمار

وک وکړ ،فاختال ،نا آرامی ېغ ې: ددس ول خلک د يوه حق دين  ېچ يتشدت، عالج به 
ی په فضا ک ېازاد ېخوې، او په آرام يالندی را جمعه ش   ؟ يژوند وکړ ېد يورن

م اعتماد او د دکه بالکل ع ۍپه نړ ېکه چ .سخت مرض عالج هم سخت دی ې: د دج
ً واقع ېبين المللی موسسه کنړيواله او بيا هم که په  .دی ياخالقو ضعف جار  يبين الملل ا

ول او په تمامه معنی خدای  ېه عالمان، د موازن اشخاص، ان سره  با تجربه صالح نماينده 
او  حکم دين په اساس خپل جريانات شروع يصحيح مذهب او آسمان او د يپاک ته راجع ش

ول  نو د يکړ پيل خدای پاک په فضل او د دوی د جد جهد او د صحيح تدبير په اثر به 
 مسعود ،آزاد صورت سره به په يو آرام، يامراض محوه او په حقيق يروح ،اختالفات

 .   يژوندون مشرف ش
   :عالج ېد وير
قادر نه وی  ېباند ېد هغ ېپه دفع ېچ ېد نفس تصور او خيال د يو ناوړه آينده پي ېکله چ
 ،تکان ېاو په زړه باند يکيږ يخوف او ويره طار ېنو په نفس باند ېپه دا وخت ک وکړی

ی .دهويره  ېان او غم او په اندامونو باندخف   .تشنج او ارتعاش را
سړی  ېچ ېاو ډير کرته پخوا د وقوع د هغه واقع يويره د بدن د پاره زيات خطرات پيدا کو

ن ېئ و يويريږ ېد بدن عواقبو    .يمهلک عواقب پي
 ېچ ييره راشو دا ېئ ېاو په زړه باند يروان و ېمثآل سړی که په يوه دشته او صحرا ک

 استيال ېخوف د ده په زړه باند او دا ياو ما به وخور يدلته په کوم پړانک او يا ليوه راش
يا پړان  وليوه ا ېچ ېين ېآخر پخوا دد يمخ په زيات والی الړ ش ېاو طريان ئ يوکړ



 
29 

 . يچو ېزړه ئ يورسور ورته ضر
ن يکوم کار وکړ ېچ ياو يا مثآل حتی خلک غواړ په خيال د  ېلکن پخوا له کولو د کار 

رن خلکو  د دا ېک او پايله  په نتيجه ېچ ييو خوف د ده په زړه باندی را ېکولو د کار ک
ه خطا ېن له امله دومره په  ېسړی په کی د مرګ د وير ېاو يا مثآل مرض چ يش ءهر 

رې  پاتاو رن  مرض  ېپه نتيجه ک ېچ يش ېخوف ک کوم  ي،او ويره د مرګ موجب و
هر  ېدد ېچ ي،او يا به اختالل ويکار  ييا به اصالح يموجب کيږ ېد وير ېهغه اسباب چ

ودلی ش    .ييو د پاره به عالج و
لور قسمه ده   :ويره په 

ه شو ېن ي.ش يد وقوع د امر ممکن او احتمال ېهغه ويره ده چ ې) يو قسم ئ١(   يو يپي
ن ېچ ييو شی و ېداس ېيعن   . يبيرون و ې بهر او د سړی د قوت او طاقت 
په خپل قدرت او  يد سړ ېوقوع د امر ممکن چ د ېهغه قسم ويره ده چ ،او دوهم )٢(

 يلکه مثآل سړی خيال وکړ يپيدا شوی و يکار و ييواصالح او هغه کار يو ېاختيار ک
ن ېچ يوه ويره پيدا  ېدا وخت ک په .منع او د مظلوم سره به معاونت کوم ېظالم به د ظلم 
وبه  ېظالم د ظلم سلسله زما پور ېنه چ ېچ يش   . يهم وغو
 ياو د سړ يهغه امر ممکن و ېامر چ ېع د داسد وقو ېقسم ده چ) دريم قسم ويره هغه ٣(

 ېمثآل چ ي.و ینشوه او نمائی کړ ياو يو د فساد او اختالل کار و يهم و ېپه اختيار ک
 ېنو په دا وخت ک .سپلين به خرابوم انتظام او د ېد وطن او د خاور ېچ يسړی خيال وکړ
  .يمړ کړ س او ياحب ېتدار خلک به مـد اق ېچ ييوه ويره پيدا ش

  .يامر لکه د مرګ د خيال نه پيدا ش يله امله د يو ضرور ېلورم هغه قسم ويره ده چ )۴(
لور واړو اقسامو  ويره په  مرض د پاره  ېمرض دی او دد ياو روح يسره يو نفسدا 

که دا الزمو .دوا په کار ده يروح  ېاو د خپل يدا نسخه ياده کړ ېلوستونکی د ېچ ينو 
  . يوکړ ېپر ېد مرض عالج د ېوير

ه شو ېن يش ي امر ممکن احتمال ېويره له داس ېدا چ ېاول قسم وير د د  ېچ يو يپي
  ي. ونه  ېپه اختيار ک يسړ

 ېچ ياو زړه ته ډاډ ورکړ يافکار قطعه کړ ېسړی بايد ژرتر ژره داس ېدا دی چ ېعالج ئ
نو ويره  يبياهم که واقع کيږ يکيږه واقع بضرور  ېداسی نه دی چ ی. د يش يدا يو احتمال

ن .کولی يدفع نش یخود هغ ه له په خوا د وقوع  ان تلفوم ېويرد  ېنو  زه . له امله 
ه کاريم   .   به يکيږ يه کيږهر  ېنور چ مکلف په 

د  چی يپيدا شوی و ېن يويره د يو داسی امر ممکن ش ېعالج دا چ ېد دويم قسم وير
  ي.او اصالحی کار و يو ېپه اختيار ک يسړ

ن يخدمت ک يره بايد په اصالحوي ېدا دی چ ېعالج ئ او يا  ېلکه د ظالم منعه کول د ظلم 
 ي.  معاونت هي زړه ته را نه وستل ش د مظلوم سره

و ارادی خلک د عزم ا . دلويانو او د اولوالعزمو خلکو کار دی، ه عزم او قصد ېکه داس
سړی بايد دا په داسی وخت کی  ي.اهميت نلر هلته ويره کوم ېچ يلويه غايه او هدف لر

                                                                                                          .يشعر ياد لر
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   کشاکش دهر در مرد بايد که
   باشد زيرين آسياب سنگ

   سعدي
تو متل دی   لوی بارونه وړی خوراک زوز دی. ېچ :د پ

او  يلوول ېد ژوندانه کار نا م خلک د مخکينيو پوهانو اولويانو ېبايد داس ېک سلسله اپه د 
د دنيا مشکالت  ېباند ېاستقامت او په هغ ،حوصله، ثبات ېد هغ ېهلته په کي. مطالعه کړ

ه  ان سره ياد داشت  ېتجزيه کړی او د خپل د زړه ډاډ د پاره ئاو سختی او ربړو  د 
وی ر   .و

ْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ ا « :يفرمائ ېهللا جل جالل له په کالم مجيد او فرقان حميد خپل ک 
ا اءُ  َمسَّتُْهُم اْلبَأَْساءُ  ِمْن قَْبِلُكْم ۖ  َمثَُل الَِّذيَن َخَلْوا يَأْتُِكمْ  َولَمَّ رَّ َوُزْلِزلُوا َحتَّٰى  َوالضَّ
ُسولُ  يَقُولَ  َِّ َمتَىٰ  َمعَهُ  َوالَِّذيَن آَمنُوا الرَّ َِّ  ۗ◌ أََال إِنَّ  نَْصُر    د ترجمعی حاصل :  » قَِريبٌ  نَْصَر 

مان کوی چ ( تکاليف او  ېپه تاسو باند ئاو رانه ش ئجنت ته داخل ش ېمسلمانانو آيا تاسو 
 ېتر داس ياو مرض او پريشان ېپه لوږ ېهغی په حيات ک ېقومونو چ مشکالت د مخکينو

 او هغه اشخاص چه به د ده سره وو صلی هللا عليه وسلم  به رسول ېويل ېاندازی مبتال و چ
فرمايل خبرشی  يهللا جل جالل له په جواب ک ي.کله به مدد او معاونت د هللا پاک ورسيږ

   )و معاونت د هللا پاک قريب دی. مدد ا ېچ
  

په  يد سړ ېچ يو يپيدا شو ېن ېويره د هغه ممکن ش ېچ ېکوم وير ، د دريم قسم ويری
 ېعالج دادی چ ېوير ېدد ي،ضعيت او د جامعی د پاره مخل امرويو ناوړه و ي.و ېاختيارک

ان  وبايد د  چی په حيات او ژوند کی  ئسره فکر وکړی او خپل ايمان او وجدان حاکم وکر
ن ،کوم کار د کولو وړ دی  ېاو کوم ندی او په دا وسيله په خپل عقل سره د داسی اوضاعو 

ر يهغه موجب د نارضائ ېچ ياجتناب وکړ مقصد . يد خدای پاک او سبب فساد د خلکو 
  .دی ېپه خپل اختيار ک يعالج په خپله د سړ ېددی قسم وير ېدا چ
ان او د  يچی هغه موجب د فالکت او بد بخت ي کارته اقدام کو ېداس ېيا سړی ولآهو  د 

  .يخلکو ش
لورم قسم وير ن ېله يو داس چېکوم  ېد  لکه  يالوقوع و يحتم ېچ ېو يپيدا شو ېامر

مرګ يو  ېچ يراول ېافکار په تصور او خيال ک ېسړه بايد داس ېدا دی چ ېمرګ عالج ئ
ن ېممکن نه دی نو ول ېخالصی تر ېامر دی چ ېداس ان او د ان  ېپخوا د مرګ  د خف

   ؟له امله وژنم ېمرګ د وير
   ؟او که نه يلی شويا زما دا ويره کومه دفعه کآ

وک دفعه کولی ش آيا    ؟او که نه يد تقدير کړه 
ه به ول يه مقدره ده هغه به کيږ ېه نو چ    ؟په عذاب مبتال کومان  ېنو پخواله مر

زياته استيال او  ېعلی الخصوص د ضعف په حالت ک ېاکثرو اشخاصو باندد مرګ ويره 
که محترم لوستونک يغلبه راول په پوره  ېد عالج تر عنوان الند ېمرګ د وير ېد ينو 
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  .يډول د عالج مطالعه وکړ
   عالج ېد مرګ د وير

که چ يانسان د پاره د ذات فنا نه راول مرګ د ېدا بايد په ياد ولرو چ انسان د نفس  ېاو دا 
ننا ن ېچ ينفس ناطقه په مرګ سره دومره کيږ عبارت دی او ېطقه  ارتباط قطع  ېد بدن 

علی الخصوص ارواح د او  يپه نزد د قادر مقتدر وصل پيدا کوخپله  ېچ یلکن د يکيږ
دا  ي.اصالحاتو او خدمت د پاره دفتر و د بشر د ېد حيات محصول ئ ېهغه اشخاصو چ

ه هم په ظاهر ک و ېستر ېن ېدک د دنيا د غم ېرن خلک که   ېلکن په واقع ک يپ
   : يسالک فرمائ ېهمدا وجه ده چ .هميش د پاره ژوندی دی

                                                               
  ز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشقگهر

  عالم دوام ما ۀثبت است بر جريد
تون اديب وا   :ئييو پوه پ

  نشته  ېوــليار د مح ـېره ئـس ـېزمان
ما  کل دی نوی نوم  و    د ايٍثار په 
 ېچ يخلک دا نه وائ يکړی ش ېيا نور اعضاء پر الس او ېن يدمثال په ډول که د کوم سړ

نو  يمحوه والی نه را يد انسان حقيق ېد بدن په محوه والی ک ېنو معلومه شوه چ معدوم شو
ن نه ده  ېداس يخ ش ېاو بدن په خاوره ک يقطع کيږ ېکه د انسان د روح رابطه د بدن 

د ده  ېد حضرت بالل د مرګ په وخت ک ېنفس ناطقه محوه شو همدا وجه ده چانسان او  ېچ
وا  ه.ډيره ها او هو کول ې ېمحترم .                    ېپه دا مضمون وويل ېکب حضرت بالل ورته په 

  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

کار که به خفه او په ويره ک يد ذات    .يو ېنو 
ن ېدد -   2 کار ېچ يويريږ ېله امله به سړی د مرګ    .يپه مرګ به درد او تکليف ورته 
دی او نقصان  يد پاره د هست ړيد س ېپه مرګ ک ېچ يته داعقيده پيدا ش يسړ ېدا چ - 3

که په زړه باند يولی کماالت د سړی محوه کيږ   .يويره راش ېئ ېنو 
ن ېله امله چ ېد د -   4 که د  يبه سخت احوال او تکاليف پيښ ش ېوروسته د مرګ  نو 

ن نکه به ش ېچ يوليږ ېپه ويره ک ېمرګ    .په عذاب مبتال شم ېاونه چ ي؟ه به کوم او 
وروسته د ده د مرګ  يخفه و ېدوستانو او خوږو ملکرو باند ،سړی په خپلو اوالدو ېدا چ - 5

ه و يش ېچاته پات ېاوالد به ئ ي؟ه کو ویبه هغ ن و  ي؟راو د ژوند حالت به  په دا پن
 ېاو د خداوند تعالی قدرت او انتظام د عالم چ يسړی د ننه دننه فکر کو ېچ ېواړوحاالتو ک

 ولیعقدو حل ک ېهلته سړی خپله په خپله د داس ييږعميق ک ېچ ېو کعير او د دنيا په وقاي
ان موجب نه  ېشيان چ ېاو داس يش شيان د همت او ثبات په  يعاد ېاو نه داس يد خف
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 ېوير او د يبحرته واچو نيطوفا ېوير ان په خپل الس د ېچ يخاوندانو کوم تاثير اچولی ش
ان وسپار    ي.درنده ته 

ان ته  ېن ېنسخ ېمجرب ېپه متعلق خاص خاص د دی الند ېهر ماد د ېد يبيا هم لوستونک
.                                                                                                      يدوا جوړه کړ

ان د پاره فناء  -  1 ه فنا يدا چه خلک مرګ    دی؟ ء مرګ په 
  د اخونو بايد  يکه دا و ي.بدن روابط سره قطع کيږ دی چه نفس او د ېآيا دا فناء په د

ان نه دی يموجب نه ش ېوير د و او پلو او  .که چه مرګ فناء د نفس او د  که بدن د غو
ينر نانورو اجز ېو او شرائينو او هډوکو او د او دا اجزاء کله چه د بدن او د  يجوړ د ېو 

هو په ژوندانه او حيات  ي.و ېهلته هم کله په زيادت او کله په نقصان ک يروح رابطه قايم و
ان ته اوضاع قبلو ېد بدن اجزاء په هر آن او ثانيه ک ېک  يمراهق ش يطفل و يان 

وانی نيشه ورته ورش يو ق همرا هو  ي.د کهولت او شيخوخت په ادوارو راش يوان و ي.د 
يوازنی شی چه دايم او باقی دی هغه علم او فضل او  ېلی دانسان پيداء لپاره د تغير او تبدي

ه عمل جزا.                                                             کمال دی او د
دادی چه تکليف او  ئېعالج  يبه تکليف و ېچه په مرګ ک يدا چه سړی ويريږ  -  2

ول د بدن او د روح د ارتباط له امله دی ا  ېباند يپه سړ ېو د بدن په ارتباط کزحمت دا 
ا ه  يکله غاښ په درد و ېـاو کله پ يکله سردرد کو يرن دردونه را رن او کله ستر

ول زحمت او  ېيعن  وعلی هذالقياس کله چه د روح او بدن په مابين  .ړ د بدن په اثردیربدا 
ول ز يارتباط خالص ش ېک او يو بله د  يخاتمه پيدا کومتونه او تکليفونه حهلته نو د دنيا 

انکار ونه  ېن ېبايد د د ېحيات او ممات ک يپه دا حقيق ي.يږړحيات او ممات سلسله جو
ه او  ياغيزه لراوثيرات أت يحيات عمل يدنيو ېچه د د يش  کار کار او عمل رنبداو د دنيا 

  ورکوی.                      
ول کماالت محوه کيږ يو ېکه سړی په داخيال ک -  3  ېنو دا د يچه مرګ نقصان دی او 

نه ما می د کماالتو وروسته د مرګ  .التو دیاچه مرګ متمم د کم يد دوا د پاره په ياد لر
   ي.حيات د پاره موجب او علت کر يابد او د يته د کمال ثواب ورکول کيږ يسړ ېن
ت د اخرت دی دنيا»  الدنيا مزرعة اآلخرة« ت وکړ .ای د ک ت  دا ينو که سړی ک ک

چه  ينه بايد سړی خوښ و ييا سړی خفه کيږآدا وخت به  يپه پوخ والی راش ېاو فصل ئ
د ژوند  ېاوس به د زحمت نتيجه او ثمره اخلم بايد سړی کوم چه په صداقت او ايمان وجدان ئ

اک د حقو ډير خوښ او د هللا پ ېپه وخت ک انکندند مرګ  ي.و ياو ثانيی طی کړ ېدقيق
  .                             ياميد ولر وعدو

ين ېچه اوالد او متعلقين به ي يسړی ويريږ ېباند ېدا چه په د -  4 په  ېوروسته د ده د مرګ 
   ي.نقصان لر ېخلک په خپل عقل او معلوماتو ک ېزما په عقيده چه داس ي.زحمت او تکليف ش

ه شو ېچه آيا انسان په اصل ک يوکړ يو عاقل او باعمله سړی بايد ديته فکر ن  ؟ه وو او بيا 
ي  ېاو تود ېچه کوم تغييرات او تبدالت سړ ېپور ېتر مرتب ې د رشدنيول نېد انسان د پيدايش 

يږ ول حاالت سړ يپي ينـقـچه انسان د فکر او تع ئي ته دا يدا   ېبيرون يو داس ېل 
 ېرـذات شته دی چه هغه په خپله د موجوداتو د ه نکیواو تربيه کو يخالق الکل مرب ،مقتدرحکيم
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او متعليقنو سبب  ېاوالد د ينکی دی نو د سړواو تربيه کو ياو واقعآ مرب يانتظام کو ېزر
   .االسباب پاک هللا دی

ن کولی او سره د  يد خپلو اوالدونو او متعليقونو تربيه نه ش ېخلک په حيات ک ېهو ډير کرته 
بيا هم هي په  .يهم کولې او هلی او  ېاو رامنډ ېمنډ ېاو ډير يچه عالم او فاضل هم و ېد

   ي.خرابو ېخپل اوالد او متعليقينو تربيه تراو د ينه ورالس 
ن يډير کرته يو سړ او  يش ېعلمه او کماله پات ېب ېول متعلقين ئ ېسره د ډير مال او ثروت 

د مرګ په  ېزوی او ورور او خپل او خپلوان ئ چه يورو سترکو ورته کله بيا په زيړو زيړ
   ي.د حيات سره وداع کو ېحالت ک
ناوالد د ېا حيات او يا په عقل او فکر باندد اوالد د پاره چ ېل او په ثروت باندکه په ما چا د  ېو

ه خلک د يويريږ ېنو دا چه سړی په اوالد باند مرګ دفعه کولی شوه  اول په مال او  ېنو دا رن
ن يو که نر ېل باندـقـع انه  معلومه شوه چه سړی بايد د مرګ نو  ي.د مرګ دفع وکړ ېد خپل 
  . يه ويريږون ېن
ن -  5 او کوشش  يږو کا ېتوبه د نو يد خپلو بدو اعمالو په اثر ويريږ ېاو که سړی د مرګ 
ه عمل وکړ يکو ېد   ي.چه 

ه ويره ده لکن هلته چه هو دا  تو متل دی  يدا تاثير نه ش ېوير ېد دويره   لکه چه د پ
يږ ېحيات ک خر دآيره په و که دا .»توبه د بدو او که پيښ شو حمله په بدو « بيا هم تر  يپي

چه په  يبايد دا په ياد ولر قبوله دی او سړی ېصرف په حق د حقوق هللا ک ېغرغره پور
ن ېحالت د صحت ک    ي.ويره له اميده ډيره و ېبا يد د خدای پاک 

که چه سړی کوشش وکړ  ه عمل وکړ يدا   به اميد بايد د ېاو په حالت د مرض ک يچه 
ن ېوير ن ېکه چه په مرض ک يوډيره  ېاو ترس  له امله د عدم قوت او  ېخود سړی 

.                                                                                         يطاقت د طاعت او عبادت او عمل سلسله قطع کيږ
دا قسم  يش ېاسباب او د دنيا معيشت به ترينه پات ،چه مال يله امله ويريږ ېکه سړی د د -  6

ن ېب يکه هي شی دايم او باق يويره بايد ونکړ    .نه شته ېذات د واجب الوجود 
ه په حالله او جايز صورت سره پيدا کړ ين دا وظيفه ده چه سعيه او کوشش به کود انسا ي چه 

وم او  ېي هب ېچه د بشر او د عالم د اصالح او انتظام په لياره ک يداو ېاو غرض به ي خر
او هي  ېږـاجل ضرور رسي يچه طبع يپه ياد لر ېد يوروسته محترم لوستونک ېپس د د

   .نشته ېمخلص تر
ايسته قدونه او بادام ياو را ليراغ ېوخت داسيو  ايسته  ل رن دا  ېسترک يبه چه  او د 

قدم په  ېانسانانو باند همرګ نوی شايد د دنيا به پ ېدنيا ک هاو که پ يول محوه او نا بود کيږ
ل بيا انفراد او د يمنحل کيږ قدم هم نوی رسيدلی اخر هر مرکب شکل  يمرکب عناصر به يو 

  ه قبلوی.                    ان ت
  کين سيل متفق بکند روز اين درخت

  وين باد مختلف بکشد روزی اين چراغ
   نوټ:
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لور عناصرو  او کله په  يکله په اتفاق و ېدی چ ېينمختلف باد او منقف سيل عبارت د 
خوا به پوه خلکو ته  ېو طرفه خيال او محال دی او له بلد تل ژوندون کول اميد له ي اختالف. 
چه په  يسړی وکولی ش يه عمر دی چه وجود صحيح او سالم وچه عمر هغه  يمعلومه و

ان او خلکو يت د وجود سره او فکر په کار واچوصح   ي.ته مفيد ثابت ش او په دی اثر 
ول لذائذ او خوندونه هم د تنزل   خواتهکله چه وجود مخ په انحطاطه روانيږی دا وخت د دنيا 

د بدن په تنزل سره د ژوندانه خوند خرابيږی چه اخر عقل او  ېحده پور ېتر داس ي.قدم اخل
ن کو او مالکړو په  ی طالر  حواس د انحطاط  ياو باطن يظاهر شيالړ ېمنطق هم دالس 

ه ،نوره غوږونه ېب ېغاښ وتلی ستر ته ،کا نج ،وي باالخره بدن په ريږ ديدو  يسپين مخ 
ه ناسته او والړه  ېچه په اخر دعمر ک يخلک ليدل شو ېاو ډير داس يپيل وکړ ی غو يو مو

ا وان او خپل رزوی او ورو ي په تکليف و ېي چه ورته دوعا  ېد دی ورسره په تن په 
   ي.و ېچه ژوندی د يوکړ
خپله سړی هم د حيات په دقيقو  دا وخت په ې.کړير سره فيصله خاوس په  ېپاک د خدای يواي
  ي.مت حس کوحهر دم تکليف او ز ېک
ان د ز يحيات چه په نورو تکليف ش ېه نو داس   ېوک به ي ي.مت موجب وکرحاو د 

ه دا ده چه سړیه  همدا اميد او  ېپه يواز ېيواز ېاو جزر ک به د حيات په مد کړی نو 
ان او د خلکو د پاره خدمت وکړ يارزو ولر    ي.چه د 

و ژوندی و چه پاک  يبه همدا غواړ ېاو په حيات ک يهمدا و ېد حيات مقصود به ي ي.هو تر
ايمان او  ېکوم چه په ژوند او مرګ ک يپه نصيب کړ ېخدای د شرف ژوند او مرګ م

نارذل   او د يرضی موجب ش وجدان ته خجالت نه لرم او د ستا د ران  ېالعمر  چه د ستا 
ت ر يرسول ترينه نجات غو    .يماته هم نجات را
بايد هميش سړی  ېيعن يعمل وکړ ېباند » موتوا قبل ان تموتوا« د  هو سړی بايد په مقتضا

ن ن يکاروته اقدام وکړ ېداس ېپه خودا مرګ  په کار  ېچه هغه ورته وروسته د مرګ 
  ي.راش

د مرګ د پاره د  ېيعن ېمړشه په اراد »  راده تحی بالطبيعه البامت «  ي:افالطون ويل 
و ېپه ادوارو ک ژوندانه مرګ سره هميش د پاره ژوندی  يپه طبع کار او خدمت وکړه تر 

   ي.حيات دی په نصيب ش یاو افتخار يش ېپات
د عالج د پاره هغه مجر به نسخه چه د دی مرض مصابان به عمل  خفگان دا وه د مرګ د 

همت خلکو د پاره د يو تذکر په ډول  ياو اميد دی چه عال يجوړشبه وکړل سل په سلو  ېپر
ه ويره چه ب ييادونه و ن ېاو خپل په خپله دا رن ن يکومه فائده نه لر ېد نقصان  و  ېد زړه 

و چه ژوندی و ېپه پوره ميړان ي.ته کوم اهميت ورنه کړ ېوسواس او واهمي، باس کار  يتر 
ولنې معی او د جا ياو عمل په پوره جديت او فعاليت مخ په وړاندی بوز هغه افراد  ته چه او 

ه اخت ېد مرګ وير و ي، قوت قلب او هادی ش ي،و ياق کړند دوی هر  و دا ډول افراد د 
  .يخدمتونو مصدر ش
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   :عالی همت

ن  بريالی  ېي ېشکل باندماو په هر  يرسو ته  چه انسان سترو افتخاراتو ېيو د لويو صفاتو 
او  ېاړک ،ېډير ېيرډ ېک انسان ته د ژوندانه په دورو .دی »عالی همت « يکاميابواو

  .يرا ېپه مخ ک ېالنج ېزيات
ينی نور موانع او شيان دراز راز ام بر بنډ والی، ،تنده ،ولږه  هو چه  د ژوندانه  يراض او 

 ېخو يو تربله سره تړل ياو کامياب ياو ناکام يد يراتلونک يهرو مرو په سړ ېپه دورو ک
يږ او. ده ن ي،خالف التوقع شيان ډير پي او  يمشکالتو مخه نيس ېد داس ېی شی چنو يوا

دعالی همت خاوندان  .همت دی يهغه همدا عال يته قوت قلب او د زړه طمانيت ورکوسړي
ثبات او حوصله له السه نه ورکوی او  ي،هميش د مشکالتو په ليدنه موسکی، موسکی خاند

ي ه چه ورته پي نی هر  پوره متانت  او په يږی مقاومت نه بايلـوروسته د زيار او زحمت 
 . يتيرو ېاو ور ېاو استقامت شپ

رم ېداس  هو ول عاد او يخنی، يد لوړ همت شخصيتونه  يان ش يشدت او ترخه، او خواړه 
تنانو سره اندازه و همتد لوړ ې تدبير او په  او درست  او په صحيح يقانون لر ي،له 

و او بد عقل او تميز ،او سنجش . فکريوقائعو سره زړه ته ډاډ ورکو يتاريخ د  فرق دا ود 
غيرت او ميړانه د حق او حقيقت د پاره جائزه مجادله  لوړهمتو خاصه ده. جديت او فعاليت،

د  ي.حال لر ی ن او صداقت په مخامخ او وروسته يو شا يک نفس، پايپه لوړ همت سره کيږ
 يجامعه چه وولنه او په هر ېعالی همتان په هر وخت ک ي.لوړ همت آثار او مظاهرد

،    .ييو دين او يو مذهب لر يورن
کار ېد ليدونکو په سترکو او نظارو ک دا رن خلک که يمختلف  وک په يو ډول  نو 

وک په بل شان   ي. کو ېونه تربيرعت ېاو 
ه لرهمت يد عال ه شته او هر  ۍچه د خلکو د ژوندانه بيړ ياو همدوی د يه خلکو سره هر 

ن   .يبچو ېد هالکت 
لکن د وطن  ي،هي تردد او ډيله نه لر ېاو د حيات په قربانی ک يدوی سرونه ورکو هو

 يمصرفو ېو پيسامال  ي.او وطن سعادت او افتخار  ېاو د جامع يسات ناموس او سرونه
ړ ـد لوړ همت خلک زي ي. حاصلو ېد رسول رضا پر ليکن، عزت شرف او د خدای او

  .يجدان خجالت نه قبلوو داو د ايمان او  ېستر ېي ،رن
ن دوی مال او متاع باالخره هو  ول موجوديت د خپل شرافت  دوی د خلکو  ي.قربانو ېخپل 
ن ،منافقت ،ېطمع ېکوم ېره محبت او الفت راشه درشته بس   ي.کو ېريا او فريب 

او د زړه په  د سر ېدرس ي نېاو د ميړا يی چه د لوړ همت خلکو سره ايمان ويقين داد  هو
و او  ېايمانه او په واقع ک ېوجدانه او ب ېت د بريا فريب او منافق ي. نقش و ېوکدپر ي د 
ن ېاو طمع او توقع يوا يفهمه خلکو خاصه  ېب دا رن د لوړ عزم  ي. لر ېد پاک هللا 

پردی د حق او عدالت په  ورور او قريب دوست او عزيز او اشنا خپل او ،خلک زوی او پالر
   ي.يو راز  ېمقابل ک

عدالتی نه  ېد قانون مراعت له ظلم او ب .شخصياتو او اجتماعياتو فرق او تو پير ورسره وی
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 لي. له مشکالتونه خوند اخ ېلياره ک ېپه د ي اوته فائده رسول خپله وظيفه بول ېدفاع جامع
  .يفنا خپل سعات  ېپه دا ميدان ک

   د شهوت د افراط او غليان عالج
ه د پاره يو معينه مرتبه ده چه په هغه مرتبه ک ه شی ېشک نشته چه در هر  او  يکار، 

افراطه او تفريط منفوريت عامه  ېپه دا مرتبه ک ي. مرتبه واي ته پوهان د اعتدال ېهغه مرتب
اه يلر که چ يور او خلک ورته  د منفوريت په ن ن ېانسان امتزاج ک ېاو دا   ېدعدالت 

نو  ې. د عدالت مرتبه جوړه کړ ېکار اخستل شوی او د عناصرو امتزاج د انسان په حقيقت ک
نقص او  ېپه ک ېاو هدت دی او د تفريطه مرتبه چ شدت ېپه ک ېکه پوهان د افراط مرتبه چ

و ،ضعف دی ه ته پوه انسان د اعتدا ينه خو کاره کو ېپه نظريه ک لاو هر   ي.خپل ميالن 
نور نور د ژوندانه د استراحت شيان  ېداس اوازدواج  ،مسکن ، اغوستل ،سکل او خوراک :هو

انته د اعتدال مراتب لر ول  ی دا  کار ېپه هغه مرتبه ک ېچ ياو خو او افراط او  يه 
 ېهمدا وجه ده چ ی. د وپه کاراضرور  ېعالج ي ېنقصان او مرض دی چ ېزيات والی ي

او په الندی ډول سره د مرض اقسام و عالج  يکو ېپوهان د دی مرض د عالج د پاره تجرب
                                                                                        :یي
دا چه سړی له  ېيعن يو ېکه د شهوت افراط له امله د حرص په ماکوالتو او مشروباتو ک -  1

و ن لذيذوډيره خونده اخستلو د چه شپه او  ينيشه او پرکاله ش ېاخر داس ېخوراکونو او سکلو 
او  يو  له امله روا يدغت وال ټ  د پاره او دمزې  د  ېد خول ېچ يو ېفکر ک ېورځ په همد

ه پيدا کړ ن او هميش شراب او کباب د خلکو د يکه ناروا  و   يان ته تياره و ېوينو او غو
 يسړ ېخپل عزيز وخت کوم چي، غمه ورسره نه و ېوطن او د خاور عاجز او غريب او د او د
ولنېد جامع ېچ يکولی ش ېپه ک ی استراحت تيرو ي. د خدمت د پاره کار وکړ ې او  او  يپه چ

ً دا مرض واقع ي.ن ننداره کوـد خپل رن او روغ ېه په الس کنيئآ يېهميش  و مره د  ا چه هر
 يوشاو نهضت د پاره مضر تشخيص  يتعالي، هغومره د ترق يسرائيت کو ېپه افرادو ک ېجامع

که پوهان واي  ېچ يه کړدعالج د پاره دا نسخه ياد ېخلک د يمرض لرونک ېد د ېچ ينو 
ه ترآ ېچ يفکر کو ېد ېاو رزالت ک ثتباماکوالتو او مشروباتو په خ او اعتماد  يجوړيږ ېخر 

ان عاد ېکه په داس ېچ يراول ېپه فکر ک ېادد ؟ شته او که نه ېک ېپه د خر آکړم  ياستراحت 
 يچه دا شيان به راته نه پيدا کيږ يراش ېيو وخت به داس ،د دنيا وضعيت خو په يو قرار  نه دی

رم سره عاد ېزه په داس ېنو به هلته بيا چ  يد ژوندانه ساحه تنکه ش ېيم را باند یشو ينرم او 
ن په زه  ېاو بل ته محتاج او حيران يم او نن چ يم سبا  پروا ېب ېحل د عاجزو او غريبو خلکو 

  .ه به کوو ي،او يا زما په شيرينو خواخوږو راش که دا ورځ په ما
و دا زما استراحت به راته ا ييا که وطن او جامعه تيته او پرکه شآ يسړی بايد دا فکر ته راول

ن ېزه ول ېچ ياو که نه او سړی يو وار ديته هم متوجه ش يش ېپات ه  غافله يم  ېدومره د هر
 ېچ يه ورسيږت ېمرحل ېخر دآ ېدا تصور ک هاو يو قسی القلب انسان را نه جوړ شوی نو به پ

ه شو صو د حرـخو استراحت له کبله او په خوراک او سل دا وا سړی خ ېله بل  ېله امله را پي
ير ش سمان آدنيا نن مخ په  ،عزت او احترام خاوندان شول خلک د علم او فضل او د ېچ يبايد 
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د کلو کلو مزلونه په ډيره لږ موده او  يکو يغرونه سور ي،روانه شوه د سيندونو مخه نيس
ير حس د ي.استراحت سره طی کو د  ېاو زه يواز ېننوتل ېک تدرو خلکو په مغزوـد مق يجهان

هآ .هيله بيله د خوند او شخوند غمه کوم ېان په ماحول ک نو که  ؟ يا انسانيت دا دی او که بل 
ه ېانسان په من ک د حيوان او د يو انسانيت دا  ياو مذهب يخوا سړی بايد دين ېله بل  ؟شو فرق 

ول مطالعه او د ېد ژوندانه کار نام ؤ ارشادات او د نوابغو او ائمه   ي.را ول ېعمل الند دا 
 ي. د ډيرو امراضو سبب او علت کيږ ېچ يحکماء واي ېب کااو شر هول کلهو افراطه په ا

: يحضرت رسول صلی هللا عليه وسلم فرماي »کم بخور هميشه بخور « :متل دی يدفارس
صحت مو  ېچ مه ډکوئوله  ېيعن ې. يډه ک ېی په بعضرخو »واصحتمنکطبض في بع واکل«

  يډه سر د هر مرض ده.  »س کل داءأالبطنه ر« يراغل ېپه بل حديث ک ي.کامل و
و له وجه ېد شهوت له امله يعن يکه حرص د من -  2 ايسته  و  افراط ته  ېدا هم چ يو ېد 

ن يزيات نواقص لر يورسيږ  ېنتيجه کپه  ي. يو فاجر او فاسق سړی جوړيږ ېاو سړی 
چی قوام د  يپه انسان ک . يو جوهر دی يمن ېکه چ او دا يضعف د بدن او فساد دعقل راول

ن ېچ ياطباء واي ی تر داسی حده پوری وجود په دی سره را ول د فزيات مصر ېد اندازه 
                                                                                   :يو حديث شريف مضمون هم په دا ډول دی د ي. راولکموالی ت نقصان د عمر هم شهو

  نوټ:
ن  د شهوت  ېخلک شته کله چ ېخوا ډيرداس بل له ي.قت اجل دؤم ېمراد د نقصان د عمر 

ول شته او موجوديت مال او پيسنو باالخ ېوليدل ېپه حرص ک ن ېر   يتل ېترينه د السه 
 يپه مثل د ظالم حاکم دی چ ېحرص په شهوت ک ېچ يرمايعليه رحمت ف ي. امام غزاليد
 د رعيت خر دا ظالم حاکم د بدو استفادو له امله آ ي. و يچا ورسره په خپل اختيار پريبا

انته جمع کړ ر او عجزپه ميدان ـقـف او خلک د ي ول مال او پيسی په غدراو رشوت سره 
ينو ول مال او پيس يک د هي نه  ېچ يه تس اونس کړاو خيانت سر يپه غلط ېاو دولت 

  . يملت او نه د حکومت په درد وخور
ه که د شهوت  ول ص يقوت د عقل په حکومت سره مغلوب نشهمدا رن مواد او  الحد بدن 
ن ايه مصرفيږ صد حر ي. پيدا شوی د ېاخالط چه د خوراک  ول  يله امله بي او د بدن 

الت په قسم سره او که دعقل په حکم سره او د عد يضا د ضعف او کمزوری سره مخامخ کواع
لکو سره د عدالت په لياره دخ ېچ يهغه حاکم لر دامثال د ياقتصاد وکړ ېپه مناسب د انداز

ال ېو د مملکت په مصالحو کا يروان و په خپل  ېي ياو تعال يد وطن ترق ي.سعيه او زحمت و
ه سات يو ېخيال او اراده او عمل ک (  يامام غزال دا وه د ي.او د وطن سرحدونه او بندرونه 

ه  .نظريهرح)  تجاوز  ېن ېد انداز ېشهوت تر ېچ يمتوجه شپام وکړي او نو سړی بايد 
   ي. ونکړ
ه په کورک ېن ېدا چ ه  ېاو بياهم د حرامو او نا رواو شهوت پس يلر ېخلک حالله  ه
ليکن زه خپل  ؟ او که نه يوينا تاثير وکړ زما دا ېد پاره به خدای پاک خبر چ ېدد ي،کو

ه خلکو د پاره وايم چ ،مسوليت پورته کوم که دا رن ه په خپل کور په مثال د يو  ېنو  حالله 
ه که  يولږه دفع کو ېطعام چلکه   .مهيا طعام دی  ياستفاده کو ې ېسړی د حالل يوهمدا رن

او  يکه يو سړی په خپل کور کی طعام د کفاف په اندازی لر ي. را ېد شهوت د غليان دفع پر
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داي قياس سړی  ېپه همد .ډيره د حيرت او د کم عقلی خبره ده  دا نو يکو يبيا هم کور په کور 
ه په کور ک يويلی ش وک حالله  ناه او غ يسيعه کو ېاو حرامو پس يلر ېکه  ه لويه 
د بل  يد يليدل ېخلک م داسې ېچ ياوريدل ېن يسړ يما د يو پوه تجربه لرونک . دی رزالت 

  .ير نور ېدده د ناموس پس يتحقيق وش ېبيا چ يکر ېچا د ناموس پس
  ي.امراض پيدا کيږ آره اکثرسپه زنا  ېچ يواي  ءخوا حکما ېد بل

ن د ېچ يداهم راغل ېکشريف  هو په حديث    . يبرکت  ېزنا په سبب سره د عمر او رزق 
 ېد رزق برکت تر ېچ يرا مسلطه کيږ يډيره بال په زان ېچ يليکل شو ېپه زبور شريف ک

ومره د ډيرو ل ېچ يته رسيږ ېمرتب ېخر سړی دآ ېد شهوت په حرص ک ي.محوه کيږ ه هر 
ً او فرض يسره وصل شو  به يو  ېک ېپه د ېچ يدا خيال کو يو ېپات ېچيرته کومه يوه تر ا
 يکه سړی وکړی ش .جهالت دیيوغټ  یسړ او دا خيال د يبه نو ېپه نورو ک ېچ يلذت و

ن ېچ  ېپات ېک په حفظ ېن دوسمخکينو مفا ېد نو به د يکار واخل ېپه اعتدال سره د شهوت 
  .يش

                                                                                                       :عشق په دوه قسمه دی ېاوس به راشو ديته چ
نا عشق د . عشق يعنې حيواني يمیيو به يال د شهوت تاس د يې له امله ېدی چ ېعبارت د دی 

 يمحبت الس ته راولکاذب  ه مال او يا په پ ايد يو شخص زړه  ېچ يسعيه او کوشش کو ېن
دا قسم عشق ته پوهان . ي.ترينه حاصل کړ ېليار ېايزجمقاصد په نا شوم  بهيميي او خپل

   ي.دچار پايو عشق واي
ه   ي.عشق بدلو ياو حقيق يفني، صحيح ماغزه دا قسم عشق په علم دوی انسان په بشپړه تو

 دد کولو په واسطه دا بهيمي رابطه او خدمت  ياصالحعمل او ، کارې، مطالعمطالعه کوي او د 
  ت کوي. مساعدله حالته ايستل او حقيقي لورې ته د جهت ورکولو مرسته او  لهو لعب
د کنترول او د شهوت د  يغړوند ېعشق پيدا شو کوم چ سددا قسم فاکه  ېپه چا ک ياطباءوائ

ؤ مطفيه  ؤپه ادويه  ېموادو عالج د ؤد بدن د مهيجه  ېداده چ  ېئ دوا ،عقل د اقتدارنه الړو
  .يوکړسره 

خدمت دا عشق ته پوهان  د کار او عمل او د اصالح او  .عشق دی ياو د دويم قسمی عشق حقيق
  .ياو رحم او عاطفی عشق واي

  ي.  او تقويه راول يدا عشق د ايمان او وجدان محکم 
تنی عشق  ه ته غواړ دا ري ور ېچ يهر اه و    ي.د حقيقت په ن
صراط  ېچ ياچو ېاو سړی په دا فکر ک ياحکامو زيات لحاظ کو ياو مذهب يدا عشق د شرع

نالمستقيم د     .عبارت دی ېه 
ن يعشق کله د مجاز يحقيق ن ياو پوهان د ظاهر يپيدا کيږ ېعشق  عشق ته  يمعنو ېعشق 
ولو موجوداتو ک ي.کو يترق ق سره او په همدا عش يد عشق اسرار موجود د ېد دنيا په 

کته او پورته کيږ   . يخرت په عشق سره حاصليږآدنيا په عشق سره اباده ده او  ي. موجودات 
او  د ارام او د بشر يسعادت غواړ ېقام او قبيل د عشق خاوندان د خاوری او وطن او د

  ي.کار او عمل کو يعشق لر ېکوم هغه اشخاص چ ي.استراحت د پاره زيار او زحمت باس
په زړه  .عشقه خلکو کار دی ېد ب ياو تنبل يل ي. وژوند خو ېغيرت او ميړاند شرافت او 
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زړه همدا عشق د  ېو کناو په سختو مشکالتو او تکليفو يد عشق اور بدن په حرکت راول ېک
  .يملهم کر

کامياب او بريالی  ېچ ېحرکت ک يپه خپل عشق ي.اولوزن عاشقا ېر شاره فضا کسد عشق په 
انه ونو دنيا ي، ش او دده د حيات  يخلک د ده په تاريخ وياړ ي.مفاخر حاصلو ياو تاريخ يرو

داسې اشخاص که په بعضی مواردو کې ناکاميږي خو   .يوقايع د نورو د پاره درس او عبرت و
  :وايی ې هم حالت ک يناکام بيا هم دحقيقي عشق خاوندان يو بل شانې لذت حس کوي او په 

  !عاشقان را سوز ناکامی خوش است –است  عاشقی را درد بدنامی خوش
ه دی قيحقي ېمقصد دا چ کوم هغه  ينه حسابيږ ېد شهوت د حرص په شمار ک. عشق 

وانان چه د شهوت په مذااشخاص   ېزما پد ېرن خلک د دا يموم صفت سره موصوف دو 
  .يوکړ جد خپل مرض عال ېاو پدی وسيله د يمطالعه او تعمق وکړ ېليکنه ک

  :وانانو د پارهد 
وان ېکعشق او په شهوت  يبهيم که  يږـيـيـزيات پ ېپه مرحله ک افراطه اکثره د  نو 

ن ېد د ېغواړم چه الند ه د نصيحت په ډول وليکم.  ېعنوان  وانانو د پاره    د 
تو متل دی  وان «د پ  حقيقت دا دی چه سړی ته د »ينه چه هميشه و ييوه نيشه و د 

نوړ ه پور ېنيول ېکتوب   او جزر  ژوندانه په مد او د يمختلف ادوار په مخه را ېتر مر
  . او کله غلط يصادريږ ېن يکله صحيح او معقول حرکات د سړ ېک
و او دخاپوړو قيصگحالت ته چه  يد انسان ابتدائ ېد حيات په ادوارو ک  او  ېورو د زان

 په ياد راوړو او د يتيرو ېد مور په مفارقت ک ېچه اطفال ئ سل ېوړ ېهغه وړ
ه متوجه کيږو او بيات  کتوب حالتړو نحيف وجود  ي،رن يضعيف او کم زور يد وړوک ه 

ورو کوم چه وړو  ياو دومره نه ش يهي طاقت او قدرت نلر ېپه هغه حالت ک يکته 
ن انه  او  للو، للو  هااو  ژړا يکدوړو ېاو په دا سلسله ک يوشړ ېمچ قدر ېکولی چه د 

ا په به  ياچو ېپه تعجب کخيال او چورت ته راولو سړی  ې،جمل ېـغ ېوړ ېنور او نا
ه يو تماشا حيوان دی بيا  يوو ېن ېولخد  دا ېئ په  ېتربي چه د کورن کله چه انسان ال

يږ انې، دا وخت هغه نخر يان او مور او پالر پيژناو خپل  ياثر ورو ورو غ او نا  ېخطا
نوړو پوهی چه د تيا که د پالر يبروز او ظهور کو ېکی هلک  او اقرباو مينه او  په ري

 يحالت راش ېداس ېباند يکپه وړو ېويلی چه يو وخت د نو دا نشو ينه ش يحام ېمحبت ئ
  ي.نابغه او مقتدر ش ېپه اثر د ېعلم او زده کړ پوه او د په خپل خير او شر ېچه د

ً هو واقع مور او خپل او خپلوانو محبت او د انسانيت روزونکو اشخاصو د انسانيت  ر،چه د پال ا
د  ېسره ئ ېړو چه د مکتب او د استاذ په تربيديته اماده ک ېدا وکړه چه يو هلک ئ ېاطفع

د وه چه دا به يو وخت په در ېد پاره دا په خيال ک يکوړو جامعی د خدمت پاره تقديم کړل د
  ي. مشکالت حل کو زور بهپه مټ او عقل  د ،يو خور

ی وړوکی  يرا ېيو وخت به داس  ر چه همدغه کم کو ه ونه و ی به غ  او د ينيا ل
شاو خوانه به  یدو د او يکسان راغونډيږ ياو د وطن لمر وهل ېد جامع ېبه ئ ېالند يوريس
   ي. ميوه حاصلو ېئ
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د  ېای د جامع نو يخلک لر ېاند پاره يو عالم ارزو يد تربيت ای هغو کسانو چه د ستاسو نو
وانی د پاره کرلد ستا النو کوم چه د ستاسو تخم مليار صاحب ڼباغ او ب ه، و يسو د هستی او 

وان او دا ير او تعقل وکړـلږ فک او  يکوم چه خدای پاک د ستاسو نصيب کړنيشه او کيف  يد 
ايه مه مصرفو يوجود قوت د ستاسو روز د کار ماغزه د ه رن سم قد    ئ.شوی بي

ای کو ئبياهم وايم چه فکر وکړ  وان ئ.او وچ او المده سره مه يو  دوره د کار او فعاليت  د 
لو وخت دی   .دوره ده د افتخاراتو د ک

وانانو خپل قيمت نو واند ېکړدد علم او د فن ز ئ.وخت بايد عبث نکړ يای  عصراو  پاره دا د 
النده تاريخ په بد ئ. و نه کړ ېچه خطاو ئکو او پامئ نيمت و غزمانه   ړئ. بدل نک بختخپل 

که چه دا وينا ستاسو چه وائ وان « يدا  وليت نه ؤمس »ي.نه چه هميشه و ييوه نيشه و د 
  ي. پورته کو

 د ي اونو بيا نه پخيږ ياو سړی چه يو وار خام ش يخام وی پخيږ چې چه هرشی يخلک وائ 
و   هميش د پاره   ي. ورخلک ورته چه خامو ستر

پای  رمه ده او د يوه ېوانانو د ستاسو قوت د اباسين  ستاسو  د .وجود وينه مو ډيره توده او 
نحواس يد ظاهر و ېو قوت خو عقل او فکر د فعاليت  نو دا چه تجربه مولږه  الی شي. غور

ن ېحوصل او د ئچه زيات احيتاط وکړ يالزمو اده او زور مو ډير د  يکار واخل ېاو ثبات 
ن او د يخپله دقت وکړ يخ تو مراتو سره بيا بيا تواراه کرپاو  ياستثاره وغواړ ېبل پوه ورور

ارن وقائع اوقص ېو هلته پکا يمطالعه کړ او د  ېورگو نې صح ياوعبرت راوړونک ېرن
   ي.هدايات او ارشادات ياد کړ يمذهب، درسونه، اخالقو کتابونه

او اوښ په حيواناتو  ،فيل يرا کيږـقوت نه اج يپه بدن ېچه کار يواز يلرو دا په ياد ېوانان د
مرـډير غ ېک چه دوی د  ورهگلکن بيا هم  ،ينه لر ېک قوت نور سا ېغوند يت دی او د 

   .کولی ينش ېرکت ترـهي ح ،بند دی ېعقل او فکر په لومه ک
لکن سره د  يډير په سرعت سره مزلونه قطعه کو او يالوز ېفضا ک يان په هوائـوا مرغـد ه

نو  يخواته اړو ېهر ېستر ېله غمه زيړ اوبو او د ېناد د ېقفس ک يد صياد په عقل ېد
ه عقل کومعلوم شوه چ د شرق او  ېاو په الوتکه ک ياو عقل د سيندونو مخه نيس يه هر 

ا سره او د عقل او فکر په  ه په استراحت قطعه کو ېرب د کلو کلو مزل په لږه موده کغ ر
 پهد هغوی   يچه د عقل په اهميت او قدر پوه د کوم هغه جوامع يډير پيچيده مسايل حل کيږ

کار ه  او د عقل مخه  يد خپل عقالو وخت نه ضايع کو يه هر قيمت چه واو پ ينزد عقالء 
نعق ېچه د ب ياو په دا عقيده لر ينه نيس ه دی او د ېله دوست  يار  يار هو انو په نزد هو

من کومه معنی نه لر مسايل  ياختالف ېد ېچه د افکار و په بدلون ک يمنلی ش او نه دا يد
  ي.بوله نه کړقلياره د حل هي 

ان غوندپوهان   و ېلکه د خپل  ان غون يپوهان خو  ېواو د هغوی خطا يوداو پوهان په 
  .  يکار اخل ېاو په پاک ضمير سره تر يه کووعف

او دی  يورته خلک پوه واي ېاو په غياب ک يغه دی کوم چه خلک د دوی پوهه ومنان هـپوه
چه کبر او  يپوه ش اپه د ېوانان د ينو يونه وکړرپه قوت د پوهانو کا ېچه د پوه يوکړی ش

 يغولول د دوی اهميت او منزلت کمو او د خلکو ياو منافقت او دوه رن ياحترام ېغرور او ب
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ه رول نه شدر او خيانت د ـدروغ او غ يکو يغدا ېاو شرافت ئ  يدوی د اعتماد د پاره 
  لوبلوی.

ما  وانانو او ای د جامع ه نوای  لميو د ېرانو  سو سره خو ستا  او د وطن د کار او عمل 
ان وان يد ېزمونږ يو عالم ارزو د اميد محصول وه نو تاسو  مونږزدوره خو  او د ستاسو د 

ن ېچه ب يکو ېچه داس انه  ان هم نه  ېاو يا په يو عالم غرور ک يوينه هي ننور  ېد 
ای دی زما په عقيده چه دا خوأد ډير ت يلياقت په خروار حسابو او خپل خور د يپيژن  ېشسف 

اظهاراتو ته د بايد د دغو ويناو په عوض خپلو  ېچه کوم ېويناو ېايه پوچ ېتظاهرات او ب
و په جامعه ک يعمل جامه ورواغوند خه دا هيله او اميد وارد  ېتر   يتقويه ش يوانانو 

  ې.چ
وان د اعتما ان د پاره د اخالقو نمونه شه د کار او فعاليت  وانه د  لمي دای   هاو د انسانيت 

ه د ، ا د افغان د خاورمجا  يادگاره د  او اجدادو ؤابا د افتخار پان حافظه د  ېعی او د وطن ر
وپوهانو شا    نکی شه او بس.                        ورد او د ناپوهانو استاد او ليار 

ه معنی لر   ي؟قناعت 
ند انسان د پاره يو د لوړو او ېچ يول عقالء متفق د صفت د  دېد  . قناعت هم دی ېصافو 

سالکينو او پوهان  احاديثو هدايت او د د قرآن پاک ارشادات او د خوا  ېاستحکام له امله له يو
ناوړه  ېد قناعت په پرده ک بيرونه او د خلکو بياعناعت غلطه تـخوا د ق ېکوشش او له بل

ه د علم يوديته مجبور سړی  ېاستفاد ه نا ا محترمو لوستونکو ت يچه   يه د حقيققوت په ر
  .يکړ حقناعت معنی واض

خوا په  ېمعنی نه پيژندل او له بلد قناعت همدا  ېمسلمانانو ک بعضېپه زما په عقيده چه  
ن قناعت سره خلک غولول يو کيدو غټ  ېبير ته پات د مسلمانانو د ېدی چ ېد هغه اسبابو 

  .علت شوی دی
به په کونج  ېالس په زن ي، زحمت به نه باس ي، ونه کړ چه سړی به کار ېقناعت ديته نه وائ 

ی و او د خلکو په شا يناست و ېاوصومعه ک په خيانت  ېاو دی به ئ ينور به  يبه پي
  ي. سره خور

نو  ي. رـکه چه قناعت د خيانت رن نل ي،وائ ياو بيکار يديته ل ي،هو ديته قناعت نه وائ 
 يچه فالن يو  دا ېاو خلکو ته په مکر او حيل يچواقناعت پرده و د ېکه سړی په خيانت باند

ان مستريح کو يبايد چه د ده سره معاونت وش ،خو قانع سړی دی دا قناعت  ياو په دا وسيله 
  .نه دی بلکه غټ خيانت دی

ن چه د زحمت او تکليف د يل اکرم صلی هللا عليه وسلم فرمائحضرت رسو  ېان او الس 
   . خوره ېد

او د هر چانه به  ېه کار به کو ې، لاتکليف به ې، عت داهم نه دی چه ته به زحمت باسقنا
و يکبله چه ته بوټ پاک ېلکن د د يو د عقل قوت او فعاليت ډير ېد در ته  ياو مداح ېنه خو

کار ومره چه ته د غ يه نه  او داد  ينه کوا هي پرو ېباند ابل به په ت ېټ اجر اليق ئـنو 
ه چه د جامعه هغه پروا ن  ېنو په دا وخت ک ي. و د پاره هم مضر ېکول به د ستا د پاره 
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دا قناعت نه دی چه  . ده يبن او لدا قناعت نه دی دا جُ  .کولی ېچه د خپل حق اظهار نش
ه به لر او  ې بل ته ورکو ېاو نه ئ ېنه په خپله خور ېخل او حرص له امله به ئلکن د بُ  ېهر

ه لرم یاو فخر به کو ېخوند اخل ېپه د    .چه دا زما ده او دومره 
. يار او قربان شزدی  ېنهمت  يو عاجز فقير  د يهست ېچه سره د غ يما ډير خلک ليدل

مټ په قوت به په  په خپل الس او د ې، الگزحمت به  ې، چه کار به کړ ېقناعت ديته وائ
ه ه د ژوندانه او حيات د پاره  ې ليار ېجائزد و ا ېحالل نو که سره د زحمت  ې. کو پيداتو

نو به په خپل  ېمستريح نه و ېپه شائ بل بډا نه شو موندلی او يا د ېپوره د حيات کفاف د ېن
و ېاو د بل مال ته به ستر ېقناعت کو يکړک او جوارسو   ې.نه پ

  :يرحمن بابا وائ
ود ېک ېخوند په خول ېهس ېقناعت م    کي

وک می په دهن ک ېچ  بين شو ېوچ    ان
  

ه په الس ورنشکن ل يلياری زحمت باس هو که سړی په روا او جائزو  يسره د زحمت نه 
و جائزو ليار ااحتکار او په نورو ن ، رشوت ، قمار،  چه په غال د قناعت معنی هم داده دلته نو

ان اود خلکو د ې.به تشبث او الس نه پوری کو رامی د پاره آ قناعت هم دا دی چه هميش به د 
  ې. او غريبانو د حقوق لحاظ هم ساتو به د عاجزان ېاو په خپل مال او پيسو ک وېه او کار ک

ن يد يهو هغه پوه او پوره قانع سړ د خير او فالح لپاره کار  ېد جامع ېچه سره د مال او پيسو 
انسان د پاره د  ييعنی د مال لرونک ي.مفاخر پيدا کړ يقوت سره اصالح ياو په خپل مال يکو

ه او ه مال به په اصال قناعت همدا مخکی ن نه دا چه نور  يصرفو ېليارو ک يحعالمه ده چه 
  .يجمع کول کو ېفائد ېحرص او ب ېه هم پسب

  
  په زرو په سيم ډکه يخونه و يکه ئ   -قناعته    ېهي سړی ب يموړ به نش  

  
ن ېپه زدکړ ه دی داو د قناعت  ېاو تعلم تر قناعت  ه کار معن حقيقیمعقول حرص  ی چه د 

او  ينه استعمالو ېدبل دغولو لو د پاره به ئاو  يفائده اخل رې ت يبه سړ ېاو زحمت په اخر ک
ومره  ېاو په علم ک ياعت په غلطی معنی بل ته نه پريږدحقوق به د قني خپل اصالح به چه 

  .يد د پاره به نور هم زيات والی کودالسه کيږی د خلکو د مفا ېئ
                                                                                                                         

  پای
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