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بسم ﷲ الرحمن الرحيم

سريزه
و کفی و الصلوة والسﻼم علی عباده الذين اصطفی اما بعد:
الحمد
رانو ورو و ،خويندواوعزيزانو زه محمد سعيد » سعيد افغانی« د مولنا عبد المجيد »ﺻافی «
وی دافغانستان د مشرقﻲ د لغمان د عمرزايو په عﻼقه ﮐﯥ د خير آباد په ﮐلﻲ ﮐ ﯥ يږيدلی
اوسيدونکی يم.
زه پدی پوهيږم چه تاسو په ما ډير حقوق لری او خپل مسئووليت تريوی اندازی پيژنم.
زه مقريم ما په خپل حيات ﮐ ﯥ داسﯥ يو ه خدمت ونه ﮐړای شو چه هغه د ستاسو د حقوقو د
اداء په حساب ﮐﯥ متناسب وشمٻرل شﻲ.
هو :زه مقريم چه قاﺻر يم مﮕر په دې فکر ﮐ ﯥ اوس دی پړاو او مرحلﯥ ته رسيدﻻی يم چه
قلم را اخلم د حکمت ،اخﻼقو او علومود تﺄريخ د موثوقو ﮐتابو مطالعی خه وروسته د فکر او
تعقل ٻنﯥ ه ليکم او په ضمن ﮐ ﯥ يو ه خپلﯥ تجربﯥ او معلومات او ارزونﯥ هم پری
زياتوم اودرسره شريکوم.
زه پدې ﮐتاب ﮐ ﯥ غواړم چه د روحﻲ او نفسﻲ مهمو امراضوعﻼج او اجتماعﻲ ليار ونﯥ
را ولﯥ ﮐړم .د دې امراضو علل او مناشﻲ پيدا او بيا د هغی په مناسبت د مرض معالجه و يم
مقﺻد مﯥ په ﮐ ﯥ همغه دی چه ﮔوندې ﮐه يو ه په خدمت ﮐ ﯥ حساب شﻲ .ﮐه ه هم په هر
شﻲ ﮐ ﯥ ه نيت د ثواب موجب ﮔر ﯥ ،او د نيت برابرول ﮔران ﮐار دی ليکن زه د قادر او
مقتدر ذات ٻنﯥ ددې التماس ﮐوم چه د ﮐتاب د ه والی په آثر زما په نيت ﮐ ﯥ ه غل او
غش ﮐه وي په خپل فضل او ﮐرم ئﯥ سره د نورو ولو ناهونو عفوه ﮐړي.
هيله لرم چه د دې ﮐتاب په واسطی د ول بشر او علی الخﺻوص افغانستان ته زيات خيرونه
ورسوي او د ملت په ﮐ ه ئی تمام ﮐړي.
زه پدی وسيله دﷲ پاک ٻنی داهم غواړم او استدعا لرم چه قول مو دعمل سره برابر ،
پوهان مود نا پوهان مربﻲ اونا پوهانو مود پوهانو مطيع او فرمان قبلونکﻲ وﮐر وي .او په ه
ﮐار او عمل مود دنيا او د آخرت دسعادت لو يو مراتبو ته ورسوي.
آمين يارب العلمين

الهي :ته مو په دغه خير کار کی کامياب اوموافق او زموږ د ژوند
روانه قافله پوره تر مطلبه ورسوې.
دکتور محمد سعيد » سعيد افغاني«
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د بشر سعادت په ه کﯥ دی؟
ران لوستونکﻲ به د دې پو تنﯥ د واب د پاره هريو انله ه په خيال ﮐ ﯥ لري.
هو :د پوهانو فکر يو وخت داسﯥ مرتبﯥ ته رسيـږي چه واړه واړه شيانو ته اهميت نه
ورﮐوي او په تدريجﻲ ﺻورت سره د ﮐور ٻنﯥ ﮐلﻲ ته اود ﮐلﻲ ٻنﯥ قرئﯥ ته اود قرئﯥ
ٻنﯥ عﻼقﯥ ته او د عﻼقﯥ ٻنی سمت ته اود سمت ٻنﯥ مملکت او وطن ته اود وطن ٻنﯥ
نړۍ او دنيا ته د فکر وړانﮕﯥ او پلوشﯥ خپروي او د دنيا اﺻﻼح ،اتحاد ،ترقﻲ او آرامﻲ د
نظر ﻻندې راولﻲ .دارنﮕه افکار د هغو اشخاﺻو په نﺻيب ﮐيږي ﮐوم چه د دوی اﺻﻼحﻲ
سير او حرﮐت ٻنﯥ د ﯥ تربيﯥ په مرسته مخ په انسانيت روان وي.
په ياد لرئ ﮐوم هغه وطن  ،ولنه او جامعه چه هلته پوهان خپل مسئوليت پيژنﻲ په داسﯥ
ولنه ،جامعه او وطن ﮐ ﯥ خلک ډير د رو انه احساساتو خاوندان وي ،دعمل اوعامل اساس
او بنياد ئﯥ او د حيات او ژوند ثانﺊ او دقيقﯥ ئﯥ ول داﺻﻼحﻲ افکارو او د بشرد سعادت د
تارونو ٻنﯥ پوده او تنسته سازوي.
شک نه شته چه ﮐه نن په دنيا ﮐﯥ له يوې خوا سخت زور او ظلم د سياست په طلسمﻲ پرده
ﮐ ﯥ رن ا رن چلونه او چا نسونه روان دي ليکن له بلﯥ خوا آه او فريادونه شته او د بشر
د حقوقو او د آزادۍ ،آرام او سعادت د پاره ئﯥ خبرې اترې اوريدل ﮐيږي.
ﮐه ه هم په زړونو ﮐ ﯥ به هر ه وي او افکار به د حرص به مرض عليل وي ،ليکن
حقيقت دا دی چه ٻنﯥ خلک د بشر د سعادت آوازونه هم پورته ﮐوي او داهم ده چه په دې
آوازونو ﮐ ﯥ د دنيا مﺻلح سياسيون تبﺻرې ﮐوي او په تبﺻرو سره پوشيده او مرموزه
اسرار او اعراض ﮐشفوي او وائﻲ چه په دا خبرې ﮐ ﯥ دا مقﺻد دی او په دا ﮐ ﯥ دا .بايد
ووايم چه نن په دنيا ﮐ ﯥ له يوې خوا سخت روحﻲ امراض او اجتماعی مفاسد ليدل ﮐيږي او
له بلﯥ خوا د پوهانو هلﯥ او لﯥ قابل ترحم معلوميږي.
بيا هم نا اميدي په ﮐار نده او دومره بايد مﺄيوسه نشو چه د بشر د سعادت د پاره به هي نکړو
او دا که چه قدرت د هر انسان به خ ه او سرشت ﮐ ﯥ متضادې قواوې تخليق ﮐړې دي.
هو! بخل ،حسد ،حرص ،ﮐينه  ،ظلم ،تعدي ،غدر ،خيانت او داسﯥ نور علمﻲ ،اخﻼقﻲ،
اجتماعﻲ ،ادبﻲ ،او سياسﻲ مفاسد او خطاوې ﮐه د حضرت انسان ٻنﯥ ترشح او بروز ﮐوي،
لکن ر تيا خبره داده چه په همدا انسان ﮐ ﯥ دا واک ،قوت ،طاقت او ﺻفت هم شته چه د
عاجزانو سره مرسته ﮐوي او دخپل ﻻس ﮐ ه او حاﺻل د خلکو په رفاه او آسايش ﮐ ﯥ
مﺻرفوي او د خلکو د خطاوو ٻنی عفوه لري او دعفوې ٻنﯥ وروسته بيا په ﺻاف زړه
محبت او خدمت ﮐوي.
همدا انسان دی چه د انسان د پاره ئﯥ علمﻲ ،اخﻼقﻲ ،اجتماعﻲ ،ادبﻲ او سياسﻲ ليارې او
پانﮕﯥ پيدا ﮐړي او د تمدن او د اجتماع په برﮐت ئﯥ انسان د وحشت او بربريت ٻنﯥ خﻼص
او په علمﻲ ،فنﻲ ،زراعتﻲ او اقتﺻادي چار و سره ئﯥ د حيات په مستريحو مراحلو او مراتبو
پوه او خبر ﮐړو.
مقﺻد دا چه ﮐه ه هم په انسان ﮐ ﯥ منفﻲ قواوې شته او دا منفﻲ قواوې ﮐله شدت او غليان
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لري او د دنيا هوا تاريکوي ،ليکن د انسان سره لکه چه مخکﯥ مو وويلﯥ ،دا قوت او طاقت
هم شته چه د مثبتو قواو په برﮐت د حيات فضاء ﺻافـوي او د بشر د سعادت د پاره خدمت
ﮐوي.
زما په عقيده چﯥ دبشر حقيقي سعادت به هلته حاصل شي چﯥ ماديت او روحانيت تعادلي
رن قبول کړي.
که دا فکر غلطه دی چﯥ دنيا يوازې د ماديت په اساس قائمه ده او هر ه به په همدې
ک ﯥ دي چه مادي شيان لوړ شي .همدا رن ه دا هم صحيح نه ده چه په د نيا ک ﯥ به
يوازې روحانيت د حيات اساس وي نه بلکه بايد دا دواړه په تعادل سره صورت او اساس
پيدا کړي.
نو پدې اساس د دنيا پوهان دې د ماديت او روحانيت د تعادل د پاره خدمت وکړي او د
روحي او نفسي مهمو امراضو دې په ه شان سره عﻼج او اجتماعي ليار ونﯥ وکړي.

د قهر او غضب عﻼج:
نکه چه ليدل ﮐيږي د دنيا اﮐثرې بﯥ نظم د قهر او غﺻﯥ اثرات دي .نو که د هر ه نه
اول د قهر او غﺻﯥ اساسﻲ چاره په ﮐارده.
قهر او غضب يو داسی نفسانﻲ ﮐيفيت او مرض دی چه په داسﯥ وقت ﮐ ﯥ روح او د بدن
حيوانﻲ قواوې له دننه وجود ٻنﯥ بيرون خوا ته دوتلو حرﮐت او فعاليت او جديت ﮐوي او د
دې رن او مرض سبب او علت د هغه انتقام اخستلو حس دې چه په مغز و ﮐ ﯥ د ﮐومﯥ
موجبﯥ له اثره پيدا شوای دی او ﮐله چه دا قسم حرﮐت او فعاليت زيات قوت او شدت مونده
ﮐړي نو پداسﯥ وخت ﮐ ﯥ دماغ او عﺻاب چه د نفسانﻲ روح د تک او راتک ای دی ديو
تاريک او مظلم دود ٻنﯥ ډک شﻲ او د دغه دود دتاريک له امله د عقل نور په پرده ﮐ ﯥ
واقع شﻲ تر و د فعاليت او ليار وونﯥ ٻنﯥ ولويږي .بايد ووايو چه د غضب د آخرې
مرحلﯥ عﻼج مشکل کاري که ﮐه هر ومره نﺻيحت او منت وشﻲ هغو مره د غضب
اور په اشتعال او لمبو را ﻲ م ر دومره ﮐيدﻻی شﻲ ﮐه غضب ناک سړی په دا وخت
ﮐ ﯥ خپلﯥ وضعی ته تغير ورﮐړي يعنﯥ ناستﯥ ٻنﯥ وﻻړې ته او د وﻻړې ٻنﯥ ناستﯥ
خواته انتقال وﮐړي نو د غضب شدت اوتيزی به يی ه لږشﻲ.
وايي:
ﮐه دغضب په وخت ﮐ ﯥ سړی يخﯥ اوبه وسکﻲ او يا ويده شﻲ غضب به ئﯥ تخفيف پيدا
ﮐړي.
دا بايد په يادولرو چه مزاجونه د غضب په وخت ﮐ ﯥ په لور ډوله دي.
 -1ينی مزاجونه ﮐبريتﻲ ﺻفت لري چه د لـږ ه واقعﯥ په اثر اور اخلﻲ.
 -2ٻنﯥ بيا د وچ لرﮔيو په شانﯥ په اشتعال ﮐ ﯥ د ﮐبريت ٻنﯥ بطﻲ وي.
 -3ٻنﯥ د غوړيو غوندې چه اول اور نه اخلﻲ او ﮐه اخلﻲ نو بيا لمبﯥ وهﻲ.
 -4ٻنﯥ خلک بيا په ډيرې سخت قار ﮐيـږي او چه په قار شﻲ نوبيا بالکل انفﻼق ﮐوي.
همدا وجه ده چه د غضب د لورم قسم ٻنﯥ رسول اﮐرم ﺻلی ﷲ عليه وسلم خلک ويرولﻲ
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دي .فرما يﻲ » اياکم و غضب الحليم « دحليم سړي د قهر ٻنﯥ وويريږي.
په حديث شريف ﮐ ﯥ راغلﻲ چه بنی آدمان په غضب ﮐ ﯥ لور طبقﯥ دي.
 -1غرده په قاريږي او غرده د قهر ٻنﯥ ﮐر ﻲ.
 -2وروسته په قاريږي او غرده منحرف ﮐيږي.
 -3وروسته په قاريږي او وروسته د قهر ٻنﻲ اوړي.
 -4غرده په قاريږي او ډير وروسته د قار ٻنﯥ خﻼﺻيږي.
بهتر خلک هغه ﮐسان دي چه د دوهم قسم ٻنﯥ وي او بد ترين د خلکو هغه خلک دي چه د
آخر قسم ٻنﯥ وي.
امام غزالي رحمت ﷲ عليه فرمايي:
د دی له امله چه غضب داعتدال دحد ٻنﯥ سړی باسﻲ نو که د قدرت خاوند ته په ﮐار ده
چه غضب په وخت ﮐﯥ دې په چا د عقوبت او امر نه ﺻادروي .او دا که نه چه د غضب
په اثر د عدالت د اندازی ٻنﯥ تجاوز وﮐړي همداوجه وه چه اميرالمؤمنين حضرت عمر بن
خطاب )رض( يو ور ی يو مست په مسکراتو نيشه سړی وليد .وې غو تل چه په درو
ئﯥ ووهﻲ مﮕر هغه چه دا وضعيت حس ﮐړو نو په ﮐن لو ئﯥ پيل وﮐړه همغه وه چه
حضرت عمر فاروق )رض( ورته سزا ورنه ﮐړه .وې ويلﯥ زه ده په قهـر او غضب
راوستلم نو ﮐه په درو ئﯥ ووهم ،احتمال لري چه د قهر او غضب له امله به ئﯥ ووهم ،نه د
خدای لپاره.
يو ورځ ﮐوم مجرم سړي د حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمت ﷲ عليه په حضور د بﯥ
ادب په قواره خبرې وﮐړې .عمر بن عبدالعزيز وويلﯥ ﮐه په قهر ﮐړای دې نه وای ،نو په
عقاب ﮐړاې به مﯥ وې.
اوس به رايشو ديته چه غضب او قهر د اسبابو او عللو له مخو تحليل ﮐړو تر و د هرسبب
په مناسبت عﻼج و اﺻﻼحات وشﻲ.

نکه چه ليدل کيـږي د غضب اسباب لس دي:
) (١خپل ان ليدل
) (٢فخر ﮐول
) (٣په خبرو ﮐ ﯥ تيزي
) (۴په خبره ﮐ ﯥ ينکيدل او مخالفت
) (۵وﮐﯥ
) (۶تکبر
) (٧استهزاء او پر بل خندل
) (٨غدر او خيانت
) (٩دانتقام په ﺻورت ﮐ ﯥ ظلم ﮐول
) (١٠و شيا نو پسﯥ افراطﻲ ه ه.
او ﮐوم هغه عواقب چه د غضب خه وروسته پيدا ﮐيږي اوه دي.
) (1پ ٻمانﻲ
5

) (٢د انتقام او بدلﯥ اخستلو ٻنﯥ ويره چه يا به ئﯥ په دنيا اخلﻲ او يا به ئﯥ په
آخرت ﮐ ﯥ
) (٣د دوستانو د منﻲ
) (۴د اراذلو استهـزاء
) (۵د د منانو خو ﻲ
) (۶د قهر ينﯥ وروسته د مزاج تغير
) (٧د غضب په حالت ﮐ ﯥ درد او تکليف
حقيقت دا دی چه غضب د يو ساعت ليونتوب دی.
حکماء وائﻲ د غضب ناﮐو خلکو مزاج د اعتدال نﯥ زيات حرارت خوا ته مايل وي او ﮐه دا
قسم مزاج دوام وﮐړي نو يو قسم جنون ترې پـيـ يـږي چه هغه ته د اطباء و په اﺻطﻼح ﮐ ﯥ
سبعي ) د درنده انو( جنون وائﻲ.
حضرت علﻲ ﮐرم ﷲ وجهه فرمائﻲ تيزي ) يعنﯥ غضب( د جنون له اقسامو ٻنﯥ ده ﮐه
غضب ناﮐه سړی پ يمانه نه شﻲ حتما ً به دا جنون محکم شوای وي او د زيات غضب په اثر
داسﯥ هم ﮐيږي چه ﮐله روح د انقباض په اثر باندې سخت حرﮐت ﮐوي او پدې اثر احتمال
لري زړه چه د حيوانﻲ روح منبع دی خالﻲ پاتﯥ شﻲ او ﮐوم هغه روح چه زړه ٻنﯥ اعضاو
ته رسيـږي او په هغه سره د انسان نورم را ﻲ ،قطع ﮐيږي او داسﯥ هم ﮐله ﮐيږي چه د
غضب د حرارت به اثر د روح جوهـر سوزي او يو نا اپه سړی مري.
او ﮐله داسﯥ هم ﮐيـږي چه ﮐوم هغه اخﻼطه چه د بدن د قـوام د پاره زيات ضرورت لري
وسوزي او رديه امراض ترينه ييداشی او دوخت په تيريدو دهﻼﮐت موجب ـر ﻲ.
بايد ومنو چه د غضب مرض سخت مرض دی نو که ﮐله چه حضرت ابو هريره رضی ﷲ
تعالی عنه د حضرت محمد ﺻلی ﷲ عليه وسلم ٻنی د نﺻيحت غو تـنه وﮐړه:
رسول ﺻلی ﷲ عليه وسلم په درې واری وويل چه د غضب ٻنﯥ ان وساتﻲ.
د ﺻحابه و ٻنﯥ يو د حضرت محمد مﺻطفی ﺻلی ﷲ عليه وسلم حضور ته راغی ،پو تنه
ئﯥ وﮐړه چه دين ه شی دی:
رسول ﺻلی ﷲ عليه وسلم ورته په واب ﮐ ﯥ و فرمايل چه دين ه خوی دی .دا سړي بيا د
رسول ﷲ ﺻلی ﷲ وسلم ﻲ خواته راغی او همدا پو تنه ئﯥ وﮐړه .حضرت محمد ﺻلی ﷲ
عليه وسلم ورته همدا واب وويلﯥ .په بل ﮐرت دی د رسول ﺻلی ﷲ عليه وسلم د چپ پلوه
راغی او همدا پوشتنه وﮐړه او همدا جواب ئﯥ واوريد.
په لورم ﮐرته د رسول ﺻلی ﷲ عليه وسلم د وروسته ٻنی راغی او پو تنه ئﯥ وﮐړه چه
دين ه شی دی؟ رسول ﺻلی ﷲ عليه وسلم مخ ور وا ړولو او وې ويلﯥ نه پوهيـږي؟ دين دا
دی چه په غضب او قهر نه شﻲ.
په قرآن پاک ﮐ ﯥ راغلﻲ » :والکاظمين الغيظو العافين عن الناس « د خلکونه غضب عﻼج
لکه د نورو امراضو په شانﯥ د اسبابو په دفع ﮐولو او محوه ﮐولو را ﻲ نو که دا دی چه مونږ
ﻻندې ډول د مخکينيو لسو اسبابو په قلع او قمع ﮐ ﯥ په کاره او واضح ډول بيان ته ادامه
ورﮐوو.
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 - 1ﮐه غضب د خپل ان د ليدلو نﯥ وي يعنﯥ دا چه سړيته خپل ان مجمع د فضائلو
کاره شﻲ او د نور چا اوﺻاف او محا مد ئﯥ » نيک خﺻلتونه « هي په نظر ورنه شﻲ
نو عﻼمه به ئﯥ دا وي چه دا رن خلک په خپل ان په ماحول ﮐ ﯥ مستغرق وي او چه
لږ وک د ده رضا ٻنی تخلف وﮐړي په قهر او غضب ﮐيږي به.
ددا ډول او قسم روحﻲ مرض د پاره پوهانو په دا ډول عﻼج ودﻻی دی .دا رن ه خلک
دې لطفا ً زغرده خپلو معائبو او نواقﺻو ته يرشﻲ او لږ دا په فکر ﮐ ﯥ راولﻲ چﯥ
هي وک د نواقﺻو نﯥ خالﻲ نه دي او انسان د نقﺻان ٻنﯥ مخلص نه لري .او هميش دې
دا په فکر ﮐ ﯥ راولﻲ چه حکيم حقيقﻲ يو زره د موجودا تو ٻنﯥ بﯥ د ﮐومﯥ فائدې نه دي
پيدا ﮐړي او دا هر موجود چه مونږ ئﯥ ﮔورود حکمت له امله پيدا شوي نو په دا وخت ﮐ ﯥ
به سړي ته دا په فکر ﮐ ﯥ ورشﻲ چه په هر موجود ﮐ ﯥ يو ﮐمال او حکمت شته دی چه په
نورو ﮐ ﯥ به شايد نوی .اويا به په نورونه پوره ﮐيږي .هو د عالم په نظام ﮐ ﯥ هر موجود
د موجوداتو دخل لري.
 -٢ﮐه غضب او قهر د فخر ﮐولو ٻنﯥ پيدا شوي وي يعنﯥ دا چﯥ سړی په خپل ان باندې
فخر ﮐوی او ددې فخر سره چه وک مﺻادم وﮐ ﻲ نود غضب مواد ئﯥ په جوش راشﻲ په
داسﯥ وخت بايد د ارنﮕه فکر وﮐړای شﻲ چه پر دنيا فخر ﮐول خو يا د مال او يا دجمال او
ياد نسب او يا د جاه له امله وي او په داسﯥ شيانو باندی فخر ﮐول دعاقل او پوه سړي او
انسان ﮐار ندی که چه مال نن شته او سبا نشته او هر وک ئﯥ لري .جمال او ايست
خوهم باقی او دايم ندی ملکه د مزاج په بد ليدو او د مرض په عارض سره ډير ايسته
رنﮕونه تور ﮐودی ﮔر ﻲ نسبت هم د فخر ﮐولو ﻻيق ندي که:

هغه ناوی چه په ان ايسته نوي
ه په کار لري ايست د مور اونيا
او ﮐه يو وک داسﯥ جناب ته چه يوا ﯥ په پﻼر او نيکه نازيـږي ووائﻲ :آشنا دا ﺻفت
خو د ستا ﺻفت ندی دا خودې دپﻼر او نيکه ﺻفت دی ،نه پوهيږم به په جواب ﮐ ﯥ ه
ووائﻲ او ﮐه فرضا ً پﻼر او نيکه ئﯥ حاضر شﻲ او ووائﻲ چه دا ما ﺻفت دی ستا ﺻفت
ندی ،نو وی به ه وﮐړي؟ او ﮐيږي چﯥ د ده د پﻼر او نيکه هم ولﻲ دده د پﻼر او
نيکه ٻنﯥ هم په ه اوﺻافو ﮐ ﯥ زيات وي نو عاقل او پوه سړی ته هي دا نه ايﻲ چه
د بل چا په ﺻفت ونازيږي بلکه ﮐه وک واقعا ً د فخر دعوه لري نو خپل ان دې ه
ﮐړي که خپل لـږ ﺻفت د پﻼر او نيکه د ډير ﺻفت نه زيات قيمت لري .يو عربﻲ
شاعر وايﻲ:

انا افتخرتُ باباء معنوا سلفا  +قلناصدقت ولکن بئسما ولد وا
ﮐه ته په هغه پلرونو چه مخکﯥ تيرشوي فخر ﮐوې نو مونږ وايو چه ر تيا د ستا پلرونه ه
خلک وو لکن نا اهله يﯥ يـږ ولﻲ دي.
حضرت رسول ﺻلی ﷲ عليه وسلم فرمايﻲ» ﻻتﺄتونی بانسابکم و أتونی اعمالکم « ماته
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په انسابو خپلو مه را ﺊ بلکه په اعمالو خپلو سره رايشﺊ .يعنﯥ زما په نزد د انسابو قيمت
نشته بلکه داعمالو قيمت دې حضرت علی ﮐرم ﷲ وجهه په يو قطعه شعر سره فرمايﻲ:
انا ابن نفسی وکنيتی ادبی  +من عجم کنت او من العرب
آن الفتی من يقول ها اناذ  +ليس الفتی من يقول کان ابی
وايﻲ زه وی د خپل ان يم او ﮐنيه زما ادب دی .فرق نه ﮐوي ﮐه د عربو ٻنی يم او ﮐه
عجمو او دا که چه سړی هغه دی چه ووايﻲ زه داسﯥ او داسﯥ يم .هو هغه سړی ﮐامل ندی
چه وايﻲ پﻼر مﯥ داسﯥ او داسﯥ.
حکايت دی چه د يونان ﮐوم يو رئيس په يو غﻼم باندې فخر ﮐولو غﻼم ورته وويلﯥ چه ﮐه دا
فخر دې ددې و ﮐاليو د اغستلو له امله وي نو دا ﺻفت خو د ﮐاليو دی د ستا نه دی .او ﮐه
په دا د سورلی چاﻻﮐو شيانو باندی فخر ﮐوې دا ﺻفت خو هم د ستا نشو او ﮐه په خپلو پلرو
باندې نازيږې نو د ﺻفت وړخو دې پلرونه شول نه ته .يعنﯥ په خپله ﮐوم ﺻفت نلرې او په
تاﮐﯥ دا ول ﺻفتونه د بل چا دي او ﮐه پلرونه دی خپل ﺻفتونه در نه واخلی په تا ﮐی به ه
پاتی شی؟
داوه د هغه چا عﻼج چه دفخر ﮐولو په مرض مبتﻼ وی  .او ﮐه سره د دی دﮐوم سړی په
خپل ان باندی
د فخر ﮐولو عادت نی زړه نه ﺻبريږی نو دا دی هم واوری:
) ﮐس نه ﮔويد ﮐه دوغ من ترش است( هو .

مشک آن است که خود ببويد  +نه آنکه عطار ﮔويد.
 -3په خبرو ﮐﯥ تيزي لرل يعنﯥ دا چه سړی په خبرو ﮐ ﯥ د مقابل او مخاطب د حقوقو
مراعات نه ساتﻲ او چه د مخاطب له خوا نه په نه منلو سره مخامخ شﻲ نو د قهر او غضب تيل
يﯥ اور اخلﻲ.
 -4په خبرو ﮐ ﯥ ين يدل يعنﯥ دا چه سړی په هره خبر ﮐ ی د ﻻ نسلم په غونډۍ ناست وي
او لکه د ژرې غوندې به حق او ناحق ن تی وي او چه وک يﯥ ه استقبال ونکړي نو يو
وار په غﺻه او عﺻبانيت پيل وﮐړي .ددې دواړو اسبابو عﻼج دادی چه سړی دې بايد په دا
پوه شﻲ چه دا ډول ﺻفت او عادت د محبت او الفت سلسله قطع ﮐوﻻی شﻲ او قطع ﮐوي او
د وحدت او اتفاق انحﻼل راولﻲ دا دواړه خﺻلته د انتظام د عالم د پاره مضر دي او زيات
مفاسد لري.
سړی د هـر چاپه انظاروﮐﯥ مستبد او سر زوری معرفﻲ ﮐوي او هي ﮐله به په خپل مطلب
نه بريالی ﮐيـږي .سړی بايد فکر وﮐړي چﯥ خبرې او جنک سره فرق لري او په خبرو ﮐﯥ
مطابقت د مقتضی د حال سره ضروري ده .دغه خبره د پوهانو په نزد زيات قيمت لري.
هو خبره دا نده چﯥ هر ه به سړی وايﻲ خواه ومنل شوه او ﮐه نه هو هر ه انته لياره لري
او هر ه دپاره ﺻورت په ﮐاردی دا بده نده چﯥ سړی په خبرو ﮐﯥ ﮐله بل ته ان تسليم
ﮐړي بلکه دا بده ده چﯥ د خبرو نﯥ خواشنی پيدا شﻲ او بد تاثيروﮐړی.
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 - 5وقﯥ ﮐول يعنﯥ دا چﯥ سړی په وقو او تقالو ﮐﯥ د حد نﯥ تجاوز وﮐړي او د ادب
مراعات او روا او ناروا لحاظ ونه ساتﻲ.
دا ِقسم وقﯥ بدې دي هو وقﯥ چﯥ په ﮐﯥ ناروا او تجاوز د اندازې نﯥ نوې بدې ندي.
ليکن داسی وقﯥ چﯥ سړی به په هي شﻲ بند او وازنوی بد عواقب لـری ډير ﮐرته داسﯥ پي ه
شوې چﯥ اول وقه وي بيا پ اقه شﻲ او يو تر بله سره ﻻسونه واچوي او د منﻲ ترې جوړې
شﻲ زه په دا ﮐی زيات تجربه لرم او ډير داسﯥ وقايع مﯥ ليدلﯥ چﯥ دبي ايه وقو په اثر د
مرګ او خون خونی ﺻحنه جوړه شوی ده او ﻻ ترننه پورې يﯥ روغه نده موندلﯥ.
ه دا نو ولﯥ او په ه نو بايد دا ﻻزمه ده چﯥ سړی ه د خولﯥ نﯥ ﮐاږي د عقل او فکر په
سندان يﯥ داسﯥ و کوي چﯥ غل او غش هي په ﮐﯥ پاتﯥ نه شﻲ هو زړه ته هر ه را ﻲ او په
فکر هر ه تيريږي لکن هر ه د ويلو نه وي او نه هر ه د خو ی وړﮐر ﻲ.
وقه خو سړی د دی د پاره ﮐوي چﯥ خپله او بل پرې خوښ شﻲ نه دا چﯥ دی او بل پرې خفه
او ملول شﻲ .ﮐه د سړي په وقوﮐﯥ غرض دا وي چﯥ خپله خوله وينجه ﮐړي .نو د وقو د
پاره حاجت نشته زما ورته اجازه ده چﯥ هميش دې خوله وينجه ونيسﻲ.
او ﮐه وقو ﮐﯥ مقﺻد دا وې چﯥ دبل او ان خسته توب او خفکان پرې لرې ﮐړي نوبايد د بل
دحقوقو مراعات او لحاظ په خاطر ﮐﯥ ولري داسﯥ ه د عقل او فکر په قوت او لطافت سره
ووايﻲ چﯥ د درد دواء او خسته توب يﯥ په خو ی بدل شﻲ.
وقﯥ او مسخرې فرق لري لکن ينﯥ خلک د وقو په دعوا د وقو نﯥ مسخرې جوړوي او
په مجلس ﮐﯥ ٻنﯥ خلک د مجلس د اشتراک ٻنﯥ پ يمانه ﮐړي او ديته ئﯥ اماده ﮐړي ﮐه د
طاقت او حوﺻلﯥ نﯥ پوره شﻲ نو بالمثل جواب ووايﻲ او يا لـړايﻲ ترينه جوړه ﮐړي او د
خوند په شخوند بدل ﮐاندي او يو دماتم اجتماع ترينه پيدا شﻲ.
 - 6تکبر يعنﯥ دا چﯥ سړی په خوله ددې دعواء ﮐوي چﯥ زه د بل نﯥ زيات يم ﮐه ه هم
په زړه ﮐﯥ ددې معتقد وی او ﮐه نه په ما بين د تکبر او ان ليدلو ﮐﯥ )غضب ( چﯥ په اوله
ماده ﮐﯥ تير شو فرق دادی چﯥ په غضب ﮐﯥ سړی په دې عقيدې وی چه زه د بل نی
زيات يم او په تکبر ﮐﯥ دعوا وې ﮐه ه هم په زړه ﮐﯥ ددی عقيده ونه لري چﯥ د بل نﯥ
زيات يم د تکبر د دعواء مدعيان هر ه غواړی چی د دوی په خو ه وشی نو چی يی طبعيت
مراعات يی ونه شی بيا نو په غضب او قهر ﻻس پوری ﮐړی .اوﻻً ان هم مﻼمت نه
حسابوي او بل ﮐه ه هم معﺻوم وی مﻼمت ﮐ ﻲ او دی ته فکر نکوی چی شيطان ﮐبر وﮐړو
چی په لعنت شو.
هو ﮐبر د ﷲ جل جﻼله او د غنﻲ ذات ﺻفت دی او بنده چﯥ سراسر محتاج او حيران او فقير
ﻻس په دوعا او تمنا دی ورته نه ايﻲ چﯥ تکبر وﮐړي او ان د بـل ورور او عزيز نﯥ
لوړ وﮐ ﻲ او د شيطان په ﺻفت موﺻوف شﻲ .په حديث قدسی ﮐﯥ راغلﻲ:
عن أبﻲ هريرة قال :قال رسول ﷲ  -ﺻلى ﷲ عليه وسلم» :الكبرياء ردائي  ،والعظمة إزاري
 ،فمن نازعني واحدا ً منهما قذفته في النار« ) الحديث أﺻله فﻲ ﺻحيح مسلم وأخرجه
اﻹمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبا نفﻲ ﺻحيحه وغيرهم ﺻححه اﻷلبانﻲ .
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ﷲ پاک فرمايي:
ﮐبر يعنﯥ غنا او بﯥ پروايﻲ زما ادر دی او عظمت زما پرتوک يعنﯥ تاثـيـر ﻻندې دي
وک چﯥ زما سره دا دواړه ﺻفـتو ﮐﯥ مقابله وﮐړي خپل اورته به ئﯥ داخل ﮐړم.
توبه نعوذبا  ،ﷲ پاک دې سړي ته ددې دواړه ﺻفتو نﯥ نجات ورﮐړي .په حديث شريف
ﮐﯥ راغلﻲ چﯥ متکبر خلک به په ورځ د قيامت ﮐﯥ په ﺻورت د وړو او ضعيفـو ميـږتـنـو
جمع ﮐيـږي.
 -7استهزاء او په بـل خندل يعنﯥ دا چﯥ سړيته د بل عـزت په ذليله سترﮔه کاره شﻲ او
په مجلس ﮐﯥ د هغه په حضور او يا بالغياب مسخرې ور پورې ﮐوي .دا ﺻفت اﮐثره د
هغه خلکو وظيفه ده چﯥ خلک پـرې خندوي او دا ﮐار يو نوعه ﮐمال خپل ﻲ او هميش په
دا وسيله سره غواړي چﯥ د خلکو توجه انته جلب ﮐړي چﯥ د مقتدرو او دبډايانو الطاف
او پير وينه پرې وشﻲ.
دا رن ه رذيل خوی له يوی خوا د بل خفکان موجب ر ﻲ او له بلﯥ خوا ﮐه مقابل ورته
جواب ورﮐړي د ده دغضب او قهر عامل ر ﻲ.
دا رن خلک بايد فکر وﮐړي چﯥ داسﯥ اخﻼق د انسان ﺻفت او ﮐمال نه ﮐر ﻲ .سړی بايد
چﯥ په ﮐمال او علم او فضل سره د خلکو په زړه ﮐﯥ ان ای ﮐړي نه په مسخرو او
استهـ زاء سره او په علم او فضل او ﮐمال او ﮐار سره خپل رزق او روزی حاﺻله ﮐړي نه
په دا قبيح ﺻفت سره.
په حديث شريف ﮐﯥ راغلﻲ چﯥ په ورځ د قيامت ﮐﯥ به استهزاء ﮐونکﻲ دروازې د جنت ته
وغو تل شﻲ ﮐله چﯥ دوی هلته ورمنډې ﮐړي .دروازې به پرې وتړل شﻲ ،بيا به د بلی
دروازې له خوا نﯥ وغـو تـل شﻲ ،بيا چﯥ هلته ورمنډې ﮐړي ،هغه به هم پری وتړل شﻲ
په همدا قسم سره به په دوی په ﺻورت د استهـزاء عذاب نازليـږي.
 - 8غدر او خيانت يعنﯥ دا چی سړی د خلکو سره دغـدر او چل او چانس ژوند ﮐوي او په
عهد او وعدې وﻻړ نه وي غدر او خيانت ﮐه په هر ه ﮐﯥ وي مذموم او قبيح ﺻفت دی.
او په نزد د هي عاقل ه نه کاري .حضرت رسول اﮐرم ﺻلی ﷲ وسلم غدر او خيانت د
منافيقينو د اوصافو نﯥ لی:
فرمايﻲ چﯥ په ورځ د قيامت ﮐﯥ به غدر ﮐونکﻲ د پاره يو مخﺻوص بيرغ وي چﯥ ددې
موقف خلک به ددې بيرغ په اثر خائن او غادر پيژنﻲ.
 -9ظلم ﮐول د انتقام په ﺻورت:

انتقام په درې قسمه دی:
يو هغه دی چﯥ وک د چا وک مړﮐړي او ورثه د هغه دی په مقابل د جنايت ﮐﯥ مړﮐړي،
دی قسم ته قﺻاص وايی .دوهم انتقام هغه دی چﯥ يو سړی ﮐومه بﯥ ادبﻲ وﮐړي او هغه بل
سړی د بﯥ ادبﻲ په اثر دی مړﮐړي .ديته ظلم ﮐول د انتقام په ﺻورت ﮐﯥ وايﻲ دا رن
وضعيت چﯥ سړی د حد نی تجاوز وﮐړي بد دی.
د غضب او قهر سبب ﮐر ﻲ .سړی بايد اول دخلکو دﮔناهونو نﯥ عفوه وﮐړي او په دا
وسيله د لويو اشخاﺻو په حساب ﮐﯥ ان راولﻲ.
10

حضرت رسول ﺻلی ﷲ عليه وسلم فرمايی ».وأحسن إلى من أساء إليك « نيکﻲ ﮐوی د
هغو اشخاﺻو سره چﯥ دستاسو سره بدي ﮐوي.

بدي را بدي سهل باشد جزاء  +اﮔر مردي أحسن الی من اساء
په انتقام ﮐﯥ بايد سړی ډير دقت وﮐړي نه چﯥ ﮐوم بﯥ ناه سړی دل نشی او ﮐه بياورته ه
معلومه شوه هلته بالمثل انتقام جائز لکن عفوه اولی ده په عفوه سره د من دوست ﮐر ﻲ او ﮐه
مقابل عاقل وي دعفوې وضعيت ورته د انتقام نه سخت تماميـږي.
لکه چﯥ يو عاقل سړي ويلﻲ » رحم اﻻعداء اشد من جفوه اﻻ احباء « رحم او عفوه د
د منانو ته سخته تماميـږي د جفاء د دوستانو نﯥ.
 -10رغبت په طلب دنفائيسو مالونه ﮐﯥ دا چﯥ د سړی محبوب او مطلوب هميش همدا وي چﯥ
ﮐوم ه شی او نادر مال چﯥ چيرته وې ما دې وي او ﮐه لري ئﯥ نو محبت د هغه ئﯥ دزړه
نﯥ چارپيروي .دا قسم ﺻفت هم بد دی که ﮐه چيرې داسﯥ خلکو ته مطلو ب ﻻس ته نه
ور ﻲ او يا يﯥ له ﻻسه نﯥ ﻲ نو په غضب او قهر وی او چ ﻲ په چ ﻲ به خفه وي په
ﺻورت دوجود ﮐﯥ به د ساتنﯥ په غم وي او په نه والی ﮐه به طلب او ﮐشش په درد مبتﻼ وي.
نو که سړی بايد چه هي شﻲ باندې زړه ونه تړي او نه هي شی سوا د دين او ايمان او
انسانيت او خدمت عامه نﯥ د زړه د تړلو وړ و ﻲ .حکايت دی چﯥ ﮐوم پاچا ته چا ﮐومه
بلوري قبه چﯥ ډير زياته ﺻفا وه او مهندسانو په ﮐﯥ د فـن د اﺻولو سره سم ول ﮐمال ظاهر
ﮐړي وو .د تحفﯥ په قسم را وړه دا قبه د پا چا ډيره خو ه شوه او زړه يﯥ پرې ورﮐړه هميش
به يﯥ ددې په ليدلو خو ﻲ ﮐوله او په خپلو مخﺻوﺻه خزانه ﮐﯥ ئﯥ ساتلﯥ وه .تقدير دا وﮐړه
چی قبه تلف شوه او دعدم په ميدان ﮐﯥ محوه ،پاچا د دې واقعﯥ د پي يدو نﯥ سخت په غم شو
او هميش په فکر او سودا مبتﻼ شو ﮐه ه هم اراﮐينو د دولت به ه نفيس جواهراولعلونه د ده
په حضور ﮐﯥ راوړل لکن دده به پرې تسلﯥ نه راتله او دقبﯥ په ياد او غم ﮐﯥ اخر مجنون او
ليونی شو او د مملکت انتظام او هستی او موجوديت ئﯥ له ﻻسه ﻻړو داؤ د زړه ور ﮐولو حال
او په نفيسو شيانو باندی زړه بايلل چﯥ نتيجه او اخردا شو .نو سړی بايد چﯥ په هر ﮐار ﮐﯥ د
اعتدال نﯥ ﮐار واخلﻲ او په معتد له ليار روان شی هرچا ﮐه داعتدال په لباس ان ملبس ﮐړو
او داعتدال نﯥ ئﯥ ﮐارواخيست ،ﺻبر او حوﺻله او استقامت يﯥ دﻻس نﯥ ورنکړه نو د
غضب د مسمومو زهر نﯥ به نجات مونده ﮐړي .دا چﯥ نﯥ خلک وايﻲ چﯥ شدت او غضب
د رجوليت او انسانيت بنسټ دی .دا هلته چه ﮐوم شرعﻲ او افتخاري سعادت ﮐه شدت او
غضب ونکړي ،محوه ﮐيږي او بﯥ دغضب او شدت نﯥ په بلی لياره د مقﺻد حﺻول
متﺻور نوي .نو هلته حق دا دی ﮐه په غضب سره ﮐار ﮐيدلو ه دی .حضرت رسول ﺻلی
ﷲ عليه وسلم فرمايﻲ:
دحلم ،تحمل او حوﺻلی په ﺻفت موﺻوف ؤو .په مقابل د شدائدو ﮐ ﯥ به ئﯥ حوﺻله او
استقامت ﮐولو تر و د ﮐفارو له خوا په جن سره مجبور شوی ندی جن ئﯥ ندی خوښ
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ﮐړی .فرمائيل به يﯥ چﯥ زړه ورترين او شجاع ترين دشجاعانو هغه شخص دی چﯥ په حال د
غضب ﮐﯥ د خپل نفس مالک وي.
رسول ﺻلی ﷲ عليه وسلم د يوې غـزا ) تبوک ( نﯥ وﮐر يده ،ﺻحابه ) رض ﷲ تعالی
عنهم اجمعين( ته يﯥ و فرمايـل » رجعنا من الجهاد اﻷصغر  ،إلي الجهاد اﻷكبر « وايﻲ مونږ
وﮐر يدلو د وړوﮐﻲ غزا نﯥ يعنﯥ د ﮐفارو د مقابلﯥ نه لويﯥ غزا ته هغه د نفس سره غزا او
مقابله ده.
د نفس غزا ته حضرت که لويه غـزا ويلﯥ چﯥ نفس ﮐله اﺻﻼح شﻲ نو هر ه اﺻﻼح
ﮐيدونکﻲ دي .همدا وجه ده چﯥ رسول ﺻلی ﷲ عليه وسلم فرمايی » اعـدی عدوک نفسک
التی بين جنبيک « ) د من ترين د د منانو د سړي نفس دی چﯥ په ما بين د دواړو ډو ډو
دانسان ﮐﯥ ای لري(.
نﯥ ﮐم عقله خلک په عاجزو حيواناتو او مرغانو هم قاريږي او بلکه په بﯥ روحه أشيا ُء باندې
هم ډير ليدل شوي چﯥ په غضب را ﯥ .لکه مثﻶ چﯥ پ ه يﯥ په لو ه او ډبره باندې ولږيږي نو
په لو ه او ډبره باندې په قاريـږي .دا قسم خلکو ته به سړی ه وايﻲ؟ دا رن ه اشخاص اﮐثره
په ورورو ﮐﯥ پيدا ﮐيږي او په بﯥ عقله او بﯥ مغزه خلکو ﮐﯥ زيات ليدل شوي.
هـو :ماه نورمی فشاند و س بان ميزند  +س را بپرس خشم توبا ماهتاب چيست؟
په و او زړو او وړو او مريضانو ﮐﯥ هم دا رن اوﺻاف موندلی شی چﯥ بﯥ موجبه په
قاريږي ،لکن هغی قابل المراعات دي.
حريص او بخيل نﯥ هم چﯥ ه ضايع او مﺻرف شﻲ چ ﻲ پ ﻲ قهر او غضب ور ﻲ .لکن
خدای دې ورته هدايت ورﮐړي.
خلص عواقب د غضب او قهردادي چﯥ د بدن او وجود د پاره زهر قاتل د انسانيت او سړيتوب
لپاره مضر دی .غضب او قهر د ﺻداقت او اعتماد له يوی خوا پورته ﮐوی او له بلی خوا د
ندامت او پ يمانی موجب ﮐر ی .
پوه خلک اغماض اﮐرام او عفوه د ان سره ﻻزمه او ملزمه ﮐر وي په تاريخ ﮐﯥ چﯥ سړی
د نوابغو خلکو په سوانحو او ژوندليک ستر ﯥ اچوي نو هلته په ﮐﯥ ضرور سړی د هغوی
حلم او حوﺻله ،ﺻبر او استقامت په پوره پيمانﯥ سره موندﻻی شﻲ.
هو وايﻲ ﮐوم مجرم سړی د اسکندر په حضور راوستول شو ،اسکندر په مقابل دده د جرم
ﮐﯥ دعفوې نﯥ ﮐار واخيستلو.
هو شايد دا به داسﯥ ﮔناه او جرم وه چﯥ د شخﺻيت د اسکندر پورې به يﯥ تعلق درلود او يا
به په عفوې سره دبل چا حقوق نه تلفيدل ،مقﺻد دا چﯥ اسکندر عفوه وﮐړه په دا مجلس ﮐﯥ
دربارد يو معزيزينو ورته وويلﯥ چﯥ ﮐه ته زه وی ،نو به مﯥ مړﮐړی وه .اسکندر ورته په
واب ﮐﯥ وويلﯥ چﯥ ته زه نه يم نو که يﯥ عفو ﮐوم او نه يﯥ مړﮐوم.

د زړه سوړ والی:
انسان ته د ژوندانه په مد او جزر ﮐﯥ رن ارن پي ﯥ په مخ ور ﻲ چﯥ په دا پي و ﮐﯥ سړی
او تودی په يو قسم او بل قسم محروميتونه هم شته د فکر خرابﻲ د اندامونو درد حياتﻲ
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مشکﻼت خﻼف الغرض او توقع شيان دا ول چﯥ سره يو ای شﻲ نو په ينو انسانانو باندې
د زړه د سوړوا لی مرض طاری ﮐوي او دا هم د زړه د سوړوالی د مرض او رن په متعلق
ﮐﯥ دحکماؤ لخوا تشخيص شوی.
ﮐله چﯥ ضعف د بدن د ﮐومﯥ موجبﯥ له امله پيښ شﻲ او برودت د بدن په قواو باندی استيﻼ پيدا
ﮐړي نو دا وخت هم د زړه سوړوالی پيدا ﮐوي .د دې مرض د عﻼج د پاره د روحی او نفسﻲ
امراضو اطباؤ دا رن دوا تعين او تشخيص ﮐړی.
وايی ﮐه د زړه د سوړ والی مرض د دينوی او حياتی مشکﻼت له امله وی نو دعقل اومغز خلک
دې يو وار د دنيا په تاريخ او د روز ﮔار په ﮔردش ﮐوم چﯥ په ﮐﯥ انسانان پّه مختلفو اقسامو
ژوند ﮐوي نظر واچوي نودا وخت به ورته معلومه شﻲ چﯥ په دنيا ﮐﯥ رن ارن يټ او ج
خلک دواړه ليدل ﮐيږي.
وک د جواري او وربشو د ډوډۍ په ارمان دي او پـيـوندی جا مﯥ هم ورته نرسيـږي او وک
په پوﻻو)پلو( او په وري مينو جامو هم ﮐبـر لري.
وروسته د داسی معلوماتو نﯥ هغه سړی د معقول فکر خاوند دی چﯥ دزړه داطمينان د پاره
واړه او يټ خلک د نظر ﻻندې نيسﻲ او د ﮐار او فعاليت د پاره دومره جديت او سعيه ﮐوي چﯥ
هي ﮐله خپل عزيز حيات په لهو او عبث نه تير وي.
معنی په حرﮐت او تپش ﮐﯥ ﮔوري او د سعادت اميد په ﮐار او عمل ﮐﯥ
د ژوند او د حيات
ٰ
وينﻲ.
مقﺻد دا چﯥ پوهان د خپل زړه د سوړ والﻲ د پاره په خپل معقول فکر سره عﻼج ﮐوي او هي
ﮐله دومره تﺄثر اومﺄيوسه نه ﮐيـږي چﯥ د هر ه نﯥ ﻻس واخلﻲ او بﯥ ﻻسه او پ و شﻲ.
او ﮐه د زړه سوړ والی د وجود امراضو په اثر وي يعنﯥ دا چﯥ ﮐله د بدن په عمارت ضعف
طاري شﻲ او د برودت تاثيرات دومره زيات شﻲ چﯥ اخر دسړي نی د زړه واک او طاقت
سلب او د سوړوالی په مرض مبتﻼء شﻲ.
او په ر و ر و سترﮔو هر ه وينﻲ ليکن هي نه ﮐوي د داسﯥ مرض او رن د پاره د مقوی
شيانو خوراک ﻻزم دي او د رمو ماﮐوﻻتو ،ادويه او خوراک ورته په ﮐار دی .
وايﻲ يو وخت منﺻور بن نوح چﯥ والﻲ د خراسان وه په درد د مفاﺻلو اخته شو .د وطن اطباؤ
ﮐه هر ومره عﻼج ﮐولو لکن فايده او نتيجه يﯥ هي نه بـ له آخر د مملکت پوهانو داسﯥ مشوره
وﮐړه چﯥ محمد ذﮐريا )رازي( چﯥ يو ه پوه حکيم دی او زيات په طب ﮐﯥ مهارت لري ودي
غو تل شﻲ چﯥ د پاچا عﻼج وﮐړي.
همغه وه چی د دی مشهور نابغه حکيم پسی نفر وليږل شو ،او نفر يو دا مشهور طبيب د ان
سره روان ﮐړلو ﮐله چﯥ د قلزم درياب تر نکه ورسيدلو نو حکيم ﺻاحب د بحر نﯥ ويريدلو
او د ﮐشتی د سپريدلو نﯥ متنفرو او هي يﯥ ديته ان نشو نيولی چﯥ په ﮐشتی ﮐﯥ دې
سپورشﻲ.
اخر ور سره نفر مجبور شول او د دې پوه حکيم ﻻس او پ ﯥ يﯥ وتړلﯥ او په ﮐشتﯥ ﮐﯥ واچولو
او د بحر نه يﯥ تيرﮐړ .ﮐله چﯥ د پاچا په حضور ﮐﯥ ورسيدلونو ﮐه دا د وخت ﻻيق حکيم هر
ومره تداوی وﮐړه او ی مجربﯥ نسخﯥ يﯥ د پاچا د عﻼج د پاره مستعملﯥ ﮐړې .هي فايده او
13

ثمره يﯥ ونه ب له .اخر محمد ذﮐريا)رازی( منﺻور بن نوح ته وويلی چی ﮐه هر و می د ستا
دبدن د ﺻحت د پاره ډيرې ﯥ دوايﻲ او عميق فکرونه او د طب تجربی په ﮐار واچولی فايده
يﯥ ونکړه .اوس نو يوازې نفسانﻲ او روحانﻲ عﻼج پاتی دی ﮐه پری ه شولی نو ه بوی او
ﮐه نه سخته مﺄيوسی ده.
وروسته د دې نﯥ حکيم مخکﯥ د ان سره يو خط وليکلو او بيا يﯥ امر و ﮐړو چﯥ حمام دې
زيات ﮔرم شﻲ او په حمام ﮐﯥ دې نور هي وک نه وي او بيرون د حمام نه دې يو ه چاﻻک آس
وتړلی شﻲ چﯥ زه پاچا حمام ته بيايم د ده د امر په اثر حمام ه رم شو او حکيم ﺻاحب پاچا د
ان سره حمام ته بوتللو .ﮐله چﯥ پاچا حمام ته داخل شو او د ان په پاک والی بوخت شو دا
وخت حکيم ﺻاحب يوه ه تيره چوړﮐی ور پسی و کله او مخامخ په پاچا ورغی هر ه يﯥ
چﯥ په خولﯥ ورتـلو بد او رد يﯥ پاچا ته وويلی او وې ويلﯥ چﯥ دا تا ورته ويلﻲ و چﯥ زه دې
په داسی ناوړه وضعيت سره د ستا حضور ته راوړی شم چﯥ ﻻس او پـ ﯥ يﯥ را باندې وتړلﯥ
او په ډير حقيـرانه وضعيت سره په ﮐشتﯥ ﮐﯥ واچولی شوم اوس به نو زه د ستا سره ﮔورم په
وﷲ ﮐه دې ژوندی پريږدم او چيرته به را نه خﻼﺻيـږي.
پاچا چﯥ په دا قسم سختی خبرې واوريدلﯥ او په دا قسم وضعيت يﯥ مشاهده ﮐړو ډيرخفه شو او
د مرګ او ژوند ﺻحنﯥ سره يﯥ ان مخامخ وليدلو هـو دا وخت سخت وخت دی.
د سړی د بدن ولﯥ قواوې په هيجان را ﻲ نو که د پاچا هم د بدن قواوې د حمام او د قهر د
حرارت په اثر سخت هيجان پيدا ﮐړو او يو نا اپه د خپل ای نﯥ پا يدلو او سخت زيات د
ويرې قهر ورغی دا وخت نو حکيم ﺻاحب غرده د حمام نﯥ بيرون شو او خط يﯥ يو سړيته
ورﮐړ او ورته يی وويلﯥ چﯥ په موافق د دی خط سره به پاچا د حمام نﯥ غرده را باسﻲ او
ه رن ه چﯥ مﯥ په خط ﮐﯥ ليکلﻲ په هماغه قسم سره به يﯥ عﻼج ﮐوي دا يﯥ وويلﯥ او حکيم
ﺻاحب چاﻻ ﮐه په اس سپورشو او په يو قدم سره يﯥ آس د ار نﯥ وويستلو او د منﺻور د
پاچا يﻲ نﯥ و ت تيده ﮐله چﯥ پاچا د حمام نﯥ په هماغه اﺻولو سره چﯥ حکيم ﺻاحب ليکلی
و خارج ﮐړل شو نو پاچا د وجع المفاﺻل د مرض نﯥ ﺻحت پيدا ﮐړو او په روحﻲ معالجﯥ
سره يﯥ تداوي وشوه وروسته د ﺻحت د ﮐامل والی نﯥ ﮐه هر و پاچا دا نابغه حکيم ته
جوابونه وليـږل چﯥ ته يو ﮐرته راشه حکيم ﺻاحب هي حاضر نشو او په جواب ﮐﯥ ورته
وليکل ﮐه ه هم دستا د ﺻحت په مﺻلحت به مﯥ ﮐومﯥ سختﯥ خبرې ﮐړي وي لکن د پاچا
دقهر نﯥ وروسته د داسﯥ وضعيت پـيـ و دی نه ډاډه ﮐيدل غلطه ده که چﯥ پاچا سره قوت او
طاقت شته او مخه نيول يﯥ ران ﮐار دی .زه نه غواړم چﯥ د ستاسو حضورته درشم او دا که
نه چﯥ د ستا په خيال ﮐﯥ يو ل هغه زما له خوا بد او رد وﮔر ﻲ او په ﮐوم مشکل باندې مﯥ
ﮐکړ ﮐړي.
زما په عقيده چﯥ ر تيا به حکيم ﺻاحب د همدې واهمﯥ له امله بيرته نوی ورغلی او دا که
چﯥ داسﯥ معلوميږي چﯥ دحکيم ﺻاحب وهمﻲ قوت زيات ؤ.
همدا وجه وه چﯥ د ﮐشتی د سوريدلو نﯥ لکه چﯥ مخکﯥ وويل شو هم ويريدولو.
اوس په راشو بيرته خپل اﺻلی مقﺻد ته چﯥ د زړه د سوړ والی د مرض عﻼج دی دا مرض
زيات بد عواقب لري که هر ه د زړه په قوت او حرارت سره ﮐيږي هو زړه رئيس د اعضاؤ
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دی نو ﮐله چﯥ سوړ شﻲ سړی هي نه شﻲ ﮐولی او د غفلت دوران د بدن په هر عضوه باند ی
طاری ﮐيږی.

غفلت
که دې ډير عمر په کار وي غفلت مه کړه
په ويده باندې سل کاله يو زمان دی
» رحمان بابا «
ر تيا خبره دا ده چﯥ غفلت د هغه او ﺻافو نﯥ دی چﯥ په انسان د ډيرو سختو مشکﻼتو او
پريشانيو سره مخامخ ﮐوي.
پوه او ﮐمال ﮐار او عمل شهرت او اعتبار د دنيا او آخرت سعادت او اجتماعﻲ او اخﻼقﻲ او
ادبﻲ او سياسﻲ نهضت دی .ولو ترقياتو او افتخاراتو نٻﯥ سړی يو قلم محروموي.
هـو :ﮐوم هغه اشخاص چﯥ هر ه نﯥ غافله وي ﮐه ه هم سا او روح په ﮐﯥ کته او پورته
ﮐيـږي ليکن په واقع ﮐﯥ دمړو او ياليونو په حساب دی .که چﯥ ژوند د حرﮐت نوم دی او
ژوندی به هميش ﻻس او پ ﯥ خو وی او په خپل ﺻحيح فکر او تعقل به د حياتﻲ مشکﻼتو
سره ﻻس په ريوان او د خپلﯥ جامعﯥ او د وطن دﮐ ﯥ او فايدې د پاره په ه ه لري.
زمونږ دين او شريعت بشرته د سعی ،ﮐار او عمل ،درس او رغبت ورﮐوي او دغفلت او انله
په ﮐنج او ﺻومعه ﮐﯥ ﮐيناستلو او د وخت تيرولو نﯥ نهی او منع ﮐوي .ﷲ جل جﻼله فرمايﻲ
» ليس ﻻ انسان اﻻ ماسعی «د انسان د سعادت ،ترقﻲ او تعالﻲ د پاره هي ﮐوم سبب بﯥ د
سعی او زحمت ﮐاللو نﯥ نشته دی.
معنی ﮐﯥ چﯥ سړی دقت او تعمق ﮐوي نو ددې مطلقﯥ نفی نﯥ چﯥ په
ددې آيت ﮐريمه په
ٰ
ﮐلمه )ليس( سره راغلی دا معلوميـږي چﯥ انسان به هي رن ه افتخارات او نيک مرغی بﯥ د
سعی نﯥ په غفلت سره ﻻس ته نشﻲ راوستلی او د حضرت انسان وظيفه هم داده چﯥ د خپلو
مشکﻼتو دحل د پاره او د حيات د ﺻحنﯥ د لوړوالﯥ او ه توب له امله به د ژوندانه يو دقيقه
اوثانيه بيکاره نه پريږدي.
هو د ژوندانه هر دقيقه او ثانيه د آلماسو نﯥ زيات قيمت لري او د ژوندانه هره ﮐړی د
اجتماعﻲ خدمت د پاره مساعده ده او په ﮐﯥ ﮐيدلی شﻲ چﯥ سړی خپل قلبی روابط دحق پرستی
سره محکم ﮐړي او ناجايزه اقتضاآتو سره په ﮐﯥ مجادله وﮐړي.
سړی بايد خپل قيمتی وخت په لهو او عبث تيرنه ﮐړي ،که د ژوند هره لحظه چﯥ تيره شوه
نو ﻻړه بيرته نه معاديـږی.
همدا وجه ده چﯥ پوهان خپل قيمتﻲ وقت ته زيات اهميت ورﮐوي او په هي ډول غفلت روا نه
ﮐ ﻲ .نن ﮐوم هغه جوامع چﯥ مخ په ترقی روا نی دي .دوی د ژوندانه په معنی او حقيقت پوه
شوي او د غـفـلت سره سخته مجادله ﮐوي او د تنزل اسباب او مبادی او دغفلت علل او مناشی
پيژنی او پوهان يی د تنزل د مرض د تعيين او تشخيص د پاره ﮐار ﮐوي او ددې مهلک مرض
د قلع او قمع د پاره مخ په وړاندی ﻲ.
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هو نن د دنيا پوهان په غافلو اشخاﺻو ﮐﯥ د ﮐار او عمل روح پوﮐوي او استعدادونو په تربيه
او علم او پوهﯥ سره ظهور او بروز راولﻲ.
د غفلت د مجادلﯥ په لړ ﮐﯥ د اسﻼم د تاريخ زرينﯥ پا ﯥ سړي ته د ﮐار او عمل دوا په ياد وي
او په ﮐﯥ د ترقﻲ او تعالﻲ د پاره غټ علت د غفلت سره مجادله وينﻲ.
هو مسلمانانو به ايثار او قربانی د غفلت او جهل په مقابل ﮐﯥ ﮐولی او په ژوندانه ﮐﯥ د دوی
عالﻲ مقﺻد همداوي چﯥ خلک د حقيقت په ر ا منور ﮐړي.
اوس به رايشو ديته چﯥ غفلت ن ه پيدا ﮐيږي؟ د دې دا واب دی چﯥ دا مرض د عياشی او
ان انﻲ او د خدای پاک د هيرولو او په خپل ان غـره ﮐيدلو نﯥ پيدا ﮐيـږي.
که ﮐوم هغه اشخاص چﯥ له اندازې زيات عياش شﻲ او ول فکر يﯥ په خوړلو او اغوستلو
او خوب ﮐولو او د خپل استراحت په شا او خواﮐﯥ مﺻروف وي او ددې غم نکوي چﯥ
بقی پيدا ﮐوي .هلته چﯥ په وطن
خوړل او کل او اغوستل او خوب او استراحت چﯥ دوام او ٰ
ﮐﯥ ه وي او ه پيدا شﻲ او په قوم او وطن او جامعه ﮐﯥ قوت او طاقت د ساتنﯥ موجود
شﻲ او په محيط ﮐﯥ يو تر بله د نورو حيات او ژوند د ان د حيات او ژوند دپاره علت او
سبب و ﻲ او ﮐه با لعکس په يوه جامعه او ولنه ﮐﯥ خلک ول په ان مين او غره وي او
هر چاته خپل عقل ،فکر ،ﮐار ،عمل ،زور ،قوت او طاقت د هر چا نﯥ ه قوي او محکم
کاره ﮐيـږي او نور مخلوق ورته حيوان او اروي معلوم شﻲ نو دلته دا سړی د غفلت په يو
طوفانﻲ بحرﮐﯥ ننو ﻲ او دهﻼﮐت سره مخامخ دی .ﮐه سړی سره د ولو اﺻﻼحاتود خدای
پاک نﯥ غافله شﻲ نو معلوميږي چﯥ دا شخص په واقع ﮐﯥ ه سخت په غافليدودی .هو خپل
ان تری هير دی خپل خالق نه پيژنﻲ حقيقت دا دی چﯥ پوه سړی بايد د دې رن خلکو په
جل او بل تير نه و ﻲ.
پوهان د خپلو تجربو او د تاريخﻲ حقو ،معلوماتو په اثر په پوره يقين او تيقن د داسﯥ خلکو
جل او بل چﯥ د خدای پاک د عبادت نﯥ غافل دی د هﻼک او خسران سره مخامخ وينﻲ د
غفلت سره به اساسی مجادله په ه شانﯥ وشﻲ.
د دې پو تـنﯥ واب زما په عقيده دادی د غفلت سره اساسﻲ مجادله په محکم عزم او پوره
ميـړانﯥ او په اخﻼقﻲ رن او د روحياتو په پيژندنه او د جامعوی امراضو په تشخيص او د
پوهانو په مرسته او ﮐامل ثبات دا ول چﯥ د خدای پاک د ارادې سره يو ای شﻲ هلته نو
سړی ﮐولی شﻲ چﯥ په جامعه ﮐﯥ د حقيقﻲ ژوند روح پو ﮐړي او دغفلت سره اساسﻲ مجادله
وﮐړي.

دحيران والﯥ عﻼج
ﮐله چﯥ سړی په حياتﻲ مشکﻼتو اخته ﮐيـږي او د ژوندانه د پيچلو حقايقو سره مخ په مخ
ﮐيږي نو دا وخت په انسان باندې يو قسم حالت طاري ﮐيږي چﯥ هغه ته حيرت وايﻲ.
لکه مثﻶيو سړی په اقتﺻادي مشکﻼتو اخته وي او د ژوندانه هلﯥ او زلی ئﯥ دا نشﻲ ﮐولﯥ
چﯥ د خپل ﮐور ضروري شيان پوره ﮐړي دا وخت نو دا سړی چورت وهﻲ چﯥ ه وﮐړي.
آه ر تيا په داسﯥ ابتر وخت ﮐﯥ سړی ترهوره شﻲ او مکه ای نه ورﮐوي او اسباب د
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ﮐارورته مهيا نه وي.
هو حقيقت دادی چﯥ ډيرخلک ﮐله چﯥ د ژوندانه په مشکﻼتو اخته شوي دي نو د دوی افکار
دحيرت په طوفانﻲ بحر ﮐﯥ د نجات وسايل نه مونده ﮐوي .همدا وجه ده چﯥ داسﯥ افکار د
سړی په روح باندې فشار راولﻲ او د ژوندانه ړۍ پرې ترخﯥ تيريږي او خوف ددې په ﮐﯥ
شته چﯥ سړی سخت د مرض او جنون سره مخامخ شﻲ.
ددې مرض او رن د عﻼج د پاره پوهان داسﯥ فرمايﻲ:
» په چا ﮐﯥ چﯥ دحيرت د مرض مبادي پيدا شﻲ هلته نو دا په ﮐار ده چﯥ يو لﻲ حقيقت ته
متوجه او په دا عقيدې شﻲ چﯥ ﺻرف په فکر ﮐولو ه نه ﮐيږي تر و د فکر سره ﮐار او
عمل مل ري ونه ﮐړي«.
هو ﮐله چﯥ سړي ته د ﮐار د اقدام دﻻيل متعارض کاره شول نو فکر دې وﮐړي چﯥ ارجح
يﯥ ﮐوم طرف ته دی چﯥ په هماغه خوا ﻻړشﻲ.
ﮐله چﯥ يﯥ په منطقﯥ دﻻيلو خپله او يا د يو پوه دوست په مشوره ليارې د نجات پيدا ﮐړه نو
په هماغه طرف ته دې د ﮐار او عمل مخه ﮐړي او په يو طرف دې پوره زور واچوی او په
تقديري پي و دې هي چورت هم نه خرا بوي او د ان سره دې ووائﻲ چﯥ زما وظيفه خو
ﮐار او عمل دی او دا خو دادی چﯥ د خپلﯥ وسعﯥ سره سم ئﯥ ﮐوم.
البته چﯥ مثبته نتيجه نه ورﮐوي په دا ﮐﯥ به د پاک خدای حکمت وی زه به خپله وظيفه ،ﮐار
اوعمل ته دوام ورﮐوم او په تقديري پـيـ و به دومره فکر نه خرابوم ،چﯥ آخر د بدن او د
وجود عمارت مﯥ خراب او د مرګ او جنون سره مخامخ شم او دا که چﯥ ﷲ پاک رازق
او روزي ورﮐونکی او مشکل خﻼﺻونکی دی ،مقدر اجل په خپلﯥ ني ﯥ سره هرو مرو
رسيږي چﯥ ورنه د خﻼﺻی مخلص نشته.
هو بايد سړی په داسﯥ وخت ﮐﯥ د ان سره ووايﻲ چﯥ زه بايد په خپل ﻻس ان د حيرت په
زهرو مسموم نه ﮐړم .او خپل ﮐار او عمل جديت او فعاليت ته به دوام ورﮐوم.

زه بايد ه وکړم؟
له ﮐوم سړي نﯥ لياره د ﮐار خطاء شوې وه په يو سخت مشکل باندې ل ار او حيران وو چﯥ
ه وﮐړي .آخر يو پوه سړي ته يﯥ مراجعه وﮐړه غو ته يﯥ چﯥ د هغه په مشورې او
استشارې سره د خپل ت لياره معلومه ﮐړي نو يﯥ ورته وويلﯥ چﯥ په ما باندې داسﯥ او
داسﯥ سخته راغلی هر ومره چﯥ فکر وهم هي نه شم معلومولی چﯥ ه بايد وﮐړم؟ غواړم
چﯥ ته را ته په خپل معقول فکر سره دا معلومه ﮐړئ چﯥ زه بايد ه وﮐړم او دا که چﯥ زه
پوهيـږم چﯥ ته پوهيږې تا سره تجربه شته عقل او منطق لرې ته ﮐه ه هم شاړ پاړ کارې
او د عﺻر او زمانﯥ په مود برابرنه يﯥ بيا هم زه تا پيژنم چﯥ ته وک يﯥ او تا سره ومره
د ﮐار او عقل استعداد شته؟ نو که بيا هم عرض ﮐوم او په ډير احترام سره دستاسو د عالﻲ
فکر نﯥ غواړم چﯥ زه بايد ه وﮐړم.
دا پوه فيلسوف وروسته ددې نﯥ چﯥ پوره يو ساعت فکر وهﻲ او ﻻس په تندي م ﻲ او
ﮐله نا ﮐله مکه ره وي او په غا ونو سره خپله وته چيچﻲ مقﺻد دا چﯥ وروسته د يو
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پوره وخت نﯥ په دا ډول واب وايﻲ:
رانه داسﯥ مه وايه او دا پو تنه مه ﮐوه چﯥ زه بايد ه وﮐړم او دا که چﯥ دا ﮐارته يوازې
نه شﯥ ﮐولی ﮐه ه هم ته په يوه ه لياره روان ئﯥ ليکن چﯥ نور در سره نوي او وک دې
مل ري ونه ﮐړي هي نه شﻲ ﮐولی.
د پ تو متل دی » له يوه ﻻسه ک نه و ﻲ« نو ه داده چﯥ داسﯥ پو تـنه وﮐړي چﯥ »زه
بايد ه وﮐړم؟ « او ته بايد ه وﮐړي؟ او هغه بايد ه وﮐړي؟
دا وخت نو ﮐه مادر ته دا درو ودلی شوه چﯥ دا د ستا ﮐار دی او دا زما ،او هغه د هغه ،او
عمل مو پرې وﮐړو ،بيا هر ه ﮐيدلی شﻲ او هر ه آسانه دي .په عالم اسباب ﮐﯥ نن خلکو
داسﯥ ﮐارونه وﮐړل چﯥ پرون هيچا دا منلی نه شوه.
هـو :خلکو وﮐړل نه يوازی تا اوما ،او هغه ،دا که چﯥ قدرت نظام د عالم په اجتماع سره
جوړ ﮐړي او په همدا اجتماع سره به چـليـږي.
ﮐوم هغه جوامع او ولنﯥ چﯥ ومره د اجتماع په اسرارو پوهيدلی نو هغومره د ﮐار په
شواخون پوهيږي او د نن مشکﻼت به يﯥ سبا آسانه وی او سبا به يﯥ بل سبا.
نوای زما زړ يه ! ته په دا مه خفه ﮐيږه چﯥ تا دا ونه ﮐړی شو او په دا سودا ﮐﯥ يﯥ چﯥ د
ناﮐامی علت مﯥ دادی چه زه د ﮐولو لياره نه پيژنم.
نه ته د ﮐولو لياره پيژنﺊ او تا سره د ﮐولو آرزو هم شته.
ليکن دومره ده چﯥ ته غواړې چﯥ په يو سرباندې هر ه وﮐړې.
نه ته داسﯥ ﮐوه چﯥ د پوهانو په مرسته ﮐار ته اقدام وﮐړه او په پوره اعتماد سره د ﮐار
باﮐفايتو خلکو نﯥ ﮐار واخله بيا به نو درته معلومه شﻲ چﯥ ﮐار ﮐيـږي او ﮐه نه ته به په
خپله په دا پوه شﯥ چﯥ هر ه ﮐيدونکﻲ دي او هر ه ﮐيـږي ليکن په دا قسم او د اجتماع په
برﮐت.
داؤ د زه بايد ه وﮐړم؟ واب :چﯥ د معقول او تجربه لرونکﻲ فکر نﯥ يﯥ بروز اوظهور
ﮐړي .د دې پو تنﯥ او واب نﯥ د اجتماع ژوند پرمخ تک د پاره د نړۍ په ﻻس ه په زړه
پورې مطالب او ليار وونﯥ را ﻲ.
حقيقت دادی چﯥ سړی يوازې په يوازې ه ﮐولی نشﻲ هر ه په اشتراک المساعﻲ سره
معنی
حاﺻليـږي .پدې واب ﮐﯥ د اعتماد د عبارت ﮐه ه هم ضمنا ً ويل شوي لکن يوه ه با
ٰ
نکته ده .دا چﯥ به واب ﮐﯥ يﯥ داهم ويلﻲ چﯥ د ﮐار با ﮐفايتو خلکو نﯥ ﮐار واخله دا
نﺻيحت ﮐه په سرو زرو وليکل شﻲ ارزي او ﮐه هميش په خپل فکر ﮐﯥ ورته ای ورﮐړو،
حق لري.
ياره زه خو د دی پو تـنﯥ او واب د اوريدلو نﯥ دومره خوښ شوی يم چﯥ په آخر ﮐﯥ د
دی نوميالﻲ فيلسوف دا د عقل نﯥ ډﮐه جمله يو ل بيا مکرر وم :
» ه داده چﯥ داسﯥ پو تنه وﮐړي چﯥ زه بايد ه وﮐړم؟ ته بايد ه وﮐړئ؟ او هغه بايد ه
ﮐړي؟« زه نور ه نه وايم .دومره وايم په ر تيا چﯥ ر تيا يﯥ ويلﻲ.
هو که ته ووايﺊ چﯥ زه زه يم او ته ته ،نه به ته يی او نه به زه ،او که ووايی چی ته زه
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يم او زه ته ،هم به ته ئﯥ او هم به زه او هر ه به مونږ وي.

د بسيطه جهل عﻼج!
يعنﯥ د هغﯥ نا پوهی عﻼج ﮐوم چﯥ انسان په ﮐﯥ په خپل علم او پوهﯥ هم معتقد نوي دا مرض
د ناپوهی مرض دی ،چﯥ په زده ﮐړې سره محوه ﮐيږي او د تحﺻيل په دوايﻲ عﻼج ﮐيدلی
شﻲ.
دا رن نا پوهی په ابتدا د عمر ﮐﯥ بده نده او هر سړی اول نه پوهيږي او بيا وروسته
د سعيه او ﮐوشش په اثر عالم او پوه شﻲ.
هوﮐه سړی ابتدا پوه وي نو په وون ﻲ ،مکتب او مدرسی ،تعليم او تعلم ته ه حاجت پاتﯥ
شﻲ؟ نو معلومه شوه چﯥ هر سړی اول عالم نوی ،لکن وروسته د تحﺻيل نﯥ په يو ه پوه
شﻲ نو د ناپوهﻲ مرض په ابتدا د عمر ﮐﯥ قبيح نه دی په زده ﮐړې سره يﯥ عﻼج ﮐيدلی شﻲ،
او د پوهانو د پاره په ﮐاردی چﯥ د ناپوهانو د پاره به هميش د علم ﺻفت او جهل مذمت ﮐوي
او د جهل د اضرارو دپاره به امثال اوشواهد او هغه ناﮐاری پي ی چﯥ د جهل په اثر را ﻲ
خلکو ته بيانوي.
دادی چﯥ په دې ﻻندې ډول سره به زه هم يو ه د علم او پوهی په ﺻفت او دجهل په مذمت
ﮐﯥ د ﮔرانو لوستونکو په حضور تقديم ﮐړم :
انسان بايد فکر وﮐړي او په حال د انسان او دنورو حيواناتو ﮐﯥ عميق شﻲ چﯥ دا ه وجه
ده چه انسان د نورو حيواناتو نﯥ ممتاز او په قباء » ولقدکرمنابنی آدم« ملبس دی.
دا وخت به انسان ته داعقيده حاﺻله شﻲ چه فضليت د انسان په نورو حيواناتو باندې په علم
سره دی  ،او په علم او پوهﯥ سره انسان د عزت او اﮐرام منزلت حاﺻل ﮐړی دی .له بلﯥ
خوا بايد انسان د جاهل او ناپوه حقيقت ته متوجه شﻲ ﮐوم چه هغه د علم په ﺻفت سره
متجلی او ايسته نه وي نو دا وخت به دا ورته واضح شﻲ چه جاهل په شمار د بﯥ خولﯥ
حيواناتو ﮐ ﯥ حسابيـږي او د حيواناتو په شمار ﮐ ﯥ دی.
همدا وجه ده چه جاهل او نا پوه ﮐله چه د عقﻼو ،فضﻼو او پوهانو مجلس ته حاضريږی او
هغوی په علمﻲ مسائلو ﮐ ﯥ بحث ﮐوي او اجتماعﻲ ،اخﻼقﻲ ،سياسﻲ ،ادبﻲ او مذهبﻲ
تحقيقات او توضيحات ﮐوي ،هلته جاهل په يو عالم سکوت مبتﻼ او په زړه ﮐ ﯥ ئﯥ د غم
غوبل وي.
هو خبرې به نشﻲ ﮐولی او د بل په خبرو به نه پوهيـږي او دجهالو او نا پوهانو مجلس به
نوی چه د چ ياتو او ناپړيتو به وينا ﮐ ﯥ جاهل هم ه فعاليت کاره ﮐړي نو که جاهل د
پوهانو په مجلس ﮐ ﯥ زيات خفه او ملول وي.
حقيقت دا دی چه دا رن ه نا پوهان چه خپل قيمتﻲ وخت يﯥ عبث ﮐړی وي او د مکتب او د
مدرسﯥ نﯥ يﯥ استفاده نه وی ﮐړي او هميش په لهوه او لعب ﮐ ﯥ يﯥ خوند اخستی او د
حيات په مرموزه اسرارو نه وي خبر نو د حيواناتو نﯥ هم مبتر دی که حيوانات خپل
طبعﻲ او خلقﻲ قوت او طاقت ﮐوم چه هغه د بل په واک او اختيار ﮐ ﯥ دی دبل په ارادې په
ﮐار اچوي ،په خﻼف د ناپوه انسان نﯥ ناپوه انسان خو خپل هغه استعداد چه دعلم او زده
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ﮐړې د پاره آماده وو په ﮐار وانچول او ده دا ونه ﮐړه چﯥ په زيار او زحمت سره د علم په
ﺻفت موﺻوف او د جامعﯥ او ولنﯥ د پاره د ﮐار غړی شوی وي.
نو که نا پوه انسان د حيوان ﻻيعقل نﯥ مبتردی ،بلکه نا پوه انسان د جماداتونه هم کته
دی که جمادات تيږه لو ه او داسﯥ نور غير نامﻲ او نه لويدونکﻲ اجسام په خپل طبعﻲ
استعداد سره د انسان په اختيار ﮐ ﯥ دي او ناپوه انسان خو خپل اختيار د بل په اختيار
ورﮐړي او خپل په خپله يﯥ خپل موجوديت لکه د جماد په شانﯥ ﮐر ولی.
همداوجه ده چه خدای پاک فرمائﻲ » :أ ُ ْولَـئِكَ ك ْ
عام بَ ْل ُه ْم أ َ َ
ض ﱡل أ ُ ْولَـ ِئكَ ُهمُ ْالغافِلُونَ « )د
َاﻷ َ ْن ِ
اعراف سوره ١٧٩ ،آيت(.
د يونان ستر عالم او فيلسوف ارسطاطاليس ويلﻲ ﮐه ﮐوم ليدونکی )بينا( د يونابينا ﻻس ونيسی
او دواړه په اﮐﯥ ولويږي  ،نو په شقاوت او بدبختی ﮐ ﯥ خو دواړه شريک شول  ،لکن نا
بينا ددی له امله چه عاجز وو او استعداد د ليدلو ئﯥ نه در لوده معذور اومرحوم شميرلی شﻲ،
او بينا مﻼمت او مقﺻر دی.
هو ده ته خدای پاک ستر ﯥ ورﮐړی وي عقل يﯥ در لوده نو که خپل عقل اوليدلو ته مقﺻر
او مﻼمت دی.
يو عربي شاعر وايي:
ولم ار فی عيوب الناس عيـبا ً  +کنقص القادرين علی التمام
وائﻲ زه نه وينم په عيبو د خلکو ﮐ ﯥ داسﯥ عـيـب په شانی لکه چه نقص او عيب د قادرينو
دی په تمام والی د ﮐار باندې هو په ر تيا چه په اتفاق د ﺻاحبانو د عقل او نقل هي ﮐوم
فضيلت بﯥ د علم نه حاﺻليږي .همدا وجه ده چه پاک ﷲ خپل حبيب محمد مﺻطفی ﺻلی ﷲ
عليه وسلم ته فرمايﻲ )قل رب زدنی علما ً( وائﻲ :ووايه چﯥ ای مربﻲ زما په علم ﮐ ﯥ مﯥ
زياتوالی وﮐړئ.
ﮐله چه حضرت عايشه رضی ﷲ تعالی عنها رسول ﺻلی ﷲ عليه وسلم نﯥ پو تنه وﮐړه چه
په ه شﻲ سره فضليت د خلکو په خلکو سره پيدا ﮐيـږي حضرت محمد ﺻلی ﷲ عليه وسلم
ورته په واب ﮐﯥ وويلﯥ چه په عقل سره.
يو ور ﯥ انحضرت ﺻلی ﷲ عليه وسلم علﻲ ﮐرم ﷲ وجهه ته فرمايل » :يا علی اذا تقرب
الناس الی خالقهم بانواع البرفتقرب بعقلک تسبقهم با لدرجات و لزلفی«.
د ترجمﯥ حاﺻل ) :ای علﻲ ﮐله چه د ستا او د نورو خلکومسابقه راغله په زيات نزدې والﯥ او
تقرب سره دربار د خالق جل جﻼ ته اوخلکوغـو تـل چه ان نږدې ﮐړی په اقسامو د نيکيو
سره ،نو ته ان نږدې ﮐړه په عقل سره ،نو پدې مسابقه ﮐﯥ به ته په دوی باندې په ډيرو
درجو او قُرب سره په هغﯥ باندې مخک ی شﯥ(.
په يو حديث شريف ﮐ ﯥ راغلﻲ »:الناس اما عالم او متعلم و الباقی همج« خلک په دوه قسم
دي يو قسم عالم دي او بل متعلم باقی نور خلک لکه واړه واړه مچانو په شانﯥ دي.
يو ﺻحابﻲ د آنحضرت محمد ﺻلی ﷲ عليه وسلم نﯥ سوال وﮐړو چی وم عمل بهتر دی .
رسول ﺻلی ﷲ عليه وسلم جواب ﮐﯥ ورته وويلﯥ )علم( په درې ﮐرته ﺻحابﻲ همدا سوال
وﮐړو او رسول ﺻلی ﷲ عليه وسلم همدا واب وويلﯥ .اخرﺻحابی وويلﯥ ،چه زه د عمل
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نﯥ سوال ﮐوم او تاسﯥ په علم سره واب راﮐوئ.
رسول ﷲ ﺻلی ﷲ عليه وسلم ورته وويلﯥ چﯥ لـږ عمل سره دعلم نﯥ دا بهتر دی د
ډيرعمل نﯥ چه د جهل ناپوهی سره وي.

د مرکب جهل عﻼج
يعنﯥ د هغﯥ ناپوهﻲ عﻼج ﮐوم چه ناپوه په ﮐ ﯥ په خپل ناپوهی باندې د پوهﯥ ،علم يقين او
عقيده لري.
د مرﮐب جهل په حقيقت باندې د ه پوهٻدو لپاره ﻻندې شعر ډٻر ه بيانونکی دی:
آن کس که بداند و بداند که بداند  +اسب خرد از ﮔنبد ﮔردون بجهاند
آن کس که بداند و نداند که بداند  +آﮔاه نماييد که بس خفته نماند
آن کس که نداند و بداند که نداند  +لنگان خرک خويش به منزل برساند
آن کس که نداند و نداند که نداند  +در جهل مرکب ابدالدهر بماند )(1
لکه چه اطباء او ډاﮐتران د ينﯥ مزمنو امراضواو رن ونو د عﻼج عاجز دي همدا رن ه د
نفسﻲ او روحﻲ امراضو اطباء او ډاﮐتران د مرﮐب جهل د عﻼج نه عاجز دي او دا که چه
دا رن خلک سره د ناپوهی نﯥ د پوهﯥ دعوا هم ﮐوي او ديته نه حاضريږي چه ان په
خپلﯥ نا پوهی خبر ﮐړي.
حضرت عيسی نبينا وعليه الصلواة والسﻼم به ويلﯥ:
چه زه د مورنی وړوند او د ابرص د مرض له عﻼجه عاجز نه يم لکن زه د احمق له
عﻼجه عاجز يم.
دومره ده چه يو ه سړي ته لـږ قدرې اطمينان ورﮐوي چه وندې د دې مرض مﺻيبت
رسيدلو خلکو به عﻼج پرې وشﻲ هغه دا دی چه په دا رن خلکو دی د رياضﻲ او ساينس
علوم وويل شﻲ لکه حساب او هندسه او داسﯥ نور که چه په علومو ﮐ ﯥ حقايق په
سترﮐو مشاهده ﮐيږي او مطالب بداهت ته رسيـږي .که چه د دې علومو په ويلو ﮐ ﯥ به
ورته يو لذت حاﺻل شﻲ او په حقايقو باندې به يو ـه پوه او عادي شﻲ وندې په ورو ورو
سره دا مرﮐب جاهل يو وخت په خپلو خطاوو پوه او ددی دعوا ونکړي چه زه پوه يم او په
دې وسيله دده د جهل بسيطه شﻲ او بيا ديته حاضر شﻲ چه خپل خطاوې دعلم په برﮐت سره
محوی ﮐړي او د بسيطه جهل نﯥ هم نجات ومومﻲ.
محترم لوستونکﻲ !
به خدای خبر چه د نکه ناپوهانو سره مخامخ شوي وي او زه نه پوهيږم چﯥ دوی به ﮐوم
جاهل مرﮐب ليدلی وي اوﮐه نه او يا دوی به داسﯥ نا پوه چه د سړي زړه خوری او آسمانی
تندر به وي چيرته ليدلی وي او ﮐه نه ليکن ما په خپله خوز ت ډير داسﯥ ناپوهانو سره خپل
زړه خوړلی او ينی داسﯥ مرﮐب جاهﻼنو سره مخامخ شوی يم چﯥ تر ننه پورې په دې
عقيده يم چه دا سړی به هي د ساينس او رياضﻲ په علومو او د افﻼطون او بوعلﻲ سينا او د
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نابغه پوهانو په تعليم به پوه او انسان نه شﻲ.

هـوچه په لوح محفوظ کلي ليوني وي  +به تعليم د معلم به هو يارنه شي
ليکن زمونږ وظيفه دا ده چه اول د پوهﯥ د پاره سعيه لرو او په آخر ﮐ ﯥ به دوعاء ورته
ﮐوو.
ياددونه :
) (1دغه شعر چی خدابخ لی داﮐتر ﺻاحب »سعيد افغانی«په خپل ﮐتاب ﮐی ترينه يادونه
ﮐړی  ،دهغه شاعر نوم دی » ابن يمين فريومدی يا سبزواری« د امير تيمور د وخت شاعر
دی .دغه شاعر په اتم پيړی ﮐی تير شوی .اودخرسان قديم له مشهور شاعرانو نی دی .
آن ﮐس ﮐه بداند و بداند ﮐه بداند  +اسب خرد از ﮔنبد ﮔردون بجهاند
آن ﮐس ﮐه بداند و نداند ﮐه بداند  +آﮔاه نماييد ﮐه بس خفته نماند
آن ﮐس ﮐه نداند و بداند ﮐه نداند  +لنﮕان خرک خويش به منزل برساند
آن ﮐس ﮐه نداند و نداند ﮐه نداند  +در جهل مرﮐب ابدالدهر بماند
آنکس ﮐه نداند و نخواهد ﮐه بداند+حيف است چنين جانوری زنده بماند

پيژندنه:
دغ و او لويو مهمومسائلو خه د جامعی او ولنﯥ د هرډول د لوړتيا او ترقﻲ تشخيص پرې
اﮐل ﮐيږي هغه قوت او طاقت دپيژندلو دی.
ﮐه ه هم دا قوت د اﺻل تخليق په اعتبار او لحاظ د مخلوق د اختياراتو نه پورته او لوړ دی
او د خالق جل جﻼل له په علم او حکمت پورې مربوط او منوطه دی او مونږمخلوق ته روا نه
ده چﯥ خلک به د دی قوت په ضعف او لږوالﻲ ﮐﯥ چﯥ د پاک خدای عطاء او پيرزوينه ده
مسئول ﮐ واو دا که چﯥ ممکن حقيقﻲ حکيم به د خپل مخلوق مﺻالح او فوايد په دې ﮐﯥ
وري چﯥ ينﯥ خلکو لره به په ينﯥ نورو باندې په اﺻل تخليق ﮐﯥ ترجيح او فوقيت
ورﮐوي ،ﻻﮐن ﮐوم هغه شی چﯥ انسان په هغه ﮐﯥ مسئوليت لري هغه
د پيژندلو دحس نه تربيه ﮐول دي.
هوﮐه مونږ دجامعﯥ د دردونو او د طن بيرته پاتﯥ ﮐيدو ته ه عميق او متوجه شو نو يوا ﯥ
ﮐوم شی چﯥ زيات او دهـر ه نه اول د توجه وړ دی او د ولو نه چﯥ ﮐوم يو مهم او غټ
علت سړي ته کاريـږي هغه همدغه د نه پيژندلو مرض دی.
د مثال په ډول ﮐه زمونږ مريض په خپل طبيعت پوه وی او د خپل ﺻحت سره يی موافق او
مطابق اشياء پيژندلی اود خپل د تشخيص مراعات يﯥ ﮐولی نو به ضرور په مرض نه اخته
ﮐيده په دوهم درجه ﮐﯥ ﮐه زمونږ ډاﮐترانو او طبيبانو د مرض په تشخيص ﮐﯥ ﮐافﻲ لياقت
درلودی نو به په عالم اسباب ﮐﯥ دومره امراض او د مرض به دومره طوالت او تلفات نه وي.
همدا وجه ده چﯥ امراض ورځ په ورځ زياتـيـږی .طبيبان او ډاﮐتران د مرض په تعين او
تشخيص ﮐﯥ ضعيف دي او ﮐله نا ﮐله ﻻ مهلکی دواوې ورﮐوي .همدا رن ه د اجتماعی حيات
په هره برخه ﮐﯥ په اﺻل احتياج باندې ان پوه ﮐول او عمل او پيژندنه دﻻيقو اشخاﺻو او
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بيا ورته ﮐار ورﮐول ﻻزمﻲ او ضروري دي.
هود هر ه نه اول دا خبره ډيره ضروري ده چﯥ اﺻل احتـياج معلوم ﮐړو او د عقل په
حاﺻل پسﯥ بډې و نه وهو ،او د اﺻل احتياج معلومولو د پاره فکرونه په ﮐار واچو او دخلکو
شور ،فغان او آه ته غوږ ﮐيدو .د پوهو ﻻيقو اشخاﺻونه معاونت او مرسته و غواړو او له
هرې خوا نه معلومات را غونډ ﮐړو .ﮐله مو چﯥ ول احتياجات او دخلکو دردونه راغونډ او
معلوم ﮐړل بيا نو د حل او اجراء دپاره بايد ضروري او ﻻزمﻲ ﮐار ته د ولونه او له موقع
ور ﮐړو.
تر و چﯥ د وس په موافق او ايجاباتو مطابق د وخت سره برابر په ه ترتيب ﮐارونه اجراء
او حل شی ﮐله مو چﯥ د اﺻل احتياج معلومول او د ضروري او حتمﻲ ﮐار و جدا ﮐول سره
وﮐړل نو بياهم بايد په ياد ولرو چﯥ يوازې په يوازې د حل لياره د ﮐار د خلکو پيژندنه ده.
هو د ﮐار د عاملو اشخاﺻو د پيژندلو د پاره ډير دقت او اهميت ورﮐول په ﮐار دي .دا که
چﯥ هي ﮐار خپل په خپله نه اجراء شوی او نه اجراءﮐيږي.
د پاک ﷲ )ج( حکمت او لطف دی چﯥ مونږ ته يﯥ توفيق او طاقت را ﮐړای چﯥ ول
مشکﻼت او تکاليف او د ﮐار ﮐولو موانع په تحمل ،زيار او دقت سره پورته ﮐړو.
هو د دنيا مشکﻼت په عقل حل ﮐيـږی او د عقل پيژندنه د خلکو ﮐار دی .دا هم بايد ووايم او
ومنله شﻲ چﯥ د ﮐار معلومولو او عاقلو شخﺻيتونو پيژندلو د پاره بايد د خلکو د لياقت او
ذﮐاوت د ولو خواو مراعات او لحاظ وساتل شی او بيا ورته په ﮐامل اعتماد او ﺻﻼحيت ﮐار
په غاړه واچول شﻲ .دا وخت نو بيا حق لروچﯥ د ﮐار او اجراآتو نه يﯥ د ﯥ نتيجو او ثمرې
اميد او انتظار وﮐړو.
هـود ﮐارخلک بايد وپـيـژنو د ﮐار ماشين پـرزی بايد د غافل ،غادر ،خائين ،ﮐاذب
،بوټ پاک اشخاﺻو په ﻻس ور نه ﮐړو .يقين وﮐړئ چﯥ دا ﮐسان خلک متنـفـر
ﮐوي ،فساد راولﻲ او د مملکت نظام خرابوي .اوس چﯥ د حکومت او معارف
په توجه او زيار جامعه رو انه او خلک پوه شوای دی ،نه ايﻲ چﯥ مونږ په
خلکو باندې د نا پوهو او غافلو خيال وﮐړو.
هو :خلک پوهيـږي او هغه اشخاص چﯥ د ملت او حکومت د سعادت ،فﻼح  ،رفاهيت د پاره
ﮐار ﮐوي ،پيژنﻲ يﯥ .خلک ﮔوري او تجربﯥ ﮐوي چﯥ ﮐوم ﮐوم اشخاص د ﮐار لياقت،
طاقت او ﺻﻼحيت د وطن سره عشق او عﻼقه لري.
د محترمو لوستونکو د توجه د جلبو لودپاره غواړم دا هم عرض ﮐړم چی ﮐارﮐول ﮐومﯥ
مخﺻوﺻﯥ قافيﯥ او مود ته احتياج نه حس ﮐوي او نه خاص د تخﺻص په پا ی پورې توقف
لري.
هومنم چﯥ تربيه ه ده او تعليم ضروري دی .ليکن د ﮐار د پاره ﺻحيح مغز او
تجربه ډيره حتمﻲ ده او دا که چه ﺻحيح ماغزه او د تجربﯥ خاوندان په لږو
معلوماتو سره هم دﮐار په وقت ﮐﯥ داسﯥ ﺻحيح نتايج او ثمرات ورﮐوي چﯥ
يوازی د يپلوم ﺻاحبان هغی ته نه وررسيږي .ﮐف او ﮐالر عﺻری جامی مود
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او فيشن د ﮐار د پاره ضروری نه دی او نه د مثال په ډول ږيره ،پکړی ،چپن او
ادر د ﮐار سره منافات لری.
محترم لوستونکﻲ دا خيال ونکړي چﯥ زه وندې د تربيﻲ او مکتب ،دبستان او طبی ډاﮐتري
د معلوماتو او فوايدونه منکريم .نه نه داسی نه ده .زما اﺻلﻲ ،اساسی هدف او منظور د
خلکو پيژندلوﮐﯥ ډير دقت او پل نه ده .دا ددې د پاره چﯥ د خلکو په ﺻوری او ظاهری قافيه
او د رن په غوړوالﻲ او په غ و غ و قالبﻲ خبرو غلطه نه شو .که چﯥ علم او فضل جدا
ﮐار او عمل عليحده شيان دي او تجربه ان ته منازل لري .همدا وجه ده چﯥ ډيراشخاص په
ﮐار او عمل ﮐﯥ ﮐامل دي لکن په علم او فضل ﮐﯥ ناقص دی.
نو ﮐوم هغه اشخاص چﯥ په علم فضل ﮐار او عمل ﮐﯥ ه وي او بيا ﻻ تجربه هم لري.
زه دا نه وايم چﯥ دا رن خلک د احترام او قدر لياقت نه لري زه د داسﯥ اشخاﺻو د قدر او
اهميت مل ری يم که دا قسم خلک پوهيږي چﯥ جامعه او ولنه ﮐوم ﮐوم مشکﻼت او
احتياجات لري او د ﮐار ﮐولو ﺻورت او ﺻحيح اجراآت په ه قسم او په ه شوا خون وي او
دا رن خلک په علم او فضل ﮐار ،عمل او تجربﯥ سره د اشخاﺻو قدر او احترام لري .دی
په ﺻحيح ﮐار او دخلق ﷲ د احتياجاتو او اړتياوو په حل ﮐولو ﮐﯥ لذت حس ﮐوي.
زه د داسﯥ حس نه په ه ﺻحيح سالم حس او د ملت او حکومت د دردونو د پاره په مجربﯥ
نسخی سره تعبير ﮐوم دا شريف حس يعنﯥ دا دخلکو پيژندلو قوت او اهل ته ﮐار ورﮐول او نه
عاطل ﮐول .يوه جامعه او ولنه زرتر زره مخ په پورته بيايﻲ زه دايقين لرم چﯥ د حکومت
په توجه او د معارف په مرسته او تبليغ به دا حس ورځ په ورځ تقويه ﮐيږي او د مقتدرو
اشخاﺻو نه اميد لرم چﯥ دا د قدر وړ حس تقويه او د جامعﯥ ول مفاسد محوه ﮐړي.

د سعادت معـراج:
شک نشته چه پاک خدای ماشين د حرﮐت د دنيا د انسانانو په ﻻس ورﮐړي او لکه چه ﮐتل
ﮐيږي انسانانو ترينه دعقل او فکر او ﮐار په اندازی سره فوائد اخيستﻲ داهم بايد وويل شﻲ چه
ﮐار په تربيﯥ سره ﮐيږي او طبعﻲ پوه په تعليم او تعلم او تجربﯥ سره درجه په درجه ﮐمال ته
رسيـږي.
هو ﮐله چه د خلکو تربيه او سويه ه شﻲ او وﮐړای شﻲ چه د دينﻲ او دنيوي په ليارو او
چارو پوه شﻲ بيانو دا ويلو شوچه حقيقنا ً دا قوم د فﻼح او سعادت معراج ته و رسيده همدا
وجه ده چه ﮐوم قوم او ملت او حکومت چه د معارف په شقوقو ﮐ ﯥ ترقﻲ او تربيﻲ په لياره
اوچارو ﮐ ﯥ بريالی او موفق شوی .هغه جامعه او ولنه په واقع ﮐ ﯥ
د ژوندانه په رازونو او اسرارو عالمه د نورو محتاج اليه ﮐر يدلی شﻲ .بالعکس ﮐوم شخص
او يا ﮐوم قوم چه د تربيی د ر ا په حقيقﻲ معنی سره وروسته او لری وليدلی وي هغه نشﻲ
ﮐولی چه ترقﻲ وﮐړي او ترقﻲ ﻻ ه ﮐړې چه خپل موجوديت قدرې محافظه او وساتلی شﻲ.
همدا وجه ده چه سالک وائﻲ:
قلندران طريقت به نيم جو نخرند  -قبای اطلس آنکس که از هنرعاريست
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زه په دا عقيده لرم چه د دنيا و ړي او يا قوم او ملت به هله ﮐاميابيږی چه د معارف په ولو
شقوقو ﮐ ﯥ عمﻼً پوه او بيا په توازن سره خپلﯥ ليارې او چارې سمﯥ او برابرې ﮐړي.
دا د معارف وظيفه و چه د افکارو په روزنه ﮐوي او خلک به با تعليمه او تربيه ر وي
او دا د معارف ﮐار دی چه هر ه نه اول بايد د تربيﯥ د پاره د ﮐار خلک و پيژنﻲ او ﮐار
وﮐړي ،بيا د ﮐار د خلکو فريضه ده چه د ﮐار د پاره په توازن سره سړی جوړ ﮐړي او
جامعﯥ ته تقديم او د عمل ميدان ته راوباسﻲ.
داد معارف ﮐار دی چه د ﺻداقت ،سياست ،ثبات ،شجاعت ،پاک نفسی ،حلم ،اخﻼق او
ﺻبر په اندازې به خلک پوه ﮐوي ،فائدې او نقﺻان ته به ئی را بيداروي.
زه په دا ﮐ ﯥ ه نه وايم چه زمونږ په معارف ﮐ ﯥ ومره مﺻرف شوای او ﮐيږي او په
معارف ﮐ ﯥ د مﺻرف په اندازه خلک تربيه ﮐيږي او ﮐه نه ﮐارئﯥ ﻻيقو خلکو ته ورﮐړي.
ه او نه په داسی مسائلو ﮐ ﯥ زما غرض شته زه خپل ايمانﻲ او وجدانﻲ وظيفه او
او
دنده همدا بولم چه هميش همدا ووايم چه افغانستان نن په علم او پوه ﮐ ﯥ د پرون نﯥ يو په
سله ډير ه دی .پرون په يوه ﮐلﻲ ﮐ ﯥ ه چه په يوه قريه ﮐ ﯥ يو لوستونکی او ليکونکی
هم نه اما نن په هر ﮐلﻲ او قريه ﮐ ﯥ ډير ډير خلک لوستونکﻲ او ليکونکﻲ پيدا شوي او
ډيرو لوستلو او اوريدلو نه مو نورسر په درد شو.
هو اوس مونږ ته سره د دومره ډيره ويلو او لوستلو يو ه په چپه خوله ﮐارهم ﻻزم دی.
مونږ ته دا په ﮐار ده چه خپلﯥ دشتﯥ او ميرې آبادې ،ﮐافﻲ فابريکﯥ پيدا ﮐړو او ترينه ﮐار
واخلو .خپل زراعتﻲ او ﺻنعتﻲ چارې سمﯥ او دې دومره بيکارو خلکو دپاره ﮐار پيدا ﮐړو.
دا که چه د وطن غ ه سرمايه خلکو ته ﮐار پيدا ﮐول او په دا وسيله د خلکو د اقتﺻادي
مشکﻼتو مراعات دی .مونږ بايد ه زيات عميق شو چه واردات مو د ﺻادراتو نه لوړ نه
شﻲ ،دا که ﮐه واردات مو د ﺻادراتو نه لوړ شول نو د وطن شته به مو ول په زيب او
زينت او فيشن لوﮐس جامو او سامان او رن او روغن ﺻرف شﻲ او اقتﺻادي ستون ﯥ به
مو ډٻرې شﻲ.
مونږ بايد پدې پوه شو چه دا وطن زمونږ دی او د وطن ترقﻲ او تعالی به په خلکو او په ﮐار
سره ﮐيږي.
هو وطن په خلکو ه کاري او خلک په ﮐار او ﮐسب مونږ بايد داسﯥ و نکړو چه ان
نﯥ قﺻدا ً تيار خواره جوړﮐړو او په ﮐار ﮐولو وشرميږو .داسﯥ ونکړو چه په آفرين او
شابس پسﯥ مو زړه وچوي.
هو مونږ بايد د خپل ان په ﺻفت او مدحﯥ مين او خوښ تر داسﯥ اندازې نه شو چه ترينه
َمن َمن غو ﯥ واخلو او ﮐوم عاجزسړی چه هغه د ﺻفت او مدحﯥ په فن ﮐ ﯥ مبتدي وي او
نشﻲ ﮐولی چه خلک په تشو خبرو خوښ ﮐړي هغه بد و و .مونږ بايد په دا غلطه خبرو ونه
غوليږو چه خلک ئﯥ نه ﮐړي نو مونږ به ئﯥ ولﯥ وﮐړو .دا که چه هر وک ان ان ته
مسئووليت لري.
هو ﮐه خلکو ﮐار ته نه پري ودلم هلته نو بيا حق لرو چه قراره په قراره استراحت وﮐړو او يا
دغم سندری ووايو .نه مونږ بايد دا ونه وايو چه جوﻻيم او ﮐه نداف.
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هو بايد ﻻس واچوو او پ و ته حرﮐت ورﮐړو چه ورځ په ورځ خپل ﮐار او ﺻنعت ه ﮐړو.
ما مقﺻد دا دی چه داسﯥ نه شو چه نظريات لوړ خبرې ډيرې او عمل لږ .داسﯥ نه شو چه
خياﻻتو او اوهامو د تطبيق د پاره د ﮐار نه ﻻس واخلو .دا خو ډيره ه ده بايد آفرين ووايم چه
د سعادت دپاره مونږ لوړ لوړ چورتونه وهو لکن دا غلطه ده چه ﮐار نکړو او بيا ﻻ يوعالم،
پوه او تجربو ﮐار هغه چه د ده ماغزه ډير ه وينﻲ او د خلکو په غلطی باندې هم ه پوهيږم
او د قوم او د وطن د خدمت د پاره ز ت ډير ارمانونه لري ،ترينه ﮐار وانه خلو.
هو د سعادت معراج او د وطن ترقﻲ او تعالﻲ په دې ﮐ ﯥ ده چه ان پوه ﮐړو .خلک پوه ﮐړو.
ﮐار وﮐړو او د ﮐار خلکو نﯥ ﮐار واخلو ،تر و د ان او قوم او د وطن او ددنيا د موفقيت د
پاره قدم پورته ﮐړو.

د دنيا موفقيت
انسان د دين ،ايمان او وجدان په لحاظ مجبور او مسئول دی چه د خپل وس او طاقت سره سم
هغه ووائﻲ او وليکﻲ په ﮐوم ﮐ ﯥ چه د خلکو او د انسانﻲ ولنﯥ ه او فايده وي.
دا دسليم طبعيت حس او ذوق او پوهو ﮐسانو نظريه ده چه د عالم د اﺻﻼح له امله دی په
حکيمانه ﺻورت سره د جامعی د خير او فﻼح لپاره ﮐار وشﻲ .نو که زه غواړم چه د رانو
لوستونکﻲ د معلوماتو له پاره ه حقايق د دنيا د موفقيت تر عنوان ﻻندې وليکم .په دا ترڅ
ﮐ ﯥ د انﺻاف له خاوندانو خه هيله لرم چه د تعﺻب نه ﮐار وانخلﻲ او د مضمون مقﺻد په
پوره دقت سره مﻼحظه او مطالعه ﮐړي او د ﻻندی سوال)س( او جواب )ج( او تحقيق ته ه
يرشﻲ.
س :دنيا د ﮐشف او اختراع په سلسله ﮐ ﯥ مخکﯥ تللﯥ او ﮐه نه بيرته پاتﯥ ده؟
ج :ﺻنعتﻲ ،زراعتﻲ ،تجارتﻲ ،طبﻲ ،او علمﻲ چارې او پل نﯥ حتی آسمان دختلو قﺻد او
دعوه ،حربﻲ آﻻت اوسامانونه د ا م او هايدروجن بمونه په کاره او واضح ډول ثابتوي چه
دنيا د ﮐشف او اختراع په سلسله ﮐ ﯥ ډير مخکﯥ تللی ده.
س :نو په خوا دا دومره ﮐشفيات او اختراعات ولﯥ نه وه؟
ج :ددې فلسفه دا ده چه ورستنو خلکو د پاره مخکينيو خلکو مبادي پيدا ﮐړي وو نو دوی په
ل ه ﮐ ﯥ ﮐوم تکليف ته محتاج نه شول او له همدغه مقدماتﻲ مباديو نه ئﯥ ه او نتيجه واخسته
او وروسته تر يوې لږې سعی او ه ﯥ په نوي ﮐشف او اختراع موفق او بريالﻲ شول.
س :دې عﺻر ته بايد بريالی او موفق عﺻر ووايو ،که د مبا ديو نه مقﺻد ته مرتبه په مرتبه
په واقع ﮐ ﯥ همدا عﺻر و رسيد او ﮐه نه؟
ج -:هو :ولی نه؟ دا دومره کلﯥ منظرې ،لکس مالونه او موتر ،الوتکﯥ  ،نوی مود ،ﺻنعتﻲ
او زراعتﻲ ماشينونه ،دسفر د پاره ه مستريح وسايل ،ه رن ارن حربﻲ آﻻت او اسباب ،د
مريضاو او د ناجوړيو د پاره ﯥ شفاخانﯥ او ډاﮐتران ،د اوسيدو او سکونت له امله ه
عمارتونه او ودان  ،د ميو ډک باغ )بڼ( راز راز طعامونه ،او خوراﮐونه ،خواږه آوازونه  ،د
راډيو اختراع باﻻخره ه چه ليدل ﮐيږي او اوريدلی شی دا ډول د دې عﺻر د نوابغو او
فيلسوفانو برياليتوب او د مخکينو د زيار نيتجه او پايله ده .اما ډير افسوس ﮐه وک د خوند د
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پاره وک پريږدي او د عالم د تخريبﻲ افکارو او هرج مرج او د انسان د محوه ﮐوونکﻲ
امراضو مخه ونيول شﻲ .که هر ه ﮐه وی او انسان نه وی نو وک به ئی ه ﮐړی .دا
دومره قتل او قتال .د دنيا دوه غم نه ډک عمومﻲ جنﮕونه او په هرمملکت ﮐ ﯥ اخ او دب او د
ﮐوريا د ل کر د جکړې ،د سودان او سويز د ﮐانال معامله ،د عربو او يهودانو چور او چپاول،
د مراﮐش او تونس اختﻼف ،ﻻنجی ،مظاهری او ظلمونه ،په غربﻲ او شرقﻲ آلمان ﮐﯥ
ناﮐﻼری ،دهند او پاﮐستان قتلونه ،د ايران د نفتو ندنيی واقعه ،د متحدينو د نوی قوماندانﻲ
جوړول او نظامی پکتونه ،د دنيا په هر ﮐوټ ﮐ ﯥ فکري اختﻼفات ،نا حقه دعوې ،جبراو تشد
د ،او حق پ ول ،ان انﻲ سياست ،ډول ډول مذهبونه ،مسلکونه او عقيدې ،استعماري خياﻻت،
حتی چه دنيا بالکل د انسان د حرص او طول اﺻل له ﻻسه سره د دومره ﮐشف او اختراع او
پرمخت د اور ﮐوره ر يدلی ده .داد اتوم او هيدروجن د بمو د آثارو نه داسﯥ معلوميږي چه
د تباه ن ﯥ او عﻼمﯥ دي او سړی په دې سودا ﮐ ﯥ غور وي چه د انسان نسل به يو ل
بيخﻲ د مکﯥ له مخﯥ محوه شﻲ.
س :دا خو نو بالکل موفقيت او برياليتوب نه شو بلکه ناﮐامﻲ ،ورانﻲ ،خرابﻲ ده  .معلومه
شوه چه د نوابغو مخترعينو ،فيلسوفانوﮐاشفينو دومره آوازې چ ﻲ دروغ او پف دي .داخو ﮐه
دا نور حيوانات پرمونږ پوه او خبرشﻲ بايد وخاندي او د تمسخر په ډول آفرين او تحسين
راﮐړي ؟
ج :هو شک ئﯥ ﺊ؟ ورانﻲ -خرابﻲ به نور نکه وي .واقعﻲ فيلسوفان او مخترعين ﮐاشفين،
خو هغه وي چه ﻻ اقل د خپل مستريح حيات ،د آرام ژوندون او د انتظام د وسائلو علم او عمل
ولري .حيوانات هم خپل من ﮐ ﯥ يوتر بله عاطفه لري .مثﻶ باز د باز ،شندله شند ،ليوه د
ليوه ،پړان د پران  .همدارنکه نور يرونکﻲ او نه يرونکﻲ حيوانات يو له بله خپل په
مين ﮐ ﯥ رعايت ﮐوي ،خو پرته له انسانه چه خپل په مابين ﮐ ﯥ سره خوري .يو پر بل
باندې تجاوز او تيری ﮐوي.
س :دا ولﯥ او په ه په دنيا ﮐ ﯥ دومره نا ﮐﻼري پيدا شوې ده؟
ج :دا سوال ډير مغلق دی .سړی د فکر په جوﻻن او حرﮐت ﮐ ﯥ ستومانه ﮐوي .بيا هم ماته د
ډير غور او دقت په لحاظ او د مذهب له ليارې ثابته شوې ده چه دا ول د پاک خدای د عدم
اطاعت او نا فرمانﻲ آثار او د انسان په خپل ﮐمال غره ﮐيدلو نتيجه او پايله ده .نن له يوه طرفه
د دنيا پرمخ ت او ترقﻲ او له بلﯥ خو د اخﻼقو ضعف تنزل او دا عجب او نادر وقايع راز
راز او رن ارن مذاهب ډول ډول افکار مختلف سياستونه د دنيا ﮐشمکش او های ،هوی دا
تخريبﻲ آﻻت سړی حق حيرانوي او په انتهائﻲ فکر او ﺻحيح تعقل ﮐ ﯥ ضرور په دې اقرار
ﮐوي چه يو خالق الکل مربﻲ ،مدبر ذات شته چه په خپل حکمت ئﯥ دا لوی ماشين د دنيا په
لکونو لکونو پرزو سره چاﻻن او روان ﮐړی دی .خلکو ته يی چﯥ په دنيا يو بل لوی واک
لرونکی ذات شته چﯥ هغه ته تاسﯥ ول طوعآ او ﮐرهآ راجع او تابع ياست .ﮐه خلک د ده د
دين په امر او نهی او هداياتو روان شﻲ نو به د انسان ولﯥ عقيدې او اړيکﯥ حل او د دنيا په

27

ولو چاروﮐﯥ به د حق دين په ر ا ﮐﯥ فائده او ثمره واخلﻲ.
س :په دنيا ﮐﯥ ومره اديان او مذاهب دي؟
ج :په دنيا ﮐﯥ اديان او مذاهب له حد نه وتلﻲ دي.
س :دا ول اديان حق دي او ﮐه يو؟
ج :ددې عﺻر د عمل د پاره يو دين حق دی او حق په ای د خﻼف ﮐﯥ علمﻲ
تحقيق او يړ نه وائﻲ چه يو دی.
س :دا دومره نور باطن اديان چا پيدا ﮐړي چﯥ د خلکو د هﻼک موجب شوي
دي ؟
ج:د استعمار د مغزو خاوندانو د قوم ناقﺻو رئيسا نو پيداﮐړل او دا که چﯥ د بربريت
فرعونيت خاوندان چﯥ ﮐله پوه شوي دي چﯥ په دا لياره زه خپله شخﺻﯥ فائده نشم ﮐولی او دا
اقتدار به زمانه ﻻړ شﻲ نو د دين او مذهب په نامه ئﯥ ډير ساده خلک غولولﻲ دي او په دا
چل او دوﮐه ماری ئﯥ خپل شوم مقاﺻد او اغراض حاﺻل ﮐړي.
هو :د دنيا با تجربه او با تربيه منﺻف خلک پدې پوهيږي چﯥ دا خبره حقه او ثابته ده او دا
که نن ﮐه يو ل په ولﯥ دنيا نظر واچول شﻲ نو د دنيا په ولو نا ﮐﻼريو نا آراميو ﮐﯥ د
استعمار او استثمار خاوندان پوره ﻻس لري.
س :ددې غ ﯥ نا آرامی ،اختﻼف ،تشدت ،عﻼج به وک وﮐړي چﯥ ول خلک د يوه حق دين
ﻻندی را جمعه شﻲ او په آرامﯥ ،خو ﯥ ازادې د يورن ی په فضا ﮐﯥ ژوند وﮐړي؟
ج :د دې سخت مرض عﻼج هم سخت دی .که چﯥ په نړۍ ﮐه بالکل عدم اعتماد او د
اخﻼقو ضعف جاري دی .بيا هم ﮐه په نړيواله او بين المللی موسسه ﮐﯥ واقعا ً بين المللﻲ
اشخاص ،ه عالمان ،د موازنﯥ با تجربه ﺻالح نماينده ان سره ول او په تمامه معنی خدای
پاک ته راجع شﻲ او د ﺻحيح مذهب او آسمانﻲ حکم دين په اساس خپل جريانات شروع او
پيل ﮐړي نو د خدای پاک په فضل او د دوی د جد جهد او د ﺻحيح تدبير په اثر به ول
اختﻼفات ،روحﻲ امراض محوه او په حقيقﻲ ﺻورت سره به په يو آرام ،آزاد ،مسعود
ژوندون مشرف شﻲ.

د ويرې عﻼج:
ﮐله چﯥ د نفس تﺻور او خيال د يو ناوړه آينده پي ﯥ چﯥ په دفعﯥ د هغﯥ باندې قادر نه وی
وﮐړی په دا وخت ﮐﯥ نو په نفس باندې خوف او ويره طاري ﮐيږي او په زړه باندې تکان،
خف ان او غم او په اندامونو باندې ويره ده .تشنج او ارتعاش را ی.
ويره د بدن د پاره زيات خطرات پيدا ﮐوي او ډير ﮐرته پخوا د وقوع د هغه واقعﯥ چﯥ سړی
ئﯥ د بدن عواقبو نﯥ ويريږي مهلک عواقب پي وي.
مثﻶ سړی ﮐه په يوه دشته او ﺻحرا ﮐﯥ روان وي او په زړه باندې ئﯥ دا ويره راشﻲ چﯥ
دلته په ﮐوم پړانک او يا ليوه راشﻲ او ما به وخوري او دا خوف د ده په زړه باندې استيﻼ
وﮐړي او طريان ئﯥ مخ په زيات والی ﻻړ شﻲ آخر پخوا ددې ينﯥ چﯥ ليوه او يا پړان
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ورته ضرر ورسوي زړه ئﯥ چوي.
او يا مثﻶ حتی خلک غواړي چﯥ ﮐوم ﮐار وﮐړي لکن پخوا له ﮐولو د ﮐار نﯥ په خيال د
ﮐولو د ﮐار ﮐﯥ يو خوف د ده په زړه باندی را ﻲ چﯥ په نتيجه او پايله ﮐﯥ د دا رن خلکو
نﯥ هر ه خطاء شﻲ او يا مثﻶ مرض چﯥ سړی په ﮐی د مرګ د ويرې له امله دومره په
خوف ﮐﯥ شﻲ چﯥ په نتيجه ﮐﯥ مرض او رن پاتﯥ او ويره د مرګ موجب و ر ﻲ ،ﮐوم
هغه اسباب چﯥ د ويرې موجب ﮐيږي يا به اﺻﻼحﻲ ﮐار وي او يا به اختﻼلﻲ ،چﯥ ددې هر
يو د پاره به عﻼج و ودلی شﻲ.
ويره په لور قسمه ده:
) (١يو قسم ئﯥ هغه ويره ده چﯥ د وقوع د امر ممکن او احتمالﻲ شﻲ .نﯥ پي ه شوي وي
يعنﯥ داسﯥ يو شی وي چﯥ د سړی د قوت او طاقت نﯥ بهر او بيرون وي.
) (٢او دوهم ،هغه قسم ويره ده چﯥ د وقوع د امر ممکن چﯥ د سړي په خپل قدرت او
اختيار ﮐﯥ وي او هغه ﮐار يواﺻﻼحﻲ ﮐار وي پيدا شوی وي لکه مثﻶ سړی خيال وﮐړي
چﯥ ظالم به د ظلم نﯥ منع او د مظلوم سره به معاونت ﮐوم .په دا وخت ﮐﯥ يوه ويره پيدا
شﻲ چﯥ نه چﯥ ظالم د ظلم سلسله زما پورې به هم وغو وي.
) (٣دريم قسم ويره هغه قسم ده چﯥ د وقوع د داسﯥ امر چﯥ هغه امر ممکن وي او د سړي
په اختيار ﮐﯥ هم وي او يو د فساد او اختﻼل ﮐار وي نشوه او نمائی ﮐړی وي .مثﻶ چﯥ
سړی خيال وﮐړي چﯥ د وطن او د خاورې انتظام او د سپلين به خرابوم .نو په دا وخت ﮐﯥ
يوه ويره پيدا شﻲ چﯥ د اقـتدار خلک به مﯥ حبس او يا مړ ﮐړي.
) (۴لورم هغه قسم ويره ده چﯥ له امله د يو ضروري امر لکه د مرګ د خيال نه پيدا شﻲ.
ويره په دا لور واړو اقسامو سره يو نفسﻲ او روحﻲ مرض دی او ددې مرض د پاره
روحﻲ دوا په ﮐار ده .نو که دا ﻻزموي چﯥ لوستونکی دې دا نسخه ياده ﮐړي او د خپلﯥ
ويرې د مرض عﻼج دې پرې وﮐړي.
د اول قسم ويرې دا چﯥ ويره له داسﯥ امر ممکن احتمالﻲ شﻲ نﯥ پي ه شوي وي چﯥ د
سړي په اختيار ﮐﯥ نه وي.
عﻼج ئﯥ دا دی چﯥ سړی بايد ژرتر ژره داسﯥ افکار قطعه ﮐړي او زړه ته ډاډ ورﮐړي چﯥ
دا يو احتمالﻲ شﻲ دی .داسی نه دی چﯥ ضرور به واقع ﮐيږي بياهم ﮐه واقع ﮐيږي نو ويره
خود هغی دفع نشﻲ ﮐولی .نو ه له په خوا د وقوع نﯥ د ويرې له امله ان تلفوم .زه
مکلف په ه ﮐاريم نور چﯥ هر ه ﮐيږي ﮐيږي به .
د دويم قسم ويرې عﻼج دا چﯥ ويره د يو داسی امر ممکن شﻲ نﯥ پيدا شوی وي چی د
سړي په اختيار ﮐﯥ وي او اﺻﻼحی ﮐار وي.
عﻼج ئﯥ دا دی چﯥ ويره بايد په اﺻﻼحﻲ خدمت ﮐﻲ لکه د ظالم منعه ﮐول د ظلم نﯥ او يا
د مظلوم سره معاونت هي زړه ته را نه وستل شﻲ.
که داسﯥ ه عزم او قﺻد ،دلويانو او د اولوالعزمو خلکو ﮐار دی .د عزم او ارادی خلک
لويه غايه او هدف لري چﯥ هلته ويره ﮐوم اهميت نلري .په داسی وخت ﮐی سړی بايد دا
شعر ياد لري.
29

مرد بايد که در کشاکش دهر
سنﮓ زيرين آسياب باشد
سعدي
د پ تو متل دی :چﯥ لوی بارونه وړی خوراک زوز دی.
په دا سلسله ﮐﯥ بايد داسﯥ خلک د مخکينيو پوهانو اولويانو د ژوندانه ﮐار نا مﯥ ولولﻲ او
مطالعه ﮐړي .هلته په ﮐﯥ د هغﯥ ثبات ،حوﺻله ،استقامت او په هغﯥ باندې د دنيا مشکﻼت
او سختی او ربړو ه تجزيه ﮐړی او د خپل د زړه ډاډ د پاره ئﯥ د ان سره ياد داشت
و ر وی.
س ْبت ُ ْم أ َ ْن ت َ ْد ُخلُوا ا ْل َجنﱠةَ
ﷲ جل جﻼل له په ﮐﻼم مجيد او فرقان حميد خپل ﮐﯥ فرمائﻲ » :ا ْم َح ِ
سا ُء َوال ﱠ
َولَ ﱠما يَﺄْتِ ُك ْم َمث َ ُل الﱠذ َ
ض ﱠرا ُء َو ُز ْل ِزلُوا َحت ﱠ ٰى
ستْ ُه ُم ا ْلبَﺄ ْ َ
ِين َخ َل ْوا ِم ْن قَ ْب ِل ُك ْم ۖ َم ﱠ
سو ُل َوالﱠذ َ
يب« د ترجمعی حاﺻل :
ِين آ َمنُوا َمعَهُ َمتَ ٰىنَص ُْر ﱠ ِ ۗ◌ أَ َﻻ إِ ﱠن نَص َْر ﱠ ِ قَ ِر ٌ
الر ُ
يَقُو َل ﱠ
) مسلمانانو آيا تاسو مان ﮐوی چﯥ جنت ته داخل شﺊ او رانه شﺊ په تاسو باندې تکاليف او
مشکﻼت د مخکينو قومونو چﯥ هغی په حيات ﮐﯥ په لوږې او مرض او پريشانﻲ تر داسﯥ
اندازی مبتﻼ و چﯥ ويلﯥ به رسول ﺻلی ﷲ عليه وسلم او هغه اشخاص چه به د ده سره وو
ﮐله به مدد او معاونت د ﷲ پاک ورسيږي .ﷲ جل جﻼل له په جواب ﮐﻲ فرمايل خبرشی
چﯥ مدد او معاونت د ﷲ پاک قريب دی( .
د دريم قسم ويری ،ﮐوم ويرې چﯥ ويره د هغه ممکن شﯥ نﯥ پيدا شوي وي چﯥ د سړي په
اختيارﮐﯥ وي .يو ناوړه وضعيت او د جامعی د پاره مخل امروي ،ددې ويرې عﻼج دادی چﯥ
بايد د ان سره فکر وﮐړی او خپل ايمان او وجدان حاﮐم وﮐر وئ چی په حيات او ژوند ﮐی
ﮐوم ﮐار د ﮐولو وړ دی ،او ﮐوم ندی او په دا وسيله په خپل عقل سره د داسی اوضاعو نﯥ
اجتناب وﮐړي چﯥ هغه موجب د نارضائﻲ د خدای پاک او سبب فساد د خلکو ر ﻲ .مقﺻد
دا چﯥ ددی قسم ويرې عﻼج په خپله د سړي په خپل اختيار ﮐﯥ دی.
هو آيا سړی ولﯥ داسﯥ ﮐارته اقدام ﮐوي چی هغه موجب د فﻼﮐت او بد بختﻲ د ان او د
خلکو شﻲ.
د لورم قسم ويرې ﮐوم چﯥ له يو داسﯥ امر نﯥ پيدا شوي وې چﯥ حتمﻲ الوقوع وي لکه
مرګ عﻼج ئﯥ دا دی چﯥ سړه بايد داسﯥ افکار په تﺻور او خيال ﮐﯥ راولﻲ چﯥ مرګ يو
داسﯥ امر دی چﯥ خﻼﺻی ترې ممکن نه دی نو ولﯥ پخوا د مرګ نﯥ ان د خف ان او د
مرګ د ويرې له امله وژنم؟
آيا زما دا ويره ﮐومه دفعه ﮐولی شﻲ او ﮐه نه؟
آيا د تقدير ﮐړه وک دفعه ﮐولی شﻲ او ﮐه نه؟
ه نو چﯥ ه مقدره ده هغه به ﮐيږي نو پخواله مر ه به ولﯥ ان په عذاب مبتﻼ ﮐوم؟
د مرګ ويره اﮐثرو اشخاﺻو باندې علی الخﺻوص د ضعف په حالت ﮐﯥ زياته استيﻼ او
غلبه راولﻲ نو که محترم لوستونکﻲ دې مرګ د ويرې د عﻼج تر عنوان ﻻندې په پوره
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ډول د عﻼج مطالعه وﮐړي.

د مرګ د ويرې عﻼج
دا بايد په ياد ولرو چﯥ مرګ د انسان د پاره د ذات فنا نه راولﻲ او دا که چﯥ انسان د نفس
ناطقه نﯥ عبارت دی او نفس ناطقه په مرګ سره دومره ﮐيږي چﯥ د بدن نﯥ ارتباط قطع
ﮐيږي لکن دی چﯥ خپله په نزد د قادر مقتدر وﺻل پيدا ﮐوي او علی الخﺻوص ارواح د
هغه اشخاﺻو چﯥ د حيات محﺻول ئﯥ د بشر د اﺻﻼحاتو او خدمت د پاره دفتر وي .دا
رن خلک ﮐه ه هم په ظاهر ﮐﯥ د دنيا د غم ﮐدې نﯥ ستر ﯥ پ وي لکن په واقع ﮐﯥ
هميش د پاره ژوندی دی .همدا وجه ده چﯥ سالک فرمائﻲ :

هرﮔز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جريدۀ عالم دوام ما
يو پوه پ تون اديب وائي:

زمانـﯥ سـره ئـﯥ ليار د محــوې نشته
د ا ٍيثار په و کل دی نوی نوم ما

دمثال په ډول ﮐه د ﮐوم سړي نﯥ ﻻس او يا نور اعضاء پرې ﮐړی شﻲ خلک دا نه وائﻲ چﯥ
معدوم شو نو معلومه شوه چﯥ د بدن په محوه والی ﮐﯥ د انسان حقيقﻲ محوه والی نه را ﻲ نو
ﮐه د انسان د روح رابطه د بدن نﯥ قطع ﮐيږي او بدن په خاوره ﮐﯥ خ شﻲ داسﯥ نه ده
چﯥ انسان او نفس ناطقه محوه شو همدا وجه ده چﯥ د حضرت بﻼل د مرګ په وخت ﮐﯥ د ده
محترمﯥ ﯥ ډيره ها او هو ﮐوله .حضرت بﻼل ورته په وا ب ﮐﯥ په دا مضمون وويلﯥ.

واويﻼ چه ميزنی در پس مرﮔم از حزن
واطر باهمی بگوی دوست بدوست ميرسد
لوستونکﻲ دې دا په ياد ولري چﯥ د مرګ ويره به غالب د دې ﻻندې وجوهو له امله وي:
1ـ داچﯥ سړي ته د مرګ حقيقت معلوم نه وي او د دې له ﮐبله چﯥ مرګ ورته فناء
د ذات کاري نو که به خفه او په ويره ﮐﯥ وي.
 - 2ددې له امله به سړی د مرګ نﯥ ويريږي چﯥ په مرګ به درد او تکليف ورته کاري.
 -3دا چﯥ سړي ته داعقيده پيدا شﻲ چﯥ په مرګ ﮐﯥ د سړي د پاره د هستﻲ نقﺻان دی او
ولی ﮐماﻻت د سړی محوه ﮐيږي نو که په زړه باندې ئﯥ ويره راشﻲ.
 - 4د دې له امله چﯥ وروسته د مرګ نﯥ به سخت احوال او تکاليف پيښ شﻲ نو که د
مرګ نﯥ په ويره ﮐﯥ وليږي چﯥ ه به ﮐوم او نکه به شﻲ؟ اونه چﯥ په عذاب مبتﻼ شم.
 -5دا چﯥ سړی په خپلو اوﻻدو ،دوستانو او خوږو ملکرو باندې خفه وي وروسته د ده د مرګ
به هغوی ه ﮐوي؟ اوﻻد به ئﯥ چاته پاتﯥ شﻲ او د ژوند حالت به ن ه و ر ﻲ؟ په دا پن و
واړوحاﻻتو ﮐﯥ چﯥ سړی د ننه دننه فکر ﮐوي او د خداوند تعالی قدرت او انتظام د عالم چﯥ
ير او د دنيا په وقايعو ﮐ ﯥ چﯥ عميق ﮐيږي هلته سړی خپله په خپله د داسﯥ عقدو حل ﮐولی
شﻲ او داسﯥ شيان چﯥ د خف ان موجب نه ﻲ او نه داسﯥ عادي شيان د همت او ثبات په
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خاوندانو ﮐوم تاثير اچولی شﻲ چﯥ ان په خپل ﻻس د ويرې طوفانﻲ بحرته واچوي او د ويرې
درنده ته ان وسپاري.
بيا هم لوستونکﻲ دې د هر مادې په متعلق خاص خاص د دی ﻻندې مجربﯥ نسخﯥ نﯥ ان ته
دوا جوړه ﮐړي .
 - 1دا چه خلک مرګ ان د پاره فناء ﻲ مرګ په ه فناء دی؟
آيا دا فناء په دې دی چه نفس او د بدن روابط سره قطع ﮐيږي .ﮐه دا وي د اخونو بايد
د ويرې موجب نه شﻲ که چه مرګ فناء د نفس او د ان نه دی .که بدن د غو و او پلو او
ر و او شرائينو او هډوﮐو او د ينﯥ نورو اجزاو نﯥ جوړ دي او دا اجزاء ﮐله چه د بدن او د
روح رابطه قايم وي هلته هم ﮐله په زيادت او ﮐله په نقﺻان ﮐ ﯥ وي .هو په ژوندانه او حيات
ﮐ ﯥ د بدن اجزاء په هر آن او ثانيه ﮐ ﯥ ان ان ته اوضاع قبلوي طفل وي مراهق شﻲ
مراهق وي د وانی نيشه ورته ورشﻲ .وان وي د ﮐهولت او شيخوخت په ادوارو راشﻲ .هو
انسان پيداء لپاره د تغير او تبديلی دې يوازنی شی چه دايم او باقی دی هغه علم او فضل او
ﮐمال دی او د ه عمل جزا.
 - 2دا چه سړی ويريږي چه په مرګ ﮐ ﯥ به تکليف وي عﻼج ئﯥ دادی چه تکليف او
زحمت دا ول د بدن او د روح د ارتباط له امله دی او د بدن په ارتباط ﮐ ﯥ په سړي باندې
رن ا رن دردونه را ﻲ ﮐله سردرد ﮐوي او ﮐله پـ ﯥ ﮐله غاښ په درد وي او ﮐله ستر ه
وعلی هذالقياس يعنﯥ دا ول زحمت او ربړ د بدن په اثردی .ﮐله چه د روح او بدن په مابين
ﮐ ﯥ ارتباط خﻼص شﻲ هلته نو د دنيا ول زحمتونه او تکليفونه خاتمه پيدا ﮐوي او يو بله د
حيات او ممات سلسله جوړيږي .په دا حقيقﻲ حيات او ممات ﮐ ﯥ بايد د دې نﯥ انکار ونه
شﻲ چه د دې دنيوي حيات عملﻲ تﺄثيرات اواغيزه لري او د دنيا ه او بدﮐار او عمل رن ﮐار
ورﮐوی.
 - 3ﮐه سړی په داخيال ﮐ ﯥ وي چه مرګ نقﺻان دی او ول ﮐماﻻت محوه ﮐيږي نو دا دې
د دوا د پاره په ياد لري چه مرګ متمم د ﮐماﻻتو دی .نه ما می د ﮐماﻻتو وروسته د مرګ
نﯥ سړي ته د ﮐمال ثواب ورﮐول ﮐيږي او د ابدي حيات د پاره موجب او علت ﮐر ﻲ.
»الدنيا مزرعة اﻵخرة « دنيا ای د ﮐ ت د اخرت دی .نو ﮐه سړی ﮐ ت وﮐړي دا ﮐ ت
او فﺻل ئﯥ په پوخ والی راشﻲ دا وخت به آيا سړی خفه ﮐيږي نه بايد سړی خوښ وي چه
اوس به د زحمت نتيجه او ثمره اخلم بايد سړی ﮐوم چه په ﺻداقت او ايمان وجدان ئﯥ د ژوند
دقيقﯥ او ثانيی طی ﮐړي وي .د مرګ انکندن په وخت ﮐ ﯥ ډير خوښ او د ﷲ پاک د حقو
وعدو اميد ولري.
 - 4دا چه په دې باندې سړی ويريږي چه اوﻻد او متعلقين به يﯥ وروسته د ده د مرګ ينﯥ په
زحمت او تکليف شﻲ .زما په عقيده چه داسﯥ خلک په خپل عقل او معلوماتو ﮐ ﯥ نقﺻان لري.
يو عاقل او باعمله سړی بايد ديته فکر وﮐړي چه آيا انسان په اﺻل ﮐ ﯥ ه وو او بيا ن ه شو؟
د انسان د پيدايش ينﯥ نيولﯥ د رشد تر مرتبﯥ پورې چه ﮐوم تغييرات او تبدﻻت سړې او تودې
پي يږي دا ول حاﻻت سړي ته دا ئﻲ چه انسان د فکر او تعـقـل ينﯥ بيرون يو داسﯥ
مقتدرحکيم ،خﻼق الکل مربﻲ او تربيه ﮐوونکی ذات شته دی چه هغه په خپله د موجوداتو د هـرې
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زرې انتظام ﮐوي او واقعآ مربﻲ او تربيه ﮐوونکی دی نو د سړي د اوﻻدې او متعليقنو سبب
اﻻسباب پاک ﷲ دی.
هو ډير ﮐرته نﯥ خلک په حيات ﮐ ﯥ د خپلو اوﻻدونو او متعليقونو تربيه نه شﻲ ﮐولی او سره د
دې چه عالم او فاضل هم وي او ډيرې منډې او رامنډې او هلی او لﯥ هم ﮐوي .بيا هم هي په
ﻻس نه ور ﻲ او دخپل اوﻻد او متعليقينو تربيه ترې خرابوي.
ډير ﮐرته يو سړي سره د ډير مال او ثروت نﯥ ول متعلقين ئﯥ بﯥ علمه او ﮐماله پاتﯥ شﻲ او
ﮐله بيا په زيړو زيړو سترﮐو ورته وري چه زوی او ورور او خپل او خپلوان ئﯥ د مرګ په
حالت ﮐ ﯥ د حيات سره وداع ﮐوي.
ﮐه په مال او په ثروت باندې د اوﻻد د پاره چا حيات او يا په عقل او فکر باندې د اوﻻدو نﯥ چا د
مرګ دفعه ﮐولی شوه نو دا چه سړی په اوﻻد باندې ويريږي نو دا رن ه خلک دې اول په مال او
عـقـل باندې ﮐه نر وي د خپل انه نﯥ د مرګ دفع وﮐړي .نو معلومه شوه چه سړی بايد د مرګ
نﯥ ونه ويريږي.
 - 5او ﮐه سړی د مرګ نﯥ د خپلو بدو اعمالو په اثر ويريږي نو توبه دې و ﮐاږي او ﮐوشش
دې ﮐوي چه ه عمل وﮐړي.
هو دا ويره ه ويره ده لکن هلته چه د دې ويرې دا تاثير نه شﻲ لکه چه د پ تو متل دی
» توبه د بدو او ﮐه پيښ شو حمله په بدو« .ﮐه دا ويره په آخر د حيات ﮐ ﯥ پي يږي بيا هم تر
غرغره پورې ﺻرف په حق د حقوق ﷲ ﮐ ﯥ قبوله دی او سړی بايد دا په ياد ولري چه په
حالت د ﺻحت ﮐ ﯥ با يد د خدای پاک نﯥ ويره له اميده ډيره وي.
دا که چه سړی ﮐوشش وﮐړي چه ه عمل وﮐړي او په حالت د مرض ﮐ ﯥ به اميد بايد د
ويرې او ترس نﯥ ډيره وي که چه په مرض ﮐ ﯥ خود سړی نﯥ له امله د عدم قوت او
طاقت د طاعت او عبادت او عمل سلسله قطع ﮐيږي .
 - 6ﮐه سړی د دې له امله ويريږي چه مال ،اسباب او د دنيا معيشت به ترينه پاتﯥ شﻲ دا قسم
ويره بايد ونکړي که هي شی دايم او باقﻲ بﯥ ذات د واجب الوجود نﯥ نه شته.
د انسان دا وظيفه ده چه سعيه او ﮐوشش به ﮐوي چه ه په حﻼله او جايز ﺻورت سره پيدا ﮐړي
او غرض به يﯥ داوي چه د بشر او د عالم د اﺻﻼح او انتظام په لياره ﮐ ﯥ به يﯥ خر وم او
پس د دې وروسته محترم لوستونکﻲ دې په ياد لري چه طبعﻲ اجل ضرور رسيـږې او هي
مخلص ترې نشته.
يو وخت داسﯥ راغلﻲ او را ﻲ به چه ايسته ايسته قدونه او بادامﻲ سترﮐﯥ او د ل رن دا
ول محوه او نا بود ﮐيږي او ﮐه په دنيا ﮐ ﯥ مرګ نوی شايد د دنيا به په انسانانو باندې قدم په
قدم هم نوی رسيدلی اخر هر مرﮐب منحل ﮐيږي او د مرﮐب عناﺻر به يو ل بيا انفرادي شکل
ان ته قبلوی.

کين سيل متفق بکند روز اين درخت
وين باد مختلف بکشد روزی اين چراغ
نوټ:
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مختلف باد او منقف سيل عبارت د لور عناﺻرو ينﯥ دی چﯥ ﮐله په اتفاق وي او ﮐله په
اختﻼف .د تل ژوندون ﮐول اميد له يو طرفه خيال او محال دی او له بلﯥ خوا به پوه خلکو ته
معلومه وي چه عمر هغه ه عمر دی چه وجود ﺻحيح او سالم وي سړی وﮐولی شﻲ چه په
ﺻحت د وجود سره او فکر په ﮐار واچوي او په دی اثر ان او خلکو ته مفيد ثابت شﻲ.
ﮐله چه وجود مخ په انحطاطه روانيږی دا وخت د دنيا ول لذائذ او خوندونه هم د تنزل خواته
قدم اخلﻲ .تر داسﯥ حده پورې د بدن په تنزل سره د ژوندانه خوند خرابيږی چه اخر عقل او
منطق هم دﻻس نﯥ ﻻړشﻲ ظاهري او باطنﻲ حواس د انحطاط ﻻر طی ﮐو او مﻼﮐړو په
غاښ وتلی ستر ﯥ بﯥ نوره غوږونه ،ﮐا ه ،وي ته ،سپين مخ نجﻲ باﻻخره بدن په ريږ ديدو
پيل وﮐړي او ډير داسﯥ خلک ليدل شوي چه په اخر دعمر ﮐ ﯥ يو مو ی غو ه ناسته او وﻻړه
يﯥ په تکليف وي زوی او ورور او خپلوان ورسره په تن په ای د دې چه ورته دوعا
وﮐړي چه ژوندی دې وي.
وايﻲ خدای پاک دې اوس په خير سره فيﺻله ﮐړې .دا وخت په خپله سړی هم د حيات په دقيقو
ﮐ ﯥ هر دم تکليف او زحمت حس ﮐوي.
ه نو داسﯥ حيات چه په نورو تکليف شﻲ او د ان د زحمت موجب وﮐر ﻲ .وک به يﯥ
ه ﮐړی نو ه دا ده چه سړی به د حيات په مد او جزر ﮐ ﯥ يوازې په يوازې همدا اميد او
ارزو ولري چه د ان او د خلکو د پاره خدمت وﮐړي.
هو تر و ژوندی وي .د حيات مقﺻود به يﯥ همدا وي او په حيات ﮐﯥ به همدا غواړي چه پاک
خدای د شرف ژوند او مرګ مﯥ په نﺻيب ﮐړي ﮐوم چه په ژوند او مرګ ﮐ ﯥ ايمان او
وجدان ته خجالت نه لرم او د ستا د رضی موجب شﻲ او د ارذل العمر نﯥ چه د ستا ران
رسول ترينه نجات غو تﻲ ماته هم نجات را ري.
هو سړی بايد په مقتضا د » موتوا قبل ان تموتوا « باندې عمل وﮐړي يعنﯥ بايد هميش سړی
په خودا مرګ نﯥ داسﯥ ﮐاروته اقدام وﮐړي چه هغه ورته وروسته د مرګ نﯥ په ﮐار
راشﻲ.
افﻼطون ويلﻲ » :مت باﻻ راده تحی بالطبيعه « مړشه په ارادې يعنﯥ د مرګ د پاره د
ژوندانه په ادوارو ﮐ ﯥ ﮐار او خدمت وﮐړه تر و په طبعﻲ مرګ سره هميش د پاره ژوندی
پاتﯥ شﻲ او افتخاری حيات دی په نﺻيب شﻲ.
دا وه د مرګ د خفﮕان د عﻼج د پاره هغه مجر به نسخه چه د دی مرض مﺻابان به عمل
پرې وﮐړل سل په سلو به جوړشﻲ او اميد دی چه عالﻲ همت خلکو د پاره د يو تذﮐر په ډول
يادونه وي او خپل په خپله دا رن ه ويره چه بﯥ د نقﺻان نﯥ ﮐومه فائده نه لري د زړه نﯥ و
باسﻲ ،وسواس او واهمﯥ ته ﮐوم اهميت ورنه ﮐړي .په پوره ميړانﯥ تر و چه ژوندی وي ﮐار
او عمل په پوره جديت او فعاليت مخ په وړاندی بوزي او د جامعی او ولنﯥ هغه افراد ته چه
د مرګ ويرې د دوی هر ه اختناق ﮐړي وي ،قوت قلب او هادی شﻲ ،و دا ډول افراد د و
خدمتونو مﺻدر شﻲ.
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عالی همت:
يو د لويو ﺻفاتو نﯥ چه انسان سترو افتخاراتو ته رسوي او په هر مشکل باندې يﯥ بريالی
اوﮐاميابوي » عالی همت« دی .انسان ته د ژوندانه په دورو ﮐ ﯥ ډيرې ډيرې ،اړﮐﯥ او
زياتﯥ ﻻنجﯥ په مخ ﮐ ﯥ را ﻲ.
هو ولږه ،تنده ،بر بنډ والی ،راز راز امراض او ينی نور موانع او شيان دي چه د ژوندانه
په دورو ﮐ ﯥ هرو مرو په سړي راتلونکﻲ دي او ناﮐامﻲ او ﮐاميابﻲ خو يو تربله سره تړلﯥ
ده .او خﻼف التوقع شيان ډير پي يږي ،نو يوا نی شی چﯥ د داسﯥ مشکﻼتو مخه نيسﻲ او
سړيته قوت قلب او د زړه طمانيت ورﮐوي هغه همدا عالﻲ همت دی .دعالی همت خاوندان
هميش د مشکﻼتو په ليدنه موسکی ،موسکی خاندي ،ثبات او حوﺻله له ﻻسه نه ورﮐوی او
وروسته د زيار او زحمت نی هر ه چه ورته پي يـږی مقاومت نه بايلﻲ او په پوره متانت
او استقامت شپﯥ او ور ﯥ تيروي .
هو داسﯥ د لوړ همت شخﺻيتونه رمﻲ او يخنی ،شدت او ترخه ،او خواړه ول عادي شيان
ﯥ د لوړهمت له تنانو سره اندازه وي ،قانون لري او په ﺻحيح او درست تدبير او په
تاريخﻲ وقائعو سره زړه ته ډاډ ورﮐوي .فکر او سنجش ،عقل او تميز د و او بدو فرق دا د
لوړهمتو خاﺻه ده .جديت او فعاليت ،غيرت او ميړانه د حق او حقيقت د پاره جائزه مجادله
په لوړ همت سره ﮐيږي ،پاک نفسﻲ او ﺻداقت په مخامخ او وروسته يو شا نی حال لري .د
لوړ همت آثار او مظاهردي .عالی همتان په هر وخت ﮐ ﯥ په هر ولنه او جامعه چه وي
يورن  ،يو دين او يو مذهب لري.
دا رن خلک د ليدونکو په سترﮐو او نظارو ﮐ ﯥ مختلف کاري نو که وک په يو ډول
او وک په بل شانﯥ تعبيرونه ترې ﮐوي.
د عالﻲ همته خلکو سره هر ه شته او هر ه لري او همدوی دي چه د خلکو د ژوندانه بيړۍ
د هﻼﮐت نﯥ بچوي.
هو دوی سرونه ورﮐوي او د حيات په قربانی ﮐ ﯥ هي تردد او ډيله نه لري ،لکن د وطن
ناموس او سرونه ساتﻲ او د جامعﯥ او وطن سعادت او افتخار ﻲ .مال او پيسﯥ مﺻرفوي
ليکن ،عزت شرف او د خدای او د رسول رضا پرې حاﺻلوي .د لوړ همت خلک زيـړ
رن  ،ي ﯥ ستر ﯥ او د ايمان او دو جدان خجالت نه قبلوي.
هو دوی مال او متاع باﻻخره خپل ول موجوديت د خپل شرافت نﯥ قربانوي .دوی د خلکو
سره محبت او الفت راشه درشته بﯥ ﮐومﯥ طمعﯥ ،منافقت ،ريا او فريب نﯥ ﮐوي.
هو يقين دادی چه د لوړ همت خلکو سره ايمان وي او د ميړانﯥ درس يﯥ د سر او د زړه په
پردوﮐ ﯥ نقش وي .ريا فريب او منافقت د بﯥ وجدانه او بﯥ ايمانه او په واقع ﮐ ﯥ د ي و او
بﯥ فهمه خلکو خاﺻه ﻲ او طمع او توقع يوا ﯥ د پاک ﷲ نﯥ لري .دا رن د لوړ عزم
خلک زوی او پﻼر ،ورور او قريب دوست او عزيز او اشنا خپل او پردی د حق او عدالت په
مقابل ﮐ ﯥ يو راز ﻲ.
شخﺻياتو او اجتماعياتو فرق او تو پير ورسره وی .د قانون مراعت له ظلم او بﯥ عدالتی نه
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دفاع جامعﯥ ته فائده رسول خپله وظيفه بولﻲ او په دې لياره ﮐ ﯥ له مشکﻼتونه خوند اخلﻲ.
په دا ميدان ﮐ ﯥ فنا خپل سعات ﻲ.

د شهوت د افراط او غليان عﻼج
شک نشته چه در هر ه د پاره يو معينه مرتبه ده چه په هغه مرتبه ﮐ ﯥ شی ،ه کاري او
هغه مرتبﯥ ته پوهان د اعتدال مرتبه وايﻲ .په دا مرتبه ﮐ ﯥ افراطه او تفريط منفوريت عامه
لري او خلک ورته د منفوريت په ن اه وري او دا که چﯥ انسان امتزاج ﮐﯥ دعدالت نﯥ
ﮐار اخستل شوی او د عناﺻرو امتزاج د انسان په حقيقت ﮐﯥ د عدالت مرتبه جوړه ﮐړې .نو
که پوهان د افراط مرتبه چﯥ په ﮐﯥ شدت او هدت دی او د تفريطه مرتبه چﯥ په ﮐﯥ نقص او
ضعف دی ،نه خو وي او هر ه ته پوه انسان د اعتدال په نظريه ﮐﯥ خپل ميﻼن کاره ﮐوي.
هو :خوراک او سکل ،اغوستل ،مسکن ،ازدواج او داسﯥ نور نور د ژوندانه د استراحت شيان
او خو ی دا ول انته د اعتدال مراتب لري چﯥ په هغه مرتبه ﮐ ﯥ ه کاري او افراط او
زيات والی يﯥ نقﺻان او مرض دی چﯥ عﻼج يﯥ ضرور اوپه ﮐار دی .همدا وجه ده چﯥ
پوهان د دی مرض د عﻼج د پاره تجربﯥ ﮐوي او په ﻻندی ډول سره د مرض اقسام و عﻼج
يی:
 - 1ﮐه د شهوت افراط له امله د حرص په ماﮐوﻻتو او مشروباتو ﮐﯥ وي يعنﯥ دا چه سړی له
ډيره خونده اخستلو د ولذيذو خوراﮐونو او سکلو نﯥ اخر داسﯥ نيشه او پرﮐاله شﻲ چه شپه او
ورځ په همدې فکر ﮐﯥ وي چﯥ د خولﯥ د مزې د پاره او د ټ دغت والﻲ له امله روا وي او
ﮐه ناروا ه پيدا ﮐړي او هميش شراب او ﮐباب د خلکو د وينو او غو و نﯥ ان ته تياره وي
او د عاجز او غريب او د وطن او د خاورې غمه ورسره نه وي ،خپل عزيز وخت ﮐوم چﯥ سړي
په ﮐﯥ ﮐولی شﻲ چﯥ د جامعﯥ او ولنﯥ د خدمت د پاره ﮐار وﮐړي .په چ ی استراحت تيروي او
هميش يﯥ آئينه په ﻻس ﮐﯥ د خپل رن او روغـن ننداره ﮐوي .دا مرض واقعا ً چه هر و مره د
جامعﯥ په افرادو ﮐﯥ سرائيت ﮐوي هغومره د ترقﻲ ،تعالﻲ او نهضت د پاره مضر تشخيص شوي
نو که پوهان وايﻲ چﯥ د دې مرض لرونکﻲ خلک دې دعﻼج د پاره دا نسخه ياده ﮐړي چﯥ
ماﮐوﻻتو او مشروباتو په خباثت او رزالت ﮐﯥ دې فکر ﮐوي چﯥ آخر ه ترې جوړيږي او اعتماد
په دې ﮐﯥ شته او ﮐه نه؟ دادې په فکر ﮐﯥ راولﻲ چﯥ ﮐه په داسﯥ استراحت ان عادي ﮐړم آخر
د دنيا وضعيت خو په يو قرار نه دی ،يو وخت به داسﯥ راشﻲ چه دا شيان به راته نه پيدا ﮐيږي
نو به هلته بيا چﯥ زه په داسﯥ نرم او رم سره عادي شوی يم را باندې د ژوندانه ساحه تنکه شﻲ
او بل ته محتاج او حيران يم او نن چﯥ زه په حل د عاجزو او غريبو خلکو نﯥ بﯥ پروا يم سبا
ﮐه دا ورځ په ما او يا زما په شيرينو خواخوږو راشﻲ ،ه به ﮐوو.
سړی بايد دا فکر ته راولﻲ آيا ﮐه وطن او جامعه تيته او پرﮐه شﻲ او دا زما استراحت به راته
پاتﯥ شﻲ او ﮐه نه او سړی يو وار ديته هم متوجه شﻲ چﯥ زه ولﯥ دومره د هر ه نﯥ غافله يم
او يو قسی القلب انسان را نه جوړ شوی نو به په دا تﺻور ﮐﯥ آخر دې مرحلﯥ ته ورسيږي چﯥ
دا خو استراحت له ﮐبله او په خوراک او سل ـو د حرص له امله را پي ه شوې له بلﯥ خوا سړی
بايد ير شﻲ چﯥ خلک د علم او فضل او د عزت او احترام خاوندان شول ،دنيا نن مخ په آسمان
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روانه شوه د سيندونو مخه نيسﻲ ،غرونه سوري ﮐوي د ﮐلو ﮐلو مزلونه په ډيره لږ موده او
استراحت سره طی ﮐوي .حس د جهان يري د مقـتدرو خلکو په مغزو ﮐﯥ ننوتلﯥ او زه يوازې د
ان په ماحول ﮐﯥ هيله بيله د خوند او شخوند غمه ﮐوم .آيا انسانيت دا دی او ﮐه بل ه؟ نو ﮐه
انسانيت دا وي د حيوان او د انسان په من ﮐﯥ فرق ه شو؟ له بلﯥ خوا سړی بايد دينﻲ او مذهبﻲ
ارشادات او د نوابغو او ائمه ؤ د ژوندانه ﮐار نامﯥ دا ول مطالعه او د عمل ﻻندې را ولﻲ.
هو افراطه په الکهول او شراب ﮐﯥ حکماء وايﻲ چﯥ د ډيرو امراضو سبب او علت ﮐيږي.
دفارسﻲ متل دی » :کم بخور هميشه بخور« حضرت رسول ﺻلی ﷲ عليه وسلم فرمايﻲ:
»کلوا في ﺒعض ﺒطﻨکمﺘصحوا« خوری په بعضﯥ يډه ﮐ ﯥ .يعنﯥ وله مه ډﮐوئ چﯥ ﺻحت مو
ﮐامل وي .په بل حديث ﮐﯥ راغلﻲ »البطنه رأس کل داء« يډه سر د هر مرض ده.
 - 2ﮐه حرص د منﻲ د شهوت له امله يعنﯥ د و ايسته و له وجهﯥ وي دا هم چﯥ افراط ته
ورسيږي زيات نواقص لري او سړی نﯥ يو فاجر او فاسق سړی جوړيږي .په نتيجه ﮐﯥ
ضعف د بدن او فساد دعقل راولﻲ او دا که چﯥ منﻲ يو جوهر دی .په انسان ﮐﻲ چی قوام د
وجود په دی سره را ی تر داسی حده پوری اطباء وايﻲ چﯥ د اندازه نﯥ زيات مﺻرفول د
شهوت نقﺻان د عمر هم ﮐموالی راولﻲ .د يو حديث شريف مضمون هم په دا ډول دی:

نوټ:
مراد د نقﺻان د عمر نﯥ مؤقت اجل دي .له بل خوا ډيرداسﯥ خلک شته ﮐله چﯥ د شهوت
په حرص ﮐﯥ وليدلﯥ نو باﻻخر ول شته او موجوديت مال او پيسﯥ ترينه د ﻻسه نﯥ تلﻲ
دي .امام غزالﻲ عليه رحمت فرمايﻲ چﯥ حرص په شهوت ﮐﯥ په مثل د ظالم حاﮐم دی چﻲ
باچا ورسره په خپل اختيار پري ﻲ وي .آخر دا ظالم حاﮐم د بدو استفادو له امله د رعيت
ول مال او پيسی په غدراو رشوت سره انته جمع ﮐړي او خلک د فـقـر او عجزپه ميدان
ﮐ ينوي او دولت ول مال او پيسﯥ په غلطﻲ او خيانت سره تس اونس ﮐړي چﯥ هي نه د
ملت او نه د حکومت په درد وخوري .
همدا رن ه ﮐه د شهوت قوت د عقل په حکومت سره مغلوب نشﻲ د بدن ول ﺻالح مواد او
اخﻼط چه د خوراک نﯥ پيدا شوی دي .د حرص له امله بي ايه مﺻرفيږي او د بدن ول
اعضا د ضعف او ﮐمزوری سره مخامخ ﮐوي او ﮐه دعقل په حکم سره او د عدالت په قسم سره
په مناسب د اندازې اقتﺻاد وﮐړي دامثال د هغه حاﮐم لري چﯥ دخلکو سره د عدالت په لياره
روان وي او د مملکت په مﺻالحو ﮐﯥ سعيه او زحمت و الﻲ .د وطن ترقﻲ او تعالﻲ يﯥ په خپل
خيال او اراده او عمل ﮐﯥ وي او د وطن سرحدونه او بندرونه ه ساتﻲ .دا وه د امام غزالﻲ )
رح( نظريه .نو سړی بايد ه پام وﮐړي او متوجه شﻲ چﯥ شهوت ترې د اندازې نﯥ تجاوز
ونکړي.
دا چﯥ نﯥ خلک حﻼله ه په ﮐورﮐﯥ لري او بياهم د حرامو او نا رواو شهوت پسﯥ ه ه
ﮐوي ،ددې د پاره به خدای پاک خبر چﯥ زما دا وينا تاثير وﮐړي او ﮐه نه؟ ليکن زه خپل
مسوليت پورته ﮐوم ،نو که دا رن ه خلکو د پاره وايم چﯥ حﻼله ه په خپل ﮐور په مثال د يو
مهيا طعام دی .لکه طعام چﯥ ولږه دفع ﮐوي همدا رن ه ﮐه يو سړی د حﻼلﯥ ﯥ استفاده ﮐوي
د شهوت د غليان دفع پرې را ﻲ .ﮐه يو سړی په خپل ﮐور ﮐی طعام د ﮐفاف په اندازی لري او
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بيا هم ﮐور په ﮐور دايﻲ ﮐوي نو دا ډيره د حيرت او د ﮐم عقلی خبره ده .په همدې قياس سړی
ويلی شﻲ ﮐه وک حﻼله ه په ﮐور ﮐﯥ لري او حرامو پسﯥ سيعه ﮐوي غ ه لويه ناه او
رزالت دی .ما د يو پوه تجربه لرونکﻲ سړي نﯥ اوريدلﻲ چﯥ داسﯥ خلک مﯥ ليدلﻲ دي د بل
چا د ناموس پسﯥ ﮐر ﻲ بيا چﯥ تحقيق وشﻲ دده د ناموس پسﯥ نور ر ﻲ.
د بلﯥ خوا حکماء وايﻲ چﯥ په زنا سره اﮐثرآ امراض پيدا ﮐيږي.
هو په حديث شريف ﮐﯥ داهم راغلﻲ چﯥ د زنا په سبب سره د عمر او رزق نﯥ برﮐت ﻲ.
په زبور شريف ﮐﯥ ليکل شوي چﯥ ډيره بﻼ په زانﻲ را مسلطه ﮐيږي چﯥ د رزق برﮐت ترې
محوه ﮐيږي .د شهوت په حرص ﮐﯥ آخر سړی دې مرتبﯥ ته رسيږي چﯥ له هر ومره د ډيرو
و سره وﺻل شﻲ او فرضا ً چيرته ﮐومه يوه ترې پاتﯥ وي دا خيال ﮐوي چﯥ په دې ﮐﯥ به يو
لذت وي چﯥ په نورو ﮐﯥ به نوي او دا خيال د سړی يوغټ جهالت دی .ﮐه سړی وﮐړی شﻲ
چﯥ په اعتدال سره د شهوت نﯥ ﮐار واخلﻲ نو به د دې مخکينو مفاسدو نﯥ په حفظ ﮐﯥ پاتﯥ
شﻲ.

اوس به راشو ديته چﯥ عشق په دوه قسمه دی:
يو بهيمی يعنﯥ حيوانﻲ عشق .دا عشق عبارت د دی نﯥ دی چﯥ له امله يﯥ د استيﻼ د شهوت
نﯥ سعيه او ﮐوشش ﮐوي چﯥ د يو شخص زړه يا په مال او يا په ﮐاذب محبت ﻻس ته راولﻲ
او خپل بهيميﻲ شوم مقاﺻد په نا جايزې ليارې ترينه حاﺻل ﮐړي. .دا قسم عشق ته پوهان
دچار پايو عشق وايﻲ.
ﺻحيح ماغزه دا قسم عشق په علمﻲ ،فنﻲ او حقيقﻲ عشق بدلوي .دوی انسان په بشپړه تو ه
مطالعه ﮐوي او د مطالعﯥ ،ﮐار ،عمل او اﺻﻼحﻲ خدمت د ﮐولو په واسطه دا بهيمﻲ رابطه او د
لهو لعب له حالته ايستل او حقيقﻲ لورې ته د جهت ورﮐولو مرسته او مساعدت ﮐوي.
اطباءوائﻲ په چا ﮐﯥ ﮐه دا قسم فاسد عشق پيدا شو ﮐوم چﯥ غړوندي د ﮐنترول او د شهوت د
عقل د اقتدارنه ﻻړو ،دوا ئﯥ داده چﯥ د بدن د مهيجه ؤ موادو عﻼج دې په ادويه ؤ مطفيه ؤ
سره وﮐړي.
او د دويم قسمی عشق حقيقﻲ عشق دی .دا عشق ته پوهان د ﮐار او عمل او د اﺻﻼح او خدمت
او رحم او عاطفی عشق وايﻲ.
دا عشق د ايمان او وجدان محکمﻲ او تقويه راولﻲ.
دا ري تنی عشق هر ه ته غواړي چﯥ د حقيقت په ن اه و وري.
دا عشق د شرعﻲ او مذهبﻲ احکامو زيات لحاظ ﮐوي او سړی په دا فکر ﮐﯥ اچوي چﯥ ﺻراط
المستقيم د ه نﯥ عبارت دی.
حقيقﻲ عشق ﮐله د مجازي عشق نﯥ پيدا ﮐيږي او پوهان د ظاهري عشق نﯥ معنوي عشق ته
ترقﻲ ﮐوي .د دنيا په ولو موجوداتو ﮐﯥ د عشق اسرار موجود دي او په همدا عشق سره
موجودات کته او پورته ﮐيږي .دنيا په عشق سره اباده ده او آخرت په عشق سره حاﺻليږي.
د عشق خاوندان د خاوری او وطن او د قام او قبيلﯥ سعادت غواړي او د بشر د ارام او
استراحت د پاره زيار او زحمت باسﻲ .ﮐوم هغه اشخاص چﯥ عشق لري ﮐار او عمل ﮐوي.
د شرافت او غيرت او ميړانﯥ ژوند خو وي .ل ﻲ او تنبلﻲ د بﯥ عشقه خلکو ﮐار دی .په زړه
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ﮐﯥ د عشق اور بدن په حرﮐت راولﻲ او په سختو مشکﻼتو او تکليفونو ﮐﯥ همدا عشق د زړه
ملهم ﮐر ﻲ.
د عشق په سر شاره فضا ﮐﯥ عاشقان اولوزي .په خپل عشقﻲ حرﮐت ﮐﯥ چﯥ ﮐامياب او بريالی
شﻲ ،نو دنيا رو انه وي او تاريخﻲ مفاخر حاﺻلوي .خلک د ده په تاريخ وياړي او دده د حيات
وقايع د نورو د پاره درس او عبرت وي .داسﯥ اشخاص ﮐه په بعضی مواردو ﮐﯥ ناﮐاميږي خو
بيا هم دحقيقﻲ عشق خاوندان يو بل شانﯥ لذت حس ﮐوي او په ناﮐامﻲ حالت ﮐﯥ هم وايی:
عاشقی را درد بدنامی خوش است – عاشقان را سوز ناکامی خوش است!
مقﺻد دا چﯥ حقيقﻲ عشق ه دی .د شهوت د حرص په شمار ﮐ ﯥ نه حسابيږي ﮐوم هغه
اشخاص او وانان چه د شهوت په مذموم ﺻفت سره موﺻوف دي دا رن خلک دې زما پدې
ليکنه ﮐ ﯥ مطالعه او تعمق وﮐړي او پدی وسيله دې د خپل مرض عﻼج وﮐړي.

د وانانو د پاره:
بهيمﻲ عشق او په شهوت ﮐ ﯥ افراطه اﮐثره د وان په مرحله ﮐ ﯥ زيات پـيـ يـږي نو که
غواړم چه ﻻندې د دې عنوان نﯥ د وانانو د پاره ه د نﺻيحت په ډول وليکم.
د پ تو متل دی » د وان يوه نيشه وي نه چه هميشه وي« حقيقت دا دی چه سړی ته د
وړﮐتوب نﯥ نيولﯥ تر مر ه پورې مختلف ادوار په مخه را ﻲ او د ژوندانه په مد او جزر
ﮐ ﯥ ﮐله ﺻحيح او معقول حرﮐات د سړي نﯥ ﺻادريږي او ﮐله غلط.
د حيات په ادوارو ﮐ ﯥ د انسان ابتدائﻲ حالت ته چه ﮔورو د زان و او دخاپوړو قيﺻﯥ او
هغه وړې وړې سل چه اطفال ئﯥ د مور په مفارقت ﮐ ﯥ تيروي په ياد راوړو او د
وړﮐتوب حالت ته ه متوجه ﮐيږو او بيا د وړوﮐﻲ ضعيف او ﮐم زوري نري ،نحيف وجود
ته ورو ﮐوم چه وړوﮐﻲ په هغه حالت ﮐ ﯥ هي طاقت او قدرت نلري او دومره نه شﻲ
ﮐولی چه د انه نﯥ مچ قدرې وشړي او په دا سلسله ﮐ ﯥ دوړوﮐﻲ ژړا او ها للو ،للو او
نورې وړې غـ ﯥ جملﯥ ،خيال او چورت ته راولو سړی په تعجب ﮐ ﯥ اچوي او نا ا په به
ئﯥ دا د خولﯥ نﯥ وو ﻲ چه انسان ﻻ ه يو تماشا حيوان دی بيا ﮐله چه د ﮐورن تربيﯥ په
اثر ورو ورو غ يږي او خپل ان او مور او پﻼر پيژنﻲ دا وخت هغه نخرې ،خطا انﯥ او نا
پوهی چه د وړوﮐی هلک نﯥ بروز او ظهور ﮐوي په ري تيا ﮐه د پﻼر او اقرباو مينه او
محبت ئﯥ حامﻲ نه شﻲ نو دا نشو ويلی چه يو وخت دې په وړوﮐﻲ باندې داسﯥ حالت راشﻲ
چه دې په خپل خير او شر پوه او د علم او زده ﮐړې په اثر دې نابغه او مقتدر شﻲ.
هو واقعا ً چه د پﻼر ،مور او خپل او خپلوانو محبت او د انسانيت روزونکو اشخاﺻو د انسانيت
عاطفﯥ دا وﮐړه چه يو هلک ئﯥ ديته اماده ﮐړو چه د مکتب او د استاذ په تربيﯥ سره ئﯥ د
جامعی د خدمت پاره تقديم ﮐړل د وړوﮐﻲ د پاره دا په خيال ﮐ ﯥ وه چه دا به يو وخت په درد
و خوري ،د مټ او عقل په زور به مشکﻼت حل ﮐوي.
يو وخت به داسﯥ را ﻲ چه همدغه ﮐم ﮐو ی وړوﮐی نيا ل ی به غ ه ونه و ر ﻲ او د
سيوري ﻻندې به ئﯥ د جامعﯥ او د وطن لمر وهلﻲ ﮐسان راغونډيږي او د دوی شاو خوانه به
ئﯥ ميوه حاﺻلوي.
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نو ای هغو ﮐسانو چه د ستاسو د تربيتﻲ د پاره يو عالم ارزو انﯥ خلک لري نو ای د جامعﯥ د
باغ او بڼ ﻼنو ﮐوم چه د ستاسو تخم مليار ﺻاحب د ستاسو د هستی او وانی د پاره ﮐرلﻲ وه،
لږ فکـر او تعقل وﮐړي او دا د وانﻲ نيشه او ﮐيف ﮐوم چه خدای پاک د ستاسو نﺻيب ﮐړي او
ه رن سم قد د ﮐار ماغزه د وجود قوت د ستاسو روزي شوی بي ايه مه مﺻرفوئ.
بياهم وايم چه فکر وﮐړئ او وچ او ﻻمده سره مه يو ای ﮐوئ .د وان دوره د ﮐار او فعاليت
دوره ده د افتخاراتو د ﮐ لو وخت دی.
نو ای وانانو خپل قيمتﻲ وخت بايد عبث نکړئ .د علم او د فن زدﮐړې دپاره دا د وان عﺻراو
زمانه غنيمت و ﺊ او پام ﮐوئ چه خطاوې و نه ﮐړئ .خپل ﻼنده تاريخ په بدبخت بدل نکړئ.
دا که چه دا وينا ستاسو چه وائﻲ » د وان يوه نيشه وي نه چه هميشه وي «.مسؤوليت نه
پورته ﮐوي.
خلک وائﻲ چه هرشی چﯥ خام وی پخيږي او سړی چه يو وار خام شﻲ نو بيا نه پخيږي او د
هميش د پاره خلک ورته چه خامو ستر و وري.
ای وانانو د ستاسو قوت د اباسين پﯥ وهﻲ او د وجود وينه مو ډيره توده او رمه ده .د ستاسو
د ظاهري حواسو قوت خو عقل او فکر د فعاليت نﯥ غور وﻻی شﻲ .نو دا چه تجربه مولږه
ده او زور مو ډير دا ﻻزموي چه زيات احيتاط وﮐړئ او د حوﺻلﯥ او ثبات نﯥ ﮐار واخلﻲ
خپله دقت وﮐړي او د بل پوه ورور نﯥ استثاره وغواړي او په ﮐراتو مراتو سره بيا بيا تواريخ
مطالعه ﮐړي او هلته پک ﯥ رن ارن وقائع اوقﺻﯥ اوعبرت راوړونکﻲ ﺻحنﯥ وﮔورې او د
اخﻼقو ﮐتابونه ،درسونه ،مذهبﻲ هدايات او ارشادات ياد ﮐړي.
وانان دې دا په ياد ولري چه ﮐار يوازې په بدنﻲ قوت نه اجـرا ﮐيږي فيل ،او اوښ په حيواناتو
ﮐ ﯥ ډير غـت دی او د مري غوندې قوت نور سا ﮐ ﯥ نه لري ،لکن بيا هم ﮔوره چه دوی د
عقل او فکر په لومه ﮐ ﯥ بند دی ،هي حـرﮐت ترې نشﻲ ﮐولی.
د هـوا مرغـان په هوائﻲ فضا ﮐ ﯥ الوزي او ډير په سرعت سره مزلونه قطعه ﮐوي لکن سره د
دې د ﺻياد په عقلﻲ قفس ﮐ ﯥ د دانﯥ او د اوبو له غمه زيړې ستر ﯥ هرې خواته اړوي نو
معلوم شوه چه هر ه عقل ﮐوي او عقل د سيندونو مخه نيسﻲ او په الوتکه ﮐ ﯥ د شرق او
غرب د ﮐلو ﮐلو مزل په لږه موده ﮐ ﯥ ه په استراحت قطعه ﮐو او د عقل او فکر په ر ا سره
ډير پيچيده مسايل حل ﮐيږي ﮐوم هغه جوامع چه د عقل په اهميت او قدر پوه دي د هغوی په
نزد عقﻼء ه کاري او په هر قيمت چه وي د خپل عقﻼو وخت نه ضايع ﮐوي او د عقل مخه
نه نيسﻲ او په دا عقيده لري چه د بﯥ عقله دوست نﯥ هو يار ه دی او د هو يارانو په نزد
د من ﮐومه معنی نه لري او نه دا منلی شﻲ چه د افکار و په بدلون ﮐ ﯥ دې اختﻼفﻲ مسايل
لياره د حل هي قبوله نه ﮐړي.
پوهان لکه د خپل ان غوندې پوهان خو وي او پوهان په ان غوندوي او د هغوی خطاوې
عفوه ﮐوي او په پاک ضمير سره ترې ﮐار اخلﻲ .
پوهـان هغه دی ﮐوم چه خلک د دوی پوهه ومنﻲ او په غياب ﮐ ﯥ ورته خلک پوه وايﻲ او دی
وﮐړی شﻲ چه د پوهﯥ په قوت د پوهانو ﮐارونه وﮐړي نوي وانان دې په دا پوه شﻲ چه ﮐبر او
غرور او بﯥ احترامﻲ او منافقت او دوه رن ﻲ او د خلکو غولول د دوی اهميت او منزلت ﮐموي
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او شرافت ئﯥ داغﻲ ﮐوي دروغ او غـدر او خيانت د دوی د اعتماد د پاره ه رول نه شﻲ
لوبلوی.
ه نوای ما رانو وانانو او ای د جامعﯥ او د وطن د ﮐار او عمل لميو د ستا سو سره خو
زمونږ يو عالم ارزو انﯥ دي او د ستاسو د وان دوره خو زمونږ د اميد محﺻول وه نو تاسو
چه داسﯥ ﮐوي چه بﯥ د انه نﯥ نور هي نه وينﻲ او يا په يو عالم غرور ﮐ ﯥ ان هم نه
پيژنﻲ او خپل خور د لياقت په خروار حسابوي د ډير تﺄسف ای دی زما په عقيده چه دا خوشﯥ
تظاهرات او بﯥ ايه پوچﯥ ويناوې چه ﮐومﯥ بايد د دغو ويناو په عوض خپلو اظهاراتو ته د
عمل جامه ورواغوندي تر و په جامعه ﮐ ﯥ د وانانو خه دا هيله او اميد واري تقويه شﻲ
چﯥ.
ای وانه د ان د پاره د اخﻼقو نمونه شه د ﮐار او فعاليت وان د اعتماد او د انسانيت لميه
 ،د افتخار پان ه د اباؤ او اجدادو يادﮔاره د جا معی او د وطن ر ا د افغان د خاورې حافظه د
پوهانو شا رد او د ناپوهانو استاد او ليار وونکی شه او بس.

قناعت ه معنی لري؟
ول عقﻼء متفق دي چﯥ د انسان د پاره يو د لوړو اوﺻافو نﯥ قناعت هم دی .د دې ﺻفت د
استحکام له امله له يوې خوا د قرآن پاک ارشادات او د احاديثو هدايت او د سالکينو او پوهان
ﮐوشش او له بلﯥ خوا د قـناعت غلطه تعبيرونه او د خلکو بيا د قناعت په پرده ﮐ ﯥ ناوړه
استفادې سړی ديته مجبوروي چه ه نا ه د علمﻲ قوت په ر ا محترمو لوستونکو ته د حقيقﻲ
قناعت معنی واضح ﮐړي.
زما په عقيده چه په بعضﯥ مسلمانانو ﮐ ﯥ همدا د قناعت معنی نه پيژندل او له بلﯥ خوا په
قناعت سره خلک غولول يو د هغه اسبابو نﯥ دی چﯥ د مسلمانانو د بير ته پاتﯥ ﮐيدو غټ
علت شوی دی.
قناعت ديته نه وائﯥ چه سړی به ﮐار ونه ﮐړي ،زحمت به نه باسﻲ ،ﻻس په زنﯥ به په ﮐونج
اوﺻومعه ﮐ ﯥ ناست وي او د خلکو په شا به پي ی وي نور به ﻲ او دی به ئﯥ په خيانت
سره خوري.
هو ديته قناعت نه وائﻲ ،ديته ل ﻲ او بيکاري وائﻲ ،که چه قناعت د خيانت رن نلـري .نو
ﮐه سړی په خيانت باندې د قناعت پرده واچوي او خلکو ته په مکر او حيلﯥ دا و ﻲ چه فﻼنﻲ
خو قانع سړی دی ،بايد چه د ده سره معاونت وشﻲ او په دا وسيله ان مستريح ﮐوي دا قناعت
نه دی بلکه غټ خيانت دی.
حضرت رسول اﮐرم ﺻلی ﷲ عليه وسلم فرمائﻲ چه د زحمت او تکليف د ان او ﻻس نﯥ
دې خوره.
قناعت داهم نه دی چه ته به زحمت باسﯥ ،تکليف به الﯥ ،ه ﮐار به ﮐوې او د هر چانه به
دې د عقل قوت او فعاليت ډير وي لکن د دې ﮐبله چه ته بوټ پاﮐﻲ نه خو وې او مداحﻲ در ته
ه نه کاري نو ومره چه ته د غـټ اجر ﻻيق ئﯥ بل به په تا باندې هي پروا نه ﮐوي او داد
هغه پروا نه ﮐول به د ستا د پاره ه چه د جامعﯥ د پاره هم مضر وي .نو په دا وخت ﮐ ﯥ
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چه د خپل حق اظهار نشﯥ ﮐولی .دا قناعت نه دی دا ُجبن او ل ﻲ ده .دا قناعت نه دی چه
هر ه به لرې لکن د بُخل او حرص له امله به ئﯥ نه په خپله خورې او نه ئﯥ بل ته ورﮐوې او
په دې خوند اخلﯥ او فخر به ﮐوی چه دا زما ده او دومره ه لرم.
ما ډير خلک ليدلﻲ چه سره د غ ﯥ هستﻲ د يو عاجز فقير همت نﯥ دی زار او قربان شﻲ.
قناعت ديته وائﯥ چه ﮐار به ﮐړې ،زحمت به ﮔالﯥ ،په خپل ﻻس او د مټ په قوت به په
حﻼلﯥ او د جائزې ليارې ه د ژوندانه او حيات د پاره تو ه پيدا ﮐوې .نو ﮐه سره د زحمت
نﯥ پوره د حيات ﮐفاف دې نه شو موندلی او يا د بل بډا په شائﯥ مستريح نه وې نو به په خپل
سوﮐړک او جواري قناعت ﮐوې او د بل مال ته به ستر ﯥ نه پ وې.
رحمن بابا وائﻲ:

قناعت مﯥ هسﯥ خوند په خولﯥ ک ﯥ کي ود
چﯥ وچ وک می په دهن ک ﯥ ان بين شو
هو ﮐه سړی په روا او جائزو لياری زحمت باسﻲ لکن سره د زحمت نه ه په ﻻس ورنشﻲ
دلته نو د قناعت معنی هم داده چه په غﻼ  ،قمار ،رشوت ،احتکار او په نورو نا جائزو ليارو
به تشبث او ﻻس نه پوری ﮐوې .قناعت هم دا دی چه هميش به د ان اود خلکو د آرامی د پاره
ه او ﮐار ﮐوې او په خپل مال او پيسو ﮐ ﯥ به د عاجزانو او غريبانو د حقوق لحاظ هم ساتﯥ.
هو هغه پوه او پوره قانع سړي دي چه سره د مال او پيسو نﯥ د جامعﯥ د خير او فﻼح لپاره ﮐار
ﮐوي او په خپل مالﻲ قوت سره اﺻﻼحﻲ مفاخر پيدا ﮐړي .يعنی د مال لرونکﻲ انسان د پاره د
قناعت همدا مخکی ن ه او عﻼمه ده چه ه مال به په اﺻﻼحﻲ ليارو ﮐ ﯥ ﺻرفوي نه دا چه نور
به هم پسﯥ حرص او بﯥ فائدې جمع ﮐول ﮐوي.
موړ به نشي هي سړی بﯥ قناعته  -که ئي خونه وي په زرو په سيم ډکه
په زدﮐړې او تعلم تر قناعت نﯥ معقول حرص ه دی داو د قناعت حقيقی معنی چه د ه ﮐار
او زحمت په اخر ﮐ ﯥ به سړي ترې فائده اخلﻲ او دبل دغولو لو د پاره به ئﯥ نه استعمالوي او
خپل اﺻﻼحﻲ حقوق به د قناعت په غلطی معنی بل ته نه پريږدي او په علم ﮐ ﯥ به چه ومره
ئﯥ دﻻسه ﮐيږی د خلکو د مفاد د پاره به نور هم زيات والی ﮐوي.

پای
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عنوان
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د مرکب جهل عﻼج
پيژندنه
د سعادت معراج
د دنيا مؤ فقيت
د ويرې عﻼج
د مرګ د ويرې عﻼج
عالي همت
د شهوت د افراط او غليان عﻼج
د وانانو ه د پاره؟
قناعت ه معنی لري؟

دنجات اوکاميابي لياره دعلم او فلسفﯥ له پلوه !
دوکتورمحمد سعيد » سعيد افغانی «
کال  1354:هجری شمسی
دوهم چاپ
دحق د ﻻرې کلتوري مرکزجرمني – د  1395هجري شمسي کال
د حمل – وری مياشت ) ٢٠١٧زيږديزکال د اپريل مياشت(©
پته saidafghani@hotmail.com

43

صفحه

