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 ړایپه و ېځور د مور د
 
 

شتون   ېهغه مهم شخصیتونه دي کوم چ  ېپه ژوندانه ک ولنوټ  یانسان د  پالر  او  مور  ېله شکه چ  پرته
احترام   عزت او  د  ، ید  تښبا ارز  او  مهم  یرډ ېرکډګپه    ژوند  د  کلتور  هر  او  هیواد ، ولنهټپه هره    ېی

 پالر او مور ، یواحد د یادیبن ینړمول تړښجو د ملتونو او یولنټ د یچ ۍ. کورنیږیکتل ک په نظر
 . اویرول لوبو یاکونکټاو  يګیږ لګڼ رانیاو شاه ت يودونکیښا ستڼب او ارانواحد معم ید د

 تیثیح يځاو پوهن يځوونښ يړلوم د یروزن او یوونښ پاره د شوم دما د یچ هد ۍکورن یهمداس
 .یماشوم ته پالنه او روزنه ورکو  ثیروزونکو په ح  او  وونکوښ  وینړلوم  د  ښیپک  او پالر  مور  ، یلر
 

 ځیدمورد ور  یمهال چ  ی. لهذا پد  ید  اتیز لهځ  یدر  ډدمورنقش اورول دپالرپه ان  یچ  دهړو  دذکر
په  ای یدننه د وادپهیکه ده ندوتهیم رانوافغانګولوټپخپل وارسره  مړغوا ، یږیک لځرسما نمان

 ولډ ډپه لن وندړپه ا تونویدمقام اومسوول ندویسره دمکولو یاندړپه و یاومبارک یلیه یکیبهر،دن
 نظرواچوم.

 یک  څپه تر  رامونوګپرو  يګړانځهرکال د  ځېور  ېیوالړدموردن  ښیوادکیاو ه  ولنهټ یپه افغان  ږزمون
دغه عمل خپله  يږکی یپه ورکولوسره درناو ډۍیګ النوګاومیندوته د سوغاتونه اود يږکی لځنما

 . یږیک رلیشم هګلیاو ب هښن ډنګرڅ وهی یداحترام اوقدرشناس یولنټدمور په مقابل د
 ځیور  یاصځ  وهیاوادا کول نه د  یاځپر  ییاوعزت    تښدموردرن  یمخ  ندولهډ  یاواخالق  یدتیخودعق

 لګڼ  خهڅتونویاومسوول  ندوډ  ولنولهټاوهره مهال داوالدونواو  بهیهره ش یده بلک  بهیکال وج  ای  تښایامی
 . یږیک
 ښیبرکت اونعمت ده. دمورپه کلمه ک یولوی یی اوشتونړمهربانه موجوده ،دقدرو يډمور ناچهیقی
او  یمعن نهیبهتر ښیقاموس ک رهټپه س ړیدمورکلمه دن یاوسرود د ږغ یپور هړاوپه ز هښرډیوی
دمعرفت په کتاب  ایده . ددن ږغ یپور هړز رپهډی ښیوکیسموفون ستهیاښاو  یپه انتخاب شو یتګید
 هګوټتابلوپه  یکلښ یویدژوندانه دالروپه مخ د یویدهرږمورهغه نخبه کلمه ده چه زمون ښیک

 ۰ یقرارلر
او  انځچه دخپل  ی، مورهغه موجود د ید یاودمهراوعطوفت پالونک یونکیږاوالفت ز مور،دعشق
 یانیړچه په شهامت اوم  یوجودد. داهغه م  ینه خپل ماشوم روز  یاود وجود دعصار  ینفس نه کمو

ورنخ ، ظلم   ا،دردیتړخپل ماشوم دهررازا  یچ  یش  یوالګو  وڅتر  ید  وانیرګمشت او  وسرهیله ناخوال
 . ړیک ړیاویپ یپه مقابل ک یعدالتیاوب

غمخور،  یدږ، مورماشوم دپاره ن یږیک لګڼحصارړاولو اهګپناه  ومضبوطیدپاره دامن  مورماشوم
 یکلښکله چه دمور  یاځ. په هره مهال اوهره    ید  یاو پالونک  یروزونک  ینړاولوم  یمونس، مرستندو

ون یاومد  یپورول  انځ  یاوپرته له اراد  ندځله    یب  ړیس  یپه مقابل ک  ی، دد  یش  دلینوم واور  هږاوخو
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شخص احساسه وو. دا  نیشته من تر ړیدن انتهځلرو،  هګنڅخپل مورتر وچهڅ. تریاحساسه و
، هغه ماشوم په  یک اوپه دقت سره ماشوم ته نظرواچو ډاوشفقت نه  ینیکله چه دم یمورد

 . یږیدوپ یوکینعمتونواومهربان
 نهګیاو رن یکلښ یکلیولڅ ایچه په ژبه  ینشوکوالږده، مون نهیم یماشوم سره ملکوت ینیدمورم

 تهښنه ز یچه دموردوجود تقدس له نورهرش خکه کو،یول یی ای،  ویوستا واوړکلمواو جملوذکرک
دپاک ذات   یچه وروسته له هللا تعال  یمورهغه مقدس موجود د  وچهړک  ډ، خو که خبره لن  یدړراولوډی
 چه : لیو ینه دک یا وله معن یرعالډی. دغه  ید یکلښاو  یاځوصف ورته پر ستهیاښهره  هن

 ۰«ید یبهشت دموردرضا اودمورترقدمونوالند »
 :ایاو

 مادران است یقدمها ریمادران است در ز یکه رضا جنت
 :یک یاځ ابلی
 آموخت رفتنګمرا چو زاد مادر پستان به دهن  ندیوګ

 نشست وخفتن آ موخت داریمن ب هوارهګبر شبها
 راه رفتن آموخت وهیو پا به پا برد تا ش رفتګب دستم
 اوست یهستمن ز یهست پس

 هستم و هست دارمش دوست تا
په  وندړژوند په ا یاودانسان ید نیزدیولنټ یعدالت پالونک ویاسالم  نیپاک د ږزمون یچ هیاځ ید له

 ښینظام ک ی،پد یاو نظام لر نییعا دالنه آ جامعړاو انتظام دپاره بشپ ښیګڼی ر، یدخ ولډ زیخړهرا
پالر دحقوقود  دموراوړل ی. پرهمدید ړیرلوډیدمورمقام اومنزلت  هګوټخاصه  واوپهښځد

 یچ یدیدشویتاک ومرهډ یثوکیاحاد یاو په نبو فیپه قرآن شر تولودپارهیاداکولواواحترام رعا
 یکین نوسرهیوالد یدمختلفوسوروک تونویروآډی. او په ید اتیرزډیاو برخوپه پرتله  لیدنورومسا

او  یپرست کتایاو  دیساتل او خدمت کول وروسته دتوح تیاو رضا ښیخو یاواحسان کول او ددو
 ،یدیله حقوقونه ذکرشو یتعال دهللا

 تیدا خپله دهغه داهم  یچ  ، ید  یراغل  فیدحقوقو سره همرد  یدخداوند تعال  ژندلیپالرحقونه پ  دموراو
:  یشو لیولولو فرما ییچه ترجمه  تیآ« ۸۳د » ښیپه سوره ک یدبقر ید لیدل ندګرڅاو اعتبار

 ه. دا خپل «ړیوک یکی، له خپل مورا وپالر سره ن ی( ته پرستش مکو یش چیدخداوند )نوره ری»بغ
 . ید یانونکیب یدمور اوپالرداحترام ددرج

:» دحضرت  ید یلیو یچ ید تی»رض«نه روا رهی»ص« دابو هر میرسول کر ثیحد هګهمدارن
»ج« رسوله ! زما  یدخدا یچه ،ا تلښپه تکراروپو لهځ یدر ړیس ویمحمدرسول هللا » ص« نه 

 ی؟ حضرت»ص« په در یاو مناسب د ستهیاښ ړیس هګرنڅاومصاحبت دپاره  ایرتګاومل یددوست
 یچه ورپس ړدپار ه سوال وک لځ لورمڅ ړیمور .هغه س ی: ستاس لیورته وفرما یک وابځخله 

شول چه داسالم داحکامو اوعدالت  ندهګرڅپالر .بناء  ی: ستاس لی؟ رسول اکرم »ص« وفرما وکڅ
 ده . ېشو لګڼدمورحق دپالرنه مقدم  ستڼپرب

.  یلر هړا یارپوریپه مع یاوپوهن ستوبیاښدافرادود یولنټ یدخلکو توان اوطاقت دهغ یولنټ یوید
 یږینه شروع ک یږیرشد دموردغ تیدشخص.  یږیاوقوام ته رس ینه تومنه اخل یږیچه دا دموردغ

 ۰داوالد روزنه ده  ندهډ. دمورخورا مهمه  یاوتکامل کو
 ییته  ړین یدپوهن رونواوډګویچه لو یروزل یندیم یالینوم یداس یک یږپخپله غ وادیهږزمون

او  یاو روزونک یپالونک ینسل اساس یداوسن یندیم یچ هګرنڅ. یدړیک یاندړو راوالدونهټس
 . یهم د یودونکیښتاداو ا یولنوواقعټ یدبشر یک قتینو په حق ید یونکړواددسباجویده
 مانهیپه هماغه پ یږیاتیاو ز ړلو ونهیاوصالحت ازاتیچه مقام ،حقوق او امت ومرهڅده هر ندهګرڅ خو

ترسره  هښد  بویوج تونواویدمسوول ندویدمړل یپه همد ، یږیلمن هم پراخ یده وابځاو  تیدمسوول
د  هچه دژوندان یږیورحمت نازل ندیچه په هغوم یدیشو لیو ېپه مقدس دین ک ږزمون هړکولو په ا
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 یچ ړیاحساس وک تیاو مسوول یباس اریز یروزنه ک یستونزوسره سره دخپل اوالدونو په سالم
 ینیادهوس یولنټاو  یدهغ یچ ړیک یاندړته و وادیاوه یولنټزامن  ارګخذمت دهیاو باعق ماندارهیا

 .ځیرګالمل و یلړ،افتخاراوسرلو
دستونزو په مقابل ورته  ی، په ژوندانه ک ښییالر یمورماشوم ته دژوندانه سم تهیوبامسوولی
 یترسره کولو ک بوپهیوجا یزواوملیولنټ یاو دخپلو انسان یدژوندانه په مبارز وچهڅ ښیاربخګنټی
 یکه روان  یو  یکه جسمان  ایدخپل ماشوم روغت  ولډ  یدونکیک  یرټاو نه س  ی.مورپه جد  یاوس  یالیبر

نه  لیاساس د ژوندانه دپ ایچه دروغت کهځ. یدیږتاداوا ایاوسالمت ایدروغت یولنټاو د یارڅ یاوذهن
 . یږیک ودلیښا

او دا مور ده چه په  یاوپوهنه له موره اخل هړزده ک ینړهم ذکرشول ماشوم لوم یچه مخک هګرنڅ
 ارنهڅ ړیزده ک وځوورینړاو تالش دخپل اوالد دلوم ښښدونکوکویک ټړیاونه س نهیاو م نهیس هړس

 تیچه دشخص کهځ یږیک رلیشم خهڅ ندوډدمورله  ارنهڅداوالدوداخالق پالنه او  ولډ.همدا  یکو
 پالنه ده . وادیرعنصراخالق اوهټس
او اصولو سره  نییآ یچه داسالم یاالحترام د اوواجبړرلوډیدمورمقام او منزلت  یچ هیاځ ید له

هم  تونهیبناءدهغه مسوول ی. نوپرد یږیاوالد کنهکارک یپه وجه باند ورولوځ ای یاحترام یسم دب
 یاو درن یمهم یفیچه دمور وظ ومرهڅپه  بیووجایذکرشو یخپل پورتن ندوچهی. هغه م یدروند د

 قتیپه حق ږیترسره ک هګوټ هښ همدومره مقام او منزلت اواحترام ، ړیوک تیاو احساس مسوول ید
 . یږیلړاو لو یږیاتیز یده ، چ ندهګرڅ. ړیایو یپر ارهید میاوددا یوړوادجویاوه یولنټخپل  یک

 ومقامړچه خپلو دغومهمواولو یږیورپه برخه ک ینړایو یاو تل پات ید ابیندوبختوراوکامیم هغه
داقتضاء سره سم خپل اوالدونه دتقوااو   یاو دزمان  ایتړدا  وادیاوه  یولنټسره د  وجهټپه   ندوتهډ  روټاوس
چه دنن  یاودا اعتقاد او توان ولر یدرد دوا ش وادپهیسره سم چه د ه یتنښاود خلکو دغو تیفضل

 یولنټ،دخپلو خلکواو یو ی،دردمن اووطن پالونک ی. انصاف ولر یلر هړپه غا ندوډ ولړاوسبا جو
 ي.ړک یالره غوره اوعمل ی، برابر یدپاره د ورور یکمرغیاون ینیدهوسا
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