
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 
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 ۵۰1۱۱۰1۱۰۲          نجیبه سارا بیاباني
 

 اخالق
 برخهلمړی 

 

شان د نورو رخه ه اخالقي فضیلت د ُشهرت څخه لوړ او ارزښت یې له مادیاتو څخه ال لوړ دی، ځکه چې اخالق د شهرت پ
د ښو اخالقو نتیجه د راستۍ، باور، ثبات، صداقت . شان خطر سره مخامخ دیه مادي دولت پ نه راپاروي او نه هم د( حسادت)

ښو اخالقو خاوندان د ټولنې د روح پشان د حکومتونو د ثبات او قوت د پایدارۍ ضمانت کوي، .  او انساني کراماتو پایله ده
لې هستۍ باندې د حاکمیت او سعادت بېلگه وړاندې چې په تدبیر او سیاست کې تل بریالیتوب دی، ځکه چې عالي صفات په ټو

قوت اغېزه لري او اخالق د یوه ملت په قوت او پرمختگ ( جسمي)معنوي قوت په جگړه کې په پږنیزه ٫٫ناپېلیون وایي، . کوي
  .باندې اغېزه اچوي،، 

که یو کس د علم او . او شر مخه نیسيد ټولو مذاهبو حقیقت په اخالقي پانگې باندې والړ دی، چې دغه پانگه د هرراز ستونزو 
زما د ٫٫یو عالم وایي . مادي دولت اعتبار ونلري خو د ښو اخالقو خاوند وي د نړۍ په هر گوډ کې د باور او اعتماد وړتیا لري

ی رښتیا چې د دې الرې موندل څه اسانه کار ندی، خو د ژوند تر پا. قوت او اقتدار د وصولو الر یوازې زما اخالق دي،، 
پورې اوږده بلکې د نسلونو د اقتدار او قوت د ساتلو الر ده، چې د دې الرې د حفاظت ویاړ د یوې ټولنې د پرمختگ د یوه 
ملت د عظمت او د یوه حکومت د ثابتېدو الر بلل کېږي چې هر انسان د ښو اخالقو په درلودو سره د تل لپاره د معنوي پانگې 

 . مالکیت لري 
 باور ټولنه همغاړې او سموي  اخالق ـ باور زېږو،

پسرلي تېرېده ( ۵۲)ؤ چې د خپل ژوند په اوږدو کې یې اته ویشت ( اقتصادپوه)فرانسس هورنر یو سکاټلنډی وکیل او وټپوهاند 
فرانکلن خپل . همدارنگه یو بل عالم ـ ب. داسې محبوبیت او باور درلود چې په مړینې یې ټول ښار ژړېده پخپلې ټولنې کې 

و چې د دوهم ټولگي پورې یې ( عالمه)دی د امریکې یو ټولپوهاندی . یوازې خپل ښه اعمال گڼل نه عقل او ذکاوت پرمختگ
ما د ژبې فصاحت نه ٫٫دی وایي، . رسمي توگه ونشوای کوالی زده کړې کړي وې، نورې زده کړې یې د غریبۍ له کبله په

خو زما خپل اخالق وچې د خلکو تر مېنځ مې د باور الره درلود تل مې په لیک او لوست کې لغوي تېروتنې درلودې، 
ځان کې د پاک روح  هو صداقت او استقامت او په حقیقت باندې درېدل هغه اخالقي قوت دی چې انسان پخپل . ،،پرانیسته

ي چې د مرسته ویني او د تل لپاره د همدغه پاک روح په مرسته د پرگنو په منځ کې د باور او محبوبیت هغه بېلگه گرځ
د هر چا لپاره په صداقت د دندې سرته رسول او د ژوند لوړو هیلو ته په سپېڅلي اند کتل د اخالقو . ستوري پشان ځلېږي  رڼا 

څرنگه چې انساني کراماتو ته د درناوۍ په اړوند د . لرل او پېرزوینې د ټولنې د سمون بېلگې دي ښه نیت او وسیع نظر 
ټولنه دغې روزنې ته زښت زیات اړمنه ده په ځانگړې توگه، ځوان کهول  چې نن سبا زموږ  اخالقي سمون او روزنې په اړه

النه غور او هڅه وکړي چې په ودغې روزنې د حقوقو په السته راوړو سره پخپل عالي تفکر مسو   ته پکار ده چې د( نسل)
سرته ( بشر دوستي)او وگړدوستۍ ځان کې اخالقي روزنې ته وده ورکړي او انساني وجایب په صداقت، عفت، راستۍ 

د ځینو پوهانو د نېکو اندونو په ټینگار سره که څوک د پوهې برسېره د ښه او صادقه اوصافو خاوند نه وي هېڅکله د . ورسوي
ننني ځوانان په ځان کې باید د دغه اهم رسالت د سرته رسېدو په الره کې د زغم په . سپېڅلو انسانانو په کتار کې نه ځاېږي

پانگه ( قوه)ه زموږ په دې ویجاړې ټولنې کې اخالقي بېلگې وروزي او له هغو مادیاتو څخه چې د دوی د اخالقي سېک هڅ
سپکوي او یا له هغې پوهې څخه چې د خپل غرض له مخې د عمل په ډگر کې د بې ُحرمتۍ سره مخه کېږي او ټولنه د ال 

انساني جوهر سېک اوځالنده گوهر دی چې انسان هېڅکله د دغه قوت  ځکه چې اخالق د   .بربادۍ پر لور روانوي ډډه وکړي
په . د سالمې روزنې الندې یې ونیسي نه پښېمانه کېږي چې دننه په هر انسان کې موجود دی که یې په قدر او قیمت پوه شي او 

ر چې نېک اخالق بلل کېږي د گوه دغه ځالنده  ضمانت سره وېلی شم چې په ټولنه کې به د لمر ځای ونیسي او تر ابده به د
له کوچنیوالي  (ج)هللا چې  (ع)لکه یوسف. نسلونو نسلونو لپاره به په ټولنه کې د تاریخي رڼا نه هېرېدونکې وړانگې ځای ونیسي

پېرزوینه  (ج)په اخالقي فضایلو باندې دومره ښکلی کړی و چې د ښکال تازه گي او خوشالي یې د طبیعت ځانگړتیا او د هللا
تاسو هم هڅه وکړۍ او خپل پسرلی د ژمي په سوړ موسم او . چې د نورو لپاره زړه راښکونکې او د زده کړې بېلگه شوه وه 

د هر موسم نه ځانگړی خوند او رنگ . د ژوند هر موسم ته په طبعي ښکال ځانگړتیا ورکړۍ. اړوۍ تود اوړی په مني مه 
ښه اخالق د دوستانو زیاتوالی دی، او بد اخالق د . پېرزوینو کې څرگند کړۍفضایلو او  نورو ته یې هم په خپلو اخالقي . واخلۍ

نو په . کې هم ارزښت نلري، ځکه چې د یوه الس څخه غږ نه وځي دوستانو کمی او یوازېتوب دی چې یوازېتوب په جنت 
سل . څخه نه اوړي( 1۰۰)ډېر شي له سلو  دی چې هر څومره  لنډعمر ډېر . یوازېتوب کې به انسان څه سعادت وویني؟

خوب او ورځ په ویښه  ځکه چې شپه په . دې نړۍ داسې تېرېږي لکه خوب لیدل چې انسان پرې نه خبرېږي کاله د( 1۰۰)
ژوند  نو که دا نیم نور . سم نیم عمر په خوب او خیال کې تېرېږي، نیم نور یې د ژوند په کړو وړو، غم او ښادۍ کې. تېرېږي
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او که په بدې ژبې، بد . سه ټنډه د دوستانو تر منځ په ټولنه کې تېر کړو یو خوند خو به ترېنه واخلوپه اخالقي کردار او خال
او یوازېتوب کې تېر شي نو د گور او کور توپیر به څنگه ومومو؟، او په پائ کې که مو معنوي ژوند ته  کردار و بد عمل 

ه یوازېتوب او بد کردار کې تېر کړی وي نو آیا وروسته له مادي ژوند کې هغه هم پ خدمت کړی وي خو الښه او که مو په 
په اخالقي روزنه کې دی چې د لوړوالي او درناوۍ بېلگه گرځي،  د یوې کورنۍ ارزښت . مرگه به د دوعا هیله ولرو؟ که نه؟؟

و د خپل ژبې حفاظت او زړه مو یو غږ کړۍ ا ژبه . او خندانه مخ ولري( خوشحاله)زړونه هغه چا ته نژدې کېږي چې خوشاله 
او احساساتو په وخت کې  ( قهر)د قار. وکړۍ، ځکه چې کله کله همدا سرکښه ژبه ده چې خپل صاحب د هالکت خواته راکاږي

په . راوړۍ په هغه څه چې نه پوهېږۍ مه یې وایۍ او هغه چې پر تاسو الزم نه وي په ژبه یې مه . خپله ژبه سپکه مه کاروۍ
د عقل بې مشورې . د هوښیار ژبه د عقل په واک کې ده. اکمه شوه خپل ارزښت له السه ورکويهر چا باندې چې ژبه ح

اړوونکي ځناور ته ورته والی لري چې له پړي خالص شي  کومې ژبې چې روزنه یې نه وي لیدلي د.ښوري  هېڅکله نه 
په . تر خپلې ژبې الندې پټ دی شخصیت انساند فرض بلل شوی دی ځکه چې  په تعادل سره د ژبې ساتل . نوخوړل کوي

ښه ( څیز)څرنگه چې ښه شی .ښکارندویي کوي  ډېرو ځایونو کې سکوت د انسان قدر زیاتوي د انسانانو ژبه د دوی د اعمالو 
نه لري، نو ځکه خو هره  په کوم ځای کې چې د خبرو اړتیا نه وي خبرې کول خیر . ساتۍ همداراز خپله ژبه هم ښه وساتۍ

چې له  د زړونو د السته راوړو لپاره هڅه وکړۍ . داسې خبرې وکړۍ چې وروسته د کاشکې وړ نه وي. ځای لريخبره ځانته 
راځۍ چې . یوه کس څخه نیولې بیا تر ټولنې پورې داسې خواږه الفاظ وکاروۍ چې وروسته له تاسو یې نور په ویاړ وکاروي

ه یوه کس څخه پیلېږي او ټوله ټولنه پرې رڼا کېږي او د نسلونو خپله کړو چې اخالقي روزنه ورته وایي، چې ل هغه سرمایه 
که تاسو غور وکړۍ، ډېرې جړې که په کورنۍ کې وي او که په ټولنه کې رامنځته .   نسلونو د روغې روزنې، بېلگه گرځي

ې روزنې څخه روزنې څخه برخمن دي او زښت زیات له دغ کېږي اصلي وجه یې اخالقي روزنه ده، چې ډېر لږ کسان د دې 
همدا ژبه ده چې د ټولو . پاتې دي محرومه پاتې شوي دي چې د بدې ژبې او بد خوی په وجه د جوړجاړي څخه وروسته 

کسانو تر منځ پر  که چېرې د ښځې او خاوند د کورنۍ د غړو، دوستانو او خپلوانو او نورو . بدبختیو اصلي سبب گرځېدلې ده
او  ! هو. القو او خوږه ژبه یو د بل سره اړیکې ونیسۍ، ژوند به څومره خوږ او خوندور وي؟خالسه ټنډه خندانه څېره، نېکو اخ

خیر که یو کس لږه نیمگړتیا ولري او بل ترې تېر شي او هېر یې . دا هم باید هېر نه کړو چې انسان له تېروتنو خالي ندی
یا هم د گیلو او احساساتو له کبله ونه توانېږي  که یو کس له غوسې یا د ورپېښې شوې ناروغۍ په وجه هماغه ساعت . کړي

سمدالسه دې مقابل لوری ورته غبرگون نه ښکاره کوي، خو وروسته دې متوجه کړي چې بیا  چې خپله ژبه یا غوسه وزغمي، 
ځکه . بدلون راولي او د راتلونکي لپاره به ورته تجربه او سبق وي ځنې تکرار نشي او پخپل اخالقي کردار او ژبه کې دې 

  .چې د اشتباه تکرار گناه ده او بې باوري زېږوي
 

    : ښه اخالق ـ د زغم الرښود دی
 

د ژوند په الره . په هر حالت کې د ستونزو مخې ته په خالسه ټنډه مثبت فکر او ُمسکو شونډو ودرېږۍ او هر کلی ورته ووایئ
د سختیو او ستونزو سره الس او گرېوان د خپلو اخالقو په سره، د کږلېچونو سره، د سمې او هوارې سره،  کې د کنډوکپرو 

ناموزون حالت کې په اعصابو قابو او په ځان کلک باور پیدا کړئ ځکه چې په  هڅه وکړئ چې په . مرسته مبارزه وکړئ
ثبوت رسولی ارواپوهانو او ټولنپېژندونکو دا واقعیت په  بالخره . غیرعادي توگه د غوسې خوړل هنر دی، نه په عادي توگه

نړۍ کې د انسانانو تر مېنځ یووالی  دی چې ځینې اخالقي عاملونه شته چې د بشر په ټولو افرادو کې یو ډول دي او په ټوله 
احساس، د بدن د  لري چې ځینې هیلې دي چې د انسان په ځانگړتیاؤ او کردار یا عمل باندې نفوذ یا تسلط پیدا کوي لکه جنسي 

احساس  سره د عقیدې  (ج)پرمختگ احساس، د ټولنې سره د پزړه پورتیا احساس، د الیزال یانې خدای  ساتلو احساس، د ځان د
چې دغه احساسات که مثبت وروزل شي د ټولنې د پرمختگ باعث گرځي، او که منفي وکارول شي انسان حتی د مرگ سره 

رامېنځته کوي چې انسان یوازې ( غونډالونه)ونه ټولنیز تاسیسات لکه کورنۍ، مذهب، اقتصاد او سیاست سیستم . مخامخ کوي
همدا اخالقي فضایل  ٫د بېلگې په توگه،. ، که څه هم چې د انسان په ژوند کې ډېر اهمیت لري په ډوډۍ خوړلو ژوند نشي کولی

تو په دوره زده کړه په مدرسه یا ښوونځي کې، د علم زده کړه، د عالي تحصیال دي چې د کورنۍ ښه روزنه، د تعلیم او تربیې 
کې له ټولنې څخه اخیستل کېږي او ټولنه ده چې تاته د ښه  کې او همداراز د زده کړې څخه هغه تجارب چې د دندې په ساحه 

پورې اړه لري چې ته کومه وړتیا لرې؟ او  شخصیت او یا ناوړه شخصیت پېرزوینه کوي، دا ځکه چې ستا په اخالقي فضایلو 
قوه یا ستا د قووې پانگه  وې پورې په مستقیمه توگه تړاؤ لري چې د ښو او بدو په مېنځ کې ستا دغه فضایل ستا په روحاني قو

لپاره ته  دغه اثبات  دروندوالی ثابتوي، چې د په کوم لوري درنښت پیدا کوي چې د ټولنې د لرلید په تله کې ستا ارزښت او د
شات یا ستا هوا او هوس دی، ستا حاکمیت دی، ستا باور او یې، ستا تفکر دی، ستا قووه او فعالیت دی، ستا د زړه خواه

پخپل نفس دی، ستا اراده او ستا قوت دی چې ټولنې ته ستا د واال مقام وړتیا وړاندې کوي، چې د دا ټولو اخالقي  اعتماد 
څو پخپل ځان او انسان د عقایدو په چوکاټ کې ځانته روزنه ورکوي تر . پاک عقیدت چوکاټ دی فضایلو چوکاټ د انسان د 

د بېلگې په . د وگړو تر مېنځ که ښځه وي یا نارینه د اعتماد او باور وړ گرځي  نفس تسلط ومومي او د ټولنې د سالمیت لپاره 
بدو څخه د ځان ساتلو لپاره د دوزخ نوم یاد کړی دی او  هللا تعاهلل د سزا ورکولو یانې د مجازاتو په نوم انسان ته له   : توگه 
اعمالو او اخالقي فضایلو د زده کړې په الره  کولو انسان ته د ښو ( خوشحاله)راز یې د ثواب په نامه د مکافاتو په خوشاله همدا
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بېلگې په دغه یوې لنډې جملې  کې د جنت په نوم یانې د ژوند څخه د واال مقام خوند اخیستل او خوشالول دي چې دغه دواړې 
خوی به دې  ښه عمل د الرې مل، یا ښه : ږي چې هم د دوزخ او هم د جنت مثال ورکويپایته رسي یا پدغه لنډ متل تغیرې

سلطان کړي بد خوی به دې په ځان پورې حیران کړي، یا هم چې بد گرځې بد به پرځې، یا چې ښه کړې امیدوار اوسه که بد 
زموږ نفس کې یانې په . جود برخه ده جنت او دوزخ د انسان د و. دا هرڅه زموږ په اعمالو پورې تړاؤ لري. خبردار کړې 

موجود دي چې زموږ په روزنې پورې اړه لري ، چې د انسانیت مخ څرگند کړو ، که د انسان په  ځان کې د ژوند ښه او بد 
دی چې په تریخ حقیقت َمین وي او د حقیقت څرگندول د خپلې مینې په وجه  جامه کې حیوانیت خپل کړو؟ خو انسان مؤظفه 

که زه د حقیقت د څرگندولو لپاره صدمه او عذاب ووینم ښه  ٫٫  ، جان پیم وایي. قت سره یې لري ستونزې حتمي وگڼيیچې د حق
صدمه رسول او یا حقیقت پټول داسې مانا ورکوي  رښتیا هم چې حقیقت ته . له هغه څخه چې حقیقت صدمه وویني،، یې گڼم

وظیفه پېژندونکي خلک  د پرمختگ لپاره نه غواړو ښه ایمانداره او  ، د خپلې ټولنېې موږ نه غواړو سوکاله ژوند ولروچ
په  وروزو او په اخالقي فضایلو د ژوند کولو محیط ښکلی کړو چې یا خو د ژوند سره پزړه پورتیا نلرو او یا د نهیلو بنیادمانو 

، یا نه غواړو چې موږ یا زموږ گه وگورووند ته په بې ارزښته سترشان د نن یوو سبا به نه یوو باندې اکتفا وکړو او معنوي ژ
د دا ځکه چې . ندې د امن په ماحول کې ژوند وکړيپه ارامه اعصابو په ځانگړي توگه زموږ خویندې او می کورنۍ یا هم ټولنه 

 ان او عقیدې څخه بېد ایم. اخالقي روزنې کمی احساسوؤ، په نفس باندې تسلط نلرو د . اخالقي فضایلو څخه بې برخې یوو
زل کې ولېږي، د ښو او بدو تمیز نشي ایمان او عقیده یې هم په تزل کله چې په انسان باندې نفس غالب شي . برخې شوي یوو

، د مادیاتو په مینه کې یوازې او له منځه ځي صیرت رڼا یې ورو ورو ، د بالقي قوت ځای یې هوا او هوس نیسيد اخ ،کولی
اغېزې الندې دومره ځان  ، ځکه چې ځینې بنیادمان د منفي اخالقو د سېک تر کويځان د خوشاله کولو لپاره فکر یوازې د 

په  عادت بال ، ځکه چې د ناوړه او ټیټ خصلت ته تغیر ورکړيوروزي چې د یوه روږدي بنیادم په توگه نشي کولی چې خپل 
ې توگه ټوله ټولنه رنگ اخلي او یوه نو پد. ندې ونه نیول شي او زغم خپل نکړيتر څو چې د روزنې ال. بسم هللا نه ورکېږي
په ټولنه کې رامنځته ( ډواکيگډو)په ټولنه کې خپل تسلط پیدا کوي چې د بدو چارو په واک کې انارشي  ستونزمنه بداخالقي 

واضع توگه دا خطر په ځانگړي توگه د اناثو طبقې لپاره د مرگ سره په . مخامخ کېږي وگړو ژوند د خطر سره ، چې د کېږي
  . او گرېوان کېدل دي الس

 

 :  د بداخالقۍ په مرض اخته ټولنه او د نوي نسل سالمه ضمانت
 

ژوند  څرنگه توانېدلی شو چې په داسې حاالتو کې د بداخالقۍ په مرض اخته ټولنه کې د خپلو بچو او راتلونکي نسل د ښه
تر څو موږ ! ري او غولوونکي دي،، رښتیا وایياو زېري تزوی( وعدې)د نړۍ ټولې ژمنې  ٫٫، وایي ضمانت وکړو؟ یو عالم 
ځان د خپلواکۍ په خوند نه ، د هېواد د آزادۍ او د نشو هېڅکله د ټولنې د ارامۍ دان او ښو اخالقو خاون پخپله د ایمان، عقیدت

خپل مقصد او ُمقام ته هڅې اعتماد په نفس ولري او پخپل زیار او  د انسان لپاره تر ټولو عالي تگالره د ژوند داده چې . پوهېږو
عالي مفکرو له کتاره زړه سواندي،  ډېرو په دې باور ولرۍ چې با اراده او زړور انسانان د . ورسېږي، نه د بل په تکیه

. واقعاً مهربانه هم دي ، خندانه او مینه ناک خلک دي او په ټولنه کې په شفقت او ُمالیمې طبعې باندې ُمسما دي او متواضع
ود حس ، غجن، ُعقده یي او شیطان مزاجه، درواته طبع لري او سره له دې سخت زړي، متکبرزړه خلک تل زشډارن او بې 

  . دي او په پزې مچ هم نه پرېږدي
، د دې لپاره چې نه یې شهوره جنرال و د ښکار ډېر شوقي وسر چارلز ناپیر چې د ملکې ویکټوریا په وخت په هند کې م

خه الس واخیست، ځکه چې ډېر نکو ته نور زیان او صدمه ورسوي نو یوه ورځ یې له ښکار څآلوتو حیواناتو او  غوښتل
د خپلو ښو اخالقو، صادق او مهربانه زړه  ،،فوکس٫٫همدا شان. نه په وژلو کې په تېرېدو کې ده  رښتیا چې مېړانه. جسور ؤ
، ودهشرافت او حیثیت ته یې بې شانه پزړه پورتیا درل خپل.   وجه یې ټول خلک ځانته راکاږلي و ، د مینې او احترام پهخاوند و
، وایي یوه ورځ یو سړی چې فوکس یې ثابتوي په څرگند ډول د ده حقیقت چې  سه چې د ده په هکله پاتې ده واقعاً کومه کی

ت او خپلې وېسیې پرې راو پوروړی و په ډېر قهر د ده کور ته په داسې حال کې چې ده خپلې پیسې حسابولې ورغی او خنجر 
مهربانۍ ورته  ، په یسې یې په الس کې تیارې نیولې وېفوکس په ډېره سړه سینه پداسې حال کې چې پ. پیسې یې ترې وغوښتې
شریدان،، ته ورکړم زه د هغه پوروړی یم او له بلې خوا بې له خپل شرافت څخه چې د یوه سند په  ٫٫ووېل زه دغه پیسې باید 

که چېرې زه مړ شم نو شریدان د خپلو پیسو . اخیستیه ته وړاندې کړی بل سند یې له ما څخه نه دی مې د اعتبار لپاره د توگه 
کله چې پور غوښتونکي دا خبره واورېده ژر تر ژره . ې خپلې امانتي پیسې په الس راوړيسند نه لري چ د غوښتنې لپاره هېڅ 

بس ما هم خپلې پیسې ستا شرافت ته په پور درکړي چې کله ٫٫سم د واره یې ووېل،  خوندي کړ او  یې خپل خنجر په تېکي کې
فوکس چې ولیدل چې پورغوښتونکي په ده باندې باور . ،،اکتفا کوم دې وموندلې بیا یې راکړه یوازې او یوازې ستا په شرافت 

ن باید لږ نور هم صبر ، شریداما دې اعتبار وکړ ه بس دی چې پر زما د پاره همدومر! نو د مننې په ویلو یې ورته ووېل وکړ
  . مخکې ده او باید ستا پور ادا کړموکړي ځکه چې ستا غوښتنه له هغه 

 

 : داحساساتو او اخالق تر منځ واټن
څرنگه چې انسان په هراړخیزه توگه اخالقي روزنې ته اړتیا لري د ارواپوهنې له نظره ښه غؤر یا ښه فکر هغه وخت وده 

ه د احساساتو له مخې کار نه د نېکو اخالقو خاوند هېڅکل. او ښواخالقو خاوند وي د اعتماد و زغمکې  سان په ټولنه کوي چې ان
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ولو موقع مخ پر وړاندې درومي او پخپل اخالقي تسلط سره په ارامو اعصابو د فکر ک ، بلکې د عقل او منطق په وسیله اخلي
او هېڅکله یو اخالقي انسان چاته د غوسې کولو شرایط نه  خالي نده اخالقي روزنه د حکمت څخه . لري او مثبت گام اوچتوي

د  اخالقي انسان معموالً . پخپله په چا تېری کوي کوي او نه مساعده کوي او پخپلې روزل شوې ژبې هېچاته د تېري حق نه ور
ر وجدان دا کسان د ادب برسېره پ . جداني تعلیماتو پر اصولو عمل کويوجدان خاوند هم وي او پخپل گفتار او کردار باندې د و

ځکه چې په  ، نیت تر ټولو عالي بېلگه بلل کېږياو احترام احساس هم لري هر هغه څوک چې د دغو صفاتو خاوند وي د انسا
د  (ص)، چې زموږ محبوب پیغمبر حضرت محمد اوند ته اشرف مخلوقات ویل شوي دياسالم کې د دغسې عالي شخصیت خ

ځکه چې حیا او  به هر سپين ږيري ته احترام درلود ولؤ که يهود به هم و (ص)، ده مبارک زیات عالي صفاتو خاوند ؤ ډېر 
دي او د اخالقیاتو یوه ځانگړې برخه ده چې د ټولو انسانانو د سعادت د کورنۍ د نېکبختۍ اصلي  احترام د ایمان ُجز بلل شوي 

یمان او باور له کمزورۍ سره مخه کېږي او په ټولنې باندې له دغه احساسه ا وجه یو او بل ته په درنده سترگه کتل دي او بې 
او تکامل ته هم صدمه رسېږي له بلې خوا د مذهب او  همدا راز پرمختگ . ې اغېزې شیندي او سوله مختل کېږيخپلې ناوړ

د بشریت نژدې ته ( ج)دای پاک خ دیانت یو بل مفهوم احترام دی چې د ټولنې په وگړو کې یو تر بله د اړیکو ساتل دي او 
صفات هېڅکله  که څه هم چې د ښو اخالقو خاوند په مرور او آرامۍ سره د شهرت پړاؤ ته رسېږي خو د ده عالي . کېدل دي

کېدای شي  ،وي او په قدرسره یې الره تعقیبويپټ نه پاتې کېږي او هر څوک یې د اوصافو او عالي شخصیت درناوی ک
یو کس ښه معرفي نه کړي او د اخالقي روزنې او عالي قوت نه یې رخه راشي او یا  بنیادمان د شخصي حسادت له مخې ځینې 

د لوړ صفاتو خاوند یو څه وخت د ستونزو سره الس او گرېوان شي خو په یقین سره داسې  د حوادثو په اثراتو کې همدا 
ېږي او ډېر ژر د خلکو د احترام او باور د ژوند په سختیو غالبه ک انسانان د صبر او استقامت او زغم په وجه ژر یا وروسته 

نکی او نامتو انگلستان یو مشهوره تیاتر لیکو ریچارډ برینزلي شریډن د . چې پسرلی له خپلو وږمو نشي پټېدیوړ گرځي ځکه 
  ( School for Scandal   )م زېږدي کال کې مړشو او د ده د تیاتر مشهوره ډرامې، یوه یې د1۲1۱ سیاسي خطیب ؤ چې په

، چې له کبله یې دی د ډېر شهرت خاوند شو، خو په نامه وه(   Rival ( ) سیال)په نوم او بله یې د ( د رسوایۍ لپاره ښوونځی) 
د ده په هکله ویل . انگلستان په لیکواالنو کې یادېږيچې د شریډان نوم اوس هم د ضعیف االخالق په نوم د  په افسوس سره 

اعتماد درلودای ممکن خلکو به په ده باور کړی وای او په ټوله نړۍ کې به د ده نوم او  ي شوي دي چې که شریډن اخالق
، نو ځکه دد ه ټول ې د اخالقي امتیاز څخه الس ولی ؤافسوس سره چ شهرت حکومت کړی وی خو بیا هم انگلیسان وایي په 

ې په ظاهري اخالقو ډېر جذاب او جلب کوونکی و چ که څه هم . قریبآ عقیم او بې فایدې پاتې شولڅرگند کماالت او فضایل ت
چې ده ځان ډېر مافوق باله، خو پانگه  ره هم که څوم. ه هېڅ راز یقیني وزن یې نه درلود، نه په ژوند کې نه په سیاست کېخو پ

ې ستغې کلمې ورته ډېر ، شریډن ه مدیر څخه خپله الس باړه غوښتلهیوه ورځ یو ممثل د تیاتر ل٫٫کیسه وایي، . یې سپکه وه
خپل  زه ! تا خپل مقام او منزلت پېژندلی دی؟ ممثل ځواب ورکړ، ښاغلیهووېلې او په لوړ غږ یې ښکنځلې ورته وکړې چې 

، ته د اصل او نصب په وجه ترما ښه امتیاز او تفوق لرې تا تر منځ توپیر هم ډېر ښه پېژنم، خو زما او سمقام ډېر ښه پېژنم
همدا راز بورک چې  ،،.او کردار په وجه له تا مافوق یم او له تا څخه ډېر امتیاز لرم د اخالقي رفتارگام کې  خو زه د ژوند په 

 3۲زمانه کې د خپلو نېکو اخالقو او ښو خواصو د یو عالي کرکټر خاوند هم ؤ چې په  د شریډن خپل وطنوال ؤ او د ده په 
ن په سیاست کې تل پاتې نوم ست او د ښه نوم له کبله یې د انگلستاکېنا کلنۍ کې وکالت ته انتخاب شو او د پارلمان په کرسۍ 

 عصبانیت او ُتندخویۍ او یا هر وخت ناوړه احساساتو د د ده د ښو اخالقو صفات زښت ډېر دي خو ددې برسېره د ده د . وگاټه
کولو یوه اهمه طریقه ده چې هر ژوند  چې د  واقعاً په رښتیا چې په ژوندانه کې اعتدال . ده ذاتي استعداد ته صدمه ورسوله

انسان حقیر او بې  ځکه چې د اعتدال نشتوالی هرراز صفت له منخه وړي او . څوک باید د اعتدال د فقر څخه ځان وساتي 
مدرسه ده چې د مور له غېږې او د کورنۍ چاپېلاير څخه پیل او ټولنې ته رسېږي چې په دې  اخالق هغه. قدره کېږي

، د ښو او بدو دواړو د زده کړې هیله لري دغه سبق د تجربې السته راوړل ه ورځ نوی سبق اخلي چې دکې انسان هر مدرسه 
څومره کوچنۍ هم وي په الس  راز آزمون سره مخامخ کوي او زموږ د اعمالو نتیجه که هر چې گام په گام انسان د راز 

کوچني کوچني او ناقابله جزوي شیان په نظر راځي چې په ژوند کې ډېر  هېڅکله او هېڅ حرکت جزوي مه گڼۍ ځکه . راکوي
، هر تفکر او هر احساس زموږ هر حرکت. اچوي لونکي باندې ډېر ژور اثرات چې زموږ په سرنوشت باندې یا زموږ په رات

ق تل په ترتیب سره انساني اخال پدې . تلونکي کې ډېر ُعمده تاثیرات لريپه تربیت و زموږ په فکري قوې او عادت باندې په را
والي د  یا مخ په ښه . دوي یا مخ په بدرنگۍ ترږمۍ راوليتغیر او تبدیل کې دي چې په ژوند کې یا مخ په ښکال رڼا څرگن

وند پخپله زموږ د پاره ښوونکی دی، مدرسه ده او ژ. بدۍ د نزول او پستئ خواته درومي صعود خواته پرمختگ کوي یا مخ په
په واضح ډول څرگنده ده . ه چې له خپل چاپېلاير څخه پیلېږياو بدو د زده کړې هغه ټولنه د، ځکه چې ژوند د ښو دی پوهنتون 

مدرسې تر ملگرو له مدرسې څخه پسې بیا د پوهنتون تر غړو او د پوهنتون څخه بیا تر دندې او ټولنې  چې له کورنۍ څخه د 
کې کې په ړاندې انسان د ستورو نوم گټي یا به په مځ، پل پر پل یا خو مخ په ومرحله رسېږي چې دا هره مرحله په تر وگړو 

ځکه خو . بدتر کېږي چې په بدو پسې به گرځيبه ویني یا به له بدو  یا تر ښو ال ښه کېږي چې ښه . سیوري پسې اللهنده گرځي
 .چې ښه گرځي، ښه به گرځي، چې بد گرځي بد به پرځي،، ٫٫یو متل دی، 

   د لمړی برخی پای
 سارا بیاباني د نوي اثر څخه هد نجیب


