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 اخالق
 دویمه برخه

 

  : لیت احساس صداقت رامنځته کويود مسو  
 

خاوند وي، یا دې لوړه  او یا د تدبیر دي چې په نړۍ کې دې ارومرو بډای، عالم هېڅوک مجبور او مکلفه نه  : یو عالم وایي
ځکه چې یوه ورځ په صداقت او عفت . واجبه ده چې صادق او راستکاره ويڅوک او په هرچا فرض او  ، خو هر رتبه ولري

. ېنځ څخه لوړ شخصیت په وجود راوليهمدا انساني اخالق دي چې د حوادثو له م . ،،ند تېرول په سل کاله علم ارزيکې ژو
لوري د ټولنې د پرمختگ وجه گرځي او له منفي لورې د  اخالقو سنجول کېږي چې له مثبت  زموږ حقیقي سېک زموږ له

کورنۍ کې هم همدا شان یو ورور د خپل  په یوې   : د بېلگې په توگه. تې کېدو او ورانۍ سبب گرځېدلی شيټولنې د وروسته پا
په وجه د عمر تر پایه  او بل ورور د لټۍ او دون همتۍ چاپېلاير د تاثیر او شرایطو په حوادثو کې د ځان لپاره قصر جوړوي 

بندولی  ادې انسانانو الره ، حتی یو کاڼی هم د ضعیف النفسه بې ارې ویجاړې جونگړې کې د کمبختۍ شپې، ورځې تېرويپه یو
خپلو اخالقو په د ارادې او متین عظم خاوند لپاره هرراز ستونزې د پرمختگ په لورې د سوقولو الره پرانیزي او د  شي او

څ ډول دوی په تدبیر او زغم سره خپله الره هواروي او هې. د نورو د الرې کاڼي لرې کوالی شيمخې او هم  وجه هم له خپلې 
، کومې صدمې چې ما ا نشي کولی چې ماته زیان راورسويهېڅوک بې له م٫٫: برنارډ وایي سن . خنډ د دوی الره نشي بندولی

پوهېږم چې اصلي وجه یې . ه د رنځ او ُمشقت سره مخامخ کېږمچې ز خپله السه رارسېدالی شي کله  ته رارسېږي ټولې زما له
ته ملتفته شي او خپل عزم او اراده په کار واچوي نو  په رښتیا کله چې انسان خپلې خطا او اشتباه . ،،ځما خپله خطا او اشتباه ده

اورېدلي وي  موږ او تاسو به ډېر ، ځکه چې و له بدۍ نه اجتناب کويون بولي اپخپله پوهېږي او ځان د اصالح او نیکۍ مدی
یو روڼ حقیقت  نو د اخالقو په عمل کې هم دا . ر عمل او عکس العمل سره مساوي ديیعنې ه. چې هر عمل عکس العمل لري
ډېر نري وېښته   : وایيیو متل دی چې  ثیر هم همدا شان عمل او عکس العمل لري نو ځکه خوا  دی چې د ښو او بدو اعمالو ت

چې په ټولنه کې انسانان ډېر څه اخلي او ډېر څه له السه ورکوي چې دا هم یو روڼ حقیقت دی انسان  واقعا  ، سیوری لري هم 
، ځکه چې د ټولنې العمل پخپل راتلونکي نسل کې وینيسره ټولنې ته گټه رسوي او د خپل عمل عکس  دی چې پخپل عمل 
په جوړښت کې لیدای شي چې همدا راز د ټولنې ویجاړېدل هم که څوک غور وکړي  سان د خپلې کورنۍ جوړښت یو واقعي ان

، زیار خالقو اېجاد یا روزنه بې له جدیت، زغمد عالي ا. وړاندې کوي ه راتلونکی یې بېلگه له کورنۍ څخه پیل کېږي او ناسالم
رفتار او کردار په پام کې ولرو چې زموږ هوا  ل خپل گفتار و او ریاضت څخه په الس نه راځي نو باید چې تمرین وکړو او ت

وکړو ځکه چې کېدای  شو حکومت  او هوس زموږ په اختیار کې وي او حاکم اوسو چې په اخالقي ارادې پخپل نفس وکوالی
بیا   پاتې راشو خو، خپل مرام یا مقصد ته د رسېدو په الره کې موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو او کله کله مغلوب او شي

، بې له وح قوي او زړه مو پاک او صادق وي، نهیلې نه شو او مبارزه وکړو که چېرې زموږ رهم له ټولو ستونزو سره سره
میدان څخه بریالي راوځو او خپل مقدس ارمان ته به رسېږو ځکه چې زموږ زیار او زغم به د پرمختگ  شکه د ستونزو له هر 

مرسته چې موږ تشویقوي مخ پر وړاندې ځو او هر راز زیار او زغم چې زموږ  او عالي اخالقو په  په الره کې زموږ د هیلو
د لوړو شخصیتونو تر . احساساتو د بنسټ ډبره ثابتېږي و له خلوص او صداقت څخه څرگندېږي زموږ د اخالقي بنیاد او د ښ

موظفه یوو چې د دغې رڼا په سبب د ښو  موږ په دې وجه ، یوې په توگه څرگنده دهکې د ډ تا ریخټولو ښه بېلگه د بشریت په 
ثروت وي نه مادي  نوي اخالقو د حصولو لپاره په عالي توگه هڅه وکړو چې زموږ مقصد او منظور باید غني کسب او مع

پښتنو یو د . بې پتۍ واال مقاماتلوړ مقام د یوه انسان لپاره د شرافت او اخالقو څخه ډک ژوند دی نه د . بډایه ویاړ
 :وایي شاعر 

 نه د سرو زرو په تخت باندې بې پته  په سرو وینو کې لت پت ښه یم په پت کې
 

، دیانت او پخپل نفس باندې د صادقو احساساتو څومره اعتماد ځلېږي چې هم پدې دوه کرښو کې د ایماندارۍ، صداقت رښتیا
متقي او ډېر متدین باید چې ډېر . وږ څه ترېنه السته راوړوسوي چې مپه باور نازېږي او تر موږ یې رار یې د ځان  تا ریخ

، نه د نفوذ او اقتدار الره چې د خیانت او کارئ او امانتدارۍ الره غوره کړوویوونکو د راست ، باید چې د رښتیا انسانان ووسوؤ
  . قۍ په وجه واال مقامات ښکاره شود بد اخال

 

 : سپېڅلي احساسات د اخالقو سرچینه ده 
 

ښو  د انگلستان د ملکې وېکټوریا خاوند پرنس کونسورټ د ډېرو ښو اخالقو خاوند او فاضل سړی ؤ چې هر څوک د ده د
کله چې ملکې د وېلنگټن دارلفنون جایزې ورکولې نو د عادت په توگه به یې هر وخت دا جایزې . راتلل اخالقو تر نفوذ الندې 
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تل به د معمول پشان چې کوم . ړونو او نجیبو روحونو خاوندان وه، نرمو زالقواخ ه الس وېشلې چې د سپېڅلو د ماشومانو پ
د چې دا حق پرنس کونسورټ کې همدوی لومړی حق درلو دې ستاینو څخه برخمن و نو د ډالۍ د وېشلو په لړ  ماشوم د

داسې . وي پانگه یې درنده دهچې معن ېږي ، گفتار او اعمالو کې څرگندچې د هرچا سپېڅلي اخالق په رفتار واقعا  . ورکړی ؤ
ډېره اوچته وي خو د  ډېر بنیادمان به د هر چا سره په ټولنه کې مخامخ شوي وي چې د معنوي پانگې څخه به یې مادي پانگه 

څخه به برخمن نه وي او خپل ټول انساني صفات او اخالقي تله به یې په مادي فساد هېره کړې وي ( صفاتو)انساني ستاینو 
مدا د مادي دولت او شتو ، غریب او بې وزلی هسره چې په اصل کې به ډېر ناتوانهل شتو به نازېږي خو په افسوس په خپ او 

اخالقي مېړانې په فقر به لکه یو لېونی ناروغ اخته وي او د عالج الره به نه پېژني چې د دغو خلکو  ، ځکه چې د خاوند وي
، بلکې یو تر ټولو ډېر مهلک میکروب دی چې د راتلونکي نسل بللی شو لنې لپاره نه یوازې عیب دغه ساري ناروغي د ټو

نورو مشرانو جدي پاملرنه په کار ده او پخپله د ځوان  په دې هکله د مور او پالر او . ه د یوه لوی خطر په توگه حسابېږيلپار
وبونو چې د شر او فساد په میکر انو څخه نسل ځیرکتیا او غور هم الزم بولم چې د مادیاتو د الس ته راوړلو لپاره له داسې کس

. نه وځي ښې روزنې له چوکاټ څخه ؤ ، تر څو د ښو اخالقو په فقر اخته نشي او د انساني او تر ستوني ککړ دي ځان وساتي
که څه هم د اخالقو په جوړښت کې تجربې او بېلگې ډېر اهم تاثیر لري خو اصلي ریښه او اساس یې د مور غېږ او د پالر 

استقالل او انسان په روحاني قوې باندې متکي ده ځکه چې یوازې همدا قوه ده چې بشري ژوند پیلوي او  دار دی چې د کر
که انسان پخپله خپل ځان څرنگه چې دی ونشي کوالی لوړ ٫٫دانیال نومېږي وایي،  یو شاعر چې  .فعالیت وگړو ته ورکوي

، ننه په انسان کې یو فعالیت جوړويچې بې له روحاني قوې چې د ، ځکه يو یو حقیر او ناڅیزه موجود به ومقام ته ورسوي ن
، لکه ژوند بې منظوره او بې مقصده کېږيانسان  چې له ارادې یا اخالقي ریښې څخه سرچینه اخلي بې له دغو قوتونو څخه د 

بلکې  خانته یې ډېرې گټې دي ل ډنډ اوبه چې هېچا ته یې گټه نه رسېږي او که د سیند په شان روان وي نه یوازې دا چې خپ
او فعالیت  کله چې قوي اراده اخالقي عناصر په حرکت . ی ټوله ټولنه ترېنه مستفیده کېږيحت. ټولو خلکو ته یې گټه رسېږي

پېژندنې چوکاټ ته ( لیتومسو  )راولي او انسان د خپل عالي مقصد لپاره له شخصي گټې څخه سترگې پټوي او د تقوا او دندې 
د عالي اخالقو بېلگه او د مېړانې په صف کې والړ د . انسان د کمال سرحد ته رسېدلی دی هغه وخت ویالی شو چې یو  ننوځي

واال صفته انسان بلل کېږي ځکه چې دغه روحاني قوت دی چې د انسانانو گفتار، اعمال او رفتار د  ټولنې د پرمختگ مخکښ 
له . نه هر یو ځانگړی فعل او حرکت لرياو لفظو( اقوال)ې اشخاصو وراشې دغس نورو لپاره د زده کړې بېلگې جوړوي او د 

، ز ډېرو فعالیتونو سره سره د تکبراو سپېڅلو اخالقو د هر را ، بې له خلوص انسان لپاره فعالیت بې له صداقتهبل پلوه د هر 
، د فساد جوړوونکي او د اران، مخربینجب ې له داسې بنیادمانو څخه ، چپه ناروغیو اخته کېدل دي عناطلبۍ او ځان غوښتنو

همدا راز . لپاره جوړوي د خپل شوم تقدیر په مرسته له وحشت څخه ډکې نخشې د جهان او انسان . ټولنې ورانوونکي جوړېږي
برکت د فعالیت سره سره له نجابت، اخالق،  دې بنیادمانو پر خالف داسې خلک شته چې د روحاني قوې په بیا د

ه انسانان په عمومي توگه په د ژوند قانون یې د انساني دندې پېژندنه ده چې دا رنگ. او خلوص څخه ډک ديصداقت  تهذیب، 
څرنگه چې . يیا په فطري توگه په انساني کرامت پوهېږ ا  کې عادل د انصاف خاوندان او روح ژوند ، معامالتو او کورني دنده

رنۍ د ادارې لپاره هم همدا شان عدالت ضروري گڼي چې پخپل ، د یوې کوجوړوي حکومت او اساس یې یو ملت  عدالت د
م او ، د بې وزلو سره د رحعدم تشدد او مېړانې څخه کار اخلي ، د دښمنانو سره د ار او کردار کې امین او صادقه ويگفت

رښتیا . "مه زخمي کوۍلفظي خنجر د چا زړه  هېڅکله د مجادلې پر مهال په "  یو عالم وایي . شفقت له الرې گام پورته کوي
انسان او انسانیت تر نامه  ځکه چې زړه د خدای کور دی او د خدای کور ته باید په درناوۍ سره سر ټیټ کړو او د ! وایي

نړۍ  ، ځکه چې د ه د وگړو د حقوقو سپکاوی ونه کړوالندې د انساني کراماتو درناوي ته غاړه کېږدو او د تور او سپین په نام
ژبو او مذهبونو له مخې اټکل ، تر منځ یوازینی توپیر د خصلتونو شر دی چې نړۍ پرې ودانه ده او د دغه بشرپرمخ دغه یو ب

، ښه یانت، راستۍ ښو اخالقو، دهر هغه انسان چې د صداقت. و نه د مالدارۍ او نادارۍ له مخېرنگونو له مخې ا ، نه د کېږي
و د راتلونکي نه کې وي د هغې ټولنې د پرمختگ او جوړښت بېلگه ده ااستازیتوب کوي چې په هره ټول تهذیب او سپېڅلتیا 

ته غور وکړو نو دا ثبوت به په الس راکړي چې هېوادونه او په  تا ریخژوندانه  که د انسان د . روغ نسل زېری ورکوي
لي احساساتو او عقیدې ، ایمانداره او د سپېڅصادقه دي چې په کار او زیار کې  هېوادونو کې حکومتونه هغو کسانو ساتلي

ولیت د . د نورو لپاره ژوند خوندور کړی ؤ ، چې هم یې د ځان لپاره او هم یېخاوندان وه احساس یې په واقعیت او  مسو 
ولیتصداقت سره پخپل وجود کې روزلی و او پخپلو انساني خواصو یې انسانان په غېږه کې نیولي وه او د  احساس یې   مسو 

په واقعیت سره چې د انسان لپاره اخالق هغه محرکه قوه ده چې د ځان په څرگندېدو د انسان . ؤ پخپل عمل کې ورښودلی
نه کې د اعتماد او په ټول. و د پت او احترام لیاقت پیدا کويطبعیت کې په عالي شکل سره د حقیقي انسانیت معرفت کوي ا په 

ریخي بېلگې وړاندې چې د راتلونکو نسلونو لپاره د نېکبختۍ تا  او عقیدې سمبول یادېږي  ایماندارۍ، صداقت د . باور وړ گرځي
، چې یوه ټولنه یې د ژوند خاوندان د خپلې ټولنې روحونه دي ریا او د اخالقي روزنې بې ٫٫ :یځکه خو امرسون وای. کوي

ازې په اسعارو خالسې فساد درو نزول خواته درومي چې د اخالقي یوه ټولنه هغه وخت د ! هو. الس ته راوړي،، کولو قابلیت
وشي او  روزنې په کار کولو سره د فساد مخنیوی ، او یوه ټولنه هغه وخت د پرمختگ پر لورې گام اوچتوي چې د اخالقي شي

  . د بدبختۍ دروازې وتړل شي
 

 :، نه د شهرت پر اساسپر بنسټدرناوي د اخالقو 



  

 

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

که څوک د شهرت له مخې د یوه کس عزت او . ته راکاږي فقر انسان نه وژني خو اخالقي فسادونه انسان د مرگ کومې 
کوي خو اخالقي روزنه یې په نظر کې نه نیسي زما په اند دغه عقیده په ټولنه کې د یوه نه  احترام ساتي او درناوی ورته 

ټولنه د دغې  یو بل ته د ناروغۍ په توگه سرایت کوي نو زموږه رغېدونکې ناروغۍ په توگه ناسالمه انتشار پیدا کوي او 
انسان او ُشهرت د احترام وړ نه دی، بلکې  ځکه چې . ره ولېدلې بې قدره بې ارزښته کويناروغۍ په وجه محدوده او له نظ

څومره پوه عالم او د لوړو  ، ځکه چې په هر هغه چا کې چې د انسانیت فضایل نه وي ولؤ که هر انسانیت د درناوۍ وړ دی
ارادې او  عمل دی چې د انسان د . مله عالم د بې ثمرې ونې بېلگه دهبې ع. نې په درد نه خوريند هم وي د ټولتحصیالتو خاو

دغه دوؤ قوتونو په  نظر او عمل دوه بېالبېل قوتونه دي چې د. کې اعتماد او باور رامېنځته کوي باور ضمانت کوي او په ټولنه
رې دغه دوه قوتونه یو له بل څخه بېل شي نه یوازې انسان خپل کېدو سره انسان د خپل مقصد پړاؤ ته رسېږي او که چې یوځای 

بلکې د ضعیف النفسه بنیادم د نوم په گټلو په ټولنه کې د بې باورۍ په لومه کې نښلي او د هر چا په  هدف ته رسېدلی نشي 
چې د علومو په وجه د همداراز کېدای شي ډېر عالي شخصیتونه . په نوم یادېږي و بې اعتماده شخص خولې کې د بې عمله ا

، ایماندارۍ، وظیفه پېژندنه او بشر دوستۍ د نشتوالي صداقت اخالقي روزنې له پلوه لکه وخت او عصر سره برابر وي خو د 
کې د یوې ټولنې لپاره د کمبختۍ د خطر  چې دا پخپل ذات . خه ډېر وروسته پاتې ويپه وجه له یوه نالوستي کلیوالي بزگر څ

او په عمل کې ُسست  ز په ژبه کې تې. ره په عمل او ارادې کې ناکامه ديا عالي شخصیتونه په پوهې برسېزنگ دی ځکه چې د
دا نه یوازې لوی عیب بلل کېږي بلکې د ټولنې د ورانۍ او د راتلونکي کهول لپاره درمل نه لرونکې ناروغي . او لټان دي

پرمختگ په لور گام  ه بې له روزنیز عمل څخه هېڅکله د ودې اوکېږي او د انسانیت له نوم سره نه ښایي ځکه چې ټولن بلل 
راځۍ چې شاته وگرځو او د . اور او اعتماد تصدیق نشي ورکوالیداسې کسانو ته ټولنه هېڅ د ب همداراز . نشي اوچتوالی

دلي وي چې همدا ، چا به لیدلي او چا به اورېنالوستي خلک تېر شوي دي کې ډېر  پاڼې واړوو چې په همدې ټولنه تا ریخ
کسانو څخه ډېرې قربانۍ  ، او د ناموس په نوم له لوستونوم د خپل وطن په نوم د دین په  نالوستي کسان د هېواد د ساتنې لپاره

ولیت، ایمانداري او عقیدت، صداقت ټولې نړۍ ته یې خپل. ورکړي دي ه بې ریا مخ د لمر په دوی پ. ثابته کړې ده پېژندنه  مسو 
د جگړې پر مهال د ُمشقت  همدا نالوستي د پاک زړه خاوندانو . عمل کې یې خپل هوډ څرگند کړی دی دي او پخپل شان ځلېدلي

ره د لپا او زیار پر مهال په ډېرې سادگۍ او صداقت سره دا منلې ده چې د تقدیر سره لوبه نه کېږي او ځان یې د ژوند کولو 
و او ستونزو ته هېڅکله د بې پتۍ په نوم ځان ندی تسلیم کړی او د نرینه یا ، خو د ژوند ناخوالژوند حقیقت ته تسلیم کړی دی

الس او . ینه زغمليد ژوند هر اړخیزې ستونزې یې په سړه س. هر راز زحمت او غربت کې ساتلی دییې په  مېړه نوم 
، خو ناخوالو نه سپر کړېدهلگۍ پورې یې خپله سیتر اخري س. ډگر کې هڅه کړې ده  گرېوان یې د ستونزو سره د مبارزې په 

ساتونکو ، تقدیر ته د تسلیمېدو په نوم خپله هڅه جاري ساتلې او د یا  همدغو نالوستو وطن . ته یې د تسلیمۍ غاړه نده کږه کړې 
زموږ د دغو نالوستو او په انساني او . ساتلی دی پورې پخپلو وینو خوندي مرگ یا خپلواکۍ په شعار یې خپل هېواد تر ننه 

دي چې کېدای شي د دوی  ي بېلگې یې تر ننه پورې ژوندۍ تا ریخاخالقي روزنو روزل شوي په عقیدې والړو هېوادوالو دغه 
د  دغه بې ساري افکار او عقاید په ننني عصر کې د گوتو په شمېر په نړۍ کې ومومو چې نظر او عمل یې یو تر بله لکه 

هاغه مېړني د میندو او خویندو . ره او د عزم او ارادې خاوندان وهر کړۍ سره نښتي وه او په اخالقي عقایدو والړ استوازنځی
ځلېدونکي ستوري او د هېواد د خپلواکۍ  تا ریخټولنې د پرمختگ حامیان په تعادل سره په ژوند مینان د  د پت ساتونکي د 

  .قربانیان وه
لومړی د خپل زړه په روزنه کې هڅه . بېلگې په پام کې ونیسو تا ریخیوځای کړو او د تېر شوي  راځۍ چې نظر او عمل سره

سره پزړه پورتیا پیدا کړو څو پخپل وجود کې صداقت او ایمانداري وروزو چې د اخالقي روزنې په درشل  وکړو او د عقیدت 
روزنې سره د انسان نوم ته درناوی ونکړو د اخالقي ورکوي خپله کړو تر څو چې موږ  کې چې د انسان انساني قوت ته وده 

لوړه او مهمه ونه گڼو هېڅکله نه شو کوالی چې خپل مقصد او  ، دغه روزنه له هرشي څخه ځانگړې پزړه پورتیا پیدا نکړو
الم مخ ویونکی د دروغجن مخالف دی او عادل د ظ رښتیا . د تقلب دښمن دی ا  بعیتصادقه انسان ط. حقیقي بخت لیک وپېژنو

ي چې په ناصالحه پخاطر هڅه کو نیوونکی دی باید یو تر بله په جنگ او مقابله کې وي او همداراز صالح انسانان د خپلې بریا 
انسانان د خپل  دغه . قو استازیتوب کوالی شيي آثارو کې د خپل ولس د اخالتا ریخدغه انسانان په ټولو . کسانو بریالي شي

ځکه چې که دوی دوامداره مبارزه ونه . لنه کې سرلوړي او د درناوۍ وړ ديت په وجه په ټو، مېړانې او ښه فطرشجاعت
. د شراو فساد مخه ونه نیسي سبا به په دغو ناصالحه بنیادمانو ټوله نړۍ ډکه او هره ټولنه به مخ په ورانئ ویجاړه وي کړي او 

روزنې په مرسته هم د ځان او هم د نورو په روزنه کې تکل سپېڅلي نامه تر سرلیک الندې د اخالقي  نو راځئ چې د انسان د 
انسانانو نړۍ ودانه ده او د دغو انسانانو تر مېنځ د خصلتونو او عقایدو لوی توپیر  وکړو ځکه چې د نړۍ پر مخ په دغو صالح 

ې له حقیقت څخه یب له مخاو نادارۍ په وجه او د انساني تهذ ، نه د مالدارۍ له ناصالحلو څخه بېلوي دی چې صالح انسانان
له هغه څخه چې  ، ښه یې گڼمعذاب ووینم ندولو لپاره صدمه او که زه د حقیقت د څرگ٫٫یو عالم وایي، . سترگې پټې نه کړو
د خپلې مینې په وجه چې د  د حقیقت څرگندول . یقت مئین وي،،،ځکه چې انسان موظفه دی چې په حقحقیقت صدمه وویني

د ملي گټې  ، ځکه چې د ټولنې د جوړښت بېلگه اخالقي روزنه او د حقیقت منل او دا نزې حتمي وگڼيیقت سره یې لري ستوحق
  .منل دي 
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د اخالقي روزنې په وجه ډېر عالي شخصیتونه چې د علومو په وجه د وخت او عصر سره برابر وي خو ! ما مخکې هم ووېل
ته دي او د اخالقي فضایلو څخه ډک نالوستي کلیوال بزگر پسې د وظیفه پېژندل او ایماندارۍ په فقر اخ ، لکه صداقت، تقوا

ال له وروستو ال وروسته گڼل رسېدالی چې داسې بنیادمان په ټولنه کې د پېژندو پر مه صداقت او ایماندارۍ په وجه نشي 
گړي توگه یې د پوهې عزت او احترام ته خلک سرټیټوي او په ځان خو که په خاصه توگه د شهرت او مقام په وجه یې . کېږي

څومره محدوده له نظره ولېدلې، بې قدره او بې  ړۍ احترام ساتي زما په آند دغه عقیدې ناسالمه ځکه دي چې زموږ دغه لویه ن
  . مله انسانانو نه جوړېږي، ځکه چې ټولنه هېڅکله په بې عارزښته کوي

ما خپل ټول عمر ٫٫: دی وایي.  او یو پوه وکیل ؤ، خبلايروالنیې یو نامتو شاعر، کیسه لیکونکی، ډرامه لیکوالټر سکاټ د برتا
کې تېرکړ ـ د ښوښو عالمانو سره مې وکتل او خبرې مرکې مې ورسره وکړې او ښه ښه کتابونه مې  په مطالعې او مرکو 

 د چې مې په نالوستوت سره ویالی شم کوم افکار او عقایلیکلي ؤ خو زه په جرا   ولوستل چې د خپل مهال ډېرو نامتو لیکواالنو 
پر مهال په دوی کې لیدلي دي یا د سادگۍ او صداقت له مخې  ، لوږې او تندې کسانو کې د جگړې پر مهال د زیار، عذاب، درد

سپېڅلو کتابونو مې هېچېرې او هېچا  دي پرته د ، گاونډیانو په باره کې مې اورېدلي انود هڅې په نامه د دوی د تېر مهال دوست
زموږ نالوستي خلک د  ا  اکثر د دې لپاره چې . افکارو او عقایدو ساری لیدلی دی،، دي اورېدلي او نه مې د دوی د له خولې نه

د  ، ښو عقایدو عمل روزي او بې له دې چې پوه شي خپل ځان پر مهال پخپل ځان کې د ښو افکارونورو څخه د اورېدو 
عیاروي او د ښو او بدو تمیز کوي او خپل نالوستی عقل د ښو په زده نوروڅخه په اورېدو سره د صداقت او رښتینولۍ په عمل 

د . ۍ روزيپه ټینگې ارادې سره نه یوازې ځان بلکې خپله ټوله کورن. څخه پرهېز کولو په چلنج کې اچوي کړه کې او د بدو 
صدمه او صداقت نامه ته ، عقیدت ه غاړه نه ږدي چې د دوی د مېړانېداسې عمل ت گناه او ثواب تر نامه الندې هېڅکله 

یې یادونه وکړم د قرآن شریف له مخې چې شیطان په خپل وخت  که د لنډې بېلگې په توگه . ورسېږي او د شرم احساس وکړي
کورونه . رور له مېنځه وړياخیستې ده چې ورور په و کې د پوره علم خاوند و چې نن یې د انسان له وجوده څومره ناوړه گټه 

 نو انسانان بې گناه له مېنځه وړيمیلیونو ، هېوادونه ورانوي په ټولنه ویجاړوي. خیزه فسادونو الرې هوارويد هر اړ. ورانوي
شخصیتونو چې  د هر عصر د تقاضا سره سم له خپل قدرت څخه ناوړه گټه پورته کوي چې زما لپاره پخپل آند د دغسې 

کېږي او د ناسالمه عقیدت په لور روان وي نه یوازې د  شهرت په هر مقام کې وي او په عمل او نظر کې یې واټن اټکل
، بې عمله او په ټولنه کې دې د بې باورۍ بېلگه شي اید ښکاره شي او د یوه بې ایمانهندی بلکې په څرگنده توگه ب احترام وړ 

 .ي کمزورئ په توگه د عبرت مثال شياخالق چې راتلونکو نسلونو ته د 
   د دویمی برخی پای

 نوي اثر څخه سارا بیاباني دد نجیبه 


