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 اخالق
 وروستۍ برخه ،دریمه

 

 :  کوي واکمني زړونو په سېک معنوي په چې ده قوه محرکه لوړوالي د عمل اخالقي
 د برعکس. وي نه ورسره عمل چې شي گرځېدلی وړ درناوۍ د علم هغه نه او بللی نشو لوړوالی اخالقي ثروت او دولت

. لري اړیکې نژدې ډېر بله تر یو اخالقي بد او فساد ،علم عمله بې ،مادیات کې دنیا چې ځکه گرځي  وجه فساد او تخریب
 اداره هوس او هوا نفساني چې کوالی نشي یا ـ نلري حاکمیت نفس په نلري اراده او  عزم چې کې الس په کسانو هغو د مادیات
 یا ژوند معتدله برعکس خو ،لپاره نورو د څه لپاره ځان د څه . ده سرچینه مصیبتونو او فسادونو ټولو د مانا په دام د کړي،
 غربت د او اړباسي ته کار انسان وجه په  ضرورتونو بعضې د کله کله او وي ښکلی عمل په پوهې د چې ژوند الحال متوسط
 ،عقیده خپله شي کېدی  لپاره کس یو د. ده موثره زیاته اندازې له لپاره لوړوالي د تهذیب او روزنې اخالقي د کوي اشنا یې سره
 سبق  طریقې د کولو ژوند د ته ځوی خپل چې پالر یو لکه راځي کې ډله په مېړنو د چې وي هڅه عمل د قناعت ،عفت ،تقوا

 کردار او اخالق٫٫،وایي نومېږي بورنز چې پالر همدا ـ گرځي( سرالره) سرمشق ژوند د لپاره انسانانو ډېرو د چې ورکوي
. ارزي نه هم دینار یوه په اوسي نه صادقه او څښتن زړه پاک د څوک که چې ځکه ،،ونلرې دینار یو که  ولؤ کړه مېړنو د دې
 سالطین٫٫،وایي لویي څوارلسم. ورکوي وده ته احساساتو پاکو چې ده قوه محرکه یوه  اخالق لپاره انسان د چې سره واقعیت په

 عمل سره کړې زده د که  :  توگه په بېلگې د. وکړي سلطنت شي  کوالی کې ساحه په پېژندنې لیتومسو   او کار هڅې د یوازې

 مال عمله بې. ،،دی مال عمله بې سړی پالنی٫   چې تدبیقېږي پرې متل هماغه به بیا کړي ونه ملگرتیا اخالق سره عمل د او
 ددغه او دی پروت واټن  مېنځ تر عمل او کړې زده د یا علم د خو ځکه نو څرگندوي نه عمل او لري نظر چې څوک هغه یانې
 پرته  ضمیر انساني او ده اړتیا ضمیر انساني د چې ده ایمانداري او صداقت ،عقیدت پاک ،اخالق نېک وسیله کولو لرې د واټن
 پوهې د خاوندان اقتدار لوی ډېر د وگورئ تاسو. کوي یې درناوی او جذبوي انصاف او عدالت ریښتونی ریا بې منطقه له

 باالخره او ورکېږي مېنځه له خلکو د لحاظ( فیزیکي) پږني په. ځي ته دارالفنا او مري مربیان کړې زده  د او عالمان مخور
 صدیؤ په او کېږي پاتې ژوندۍ مرگه له وروسته بېلگې شخصیتونو لوړو خپلو د  اشخاصو لوړو همدغو د خو کېږي خاورې
 یوه له کې زړونو په تاریخونو د هېرېدونکي نه چې دي  بېلگې پاتې تل د یا ـ اخالقو ښو او افکارو ،اعمالو د دوی د صدیؤ
 دوی د وسیله پدې. کوي اغېزې  ژورې باندې نسلونو پسې پرله په چې گرځي وړ کړې زده د میراث په ته کهول بل کهوله
 د دي رسېدلي  ته پړاو عظمت د اخالقو د چې کسان هغه. رسوي گټه ته راتلونکو کې شکل په څلي اخالقي د لپاره تل د روح
 اخالق ښه. کوي الرښوونه کې الره په تقوا او فضیلت د ته خلکو او کوي رڼا محیط اخالقي ټولنې بشري د پشان وړانگو د لمر
 د او وي خاوند اختیاراتو سیاسي د کس یو څومره هر که چې ځکه نلري اړیکې سره پوهې او کړې زده د خصلت  عالي او

 چې کوالی نشي وي نه خاوند تربیت ښه د او کرکټر ښه اخالقو ښه د کې تولنې یوې په چې څو  تر وي هم خاوند قدرت وسیع
 معنوي انسان د. کړي اداره او سوق خواته لوړوالي د لور په پرمختگ د  ټولنه یوه سره واکمنۍ دولتي او قدرت ټول پخپل
 هاغه او مادي د نه ،شي کوالی پیدا وړتیا اعتماد  او باور ټولنې ټولې د ،شي کوالی واکمني زړونو په قدرت اخالقي او سېک
 په ورته لیتومسو   انسان د  چې دي اړیکې ټینگې دوه اخالق او عمل. لري کمزورتیا کې توان په عمل د چې توان کړې زده
 چې وي  خاوند وجدان یانې قضاوت ویښ د چې شو لیدالی کې وجود په انسان هغه د اخالق چې شو ویالی ځکه نو کوي گوته
ولیت د کسان دغه  اخالقي کې ځان په چې راځۍ نو. کوي حرکت ملگرتیا په قوې اخالقي د کې عمل په او کوي احساس مسو 

 ځوان زموږ چې ده هیله.  ورسؤو سرته دوستۍ وگړ او راستئ ، عفت ، صداقت په وجایب انساني او ورکړو  وده ته روزنې
 د ځان د تاسو او موږ چې وکړي هڅه او غور مسوالنه دماغ عالي پخپل سره راوړلو  السته په حقوقو د روزنې دې د کهول

 غور ډېر له شي روزلی روح انسانانو اخالقي د کې موږ په چې  ته سېک معنوي هغه لپاره سوکالۍ د ټولنې خپلې د او سوکالۍ
ولیت د وړاندې په انسانیت د او واخلو کار څخه  هم یې لپاره نورو د خوښؤو لپاره ځان د چې  څه هغه او کړو پیدا احساس مسو 
  . کړو خوښ

 

 :  بېلگه بله اخالقو ښو د درناوی ته کرامت انساني
 

 یې څخه ځان خپل له او ورکړو ارزښت پشان ځان د ته ژوند انسان د چې ورننوځو ته تل زړه خپل د شېبې څو یو چې راځئ
 هغه نن او اوسېدل پالر یو او مور یوه نامه په انسان د کې نړۍ ارته دې په چې وگورو پاڼې مهال شوي تېر  د که. گڼو ونه بېل
 ،زېړ که ؤ سور که ،سپین که ؤ تور که. ښکاري ډکه ستوني تر نسلونو په هغوی د وجه  په انسانانو دؤو هماغو د نړۍ تشه
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 بلل وجه رڼا او ښکال د نړۍ د گلونه رنگین بڼ د لکه نن چې ،  دي راغلي وجود په څخه موجود د انسانانو دؤو هغو د ټول
  . کېږي

 

 دی رنگ یوه په گل یو هر گلونه کې بڼ مالیار د نه بل یو یؤوله نه پردي دی بېل زموږه مذهب که
 

 پر دنیا د (ج)هللا برکته له وجود د دوی د چې نومېدل (ع) انا هوا او (ع) آدم چې ده ثمره مور او پالر یوه هماغه د کې حقیقت په
. دي کړي رامېنځته لپاره ترقۍ او کولو ژوند د زیار په دوی د نعمتونه کسبي او طبیعي لپاره نسلونو د اوالدونو  د دوی د مخ

 نننۍ همدا چې وینو سترگو په یې نن دا چې دي کړي پېرزو لپاره کړې زده د علم د ،مفکورې  عالي ،دماغ عالي یې ته دوی
 د چې ده نړۍ پخوانۍ هماغه دا. ده څرگنده پکې وجه سهولت راز هر د بشر  د او یادېږي نوم په تخنیک او ساینس د چې نړۍ
. دي وېشلي یې عقایدو مختلفو په او وېشلي یې ژبو په ،وېشلي  یې اقوامو په. ده راغلې ته مېنځ څخه وجود له انسانانو دؤو
 وخت هغه. ؤ څرگند نوم انسان د یعنې بنده د  خدای د یوازې او یوازې سپین د نه او یادېده نوم تور د پکې نه چې وخت هاغه
 په درناوۍ د کراماتو انساني د  نوم په انسان د او. ؤ موجود انسان هم بیا خو ،پرمختگ نه وه ترقي نه ،زه نه او وې ته نه چې
 مرسته په  تهذیب انساني او روزنې اخالقي همدې د چې شو بللی تهذیب او اخالق یې نن چې وه څرگنده وجه مشترکه یوه وجه
 او گوري سترگه درنده په ته حقوقو بل د یو او. لري درناوی متقابل او وجه شریکه محبت او اُنس د سره انسان بل د انسان یو
 سره انسانان او راځي ته الس څخه روزنې اخالقي یا تهذیب له چې دي کول درناوی ته کراماتو انساني پېژندنه حقوقو  دې د

 سره کې وینه په چې دوستان نژدې وجه په وړو کړو ناوړو د همداراز. شي کولی نژدې ته بل  یو یې حده تر سا د او نښلوي
 وېشلي اقوامو په دغه چېرې که او کوي محرومه یې څخه ژوند خواږه  له حتی او کوي پردي یې بله تر یو لري وجه شریکه
 چې ،وکړي حکومت زړونو په شي کوالی مرسته  په روزنې اخالقي د وکړي هڅه عمل د لپاره ټولنې خپلې د یو هر انسانان

 او عمل او نظر د انسانانو  د مې موخه کولو وړاندې د بېلگو دغو د. شي جوگه ویاړ د ټولنې خپلې د شي کوالی وجه دې په
 کړي  پیدا پورتیا پزړه سره عقیدت خپل یانې کې روزنه په زړه خپل د باید لومړی انسان چې لري تړاو پورې روزنې اخالقي

 کې حاالتو اوسینیو په توگه په ساري د. کېږي ویل روزنه اخالقي ته دې چې وروزي ایمانداري او صداقت کې وجود پخپل او
 همدغو د او دي پرانیستې مخ پر کهول نوي د یې دروازې فساد او شر د چې دي خاوندان قوت مادي د کې افغانستان  په سبا نن

 دې د. دي ساتلي روږدي سره ناخوالو او بدبختۍ ،فقر د هېوادوال نامه په بازار آزاده د لپاره رسېدلو  سرته د اعمالو ناوړو
 په اعصارو خپلو د باندې اعصارو پردیو په ؟کېږي نه چې دي نه جنایات کوم کې  افغانستان په ورځ نن نامه په بازار آزاده
 د بازار آزاده د نسل راتلونکی هېواد د ورځ په ورځ چې دي  خاوندان اعصارو مادیاتي د همدا ده زېږنده فساد د چې پرتله

 د نسل ځوان چې کې هېواد هغه هر  په چې ځکه وراچوي ته کندې تورې ژوند ناسالمه او اخالقۍ بد د نوم په ډیموکراسۍ
( سیستم) غونډال  مافیایي د او شي وروزل کې کړې زده په فساد او شر د وجه په کولو پیدا د مادیاتو د ځای پر روزنې اخالقي

 به هېوادوال هېواد هغه د یا ـ ؟شي خالص څخه اشغال له به هېواد هغه چې کوئ فکر څه آیا وکړي وده الندې تعقیب تر
 جنگساالران څو یو او جنایتکاران څو یو شمېر په گوتو د کې هېواد په زما نن! دی محال ؟شي وزگار ته سوچ خپلواکۍ  د

 روزنې اخالقي د ټول موږ چېرې که. دی کړی گرېوان او الس سره مرگ د لپاره پایښت خپل د یې  ولس ټول او دي واکمنان
 د څېر په انسان واقعي د کې عمل پخپل افکار هېوادپالنې او ایماندارئ ،بشردوستئ  ،دیانت ،عقیدت ،صداقت د شو نه مالتړي

 یوه او انسان یو د نوم سپین او تور د او کړو نه گوته په ډول  څرگنده په ته کهول نوي توگه ځانگړي په او ته انسانانو نړۍ
 کور. وي اعتداله بې مو به ځوانان او استدالله  بې مو به مشران ، وي اشغال مو به هېواد ،کړو نه ورک الندې نامه تر هویت

 کړې ښکېل ټولنه او ځان  کې ښکېالک په دستور او دود د پردو د مو به پولې بې او سره بې ،ویجاړ مو به ښار ،وران مو به
  .وي واکه بې مو به سره او سره بې په مو به کاروان. وي

 

 هسې زموږ وي حال دا که  یې هـت هـب نه مـی زه به نه
 هسې زموږ وي ازارـب هـک  گټه ردوـپ د اوانـت زموږ

 

 انساني سره ارزونې ژورې په دېته یانې. دي اخالق شجاعت د هغه کې نارینه په یا وي کې ښځینه په که صفات ښه ټولو تر
 جهاد سره حواسو باطني یانې سره نفس خپل یا ځان د کرامات انساني دغه چې کېږي رامېنځته خبره  درناوي د ته کراماتو
. وگرځو رڼا ټولنې خپلې د ایماندارۍ او صداقت په او کړي پیدا ښکال بڼ د فضایلو  اخالقي د باطن او ظاهر مو څو تر وکړو
 بښنه ،تېرېدنه ته بل ،اېثار لکه    نغاړي کې ځان په مفاهیم دغه  یې مخې له چې شو ویالی هم هڅوب بنفس جهاد د موږ دېته
 نیولو کې پام په دې د چې روزل اخالقي ژبې او  باور ځان په ،پالل ولس ،ورکول ارزښت ته انسان ،کول پام سره ژبې د ،کول
 حضرت پیغمبر گران زموږ  ته سکالو اړونده درناوي د کرامت انساني د. شي رسېدی پورې پولې والیت روحاني د انسان سره
 له چې  خوښوي نه انسانان هغه( ج)هللا    ږدم ته مخې ستاسو دلته یې دوه چې کړي اشارې ډېرې کې حدیثو خپل په( ص)محمد
 کړې ښکاره داسې کې حدیث بل په نښه مسلمان اخالقه با د یې رنگه همدا. (بخاري صحیح) کوي پورته گټه ناوړه څخه ژبې
 او شجاعت پخپله کار دغه. (بخاري صحیح. )وي کې امن په انسان بل څخه ژبې له هغه د چې دی هاغه کس مومن   : وایي چې

 پت د چې انسان هغه. وي ضمیمه پکې عدالت او انصاف ،صداقت. وي استواره حقیقت په تل چې  شجاعت هغه یانې ده مېړانه
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 او صفاتو دغو له انسان چېرې که. کوي حکومت باندې نفس پخپل او وي کې الس  پخپل یې واږی هوس او هوا د وي خاوند
 د توگه فطري په انسان امین. کېږي پاتې محرومه به څخه خوندونو  ټولو له ژوند د چې شکه له بې وي نه برخمن څخه فضیلت
 خپل د که وي کې جگړه په ورسره تل باید او دی دښمن  ظالم د عادل ،دی مخالف دروغجن د ویوونکی رښتیا. دی دښمن تقلب
 ښو د کې رڼا په تاریخ د کې عمر ټول  په انسانان دغسې تل. وکړي مبارزه لپاره غالبېدو د باندې انصافیو بې دغو په یا ـ بریا
 دغه ترمېنځ بدو  او ښو د که همداراز او لري حاکمیت ټولنیز او جرات اخالقي توگه فطري په او گرځي بېلگه اعمالو نېکو او

 ،فساد د به مخ پر نړۍ د وای نه موجود مکافات او مجازات یانې سزا او جزا د اصطالح په یا ـ مبارزې دایمي د جگړه
 د ،ممصالحین لوړ ټول. کوالی حکومت جبر او زور په به بنیادمانو ناسالمو همدغو او چلېدی حکم گټو شخصي ،غوښتنو  ځان
 دښمنان متکبرو او بداخالقو بدالرو، ،درواغجنو ،بدکردارو د سره واقعیت په ،پلویان حق د ،شهیدان  الرې د پرمختگ سامله
 الرې پرمختگ سالمه د او شي ډکه څخه بنیادمانو ناصالحو ،مفسیدینو دغو له ټولنه  چې غواړي نه هېڅکله صالحین دغه. دي
 د سره صداقت په او ساتي سپېڅلې ټولنه خپله قربانۍ په سر د  چې دي انسانان صالحه دغه. کړي ویجاړې او ورانې ،بندې

 ځان له بنیادم النفسه ضعیف.  ده کې الس  انسانانوپه زړورو او قوي د تل اداره او زمام نړۍ د.  اوچتوي گام الره په حقیقت
 ځلېږي ستوري لکه خاوندان  پت د او فعاله چې څرنگه لکه. پرېږدي نه پاتې تل صفحه پر ټولنې د اثر هېڅرنگه ،هېڅکله څخه
 څخه  زړورتیاؤ اخالقي او افکارو نېکو له دوی د راتلونکي او شي موندلی الره هدایت د کې رڼا په نور دغه د څوک هر او
 او کوي سرایت هوډ ټینگ او حکومت نفس پر باور ځان په څخه کسانو دغو له ته ټولنې. راوړي ته الس تجربه او کړه زده

  . کوي زړور او  مطمئین انسانان
 

 : دي تړلي پورې ارادې او عقیدې په تجرا 
 

 بېړۍ د. شو راگډ توپان څپو په سمندر د ناڅاپه ؤ ناست کې بېړۍ په ورځ یوه دی ،ؤ ټولواک لومړنی روم د سېزار جولیوس
 زړور ډېر چې کپتان بل وخت همدې په چې ،ورکړي السه له واک بېړۍ د چې ؤ نژدې څخه غوسې او ډېراضطراب  له کپتان

 او پاچایانو کې پیر په روم لرغوني د چې دا. دی ناست( قیصر) سېزار کې بېړۍ په ستا  ؟وېرېږې ولې ،وکړ یې غږ و
 د چې ریښتیا په. شو ډاډمن اورېدو نوم په سېزار د کپتان بېړۍ  د ځکه نو کتل سترگه درنده په لحاظ عقیدتي په ته ټولواکانو
 یا بنیادمان النفسه ضعیفه چې راکاږي خواته  ځان د نور چې دی راښکونکی مقناطیس لکه قوت انسانانو مطینو او زړورو
 او ستونزو د چې خاوند ارادې  د خاوند جرات د چې ځکه. تحریکوي لپاره متابعت د خواته ځان د یې یا او اړباسي ته چوپتیا
 چې کله. گرځي  نه شا په څخه ارادې خپلې له او کېږي نهیلی نه او ورکوي نه السه له ځان هېڅکله شي هم مخامخ سره موانعو
( استاد) اوسوفیست فیلسوف لرغونی یونان د چې انتیستنیس،٫ نو وکړه اراده فیلسوف یو یونان د( دیوژن) التیوس دیوجنز

 خو کړي، شامل یې کې کتار په کوونکیو زده خپلو د چې وکړه غوښتنه یې څخه فیلسوف دغه او ورغی لپاره سبق د ورته  ؤ
 ښکال د الس د خپل انتیستینس چې وکړ اصرار دومره التیوس دیوجنز خو ،کړه رد یې هیله ده د او  وکړه امتناع انتیستینس

 تهدید له دیوجنز. کړي ورمات یې به سر نو نشي والړ څخه ده له ترژره  ژر که چې کړ یې تهدید او کړ اوچت پرې لرگی
 له ما چې کړای ونشې هېڅکله به ته خو وهه ومې٫  : ووېل یې ورته او ؤ والړ ثابت شان هماغه ځای پخپل او وېرېد ونه څخه

 نشوای ویې ولید قوت ارادې د ده د  چې انتیستینس. کړې نه پیدا هم لرگی ټینگ به څخه هوډ زما او واړوې څخه هوډ خپل
 هڅې د انسان د چې  کله. ومني یې شاگردۍ په چې شو مجبوره. وکړي مقاومت او مقابله سره( دیوجونز) دیوژن له چې کوالی

 هر چې استعداد او قوه فکري یوازې چې رسېږي ته هدف خپل انسان خامخا نو شي یوخای سره پوهې او قل د قوه
 د انسان چې ده هڅه. راوړي ته الس مقصد خپل چې کوالی نشي انسان یوازې ارادې ټینگې له بې وي هم زیات  څومره
 ،طریقې د کولو ژوند د. اړباسي ته ارادې ټینگې او باوري ځان په انسان قوه محرکه دغه  چې کېږي بلل وجه محرکه اخالقو
 هغه. راوړي السته حاصل ټولنه ټوله راتلونکې څخه گټې ددغې  چې کوي پورته گټه څخه ژوند د او ورښیي چاره او الره

 لویې ،ټبر غټ په بنیادمان ځینې  : توگه په  بېلگې د. کېږي پاتې محدود تل پوهوي نه ځان الر په کولو ژوند د چې بنیادمان

 اوالدوپورې او ښځې  تر کې کورنۍ وړوکې پخپل ځانونه یې یوازې او یوازې. دي شوي پاتې یوازې الس لوی په کې کورنۍ
 لري  اړه پورې کورنۍ په چې دوستانو نژدې نورو په نه او ورور په نه ،خور په نه ،پالر په نه ،مور په نه. دي ساتلي محدوده

 دغه بلکه خوري نه درد په هېچا د یوازې نه بنیادمان دغه. خبروي نه ځان هېچا په دي تړلي پورې ټبر او کلي په یې یا ـ
. کېدی نشي درمل درد د لپاره انسان هېڅ د سطحه په ټولنې د او دي برخې بې هم مخې له احساس د حتی  کسان شوي محدوده

 د ژوند خوږ خپل کې محدودیت دغه په پورې خاوند تر یا پورې ښځې تر الندې چت  تر کوټې یوې د دوی چې ځکه دا
 سره سره پلمو او گیلو د. کاږي خواته نهیلتوب او مایوسۍ د  ورو ورو سره سره تاوتریخوالي د کې درشل په ژوند یکنواخته

 مادیاتو د خوا یو. دي قربانیان وجوهاتو دؤو  د کسان دغه چې ځکه دا ټکوي سر هم څخه ژوند احساسه بې او فعالیته بې خپل
 چې ده روزنه اخالقي او پوهه  یوازې او یوازې درمل ناروغۍ دې د چې ،دي اخته ناروغۍ په حرص د خوا بلې له دي مئینان

 د چې شي  تحریک ته ژوند ټولنیز څخه ژوند محدود له او شي ورکړای پوهه طریقه او طرز په کولو ژوند حقیقي او معنوي د
 چې ،شي برخمن دي غړي ټبر یو ،کلي یو و کورنۍ یوې د چې څخه نعمتونو له ژوند د شي وکوالی وجه په هڅې د فعالیت
 په هېڅکله بنیادمان حریص او پرسته مادیات. راوځي ته ټولنې ورو ورو او پېلېږي څخه رورو او ،خور، پالر ،مور  د لومړی
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 دوی د .دي شوي پاتې محدود پورې گټې خپلې تر چې دي خلک محدوده هغه دا چې ځکه کوالی  پیدا نشي ځای کې ټولنې
 رسوونکي خیر لپاره بل د یوازې نه بنیادمان دا. وویني غوښتنه مثبته لپاره چا  بل د څخه ځان له بې چې کوالی نشي لرلید
 دوه تل. کوالی نشي ژوند ریا بې هم ورځ یوه کې عمر ټول په  چې ده ناروغي رغېدونکې نه هم لپاره ژوند خپل د بلکې ،ندي
 هر. دي کسان ولېدلي او پڅ کې عمل په  خو تېز ډېر باندې خولې په. څرگندوي ښه ځان توگه ظاهره په او درواغجن ،مخي
 هڅې په امکانات کار  هر د چې پوهېږي نه دې په او گوري دریڅې له خوبونو د امکاناتو د هڅې له بې ته الرې هرې او شي

 نورو د کې زړونو په. کوي معامله دوکاندار یو لکه هم سره دوستانو نژدې خپلو د بنیادمان دغه. لري اړه پورې
 نه او پېژني اصول شریکېدو د سره غم د چا د نه. کوي تمثیل توگه په شخص مطمئین یوه د ډول څرگند په خو خوري  حسرت
 حاالتو داسې له دې مو خدای خو نشته نېکبخته بل نه دوی له گنې چې څرگندوي داسې تل. شریکوي  سره چا له ستونزې خپلې
 قوت شیطاني د چې دي نښتې کې جال په اندېښنې او وېرې د سره ستونزو روحي  څومره د نظره له پوهنې ساه د چې وساتي

 د چې بنیادمان دغه چېرې که.  دی کړی مخامخ سره مرگ د  حوادثو خطرناکو خبره بې د ژوند خوږ خپل یې وجې له تکبر او
 زه نو وکړي پوښتنه عالج د څخه ما له دي  شوي اخته دی خوند حرص د او مینه مادیاتو د چې ناروغۍ رغېدونکې نه په ژوند
 تاسو. شي رمټ روغ جوړ  کې کور پخپل به سمدالسه او ویني ونه به نقصان مادي هېڅ چې وروښېیم ډاکټر فیسه بې ورته به
. دي وجې  څو دا کې ژوند په ډاکټر فیسه بې دا! شۍ غوږ ؟دی څنگه او څوک ډاکټر فیسه بې دا چې وپوښتۍ چې شي کېدی به

 ترجیح ته ژوند تولنیز څخه محدودیت له پینځم ده، سخاوت څلورم ده، صداقت درېیمه ده، تواضع دوهمه ، ده اراده لومړی
 اراده روزلو په زړه او ځان د کې چوکاټ دغه په او واخلي گام څوک هر مشورې په ډاکټر فیسه بې دغه د که. دي  ورکول
 نه ورننوتل ته چوکاټ ډاکټر دغه د چې ولرو کې یاد په باید هم دا خو نشی مخامخ سره ناروغۍ  ناڅاپي د به هېڅکله ،وکړي
 تلپاتې چې ،دي جوړېدل ژوند معنوي د او ضمانت نېکمرغۍ د عمر ټول  د بلکې ده روغتیا فیزیکي او روحي چې یوازې
 سره درناوۍ په او درومي وړاندې پر مخ چټکۍ په  به راتلونکي. وي کړې هواره الره لپاره پرمختگ د ټولنې د یې به بېلگې

 هر چې زیار او ستونزې  شي یوځای سره زغم له کله چې زړورتیا او اراده ،جرآت اخالقي. نمانځي نوم انسان دغه د به
 ځکه .  کېږي غالبه پرې انسان وي کړی هم سوچ مهال د ته وړلو مېنځه له یې خلکو او وي ورکوونکي رنځ او زیات څومره

 چې کله. ده روزنه اخالقو د کې ذات پخپل دا چې تحریکوي یې لور په پرمختگ سالم د او هڅوي انسان اراده او عزم چې
 انسان چې دي روزل خواصو او ځان د کې اصل په ایږدي غاړه ته کارونو نېکو او اخلي کار څخه استقامت  او صبر د انسان

 ثمره او پایله زغم خپل د سره رسېدو په ته پړاؤ چې کوي وده کې وجود په انسان د  ورو ورو عادت دا او کېږي عادت ورسره
 او کوي پیدا معرفت ډول څرگند په کې خلکو په. راوړي السته  تلپاتې کې زړونو په توگه په شخصیت عالي او مقام لوړ د

 وای نه دا که او دی ټینگ وجود پخپل شی  ښه هر نړۍ د چې ځکه کوي یې تقلید بلکې کوي ورڅخه کړه زده یوازې نه ټولنه
 ټول موږ چې ځکه دي  اثرات قوې د زړه د دوهم ،ده نتیجه کولو فکر د لومړی.  وای نه ځای کولو ژوند او اوسېدو د به نړۍ

 د کې ټولنه په.  یې کوي اداره او کوي حکومت ژوندانه په زموږ کې عمر ټول په چې دی زړه همدا چې پوهېږو
 او تمجید خاوندانو د نبوغ د پشان وجدان او روح د دوی د خاوندان اخالقو ښو د او دي مثال په فکر او عقل د خاوندان  نبوغ
 او استثنا تل خلک لوړ. کوي یې پیروي او جوړوي بېلگه یوه ته مخې خپل صاحبان اخالقو ښو  د همدا چې کوي صفت

 خلک ځینې چې لري محدودیت اندازه یوه څخه ژوند له گټه انسان د. وي  نسبي تل کې نړۍ په لوړوالی او لري ځانگړتیاوې
ولیت خپل چې شي کوالی هرڅوک الکن. ورسوي  ته لوړوالي ځان چې راوړي الس په وخت یا فرصت دا کوالی نشی  او مسو 

 او کړي پورته گټه څخه قوې فطري  د چې شي کوالی. ورسوي ته سر وسې خپلې تر سره شرافتمندۍ او راستۍ په وظایف
 او متدین  ،العمل صحیح کې مسایلو جزیي په حتی کې هرکار په چې شي کوالی.  کړي تېر سره عفت په ژوند خپل

 او خیر د نسل ځوان د چې ده څرگندونه اخالقو واال د رسېدل ته منظور او مقصد لوړ ټولو تر ژوندانه د. وي رښتیاویوونکي
 یې سترگو روښانه په بصیرت د چې دی احساس ژوندی او ژورفکر لپاره توپیر د بدو او ښو د تله بهترینه. ده ضامنه  برکت
 ،وکړو باید پلوي استقامت او صداقت ،ایماندارۍ د کې ساتلو په انصاف د تلې دې د. شو اورېدلی  یې غږ په ضمیر د او لیدلی
 اخالقو ښو د( ج)تعاهلل خدای.  وي رسولی ته مقام انسانیت د ځان گام په عمل  د مو څو تر ووایو بد باید ته بدو او ښه ته ښو

 ترین قدرتمند او ځواکمن ټولو تر نه ، خوښوي بهترین
   شه انسانیت د بېلگه نوم په انسان د
 

  کې زړه پخپل کړي خوندي تل دې ریختا   چې
   دواړه مسلمان هندو چې شې مړ ته که
 کې لمبه په سوزي دې بل او زمزم په مینځي دې یو

 پای
 څخه اثر نوي د بیاباني سارا نجیبه د


