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بعد مرگ از  یول داردیکه تا دم مرگ از انسان دست بر نم طانیش

 دشویانسان دست بردار م
 رانده شده طانیبه خداوند از شر ش میجوئیپس پناه م  

لذا وظیفه انسان برمیگردیم به شیاطین خفته در وجود انسان که بعد مرگ هم دست از آزار آدم ها برنمیدارند.   
در برابر این گروه مرالبه )مواظبت عمل از نفس( است که بزرگان دین را عمیده براین است که تنها مرالبه 

 مرحله ای است که مرحله بعدی ندارد.
به اساس دانش روانی انسانهای که با خود به لناعت رسیده اند و درون آرامی دارند، در کنار دیگران نیز به 

برده میتوانند.  میگویند انسان مثل دریای است که هرچه عمیمتر باشد آرامتر است،   ولی آن جمله آرامش بسر 
ٌ این گروه  انسانهای که درون پر وسوسه و مملو از اضطراب آنان باعث ناآسودگی دگران میشود، اساسا

ها، اشتباهات و ناکامی ضرورت مبرم به خود گشایی دارند زیرا که لبل از انتماد دگران میتوانند به شکست 
های خود در زندگی برگردند و به خطا های خویش اعتراؾ نمایند تا بتوانند راه صمییت را در برابر دگران 
هموار نمایند و این در صورتی امکان پذیر شده میتواند که دیگر ترس و تردید و ناکامی و بد اندیشی را از 

 خود دور کنند.
للم بدستان یک حمییمت تلخ را به وضاحت برمال میسازد و آن اینکه امروز  مروری بر نوشته های این جمع

کمر به توصیؾ مردی از تاریخ کشور میبندیم و فردا زبان به هجو و تحمیر این شخصیت ملی می گشائیم و یا 
اینکه در جمع امروز،  ما در صؾ مردان تاریخ کشورخود حتی یک تن را سراغ نداریم که کلمه صادق را 

توان به ایشان اطالق نمود.  به گمان اؼلب که بزودی ممکننه نوبت بدگویی به میرویس نیکه و احمدشاه بابای ب
 ابدالی میرسد که تا ایندم توانسته اند از تیػ للم این گروه در امان بمانند.  

توان جهان جهانی را که از چشم کوران بنگریم تاریک و مخوؾ است و چشم و دلی روشنی در کار است تا ب
 را با خوبی ها و زیبایی هایش دید.

اگر مرام این گروه انتماد باشد و آنهم به وجهی که بتواند جامعه را بصوب مثبت در حرکت آورند، در لدم 
نخست باید تدابیر و فنون انتماد را دانسته و ارزشیابی را با توازن منطمی دانسته حرکت نمایند، خوبی ها و بدی 

پله ترازوی منطك لرار دهند، نه اینکه سر از ضمیر مریض به بیرون جهند و للم را به نوشتن  ها را هردو در
 سوق بنمایند. 

اگر با چشم بینا به عمك این همه بدگوئی بنگریم به وضاحت میبینیم که اصل سخن را به این سادگی نمیتوان 
امادان فرنگی )انگلیس( در پی بدنامی هر یک بررسی نمود.  حکم باداران پاکستانی وهم به لول اجداد ما، این د

رهبر این خطه است تا بدینگونه نام نیکان افؽان را از روی صفحه تاریخ بزدایند و خود بتوانند فرمانروائی 
 نمایند. 

شهید دمحم داود با کسنجر وزیر خارجه  1791اگست  8ولتی با دیده بینا مینگریم، به یادداشت محاوره تاریخی 
رای ممابله با توطئه ها بر ضد رژیم جمهوری، تحلیل و ترجمه للم بدست حك بین بزرگوار احمد فواد امریکا ب

را که در پورتال افؽان چرمن آنالین به نشر سپرده شده مراجعه مینمائیم.  اگر این  12/10/11ارسال، تاریخی 
این رهبر آگاه از جریانات داخل که محاوره تاریخی را با ترازوی عدالت بررسی بینمائیم چه روشن میبینم که 

ره آورد دهه دیموکراسی با در های باز احزاب چپ و راست همراه با دستان پر از اؼراض  بیرون مرزی، 
این همه سرچشمه بدبختی های امروز وطن را عمیك درک میتوان نمود. وی میدانست که ؼالمان پوشیده با 

 ورند، که آوردند. یونیفورم یحیی خان چه بالی بر سر ملت میآ
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کدام نابینای وطندوست میتواند از خدمات چینین رهبری و از لربانی چنین سربازی چشم بپوشد مگر که 
 فروخته شده باشد. 

به یکدلی و دفاع این شخصیت از شیوه عدم انسالک، که خود از جمله رهبران  رهرو این جنبش است مینگریم 
بدور نگهداشت و نگذاشت افؽانستان وسیله دست این و آن باشد واگر به که وطن را از پیوند با استعمارگران 

عمك آگاهی این رهبر دلیر از جریانات روز در جهان بنگریم، اگر افؽانیم و آزاده می اندیشیم به نام و خاک 
 اینچینین رهبر بائست بالید و به روح پاکش باید درود فرستاد.

بودن به معنی مسئول بودن است و ارزشیابی کننده بودن ، تا بتوان به  احترام به انسان فرزانگی است و انسان
 سئوال های زندگی با آزادی و احساس مسئولیت کامل جوابگو باشیم.

رعایت ادب و مراعات حموق دیگران سازنده و بدست آورنده افزایش لدرت فردی است، زیرا  هر لدریکه خود 
 ا با مالحظه و متین خواهد بود.با مالحظه و متین باشیم روش دگران با م

حمیمت اینست که ما مسئول شیوه تفکر و نگرشی هستیم که خود انتخاب میکنیم و در نهایت پاسخ انسان باید 
 پاسخی باشد که در شان انسان است و سازنده درون انسان.

 


