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 وما در سال نهم س

 سال نو سال امید است به دربار خدا

 صفا طمع ما وحدت و صلح  است به تدبیر

 )واهب(

عصای دیو سردی در قالب درختان خشک و عریان، در الی دستان نیمه جان  حلول سال نو آغاز تجدید حیات طبعیت است،

زمستان، سرد و لرزان به استقبال سال جوان و پر از انرجی می شتابد، جوانۀ موزون و دل آراِء روزگاران رستاخیز طبعیت را 

 ائینات اداء میکند. در پرتو بیکران الطاف خداوندی به آغوش می کشد و با دادن آخرین نفس، سهمش را در ک

زمین نفس تازه می کشد، فضا افسردگی سال پار را از آئینۀ آسمان می شوید، خاک سالمتش را دوباره روز آفرینش دوباره،  درین

 هسته آهستهتازه نفس آماده می شوند. زمستان آحیات برگ های  های پوسیدۀ شان را میریزند و برایاحیاء میکند. درختان برگ 

سال نو امید روشِن هوای نا آلوده است که آرزو های دوِر دور را  زیرا هیچ زمستانی پایدار و جاویدانی نیست. ،دمیگردآمادۀ سفر 

مت هم و قسس ما هم بیائیدجاویدانه میشود.  جدیدی است که تجربۀ آن در خاطره هادر تصور ما تفسیر میکند. سال نو آغاز افسانۀ 

وانایی ما تا آن حد نیست که برای طبیعت کاری کرده بتوانیم، حد اقل برای خود، نفس خود و جامعۀ ما را درین میان اداء کنیم. اگر ت

 عمل بر آن خاصیت انسانیوجیزه های را در ذیل برای تان تقدیم میدارم که خود کاری بکنیم که ال اقل وجدان راحت داشته باشیم. 

 را نمایندگی میکند.

 نعمت های کوچک را شکر کردن فضیلت است ولو که توأم با درد های طاقت فرسا باشد.  

 توانست.نخواهی  آشتیبا هیچ کسی  تا با خود در جنگی  

 احدی  به تو احترام نخواهد گذاشتاحترام نگزارییبروی خود تا خود به هویت و آ ، . 

  زردن خاطرت نگردد. دلیل آهیچ کسی را از نگاه خود قضاوت نکن، تا قضاوت دیگران 

 پس را خدا تراشیدن شرک است، شرک عمل شیطان است،  بی اشتباه خداست، خود انسان است، انسانِ  اشتباه خاصۀ

 اهت را بپذیر تا انسانت بشمارند.اشتب

  است، با عمل زیستن توانایی دانایان.با حسرت زیستن عمل جاهالن 

 د شنو باش، از انتقاد دلگیر مشو زیرا اندوخته ات را با دیگران شریک ساز، از اعمال دیگران بیاموز، کم حرف و زیا

 انتقاد کلید پیشرفت است.

  خواهی سیاه و سفیدش بین چون شام و ون قوس قزحخواهی رنگینش ببین چ ،است تو نهفتهرنگینی دنیا در چشم ،

 سحر.

 .وقتی احساس میکنی فکر نکن، وقتی فکر میکنی احساست را فراموش کن 

  کن را با اجراء عملکرد در عمل نابودای کاش. 

  خشمگین شدن و غضب نیست.وقتی اشتباهی نکرده یی، خشمگین و دلهره مباش. وقتی اشتباهی کرده یی ضروت به 

  جاویدانه نیست ولو که قارون باشد.ای وقت دارندگی دست نادار بگیر که هیچ دارنده در 

 کوشش کن در زمین زندگی باشی ماهی پرنده باشی، در آب شنا کنی که مثل نی که مثلکوشش نکن در آسمان پرواز ک ،

 .باشی انسان و کنی

 امروز است. ارد و تنها چیزی که در دست است، فردای وجود نداست هرگز فراموش نکن که دیروز گذشته 
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 ماند زندگی  زنده ماندن طی کردن راهی است که ازل را به اجل وصل می سازد، درین میان تجربه ای که باقی می

 کردن است.

 با منحرف همسفر، با ظالم  با دزد هم نظر،، با سنگدل مهربان با خائن وفادار،مباش، و صادق با دروغگ هرگز

 با غماز همراز. و، یده، با عیب جو مصاحبمظلوم هم عقهمدوش، با 

 .به تیشه ای که پای خودت را بشکند دسته مبند 

 دل از خودت را مشکن. ،برای بدست آوردن دل بیگانه 

 .برای گرفتن دست غیر، دست از خود را رها مکن 

 .از هیج کسی توقع نداشته باش، باورت را مفروش، اعتماد به خودت را دست کم مگیر 

  دیگران است.همیشه به یاد داشته باش که همت تو باالتر از خیرات 

 ی ماندگارصورت زیبا را مجو، قلب پاک و خوب را دریاب. زیرا هر زیبای زود گذر است ولی هر خوبی زیبا. 

 زندگی نیست، نفس کشیدن  یست، آرزوی زندگی کن که زنده ماندنهرگز آرزوی مرگ نکن، زیرا مرگ یک امر حتم

 است.

 .عیب جوئی خود عیب است از آن بپرهیز 

 کسی را که از یاد برده یی باز جو  ،نفرت و انزجار را در تو ایجاد کرده فراموش کن، آنچه قلبت را شکسته ببخش آنچه

 و آنی را که در کنار داری قدر کن.

 .آنی را که دوست داری برایش بگو و آنی را که نفرت داری دوست بدار 

 .مخاطبت را وقتی میفهمانی که با زبان خودش با او مکالمه کنی 

  ،حفظ کن، از عمل دیگران چون سرمایه ر کن، مشوره را قبل از گفتن فکندانسته ات را بپرس، اشتباهت را بپذیر

 ت.را صفت ت و مهرانی، نیکویی را سیر، عمل را عادتتعفو را خاصیتساز،  تعبرت گیر، پند را سرمشق

 آنرا در عمل پیاده ساز. و علم بیاموز 

 ود خواه مباش که انجامش تنهائیست.خ 

 بگندد. ،به دانستگی ات آنقدر مغرور نباش که چون میوۀ پخته ای شاخ بلند 

  ِکه هویت اصلی را می نمایاندببال  معنوی ات به القاب مناز که هویت ظاهریست، به اوصاف. 

 .از قدرتت برای ظلم استفاده مکن، از توانای ات برای برانداختن کاخ ظلم بهره ببر 

 ری قناعت کن و آنچه نداری حسرت مبر.آنچه نیستی نشان مده، آنچه هستی پنهان مکن، آنچه دا 

 آنچه داری قدرش را بدان، آنچه را از دست دادی دنبالش مرو. 

 ور مشو.مدح کسان مغر از شکر کن، بیهودگی را ارزش مده و در سختی ها گذشت داشته باش، در نعمات 

وشبختی، وحدت و همبستگی و آرامش خاطر برای هر سال پر از خوشی ها، صفا و صمیمیت، صحت و سالمتی، سعادت و خ

همه انشان ها خاصتاً افغان این سال، سال آزادی و آبادی و عاری از رنج و الم برای یک شما عزیزان تمنا نموده، آرزو میبرم 

  . ن باشدآخاک هر ذرۀ خورشید مرحمت خداوندی تابنده بر  ، بوده سرزمین درهم پاشیدۀ ماهای سراسر کرۀ خاکی و 

 

 پایان
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