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دا مرض  ! ي نو معتقد  په خپل علم او پوهې هم   کې چې انسان په  کوم   د هغې نا پوهی عالج یعنې

.يکیدلی ش دوایی عالج  و د تحصیل په ا يزده کړې سره محوه کیږ ه پ  ، چې د ناپوهی مرض دی   

یه او وروسته د سع او بیا  ي نه پوهیږ  نده او هر سړی اول بده   په ابتدا د عمر کې  نا پوهی نګدا ر

.ي کوشش په اثر عالم او پوه ش  

ته څه حاجت پاتې   او تعلم ، تعلیم  ، مکتب او مدرسی ښوونځی نو په  ي پوه و که سړی ابتدا :   هو

 يتحصیل ځنې په یو څه پوه شوسته د لکن وري ؛ نو  نو معلومه شوه چې هر سړی اول عالم ؟ ي ش

د او . ي کیدلی ش  په زده کړې سره یې عالج ؛نه دی   قبیح  د عمر کې آ په ابتد  مرض نو د ناپوهی 

او د جهل د  يه همیش د علم صفت او جهل مذمت کودی چې د ناپوهانو د پاره ب پوهانو د پاره په کار

.يخلکو ته بیانو ، د جهل په اثر راځی چې  شواهد او هغه ناکاری پیښی پاره به امثال او اضرارو د  

د   جهل په مذمت کې په صفت او د دی چې په دې الندې ډول سره به زه هم یو څه د علم او پوهی  دا

: کړم  گرانو لوستونکو په حضور تقدیم  

وجه ده چه  هڅدا  ېچ ي ش قیعم ېک واناتوینورو ح او په حال د انسان او د ړيفکر وک دیانسان با» 

ْمنَا بَنِي آَدمَ  »  د آقب  ممتاز او په  ېنځ واناتوید نورو ح  انسان یه ا ـ اإلسراء: ۷۱سوره »   « َولَقَْد َكرَّ

.یملبس د  « ۱۷مبارکه   

  په علم  ېباند واناتویپه نورو ح ، د انسان  تیفضل  چه ي حاصله ش دهیداعق  ته وخت به انسان  دا

                   . ید ړیک  منزلت حاصل د عزت او اکرام  سره انسان   ېاو په علم او پوه ؛ یسره د

صفت سره   په  د علم کوم چه هغه  ي متوجه ش  ته  قتید جاهل او ناپوه حق انسان  دیبا خوا  ېله بل

 واناتویح ېخول ېچه جاهل په شمار د ب ي نو دا وخت به دا ورته واضح ش .ي نه و ستهیاښاو  یمتجل

.ید ښېپه شمار ک واناتویاو د ح ږیـیحساب ښېک  

او هغوی  يته حاضریږ  فضالو او پوهانو مجلس او نا پوه کله چه د عقالو،  چه جاهل  ده  همدا وجه 
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او   تحقیقات ي او مذهب ي ، ادبي ، سیاسي ، اخالقي او اجتماع ي بحث کو  مسائلو کښې ي په علم

. يو  د غم غوبل  او په زړه کښې ئې  په یو عالم سکوت مبتال  جاهل، هلته ي  کو  توضیحات  

 يجهالو او نا پوهانو مجلس به نو او د ي ؛ نه پوهیـږ  لی او د بل په خبرو بهکو ي خبرې به نش: هو 

په  نوځکه جاهل د پوهانو ،  يښکاره کړ  څه فعالیت  کښې جاهل هم ه وینا پچه د چټیاتو او ناپړیتو 

.يمجلس کښې زیات خفه او ملول و  

او د مکتب او د مدرسې  ي قیمتی وخت یې عبث کړی و  دا رنګه نا پوهان چه خپل  حقیقت دا دی چه

مرموزه کړی او همیش په لهوه او لعب کښې یې خوند اخستی او د حیات په  ي و  استفاده نه ځنې یې 

                                                    .  دی رتبم  د حیواناتو ځنې همنو  ؛  خبر ياسرارو نه و

 د،  دی   قوت او طاقت کوم چه هغه د بل په واک او اختیار کښې  ياو خلق يطبع  حیوانات خپل  ځکه

علم  ناپوه انسان خو خپل هغه استعداد چه د  په خالف د ناپوه انسان ځنې ي ؛ بل په ارادې په کار اچو

د علم په  په زیار او زحمت سره  چې  کړه دا ونه   آماده وو په کار وانچول او ده ره او زده کړې د پا

.يد پاره د کار غړی شوی و صفت موصوف او د جامعې   

ښکته دی  نه هم  نا پوه انسان د جماداتو بلکه  ؛ ردیتبم حیوان الیعقل ځنې   پوه انسان دنو ځکه نا  

په خپل طبعی استعداد  لوټه او داسې نور غیر نامی او نه لویدونکی اجسام  ،  تیږهلکه ځکه جمادات 

په اختیار ورکړی او خپل په  خو خپل اختیار د بل   دی او ناپوه انسان  کښې  په اختیار  سره د انسان

.خپل موجودیت لکه د جماد په شانې کرځولی، خپله یې   

                                                                               : یفرمائ  پاک یخدا جه ده چه  همداو

(. تیآ ۷۱۱،   د اعراف سوره )« أُْولَـئَِک َکاْْلَْنعاِم بَْل هُْم أََضلُّ أُْولَـئَِک ُهُم اْلغاِفلُوَن »   

، نو  یږیولو  ېاکڅپه  هړاو دوا یسیون  الس نایناب وید  «  نایب»  یدونکیکه کوم ل یلیو سیارسطاطال

له امله چه عاجز وو او استعداد  ید د نایلکن نا ب ؛ شول  کیشر هړخو دوا ښېک یپه شقاوت او بدبخت

.یمالمت او مقصر د نایاو ب یش یرلیشم  مرحوم معذور او  نه در لوده  ېئ دلوید ل  

ته مقصر او  دلویخپل عقل اول کهځنو   در لوده یېعقل  ، یو ړيورک  ګېپاک ستر یده ته خدا :  هو

.یمالمت د  

: شاعر وایی  یو عربی    

کنقص القادرین علی التمامــ     ولم ار فی عیوب الناس عیـبا    

داسې عـیـب په شانی لکه چه نقص او عیب د قادرینو دی په  وائی زه نه وینم په عیبو د خلکو کښې 

. تمام والی د کار باندې   

 همدا. حاصلیږی  په رښتیا چه په اتفاق د صاحبانو د عقل او نقل هیڅ کوم فضیلت بې د علم نه : هو

:                                                      وجه ده چه پاک هللا خپل حبیب دمحم مصطفی ملسو هیلع هللا یلص ته فرمایی 

ا »  ِ ِزْدنِي ِعْلم  کښې مې   په علم ووایه چې ای مربی زما  : وائی. «  ۱۱۱، ایت  طه سوره  :قُْل َرب 

.وکړئ  زیاتوالی  

سره   يڅه ش  چه په وکړه  پوښتنه   ځنې رسول ملسو هیلع هللا یلص  ،  رضی هللا تعالی عنها  حضرت عایشه کله چه 

 .                                                                   يکیـږفضلیت د خلکو په خلکو سره پیدا 

. سره  چه په عقل :  ملسو هیلع هللا یلص ورته په ځواب کې وویلې حضرت دمحم   
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: علی کرم هللا وجهه ته فرمایل؛ حضرت ملسو هیلع هللا یلص  یو ورځې   

            « فتقرب بعقلک تسبقهم با لدرجات و لزلفی یا علی اذا تقرب الناس الی خالقهم بانواع البر» 

                                                                                                   :   د ترجمې حاصل   

دربار د   والې او تقرب سره  نږدې  په زیات  مسابقه راغله کله چه د ستا او د نورو خلکو ای علی 

 نو ته ځان   د نیکیو سره،  اقسامو  په  کړی نږدې   چه ځان غـوښتـل  اوخلکو  ته  خالق جل جالهلل

په   ډیرو درجو او قُرب سره په دوی باندې په  ته   به  نو پدې مسابقه کې  په عقل سره،  نږدې کړه

.«  شې  هغې باندې مخکښی  

«ج الناس اما عالم او متعلم و الباقی هم» :   په یو حدیث شریف کښې راغلی   

مچانو په  واړه واړه  باقی نور خلک لکه ؛  متعلم  او بل   یو قسم عالم دی :  دی  دوه قسم  خلک په

. ي شانې د  

. وم عمل بهتر دیک :  یو صحابی د آنحضرت دمحم ملسو هیلع هللا یلص ځنې سوال وکړو چی  

رسول   او  سوال وکړو همدا   صحابی درې کرته  په  . « علم»  :  ورته وویلې کې  رسول ملسو هیلع هللا یلص جواب 

سره  په علم  او تاسې   سوال کوم ځنې   د عمل  چه زه:   وویلېصحابی  اخر . ملسو هیلع هللا یلص همدا ځواب وویلې

  . یځواب راکو

د جهل  چه   عمل ځنې دا بهتر دی د ډیر  علم ځنې د لـږ عمل سره   چې :  رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص ورته وویلې 

.يو ناپوهی سره او   

*** 

يسعیدافغان  

                                                                                                       ــ خیرخانه مینه کابل

کال  ي شمس يهجر۷۵۳۱د      

«سعیدی » ان الدین هبر: ترتیب کوونکی   
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