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 ، يو  نه باندې قادر  هغېد  په دفعې  چې  د یو ناوړه آینده پیښې  نفس تصور او خیالد  کله چې 

ان، خفګان ټک  زړه باندېاو په  يکیږ ویره طاریباندې خوف او  وخت کې نو په نفس وکړی په دا

.ي او ارتعاش راځ  تشنج اوده   ویرهاندامونو باندې   هاو پ؛ غم او  

چې سړی ئې   واقعې وقوع د هغه خوا ده پ او ډیر کرته يکو خطرات پیدا  بدن د پاره زیات ویره د

.ي ویریږی مهلک عواقب پیښو  عواقبو ځنې ود بد  

چې  ي ویره راشدا  زړه باندې ئې  او په  ي و  روان یوه دشته او صحرا کې   که په سړی  :  مثآل

 په زړه باندې استیال   خوف د ده او دا  ؛  يوخور  به او ما  ي ،پړانک او یا لیوه راش ه کوم ب دلته

 لیوه او یا پړانګ ورته  چې دې ځینې د خوا ه آخر پ ي الړ ش يپه زیات وال مخ او طریان ئې  ي وکړ

. يچو زړه ئې  ي ، ضرر ورسو  

د کولو   په خیال خوا له کولو د کار ځنېه لکن پي غواړی چې کوم کار وکړخلک  حتی  او یا مثآل 

هر څه خطاء کی د دا رنګ خلکو ځنی  په نتیجه  چې باندی راځی   په زړه یو خوف د ده  د کار کې 

چې په  ي په خوف کې ش  دومره  د مرګ د ویرې له امله سړی په کی  مرض چې  مثآل   شی او یا 

 کیږی  د ویرې موجب  هغه اسباب چې ، کوم  موجب وګرځی  د مرګ پاتې  او ویره نتیجه کې مرض 

. يوښودلی ش  دې هر یو د پاره به عالج چې د ،  او یا به اختاللی يکار و  به اصالحی  یا   

 

: ویره په څلور قسمه ده     
ي و یشوځنې پیښه  .ي ش  يد امر ممکن او احتمال  د وقوع  چې ده ویره   یو قسم ئې هغهــ   ۱

.ي و  بهر او  بیرون  د قوت او طاقت ځنې ي چې د سړ ي شی ویو  یعنې داسې   

 

په خپل قدرت او اختیار ي چې د سړ  د امر ممکن چې د وقوع   قسم ویره ده  ، هغه او دوهمــ   ۲

   .ي کار وی پیدا شوی و ي اصالح او هغه کار یو ي کې و

. به معاونت کوم  وم سرهاو د مظل منع   به د ظلم ځنې  چې ظالم ي خیال وکړ سړی :   مثآل  لکه 

. يپورې به هم وغوځو چې نه چې ظالم د ظلم سلسله زما  ي پیدا ش وخت کې یوه ویره  په دا    
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ي او د سړ ي ود داسې امر چې هغه امر ممکن  وقوع   د  ده چې  ویره هغه قسم قسم  دریم ــ   ۳

  . ي و  کړی  نشوه او نمائی  ياو یو د فساد او اختالل کار و ي و  په اختیار کې هم

دا   نو په.  او د سپلین به خرابوم  د وطن او د خاورې انتظام  چېي وکړ  سړی خیال  چې :  مثآل

.ي ـتدار خلک به مې حبس او یا مړ کړچې د اق ي ویره پیدا ش وخت کې یوه    

 

. يامر لکه د مرګ د خیال نه پیدا ش ي چې له امله د یو ضرور ویره ده   څلورم هغه قسمــ   ۴   

ي د پاره روحدې مرض  د  مرض دی او ي او روح  يسره یو نفسپه دا څلور واړو اقسامو   ویره

 ویرې د   او د خپلې ينسخه یاده کړ دې دا   لوستونکی چې  ي الزمو دا  نو ځکه . کار ده  دوا په 

.يپرې وکړ دې   مرض عالج  

 

د   چې ي شوی و پیښه  ځنې ي لی  شاحتما  امر ممکن داسې   ویره له  ویرې دا چې قسم   د اول

. يو    نه  کې سړی په اختیار     

 چې ي ورکړ  ډاډ  او زړه ته ي کړ  افکار قطعه ژرتر ژره داسې  سړی باید   چې  دا دی عالج ئې 

 کیږی نو ویره   که واقع بیاهم  ي کیږ ضرور به واقع   دی چې نه  داسی .  دی  شی  يدا یو احتمال 

مکلف  زه  . تلفوم  ځان ځنې د ویرې له امله  خوا د وقوع نو څه له په   .نشی کولی دفع   خود هغی

. به يکیږ ، ينور چې هر څه کیږ  ریمپه ښه کا  

 

چی د  ي شوی و پیدا   ځنې ي ویره د یو داسی امر ممکن ش دا چې   د دویم قسم ویرې عالج

. یکار و ی او اصالح ی په اختیار کې و یسړ  

او یا د  د ظلم ځنې کول منعه  د ظالم   لکه  خدمت کی  ياصالح په  ویره باید  دی چې دا  عالج ئې

.ي را نه وستل ش ته زړه  سره معاونت هیڅ   مظلوم  

لویه  خلک او ارادی د عزم.  دیدلویانو او د اولوالعزمو خلکو کار  ، او قصدځکه داسې ښه عزم 

.يدا شعر یاد لر  سړی باید  وخت کی په داسی. ي چې هلته ویره کوم اهمیت نلري لر  غایه او هدف  

 

باشدسنگ زیرین آسیاب  ــ  که در کشاکش دهر مرد باید   

« سعدی»   

 

. خوراک زوز دی ،  چې لوی بارونه وړی : د پښتو متل دی  

  

نا مې ولولی او مطالعه د ژوندانه کار و پوهانو اولویانوخلک د مخکینی داسې  په دا سلسله کې باید

الت او سختی او مشک  د دنیا  ، استقامت او په هغې باندې هلته په کې د هغې ثبات، حوصلهاو  ي کړ

. ید ځان سره یاد داشت وګرځو  او د خپل د زړه ډاډ د پاره ئې ي ربړو ښه تجزیه کړ  

:فرمائی  په کالم مجید او فرقان حمید خپل کې هللا  هالج لج   

  

ا ی أْت ُكْم أ   ل مَّ نَّة  و  ْبتُْم أ ْن ت ْدُخلُوا اْلج  س  ل ْوا ْم ح  ین  خ  ث ُل الَّذ  ْن ق ْبل ُكْم   م  سَّتُْهُم اْلب أْس اُء  م  اءُ  م  الضَّرَّ لُوا  و  ُزْلز  و 

تَّى یٌب ی قُو  ح  ت ى ن ْصُر َّللاَّ  أ ال  إ نَّ ن ْصر  َّللاَّ  ق ر  ع هُ م  نُوا م  ین  آم  الَّذ  ُسوُل و  ﴾البقرة : سوره،  ۲۱۴﴿ ل  الرَّ  

: د ترجمعی حاصل  

 تکالیف په تاسو باندې   شئ  او رانه  داخل شئ  جنت ته  کوی چې مسلمانانو آیا تاسو ګمان  »  

کې په لوږې او مرض او پریشانی تر داسې حیات  هغی په  د مخکینو قومونو چې   او مشکالت 

اندازی مبتال و چې ویلې به رسول ملسو هیلع هللا یلص  او هغه اشخاص چه به د ده سره وو کله به مدد او معاونت د 

چې مدد او معاونت د هللا پاک قریب   خبرشی: له په جواب کی فرمایل  هللا جل جال  .هللا پاک ورسیږی

«. دی  
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د سړی   چې ی و  یشو پیدا   ځنې  ي ویره د هغه ممکن ش کوم ویرې چې   ویری، د دریم قسم 

.ي و مخل امر وضعیت او د جامعی د پاره   یو ناوړه . ي و  کې په اختیار  

  

ي وکرځو  او وجدان حاکم او خپل ایماني د ځان سره فکر وکړباید   دی چې دا دې ویرې عالج  د

سره د خپل عقل  دا وسیله په  او په  ندی  کوم کار د کولو وړ دی، او کومچی په حیات او ژوند کی  

د خلکو  چې هغه موجب د نارضائی د خدای پاک او سبب فساد  ي اجتناب وکړ  داسی اوضاعو ځنې

.دی  په خپل اختیار کې ي په خپله د سړ دی قسم ویرې عالج  د  مقصد دا چې  . يګرځ  

 

او د  ن د فالکت او بد بختی د ځا  چی هغه موجبي کو  اقدام کارته  داسې   سړی ولې آیا   :هو 

. يخلکو ش  

 

 . ي و  الوقوع ي حتم  چې ي شوی و پیدا   ځنې له یو داسې امر  چې کوم   قسم ویرې  د څلورم

یو   چې مرګ راولی   تصور او خیال کې  داسې افکار په  باید  چې سړه  دی  دا  لکه مرګ عالج ئې

  د خفګان او د  ځان پخوا د مرګ ځنې   نو ولې ؛  هد  نه ترې ممکن   يالصخ داسې امر دی چې 

وژنم؟ ه امله ل د ویرې   مرګ  

 

نه؟  آیا زما دا ویره کومه دفعه کولی شی او که  

 آیا د تقدیر کړه څوک دفعه کولی شی او که نه؟

 

کوم؟ مبتال   په عذاب  ځان  څه مقدره ده هغه به کیږی نو پخواله مرګه به ولې  ښه نو چې  

 غلبه او  استیال  زیاته  حالت کېضعف په  ویره اکثرو اشخاصو باندې علی الخصوص د  مرګ  د 

  په پوره ډول د عالج  عنوان الندېتر  د ویرې د عالجمرګ  لوستونکی دې  نو ځکه محترم يراول

.يوکړ  مطالعه  

*** 

 

 سعید افغاني

                                                                                         کال ي شمس ي هجر ۱۳۳۴د  

ــ خیرخانه مینه  کابل  

   

«سعیدی » ان الدین هبر: ترتیب کوونکی   

 

ی اصل صفحه به گشتزبا   www.said-afghani.org   ــ  
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