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  نشم چه خطا ډاریږم ډاریـږم ،   زیات څخه  ـر زه د ژونــدمګ ـږي ،ډاریـ څـخه د مرګ اکثر خلک 

څخه  رسالت را  د ژوند  ګرځم ،  ونه  موجب وجبه تکلیفـا د بی مچ نه ږدم ، د دم کیږق بی ځایه 

. نشم مرتکب   يانصافبی   او  يعدالتبی   خطا نشي او د  

.  نشته ورڅخه  اره چ  خالصون  د او دی ، ضرور هــرچاته رسیږی  ق مرګ حـ  

منـدانه  شرافت  چه  خو  ؛  يړبه م ، څنګه ي ړم څه به  ه پ ،  يړبه مـ چه چیرته يسړی نه پوهیږ

دومره  څخه  مرګ  د   ته ،پروانش کیږی  چه  ون په هــر شواخـ او  يو  چی هر چیرته   يو مـرګ  

  قضاوت منصفانه او حقانیت او د عـدل او ونیسې ، او د حق د فعالیت مخه  د ژوند  چه د سړی  ډاره 

او داسی ژوند د مرګ په  يڅخه تعبیرکو يویره د سړی د بی ایمان  داسی ج پاتی شي په لیاره کښې فل

. يشمارش حساب باید    

صورت کی  په  يمیړان  او  د ایمان چه   يغواړ  او میړانه  ایمان پوره  جوړولو کار   د  ژوند  د

.تیرشي   مرګ سلګی هم په آسانه چه د کیدای شي   

 ،يارزکولو نه   په ژوند يو نه پاره  د تا مینیدود عادت کیدو او س د ژوند د الښه داسی ژ وند چه 

پاره د  د تامینیدو سعادتـیدو اوالښه ک خو د ژوند د وویلی شي ، ژونـ ته باید  وند داسی ژ او نه  

. جوړ شي پروګرام  ي شو برابر او ټکول   شرایطوسایل او   الزم  باید  

 او ارتباط  ه اوبدو اعمـالوعالق د ښو  سره  د روح  شکوي ، خو  عالقه  او روح  د بدن  مرګ 

. شکیږي   نه  

په  ځکه ډیر ژوندي  ـوړ شي ، ج د بای  پوه شو چه څنګه ژوند  په دی کار دی چه  ډیرزیاد په 

.يد  او مصروف  ډیر و عادی شیانو مشغول  
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مرتکب   خطاء  د  کښی  خطاء په   او  دی،   خطاء  خلکو د اکثرو  نظام د کار   چه  ګـورو  مونږ

.ي لر هیله هـم  د تشکر او تقدیر اکثر کله ´ کښی  او په خطائی  يګــرځ  

وشي  خو که ښه دقت  ي و مشغول  او  مصروف  کښې ډیرو کارونو په  اللهنده او ډیر خلک ډیر 

.ي خور  په درد نه دپاره  او د خلکو دګتو  خطاء  ټول    

 يخطاء ، مرتکب ګرځ ود نورو ډیر یوی خطائی کښیې   خطاء او په ترتیب ئی  اساسی او بنیادی 

  !! مـرګ   ، مـرګ او بیا هـم مـرګ  ؛ نو په دی اساس 

.  برابر وی  جباتمو  د مرګ د معصومو انسانانو   چـه  هغه چا د پاره د   
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