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 جوړښت او آرامۍد ټولنۍ عمومً حقوق او آداب او د تمدن په پرمختګ 
 د هغً اغٌزې باندي

 
 مخلوقاتو ولوټ د چي ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ

نًِ قُل   »: ليیفرما ېک کتاب پخپل هغه ید یپالونک ً   َهَدٰىنًِ إِنَّ  إِلَىٰ  َربِّ
ط   َتقٌِم   ِصَرٰ س  ٗماقِ  ِدٌٗنا مُّ لَّةَ  ٌَ ِهٌمَ  مِّ َرٰ ِرِكٌنَ ٱ ِمنَ  َكانَ  َوَما َحنٌِٗفا   إِب  ُمش   «ل 

 سمه ته ما هګتو یقیني په رب زما: ووایه(![  ص) محمده ېا] »ژباړه:
 نشته، یوالږکو كوم يښک هغه په چي دین صحیح بیخي. ده ېودلښرا الره

 ړیک هغور دوېك متمایل په ته لوري یوه هغه چي مسلك(  ع)  ابراهیم د
 د قیال نشته چي ورکوم واهيګ زه او ،«ؤ نه خهڅ مشركانو له هغه او ؤ،

 ېچ ورکوم واهيګ زه او ،ینلر کیشر یڅه چي ید هللا وی رګم عبادت
 او بنده جالله جل هللا د وسلم هیعل هللا یصل محمد نبي او سردار ږزمون

ا په ب راد د نیکۍپه حدیث شریف کې فرمایي: هللا تعالی ماته  ،ید رسول
 په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود، برخه کړی دی

 د سره ۍکین په پوري يځور تر امتیق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل
 .کوي تابعداري هغه

 :بعد و                            
او نظام سره راغلی چې د انسان اړیکه د هللا تعالی  م په پوره او بشپړاسال

شریعت د عمومي ادابو او  یاسالم ، اوسره تنظیمويد خلکو د ټولي نړۍ 
کې ونډه اخلي،  آرامۍنظام څخه ډک دی، چې د ټولني په پرمختګ او 

جملي څخه: د اجازي غوښتلو آداب دي: اسالم د اجازي غوښتل ي دل
او د اسالمي ادابو له جملي څخه یي ګرځولي، چې د  مشروع کړي دي

ي ته خپل خصوصیت او ځانګړتیا ورپه برخه کوي، لکه ټولني هر وګړ
َٰٓأَيَُّها ٱلَِّريَه َءاَمىُىْا ََل تَۡدُخلُىْا بُيُىتًا َغۡيَر بُيُىتُِكۡم َحتَّٰى  »چې هللا تعالی فرمایي: يَٰ

لُِكۡم َخۡيٞر لَُّكۡم لََعلَُّكۡم تََركَُّرونَ 
ٰ
 ېا »ژباړه: «تَۡستَۡأوُِسىْا َوتَُسلُِّمىْا َعلَٰىَٰٓ أَۡهلَِهۚا َذ
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 مه پوري هغه تر ته كورونو نورو پرته خهڅ كورونو خپلو له! مؤمنانو
. چوئ نه وا سالم  باندي ۍكورن پر او ئړک نه السه تر اجازه چي ئځننو
 پاملرنه ته ېد تاسي چي ایيښ ده، هښ رهډې لپاره ستاسي نالرهړک دا
ښتلو ادب او ي غو، او پیغمبر صلی هللا علیه وسلم مونږ ته د اجاز«ئړوک

په لومړي کې څوک چې اجازه غواړي او هغه دا چې  ،طریقه ښودلي ده
نبي کریم صلي  ، یوه ورځباید په سالم سره پیل کړي، او خپل نوم ووایي

هللا علیه وسلم په کور کي وو او یو سړي د هغه نه د ننه وتلو اجازه 
 علیه وسلم وښتله او داسی یي وویل: آیا دننه درشم؟ نو پیغمبر صلی هللاغو

ه وتلو اداب ورته ورزدشه او د نندغه سړي ته ور خپل خادم ته وویل:
او بیا دی  السالم علیکم ووایی، يکره، او ورته ووایه چې په اول کې د

چې ووایي: چې آیا اجازه ده کورته داخل شم؟، نو هغه سړي هغه څه 
م علیکم، ایا پیغمبر صلی هللا علیه وسلم وفرمایل واوریدل، او وویل:السال

وسلم هغه ته اجازه  ننوځم؟ بیا پیغمبر صلی هللا علیهاجازه ده کور ته 
وردننه شو، جابر رضي هللا عنه وایي: پیغمبر ته ورکړه او هغه کور 

، نو وفرمایل: دا لی هللا علیه وسلم ته ورغلم او دروازه می وټکولهص
ن کیده چې دا څوک دی؟، ما وویل: زه، وی فرمایل: زه، زه! داسی ګوما

 طریقه یي بده ګڼلي وه.
دي چې د کور د سترګو ساتل  ادابو څخه: ی غوښتلو داجاز ځیني نور د

او د چا دروازی ته مخامخ نه اودریدل، څخه ډډه وکړې نظرکولو دننه 
اجازه  غوښتل یواځي د نظر اړولو  پیغمبر صلی هللا علیه وسلم فرمایی:

ې هغه یو هللا عنه څخه روایت دی چد بن عباده رضي لپاره دی، او د سع
حال کې اجازه وغوښتله چې مخامخ دروازي ته والړ وو، نو  ورځ پداسي

ته چې دروازي کې حال  هغه ته وویل: پداسي پیغمبر صلی هللا علیه وسلم
، روایت دی چي کله پیغمبر صلی هللا مخامخ والړ یي اجازه مه غواړه

وتلو اجازه واخلي هیڅکله به کور ته د نن علیه وسلم غوښتل د یو چا



  

دروازي ته مخامخ نه اودریدلو، بلکي د دروازي ښي یا چپ اړخ ته به 
 اودریدلو او اجازه یي غوښتله او یا بیرته راګرځیدلو.

هڅونه کړی: د الرو او د  ځیني نور عمومي آداب چې اسالم د هغي او
 د پر ځایي ته حقوق ایښي دي چې بایعمومي ځایونو آداب دي، اسالم الر

ی د الرو په سر د ناست شي، ځکه چې پیغمبر صلی هللا علیه وسلم فرمایي:
رسوله ولي باید د الري په سر کینه  : ای د هللاشول ، وویلنه ډډه وکړئ

لرونکی کار نه  یعني کوم زیانچې مونږ خبری کوو کې حال  نو پداسي
اري نه الري که د ناچ یغمبر صلی هللا علیه وسلم وفرمایل:پترسره کوو، 

،وویل شو حق یي څه دی؟ کیانستي نو د هغي حق اداء کړئ په سر
د نورو د ازار او  محرمو د لیدلو څخه،فرمایل: د سترګو ساتل د ناو

باندی امر  په نیکیواو  زوروني نه الس اخیستل، سالم ته ځواب ورکول،
ل کول.، پیغمبر صلی هللا علیه وسلم په ب منکراتو څخه منعهکول او د 

 شپیته څانګې او برخې لري، چېیا څو  اویا ایمان څو حدیث کې فرمایي:
 زیان رسوونکيمي ویل او ټیټه کچه باندی د یو یپه هغه کې غوره د کل

ن د برخو له جملی شي لري کول د الری  د سر څخه دی، او حیا د ایما
احو اوالرو څخه ګټه ، نو الزمه ده چې کله یو څوک د عمومي سڅخه دی

غږ لوړ نکړي، او یا په لوړ غږ خبري ونکړي، او نه  ته کوي خپلپور
باید په اخاللونکې غږ وخاندي، او نباید خپل کثافت د الري پر سر 

یونو کې واچوي، بلکي باید واچوي، بلکه باید هغه پخپلو مخصوصو ځا
توکی د الری د سر څخه لری کړي، او الري باید  هر زیان رسوونکی

د په نظر اچولو او یا بدو الفاظو او ناوړه حرکاتو باندی او نبای بندی نکړي
 شي. ي الملد تیریدونکو د ازار او زورون

اسالم نظافت او د  آداب دي،او پاکۍ د نظافت  او ځیني نور د آدابو څخه:
بدن، جامو، د اوسیدو ځاي بشپړه پاکي د شریعت د مهمو او نه بیلیدونکو 

نو او د انساني کړسره چې د حال برخو څخه ګرځولی دی، په هغه ډول 
او  واو مدني ارزښتونو مناسب وي، نو پدی اساس اسالم په یو شمیر آداب



  

نو هڅونه کوي چې د انسان د نظافت پاکی او ښایست المل ګرځي او کړ
هللا تعالی هغه مسلمانان ستایلي چې د  هیڅوک  د هغه نه کرکه نکوي،

باندي هڅه کوي، لکه چې  کۍپه نظافت او باطني او ظاهري پا خپل ځان
َ  إِنَّ :»فرمایي

ابٌِنَ  ٌُِحبُّ  َللاَّ وَّ ٌُِحبُّ  التَّ ِرٌنَ  َو  هغه هللا د »ژباړه: « اْلُمَتَطهِّ
، او «يړک لتیاغورهېڅسپ او واخلي الس خهڅ ۍبد له چي يښیږخو خلك

پاکي د ایمان نیمه برخه »یي:فرماپیغمبر صلی هللا علیه وسلم همداسی 
خواره ړۍ ولیده چې ویښته پري لی هللا علیه وسلم یو ببر سغمبر صپی «ده.

سړي کوم شی پیدا کړی ندی چې په هغه  یواره پراته ووو وفرمایل: ایا د
خپل ویښته راټول کړي؟، او بل سړۍ یي ولید چې ناپاکه جامي پرتن وو، 

سړي اوبه ندي پیدا کړي چې په هغه خپل جامي وینځلي  يوفرمایل: ایا د
 واي؟.

اسی پیغمبر صلی هللا علیه وسلم د غاښونو پرمینځلو هڅونه کړی ده همد
نشي، لکه چې  ، او نوروته زیان الملترڅو د خولي د بد بوي سبب نشي

فرمایي: که زما په امت او خلکو مشقت نه راتلو نو حتما به مي په 
 مسواک کولو په هر لمونځ کې په هغو امر کولو.

لو آداب دي: ځکه وینا او خبري خبرو کو او ځیني نور د آدابو څخه هم: د
د پیژندني او د مفاهیمو د تصحیح کولو وسیله ده، په واقعیت کې اسالم د 

و اترو دروازه د ټولو خلکو ترمنځ پرانستی ده، ترڅو وکوالی شي رخب
پرته له کوم سختی او قید نه الرښوني ته ورسیږي، لیکن خبري باید د 

هللا  ودني لپاره نه وي،ښ دټیټنورو د و طعني، عیب لټوني مسخره کول ا
ًَ  بِالَّتًِ َوَجاِدْلُهمْ  :»تعالی فرمایي  په سره خلكو له او »ژباړه: «أَْحَسنُ  ِه

، او په بل ځاي کي «.وي غوره رهډې چي هړوک مباحثه ولډ داسي
قُولُواْ  لِِّعَباِدي َوقُل :»فرمایي ًَ  لَّتًِٱ ٌَ َسُن   ِه نَ ٱ إِنَّ  أَح 

ٰ
َط  ٌ َنُهم    نَزغُ ٌَ  لشَّ  ٌ  إِنَّ  َب

نَ ٱ
ٰ
َط  ٌ نِ  َكانَ  لشَّ ِنَسٰ

ا لِۡل  بٌِٗنا َعُدّوٗ  زما(![ ص) محمده ېا] او »ژباړه:«مُّ
 هښ رډې چي استیوا هڅ هغه( ته خلکو) چي ووایه ته انوګبند( مؤمنو)

 اچولو فساد د يښک ځمن په انسانانو د چي دى شیطان دا يښک اصل په. وي



  

او « دى منښد كارهښ انسان د شیطان چي دى دا حقیقت ،كوي هڅه
پیغمبر صلی هللا علیه وسلم فرمایي: هیڅکله مسلمان طعنه ورکوونکي، 

نو باید خبری اتري په  ،نفرت خپرونکي، بدکار، او پست فطرته نه وي
 ښه او غوره او د پوهي په ستونو والړ بیطرفی او د حال سره سم وي.

، هللا خکي باید ونه ویل شيڅخه مسمون او دقت  او بل دا چې خبری د
َها :»تعالی فرمایی ٌُّ َ أ اْ  لَِّذٌنَ ٱ ٌَٰ    َجا َءُكم   إِن َءاَمُنو 

 
اْ  بَِنَبإ   َفاِسُق ُنو  ٌَّ  ُتِصٌُبواْ  أَن َفَتَب

ا َم  لَة   َقو  بُِحواْ  بَِجَهٰ ُتم   َما َعلَىٰ  َفُتص  ِدِمٌنَ  َفَعل   كوم كه! مؤمنانو ېا »ژباړه: «َنٰ
 او نهټپل( هړا په خبر د) تاسي نو راشي، سره خبر كوم له ته تاسي فاسق

 ورسوئ ضرر سره ۍناپوه په ته ليډ کومي چي نه هسي ئ،ړوک قیتحق
، پیغمبر صلی هللا علیه وسلم فرمایي: دقت «شئ مانهښېپ وړک پخپلو بیا او

ی ، او همداسيیړه د شیطان له لوره لوری دی او بد هللا ل فکر کولاو 
، او خرت په کارونو کيمګر د آ ر څیز کې ښه دیفرمایي: فکر کول په ه

فرمایي: همدا دروغ انسان ته بسنه کوي چې هرڅه اوری هغه نورو ته 
 ورسوي.

او ځیني نور د آدابو څخه: د ځیني شایعاتو نه خپرول دي، ځکه د هغه په 
په خپرولو کې مرسته کول دي، ځکه کله چې شایعي  سره د هغي نقلولو

او زړونه هغه ومني او  غوږ ورته ونیول شياو  ژبي تکراري کړي
َنهُ  إِذ   :»تصدیق یي کړي نو ډیر خپریږي، هللا تعالی فرمایي ِسَنتُِكم   ۥَتلَقَّو   بِأَل 

َواِهُكم َوَتقُولُونَ  ا بِأَف  سَ  مَّ  ٌ م   ۦبِهِ  لَُكم َل َسُبوَنهُ  ِعل  ٗنا ۥَوَتح  ٌِّ ِ ٱ ِعندَ  َوُهوَ  َه  ّللَّ
 غلطي سخته هګنڅ تاسي كي وخت هغه په شئ، یرځ ږل) »ژباړه:  «َعِظٌم  
 پرله درواغ، دغه ته ېژب بلي خهڅ ژبي ېیو له ستاسي كله چي( كوله

 باب په هغه د چي ویل، هڅ هغه سره ُخولو خپلو په تاسي او كول نقل ېپس
 يښک حال داسي په له،ګڼ خبره عادي یوه دا تاسي. درلود نه علم هڅ تاسي
، او پیغمبر صلی هللا علیه «وه خبره لویه رهډې دا انديړو په هللا د چي

وسلم فرمایي: څوک چې په خدای او د قیامت په ورځ ایمان لري خپل 
، او څوک چې په هللا او د آخرت په ورځي ایمان لري ګاونډي نه زوروي



  

میلمه ته دی احترام او اکرام وکړي، او څوک چې په هللا او د قیمات په 
 ره دی وکړي او یا د چپ پاتي شي.ورځي ایمان لري نو نیکه خب

او ځیني نور د عمومي آدابو څخه چې اسالم رواړي: په کراره خبری 
کول دي، په دی معنی چې انسان د هغه چا په حضور کې چې د هغه نه 

نکړي، د لقمان حکیم په  غږ د عادي حالت څخه اوچت مشر دی خپل
ِصد  ٱوَ  :»کويوصیت نامو کې داسی راغلي څنګه چې هللا تعالی کیسه   ق 

ٌِكَ  فًِ ُضض  ٱوَ  َمش  تَِك   ِمن غ  تِ ٱ أَنَكرَ  إِنَّ  َصو  َوٰ َص  تُ  ۡل  َحِمٌرِ ٱ لََصو   خپل »«ل 
 اوازونو ولوټ له ه،ړک ټیټ ږل ږغ خپل او هړک غوره روي میانه كي ګت

، هللا تعالی د هغه چا ستاینه کوي چې خپل «.وي خرو د اواز بد رډې خهڅ
نکړي توګه د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم په غږ نه پورته کوي په ځا

ونَ  لَِّذٌنَ ٱ إِنَّ  :»وړاندي، لکه چې فرمایي ُغضُّ َتُهم   ٌَ َوٰ ِ ٱ َرُسولِ  ِعندَ  أَص   ّللَّ
ئِكَ 
َتَحنَ ٱ لَِّذٌنَ ٱ أُْولَٰ  ُ ٱ م 

َوٰى   قُلُوَبُهم   ّللَّ ق  فَِرة   لَُهم لِلتَّ غ  ر   مَّ  كوم »« َعِظٌم   َوأَج 
 خپل يښک وخت په دلوږېغ د انديړو په غمبرېپ د خداى د چي كسان

 د ونهړز ېی هللا چي دي كسان همغه يښک حقیقت په هغوى وي،ټیټ ونهږغ
 «.ید اجر لوى او نهښب لپاره هغو د دي، ازمویلي لپاره ۍارګزېپره

الرښونه ده، پدي ته او ځیني نور د عامه آدابو څخه: د یو بی الری انسان 
او یا یو څوک د ه توصیف سره الرښونه وکړي معنی چې هغه ته په یو ښ

 الرو دهغه سره الرښونکي ولیږي، پیغمبر صلی هللا علیه وسلم فرمایي: 
 د دیبا ولي رسوله هللا د یا: شول  لیوو ،ئړوک هډډ نه یناست د سر په

 کوم عنيی کوو یخبر ږمون ېچکې  حال داسيپ نو نهیک سر په الري
 :لیوفرما وسلم هیعل هللا یصل غمبریپ کوو، ترسره نه کار یلرونک ضرر

 شو لی،ووړئک اداء حق يهغ د نو ستينایک سر په الري نه ۍناچار د که
 نورو د خه،څ دلویل د محرمونا د ساتل وګستر د: لیوفرما ؟ید هڅ يی حق

 نیکیو په او ورکول، وابځ ته سالم ستل،یاخ الس نه زوروني او ازار د
او هغه انسان ته الرښونه  کول منعه خهڅ منکراتو د او کول امر یباند

 چې الره تري ورکه وي.



  

 ولکم یل استغفرَللا و ذا ه یقول اقول
********* 

 مخلوقاتو ولوټ د چي ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
 په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود ،ید یپالونک

 د سره ۍکین په پوري يځور تر امتیق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل
 .کوي تابعداري هغه
 :ورونو مسلمانانو درنو روډٌ

چې مسلمان باید ځان په هغه سینګار کړي، یو  ځیني نور عمومي آداب
اعمالو او د  ي، اسالم دغه کار یو د لویوالچاره انسان فریاد ته رسیدل د

د ابي ذر رضي هللا عنه غوره ترین نږدیوالی هللا تعالی لپآره ایښي ده، 
څخه روایت دی چې رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وفرمایل: په هره ورځ 
چې لمر راوځي، د هر بني آدم په نفس باندي صدقه ده، وویل شو: ای د 
هللا رسوله!مال د کومه کړو چې هره ورځه صدقه ورکړو؟ وفرمایل: بی 

و تکبیر ویل او امر مد، اله شکه د ښیګڼي دروازي ډیری دي: تسبیح، ح
او نهي د منکرو څخه ټول د خیر کارونه او صدقه دي، همداسی  په نیکیو

ړوند ته  د مضرو شیانو لری کول د الری څخه ، کوڼ ته عوږ ایښودل،
وي، هڅه کول او د هغه چا  هغه چاته الرښونه چې اړمندالرښودنه، 

ار لري کول لوري ته تلل چې هغه مجبوره دی، د یو ضعیف انسنا نه د ب
 دا ټول د انسان د نفس صدقي دي.)صحیح ابن حبان(.

د ناتوانه او معیوبو او هغه کسانو سره مرسته چې او ځیني نوریي: 
ب نه ډیر د ځانګړي اړتیاوي لري دي، ځکه په ټولینز تړون کې د غری

ټولنیز توازن په ژوند کې بر قراره شي، لکه څرنګه  مالدارو ګټه ده ترڅو
هللا عنه فرمایي: هللا تعال د غریبو روزي په مالدارانو  چې علي رضي
نو هیڅکله غریب لوږي نه پاتی کیږي مګر په هغه وخت فرض کړی ده، 

او هللا تعالی پدغه موضوع کې د مالدارانو  بخیلي وکړي، ې چې مالدارک
څخه پوښتنه کوي، نو هللا تعالی هغه چاته نږدي دی چې زړونه یي مات 



  

مهربان دی چې د هغه په بندګانو مهربان وي، هللا  چادی، او په هغه 
تعالی هیڅ یو نیک او غوره کار بی ارزښته نه بولي هغه که نیکه خبره 
هم وي، پیغمبر صلی هللا علیه وسلم فرمایي: هیڅکله کوم نیک کار کم مه 

همداسی ل هم وي ګڼه، هغه که خپل ورور سره په خالص تندي لید
غیر د ضعیفانو د مرستي نه روزي درکول کیږي؟، فرمایي: آیا تاسو ته ب

او هللا تعالی د خپل بنده په مرسته کي وي تر هغه چې هغه د بل ورور 
 سره په همکاري او مرسته کې وي.

او ځیني نور ددي جملي څخه: مشرانو ته احترام کول دي، نو باید کشران 
ده ترڅو  مهزقدر او منزلت باندی پوه شي، او مشرانو ته ال ود مشران

ماشومانو سره مهربانه ووسي او د هغو سره په نرمي او مهرباني چلند 
وکړي، پیغمبر صلی هللا علیه وسلم فرمایي: کله چې مسلمان یو مشر ته 

والي کې  وکړي نو هللا تعالی یو شخص ګماري چې هغه ته په لویاحترام 
عدل والي د مهرباني تحمل  ، دغه آداب د اسالم د لویاحترام وکړي

انصاف او بشریت ته د پاملرني د نښو او نښانو څخه دي، ځکه پیغمبر 
صلی هللا علیه وسلم د مشرانو احترام او قران کریم حافظ او عادل حاکم د 

لي عظمت او احترام د نښو څخه ګرځولي، لکه چې وا هللا تعالی د لوی
د هللا د مشر مسلمان، د قران د حافظ  د عادل حاکم احترام کول فرمایي: 

، همداسی فرمایي: څوک چې لی د جالل او عظمت د جملی څخه ديتعا
ماشوم سره مهربانه نه وي او زمونږ لوي ته احترام ونکړي او امر په 

 ندي. و د منکرو څخه نهي ونکړي زمونږ څخهمعروف ا
او تحمل سم درک دا راپیژني چې د یو مشر د احترام لپآره  د اسالم د زغم

غه مسلمان وي، ځکه په حدیث کې روایت شوي چې دا شرط ندی چې ه
یو یهودي مشر به یي صدقه کوله، همداسی  پهپیغمبر صلی هللا علیه وسلم 

حضرت عمر بن عبدالعزیز خپل والی ته په بصره کې لیکي؛ وګوره که 
ستا په ښار کې څوک د ذمه د اهلو څخه عمر یي ډیر شوی وي او ضعیفه 



  

ي نو د مسلمانانو د بیت المال څخه وي او نشي کوالی چې کار وکړ
 ورکړه او د هغه اړتیا پوره کړه.

ټولني د حقوقو نه پخپل بچیانو دادی چې باید د هغه ګټي او  او ځیني نور د
عمومی مصلحتونو ساتنه وکړي، که مونږ د مثال په توګه د نفوس د 

و   وړو د ډیریدو اوسیدونکو شمیر په نظر کې ونیسو نو په دیدو او د وګډیر
موضوع ګانو تاکید کوو: اول: ځیني ځانته ګوري که چیرته توانمند او 
مالداره وي، نو باید پوه شي چې توانایي او مال یواځي مادي توانایي نده 

چې د  هبلکي هم مادي هم تربیتي او هم معنوي توانایی او هر هغه څه د
ده بلکي پاملرني او رعایت کول دي، همداسی هدف یواځي فردي توانایي ن

د ډلو توانایي او د هیوادونو توانایی هم دی ترڅو وکوالي شي ښه او 
نشي ځان کسان په یواځي غوره خدمات ټولني ته وړاندي شي، ځکه 

کوالي خپل ټول اړتیاوي ځان ته برابر کړي، نو پردي اساس  باید په هره 
، د هیوادونو امکانیات او حالت په نظر کې ونیول شي عملي اوبرخه کې 

ځکه د نفوس او د وګړو بی تنظیم ډیریدل یواځي پر اشخاصو او کرني 
اثر نه کوي بلکي ضررونه یي هغه هیوادونو ته هم شاملیږي چې د 

ځکه اسانتیا او سختي  کورنیو د تنظیم لپآره برنامي او د حل الري نلري،
ورنیو د وګړو په مقیاس نه سنجول کیږي بلکي باید د هیوادونو د ک یواځي

 ومي حاالت امکانات او توانایی په نظر کې ونیول شي.عم
و ضعیفو څخه چې ناتوانه دوهم: په واقعیت کې کم توانمند غوره دي د ډیر

ځکه بد او استثنایی حاالت چې ځیني هیوادونه هغه سره الس او دي، 
ګریوان دي او نشي کوالي اساسي خدمتونه لکه طبي، او تعلیمی او 

 یو له کبلهندی کړي د بی نظم او بی ترتیب کورنزیربناوي ټولني ته وړا
دی، او هر عاقل انسان پوهیږي هرکله چې کیفیت او کمیت منځ کې 
تعارض واقع شي د کیفیت اړخ ته ترجیح ورکول کیږي نه کمیت ته ځکه 
کمیت بی له کیفیته د هیڅ رنځ دوا نشي کیدالي، دلته دی چې پدي پوهیږو 

 ی د ډیر بی کیفیته او ضعیفو نه.لږ باکیفیته زر مرتبه غوره د



  

شاته پرمختګ د تمدن څخه د ځکه هغه ډیروالي چې د ناتواني، جهالت 
و المل کرځي  د دولت په اوږو بوج وي او دولت په خپلو لږو پاتی کید

امکاناتو نشي کوالی چې ددغه مسئولیت له عهدي څخه ووځي، ځکه دا 
 هغه زیادت دی چې د ضرر المل ګرځي نه د ګټي.

اللهم اهدنا ألحسن األخالق ، ال یهدي ألحسنها إال أنت ، واصرف عنا سیئها ، ال 

 .یصرف عنا سیئها إال أنت ، واجعلنا من عبادك المخلصین

 


