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2 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

           

 ۱/۱۴/۲۰۱۶          توخی عیسی

 با توکل زانوی اشتر ببند

سال نو عیسوی را برای تمامی عالم بشریت تبریک گفته، از خداوند عالمیان صلح و امنیت، عدالت و پیشرفت 

 های مثبت برای همه ملل جهان استدعا می نمایم.

د؛ توصیۀ بزرگان مجرب این در همه جا برای بهتر شدن حیات در ابتدای سال مراسم استقبال صورت می گیر

است که اگر انسان خود را براه بهتری تغییر دهد، همه جهان را گویا تغییر داده و اگر خود را اصالح نماید، 

جهان را اصالح کرده است. بیایید که همان مقولۀ متذکرۀ قدیمی را با هم عمل نماییم و بعد با توکل به ذات اقدس 

و رفاه در راه راست بوجود آورده و موجبات آسایش ماحول خویش و جهانیان را الهی تغیرات مثبتی برای خیر 

 فراهم نماییم:

معده و نفس خود را از حرام و مواد غیر صحی پاک کرده، دل خود را از کدورت و دماغ خویش را از  -اول 

 تعصب منزه سازیم.

و افتخارات نیاکان ما بوده است، با دل و جان به خداوند عالمیان، وطن و آزادی که وجیبۀ بقاء، رفاء  –دوم 

 معتقد گردیم.

اگر قهر، حرص و غرور، مادی پرستی و نفس پرستی را کامالً ترک نمی توانیم، اقالً با کمی رحم،  –سوم 

 سخاوت، شکسته نفسی، معنویت و از خودگذری رفتار خویش را تعادل دهیم.

 تا دنیا و آخرت ما میمون گردد.اتفاق را وجیبۀ انسانی خویش سازیم  –چهارم 

ه ، بزرگترین عالم فزیک جهان ک«استیفن هاگنر»به علم و عبادت خود اینقدر مغرور نگردیم، بگفتۀ  –پنجم 

میفرماید:"با همه پیشرفت های علمی و تخنیکی امروزی، ما هنوز زره ای از مسائل جهانی آگاهی نداریم"، باور 

غرور نکرده اند؛ حضرت موالنای بلخ وقتی با شمس تبریزی دیدار نمود و از  نماییم. پیامبران در عبادات شان

غرور علمیت خویش برایش اشاره کرده، از شمس پرسید تا سوالی از وی در در توضیح از قرآن نماید. شمس 

 را پرسید که وی از توضیح وتعریف آن عاجز ماند.« الف»از موالنا معنی 

انستن ناچاری و بیچارگی خود ها و عظمت بی کران جهان علم و دانش، معرفت پس بهتر همان است که در راه د

 و آگاهی حاصل نماییم.
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به خداوند عالمیان که عقیده داریم، یقین که در بین بندگان او در عالم بشریت، فرقی نیست و کرامت به  –ششم 

زادی ازدواج، آزادی انتخاب کار آزادی فردی، آزادی حیات، آ»همه گان یک سان اعطاء گردیده است، منجمله 

و محل آن و آزادی محل زیست". هیچ بنده ای نباید چنین ارزش های اعطاء شدۀ الهی را از بندۀ دیگری غصب 

 نماید.

ریا کاری، غیبت و شیطنت، گناهان کبیره اند و نزد اجتماعات بشری هرگز خریداری نداشته اند؛ پس  –هفتم 

 ه های شیطانی نجات دهیم.بهتر است تا خود را ازین حلق

صدق و صفاء را در گفتار و تحریر خود ها پیشه سازیم که باعث سربلندی و رهنمایی مثبت جامعۀ ما  –هشتم 

 می گردد.

با شیوۀ محبت با اطفال، احترام با والدین و بزرگان و اتفاق و تساند در امور مثبت حیاتی، در همه  –نهم 

 ، تا حیات فامیلی و اجتماعی ما مسعود و میمون گردد.اجتماعات، مؤفقانه زیست نماییم

وطن را هرگز فراموش نکنیم و در هرجایی که زیست مینماییم، با صداقت، قدر دانی،  پابندی به قانون  –دهم 

 و مقررات و قدردانی از محیطی که از آن بهرۀ حیاتی می بریم، خود ها را عیار سازیم.

دی و خوشنودی هر یک از هموطنان در داخل و خارج مملکت و همه جهانیان در پایان، آرزوی قلبی ام صحتمن

میالدی بوده و از بارگاه ایزد متعال برای افغانستان عزیز و مردم آن صلح، امنیت، عدالت و  ۲۰۱۶در سال 

 فالح استدعا می نمایم. آمین، یا رب العالمین.

 

 


