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په اوسني زمانه کې د امنیت ورکولو تړون او د عهد مفهوم
ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره دی چً د ټولو مخلوقاتو
ان
پالونکی دی هغه پخپل کتاب کې فرماٌلًَ « :وأَ ْوفُوا ِب ْال َع ْه ِد إِن ْال َع ْه َد َك َ
َمسْ إُ ولا» ژباړه «:د ژمنً پابند اوسا ،دا ٌقٌنً ده چً د ژمنً په اړه به
تاسً وپوښتل شا ،» .او زه ګواهً ورکوم چً نشته لٌق د عبادت مګر
ٌو هللا دی چً هٌڅ شرٌک نلری ،او زه ګواهً ورکوم چې زمونږ سردار
او نبً محمد صلی هللا علٌه وسلم د هللا جل جالله بنده او رسول دی،چې
پخپل حدٌث کې فرماٌلً :بی شکه غوره بندګان د هللا په نزد هغه بندګان
دي چې پخپلو وعدو وفا کوي او د خو اخالقو خاوندان دي ،درود سالم او
برکت دي وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندي
چې د قٌامت تر ورځً پوري په نٌکۍ سره د هغه تابعداري کوي.
و بعد:
په واقعٌت کې اسالم د امنٌت ،سولً ،نٌکۍ او د احسان دٌن دی ،بی له
شکه په وعدي وفا کول د لوٌو اخالقی او انسانً ارزښتونو د جملی څخه
دی ،چې د هغً په واسطه اعتماد رامنځته کٌږي او سوله او امنٌت د
وګړو او ملتونو ترمنځ تحقٌق پٌدا کوي ،او د هغً په ذرٌعه د همکاری،
دوستی او پرمختګ ساتنً د ټولنً د وګړو ترمنځ پٌاوړي کٌږي ،نو ددی
پراساس په وعده باندي وفا کول د اٌمان د برخو او د صداقت او نٌکٌو د
دلٌلو څخه شمٌرل کٌږي ،ځکه هغه ٌو لوي الهً ادب او د نبً کرٌم
صلی هللا علٌه وسلم د اخالقو او د اسالمً ارزښتونو طرٌقه ده.
په رٌښتٌا سره اسالم خپلو پٌروانو ته امر کړي چې خپل اخالق په وعدي
د وفا کولو په ګاڼه سٌنګار کړي ،او پدغه موضوع ًٌ په ډٌر جدي ډول
ان
تؤکٌد کړی دی لکه چې هللا تعالی فرماًٌَ «:وأَ ْوفُو ْا ِب ْال َع ْه ِد إِن ْال َع ْه َد َك َ
َمسْ إُ ولا»ژباړه «:د ژمنً پابند اوسا ،دا ٌقٌنً ده چً د ژمنً په اړه به
هللا إِ َذا
تاسً وپوښتل شا».او په بل اٌت کې فرماٌلًَ «:وأَ ْوفُو ْا ِب َع ْه ِد ّ ِ

هللا
َعا َهد ُّت ْم َولَ َتنقُضُو ْا األَ ٌْ َم َ
هللا َعلَ ٌْ ُك ْم َكفٌِالا إِن ّ َ
ان َبعْ َد َت ْوكٌِ ِد َها َو َق ْد َج َع ْل ُت ُم ّ َ
ون»ژباړه «:د هللا ژمنه پوره کړئ ،چً كله تاسً له هغه سره
ٌَعْ لَ ُم َما َت ْف َعل ُ َ
كومه ژمنه کړي وي؛ او خپل قسمونه له اخٌستلو څخه وروسته مه ماتوئ
چً كله تاسً هللا پر خپل ځان باندي شاهد نٌولى وي .بېشکه هللا ستاسً له
ټولو عملونو څخه باخبر دىٌ ،».عنی هرهغه عهد او وعده مو چې کړی
په هغً پابند او ټٌنک پاتی شی ،برابره خبره ده چې دا پٌمان تاسو او د
ستاسو د رب ترمنځ وي او ٌا هم ستاسو او د خلکو ترمنځ وي ،کله چې
تاسو ٌو ټٌنګ تړون وکړ نو هغه مه ماتوئ ،پداسً حال کې چې تاسو هللا
تعالی خپل ضامن او کفالت کوونکً ګرځولی ،نو هرکله چې ٌو کس ٌو
تړون سرته رسوي نو باٌد هغه ته احترام وکړي ،او هغه چا سره چې
وعده کوي باٌد پرهغه ولړ ووسً.
لکه څرنګه چې هللا تعالی خبر ورکوي چې د وفا اهل خلک چې پخپلو
وعدو ولړ دي هغوي د هللا تعالی د مٌنً اهل دي او د صداقت او تقوی
اهل د مخلوفاتو په نزد دي ،هللا تعالی فرماًٌَ «:بلَى َمنْ أَ ْو َفى ِب َع ْه ِد ِه َوات َقى
ٌِن»ژباړه «:ښه نو ،ولً به له هغو څخه پوښتنه ونشً؟
هللا ٌُحِبُّ ْالمُتق َ
َفإِن ّ َ
هر څوك چً خپل تعهد پوره کړي او له بدو چارو په ډډه شً ،هغه به هللا
ته ګران وي ،ځكه چً پرهٌزګاران د هللا خوښٌږي ».او په بل ځاي کې
ٌن فًِ ْال َبؤْ َساء
ون ِب َع ْه ِد ِه ْم إِ َذا َعا َه ُدو ْا َوالص ِاب ِر َ
هللا تعالی فرماًٌَ «:و ْالمُوفُ َ
والضراء َوح َ ْ
ون»ژباړه «:او
ك ُه ُم ْالمُتقُ َ
ص َدقُوا َوأُولَـ ِب َ
ٌِن َ
ك الذ َ
س أُولَـ ِب َ
ٌِن ْال َبؤ ِ
نېكان هغه كسان دي چً كله وعده وکړي تر سره ٌې کړي او د تنګسې او
غمونو په وخت کښً او د حق او د باطل په جګړه کښً صبر وکړي،
همدا رښتٌنً او همدا پرهېزګار خلك دي ،».هللا جل جالله دا بٌانوي چې
هغوي د لوي اجر او د جنت خاوندان دي ،لکه چې فرماًٌَ «:و َمنْ أَ ْو َفى
هللا َف َسٌ ُْإتٌِ ِه أَجْ را ا َعظِ ٌماا»ژباړه «:او څوك چً پر هغً
ِب َما َعا َه َد َع َل ٌْ ُه َ
ژمنً باندي ودرٌږي چً هغه له هللا سره کړېده ،هللا به ډېر ژر هغه ته
لوى ثواب ورکړي ،».بٌا هللا تعالی دا لوي اجر د خپل کتاب په بل ځاي

ٌِن ُه ْم ِب َش َها َدات ِِه ْم
ُون * َوالذ َ
ٌِن ُه ْم ِألَ َما َنات ِِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َراع َ
کې بٌانويَ «:والذ َ
ص َالت ِِه ْم ٌ َُحاف ُ
ك فًِ َجنات
ون * أُولَ ِب َ
ِظ َ
ٌِن ُه ْم َعلَى َ
ُون * َوالذ َ
َقا ِبم َ
ُون»ژباړه «:هغه كسان چً د خپلو امانتونو حفاظت او د خپلً
ُم ْك َرم َ
ژمنې لحاظ ساتً؛* هغه كسان چً پخپلو شاهدېو کښً په رښتٌنولۍ باندي
ټٌنګ درېږي* او هغه كسان چً د خپل لمانځه ساتنه كوي؛* دغه كسان به
په عزت سره د جنت په باغونو کښً اوسٌږي.».
او نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم هم په وعدي باندي وفا کولو ارزښت ًٌ
لوړ کړي او د وعده خالفی او وعدی ته د پروا نکولو نه ًٌ خبرداری
ورکړی،ځکه چې په خٌانت او وعده خالفً کې د ټولنو فساد او بً
اعتمادي د خلکو ترمنځ او د امانتونو ضاٌع کٌدل رانغښتً دي ،لکه
څرنګه چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ :د منافق دری نښً دي:
هر کله چې خبري کوي دروغ واًٌ ،کله چې وعده وکړي وفا نکوي ،او
کله چې هغه ته امانت وسپارل شً په هغه کې خٌانت کوي ،او په بل
حدٌث کې فرماًٌ :مسلمانان پخپلو شرطونو او وعدو ولړوي،مګر هغه
شرط نه ماسواء چې هغه حالل حرام ګرځوي او حرام حالل ،.او په بل
حدٌث کې د خٌانت د جزاء نه خبرداری ورکوي :کله چې هللا تعالی د
قٌامت په ورځ اولٌن او آخرٌن کسان حساب ته راټولوي ،نو هر خاٌن او
غدار ته ٌو بٌرغ پورته کٌږي او وٌل کٌږي :دا فالنً د فالنً خٌانت
کوونکً اولد دی ،.ابن کثٌر رحمه هللا واًٌ :پدي کې حکمت دا دی کله
چې خٌانت او غدر په پټه سره سرته رسٌږي او هٌڅوک پرهغه پوه نه
وي نو د قٌامت په ورځ دا خٌانت ٌو لوړ بٌرغ د خپل د صاحب د کړنو
لپاره وي ،او پداسی ډول سره هر هغه خٌانت ًٌ چې په دنٌا کې د خلکو
نه ًٌ په پټه سرته رسولی په هغه ورځ کې ټول رابرڅٌره کٌږي ،او
هغوي هللا تعالً د ټولو مخلوفاتو په وړاندی رسوا کوي.
او د هغه وعدو د جملً څخه چې شرٌعت په هغه باندي د وفا امر او تؤکٌد
کړی او خبرداری ٌی ورکړي چې باٌد مات نشً او پري وفا وکړی شً

د امنٌت عهد او وعده ده ،او دا په اوسنً عصری مفهوم سره ٌعنً :هغه
دی چې ٌو هٌواد د بل هٌواد وګړو ته وٌزه ٌا ذاخلٌدو اجازه خپل ملک ته
ورکوی ،برابره خبره ده که دا وګړي د ٌو سٌالنی په حٌث دی هٌواد ته
داخلٌږي او ٌا د لٌدونکۍ په حٌث او ٌا هم پدی هٌواد کې د اوسٌدو لپاره د
ٌو پٌمان او بٌن االمللً تړون په ذرٌعه او ٌا هم د دٌپلوماتٌکو لرو له
لري او داسی نور ،او ٌا هم د هغه تړون له لري چې ددغه دوو
هٌوادونو ترمنځ په قانونً لرو مشخص شوي دی د هٌواد ته وردننه
کٌږی ،او کله چې دا شخص د ژوند کولو اجازه ٌا داخلٌدو اجازه دغه
هٌواد ته لسته راوړي نو ددی هٌواد ټول حقوق او احترام ورته ثابتٌږي،
او هغه وعده چې دولت دي وګړي ته ورکړی ده نو په هر وګړي او
اوسٌدنکً دا لزمٌږي ،او هٌڅوک د شرٌعت او د قانون د نظره دا حق
نلري چې هغه نادٌده ونٌسً ،او که ټول خلک پدي شخص کې دا ګوري
چې خالف کار سرته رسوي او ٌا ددی هٌواد امنٌت او سوله تر پوښتنً
لندی راولً او ٌا هم د عمومً نظام خالف کارکوي ،نو دا خلک د
مسبولو کسانو د خبرولو نه پرته بل کار نشً کولي ،ترڅو دولت وکولي
شً د قانون په رڼا کې دا متخلف شخص مجازات او محاسبه کړي ،ځکه
د ټولنً وګړي بدون د مسبولٌت نه ددغه شخص د مجازات او محاسبه
کولو حق نلري ،ځکه چې که چٌرته داسی نه وي نو ټول امور به ګډوډ او
بی نظمی به رامنځته شً.
بی له شکه وفا کول پدغه تړون ٌو لوی اوو شرعً ،قانونً،ملً او
انسانً واجباتو څخه دی ،نو کله چې زمونږ مقدس دٌن د امن تړون مقام
لوړ کړی نو د مسلمانانو ذمه په هغه کې ٌوه ده ،دا پدی معنا چې کله ٌو
مسلمان ٌو چاته د امنٌت وعده ورکوي نو دا وعده په ټولو مسلمانانو لزم
او ضروري ده ،نو څه فکر کوی کله چې دا وعده د تنطٌم تقوٌت او د
شرٌعت په مالتړی او قانون پراساس په ٌو بٌن المللً تړون بدل شوی

وي؟ بی له شکه چې وفا کول پردی وعده بی له مخالفته ضروري او
لزمً دی.
په رٌښتٌا سره اسالم د ساتنی او په وعدی باندی د وفا کولو دٌن دی ،او
هغه دٌن دی چې جعل ،فرٌبکاري ،او خٌانت نه پٌژنً ،ځکه دا نه د
پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم نه ثابت شوي او نه د هغه د ٌارانو نه چا کې
ثابت شوی چې په وعده ًٌ وفا نه وی کړی ،او ٌا خپل ورکړی عهد ٌی
مات کړی وي ځکه هللا تعالی خپل نبً ته په خطاب کې فرماًٌَ «:وإِما
هللا لَ ٌُحِبُّ َ
ٌِن»
الخا ِبن َ
انب ْذ إِلٌَ ِْه ْم َعلَى َس َواء إِن ّ َ
َت َخا َفن مِن َق ْوم ِخ ٌَا َن اة َف ِ
ژباړه «:او كه د كوم قوم له خٌانت څخه ستا وېره وي ،نو د هغه تړون په
ښكاره ډول د هغه په وړاندي وغورځوه .دا ٌقٌنً ده چً هللا خابنان نه
خوښوي،».او کله چې د حضرت معاوٌه ابن سفٌان او د رومٌانو په منځ
کې تړون وو ،نو امام معاوٌه رضً هللا عنه وغوښتل چې د روم
سرحدونو ته نږدی ولړ شً ،نو کله چې وخت ورسٌد او هغه د وتلو
اراده وکړه ،پدي وخت کې د پٌغمبر د اصحابو نه ورته ٌو راغً او ورته
ًٌ ووٌل :هللا اکبر هللا اکبر باٌد تړون ته وفا وشً نه خٌانت ،نو هغو وکتل
او ولٌدل چې حضرت عمرو بن عبسه رضً هللا عنه دی ،نو امام معاوٌه
ٌو شخص هغه ته راواستلو ترڅو پدی هکله د هغه پوښتنه وکړي ،نو
حضرت عمرو ووٌل :د پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم نه مً واورٌدل چې
وٌل ًٌ :څوک چې د ٌو قوم سره تړون ولري نباٌد خپل تړون ډٌر سخت
ونٌسً او نه هغه مات کړي ترڅو ددغه تړون موده پاي ته ورسٌږي او
ٌا مقابل لوری تړون لمنځه ٌوسً ،نو امام معاوٌه رضً هللا عنه بٌرته
راوګرځٌده ،دغه موضوع د اسالم عظمت او لوی والً راښکاره کوي او
دغه لوی والی هللا تعالی خپل نبً ته په ډٌرو لوړو صورتونو په ٌو امر
کې بٌانوي ځکه چې که ٌو څوک د پناه غوښتنه کوي باٌد پناه ورکړل
شً ،اګر که دا شخص مشرک هم وي ،او ٌا هم پوځً کافر هم وي ،ځکه
ك َفؤ َ ِجرْ هُ َحتى
ار َ
ٌِن اسْ َت َج َ
چې هللا تعالی فرماًٌ «:و ََإِنْ أَ َحد م َِن ْال ُم ْش ِرك َ

ُون»ژباړه «:او كه له
ٌَسْ َم َع َك َال َم ِ
ك ِبؤَن ُه ْم َق ْوم َل ٌَعْ لَم َ
هللا ُثم أَ ْبل ِْغ ُه َمؤْ َم َن ُه َذلِ َ
مشركانو څخه كوم څوك په پناه غوښتلو تا ته راشً (تر څو چً د هللا
کالم واوري) ،نو هغه ته پناه ورکړه ،تر دې پوري چً د هللا کالم
واوري .بٌا هغه د هغه د امن تر ځاٌه ورسوه  .دا ددې لپاره باٌد وشً چً
دوى علم نلري.».
په واقعٌت سره نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم دغه نٌک ارزښت کله چې
دټول بشرٌت د امنٌت او سولً لمل ګرځً پخپل کردارو سره مستحکم او
استواره کړی دی ،لکه چې فرماًٌ :څوک چې امانتدار ندی اٌمان نلري،
او هغه څوک چې خپل عهد او تړون باندی وفا نکوي دٌن نلري ،.او په
بل حدٌث کې فرماًٌ :څوک چې ٌو تړون مات کړي د جنت بوي ورته نه
رسٌږي ،دا پداسی حال کې چې د جنت بوي د څلوٌښت کلنو د فاصلً
څخه محسوسٌږي ،.او همداسی فرماًٌ :واقعً مسلمان هغه دی چې نور
د هغه د ژبً او لس څخه په امان کې وي ،او حقٌقً مإمن هغه دی چې
د خلکو وٌنً ،ځانونه او مالونه د هغه د لس نه په امان کې وي،.او
پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم ٌوه غوره او عملی مثال مونږ ته د عهد او
تړون ته په وفا کولو کې دی هغه که د دښمنانو سره هم وي،ځکه د بدر د
ورځً په هکله حذٌفه بن الٌمان رضی هللا عنه فرماًٌ :هغه څه چې
زمونږ د نه ګډون د بدر په غزوه کې شو هغه دا وو چې زه می د خپل
پالر سره ٌوځای په جنګ کې د ګډون لپاره راووتلو ،خو د قرٌشو کفارو
مونږ ونٌولو او وی وٌل :چې حتما تاسو محمد ته ځً ،مونږ ورته ووٌل
مونږ محمد ته نه ځو بلکً مونږ مدٌنی ته ځو ،نو مونږ نه ًٌ د خدای په
نوم عهد او تړون واخٌست ترڅو مونږ ببٌرته مدٌنً ته راوګرځو او د
محمد صلی هللا علٌه وسلم سره ٌو ځاي د کفارو په وړاندي جګړه ونکړو
نو نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ته راغلو او دا موضوع مو ورته بٌانه
کړه نو هغه وفرماٌل :تاسو دواړه بٌرته راوګرځً ،مونږ هغه وعده چې

تاسو له هغو سره کړی وفا کوو او د هللا نه مرسته او ٌاری غواړو ترڅو
مونږ پرهغوي غالبه کړی.
نو پردی اساس مونږ پدی ټٌنګار کوو چې د هغه تړون او عهد ساتل چې
ٌو هٌواد ٌو شخص ته ورکوي ترڅو دغه هٌواد ته دننه شً نو دا پرټولو
واجب او لزمٌږي ،او پرمونږ واجب دی چې د هغه د وٌنً ځان ،حٌثٌت،
مال او خصوصٌتونو د ساتلو لپاره ٌو له بل سره مرسته او همکار ووسو،
او همداسی پرمونږ واجبه ده چې د هغه نه په نٌکو او خه ډول سره
استقبال او احترام وکړو ،ترڅو هغه څه مونږ نه ووٌنً چې مونږ هغه
سره مٌنه لرو چې هغه زمونږ د دٌن عظمت لوی والً او پخوانً تمدن او
د انسانٌت ترقً په سم ډول سره درک کړي ،ترڅو وکولي شو په ذهنٌت
جوړولو کې مو ونډه اخٌستً وی ،چې غواړو زمونږ د دٌن ،هٌواد ،
ټولنه او ملت اخالق ټولو نړٌوالو ته ورسوو ،چې دا د متمدن او پرمختللً
هٌوادونو حال دی.
اقول قولی هذا و استغفرهللا لی ولکم
*********
ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره دی چً د ټولو مخلوقاتو
پالونکی دی ،درود سالم او برکت دي وي په هغه او د هغه په آل او په
ملګرو او په هغه چا باندي چې د قٌامت تر ورځً پوري په نٌکۍ سره د
هغه تابعداري کوي.
ډٌرو درنو مسلمانانو ورونو:
اسالم د عدالت  ،زغم او تحمل  ،د ښه ګډ ژوند د اوسٌدو دٌن دی ،او
مسلمان تل د امن او امان او سولً پخال والی لمل په هر ځاي او هر
وقت کې دی ،بر ابره خبره ده که دا پخپل هٌواد کې وي او ٌا د بل په
هٌواد کې ،نو کله چې ٌو مسلمان بل هٌواد ته سفر کوي ،برابره خبره ده
که اسالمً هٌواد وي او که نه وي ،نو هغه وٌزه چې دا هٌواد ورته

ورکوي د ٌو امنٌتی عهد او تړون حٌثٌت لري چې هغه ته د نفس او ځان
امنٌت ورکوي همدا وٌزه د دغه شخص لخوا ددغه هٌواد د وګړو لپآره ٌو
عهد او تړون دی ،ترڅو هغوی د همدی وٌزی په ذرٌعه چې دی کس ته
ًٌ ورکړي ده د هغه مال او ځان په امان کې وي ،او دا وٌزه دا شخص
پدي اړ کوي ترڅو ددغه هٌواد د قانون احترام وکړي او پابنده ووسً ،او
هغه وجاٌب چې پردی دي هغه په پوره امانتداري او صداقت سره سرته
ورسوي ،نو پردی شخص د بل چا مال په ناحقه اخٌستلو سره حرام دي،
او هداسی د هغوي په ناموس ،حٌثٌت او خٌانت کول په هر ډول سره چې
وي پردی حرام دي ترڅو دا شخص ٌو غوره سفٌر د خپل د دٌن ،هٌواد
او د تمدن لپاره ووسً ،څنګه چې دي هٌواد ته وردننه کٌږی نو هللا سره
دا تړون کوي چې کوم د امن عهد ورته ورکړل شوی دی پرهغه پابندی
او وفا کوي تر څو د هللا تعالی د دغه وٌنا تر مسبولٌت لندی رانشً«:
ص َل
ُون َعهْدَ ِ
ُون َما أَ َم َر هللا ُ ِب ِه أَنْ ٌُو َ
هللا مِنْ َبعْ ِد مٌِ َثا ِق ِه َو ٌَ ْق َطع َ
ٌِن ٌَ ْنقُض َ
َوالذ َ
ار»ژباړه «:پاتً شول
ض أُولَ ِب َ
َو ٌُ ْفسِ ُد َ
ون فًِ ْاألَرْ ِ
ك لَ ُه ُم اللعْ َن ُة َولَ ُه ْم سُو ُء الد ِ
هغه خلك چً د هللا ژمنه له كلك تړون څخه وروسته ماتوي ،او هغه
اړٌکً غوڅوي چً هللا د هغو د پٌوندولو حكم کړٌدى ،او په ځمکه کښً
فساد خوروي؛ هغوى د لعنت وړ دي او د هغو لپاره په اخرت کښً ډېر
بد استوګنځى دى ،».امام شافعً رحمه هللا خپل األم کتاب کې فرماًٌ :کله
چې ٌو څوک ٌو غٌر مسلمان هٌواد ته د امنٌتی تړون او عهد په وسٌله
دننه کٌږي نو دغه شخص ته صحٌح او حالل ندي چې د هغو مال واخلً،
برابره خبره ده چې دا مال کم وي او که ډٌر حتی که هغوي د مسلمانانو
سره په جګړه کې هم وي ،ځکه کله چې دا د هغوي لخوا نه په امنٌت کې
دي نو دده لخوا نه هغوي هم باٌد په امن کې ووسً او پردی په هغه اندازه
مال حالل دی چې ددوي لخوا پر مسلمانانو حالل دی او د هغه پرته حالل
ندی(.د امام شافعی پدي وٌنا چې د خپل الم کتاب کې کړی بسنه کوو

ترڅو فقهی اړخونو ته ورداخل نشو چې کله نا کله د بعضو ترمنځ دی
برخه کې اختالف وي).
هللا تعالی دی شاعر ته خٌر ورکړی چې واًٌ:
وعده ته وفا کول د کرٌمو انسانانو اخالق دی* او د وعده ماتول د پستو
انسانانو کار دی.
او زما په نزد د ملګرتٌا او د تړون نه پرته* بل هٌڅ څٌز د نٌک اخالقو
څخه ندی.
ٌا هللا! مونږ ته د ښو اخالقو هداٌت وکړي ،ستا نه بغٌر بل هٌڅوک د ښه
اخالقو په لور هداٌت کوونکً نشته ،او بد اخالق له مونږ نه لری کړی،
چې بل هٌڅوک بی له تانه مونږ نه بد اخالق نشی لري کولی.

