د قر� آن په دريم نمبر سورت کې يو اصل په دې
ټکو کې بيان شوىَ ( .و ِ�إن تَ ْصب ُِرو ْا َوتَ َّتقُو ْا لا َ ي َ ُض ُّرك ُْم
كَ ْي ُد ُه ْم َش ْيئًا) (ال عمران  )١٢٠يعنې که چيرې
تاسې صبر وکړئ او د پرهيزگارۍ چلند غوره کړئ،
نو د نورو دسيسې به تاسې ته هيڅ زيان هم ونه
رسوي.

احساساتو مطابق .کوم خلک چې د صبر او تقوا
دغه چلند اختيار کړي ،نو د هغوی په خلاف به د
نورو منفي کړنې او کارونه پخپله بې اغيزې شي.
ځکه چې د دې دنيا قانون دا دى چې هره ناخوښه
پيښه تل د دوه اړخيزه کړنو په نتيجه کې مخې ته
راځي نه د يو طرفه عمل او کړنې په نتيجه کې.

د قر�آن دا � آيت د فطرت يو قانون بيانوي .له دې
نه معلوميږي چې په دې دنيا کې توطئه کيدل
( )Conspiracyاصل ستونزه نه ده ،بلکې اصلي
ستونزه د صبر او تقوا نشتوالی .په کومو خلکو
کې چې د صبر ا و تقوا صفت موجود وي ،د
هغوي لپاره د نورو دسيسه او دښمني بې اغيزې
پاتې کيږي .هغه به دوى ته هيڅ ډول زيان ونه شي
رسولاى.

دا د فطرت يو قانون دى چې هيڅ يو کس او ډله د
معتدل ذهن لاندې د چا په خلاف کومه مخالفانه
کړنه نه کوي .يو کس او يا يوه ډله د کوم بل کس
یا ډلې په خلاف يو منفي عمل يوازی هغه وخت
کوي کله چې هغه په غصه کړاى شي .هر منفي
غبرگون د يوې پارونکې کړنې په نتيجه کې د رد
عمل په توگه مخې ته راځي .صبر او تقوا انسان له
دې څخه منع کوي چې هغه د کوم بل کس يا ډلې
په خلاف پارونکې کړنه ترسره کړي .همدا لامل
دى چې صبر او تقوا د يوې ډلې او يا يو کس لپاره
د حفاظت باوري ذريعه ده .داسې يو کس يا ډله به
په هيڅ حال کې هم د بل پارونې کار نه کوي .له
همدې امله په فطري توگه باندې به هغه د بل له
خوا نه د راتلونکي ځوابي غبرگون څخه هم خوندي
پاتې شي.

صبر کوم وزګارتوب يا انفعالي صفت ()Inaction
نه دى .د صبر مطلب هغه لوړ انساني صفت دى
کوم ته چې د ځان قابو کول ( )Self controlويل
کيږي .يعنې د نورو پوسیله د پيدا شوو ستونزو څخه
ذهن پورته کول او فکر کول او د خپل مثبت فکر
لاندې د خپل ژوند پلان جوړول .د تقوا مطلب دا
دى چې د انسان فکر د خپل ځان په طرف (– Self
 )Oriented Thinkingنه وي ،بلکې هغه خداى
جل جلاله طرف ته ()God Oriented Thinking
وي .په ټولنه کې د ده سلوک د خداى جل جلاله
د لارښوونو مطابق وي نه د خپلو خواهشاتو او

دا د فطرت قانون دى کوم چې د فطرت پيدا
کوونکي پخپله مقرر کړى دى .په داسې حالت
کې د دسيسې په خلاف چغې او شور کول يو بې
گټې کار دى .د کولو اصلي کار دا دى چې خپل

ځان پخپله په داخلي توگه مضبوط کړل شي .په
خپله ځان کې دننه زيات نه زيات د صبر او تقوا
روح پيدا کړل شي .د دې نه وروسته د شکايتونو
اسباب داسې ختميږي لکه چې هغه بالکل
نه وي.
د خداى جل جلاله د تخلیقي پلان (Creation plan
 )of Godمطابق په ژوند کې هميشه دوه مختلف
ډوله شيان موجود وي ستونزې ()Problems
او فرصتونه ( )Opportunitiesـ څرنګه چې په
ژوند کې هميشه مسايل (ستونزې) موجودې وي.
دغسې په ژوند کې هميشه فرصتونه هم موجود
وي .په داسی حالت کې د هوښيارتيا طريقه د
اسلام مطابق دا ده چې ستونزې له پامه وغورځول
شي او فرصتونه استعمال شيIgnore the( .
 )problems avail the Opportunitiesـ ستونزو
سره حساس کيدل ،يوازې هغه وخت ضايع کول دي
کوم چې په دې دنيا کې مونږ ته د ژوند د مثبت
تعميرولو (ودانولو) لپاره راکړل شوى دى .همدا
هوښيارتيا ده او همدا د اسلام طريقه هم ده.
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