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  !برھان الدين رباني ته استادمه واياستاً لطف
  

  .استادله تياروڅخه دسباوون په لورالرښوونه کوي

  .، معرفت،قلـم او کتابونو سره مينه لرياستادله  علــم

  .استادپه انســاني چاپٻلایر کې ھم  پتنــګ وي ھـم  ډٻـوه

  .استاددوينوله تويولوڅخه زغم اومحبت ته ولسونه ھڅوي

  .استاد د ځان  لپاره نه، بلکـې د ټول  جھـان لپاره معـماري کوي

  .ځوياستادالرښود دی، وګړي له کمراھـي  او ګړنګونوڅخه  راګر

  .استاددخپل درايت  اوفضلت له مخې دټولنيز پرمختګ مخکښ وي

  .استادخپل زده کوونکي اوزده کړياالن  دزړه په وينواوپاکـه ميـنه روزي

  .استادله  ماضي څخه  په ګټه  دنن  اوسبانسلونو دھوسايي په  فکر کې وي

  .خـه کيږياستاد ته لـه خپل طبعي ژونـد څخه وروســـته معنوي  ژونـد ورپه بر

استاددومره ګڼ شمٻر صفات لري، چې ډٻرې  پاڼې  پرې ډکوالی شوخوله بده مرغه برھان الدين  رباني داستادي 

له فراغت څخه وروسته دکابل په شرعياتوپوھنځي کې زھرله صفاتوڅخه محروم والبته دامنو،چې ھغه دمصرداال

  .پلې مقدسې دندې خيال ھيڅکله ھم نه و ساتلیداستادي دنده تر سره کوله خودمالوماتو له مخې  رباني دخ

  . ھغه له تياروڅخه  دسباوون لټون داسالمي اومدني ارزښتونوپرخالف  فقط دخپل ځان اوخپل قوم لپاره کاوهـــ
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  . ھغه دعلم، معرفت، قلم او کتاب په کيسه کې نه و، که وای نومھرباني وکړئ  يو مھم علمي اثريې  راوښياستـــ

  .اني چاپٻلایر  دودې اوارتقألپاره نه  ډٻوه شواونه يې خپل  وزردنوروعلمي  ډٻووپه وړانګو ايره کړل ھغه دانســـ

  . ھغه دمينـې اوزغم  په  ځای دھٻوادپه ګوټ ګوټ کې ترھه  خپره اودګران کابل سينه يې  په بٻـګناھووينوولړلهـــ

ته تنګ ګور له ھغه سره دنوروغم نه و يوازې ځان ته يې ددنګوماڼيوجوړولوحق ورکړی و خوپه نھايت کې ـــ

  .والړ

  . ھغه د ډٻری وګړو داذھانو روښنايي واخيسته او له اسالم څخه په ناوړه ګټه يې ولسونه ګړنګونوته وغورځولـــ

  . سياسي شعورد رکوداومصمومٻدوسبب وګرځٻدلت اودرايت څخه محروم  و، ځکه دافغان ټولنيزيھغه له فضـــ 

ھغه نه دزړه په وينودزده کوونکويا زده کړياالنو روزنه کړې  اونه يې له ښوونيزبھير سره کومه مينه ليدل ـــ 

  .شوې

  .ھغه دھٻوادله  تاريخ اوماضي څخه په ناوړه ګټه خپل سياسي خوځښت دھٻواددوراني اوتورتم لپاره وکاراوهـــ 

لوکړنوله طبعي اومعنوي  ژوندڅخه بې برخې کړځکه يې اوس څوک مصنوعي شخصيت نه شي ھغه خپـــ 

  .منالی

  .دليکنې په سر کې داستادي د لسـومھمو صفاتوتشريح  درباني په اړونددحقيقت له مخې معکوسـأوليکل شوه

ځايونونومول نوداسې  تش په نامه استادته مصنوعي شخصت ورکول  دھغه په نوم دعلمي موسساتوياتاريخي 

 .دجرم ترڅنګ ھٻواد، دھٻوادتاريخ اوولسونوته لوی توھين ګڼل کيږي چې مخنيوی يې زموږ ټولومسؤليت دی

  .زه دښوونې اوروزنې پوھنتون زده کړياالن په  حق بولم، چې درباني په نوم ديادپوھنتون  دنومولومخ نيوی کوي

دو او ليکوالوملګرو څخه  ھيـله کوم، چې  پخپلو ليکنو ھمدا راز د دې ليکنې دسرليک له مخې له  درنو روڼ انـ

  .اوويناووکې داستاددرنه کليمه يوازې وړکسانوته وکاروي ترڅوزموږ درانه اورښتيني استادان مايوس نه شي

  :نورزيات څه په الندې لينک کې لوستالی شئ

http://www.larawbar.net/33839.html  
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