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  فهرست
  :مخ  :سر ليك  :مخ  :سر ليك

ــرې  ــردې خبـــــــــــــــــــــــــــ   دپـــــــــــــــــــــــــــ
  الروى

ــد   ژونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــسل  ــوى نــــــــــــــــــــــــــــــــ   نــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لــــــــــــــــــــــــــــوى او وړوکـــــــــــــــــــــــــــــى 
  دشــــــــــــــــــــــــــــــــاعر تحفــــــــــــــــــــــــــــــــه
  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمت／ار
  عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ــياري ــه او هو＊ـــــــــــــــــــــــ   پوهـــــــــــــــــــــــ
ــوک  دى؟  ــق ＇ـــــــــــــــــــــ   احمـــــــــــــــــــــ
  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى درس
ــه   درې کالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  قـــــــــــــــــــــــــــــوي او ضـــــــــــــــــــــــــــــعيف
ــه  ــه －＂ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ＊ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  داختــــــــــــــــــــــــــــــر پــــــــــــــــــــــــــــــه ورځ
ــاني الړه   خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوازې
ــاتح   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاس   لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر   ات خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوې ــارت ډيـــــــــــــــــــــــــــ   دزيـــــــــــــــــــــــــــ
ــه   دمزارلوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــت   لياقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  کوچنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ــه   جـــــــــــــــــــــــــــــــ， برجونـــــــــــــــــــــــــــــ
ــت   حقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لويــــــــــــــــــــــــــــــــه خدايــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ــومان   ماشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر او ادب
  دادب راز                                                                   
  نــــــــــــــــــــــــــــــــــوى کــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل
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ــا ل／يـــــــــــــــــه   ــا دالس نيـــــــــــــــ   !زمـــــــــــــــ
ــالونکىد   فکـــــــــــــــــــــــــــــــر پـــــــــــــــــــــــــــــ

  د ژونـــــــــــــــــــــــــــــــــد نغمـــــــــــــــــــــــــــــــــه
  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى  فکــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ــر   زوړ فکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نــــــــــــــــــــــــــاداني او نــــــــــــــــــــــــــاداري 
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيند
ــده   عقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
ــا ــادت او دعـــــــــــــــــــــــــــــ   عبـــــــــــــــــــــــــــــ
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ３ زړه 
  ملــــــــــــــــــــــــــــــــــک او مــــــــــــــــــــــــــــــــــال
ــاعر   شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا
ــه ــسرلي －لــــــــــــــــــــــــــــــ   !دپــــــــــــــــــــــــــــــ
ــده  ــ３ خاونــــــــــــــــــــــــــــ   درمــــــــــــــــــــــــــــ
ــدي   ــاه بنــــــــــــــــــ ــ３ －نــــــــــــــــــ   بــــــــــــــــــ
  نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الال 
ــار  ــر او اختيـــــــــــــــــــــــــــــ   جبـــــــــــــــــــــــــــــ
  دخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان واده
ــحالي  ــم او خوشـــــــــــــــــــــــــ   غـــــــــــــــــــــــــ
  اخالقــــــــــــــــــــــــــــــي اســــــــــــــــــــــــــــــاس
  ＊ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه او بــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
ــوې  ــوان９ ډيـــــــــــــــــــــــــــ   پخـــــــــــــــــــــــــــ
  انتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

ــه پـــــــه ژوندانـــــــ    ه کـــــــ３دعقـــــــل برخـــــ
ــرې  ــسابي خبــــــــــــــــــــــــــــ   حــــــــــــــــــــــــــــ
  شعراوفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسفه
ــه   والړې اوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ＊ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــــــــــاکم
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 سرليک
  

  . فکر کولو په رن＃ اخته يم ＇ه ليکلو او ه د８ي چه ز５＇ه دپاسه شل کاله ک
３４ راباندې نولم ډيرې شپ３ ３４ له خلقونه لرې ک＋５ل ک７م او په －و＊ه ＄اى ک＋３ ５پرديو نه ب همدغه شغل زه له خپلو او

  .ل وساتلمپه وي＋ه ت５رې ک７ې او ډ４رې ور＄３ ３４ له دوستانو او مل／رونه ب５
 سبا  كله له،ل８ وخندل او هرچاته ب３ مين３ غوندې ＊كاره شوم لقوسره ډ４رپه دغه موده ک＋３ ماله خپلو بچيو او دکاله  خ

. ه ليکلو په فکر ک＋３ رانه مون％ونه هم قضا شوه م／ر هي＆ م３ ونشو ليکلى＇ناستم چه د نه تر ما＊امه ＄اى په ＄اى ك＋５
 يووخت به م３ ＇و .دم او د اسمان ستورو ته به م３ حيران حيران کتل５کله به نيمه شپه لکه سودائي له خوبه راپا＇

بل وخت به م３ خپل ＇يرې کاغذونه راغون６ ک７ه او يوه کلمه به م３ له بل３ . کر＊３ وليکل３ بيابه م３ هغه ＇يرې ک７ې
  .سره ن＋لوله

ا وله ＄ا نه م３   ر حقارت کتلى دى４ر＊ه ＊کاره شوى او کله کله م３ خپلو ليکنو ته په ډخيال ډ４ ر ＄له راته خپل فکر اوډ４
  .زړه تور شويدى

رته لرې د غره په لمن ک＋３ په کومه هديره ک＋３ ناست يم يام３ اوکلي له خلقو نه پ شوى يم او چ５رې ور＄３ دکور４ډ
  .رلوى نعمت －２لى دىک７ي او يواز４توب م３ ډ４دسيند په غاړه يوازې ورځ تيره 

  .دى ديپه دغس３ مختلفو احوالو ک＋３ م３ کله شعر اوکله نثرليکلى چه زما روحي اوفکري اغيزې پک＋３ ＇ر－ن
３ خپل غوره اپه نظرک＋３ ادبي قيمت لري او زه ４رې مودې د خاطراتو يوه برخه ده چه زمد دې کتاب پا３１ زما د ډ４

  .نثرونه －２م
س ته رانغل３ او دا انتخاب  ３ چاپول مناسب و م／ر اوس ال４زماپه مقالو ک＋３ ＄ين３ نورې مقالى هم شته چه دلته 

  .ى غون６ې شونيم／７
  .ر زيار ايستل شوى چه لوستونكو ته پوره نه معلوم８５ي３４ ډ４ په ليكلو ك＋３ داپا３１ چه تاس３ لولئ

مضامين هم ＇و ＄له يو راز او بل راز شويدي چه دترکيب او تاليف په  او وران  شي دا لكه چه يو كور ＇و ＄له جوړ
  .３ له اوسنى حاله ＊ه هم و４ مختلف 請ورتونه پيداک７ى اوکيدى شى چه ＄ين３ به ３４لحاظ 
 اويوه جمله ى８ي چه يو ليکوال يوه شپه په وي＋ه سبا ک５７ر ＄له داس３ ک４رې ج／ر خون９ لري او ډ４فن ډو لد ليک

  .يوه ليکه هم ونشي ليکلى  ياىپيداک７
 －رانوالى او دروندوالى نه ３４３ په ＊ه ډول بيانول هغه －ران کاردى چه نورو ته فکر پيداکول او بيا４ د يوه خيال يا

ثارو قيمت له چانه وغواړي يا ورته ＇ه قيمت آليکوال ته نه ＊ائي چه د خپلو  ه شاعر يا په همدغه سبب يو.８يمعلوم５
  .و！اکي

  .＆ نه غواړم５وه شوى يم اوله هيچانه پرې هپزه هم په دغه ！کى 
  .ته په هغه قيمت نه يم قايل لکه چه پخوا وم ره ＊ه ده چه اوس د پخوا په شان نه يم او خپلو افکاروډ４



 

 ب  

ليکل هغه به راته ر مبارک －ا１ه هغه وخت به چه ما هر ＇ه و４ره ＊ه عقيده درلوده او خپل فکر م３ ډډ４يو وخت ماپه ＄ان 
اوپخپل ره ＊کال به م３ پک＋３ ليدله م／راوس هغه د يقين سرمايه په شک بدله شوه ４ده او ډ４ر ＊ه ＊کارپه يقين سر ه ډ４

  .دا شوهفکراو نظر راته بد－ماني پ５
  . －６ نه وي３ د چا د فکر 請حت ته زيان ونه رسوي او ＇ه زهر پک＋３ا３１ لکه دتمباکو پا１ر خوښ يم که داپ４زه به اوس ډ

  .هر＇ه چه وي او هر ＇ن／ه چه وي م／رله ماسره بده اراده نه ده موجوده اوپه بد نيت دغه کارنه کوم
که نور ＇ه نه وي نو ／３２ پک＋３ شته ５او د ＊ه نثر ＊ ３ بد نه دى４بيان او اظهار طرز  دا فکرونه ＊ه وي او که بد م／ر د

يوه ادبي متن په حيث يوه ساده انشاء بللى شو چه له نوو ليکوالو او پ＋تو لوستونكو سره  دعبارت په لحاظ داکتاب د
  .کومک کوي

په دغه وخت ک＋３ دغس３ کتابونو ته ضرورت موجود دى او دغه ضرورت ماته هغه وخت پوره ＇ر－ند شو چه زه د 
  .پ＋تو استاذ شوم او دا دوه کاله د پ＋تو درس راپه غاړه شو په پوهن％ى ک＋３ د  وحقوقو په پوهن％ى او د ادبيات

４ر لحاظ ساتل ３ ډ４پدې انشاء ک＋３ که زه يو ＇ه ＊کليتوب وينم هغه ساد－ي او آساني ده چه په لفظ او معنى ک＋３ 
  . مشکالتو الس ته راغله رو４او دا آسانى په ډ. دىشوى 

غ حسن پک＋３ ＇وک نشي ５غ نه هغه په ساد－９ ک＋３ پ دى او＇ه ا４ ＊ايست شتپدې انشاءک＋３ که د فکر اومعنى ＇ه
  .ليدى

 ير＊ه اجر موندلى و４که دا نثر رواج  ومومي او ＄ين３ نوي ليکوال دغه سبک غوره کاندي مابه د خپل زيار او زحمت ډ
  . ＇ه خدمت وک７ى شو  يو３او خوښ به يم چه دپ＋تو نثر ته م

 
  يس－ل پاچا الفت د پ＋تو ！ولن３ رئ
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 دپردې خبرې

  . مخونه پ وي خبرې به هم په پرده ک３ وي ＄که چ３ په پ＋توک３ خبره هم مؤنثه ده چ３ د ＊％و تر＇و

  . ييوازې خبره ال＇ه چ３ ژبه، وينا، معنا، خطابه، مقاله هم د تانيث عالم３ لر

  . رضرورت لريبتکارپه ک３ وي دادب پردې ته ال ډ４هغه و４نا چ３ ا

  !دې باريک شئتاس３ زما خبروته ل８ غون

  .که دهيره بار سياست خبره ډادب او د

  . رباريک بين خلک په دغه الر راشي اوپه ＄ير ＄ير و－ورييکه الر الړم، خداى دې وک７ي چ３ ډ４ره نرۍ او بارزه په  ډ４

  . ＇ه راوړي او عسل جوړوي ده چ３ د－لونو له پا１ونه په هوا مااو＊ان نه دي بارک７ي، زما قافله د مچيو

３ احـساس  ４ـ ３ پـه سـتر－ونه وينـي م／ـر حـساس دماغونـه       ４ـده چـ３ ＇ـوک ４ـ    وږمو خوشـبويي بارک７  ل３ سره دسباله دې قاف 

  . کولى شي

  . رحساس شيبايد ډ４رحساس وي يا ډ４ زما کارله احساس سره دى، زما خريدار! هو

  

  الروى
  

  . له ＇ن／ه په ډ４ره ک３ ناست وو د خپلوکورونو مون８

  .  ډډه ول／وله４３ته  له پاسه يوالروى راغى دون３ ډډ

  .خوند خوړله ３ په خوند سره ４ډوډۍ پرانيستله اوله ＇ه شيله مالنه ３４ 

  . ３ و＇كل４３ مون８ وږي ت８ي وو، هغه ＄ان موړک７اويخ３ اوبه 

  . باندې روژې نشته وژه وو، هغه بوزه و، ＄که چ３ په مسافرومون８ ر

  .ماته د خوړلو اجازه شته او تاسوته نشته: الروى وويل

  .ايسار ك７يدى ３ په تاسو ４ىاواوبه رواک７يد اړه ماته خداى خو

  . ل په کاردى５دمعنى پوه  قانون په رمزاوې دد،دا دخداى قانون دى
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  !دخداى کارونه ب３ حکمته نه دي، تاس３ ددغه عملى تعليم په ا請لى معنى ＊ه فکر وک７ئ

  . تاس３ ول３ وږي ياست اوزه موړيم

  . اى پراته ياستزه په کاراو مقصدپس３ روان يم اوتاس３ ＄اى په ＄

  !３ وږي ک７ئ４ستاسو حرکت لن６ دى،  ＄که 

  . تاس３ دخداى قانون منلى دى م／ر پوه شوي پرې نه ياست

  .دم چ３ تاس３ په دغه رازپوه ک７م اوله لوږې نجات ومومئز４زه راو－ر

  ! روان شئ اولرې ＄اي په نظرک３ ونيسئ،８ئ５پا＇

  . لوږه اوتنده په توقف اوسکون ک３ ده په حرکت ک３ نشته

  

  ژوند
  

  . ３ د خاورو په کن６ولى ک３ي، ＇وک ４په جام ک３ ＇ك ３ د زرو４ديوې چين３ اوبه دي، ＇وک 

  . ３ را اخلي４لري نه هغه په لپه ک３  هغه چ３ نه دا

  . په اوبوک３ ه５＆ فرق نشته  فرق په لو＊وک３ دى

  . ８يدشاه او－دافرق په لو＊وک５

  . ر ت８ۍ وي８４ي چ３ ډ  هغه ＇وک ＊ه پوه５داوبو په خوند

  . ر خوند ورکوي４ره زياته ده دااوبه ډ３４ ډ４ديانه ست７ى ستومانه را＄ي اوتنده ５الروى چ３ له بهغه 

  . هغه دهقان چ３ په سره غرمه ک３ يوې کوي اوخول３ پرې رامات３ دي دا اوبه دهغه لپاره ډ４ر لوى نعمت دى

  . ８ي５ ＊ه پوهر８４ي اوپه چين３ باندې خوله ږدي د اوبو په خوند ډيوشپون چ３ له غره نه ت８ى راکوز４

 ده اوپـه ＊و－يالسـونوک３   ３３ له ＇ن／ـه ايـ＋  ４يو بل س７ى چ３ يخ سيوري ته په ارامه چوک９ ناست دى، ＊ايسته سراحي      

  . اوبه ＇كي له اوبونه هغه خوند نه شي اخيستلى

  . اوشپنو تنده نه ده ليدل３ ده د الرو يو! هو

  . داى５ ک３ نشي پيداکنه دى ک７ى ＄که هغه تلوسه په ده ３ لوپه سره او！کنده غرمه ک３ ４

  . دژوندپه کيف نه دى پوه شوى هم نه دى ليدلى او  هغه د خوړو او اوبو پوره خوندي نه ده ليدلچاچ３ لوږه اوتنده
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  نوى نسل
  . له زمک３ نه بخارپورته شو

  . ＃ پيداشو４له بخار نه ور

  . ４ده％３ نه باران وور４له ور

  .له بارانه د پسرلي －لونه پيداشو

   .شبويي پيدا شوهله گلونونه خو

  ى ＇ومره فرق لري؟وز مور اولور يا پالر او! و－ورئ 

  . هغه تفاوت چ３ د باران او－لونو  يا د زمک３، او بو！و ترمن＃ وينئ ديوه اوبل نسل تفاوت همدغومره دى

  . ده５ندو غوندې واى، له غرونو ＇خه  به لعلونه نه پيداک５که او الدونه م

  .  راوتل３له دريابونو  ＇خه به مرغلرې نه

  . له آبشارنه به بر４＋نا نه راتله

  . د ړندو اوالدونه به ړانده ؤ

  . دلله ک２و نه به کا１ه ز４８４

  . چ３ نوى نسل او زوړ نسل يو رن／ه نه وي!  اوس پوه شوئ

  . ته ورکوي ＊ه نه کوي ه نکاح اخلي يا خپله پ５غله لور اتيا کلن بوډاپکه ＇وک  خپل ＄لمى زوى ته زړه بوډۍ 

  .يه اونوى نسل همدغس３ و－نئزړه ترب

  ***لوى او وړوکى
  

  . په شفتالوک３ زړى دى په زړي ک３ ونه والړه ده
  .  شته په دانوک３ همدغس３ وږي شتهدغنمو په وږوک３ دان３

  . په چر－ه ک３ ه／９ ده په ه／９ ک３ چر－ه  ده
  .  ستا ستر－３ دغه  ر１ا نه وينيدغه يوه دانه پندانه چ３ －ورې ت５ل اوپلته دواړه لري او په حقيقت ک３ بله ډيوه ده م／ر

  .  ک３ عالمونه پراته ديىته خبر نه ３４ چ３ په يوه دانه اوپه يوه ＇ا＇ک
３ او په ７４ۍ ک３ ناست ５ده وې بيا دې په يوه ＇ا＇ک３ اوبوک３ المبو وهله نن په لويه  بيته پخپله هم دغنم په دانه ک３ و

  . لويودريابونو ک３ －ر３＄
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  . وى دى يا هغه ＇ه چ３ تاته لوى ＊کاري هغه هم کوچنى او وړوکى دى＇ه شى چ３ ته وړوکى －３２ هغه هم ل
  . ته ونه لويه －３２ هغه په يوه زړي ک３ ده

  . تاته زړى وړوکى معلوم８５ي په هغه ک３ غ＂ه ونه ＄اى شويده
 تاتـه هـر کـا ل    ى زړ هنـدوان３ کـوچنى  ر ل２ددى، دغه د４دغه غ＂ه هندوانه چ３ －ورې کا ل ته نه پات３ ک８５ي اوعمر ي３ ډ            

  . تازه هندوا３１ درکوي
  .  قيمت له هندوا３１ نه ل８ نه دىىدزړ

  . ８ي５که زړى ورک شو  هندوانه ورک
نو راشه ه５＆ شى وړوکى اوکوچنى مه －２ـه ＄کـه چـ３ دلتـه غـ اوکـوچنى لـوى او وړوکـى نـشته ！ـول برابـر دي يـوازې              

  . خداى لوى دى اوبس
  . ردقت نتيجه ده４ود ډدنن ور＄３ ديموکراسي له همدغس３ ژورې کتن３ ＇خه پيداشوه  ا

  
  

  دشاعر تحفه
  

  . ３ کاوه４وانه ک３ ＊کته ک７ى ؤ، فکري عبادت ３４ په －ر４ ناست ؤ، سر３زه چ３ ورغلم هغه په کو！ن９ ک

ده ما خپله تحفه يو د پ７ان， پوستکى اويو غزنيچى پوستين د هغه پـه مـخ         ３４ نظر ولو  ４کله چ３ هغه سر راپورته ک７ اوپه ما       

  . ک３ ک５＋وده

د ظالم پو！کى دى ＄که له پ＋و الندې لوي８ي دابل دضعيفانو لـه پوسـتکونه جـوړدى  او پـه غـاړې پـورې                وداي: هغه وويل 

  . تعلق نيسي

  . غس３ وي او همدغه معنى ولري  همددشاعر تحفه بايد

  . و＊ئ اوخلک په دغه رمز ＊ه پوه ک７ي دى بايد دا دوه منظرې   همدغه راز

  . دلى وم５خوب ک３ د خپل خوب په تعبير پوهپه دغو خبرو زه له خوبه راوي（ شوم او په 
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  ***خدمت／ار
  

  .  هغه په سمه الره برابر ک７ م／ر ړوند پوه نشو چ３ زما رهبر ＇وک دى،  هلته يو ړوند ب３ الرې روان و

 سر رااوچت ک７ هغـه پـه ب５ـ７ه وواژه او و４ـده هماغـس３  نـاخبره       ３ يوه من／رى ４ب و４ده ؤ،  په خواک３       يو بل په خواږه خو    

  . وپات３ ش

３ په خدمت ک３ شپه سبا ک７ه،  مسافر سباوون خواته م７شو او خپل ４دشپ３ په مسجد ک３ ناروغه مسافر ز－５روي کول هغه        

پـه   ４３ـ ، يـوه تـ８ى تـه    ３ يومو！ى ميوه  ورکـ７ه ４ هغه په الره روان و، يوه ماشوم ته         . ３ ونه پيژانده  ４زړه سواندې خدمت／ار  

  . ژانده چ３ دى ＇وک دى５ م／ر يوه هم ونه پله ډوډۍ نيمه ك７ه３ خپ４، له يوه وږى سره ېديا ك３ اوبه ورك５７ب

ه نـ هغه له خدمت ＇خه  ر اغزي اوکا１ي لرې ک７ه م／ر ＇وک چ３ سبا ته په دې الره را＄ي د     ３４ الرې نه هغه ډ    ４له دې لو  

  . ژنيخبر８４ي اوهغه نه پ５

  . ژنو４ر＊ه پ５ژنو او باداران ډ５په ر＊تيا چ３ مون８ خپل خدمت／اران نه پ

  

  عقل
 خلک دي چ３ کله کله يو نيم کار دعقل په خو＊ه  کوي،  نور ！ول کارونه دمين３ او محبت دپاره، دحسد او عنـا د             رل４８ډ

سره له دې  چ３ دعقـل برخـه   . ８ي  نادان９ په فرمان اجرا ک５  حرس او هوس دپاره وي يا د کوم زورور په امراو د            دپاره د 
کــوي او دعقــل د＊ــمن هــم عقــل ＊ــه －２ــي او بــ３ عقلــي نــه  پــه ژوندانــه کــ３ ډ４ــره لــ８ه ده بيــاهم هر＇ــوک دعقــل ســتاينه  

  . خو＊وي
  .  چ３ عقل په همدغه سبب دهرچا خوښ وي چ３ دچاپه کار ک３ کارنه لري او د زورورو خوى په ک３ نشته ئى＊ا

  . ３ کوو３４ ستايو او 請فت ４عقل زمون８ تابع دى او زمون８  زړه ته －وري هغس３ مشوره راکوي ＄که 
رسر！کاوه او بدبه مو－ا１ه ＄که چ３ تراوسه مون８ ４نه ډ３４ درلوداى مون８ به تر４کم واى او اقتدار که عقل په مون８ باندې حا

  . ４و او ډ４ر＊ه حاکم هم ډ４ر خلک له ＄انه خوابدي ک７ي ديله يوه  حاکم نه هم زړه ک３ ډ４ر خوښ نه
  .  ضرره شى نشته３په ر＊تيا چ３ عقل غوندې ب

که مون８ دعقل يوه خبره هم ونه منو بيا هم  عقل رانه . مدغه شى نوم دىر او－＂ه را＊يي اوعقل ده５عقل هر کله زمون８ خ
 که مون８ په ناکاره کار پس３ په بده الره روان شو عقل راسره مل／رى دى او ＇ومره چ３. نه ＄ي او بد راسره نه کوي

  .ک５دى شي له خطرنه مو سا تي
  .３ نه ده خو＊ه４ －وري او غال ８ي که ＇ه هم غال ته په ＊ه نظرنه４رې غال －ان３ دعقل په مرسته ک５ډ

  . دي او شيطان هم ورته حيران دى دساد－انو او احمقانو کارنه دى４هغه  شيطاني چلونه چ３ انسان کشف ک７
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 سره له دې چ３ سم او 請حيح عقل ورته بد－وري بياهم دهو＊يارۍ بدعمله اوالد دى او دبدس７ي له عقل ىب او ！／４فر
ي اوکه ３４  ماړه کاله ته بيائغس３ عقل يوه غله ته هم دت５＋ت３ الره ＊يي هم ８ي، همد５＇خه دغه راز بد اوالد پيداک

  . نيوه د＄ان دخال請ولو چلونه هم ور＊ئىحاکم و
ا چ３ دومره مهربانه ５ عقل ورته دنجات الره ل＂وي اوله همدردۍ نه الس نه اخلي په ر＊ت،که س７ۍ هر＇ومره －نه／ار و

  . مل／رۍ بل  نشته 
اود مخـه ورتـه ال   اده اوپياله دى په الس کـ３ ورکـوي   نه ش７ي اوپه عقل هجوم وروړي ب     هغه وخت چ３ ＇وک عقل له ＄ا      
  . وان ته الس وانچوي３４ －ر ４ر رسوانشي اومحتسب４يو داس３ ＄اى پيداکاندي چ３ ډ

３ نـه ده  ８ي نـه، ظلـم اونـاروا４    حسداوعنادنلري لکـه ماشـوم مـرور ک５ـ     چا ک３ نشته په زړه ک３     دعقل خوى اوخصلت په ه５    
  .  ظالم سره د＊مني هم نه کويخو＊ه م／رله

 نظـر －ـوري   اهد په شـان لـه فاسـق اوفـاجر نـه نـه تـ＋تي، هرچاتـه د خيـر خـواه پـه                 ز８ي خو د    فسق او فجور ورته بدمعلوم５    
  . ر ＊ه خبردىاودانسان په مجبوريت ډ４

 هرنبه ３４ ډ４اواختيار نلري اود مجبوريت جر زور اچولى دى چ３ انسان پخپلو ک７وک３ پوره آزادي          ４عقل په دې خبره ډ    
  . غالبه ده

عقل داغواړي چ３ دانسان  له ضعف او ناتوان９ نه يوداس３ قوي دليل جوړ ک７ي چ３ دهغه بل جهان له مالمت９ نه        ! هو
  . ３ هم خالص کاندي４
  . ８ي چ３ انسان دخپلو غرايزو اواحساساتو تابع دى او منطق هرکله د خپلو اغراضو دپاره  استعمالوي５قل په دې پوهع

 دده نطق اوعقل  دحيوانيت دى اول حيوان اوبيا عاقل دى، يعن８３ي چ３ ５ه منطقي تعريف ＇خه هم دامعلومدانسان ل
  . تابع دى اوحيواني غرايزپک３ داوليت حق لري

  . دايومنلى حقيقت دى چ３ عقل زمون８ تابع دى مون８ دعقل تابع نه يو
  . عقل زمون８ دپاره پيداشوى مون８ دعقل دپاره نه يوپيدا

  . ３ اوزمون８ له امرنه غاړه نه غ７وي４په عقل باندې دليونو او يا د ماشومانو کارکوو،کوي که مون８ 
  . که زه اوته دوستان يو زما اوستا عقل هم  دوستي کوي

  . ８ي سره د＊مني کوي اوپه ج／７ه اخته ک５که مون８ غليمان شو زمون８ عقلونه يوله بل
  . ل شيز７ي او د＊و عواطفواو احساساتوپه لمن ک３ ورو８ک３ وده وک５＊ه عقل هماغه دى چ３ دمين３ اومحبت په غ

  . ى８ي او بده الره ＊ئ په بده الر روان８５ي که  اخالق بدؤ، عقل ، که اخالق ＊ه و عقل هم ＊ه ک５عقل داخالقو تابع دى
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  ***ىپوهه او هو＊يار
  :دل لوى نه يم له هر چانه به م３ اوريزه چ３ وړوکى وم اگركه اوس هم

يـو   م／ـر يـو  . لولى５رو اوربش３ نشي بدوه خ ８ي، دعقل په پوله هم نه دى ت５ر شوى او د    ５په ＇ه نه پوه   فالنى ب３ عقله دى     
ده چ３ خلکو بـه ورتـه پـوه او هو＊ـيار ويلـ３ زه  همدغـه وخـت پـه دې خبـره  پـوه شـوم چـ３                       ５رته داس３ هم پيداک５   ه چ ب

  :  په سبق ک＋يناستم ماته ي３ وويلکله چ３ زه. رزيات دي４پوهان او هو＊ياران په دنياک３ ډ４ر ل８ دي اوناپوهان ډ
  . سبق ووايه چ３ پوه او هو＊يار س７ى درنه جوړشي

  . م３ خو＊ه دهىداخبره په ماباندې ＊ه ول／يده اوپوه شوم چ３ پوهه او هو＊يار
８م چ３ دغه تميز ماله کومه ５نه پوه.  هغه وخت زه هو＊يار نه وم م／ر هو＊ياري م３ ＊ه －２له اونا پوهي راته بده ＊کاريده     

３ عقل ＇ن／ه پوهيدى شي چ３ عقل ＊ه دى او ب３ عقلي ＊ه نه ده، خـو اوس پـوه شـوم چـ３ ماشـومانوته         ب ؤ، اويو    ک７ى
  . ３ －２ي اوله ＄انه ＇ه فکر نشي کولى ３４که ＇وک هر ＇ه هر رن／ه و＊ئي هماغس

  . روزيلوى س７ي ديوه اوبل په خبرو ت８５ده چ３ دږيرو خاوندان هم دغه شان دي اولوى ４ماشومان ال پر
  . غه وخت دمال請احب سوکانوته دهمدې دپاره سرونيوه چ３ پوه او هو＊يار شمما ه
  . هو＊يارۍ ＄اى سراو دماغ و، م／ر پوهه دمال請احب په الس ک３ وه اوله هرچاسره نه وه دپوه３ او! هو

  .ره ل８ه وه او له ل８و خلکوسره وه４ ＄که ＊ه ＊کار４ده چ３ ډىماته هو＊يار
  . ３ لري４هر＇وک هغه ＇ه غواړي چ３ نه .  ３ ارماند کوي４ک ر وي اوخل３４ ډ４ هر＇ه چ３ ل８ وي قيمت 

  . دم４که زه پوه او هو＊يارواى په پوه３ او هو＊يارۍ پس３ به نه －رز
  .８ي４ر کارونه له ناپوه９ والړ ４رخلک ډ４رو شيانو ته دناپوه９ په سبب ه）ه کوي او ډ４ډ

  . دم چ３ پوهه م３ غو＊تله５زه هم نه پوه
په ليک اولوست ک３ دانايي ل＂وله اوسبق م３ وايه چ３ يوه ورځ م３ د رحمان بابـا پـه         هر＇ه چ３ و، او هر＇ن／ه چ３ و،ما        

  :کتاب ک３ ولوستل
ــه دن  ــه کاپـــ ــدانانـــ ــرض  ５ـــ ــدې غـــ  ا بانـــ

 

ــدا دن ــه  ５ــــــ ــانو ده ودانــــــ ــه احمقــــــ  ا پــــــ

  
３ نـه  ４＆ به ５ره ک３ يخ سيوري ته پروت ؤ،او هيا چ３ دکلي خان به ！وله ورځ په ډ４م／ر چ３ شاو خوام３ ＊ه وکتل په ر＊ت   

ل، دهقانانو اومزدورانو به په سره غرمه  ک３ يوې، لوونـه اوغوبلـو نـه کـول، زحمـت او خـواري بـه ددوئ وه －＂ـه بـه             کو
  . دخان کورته راتله

زه دغه وخت دعقل اوهو＊يارۍ په کرامت اوبرکت نورهم پوه شوم اوباورم３ راغى چ３ زمون８ په کلي ک３ يوازې خان               
 دده د پــوه３ .ول بــ３ عقلــه اونــا پوهــه دي چــ３ د دنيــا کارونــه کــوي 請ــاحب هو＊ــيار دى چــ３ هــي＆ نــه کــوي او نــور ！ــ 

  . اوهو＊يارۍ يوبل دليل هم له ماسره ؤ
 ته ک＋５ناسته اوپه اوړي ک３ يخ سيوري ته، هغـه نـور بـه پـه سـره اوړي کـ３ سـره لمرتـه         ى پيتاوهغه داچ３  دى به په ژمى   

  : لمابه په جومات ک３ په زوره زوره وي .والړو اوکاربه ي３ کاوه
 

ــرض   ــدې غــــ ــه دنيابانــــ ــه کاپــــ  دانانــــ

 

 دادنيـــــــــا پـــــــــه احمقـــــــــانوده ودانـــــــــه  

  
  

  . غ３ عبث وې５ په دې خبره نه پوه５دل او زما چىخوهغو
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ناستم په چپ７اسـيانو  ３ مرزاشوم د مرزايانو له ＇ن／ه ک＋５ره موده وروسته  زه له کلي کوره  راووتم ＊ارته راغلم په دفتر ک       ډ４
  . ８ل５ م３ لبه م３ حکمونه کول او په هرکار پس３ به

  .دلته هم هماغه قانون جاري و اود رحمان بابا خبره راته دکا３１ کر＊ه ＊کاره شوه
３ رسول مون８ به په توده کو！ه ７４اسيان به ！وله ورځ په سره  ژمي اوپه واورو ک３ دايره په دايره －رز４دل، مکتوبونه به     پ چ

  . ک３ ناست وو مکتوبونه به موليکل 
３ کاوه يعن３ زمون８  کاربه دده په نامه ختم５ده، که د دسخط په ４نه کول يوازې دسخط به ر 請احب به نور ＇ه يزمون８ مد

کـه يـو کاتـب    . ه جـوړوي ８م چ３ مديران ول３ مهرونه نـ ５م／ر نه پوه. ＄اى مهرل／ول رواج واى داکار به هم کاتبانو ک７ى و      
 داکـار اخالقـاً ＊ـه دى ＄کـه چـ３      ر په نامه ختم ک７ي او دى پخپله دهغه مهرد مکتـوب پـه اخرکـ３ ول／ـوي        خپل کار دمدي  

  . ８ي کارپخپل نامه ختموي ＊ه نه معلوم５دايثار او فداکارۍ معنى لري، که ＇وک پردى
７اسيانو نه زمون８ کارل８ او اسانه ؤ، اوله مون８ نه دمدير 請احب کارسپک و، رئيس 請احب چ３ عقل عالم ؤ  هغه ب５خي  پله چ 

３ خپـل مبـارک نـوم هـم پـه کـوم       ４ـ است ته راغى، ＄ين３ ور＄ـ３ خـو بـه        کارنه کاوه او کله کله به د４وه ساعت له مخ３ ري          
  . ８ي３５ زيان و نه رسزي اوهو＊يارۍ ته ４ومکتوب يا د حاضرۍ  په کتاب ک３ نه ليکه چ３ دکارنحوست دده په نامه پر４نو

ئـيس  ３ امـضاک７ي ＄ينـ３ بـه مـون８ پخپلـه ر      ４ـ  ته به مو ورکول چـ３ پـه مـدير       ىزمون８ مکتوبونه ＄ين３ داس３ و، چ３ چپ７اس      
  . 請احب ته دامضاء لپاره وړل

 مکتوبونه نشو وړلى ＄كه چ３ دادب تقاضا دا نه وه چـ３ يـو خوارچپ７اسـي پـه خـواره                 ىدرئيس 請احب حضور ته چپ７اس    
  ８ي８４ي که ＇ه هم دخداى حضور ته په  لمان％ه درک３ د يوه لوى س７ي په حضور ک３ ودر４جامه 

اسـي لـه هرکارنـه زيـات قيمـت      ن له هرچاسـره نـشته هلتـه موقـع ش    ８ي اودرباري پوهه  ５ددربارپه آدابو هر＇وک نه پوه    ! هو
  .لري او دنزاکت مراعات ډ４ر په کار دى

ژندل، دبل پـه خو＊ـه خبـرې کـول، دبـل پـه نظـر هـر ＇ـه ليـدل ډ４ـر لياقـت او مهـارت                  ５ په رمز اواشاره پوه５دل، مزاج پ     
  .غواړي

／ر د بل هر فکر او هـره نظريـه بـه دارسـطوپه منطـق       هر ＇وک نشي کولى چ３ له ＄انه  به  ه５＆ فکر اوه５＆ عقيده نلري م    
  . ثابتوي

  . ＂ى وړلى شي م／ر له زړه نه دنورو يابو جوړول اسانه کارنه دى５پخپلو اوږو باندې هر＇وک دبل پ
ر ل８ کـاردپوه３ اوهو＊ـيارۍ   ４رته نشته، ددوئ ډ ５تاس３ درباريانو ته په عادي نظرمه －ورئ دومره باريک بين خلک بل چ            

کـه دنـورو دفعاليـت    . د دوى مثقـا ل او دنـورو خـروار برابـر نـه دى     . ورو له ډ４رو درنو کارونو نـه درونـد خ５ـژي        له برکته دن  
 د کار ق５مت زيات دى اوله هغوى    ى８ي او دوى محض دچا دبو！ونو－ردپاک ک７ي ددو       ５دوړې او －ردونه اسمان ته ورس     

  . ３ تنخواه ډبله ده４نه 
په فابريکو اوکار خانو ک３ کارونه نه کوي، لوړې ژورې نه . ته نه حاضر８４يدوى په جن／ونو اوج／７وک３ دسربازۍ ميدان 

  . ３ له نورونه زياته ده او په لوړ مقام ک３ ＄اى لري４اواروي، معدنونه نه سوري کوي، م／ر －＂ه 
３ ＇ه شک او شبه ３４ معلوم دى او په هو＊يارۍ ک３ ８５ي م／ر لياقت ４ددوى کار دومره باريک دى چ３ هرچاته نه معلوم     

  . نشته
م８ي، نه －ورئ چ３ ماشـومان لـه لويـواو درنـو      ５ کى زياتي８ي هغومره فعاليت اودکار ستومان     ى＇ومره چ３ پوهه اوهو＊يار   

  .  چلويې８ير حرکت کوي داباشي والړدى او مزدوران ت４خلکو نه ډ
چـ３   نيه －ـرد  که لرې نه －ورئ دخپل الس ساعت ته و－ورئ ثا.مشران له ＄ايه نه ＊وري اوکشران په مخک３ من６ې وهي  

  . وړوکى دى ＇ومره ژر－ر＄ي دقيقه －رد چ３ لوى دى ورو روان دى
  . ر －７ندى ＄ي او لويه الرۍ هغس３ نشي تللى４کوچنى مو！رډ
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  . اوس پوه شوئ چ３ لو يوالى او دروندوالى همدارن／ه عقل او پوهه فعاليت کموي او من６ې رامن６ې د ب３ عقلو کاردى
  . وهي نا پوهان جبل وهي اوغرونه سوري کويهو＊ياران کارنه کوي فکر کوي او چرت 

  .  س７ى ستومان９ او زحمت ته نه ورکويى کار او فعاليت پورې تعلق لري او عقل يا هو＊يارى او ورانىددنيا آباد
 لـري  همدغه معنى) عقل ن５ست جان درعذاب(. يو مرزا ه５）کله په خپل کار ک３ ديوه جوالي غوندې  ندى ست７ى شوى      

  . دې له امله وايي چ３ دنيا په احمقانو ودانه ده او دانا د دنيا په کار＇ه غرض نلرياو رحمان بابا دهم
ه خپـل کالـه تـه     فکـر وکـ７ي او بـ３ کـاره بـ３ زيـاره －＂ـ             ８دئ چـ３  ４ـ تاس３ له هو＊يارانو اوپوهانو ډ４ر کارمـه غـواړئ دوى پر          

  . راوړي
  . ارت ه５＆ نه کوي او هر＇ه دده ويره وي يا په بل  عب３４ ډهه همدغه ده چ３ کاري３ ل８ او －＂ه ４ او پوىهو＊يار

  . دنورو له زياراو کار ＇خه －＂ه اخيستل، بل غولول او ＄انته －＂ه اړول پوهه او هو＊ياري ده
 ىه اقليت ک３ دي اولـ８ه کـ   په ا請طالح پ دنن ور＄３ر ل８ خلک يعن３ هغه چ３ ４داد پوه３ اوهو＊يارۍ برکت دى چ３ ډ      

  .ره زياته استفاده کوينه ډ４４رو خلکو له ست７تيااوستومان９ ８ي دډ５ورته ويل ک
ر زيـات خلـک ددوئ د－＂ـ３ لپـاره      ４ـر لـ８ دي م／ـر ډ４ـ     که تاس３ دهروطن دناز اونعمـت خاونـدان اوشـتمن و－ـورئ دوى ډ             

８ي يعنـ３ ددوى سمــسورب０ دنوروپـه خولـو وده کــوي او ددوى راحـت دنـورو د زحمــت نت５جـه ده، داده هغــه       ５اسـتعمال 
  . ３ له کاره وايستم４ل＂وله اوزه  چ３ ماپه ليک اولوست ک３ ىپوهه او هو＊يار

  .  س７ى له کاره باسي، دکار خلک نوردي پوهان او هو＊ياران نه ديپوهه اوهو＊يارى! هو
  . ８ي، پوهان اوهو＊ياران ＄انته خير رسوي اوخپل خيرل＂وي３５ خير رس４دخيرخلک هماغه دي چ３ نورو ته 

  . م په ساده －انو او احمقانو ودانه دهدهمدې المله وايي چ３ دجنت اکثره  خلک ساده －ان دي او دنيا ه
  
  

  ***احمق ＇وک  دى؟
  

  . ８ي او د－＂３ په ＄اى تاوان کوي خلک ورته احمق، ب３ عقل اوساده وايي５هغه چ３ د دنيا په سوداوزيان نه پوه
 پـه  دا درې نومونه لکه د４وه س７ي مختلف عکسونه چ３ په بيلوبيلوکمرو او مختلفو احوالو ک３ ب５لوعکاسانو اخيستي وي            

  . ８ي３５ يو ＇ه ب５لوالى معلوم４عين اتفاق ک３ اختالف هم لري اوپه يووالي ک３ 
د وينا اوبيـان سـحر دالفاظوپـه    . ３ بولي３４ ستايي نوساده   ４که ＇وک  کوم ب３ عقل س７ى سپکوي احمق ورته وايي اوکه             

  . ب ک３ پ دى４همدغس３ فر
به هغه کسان ووچ３ پخپلو خبرو به  او د درباراحمقان ى３ ！وقيانو ته احمقان و４ل４ چ３ پخوابه ى دى راغلىه کتابونو کپ
  . ３ خوشحالى پيداکوله３４ خلک خندول اوپه مجلس ک３ به ４

  . داحمق اوساده يومثا ل مالنصرالدين دى چ３ په ظرافت اومسخره توب هم شهرت لري
ل３ هغـه بـه يـ３    ددغه مرحوم د حماقت دليل دخلکـو پـه نـزد دادى چـ３ ده بـه پـه يـوه روپـ９ ＇لـوردان３ ه／ـ９ واخـست                      

３ دروپ３ پن％ه دان３ خر＇ول３ يعن３ د－＂３ په ＄اى به يـ３ تـاوان کـاوه     ４وخو！ول３ په رن， به ي３ سرې اوشن３ ک７ې بيابه      
  . ３ ار زانه خر＇اوه４اوخپل ما ل به 

  .ي ＇ه مالنصرالدين خونه يمئاوس چ３ ＇وک له چانه ＇ه شى ارزانه وغواړي هغه وا
خـرڅ کـ７ي خلـک ورتـه مالنـصرالدين      ３ ４وک يوشى －ران واخلي او ارزانه   دانوم اوس دومره عام شويدى چ３ که هر＇       

  . يوائ
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چ３ عقل ب５ل شى دى او د دنيا ما ل ب５ل شى دى، ＇وک به عقل لري ما ل به نلري، ＄ينـو نوروسـره       مون８ په خوله وايو   
 او پـه  وه مخـ３ معلومـو   ددنيـا د －＂ـ３ او زيـان لـ    ىبه ما ل وي اوعقل به نه وي، م／ر په عملي ډول دهر چاعقل  اوب３ عقلـ   

  .  يا حماقت بولوىحقيقت ک３ －＂３  ته عقل وايو او تاوان ب３ عقل
زمون８ په خيا ل او تصور ک３ دانشي راتلى چـ３ مالنـصرالدين بـه داکـار ددې لپـاره کـاوه چـ３ نـرخ ارزانـه کـ７ي او خپـل               

  . قت و－２ل شي３ په سخاوت ه５＆ پوه نشي او کرامت حما４احسان په دغه تجارت ک３ پ ک７ي چ３ خر４دار 
  . که زمون８ －مان ن５ک او＊ه واى مالنصرالدين به مو د خير اوفيض خاوند －ا１ه اودهغه په عقل پورې به مونه خندل

غله کنـدهار تـه راوړه او پـه خلکـو     ر ４هغه بل کا ل زموږ په هيواد ک３ قحطي او－راني وه، ４وه لوى سودا－رله هرات نه ډ           
３ وک７، داکار ه５چا دهغـه پـه بـ３ عقلـ９ حمـل نکـ７ او پـه        ３４ ونک７ه تاوان ４عن３ －＂ه   ３ دبازار له نرخه ارزانه خر＇ه ک７ه ي       ４

  .ره ستاينه وشوه３４ ډ４اخبارونو ک３ 
  . ３ وبالهبلکه دخير او برکت خاوند ４.  ويل３هغه ته چا مالنصرالدين و نه

ه درلود،دکاله خاونـد  ３ نله ک３ هر ＇ه پاخه شوه، م／ر سک７ک ４يووخت زه يوه شتمن س７ي کره م５لمه شوم د هغه په کا    
  . ３ راوړه４＇و غلمين３ ډوډۍ خپلو همسا يه －انو ته ول８５ل３ او هماغومره سک７کان 

 نه پخـوي، داسـوداماته خوارانـو    ۍماته دامعلومه شوه چ３ دوى هره ورځ دغه رازتجارت کوي او پخپل کاله ک３ جوار     
  . اوغريبانو لپاره سودمنه ＊کارشوه او مرحوم مال نصرالدين راپه يادشو

 . ＊ه کار احمقانه و－２م جرئت نه شم کولى چ３ دغه راز زه دا

  . ر نلري５ر وي دغومره ل８ تاوان ه５＆ تاثپه کوم کاله ک３ چ３ هر ＇ه ډ４
ب６ايان له دغس３ تظاهر نه يو مخصوص خوند اخلي چ３ مون８ هغه نه دى ＇کلى که دغه راز کار يو خوار او غريب وک７ي 

  . دىحماقت دى م／ر دب６ايانو لپاره 請فت 
عقل اوپوهه خوارانو او فقيرانو ته دا اجازه نه ورکوي چ３ ډوډۍ په جوارۍ بانـدې سـرپه سـر ورکـ７ي اوخپـل حماقـت             

  . ي３ بول４＊کاره ک７ي م／ر ب６ايان په دغس３ کارونو ＊ه ＊کاري او＇وک ورته  مالنصرالدين نه واي３ بلکه حاتم طايي 
  ده م／ر بـ６ايان پـه اسـراف  او تبـذير د    ره لويه ناپوهي او ناداني４ ډواخليکه خواران او غريبان له اسراف او تبذير نه کار      

  . ８ي５جود او کرم خاوندان －２ل ک
  . دغه عقل چ３ دخوار او غريب رهبري کوي دب６ايانو لپاره نه دى په کار

  . عقل امساده چ３ －وډ او ضعيف انسان ورته اړدى! هو
  . نه ＊اييو وسله ورتهدقوت اوقدرت خاوند دى دغه دضعيفانهغه چ３ 

  . ３ کله کله د ډول او فيشن لپاره په ستر－و کوي４ي زياتوي او دت５ز نظر خاوندان دعقل عينک３ د کمزورى نظر بينا ئ
  . ３ ن５ازه ديب ل＂وي د خوارو او غريبو په کورک３ دې ول＂وي زورور اوب６ايان له دغه شي نه ىکه ＇وک عقل او هو＊يار

نه ويني ړوند ويلى شئ، م／ر سيند او سيالب تـه ړونـد ويـل غلطـه خبـره ده کـه       تاس３ يوه انسان يا يوه حيوان ته چ３ ＇ه   
  .＇ه هم په نا اواره الره  روان وي او په سمه الره نه درومي

  .ر －７ندى تللى شي４هم ډ دا ＄که چ３ دغه پرز４دل او ج／５دل هغه ته ＇ه زيان نه رسوي اوب３ ستر－و
３ کوي، پـه عقـل برابـر نـه دي کـه      ４کارونه چ３ ＄ين３ زورور اوب６ايان که مون８ دخپل ه５واد  په خلکو ک３ فکر وک７و  هغه   

دانو تـه زيـان اوضـرر نـه رسـوي      ３ وک７و بد＊کارو او ضرر وينو،  ＄که موعقل مخه نيسي، م／ر زورورو او دقوت خاونـ          ４مون８  
  . ３ عقل هم مخه نه نيسي اودغه دغريبانو نا請ح دهغوى حضور ته الره نلري＄که ４

هر＇ــه چــ３ بــ３ ضــرورته وي او احتيــاج ورتــه نــه وي   . ８ي５ل －ونــ，  وي او ډ４ــر مزخــرف معلــوم د زورورو پــه مخکــ３ عقــ 
  . ３ ل８ وي４بد＊کاري او قيمت 
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 بـه دغـومره   ４ـ３ احتيـاج نـه درلـوداى عقـل اوپـوهى       نه واى اوعقـل تـه      ىره نيم／７ت５ا او کمزور   که چيرې په انسان ک３ ډ４     
  . قدرنه درلوده

که ＄ان ته ＇پل９ يـا پ２ـ３ لـ８ غونـدې －رانـ３ واخلـي او دوه يـادرې روپـ９             اوس پوه شوئ؟ چ３ هر خوار او غريب س７ى          
 احمـق نـه دى، هغـه    ى３، يو ب６اى که په زر هاو روپ９ يوه شپه په قمـار کـ３ بـايل       ８５ي هر＇وک ورته احمق وائ    پک３ وغول 

ورته احمق نـه  ر شو روپو په س／ر！و اورل／وي ياد سينما او تياترپه تشه ننداره پيس３ ورکوي ＇وک   ４چ３ د ور＄３ دشلو يا د     
／اته په کور کـ３ ＇ـه نلـري او وږى پاتـه      او وز－ارو－رزي احمق دى ＄که چ３ ب５       واي３ م／رکه يو مزدور يوه ورځ کارونک７ي      

ر تيـل مـصرف شـي دمـو！ر کمـان９      ４  مو！رک３ ډير لرې ＄اى ته په ＊کار پس３ ＄ي په الر ه ک３ ډ        ى يو ب６اى په －７ند    .８ي５ک
ابري رانشي اوپس  له  دوه درې شـپو پن％ـه يـا شـپ８دان３ زرکـ３ لـه ＄ـان سـره         ماته شي او！ايرهم بچ کاندي م／ر د ＊کار بر       

دغس３ تفريح اوپام  وزي هغه ته ＇وک مالنصرالدين نه واي３ ＄که چ３ ژوند４روپوهم نه پر کاله ته راوړي چ３ دانه په سلو
  . غلطولوته احتياج لري  او دشوق او ذوق لپاره ما ل  تاوانول نا پوهي نه ده

رلـوړ  ４رو روپـو اخلـي يـا ＄ينـ３ انتيـک او زاړه شـيان د تـش نمـود لپـاره پـه ډ           ４ى يوه ＊کلى نفيسه تابلو په ډ      کله چ３ يو ب６ا   
قيمت رانيسي هغه بل چ３ يوزوړقلمي کتاب چ３ ذوق او 請نعت پک３ خرڅ شوى پـه －رانـه بيـه اخلـي او دهماغـه کتـاب        

  پاره دي؟دد＇ه رې ارزانه الس ته را＄ي، ته ووايه چ３ دغه  راز تاوانونه ４چاپ３ نسخ３ ډ
معلومـه شـوه چـ３ مـا ل تـاوانول دنامـه اوشـهرت        ى کتاب ک３ هـم شـته    که غرض معنوي استفاده وي هماغه معنى په چاپ    

لپاره، دشوق او ذوق لپاره، دهوا اوهوس  له پاره حماقت نه دى 請نعت دى او ستاينه ئ３ ک８５ي م／ر په دې شـرط چـ３            
  . ولريرې پيس３ ى خوارو فقير نه وي ب６اى وي او ډ４س７

   ياست چ３ احمق ＇وک دى او مون８ چاته احمق وايو؟ىاوس خوبه پوهيدل
  

  ***نوى درس
  

  : خپل شا－ردته دادرس ورکاوه  د３ دچاپه کوم کتاب ک３ ولوستل استاذرته مچ５
چ３ يـوه ورځ دخلکـو لپـاره لو４ـه      ３ هغه استعداد درنک３４７ ب３ هنره پيداک７ې اوتاته ４چ３ ته  ! ر خوښ اوسه４له خدايه ډ  

  . ر لرې وي４ر ن８دې دى چ３ له ذوق او هنر نه ډ４ال درنه جوړه شي ته پدې پوه شه چ３ خداى ته هماغه ＇وک ډب
  . هغه تنداو ت５ز فکر چ３ زما په برخه رس５دلى دى ماته په دنيا او آخرت ک３ زيان رسوي او زما اسايش خرابوي

３ دبـشر نـسل تبـاه    ４ـ ر ژربـه  ４ـ ض خپريـدلى ډ ر بد مرض دى چ３ په ＇وتنو پورې اختصاص لـري کـه دامـر     ４ر فکر کول ډ   ４ډ
  . ک７ى و

  . زه  پدې ＊ه پوه يم چ３ په ژورفکر اوعقل ک３ د روح تباهي ده
  .  کارنه دىىژور فکر دبشر لپاره طبيع

  . ل اقدام وژنيهمدغه شى دى چ３ په س７ي ک３ دعم
  . ره لويه بدبختي ده４پاره ډه５）وک ه５＆ کارنشي کولى تر＇و چ３ ＇ه قدرتن， نظره او لن６ فکره نه وي تفکر دانسان ل

رته اوهر ５ر فکر اوعقل خاوندان  هرچ４ډ هغه چ３ ل８ فکر کوي يا ه５＆ فکرنه کوي په دواړو جهانو ک３ کامياب دى، م／ر د     
  . کله له جسمي او روحي هالکت سره مخامخ دي

  . ر خباثت پ دى４په ر＊تيا چ３ فکر اوعقل ک３ ډ
  .شيطان استيالدهپوهه او فلسفه په حقيقت ک３ پرذهن باندې د

  . اضطراب دپوچو آثارو نوم دى بشرپه ا請ل ک３ يواحمق حيوان دى او دده معنوي ترقي دده دفکري
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  . نه دى هغه ＇وک چ３ دنبوغ او قريح３ خاونددى دمعاشرت په دردنه خوري او د معامل３ خاوند
  . وخپل وجدان خوشحاله ساتمزه دفکر آزادي له هر＇ه نه پورته －２م هر＇وک له ＄انه خوابدى کوم م／ر خپل ＄ان ا

  

  ***درې کاله
  

  . يوکا ل موسم ډ４ر＊ه راغى، بارانونه وخت په وخت پخپله موقع وشوه چ３ نه له ضرورته زيات و او نه کم
  .دزميندارو فصلونو ته ه５＆ ز４ان ونه رس５ده او للمه ډ４ره ＊ه راغله

  . غلى دىر ＊ه دي اوکا ل ډ４ر ＊ه را دهقانان ډ４ر خوشحاله وو چ３ فصلونه ډ４
  . کله چ３ درمندونه تيار شوه خلک په ر＊تيا دغل３ په چلولو ست７ي شوه اوپه کورونو ک３ د غل３ ＄اى نه و

 دغل３ خر４دار لکه د ان％ر－ل چاپه .  چاپه خوب ک３ هم نه وه  ليدل３ىپه دغه کا ل په ملک ارزاني راغله او دغس３ ارزان
 ،اخيسته، اوجنس  به په جنس بدليده، دزمينداروپه کور ک３ مـ７ى نـه و  نه ليده، زميندارو به تيل اومال／ه په غنمو         ستر－و

 ى３ شکايت کاوه، همدغـه ناشـکر  ３４ و،  دوى دپاک خداى په دغ３ مهر بان９ خوشحاله نه وو  او د شکرپه ＄اى به              ４وير
  .  ول／يدهخي ورکه شوه ＄ينو ويل چ３ تخم هم په الس رانغى او خروار په چارکه چ３ بل کا ل هغس３ رانغى اوغله ب５و

ده او دچاپـه  ４ـ په دغه کا ل پر وطن بانـدې قحطـي او－رانـي راغلـه هر＇ـوک بـه پـه غلـ３ پـس３ ال لهانـده اوسـر－ردانه －رز                        
  . ده５کورک３ دم８ک لک９ نه سپيره ک

 ددې کــا ل واى اوغلــه دپروســ８ کــا  ل، م／ــر دا ى اوقيمتــى３ کــول چــ３ －رانــ４ــر افــسوسونه ４ــزمينــداران بيــا خپــه وو او ډ
  . رشو５وه اودغه کا ل هم په افسوس او ارماندو تاجتماع محاله 

ره زياتـه وه او د ＄ينـو کـ＋ت تـه زيـان او آپـت       ４ـ دريم کا ل له دواړو کلونـو نـه مخـالف راغـى يعنـ３ د＄ينـو زمينداروغلـه ډ                 
رې ４ــ３ وپلورلــه هغـه لــه ډ ４ــره وه او پــه －ــران نـرخ  ى نــه وه دچاغلـه چــ３ ډ４ـ  ورسـ５ده ＄کــه نرخونـه جــ， شــوه م／ـر قحطــ   

  .  ور４دل３３ دغم کا４１ جاموک３ نه ＄ايده او چاچ３ د خر＇ون غله نه درلوده په کا له خوشحال９ په
８ي حا ل ک３ واقع يو چـ３ کـه يـو حوشـحال５    زه دغه وخت په دې پوه شوم چ３ مون８ ！ول نشو خوشحاليدلى اوپه داس３              

 نـه   يـو م７نـشي بـل    چـ３  ي８ي يعن３ د＄ينو خوشحال９ د＄ينو نورو دخپ／ان نوم دى دهمدې المله وايـ ５هغه بل به خپه ک    
  . ８يم４７

رودونکى دواړه －＂ه وک７ي يعن３ يو خپل ما  ل －ران خرڅ ک７ي او ５ددنيا په بازار ک３ داس３ سودنشته چ３ پلورونکى او پ        
８ي يـوهم  ５هغه بل ي３ ارزانه واخلي، په کومه سوداک３ چ３ سود اوزيان نه وي اوخريدار يا خر＇وونکى يـوهم ونـه غـول             

 ىپـل سـل －ـون نـوټ پـه شـلو پن％ـه －ونـو بـدل کـ７ي پـه دغـه تجـارت کـ３ خوشــحال              نـشي خوشـحال５دلى، کـه يوسـ７ى خ    
 ه خپه شي او هغه بل ته به خوشـحالى ８ي دى بن پک３ نشته که يوپه حساب ک３ وغول５اوخپ／ان نشته ＄که چ３ سوداو زيا     

  ８و؟８５و او په ＇ه خپه ک５پيداشي اوس پوه شوئ مون８ په ＇ه خوشحال
دتاوان نوم نه دى؟ زمـا يـو مل／ـرى دومـره شـته او جايـداد لـري چـ３ جامـه او ډوډۍ                 د يوه －＂ه دبل      که ＊ه فکر وک７و آيا    

چـا پـوروړى نـه دى پـه بانـک      ５ه ８ي، کور لري، ＄مکه لري، باغ لري، لن／ه غو اورته  والړه ده مو！رشـته او د       ５ر＊ه ورس ４ډ
 باغونـه،  رلـرى او ＄مکـ３،  ت３ دي او له هرې خوا ب５غمه معلوم８５ي م／ر يوبل س７ى له ده نه هر＇ه ډ３４ هم پيس３ پر   ４ک３  

اله دى ３ له ده زيات３ دي، هغه خپه دى چ３ زه ول３ دغه بل قدرته جايداد نه لرم دابـل خوشـح   کورونه، نغدې پيس３ ４   
  . ردىچ３ له هغه نه ３４ جايداد ډ４

رې خوشـحال９ هـم شـته چـ３     ４ـ  او ډ  وه بل س７ى لـه خوشـحال９  پيداشـو يـدى            چ３ دي  ىزمون８ اکثره غمونه همدغه رازد    
  . ８ي５خپ／انه پيداکدنوروله 
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چ３ په زړه جون／７ه ک３ اوسي دغه بـل چـ３ پـه لـوړه مـا９１ کـ３ اسـتو－نه لـري، دى د هغـه جـون／７ه وينـي ＄کـه                       دغه يو 
رې مون８ ！ول په جون／７وک３ اوسيدلى يا ！ـول پـه لـوړو مـا１يو کـ３        ５خوشحاله دى هغه دده قصر ويني ＄که خپه دى که چ          

  .  ما９１ دخوشحال９ ＄اى وواى نه به جون／７ه ک３ دغم کوډۍ وه نه به لوړه
دى بلکـه پـدې غمجـن دى چـ３ ولـ３ نـورده غونـدې نـه          که حقيقت ته ＄ير شو، يو－وډپدې نه دى خپه چ３ ولـ３ －ـوډ           

  . دي
اس په سپرل９ دومره نه دى خوښ لکه چ３ دنورو له  هغه چ３ پر آس باندې سپور دى او نوري３ په مخک３ من６ې وهي د

  .  توب ＇خه خونداخليىپل
سـر سـري نظر－ـورې    ، دغه ل８ه پوهه چـ３ تـه ورتـه پـه     ３ په ل８ ساعت ک３ مطالعه کوى４کالو مطالعه چ３ ته     داوه زما ددرو    

تـه بـه   . ره موده ک３ دغه حقيقت ته رسيدلى يماوستا په نظرک３ ډ４ره ساد－ي لري زما لپاره ډ４ره عميقه فلسفه ده زه په ډ４              
３ پوره نـشي  ４ ته ي وينىپل غه ＇ه چ３ په الره ک３ يوب３ تکليفه ورس８５ې، م／ر ه ر ژر４ ک３ يوه ＄اى ته ډ ى －اډ ىپه －７ند 

  . وکندې کپرې، داخوا هغه خوانه －ورىليداى ستا نظرپه دغه الره ډ４رژرعبور کوي ا
  . ８يدغومره سرعت ک３ دقت اوتعمق نه ＄ائير －７ندى دى او په ４ستا سيرډ

  
  

 ***قوي او ضعيف

  

يف به دقوي له  السه په عذاب وي، م／ر په کورونو کـ３        ددنيا دود اودستور خو دادى چ３ زوروربه کمزورى وهي اوضع         
نـ３ لـه   ７و وهـي او هغـه ورتـه خانـدي يع    ５ـ هلته يوکـوچنى ماشـوم خپـل مـشر ورور پـه ＇پ      .  دمين３ او محبت تقاضا بل رازده     

  . دى ور！ولونه کمزورى په ！ولو زور
  . ير＊ه ＊کاري او له خدايه غواړم چ３ دارواج عام شماته دغه کورنى دود او دستورډ４

  . ８م چ３ په هرکاله ک３ همدغه حا ل دى او په هره کورن９ ک３ کوچنيان په لويانو زورور او  زړور دي５پدې پوه
 د－بر او ترسا په کاله ک３ هم دکوچنيـانو زور چل５ـ８ي او جـوړ دنـا جـوړه پـه مخکـ３ منـ６ې وهـي م／ـر چـ３ لـه کورونـو نـه                          

انون همدغـه دى چـ３ غ＂ـان او لويـان بـه پـه وړو او ب５وزلـو        ددنيا  طبيعي ق. دباندې و－ورو نوبيا قوي پرضعيف مسلط دى      
  . ７ه پورته کوي  او د قوت خاوند به ه５＆ تحمل او حو請له نلري５سوک او ＇پ

  .  پيداک７ هغه مينه او عاطفه ده دماتولو لپاره چ３ پاک خداى ＇ه شىددغه ظالمانه قانون
ندې نه دى، بلک３ کوچنيان پـه لويـانو حکومـت    دمين３ اومحبت په ن７ۍ ک３ ضعيف اوکوچنى دلوى او قوي تر＇پ７５و ال          

  .  دهىکوي او د وړو پادشاه
  . ر زورور او پياوړي د دوى دخو＊３ او رضا تابع ک７يدى عاجزه بولو، م／ر مين３ او محبت ډ４مون８ ＊％ه

پـه  ريو تابع وو اوس هم دقوت او قدرت خاوندان د دغه ضعيف او لطيف  جنس ＇ن／ه چ３ په زړه زمانه ک３ د４وان د＊اپ５ 
  . ８ي５ر ضعيف معلوم４مقابل ک３ ډ

 او يو ماشوم ه５＆ وخت دسپين ږيـرو پـه    ىرۍ زور ه５）کله برابرنه داو مينه په مين＃ ک３ نه وي  نو د د４و او＊اپ５        که  عشق    
  .دلى شي４ږيره لوب３ نشي کوالى او نه دمشرانو پراوږو سپر

ي３ په زوره بيوه هغه خپله لمن دده له السـه خال請ـه   يوه ورځ يوه ماشوم يو غ س７ى له لمن３ ！ين， نيولى و،  او کاله ته     
３ دغـه قـوت ايـ＋ى و    دماشوم مين３ او محبـت دماشـوم پـه پنجـوک    . نک７ى شوه که ＇ه  هم دده زور او دهغه زور برابر نه و            

  . ３ ＄ان پس３ را ＊کوده او هغه هم ＄ان نشو خال請ولىچ３ يو لوى س７ى ４
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３ لـه فرمـان   ４وان ４رۍ ده چ３ دينه هماغه ＊اپ５و ده او م４ا زمان３ دکه زما فکر 請حيح وي نو قوت او قدرت هماغه دپخو    
  . الندې و

３ لمن ！ين／ه ونيسي ＇وک ترينه ＄ان نشي ى －ريوان ته الس واچوي يا ４که دمين３ او عاطف３ ماشوم د هر ＇ن／ه لوى س７
  . خال請ولى ＄که چ３ دا قوت په ！ولو قوتونو زورور دى

دى او انـساني  ى ر پخـوا پيداشـو  ４ـ ل کـ３ ＄کـه ماشـومان بـولم چـ３ زور او قـوت ډ      زه مينه او عاطفه د زور اوقـوت پـه مقابـ          
 حيواني  عاطفه، انسانى رحم او شفقت وروسته پيداشوه، يعن３ هماغه شان چ３ فرعون له موسى نه دمخه دنيا ته راغى،

ر دې کوچنيانوته پاک  او دعمر په لحاظ عواطفوته کوچنيان ويلى شو، م／ى دىر پخوان４غرايز هم له انساني عواطفونه ډ
 پـه دنيـا کـ３    ８ي او بدبـد خوبونـه وينـي، کـه ＇ـوک     ４ر４خداى هغه قوت ورک７يدى چ３ فرعونان ترينه په خوب ک３ هم و           

 وي او غواړي چـ３ دنـاروا او ظلـم مخـه ونيـسي نويـوه داسـ３ اختـراع پـه کـارده چـ３  دعـشق               د請لح اوسالم غو＊تونکى  
  . اومين３ له عنصرنه پک３ کارواخيستل شي

  .راع ددماغ کارنه دى دزړه کار دى او  دزړه توجه ته ضرورت لريدا اخت
８ي نود شعر او ادب پـه لمـن   ５ دا افتخار که هروخت دنياته حا請ل،پدې باب ک３ ساينس او تخنيک ته رجوع نه ده په کار  

  . ک３ به وي او دزړونو مملکت ک３ به پيداشي
  
  

  ***＊ه －＂ه
  

  !－＂ه واخلئ８و او پسونو نه بل شان ８４دئ له م５ پرىقصاب
که تاس３ وړين کالي واغوندئ پوسـتين تـه   .  جوړ ک７ئى３ ＊ه توک نه ４دوريو له پوستکونه پوستينونه مه جوړوئ، له وړيو   

  . ＇ه حاجت نشته
３ اغوسـتل، کلـه چـ３ انـسانيت ترقـي وکـ７ه  اوشـپون درمـ３           ５ـ８و او  وزو پوسـتکي ４ـ        هغه  وخت چ３ انسان نه پوه５ـده دم        

  . وه او دزاهد خرقه له وړيو نه جوړه شوه رواج شىخاوند شو پشمينه پوش
  . ８و او پسونو له غو＊ونه دغروليوان اوپران／ان استفاده کوي اوشپانه ترينه  يوازې پ９ او وړۍ اخلي５د م

 ترينـه يـوازې ميـوه    ىدوحشي او مدني انسان فرق همدغه دى چ３ هغه  دونـ３ ＊ـاخ رامـا تـوي او ميـوه يـ３ خـوري، د                 
  . سوي！ولوي او ون３ ته زيان نه ر

  . دا －＂ه ＊ه －＂ه ده دانسان －＂ه بايد همدغه راز وي
  . ８ي اوب３ کاره －＂ه ＊ه نه ده ان کاردى، －＂ه په کار او زيارپاک５ژندل دانس５د －＂３ ＊ه اوبده الره پ

  . د－＂３ الره چ３ هر＇ومره اوږده وي هغومره ＊ه وي
３ د ４ـ لنـ６ه الره غـوره ک４７ـده السـونه اوپـ＋３       ３  ４هغه کسان چ３ دنورو په تيارو درمندونو داړې غور＄وي او د－＂３ لپاره             

  . ىت７لود
 هغه چ３ د کلي په دکـان کـ３ سـوداکوي    .تاس３ کو＊（ وک７ئ چ３ －＂ه له لرې ＄ايه راوړئ او دکار برخه پک３ زياته وي    

  . ر فرق موجود دى３４ ډاره سوداراوړي په متاع اوبها ک３ ４او هغه چ３ له لرې ＊
  ! مه نيسئو چر－وړىو او بازانو د همسايه －انتاس３ پخپلو با＊

  . دهوامر غان او دغرونو زرک３ اوسيس９ ونيسئ
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پـاک３ او بـه راوړئ    له ن８دې  ډن６ونو ＇خه ناپاک３ اوبه مه راوړئ ل８ لرې الړشئ له هغه سيند يالـه هغـ３ چينـ３ نـه ر１ـ３ او                   
  . ر＊ه دى３４ ډچ３ رن， او خوند４

  . －＂３ خاوندان شئدا＊ه －＂ه نه ده چ３ يوه روپ９ په دوورو پو ورک７ئ او خوش３ په خوش３ د
  . ر دخل ولري４－＂ه بايد په غير مستقيم ډول وي او کارپه ک３ ډ

جـنس ＇خـه    ）وک ＇ره اوپارو دغل３ په کندوانو ک３ نه اچوي م／ـر هغـه غلـه چـ３ لـه همدغـه نـا پـاک         ５په مستقيم ډول ه  
  . ８ي پاکه  اوحالله ده５دکار په وسيله پيداک

 او هغـه －＂ـه چـ３ پـه کـار او زيـار       ه نه ＊ـائي وال وي که په زور وي انسان ت   ل２ده داچ３ ب３ کاره －＂ه که په غال وي که په س           
  . ره ＊ه －＂ه ده８４ي ډ５پيداک

  . چ３ کار وک７و او هر＇ه په کار پيداک７و! نوراشئ
  . ８ي５ر قدرلري او په مثقالونو خر＇４＊ه کار او ＊ه عمل دخداى په دربار ک３ ډ

  

  

  داختر په ورځ
  

３ هـم  ４ـ رې خيالو رې ناوې نه ４چ３ د＊ايست او＊کال پک３ ه５＆ نيم／７تيا نه وه او له ډداختر په ورځ ＄ينو کورونو ته الړم      
  . ډول او سين／ار زيات معلوميده

  . په ذوق او سليقه برابره وهل مظاهر له ورامعلوم و، رن， ام５زىدکور په نقشه او هندسي شکل ک３ د جما 
  . رې ＊کل３ وې４ دکور پردې ډ

  . دل５ر نفيس او＊کلي معلومډ４، چوک９ او  هر ＇ه زونه５قالين３، م
  .  نه وهى وې اوب３ له اشتها نه دبل شي نيست５وې په بلوري لو＊وک３  اي＋３راز راز م

  .  موجودې وېىدثروت او غنا！ول３ کرشم
  .عيش او نعمت لکه د سيد محمود پا چا ل＂ان له دغه کاله ＇خه نه وتل

رته وو او  ساده ５ب غ＂و －نه／ارو ته ي３ ور و４رمره فرق ؤ ، چ３ ډره مبالغه به نه وي م／ر دو４دنيا جنت ورته ووايم ＇ه ډ که د 
  .مسلمانان نشو ورتلى

هلته ماته دافکر پيداشو چ３ مون８ ول３ هغو کورونو ته نه ور＄و چ３ دغه رازشيان پک３ نشته اويوازې همدردي او انساني    
 پـه دې کـ３ ４ـو    ؟ورشـم او ＇ـوک وويـنم   کله چ３ له دغه کاله په خير را ووتم نوفکر م３ وک７ چ３ چاتـه        .عاطفه س７ى ورولي  

رې م７ې وې پـه کـور کـ３ هـ５＆ نـه وم／ـر پـه زړه        ３４ وږى م／ر ستر－３ ي３ ډ４ده چ３ نس ４فقير وطن دوست ستر－و ته و در      
  . ره زياته وهک３ ي３ دوطن مينه او دخدمت ارزو ډ４

وازې په ！کو لو راوؤت اوله دل، د کور خاوند د در４دم پن％ه تنه نورهم په دروازه ک３ ودرروازې ته  ورس５زه چ３ دهغه د
ده چ３ له مون８ سـره پخپـل کـور کـ３ کـ＋ينا سـتو تـه نـه دى         ５ره مينه روغب７و ک７، دهغه له وضع دا معلوم    ３４ په ډ  ４مون８ سره   

به ورسـره کـ＋５نو او د ده لـه حالـه     ５جوړ او غواړي چ３ خبره په والړو پ＋و خال請ه شي م／ر زمـون８ زړه غو＊ـتل چـ３ ＇ـه شـ                  
  . ＄ان ＊ه خبر ک７و

دلى  کـ پـروت و، چـ３ خـاص     ５ه ناکامه مون８  خپل  کاله ته بوتلو، دکاله په مخکـ３ يـوه زړه چـوک９ او يـو زوړ شـک         هغه ل 
３ د يوه پوزي تحمل هم نه درلود مون８ دوه درې تنه دک په بازو －انو ک＋يناستو     ４دميلمنو لپاره و، اوب３ له ميلمه ＇خه        
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３ ونه غو＊تل چ３ خپل اشنايان پـه  ４ه مون８ رخصت ک７و او نوررې شوې هغ５ناستل، ＇و دقيق３ چ３ ت    او نور په خاورو ک＋５    
  .نوي５ره ډاګ ک＋５سپ

شانه ژونـد او  ４ـ پدې کاله ک３ داختر ورځ لکه د  روژې ورځ داس３ وه او په تمامـه معنـى ديـو غريـب سـ７ي کـورو، دده درو                    
 کاله په برخه رسـيدلى دى  ده او له ＄انه سره م３ ويل هغه افتخار چ３ ددې４ر معظم او محترم ＊کار      請４برو قناعت ماته ډ   

 خپـل شــهامت  ى دلتــه تقـوى او پاکنفــس ئىهلتــه کـه غنــا او ثـروت  خپــل زيـب و زينــت ＊ـ    . نــه محـروم دى ４هغـه بــل کـور تر  
  .８ي４＇ر－ندوي او قلندرانه استغنى ستر－وته ودر

  . اختيار ک３ و３ دوه لوى رياستونه په ３４ په الس ک３ وه اوکله به ４دا هغه س７ى دى چ３ ديوه ستر شرکت لويه سرمايه 
و او دده دکو！ـو فـرش بـه    ه هم پوره ک７ى واى نـن بـه دغـس３ نـه     ３ جايزه استفاد４رې ده نا جايزه استفاده کولى يا５که چ 

دنيست９ باد دومره ژرنـه واى وړى، م／ـر －ـورئ چـ３ پـدې سـ７ي بانـدې زړه ونـه سـ５زئ اوپـه حقـارت ورتـه ه５）کلـه ونـه                 
 چا توجه ورته جلب ک７م  ＄که چ３ دى دنيا تـه پـه حقـارت －ـوري اولـه      زه هم داحا ل ددې لپاره نه ليکم چ３ د       . －ورئ

  . ده سره دب３ نيازۍ غرور مل／رى دى
  . ８ي ５ره درنه معلوم４دده په نظرک３ خپله تقوى ډ

  . ر دروند ＊کاري درانه نظر －وري او نورو ته هم ډ４ر ４دى ＄انته په ډ
ه  هم ＄انته دغه حيثيت او شخيصت نـشي پيـداکولى يعنـ３ پـ    رما ل او دولت سره４زو چ３ له ډ５موږ بايد په هغه چا زړه وس   

ر لوى کورک３ هرچاته وړوکى په نظر ور＄ي هغه ＇وک چه غزة النفس لري  ８４ي او په ډ   لوړ مقام ک３ خلکو ته ！ي معلوم５      
  . او دخلکو په نظرک３ د شخصيت خاوند دى په هغه زړه سوى نه دى په کار

  غه  حظ چ３ په دنيا ک３ دنيا دارکاهخرقه پوشو په خرقه ک３ دى موندلى        

  

  خاني الړه
  . ３ کول４３روخت زړې قص３ ５په مو！رک３ سپاره وو، يو خانزاده غوندې س７ى هم په مو！ر ک３ ناست ؤ، دت

  .پخوا مو！رونه نه و، مون８ به په اسونو سواره وو، نوکرانو به موپه مخک３ من６ې وهل３: هغه ويل
  .ژندل کيده عام او خاص يو رن／ه نه ؤ５ او د آب س７ى پهغه وخت خان او غريب معلوم ؤ، خانزاده

  . ８ي او نوکر د بادار له ＇ن／ه ناست وياوس هرس７ى په مو！ر ک３ سپر４
  .چ３ مو！رونه راغله اوغريبان پک３ سپاره شوه، خاني الړه او باداري ب３ رونقه شوه

  .و غريبان په مو！رو ک３ سپاره شوه الړه ＄که چ３ خواران اىره اوږده وه خو دمطلب ！کى داو، چ３ خان４دخان قصه ډ
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  يوازې
 . رو －２و خلکو ک３ ننوتم４ماشومان، ＄وانان، سپين ږيري د پسرلي ميل３ ته روان ؤ، زه هم له دوئ سره والړم او په ډ

  .  حسابه مخلوق راغون６ؤ３＋ودو ＄اى نه ؤ اوب４هلته دپ＋３ دا
  !ره شته３ که ＇وک درس８４م چاله مانه پو＊تنه وړک７ه چ３ ته يوازې ５نه پوه

  .زه يوازې يم: ما وويل
رو －２ـو خلکـو کـ３ هـم سـ７ى ＄انتـه يـوازې        وم او داراته معلومه شوه چ３ په ډ４ـ  همدغه وخت زه د يوازې په معن３ پوه ش        

  . ويلى شي
 

  فاتح
  . ３ ＇و ＄له زورور جن／ونه وک７ه４رو ل＋کروسره ＊ارته راغى، د＊ار له خلکو سره ４ر قوت او ډسکندرله ډ４

رو ４ـ ３ شوې، ډيرې ککـرۍ لـه پـ＋و النـدې شـوې، وروسـته لـه ډ           ３ تو４ رې وين ４ډ. ر خلک ووژل شوه   ４ډله دواړو خواوو نه     
  .＋ودې او دلوى فاتح په حيث ＊ارته ننوت５ج／７و هغه  دم７و په سرونو  پ＋３ ک

ر په قهرو، ده غو＊تل چ３ ＊ار لوټ ک７ي او قتل عام جوړ ک７ي، م／ر داکـار ده ونـشو کـ７ى ＄کـه چـ３ پـه ＊ـار کـ３         ４دى ډ 
  . چ３ ده ورسره مقابله نشوه کوالى  موجود ويوپ قوت

  . ３ زړه بايلود ３４ ستر－３ ون＋ت３ او په يو＄ل ليدو４غله ５رې ＊کل３ پ４دى چ３ ＊ارته ننوت په يوې ډ
ل ！ـول قـوت او قـدرت سـره ＄ـان دغـ３        ＄کـه ده هـم لـه خپـ     ＇وک چ３ ب３ زړه شي هغه بيا جن， او ج／７ه نشي کولى،      

  . غل３ ته وسپارهپ５
３ د＊ـار د خلکـو    او دخپل３ معشوق３ د خو＊３  لپاره ４عشق او مين３ په پنجوک３ －ير شو، بل راز شو    دغه لوى فاتح چ３ د    

  .خدمت ته مال وت７له
  . دغه وخت دامعلومه شوه چ３ دى فاتح نه و فاتح بل ＇وک ؤ

لکو ر زور اوقوت خپل ＄ان يوه قوت او قدرت ته سپاري چ３ له سلطان او شهنشاه نه دخ４دى په دې نه پوهيده چ３ په ډ
  .خدمت／ار جوړوي

 هم په تعظيم او احتـرام سـر   ىپه ر＊تيا چ３ دعشق  مقام ته رسيدل هم ＇ه اسانه کارنه دى او د＊کال په دربا رک３ پادشاه       
  . ！ي＂وي

  . ８دي８４ي او قهر وغضب خپل ＄اى مين３ او محبت ته پراو سکندر هم په يوه نظر بل راز ک５هلته محمود داياز تابع دى، 

  

  لباس
  

  .ر＊ه －ن６ل کالي ي３ ډ３４ ＊ايسته و او４اط ؤ، م／ر کار بدرن／ه خي
ر＊ـه خيـاط دى، دده پـه شـان لبـاس      ４دفيشن خاوندانو خپل３ دريش９ په بل چانه جوړول３، هر چا به ويل چ３ فالنکى ډ 

  .بل ＇وک نشي جوړولى
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３ خوى هم ه ４يعن３ ＇ومره چ３ دده ＇５ره سپ９ وه هغو مر.  وىر غرور او تند خوى پيداک４７دغه هنر په دغه س７ي ک３ ډ
ده ＄که چ請 ３فت اوهنر ５سپى و م／ر دغو  دوو سپو دچامخه نشوه نيولى او دخلکو هجوم په ده باندې ورځ په ورځ زيات             

  . په ده باندې د＊ه خياط نوم اي＋ى ؤ
که داس７ى له دغ３ ناشولت３ ＇يرې اوخپل بدعادت سره ＊ه خياط نه واى له ده نه به بدبخته انسان بل نـه و، يـا بـه دى              

３ بل رازؤ، يعنى ＊ه خياط به نه و ＊ه س７ى به و ، م／ر اوس د ４ وخت د＊ه  سلوک او ＊ه خوى خاوند و او سيرت به  هغه
ره ＊ه پرده غوړول３  ده ＄که هر چاته ３４ ډ５ره ４ده هنر او كما ل ＊ه خوى ته ضرورت نلري او د ده په بد خوى اوبده ＇

  .＊ه ＊کاري اوهر＇وک ورته په قدر او عزت －وري
  .رو ＊کلو د قد او اندام اندازه اخلي４ر ＊کلي شا－ردان دده الس الندې ک７ه او دډت ډ４فن او請نع

لکـو پـه نظـر    ８ي ＄که دغه س７ى دخ５ر＊ه پوه ک７م چ３ دانسان حقيقت په 請نعت اوهنر پ＂        زه دغه خياط په دې حقيقت ډ４      
  پلو النـدې پـ وي   هماغه شان چ３ يو بدرن／ه مخ له ＊ايسته   . ３ دزړه ساتلو کو＊（ کوي    ک３ محبوب دى اوهر＇وک ４    

３ حقيقت تـه نـه －ـوري کـار او     ４او دهر چانظر ＄انته را کاږي دا خياط هم د＊ه لباس په جوړولوک３ پ دى چ３ ＇وک            
  .３ －وري４لياقت ته 

  .  اثرلري چ３ بد＊ه کولى شيه８ده، جوړول ي３ هم دغومر４د＊ه لباس اغوستل خوپه ＄اى پر
３ ＊ايست هم پ＂اوه او د ＊کال مخه ي３ نيوله خو وروسـته  ４ چ３ پخوالباس  په لوم７ى وخت ک３ د＄ان پ＂ولولپاره جوړ شو     

  . نه واخيستل شوه４ر ک７او دتاؤس د ب２و کار تر５پخپله دومره ＊کلى شو چ３ دانسان ا請لي او حقيقي ＊ايست ي３ له هرچا ه
توب چ３ دانـسان  ر زيات او＇و رازه دي، چ３ ＄ينو ته مون８ دلباس په نظرنه －ورو هغه ＊ايست او ＊کلي４دانسان لباسونه ډ 

ر ４ـ３ قيمـت ډ４ـ   ８ي او له انـسان نـه   ５ر ج， نرخ خر＇４په ＇يره ک３ وينئ له يوه لباس نه زيات قيمت نلري که ＇ه هم په ډ            
  . لوړ شوى دى

  اچـولى په دغه قيمتي لباس ک３ هم دانسان عيبونه پ دي او ستارالعيوب دا ＊کل３ پرده د ستر لپـاره دانـسان پـه معـايبو             
  .ده

８و ５ر ＊کلي په نظر را＄ي مون８ پرې زړونه بايلو اوعشق ور سره لرو م／ر په دې نه پـوه ４ خوبان وايو او ډ    هغه چ３ مون８ ورته   
چ３ ＇ومره بد خويونه اونا کاره عادتونـه پـه دغـه ＊ـکليتوب کـ３ پـ دي کـه داخـوى اوعـادات پـه بـل چـاک３ وي ډ４ـر                            

دليلىٰ سپى دمجنون په نظرک３ ＊اغلى بدورته －ورو م／ر دلته د請ورت ＊ايست دسيرت عيب پ ک７ى او په همدغه وجه      
  . دهمدې المله دمعشوقو جفا له وفانه ＊ايسته ده او د＊کلو ظلم اوستم دظالمانو ظلم غوندې بدرن／ه نه دى. دى

مون８ عالوه په دغو ظاهري لباسونو معنوي لباسو نه هم ＄انته پيداک７ي دي چ３ يوله بله پک３ ＄ان پ＂وو او په دغه وسـيله              
  .   او هو＊يارانو نه هم پ ساتلى شوحقيقت له پوهانو

  .８ي４امه يادنددغه لباس نوم پوهه او هو＊ياري ده چ３ د علم او معرفت په 
８ي دهغـه عيبونـه دعلـم او پـوه３ دپـردې النـدې پـ        ون８ په نظر ک３ عالم فيلسوف يا اد４ب او هنرمند معلوم５ هغه چ３ زم  

  . ８ي５ کما ل  معلومر ＊ه وينو اونقص راته３４ ډ３４ ＊ه نه وينو يا４دي چ３ مون８ 
 دفصاحت او بالغت خاوندان هم له ډ４رو عيبونو ئى＇ن／ه چ３ فصاحت اوبال غت کله حق ناحقه کوي او غلط 請حيح ＊         

  . ３ رانه پ دى４سره زمون８ په نظر ＊اغلي ＊کاري او ا請لي حقيقت 
３ ا請ـلي  ４ـ پ دي چـ３ مـون８   رو ＊کلو او＊ايستو پردو ترشا ４دجما ل اوکما ل خاوندان او دعلم اومعنى 請احبان د ډ   ! هو

  . ب２ه نه شو ليدلى
  . ندان خپله بدي هم نيکي ＊ودلى شي اودبل ن５کي بدرن／ولى شيودمنطق اوبيان خا

  . ددې عصر سحر او جادو په دغه ډول زمون８ په ستر－و اونظر لوب３ کوي
  . سحر سره مخامخ شيډ４ر وخت په کاردى چ３ انسان طلسم هم مات ک７ي او حقيقت ته ورسي８ي ياله يوبل طلسم اوبل 
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３ په وينا اوخبرو ک３ －ورو که ډ４ر وړاندې الړشو نـو کـاراو هنـر     ４مون８ اوس انسان نه وينو ياد انسان رن， ا و請ورت وينو يا    
  . ３ ووينو４

دانسان حقيقت 請ورت نه دى، پوهه  نه ده، فصاحت اوبال غت نه دى، په کاراو 請نعت ک３ هم دانسان فطرت او نفسي    
  . شي ليداىکيفيات ＇وک نه 

  .دا！ول شيان دانساني حقيقت دپ＂ولو او＊ه ＊ودلو رن， رن， لباسونه او حجابونه دي
  . ３ په مخ پرت３ دي４رې پردې ４د انسان غرايز او خويونه دانسان ا請لي حقيقت دى چ３ ډ

يـاهم بايـد   انسان پس له م７ين３ په قبر ک３ هم ب３ پردې نه شي اوس５دلى او چ５رته چ３ دى نه ＄ان ويني اونه بـل وينـي ب             
３ بـ３ پـردې    ک３ دى چ３ ب３ پردې نه شـي او ＇ـوک ４ـ   په کفن ک３ پ وي ＄که چ３ د ده ！ول عزت او حرمت په دې           

  . ونه ويني
３ هم ديوه داسـ３ پـ   ３４ شيطنت پ دى او سخاوت هغه انسان چ３ په عبادت ک３ ３４ ريا پ＂ه ده، په هو＊يارۍ ک３ ４           

  .ري هغه تر قيامته له نورونه ＄ان پ＂ولى شيتجارت نوم دى چ３ له －مرکي محصوالتونه هم معافيت ل
  .３ له مخه لرې ک７ييستر لکه د ＊％و حجاب او حيا هغه شى نه دى چي دمدنيت او تجدد شما ل  دا

  . ر ب３ پردې خلک هم ډ４ر ！ين， دي４په دغه ستر ډ
رت لتــه هــم دانــسان ســير هــوس لــري ه شــوي دي اوخلــک د請ــورت بربنــ６ولو  ډ４ــرې ل２ــدې４ــن جــام３ ډ５رتــه چــ３ دتــچ

  . رو پردوک３ پ دىاوحقيقت په ډ４
 او انسان ورتـه لـه   ئىرې حيانه خپل خاوند ته هم ＄ان پوره نه ＊４په انسان ک３ ＄ين３ داس３ ضعيف３ جنب３ شته چ３ له ډ          

روي اوخپلـو عيبونـو تـه داسـ３     ５ـ ره خجالته سم نه شي کتلى، همدغه سـبب دى چـ３ هـر ＇ـوک خپـل ＄ينـ３ شـيان ه                ４ډ
  . ３ －مان بل رازشي اوخپل شعور هم وغولوي４پل ＄ان ا請الحي رن／ونه ورکوي چ３ په خ

نن دانسان ＇５ره تلويزون ک３ له ډ４ر لرې ＄ايه ＊کاري م／ر دانـسان معنـوي ＇５ـره او بـاطنى تـصوير دومـره پـ دى چـ３              
＊ه ويـل هغـه ＄ـان ＊ـه     س７ى په خپله خپل ＄ان پوره نه شي ليداى بلکه خپل عکس د نورو په نظرک３ ويني، که چاته چا         

  .８ي که ＇ه هم يوسف يا سقراط وي له بدوخلکو سره په زندان ک３ لو８４ي که خلکو ＇وک بدو－ا１هشحال５－２ي او خو
８ي اوخپل ＄ان بل شان ５ ＄انونه ورک، دمتملقينو په منطق، دستا يو نکو په ستاينو،رو خلکو نه４ همدغه وجه ده چ３ له ډ

  .ويني
ي او ډاک＂ـران ورتـه وايـي چـ３ ډ４ـر ＊ـه يـ３ او هـ５＆         دهمدغ３ اغ５زې په سبب اوس د ＄ينو رن％ورانو عالج پـه خبـرو کـو              

  .مرض درک３ نشته يعن３ دغه د دروغو شاهدي ناروغه هم ＊ه کولى شي او يوطبي عالج －ر＄يدلى دى
５ژندلو ک３ دومره سودايي شوى يـم چـ３ دغـه تميزرانـه ورک      ＊ه او بدشته م／ر د＊و او بدو په پزه دا منم چ３ په دنياک３     

  .غوندې دى
ر ＊ه بد－２واو هغـه بدشـي، ＄كـه چـ３ زمـون８      ４يا ډ. رو کسانو ته په دروغو ＊ه ووا４و اوهغه ＊ه شي      ８４ ډ کيداى شي چ３ مون   

نه دحقايقو، مون８ هغه چاته ＊ه وايو چ３ زمـون８ پـه ذهـن اونظـر کـ３ ＊ـه وي نـه               ＊ه اوبد زمون８ دتصور اوتفکر نومونه دي      
  . ３ حقيقت ＊ه وي４داچ３ په خارج ک３ ＊ه وي يا 

اله پخواهم د＊و او بدو په نامه ＄ين３ شيان له ＄ينو نـه ＊ـه －２ـل او اوس هـم ＊ـه اوبـد يـوراز نـه                  مون８ ＇وسوه او ＇وزره ک    
  .－２و، ＊ايي چ３ بد＊ه و －２و او ＊و ته بدووايو، اوپه همدغس３ تميز＄ان له ب３ تميزۍ نه وژغورو

و خلکو راته ＄انونه  م／ر ＄ين３ مظالم راته دعدالت په ＇ير ＊ودل شويدي اوډ４رو بد مون８ ظلم بد－２و او عدالت خو＊وو،
، يعنـ３ منطـق او اسـتدالل، ريـا او تزويـر شـعر او ادب، عقـل او فلـسف３، عـرف او عـادت، سياسـت او                ى د ى＊ه ＊ـکاره کـ７    

  .ى دى３ هر راز لوب３ ک７ى يو او زمون８ په شعور اواحساس ４تمدن کله له سم３ الرې نه اړول
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 ىمقان اوساده －ان خداى له دغس３ سترو گناهونو نه ساتلداکار هر کله اوهر چ５رته پوهانو او دهنر خاوندانو ک７يدى اح
  .ىد

  .كه مون８ د ＊ارونو او مدني دنيا نه په ＇ن， شو او ناپوهانو ته ورشو هغوى خپل ＄انونه دومره نه دي پ ک７ي
  . لکه دمتمدنو خلکو  م５رمن３ىدهغوى اغراض او مطالب دومره لوڅ د

  . ر غدر او خيانت نه کوي４ او ژب３ ي３ له زړونو سره ډ هغوى دحقايقو په پ＂ولوک３ ډ４ره ل８ه برخه لري
  . ئى، －ناه او تعدي، ظلم او رحم ＄ان بل رازنه ＊ىهلته دوستى او د＊من

  . ره الره نه لري４ريا او ！／ى دهغوئ کاله ته ډ
  . هلته د請داقت ＄اى سياست نه دى نيولى

   .ر ساده لباس ک３ ژوند کوي４ر لباسي خلک نه دي او په ډهلته خلک ډ４

  
  ***خيرات 

  

  .３ ډ４ر پسونه، غوايان او چر－ان حالل شوهو او په بدر－ه ک３ ４ډ４ر غ س７ى م７ و
  .３ درلودرات و، چ３ دشاهانه ميلمستيا رن， ４داخيرات ډ４ر لوى او زورور خي

و هر رن， دخيرات دانتظام لپاره ډ４رخلک مقرر وو، او ډ４رو ＊و اشپزانو پخلى کاوه  دخداى درضا لپاره راز  راز نعمتونه ا
 هغه چ３ په －７نديو －اډو ک３ راغلل  .خلک لکه م５لمانه په ！ک＂ونو راوبلل شوه او دهر چا ＄اى معلوم و. طعامونه تيار شوه

  . دننه قصر ته ننوتل
  . مامورين او ميرزايان －و＊３ ناست ؤ. دخانانو او ملکانو لپاره ب５ل ＄اى و

  . دسودا－رو او زميندارو لپاره بل ＄اى جوړ شوى و
  . چاته دهغه په اندازه برابره ډوډۍ راتله هر

  . دهر چا درجه اومرتبه معلومه وه
  . دعاموو－７و لپاره غ＂３ وريج３ وې او له معتبرونه ب５ل ناست وو

＄ين３  خواران او فقيران که ＇ه هم وږي پاته شوه او چا هلته پرې ن＋ودل، م／ر دآب او عزت خلک په ډ４ر ＊ه شان عـذر        
  .  عزت پوره  وشوشوه او دزورورو قدر او

  . رې پيس３ پک３ ول／５دې４ر زورور خيرات وو، ډ４او  هرچا به ويل چ３ ډ !ره وخته ک５دل３ ترډ４ددې خيرات قص３
  . افسوس چ３ زمون８  برخه پک３ نه وه او مون８ هلته چاپرې ن＋ودو: هلته يو ړوند اويوشل ناست ؤ ،  هغوى وويل
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  دزيارت ډيوې
  

ر ينو ډيوو ک３ ت５ل اچول او ډيـوې   ＄ينو به په خاو ３ بلول４،３ ته راتلل او شمع به   دجمع３ مبارکه شپه وه، خلک زيارت     
  . ３ ل／ول３، په زيارت ک３ ډ４رې ډيوې  رو＊انه شوې او خلک ب５رته خپلو کورونو ته الړل４

انو  پاته نه شو ه او ډيوې ！ول３ دزيارت په اروا بل３ وې، زه چ３ کور او کلـي تـه راغلـم پـه کلـي کـ３ دغريبـ        هلته ه５）وک 
  .  هغوى ت５ل نه درلوده ، ＄که په تورتم ک３ ناست وو کورونه تياره وو،

دغريبـانو پـه   !  هـو  .＇وک چ３ په ثواب پس３ －ر＄５ده  ！ولو د زيارت ډيوې ول／ول３ او دخوارانو غريبانو له حاله نا خبره ؤ             
  . کورونو ک３ تياره وه  ＄که چانه ليدل

  . په دوئ باندې يوازې دخداى نظر و اوبس
  . ډيوې دې خداى ول／وي مون８ به د زيارت ډيوې بلووددوئ 

  

  دمزارلوحه
  

 به －ر＄５دمه او دخداى په نامه به م３ ＇ه غو＊تل چـا بـه يـو مـو！ى نـا پاکـه غلـه راکـ７ه  او چابـه                  ى په کل  کورپه کوراو کلى  
  .سوې  ډوډۍ راکوله

  . ډ４رو کورونو به جواب راکاوه او ＄ينو به په دروازوک３ هم نه پر４＋ودم
  . ＄３ ديوه اوبل له در－اه نه وږى او ب５نوا راغلم ＇و ور

نه م３ زړه بدشو، دنيا ته م３ په کرکه وکتل خداى ته م３ رجوع وک７ه اوپه دغ３ کو！ن９  له ！ولو خلکو. ه５چا ه５＆ رانک７ه
  .ک３ پر４وتم) قبر( 

  . ３ په دروازه ک３ چانه پر４＋ودم اوس ماته الس په نامه والړوي له مانه ＇ه غواړي４هغه چ３ زه به 
  . زما په نامه زما کو！ن９ ته هر＇ه راوړي او دخداى په نامه خوارانو او غريبانو ته سوې م７ۍ هم نه ورکوي

  

  لياقت

  . دغه مد４ر د وزارت لياقت لري او هغه وزير ب３ لياقته لوړ مقام ته ختلى دى: يوه ويل
  . زما مل／رى په دې خبره هماغومره خوشحاله شو لکه زه چ３ خپه شوم

  .ياقت بايد دومره ب３ قدره نه شيما ويل ل
 دترق９ او لوړ تيا لوى دليـل همدغـه دى چـ３ لياقـت پکـ３ ډ４ـر قيمـت ونـه لـري، چ５رتـه چـ３ علـم                    تهغه ويل ديو مملک   

کولى او دلــوړو شــهادتنا مــو  پوهــان ＄ــان تــه کــاراو ډوډۍ نــه شــي پ５ــدا اوپوهــه ډ４ــره ترقــي وکــ７ي هلتــه بيــا ډاک＂ــران او  
  . ５رته ！５پر او －ازرې خر＇ويخاوندان يا وز－ار －ر＄ي يا چ
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ار ک３ زمـون８ لـه رئـيس  زراعـت نـه      په مترقي ه５وادونوک３ يو پليس او ډريور هم لوړ تعليم لري او يو دهقان دکره３２ په ک              
ر پوه معلوم８５ي، دلته چ３ لياقت ډ４ر ل８ دى او له ل８و خلکوسره دى، نو يو س７ى په ل８ غوندې پوهه خـداى نظـر خـان       ډ４

ه يـوه عـالي   وخ５ژي، زه په دې ارماند يم چ３ زمون８ ه５واد ک３ هم لياقت ډ４ر ارزانه شي  اوله خارج ن     شي او لوړ مقام ته      
  . ر قيمت ونه لريشهادتنامه راوړل ＇ه ډ４

  .＂ه رتبه کار وک７ي５ره ！س７ى د  وزارت لياقت ولري او په ډ４زه به هغه وخت ډ４ر خوښ يم چ３ يو
ده،  ＇ه ويلو موقع ډ４ـره لـ８ه پ５داک５ـ   ３ خبره وچوله، ماته د  ４ خوله ک３     د خبر وپه چل ډ４ر ＊ه پوه５ده او دبل         ىزما مل／ر 

  : هغه ته ما ايله همدغومره وويل
ق کسان رته ل８دي او الي５زه پدې نه يم خوابدى چ３ يو مدير د وزارت لياقت لري او وزيرنه دى ＄که چ３ وزارتونه هر چ

 ８ي م／ر دابله خبره که ر＊ـتيا وي چـ３ يوسـ７ى بـ３    ５روي چ３ هريوه ته مديريت هم ونه رسبايد په هر＄اى ک３ دومره ډ４   
رې خوابدۍ ارزي او دلياقت په دغس３ ب３ پتـ９ پـه سـرو سـتر－و ژړل پـه کـاردى، کـه              لياقت لوړ مقام ته ختلى دى په ډ４       

رې ددنيا ！ول کارونه داليقو خلکو په الس ک３ وي او＄ين３ اليق او وړکسان وز－ارپاته شـي يادهقـاني وکـ７ي ＇ـه بـده                  ５چ
  . هخبره نه د

３ ＄که چـ３ سياسـي او اداري لياقـت لکـه د بـوډى ！ـا ل مختلـف رن／ونـه            ８５م چ３ ته لياقت ＇ه ته وا４      هغه ويل زه نه پوه    
  . هوايي نمايش  ورته ويلى شو لري او يو

دالياقت لکه علمي اوفني لياقت يو！اکلى اومعين شکل نلري چ３ هروخت او هرکله هرچاته يوشـان ＊ـکاره شـي او ！ـول                     
  .ظر و－وريورته په يوه ن

غـه ！ـول   سياسي او  اداري لياقت، اخالقي او روحي لياقت يوله بله فـرق لـري او د   ته دا ومنه چ３ علمي او  فني لياقت،    
  . ８ي５ر ل８ جمع کلياقتونه په يوه س７ي ک３ ډ４

اقـت  نـه علمـي اوفنـي لي   ４دا ＊ه کارنه دى چ３ مون８ لـه هرسياسـي او اداري شـخص نـه داخالقـي لـوړ تيـا انتظـار ولـرو ياتر                
  . وغواړو

 او＇ه چـ３ ＄انتـه روا－２ـي    خلکو ته ＄ان اوجهان په بل راز و＊ئى لياقت دادى چ３ ىديوه سياستمدار او  اداره چي س７    
３ ناروا و－２ي، يعن３ په خپله هره شپه قمار ووهي او نـورو جوار－روتـه سـزا ورکـ７ي، دى د بـزم پـه مجلـس              ４ه  د نورو دپار  

  . ور ودرويک３ هر＇ه وک７ي، اوپه نورو باندې ！ين， ！ک
３ واچـوي، ده پـه کـوم    وته الزمـه هـدايات ورکـ７ي اوپـه کـار４       پخپله نه انجينروي او نه مهندس، م／ـر علمـي اوفنـي کـسان             

مکتب يامدرسه ک３ ＇ه نه وي لوستى م／ـر د＊ـوو ن％يـو امتحانونـه واخلـي او ＊ـوونکوته دعلـم اومعـارف پـه بـاب －＂ـورې                        
  . ويناوې وک７ي

تـه هدايتونـه   ３ ما４ـ ３ خپل لوى لوى آمران وليدل چ３ دمطبوعاتي چارو پـه بـاب   ده ويل ما دخپل ماموريت په وخت ک      
 －ـستر پـه ＄ـاى    لت３ پخپلو رسـمي نطقونـو کـ３ دعـدا    ４ليکله، داخترنوپه ورځ به   ) مطبوعاطي( ３  راکول م／ر دغه کلمه ４    

م／ـر دکيفيـت    يات ور ز４ چ３ يوه ورځ چا د ده دپاره ميلمستيا ك７ې وه چ３ هر ＇ه ډ        ى م３ په ياد د    ه ＊ .رعيت －ستر ويل３  
３ مـزه  تاين３ وړده م／ر دکيفيت په  لحاظ ４نه و، هلته ４وه مدير وويل داميلمستيا د کميت په لحاظ دس ３ خوند ４په لحاظ   

) کميت نگو کثـرت بگـو  : ( ده هغه ته وويل چ３م／ر دکم اوکيف په معنى ＊ه نه پوه５رلوى کاردار و ４زمون８ امرچ３ ډ   .نشته
ر احتيـاج نلـري، دوئ پخپـل قـوت لـوړ مقـام تـه        داري اوسياسـي اشـخاص علـم تـه ډ４ـ        ازه دغه وخت پدې پوه شوم چ３        

  . ره په کار ده４رسيدلى شي او پوهه دالس الندې خلکو دپاره ډ
ماته دامعلومه شوه چ３ علم عادي لياقت دى او قوت دفوق العاده لياقت نوم دى، په  فـوق العـاده ليـاقتونو کـ３ ＄ينـ３                  

 هر＇وک ي３ نشي ليدى اوبال تشبه له سحر اوساحرۍ سره شباهت لري چ３ زرن／ي، چا هغه لياقتونه هم داخل دي چ３
  . ８ي اود چانس اوتصادف برخه پک３ زياته ده５الکي خو دنما يي اوعوام فريبي ورته ويل ک
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کوم قوت اوقدرت چ３ داداري اوسياسي کسانو په برخه رسيدلى دى  هغه د يوه روحي تاثيرپه وجه دفوق العاده لياقت 
  . ８ي５ر معمولي لياقتونه فوق العاده معلوم４ن， پيداکوي اودجالل او عظمت په ر１ا ک３ ډر

پـه  او ه هـر وخـت   پـ ８و نولياقت اوکفايت د زور اوقوت دوهم نـوم دى اوعلمـي يـا فنـي لياقـت            ５که ＊ه فکر وک７و او ونه غول      
  . هر＄اى ک３ دقوت اوقدرت تابع دى

الس النــدې بـه وي اوسـقراط بــه پـه زنــدان کـ３ دزهــرو کنـ６ول پــه      افالطـون او ارسـطوکه پــه هر＄ـاى کــ３ وي دسـکندر     
  . سراړوى

 پـه کثـرت لـوړ مقامونـه نيـسي هغـه پـه علمـي لحـاظ                دنياک３ دديموکراس９ پـه اسـاس دآراء       هغه کسان چ３ اوس په مدني     
م／رپه يـوه  ＇ه تفوق نلري  نه ي３ لياقت ＊کته وي په اخالقي لحاظ هم دوئ په نورو       لوړخلک نه وي بلک３ له ＄ينو  نورو       

  . ساحرانه قوت له خپلو حريفانونه ميدان وړي او په ＄ينو پ＂و وسايلو ياغولونکوشيانو عمومي توجه ＄انته را－رزوي
ر ＄لـه دخلکـو دغولولـو او＄ـان بـل      ４داد منلو خبره ده چ３ ＄ان دخلکو په ستر－و ک３ ＊ه ＊ودل اولوړ مقام ته رسيدل ډ           

８ي او په اخالقي فضايلو ５يوه حقيقي لياقت په مرسته يوه عالي مقام ته رسر ل８ کسان دي چ３ د４راز ＊ودلو نتيجه وي او ډ
  . په عالم ک３ محبوبيت پيداکوي

  : يلم دخپل علمي تحقيق په ر１ا ک３ وائيوا جتماعي عا
هغه ＇وک چ３ په ر＊تيا له ！ولو اجتماعي عيبونـو يعنـ３ لـه خـود پرسـت９ لـه تعـصب، لـه خطـا کـارۍ اولـه ريـا او دروغونـه                   

  .له اجتماع سره به ه５）کله موافقت ونشي ک７ى اوهر －وره به انزو اختيار ک７يخالص وي 
داکوي اوداسـ３ مثـا ل   ５ـ زه لري بلـه قيافـه پ  ر＊تيا و－２و نو هغه لياقت چ３ خلک ３４ خو＊وي اوپه خلکو اغ５که دغه خبره  

  .لري لکه چ３ يو بدرن／ه مخ په ډول اوسين／ار＊ايسته و＊ودل شي
８ي او＄ين３ ＊ايسته مخونه چ３ دحيا اوعفت په پـرده  ５ه مخونه خلکو ته ＊ه ＊کاره ک  همدغه سبب دى چ３ ＄ين３ بدرن／     

  . ک３ پ دي دچاتوجه نه جلبوي
  . ر لرې ＄ايه نظر جلبوي م／ر ه５＆ پک３ نه وي او ب３ له نموده نور ＇ه نلري４لياقت کله لکه يو لوړ برج له ډ

  . ３ نه وينيه کن６واله －نجونه پک３ وي او ＇وک ４کله لکه وران
  . ８م چ３ هرلياقت ＊اغلى نه دى５ر مختلف اومتضاد لياقتونه ليدلي دي او پوه  راز ډ４دغهما
＄کـه پـه    هم لياقت بولي چ３ س７ى قلپه روپ９ په بازارک３ وچلوي اوپه يوه روپ９ ددوو  روپو ما ل واخلي،              رخلک دا ډ４

هر ＇ـومره قيمتـي وي ارزانـه او بـ３ قيمتـه      ر ＄له راته دغه متاع لکه دغال ما ل که ４ره ＊ه عقيده نلرم او ډ４ لياقت باندى ډ  
  . ８ي５معلوم
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  ***کوچنيان
  

ي ئ８م چ３ مون８ ول３ کوچنيانو ته په کوچني نظر －ورو، يعن３ ول３ ＄انونه لوى －２ـو او دوى کـوچني بولـو؟ ＊ـا        ５زه نه پوه  
 ر＊ـتيا تراوسـه   چ３ په دې خبره زه ساده غوندې ＊کاره شم او زما دغه خبره د کوچنيانو خبره وي،م／ر ＇ه وك７م ؟ زه په        

 دعواکـوي او ＄انونـه لـوى    ى＊ه نه يم پوه شوى، چ３ لوى ＇وک دى او کوچنى ＇وک دى؟ ＄ين３ کسان چ３ دلويوال      
  .  او واړه په نظررا＄يى－２ي ماته کوچن

  . ي چ３ ددې سبب همداوي چ３ زه په خپله کوچنى يم＊ائ
８ي، ددنيـا لکونـه او   ５ـ ته يـو ！يکلـى ＊ـکاره ک   ر لوى نه وي او لمر او سپوږم９ ور        ４ ماشوم ＄مکه اواسمان هم ډ     ىديو کوچن 

پاتــه شــوه دابلــه خبــره چــ３ . ک７وړونــه هــم دماشــومانوپه نظرکــ３ لــه ＇وشــلونه زيــات نــه دي او هر＇ــه کــم پــه نظــر ور＄ــي
 .８ي５ او زه ＇له هغه چاته په لويوالى قايل  يم چ３ نوروتـه واړه معلـوم  ى دىکوچنيان زما په نظرک３ خداى ول３ لوى ک７ 

په ) ستاسو په ا請طالح ( نه ده زه په ماشومانو ك３ ＄ين３ داس３ لوى خويونه اوستر 請فتونه و４نم چ３ هغه     دا هم ب３ دليله   
８ي دخپلـ３ کينـ３ اوبغـض پـه مقابـل      ５ي لري او ＄انونه ورته لوى او زورور معلوم  هغه کسان چ３ لوئ   .  لويانو ک３ نشته  رو  ４ډ

  . ى دىر کمزور４ک３ ډ
ر زورور ４ په زورورو باندې قهر او غضب ډ.مو په خپلو غليمانو رحم نه شو کولىکه زه اوته هر＇ومره  لوى شو او قوت  ومو

３ محـوه کـولى شـي اويـوه       ４ـ ر ژرک３ کله کله عناد اوکينـه پيداشـي ډ４ـ     وي م／ر ماشومان دغه رازنه دي، ددوى په زړونو          
  . ３ ورسره من／ول３ ل／ول３ چاسره مينه کوي چ３ يوساعت دمخه ４به وروسته له هغه５ش

  . ر کمزوري دي４رواړه اوډ４ خلک دخپل قهر اوغضب په مقابل ک３ ډىيان نه شي کولى، لوداکار لو
  . دا زور اوقوت دکوچنيانو په برخه رسيدلى دى، چ３ دحسداوعناد اورم７ک７ي او داجهنم په －لزاربدل کاندي

 حـواد ثـو ډ４ـره زوروره    ددنيا لوى لوى غمونه او مصيبتونه چـ３ دلويـانو مـال مـاتوي پـه کوچنيـانو ډ４ـر تـسلط نـه لـري اود               
  . نه شي وړلىل９ ددوى له شون６و خندا او خوشحالىسي

 تــصور او تخيــل لــه دوزخ نــه فــردوس ى دوئ پــه  همدغــه ج／７کــ３ خپــل کاغــذي پتن／ــان پــه هواکــوي او خانــدي، ددو
  . جوړولى شي او مون８ په جنت ک３ هم له مارانو او ل７مانونه نه شو خال５請دى

ر＇ـه  ４ په ډ４ـر لـ８ شـي اخيـستلى شـي م／رلويـان پـه ډ       ８ي يعن３ ډ４ره زياته خوشحا لىخوشحال５ر ل８ ＇ه ډ４ر زيات ４دوى په ډ 
  .８ي５هغومره نه خوشحال

  . په دې سودا دوى له هرچانه ＊ه پوه５دلي دي او نورپک３ غول５دلي دي
مـاع   داجت. دکوچنيانو په زړه ک３ چ３ هر＇ه وي هغه په خوله هم و４لى شي م／ر لويانو ته دغه حق پـوره حا請ـل نـه دى                 

  . اداب  اوقيود، عرف او عادات ا請ول اوقوانين په لويانو حکومت کوي او کوچنيان دعقل له غالم９ نه هم خالص دي
  .داخبره 請حيح ده چ３ انسان او ل په جنت ک３ و، وروسته بيادغه نيم／７ى جهان ته راغى
８ه دماشـوم لپـاره جنـت دى،     دهر ماشوم سرگذشت همدغه دى، ما شومان او کوچنيان ！ول په جنت ک３ دي، دمور غي       

  .، دحيات اوبه همدغه سپين３ پ９ دي چ３ دميندوله تورو پلونو الندې پ＂３ ديى دىدميندو تيونه دشودو ل＋ت
＋نوسره نه دى اشنا، ددنياله غمونو نه داس３ ب３ غمه دى لکـه چـ３ پـه دې دنيـا             ４تر＇وچ３ ماشوم، ماشوم دى او له اند      

  .ک３ بيخ３ نه وي اوپه بل جهان ک３ اوسي
  . ３ وغولوي نو له جنت نه بهر شي او دنيا ته راشي４کله چ３ له دغه معصوميت نه ل８ غوندې لرې شي او شيطان 

  . چ３ دبلوغ اولو４والى عالمه له شيطان سره اشنا ک５دل او غول５دل دى!  اوس پوه شوئ
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  ***ج， برجونه

  . دکال برجونه او د４والونه ډ４رج， و، دکال شاو خوا خندق ډ４ر ژور و
４ر ژورنه شي ＂والى ت７لى و  او دلوړتيا  راز په همدغه کنده ک３ پ و، تر＇و چ３ يو＄اى ډ５غه ج／والى سره دغه ！له د

  .８يدچابرجونه نه ج／５
  . ىد ىيوه لوړ４دل او دبل ！ي＂５دل يوله بله ت７ل د

  . نه وداج， برجونه هرچاله لرې ليدل م／ر دالويه کنده له لرې چانه ل５ده او دنژدې خلکوهم ډ４ر پام ورته 
３ کندې ＇وقدمه هغه خوانه رجونه ويني م／ر ژورې ＇ا－ان３ اولو４ او ج， بىزمون８ ستر－３ له ډ４رلرې ＄ايه لوړ ＇ل

  .وين３
له پ＋و الندې پخه شوه  ددې هسکو د４والو نو او لوړو برجونو خ＂ه له همدغه ！ي ＄ايه اخيستل شو４ده، داخ＂ه د سن６ا

  . ４والونه او برجونه نه لوړ ４دهو و وهله ب３ له د４نه دادتاو ډيرو خلکو په ل
  . ８ي５يوه لوړمقام ته رس５دل دغه راز کارونه په مخک３ لري او ！ي همدغس３ ج／

  . ر ！ي ＄ا４ه شروع ک８５ي３４ له ډ４برجونه دي چ３ سر－ذشت  ددنيا جاه وجالل،عزت او منزلت هماغه لوړ
  .８ي５احترام نه ！ي＂رو خلکو په مخک３ په تعظيم تي نه شي نورسرونه  ورته په ４کوم سرچ３ دډ

  . ８ي４ ورته الس په نامه نه درر هغه چ３ بل ته الس په نامه نه وي والړ نو
  . ３ غواړي３４ يوه ته ورکوي اوله بل نه ４دا هغه پور دى چ３ س７ى 

ر ！ي＂وي په نورو هغه چ３ دخان په مخک３ خپل سر ډ４!  ، نوراشئ دخان نوکران و－ورئى منلئکه داخبره تاس３ نش
  .３ لوړه ده ４ي او درجهباندې تفوق لر

ر ＊ه خدمت ３４ ډ４تران ４ر قدر لري او م５ هغه آس چ３ دارباب دسپرل９ لپاره په کمندک３ والړ دى له نورو آسونونه ډ
  .کوي

  .  نتيجه ده９ دغالمىر ＄له په ذلت －ا！ه شي او بادار４＄ير شو عزت ډ＊ه که مون８ حقيقت ته 
  .  پ＋و الندې کوي او دعزت لپاره عزةالنفس قربانويډ４ر خلک شته چ３ دشخصيت －＂لو لپاره خپل شخصيت له

＇ن／ه چ３ دهقانان غنم په خاوروک３ شيندي او بيا دغنمو درمندونه اخلي، دوى هم عزت او شخصيت له خاورو الندې 
  .３ منتظروي４کوي او ودې ته 

غوندى نه دي، بلکه  په دنيا ک３ ل８ کسان دي چ３ خپل فطري او طبيعي لوړوالى په بل شان ساتي او دلوړو برجونو
  .دغرو له ج／و ＇وکوسره شباهت لري
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  ***حقيقت
  . لکه چ３ ريا په عبادت ک３ وي او شيطنت په هو＊يارۍ ک３

ر پ＂３ کين３ په ４ر محبتونه دي چ３ ډ４ډ. ه ددوست９ په جامه ک３ پته وي او رقابت دمحبت په ＇５ر＊کاريل هم کىد＊من
  . ک３ پ＂３ دي

  .ت ديز４انونه پ ک３ ډ４رنو ون رواحساپه ډ４
  . ددې زمان３ خندا دماشومانو اوساده －انو خندا نه ده چ３ يوازې دمين３ اومحبت له پ＋ته وي

  .  دهىددې وخت ＊２／５ه هم که هر＇ومره ＊کل３ وي عفت او تقوىٰ پک３ نه شته او ډ４ره رسوايي ورسره مل／ر
سره تندر، ږل９ اوس５البونه مل／ري ８ي م／رله دغه باران ５درقيبانو احسان او مهرباني دخلکو په نظرک３ ＄وانمردي معلوم

  . دي
  . ىزه  دد＊منانو مروت عاليجنابي －２م، م／ر 請داقت اومحبت ورته نه شم و４ل

  . لى او په ＄ينو مواردوک３ ورته ډ４ر＊ه ＊ه نومونه هم پيداکومر！خي نه شم ５همدغه سبب دى چ３ زه دروغ او ريا ب
 معلومه ده چ３ قاتالن ！ول يو راز نـه دي، ＄ينـي خپـل رقيـب        ８م چ３ عاليجنابان  خپل رقيبان ＄ن／ه وژني؟ ماته        ５زه پوه 

احسان په زور ＄انته ！ي ک７ې او   چ３ دخپل رقيب سر د３ ＄يني په ！／９ او＄يني په احسان، ته کولى ش په توره وژني،
  . ت５رش３ م／رله رقابت نه نش３ ت５ر４دلىله خپل حقه هم ورته 

رو خلکـو  ډ４.  رقيب وژل او رقابت وژل ډ４رفرق لري８ي５ نه  محوه ک８ي، م／ر رقابت  ５ رقيب محوه ک   ىپه احسان او مهربان   
  . خپل د＊منان م７ه ک７ه، م／ر د＊مني م７ه نه شوه

  . د پهلوان９ په ميدان ک３ يو پهلوان بل ته د مل／ر تيا الس غ％وي او احترام په ＄اى کوي، م／ر ＄ان ورته نه ＇ملوي
  . کولى دانيکي يوازې دضعيفانوکاردىدغه راز احسان  دزور او قوت خاوندان له چاسره نه شي 

  . ３ کوي، عاليجناب به وي، م／ر دخير خاوند نه دى４ي اوستا ينه هغه چ３ خلک ورته سخي وائ
خپلـ３   ３ د４ـ ر کورونـه  ４چ３ －ورې په زور اوجبر جوړه شو４ده او ډ) م５لمستون(  مهمانخانه ىدخان او ملک دالويه او＊کل 

  .ىودان９ لپاره وران کＪ７د
  .６４３ې نه م７وي، بلکه خلق خواروي او وږي کوي ５ دخوارانو او غريبانو －دا راز سخيان

  . کول او دل８و م７ول دىىرو وږ４ډ  حجره چلو ل او م５لمانه پالل په حقيقت ک３ د
 －＂３ نتيجه نه ده که ＇وک پـه ظلـم او زور پـه چـل     ８ي دپاک３ او حالل３ود او سخامعلوم５ دغه اسراف او تبذ４ر چ３ تاته ج      

  . لونه خپل نه ک７ي دغه راز لوى دسترخان نه شي غوړولى ماپردىاوفريب 
 د－يدړانو چل  ８ي له هغه سره ارو مرو يا د ل５وانو قوت مل／رى دى يا５دچاپه کورک３ چ３ هره  ورځ پسونه او چر－ان حالل

  . اوفريب
 تـه  ىوکه ＇وک غواړي چ３ ر＊تيانى سخي او دخير خاوند و－وري نوالړدې شي هغه  دهقان دې و－وري چـ３ يـوه الر         

  . ３ هم همدغه خوراک دى４ او په خپله ى د ش７ومب３ په مخک３ اي＋ى３ سک７ک او４
 او دخپل زيار او زحمت په －＂ـه م５لمـه او مـسافر پـالي پـه سـخاوت نـه دى        ي مالونه په چا باندې نه خور  ＇وک چ３ پردى  

  . مشهور م／ر دخير خاوند ورته ويلى شو
７ي８ي، په ظاهره خودى نوروته ډوډۍ ورکـوي م／ـر پـه حقيقـت کـ３      ３ ډ４ر وږي مغه چ３ خانقاه چلوي او په لن／رک３ ４      ه

  .دى د نورو ډوډۍ خوري
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ژي ر＊ـتيانى فقيـر ويلـى    ５ـ سودا－رونه په تول ک３ درونـد  خ      روغ＂و４＇ه راوړي اوله ډ    ر خلک ډ４ر  ４دغس３ پيراو فقير ته که ډ     
  . ＄که چ３ دده هر＇ه دنورو ما ل وي اوپه خپله ه５＆ نه لري شو

 هغه ＇ه چ３ مون８  .د کرم نتيجه ده ک سخاوت دپردى ما ل  برکت دى دشيخ کرامت هم دنورو ＇ن／ه چ３ دخان او مل
 روان３ او به پاک３ －２و ىمون８ ديوه ل＋ت. ره بده ده３４ ډ４ته په ظاهره ＊ه ＊کاري په حقيقت ک３ ＊ه نه دى او ا請لي ＇５ره 

  . ديپک３ بول３ ک７ي ويورې پليت３ اوبه ورسره －６ې شوي او ډ４رو ＇ار４که ＇ه هم دالرو او د کو＇و ډ
  . ره ＊ه ده چ３ زمون８ ستر－３ دحقيقت دليدو لپاره نه دى پيدا او هروخت ظاهر ته －ورو４ډ

  

   ؟لويه خدايه
  . که زه ＊ه وک７م ته راسره ＊ه کوې که بدوک７م دبدو سزاراکوې

  .په زړه ک３ وي په محبت راته －ورېکه ستا مينه زما 
  .８ي５ كمىكه زه ب３ مين３ شم ستا مهربان

زه چ３ هر＇ه وک７م ته هماغس３ راسره . ８ي چ３ زما په زړه ک３ رحم ويندې هغه وخت ور４با دمحبت بارانو نه په ماستا 
  .کوي

  .دوزخ ته ت， زما د＊ه عمل اوبدعمل نتيجه ده  زما په عمل پورې اړه لري او جنت ته ياى او بد بختىزما ن５کخت
که مون８ ＄انته ونه . نه ک３ و－ورو ستا په باب دغه شان فکر کووزمون８ عقل او فکر همدغه دى،  مون８ چ３ تاته په خپله آئي

  . ３ ４ى－ورو ستا لوى شان ته و－ورو ته زمون８ له خيا ل اوفکر نه ډ４ر لو
  .وينو يالن６وي يا اوږده نيسو او هغه دسرپه ستر－و نه ىمون８ چ３ د＄ان غوندې خلکو لپاره کال

  .８و چ３ ستا ستاينه له مون８ نه پوره نه دهمون８ پوه５
  . ３يو، ته ډ４ر لوى ４مون８ ډ４ر واړه اوکوچني 

  .دا زمون８ کاردى چ３ د＊وپه مقابل ک３ ＊ه وک７و او دبدو په مقابل ک３ بد، که مون８ ＇وک ووهو حاکمان هم مون８  وهي
که . ي８د آب ودانه ＄مکه هم ب３ عوضه نه پر４ر غنم راکوي، او زمون４８که مون８ په ＄مکه ک３ غنم وشيندو اوبه ورک７و ډ

  .نيا ل／ي پالنه او روزنه وک７و خوږه م５وه او يخ سيورى را کويد４وه 
  . ４３س３ ورک７و هر＇ه چ３ وغواړو راوړي يکه سودا－رو ته پ

  . که له يوه ماشوم سره مينه وک７و  له مون８ سره مينه کوي
  . ستا شان له ！ول مخلوق نه ډ４ر او چت دى

  .ستا اراده زمون８ د ارادې تابع نده
  . ８ي５ه نه پيداکستا ك７ه زمون８ د ک７ون

  . ستا محبت زمون８ دمحبت مولود نه دى
  .３ او مون８ مخلوقته خالق ４

  

  ماشومان
  . مون８ ناست وو، ماشومانو زمون８ له ＇ن／ه لوب３ کول３

  . کله به يو له بله ون＋تل چيغ３ به ج／３ شوې ژړا ان／وال به وه
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  . ３ ک７ووگ دومره اوچت شو چ３ په عذاب به ئکله به د خندا شور او ز
３ ه دبل مخ ئ３ کول３، زمون８پام نه و، يوراپا＇５ده هغه به په قهر شو او کن％ل３ به ئوه به چ３ دبل دلوبو شيان －６وډ ک７   ي

  . دې اوله مست９ نه جن， جوړ شو５هغه په مخ  وين３ وبه شوکارې ک７ د
  .８ي５ واړه دي نه پوهىردخي: مون８ و４ل

ماشومان دعمـر او وجـود پـه     . ３ نه ک７و   ه５＆ و－２و او مالمت ئ      طفالنه لوب３   داتقاضا درلوده چ３ دکوچنيانو    زمون８ لويوالى 
  .لحاظ په ر＊تيا له مون８ نه واړه دي م／ر دومره واړه نه لکه مون８ چ３ دخداى په دربار ک３ واړه يو

  . دماشومانو پوهه به له مون８ نه ل８ه وي م／ر زمون８ پوهه دخداى په حضور ک３ ه５＆ نه ده يا ه５＆ ده
  . زمون８ لوب３ هم دوړو غوندې دى.نه ډ４ر واړه يو، او زمون８ پوهه ډ４ره ل８ه دههلته مون８ له ماشومانو 

  . زمون８ خندا اوژړا هماغس３ ده
  . ８و８５ي چ３ واړه يو، او مون８ نه پوه５ماشومان پوه

  .  ته په ډ４ر اميدو－وروىچ３ په دې خبره ډ４ر خوشحاله شو او دلوى خداى لويوال! راشئ
  

  شعر او ادب
  

له دماغ نه علم او فلسفه پيداشـو،  . يدماغ وائ ８ي چ３ يوه ته زړه او بل ته５ر عز４ز معلوم دوه شيه ډ４ دانسان په وجود ک３   
  . له زړه نه شعر او ادب

  .ين دايمان او عقيدې ＄اى ته زړه وائ مسلمانا،اروپايان زړه دعواطف اونفسي احوالو ＄اى －２ي
  . 請بر، رحم، کرم، شجاعت، سخاوت دزړه کار دى

  .ه زړه ک３ ويعشق او مينه پ
  .هام اخلي او له زړه سره کار لريشعرله زړه نه ال

هغه لوى کما ل چ３ دتحول اوتکامل پـه الره کـ３ يـوازې د انـسان پـه برخـه رسـيدلى او نـور ژوي تر４نـه               : ((ياروين وائ د
  . ８ي شجاعت نوعه پرست９ تر４نه تعبير ک５ چ３ په رحم، مروت، کرم،ى عواطف دىمحروم دي  دانسان قلب

  )) بايد دغه عواطف ＊ه  وروزينسان غواړي چ３ له ح５وانيت نه لرې ويكه ا
  .  د عواطفو روزل د شعر کاردى او شعر ته دعواطفو او احساساتو دظهور او تجلياتو کوه طور ويلى شو

وزي او وروست９  وداع هم دغروله ＇وکوسره کوي، وش３ لوم７ى ＄ل دلوړو غروپه ＇وکوپر４＇ن／ه چ３ دلمر وړان／３ او پل
س３ دعواطفو او احساساتو پرتو هم دشاعر په زړه  له نورو نه زيات لوي８ي او ＄ين３ زړونه لكه دغرونو ＇م）３ او غارونه              دغ

３ ډ４ره ل８ه ويني، همدغه عواطف او احساسات چ３ دشاعر له زړه نه  الفاظو ته را نقل شـي       نه ويني يا ４    يدغه  ر１ا يا بيخ    
  . اثر کوي شعر ترې جوړشي او په زړونو

، دزړه تـاثرات، دغـم او  خوشـحال９ خوبونـه، د روحـي او جـسمي          ى احـساسات   خيـاالت، عـال    دشعر موضـوع ＊ـکلى    ! هو
  .＊کال اغيزې اوعشق او محبت دى

که دغه شيان په ４وه ＊کلي تعبير او＊و الفاظو ک３ بيان شي چ３ دفصاحت او بالغت مراعات پک３ په ＊ه شان شـوى وي،   
  . ى چ３ په دغه معيار برابرويشعر ترينه جوړشي او ډ４ر＊ه شعر هماغه د

  .＇ومره چ３ د يوه شاعر فکر او خيا ل ازادوي او دمحدوديت له قيوداتو راوتلى وي هغومره ي３ شعر لوړ او عالي وي
３ دبغاوت جذبه نه وي موجـوده لـه هغـه نـه د＊ـه      و هرشي ته سر ！ي＂وي اوپه فکر ک３ ４     که يوشاعر دنورو په شان هرچاته ا      

   .شعر هيله نه شي کيداى
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  . شاعر با４د دفکري انقالب علمبردار او بت شکن وي
  . شاعر ته نه ＊ايي چ３ د زاړه منطق درس  دعقل له زاړه بوډا نه واخلي اوپه زړه الره په زاړه فکر پس３ الړشي

  . رلوړ پروازوک７ي اوله ډ４رهسک ＄ايه دغه جهان ته و－وري４دشاعر خيا ل  بايد ډ
وهر＇ه په بل شان وويني دشعر او  ادب ژوند دفکر پـه ابتکـار  کـ３ دى او تقل５ـد يـا           دشاعر نظر بايد دنورو غوندې نه وي ا       

  . ابتذا ل دشاعر مرګ دى
ر حـساس  ４ـ دشعر او ادب دنيا په  دلدارۍ او دلبرۍوالړه ده شاعر بايد په هر＇ه او هروخت ک３ زړه ته رجوع وک７ي او ډ        

  .زړه ولري
  . ي پيداکولى او زړونه نه خو＄وي شاعر ورته نه شو ويلىهغه چ３ په زړونو ک３ ه５جان، تاثر او حساسيت نه ش

زړه پـه دمـاغ بانـدې    که داخبره ر＊تياوي چ３ انسان په هروخت او په هرحا ل کـ３ د زړه پـه خو＊ـ９ پـس３ روان دى او             
 سـيراو  ويلى شو چـ３ ديـوه ملـت عقلـي او ذهنـي      تما يالتوله تاثير الندې وي نو        ي دعقل ادارک دقلب   حکومت لري يعن３  

  . هم دشعر او ادب تابع وي او شاعران په نفسياتو او روحياتو ک３ تغير او تحول راوستلى شيحرکت
３ ثبات او ３ داس請 ３براو سکون ږدي چ３ غرونه ４همدغه شعردى چ３ په زړو ک３ زلزل３ او طوفانونه پيداکوي اوکله پک

  . استقامت ته حيران وي
８ي، نـو دابايـد ومنـوچ３ د شـاعرانو پـه نغمـو ديـوه ملـت         ５ پـا＇  که دار＊تيا وي چ３ دچر－انو په نارو بيده خلـک لـه خوبـه             

  . ８ي او په دې اسرافيلي شپ５ل９ ک３ بل راز تاثيرات موجود دي５احساسات او جذبات  راوي＋
 توره په نظر ورغل３ ده، هغه هم شعر ته ＊ه －وري او شعر دانـسان د پـاره يـوه          ىکوم فيلسوف چ３ هر ＇ه بد－２ي او زند－       

  .＊ه پنا－اه بولي
ر مـصيبتونه اوغمونـه مل／ـري دي کـه     ４ـ ي ！ول３ بدبخت９ دانسان له نفس ＇خه نشئت کوي او له ژونـد سـره ډ               نهاور وائ شوپ

ه 請ـنعت او هنـر کـ３ مـستغرق شـي او       نه ل８ غوندې په امن ک３ شـي بايـد پـ          ＇وک يوه داس３ چاره ل＂وي چ３ له بد بختيو        
  .د＊کال په مظاهروک３ ＄ان ورک ک７ي

８ي چـ３  ５ له خلکوسره وي م／ر په معنى ک３ يوازى وي او دنيا ورته لکه يو سراب معلومپه دغه حا ل ک３ س７ى په ظاهر ه  
  . د ده لمنه نه شي  لمدولى

８ي چ３ غيرله حقـايقو  ５ کې８ي او دب３ نيازۍ مقام ته ن８د５په همدغس３ بيخودۍ ک３ انسان ددنيا له شراو شوره اسوده ک    
 نظرکـ３ د＊ـکال مظهـردى او دى ورتـه ＊ـه پنا－ـاه وايـي        بل شي تـه متوجـه نـه وي دغـه 請ـنعت او هنرچـ３ دشـوپنهاور پـه            

که چيري په دغه غم ل７لى جهان ک３ دسعادت او ن５کيخت９ پلوشو کله کوم کور ر１ا کـ７ى وي هغـه بـه دشـعر کـور       . شعردى
  .وي) بيت(

 س７ي نه ره حده له غمونو او مصيبتونو نه پ＂ه ده او  هلته داس３ ب３ دردسره بيخودى شته چ３ له          دشاعر خيالي دنيا ترډ４   
 هغـه  ، تاس３ شعر اوادب ته په عادي او معمولي نظرمه －ورئ دشـعر تومنـه او قدسـيت  پـه نظرکـ３ ونيـسئ          . يهر＇ه ه５رو 

９ ترانـه د  دادغـم او خوشـحال  . ８ي او پـه زړونـو اثرکـوي هغـه عـادي او معمـولي ＇يزنـه وي             ５ـ ＇ه چ３ په زړونوک３ پ５ـدا ک      
  .نه ه５）کله نه شي ب３ نيازه ک５دى４ان ترره زياته اغ５زه لري او انسانسان په ژوندانه ک３ ډ４

８ي د يـوه ولـس دذوق او شـعور، د فکـرا وخيـا ل، داحـساساتو او       ５ديوه ملت ژبه، کلتور، اخالق، په شعر او ادب ساتل ک    
３ اخـالق، نظـر او روحيـات     ملت شعر او ادب عالي وي هغومره ４      هر＇ومره چ３ د يوه   . عواطفو هنداره شعر او ادب دى     

شعر او ادب دبشر عاليـق لـه ديـن او مـذهب     . ３ ارتباط او تعلق زيات وي   سره ４ و ملکاتو او انساني فضايلو      لوړوي او له لوړ   
  . سره ！ين／وي او په هو＊يارۍ ک３ ب５نا يي او همدردي پيداکوي
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ت لـه غالمـ９ او   هغه ＇ـه چـ３ انـسان دماديـ    .  پيداکولى شيرقت او 請فائي８４ي نوشعر پک３ رکله چ３ زړونه کلک８５ي يا تو    
عارفانـه ذوق، انـساني عاطفـه، حکيمانـه شـعور دشـعر پـه نغمـو و ده کـوي او دحـسن ونظـر                . شـعردى ست９ نه سـاتي     بت پر 

  .عاليق همدغه شى ساتي
  . ىکوم ملت چ３ شاعر نه لري زړه نه لري، ستر－３ نه لري، عواطف نه لري او د ذوق وتمناله خونده محروم د

ضع بـدل کـ７ي او ددوهـ９ ملنـ， تـه د شـاهجهان  خـوى او مـ７ې              په توا  اکولى شي چ３ دانسان فرعوني غرور     شاعران د 
  .ستر－３ ورک７ي

３ ورکوي نـو کـوم قـدر او ق５مـت چـ３ دانـسان پـه        نو ته ４و３ اخلي او زړ دشاعر هديه ده چ３ له زړونو ＇خه ４    غم او سرور  
  . ３ شعر او شاعر لريدن ک３ زړه لري  په يوه جامعه ک３ ئب
  
  

  دادب راز
  

ي ډ４ر ＊ه شـاعر هماغـه دى چـ３    ４ر＊ه پ５ژندلى دى هغه وائ３ ډ４ر فکر ک７ى دى او دواړه ４په باب ډ  چاچ３ دشعر او شاعر     
  .  نه کويوب３ له ＄انه په بل ه５＆ شي ک３ فکرډ４ر خود پرست وي ا

شـاعر ＄کـه پـه مـون８     . ３ ايـستلى دى و مون８ －مان کوو چ３ زمـون８ تـصوير ４ـ    ا ئىدغه راز شاعر خپل ＄ان په خپل شعرک３ ＊        
شعر د زړه غ８ دى او دزړه غ８ د منطق له غـ８ نـه ډ４ـر    . ه خبرې کوي او زمون８ خاطرات راياد وي       －ران دى چ３ زمون８ د زړ     

  .قوي  دى
８ي چ３ عقل او منطق، دليل اوبرهان په مون８ باندې حاکم نه دى بلک３ غرا４زاو احساسات زمون８ رهبري کوي ５شاعر پوه

  .او له زړه سره کار لريد همدې المله هغه له احساس او غريزې سره خپل تعلقات ！ين， ساتي 
هغه ＇وک چ３ زړونوته ＊ه ＊ه پيغامونه راوړي او زړونه خوشحالوي شاعر دى، هغه پيغام چ３ دمعشوق３  لـه خـوا عاشـق          

  . ته را＄ي  شعر دى
  . شاعر له مون８سره دعشق او مين３ په کار ک３ کومک کوي او له د４نه شه کومک بل نه شته

  . ８ي اوغم ＇ن／ه خوږوالى پيداکويذت اخيستل ک５له نااميدۍ نه ＇ن／ه لشاعر پوه８５ي چ３ 
  . ر＊ه ＊ه خوبونه ويني او په همدغو خوبونو د زړونو تسلي کويشاعران لکه ماشومان ډ４

  .  تخيالت نه وي د ژوندانه تحمل ډ４ر －ران دىىکه دغه خواږه رؤيا او ＊کل
  . خي نشتهک３ ب５ دهغه شي تصوردى چ３ په ژوند ＇ه شى چ３ مون８ ته ژوند خوږ او＊ه ＊کاره کوي

 غواړئ دشعر هدف حقيقت نه دى جما ل دى ＊کال او جما ل لکه علم پـه ！ينـ，   ３ له شعر او شاعرنه علمي حقايق مه    تاس
  . اساس نه دى  والړ

دلتـه سـراو راز، پـرده او    . هـام اوابهـام مـزه دار وي   يدعلم په  دنياک３ په يو ＇ه پوه５دل خوندلري او په شـعر اوادب کـ３ ا      
  . هلته تشريح، تفصيل، تحليل او تجرب３ ته ضرورت دى. ىحجاب کما ل د

  .جذبه ده هغه جذبه چ３ دانسان په روح ډ４ر اثر لري د سر
  . ه５＆ ＊کليتوب ب３ پردې او ب３ حجابه نه دى

  .  په مخ باندې دسرپرده پرته ده３هر＇ه چ３ مون８ خو＊و و ارو مرو ي
  .  ي３ ابهام لري او مختلف تعبيرونه پک３ ک５دلى  شيانسان له هغو اشعارو سره شديده عالقه لري چ３ ＄ين３ برخ３

  . په شعر ک３ يوازې د غريزې رهبر ي کافي ده
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  . ي  يا خپل معصوميت له السه ورنه ک７يتاو راتاو نه شي چ３ لطف او زيبا ئشاعر بايد دخپل فن په قوانينوک３ ډ４ر 
دى، هر＇ومره چ３ يو ادبي اثر له ژوندانـه سـره ＊ـه    دلوړ اوعالي شعر د پ５ژندلو معيار بل شى نه دى له ژوند سره ارتباط      

په شعر او ادب ک３ ساده انشا له نورو سبکونو نه زيات پايـ＋ت لـري،   . ط ولري هماغو مره ورسره عالقمندي زياته وي   اارتب
هغـه انـشا چـ３ مختلـف اجـزا او      . ３ پيراي３ وي او مختلف اجزا او عنا請ر پک３ نـه وي        بخي  ５م／ر ساده انشا دانه ده چ３ ب      

  .３ نشي کيدى ساده  انشا ورته ويلى شو －６شوى وي چ３ تشخ５ص او تجزيه ４عنا請ر پک３ داس３ و４لى شوى او
８ي مگر په حقيقت ك３ له اوو رن／ونو ＇خه جوړه ده، ساده انشا هم لـه    ５＇ن／ه چ３ دلمر ر１ا ظاهراً سپينه او يو رن， معلوم         

  .８يک５ا دغس３ ترکيبه پيد
غرض دا چه په شعر او وينا ك３ سادگي ＊ه ده او سادگي له ＊ه امتزاج، او عالي نظم او د اجزا له ＊ـه تناسـب ＇خـه پيـدا       

  .ك８５ي
  .ئى عجز او تصنع ＊ىر جلبل لري يعن３ لکه رعداو برق داس３ وي د ليکونکهغه انشا چ３ ډ４رې قلقل３ پک３ وي او ډ４

  . ر او ادب ک３ ساد－ي لوى 請فت دى نه کاکه توب او طمطراقدغه راز هنر ＊ودنه له واعظانو سره ＊ايي، په شع
ره ４ـ  فکرونـه ډ ي ＇يزدى، په شعر ک３ عواطف او خدائى  ر نژدې دى او الهام    ４شعرله علم او فلسف３ نه دين او مذهب ته ډ         

  . زه لري５اغ
  . په شعر او ادب ک３ يوازې بشر ول＂وئ اوبس

３ معرفـي  اديب ته پـه دغـه نظر－ـوري او دغـس３ ４ـ      شاعر، ادب او اناتول فرانس چ３ په ادب ک３ ډ４ر ژور فکر لري شعر او         
  .کوي

  
  

  نوى کا ل
  

  .  خلک يواو له ＄ان سره يوحساب لروىمون８ حساب
  . زمون８ په حساب زوړکا ل ختم شو او دنوي کا ل په سرباندې موقدم ک５＋ود

  . ８و چ３ زمون８ حساب نورو غوندې نه دىمون８ پوه５
  . ％وسم کا ل دى او مون８ د＇وار لسم قرن پن％ه د４رشم کا ل ته نوى وايودهغوئ نوى کا ل دشلم قرن شپ８پن

  .رته پاتي يو８５و چ３ په کوم  زمانه ک３ ژوند کوواو ＇ومره ب５ر＊ه پوه５دلي يواو پوه په ر＊تيا چ３ مون８ په خپل حساب ډ４
 ل په کا ل نوى ک８５ ي م／ر دا－اډۍ لکه دوزير انو مو！ر کا. رته ＄و５مون８ هم د زمان３ په －７ندۍ －اډۍ ک３ سپاره يو او چ 

  . په زړو او خرابو ال رو روان يو،  ＄که －ر１دى نه شو تللى
 کـا ل  ى کاله ته او له  زاړه کا  ل نه نـو و کالوک３ ژوند کوو او ډ４ر خوشحال８５و چ３ له زاړه کوره  نوى  مون８ په کا ل، کاله ا     

  . ته الړشو
８دو که ＇ه هم دزړې ５ پياله خوله کې پيداک７و اوپه نوى لو＊ى８و او هرکله غواړو چ３ نو مون８ نوى کا ل ته خوشحال５     ! هو

  . ى ددې وخت له لو＊ونه ډ４ر＊ه دىان لو＊جانزمان３ د قرمزاو
  



 

 32 

 خوښ دى، م／ـر   ورپورې ت７لى دى او په دواړو ک３ مو نو يتوب８ ژوندوندى چه زم) ىلو＊( زمان او مکان هم دوه ظرفه      
８و چ３ دغه ＊ار نوى اوهغـه زوړدى، دا ودانـ９ زړه او دابلـه نـوې ده،     ５هژنو او پو５د مکان په ساحه ک３ زوړ اونوى ＊ه پ 

  .  غوندې يوىخو دزمان３ په زړ＊ت او ＄وان９ ک３ لکه چ３ ت５روتل
  .８ي زموږ په حساب هماغومره نوى ک８５ي４ دزمان３ ظرف چ３ هر＇ومره زړ

  . ى عصر او نوى زمانه وايو７يو ته نو５مون８ د زمان３ اغازته ن８دې وختونه زړه زمانه بولو او دزمان３ وروست５و پ
  . نوى کا ل هم په همدغه حساب بنادى

８ي ５ـ ８ي، هرکـا ل چـ３ نـوى ک   ５د اتياکالو بوډا خپل و روستى کا ل نوى －２ي او دخپل ماشوم توب زمانه ورته زړه معلوم       
  . ３ نوى －２و ＄ان سره ＇ه نوي شيان راوړي ＄که ４له

  . کارونه مل／ري ويله نوي کا ل سره نوي خيالونه، نوي فکرونه او نوي 
  . کوي او ＄ين３ زړې جام３ له ＄انه لرې غور＄ويى  يو＇ه خو نوى نه ک７ى نوىکه نوى کا ل خپل ！ول کال

  . ر نوي شيان ورسره وي４رو نوو جاموک３ وو４نو او ډ４مون８ هيله لروچ３ نوى کا ل په ډ
 نوې جامه ک３ هم زوړ دى اونوى ＄لمـى  ８و چ３ زوړبوډا په５ ＇ه غواړو او په دې پوهى کا ل نه په ر＊تيا نو  مون８ له نوى  

  . په زړو جاموک３ زوړ نه دى
 کـا ل دلـوم７ى ور＄ـ３ م５لـه هـم ＇ـه       ىدنـو ،  ورته نـه شـو ويلـى   ر نو ى کاى مرغ９ راولېکه نوى کا ل زړو＊کاريانو ته نو    

ى يعنـ３ د  ８ي او قلبـه کـش  ل شروع په م５لو  او سـاعت تيريـو ک５ـ    کا ىنويتوب نه لري ＄که چ３ زمون８ په ه５واد ک３ دهر نو         
  . کار اغاز رسماً يوه نمايشي لوبه وي

  مون８ با４د په دې پوه شو چ３ نوى کا ل له مون８ نه ＇ه غواړي او په خپله ＇ه کوي؟ 
  . نو ى کا ل سم  د السه  دور＄و په اوږدولو او دشپو په لن６ولو پيل کوي

  . يعن３ دخوبونو وخت کموي او دبيدارۍ وخت دکار او فعاليت د پاره ز４اتوي
  . تيارې او  تورتم عمر لن６وي او در１ا عمر اوږدويد

 ژونـد اسـاس   ى کا ل په رمز او اشاره پوه شو د پسرلي بري＋نا －ان３ همدغه مطلب ته اشاره کوي چـ３ دنـو   ىکه مون８ د نو   
  .  او ژوند په تياروک３ وېپه برق او بر＊نا اي＋ودل شوى دى او هغه زمان ت５ره شوه چ３ د حيات او به په تورتم ک３ و

  . ８ي５ سوړوالى ورکى کا ل له شروع ک５دوسره سم په هواک３ اعتدا ل پيداک８５ي او دژمىدنو
  . خوښى３ نه دم７ى درس همدغه دى او ساړه زړونه ４ کا ل لوىدنو

  .３ وک７وپه تقاضا ＄ان پوه  ک７و او پيروي ４ چ３ دزمان３  !راشئ

  

  !زما دالس نيا ل／يه
  

  . ه راغل３رته وې او له كوم ＄اي５زه نه يم خبر چ３ ته چ
８م چـ３ لـه نـورو －２ـو نيال／يوسـره پـه يـو ه تنـ， ＄ـاى کـ３ والړوې،  هلتـه سـتا د لوئ５ـدو او غ＂５ـدو لپـاره زمينـه                         دومره پوه５ 

  .  مساعده نه وه ＄که ستا تعلق له هغه ＄ايه قطع شو او دلته راغل３
  . زه ستا په راتلو ډ４ر خوشحاله يم او تاته په خپل ان／７ک３ ＄اى درکوم

تا تعلق او ارتباط له دغه کاله سره ＊ه ！ين， شي ستانيل３ او ري＋３ هرې خواته وغ％５ـ８ي، سـتا ＇ـان／３ او            زه غواړم چ３ س   
ره وده وک７ي او له تانه غ＂ه ونه جوړه شي، زه به  ستا دترق９ او لوي５دو لپاره زيار کـاږم  ４＊ا خونه په دغه هوا او فضا ک３ ډ    
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غـه کالـه لـه    ８ي  دا سـتا کـور دى تـه دد    دا ＄اى پـه تـا بانـدې نـه تن／５ـ     !８ه ５ته دلته زما له اوالدونوسره په دغه کاله ک３ اوس       
  . ماشومانو نه يوماشوم ３４

  . ني５رخلک ک＋４زه هيله لرم چ３ ستا له سيورې الندې ډ
  . ستا ش／وفه او خوږه ميوه هر＇وک وويني، ستا له ＇ان／واو ＊اخونونه دمرغانو خوږې نغم３ واورم

  .４نم ＇ومره به ＊ه ويکه زه تاشين او سمسوروو! زما نيال／يه
ستا＊ايسته ش／وفه، ستا سيورى او ستا م５وه به زما لپاره ډ４ر لوى نعمت وي، که دغس３ ＊ـه اثـراو دغـه شـان ن５ـک عمـل لـه         

  .مانه ياد－ارپاته شي دابه زما نيکبختي وي
ې دم５ـوې لپـاره نـه    زه دغه د －البو بو！ى  اودغه دعکاس９ ن５ال／９ هم ستا له ＇ن／ه ږدم او تاته دا ＊يم چ３ زمـا زيـار يـواز                

  .ره مينه لرمتا له ش／وف３ اوشنو پا１و سره هم ډ４دى زه س
  . که له ماسره －６５ه شته اوب３ خوراکه ژوندنه شم کولى له ماسره ستر－３ هم شته او په مخ باندې پوزه هم لرم

  . م３ ستا له ＇ان／و دمرغيو خواږه اوازونه واورم او په خوږو نغمو را وي（ ش＇ومره به ＊ه وي چ３ سبائ
  .ي هواته وسپارې او دهوا مرغان له تانه استفاده وک７يئته په دغه هواک３ وده  کوي بايد خپله خوشبو! زما نيا ل／يه 

  . هغه وږمه چ３ ستا کاله ته را＄ي بايد له ＄ان سره يو＇ه يوسي
  . دشاتو مچ９ بايد ستا له کوره بينوا الړې نه شي

  . ني او دلته دخوشحال９ خندا واورم５خوشحاله ک＋کشک３ زما دوستان اومل／ري ستاله سيوري الندې 
  . په دې ارزي چ３ زه ＇وکاله ستا خدمت وک７م او له لرې ＄ايه اوبه درته راوړمىبه خوشحال５يوه خوله خندا او يوه ش

  

  دفکر پالونکى
  

  . هر چا لپاره دتسلى زيارت ش３ ３ چ３ خلکو ته دعا وک７ې او د４پيراو فقير نه 
  . خلک درنه علم او پوهه يوسي３ چ４３فيلسوف اوعالم نه 

  .３ چ３ د رن％ورانو عالج وک７ې４طبيب نه 
  . پيس３ نه لرې چ３ حاتم طايي ش３ او وږي ماړه ک７ې

  . حق مل／رى ش３ ３ چ３ عدالت وچلوې او دقاضي يا حاکم نه ４
  .دغه راز افتخارات ستا په برخه يوهم ونه رس５ده

８ي سره له دې زه تاته په ډيرقدر  －ورم او تـا  ５و＊ه ليکواالن ډ４ر پيداک３، م／ر له تانه ＊ه شاعران ا    ته يوشاعر او ليکونکى ４    
  .ر لوى حق قايل يم４ته په ډ

دلته دفکر اوقلم خاوندان ډ４ر دي، م／ر دفکـر او قلـم دازادۍ علمبـرداران ډ４ـر لـ８ دي ＄کـه سـتا مقـام لـه نورونـه  هـسک              
  .－２مه

خپل حقدارونه －２ي زه به ورته ب３ انصافه   که دفکر خاوند تاي زه ورسره کارنه لرم م／ر   که ＇وک تاته د فکر خاوندونه وائ      
  .ووايم

  .  ورکوي په وطن باندې حق لري نه لري او دوطن دازادۍ دپاره سرهغه ＇وک چ３ په وطن ک３ ه５＆
  .ر اوچت دى  او زه هم دواړو ته په يوه نظرنه －ورم４همدغه وجه ده چ３ دفکر پالونکى مقام له فکر لرونکى ＇خه ډ
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  نغمهد ژوند 
  

  . دژوندانه نغمه غل３ ده. يه５）وک ＇ه نه وائ. ！و ل غلي دي
  .  مرغه له انسانانو نه ت＋تيى لکه وحشيا ک３ ذوقونه مري، فکرونه محوه ک８５ي نشاط او خو＊ىپه دغس３ چوپه چوپت

  . زه غواړم  د دغه سکوت طلسم مات ک７م او خپله سرينده وغ８وم
  . له کوره راوړيدهداسرينده ما دعشق له ه５واده او د بلبلو 

  . زما د سريندې آوازډ４ر خوږ دى
  . ک＋ينئ زما نغم３  واورئ، زه نه غواړم  چ３ ارزو－ان３ م７ې او زړونه ساړه وي! راشئ

  . زه داحساساتو او جذباتو دوي＋ولو دپاره راغلى يم
  . دغه ده ما خپله سرينده را واخيستله او خپل３ نغم３ شروع کوم

  . ８ي５دې نه خو ه５＆ اوازنه پورته ک دا＇ه وشوه؟ له دې سريناه
  ８ي؟４ هم په ＄اى دي داول３ نه غ８سرينده خونه ده ماته  تارونه ３４

  . ول３ ب３ سره ده؟ له د４نه لويه ضايعه بله نشته
  . ８ي４غ８نه رته وره ده اوب３ د－لونو  له خوا بل چ５پوه شوم او وپوه５دم داسرينده  دبلبلو له ک

  . ى دى３ په هماغه مقام پورې ت７ل４ او تارونه داسرينده له عشق  سره ارتباط لري
  . زه بايد －لزار ته ننووزم او د－لونو په حرم ک３ دخپل３ سريندې اواز واورم

زه بايد دنر－س ستر－３، دغو！９ خندا، د چندړول＋ت３، دسنبلوپر４شانه زلف３ و－ورم اود حسن په －لزار ک３ خپله سـرينده        
  .وغ８و م

  .  نه پيداکي８ي خوشحالىاو８ي ５ب３  له د４نه دا خاموشي نه ورک
  . ％３ با４د دلمر او سپوږم９ له مخ３ لرې شيداتورې ور４

  . دبلبلو پنجرې او قفسونه با４د مات شي
  .  او ذوق و شعور ستر－３ وغوړويى راشىدباغ ت７لى ور با４د ب５رته شي چ３ خوشحال

  . ８ي５دژوند نغمه دغه تقاضا لري اوب３ له د４نه په ژوندانه ک３ نشاط او سرورنه پيداک
  
  

  نوى  فکر
  

  . ر و－رز４دم４رته الړم، هرچاته ورغلم ＊کته پورته ډ５هر چ
  . ３ له ه５چا سره پ＂ه نه وه４＊ارونه م３  ول＂ول په ه５＆ ＄اى ک３ 
３ ک７ه، ＇وک چ３ په نوي مو！ر پس３ －ر＄５ده چاچ３ غ＂ه ＇وک９ غو＊تله پيدا４. ８５يهغه ＇ه چ３ زه غواړم دلته نه پيداک

  . ３ ډک ک７هيسوپس３ ال لهانده ؤ بانکونه ４ه پهغه دى پک３ ناست دى، هغه چ３ پ
ر نادر او ناياب ＇يز پـس３ －ـر＄م او زمـا حـرص لـه ！ولونـه زيـات         ونه رس５دم، په ر＊تيا چ３ زه په ډ４يوازې زه خپل３ ارزو ته    

  .دى
  . زه نوى فکر، نوى خيا ل او نوى جهان غواړم! هو
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  .ونه پيداکي８ي م／ر نوى فکر او مضمون نشي پيداک５دىن  دلته نوې راډيو －ا３１، نوي فلمونه ، نوي ساعتونه، نوي فيش
  . رې سندرې وويل３ ، خو نوى فکر پک３ نه و４دلته شاعر انو ډ

، مون８ په قرنو قرنـو د－ـل اوبلبـل زوړ مـضمون اړوو     ى اوبوى ک７ دى بيا هماغه －لونه راوړل چ３ مون８ ＇و ＄له ليدل  پسرلى
  .را اړوو م／ر نوى ＇ه نشو پيدا كولى

  . ونونه  په زړو موضوع －انوک３ ل＂وو او دزړې بوډۍ په سرنوې دړۍ ږدومون８ نوي مضم
  . ىدلته ميندې نوي اوالدونه  راوړي م／ر دماغونه نوي فکرونه نه شي راوړ

چـ３ پ５غلـه دپـالر پـه     دى دلتـه دا عـادت   . دلته ＊％３ له کورونونه وتلى شي، خونوى مضمون له دماغونو ＇خه نه راوزي 
ا＄ـي، اولـه نوونـه زړې خبـرې ＊ـ３      دلتـه اوس هـم دزړوفکرونـو کالـه تـه ريبـاران ＄ـي او ر              . ８ي４ـ ８ي اوبيا  ود   کاله ک３ زړ４  

  .８ي＇ر５＄
  . ８ي４دلته دبوډۍ په ！ا ل ک３ زړې ارزو－ان３ زان／ي او زاړه سرو دونه غ８

  . دلته به خيرات خواره  مليونران شي، بيسواده به رئيسان شي
  په مجلس ك３ －６ون وك７ي م／ر نوى فكر او نـوى مـضمون بـه پيـدا     ＊％３ به په مي７ونو زورورې شي، ماليان به د رندانو         

  .نشي
ره زړه زان／وک３ ＇ملي زمون８ للو ډ４ره زړه ده او زړه دائي زمون８ ４زمون８ کوچنيان چ３ پيداشي نوسپين ږيري وي او په ډ   

  . دما شومانو  تربيت کوي، زمون８ ＄وانان که ږيرې ونه خري３ نوسپين ږيري  ورته ويلي شو
نوي ＊ارونه موجوړ ک７ه، م／ر زاړه بوډا－ان پک３ ناست دي زړې .  فكرونه مو رد ک７ي م／رنوى خول９ په سر ک７ىمون８ نو

  . قص３ کوي
  . مون８ د زړو بوډا－انو په محفل ک３ زوړ راګ غ８ وو او له سپين ږيرونه د ＄وانانو ات０ غواړو 

  . رته الړ شم５دا آرزو ب５هوده ده زه بايد په نوي فکرپس３ بل چ
  . له زړو شاجانيانوسره نه شتهداشى  

که لـه زاړه ＊ـاره   . که زوړ س７ى نوى پوستين  واغوندي بيا هم زوړ دى. که د اتباکالو بوډا نوى واده  وک７ي  هم زوړ دى       
  .  هم  زوړوالى ورسره دىى ＊ارته راشىنو
  . ８ي５اک３ زوړدى، په دغس３ نوي کور ک３ نوى فکر او نوى مضمون نه پيد３４ نوى دى م／ر فکر４کور ! هو
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  زوړ فکر

  .  مخ به وويني ليونى به شيکوم ＊کلى.! ３ مه خال請وئئستر－３ 
  . ميخانه به و－وري مست به شي، ＄ان به وويني خو دبين به شي

  . دبل عيب به وو４ني بدبين به شي
  . ３ پ＂３ وي او ＇ه نه ويني８４دئ چ３ ستر－３ پر４

  . چ３ په ＊و او بدو پوه شي او ＇ه زده ک７ي! کو＊（ وک７ئ
  . دى دسواد اوعلم خاوند شوکه دى په سمه الره روان شوکه 

  . ３ ستر－３ پرانيزو４که ده د ＊و اوبدو تميز وک７ بيابه 
  . ３ غو＇３ ک７و دستر－و غ７ولو اجازه به ورک７ودستر－و پردې به ４

  . پخواله وخته دده ستر－３ مه خال請وئ
  . دى بايد هر＇ه په پ＂و ستر－و قبول ک７ي او سپين سترگى نشي

  . ３ ت７لى وي４ اودسر ستر－３ يهر＇ه دزړه په ستر－و وويندى بايد 
  

  ى او نادارنادانى

  . په کورک３ ئ３ غله نه وه جام３ ي３ هم زړې او شک５دل３ وې
  پور چا نه ورکاوه مزدوري نه پيداک５ده حيران و چ３ ＇ه وک７ي او ډوډۍ ＄انته ＇ن／ه پيدا ک７ي؟

  .  ؤره تياره４＋نوله کوره راووت اوشپه ډ４و اندډ４روروسته له 
  . ３ غال ته زړه ＊ه ک７زړه په يوه کاله ننووت اوپس له ډ４ر تردد نه ４ ＄که زړه نا３ کله غال نه وه ک７ېپخوا تردې ئ

  . په دغه شپه دده بخت بيدارو، ＄که چ３ دکاله خاوند ويده و
  . ３ کور ته راووړب７５ه يو ＇ه ما ل را！ول ک７ او په و４ره و４ره ７４ه ده په ب５

  .３ ＄اى نه شته نو په کاله ک３ به ي３  ＇ه  حا ل ويواي３ چ３ دغله په غره ک
 ＇وکا لـه بـه پـه ج５ـل کـ３      ينه واوز４ خلک کور  ول＂وي او دغال ما ل ترله ده سره داسودا ډ４ره زياته وه چ３ که سباته ３４          

  .پروت وي اوله د４نه به هم بد بخته وي
، م／ـر يـو   ى کـ７ ى７ه چـ３ دغـال مـا ل خونـد    ３ د＄مک３ په کينلو شروع وکـ  دکو！３ په يوه کنج ک３ ４ده بله چاره ونه ليده    

  . دولت پک３ پروت وررووساعت وروسته له خاورو الندې يوداس３ －نج را＊کاره شو چ３ دسرو اوسپينو ز
ده چ３ په ！ول کلي ک３ ده غوندې بل ب６اى نه و، اوده غوندې د ذلت       ５کله چ３ داپ＂ه خزانه را＊کاره شو ه غل  وپوه         

  .رې ك７ي５شپ３ هم بل چا ندي ت
  .ه د خزان３ دپاسه په لوږه شپ３ ت５رول３، دده په کاله ك３ هر ＇ه و م／ر دى ناخبره و او خپل شته  ورته نه  ومعلومد! هو 

  .  يم او زما په کورک３ هر＇ه شتهىدى نه پوه５ده چ３ زه لوى ب６ا
  . دده ناداري په حقيقت ک３ نا داني وه نور ＇ه نه و
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بختـي او دافـسوس خبـره بلـه      بـد  ت دغه  حا ل وي له د４نه لويه     ددغس３ س７ي په حا ل افسوس په کاردى او که ديوه مل           
  .نشته

８ي، لکه چ３ د ناپوهه ولس معدنونه پ پاتـه      ５دناپوهانو فطري اومعنوي استعداد همدغس３ له خاورو الندې پ  پاته ک           
  .８ي５وي او ＇ه کار تر４نه نه اخيستل ک

  

  سيند 
ل９ ک３ په دغس３ وچکا .  ،م／ر دغ３ وچ３ بيدياته اوبه نه ورکوي８ي５دوچو ډا－ونو، دد＊تو او ميروله ＇ن／ه لوي سيند به

  .８ي سيندلکه شوم بخيل په شتاب درومي او زمون８ تندې ته نه －وريچ３ په اوبوباندې سرونه مات５
  . کله چ３ سيند په چپو راشي کورونه اواباد پ＂ي هم له ＄ان سره  يوسي

 دومره  .راز ده، هلته دغس３  وران９ نه کوي３ رويه بل ه ４وروسرهمدغه سيند له مون８ نه هغه خوابل راز روان دى اوله ن
  . هلته د سيند په غاړه زرشويان دسيند له ش／و نه زر راباسي. دغه راز ب３ رحمي پک３ نه شته. بخل نه لري

３ و４４ـرې لـ  هلتـه لـه سـيند نـه ډ    .  ３ په لوى اوستر ډن６ ک３ هيل９ وليپه خرو اروکبان نيسي او ＊کاريان ４ما هي／يران پک３   
رلوى لوى ډا－ونه له اوبو الندې شوه، کلي او ＊ارونه ابادشو ه، شـاړې ＄مکـ３ پـه ثمـر راغلـ３،      يال３ بيل３ شويدي، ډ４ و

＋نا ماشينونه ودر４ده، فابريک３ ４دبر. هلته دسيند په مخک３ لوى لوى بندونه جوړ شوه.  نه شتهىدغلو او م５ووپک３ ＇ه کم
  . شواو کار خان３ په کارو لو４دې خلک اباد اوماړه 

  . داسيند ول３ دلته دغس３ او هلته هغس３ دى
  . ８ي５ر تنداو په خيزونو روان دى، هلته غلى او ارام به４زوينه لري، دلته ډ５ پىمون８ ته په قهر دى او په هغو

پـه ر＊ـتيا چـ３ سـيند     .  نـه ＄ـي  ى هلته په خپله ！ـاکلى  الره روان دى اوبـ３ الر          دلته کوږ و ووږ ＄ي او خپله مجرابدلوي،       
  . ３ نه پر８４دي４ر ورانى کوي او هلته ديوه نظام او قانون تابع دى چ３ وراني ته ４دلته ډ

ري３ رانه وژلي دي، دا سيند خوني سـيند  دى او لـه   ４ر ＇ه وړيدي او ډ４زمون８ －ناه دسيند په غاړه ده، سيند له مون８ نه  ډ 
  .ى دى رانه په وارو  وارو وړ３ن８ کورونه وران ک７ى او اباد پ＂ي ３４ زموون８ سره ي３ زړه د＊مني ده، ＇و＄له ４م

  . رى کوي５زموږ ！وله －ناه دسنيد په غاړه ده، سيند زورور دى اوپه مون８ باندې هروخت ظلم او ت
８و، مون８ خپله －ناه د سيند په غاړه  اچوو، دسـيند  ５ مون８ ＇ومره ناپوه يو، چ３ دغه رازفکر کوو او په خپله －ناه نه پوه             آه

  . ر＊تيا چ３ دا زمون８ －ناه ده دسيند نه دهپه غاړه خو مون８ پراته يو په 
 ته اوبه ورکوي او دهر چا خيرن３ جام３ پاکوي، سيند پوخ کـار غـواړي او         ى سيند هرت８  سيند له چاسره د＊مني نه لري،     

  .پاخه بندونه ورته په کار دي
  .  وړلکه زمون８ کارپوخ واى او زمون８ بندونه پاخه واى زمون８ ويال３ نه وچ５دې او زموږ پ＂ي اوبو نه

  . مون８ د سيند په بندو بست پوه نه شو او له سيندنه موکار وانخيست
  . ىپه ده ک３  د وران９ او ودان９ دواړه قوتونه موجود د. داسيند دژوند اوحيات سيند دى

  .سيند، دهرچا ظرف  او استعداد ته －وري هغومره اوبه ورکوي
ه ورکوي او نه وړو ل＋تيوته د لويـو ويـالو پـه انـدازه ＇ـه ورکـولى        خاوند ته سيند برابره برخه ن   ى خاوند او د من／و！    ىدمن／
  .شي

  .سيند  دهر چا کار ته －وري او هغس３ ورسره  کوي يعن３ خام بندونه  ورانوي او پاخه بندته ＄ان تسليموي
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نـه شـي   کلى لـه ژوندنـه اسـتفاده     هغه ＇وک چ３ د ژوندانه سيند په خپل سر پري８دي او يوه  معينـه مجـرا ورتـه نـه شـي ！ـا                    
  .کولى

  

  عقيده
  

  . ３ تر＇ن／ه و او مسجد ته راغىپه ستر－و ３４ ＇ه نه ليدل م／ر دخداى کتاب ４
کله چ３ له عبادت نه  فارغ شـو او لـه مـسجد نـه  روان５ـده      . ＋و د او په لما ن％ه ودر４ده５ کتاب په  تا خچه کىده هغه آسمان 

  .هغه  کتاب پاته شو او يوبل کتاب  الس ته  ورغى
ده ته دا نه وه معلومه چ３ پـه  . ８ ک３ نيولى و３５ په غ５ده، م／ر ډ４ر ！ين， ３４ نه ليده اوپه کتاب نه پوه４اب  دى ړوند و،کت  

  . ３ ورسره نه وه！ين／ه عقيده وه م／ر پوهه اوبينا ئکتاب ک３ ＇ه دي او دچا کتاب دى؟ له ده سره 
  .３ －رزاوه وه او لکه تعويذ له  ＄ان سره  ４ده دخداى لپاره دغه کتاب ＊کال

  

  عمل

ژنـدل لـه ده نـه خپلـو ماشـومانو      م／رپه نامه ３４ هر＇ـه  پ５    . په ستر－و ３４ ＇ه نه ليدل     . کوله او بازارته راغى   هغه خپله امسا ！   
  .و＇ک３ غو＊ت３ وې

  .   پس３ راغلى وى په همدغه شىد
  .کوير ړانده را＄ي او ＇ه اخلي، دکانداران دهغوى په ستر－و ک３ خاورې اچوي او ردي مالونه ور４ددنيا بازارته ډ

  . ده ته هم دکاندار له خاورنه  ډک３ و＇ک３ ورک７ې چ３ هر＇ه ورسره －６و
  .  له السه خوش３ شوهدى  روان شو او په الره ک３ ３４ ＄ول９

  . ３ را！ول ک７ه＄مک３ په مخ الس و－ر＄اوه او هر＇ه ４ده  د 
  دى نه پوه５ده چ３ خپل کاله ته ＇ه وړي؟ او دده و＇ک３ ＇ن／ه دي؟

  . ＄ي اوهغه ＇ه وړي چ３ دوړلونه ديده غوندې ډ４ر ړانده دلته را
پـه سـمه الره الړ نـشي بايـد معـذور       ړوند  نو له د４نه زيات ＇ه کولى شي؟ ړوند کـه  ،دړندو عمل  همدغس３ دى، م／ر     ! هو
  . و－２و３４

  

  عبادت او دعا

کـ３   دونـو پـا３１ پـه پـسرلى    .  يـده زونوک３ دمرغـ９ مـ＋وکه نـه لمد   ４د رحمت بارانونه  ونه ور４دل چ５ن３ وچ３ شوې په کار    
  . ７ې وې، په سمسورو باغونو خزان ول／５ده، په خلکو دول８ې   ه５بت راغى４ز

پاره بيدياته ووتل، پاک خداى ته ３４ زارۍ کـول３ مون％ـو نـه ４ـ３ کـول، درودونـه ４ـ３  ويـل، دعـا          ！ول دعبادت او  دعا ل  
 ىوزدعا －ان３  کلـه دو دغس３ داخالص عبادت ، دغه راز د س. ３ غو＊تل د باران ت８ي و، زورور بارانونه ４    ３ کول３ －ان３ ４ 
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، ور درلود چـ３ روزي لـه خـداى سـره ده     باىدو. ر  زيات و４ په دغه وخت ک３ د دوئ تعلق له خداى سره ډې ک７ېنه و 
  . ډوډۍ له اسمانه را＄ي او＄مکه دخداى دستر خان دى

 او＊ـکه هـم تويـه    ، دهريوه له ستر－و او＊ک３ به５دې، م／ر داسمان له ستر－و يـوه        ３هرچاله  خپلو بدو عملونو توب３ ايستل      
  . نه شوه

＃ را＊کاره شوه چ３ ４دباران په  انتظار ک３ ورځ ب５／اه شوه، ما＊ام هر＇وک خپلو کورونو ته الړل، دقبل３ له خوا توره ور
زموږ دعا قبولـه شـوه اوس بـه داسـ３ زورور بـاران      .  ره زياته تياره ورسره وه، خلکو ويل  دحيات اوبه په تورتم ک３ دى       ډ４

 غرونـه  ،داتيـاره ورورو زيات５ـده کلـي کورونـه    . غونه به په اوبو ماړه شي او د＄مک３  تنده به ماته شـي     ８ي چ３ غرونه ر   ４وور
＋نا －ان３ له هيبته ډک غ８ونـه او  ４له اسمانه ډ４ر زورور باران را＊کته شو چ３ تالندې، بر. رغونه په دغه تورتم ک３ ورک شو  

  . ال بونه ورسره ويور سورز
رې غ＂ـ３ تيـ８ې   ４ـ  معلوم５ده، باران ديوه زور ورآپت هيبت درلود، س５الب لـه غـره نـه ډ    دهوا موجونه په دغه شپه طوفاني     

رغ７ول３ دهرچا دايقين و چ３ هر ＇ه  به س５الب يوسي، مالونه، اوالدونه ＊％３ او نربه ！ول تباه شي دمـ７و پتـه بـه نـه وي               
  .  کورونه به له خ７و  الندې شي او ه５）وک به ه５＆ پيدانه ک７يىمعلومه، کل

هماغه اوراد او هماغه دردونه .   د ژړا ان／و ال آوازونه اوچت ک７ه، خلکو بيا پاک خداى ته رجوع وک７ىبيا په کلدغه ډار  
  . ８ي او د خداى له قهر نه نجات ومومي４بيالوستل ک５ده هرچا به دعا کوله چ３ باران ودر
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  ب３ زړه
  

  . د ا يمان  ＄اى زړه دى او دى ب３ زړه دى
  .ريانو ډار４ده چ３ ل８ غوندې لوى شو دمال請احب له ډاره په سبق نه پوه５دهپ５ او چ３ وړوکى و له شيشکو

  .په كور ك３ د ادې ډار و او د باندې د دادا
په الره ک３ ورسره  دغلو . لى دى３  په زړه ک３ ！５ن， ＄اى نيو４ دملک ډار، دحاکم ډار      ،  اوس چ３ لوى دى دخان ډار     

  . ور＄يرې خوب نه ４ره ده او په کورک３ دغل５مانو له وو４
  . ر＄اى نه شي پيدا کولى４ره ډ４رې وي ستا و４رې وپه کوم زړه ک３ چ３ دغومره ډ４! ايه لويه خد

４وه زړه ک３ يوشـان موجـود وي  لـه    ８ي، که ستا ډاراو دظالمانو ډارپه ５ر ل８ ＄اى  پيداک４په دغس３ زړه ک３ ستا خوف ته ډ  
  .نه لويه －ناه بله نه شتهد４

ره په زړونوک３ کموي او ４دخلکو ډار ستا و. ３ په زړه ک３ نه واىد د＊منانو ډار４ستا  يوازې له تا و４ر４دل３ او ىکشک３ دو
３  اوس د ز ورورو په مخ کـ ىر８４ي  دو４ر８４ي له نورونه هم و４وازې له تانه نه وته زيان رسوي، ستا ضعيفه بند－ان ４ ايمان  

  . تيا نه شي ويلى８ې او دوى له ډاره ر＊حق نه شي ويلى اوته دحق طرفدار３４، ته په دروغو خپه ک５
رې د ظالمانو خدمتونه  او 請فتونه کوي هغه مسلمان اوس چ５رته دى چ３ يوازې له تـا  ４ستا ظلم نه دى خوښ دوى له و 

  . ３ ستر－ه ونه سوزي４ نه وي او دنمرود له اوره  هستا بنده بايد د ډار بند. ر８４ي اوبس４و
  

  ملک او مال

هر＇ه دده پـه  الس  . زور وکه زورور  دواړه له ده سره و. شو ورتلى ３ مخى ته نه     دکلي  ملک به چ３ هر＇ه کول ＇وک ４        
دکلـي غـوړي او چر－ـان هر＇ـه د ده ؤ،      . ه５چا دخپل３ خور او لور  واک نـه درلـوده          .  ک３ اوهر＇وک دده الس الندې و     

  . ＊ايسته ＊％３ به ده کره وې، ＊کلي هلکان به د ده په مخک３ －ر＄５دل او هرچا به دده خدمت کاوه
 کور او کلي ك３ دا آوازه خپره شوه، چ３ هغه ب３ موره او  ب３ پالره  هلک چ３ په علم پـس３ تللـى و دعلـم او    يوه ورځ په  

په حق پوه کوي  هر＇وک ئىرته وطن ته را＄ي، هر چاته سمه الره ＊   ５رې پوه３ سره ب   ４کما ل خاوند شو هغه اوس له ډ       
  . د＊مني لريي، ＄که چ３ هغه دحق مل／رى دى او له ظلم سره  او هر چاته حق  وائ

  . دا آوازه په ملک باندې ＊ه ونه ل／５ده
رات خـور مـال نـه دى، دهغـه     ملـک پوه５ـده چـ３ هغـه خيـ     . ３ وليـدل  ４ـ ملک له دغه هلک نه وډار شو او پر４ـشانه خوبونـه            

  . نشته ３ د زورورو ډار４رې م７ې دي او په زړه ک３ ستر－３ ډ４
３ بـل شـان    حقاني قدرت شته  او په وينا ک３ ４حق جذبه اوهغه ه５）کله ب３ له خدايه بل چاته سرنه ！ي＂وي له هغه سره د       

  . تاثير  موجود دى
３ په خپـل    خلک ３４ ونيوله، ظلم او ناروا ته ３４ بد وويل د زور اوقوت مخه ４   ＇و ور＄３ پس مال له يوې  امسا سره راغى         

  .ک７ه او دمظلومانو مل／رى شوحق پوه  
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３ بـل  ه، هغـه ملـک لـري شـو او پـه ＄ـاى  ４ـ       .وپوهـه اوبيـداري پيداشـ   دده مل／ري  ورځ  په  ورځ زيات５دل او په اولس ک３             
８ي او خلك سـم  ５ ملكان سمچ３ علم او پوهه پيدا شي. به سم چل５ده ودر４ده، دغه بل ملک هغس３ ملکي نه کوله او ډ４ر     

  .ملك دروي
  . دفرعون اوموسى قصه، دملک او مال افسانه همدغه معنىٰ لري

  . د علم ر１ا له ＄انه سره راوړيهلکان بايد په علم پس３ الړ شي او 
  

  شاعر 
  

  . ８دئ ＄که چ３ دى د جر－و او مرکوس７ى نه دى４شاعر يوازې پر
  . هغه چ３ له نورونه －＂ه کوي بايد نوروته ورشي

  . دى غواړي چ３ له ＄انه استفاده وک７ي، نه له بل چانه
 ４ـ３ لـه خلکـو نـه لـرې يـوازې       اعرمجلـس تـه راوبالـه اوشـ      ３ دسـاز او سـرو د      ئ ک５دې سازنده    ３هغه وخت چ３ برخ３ و４شل    

  .  شعر  اجتماعي  شو، م／ر د شاعر په برخه تنهايي ورس５ده.ناوهک＋５
  . ＇وک چ３ په آزادۍ مين وي هغه ه５）کله ＄ان نه شي مقيد کولى

ن سـره عـشق لـري  او پـه ＄ـان        شاعر له ＄ا. چ３ له نورونه ب５ل او يوازې وي    ئىد آزادۍ معشوفه هغه وخت  چاته ＄ان ＊        
   .مين دى

  . دى نه غواړي چ３ په نوروک３ ورک شي او نورو غوندې شي
  .دى له خلکو سره همدردي لري م／ر له خلکو سره ناسته والړه نه شي کولى عاشق دى خو معشوقه نه لري

  . دردلري، م／ر  دوانه خوري
  . ３ نه دى خوښ او عزت  ته هم په ＊ه ستر－ه نه －وري４ذلت 

  . دده طبيعت بل شان دى
  .  م／ر په يوه الره درسره نه شي تلىئىالره ＊دى تاس３ ته 

  

  سبا 

ه معلومه  ده  د ３ د پي＋و او واقعاتو مطلع چات３４ نه دلمر وړان／３ دغرونو په سرولويدلى دى او نه        هغه ورځ چ３ تراوسه ４    
  .８يسبا په نامه ياد４

  .   نه دى لرې ک７ى３ هم له مخه پوړنىله هر چانه پ＂ه ده او دسحر نسيم ４دا  ورځ  لکه يوه پته معشوقه 
  .دانه ده معلومه چه دغه ورځ به ＇ه له ＄ان سره راوړي او ＇ه به له ＄ا ن سره  يوسي

  دچمن په －لونو به شبنم وروي او که ږل９؟
  . يو اشنا به په سرو ستر－و له بل نه ب５ل ک７ي او که دوه خواږه ياران به غاړه په غاړه ک７ي

  . دهرچاپه زړه ک３ محبوبيت  لري او هر＇وک ورته په اميد －وريدا ورځ له دغه مجهوليت او  معماتوب سره 
  .   لپاره دى او دنن ور＄３ دعمل نتيجه د سبا ور＄３ په لمن ک３ ل＂ويىدهرچا کار او زيار دسبا ور＄３ د＊ه وال
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  . هر＇وک هيله لري چ３ دنن ور＄３ زحمت به د سبا ور＄３ په راحت بدل شي او سبا به له نن نه ＊ه وي
 دسـبا ور＄ـ３ آزادي پـه خـوب کـ３      ى غ％８５ي، دنن ور＄３ بنـد ى８ي او داميد مزد ژوندانه مشقت سپک５    په همدغه اسره  

  . ويني او همدغه راز خوبونه دغمونو  تله سپکوي
 هغـه يقـين لـري چـ３ سـبا تـه بـه د زوى پـالر شـي او لـه دغـ３              ده４ـ چاچ３ نن دخو＊９ او خوشحال９  ډول９ کالـه تـه راوړ      

  . ８ي او ترقيامته دوام لري５دا غولوونکى سبا  ه５）کله نه سبا ک اشي، پيدىخوشحال９ نه به بله خوشحال
نلرو د ژوندانـه تحمـل ه５）کلـه نـه شـو       د ژوندانه ！ول خوږوالى په همدغه شي ک３ پ دى، که دغس３ سبا ته ＇ه اميدو 

  . کولى
ور＄ـ３ نـه نـا  اميـده     ７ۍ سر－ردانه －ر＄ي او داتيا کالو بوډاهم له دغ３ ５ پس３ سرپه ＇＄مکه او اسمان په همدغ３ ور３＄   

  .نه دى
  . ８ي  او ارزو－ان３  مري４اوزي مون８ بيا ژوند نه شو کولى ＄که چ３ زړونه س７ که دسبا ور＄３ مينه زموږ له زړونو نه و

  . ر تاوان به وک７و او خپل ژوند به فاني و－２و４که مون８ له سبا سره خپل تعلقات قطع ک７و  ډ
  . ن６ به －وريزمون８  نظر به بيا لرې ＇ار نه كوي او ډ４ر ل

  . ８ي５په دغس３ حا ل ک３ مون８ بيا اوږده اوږده فکرونه نه شو کولى او دمريخ سفر رانه پاته ک
ره اغ５ـزه لـري  او دبـشر هـر راز مـادي او معنـوي ترقيـات ورپـورې ت７لـي          ي ژوندک３ هم ډ４ـ دسبا ور＄３ فکر زمون８ په اخالق  

  . دي
ک３ نيـال／ي ږدي  دخرمـا زړى پـه ＄مکـه کـ３ کـرل او دخرمالـه          دهقان دهمدغ３  ور＄３ لپاره کر کوي او باغوان په باغ            

  .ونونه خرما ！ولول د هغو کسانو کاردى چ３ سبا ته اميدونه لري او دنن ور＄３ په تن／ه دايره ک３ ايسارنه دي
３ لـه  ن لوى شـوى او پـوه شـوى دى هغـومره ４ـ     ＇ومره چ３ دانسان  ذهن او دماغ ترقي ک７يده، په هره اندازه چ３ انسا  

ورت او  احتيـاج پـه نظرکـ３    سبا لپاره فکر کـول، دسـبا ور＄ـ３ ضـر      علق زيات شوى دى دسبا ور＄３ غم خوړل د        سباسره ت 
رنـز دې  ４ر لرې －وري اوبـل ډ４  زه لوى او کوچنى په همدې پ５ژنم چ３ يو ډ.رو لويانو کاردى４ډ رو پوهانو او  د  نيول دډ４ 

  . رلرې اودبل ل２د دى４－وري د يوه سبا هم ډ
  . ر－ه هم شته، دده نظر بايد ډ４رلرې ＇ا روک７ي او ابدي ژوند په نظر ک３ ونيسيدمسلمان سبا پس له م

  . ＋نه ورسره ويه سبانه غافل نه وي او د سبا اند４ابدي ژوند  همدغه دى چ３ س７ ۍ ل
  .８و５مون８ له يوه سره وداع کوو او دبل په خدمت مشغول.  چ３ يو＄ي او بل را＄يينن او سبا هغه دوه م５لمانه د

  .  دعقل او دور انديش９ تقاضا همدغه ده  با４د دسبا ور＄３ دپاره وي او خپله آ４نده په نظرک３ ونيسوزموږ خدمت
  

  „بله ډيوه“   
  
  

  ! －لهدپسرلى
  

 سـره هـر سـحر دشـبنم پـه پـاکو او ر１ـو        ىآسمان له دومـره لويـوال  . ره په جهان ک３ ＇ومره قدر لري      ستا ＊ايسته او－الل９ ＇５   
  . رکويده دخپل  زړه له نمه اوبه ＇ا＇کو ستا＊کلى مخ وين％ي او ＄مک
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دبلبل خوږه نغمه سـتا د جلـوې برکـت دى، شـاعران سـتا پـه        ،  ستا په وږمو معطره شوه اهو. د＄مک３ مخ په تا＊ايسته دى    
ستاينه په جامعه ک３ مقبول شو، ＊کلو پ５غلوتاته په خپل اوربل باندې ＄اى در ک７، بوراسـتا پـه مينـه پـه غزلـو کـ３ وسـتايل         

  .شو
  .ي دمين３ او محبت ډ４ر ＊ه سوغات ته ４ره زياته ده،دب ک３ ستا برخه ډ４ اپه شعر او

  . م／ر －وره چ３ پخپل جمال اوکما ل مغرورنه ش３  او له باغه ونه وزې
  .رغوک３ پيداشوه چ３ نه چاوليدل او نه چا وستايل ر＊کلي او＊ايسته －لونه ده５واد په غروتا غوندې ډ４

  .  او نه ماليارېرونوك３ دې ＄اى ونيو نه به بلبل پيداك７كه ته هم له دغه چمن نه ووتل３ او په غ
  ! ８ه او ＄انته ما ليار پيداک７ه５ته دخلکو له نظره مه لرې ک

دى هماغه شى ＊ه بولي  چـ３ ده تـه نـ８دې    ! ي او هر＊ه ＇يز＊ه نه －２ي، هو      سان داعادت دى چ３ مطلق ＊ه نه ستائ       دان
  .وي او د ده خپل وبلل شي

  . ２ي او هريو دخپل باغ －لونه ستايي ＊اغلى －،خپلدلته هر ＇وک، 
  !８ه مه５ته ه５）کله دخلکو له نظره لرې  ک

  .  ستا ＊ايست دخلکو د توجه او التفات نت５جه ده
که ته غواړې چ３ هر＇وک دې قدروک７ي او په خپل سر دپاسه ＄اى درک７ې لکه نر－س هر چاتـه پـه ＊ـه سـتر－ه －ـوره او                   

  !لکه دباغ غو！９ هرسحر خلکوته  خانده
  . ３ التفات او يوه خوله خندا س７ى دخلکو زړونه خپلولى شيپه دغس

  . ８ي５په يوازې －لتوب او －ال ليتوب ه５）وک قدر او منزلت نه مومي او نه په تش ＊ايست دلبري او دلر بايي ک
ــه  ــا د بــــــــاغچ３ －ــــــــل شــــــ   راشــــــــه زمــــــ

  
  چـــ３ هـــر ســــحر دې پـــه ديــــدن اوبـــه کومــــه      

  
  „بله ډيوه“   

  
  رم３ خاونده  د

  !３ رم３ خاوندهلو４دتورې کي８دۍ او د
ه او ！کنده غرمه ک３، په دې وچه ب５ديا او سپ５ره 請حر اک３ چ３ يخ３ اوبه، يخ سيورى، توده ډوډۍ، شودې رپه دې س

  !، کوچ او پيروى،کورت او غوړي، پو＇ى او پنيرونه هر＇ه له تاسره دي په خوارانو اوب５و زلورحم وک７ه３اومست
  ! ايسار ک７هى سپىله الرويونه  خپل خوړونک

  !３ کوه هغه له خپلو سپيونه ساته او قدر８４دۍ ته په ه５له او اسره را＄ي،５هر＇وک چ３ ستا ک 
  . ８ي５ ته هيله اواسره ک بل سيورى نه شته يوازې ستا سيورىپه دې وچ ډاګ ک３

  . نه لويه ب３ رحمي بله نه شته４که ته خپل سپى ونه نيس３ له د
  !اى  دخروړو سپيو خاونده

  . ３ په ضرر ته نيولى  ئىدو ８ي  او د５رس ستا  دسپيو تاوان له تا
  . سپى اونفس دواړه يو شانته دي

  !او په مون８ رحم وک７ه!  ونيسهىته خپل سپ



 

 44 

  .－مان مه کوه چ３ دوى به هروخت ستا غليمانو ته وغاپي خپلو سپو داپته 
  : ږم９ ته هم غاپيو دوى ډ４ر ＄له داسمان  ستورو او سپ
  . او غو！３ وهيستا په مل／رو او دوستانو هم بلو＇３ 

  .  ه５）وک زما نارې نه اوريآه
  . دخپلو سپيو حمل３ هم نه ويني

  .８يزما غ８ ترک８５دۍ نه رس５
  دوى ول３ ＇ه نه  اوري؟

    ول３ ＇ه نه ويني؟
  ول３ په چارحم نه کوي؟ پردي خوبه نه وي؟

  .８ي ک８５دۍ خو دپ＋تنو معلوم５
 „＇ه ليكل يا ليك پوهه“     

  

  ***ب３ －ناه بندي
  !８دئ４ب３ －ناه بندي پردا! ８دئ پر４

  . ８ئ، دده په آزادولو ک３ ه５＆ خوف او خطر نه شته４ر４مه و
  . ８ي５فساد او شرارت له ده نه نه پيداک

  . دده بندي کول لويه －ناه ده
  . دلى دى４ په سبب زندان ک３ لو９داهغه يوسف دى چ３ دب３ －ناه

  . ３ غم خوړلى شي آينده سنجولى شي او ستاس３ دبل３ ور＄３که دى له زندانه راووزي ستاس
  !８دي４داب３ －ناه بندي پر! ８دئ４پر

  . که دى خالص شو ستاسو  انتظام به په ډ４ر ＊ه شان وک７ي
  . بربن６ به پ کانديستاس３ وږي به ماړه ک７ي، ستاس３

  . تاس３ دغه ＊کلى موجود په تورو ＇ا－انو ک３ مه غور＄وئ
  . ３ مه اچوئ４په زندانونو ک３ 

  .ئ３  مه خورپه ل５وانو او پ７ان／انو４
  . دى به ستاس３ د －６و ډو او پر４شانو خوبونو 請حيح تعبيرونه وک７ي

  . يډ４رې  سخت３، مبهم３  او مجمل３ غو！３ به پران５ز
  . ني کولى شي５شبدى  دراتلونکى حا ل پ５

  . ８ي５دطبيعت په رمزونو او اسرارو پوه
  . دجوي  اوفلکي اوضاعو اقتضاآت  ورمعلوم دي

  !８دي４داب３ －ناه بندي پر! ８دئ４پر
  . ８ي په آزادۍ باندې علم اوپوهه زيات５دده 

  .８ي８５ي، ړانده بينا ک５وطن ر１ا ک
  . دى له خپلو جفا کارو ورو１وسره هم ＊ه سلوک  کوي
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  . ر پ５چومي او ارولى شي４دى ډ
  . ر ک８ې الرې سمولى شي، او ډ４ر مشکالت حل کولى شيډ４

５請ني８５ي او دسلطنت په کرس９ ک＋ماخوب ليدلى چ３ دابندي خال .  
  !کر وک７ئ＊ه ف

  دابندى ＇وک دى؟
  !ره فکره وايم４ پس له ډ

  !فکرد ى فکر
  ))＇ه ليكل يا ليك پوهه((                  

  نظر الال

  . په يوه ستانه کورن９ ک３ يوسپين ږيرى خدمت／ار او س５ده چ３ هرچابه ورته نظر الال ويل
  .همدغه کاله ک３ خاورې ک３７ په ن３ په دغه کاله ک３ و اوخپل ژوند ４داس７ى دماشومتوب له وخته دبوډاتوب ترزما

３ کارکاوه، م／ر مزدور ورتـه نـه شـو ويلـى، ＄کـه چـ３ دمـزدور پـه         بي س７ى نه و او دخدمت／ار په ح５ث ４دى ددې کاله نس 
  .３ نه  کاوه４شان کار

ه５）وک به خپل ＄ان د＄ان لپاره په کارک３ دغومره ست７ى نک７ي لکه چ３ نظر الال ددغ３ کورن９ په خدمت ک３ سـت７ى            
  .اوستومانه و

سو لپـاره نـه شـي    ５ـ ３ د پ４ـ کوم کارچ３ ＇وک ديوې ！ين／３ اولوړې عقيدې لپاره کوي ه５＆ حـريص او پـه －＂ـه مـين سـ７ى       
  .کولى

  .ره پروا ورسره  نه  وه４دو   هم ＇ه ډ３５ کاوه چ３ دلمان％ه دفوت او په داس３ جذبه ４ده دغه خدمت دخداى لپاره کاوه
３ مثل او نظير نه شي پيدا  موجود و چ３ په دې وخت ک請 ４ ３داقتپه دغه س７ي  ک３ ډ４ر زيات اخالص، امين توب او     

  .８ي５ک５دى يا ډ４ر ل８ پيداک
３  دومـره زياتـه وه چـ３ زه    ، م／ر دزړه 請فا ئي ３４  تل زړې او خ７ې وې４ و، جام３ به   داس７ى ب３ نامه اوب３  نشانه س７ى      

  . ورته حد او اندازه نشم ！اکلى
 خاوندان او دعلم وفضل 請احبان هم اوس５دل چ３ ＄ينـو مر４ـدان       په کوم كلي ک３ چ３ نظر الال اوسيده د جاه او جالل           

  .８م４نظر الال انتخابوم او له نورونه په ادب ت５ر نه هم نيول م／ر زه له هغو ！ولو 
  .رنه م３ مريد خوښ دى５زما داعادت دى چ３ له مخدوم نه خادم  ته په  محبت －ورم او له پ

برکت خاوندان په ساده مسلمانانو ک３ ډ４ر مونـدلى شـو او پوهـان    له ماسره اوس دافکر ډ４ر پوخ شوى دى چ３ دخير او         
  . دلى５ر４او هو＊ياران دبل لپاره له خپل３ －＂３ نه نشي ت

＇وک چ３ دخداى لپاره د نورو خدمت کوي او خپل ژوند دنوروله ژونـده قربـانوي هغـه لکـه نظـر الال داسـ３  وي چـ３           
 .روي چـ３ لـه  ه５چـا سـره بـه دخپـل  کالـه دغـومره  غـم نـه وي          ５ـ ه کاله دومره زىخپله مادي －＂ه ه５＆ نه پ５ژني او په پرد 

دنيکـ９ او خيـر   ３ نه شوکولى، م／ـر  ３４ نه و لوستى، د لفظ او معنى فرق    ４داس７ى په تور او سپين نه پوه５ده، الف اوب３          
رسـخت  ４ډ وه، نظرالال دهرچا پـه نظرکـ３   دل３ او داجذبه پک３ دعشق  حدته رس３５ ！ين／ه عقيده لرله   رسولو په لوړه مبدائ   

５رزوينـه پـه   ８ي، پـه ر＊ـتيا چـ３ دده پ   ５اوبخيل  س７ى معلوم５ده، هرچا به ويل چ３ ده غوندې سـخت سـ７ى بـل نـه پيـداک          
  .ره ل８ه وه، م／ر بخيل ورته نشم ويلى اوډ４ر حاتمان زه ور＄ين３ ＄اروم＄ان باندې ډ４
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３  پخـ３  ４ـ ډوډۍ بـه   نه بوزي نويـو ＇ـو  کله به  چ３ دکاله خاوند، نظر الال له کا بله نن／رهارته استاوه چ３ ＇اروي او پسو             
رتـه  د ＇ـاروو   ته کـوم وخـت ＇ـه ن／ـولى واخلـي  يـا چ５      ３ هم ورک７ې چ３ په الره ک３ ＄ان ４رې ل８ې  پيس３ به ４ او ډ ېک７

３  هـم ورسـول، م／ريـوه  مياشـت يـادوه      بلـه لغمـان تـه والړ  او ＇ـاروي بـه ４ـ      داس７ى  به له کا . لپاره ＇ه وا＊ه پرې رانيسي   
 ＇وک م５لمانه راغلل او چر－ه به په کار شو نظر الال به هغه  پيس３ پـه چر－ـوړو ورکـ７ې  چـ３ ميلمانـه            م５اشت３ پس  به چ３      

  .په ＊ه شان عذر شي او دکاله دخاوند ＊ه نوم وساتل شي
ده بـه  هغـه تـه    ３  ذخيـره  کـ７ي  بلکـه     م نه ＇ه واخلي  او  د＄ان لپاره  ４ دى هغه راز خدمت／ار  نه و چ３ له خپل  مخدو        

  . خي  وړياو３５ بل او خدمت ４＇ه ورکو
  .  ډ４ر غريبان و، م／ر ه５＆ بد －مانه س７ى هم دا－مان نه شو کولى چ３ دى دې هغوى ته ＇ه ورک７يىدده خور او خوري

که کله به د کاله خاوند دده په خاطر هغوى ته ＇ه ورک７ه دى بـه خپـه ک５ـده او ددغـه کالـه زيـان ورتـه لکـه دايمـان زيـان                 
  .معلوم５ده

عادت و چ３ چرګ غ８ به له  خوبه پا＇５ده او دسپ５دو په ر１اک３ به  غره ته روان و، تر＇و بـه  چـ３ لمـر ＇ـرک                دنظر الال دا  
واهه ده به له غره نه دخسو －６５ى راووړ، چ３ سبا نارى  به ي３  وک７، نو بيا به په نورو کارو پس３ روان شو  او ！وله ورځ به     

  .３ كار او خدمت كاوه４
  . ر ناوخته به ويده ک５ده３４ تر لسو بجو د ميلمنو خدمت كاوه او ډده به پس له ما＊امه هم د شپ

  . دده په کارک３  درخصت９ او تعطيل ور＄３ نه وې او دناروغ９ دپاره ي３ هم فر請ت نه درلود
  . ر کارکولو په وجه له پوالدونه هم کلک و４دى د عادت او ډ

  . ３ نه شي وړلى３ ＊ه ＊ه ＄وانان ４ې راووړ ددې زمانتو کالو په عمر په شاباند５هغه －６５ۍ چ３ ده د شپ
نـو داختـر پـه     تر＇و به چ３ ډ４ر مجبـور نـه  شـو   . ３ هم ډ４ر خواروتا پيوندي کالي اغوستل او خوراک ４       دخم  ده به هرکله  

، دده برخـه بـه پکـ３ ډ４ـره      ک３ بـه چـ３ هر＇ـومره ＊ـه ＇ـه پاخـه شـوه          ３ هم نوي کالي نه اغوستل، په دغه کاله        ４ورځ به   
８  دده برخـه  وه،   پـه همدغـه وجـه بـه دچـرګ ورم５ـ         ډۍ دده لـه سـتون３ ＇خـه نـه ت５ر４ـده او            خواره وه، ＄که چ３ ＊ـه ډو      

  . ３ الس نه ورووړ４نظرالال له تودې ډوډۍ سر ه هم د＊مني درلوده اوچ３ په کور ک３ به س７ه  پرته وه تودې ته به 
  . ل３ر  و اوهرچابه ورته سخت اوبخيل ويپه همدغه سبب دى په بخل مشهو

رې ظاهر بين９ بناو، هغه ＇وک چ３ خپل ژوند دبل لپاره وقف   ４وت چ３ له حقيقت نه ډ４ر لرې و اوپه ډ         و د خلکو قضا    دا
  . ک７ي او ه５＆ دنيايي －＂ه پک３ له نظرالندې نه وي هغه ته به ＇ن／ه بخيل  ووايو

  . ３ بل ته بخ＋لى و４و ＄که چ３ له  ＄انه ت５رو  اوخپل  ＄ان  نظر  الال په ＄ان باندې بخيل!  هو 
  . ３ ورکول３４ دبل دپاره اخيستل اوبل ته ４ه که چا دخداى دپاره ＇ه ورک７ه  هغه ده ته ب

８ي، لـه  انـساني غرايـزو سـره     ５داايثار اوفداکاري چ３ پدې وخت ک３ لکه د اين％ر －ل يا دمرغ９ پ９ ډ４ر نادر ＇يـز معلـوم        
  . ３ ورک دي４ډ４ر موافقت نه لري او مثالونه  

  .８ي５و ډ４ر احمق معلومر ساده ا４داراز س７ى  دخلکو په نظرک３  ډ
  . په عقل او پوهه دا－مان نه شي ک５دى چ３ چاته ددغس３ ايثار او فدا کارۍ اجازه ورک７ي

خپل ＄ان خوارول اوبل پالل، له ＄انه  ت５ر４دل او دبل  په ＊ه ورتلل دعقل او فكر كـار نـدى د دغـس３ كـارونو د پـاره يـو              
  .لوړ معنوي عشق په كار دى او د نظر الال ا خالص غواړي

ددغه  کاله هر＇ه دنظرالال په الس ک３ وو او دده په امانت دارۍ هرچا داس３ يقين درلود چ３ ه５＆ شک پک３ چانه شـو           
  . کولى

  . ر اخالص او عقيدت درلود４زه دهغه چاستا ينه نه کوم چ３ نظرالال  ورته ډ
  . ن／ه عقيده لرم５توب ！４زما په نظرک３  دستايلو وړنظر الال دى او دده په ＊ه س７
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ره ک３ چ３ دى ＊خ  دى نور قبرونه هم ４په هغه اد.  اوس له نظره پناه دى او زه دده زيارت ته په ډ４ر اخالص ور＄مدى
اودده حسنات راته ډ４ـر درانـه    ته خاص احترام لرم ډ４ر دي او په ＄ينو باندې ال جن６ى هم والړې دي، م／ر زه  نظر الال   

  .８ي５معلوم
  .لک په خدمت／ارانو ک３ و４نمپه ر＊تيا چ３ زما خادمان خوښ دي او ＊ه خ

  

  ***جبر او اختيار
  

هغه کارچ３ دانسان په اراده او اختيار نه وي شوى دفخر وړنه دى او دمالمت９ موجب هم نه －ر＄ي، يعن３ که دچا ونـه        
 ＊ـه کـار دى کـ７ى او انـدازه دې سـاتل３     ر قامت درلود ورته نه شو ويلى چـ３ ډ４ـ  ！ي＂ه وه، －رم نه دى که چا متوسط قداو       

  . ده
３ نه شي مالمتولى، ＄که  دحبش مخ که هر＇ومره تور وي ＇وک ４که يوس７ۍ خپل سپين مخ تورک７ي مالمت دى، م／ر  

  . چ３ دده اختيار او اراده پک３ دخل نه لري
که يوس７ى خپل غليم په جن， ک３ م７ک７ي او خپل شجاعت ＊کاره ک７ي حق  لري چ３ په خپله توره او توريـاليتوب فخـر      

 او ىر  زورور او زړورد＊ـمن وي خپـل بريـت  نـه شـي تـاوول      ４ـ او سـ７ى ول／５ـده کـه ＇ـه دده ډ    وک７ي، م／ـر کـه مرغـ９ ولـي         
  . توريالى ورته نشو ويلى

حق نه نه －رموي ＄که چ３ هغه مجبور او معذوردى، م／ر هغه چ３ ژبه لري او له ډاره  ه５）وک يو －ون， په حق نه ويلو   
５請ه هم شته او اختيار نيم／７ى دى８ي که ＇ه هم يو＇ه مجبوريت دلتوايي له مالمت９ نه نه خال.  

  . اړخونه لري او دغه  فيصله  ＇ه اسانه  خبره نه ده ر４ دجبر او اختيار مسله ډ
مي ＇７５ن３  نه کار واخلم زما مقصد بل دى اود ماليانو په کـار کـ３ کارنـه    لزه په دى ＄اى ک３  دا اراده  نه لرم چ３  له ع         

  . لرم
 ډډه کوم  م／ر کله کله م３ د موضوع تعلق او ارتباط مجبوروي   چ３ په معقوالتـو     زه حتى  اال مکان  له فلسفي  بحثونونه           

ر ４ـ خي  ډ５ زه نه  وايم چ３ انسان مختار دى ＄که چ３ مون８ ډ４ر مجبوريتونه  لرو او د جبر مظاهر دلته ب    .ک３ مداخله وک７م  
  .دي

  . ７ۍ نه －رزيواد ک３ ب５بحر نشته او زمون８ په ه５مون８ مجبور يو چ３ په  وچه مز ل وک７و،  ＄که چ３ دلته 
ي سرويس نه دى جاري، م／ردغه راز مجبوريتونه ر ته په هوانه شوتلى، ＄که چ３ هوائهمدغه شان مون８ له  کابله نن／رها

  .په ＄ينو نورو ＄ا４و ک３ نه شته هلته يوس７ى اختيار لري چ３ په هوا＄ي که  په بحر ک３ او که په وچه
  . ى ک３ يو شانته نه دى او ！ول انسانان يو راز مجبور نه ديچ３  جبر او اختيار په  هر＄ا! اوس پوه شوئ

يو ماشوم چـ３ اول پيداشـي هـ５＆    . ډ４ر مجبوريتونه پخوا وو  چ３ اوس نه شته او خپل ＄اى ي３  اختيارته پرې اي＋ى دى 
３ ل ４ـ ＇ملـول او پـا＇و  . او نـه راتلـى شـي   اختيار ورسره نه وي او دبل په غ８ ک３ ژوند کوي، په خپله نه چ５رتـه تلـى شـي          

８ي ８５ي هغومره دمورله غ８５ې لرې ک８５ي او غ＂５دبل  په الس ک３ وي او کالي بل ＇وک وراغوندي، م／ر ＇ومره چ３ لوئ      
او له مجبوريت نه اختيار خواته  درومي، کله چ３ په خپلو پ＋و روان شي  نو بيا خپل مخ په خپله وين％ي او پخپله خو＊ه 

  . له کاله اوزي يا کاله ته را＄ي
  .   او＄لمى شي، دکاله واک او  اختيار هم د ده شي او دپالر په جايداد  تصرف وک７يکله چ３ ＄واان
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يـو کـا１ى کـه ＇ـوک هـرې        . ８ي８４ي مجبوريـت کم５ـ８ي او اختيـار  زيـات５    په هره انـدازه چـ３ دژوندانـه درجـه  اومرتبـه لـوړ          
ي، يعنـ３ دنبـات  مجبوريـت    خواته غور＄وي، او هر راز لوب３ پرې  کوي  کولى يي شي، م／ر ون３  او بو！ي دغس３ نه د              

  . له جماد نه ل８دى ＄که چ３ دحيات اثرپه ده ک３ زيات دى
ردى اوجبر نورهم  تخفيف موندلى، انسان چ３ له حيوان نه پورته مقام لـري،  ４له ونو او بو！و  نه بيا د د＇ارويو  اختيار ډ       

  .ادې نه ډ４ر کار اخلياود تکامل  په الره ک３ وړاندې دى دده اختيار نورهم زيات شوى او له خپل３ ار
ر فـرق   ４ـ په انـسانانو کـ３ هـم دوحـشي او مـدني انـسان، عـالم او جاهـل انـسان، دقـوي او ضـعيف انـسان پـه اختيـار کـ３ ډ                

. فلـسفي  بحثونـه  کيـدى شـي    ر ４ـ موجود دى م／ر بياهم په هرحا ل ک３ يو ＇ه مجبوريتونه شته  او په جبر او اختيار ک３ ډ        
８ي، م／ـر پـه حقيقـت    ５ر ل８ کارونه په ظاهر ه اراداي  او اختيار ي معلوم  ３  دانسان ډ４   پوهان پدې عقيده دي چ    ر  ددنيا ډ４ 

  . ويىک３ د مجبوريت اثروي اوخبره له اختياره وتل
ر په غيظ او غضب ک３ وي او په همدغه وجه د چا د وژلو اراده   وک７ي مون８ ورتـه د اختيـار    ４ چ３ ډ  ىي هغه س７   وائ دوى

ه دغه حا ل ک３  دداس３  اغيزو اونفسي  تاثراتو محکوم دى چ３ له دغـه  کـاره ＄ـان    خاوند نه شو ويلى، ＄که چ３ دى پ  
نه شي  ژغورلى او پخپلو احساساتو حاکميت نه لري که مون８ پوه شو چ３ دى په دغه وخت ک３ له يوه ليوني نه ＇ه فرق  

  . اختياري ووايونه لري او په طبيع３ حا ل ک３  نه دى، دى به ارومرو مجبوره －２و او دغه کارته به غير
همدارن／ه هغه ＇ه چ３ يوعاشق دعشق په جذبه ک３ دعشق دپاره کوي له مجبوريت نه نه وي خـالص او اختيـاري ورتـه        

  . نه  شوويلى
ي ددغو خبرو خال請ه او نتيجه داده چ３ شديد محبت او شديد بغض دانسان اختيار سـلبوي، او هغـه ＇ـه وربانـدې  کـو               

ر خلک پـه خپلـو ＄ينـو کارونوبـل وخـت      وي د همدې المله ډ３４ يو عاقل انسان نه ک４چ３ په عادي  او طبيعي حا ل ک３   
  . ى ک７ى３ نه د８５ي چ３ ＊ه ４پ＋５مانه ک８５ي او پوه

４ـ３  ＊ه ورته ووايو اوکه بد وک７ي  بايـد بـد     چ３ انسان داختيار خاوند دى، که ＊ه کوي بايدي＄ين３ نورپه دې عقيده د    
８ي ５ـ وم کار کوي او که دد＊مني دپاره په دواړو حالوک３ دغه کار دده －２ـل ک        ي که انسان  دعشق لپاره ک      و－２و، دوى وائ  

８ي او نفـسي  ５او په ده پورې  تعلق نيسي ＄که چ３ دغه مختلف احوا ل چ３ د زورورې مين３ يا دشـديد عنادپـه اثرپيـداک        
نـوم  دى هـس３ نـه    ８ي په خپله له نفس ＇خه عبارت دى اونفس دهمدغو احوالو او کيفيـاتو        ５زې ورته ويل ک   ５ياروحي اغ 
  . ３ سلبوي４زه کوي او اختيار بل شى په نفس اغ５چ３ کوم 

ي هغـه کـار چـ３     دى وائـ . ４ـر ه ＊ـه فيـصله ک４７ـده    ３ ډ４ـ  او پدې باب کـ３  ىر＊ه ！اکلى د ارسطو دجبر او اختيار  حدود ډ４      
تـه  رو  او دده کـار ３ ده ته نـه دى راجـع  ４يوس７ى په خپله اراده نه کوي او دده اختيار پک３ ه５＆ دخل نه لري  ＊ه او بد         

３ بـل ＄ـاى    الس اوپ＋３  وت７ي  اوله يو ＄ايـه ４ـ     ３ ＇وک ورباد يوس７ى  کوم３ خواته يوسي يا４      نه شوويلى يعن３ که يو زور     
ته وړى نو دلته اختيار سلب دى اوپه مجبوريت ک３ ه５＆ شک او  شبه نه شته م／رکه يوس７ى دخپل شرافت د ساتلو لپاره       

  .يوه کار ته مجبوروي نو دغه راز مجبوريتونه دجبرله قانون الندې نه را＄يي ４کوم کارکوي اوخپل عزت او وقار  
له تهديـد النـدې وي چـ３ دده پـه     که ديوه س７ي مور اوپـالر يـا او الدونـه ديـوه ظـالم اومـستبد            : يدى دمثا ل په ډول وائ     

８ي نـو پـه دغـه    ５ـ  ك ضـايع ى８ي او كـه اطاعـت ونكـ７ي هغـو    ５ـ دو او اطاعت هغوى له زيان او  ضـرره محفـوظ پاتـه ک         ５متسل５
８ي چ３ که دغه س７ى د هغه ظالم له خواپـه يـوه نـاوړه کارمامورشـي، دى پـه دغـه بـاب کـ請５         ３ورت ك３ دا سوال پيداك    

  مجبوردى او که مختار؟ 
 م／ـرد اختيـار جنبـه غالبـه ده ＄／ـه چـ３ ددغـه کارپـه کولـو او نـه           ىارسطووايي چ３ دلتـه جبـراو اختيـار مخلـوط شـانته د      

تخاب مسئله م５ن＃ ته را＄ي نوهره خواچ３ دى انتخابوي او ترجيح  ورکوي هغـه دده خو＊ـ３ او               کولوک３ دترجيح او ان   
  . ８ي５ارادې ته راجع ده او دده کار －２ل ک



 

 49 

 پـه دغـس３    وايي په دغس３ مواردوک３ که س７ى ناوړه او بدکار وک７ي دغه راز مجبوريتونه معقول عذرنه  شي کيـداى               ىد
  . وک７ي چ３ انساني شرافت او وجدان تقاضالري ８دي او هغه ＇همجبوريت بايد س７ى پ＋３ ک５

  . او د افتخارحق پيداکويئىشجاعت او شهامت چ３ يو اخالقي فضيلت دى په همدغس３ مواردوک３ ＄ان ＊
＋ت３ ته  مجبور وي، دخلکو په نظرک３ ＇ه اعتبار نه لري پـه  ３５ زړه س７ى ت بهغه د سر خطر چ３ په جن， او ج／７ه ک３ يو       

８ي او په ايستلو تورو ور＄ي ４ر４ونه ه اته سپک ＊کاري او هغه چ３ له مر－ هرچىکو نه ت＋ت５دونکهمدغه وجه له تورو او ！وپ
  . ８ي５دخلکو په نظرک３ درانه معلوم

  . که په دغس３ مجبوريت خلک قائل واى هر＇وک به له ج／７ې ＇خه ت＋ت５ده او ه５چا به هغه ته په سپکه نه کتل
 ددغس３ مجبوريتونو په نافرمان９ کـ３ پـ دى لکـه چـ３ عـار او            ３ －＂ي ４هغه افتخار چ３ د شجاعت او شهامت خاوندان         

  . ８ي５ذلت ددغه راز مجبوريت اطاعت او انقياد ته ويل ک
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  ***دخان واده

رخلـک ورسـره خوشـحاله    ４ره لويـه ورارا＊ـکاره شـوه چـ３ ډ      شو او ډ４   ه اواز م３ ترغوږ   ىله خوبه راپا＇５دم،  دډول او سرن      
  .  غور＄ول３ السونه４روان و او دخان په واده ک３ 

 غـ８ ترډ４ـر   ىددې ＊ـادۍ دډول او سـرن  . زه هم له دوى سر ه مل／رى شوم او په دې خوشحال９ ک３ مـ３ ＄ـان شـريک کـ７       
  . خلکو پک３ ات２ونه کول رو４لرې ＄ايه رس５ده او ډ

چا به ډزې کول３، چابه اسونه ＄غلول، ＄ينو به ！وک３ او مسخرې کـول３ پـه دغـس３ خوشـحاليوک３ ما＊ـام تيـاره کلـي تـه                       
  .او ډول９ دکاله په مخک３ ＊کته شوهورس５دو 

３ ج／３ ک７ې همدغه وخت خندا او خوشحال９ خپل ＄ـاى  ４رې خوشحال９ راغل３ او د ډول９ پردې       ４دکلي ＊％３ په ډ   
ربـاني ورکـ７ه او داجبـاري    ره لويه ق４غم او  ژړاته پري＋ود او د امعلومه شوه چ３ دغ３ ＊کل３ ناوې  دخپل３ ازادۍ لپاره ډ          

  . ３ ماته ک７هواده مال４
 ىدو چ３ كلـه خلـق جنـازه هـم پـه ډول او سـرن      ５ حا ل په ليدلو  د هر چا په احساس ك３ بدلون راغى او مون８ وپوه     ددغه

  .وړي او په غم د＊ادۍ －ومان کوي
  .رداس３ غمونه شته چ３ دخوشحال９ په ډول９ ک３ پ دي او دخلکو په شعور او تميزمسخرې کوي４په دنيا ک３ ډ

  . رو پيسو کورته نه شي وړلى４ ＇وک په زوراو جبر ياپه ډىر＊تيا چ３  خوشحالپه : زما پوه  مل／رى په دغه ورځ وويل
  . م／رخان ال تراوسه په دغه حقيقت نه دى پوه او خپله خوشحال９ په دغه ډول غواړي

 „＇ه ليكل يا ليك پوهه  „    

  

  

  ***ىغم او خوشحال

نه ده اوريدلى او د خپلو ماشومانو په مرګ او درد رو غمونو سره ناآشنادى، دهغه په کاله ک３ چا دماشوم ژړازما اشناله ډ４
  .３ ه５）کله نه دى ژړلى４

  . الر ندى چ３ د اوالد په تبه شرى يا كوى غمجن شيهغه د ＄وى او لور پ
  . زوى  د＄انکدن په وخت ک３ ويني دى ترينه ناخبره  دىى زوى يا ＄لمى３ دخپل کوچن４هغه حا ل چ３ يو پالر 

  . ره ل８ه ده３４ دخوشحال９ برخه هم ډ８４ي اوپه همدغه سبب يداک５ پرل３４８ غمه س７ى ډده غوندې ب
８ي او ＄ان بد بخته －２ي، م／ر دده دغه غـم  ４ر ＄ور４دى چ３ په خپل کاله ک３ خپل خلف الصديق نه ويني په زړه ک３ ډ        

８کـ３ خـداى تـه ＄ـان     ３５ ژونـدي دي اويـوه دده پـه غ       ４ـ رسـپک دى چـ３ دوه زامـن         ４زمون８ په نظرک３ دهغه چالـه غمـه ډ        
  . ى دى ＄که مون８ هغه ته دفاتح３ دپاره ور＄و اوده ته نه ور＄وسپارل

ورسـره نـه کـوو اوهغـه هـم دغـم کمبلـه نـه           ريـ زمون８ داعادت دى چ３ که دچاپه کاله ک３ نهه مياشتنى اوالد مـ７ پيداشـي و    
８ي  اوخلـک ورسـره   ４غوړوي، م／رپه کوم کاله ک３ چـ３ د دوه ور＄ـو ماشـوم م７شـي هلتـه د غـم او  مـصيبت مجلـس جـوړ             

  .همدردي کوي
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د غـم او   ８ئ نـه او دغـه راز ضـياع د چـا      ک５ـ  ىتاس３ په مليار دونو نطف３ ضـايع کـوئ م／ـر خوابـد            ”:  موريس مترلين， وايي  
  . “خپ／ان موجب نه －ر＄ي

دى شي ５ددې خبرې معنى داده چ３ زموږ غمونه معقول نه دي، محسوس دي، هره ضا يعه چ３ يوازې عقل پرې پوه              
  . لري همدغس３ ب３ اثره وياو احساسات ورسره تعلق نه 

  .  هم لکه زمون８ غم په عقل او منطق اتکانه لري بلکه دشعور او احساس نتيجه دهزمون８ خوشحالى
   لــه بــ３ غمــهى８ي ＄ينــ３ －مــان کــوي چــ３ خوشــحال５ــل５ يــوه پــه بــل پــورې ت７لــي دي او يولــه بلــه نــه ب غــم او خوشــحال９

م نه لري م／ـر حقيقـت دغـس３ نـه دى او ＊ـادي هرچيـرې          ر ن５کبخت دى چ３ ه５＆ غ     خلکوسره زياته ده او هغه ＇وک ډ４      
  . دغم په اندازه ده

 ته که سـ７ى وويلـى شـو نيکبخـت خـو ورتـه ه５）کلـه نـه شـو          يحقيقي بد بختي په ب３ غم９ کي ＄اى لري او ب３ غمه س７      
  .ويلى

ه بـل   ＇ن／ـه چـ３ شـپه  او ورځ يـو پـ     . ３ يـو دى  ４ـ غم او خوشحال９ لکه د يوې ！و！３ دوه مختلف مخونـه دي، چـ３ ا請ـل                 
پورې ن＋تي دي او هر کاله ته دواړه وړاندې وروسته را＄ي، دغم او خوشحال９ ارتباط هم دغه راز ！ين， دى که ＇ـوک   

  .نه لويه اشتباه بله نه شته８４دي او دابل ايسار ک７ي له د４وغواړي  چ３ هغه يو خپل کاله ته پر
ځ وړه وي م／ـر داسـى ورځ چـ３ شـپه ونلـري يـا        كيدى شي چى ورځ اوږده شي او شپه لن６ه، يا شپه لويه وي او ور    ３داس

  .داس３ شپه چ３ ورځ ورپس３ نه وي په دنيا ك３ نشته
که لمرتراخرته پاس په تندى ＄اى په ＄اى والړواى او دزمان３ په رن， ک３ ه５＆ تغيراو تحول نه واى موجـود، ه５）ـوک    

ده چ３ ورځ ＇ن／ه وي ５به هم نه پوهژندله په دې او دهمدې المله چ３ شپه به چانه پ５     به نه پوه５ده چ３ شپه ＇ن／ه وي        
 هـم  ى خوشـحال  خـي الړشـي  ５ژنـو کـه غـم لـه دنيـا نـه ب         ５غم او خوشحال９ هم لکه شـپه او ورځ يوپـه بـل پ             . او＇ه کيف لري  

  . ورسره ＄ي که ژړانه وي خندا هم نه شته
  . ىد  هم يو دبل اوالدى８ي او چر－ه له ه／９ نه غم او خوشحالهماغس３ چ３ ه／９ له چر－３ پيداک５

  يـو ظـاهري او اعتبـاري فـرق لـري يعنـ３ دا فـرق هـم لکـه دشـپ３ او د             ９ان بايد په دې پوه شي چ３ غـم او خوشـحال           انس
８ي، بلکـه ړانـده هـم دواړه    ５ور＄３ فرق دستر－و او نظر فريب پيداک７يدى چـ３ دعقـل او بـصيرت خاونـدان پـرې نـه غـول              

نى ته پـه بـل شـان －ـوري اود شـپو ور＄ـو لـه         ＇وک چ３ دعقل ستر－３ لري  او دفلسفي شعور خاوند دى هغه زما       .يو－２ي
８ي چـ３ دزمـان３ دواړه مخونـه يـوه شـي تـه        ５سپينو او تورو پردونه هغه خـوا بـ３ رن／ـه زمانـه پـه بـل ډول وينـي هغـه پـوه                     

  .ئىمسنوب دي او يو حقيقت دوه  رن／ه ＊
 نـه يـو، －２ـ３ اوس بـه     رې کـ７ى ３ له وهم او خيا ل نـه لـ  ４ن８ ر تسلط نه لري او مو      ＊ه ده چ３ عقل او پوهه په مون８ ډ４         ډ４ره

  .شپه او ورځ راباندې يوه  وه او خوشحال９ به هم راباندې غم５دل３ وه
نـه پاتـه     زمون８ په ژوندک３ هغه سوزاو سازپيداکوي چ３ ب３ له هغه د ژوند کيف او خوند   حالىزمون８ غمونه او زمون８ خوش    

  .８ي５ک
  .ته ضرورت لري  ترخو مرچو،ږو ميوو خوراکغم د خوشحال９ ＇کلو ذايقه اواحساس روزي او خوشحال９ لکه د خو

  . ８ي５زړه و هي او ب３ خونده ک ر ژر４که په دنياک３ ترخه شيان نه وي خواږه ډ
ره برخـه  ４ـ  احـساساتو خاونـدان ډ  ر ضرورت لري او په دغـه خونـدک３  دعواطفـواو           ４دژوندانه خوند غم او خوشحال９ ته ډ      

او دغم او خوشحال９  په فرق  نه دي قايل، له دغـه نعمتـه محـروم    ８ي ５هغه ړانده هو＊ياران چ３ په ظواهرو نه غول   . لري
ر ＄له هغه شي تـه  ３４ ډ４ر خپه ك７ي يو او ډ４ر خوشحالوي چ３ مون８ ４ر عميق فکروک７و هماغه شى مون８ ډ４دي، که مون８ ډ   

ت مـون８  ر ل８دي او احـساسا ４ډير ＊ه ده چ３ په جهان ک３ دغه راز ژور فکرونه ډ. خوشحالي８و چ３ زمون８ غم پك＋３ پ دى 
  . رشو５ر ＄４ته دغه موقع نه راکوي چ３ دغمونو او خوشحاليو حقيقت ته ډ
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８ي م／ر بله ورځ نـوى واده کـوي او نـوى خوشـحال９     ３５ －رانه ＊％ه مري او دى غمجن ک     ډ４ر خلک دي چ３ يوه ورځ ４      
 دغـه کالـه تـه    ر ربط لـري کـه هغـه غـم    ４خي ه５روي نو دغه د خوشحال９ ډول９ اوهغه دغم جنازه يوله بله ډ  ５هغه زوړ غم ب   

  . رانشي دغه ＊ادي هم نه شي راتلى
 هر＇ـومره چـ３ دخوشـحال９    .داو請ا ل په حقيقت ک３ دهغه فراق نت５جه ده او په هغه ويرک３ دغه سرور او سرودپ دى             

３ سيالبونه هم زورور دي، له دغ３ زورور بارانونو سـره تنـدر اوږلـ９ هـم شـته، لکـه            ４ بارانونه زورور وي هغو مره       ىدپسرل
  .رلوى خطرات مل／ري دي４رو لو يو افتخاراتو سره ډ４ډچ３ له 

  . ر＊ه －２م４ همدغه وجه ده چ３ زه له سپکو او کوچنيو غمونو ＇خه لوى او ستر غمونه ډ

  
  اخالقي اساس

  

  .داخالقو دپاره له ترحم نه ＊ه اساس نه شته، انساني اخالق با４د په همدغه اساس قايم وي: شوپنهاور وايي
  . او محض دبل دخير دپاره وي. عمل هغه دى چ３ دشخصي －＂３ ه５＆ اثرپک３ نه ويدده په نظرک３ اخالقي 

  .اره ويپد انسان هغه عمل اخالقي ارز＊ت لري چ３ خاص د انساني تكليف د : كانت وايي
دده پــه نزدانــسانيت يوقــانون لــري، چــ３ مخالفــت تر４نــه ＊ــه نــه دى اوانــسان مکلــف دى چــ３ لــه دغــه قــانون ســره ســم    

８ي اوهغـه کـار چـ３ دقـانون دپـاره نـه وي شـوى م／ـر لـه قـانون سـره                 ５ـ نظرهغه کارچ３ دقانون د پاره ک     ８ي، دده په    ５وچل
  .موافق وي يو له بله فرق  لري

او دى هـر نيــک او ＊ـه کــار  اخالقـي عمــل نــه －２ـي د ده پــه فكـر اخالقــي عمــل هغـه دى چــ３ خـاص د قــانون د پيــروۍ        
  . دشخصي －＂３ دپارهدانساني تکليف دپر＄اى کولولپاره اجرا شوى  وي، نه

ر －２ي م／ر اخالقي عمل ورته نه په همدغه سبب د يوه سودا－ر 請داقت او  راستي چ３  دتجارتي －＂３ دپاره وي ن５ک کا
 وي او پـه همدغـه سـبب لـه خلکوسـره نيکـي او احـسان کـوي دغـه                  ر زړه سـواندى   ４ـ  همدارن／ه هغه ＇ـوک چـ３ ډ        .يوائ

  .  نه دىرازنيکي او احسان دکانت په عقيده اخالقي عمل
 نـه  ىرې جفا －ان３ وويني زړه به ي３ سخت شـي، بيـا بـه لـه چـا سـره احـسان او نيکـ        ４ي که دغه س７ى له خلکونه ډ   دى وائ 

مـت  کوي، م／ر هغه ＇وک چ３ دخلکو جفا －ان３ ويني او محض د تکليف دپاره له خلکوسره ＊ه کوي داکـار اخالقـي قي    
  .８يلري او اخالقي عمل ورته ويل ک５

 وي، کـه يـو   ىلوړ اوهـسک ＄ـاى نـه ا خيـستل شـو      ر３４ له  انسان سره لري بايد له ډ   ４ه مينه چ３ انسان     هغ: يمترلين， وائ 
ي چـ３ لـه تـرحم نـه کـار       دوستي دعشق لـه کـوره واخلـي نـه ＊ـائ          انسان وک７ى شي چ３ له انسانانو سره عشق ولري او بشر          

  .３ د مرحمت او مهربان９ رن， پيداک７ي４واخلي او مينه 
 وي چـ３   شي داحسان له الرې دې ＇ه نه ورکوي، که د چالـه السـه پـوره        ى له مخ３ ＇ه ورکول    که ＇وک چاته د عدالت    

  . ي اوتسلي ورکولو ته حاجت نه شته دانسان احترام وک７ي  دلجوئ
３ ４ـ دى دانسان دپاره له چانه رحم او شفقت نه غواړي، دا حسان له ورک７ې نه د عدالت ورک７ه ＊ه －２ي او له نوازش نه         

  .لپاره غوره －２لى دىاحترام دانسان 
داس７ى دعشق طرفداردى، دده په مذهب بايد شاه او －دايوله بله عشق ولري ده ته له شفيق نه رفيـق ＊ـه ＊ـکاري او لـه      

３ له خپل 請ادق خدمت／ار سره لري دغه راز مينه چـ３ د تـرحم او شـفقت    ４هغ３ مين３ نه کرکه کوي چ３ يو مهربان بادار     
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 پـه دې مينـه کـ３ چـ３ هر＇ـومره مهربـان９ پرتـه ده هغـومره پکـ３ د محبـوب           ＊ـئى ن， لري يوانسان لوى اوبل کـوچنى      ر
  . ８ي او اغاتوب نه مني５ي نه ＄ائرت هم شته م／ر په عشق ک３ کبراولوئحقا

ر زيات احترام  قايل دى م／ر دغه حق ورته په سوا ل او －ـدائي د اسـترحام لـه الرې            ４رلوى حق او ډ   ４ دى انسان ته په ډ    
  . ３ غواړي４اساس نه غواړي، دعدالت په 

ر ５ـ  خو دغه حق پ پاته دى اوخلکـو ه  رلوى حق لري４که بشر ＊ه انصاف وک７ي خواران اومزدوران په ب６ايانو باندې ډ  
  .ى دک７ى

هروخت چ３ تاس３ يوآسمان خراش قصر وينئ يقين وک７ئ چ３ د يوه واليت کورونه  ددغه قصر دبنا دپاره           „: روسووائي
رو زيـاتو خلکـو پـورو ړي دي او د    ４ـ رلـوى بـ６ايان د ډ   ４يح حساب مين＃ ته راشـي ډ      که چ５رې سم او 請ح    . “وران شوى دى  

دوى خيرات په حقيقـت کـ３ ددغـه پـور نيم／ـ７ى ادا ده کـه يوسـ７ى پـه دغـس３ احـساس خـوار او غريـب تـه ＇ـه ورکـوي                     
  . رير لوړ او عالي دى او له هغه بل نه چ３ داکار خپل رحم او کرم －２ي عالي همت او لوړ شعور ل３４ ډ４احساس 

３ په عقل غالب وي هغـه دمترلينـک پـه شـان     ى او عواطف او احساسات ４دچا پوهه چ３ دعشق په آب  وهواک３ وده وک７        
  . ３ فکر بل راز وي４فکر کوي او له نورو پوهانو نه 
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  ＊ه او بد

３ م＂ـ３ ت７لـ３ وې او   رم کـارک７ى و، هر＇ـه چـ３ و خـو خلکـو ４ـ      رد شـ ４ـ ３ کـوم ډ  ４، يا  و خداى خبردى چ３ غل وکه خوني     
ره ４ر په عذاب يو، دى بايد بندي شي او ډ４ر بدس７ى دى مون８ دده له السه ډ      ４ هر يوه ويل دى ډ      .３ راووست ４اکم ته   ح

  .سخته سزاوويني
３ حاکم ته ورووست، کله ８４ه دهغه  خپلوان اخند زاده 請احب ته ورغلل او هغه ３５ ول４حاکم هغه بد و－ا１ه او زندان ته      

３ ４ـر عـزت ４ـ   ３ ＊کل ک７ه او په ډ４ورغى، دهغه السونه برشو يوه ！و！ه مخ３ ته  خچ３ حاکم د آخندزاده 請احب له رات／ه   
  . خپل ＄اى ته راووست

  . ３ خوشى ک４７دآ خند زاده 請احب له خبرې هي）وک نه شو وتلى، حاکم هم دده امرته غاړه ک５＋وده او بندي 
سـ７ي السـونه ＊ـکلوي او دبدوسـ７و     ما چ３ دغه  حا ل وليد په دې پوه  شوم چ３ دلته د＊و اوبدو فرق  شـته، ＄کـه د ＊ـه         

السونه ت７ي، م／ر ！ول د＊و او بدو په فرق يوشان نه دي پوه شوي دهمدې لـه املـه هغـه سـ７ى چـ３ دخلکـو پـه نظرکـ３           
  . ３ خالص ک４７بدو  آخند زاده 請احب ＊ه و－ا１ه اوله بنده 

４ـر بـد سـ７ى دى ＄کـه چـ３      ي زمـون８ ملـک ډ  دوى وائـ .  تميز ک３ ډ４ر غول５ـدلي دي      دوى د＊و او بدو په    : زما مل／رى وويل  
  .يند زاده 請احب وک７ هغه ته بدنه وائدغلو مل／رى دى او غله په حاکم باندې خوش３  کوي، م／ر همدغه کار چ３ آخ

  .８ي او د－نهکارو شفاعت دده کاردىان بنديان شي دده په برکت خوش３ ک５هرکله چ３ خونيان او داړه مار
３ هم دخال請ولو ذمه کوي او پس له مر－ه نه غ＂ه وه په اخرت ک３ ４ادى يوازې له حاکمانو نه غله نه خال請وي، که شکر 

  .３ هم مل／رى دى４
３ ر کـه د آخنـد زاده 請ـاحب پـه سـفارش ４ـ      که يو حاکم يو غل دملک په خوله خوش３ ک７ي  داکار دوى ته بد ＊کاري م／ـ    

  .８دي نوبيا په ＊ه س７يتوب او ديندارۍ ک３ حساب８５ي４پر
３ ４ي نه پ＂وله يا په نظرک３ ＊ه س７ى دى اوکه چا خپله بدىنو ک３ پ＂ه وه هغه د دورو پردو او رن／و４بدي که په ډ د هرچا

  . ３ يادوي４ي او په بدنامه  ورته بد وائنه شوه پتولى دوى
 ３ هغه غـل －２ـي چـ３ دسـودا－روقافل３ وهـي او دبـ６ايانو پـه کورنـو داړې غور＄ـوي، م／ـر دهغـه چـا السـونه  اوپـ＋                  دوى

  . قافل３ خپل کاله ته را－ر＄وي او دمسکينانو حق غصبوي＊کلوي چ３ په چل او فريب دخيراتو نو
  

  پخوان９ ډيوې
  

３ يـوه بلـه  ډيـوه هـم وه     مسينه ډيوه  اي＋３ وه، په ＇ن， ک３ ４په کاله ک３ برق ل／５ده  م／ر پاس په رف باندې د تورو تيلو     
  . چ３ يووخت پک３ شمع بل５ده

ې ډيوې په خپل وخت ک３ داکور  ر１ا ک７ى او دکاله  ده او داس３ معلوم５ده چ３ هر     ه خوا دخاورينو  ت５لو ال！ين ＊کار４      هغ
  .８ي８５ي او دشپ３ په کورک３ برقونه بل م／راوس تر４نه ＇ه کارنه اخيستل ک５رې شپ３ سبا ک７ي دي،３４ په ر１ا ک３ ډ４خلکو 

وي او ５ـر  چ３ زاړه شيان له کاره باسي او نوي شيان په کار اچـوي م／ـر خلـک خپـل زوړ حـا ل نـه ه           ىدزمان３ داعادت د  
  . نوته په ج／و رفونو باندې ＄اى ورکويزړو شيا
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ر نه ک７ي او زړو خدمت／ارانوته په قدر و－ـوري م／ـر کاربايـد لـه نـوو شـيانو        ５داعادت بدنه دى چ３ ＇وک زاړه خدمتونه ه       
  .  پيداشي３ ر１ا－انىواخيستل شي او په کورونو ک３ وخت په وخت نو

ر چـ３ ددنيـا   ５ـ  ＇５ـره اوخپلـه وضـع بـدلوي دعـالم تغ     انسان په هروخت ک３ يوې ر１ـا تـه محتـاج دى او دار１ـا هرکلـه خپلـه         
يوقانون دى همدغه تقاضا لري چ３ هر＇ه بايد يو راز اوبل رازشي او يوازې لـوى خـداى تـل ترتلـه پـه يـوه حـا ل بـاقي                 

ر په وجه د علم اوپو ه３ ر１ا هم هر وخت خپل فانوس بدلوي او دلو＊و په بدلون په لو＊وک３    ５وي دهمدغه بدلون او تغ    
  . ８ى５ان هم بل راز کپراته شي

چ３ دلمـر او سـپوږم９ لـه کـوره را＄ـي، هغـه بر４ـ＋نا چـ３ داوبـو لـه ابـشار             ８ي هغه  نور  ر１ا چ３ دخاورو له تيلو پيداک５     هغه  
８ي، او حقيقـت تـه   ８５ي که ＇وک په دغو ظاهري 請ورتونو ونه غول      ５ظرف او محل په اعتبار يوله بله ب５ل        ８ي د ５＇خه حا請ل 

 بو！و، د غوزانوو او زيتونو په ونو ك３ يوه ر１ا موجوده ده چ３ په هـر راز ډيـوه كـ３ بيـل             ＄５ر شي نو دش７ شمو او پنب３ په       
ل چـ３ پـه ډيـوه کـ３ وينـي پـه پنبـه کـ３ ووينـي يـا دغـه سـيزونکى بـرق چـ３ پـه برقـي                       ５ـ که ＇وک هغـه ت    . كيف پيدا  کوي   

 هـره زره کـ３ يـوه ر１ـا وينـي      نغريوک３ －وري په اوبوک３ وليدى شي هغه ته اور او اوبه دومره فرق نـه لـري او د جهـان پـه          
چ３ د請حراپه کا１وک３ هم شته هغه نور چ３ کليم په کوه طورک３ ليده د＊ونه په هره ونه ک３ شته م／ـر محرمانـه سـتر－３                 

  . غواړي
کـه ＇ـه هـم دبـشر اوسـن９ پوهـه هماغـه ر１ـا ده چـ３ د حواسـو لـه            (که دانسان تعقل قوي شي اود حواسـوله قيـده واوزي        

شي ک３ به يونور －وري او دوجودپه ن７ۍ ک３ به داتور اوسـپين نـه وي اوس مـون８ د حواسـوله         په هر )  ده ３ننوتلاک７کيو ر 
  . لو غوړ السونه په پندانه وچوو５تاثير الندې يو چ３ په ت

که لو＊ي  او ظروف زمون８ دنظر مانع نه شي نو په هرکورک３ ديوې ويـال３ يـا ديـوې چينـ３ اوبـه دي او د！ولـو مـشرب يـو                       
  .دى

 ويال３، دکوهي اوکـاريز، دواورې اوبـاران پـه نومونـو  ا و請ـورتونو ونـه غـول８５و  نـوواوره ږلـ９ اوبـاران           که مون８ د سيند او  
،  ک３ همدغـه خـوږوا لـ９ دى چـه پـه خ＂کـى        په حقيقت  .ديوې کورن９ خلک دي او اور او اوبه هم دومره پردي نه دي            

 請ورت ب５ل خونداو ب５ل نوم پيـداک７ى  ３ ب５ل３４ حلول ک７ى او په هر محل ک３ ４هندوا１ه، توت، ان／ور ناک او م２ه ک３      
  .دى

هغه لوى او  واړه خمونه چه دب５لو ب５لو م５وو او دانو شربتونه او عرقونه پک３ پراته دي ！ول يو کيف لري   او دکجـورو  او   
８ي ５اربشو م５ن＃ ک３ ＇ه فرق نه شته  په دغس３ کتنه چ３ س７ى له اشکالو او請ورتونونه هغه خوا و－ـوري سـ７ي تـه دامعـوم              

  .ى دىرت او ش７ومب３ له يوې غ７ک３ راوتلي دي  او مايعات او جمادات زمون８  ظاهري حواسو بيل  ک７چ３ کو
ي چ３ دنن ور＄３ علم او معرفت بـل رازشـي    مادياتو نه قطع شي او مجردشو ＊ائهغه وخت چ３ زمون８ تماس او تعلق له  

 او علـم  ،  کو！３ ب５کاره ډيوې په کارنـه وي وسايل لکه ددې  او دغه ر１ا بل شانته ووينو، هغه وخت به دنن ور＄３ د تنوير            
  . ３ مون８ نه شو ليدلى４وپوهه به په نورو قالبونو ک３ ＄ان ＇ر－ند ک７ي چ３ اوس 

  
 „اجتماعي نظريات„       
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  انتخاب
  

کله چ３ ولس د شورى لپـاره وکـيال ن انتخـابوي يـا دحکومـت          . زما مل／رى له اجتماعي مسايلو سره ډ４ره زياته عالقه لري         
  . وزيران ！اکي دى په انتخاباتو باندې په زړه ک３ سل اعتراضه لريمشرخپل 

  . مشکل کاردى اوکه دغه کاربل ＇وک کوي دى پک３ ډ４ر عيبونه پيداکولى شي ردده په نزد سم او 請حيح انتخاب ډ４
خبرر＊ــتيا ده چـ３ پــه خلکــو بانـدې حکومــت کــول  دومـره －ــران کارنــه  دى لکـه چــ３ پــه      ي د－وســتاولوبون دادى  وائـ 

  . خلکوک３ اليق کسان پ５ژندل او انتخابول مشکل کار دى
ر مهارت ４چ３ اجتماعى کارونه داس３ کسانو ته وسپارل شي چ３ هغوى په خبروک３ ډ     زما مل／رى دايوه لويه اشتباه  －２ي      

ره خو＊ـه کـ７ې ده چـ３ پـه خبرلـو ＇ـو او نطاقـانو کـ３ دفکـر          ４ـ ده دکوم عالم دا خبـره ډ   . ８ي５ر ＊ه پوه  ４لري او په خبرو ډ    
  . ８ي５رل８ پيداک４اوندان ډخ

ر فکر کوونکي هـم دکارخلـک   ４رې ＊３ خبرې کولى شي ＊ه ＊ه کارونه نه شي کولى او ډ４دده په  نزد هغه ＇وک چ３  ډ    
  . نه دي

ر ＊ه دى، هغـه ＇ـوک چـ３ د＄ـان     ４زه دده داخبره ＄که ＊ه －２م چ３ دى په خپله دفکر خاوند دى او په خبروک３ هم ډ         
３ و－２ـو او پـه قـدر ورتـه      په ＄ان هم حکم کولى شي بايد ＊ه ４او دقضاوت په وخت ک８３ي ４ر５په باب ک３ هم له حقه نه ت       

اوس خوبه پوه شوي ياست چ３ زما مل／رى په اجتماعي مسايلو ک３ ＇ومره عميق فکر لـري م／ـر زمـا عالقـه لـه ده            . و－ورو
  .ره خو＊ه دهبلکه د ده شعري اوادبي جنبه م３ ډ４سره په فکري او علمي دقت نه ده بنا، 

ره ＊ه نقادي هم کولى شي يعن３ که هر＇ومره ＊ه شـعر  ４ عالوه پدې چ３ شاعر او ليكونكى دى په شعر او ادب ک３ ډ       دى
３ په ذره بين هم نه باريک عيبونه پيداکولى شي چ３ نور４بدپه نظرورغى يادشعر خاوند ＊ه س７ى نه و،  دى پک３ داس３ 

  . نورپه ＊ه والي نه شي پوهيداى３ر ＊ه نه وي ياي４شي ليدلى، م／ر کوم شعر چ３ دى په خپله انتخاب ک７ي هغه هم ډ
４ر＊ـه  ژني بلک３ يقين لرم چ３ ادبي محاسن او معايـب ورتـه ډ  ５زما مقصد دانه دى چ３ دى ＊ه شعر او بدشعر نه پ         ! －ورئ  

３ پـه مـزاج   نظر＇خه په و４ـره کـ３ يـم چـ３ داخبـره ４ـ      ر＊ه شاعردى، م／ر دده له باريک     معلوم دي، زما په نظرک３ دى ډ４      
ر خـود  ４ر ＊ه شاعر هماغـه دى چـ３ ډ４ـ    چ３ ډى دى８ي، ＄که چ３ اناتول فرانس په خپل يوه کتاب ک３ ليکل       ５ل／بده ونه   

  . پرست وي  اوب３ له ＄انه بل ＇وک  په نظرک３ نه لري
３ ＊ـه －２ـل او＄ينـ３ بـد، مـاچ３ دده  دغـه       ردارانو باندې بحث کاوه چـ３ ＄ينـ３ ４ـ   زما دغه مل／رى يوه ورځ دوطن په کا       

ژنـدل －ـران کـاردى او  دااشخا請ـو پـه عمـل کـ３ دومـره         ５ژنـدلو نـه دسـ７و پ   ５ه شـوم چـى دشـعرله پ     انتخاب وليد په دې پو    
  .اختالف نه شته لکه چ３ په نظرک３ شته

  . ８دي، م／رفکرونه او نظرونه يورازنه دي５رخلک په يوه چلم خوله ک４داکيدى شي چ３ ډ
 ده چـ３ دهـر چـا د ذوق اونظـر پـه      دحسن انتخاب، دشعر انتخاب، دشخص انتخاب په هر＄اى ک３ يـوه اختالفـي مـسله        

لحاظ فرق کوي كه هر چ５رته الړشئ، او هرچاته الړشئ يو به دبل په انتخاب اعتراض کوي او دغه شـکايت بـه هر＄ـاى            
  . موجود وي

رو ＊و ليکوالو ＇خه دى دايـران پـه فرهن／ـستان      ４زما يوه دوست چ３ له ډ     : ر＊ه او مشهور ليکوال ليکي    ４حجازي دايران ډ  
چ３ په دغه علمي اوادبي انجمن ک３ ول３ ＄ين３ ب５سواده اشخاص په عضويت انتخـاب شـوي دي او لياقـت        انتقاد کاوه   

م９ اعـضا  ３ د فرانـس３ داکـاډ  هن／ستان اعضا ووته بدويل هغومره ４ـ     ته نه دى کتل شوى؟ م／ر ＇ومره چ３ ده دايران دفر          
دفرانـس３ داکـاډم９ لـه يـوه غـ７ي      ) حجـازي (ر 請حيح －ا１ه، ＇و ور＄３ وروسـته چـ３ زه   ３４ ډستايل اود هغوى  انتخاب ４     
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د فرانـس３  : (( ر قهر وويـل ４سره په پاريس ک３ مخامخ شوم نو داكاډم９ بحث مين＃ ته راغى او هغه په ډ    ) مسيوماسين يون (
له اكاډم９ نه خرابه دست／اه بله نشته، ＇و ور＄ـ３ پخـوا يـوتن دکتـابونو ناشـر يعنـ３ کتـاب فـروش چـ３ داکـاډم９ د＄ينـو                      

  )).３ داکاډم９ غ７ى شو چ３ د ادبياتو په پوله هم نه دى ت５رشوىاره چاپوي اوخر ＇وي ４پاعضاوو کتابونه دتملق د
  . راشئ چ３ دفرانس３ داکاډم９ انتخابات داناتول فرانس په وخت ک３ و－ورو! ８دى４داقصه همدغلته پر

ي په باب داس３ مذاکره داکاډم９ ديوه غ７) شا－رد او استاد ( دغه لوى او مشهورل５کوا ل په خپل يوه کتاب ک３ ددووتنو     
  : ليکي

ر＊ـه  دا سـ７ى دمعاشـرت پـه ادابـو ډ４    .  －ـ２م ر بـد يت انتخـاب شـو او دا  انتخـاب زه ډ４ـ    داکاډم９ په عـضو ..... مسيو  : شا－رد
３ دکليـسا   کـورن９ تـه هـم منـسوب دى او وراره ４ـ     ８ي اوله هر حزب سره ت， رات， لري،سر ب５ره په دې يـوې لـوړې              ５پوه

وق او هنـر نلـري او دلـوړې    ذ８ي م／ـر  ４ر＊ـه شـراب پيـداک５    ３ ډ ري او په کاله ک３ ４     لر ＇ه   ４واکدار دى، دى په خپله هم ډ      
  . ８ي او په بد نظر ورته －ورم５ر ناوړه معلوم４قريح３ خاوندنه دى ＄که راته دغه انتخاب ډ

 هغه هره زياته د４ناوړه انتخاب ته ه５）کله بد مه وايه اوپه دې پوه شه چ３ په کارونوک３ د تصاوف او اتفاق برخه ډ: استاد
３ دتفـريح لپـاره دعقـل او تـدبير لـه خاونـدانو           حقيقت ک３ يوانتقام دى چ３ تقـدير ４ـ         ８ي په کارچ３ تاسو ته مسخره معلوم５    

  .＇خه اخلي
دقريح３ اونبوغ . ＋ودل په کار دى４تاته دې دامعلومه وي چ３ په دغس３ انجمنونوک３ دهوس اوتفنن دپاره هم ＄اى پر

  .   ويخاوندان غالباً دمعاشرت او－ذران خلک نه
که يوه جامعه سل په سلوک３ عقلي او منطقي وي سل په سلوک３ به دتحمل وړنه وي او د عدالت له ساړه فشار الندې به        

ر لـ８ خلـق بـه ورسـره عالقـه      ４ـ ډ کوم انجمن چ３ يوازې له لويو او فوق العـاده اشخا請ـو جـوړ شـوى وي            . هر ＇ه ساړه وي   
  .ولري

 سره －６شي او دتفريح باعث و－ر＄ي، په دغه 請ورت ک３ به ！ي کـسان       ره ＊ه ده چ３ ！ي او حقير اشخاص له دوى           ډ４
له لوړو کسانو نه علمي او معنوي استفاده کوي او لويان به هـم چـ３ خپلـه مقايـسه لـه دوى سـره پـه نظرکـ３ نيـسي خونـد                    

چـ３ دلمـر   داکار د دواړو په －＂ه دى او اکاډم９ په دغه ډول دخپلو مهموغ７و اهميت نوروته  ورکولى شي ＇ن／ـه              . اخلي
او ستورو ＇خه ＄ين３ ذاتي او ＄ين３ اکتسابي ＄لـ＋ت لـري داکـاډم９ اعـضا هـم بايـد دغـه راز وي چـ３ د＄ينـو ر１ـا ＄ينـو                   

  . نوروته  انتقا ل او سرايت وک７ي
ره ＊ه ده چـ３ اکـاډم９ دخپلـو غـ７و پـه      ８４ي او ډ５رضرور معلوم４دغه راز ناوړه انتخابات ددغه انجمن دحيات اوبقا لپاره ډ 

  . رالندې راشي اودغه راز خلک هم انتخاب ک７يتباه وک７ي يا دتصادف له تاث５شانتخاب ک３ ا
ر متوجه و چ３ ５ر لوى توهين او تحق４که ناوړه اشخاص ه５）کله داکاډم９ په غريتوب نه انتخاب５دلى نو هغو کسانو ته به ډ

  . ورته و نه －ورواکاډم９ نه قبلولى مون８ بايد دغه راز ظاهري اشتبا هات حقيقي هو＊ياري و－２و او په نفرت
  

  

  دعقل برخه په ژوندانه ک３
  . ３ هم ورسره پيداک７ه چ３ ژوند وساتي او دحيات شمع م７ه ک５دوته پرې  ن８دي４پاک خداى چ３ ژوندپيداک７ غرايز 

 چ３ ه５＆ غفلت ى８ولو اونسل ساتلو کارته داس３ متوجه ک７      ３４ دز ى چ３ دهوا مرغان او د＄مک３ ＄ناور ４       همدغه غرايزد 
دهمدې المله د هوا مرغان هرکا ل نوي کورونه جوړوي او نوي ه／９ پک３ ږدي لـه ه／يونـه بچـي را    ８５ي،  ئپک３ نه ＄ا  

  . وړل دغريزې کاردىايستل او بچوته دانه په خوله ک３ را
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 .３، بـ３ لـه غريـزې بـل الر＊ـوونکى نـه لـري       دمورپه تي باندې خوله ږدي اوروي ４ يوکوچنى ماشوم چ３ په لوم７ۍ ورځ       
 دغريـزې او فطـرت پـه تقاضـا اجـرا      ３ دخپلو بچيوپه نسبت لري کوم  تعليمي کارنـه دى بلکـه  ４ه هغه پاملرنه چ３ يوه چر－  

３ يو دبل په نسبت لري د غريزې غو＊تنه ده چـ３ د ژونـد سـاتلو او دنـسل د بقـا              ８４ي کومه شهواني قوه چ３ نراو＊％ه       ک５
لـه چـ３ غرايزپـه     هرک. غرايزو وظيفـه ده دپاره په انسان او حيوان ک３ وجود لري، يعن３ دژوندانه ساتنه او دنوع پاي＋ت د      

 نـو انـسان تـه عقـل هـم ورک７شـو چـ３ دژونـد پـه کـارک３ لـه             ى او په انسان ک３ ضـعيف غونـدې د         رقوي دى ４حيوان ک３ ډ  
３ استعمالوي، نوعقل با４د ４غرايزوسره مرسته وک７ي او دغريزې په خو＊ه استعما ل شي يعن３ عقل يوه آله ده چ３ غريزه        

ــه د وســايلو بر  ــو اســرارو         د ژوندان ــايقو اوپ＂ ــه دا چــه د حق ــر كــ７ي ن ــد اســباب براب ــه كــار كــ請 ３ــرف شــي او د ژون ــو پ ابرول
  . ３ استعما ل ک７و４دکشفولوکار تر４نه واخلو اوب５％ايه 

دعقل ا請لي کارهمدغه دى چـ３ لـه مـادې سـره تعلـق پيـداک７ي او پـه مـوادوک３ تـصرف وکـ７ي طبيعـي او رياضـي علـوم                           
ژني اوکميت ته متوجه شي ＄که چي ５ارله جسم اومادې سره دى چ３ بايد ابعاد وپره ＊ه ثابتوي چ３ دعقل ک  ４دامدعا ډ 

دکيفيت پ５ژندنه دعقل کارنه دى اوعقل ددغه مقصد دپاره نه دى پيداشوى همدغه سبب دى چ３ انسان ياله کيفيت نه         
نـدې  ف لـه مقـول３ ال  مثالً زمانه په ا請ل کـ３ کيفيـت دى او د کيـ     . خي غافل دى يا کيفيت  ته هم دکميت په نظر－وري          ５ب

ۍ لپاره چ３ دژوندانه يکنواختي ورکه ک７ي دغـه کيفيـت د كميـت لـه مقـول３ النـدې          را＄ي م／رانسان دخپل３ ساعت ت５ر    
  .３ زمانه وبللهستورو حرکت او نور حرکتونه ４  د،راووست او د＄مک３ حرکت

ه لـوى لـوى مقـصدونه حا請ـل     ３ غلطـ３ پـه وسـيل      مفيده اشتباه بنـا شـوه او ددغـ３ لـو４          هئيت، نجوم، رياضيات په همدغه      
  .شول

８ي چ３  عقل انسان ته ددې لپاره ورک７ شوى دى چ３ د آالتـواو مـصنوعاتو پـه جوړولـوک３     وک７ي پوه５  که انسان ＊ه غور   
  . تر４نه کار  واخيستل شي او يو＇ه جوړ ک７ي نه داچ３ په ＇ه پوه شي او دکميت ادارک وک７ي

 او ي دير کاراخيست４ند ＊ه کولو په کارک３ له عقل اوپوه３ نه ډ３ دژون په دغه راز＊ه پوه５دلي دي، ＄که ４      دغرب پوها 
  . زمون８ پوهان په نورو تصوراتو ک３ غرق دي

  . مون８ بايد د جوړولو او پوه５دلوپه فرق قايل شو
  . جوړول اسانه کاردى م／ر پوه５دل －ران کاردى

  . ８ي３５ نه پوهشاتومچ９ عسل جوړوي م／ر په حقيقت ４د
  . سايل برابروو، م／ر د ژوندانه په حقيقت نه يو پوه  شويمون８ ژوند کوو او د ژوندو

 دسـ８و حـا ل ورتـه معلـوم دى، م／ـر      ،ره حـده موفـق شـوي دي او دزړه حـا ل    ４ـ ډاک＂ران او طبيبان د ژوند په خدمت ترډ 
  .ژوند نه پ５ژني او له روح نه نا خبره دي

  . ره لويه او مهمه وظيفه د ژوندانه ساتنه او  روزنه دهدانسان ډ４
اوپه همدغـه الره کـ３ تر４نـه    ،ل اوفکر، علم او فن دهمدغه مقصد دپاره دي چ３ دژوندانه اسباب او وسايل برابر ک７ي      عق

  . کارواخيستل شي



 

 59 

  حسابي خبرې

  ٢                                     !تاس３ بايد هروخت له ＄ان سره حساب وک７ئ اوحسابي خلک اوسئ: استاذ ويل

 )  �(  نـو ＇لـور    ٢لكـه  که يو عدد له بل سره داسـ３ يو＄ـاى ک７وچـ３ يوپـاس اوبـل النـدې وي              : دده يوحسابي درس دا ؤ    
  نـو دوه  ７:٢٢ولکـه  که دواړه ＇ن， په ＇نـ， يو＄ـاى ک   . ８ي８５ي او د دواړو وجود هم په خپل حا ل نه پات３ ک            ４تر４نه جوړ 

  . ８ي او دوه شل کي８يويشت ورنه جوړ４
８ي ＄که چ３ دلته دمل／رتيا او ورورولـ９ رازپـت دى او پـه    ل حا ل پات３ ک５   و 請ورتونه هم په خپ    ددواړو عددونو شکلونه ا   

  . ８ي５هغه بل 請ورت ک３ تفوق، تسلط اومحوه کول معلوم
هر يو لـه بـل نـه وړانـدې يـا وروسـته كـ７و نتيجـه يـ３ يـوه ده                   ) ٣    ٣) (٢     ٢) (١    ١:(که دوه مساوي عددونه لكه    : ده ويل 

  .ر تفاوت را＄ي４ر زيات فرق راولي اوپه مقدارک３ ډ４م او تاخير ډم／رپه دوه متفاوتو عددونو ک３ تقدي
سـ３  کـه همدغـه دوه عددونـه دا   . ８ي نـه ５ـ ８ي، م／ـر شـل ک  ５ـ نونس ک) ١٩(３ ليکو ４که مون８  يو او نه يو ＄اى ک７و او داس３    

  . ８ي او ډير زياتوالى پک３ را＄يخبره سلوته ن８دې ک５) ٩١(وليکو 
 “＇ه ليكل يا ليك پوهه„  

  

  شعراوفلسفه
  . ％３ پورته په هواک３ دي ＇ا－ان３ ＊کته په ＄مکه ک３ور４

  .％و ک３ شته په  ژورو ＇ا－انو ک３ هم شته ＇ه چ３ په هسکو ور４هغه
  .８ي５په دغو اوبو باندې هم هماغه تنده مات
  . دلوړ خيا ل او دژورفکر نت５جه يوه ده

  ! ر سر＊کته ک７ه４وان ک３ ډ４رلوړ ک７ه ياپه خپل －رياخپل نظر ډ４! ته
  .لسوف فرق همدغه دىدشاعر او في

  .زه شعر اوفلسفه دغه شان －２م 
  

  “لوړ خيالونه او ژور فكرونه „  

  

  والړې اوبه
  

  . ＋وده، دلوړو غرونو سره ته وختم４له ＊اره ووتم سمه او ودان９ م３ پر
 ر ！يـ محـيط او ！ي＂ـه هـواک３    ４ـ دې اوپه دې پوه شـوم چـ３ مـون８ پـه ډ    ４رې ！ي＂３ ＊کار４له هغه ＄ايه ستاس３ لوړې ما９１ ډ      

  . ژوند کوو
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رلرې ＇ار کوي ＄که ما هم دزمان او مکان په لرې －وټ  ک３ هغه ＇ه ８４ي، او نظر ډ４رلرې ＄ايونه ليدل ک５دغره له سره ډ
  . ل５ده چ３ د کور او کلي خلکو نه شو ليدلى

 ى تجلـىٰ  پـه غرونـوک３  ＄ـان    ８５ي م／ـر خـدائ  همدغه وخت زه وپوه５دم چ３ فرعون او قارون په کلو او＊ارونو ک３ پيـداک  
وزي او  وروست９  وداع هم دغروله ＇وکوسره ４دلمر لوم７ۍ ر１ا دغرو په ＇وکوپر.  او کليم له کوه طورنه الهام  اخليى＊ئ

  . شپانه غرونو ک３ دي او قصابان په ＊ارونوک３. کوي
  . دبو دا او زردشت ن＋３ ن＋ان３ په غرونو ک３ دي او دفرهاد دعشق داستان دغره ازان／ه ده

  .  ده ره 請افه اوب３ دوړو４رې ر３１ دي دغرونو هوا ډ３４ او ډرې پاک４دغرونو او به ډ
  . ر＇ه شته چ３ په سمه ک３ نه شته ４تاس３ غرونوته يوازې دکميت په لحاظ مه －ورئ دکيفيت په لحاظ هم هلته ډ

  . ８ي５که په غرونو ک３ قيمتي لعلونه شته نو دغرونو ＊کلي او＊ايسته منظرې هم په ＊ارونوک３ نه پيداک
رلوى ډن６ دى وه، ماته چاويلي و، چ３ هلته يو ډ４ سيل م３ کا   ندارو او تماشو لپاره تللى وم او دوالړو اوبو        زه غرونو ته دن   

  . لمبل اوملوک به له بدرۍ سره همدغلته کتل چ３ پخوا به پک３ ＊اپيريو
  . غول ومره وخته له فکراو خيا ل سره مش４رساعت  ک＋يناستم او تر ډ４زه الړم او دغه ډن６م３ وليد د ډن６ په غاړه د

３ خپل عميق احساسات داس３ ＊ـکاره   ４دغه لوى ډن６ د請بر اوسکون په مقام ک３ ＇ه شور او فرياد نه کاوه د حا ل په ژبه   
  :کول

بـه منظـره   ８５م، زما ليدوته خلک را＄ي او زما مه４ره لويه کنده ک３ ايساريم او دوالړو اوبو په نامه ياډ      زه د لويو غرونو په ډ４     
 دچـا بيـ７ۍ نـه     ېپـه مابانـد  . ووهـي  ７و５ـ  جرئت نه کوي چ３ زما په سر راودان／ي او زما مخ په ＇پويني،  هي＆ ال مبوزن دا    

－رزي زما کبان ＇وک نشي نيولى، د ه５چا جا ل په ماباندې نه دى لو４دلى، زه ده５چا په واک او اختيار ک３ نه يم، م／ر 
３ ＄ـاى پـه   ４ـ  لـوى زن％يرونـه پراتـه دي او زه    زما په پ＋وک３ لکـه غرونـه لـوى   . په عين حا ل ک３ ب３ واکه اوب３ اختياره يم    

  . ＄اى درولى يم
  . هغه آزادي چه له مستو سيندونو او زورورو سيالبونو سره شته له ماسره نه شته

  .  شور او مستي، موج او حرکت نه لرم،زه عمق لرم
ددغـو ماشـومانو  ازادي هـم    ، ما ＄ان ته ديوې چين３ او يوه ل＋تي قدرته مجراپيدا نه ک７ه او           ىزما قوت او طاقت ايسارد    

  . ر لوى قوت يم م／ر ازاد نه يم، ايساريم ＄که ه５＆ نه شم کولى او ه５＆ رانه جوړنه شوه４زما په برخه ونه رسيده زه ډ
زه ＊ارونو او .  نه م３ جهان وليده او نه جهان وليدم،８ي نه رانه برق او  بري＋نا پيداشوه نه سمسورباغونه５ر４زما عمر عبث ت
دم، زه د＄ـان غونـدې نـورو    ５ـ  پـه کيـف ونـه پوه   ىته نه شوم ماخپل موج او حرکت ونه ليد او د شوراو مست          ودان９ ته ＊ک  

８ي او دواړه لـه اباسـين سـره خپـل     ５ـ شم، م／ـر د کابـل سـيند دکـون７ لـه سـيند سـره يو＄ـاى ک          نـ نوسره يو＄اى ک５داى    وډن６
  . موجونه خپل شور او خپله مستي يو＄اى کوي

 اوبه له بل سره نه شي ک４６دلى او يـو ډنـ６ بـل ډنـ６ تـه      ىنه لرې ساتي، ＄که ديوه کوه  انو قيد او اسارت عزيزان له عزيز     
  . ８ي او ديوه باغ مرغ９ بل باغ ته ＄ي４％３ يوله بله －４６الره نه لري م／ر داسمان ور

زما طبيعي ميل دانه دى چ３ ＄اى په ＄اى غلى والړيم او هـ５＆ حرکـت نـه کـوم زه دسـ５البي حرکـت او طوفـاني  قـوت                         
  .تونکى يمغو＊

  . زه بايد دغه سکندري سد مات ک７م او ＄انته الره پيداک７م
  . ８ي او زماله فيضه به ملکونه آباد شيص شم، زما له طوفانه به خلک وو４ر４که زه له دغه قيده خال

  . زه به بحر او درياب ته الره پيداک７م اوهلته به ب３ برخ３ نه يم
  . ژبه نه شته ر＇ه شته، م／ر دشور او غوغا４زما په زړه ک３ ډ

  . ته زما دحا ل په ژبه پوه شه او زما په حا ل ک３ عميق فکر وک７ه
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  . ４ر او چت وهغه وخت چ３ زه د ډن６ په غاړه ناست وم لکه 請احب حا ل په  بل حا ل ک３ وم او دخيا ل پروازونه ډ
  . ر لرې به م３ کتل４په دغه وخت ک３ زه له لوړو خيالونو او ژوروفکرونو سره اشنا شوم او ډ

و او ه５چـا  ر شوراو زور مـخ ＊ـکته روان    ４همدغه وخت ماته دپسرلي زورور بارانو نه راياد شوه چ３ له دې لوړوغرونو په ډ           
  .３  مخه نه شوه نيولى４

رې ＄مکـ３ النـدې کـ７ې او لـه هـره قيـده         ３４ ډ و اسماني بري＋نا －انوسره وه ＄که ４      ％و ا ４دهغه س５الب تعلق داسمان له ور     
  .و ازاد

روي５ او ژور محيط سره عالقه لري، ＄که ＄اى په ＄اى والړ دى او عمري قيد تدا ډن６ له ！ي .  
وتي ياست او په اسفل السافلين ک３ ژوند کوئ په دې پوه شئ چ３   ４اى هغو کسانوچ３ د پوه３ او هو＊يارۍ عمق ته پر         

وزي او سـحر دلمـر   ４ـ دغه رازلوى ډن６ونه دهغه شبنم مقام او منزلت نـه شـي پيـداکولى چـ３ دشـپ３ د－ـل پـه نازکوپـا１و پر               
  . ژي５دوړان／و او حرارت سره  آسمان ته خ

دى چ３ د پـسرلي بارانونـه اوسـ５البونه ＇ن／ـه دي     ５هغه اوبه چ３ دنورو ＇ا－انو په تل او تور تم ک３ دي پدې نه شي پوه  
  او ＇ه کوي؟

 هـم مـوج او حرکـت نـه      بادونـه ، او د ژورو ＇ا－انو په اوبو ک３ ددنيـا زورور ى مضمون دغس３ ！ي＂وته نه شوويل   ړدغه  راز لو   
  .داکولىشي  پ５
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  ＊ه حاکم
  .هغه چ３ نه نفس لري نه نفسي خواهشات

  . ３ په زړه ک３ ډارشته، نه طمعنه ئ

  . ８ي نه دترفيع پروالري４ر４ نه له موقوف９ و

  . نه رشوت اخلي نه تنخواه

  . نه له چاسره عناد لري، نه دچا مراعات کوي

＇ نه دچا مخ －وري ، نه د چا .  

  .ژني نه غريب５ پنه زورور

  . ３ ＇وک خپل دى او نه پردى４نه 

  .نه سفارش مني نه تملق اوري

  . نه چاته خاندي نه چاته وچولى تريووي

  دا حاکم ＇وک دى؟! ８ئ５پوه

  .قانون او عدالت! هو



 

 أ  

ىژند －لو５د مولف پ  
  .دلى دى４８４ ع  ک＋３ ز١٩٠٩ هه ش ١٢٨٨خان په ک＆ ک＋３ په  زيزع－ل پا چا الفت د لغمان د

 حـضرت   ئ３ ميرسيد پاچا اونيکه ئ３ سيد فقير پاچا دى چه د نسب سلسله ئ３ د حضرت عبدالقادر جيالنـى پـه واسـطه                پالر
  .８ي５محمد مصطفى 請لى اهللا عليه وسلم ته رس

ده په غيررسمى مدرسو ک＋３ د نن／رهار او کابل له مشهور استاذانو ＇خه د請ـرف، نحـو، منطـق، تفـسير، حـديث، معـاني          
  .ى دىستاوبيان کتابونه لو

  . ش ک＋３ د انيس د ور＄پا１ى په اداره ک＋３ د کاتب په حيث مقرر شو١٣١٤په 
  . ک＋３ د انجمن ادبي د تاليف او ترجم３ په ＇ان／ه ک＋３ په عضويت قبول شو١٣١٥په 
  .رى جريده هم چلوله４ره په عضويت د ز ک＋３ ئ３ سرب١٣١٦５په 
  . ک＋３ د پ＋تو ！ولنى د請حافت د مديريت معاون شو١٣١٨په 
  . ک＋３ د پ＋تو ！ولن３ د لغاتو او قواعدو د ＇ان／３ مديرشو١٣١٩په 
  . دپ＋تو مشاورشو３ ک＋３ د ا請الح د ور＄پا١٣٢٠１په 

  .په همدغه کال د پ＋تو！ولنى عمومى مبصر او د کابل مجل３ چلوونکى شو
  .دې مديرشو４ ک＋３ د اتحاد مشرقي د جر١٣٢٥په
  .ك＋３ د مشرقي د قبائلو عمومي مدير شو ١٣٢٧په 
انتخاب شو او په شورى ک＋３ دوهـم   دوره په وكالتمه ) ٧(ك＋３ د جالل آباد د خلقو له خوا د ملي شورىٰ په            ١٣٢٨په  

  .معين و！اکل شو
  .دورې په وکالت ومنل شواتم３  ک＋３ د لغمان دقرغيو خلقو له خوا د شورى د ١٣٣١په
  . ک＋３ د جالل آباد له خوا د لوي３ جر－３ وکيل شو١٣٣٤په 
  .７ۍ رتبه د پ＋تو！ولن３ رئيس مقررشو ک＋３ په لوم١٣٣٥په
 کال تر آخره د اولس د ملى جريدې د امتياز خاوند و چه ده پخپلـه دفارسـى او   ١٣٣٢ کال د جوزا له مياشت３ د  ١٣٣٠د

  .ر ه زياته برخه درلودهاو تهيه کولو ک＋３ ډ４ ولپ＋تو مضامينو په ليک
  :د ده چاپ شوي کتابونه دادي

 ٧ ＇ـه ليکـل يـا ليـک پوهـه         ٦ عـالي افکـار      ٥ پ＋تو سـندرې     ７٤نه    ５ لغوي  ＇٣ه     بله  ډيو   ٢ دپسرلى نغمه        ١
 لوړخيالونـه او ژور  ١١ غـوره اشـعار      ١٠ د ازادۍ پيغـام     ٩جلدو ک＋３    ٢ پن％م جلدپ＋تو كلى په ٨ادبي بحثونه        

  . غوره نثرونه١٣ منطق     ١٢فکرونه    
  :نه ئ３ دادىاو نا چاپ شوي کتابو

 د موفقيـت الر  )ترجمـه ( د！ـولن３ علـم   ＇ـه －ـورم او ＇ـه اورم    اجتمـاعى نظريـات  نـوى سـبک  ＊ـه لمـسون  نـوى ＇ـرک  
کـ＋３ ＇ـو رسـال３ چـاپ شـوى او ＇ـو سـالنام３ هـم د ده پـه اهتمـام                 ) کالينو( سربيره پدې ئ３ د کابل په سالنامو         )ترجمه(

  .چاپ شويدي
 ک＋３ ئ３ د請دارت عظمى له خوا دوهمـه  ١٣٢٧په . ۍ جايزې اخيستى دى  په مطبوعاتي جوايزوک＋３ ئ３ ＇و ＄له لوم７      

  .درجه تقدير نامه واخستله، د ستورى دوهمه درجه نشان او د وکالت د دوو دورو نشانونه هم ورک７شويدي
  :سفرونه

  :په نورو  هيوادو ک＋３ ئ３ دا ＄ايونه او＊ارونه ليدلى دى
  ).ميونخ( مونشن ＋ور５ پ طهرانکند تاش ستالين آباد باکو سوچى لينن／رادمسکو



 

 ب  

  
  

  محصل: ليکونکى
  له اباسين ＇خه

  الفت
３ شنه کـ＋تونه او  ４د کابل د سيند په غاړه په کوزنى لغمان ک＋３ د عزيز ＄ان په ک＆ ک＋３ يووړکو！ى کلى دى، خوا و شا                 

  .ل８ ＇ه لرې د لويو غرونو په واورو پ＂３ ＇وک３ ＊کاري. د سيندشول／رې دى
  .８ى، يوې خوا ته د کون７ ＊کل３ دره ده چه دکون７ سيند ترې په ن）ان）ارا او＄ي５نه بهدلته دوه مست رودو

پـ＋تانه دوى تـه پـه درنـه سـتر－ه       . د شرقي افغانستان په دې ＊کلو دروک＋３ ＄اى په ＄ـاى دسـيدانو درنـ３ کـورن９ اوسـي                  
پـه   ８ى د دغـو پاچهـانو   ４ئ３ بولي لکه په پسرلى ک＋３ چـه پـه دې درو او رغوکـ＋３ ＊ـکلى －ـالن غـوړ                )) پاچهان((－وري او   

سـيدجمال الـدين   . ８ي５ر د پوه３ خاوندان اوشـاعران اوپوهـان او سياسـت وال پيـداک             ４درنو کورونو ک＋３ هم کله کله ډ      
  .افغانى هم د دغو کون７ى پاچهانو ＇خه و

شو ک＋３ يو＊کلى －ل زرغون ＊ائي چه ＇لوي＋ت يا پن％وس کاله دمخه د عزيز ＄ان په ک＆ ک＋３ ديوه پاچا په واړه کهول 
３ وليده او لکه د کابـل د سـيند   ３４ －ل پاچا وباله،دا －ل د فطرت په لمن ک＋３ لوى شو، دطبيعت روزنه اوپالنه او  هغه ４  

د غاړې خا！ول د لغمان اوبو او هوا لوى که،  هغه وخت مدرسه يامکتب نه وو چه دا －ل پاچاسبق پک＋３ ولولي خو لکه       
３ ４ـ  رس واخيست اواسمان او＄مک３ ته دومره ＄يرشو چه د فطرت اسـرار         د فطرت نه د    ３د پ＋تنو نوروماشومانو ده يوا＄    

  .３ زده ک７ه چه بل چا په مدرسو او پوهنتونو ك＋３ نه وه زده ك７ى４پخپل ژورکاته ل＆ ک７ه او هغه ＇ه 
ايـ＋ودل  (８ي ５ـ يعنـى نومونـه لـه اسـمانه را＊ـکته ک     ) االسماء تنزل مـن الـسماء  ( ره پخه ده ４ ده چه ډىپخوانو يوه خبره ک７ 

  ).８ي５ک
３ مـون８  ړيد او په الفت مشهورشو، چه اوس ４ر په ＊کال وغو４دا د لغمان د اورشو ＊کلى －ل دپ＋تو ادب په －لستان ک＋３ ډ        

  .３ له الفته ډک دىوړ دى ＄که چه زړه ４ ر４－ل پاچا الفت بولو دا د الفت نوم هم له ده سره ډ
  .يين ليکوال اوشاعر لرى نو هغه به الفت والفت د پ＋تو ادب يو ＄الند ستورى دى که دپ＋توادب نن ورځ يو بهتر

ر کتابونه ليکلي دي، کله دکابل او د مشرقى اتحاد مدير وو کله په شورى کـ＋３ وو او اوس دکابـل د پـ＋تو！ولن３    ４الفت ډ 
ر دقيق اوستر－ه ورفنان او請نعت کـار دى دالفـت هنـر    ４ژنو، دى يو ډ  ５مشر دى خو مون８ د الفت شخصيت په نورو 請فاتو پ          

  .د الفت نثر هم شعر دى او نظم ئ３ هم شعر دى.ي نثر او نظم ک＋３ ＊ه ＊کاري او ＄انته يو خاص طرز لرپه پ＋تو
دانـسان د اجتمـاعى ژونـد    . ６وي ئـ３ نـ ر نـازک او واړه دقـايق وينـي او ＇ر－   ت چه په نثر ＇ه ليکي نو د فطـرت ډ４ـ    کوم وخ 

  .انع کوى／７ې په داس３ ژبه بيانوي چه ويونکى د ده استدالل په ＊ه ډول ق５رې ＊４ډ
ه داسـ３ داليـل او بـراهين    ！ـ د الفت په نثر اونظـم کـ＋３ کـوم فلـسفي يـا تـاريخي اسـتدالل نـشته م／ـر د فطـرت لـه هـره －و               

  .يراوباسى چه تر هر رن／ه منطقي استدالل ＊ه او！ين， و
شـعر يـوه   د ده هنر هـم دا دى چـه ＄انتـه خا請ـه د اسـتدالل الره لـرى او د ژوندانـه عـادي وقـايع هـره يـوه د ده لپـاره د                 

  .بهترينه موضوع وى
 م／ر زه وينم چه الفت په و يو ناظم مرغلرې پيودىا کله کله د الفت نثر تر نظم خوږ وى، خلق وائي چه نظم پيودل دى

  .نثر ک＋３ هم بالکوي او کله کله الفاظ هس３ سره پيودى چه تر هر رن／ه نظم ＊ه ＊کاري اوغوره وي
چه عادى شـى تـه ＊ـکلى رنـ， ورکـولى شـى همدغـه －＂ـى اوخ＂ـى دي چـه يـو            مهارت او کمال دا دى ) فنکار(د هنر من   

  .ار ترې تاج محل هم جوړوى او د پ＋تنو غوندې خ７ه حجره همممع



 

 ج  

دغه رن／ونه او غوړ دي چه يو نااليق نقاش پرې هره تخته او د هرې ！انکى په اړخ يو ناوړه منظره نقش کوي م／ر کله چه 
  . نويوه ！و！ه ئ３ په زرو قيمت لرىد ماهراو با هنر نقاش په قلم کارشي

 يبه و) شهکار( که الفت هغه سره اودى او ترتيب ورکئى د پ＋تو ادب يو يدا الفاظ او کلمات د شاعر اوليکوال مصالح د        
  . نو  هغه به يوعام نثر يا نظم وىياو که د بل چا په قلم وليکل ش

دى چه د )  آرتست( چه الفت يو ماهر اوستر－ه ور هنرمن د الفت په فن باندې ＇ه ليکل هم آسان کار نه دى خو لن６ه دا        
  .／７ې وينم５ده په هنرک＋３ دا درې غ＂３ ＊

  .ي ئ３ غ＂３ ن＋ان３ د)نظم( . او پيودنه)ترتيب(او بيا د هغو اودنه ) انتخاب(ماتو غوره کول لچه د الفاظو او ک)  جمال(
دليـل جـوړولى شـى او د ده پـه نظرکـ＋３ د دنيـا       برهان اواستدالل که د فطرت له هره مظهره ＇خـه دى يـو منلـى          : دويم

  .！ول مظاهر د استدالل لپاره ＇ر－ندې ن＋３ دي
  .ى دىږ／７ه ده، دى د مظلومو خواخو５انتقاد دده د هنر غ＂ه ＊: دريم

 تجاوزاتو تـه －وتـه نيـسى او د ده    ک ک＋３ که منظوم وي که منثور اولسى د اجتماعي ظلمونو سخت د＊من دى پخپل لي       
  .ره دى５ر ت４ډقلم پدې خواک＋３ 

 اوبـدبخت９ حـال －ـوري اوهغـه د     تپـه کو！ـو ور ننـو＄ي د دوى د فالکـ          ومو او ل）و لغ７و   لد ظالمانو اسرار ل）وى او د مظ      
د الفت  هي＆ منظوم .زه پرې وک７ي５ر کلک هم وي بيا به هم اغ４اولس د عبرت د پاره په داس３ ژبه بيانوي که د چا زړه ډ

 ي４８ـ د ！ولو مخکـ＋３ اودر )) الفت((ى تش وي ＄که نن د پ＋تو ليکوالو په ډله ک＋３         ／７و ＄ن ５يامنثورليک نشته چه له دغو ＊     
  .او د ده ليکونه د پ＋تو ادب شمله －２لى شى
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