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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 سرليک
 

 فکر کولو په رنځ اخته يم.  څه ليکلو او ږي چه زه دېدپاسه شل کاله ک څه
نولم ډيرې ېې له خلقونه لرې کښېل کړم او په ګوښه ځاى کښې ېپرديو نه ب همدغه شغل زه له خپلو او

 .ل وساتلمېې راباندې په ويښه تېرې کړې او ډېرې ورځې ېې له دوستانو او ملګرونه بېشپې 
لږ وخندل او هرچاته بې مينې غوندې ښكاره  له خپلو بچيو او دکاله  خلقوسره ډېرپه دغه موده کښې ما

ه ليکلو په فکر کښې رانه مونځونه هم قضا څناستم چه د سبا نه تر ماښامه ځاى په ځاى كښې كله له ،شوم
ته به دم او د اسمان ستورو ېکله به نيمه شپه لکه سودائي له خوبه راپاڅ. څ مې ونشو ليکلىېشوه مګر ه

يووخت به مې څو کرښې وليکلې بيابه مې هغه څيرې کړې. بل وخت به مې  .مې حيران حيران کتل
 خپل څيرې کاغذونه راغونډ کړه او يوه کلمه به مې له بلې سره نښلوله.

ر حقارت کتلى ېرښه ښکاره شوى او کله کله مې خپلو ليکنو ته په ډخيال ډې ر ځله راته خپل فکر اوډې
 نه مې  زړه تور شويدى. ا وله ځا دى
رته لرې د غره په لمن کښې په کومه هديره اوکلي له خلقو نه پټ شوى يم او چېرې ورځې دکورډې

 رلوى نعمت ګڼلى دى.او يوازېتوب مې ډې ېکړره ېکښې ناست يم يامې دسيند په غاړه يوازې ورځ ت
زې پکښې ېي اوفکري اغپه دغسې مختلفو احوالو کښې مې کله شعر اوکله نثرليکلى چه زما روح

 دي. ېڅرګند
اپه نظرکښې ادبي قيمت لري او زه رې مودې د خاطراتو يوه برخه ده چه زمد دې کتاب پاڼې زما د ډې

 ې خپل غوره نثرونه ګڼم.ې
س ته رانغلې او ې چاپول مناسب و مګر اوس الېهم شته چه دلته  ېزماپه مقالو کښې ځينې نورې مقال

 شو. ى غونډېدا انتخاب  نيمګړ
 ر زيار ايستل شوى چه لوستونكو ته پوره نه معلومېږي.ېې ډېداپاڼې چه تاسې لولئ په ليكلو كښې 

مضامين هم څو ځله يو راز او بل راز شويدي چه دترکيب  او وران  شي دا لكه چه يو كور څو ځله جوړ
ى حاله ښه هم ې له اوسنېمختلف صورتونه پيداکړى اوکيدى شى چه ځينې به  ېېاو تاليف په لحاظ 

 و.
 ىږي چه يو ليکوال يوه شپه په ويښه سبا کړېر ځله داسې کېرې جګر خونۍ لري او ډېو فن ډلد ليک

 يوه ليکه هم ونشي ليکلى. يا ىاويوه جمله پيداکړ
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ګرانوالى او  ېېې په ښه ډول بيانول هغه ګران کاردى چه نورو ته فکر پيداکول او بياې د يوه خيال يا
ثارو قيمت له آليکوال ته نه ښائي چه د خپلو  په همدغه سبب يوه شاعر يا .ږيعلومېدروندوالى نه م

 چانه وغواړي يا ورته څه قيمت وټاکي.
 څ نه غواړم.ېچانه پرې هېوه شوى يم اوله هپزه هم په دغه ټکى 

 خوا وم.ته په هغه قيمت نه يم قايل لکه چه پ ره ښه ده چه اوس د پخوا په شان نه يم او خپلو افکاروډې
ر مبارک ګاڼه هغه وخت به چه ما هر څه ېره ښه عقيده درلوده او خپل فکر مې ډيو وخت ماپه ځان ډې

ره ښکال به مې پکښې ليدله مګراوس هغه د يقين ېده او ډېر ښه ښکارليکل هغه به راته په يقين سر ه ډېو
 دا شوه.اوپخپل فکراو نظر راته بدګماني پېسرمايه په شک بدله شوه 

د چا د فکر صحت ته زيان ونه رسوي او څه زهر  ېر خوښ يم که داپاڼې لکه دتمباکو پاڼېبه اوس ډزه 
 ګډ نه وي. ېپکښ

 هرڅه چه وي او هر څنګه چه وي مګرله ماسره بده اراده نه ده موجوده اوپه بد نيت دغه کارنه کوم.
ګڼې پکښې شته که نور ېد ښه نثر ښاو  ې بد نه دىېبيان او اظهار طرز  دا فکرونه ښه وي او که بد مګر د

يوه ادبي متن په حيث يوه ساده انشاء بللى شو چه له نوو  څه نه وي نو دعبارت په لحاظ داکتاب د
 ليکوالو او پښتو لوستونكو سره کومک کوي.

په دغه وخت کښې دغسې کتابونو ته ضرورت موجود دى او دغه ضرورت ماته هغه وخت پوره څرګند 
پښتو استاذ شوم او دا دوه کاله د پښتو  په پوهنځى کښې د  قو په پوهنځى او د ادبياتوشو چه زه د حقو
 درس راپه غاړه شو.

ېر ې ډېپدې انشاء کښې که زه يو څه ښکليتوب وينم هغه سادګي او آساني ده چه په لفظ او معنى کښې 
 مشکالتو الس ته راغله.  روېدى. او دا آسانى په ډلحاظ ساتل شوى 

غ حسن ېغ نه هغه په سادګۍ کښې پټ دى اوڅه اېاءکښې که د فکر اومعنى څه ښايست شتپدې انش
 پکښې څوک نشي ليدى.

رښه ېکه دا نثر رواج  ومومي او ځينې نوي ليکوال دغه سبک غوره کاندي مابه د خپل زيار او زحمت ډ
 څه خدمت وکړى شو.  يو ېاو خوښ به يم چه دپښتو نثر ته م ياجر موندلى و
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 دپردې خبرې

مخونه پټ وي خبرې به هم په پرده کې وي ځکه چې په پښتوکې  چې د ښځو ترڅو

 خبره هم مؤنثه ده. 

 . ييوازې خبره الڅه چې ژبه، وينا، معنا، خطابه، مقاله هم د تانيث عالمې لر

 رضرورت لري. بتکارپه کې وي دادب پردې ته ال ډېهغه وېنا چې ا

 تاسې زما خبروته لږ غوندې باريک شئ!

 که ده.يره بارېسياست خبره ډ ادب او د

رباريک بين خلک په دغه الر يکه الر الړم، خداى دې وکړي چې ډېره نرۍ او بارزه په  ډې

 راشي اوپه ځير ځير وګوري. 

او څه راوړي  ده چې دګلونو له پاڼونه په هوا مااوښان نه دي بارکړي، زما قافله د مچيو

 عسل جوړوي. 

نه ويني مګر  ې په سترګوېده چې څوک ېکړه وږمو خوشبويي بار له دې قافلې سره دسبا

 ې احساس کولى شي. ېحساس دماغونه 

 رحساس شي. بايد ډېرحساس وي يا ډې هو! زما کارله احساس سره دى، زما خريدار
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 الروى
 ېره کې ناست وو. دله څنګه په  د خپلوکورونو مونږ

 ې ډډه ولګوله. ېته  يوالروى راغى دونې ډډ له پاسه

 خوند خوړله. ې په خوندسره ې ډوډۍ پرانيستله اوله څه شيله مالنه ېې 

 ې وڅكلې. ېمونږ وږي تږي وو، هغه ځان موړکړاويخې اوبه  

 باندې روژې نشته.  وژه وو، هغه بوزه و، ځکه چې په مسافرومونږ ر

 و تاسوته نشته.الروى وويل: ماته د خوړلو اجازه شته ا

 ايسار كړيدى. ېپه تاسو ې ىاواوبه رواکړيد ماته خداى خواړه 

 ل په کاردى. ېدمعنى پوه قانون په رمزاو ېدد ،دا دخداى قانون دى

 دخداى کارونه بې حکمته نه دي، تاسې ددغه عملى تعليم په اصلى معنى ښه فکر وکړئ!

 تاسې ولې وږي ياست اوزه موړيم. 

 پسې روان يم اوتاسې ځاى په ځاى پراته ياست. زه په کاراو مقصد

 ې وږي کړئ!ېستاسو حرکت لنډ دى،  ځکه 

 تاسې دخداى قانون منلى دى مګر پوه شوي پرې نه ياست. 

 دم چې تاسې په دغه رازپوه کړم اوله لوږې نجات ومومئ.زېزه راوګر

 روان شئ اولرې ځاي په نظرکې ونيسئ! ،ږئېپاڅ

 کون کې ده په حرکت کې نشته. لوږه اوتنده په توقف اوس
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 ژوند
 

ې د خاورو په کنډولى ي، څوک ېپه جام کې څك ې د زروېديوې چينې اوبه دي، څوک 

 کې. 

 ې را اخلي. ېلري نه هغه په لپه کې  هغه چې نه دا

 په اوبوکې هېڅ فرق نشته  فرق په لوښوکې دى. 

 ږي. دشاه اوګدافرق په لوښوکې

 ر تږۍ وي. ېږي چې ډپوهېهغه څوک ښه   داوبو په خوند

ر خوند ېره زياته ده دااوبه ډېې ډېديانه ستړى ستومانه راځي اوتنده ېهغه الروى چې له ب

 ورکوي. 

هغه دهقان چې په سره غرمه کې يوې کوي اوخولې پرې راماتې دي دا اوبه دهغه لپاره 

 ډېر لوى نعمت دى. 

ر ېخوله ږدي د اوبو په خوند ډږي اوپه چينې باندې يوشپون چې له غره نه تږى راکوزې

 ږي. ېښه پوه

ې له څنګه ېيو بل سړى چې يخ سيوري ته په ارامه چوکۍ ناست دى، ښايسته سراحي 

 ده اوپه ښوګيالسونوکې اوبه څكي له اوبونه هغه خوند نه شي اخيستلى.  ېايښ

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

 داى. ېدى کړى ځکه هغه تلوسه په ده کې نشي پيداک نه ې لوپه سره اوټکنده غرمه کې ې
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 هم نه دى ليدلى او هغه د خوړو او اوبو پوره خوند ىنه ده ليدل چاچې لوږه اوتنده

 دژوندپه کيف نه دى پوه شوى. 

 

 نوى نسل
 له زمکې نه بخارپورته شو. 

 ځ پيداشو. ېله بخار نه ور

 ېده. ځې نه باران وورېله ور

 ګلونه پيداشو.له بارانه د پسرلي 

  له گلونونه خوشبويي پيدا شوه.

 ى څومره فرق لري؟وز وګورئ ! مور اولور يا پالر او

هغه تفاوت چې د باران اوګلونو  يا د زمکې، او بوټو ترمنځ وينئ ديوه اوبل نسل تفاوت 

 همدغومره دى. 

 ده. ېندو غوندې واى، له غرونو څخه  به لعلونه نه پيداکېکه او الدونه م

 دريابونو  څخه به مرغلرې نه راوتلې.  له

 له آبشارنه به برېښنا نه راتله. 

 د ړندو اوالدونه به ړانده ؤ. 

 دل. له کڼو نه به کاڼه زېږې

 اوس پوه شوئ!  چې نوى نسل او زوړ نسل يو رنګه نه وي. 
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ه ت ه نکاح اخلي يا خپله پېغله لور اتيا کلن بوډاپکه څوک  خپل ځلمى زوى ته زړه بوډۍ 

 ورکوي ښه نه کوي. 

 ئ.ڼزړه تربيه اونوى نسل همدغسې وګ

 لوى او وړوکى


 په شفتالوکې زړى دى په زړي کې ونه والړه ده. 
 شته په دانوکې همدغسې وږي شته.  دغنمو په وږوکې دانې

 په چرګه کې هګۍ ده په هګۍ کې چرګه  ده. 
حقيقت کې بله ډيوه ده مګر دغه يوه دانه پندانه چې ګورې تېل اوپلته دواړه لري او په 

 ستا سترګې دغه  رڼا نه ويني. 
 کې عالمونه پراته دي.  ىته خبر نه ېې چې په يوه دانه اوپه يوه څاڅک

اوبوکې المبو وهله نن په  ىده وې بيا دې په يوه څاڅکيته پخپله هم دغنم په دانه کې و
 ې او په لويودريابونو کې ګرځې. ېړۍ کې ناست ېلويه  ب
چې ته وړوکى ګڼې هغه هم لوى دى يا هغه څه چې تاته لوى ښکاري هغه هم څه شى 

 کوچنى او وړوکى دى. 
 ته ونه لويه ګڼې هغه په يوه زړي کې ده. 

 تاته زړى وړوکى معلومېږي په هغه کې غټه ونه ځاى شويده. 
 ر لڼددى، دغه دېې ډېدغه غټه هندوانه چې ګورې کا ل ته نه پاتې کېږي اوعمر 

 ې درکوي. نتاته هر کا ل تازه هندوا ىزړ کوچنى هندوانې
 ې نه لږ نه دى. نقيمت له هندوا ىدزړ

 ږي. ېکه زړى ورک شو  هندوانه ورک
نو راشه هېڅ شى وړوکى اوکوچنى مه ګڼه ځکه چې دلته غټ اوکوچنى لوى او وړوکى 

 نشته ټول برابر دي يوازې خداى لوى دى اوبس. 
 ردقت نتيجه ده. ېژورې کتنې څخه پيداشوه  اود ډدنن ورځې ديموکراسي له همدغسې 
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 دشاعر تحفه
 

وانه کې ښکته کړى ؤ، فکري ېې په ګرېناست ؤ، سر ېزه چې ورغلم هغه په کوټنۍ ک

 ې کاوه. ېعبادت 

ده ما خپله تحفه يو د پړانګ پوستکى اويو ېې نظر ولوېکله چې هغه سر راپورته کړ اوپه ما

 ې کېښوده. غزنيچى پوستين د هغه په مخ ک

ږي دابل دضعيفانو له پوستکونه ېد ظالم پوټکى دى ځکه له پښو الندې لو هغه وويل: دايو

 جوړدى  او په غاړې پورې تعلق نيسي. 

 غسې وي او همدغه معنى ولري. همد  دشاعر تحفه بايد

 خلک په دغه رمز ښه پوه کړي.  او يوښئ دى بايد دا دوه منظرې   همدغه راز

 دلى وم. ېه له خوبه راويښ شوم او په خوب کې د خپل خوب په تعبير پوهپه دغو خبرو ز

 خدمتګار
 

هغه په سمه الره برابر کړ مګر ړوند پوه نشو چې زما رهبر  ، هلته يو ړوند بې الرې روان و 

 څوک دى. 

سر رااوچت کړ هغه په بېړه  ې يوه منګرىېب وېده ؤ،  په خواکې يو بل په خواږه خو

 هماغسې  ناخبره پاتې شو.  وواژه او وېده
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ې په خدمت کې شپه سبا کړه،  ېکول هغه  ىدشپې په مسجد کې ناروغه مسافر زګېرو

هغه په الره  . ژاندهېې ونه پېخدمتګار ىمسافر سباوون خواته مړشو او خپل زړه سواند

، ېديا كې اوبه وركړېپه ب ېې، يوه تږى ته ې يوموټى ميوه  ورکړهېروان و، يوه ماشوم ته 

 ژانده چې دى څوک دى. ېمګر يوه هم ونه پ ې خپله ډوډۍ نيمه كړهېسره  يله يوه وږ

لرې کړه مګر څوک چې سبا ته په دې الره  ېر اغزي اوکاڼېې الرې نه هغه ډېله دې لو

 ژني. ه خبرېږي اوهغه نه پېنهغه له خدمت څخه  راځي د

 ژنو. رښه پېېژنو او باداران ډېپه رښتيا چې مونږ خپل خدمتګاران نه پ

 

 عقل
رلږ خلک دي چې کله کله يو نيم کار دعقل په خوښه  کوي،  نور ټول کارونه دمينې او ېډ

 حرس او هوس دپاره وي يا د کوم زورور په امراو د محبت دپاره، دحسد او عنا د دپاره د
ږي . سره له دې  چې دعقل برخه په ژوندانه کې ډېره لږه ده نادانۍ په فرمان اجرا کې

اهم هرڅوک دعقل ستاينه کوي او دعقل دښمن هم عقل ښه ګڼي او بې عقلي نه بي
 خوښوي. 

چې عقل په همدغه سبب دهرچا خوښ وي چې دچاپه کار کې کارنه لري او د  ئىښا
 زورورو خوى په کې نشته . 

ېې ستايو او صفت عقل زمونږ تابع دى او زمونږ  زړه ته ګوري هغسې مشوره راکوي ځکه 
 ې کوو. ې
رسرټکاوه او بدبه ېنه ډېې درلوداى مونږ به ترېه عقل په مونږ باندې حاکم واى او اقتدار ک

ېو او ډېرښه حاکم  موګاڼه ځکه چې تراوسه مونږ له يوه  حاکم نه هم زړه کې ډېر خوښ نه
 .ىکړيد ىهم ډېر خلک له ځانه خوابد
 ضرره شى نشته.  ېپه رښتيا چې عقل غوندې ب
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ي اوعقل دهمدغه شى نوم دى. که مونږ دعقل يوه ئاوګټه راښ رېعقل هر کله زمونږ خ
خبره هم ونه منو بيا هم  عقل رانه نه ځي او بد راسره نه کوي. که مونږ په ناکاره کار پسې 

کېدى شي له خطرنه مو  په بده الره روان شو عقل راسره ملګرى دى او څومره چې
 ساتي.
ې نه ده ېم غال ته په ښه نظرنه ګوري او غال ږي که څه هېرې غال ګانې دعقل په مرسته کېډ

 خوښه.
دي او شيطان هم ورته حيران دى دسادګانو او يهغه  شيطاني چلونه چې انسان کشف کړ

 احمقانو کارنه دى. 
سره له دې چې سم او صحيح عقل ورته بدګوري بياهم دهوښيارۍ بدعمله  ىب او ټګېفر

ږي، همدغسې عقل يوه غله ېاوالد پيداک اوالد دى او دبدسړي له عقل څخه دغه راز بد
نيوه دځان دخالصولو ي اوکه حاکم وېې  ماړه کاله ته بيائي هم ئته هم دتېښتې الره ښ

 . يچلونه هم ورښئ
عقل ورته دنجات الره لټوي اوله همدردۍ نه الس نه اخلي  ،که سړۍ هرڅومره ګنهګار و

 بل  نشته .  ىا چې دومره مهربانه ملګرېپه رښت
اده اوپياله دى په الس وخت چې څوک عقل له ځانه شړي اوپه عقل هجوم وروړي بهغه 

ې ې ر رسوانشي اومحتسبېاود مخه ورته ال يو داسې ځاى پيداکاندي چې ډکې ورکوي 
 وان ته الس وانچوي. ېګر

حسداوعنادنلري لکه ماشوم مرور  چا کې نشته په زړه کېدعقل خوى اوخصلت په هې
 ې نه ده خوښه مګرله ظالم سره دښمني هم نه کوي. اېږي نه، ظلم اوناروکې

هرچاته د  . فاجر نه نه تښتي اهد په شان له فاسق اوزږي خو د فسق او فجور ورته بدمعلومې
 ر ښه خبردى. نظر ګوري اودانسان په مجبوريت ډې خير خواه په

ر نلري اواختيار زور اچولى دى چې انسان پخپلو کړوکې پوره آزادي ېعقل پدې خبره ډ
 غالبه ده.  هراود مجبوريت جنبه ېې ډې

هو! عقل داغواړي چې دانسان  له ضعف او ناتوانۍ نه يوداسې قوي دليل جوړ کړي 
 ې هم خالص کاندي. ېچې دهغه بل جهان له مالمتۍ نه 

ږي چې انسان دخپلو غرايزو اواحساساتو تابع دى او منطق هرکله د ېقل په دې پوهع
 استعمالوي. خپلو اغراضو دپاره  
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دى اول حيوان اوبيا عاقل دى، ږي چې ېدانسان له منطقي تعريف څخه هم دامعلوم
 دده نطق اوعقل  دحيوانيت تابع دى اوحيواني غرايزپکې داوليت حق لري.  يعنې

 دايومنلى حقيقت دى چې عقل زمونږ تابع دى مونږ دعقل تابع نه يو. 
 نه يوپيدا. عقل زمونږ دپاره پيداشوى مونږ دعقل دپاره 

ې اوزمونږ له امرنه غاړه نه ېونو او يا د ماشومانو کارکوو،کوي ېکه مونږ په عقل باندې دل
 غړوي. 

 که زه اوته دوستان يو زما اوستا عقل هم  دوستي کوي. 
 ږي. سره دښمني کوي اوپه جګړه اخته کې که مونږ غليمان شو زمونږ عقلونه يوله بل
ږکې وده وکړي او دښو عواطفواو ېمحبت په غښه عقل هماغه دى چې دمينې او

 ل شي. زاحساساتوپه لمن کې ورو
په بده  ، عقل ږي که  اخالق بدوعقل هم ښه کې ،، که اخالق ښه وعقل داخالقو تابع دى

 . ىږي او بده الره ښئالر روانې
 

 ىپوهه او هوښيار
 دل:لوى نه يم له هر چانه به مې اوري زه چې وړوکى وم اگركه اوس هم
رو دوه خ ږي، دعقل په پوله هم نه دى تېر شوى او دېفالنى بې عقله دى په څه نه پوه

چې خلکو به ورته پوه او ده ېرته داسې هم پيداکېه چيو ب لولى. مګر يوېاوربشې نشي ب
لې زه  همدغه وخت په دې خبره  پوه شوم چې پوهان او هوښياران په دنياکې هوښيار وې

 يات دي. کله چې زه په سبق کښيناستم ماته يې وويل: رزېډېر لږ دي اوناپوهان ډ
 سبق ووايه چې پوه او هوښيار سړى درنه جوړشي. 

 مې خوښه ده. ىداخبره په ماباندې ښه ولګيده اوپوه شوم چې پوهه او هوښيار
ده. نه ېهغه وخت زه هوښيار نه وم مګر هوښياري مې ښه ګڼله اونا پوهي راته بده ښکار 
دى شي چې عقل ښه ېې عقل څنګه پوهب، اويو وميز ماله کومه کړى ږم چې دغه تېپوه

دى او بې عقلي ښه نه ده، خو اوس پوه شوم چې ماشومانوته که څوک هر څه هر رنګه 
 ې ګڼي اوله ځانه څه فکر نشي کولى. ې ېوښئي هماغس
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لوى سړي ديوه اوبل په ږده چې دږيرو خاوندان هم دغه شان دي اولوى ېماشومان ال پر
 روزي. برو تېخ

 ما هغه وخت دمالصاحب سوکانوته دهمدې دپاره سرونيوه چې پوه او هوښيار شم. 
هوښيارۍ ځاى سراو دماغ و، مګر پوهه دمالصاحب په الس کې وه اوله  هو! دپوهې او
 هرچاسره نه وه. 
 ره لږه وه او له لږو خلکوسره وه.ېځکه ښه ښکارېده چې ډ ىماته هوښيار

هرڅوک هغه څه غواړي .  ې ارماند کويېر وي اوخلک ېې ډېمت هرڅه چې لږ وي قي 
 ې لري. ېچې نه 

 دم. ېکه زه پوه او هوښيارواى په پوهې او هوښيارۍ پسې به نه ګرز
 ږي.ېر کارونه له ناپوهۍ والړ ېرخلک ډېرو شيانو ته دناپوهۍ په سبب هڅه کوي او ډېډ

 دم چې پوهه مې غوښتله. ېزه هم نه پوه
و هرڅنګه چې و،ما په ليک اولوست کې دانايي لټوله اوسبق مې وايه چې هرڅه چې و، ا

 يوه ورځ مې د رحمان بابا په کتاب کې ولوستل:
 ا بانددې غدر    ېدانانه کاپه دن

 

 ا پددده احمقددانو ده ودانددده  ېدد دا دن

 
ره کې يخ يا چې دکلي خان به ټوله ورځ په ډېمګر چې شاو خوامې ښه وکتل په رښت

ې نه کول، دهقانانو اومزدورانو به په سره غرمه  کې يوې، ېڅ به ېو ه،اوسيوري ته پروت 
 لوونه اوغوبلو نه کول، زحمت او خواري به ددوئ وه ګټه به دخان کورته راتله. 

زه دغه وخت دعقل اوهوښيارۍ په کرامت اوبرکت نورهم پوه شوم اوباورمې راغى چې 
څ نه کوي او نور ټول بې عقله ېزمونږ په کلي کې يوازې خان صاحب هوښيار دى چې ه

دده د پوهې اوهوښيارۍ يوبل دليل هم له ماسره  .اونا پوهه دي چې د دنيا کارونه کوي
 . و

ته کښېناسته اوپه اوړي کې يخ سيوري ته، هغه نور به  ىپيتاو هغه داچې  دى به په ژمى
 ل: زوره زوره وي مابه په جومات کې په .په سره اوړي کې سره لمرته والړو اوکاربه يې کاوه

 

 دانانه کاپه دنياباندې غدر  

 

 دادنيدددا پددده احمقدددانوده ودانددده    
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 غې عبث وې. يپه دې خبره نه پوهېدل او زما چ ىخوهغو
ې مرزاشوم د مرزايانو له ره موده وروسته  زه له کلي کوره  راووتم ښارته راغلم په دفتر کډې

 ږل. ېو په هرکار پسې به مې لناستم په چپړاسيانو به مې حکمونه کول اڅنګه کښې
 دلته هم هماغه قانون جاري و اود رحمان بابا خبره راته دکاڼې کرښه ښکاره شوه.

ړاسيان به ټوله ورځ په سره  ژمي اوپه واورو کې دايره په دايره ګرزېدل، مکتوبونه به پچ 
 ې رسول مونږ به په توده کوټه کې ناست وو مکتوبونه به موليکل . ې

ې کاوه يعنې زمونږ  کاربه دده په ېر صاحب به نور څه نه کول يوازې دسخط به يزمونږ مد
نامه ختمېده، که د دسخط په ځاى مهرلګول رواج واى داکار به هم کاتبانو کړى و. مګر 

ر په نامه ختم ه جوړوي. که يو کاتب خپل کار دمديږم چې مديران ولې مهرونه نېنه پوه
وب په اخرکې ولګوي داکار اخالقاً ښه دى ځکه چې کړي او دى پخپله دهغه مهرد مکت

 ږي. کارپخپل نامه ختموي ښه نه معلومې دايثار او فداکارۍ معنى لري، که څوک پردى
ړاسيانو نه زمونږ کارلږ او اسانه ؤ، اوله مونږ نه دمدير صاحب کارسپک و، رئيس پله چ

وه ساعت له مخې رياست هغه بېخي کارنه کاوه او کله کله به دې  وصاحب چې عقل عالم 
ې خپل مبارک نوم هم په کوم مکتوب يا د حاضرۍ  په ېته راغى، ځينې ورځې خو به 

ې زيان و نه زي اوهوښيارۍ ته ېوکتاب کې نه ليکه چې دکارنحوست دده په نامه پرېنو
 ږي. ېرس

ې امضاکړي ې ته به مو ورکول چې په مدير ىزمونږ مکتوبونه ځينې داسې و، چې چپړاس
 ې به مونږ پخپله رئيس صاحب ته دامضاء لپاره وړل. ځين

مکتوبونه نشو وړلى ځكه چې دادب تقاضا دا نه وه چې  يدرئيس صاحب حضور ته چپړاس
ږي که څه هم کې د يوه لوى سړي په حضور کې ودرېيو خوارچپړاسي په خواره جامه 
 ږيېدخداى حضور ته په  لمانځه در

ږي اودرباري پوهه له هرچاسره نشته هلته موقع ېهو! ددربارپه آدابو هرڅوک نه پوه
 اسي له هرکارنه زيات قيمت لري او دنزاکت مراعات ډېر په کار دى.نش
ژندل، دبل په خوښه خبرې کول، دبل په نظر هر څه ېپه رمز اواشاره پوهېدل، مزاج پ 

 ليدل ډېر لياقت او مهارت غواړي.
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وهېڅ عقيده نلري مګر د بل هر فکر او هر څوک نشي کولى چې له ځانه  به  هېڅ فکر ا 
 هره نظريه به دارسطوپه منطق ثابتوي. 
ټى وړلى شي مګر له زړه نه دنورو يابو جوړول اسانه ېپخپلو اوږو باندې هرڅوک دبل پ

 کارنه دى. 
رته نشته، ددوئ ېتاسې درباريانو ته په عادي نظرمه ګورئ دومره باريک بين خلک بل چ

ښيارۍ له برکته دنورو له ډېرو درنو کارونو نه دروند خېژي . د ر لږ کاردپوهې اوهوېډ
دوى مثقا ل او دنورو خروار برابر نه دى. که دنورو دفعاليت دوړې او ګردونه اسمان ته 

د کار قېمت زيات دى اوله  ىږي او دوى محض دچا دبوټونوګردپاک کړي ددوېورس
 ې تنخواه ډبله ده. ېهغوى نه 

کې دسربازۍ ميدان ته نه حاضرېږي. په فابريکو اوکار خانو کې دوى په جنګونو اوجګړو
ې له نورونه ېکارونه نه کوي، لوړې ژورې نه اواروي، معدنونه نه سوري کوي، مګر ګټه 

 زياته ده او په لوړ مقام کې ځاى لري. 
ې معلوم دى او په ېږي مګر لياقت ېددوى کار دومره باريک دى چې هرچاته نه معلوم

 ې څه شک او شبه نشته. ې هوښيارۍ کې
ږي، نه ګورئ ېمک ىږي هغومره فعاليت اودکار ستومانېزيات ىڅومره چې پوهه اوهوښيار

 ېږير حرکت کوي داباشي والړدى او مزدوران تېچې ماشومان له لويواو درنو  خلکو نه ډ
 چلوي. 

 که لرې نه ګورئ دخپل الس .مشران له ځايه نه ښوري اوکشران په مخکې منډې وهي
چې وړوکى دى څومره ژرګرځي دقيقه ګرد چې لوى دى ورو  ساعت ته وګورئ ثانيه ګرد

 روان دى. 
 ر ګړندى ځي او لويه الرۍ هغسې نشي تللى. ېکوچنى موټرډ

اوس پوه شوئ چې لو يوالى او دروندوالى همدارنګه عقل او پوهه فعاليت کموي او 
 منډې رامنډې د بې عقلو کاردى. 

 ي فکر کوي او چرت وهي نا پوهان جبل وهي اوغرونه سوري کوي. هوښياران کارنه کو
سړى ستومانۍ  ىکار او فعاليت پورې تعلق لري او عقل يا هوښيار ىانداو و ىددنيا آباد

 او زحمت ته نه ورکوي. 
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)عقل نېست يو مرزا هېڅکله په خپل کار کې ديوه جوالي غوندې  ندى ستړى شوى. 
او رحمان بابا دهمدې له امله وايي چې دنيا په لري  جان درعذاب( همدغه معنى

 احمقانو ودانه ده او دانا د دنيا په کارڅه غر  نلري. 
فکر وکړي او بې کاره  ږدئ چېېتاسې له هوښيارانو اوپوهانو ډېر کارمه غواړئ دوى پر

 ه خپل کاله ته راوړي. بې زياره ګټ
ه وي يا په بل  عبارت هېڅ نه رېې ډې لږ او ګټه ېېهه همدغه ده چې کاراو پو ىهوښيار

 کوي او هرڅه دده وي. 
دنورو له زياراو کار څخه ګټه اخيستل، بل غولول او ځانته ګټه اړول پوهه او هوښياري 

 ده. 
په  دنن ورځې ر لږ خلک يعنې هغه چېېداد پوهې اوهوښيارۍ برکت دى چې ډ

ستړتيااوستومانۍ نه  ېرو خلکو لهږي دډېورته ويل ک ىه اقليت کې دي اولږه کاصطالح پ
 ره زياته استفاده کوي.ډې

ر زيات ېر لږ دي مګر ډېکه تاسې دهروطن دناز اونعمت خاوندان اوشتمن وګورئ دوى ډ
ږي يعنې ددوى سمسوربڼ دنوروپه خولو وده کوي او ېخلک ددوئ دګټې لپاره  استعمال

په ليک چې ما ىددوى راحت دنورو د زحمت نتېجه ده، داده هغه پوهه او هوښيار
 ې له کاره وايستم. ېاولوست کې لټوله اوزه 
سړى له کاره باسي، دکار خلک نوردي پوهان او هوښياران نه  هو! پوهه اوهوښيارى

 دي. 
ږي، پوهان اوهوښياران ځانته خير رسوي ېې خير رسېدخيرخلک هماغه دي چې نورو ته 

 اوخپل خيرلټوي. 
ګان دي او دنيا هم په ساده ګانو او  ي چې دجنت اکثره  خلک سادهئدهمدې المله وا
 احمقانو ودانه ده. 
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 احمق څوک  دى؟
 

ږي او دګټې په ځاى تاوان کوي خلک ورته احمق، ېهغه چې د دنيا په سوداوزيان نه پوه
 بې عقل اوساده وايي. 

دا درې نومونه لکه دېوه سړي مختلف عکسونه چې په بيلوبيلوکمرو او مختلفو احوالو کې 
ې يو څه ېسانو اخيستي وي  په عين اتفاق کې اختالف هم لري اوپه يووالي کې بېلوعکا

 ږي. ېبېلوالى معلوم
ې بولي. ېې ستايي نوساده ېکه څوک  کوم بې عقل سړى سپکوي احمق ورته وايي اوکه 

 ب کې پټ دى. ېد وينا اوبيان سحر دالفاظوپه همدغسې فر
به او د درباراحمقان  ىو ته احمقان وېلې ټوقيانېچې پخوابه  ى دىراغل ىه کتابونو کپ

ې خوشحالى ېې خلک خندول اوپه مجلس کې به هغه کسان ووچې پخپلو خبرو به ې
 پيداکوله. 

 داحمق اوساده يومثا ل مالنصرالدين دى چې په ظرافت اومسخره توب هم شهرت لري. 
ردانې ددغه مرحوم د حماقت دليل دخلکو په نزد دادى چې ده به په يوه روپۍ څلو
ې دروپې ېهګۍ واخستلې هغه به يې وخوټولې په رنګ به يې سرې اوشنې کړې بيابه 
ې ار زانه ېپنځه دانې خرڅولې يعنې دګټې په ځاى به يې تاوان کاوه  اوخپل ما ل به 

 خرڅاوه. 
 ي څه مالنصرالدين خونه يم.ئاوس چې څوک له چانه څه شى ارزانه وغواړي هغه وا

خرڅ ې ېشويدى چې که هرڅوک يوشى ګران واخلي او ارزانه دانوم اوس دومره عام 
 ي. کړي خلک ورته مالنصرالدين وائ

چې عقل بېل شى دى او د دنيا ما ل بېل شى دى، څوک به عقل لري  مونږ په خوله وايو
ما ل به نلري، ځينو نوروسره به ما ل وي اوعقل به نه وي، مګر په عملي ډول دهر چاعقل  

او په حقيقت کې ګټې  ته عقل وايو او  ود ګټې او زيان له مخې معلوموددنيا  ىاوبې عقل
 يا حماقت بولو.  ىتاوان بې عقل
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زمونږ په خيا ل او تصور کې دانشي راتلى چې مالنصرالدين به داکار ددې لپاره کاوه چې 
ې په سخاوت ېنرخ ارزانه کړي او خپل احسان په دغه تجارت کې پټ کړي چې خرېدار 

 شي او کرامت حماقت وګڼل شي. هېڅ پوه ن
که زمونږ ګمان نېک اوښه واى مالنصرالدين به مو د خير اوفيض خاوند ګاڼه اودهغه په 

 عقل پورې به مونه خندل. 
غله ر ېهغه بل کا ل زموږ په هيواد کې قحطي اوګراني وه، ېوه لوى سوداګرله هرات نه ډ

ې ونکړه تاوان ېزانه خرڅه کړه يعنې ګټه ې دبازار له نرخه ارکندهار ته راوړه او په خلکو ې
ره ستاينه ېې ډېې وکړ، داکار هېچا دهغه په بې عقلۍ حمل نکړ او په اخبارونو کې ې

 وشوه.
 ې وباله. ويلې. بلکه دخير او برکت خاوند ې هغه ته چا مالنصرالدين و نه

، مګر له کې هر څه پاخه شوهيووخت زه يوه شتمن سړي کره مېلمه شوم د هغه په کا 
ې نه درلود،دکاله خاوند څو غلمينې ډوډۍ خپلو همسا يه ګانو ته ولېږلې او سکړک ې

 ې راوړه. ېهماغومره سکړکان 
نه  ۍماته دامعلومه شوه چې دوى هره ورځ دغه رازتجارت کوي او پخپل کاله کې جوار
لدين پخوي، داسوداماته خوارانو اوغريبانو لپاره سودمنه ښکارشوه او مرحوم مال نصرا

 راپه يادشو. 
 ښه کار احمقانه وګڼم.  جرئت نه شم کولى چې دغه راز زه دا

 ر نلري. ېر وي دغومره لږ تاوان هېڅ تاثپه کوم کاله کې چې هر څه ډې
بډايان له دغسې تظاهر نه يو مخصوص خوند اخلي چې مونږ هغه نه دى څکلى که دغه 

 يانو لپاره صفت دى. راز کار يو خوار او غريب وکړي حماقت دى مګر دبډا
عقل اوپوهه خوارانو او فقيرانو ته دا اجازه نه ورکوي چې ډوډۍ په جوارۍ باندې سرپه 
سر ورکړي اوخپل حماقت ښکاره کړي مګر بډايان په دغسې کارونو ښه ښکاري اوڅوک 

 . يې بولېي ئې بلکه حاتم طائورته  مالنصرالدين نه وا
ده مګر  ره لويه ناپوهي او نادانيېواخلي ډذير نه کارکه خواران او غريبان له اسراف او تب

 ږي. ېجود او کرم خاوندان ګڼل ک بډايان په اسراف  او تبذير د
 دغه عقل چې دخوار او غريب رهبري کوي دبډايانو لپاره نه دى په کار. 

 هو! عقل امساده چې ګوډ او ضعيف انسان ورته اړدى. 
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 و وسله ورته نه ښايي.يفاندقوت اوقدرت خاوند دى دغه دضعهغه چې 
ې کله کله د ډول او ېي زياتوي او دتېز نظر خاوندان دعقل عينکې د کمزورى نظر بينا ئ

 فيشن لپاره په سترګو کوي. 
لټوي د خوارو او غريبو په کورکې دې ولټوي زورور اوبډايان  ىکه څوک عقل او هوښيار

 ې نېازه دي. بله دغه شي نه 
حيوان ته چې څه نه ويني ړوند ويلى شئ، مګر سيند او سيالب ته تاسې يوه انسان يا يوه 

 ړوند ويل غلطه خبره ده که څه هم په نا اواره الره  روان وي او په سمه الره نه درومي.
ر ېهم ډ دا ځکه چې دغه پرزېدل او جګېدل هغه ته څه زيان نه رسوي اوبې سترګو

 ګړندى تللى شي.
ې ېفکر وکړو  هغه کارونه چې ځينې زورور اوبډايان  که مونږ دخپل هېواد  په خلکو کې
ې وکړو بدښکارو او ضرر وينو،  ځکه موعقل مخه ېکوي، په عقل برابر نه دي که مونږ 
ې عقل هم مخه نه دانو ته زيان اوضرر نه رسوي ځکه ېنيسي، مګر زورورو او دقوت خاون

 نيسي اودغه دغريبانو ناصح دهغوى حضور ته الره نلري. 
ږي. هرڅه چې بې ضرورته وي ېرورو په مخکې عقل ګونګ  وي او ډېر مزخرف معلومد زو

 ې لږ وي. ېاو احتياج ورته نه وي بدښکاري او قيمت 
ېې احتياج نه نه واى اوعقل ته  ىره نيمګړتېا او کمزوررې په انسان کې ډېېکه چ

 به دغومره قدرنه درلوده.  درلوداى عقل اوپوهى
ار او غريب سړى که ځان ته څپلۍ يا پڼې لږ غوندې ګرانې اوس پوه شوئ؟ چې هر خو

، يو بډاى که په زر يېږي هرڅوک ورته احمق وائواخلي او دوه يادرې روپۍ پکې وغول
ر شو ېاحمق نه دى، هغه چې د ورځې دشلو يا د ىهاو روپۍ يوه شپه په قمار کې بايل

پيسې ورکوي څوک ورته احمق نه روپو په سګرټو اورلګوي ياد سينما او تياترپه تشه ننداره 
ګاته په او وزګاروګرزي احمق دى ځکه چې بې مګرکه يو مزدور يوه ورځ کارونکړي ئيوا

موټرکې ډير لرې ځاى ته په   ىيو بډاى په ګړند .ږيېکور کې څه نلري او وږى پاته ک
ر تيل مصرف شي دموټر کمانۍ ماته شي اوټايرهم بچ ېښکار پسې ځي په الر ه کې ډ

ي مګر د ښکار برابري رانشي اوپس  له  دوه درې شپو پنځه يا شپږدانې زرکې له ځان کاند
وزي هغه ته څوک مالنصرالدين نه ېروپوهم نه پر سره کاله ته راوړي چې دانه په سلو
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دغسې تفريح اوپام غلطولوته احتياج لري  او دشوق او ذوق لپاره  ځکه چې ژوندئي وا
 تاوانول نا پوهي نه ده.  لما

رو روپو اخلي يا ځينې انتيک او زاړه شيان د ېکله چې يو بډاى يوه ښکلى نفيسه تابلو په ډ
رلوړ قيمت رانيسي هغه بل چې يوزوړقلمي کتاب چې ذوق او صنعت ېتش نمود لپاره په ډ

رې ارزانه الس ته ېپکې خرڅ شوى په ګرانه بيه اخلي او دهماغه کتاب چاپې نسخې ډ
 پاره دي؟دراز تاوانونه دڅه راځي، ته ووايه چې دغه  

معلومه شوه چې ى کتاب کې هم شته که غر  معنوي استفاده وي هماغه معنى په چاپ 
تاوانول دنامه اوشهرت لپاره، دشوق او ذوق لپاره، دهوا اوهوس  له پاره حماقت نه  لما

ى خوارو فقير نه وي بډاى ې کېږي مګر په دې شرط چې سړېدى صنعت دى او ستاينه 
 رې پيسې ولري. و ډېوي ا

 ياست چې احمق څوک دى او مونږ چاته احمق وايو؟ ىدلېاوس خوبه پوه
 

 نوى درس
 

 خپل شاګردته دادرس ورکاوه:  د ې دچاپه کوم کتاب کې ولوستل استاذرته مچې
 ې هغه استعداد درنکړېې بې هنره پيداکړې اوتاته ېچې ته  ر خوښ اوسه! ېله خدايه ډ

ره لوېه بال درنه جوړه شي ته پدې پوه شه چې خداى ته هماغه چې يوه ورځ دخلکو لپا
 ر لرې وي. ېر نږدې دى چې له ذوق او هنر نه ډېڅوک ډ

هغه تنداو تېز فکر چې زما په برخه رسېدلى دى ماته په دنيا او آخرت کې زيان رسوي او 
 زما اسايش خرابوي. 

دلى ېي که دامر  خپرر بد مر  دى چې په څوتنو پورې اختصاص لرېر فکر کول ډېډ
 ې دبشر نسل تباه کړى و. ېر ژربه ېډ

 زه  پدې ښه پوه يم چې په ژورفکر اوعقل کې د روح تباهي ده. 
 کارنه دى.  ىژور فکر دبشر لپاره طبيع

 ل اقدام وژني. همدغه شى دى چې په سړي کې دعم
دانسان  هېڅوک هېڅ کارنشي کولى ترڅو چې څه قدرتنګ نظره او لنډ فکره نه وي تفکر

 ره لويه بدبختي ده. ېلپاره ډ



 

 
18 

ر فکر ېډ هغه چې لږ فکر کوي يا هېڅ فکرنه کوي په دواړو جهانو کې کامياب دى، مګر د
 رته اوهر کله له جسمي او روحي هالکت سره مخامخ دي. ېاوعقل خاوندان  هرچ

 ر خباثت پټ دى. ېپه رښتيا چې فکر اوعقل کې ډ
 ن باندې دشيطان استيالده.پوهه او فلسفه په حقيقت کې پرذه

اضطراب دپوچو  بشرپه اصل کې يواحمق حيوان دى او دده معنوي ترقي دده دفکري
 آثارو نوم دى. 

 هغه څوک چې دنبوغ او قريحې خاونددى دمعاشرت په دردنه خوري او د معاملې خاوند
 نه دى. 

خپل ځان زه دفکر آزادي له هرڅه نه پورته ګڼم هرڅوک له ځانه خوابدى کوم مګر 
 اوخپل وجدان خوشحاله ساتم. 

 

 درې کاله
 

يوکا ل موسم ډېرښه راغى، بارانونه وخت په وخت پخپله موقع وشوه چې نه له ضرورته 
 زيات و او نه کم. 

 دزميندارو فصلونو ته هېڅ زېان ونه رسېده او للمه ډېره ښه راغله.
 ښه راغلى دى.  ر ښه دي اوکا ل ډېردهقانان ډېر خوشحاله وو چې فصلونه ډې 

کله چې درمندونه تيار شوه خلک په رښتيا دغلې په چلولو ستړي شوه اوپه کورونو کې د 
 غلې ځاى نه و. 

 . چاپه خوب کې هم نه وه  ليدلې ىپه دغه کا ل په ملک ارزاني راغله او دغسې ارزان
غنمو  نه ليده، زميندارو به تيل اومالګه په دغلې خرېدار لکه د انځرګل چاپه سترګو

ې و،  دوى ېوير ،اخيسته، اوجنس  به په جنس بدليده، دزمينداروپه کور کې مړى نه و
ې شکايت کاوه، ېدپاک خداى په دغې مهر بانۍ خوشحاله نه وو  او د شکرپه ځاى به 

خي ورکه شوه ځينو ويل چې تخم ه چې بل کا ل هغسې رانغى اوغله بېو ىهمدغه ناشکر
 ه چارک ولګيده. هم په الس رانغى او خروار پ

په دغه کا ل پر وطن باندې قحطي اوګراني راغله هرڅوک به په غلې پسې ال لهانده 
 ده. ېده او دچاپه کورکې دمږک لکۍ نه سپيره کېاوسرګردانه ګرز
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ددې کا ل واى  ياوقيمت يې کول چې ګرانېر افسوسونه ېزمينداران بيا خپه وو او ډ
 رشو. ېمحاله وه اودغه کا ل هم په افسوس او ارماندو تاوغله دپروسږ کا  ل، مګر دا اجتماع 

ره زياته وه او د ېدريم کا ل له دواړو کلونو نه مخالف راغى يعنې دځينو زمينداروغله ډ
ى نه وه دچاغله چې ځينو کښت ته زيان او آپت ورسېده ځکه نرخونه جګ شوه مګر قحط

ده او ئېالۍ په جاموکې نه ځارې خوشحېې وپلورله هغه له ډېره وه او په ګران نرخ ډې
 ورېدل.  ېې دغم کاڼېچاچې د خرڅون غله نه درلوده په کا له 

حا ل کې دلى اوپه داسې ېزه دغه وخت په دې پوه شوم چې مونږ ټول نشو خوشحال
ږي يعنې دځينو خوشحالۍ دځينو نورو ېږي هغه بل به خپه کوشحالېخواقع يو چې که يو 

 ږي. نه  مړې چې يو مړنشي بل يئادخپګان نوم دى دهمدې المله و
رودونکى دواړه ګټه وکړي يعنې يو ېددنيا په بازار کې داسې سودنشته چې پلورونکى او پ

ې ارزانه واخلي، په کومه سوداکې چې سود ېخپل ما  ل ګران خرڅ کړي او هغه بل 
ږي يوهم نشي خوشحالېدلى، که ېاوزيان نه وي اوخريدار يا خرڅوونکى يوهم ونه غول

 ىيوسړى خپل سل ګون نوټ په شلو پنځه ګونو بدل کړي په دغه تجارت کې خوشحال
ه خپه ږي دى بن پکې نشته که يوپه حساب کې وغولېاوخپګان نشته ځکه چې سوداو زيا
ږو او په څه ېپيداشي اوس پوه شوئ مونږ په څه خوشحال شي او هغه بل ته به خوشحالى

 ږو؟ېخپه ک
ټه دبل دتاوان نوم نه دى؟ زما يو ملګرى دومره شته او جايداد د يوه ګ که ښه فکر وکړو آيا

ږي، کور لري، ځمکه لري، باغ لري، لنګه غو اورته  ېرښه ورسېلري چې جامه او ډوډۍ ډ
تې دي او له ې هم پيسې پرېچا پوروړى نه دى په بانک کې ېه والړه ده موټرشته او د

باغونه،  رلرى او ځمکې،هرڅه ډېهرې خوا بېغمه معلومېږي مګر يوبل سړى له ده نه 
ې له ده زياتې دي، هغه خپه دى چې زه ولې دغه بل قدرته کورونه، نغدې پيسې ې

 ردى. اله دى چې له هغه نه ېې جايداد ډېجايداد نه لرم دابل خوشح
او  وه بل سړى له خوشحالۍ  پيداشو يدىچې دي ىزمونږ اکثره غمونه همدغه رازد

 ږي. ېنوروله خپګانه پيداکرې خوشحالۍ هم شته چې دېډ
چې په زړه جونګړه کې اوسي دغه بل چې په لوړه ماڼۍ کې استوګنه لري، دى د  دغه يو

رې مونږ ېهغه جونګړه ويني ځکه خوشحاله دى هغه دده قصر ويني ځکه خپه دى که چ
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ټول په جونګړوکې اوسيدلى يا ټول په لوړو ماڼيو کې واى نه به جونګړه کې دغم کوډۍ 
 به لوړه ماڼۍ دخوشحالۍ ځاى و. وه نه 

دى بلکه پدې غمجن دى  که حقيقت ته ځير شو، يوګوډپدې نه دى خپه چې ولې ګوډ
 چې ولې نورده غوندې نه دي. 

اس په سپرلۍ دومره  هغه چې پر آس باندې سپور دى او نوريې په مخکې منډې وهي د
 توب څخه خونداخلي.  ىنه دى خوښ لکه چې دنورو له پل

، دغه لږه پوهه چې ته ې په لږ ساعت کې مطالعه کوىېا ددرو کالو مطالعه چې ته داوه زم
سر سري نظرګورې اوستا په نظرکې ډېره سادګي لري زما لپاره ډېره عميقه فلسفه ورته په 

کې يوه ځاى  ىګاډ ىره موده کې دغه حقيقت ته رسيدلى يم. ته به په ګړندده زه په ډې
ې پوره نشي ېته  يوين ىپل ، مګر هغه څه چې په الره کې يوبې تکليفه ورسېږې ر ژرېته ډ

 . وکندې کپرې، داخوا هغه خوانه ګورىليداى ستا نظرپه دغه الره ډېرژرعبور کوي ا
 ږي. ېدغومره سرعت کې دقت اوتعمق نه ځائر ګړندى دى او په ېستا سيرډ

 
 

 قوي او ضعيف
 

اوضعيف به دقوي له  السه په ددنيا دود اودستور خو دادى چې زوروربه کمزورى وهي 
عذاب وي، مګر په کورونو کې دمينې او محبت تقاضا بل رازده.  هلته يوکوچنى ماشوم 

 ورنې له ټولونه کمزورى په ټولو زورړو وهي او هغه ورته خاندي يعېخپل مشر ورور په څپ
 دى. 

 ام شي. رښه ښکاري او له خدايه غواړم چې دارواج عماته دغه کورنى دود او دستورډې
ږم چې په هرکاله کې همدغه حا ل دى او په هره کورنۍ کې کوچنيان په ېپدې پوه

 لويانو زورور او  زړور دي. 
دګبر او ترسا په کاله کې هم دکوچنيانو زور چلېږي او جوړ دنا جوړه په مخکې منډې  

عي وهي مګر چې له کورونو نه دباندې وګورو نوبيا قوي پرضعيف مسلط دى. ددنيا  طبي
ړه پورته کوي  او د ېقانون همدغه دى چې غټان او لويان به په وړو او بېوزلو سوک او څپ

 قوت خاوند به هېڅ تحمل او حوصله نلري. 
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 پيداکړ هغه مينه او عاطفه ده.  دماتولو لپاره چې پاک خداى څه شى ددغه ظالمانه قانون
ړو الندې نه دى، دمينې اومحبت په نړۍ کې ضعيف اوکوچنى دلوى او قوي ترڅپې

 ده.  ىبلکې کوچنيان په لويانو حکومت کوي او د وړو پادشاه
 ر زورور او پياوړي د دوى دخوښې او رضاْعاجزه بولو، مګر مينې او محبت ډې مونږ ښځه

 تابع کړيدى. 
ريو تابع وو اوس هم دقوت او قدرت خاوندان د څنګه چې په زړه زمانه کې دېوان دښاپې

 ږي. ېر ضعيف معلومېجنس په مقابل کې ډ دغه ضعيف او لطيف 
او يو  ىرۍ زور هېڅکله برابرنه داو مينه په مينځ کې نه وي  نو د دېو اوښاپېکه  عشق 

دلى ېماشوم هېڅ وخت دسپين ږيرو په  ږيره لوبې نشي کوالى او نه دمشرانو پراوږو سپر
 شي.

ه ته يې په زوره بيوه هغه يوه ورځ يوه ماشوم يو غټ سړى له لمنې ټينګ نيولى و،  او کال
خپله لمن دده له السه خالصه نکړى شوه که څه  هم دده زور او دهغه زور برابر نه و. 

ې ځان ې دغه قوت ايښى و چې يو لوى سړى ېدماشوم مينې او محبت دماشوم په پنجوک
 پسې را ښکوده او هغه هم ځان نشو خالصولى. 

ينه هماغه و ده او مېدپخوا زمانې د که زما فکر صحيح وي نو قوت او قدرت هماغه
 ې له فرمان الندې و. ېوان ېرۍ ده چې دښاپې

ې لمن ټينګه وان ته الس واچوي يا ېېى ګرکه دمينې او عاطفې ماشوم د هر څنګه لوى سړ
 نه ځان نشي خالصولى ځکه چې دا قوت په ټولو قوتونو زورور دى. ونيسي څوک ترې

ر پخوا ېمقابل کې ځکه ماشومان بولم چې زور او قوت ډ زه مينه او عاطفه د زور اوقوت په
دى او انساني عاطفه، انسانى رحم او شفقت وروسته پيداشوه، يعنې هماغه ى پيداشو

حيواني غرايز هم له انساني عواطفونه   شان چې فرعون له موسى نه دمخه دنيا ته راغى،
و، مګر دې کوچنيانوته او دعمر په لحاظ عواطفوته کوچنيان ويلى ش ىد ىر پخوانېډ

ږي او بدبد ېرېنه په خوب کې هم وېپاک خداى هغه قوت ورکړيدى چې فرعونان تر
وي او غواړي چې دناروا  په دنيا کې دصلح اوسالم غوښتونکى خوبونه ويني، که څوک

او ظلم مخه ونيسي نويوه داسې اختراع په کارده چې  دعشق اومينې له عنصرنه پکې 
 کارواخيستل شي. 

 ا اختراع ددماغ کارنه دى دزړه کار دى او  دزړه توجه ته ضرورت لري.د
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دا افتخار که هروخت دنياته  ،پدې باب کې ساينس او تخنيک ته رجوع نه ده په کار
 ږي نود شعر او ادب په لمن کې به وي او دزړونو مملکت کې به پيداشي. ېحاصل

 
 

 ښه ګټه
 

 ن ګټه واخلئ!ږو او پسونو نه بل شاېږدئ له مېپر يقصاب
جوړ کړئ. که تاسې  ىې ښه توکنه ې دوريو له پوستکونه پوستينونه مه جوړوئ، له وړيو
 وړين کالي واغوندئ پوستين ته څه حاجت نشته. 

ې اغوستل، کله چې انسانيت ېږو او  وزو پوستکي ېهغه  وخت چې انسان نه پوهېده دم
شوه او دزاهد خرقه له وړيو نه  رواج ىترقي وکړه  اوشپون درمې خاوند شو پشمينه پوش

 جوړه شوه. 
نه  يوازې پۍ او ېږو او پسونو له غوښونه دغروليوان اوپرانګان استفاده کوي اوشپانه ترېد م

 وړۍ اخلي. 
دوحشي او مدني انسان فرق همدغه دى چې هغه  دونې ښاخ راما توي او ميوه يې 

 رسوي.  نه يوازې ميوه ټولوي او ونې ته زيان نهترې ىخوري، د
 دا ګټه ښه ګټه ده دانسان ګټه بايد همدغه راز وي. 

ږي اوبې کاره ګټه ښه ان کاردى، ګټه په کار او زيارپاکېژندل دانسېد ګټې ښه اوبده الره پ
 نه ده . 

 دګټې الره چې هرڅومره اوږده وي هغومره ښه وي. 
ې لنډه الره غوره ېهغه کسان چې دنورو په تيارو درمندونو داړې غورځوي او دګټې لپاره 

 . ىې د تړلودېکړېده السونه اوپښې 
هغه چې د  .تاسې کوښښ وکړئ چې ګټه له لرې ځايه راوړئ او دکار برخه پکې زياته وي

ې اره سوداراوړي په متاع اوبها کې ېکلي په دکان کې سوداکوي او هغه چې له لرې ښ
 ر فرق موجود دى. ېډ

 مه نيسئ! انو چرګوړىو او بازانو د همسايه ګتاسې پخپلو باښ
 دهوامر غان او دغرونو زرکې اوسيسۍ ونيسئ. 
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له نږدې  ډنډونو څخه ناپاکې اوبه مه راوړئ لږ لرې الړشئ له هغه سيند ياله هغې چينې  
 رښه دى. ېې ډپاکې او به راوړئ چې رنګ او خوندېنه رڼې او

دګټې خاوندان  داښه ګټه نه ده چې يوه روپۍ په دوورو پو ورکړئ او خوشې په خوشې
 شئ. 

 ر دخل ولري. ېګټه بايد په غير مستقيم ډول وي او کارپه کې ډ
څوک څره اوپارو دغلې په کندوانو کې نه اچوي مګر هغه غله چې له ېپه مستقيم ډول ه
 ږي پاکه  اوحالله ده. ېجنس څخه دکار په وسيله پيداک همدغه نا پاک 

او  ه نه ښائيسوال وي که په زور وي انسان ت لڼده داچې بې کاره ګټه که په غال وي که په
 ره ښه ګټه ده. ېږي ډېهغه ګټه چې په کار او زيار پيداک

 نوراشئ! چې کار وکړو او هرڅه په کار پيداکړو. 
 ږي. ېر قدرلري او په مثقالونو خرڅېښه کار او ښه عمل دخداى په دربار کې ډ

 

 

 داختر په ورځ
 

م چې دښايست اوښکال پکې هېڅ نيمګړتيا نه وه او له داختر په ورځ ځينو کورونو ته الړ
 ې هم ډول او سينګار زيات معلوميده. ېرې خيالو رې ناوې نه ېډ

په ذوق او  ل مظاهر له ورامعلوم و، رنګ امېزىدکور په نقشه او هندسي شکل کې د جما 
 سليقه برابره وه.

 رې ښکلې وې. ېدکور پردې ډ 
 دل. ېر نفيس اوښکلي معلومه ډې، چوکۍ او  هر څزونهېقالينې، م
 نه وه.  ىوې اوبې له اشتها نه دبل شي نيست ېوې په بلوري لوښوکې  ايښېراز راز م

 موجودې وې.  ىدثروت او غناټولې کرشم
 عيش او نعمت لکه د سيد محمود پا چا لټان له دغه کاله څخه نه وتل.

غټو  وېر، چې ډودومره فرق ره مبالغه به نه وي مګر ېدنيا جنت ورته ووايم څه ډ که د
 رته وو او  ساده مسلمانان نشو ورتلى.ېب ګنهګارو ته يې ور
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هلته ماته دافکر پيداشو چې مونږ ولې هغو کورونو ته نه ورځو چې دغه رازشيان پکې نشته 
کله چې له دغه کاله په خير را ووتم .اويوازې همدردي او انساني عاطفه سړى ورولي

په دې کې ېو فقير وطن دوست سترګو ته و  ؟ورشم او څوک ووينم نوفکر مې وکړ چې چاته
رې مړې وې په کور کې هېڅ نه ومګر په زړه ېې ډېې وږى مګر سترګې ېده چې نس ېدر
 ره زياته وه. ې دوطن مينه او دخدمت ارزو ډېکې ې

دل، د کور خاوند د ېدم پنځه تنه نورهم په دروازه کې ودرروازې ته  ورسېزه چې دهغه د
ره مينه روغبړو کړ، دهغه له وضع دا ېې په ډېروازې په ټکو لو راوؤت اوله مونږ سره د

ده چې له مونږ سره پخپل کور کې کښينا ستو ته نه دى جوړ او غواړي چې خبره په ېمعلوم
به ورسره کښېنو او د ده له حاله ېوالړو پښو خالصه شي مګر زمونږ زړه غوښتل چې څه ش

 ځان ښه خبر کړو. 
دلى  ېله ناکامه مونږ  خپل  کاله ته بوتلو، دکاله په مخکې يوه زړه چوکۍ او يو زوړ شکهغه 

تحمل هم  ىې د يوه پوزېکټ پروت و، چې خاص دميلمنو لپاره و، اوبې له ميلمه څخه 
ناستل، څو او نور په خاورو کښېنه درلود مونږ دوه درې تنه دکټ په بازو ګانو کښيناستو 

ې ونه غوښتل چې خپل اشنايان په ېغه مونږ رخصت کړو او نوررې شوې هېدقيقې چې ت
 نوي.ېره ډاګ کښېسپ

 ىپدې کاله کې داختر ورځ لکه د  روژې ورځ داسې وه او په تمامه معنى ديو غريب سړ
ده او له ځانه ېر معظم او محترم ښکار ېشانه ژوند او صبرو قناعت ماته ډېکورو، دده درو

نه محروم ېدلى دى هغه بل کور ترېې کاله په برخه رسسره مې ويل هغه افتخار چې دد
خپل شهامت  ىدلته تقوى او پاکنفس ئىدى. هلته که غنا او ثروت  خپل زيب و زينت ښ
 ږي.ېڅرګندوي او قلندرانه استغنى سترګوته ودر

ې دوه ېې په الس کې وه اوکله به ېدا هغه سړى دى چې ديوه ستر شرکت لويه سرمايه 
 اختيار کې و.  لوى رياستونه په

ه هم پوره کړى واى نن به دغسې ې جايزه استفادېرې ده نا جايزه استفاده کولى ياېکه چ
و او دده دکوټو فرش به دنيستۍ باد دومره ژرنه واى وړى، مګر ګورئ چې پدې سړي نه 

باندې زړه ونه سېزئ اوپه حقارت ورته هېڅکله ونه ګورئ. زه هم داحا ل ددې لپاره نه 
د چا توجه ورته جلب کړم  ځکه چې دى دنيا ته په حقارت ګوري اوله ده سره ليکم چې 

 دبې نيازۍ غرور ملګرى دى. 
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 ږي . ېره درنه معلومېدده په نظرکې خپله تقوى ډ
 ر دروند ښکاري. درانه نظر ګوري او نورو ته هم ډې ر ېدى ځانته په ډ

ه هم ځانته دغه حيثيت او رما ل او دولت سرېزو چې له ډېموږ بايد په هغه چا زړه وس
ر لوى ېږي او په ډه لوړ مقام کې خلکو ته ټيټ معلومېشخيصت نشي پيداکولى يعنې پ

کورکې هرچاته وړوکى په نظر ورځي هغه څوک چه غزة النفس لري او دخلکو په نظرکې 
 د شخصيت خاوند دى په هغه زړه سوى نه دى په کار. 

 خرقه پوشو په خرقه کې دى موندلى
 

 حظ چې په دنيا کې دنيا دارکا هغه  
 

 
 خاني الړه

روخت زړې ېپه موټرکې سپاره وو، يو خانزاده غوندې سړى هم په موټر کې ناست ؤ، دت
 ې کولې. ېقصې 

هغه ويل: پخوا موټرونه نه و، مونږ به په اسونو سواره وو، نوکرانو به موپه مخکې منډې 
 وهلې.

ژندل کيده عام او خاص يو ېو د آب سړى پهغه وخت خان او غريب معلوم ؤ، خانزاده ا
 رنګه نه ؤ.

 ږي او نوکر د بادار له څنګه ناست وي. اوس هرسړى په موټر کې سپرې
 چې موټرونه راغله اوغريبان پکې سپاره شوه، خاني الړه او باداري بې رونقه شوه.

الړه ځکه چې خواران او  ىره اوږده وه خو دمطلب ټکى داو، چې خانېدخان قصه ډ
 غريبان په موټرو کې سپاره شوه.
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 يوازې
ماشومان، ځوانان، سپين ږيري د پسرلي ميلې ته روان ؤ، زه هم له دوئ سره والړم او په 

 رو ګڼو خلکو کې ننوتم. ېډ

 حسابه مخلوق راغونډؤ.  ېښودو ځاى نه ؤ اوبېهلته دپښې دا
 شته! ې که څوک درسرهېږم چاله مانه پوښتنه وړکړه چې ته يوازې ېنه پوه

 ما وويل: زه يوازې يم.
رو ګڼو خلکو وم او داراته معلومه شوه چې په ډېهمدغه وخت زه د يوازې په معنې پوه ش
 کې هم سړى ځانته يوازې ويلى شي. 

 

 فاتح
ې څو ځله زورور ېرو لښکروسره ښارته راغى، دښار له خلکو سره ېر قوت او ډسکندرله ډې
 جنګونه وکړه. 

ې شوې، ډيرې ککرۍ له پښو ې توېرې وينېر خلک ووژل شوه. ډېله دواړو خواوو نه ډ
ښودې او دلوى فاتح په ېرو جګړو هغه  دمړو په سرونو  پښې کېالندې شوې، وروسته له ډ

 حيث ښارته ننوت.
ر په قهرو، ده غوښتل چې ښار لوټ کړي او قتل عام جوړ کړي، مګر داکار ده ونشو ېدى ډ

 چې ده ورسره مقابله نشوه کوالى.  وجود وکړى ځکه چې په ښار کې يوپټ قوت م
ې ې ې سترګې ونښتې او په يوځل ليدوېغله ېرې ښکلې پېدى چې ښارته ننوت په يوې ډ

 زړه بايلود. 
ل ټول ځکه ده هم له خپ  څوک چې بې زړه شي هغه بيا جنګ او جګړه نشي کولى،

 غلې ته وسپاره. قوت او قدرت سره ځان دغې پې
او دخپلې معشوقې د  ق او مينې په پنجوکې ګير شو، بل راز شودغه لوى فاتح چې دعش

 ې دښار د خلکو خدمت ته مال وتړله.خوښې  لپاره ې
 دغه وخت دامعلومه شوه چې دى فاتح نه و فاتح بل څوک ؤ. 

ر زور اوقوت خپل ځان يوه قوت او قدرت ته سپاري چې ېده چې په ډېدى په دې نه پوه
 و خدمتګار جوړوي.له سلطان او شهنشاه نه دخلک
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دل هم څه اسانه کارنه دى او دښکال په دربا رکې ېپه رښتيا چې دعشق  مقام ته رس
 هم په تعظيم او احترام سر ټيټوي.  ىپادشاه

ږي او قهر وغضب خپل او سکندر هم په يوه نظر بل راز کېهلته محمود داياز تابع دى، 
 ږدي. ېځاى مينې او محبت ته پر

 

 لباس
 

 رښه ګنډل.ې ډېېکالي  ې ښايسته و اوېؤ، مګر کار  بدرنګه خياط
رښه ېدفيشن خاوندانو خپلې دريشۍ په بل چانه جوړولې، هر چا به ويل چې فالنکى ډ

 خياط دى، دده په شان لباس بل څوک نشي جوړولى.
و. يعنې څومره چې دده څېره  ىر غرور او تند خوى پيداکړېدغه هنر په دغه سړي کې ډ

ې خوى هم سپى و مګر دغو  دوو سپو دچامخه نشوه نيولى او دخلکو ېسپۍ وه هغو مره 
ده ځکه چې صفت اوهنر په ده باندې دښه خياط ېهجوم په ده باندې ورځ په ورځ زيات

 نوم ايښى ؤ. 
ې اوخپل بدعادت سره ښه خياط نه واى له ده نه به ېرکه داسړى له دغې ناشولتې څ

خت دښه  سلوک او ښه خوى خاوند و او سيرت به بدبخته انسان بل نه و، يا به دى هغه و
ې بل رازؤ، يعنى ښه خياط به نه و ښه سړى به و ، مګر اوس د ده هنر او كما ل ښه خوى ې

ره ښه پرده غوړولې  ده ځکه هر ېې ډېره ېته ضرورت نلري او د ده په بد خوى اوبده څ
 چاته ښه ښکاري اوهرڅوک ورته په قدر او عزت ګوري.

رو ښکلو د قد او اندام ېر ښکلي شاګردان دده الس الندې کړه او دډډېفن اوصنعت 
 اندازه اخلي.

ږي ېرښه پوه کړم چې دانسان حقيقت په صنعت اوهنر پټزه دغه خياط په دې حقيقت ډې
ې دزړه ساتلو کوښښ کوي. لکو په نظر کې محبوب دى اوهرڅوک ېځکه دغه سړى دخ

پلو الندې پټ وي او دهر چانظر ځانته را کاږي هماغه شان چې يو بدرنګه مخ له ښايسته  
ې حقيقت ته نه ګوري کار او ېدا خياط هم دښه لباس په جوړولوکې پټ دى چې څوک 

 ې ګوري.ېلياقت ته 
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اثرلري چې بدښه کولى  هږده، جوړول يې هم دغومرېدښه لباس اغوستل خوپه ځاى پر
 شي. 

ې ښايست هم پټاوه او د ېې پخوالباس  په لومړى وخت کې دځان پټولولپاره جوړ شو چ
چې دانسان اصلي او حقيقي  ې نيوله خو وروسته پخپله دومره ښکلى شوښکال مخه ې
 نه واخيستل شوه. ېر کړاو دتاؤس د بڼو کار ترېې له هرچا هښايست ې

ر زيات اوڅو رازه دي، چې ځينو ته مونږ دلباس په نظرنه ګورو هغه ېدانسان لباسونه ډ
ب چې دانسان په څيره کې وينئ له يوه لباس نه زيات قيمت نلري که ښايست او ښکليتو
 ر لوړ شوى دى. ېې قيمت ډېږي او له انسان نه ېر جګ نرخ خرڅېڅه هم په ډ

په دغه قيمتي لباس کې هم دانسان عيبونه پټ دي او ستارالعيوب دا ښکلې پرده د ستر 
 ده. اچولى لپاره دانسان په معايبو
ر ښکلي په نظر راځي مونږ پرې زړونه بايلو اوعشق ور ېوبان وايو او ډهغه چې مونږ ورته خ

ږو چې څومره بد خويونه اونا کاره عادتونه په دغه ښکليتوب ېسره لرو مګر په دې نه پوه
که داخوى اوعادات په بل چاکې وي ډېر بدورته ګورو مګر دلته دصورت  ىکې پټ د

يلىٰ سپى دمجنون په نظرکې ښاغلى ښايست دسيرت عيب پټ کړى او په همدغه وجه دل
دى. دهمدې المله دمعشوقو جفا له وفانه ښايسته ده او دښکلو ظلم اوستم دظالمانو ظلم 

 غوندې بدرنګه نه دى. 
مونږ عالوه په دغو ظاهري لباسونو معنوي لباسو نه هم ځانته پيداکړي دي چې يوله بله 

 او هوښيارانو نه هم پټ ساتلى شو. پکې ځان پټوو او په دغه وسيله حقيقت له پوهانو  
 ږي.ېامه يادنددغه لباس نوم پوهه او هوښياري ده چې د علم او معرفت په 

ږي دهغه عيبونه دعلم فيلسوف يا ادېب او هنرمند معلومې ،ونږ په نظر کې عالمهغه چې زم
ر ښه وينو اونقص راته ېې ډېې ښه نه وينو ياېاو پوهې دپردې الندې پټ دي چې مونږ 

 ږي. ېکما ل  معلوم
دفصاحت او  ئىڅنګه چې فصاحت اوبال غت کله حق ناحقه کوي او غلط صحيح ښ

ې ېبالغت خاوندان هم له ډېرو عيبونو سره زمونږ په نظر ښاغلي ښکاري او اصلي حقيقت 
 رانه پټ دى. 

رو ښکلو اوښايستو پردو ترشا ېهو! دجما ل اوکما ل خاوندان او دعلم اومعنى صاحبان د ډ
 ې اصلي بڼه نه شو ليدلى. ېټ دي چې مونږ پ
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 ندان خپله بدي هم نيکي ښودلى شي اودبل نېکي بدرنګولى شي. ودمنطق اوبيان خا
 ددې عصر سحر او جادو په دغه ډول زمونږ په سترګو اونظر لوبې کوي. 

ډېر وخت په کاردى چې انسان طلسم هم مات کړي او حقيقت ته ورسيږي ياله يوبل 
 حر سره مخامخ شي. طلسم اوبل س

ې په وينا اوخبرو کې ګورو که ېمونږ اوس انسان نه وينو ياد انسان رنګ ا وصورت وينو يا
 ې ووينو. ېډېر وړاندې الړشو نو کاراو هنر  

دانسان حقيقت صورت نه دى، پوهه  نه ده، فصاحت اوبال غت نه دى، په کاراو صنعت 
 ي ليداى. کې هم دانسان فطرت او نفسي کيفيات څوک نه ش

 داټول شيان دانساني حقيقت دپټولو اوښه ښودلو رنګ رنګ لباسونه او حجابونه دي.
ې په مخ پرتې ېرې پردې ېد انسان غرايز او خويونه دانسان اصلي حقيقت دى چې ډ

 دي. 
انسان پس له مړينې په قبر کې هم بې پردې نه شي اوسېدلى او چېرته چې دى نه ځان 

اهم بايد په کفن کې پټ وي ځکه چې د ده ټول عزت او حرمت په ويني اونه بل ويني بي
 ې بې پردې ونه ويني. کې دى چې بې پردې نه شي او څوک ې دې

ې شيطنت پټ دى او هغه انسان چې په عبادت کې ېې ريا پټه ده، په هوښيارۍ کې ې
ې هم ديوه داسې پټ تجارت نوم دى چې له ګمرکي محصوالتونه هم معافيت ېسخاوت 

 ي هغه تر قيامته له نورونه ځان پټولى شي.لر
ې له ېدمدنيت او تجدد شما ل  ېستر لکه د ښځو حجاب او حيا هغه شى نه دى چ دا

 مخه لرې کړي.
 ر بې پردې خلک هم ډېر ټينګ دي. ېپه دغه ستر ډ

ر هوس لري شوي دي اوخلک دصورت بربنډولو  ډې رې لڼدېېن جامې ډېرته چې دتچ
 رو پردوکې پټ دى. ت اوحقيقت په ډېلته هم دانسان سيره

رې حيانه خپل خاوند ته هم ځان ېپه انسان کې ځينې داسې ضعيفې جنبې شته چې له ډ
ره خجالته سم نه شي کتلى، همدغه سبب دى چې هر ېاو انسان ورته له ډ ئىپوره نه ښ

روي اوخپلو عيبونو ته داسې اصالحي رنګونه ورکوي چې په ېڅوک خپل ځينې شيان ه
 ې ګمان بل رازشي اوخپل شعور هم وغولوي. ېل ځان خپ
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نن دانسان څېره تلويزون کې له ډېر لرې ځايه ښکاري مګر دانسان معنوي څېره او باطنى 
تصوير دومره پټ دى چې سړى په خپله خپل ځان پوره نه شي ليداى بلکه خپل عکس د 

ږي که خلکو حالېښه ويل هغه ځان ښه ګڼي او خوشنورو په نظرکې ويني، که چاته چا
 ږي که څه هم يوسف يا سقراط وي.له بدوخلکو سره په زندان کې لوې څوک بدوګاڼه

ځانونه  ،دمتملقينو په منطق ،دستا يو نکو په ستاينو ،رو خلکو نهېهمدغه وجه ده چې له ډ 
 ږي اوخپل ځان بل شان ويني.ېورک

او ډاکټران ورته  دهمدغې اغېزې په سبب اوس د ځينو رنځورانو عالج په خبرو کوي
ې او هېڅ مر  درکې نشته يعنې دغه د دروغو شاهدي ناروغه هم ښه وايي چې ډېر ښه ې

 دلى دى.زېکولى شي او يوطبي عالج ګر
ېژندلو کې دومره سودايي ښه او بدشته مګر دښو او بدو په پ زه دا منم چې په دنياکې

 شوى يم چې دغه تميزرانه ورک غوندې دى.
ر ښه بدګڼواو ېرو کسانو ته په دروغو ښه وواېو اوهغه ښه شي. يا ډېډ کيداى شي چې مونږ

نه دحقايقو، مونږ  هغه بدشي، ځكه چې زمونږ ښه اوبد زمونږ دتصور اوتفکر نومونه دي
هغه چاته ښه وايو چې زمونږ په ذهن اونظر کې ښه وي نه داچې په خارج کې ښه وي يا 

 ې حقيقت ښه وي. ې
له پخواهم دښو او بدو په نامه ځينې شيان له ځينو نه ښه ګڼل او مونږ څوسوه او څوزره کا

اوس هم ښه اوبد يوراز نه ګڼو، ښايي چې بدښه و ګڼو او ښو ته بدووايو، اوپه همدغسې 
 تميزځان له بې تميزۍ نه وژغورو.

ر ښودل ېمګر ځينې مظالم راته دعدالت په څ مونږ ظلم بدګڼو او عدالت خوښوو، 
، يعنې منطق او استدالل، ريا او ىديخلکو راته ځانونه ښه ښکاره کړ شويدي اوډېرو بدو

تزوير شعر او ادب، عقل او فلسفې، عرف او عادت، سياست او تمدن کله له سمې الرې نه 
 .ىديې هر راز لوبې کړى يو او زمونږ په شعور اواحساس ېاړول

ن اوساده ګان خداى له داکار هر کله اوهر چېرته پوهانو او دهنر خاوندانو کړيدى احمقا
 .ىد ىدغسې سترو گناهونو نه ساتل

كه مونږ د ښارونو او مدني دنيا نه په څنګ شو او ناپوهانو ته ورشو هغوى خپل ځانونه 
 دومره نه دي پټ کړي.

 لکه دمتمدنو خلکو  مېرمنې. يدهغوى اغرا  او مطالب دومره لوڅ د
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ر غدر او ېژبې يې له زړونو سره ډ هغوى دحقايقو په پټولوکې ډېره لږه برخه لري او 
 خيانت نه کوي. 
 . ئى، ګناه او تعدي، ظلم او رحم ځان بل رازنه ښياو دښمن يهلته دوست

 ره الره نه لري. ېريا او ټګى دهغوئ کاله ته ډ
 هلته دصداقت ځاى سياست نه دى نيولى. 

 ر ساده لباس کې ژوند کوي. ېر لباسي خلک نه دي او په ډهلته خلک ډې

 
 خيرات 

 

 ې ډېر پسونه، غوايان او چرګان حالل شوه.و او په بدرګه کې ېډېر غټ سړى مړ و
 ې درلود.رات و، چې دشاهانه ميلمستيا رنګ ېداخيرات ډېر لوى او زورور خي

دخيرات دانتظام لپاره ډېرخلک مقرر وو، او ډېرو ښو اشپزانو پخلى کاوه  دخداى درضا 
نګ طعامونه تيار شوه. خلک لکه مېلمانه په ټکټونو راوبلل لپاره راز  راز نعمتونه او هر ر
 هغه چې په ګړنديو ګاډو کې راغلل دننه قصر ته ننوتل.   شوه او دهر چا ځاى معلوم و.

 دخانانو او ملکانو لپاره بېل ځاى و. مامورين او ميرزايان ګوښې ناست ؤ. 
 دسوداګرو او زميندارو لپاره بل ځاى جوړ شوى و. 

 هغه په اندازه برابره ډوډۍ راتله . هرچاته د
 دهر چا درجه اومرتبه معلومه وه. 

 دعامووګړو لپاره غټې وريجې وې او له معتبرونه بېل ناست وو. 
ځينې  خواران او فقيران که څه هم وږي پاته شوه او چا هلته پرې نښودل، مګر دآب او 

 وره  وشو. عزت خلک په ډېر ښه شان عذر شوه او دزورورو قدر او عزت پ
رې ېر زورور خيرات وو، ډېاو  هرچا به ويل چې ډ ره وخته کېدلې!ترډې ددې خيرات قصې
 پيسې پکې ولګېدې. 

هلته يو ړوند اويوشل ناست ؤ ،  هغوى وويل: افسوس چې زمونږ  برخه پکې نه وه او مونږ 
 هلته چاپرې نښودو. 
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 دزيارت ډيوې
 

ر ينو ځينو به په خاو  ې بلولې،ېتلل او شمع به دجمعې مبارکه شپه وه، خلک زيارت ته را
ې لګولې، په زيارت کې ډېرې ډيوې  روښانه شوې او ډيوو کې تېل اچول او ډيوې ې
 خلک بېرته خپلو کورونو ته الړل. 

پاته نه شو ه او ډيوې ټولې دزيارت په اروا بلې وې، زه چې کور او کلي ته  هلته هېڅوک
هغوى تېل نه درلوده ، ځکه په تورتم کې   رونه تياره وو،راغلم په کلي کې دغريبانو کو

 ناست وو. 
څوک چې په ثواب پسې ګرځېده  ټولو د زيارت ډيوې ولګولې او دخوارانو غريبانو له 

 هو! دغريبانو په کورونو کې تياره وه  ځکه چانه ليدل.   حاله نا خبره ؤ.
 په دوئ باندې يوازې دخداى نظر و اوبس. 

 ې خداى ولګوي مونږ به د زيارت ډيوې بلوو. ددوئ ډيوې د

 

 دمزارلوحه
 

به ګرځېدمه او دخداى په نامه به مې څه غوښتل چا به يو موټى  ىپه کل کورپه کوراو کلى
 نا پاکه غله راکړه  او چابه سوې  ډوډۍ راکوله.

 ډېرو کورونو به جواب راکاوه او ځينو به په دروازوکې هم نه پرېښودم. 
 ه اوبل له درګاه نه وږى او بېنوا راغلم. څو ورځې ديو 

نه مې زړه بدشو، دنيا ته مې په کرکه وکتل خداى ته مې  هېچا هېڅ رانکړه. له ټولو خلکو
 رجوع وکړه اوپه دغې کوټنۍ ) قبر( کې پرېوتم.

ې په دروازه کې چانه پرېښودم اوس ماته الس په نامه والړوي له مانه څه ېهغه چې زه به 
 غواړي. 
په نامه زما کوټنۍ ته هرڅه راوړي او دخداى په نامه خوارانو او غريبانو ته سوې مړۍ  زما

 هم نه ورکوي. 
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 لياقت
 ر د وزارت لياقت لري او هغه وزير بې لياقته لوړ مقام ته ختلى دى. يوه ويل: دغه مدي

 زما ملګرى په دې خبره هماغومره خوشحاله شو لکه زه چې خپه شوم. 
 ايد دومره بې قدره نه شي.ما ويل لياقت ب

دترقۍ او لوړ تيا لوى دليل همدغه دى چې لياقت پکې ډېر قيمت  تهغه ويل ديو مملک
پوهان ځان ته ونه لري، چېرته چې علم اوپوهه ډېره ترقي وکړي هلته بيا ډاکټران او 

ېپر کولى او دلوړو شهادتنا مو  خاوندان يا وزګار ګرځي يا چېرته ټکاراو ډوډۍ نه شي پېدا
 او ګازرې خرڅوي. 

ار په مترقي هېوادونوکې يو پليس او ډريور هم لوړ تعليم لري او يو دهقان دکرهڼې په ک
ر پوه معلومېږي، دلته چې لياقت ډېر لږ دى او له لږو کې زمونږ له رئيس  زراعت نه ډې

خلکوسره دى، نو يو سړى په لږ غوندې پوهه خداى نظر خان شي او لوړ مقام ته 
زه په دې ارماند يم چې زمونږ هېواد کې هم لياقت ډېر ارزانه شي  اوله خارج  وخېژي،

 ر قيمت ونه لري. ه يوه عالي شهادتنامه راوړل څه ډېن
ټه رتبه کار ېره ټسړى د  وزارت لياقت ولري او په ډېزه به هغه وخت ډېر خوښ يم چې يو

 وکړي.
څه  ې خبره وچوله، ماته دېکې د خبر وپه چل ډېر ښه پوهېده او دبل خوله  ىزما ملګر

 ده، هغه ته ما ايله همدغومره وويل: ويلو موقع ډېره لږه پېداکې
زه پدې نه يم خوابدى چې يو مدير د وزارت لياقت لري او وزيرنه دى ځکه چې وزارتونه 

روي چې هريوه ته مديريت ق کسان بايد په هرځاى کې دومره ډېرته لږدي او اليېهر چ
لياقت لوړ مقام ته ختلى دى  ر دابله خبره که رښتيا وي چې يوسړى بېږي مګېهم ونه رس
رې خوابدۍ ارزي او دلياقت په دغسې بې پتۍ په سرو سترګو ژړل په کاردى، که په ډې
رې ددنيا ټول کارونه داليقو خلکو په الس کې وي اوځينې اليق او وړکسان وزګارپاته ېچ

 شي يادهقاني وکړي څه بده خبره نه ده. 
ې ځکه چې سياسي او اداري لياقت لکه د ئېږم چې ته لياقت څه ته واه ويل زه نه پوههغ

 ي نمايش  ورته ويلى شو. ئهوا بوډى ټا ل مختلف رنګونه لري او يو



 

 
34 

دالياقت لکه علمي اوفني لياقت يوټاکلى اومعين شکل نلري چې هروخت او هرکله 
 ري.هرچاته يوشان ښکاره شي او ټول ورته په يوه نظر وګو

سياسي او  اداري لياقت، اخالقي او روحي لياقت  ته دا ومنه چې علمي او  فني لياقت،
 ږي. ېر لږ جمع کغه ټول لياقتونه په يوه سړي کې ډېيوله بله فرق لري او د

دا ښه کارنه دى چې مونږ له هرسياسي او اداري شخص نه داخالقي لوړ تيا انتظار ولرو 
 واړو. نه علمي اوفني لياقت وغېياتر

خلکو ته ځان اوجهان په بل راز لياقت دادى چې  ىديوه سياستمدار او  اداره چي سړ
ې ناروا وګڼي، يعنې په خپله هره شپه قمار ېه اوڅه چې ځانته رواګڼي د نورو دپار وښئى

ووهي او نورو جوارګروته سزا ورکړي، دى د بزم په مجلس کې هرڅه وکړي، اوپه نورو 
 ي. باندې ټنګ ټکور ودرو

وته الزمه هدايات ورکړي اوپه پخپله نه انجينروي او نه مهندس، مګر علمي اوفني کسان
ې واچوي، ده په کوم مکتب يامدرسه کې څه نه وي لوستى مګر دښوو نځيو کارې

 امتحانونه واخلي او ښوونکوته دعلم اومعارف په باب ګټورې ويناوې وکړي. 
وى لوى آمران وليدل چې دمطبوعاتي ده ويل ما دخپل ماموريت په وخت کې خپل ل

ې ) مطبوعاطي( ليکله، داخترنوپه ته هدايتونه راکول مګر دغه کلمه ېې ماېچارو په باب 
مې په  هښ .ګستر په ځاى رعيت ګستر ويلې لتې پخپلو رسمي نطقونو کې دعداېورځ به 
ګر دکيفيت م ر زيات وېچې يوه ورځ چا د ده دپاره ميلمستيا كړې وه چې هر څه ډ ىياد د

تاينې وړده نه و، هلته ېوه مدير وويل داميلمستيا د کميت په لحاظ دس ې خوندېپه لحاظ 
مګر دکم اوکيف په رلوى کاردار و ېزمونږ امرچې ډ ې مزه نشته.مګر دکيفيت په  لحاظ ې

ده هغه ته وويل چې: ) کميت نگو کثرت بگو( زه دغه وخت پدې پوه معنى ښه نه پوهې
ر احتياج نلري، دوئ پخپل قوت لوړ مقام وسياسي اشخاص علم ته ډېداري اشوم چې ا

 ره په کار ده. ېته رسيدلى شي او پوهه دالس الندې خلکو دپاره ډ
ماته دامعلومه شوه چې علم عادي لياقت دى او قوت دفوق العاده لياقت نوم دى، په  

يې نشي ليدى فوق العاده لياقتونو کې ځينې هغه لياقتونه هم داخل دي چې هرڅوک 
اوبال تشبه له سحر اوساحرۍ سره شباهت لري چې زرنګي، چا الکي خو دنما يي اوعوام 

 ږي اود چانس اوتصادف برخه پکې زياته ده. ېفريبي ورته ويل ک
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کوم قوت اوقدرت چې داداري اوسياسي کسانو په برخه رسيدلى دى  هغه د يوه روحي 
ر معمولي ېکوي اودجالل او عظمت په رڼا کې ډتاثيرپه وجه دفوق العاده لياقت رنګ پيدا

 ږي. ېلياقتونه فوق العاده معلوم
ږو نولياقت اوکفايت د زور اوقوت دوهم نوم دى اوعلمي يا ېکه ښه فکر وکړو او ونه غول

 په هرځاى کې دقوت اوقدرت تابع دى. او ه هر وخت پفني لياقت 
دې به وي اوسقراط به په افالطون او ارسطوکه په هرځاى کې وي دسکندر الس الن

 زندان کې دزهرو کنډول په سراړوى. 
په کثرت لوړ مقامونه  دنياکې دديموکراسۍ په اساس دآراْ هغه کسان چې اوس په مدني

ې لياقت ښکته وي په نه ئ نيسي هغه په علمي لحاظ لوړخلک نه وي بلکې له ځينو  نورو
وه ساحرانه قوت له خپلو حريفانونه څه تفوق نلري مګرپه ي اخالقي لحاظ هم دوئ په نورو

 ميدان وړي او په ځينو پټو وسايلو ياغولونکوشيانو عمومي توجه ځانته راګرزوي. 
ر ځله ېداد منلو خبره ده چې ځان دخلکو په سترګو کې ښه ښودل اولوړ مقام ته رسيدل ډ

قي ر لږ کسان دي چې ديوه حقيېدخلکو دغولولو اوځان بل راز ښودلو نتيجه وي او ډ
ږي او په اخالقي فضايلو په عالم کې محبوبيت ېلياقت په مرسته يوه عالي مقام ته رس

 پيداکوي. 
 ي: لم دخپل علمي تحقيق په رڼا کې وائيوا جتماعي عا

هغه څوک چې په رښتيا له ټولو اجتماعي عيبونو يعنې له خود پرستۍ له تعصب، له خطا 
اع سره به هېڅکله موافقت ونشي کړى اوهر کارۍ اوله ريا او دروغونه خالص وي له اجتم

 ګوره به انزو اختيار کړي.
زه لري بله رښتيا وګڼو نو هغه لياقت چې خلک ېې خوښوي اوپه خلکو اغېکه دغه خبره 

داکوي اوداسې مثا ل لري لکه چې يو بدرنګه مخ په ډول اوسينګارښايسته وښودل ېقيافه پ
 شي.
ږي اوځينې ښايسته ېخلکو ته ښه ښکاره ک همدغه سبب دى چې ځينې بدرنګه مخونه 

 مخونه چې دحيا اوعفت په پرده کې پټ دي دچاتوجه نه جلبوي. 
ر لرې ځايه نظر جلبوي مګر هېڅ پکې نه وي او بې له ېلياقت کله لکه يو لوړ برج له ډ

 نموده نور څه نلري. 
 ې نه ويني. ه کنډواله ګنجونه پکې وي او څوک ېکله لکه وران
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ږم چې هرلياقت ښاغلى نه ېر مختلف اومتضاد لياقتونه ليدلي دي او پوهز ډېرا  مادغه
 دى. 
هم لياقت بولي چې سړى قلپه روپۍ په بازارکې وچلوي اوپه يوه روپۍ  رخلک داډې

ر ځله راته دغه ېره ښه عقيده نلرم او ډېځکه په لياقت باندى ډ ددوو  روپو ما ل واخلي، 
 ږي. ېه قيمتي وي ارزانه او بې قيمته معلوممتاع لکه دغال ما ل که هر څومر

 کوچنيان
 

نظر ګورو، يعنې ولې ځانونه لوى ګڼو  ىږم چې مونږ ولې کوچنيانو ته په کوچنېزه نه پوه
ي چې په دې خبره زه ساده غوندې ښکاره شم او زما دغه ئبولو؟ ښا ىاو دوى کوچن

سه ښه نه يم پوه شوى، چې خبره د کوچنيانو خبره وي،مګر څه وكړم ؟ زه په رښتيا تراو
دعواکوي او ځانونه  ىلوى څوک دى او کوچنى څوک دى؟ ځينې کسان چې دلويوال

 او واړه په نظرراځي.  ىلوى ګڼي ماته کوچن
 ي چې ددې سبب همداوي چې زه په خپله کوچنى يم. ښائ

 ر لوى نه وي او لمر او سپوږمۍ ورته يو ټيکلىېماشوم ځمکه اواسمان هم ډ ىديو کوچن
وړونه هم دماشومانوپه نظرکې له څوشلونه زيات نه دي او رږي، ددنيا لکونه او کېښکاره ک

هرڅه کم په نظر ورځي. پاته شوه دابله خبره چې کوچنيان زما په نظرکې خداى ولې 
دا هم  ږي.ېاو زه څله هغه چاته په لويوالى قايل  يم چې نوروته واړه معلوم ىد ىلوى کړ

ه ماشومانو كې ځينې داسې لوى خويونه اوستر صفتونه وېنم چې هغه بې دليله نه ده زه پ
ي لري او ځانونه ورته لويانو کې نشته.  هغه کسان چې لوئرو ې)ستاسو په اصطالح ( په ډ

 . ىد ىر کمزورېږي دخپلې کينې اوبغض په مقابل کې ډېلوى او زورور معلوم
په زورورو  .غليمانو رحم نه شو کولىکه زه اوته هرڅومره  لوى شو او قوت  ومومو په خپلو 

کې کله ر زورور وي مګر ماشومان دغه رازنه دي، ددوى په زړونو ېباندې قهر او غضب ډ
چاسره مينه  به وروسته له هغهېې محوه کولى شي اويوه  شې ر ژرکله عناد اوکينه پيداشي ډې
 ې ورسره منګولې لګولې. کوي چې يوساعت دمخه ې
ر ېرواړه اوډېخلک دخپل قهر اوغضب په مقابل کې ډ ىولى، لوداکار لويان نه شي ک

 کمزوري دي. 
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دا زور اوقوت دکوچنيانو په برخه رسيدلى دى، چې دحسداوعناد اورمړکړي او داجهنم 
 په ګلزاربدل کاندي. 

ددنيا لوى لوى غمونه او مصيبتونه چې دلويانو مال ماتوي په کوچنيانو ډېر تسلط نه لري 
 نه شي وړلى. لۍ ددوى له شونډو خندا او خوشحالىره زوروره سياود حواد ثو ډې

تصور او  ىړکې خپل کاغذي پتنګان په هواکوي او خاندي، ددوكدوئ په  همدغه ج 
تخيل له دوزخ نه فردوس جوړولى شي او مونږ په جنت کې هم له مارانو او لړمانونه نه 

 شو خالصېدى. 
په ډېر لږ شي  عنې ډېره زياته خوشحا لىږي ير لږ څه ډېر زيات خوشحالېېدوى په ډ

 ږي.ېرڅه هغومره نه خوشحالېاخيستلى شي مګرلويان په ډ
 په دې سودا دوى له هرچانه ښه پوهېدلي دي او نورپکې غولېدلي دي. 

دکوچنيانو په زړه کې چې هرڅه وي هغه په خوله هم وېلى شي مګر لويانو ته دغه حق 
اوقيود، عرف او عادات اصول اوقوانين په لويانو پوره حاصل نه دى. داجتماع  اداب  

 حکومت کوي او کوچنيان دعقل له غالمۍ نه هم خالص دي. 
داخبره صحيح ده چې انسان او ل په جنت کې و، وروسته بيادغه نيمګړى جهان ته 

 راغى.
دهر ماشوم سرگذشت همدغه دى، ما شومان او کوچنيان ټول په جنت کې دي، دمور 

، دحيات اوبه همدغه يد يپاره جنت دى،  دميندو تيونه دشودو لښتغيږه دماشوم ل
 سپينې پۍ دي چې دميندوله تورو پلونو الندې پټې دي.

ښنوسره نه دى اشنا، ددنياله غمونو نه داسې بې ېترڅوچې ماشوم، ماشوم دى او له اند
 غمه دى لکه چې په دې دنيا کې بيخې نه وي اوپه بل جهان کې اوسي.

ې وغولوي نو له جنت نه بهر ېدغه معصوميت نه لږ غوندې لرې شي او شيطان کله چې له 
 شي او دنيا ته راشي. 

 اوس پوه شوئ!  چې دبلوغ اولوېوالى عالمه له شيطان سره اشنا کېدل او غولېدل دى. 
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 جګ برجونه
 دکال برجونه او دېوالونه ډېرجګ و، دکال شاو خوا خندق ډېر ژور و. 

ټوالى تړلى و  او دلوړتيا  راز په همدغه کنده کې پټ و، ترڅو ېره دغه ټله دغه جګوالى س
 ږي.ېر ژورنه شي دچابرجونه نه جګېچې يوځاى ډ

 . ىد ىيوه لوړېدل او دبل ټيټېدل يوله بله تړل د
داجګ برجونه هرچاله لرې ليدل مګر دالويه کنده له لرې چانه لېده او دنژدې خلکوهم 

 ډېر پام ورته نه و. 
ې رجونه ويني مګر ژورې څاګانې اولوېاو جګ ب ىږ سترګې له ډېرلرې ځايه لوړ څلزمون

 .يکندې څوقدمه هغه خوانه وين
ددې هسکو دېوالو نو او لوړو برجونو خټه له همدغه ټيټ ځايه اخيستل شوېده، داخټه د 

برجونه و و وهله بې له دېنه دادېوالونه او ترو خلکو په لېله پښو الندې پخه شوه او ډ سنډا
 نه لوړ ېده. 

 ږي. ېيوه لوړمقام ته رسېدل دغه راز کارونه په مخکې لري او ټيټ همدغسې جګ
ر ټيټ ېې له ډېبرجونه دي چې سرګذشت  ددنيا جاه وجالل،عزت او منزلت هماغه لوړ

 ځاېه شروع کېږي. 
رو خلکو په مخکې په تعظيم تيټ نه شي نورسرونه  ورته په احترام نه ېکوم سرچې دډ

 ږي.ېيټټ
 ږي. ېورته الس په نامه نه در رهغه چې بل ته الس په نامه نه وي والړ نو 

 ې غواړي. ېې يوه ته ورکوي اوله بل نه ېدا هغه پور دى چې سړى 
!  هغه چې دخان په مخکې ، نوراشئ دخان نوکران وګورئىمنل ئکه داخبره تاسې نش

 ې لوړه ده.ې ر ټيټوي په نورو باندې تفوق لري او درجهخپل سر ډې
ېر قدر لري او هغه آس چې دارباب دسپرلۍ لپاره په کمندکې والړ دى له نورو آسونونه ډ 
 ر ښه خدمت کوي.ېې ډېتران مې

نتيجه  ۍدغالم ىر ځله په ذلت ګاټه شي او بادارېځير شو عزت ډښه که مونږ حقيقت ته 
 ده. 
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کوي او دعزت ډېر خلک شته چې دشخصيت ګټلو لپاره خپل شخصيت له پښو الندې 
 لپاره عزةالنفس قربانوي. 

څنګه چې دهقانان غنم په خاوروکې شيندي او بيا دغنمو درمندونه اخلي، دوى هم 
 ې منتظروي.ېعزت او شخصيت له خاورو الندې کوي او ودې ته 

په دنيا کې لږ کسان دي چې خپل فطري او طبيعي لوړوالى په بل شان ساتي او دلوړو 
 ، بلکه دغرو له جګو څوکوسره شباهت لري.غوندى نه دي برجونو

 

 حقيقت
 لکه چې ريا په عبادت کې وي او شيطنت په هوښيارۍ کې. 

ر ېه ددوستۍ په جامه کې پته وي او رقابت دمحبت په څېرښکاري. ډلهم ک ىدښمن
 ر پټې کينې په کې پټې دي. ېمحبتونه دي چې ډ

 زېانونه پت دي. کې ډېرنو ون رواحساپه ډې
خندا دماشومانو اوساده ګانو خندا نه ده چې يوازې دمينې اومحبت له  ددې زمانې
 پښته وي. 

ددې وخت ښېګڼه هم که هرڅومره ښکلې وي عفت او تقوىٰ پکې نه شته او ډېره رسوايي 
 ده.  ېورسره ملګر

ږي مګرله دغه باران سره ېدرقيبانو احسان او مهرباني دخلکو په نظرکې ځوانمردي معلوم
 وسېالبونه ملګري دي. تندر، ږلۍ ا

 . ىزه  ددښمنانو مروت عاليجنابي ګڼم، مګر صداقت اومحبت ورته نه شم وېل
لى او په ځينو مواردوکې ورته رټخي نه شم ېهمدغه سبب دى چې زه دروغ او ريا ب

 ډېرښه ښه نومونه هم پيداکوم. 
اتالن ټول يو ږم چې عاليجنابان  خپل رقيبان ځنګه وژني؟ ماته معلومه ده چې قېزه پوه

په احسان، ته کولى  ېپه ټګۍ اوځين ېځين  خپل رقيب  په توره وژني، ېراز نه دي، ځين
تېرشې احسان په زور ځانته ټيټ کړې او له خپل حقه هم ورته  چې دخپل رقيب سر د ېش

 . مګرله رقابت نه نشې تېرېدلى
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رقيب وژل او رقابت  ږيېږي، مګر رقابت نه  محوه کېرقيب محوه ک ىپه احسان او مهربان
 رو خلکو خپل دښمنان مړه کړه، مګر دښمني مړه نه شوه. وژل ډېرفرق لري. ډې

د پهلوانۍ په ميدان کې يو پهلوان بل ته د ملګر تيا الس غځوي او احترام په ځاى کوي، 
 مګر ځان ورته نه څملوي. 

زې دغه راز احسان  دزور او قوت خاوندان له چاسره نه شي کولى دانيکي يوا
 دضعيفانوکاردى. 

ې کوي، عاليجناب به وي، مګر دخير خاوند ېي اوستا ينه هغه چې خلک ورته سخي وائ
 نه دى. 

مهمانخانه ) مېلمستون( چې ګورې په زور اوجبر جوړه  ىدخان او ملک دالويه اوښکل
 .ىخپلې ودانۍ لپاره وران کړىد ې دېر کورونه ېشوېده او ډ

 ې.ېډې نه مړوي، بلکه خلق خواروي او وږي کوي ېيبانو ګدا راز سخيان دخوارانو او غر
 کول او دلږو مړول دى. ىرو وږېډ حجره چلو ل او مېلمانه پالل په حقيقت کې د 

ګټې نتيجه نه ده که  ږي دپاکې او حاللېود او سخامعلومېدغه اسراف او تبذېر چې تاته ج
دغه راز لوى دسترخان نه  مالونه خپل نه کړي پردىڅوک په ظلم او زور په چل اوفريب 

 شي غوړولى. 
ږي له هغه سره ارو مرو يا د لېوانو ېدچاپه کورکې چې هره  ورځ پسونه او چرګان حالل

 دګيدړانو چل اوفريب.   قوت ملګرى دى يا
که څوک غواړي چې رښتيانى سخي او دخير خاوند وګوري نوالړدې شي هغه  دهقان 

ې ېاو په خپله  ىد شړومبې په مخکې ايښى وې سکړک اېته  ىدې وګوري چې يوه الرو
 هم همدغه خوراک دى. 

او دخپل زيار او زحمت په ګټه مېلمه او  يمالونه په چا باندې نه خور څوک چې پردى
 مسافر پالي په سخاوت نه دى مشهور مګر دخير خاوند ورته ويلى شو. 

خودى نوروته ږي، په ظاهره ېې ډېر وږي مړغه چې خانقاه چلوي او په لنګرکې ېه
 ډوډۍ ورکوي مګر په حقيقت کې دى د نورو ډوډۍ خوري.

سوداګرونه په تول کې  روغټوېڅه راوړي اوله ډ ر خلک ډېرېدغسې پيراو فقير ته که ډ
ځکه چې دده هرڅه دنورو ما ل وي اوپه خپله هېڅ   ژي رښتيانى فقير ويلى شوېدروند  خ
 نه لري.
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د  ا ل  برکت دى دشيخ کرامت هم دنوروڅنګه چې دخان او ملک سخاوت دپردى م 
هغه څه چې مونږ ته په ظاهره ښه ښکاري په حقيقت کې ښه نه دى او   کرم نتيجه ده.
روانې او به پاکې ګڼو که څه هم دالرو او د  يره بده ده. مونږ ديوه لښتېې ډېاصلي څېره 
 ي.د پکې بولې کړي ويورې پليتې اوبه ورسره ګډې شوي او ډېرو څارېکوڅو ډ
 ره ښه ده چې زمونږ سترګې دحقيقت دليدو لپاره نه دى پيدا او هروخت ظاهر ته ګورو. ېډ

 

 ؟ لويه خدايه
 که زه ښه وکړم ته راسره ښه کوې که بدوکړم دبدو سزاراکوې. 

 په زړه کې وي په محبت راته ګورې.که ستا مينه زما 
 ږي.ېكم ىكه زه بې مينې شم ستا مهربان

ږي چې زما په زړه کې رحم وي. زه چې ندې هغه وخت ورېبا په ما ستا دمحبت بارانو نه
 هرڅه وکړم ته هماغسې راسره کوي.

دوزخ ته تګ زما دښه  زما په عمل پورې اړه لري او جنت ته يا ىاو بد بخت ىختبزما نېک
 عمل اوبدعمل نتيجه ده.

ا په باب دغه زمونږ عقل او فکر همدغه دى،  مونږ چې تاته په خپله آئينه کې وګورو ست
شان فکر کوو. که مونږ ځانته ونه ګورو ستا لوى شان ته وګورو ته زمونږ له خيا ل اوفکر نه 

 ې. ې ىډېر لو
وينو يالنډوي يا نيسو او هغه دسرپه سترګو نه  ىمونږ چې دځان غوندې خلکو لپاره کال

 اوږده.
 ږو چې ستا ستاينه له مونږ نه پوره نه ده.مونږ پوهې
 ې. يو، ته ډېر لوى ېه اوکوچني مونږ ډېر واړ

دا زمونږ کاردى چې دښوپه مقابل کې ښه وکړو او دبدو په مقابل کې بد، که مونږ څوک 
 ووهو حاکمان هم مونږ  وهي.

آب ودانه ځمکه  ر غنم راکوي، او زمونږېکه مونږ په ځمکه کې غنم وشيندو اوبه ورکړو ډ
او روزنه وکړو خوږه مېوه او يخ سيورى را . که دېوه نيا لګي پالنه يږدهم بې عوضه نه پرې

 کوي.
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 ې. ېسې ورکړو هرڅه چې وغواړو راوړي يکه سوداګرو ته پ
 که له يوه ماشوم سره مينه وکړو  له مونږ سره مينه کوي. 

 ستا شان له ټول مخلوق نه ډېر او چت دى. 
 ستا اراده زمونږ د ارادې تابع نده.
  ږي.ېستا كړه زمونږ د کړونه نه پيداک

 ستا محبت زمونږ دمحبت مولود نه دى. 
 ې او مونږ مخلوق.ته خالق ې

 

 ماشومان
 مونږ ناست وو، ماشومانو زمونږ له څنګه لوبې کولې. 

 کله به يو له بله ونښتل چيغې به جګې شوې ژړا انګوال به وه. 
 ې کړو. وگ دومره اوچت شو چې په عذاب به ئکله به د خندا شور او ز
ې کولې، زمونږپام ه هغه به په قهر شو او کنځلې به ئلوبو شيان ګډوډ کړيوه به چې دبل د
دې اوله مستۍ نه ېهغه په مخ  وينې وبه ې شوکارې کړ ده دبل مخ ئنه و، يوراپاڅېد
 جنګ جوړ شو. 
 ږي.ېواړه دي نه پوه ىردمونږ وېل: خي
ې نه المت ئطفالنه لوبې هېڅ وګڼو او م داتقاضا درلوده چې دکوچنيانو زمونږ لويوالى

کړو. ماشومان دعمر او وجود په لحاظ په رښتيا له مونږ نه واړه دي مګر دومره واړه نه لکه 
 مونږ چې دخداى په دربار کې واړه يو.

دماشومانو پوهه به له مونږ نه لږه وي مګر زمونږ پوهه دخداى په حضور کې هېڅ نه ده يا 
 هېڅ ده. 

زمونږ لوبې هم دوړو  .، او زمونږ پوهه ډېره لږه دههلته مونږ له ماشومانو نه ډېر واړه يو
 غوندې دى.

 زمونږ خندا اوژړا هماغسې ده. 
 ږو. ېږي چې واړه يو، او مونږ نه پوهېماشومان پوه

 ته په ډېر اميدوګورو.  ىراشئ! چې په دې خبره ډېر خوشحاله شو او دلوى خداى لويوال
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 شعر او ادب
 

ي. له دماغ وائ ږي چې يوه ته زړه او بل تهېزېز معلومر عدانسان په وجود کې دوه شيه ډې
 دماغ نه علم او فلسفه پيداشو، له زړه نه شعر او ادب. 
ن دايمان او عقيدې ځاى ته مسلمانا ،اروپايان زړه دعواطف اونفسي احوالو ځاى ګڼي

 ي.زړه وائ
 صبر، رحم، کرم، شجاعت، سخاوت دزړه کار دى. 

 عشق او مينه په زړه کې وي.
 هام اخلي او له زړه سره کار لري.عرله زړه نه الش
ي: ))هغه لوى کما ل چې دتحول اوتکامل په الره کې يوازې د انسان په برخه اروين وائد

چې په رحم، مروت،  ىعواطف د ىرسيدلى او نور ژوي ترېنه محروم دي  دانسان قلب
 ږي. شجاعت نوعه پرستۍ ترېنه تعبير کې کرم،

 بايد دغه عواطف ښه  وروزي(( له حېوانيت نه لرې ويكه انسان غواړي چې 
د عواطفو روزل د شعر کاردى او شعر ته دعواطفو او احساساتو دظهور او تجلياتو کوه طور  

 ويلى شو. 
وزي او وروستۍ  وشې لومړى ځل دلوړو غروپه څوکوپرېڅنګه چې دلمر وړانګې او پل

احساساتو پرتو هم دشاعر په زړه  له وداع هم دغروله څوکوسره کوي، دغسې دعواطفو او 
نه ويني  ينورو نه زيات لويږي او ځينې زړونه لكه دغرونو څمڅې او غارونه دغه  رڼا يا بيخ

ې ډېره لږه ويني، همدغه عواطف او احساسات چې دشاعر له زړه نه  الفاظو ته را نقل يا ې
 اثر کوي.  شي شعر ترې جوړشي او په زړونو

 ، دزړه تاثرات، دغم او  خوشحالۍى احساساتخياالت، عال ىهو! دشعر موضوع ښکل
 زې اوعشق او محبت دى.خوبونه، د روحي او جسمي ښکال اغې

که دغه شيان په ېوه ښکلي تعبير اوښو الفاظو کې بيان شي چې دفصاحت او بالغت 
نه جوړشي او ډېرښه شعر هماغه دى چې په ېمراعات پکې په ښه شان شوى وي، شعر تر

 يار برابروي. دغه مع
يت له قيوداتو راوتلى وي څومره چې د يوه شاعر فکر او خيا ل ازادوي او دمحدود

 ې شعر لوړ او عالي وي.هغومره ې
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ې دبغاوت جذبه نه و هرشي ته سر ټيټوي اوپه فکر کې ېکه يوشاعر دنورو په شان هرچاته ا
 وي موجوده له هغه نه دښه شعر هيله نه شي کيداى. 

 کري انقالب علمبردار او بت شکن وي. شاعر باېد دف
شاعر ته نه ښايي چې د زاړه منطق درس  دعقل له زاړه بوډا نه واخلي اوپه زړه الره په 

 زاړه فکر پسې الړشي. 
 رلوړ پروازوکړي اوله ډېرهسک ځايه دغه جهان ته وګوري. ېدشاعر خيا ل  بايد ډ

ن وويني دشعر او  ادب ژوند دفکر دشاعر نظر بايد دنورو غوندې نه وي اوهرڅه په بل شا
 په ابتکار  کې دى او تقلېد يا ابتذا ل دشاعر مرګ دى. 

دشعر او ادب دنيا په  دلدارۍ او دلبرۍوالړه ده شاعر بايد په هرڅه او هروخت کې زړه 
 ر حساس زړه ولري.ېته رجوع وکړي او ډ

زړونه نه خوځوي هغه چې په زړونو کې هېجان، تاثر او حساسيت نه شي پيداکولى او 
 شاعر ورته نه شو ويلى. 

که داخبره رښتياوي چې انسان په هروخت او په هرحا ل کې د زړه په خوښۍ پسې روان 
تما يالتوله تاثير الندې  يدعقل ادارک دقلب زړه په دماغ باندې حکومت لري يعنېدى او 
ب تابع وي او سيراو حرکت هم دشعر او اد ويلى شو چې ديوه ملت عقلي او ذهنيوي نو 

 شاعران په نفسياتو او روحياتو کې تغير او تحول راوستلى شي.
ې داسې صبراو همدغه شعردى چې په زړو کې زلزلې او طوفانونه پيداکوي اوکله پک

 ې ثبات او استقامت ته حيران وي. سکون ږدي چې غرونه ې
بايد ومنوچې د ږي، نو داېکه دارښتيا وي چې دچرګانو په نارو بيده خلک له خوبه پاڅ
ږي او په دې اسرافيلي شپېلۍ ېشاعرانو په نغمو ديوه ملت احساسات او جذبات  راويښ

 کې بل راز تاثيرات موجود دي. 
توره په نظر ورغلې ده، هغه هم شعر ته ښه  ىکوم فيلسوف چې هر څه بدګڼي او زندګ

 ګوري او شعر دانسان د پاره يوه ښه پناګاه بولي.
ر ېې بدبختۍ دانسان له نفس څخه نشئت کوي او له ژوند سره ډي ټولشوپنهاور وائ

نه لږ  مصيبتونه اوغمونه ملګري دي که څوک يوه داسې چاره لټوي چې له بد بختيو
ه صنعت او هنر کې مستغرق شي او دښکال په مظاهروکې غوندې په امن کې شي بايد پ

 ځان ورک کړي.
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مګر په معنى کې يوازى وي او دنيا  په دغه حا ل کې سړى په ظاهر ه له خلکوسره وي
 ږي چې د ده لمنه نه شي  لمدولى. ېورته لکه يو سراب معلوم

ږي او دبې نيازۍ مقام ته ېپه همدغسې بيخودۍ کې انسان ددنيا له شراو شوره اسوده ک
ږي چې غيرله حقايقو بل شي ته متوجه نه وي دغه صنعت او هنرچې دشوپنهاور ېک ېنږد

ري په دغه غم لړلى ېظهردى او دى ورته ښه پناګاه وايي شعردى. که چپه نظرکې دښکال م
ختۍ پلوشو کله کوم کور رڼا کړى وي هغه به دشعر کور )بيت( بجهان کې دسعادت او نېک

 وي.
ره حده له غمونو او مصيبتونو نه پټه ده او  هلته داسې بې دردسره دشاعر خيالي دنيا ترډې

. تاسې شعر اوادب ته په عادي او معمولي يېروبيخودى شته چې له سړي نه هرڅه ه
هغه څه چې په زړونوکې پېدا  ، نظرمه ګورئ دشعر تومنه او قدسيت  په نظرکې ونيسئ

ۍ ترانه د ږي او په زړونو اثرکوي هغه عادي او معمولي څيزنه وي. دادغم او خوشحالېک
 ه نه شي بې نيازه کېدى.نه هېڅکلېره زياته اغېزه لري او انسان ترانسان په ژوندانه کې ډې

ږي د يوه ولس دذوق او شعور، د ېديوه ملت ژبه، کلتور، اخالق، په شعر او ادب ساتل ک
ملت  فکرا وخيا ل، داحساساتو او عواطفو هنداره شعر او ادب دى. هرڅومره چې د يوه

ې اخالق، نظر او روحيات لوړوي او له لوړو ملکاتو او شعر او ادب عالي وي هغومره ې
ې ارتباط او تعلق زيات وي. شعر او ادب دبشر عاليق له دين او سره ېساني فضايلو ان

 مذهب سره ټينګوي او په هوښيارۍ کې بېنا يي او همدردي پيداکوي. 
پيداکولى شي. هغه څه چې  رقت او صفائيېږي نوشعر پکې رکله چې زړونه کلکېږي يا تو

عارفانه ذوق، انساني عاطفه، . ردىشعت له غالمۍ او بت پرستۍ نه ساتي انسان دمادي
 حکيمانه شعور دشعر په نغمو و ده کوي او دحسن ونظر عاليق همدغه شى ساتي.

کوم ملت چې شاعر نه لري زړه نه لري، سترګې نه لري، عواطف نه لري او د ذوق 
 . ىوتمناله خونده محروم د

ددوهۍ ملنګ ته په تواضع بدل کړي او  اکولى شي چې دانسان فرعوني غرورشاعران د
 د شاهجهان  خوى او مړې سترګې ورکړي.

ې ورکوي نو کوم نو ته ېوې اخلي او زړدشاعر هديه ده چې له زړونو څخه ې غم او سرور
 ې شعر او شاعر لري. دن کې زړه لري  په يوه جامعه کې ئقدر او قېمت چې دانسان په ب
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 دادب راز
 

ي ېرښه پېژندلى دى هغه وائې ډپه باب ډېر فکر کړى دى او دواړه ېچاچې دشعر او شاعر 
نه  وبې له ځانه په بل هېڅ شي کې فکرډېر ښه شاعر هماغه دى چې ډېر خود پرست وي ا

 کوي. 
ې و مونږ ګمان کوو چې زمونږ تصوير ېا ئىدغه راز شاعر خپل ځان په خپل شعرکې ښ

ونږ د زړه خبرې کوي او زمونږ خاطرات ايستلى دى. شاعر ځکه په مونږ ګران دى چې زم
 راياد وي. شعر د زړه غږ دى او دزړه غږ د منطق له غږ نه ډېر قوي  دى.

ږي چې عقل او منطق، دليل اوبرهان په مونږ باندې حاکم نه دى بلکې غراېزاو ېشاعر پوه
احساسات زمونږ رهبري کوي د همدې المله هغه له احساس او غريزې سره خپل تعلقات 

 نګ ساتي او له زړه سره کار لري.ټي
هغه څوک چې زړونوته ښه ښه پيغامونه راوړي او زړونه خوشحالوي شاعر دى، هغه پيغام 

 چې دمعشوقې  له خوا عاشق ته راځي  شعر دى. 
 ه کومک بل نه شته. ښشاعر له مونږسره دعشق او مينې په کار کې کومک کوي او له دېنه 

ږي اوغم څنګه خوږوالى ه څنګه لذت اخيستل کېله نااميدۍ نشاعر پوهېږي چې 
 پيداکوي. 

 رښه ښه خوبونه ويني او په همدغو خوبونو د زړونو تسلي کوي. شاعران لکه ماشومان ډې
 تخيالت نه وي د ژوندانه تحمل ډېر ګران دى.  ىکه دغه خواږه رؤيا او ښکل

په ژوند کې دهغه شي تصوردى چې  څه شى چې مونږ ته ژوند خوږ اوښه ښکاره کوي
 خي نشته. بې
غواړئ دشعر هدف حقيقت نه دى جما ل دى  ې له شعر او شاعرنه علمي حقايق مهتاس

 ښکال او جما ل لکه علم په ټينګ اساس نه دى  والړ. 
هام اوابهام مزه دار يدعلم په  دنياکې په يو څه پوهېدل خوندلري او په شعر اوادب کې ا

ب کما ل دى. هلته تشريح، تفصيل، تحليل او تجربې ته راو راز، پرده او حجاوي. دلته سِ
 ضرورت دى. 

 جذبه ده. رهغه جذبه چې دانسان په روح ډېر اثر لري د سِ
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 هېڅ ښکليتوب بې پردې او بې حجابه نه دى. 
 رپرده پرته ده. په مخ باندې دسِ ېهرڅه چې مونږ خوښو و ارو مرو ي

ې ځينې برخې يې ابهام لري او مختلف انسان له هغو اشعارو سره شديده عالقه لري چ
 تعبيرونه پکې کېدلى  شي. 

 په شعر کې يوازې د غريزې رهبر ي کافي ده. 
ي  يا خپل تاو راتاو نه شي چې لطف او زيبا ئشاعر بايد دخپل فن په قوانينوکې ډېر 

 معصوميت له السه ورنه کړي. 
سره ارتباط دى، هرڅومره چې يو دلوړ اوعالي شعر د پېژندلو معيار بل شى نه دى له ژوند 

ط ولري هماغو مره ورسره عالقمندي زياته وي. په شعر او اادبي اثر له ژوندانه سره ښه ارتب
دانه ده چې  له نورو سبکونو نه زيات پايښت لري، مګر ساده انشاْ ادب کې ساده انشاْ

مختلف اجزا او چې  ې پيرايې وي او مختلف اجزا او عناصر پکې نه وي. هغه انشاْبخي ېب
دى ې نشي کېګډشوى وي چې تشخېص او تجزيه ې عناصر پکې داسې وېلى شوى او

 ورته ويلى شو. ساده  انشاْ
ږي مگر په حقيقت كې له اوو رنګونو ېڅنګه چې دلمر رڼا ظاهراً سپينه او يو رنګ معلوم

 ږي.کېا هم له دغسې ترکيبه پيد څخه جوړه ده، ساده انشاْ
و وينا كې سادگي ښه ده او سادگي له ښه امتزاج، او عالي نظم او د غر  دا چه په شعر ا

 اجزا له ښه تناسب څخه پيدا كېږي.
ر جلبل لري يعنې لکه رعداو برق داسې وي د چې ډېرې قلقلې پکې وي او ډې هغه انشاْ
 .ئىعجز او تصنع ښ ىليکونک

لوى صفت دى نه  دغه راز هنر ښودنه له واعظانو سره ښايي، په شعر او ادب کې سادګي
 کاکه توب او طمطراق. 

ي څيزدى، په شعر کې ر نژدې دى او الهامېشعرله علم او فلسفې نه دين او مذهب ته ډ
 زه لري. ېره اغېفکرونه ډ عواطف او خدائى

 په شعر او ادب کې يوازې بشر ولټوئ اوبس. 
ب ته په دغه ادياناتول فرانس چې په ادب کې ډېر ژور فکر لري شعر او شاعر، ادب او 

 ې معرفي کوي.نظرګوري او دغسې ې
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 نوى کا ل
 

 خلک يواو له ځان سره يوحساب لرو.  يمونږ حساب
 زمونږ په حساب زوړکا ل ختم شو او دنوي کا ل په سرباندې موقدم کېښود. 

 ږو چې زمونږ حساب نورو غوندې نه دى. مونږ پوهې
ونږ دڅوار لسم قرن پنځه دېرشم دهغوئ نوى کا ل دشلم قرن شپږپنځوسم کا ل دى او م

 کا ل ته نوى وايو. 
ږو چې په کوم  زمانه کې ېرښه پوهېدلي يواو پوهپه رښتيا چې مونږ په خپل حساب ډې 

 رته پاتي يو.ېژوند کوواو څومره ب
رته ځو. داګاډۍ لکه دوزير انو موټر ېمونږ هم د زمانې په ګړندۍ ګاډۍ کې سپاره يو او چ

 ږ ي مګر په زړو او خرابو ال رو روان يو،  ځکه ګرڼدى نه شو تللى. کا ل په کا ل نوى کې
کاله ته  و کالوکې ژوند کوو او ډېر خوشحالېږو چې له زاړه کوره  نوىمونږ په کا ل، کاله ا
 کا ل ته الړشو.  ىاو له  زاړه کا  ل نه نو

پياله  ېپه نوپيداکړو او ىلوښ ىږو او هرکله غواړو چې نوهو! مونږ نوى کا ل ته خوشحالې
ددې وخت له لوښونه ډېرښه  ىان لوښجانږدو که څه هم دزړې زمانې د قرمزاوېخوله ک
 . ىد

ورپورې تړلى دى او په دواړو کې ږ ژوندونى( دى چه زمزمان او مکان هم دوه ظرفه ) لوښ
ږو چې دغه ېژنو او پوهېخوښ دى، مګر د مکان په ساحه کې زوړ اونوى ښه پ  مو نو يتوب
اوهغه زوړدى، دا ودانۍ زړه او دابله نوې ده، خو دزمانې په زړښت او ځوانۍ  ښار نوى

 غوندې يو.  ىکې لکه چې تېروتل
 ږي زموږ په حساب هماغومره نوى کېږي.ېدزمانې ظرف چې هرڅومره زړ 

ړيو ته نوى عصر او ېمونږ د زمانې اغازته نږدې وختونه زړه زمانه بولو او دزمانې وروستېو پ
 وايو. نوى زمانه 

 نوى کا ل هم په همدغه حساب بنادى. 
د اتياکالو بوډا خپل و روستى کا ل نوى ګڼي او دخپل ماشوم توب زمانه ورته زړه 

 ې نوى ګڼو. ځان سره څه نوي شيان راوړي ځکه ې ږي لهېږي، هرکا ل چې نوى کېمعلوم
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 له نوي کا ل سره نوي خيالونه، نوي فکرونه او نوي کارونه ملګري وي. 
کوي او ځينې زړې جامې له  ىيوڅه خو نو  ينه کړ ىنو يه نوى کا ل خپل ټول کالک

 ځانه لرې غورځوي.
 ر نوي شيان ورسره وي. ېرو نوو جاموکې ووېنو او ډېمونږ هيله لروچې نوى کا ل په ډ

ږو چې زوړبوډا په نوې جامه ېڅه غواړو او په دې پوه ىکا ل نه په رښتيا نو مونږ له نوى
 دى اونوى ځلمى په زړو جاموکې زوړ نه دى.  کې هم زوړ

کا ل  ىدنو، ورته نه شو ويلى رنو ى کا ىمرغۍ راول ېکه نوى کا ل زړوښکاريانو ته نو
ل کا  ىدلومړى ورځې مېله هم څه نويتوب نه لري ځکه چې زمونږ په هېواد کې دهر نو

سماً يوه نمايشي لوبه ږي او قلبه کشى يعنې د کار اغاز رريو کېشروع په مېلو  او ساعت تې
 وي. 

 مونږ باېد په دې پوه شو چې نوى کا ل له مونږ نه څه غواړي او په خپله څه کوي؟ 
 نو ى کا ل سم  د السه  دورځو په اوږدولو او دشپو په لنډولو پيل کوي. 

 يعنې دخوبونو وخت کموي او دبيدارۍ وخت دکار او فعاليت د پاره زېاتوي. 
 لنډوي او درڼا عمر اوږدوي.  دتيارې او  تورتم عمر

کا ل په رمز او اشاره پوه شو د پسرلي بريښنا ګانې همدغه مطلب ته اشاره  ىکه مونږ د نو
ژوند اساس په برق او برښنا ايښودل شوى دى او هغه زمان تېره شوه  ىکوي چې دنو

 او ژوند په تياروکې و.  ېچې د حيات او به په تورتم کې و
سوړوالى  ىېدوسره سم په هواکې اعتدا ل پيداکېږي او دژمکا ل له شروع ک ىدنو
 ږي. ېورک
 خوښ. ىې نه دمړى درس همدغه دى او ساړه زړونه ېکا ل لو ىدنو
 ې وکړو.په تقاضا ځان پوه  کړو او پيروي ېچې دزمانې   راشئ!
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 زما دالس نيا لګيه!
 

 رته وې او له كوم ځايه راغلې. ېزه نه يم خبر چې ته چ
ږم چې له نورو ګڼو نيالګيوسره په يو ه تنګ ځاى کې والړوې،  هلته ستا د هېدومره پو

لوئېدو او غټېدو لپاره زمينه مساعده نه وه ځکه ستا تعلق له هغه ځايه قطع شو او دلته 
 راغلې.  

 زه ستا په راتلو ډېر خوشحاله يم او تاته په خپل انګړکې ځاى درکوم. 
له دغه کاله سره ښه ټينګ شي ستانيلې او ريښې هرې زه غواړم چې ستا تعلق او ارتباط 

ره وده وکړي او له تانه ېخواته وغځېږي، ستا څانګې او ښا خونه په دغه هوا او فضا کې ډ
غټه ونه جوړه شي، زه به  ستا دترقۍ او لويېدو لپاره زيار کاږم ته دلته زما له اوالدونوسره 

غه کاله له ږي  دا ستا کور دى ته ددې نه تنګې! دا ځاى په تا باندږه ېپه دغه کاله کې اوس
 . ماشومانو نه يوماشوم ېې

 ني. ېرخلک کښېزه هيله لرم چې ستا له سيورې الندې ډ
ستا شګوفه او خوږه ميوه هرڅوک وويني، ستا له څانګواو ښاخونونه دمرغانو خوږې نغمې 

 واورم. 
 .زما نيالګيه! که زه تاشين او سمسورووېنم څومره به ښه وي

ستاښايسته شګوفه، ستا سيورى او ستا مېوه به زما لپاره ډېر لوى نعمت وي، که دغسې ښه 
 اثراو دغه شان نېک عمل له مانه يادګارپاته شي دابه زما نيکبختي وي.

زه دغه د ګالبو بوټى  اودغه دعکاسۍ نېالګۍ هم ستا له څنګه ږدم او تاته دا ښيم چې زما 
 ره مينه لرم.تا له شګوفې اوشنو پاڼو سره هم ډېى زه سزيار يوازې دمېوې لپاره نه د

که له ماسره ګېډه شته اوبې خوراکه ژوندنه شم کولى له ماسره سترګې هم شته او په مخ 
 باندې پوزه هم لرم. 

ستا له څانګو دمرغيو خواږه اوازونه واورم او په خوږو نغمو  يڅومره به ښه وي چې سبائ
 را ويښ شم. 
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ي هواته وسپارې او دهوا ئته په دغه هواکې وده  کوي بايد خپله خوشبو زما نيا لګيه !
 مرغان له تانه استفاده وکړي.

 هغه وږمه چې ستا کاله ته راځي بايد له ځان سره يوڅه يوسي. 
 دشاتو مچۍ بايد ستا له کوره بينوا الړې نه شي. 

لته دخوشحالۍ ني او دېکشکې زما دوستان اوملګري ستاله سيوري الندې خوشحاله کښ
 خندا واورم. 

په دې ارزي چې زه څوکاله ستا خدمت وکړم او  ىبه خوشحالېيوه خوله خندا او يوه ش
 له لرې ځايه اوبه درته راوړم.

 

 دفکر پالونکى
 

 هر چا لپاره دتسلى زيارت شې.  ې چې خلکو ته دعا وکړې او دېپيراو فقير نه 
 وهه يوسي.ې چې خلک درنه علم او پېفيلسوف اوعالم نه 

 ې چې د رنځورانو عالج وکړې.ېطبيب نه 
 پيسې نه لرې چې حاتم طايي شې او وږي ماړه کړې. 

 حق ملګرى شې.  ې چې عدالت وچلوې او دقاضي يا حاکم نه ې
 دغه راز افتخارات ستا په برخه يوهم ونه رسېده.

ږي سره له ېيداکې، مګر له تانه ښه شاعران اوښه ليکواالن ډېر پته يوشاعر او ليکونکى ې
 ر لوى حق قايل يم.ېدې زه تاته په ډيرقدر  ګورم او تا ته په ډ

دلته دفکر اوقلم خاوندان ډېر دي، مګر دفکر او قلم دازادۍ علمبرداران ډېر لږ دي ځکه 
 ستا مقام له نورونه  هسک ګڼمه.

خپل  ي زه ورسره کارنه لرم مګر که دفکر خاوند تاکه څوک تاته د فکر خاوندونه وائ
 حقدارونه ګڼي زه به ورته بې انصافه ووايم.

ورکوي په وطن  نه لري او دوطن دازادۍ دپاره سر هغه څوک چې په وطن کې هېڅ
 باندې حق لري. 



 

 
52 

ر اوچت دى  او زه هم ېهمدغه وجه ده چې دفکر پالونکى مقام له فکر لرونکى څخه ډ
 دواړو ته په يوه نظرنه ګورم.

 د ژوند نغمه
 

 ي. دژوندانه نغمه غلې ده. هېڅوک څه نه وائ ټو ل غلي دي.
 يلکه وحش ييا کې ذوقونه مري، فکرونه محوه کېږي نشاط او خوښپه دغسې چوپه چوپت

 مرغه له انسانانو نه تښتي. 
 زه غواړم  د دغه سکوت طلسم مات کړم او خپله سرينده وغږوم. 

 ده. ېواده او د بلبلو له کوره راوړېداسرينده ما دعشق له ه
 زما د سريندې آوازډېر خوږ دى. 

 راشئ! کښينئ زما نغمې  واورئ، زه نه غواړم  چې ارزوګانې مړې او زړونه ساړه وي. 
 زه داحساساتو او جذباتو دويښولو دپاره راغلى يم. 

 دغه ده ما خپله سرينده را واخيستله او خپلې نغمې شروع کوم. 
 ږي. ېه پورته کداڅه وشوه؟ له دې سريندې نه خو هېڅ اوازن -اه

 ږي؟ېهم په ځاى دي داولې نه غږ سرينده خونه ده ماته  تارونه ېې
 ولې بې سره ده؟ له دېنه لويه ضايعه بله نشته. 
نه رته وره ده اوبې دګلونو  له خوا بل چېپوه شوم او وپوهېدم داسرينده  دبلبلو له ک

 ږي. ېغږ
 . ى دىماغه مقام پورې تړلې په هېداسرينده له عشق  سره ارتباط لري او تارونه 

 زه بايد ګلزار ته ننووزم او دګلونو په حرم کې دخپلې سريندې اواز واورم. 
زه بايد دنرګس سترګې، دغوټۍ خندا، د چندړولښتې، دسنبلوپرېشانه زلفې وګورم اود 

 حسن په ګلزار کې خپله سرينده وغږو م.
 ږي. ېکنه پيدا خوشحالى ږي اوېبې  له دېنه دا خاموشي نه ورک

 ځې باېد دلمر او سپوږمۍ له مخې لرې شي. داتورې ورې
 دبلبلو پنجرې او قفسونه باېد مات شي. 
 او ذوق و شعور سترګې وغوړوي.  يراش ىدباغ تړلى ور باېد بېرته شي چې خوشحال
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 ږي. ېدژوند نغمه دغه تقاضا لري اوبې له دېنه په ژوندانه کې نشاط او سرورنه پيداک
 
 

 نوى  فکر
 

 ر وګرزېدم. ېرته الړم، هرچاته ورغلم ښکته پورته ډېر چه
 ې له هېچا سره پټه نه وه. ېښارونه مې  ولټول په هېڅ ځاى کې 
ې کړه، څوک ېږي. چاچې غټه څوکۍ غوښتله پيداېهغه څه چې زه غواړم دلته نه پيداک

ه يسوپسې ال لهاندچې په نوي موټر پسې ګرځېده هغه دى پکې ناست دى، هغه چې په پ
 ې ډک کړه. ؤ بانکونه ې

ر نادر او ناياب څيز پسې ګرځم ونه رسېدم، په رښتيا چې زه په ډې يوازې زه خپلې ارزو ته
 او زما حرص له ټولونه زيات دى.

 هو! زه نوى فکر، نوى خيا ل او نوى جهان غواړم. 
نوى ږي مګر ېونه پيداکندلته نوې راډيو ګاڼې، نوي فلمونه ، نوي ساعتونه، نوي فيش  

 فکر او مضمون نشي پيداکېدى.
 رې سندرې وويلې ، خو نوى فکر پکې نه و. ېدلته شاعر انو ډ

، مونږ په قرنو ىدى اوبوى کړ  ىبيا هماغه ګلونه راوړل چې مونږ څو ځله ليدل پسرلى
 قرنو دګل اوبلبل زوړ مضمون اړوو را اړوو مګر نوى څه نشو پيدا كولى.

 ضوع ګانوکې لټوو او دزړې بوډۍ په سرنوې دړۍ ږدو. مونږ نوي مضمونونه  په زړو مو
 . ىدلته ميندې نوي اوالدونه  راوړي مګر دماغونه نوي فکرونه نه شي راوړ

دلته ښځې له کورونونه وتلى شي، خونوى مضمون له دماغونو څخه نه راوزي. دلته دا 
دزړوفکرونو  ږي. دلته اوس همېږي اوبيا  ودچې پېغله دپالر په کاله کې زړېدى عادت 

 ږي.ېڅرنه زړې خبرې ښې خ اځي، اوله نووکاله ته ريباران ځي او ر
 ږي. ېدلته دبوډۍ په ټا ل کې زړې ارزوګانې زانګي او زاړه سرو دونه غږ
 دلته به خيرات خواره  مليونران شي، بيسواده به رئيسان شي. 

ون وكړي مګر نوى ښځې به په ميړونو زورورې شي، ماليان به د رندانو  په مجلس كې ګډ
 فكر او نوى مضمون به پيدا نشي.
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ره زړه زانګوکې څملي زمونږ للو ېزمونږ کوچنيان چې پيداشي نوسپين ږيري وي او په ډ
ډېره زړه ده او زړه دائي زمونږ دما شومانو  تربيت کوي، زمونږ ځوانان که ږيرې ونه 

 خريې نوسپين ږيري  ورته ويلي شو. 
فكرونه مو رد کړ. نوي ښارونه موجوړ کړه، مګر زاړه  يمګرنو ىخولۍ په سر کړ ىمونږ نو

 بوډاګان پکې ناست دي زړې قصې کوي. 
 مونږ د زړو بوډاګانو په محفل کې زوړ راګ غږ وو او له سپين ږيرونه د ځوانانو اتڼ غواړو . 

 رته الړ شم. ېدا آرزو بېهوده ده زه بايد په نوي فکرپسې بل چ
 وسره نه شته. داشى  له زړو شاجانيان

اکالو بوډا نوى واده  وکړي  هم زوړ دى. که زوړ سړى نوى پوستين  واغوندي که د اتي
 هم  زوړوالى ورسره دى.  ىښارته راش ىبيا هم زوړ دى. که له زاړه ښاره نو

ې زوړدى، په دغسې نوي کور کې نوى فکر او نوى ېې نوى دى مګر فکرېهو! کور 
 ږي. ېمضمون نه پيداک

 

 رزوړ فک
 مخ به وويني ليونى به شي.  ې مه خالصوئ.! کوم ښکلىئسترګې 

 ميخانه به وګوري مست به شي، ځان به وويني خو دبين به شي. 
 دبل عيب به ووېني بدبين به شي. 

 ې پټې وي او څه نه ويني. ېږدئ چې سترګې پرې
 کوښښ وکړئ! چې په ښو او بدو پوه شي او څه زده کړي. 

 اوند شوکه دى په سمه الره روان شو. که دى دسواد اوعلم خ
 ې سترګې پرانيزو. ېکه ده د ښو اوبدو تميز وکړ بيابه 

 ې غوڅې کړو دسترګو غړولو اجازه به ورکړو. دسترګو پردې به ې
 پخواله وخته دده سترګې مه خالصوئ. 

 دى بايد هرڅه په پټو سترګو قبول کړي او سپين سترگى نشي. 
 ې تړلى وي. ېاودسر سترګې  يګو وويندى بايد هرڅه دزړه په ستر
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 ىاو نادار نادانى
 ې هم زړې او شکېدلې وې. په کورکې ئې غله نه وه جامې ې

پور چا نه ورکاوه مزدوري نه پيداکېده حيران و چې څه وکړي او ډوډۍ ځانته څنګه پيدا 
 کړي؟

 . وهره تياره ېښنوله کوره راووت اوشپه ډېو اندډېروروسته له 
زړه په يوه کاله ننووت اوپس له ډېر تردد نه ځکه زړه نا ې کله غال نه وه کړېېپخوا تردې 

 ې غال ته زړه ښه کړ. ې
 په دغه شپه دده بخت بيدارو، ځکه چې دکاله خاوند ويده و. 

 ې کور ته راووړ. بېړه يو څه ما ل راټول کړ او په وېره وېره ېړه ده په بې
 .په کاله کې به يې  څه  حا ل وي ي چې دغله په غره کې ځاى نه شته نوئوا

نه ېخلک کور  ولټوي او دغال ما ل تر له ده سره داسودا ډېره زياته وه چې که سباته ېې
 څوکا له به په جېل کې پروت وي اوله دېنه به هم بد بخته وي. يواوز

ې دځمکې په کينلو شروع وکړه چې دغال دکوټې په يوه کنج کې ې ده بله چاره ونه ليده
، مګر يو ساعت وروسته له خاورو الندې يوداسې ګنج راښکاره شو چې يکړ يخوند ما ل

 دولت پکې پروت و. رروودسرو اوسپينو ز
ده چې په ټول کلي کې ده غوندې بل ېکله چې داپټه خزانه راښکاره شو ه غل  وپوه

 رې كړي.ېبډاى نه و، اوده غوندې د ذلت شپې هم بل چا ندي ت
په لوږه شپې تېرولې، دده په کاله كې هر څه و مګر دى ناخبره و  هو ! ده د خزانې دپاسه

 او خپل شته  ورته نه  ومعلوم.
 يم او زما په کورکې هرڅه شته.  ىدى نه پوهېده چې زه لوى بډا

 دده ناداري په حقيقت کې نا داني وه نور څه نه و. 
بد له دېنه لويه ددغسې سړي په حا ل افسوس په کاردى او که ديوه ملت دغه  حا ل وي 

 بختي او دافسوس خبره بله  نشته.
ږي، لکه چې د ېدناپوهانو فطري اومعنوي استعداد همدغسې له خاورو الندې پټ  پاته ک

 ږي.ېناپوهه ولس معدنونه پټ پاته وي او څه کار ترېنه نه اخيستل ک
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 سيند 
يدياته اوبه نه ږي ،مګر دغې وچې بېدوچو ډاګونو، ددښتو او ميروله څنګه لوي سيند به

ږي سيندلکه شوم بخيل په لۍ کې چې په اوبوباندې سرونه ماتېورکوي. په دغسې وچکا 
 شتاب درومي او زمونږ تندې ته نه ګوري.

 کله چې سيند په چپو راشي کورونه اواباد پټي هم له ځان سره  يوسي. 
راز ده، هلته بل ې رويه ه ېهمدغه سيند له مونږ نه هغه خوابل راز روان دى اوله نوروسر

دومره بخل نه لري. دغه راز بې رحمي پکې نه شته. هلته د سيند   .دغسې  ورانۍ نه کوي
 په غاړه زرشويان دسيند له شګو نه زر راباسي. 

ې په لوى اوستر ډنډ کې هيلۍ ولي.  په خرو اروکبان نيسي او ښکاريان ېما هيګيران پکې 
رلوى لوى ډاګونه له اوبو الندې شويدي، ډېيالې بيلې ې وېرې لوېهلته له سيند نه ډ

 ىشوه، کلي او ښارونه ابادشو ه، شاړې ځمکې په ثمر راغلې، دغلو او مېووپکې څه کم
ښنا ماشينونه ودرېده، ېنه شته. هلته دسيند په مخکې لوى لوى بندونه جوړ شوه. دبر

 فابريکې او کار خانې په کارو لوېدې خلک اباد اوماړه شو. 
 دلته دغسې او هلته هغسې دى.  داسيند ولې

ر تنداو په خيزونو روان دى، هلته ېزوينه لري، دلته ډېپ ىمونږ ته په قهر دى او په هغو
 ږي. ېغلى او ارام به

 ىهلته په خپله ټاکلى  الره روان دى اوبې الر  دلته کوږ و ووږ ځي او خپله مجرابدلوي،
هلته ديوه نظام او قانون تابع دى چې  ر ورانى کوي اوېنه ځي. په رښتيا چې سيند دلته ډ

 ې نه پرېږدي. ېوراني ته 
ريې رانه وژلي دي، ېر څه وړيدي او ډېزمونږ ګناه دسيند په غاړه ده، سيند له مونږ نه  ډ

نږ کورونه ې زموونږ سره يې زړه دښمني ده، څوځله ېدا سيند خوني سيند  دى او له م
 .ىد ىوارو وړې رانه په وارو  وران کړى او اباد پټي ې

رى ېزموږ ټوله ګناه دسنيد په غاړه ده، سيند زورور دى اوپه مونږ باندې هروخت ظلم او ت
 کوي. 
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ږو، مونږ خپله ګناه ېمونږ څومره ناپوه يو، چې دغه رازفکر کوو او په خپله ګناه نه پوه -آه
نږ ګناه ده د سيند په غاړه  اچوو، دسيند په غاړه خو مونږ پراته يو په رښتيا چې دا زمو

 دسيند نه ده. 
ته اوبه ورکوي او دهر چا خيرنې جامې  ىسيند هرتږ سيند له چاسره دښمني نه لري،

 پاکوي، سيند پوخ کار غواړي او پاخه بندونه ورته په کار دي.
که زمونږ کارپوخ واى او زمونږ بندونه پاخه واى زمونږ ويالې نه وچېدې او زموږ پټي اوبو 

 نه وړل. 
 يند په بندو بست پوه نه شو او له سيندنه موکار وانخيست. مونږ د س

داسيند دژوند اوحيات سيند دى. په ده کې  د ورانۍ او ودانۍ دواړه قوتونه موجود 
 . يد

 سيند، دهرچا ظرف  او استعداد ته ګوري هغومره اوبه ورکوي.
ړو لښتيوته د لويو خاوند ته سيند برابره برخه نه ورکوي او نه و ىخاوند او د منګوټ ىدمنګ

 ويالو په اندازه څه ورکولى شي.
سيند  دهر چا کار ته ګوري او هغسې ورسره  کوي يعنې خام بندونه  ورانوي او پاخه بندته 

 ځان تسليموي.
کلى ږدي او يوه  معينه مجرا ورته نه شي ټاېهغه څوک چې د ژوندانه سيند په خپل سر پر 

 .له ژوندنه استفاده نه شي کولى
 

 يدهعق
 

 ې ترڅنګه و او مسجد ته راغى. په سترګو ېې څه نه ليدل مګر دخداى کتاب ې
ښو د او په لما نځه ودرېده. کله چې له عبادت نه  ېکتاب په  تا خچه ک ىده هغه آسمان

 فارغ شو او له مسجد نه  روانېده هغه  کتاب پاته شو او يوبل کتاب  الس ته  ورغى.
ږ کې نيولى و. ېې په غېده، مګر ډېر ټينګ ېوپه کتاب نه پوهې نه ليده اېدى ړوند و،کتاب 

ټينګه عقيده ده ته دا نه وه معلومه چې په کتاب کې څه دي او دچا کتاب دى؟ له ده سره 
 ې ورسره نه وه. وه مګر پوهه اوبينا ئ

 ې ګرزاوه. وه او لکه تعويذ له  ځان سره  ېده دخداى لپاره دغه کتاب ښکال
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 عمل
کوله او بازارته راغى. په سترګو ېې څه نه ليدل. مګرپه نامه ېې هرڅه  سا ټهغه خپله ام

 ژندل له ده نه خپلو ماشومانو وڅکې غوښتې وې.پې
 پسې راغلى و.   يپه همدغه ش ىد

ر ړانده راځي او څه اخلي، دکانداران دهغوى په سترګو کې خاورې ېددنيا بازارته ډ
 اچوي او ردي مالونه ورکوي.

 کاندار له خاورنه  ډکې وڅکې ورکړې چې هرڅه ورسره ګډو. ده ته هم د
 له السه خوشې شوه.  دى  روان شو او په الره کې ېې ځولۍ

 ې راټول کړه. ځمکې په مخ الس وګرځاوه او هرڅه ېده  د 
 دى نه پوهېده چې خپل کاله ته څه وړي؟ او دده وڅکې څنګه دي؟

 چې دوړلونه دي.  ده غوندې ډېر ړانده دلته راځي اوهغه څه وړي
په ړوند  نو له دېنه زيات څه کولى شي؟ ړوند که  ،هو! دړندو عمل  همدغسې دى، مګر
 وګڼو. سمه الره الړ نشي بايد معذور ېې

 

 عبادت او دعا
زونوکې دمرغۍ مښوکه نه ېد رحمت بارانونه  ونه ورېدل چېنې وچې شوې په کار

سمسورو باغونو خزان ولګېده، په خلکو ړې وې، په ېکې ز يده.  دونو پاڼې په پسرلىلمد
 دولږې   هېبت راغى. 
پاره بيدياته ووتل، پاک خداى ته ېې زارۍ کولې مونځو نه ېې ټول دعبادت او  دعا ل

ې غوښتل. د باران تږي و، زورور بارانونه ې ې کولېکول، درودونه ېې  ويل، دعا ګانې ې
په دغه وخت  ېکړ ېنه و ىدو دغسې داخالص عبادت ، دغه راز د سوزدعا ګانې  کله

ور درلود چې روزي له خداى سره با ىر  زيات و. دوېکې د دوئ تعلق له خداى سره ډ
 ، ډوډۍ له اسمانه راځي اوځمکه دخداى دستر خان دى. ده

، دهريوه له سترګو اوښکې بهېدې، مګر داسمان ېهرچاله  خپلو بدو عملونو توبې ايستل
 نه شوه. له سترګو يوه  اوښکه هم تويه 
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دباران په  انتظار کې ورځ بېګاه شوه، ماښام هرڅوک خپلو کورونو ته الړل، دقبلې له 
ره زياته تياره ورسره وه، خلکو ويل  دحيات اوبه په ډېځ راښکاره شوه چې ېخوا توره ور

ږي چې غرونه رغونه ېتورتم کې دى.  زموږ دعا قبوله شوه اوس به داسې زورور باران وور
 ،ماړه شي او دځمکې  تنده به ماته شي. داتياره ورورو زياتېده کلي کورونه به په اوبو

غرونه رغونه په دغه تورتم کې ورک شو. له اسمانه ډېر زورور باران راښکته شو چې 
 ال بونه ورسره و. يور سورښنا ګانې له هيبته ډک غږونه او زېتالندې، بر

ن ديوه زور ورآپت هيبت درلود، سېالب دهوا موجونه په دغه شپه طوفاني معلومېده، بارا
رې غټې تيږې رغړولې دهرچا دايقين و چې هر څه  به سېالب يوسي، مالونه، ېله غره نه ډ

کورونه به له خړو   ىاوالدونه ښځې او نربه ټول تباه شي دمړو پته به نه وي معلومه، کل
 الندې شي او هېڅوک به هېڅ پيدانه کړي. 

ا انګو ال آوازونه اوچت کړه، خلکو بيا پاک خداى ته رجوع وکړ.  د ژړ ىدغه ډار بيا په کل
ږي او د ېدونه بيالوستل کېده هرچا به دعا کوله چې باران ودروهماغه اوراد او هماغه در

 خداى له قهر نه نجات ومومي. 
 
 

 بې زړه
 

 د ا يمان  ځاى زړه دى او دى بې زړه دى. 
چې لږ غوندې لوى شو دمالصاحب له ډاره په ريانو ډارېده پې او چې وړوکى و له شيشکو

 سبق نه پوهېده.
 په كور كې د ادې ډار و او د باندې د دادا.

لى ې  په زړه کې ټېنګ ځاى نيوېدملک ډار، دحاکم ډار  ، اوس چې لوى دى دخان ډار
 رې خوب نه ورځي. ېره ده او په کورکې دغلېمانو له ودى. په الره کې ورسره  دغلو وې

رځاى نه شي پيدا ېره ډېرې وي ستا وېرې وه ! په کوم زړه کې چې دغومره ډېايلويه خد
 کولى. 

ېوه ږي، که ستا ډاراو دظالمانو ډارپه ېر لږ ځاى  پيداکېپه دغسې زړه کې ستا خوف ته ډ
 نه لويه ګناه بله نه شته.زړه کې يوشان موجود وي  له دې
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ې په زړه کې نه واى. دخلکو ډار رېد دښمنانو ډايوازې له تا وېرېدلې او ستا  ىکشکې دو
وازې له تانه نه ته زيان رسوي، ستا ضعيفه بندګان ېره په زړونوکې کموي او ايمان ېستا و
ې حق نه شي ويلى اوته دحق اوس د ز ورورو په مخ ک ىرېږي  دوېرېږي له نورونه هم وېو

 ږې او دوى له ډاره رښتيا نه شي ويلى. طرفدارېې، ته په دروغو خپه کې
رې د ظالمانو خدمتونه  او صفتونه کوي هغه مسلمان ېستا ظلم نه دى خوښ دوى له و

نه وي او  هرېږي اوبس. ستا بنده بايد د ډار بندېاوس چېرته دى چې يوازې له تا و
 ې سترګه ونه سوزي. ېدنمرود له اوره  

 

 ملک او مال
ه زورور  دواړه له ته نه شو ورتلى. زور وک ېې مخدکلي  ملک به چې هرڅه کول څوک ې

ده سره و. هرڅه دده په  الس کې اوهرڅوک دده الس الندې و.  هېچا دخپلې خور او 
لور  واک نه درلوده. دکلي غوړي او چرګان هرڅه د ده ؤ، ښايسته ښځې به ده کره وې، 

 ښکلي هلکان به د ده په مخکې ګرځېدل او هرچا به دده خدمت کاوه. 
ا آوازه خپره شوه، چې هغه بې موره او  بې پالره  هلک يوه ورځ په کور او کلي كې د

رته ېرې پوهې سره بېچې په علم پسې تللى و دعلم او کما ل خاوند شو هغه اوس له ډ
ي، په حق پوه کوي او هر چاته حق  وائهرڅوک  ئىوطن ته راځي، هر چاته سمه الره ښ

 ځکه چې هغه دحق ملګرى دى او له ظلم سره  دښمني لري. 
 وازه په ملک باندې ښه ونه لګېده. دا آ

رات ملک پوهېده چې هغه خي. ې وليدلېملک له دغه هلک نه وډار شو او پرېشانه خوبونه 
 نشته.  ې د زورورو ډارېرې مړې دي او په زړه کې خور مال نه دى، دهغه سترګې ډې

قدرت حقاني  هغه هېڅکله بې له خدايه بل چاته سرنه ټيټوي له هغه سره دحق جذبه او
 ې بل شان تاثير  موجود دى. شته  او په وينا کې ې

، ظلم او ناروا ته ېې بد وويل د زور اوقوت مخه څو ورځې پس مال له يوې  امسا سره راغى
 کړه او دمظلومانو ملګرى شو.ې په خپل حق پوه  خلک ې  ې ونيولهې
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وه، هغه ملک اشدده ملګري  ورځ  په  ورځ زياتېدل او په اولس کې پوهه اوبيداري پيد
به سم  ې بل ودرېده، دغه بل ملک هغسې ملکي نه کوله او ډېرلري شو او په ځاى  ې

 ږي او خلك سم ملك دروي.ېملكان سم چلېده. چې علم او پوهه پيدا شي
 دفرعون اوموسى قصه، دملک او مال افسانه همدغه معنىٰ لري. 

 سره راوړي. هلکان بايد په علم پسې الړ شي او د علم رڼا له ځانه 
 

 شاعر
 

 ږدئ ځکه چې دى د جرګو او مرکوسړى نه دى. ېشاعر يوازې پر
 هغه چې له نورونه ګټه کوي بايد نوروته ورشي. 

 دى غواړي چې له ځانه استفاده وکړي، نه له بل چانه. 
 مجلس ته راوباله اوشاعر ې دساز او سرو دېکېدې سازنده  ېهغه وخت چې برخې وېشل

شعر  اجتماعي  شو، مګر د شاعر په برخه تنهايي  .ناوهرې يوازې کښېېې له خلکو نه ل
 ورسېده. 

 څوک چې په آزادۍ مين وي هغه هېڅکله ځان نه شي مقيد کولى. 
شاعر له  .چې له نورونه بېل او يوازې وي ئىه هغه وخت  چاته ځان ښقد آزادۍ معشو

 . ن سره عشق لري  او په ځان  مين دىځا
 نوروکې ورک شي او نورو غوندې شي.  دى نه غواړي چې په

دى له خلکو سره همدردي لري مګر له خلکو سره ناسته والړه نه شي کولى عاشق دى 
 خو معشوقه نه لري.

 دردلري، مګر  دوانه خوري. 
 ې نه دى خوښ او عزت  ته هم په ښه سترګه نه ګوري. ېذلت 

 دده طبيعت بل شان دى. 
 الره درسره نه شي تلى.  مګر په يوه ئىدى تاسې ته الره ښ
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 سبا
ې د پيښو او ېې نه دلمر وړانګې دغرونو په سرولويدلى دى او نه هغه ورځ چې تراوسه ې
 ږي.ه معلومه  ده  د سبا په نامه يادېواقعاتو مطلع چات
ې هم له مخه پوړنى  نه له هر چانه پټه ده او دسحر نسيم ېه معشوقه دا  ورځ  لکه يوه پټ
 دى لرې کړى. 

 نه ده معلومه چه دغه ورځ به څه له ځان سره راوړي او څه به له ځا ن سره  يوسي.دا
 دچمن په ګلونو به شبنم وروي او که ږلۍ؟

 يو اشنا به په سرو سترګو له بل نه بېل کړي او که دوه خواږه ياران به غاړه په غاړه کړي. 
يت  لري او هرڅوک دا ورځ له دغه مجهوليت او  معماتوب سره دهرچاپه زړه کې محبوب

 ورته په اميد ګوري. 
لپاره دى او دنن ورځې دعمل نتيجه د سبا   ىدهرچا کار او زيار دسبا ورځې دښه وال

 ورځې په لمن کې لټوي. 
هرڅوک هيله لري چې دنن ورځې زحمت به د سبا ورځې په راحت بدل شي او سبا به 

 له نن نه ښه وي. 
 ىغځېږي، دنن ورځې بند ىږي او داميد مزد ژوندانه مشقت سپکېپه همدغه اسره 

 دسبا ورځې آزادي په خوب کې ويني او همدغه راز خوبونه دغمونو  تله سپکوي. 
هغه يقين لري چې سبا ته به د   دهېچاچې نن دخوښۍ او خوشحالۍ  ډولۍ کاله ته راوړ

  دا غولوونکى سبا پيداشي، ىزوى پالر شي او له دغې  خوشحالۍ نه به بله خوشحال
 ږي او ترقيامته دوام لري. ېهېڅکله نه سبا ک

نلرو د  د ژوندانه ټول خوږوالى په همدغه شي کې پټ دى، که دغسې سبا ته څه اميدو
 ژوندانه تحمل هېڅکله نه شو کولى. 
ړۍ سرګردانه ګرځي او داتيا کالو ېپسې سرپه څ ځمکه او اسمان په همدغې ورځې
 دى. بوډاهم له دغې ورځې نه نا  اميده نه
اوزي مونږ بيا ژوند نه شو کولى ځکه چې زړونه  که دسبا ورځې مينه زموږ له زړونو نه و

 ږي  او ارزوګانې  مري. ېسړ
 ر تاوان به وکړو او خپل ژوند به فاني وګڼو. ېکه مونږ له سبا سره خپل تعلقات قطع کړو  ډ



 

 
63 

 زمونږ  نظر به بيا لرې څار نه كوي او ډېر لنډ به ګوري. 
حا ل کې مونږ بيا اوږده اوږده فکرونه نه شو کولى او دمريخ سفر رانه پاته  په دغسې

 ږي. ېک
ره اغېزه لري  او دبشر هر راز مادي او ي ژوندکې هم ډېدسبا ورځې فکر زمونږ په اخالق
 معنوي ترقيات ورپورې تړلي دي. 

زړى په  دهقان دهمدغې  ورځې لپاره کر کوي او باغوان په باغ کې نيالګي ږدي  دخرما
ځمکه کې کرل او دخرماله ونونه خرما ټولول د هغو کسانو کاردى چې سبا ته اميدونه 

 لري او دنن ورځې په تنګه دايره کې ايسارنه دي.
ن لوى شوى او څومره چې دانسان  ذهن او دماغ ترقي کړيده، په هره اندازه چې انسا

سبا  ورځې غم خوړل د ې له سباسره تعلق زيات شوى دى دسباپوه شوى دى هغومره ې
رو ېډ رو پوهانو او  دورت او  احتياج په نظرکې نيول دډېلپاره فکر کول، دسبا ورځې ضر

رنز دې ېر لرې ګوري اوبل ډېزه لوى او کوچنى په همدې پېژنم چې يو ډ .لويانو کاردى
 رلرې اودبل لڼد دى. ېګوري د يوه سبا هم ډ

بايد ډېرلرې څا روکړي او ابدي ژوند په نظر دمسلمان سبا پس له مرګه هم شته، دده نظر 
 کې ونيسي. 

 ښنه ورسره وي. ه سبانه غافل نه وي او د سبا اندېابدي ژوند  همدغه دى چې سړ ۍ ل
چې يوځي او بل راځي. مونږ له يوه سره وداع کوو او  ينن او سبا هغه دوه مېلمانه د

 ږو.ېدبل په خدمت مشغول
دعقل او دور   ه وي او خپله آېنده په نظرکې ونيسوزموږ خدمت باېد دسبا ورځې دپار

 انديشۍ تقاضا همدغه ده. 
 

  „بله ډيوه“   
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 ګله! دپسرلى
سره هر  ىآسمان له دومره لويوال. ره په جهان کې څومره قدر لريستا ښايسته اوګاللۍ څې

ه سحر دشبنم په پاکو او رڼو څاڅکو ستاښکلى مخ وينځي او ځمکه دخپل  زړه له نمه اوب
 رکوي. د

دبلبل خوږه نغمه ستا د جلوې ، ستا په وږمو معطره شوه ادځمکې مخ په تاښايسته دى. هو
برکت دى، شاعران ستا په  ستاينه په جامعه کې مقبول شو، ښکلو پېغلوتاته په خپل اوربل 

 باندې ځاى در کړ، بوراستا په مينه په غزلو کې وستايل شو.
 .ېدمينې او محبت ډېر ښه سوغات ته ې زياته ده،ره دب کې ستا برخه ډېپه شعر او ا

 مګر ګوره چې پخپل جمال اوکما ل مغرورنه شې  او له باغه ونه وزې. 
رغوکې پيداشوه چې نه چاوليدل او  رښکلي اوښايسته ګلونه دهېواد په غروتا غوندې ډې
 نه چا وستايل.

او نه  ېبه بلبل پيداكړ نه ،كه ته هم له دغه چمن نه ووتلې او په غرونوكې دې ځاى ونيو
 ماليار. 

 ږه او ځانته ما ليار پيداکړه! ېته دخلکو له نظره مه لرې ک
ي او هرښه څيزښه نه ګڼي، هو! دى هماغه سان داعادت دى چې مطلق ښه نه ستائدان

 شى ښه بولي  چې ده ته نږدې وي او د ده خپل وبلل شي.
 لونه ستايي. ښاغلى ګڼي او هريو دخپل باغ ګ ،خپلدلته هر څوک، 

 ږه مه!ېته هېڅکله دخلکو له نظره لرې  ک
 ستا ښايست دخلکو د توجه او التفات نتېجه ده.  

که ته غواړې چې هرڅوک دې قدروکړي او په خپل سر دپاسه ځاى درکړې لکه نرګس 
 هر چاته په ښه سترګه ګوره او لکه دباغ غوټۍ هرسحر خلکوته  خانده!

 خندا سړى دخلکو زړونه خپلولى شي. په دغسې التفات او يوه خوله 
په يوازې ګلتوب او ګال ليتوب هېڅوک قدر او منزلت نه مومي او نه په تش ښايست دلبري 

 ږي. ېاو دلر بايي ک
 راشدددددده زمددددددا د بدددددداغچې ګددددددل شدددددده 

 

 چددې هددر سددحر دې پدده ديدددن اوبدده کومدده     
 

  „بله ډيوه“   
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 رمې خاونده د
 

 ې رمې خاونده!ږدۍ او دلوېدتورې کې
ه او ټکنده غرمه کې، په دې وچه بېديا او سپېره صحر اکې چې يخې اوبه، يخ رس په دې

، کوچ او پيروى،کورت او غوړي، پوڅى او ېسيورى، توده ډوډۍ، شودې اومست
 پنيرونه هرڅه له تاسره دي په خوارانو اوبېو زلورحم وکړه!

 ايسار کړه! ىسپ ىله الرويونه  خپل خوړونک
ې هغه له خپلو سپيونه ساته او قدرې په هېله او اسره راځي،ږدۍ ته ېهرڅوک چې ستا ک 

 کوه!
 ږي. ېته هيله اواسره ک بل سيورى نه شته يوازې ستا سيورى په دې وچ ډاګ کې

 نه لويه بې رحمي بله نه شته. ېکه ته خپل سپى ونه نيسې له د
 اى  دخروړو سپيو خاونده!

 ې. ته نيولى  ئ په ضرر ىدو ږي  او دېستا  دسپيو تاوان له تارس 
 سپى اونفس دواړه يو شانته دي. 

 ونيسه! او په مونږ رحم وکړه! ىته خپل سپ
 ګمان مه کوه چې دوى به هروخت ستا غليمانو ته وغاپي. خپلو سپو داپته 
 ږمۍ ته هم غاپي: ودوى ډېر ځله داسمان  ستورو او سپ 

 ستا په ملګرو او دوستانو هم بلوڅې او غوټې وهي. 
 ک زما نارې نه اوري. هېڅو -آه

 دخپلو سپيو حملې هم نه ويني. 
 ږي.زما غږ ترکېږدۍ نه رسې
 دوى ولې څه نه  اوري؟

 ولې څه نه ويني؟  
 ولې په چارحم نه کوي؟ پردي خوبه نه وي؟

 ږي.کېږدۍ خو دپښتنو معلومې 
 „څه ليكل يا ليك پوهه“     
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 بې ګناه بندي
 ږدئ!ېږدئ ! دابې ګناه بندي پرپرې
 ږئ، دده په آزادولو کې هېڅ خوف او خطر نه شته. ېرېمه و

 ږي. ېفساد او شرارت له ده نه نه پيداک
 دده بندي کول لويه ګناه ده. 
 دلى دى. ېپه سبب زندان کې لو ۍداهغه يوسف دى چې دبې ګناه
آينده سنجولى شي او ستاسې دبلې ورځې غم خوړلى  ېکه دى له زندانه راووزي ستاس

 شي. 
 ږدي!ېبې ګناه بندي پرږدئ! داېپر

 که دى خالص شو ستاسو  انتظام به په ډېر ښه شان وکړي. 
 بربنډ به پټ کاندي. ستاسې وږي به ماړه کړي، ستاسې

 تاسې دغه ښکلى موجود په تورو څاګانو کې مه غورځوئ. 
 ې مه اچوئ. ېپه زندانونو کې 

 ې  مه خورئ.په لېوانو او پړانګانوې
 و پرېشانو خوبونو صحيح تعبيرونه وکړي. و ډو اودى به ستاسې د ګډ

 . يډېرې  سختې، مبهمې  او مجملې غوټې به پرانېز
 ني کولى شي. ېشبدى  دراتلونکى حا ل پې

 ږي. ېدطبيعت په رمزونو او اسرارو پوه
 دجوي  اوفلکي اوضاعو اقتضاآت  ورمعلوم دي. 

 !ئږدېږدئ! دابې ګناه بندي پرېپر
 ږي. پوهه زياتېپه آزادۍ باندې علم او دده 

 ږي.ېږي، ړانده بينا کېوطن رڼا ک
 دى له خپلو جفا کارو وروڼوسره هم ښه سلوک  کوي. 

 ر پېچومي او ارولى شي. ېدى ډ
 ر کږې الرې سمولى شي، او ډېر مشکالت حل کولى شي. ډې

 ني. ېږي او دسلطنت په کرسۍ کښماخوب ليدلى چې دابندي خالصې
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 ښه فکر وکړئ!
 دابندى څوک دى؟

 ره فکره وايم!ېپس له ډ 
 فکرد ى فکر!

 ((څه ليكل يا ليك پوهه))         

 نظر الال
 په يوه ستانه کورنۍ کې يوسپين ږيرى خدمتګار او سېده چې هرچابه ورته نظر الال ويل.  

ې پده  نې پده دغده کالده کدې و اوخپدل ژوندد ېد       داسړى دماشومتوب لده وختده دبوډاتدوب ترزمدا    
 همدغه کاله کې خاورې کړ.

ې کارکاوه، مګدر مدزدور ورتده نده شدو      بي سړى نه و او دخدمتګار په حېث ېى ددې کاله نسد
 ې نه  کاوه.ېويلى، ځکه چې دمزدور په شان کار

هېڅوک به خپل ځان دځان لپاره په کارکې دغومره ستړى نکړي لکه چې نظدر الال ددغدې   
 کورنۍ په خدمت کې ستړى  اوستومانه و.

اولدوړې عقيددې لپداره کدوي هدېڅ حدريص او پده ګټده مدين          کوم کارچې څوک ديوې ټينګدې  
 سو لپاره نه شي کولى.ېې د پېسړى 

دو  هدم  ېد ې کاوه چې دلمانځه دفوتاو په داسې جذبه ې ده دغه خدمت دخداى لپاره کاوه
 ره پروا ورسره  نه  وه.ېڅه ډ

صدداقت موجدود و چدې پده دې وخدت       په دغه سړي  کې ډېر زيات اخالص، امدين تدوب او  
 ږي.ېې مثل او نظير نه شي پيدا کېدى يا ډېر لږ پيداککې ې

، مګددر دزړه ې  تددل زړې او خددړې وېېددو، جددامې بدده  داسددړى بددې نامدده اوبددې  نشددانه سددړى  
 ې  دومره زياته وه چې زه ورته حد او اندازه نشم ټاکلى.  ې ئيصفا

ن په کوم كلي کې چې نظدر الال اوسديده د جداه او جدالل خاونددان او دعلدم وفضدل صداحبا        
نظدر الال انتخدابوم او لده    نده   هم اوسېدل چې ځينو مرېددان هدم نيدول مګدر زه لده هغدو ټولدو        

 ږم.ېنورونه په ادب تېر
رنده مدې مريدد خدوښ     ېزما داعادت دى چې له مخدوم نه خادم  ته پده  محبدت ګدورم او لده پ    

 دى.
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انو ر او برکدت خاونددان پده سداده مسدلمان     ېله ماسره اوس دافکر ډېر پوخ شوى دى چې دخ
 دلى.  ېرېکې ډېر موندلى شو او پوهان او هوښياران دبل لپاره له خپلې ګټې نه نشي ت

څوک چې دخداى لپاره د نورو خدمت کوي او خپدل ژوندد دنورولده ژوندده قربدانوي هغده       
روي ېد کاله دومره زه ىلکه نظر الال داسې  وي چې خپله مادي ګټه هېڅ نه پېژني او په پرد

داسړى پده تدور او سدپين نده پوهېدده،       .پل  کاله دغومره  غم نه ويچې له  هېچا سره به دخ
ر رسدولو  ېد دنيکدۍ او خ ې نه شوکولى، مګر ېې نه و لوستى، د لفظ او معنى فرق ېالف اوبې 

وه، نظددرالال  دلېاو داجذبدده پکددې دعشددق  حدتدده رسددې   ې ټينګدده عقيددده لرلدده پدده لددوړه مبدددائ 
، هرچددا بدده ويددل چددې ده غوندددې  رسددخت اوبخيددل  سددړى معلومېددده ېدهرچددا پدده نظرکددې ډ 

ره لدږه وه، مګدر   ېرزوينه په ځان باندې ډېد ږي، په رښتيا چې دده پېسخت سړى بل نه پيداک
 بخيل ورته نشم ويلى اوډېر حاتمان زه ورځينې ځاروم.

کله به  چې دکاله خاوند، نظر الال له کا بله ننګرهارته اسدتاوه چدې څداروي او پسدونه بدوزي      
ې هم ورکدړې چدې پده الره کدې     ېرې لږې  پيسې به ېاو ډ ېپخې کړ ې ېډوډۍ به  نويو څو
رتدده  د څدداروو لپدداره څدده واښدده پددرې رانيسددي. تدده کددوم وخددت څدده نګددولى واخلددي  يددا چېځددان 

ې  هدم ورسدول، مګريدوه  مياشدت يدادوه      بله لغمان تده والړ  او څداروي بده ېد    داسړى  به له کا 
به په کار شدو نظدر الال بده هغده  پيسدې پده       مېاشتې پس  به چې  څوک مېلمانه راغلل او چرګه 

 چرګوړو ورکړې  چې ميلمانه  په ښه شان عذر شي او دکاله دخاوند ښه نوم وساتل شي.
ې  م ندده څدده واخلددي  او  دځددان لپدداره  ېدد  دى هغدده راز خدددمتګار  ندده و چددې لدده خپددل  مخدددو   

 خي  وړياو.  ېې بده به  هغه ته څه ورکول او خدمت ېذخيره  کړي  بلکه  
ډېر غريبان و، مګر هېڅ بد ګمانه سړى هم داګمدان نده شدو کدولى چدې       يدده خور او خوري

 دى دې هغوى ته څه ورکړي.  
که کله به د کاله خاوند دده په خاطر هغوى ته څه ورکدړه دى بده خپده کېدده او ددغده کالده       

 زيان ورته لکه دايمان زيان معلومېده.
بده پاڅېدده او دسدپېدو پده رڼداکې بده  غدره تده         عادت و چدې چدرګ غدږ بده لده  خو      دنظر الال دا

روان و، ترڅو به  چې لمر څرک واهه ده به له غره نه دخسدو ګېدډى راووړ، چدې سدبا ندارى       
 ې كار او خدمت كاوه.ېبه يې  وکړ، نو بيا به په نورو کارو پسې روان شو  او ټوله ورځ به 
ر ناوختده بده ويدده    ېد كداوه او ډ ده به پس له ماښامه هم د شپې تر لسو بجدو د ميلمندو خددمت    

 کېده.  
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دده پده کدارکې  درخصددتۍ او تعطيدل ورځددې نده وې او دنداروغۍ دپدداره يدې هددم فرصدت ندده        
 درلود.  

 ر کارکولو په وجه له پوالدونه هم کلک و. ېدى د عادت او ډ
ې ې راووړ ددې زمانې ښه ښده ځواندان ېد   تو کالو په عمر په شاباندېهغه ګېډۍ چې ده د شپ

 ى.  نه شي وړل
ې هدم ډېدر خدوارو. ترڅدو بده چدې       تا پيوندي کالي اغوسدتل او خدوراک ېد   دخم  ده به هرکله

کدې بده    ې هم نوي کدالي نده اغوسدتل، پده دغده کالده      ېنو داختر په ورځ به  ډېر مجبور نه  شو
، دده برخه به پکې ډېره خواره وه، ځکه چدې ښده ډوډۍ   چې هرڅومره ښه څه پاخه شوه
ږ  دده برخده  وه، نظدرالال   په همدغه وجه بده دچدرګ ورمېد    ده اودده له ستونې څخه نه تېرې

له تودې ډوډۍ سر ه هم دښمني درلوده اوچې په کور کدې بده سدړه  پرتده وه تدودې تده بده        
 ې الس نه ورووړ.  ې

 لې.  ر  و اوهرچابه ورته سخت اوبخيل ويپه همدغه سبب دى په بخل مشهو
رې ظداهر بيندۍ بنداو، هغده څدوک      ېاوپه ډ و د خلکو قضاوت چې له حقيقت نه ډېر لرې و دا

چې خپل ژوند دبل لپاره وقف کړي او هېڅ دنيايي ګټه پکې لده نظرالنددې نده وي هغده تده      
 به څنګه بخيل  ووايو.  

ې بدل تدده  ېد و ځکده چددې لده  ځانده تېدرو  اوخپددل  ځدان       هدو ! نظدر  الال پده ځددان بانددې بخيدل      
 بخښلى و.  

 ې ورکول.  ېې دبل دپاره اخيستل اوبل ته ېه  هغه ده ته به که چا دخداى دپاره څه ورکړ
داايثددار اوفددداکاري چددې پدددې وخددت کددې لکدده د اينځددر ګددل يددا دمرغددۍ پددۍ ډېددر نددادر څيددز   

 ې ورک دي.  ېږي، له  انساني غرايزو سره ډېر موافقت نه لري او مثالونه  ېمعلوم
 ږي.ېر ساده او ډېر احمق معلومېداراز سړى  دخلکو په نظرکې  ډ

 او پوهه داګمان نه شي کېدى چې چاته ددغسې ايثار او فدا کارۍ اجازه ورکړي.   په عقل
خپل ځان خوارول اوبل پالدل، لده ځانده  تېرېددل او دبدل  پده ښده ورتلدل دعقدل او فكدر كدار            
 ندى د دغسې كارونو د پاره يو لوړ معنوي عشق په كار دى او د نظر الال ا خالص غواړي.

په الس کې وو او دده په امانت دارۍ هرچا داسې يقين درلدود  ددغه  کاله هرڅه دنظرالال 
 چې هېڅ شک پکې چانه شو کولى.  

 ر اخالص او عقيدت درلود.  ېزه دهغه چاستا ينه نه کوم چې نظرالال  ورته ډ
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 نګه عقيده لرم.  ېتوب ټېزما په نظرکې  دستايلو وړنظر الال دى او دده په ښه سړ
ره کدې  ېد دده زيدارت تده پده ډېدر اخدالص ورځدم. پده هغده اد        دى اوس له نظره پناه دى او زه 

چې دى ښخ  دى نور قبرونه هم ډېر دي او په ځينو باندې ال جنډى هم والړې دي، مګدر  
 ږي.ېدده حسنات راته ډېر درانه معلوم

 په رښتيا چې زما خادمان خوښ دي او ښه خلک په خدمتګارانو کې وېنم.
 
 

 جبر او اختيار
 

په اراده او اختيار نه وي شوى دفخر وړنه دى او دمالمتۍ موجب هغه کارچې دانسان 
قامت درلود ورته هم نه ګرځي، يعنې که دچا ونه ټيټه وه، ګرم نه دى که چا متوسط قداو 

 ده.  ښه کار دى کړى او اندازه دې ساتلېر نه شو ويلى چې ډې
ور وي دحبش مخ که هرڅومره ت که يوسړۍ خپل سپين مخ تورکړي مالمت دى، مګر

 ې نه شي مالمتولى، ځکه چې دده اختيار او اراده پکې دخل نه لري. څوک ې
که يوسړى خپل غليم په جنګ کې مړکړي او خپل شجاعت ښکاره کړي حق  لري چې په 
ر  ېخپله توره او تورياليتوب فخر وکړي، مګر که مرغۍ ولي او سړى ولګېده که څه دده ډ

 او توريالى ورته نشو ويلى.  ىشي تاوول زورور او زړوردښمن وي خپل بريت  نه
نه ګرموي ځکه چې هغه مجبور او معذوردى، مګر هغه  هېڅوک يو ګونګ په حق نه ويلو
ږي که څه هم يوڅه حق نه وايي له مالمتۍ نه نه خالصېچې ژبه لري او له ډاره 

 مجبوريت دلته هم شته او اختيار نيمګړى دى.
 لري او دغه  فيصله  څه اسانه  خبره نه ده. اړخونه  رېدجبر او اختيار مسله ډ 

مي څېړنې  نه کار واخلم زما مقصد بل لزه په دى ځاى کې  دا اراده  نه لرم چې  له ع
 دى اود ماليانو په کار کې کارنه لرم. 

زه حتى  اال مکان  له فلسفي  بحثونونه ډډه کوم  مګر کله کله مې د موضوع تعلق او 
زه نه  وايم چې انسان مختار دى  .کې مداخله وکړم معقوالتو ارتباط مجبوروي   چې په

 ر دي.ېخي  ډېځکه چې مونږ ډېر مجبوريتونه  لرو او د جبر مظاهر دلته ب
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بحر نشته او زمونږ په هېواد کې مونږ مجبور يو چې په  وچه مز ل وکړو،  ځکه چې دلته 
 ړۍ نه ګرزي. بې

ي سرويس نه دى وانه شوتلى، ځکه چې هوائر ته په ههمدغه شان مونږ له  کابله ننګرها
جاري، مګردغه راز مجبوريتونه په ځينو نورو ځاېو کې نه شته هلته يوسړى اختيار لري 

 چې په هواځي که  په بحر کې او که په وچه.
اوس پوه شوئ! چې  جبر او اختيار په  هرځاى کې يو شانته نه دى او ټول انسانان يو راز 

 مجبور نه دي. 
بوريتونه پخوا وو  چې اوس نه شته او خپل ځاى يې  اختيارته پرې ايښى دى. يو ډېر مج

ږ کې ژوند کوي، په خپله ېماشوم چې اول پيداشي هېڅ اختيار ورسره نه وي او دبل په غ
ې دبل  په الس کې وي او کالي او نه راتلى شي. څملول او پاڅول ېنه چېرته تلى شي 

ږي ېږي هغومره دمورله غېږې لرې کېږي او غټېلوئبل څوک وراغوندي، مګر څومره چې 
او له مجبوريت نه اختيار خواته  درومي، کله چې په خپلو پښو روان شي  نو بيا خپل مخ 

 په خپله وينځي او پخپله خوښه له کاله اوزي يا کاله ته راځي. 
اد  کله چې ځواان  اوځلمى شي، دکاله واک او  اختيار هم د ده شي او دپالر په جايد

 تصرف وکړي. 
ږي. ېږي مجبوريت کمېږي او اختيار  زياتېپه هره اندازه چې دژوندانه درجه  اومرتبه لوړ

شي،  ېېيو کاڼى که څوک هرې   خواته غورځوي، او هر راز لوبې پرې  کوي  کولى 
مګر ونې  او بوټي دغسې نه دي، يعنې دنبات  مجبوريت له جماد نه لږدى ځکه چې 

 کې زيات دى. دحيات اثرپه ده 
ردى اوجبر نورهم  تخفيف موندلى، انسان چې ېڅارويو  اختيار ډ له ونو او بوټو  نه بيا د

له حيوان نه پورته مقام لري، اود تکامل  په الره کې وړاندې دى دده اختيار نورهم زيات 
 شوى او له خپلې ارادې نه ډېر کار اخلي.

لم او جاهل انسان، دقوي او ضعيف انسان په انسانانو کې هم دوحشي او مدني انسان، عا
ر فرق  موجود دى مګر بياهم په هرحا ل کې يو څه مجبوريتونه شته  او په ېپه اختيار کې ډ

پوهان پدې عقيده دي چې  ر فلسفي  بحثونه  کيدى شي. ددنيا ډېر ېجبر او اختيار کې ډ
مګر په حقيقت کې د  ږي،ېر لږ کارونه په ظاهر ه ارادي  او اختيار ي معلومدانسان ډې

 وي. ىمجبوريت اثروي اوخبره له اختياره وتل
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ر په غيظ او غضب کې وي او په همدغه وجه د چا د وژلو ېچې ډ ىي هغه سړوائ دوى
اراده   وکړي مونږ ورته د اختيار خاوند نه شو ويلى، ځکه چې دى په دغه حا ل کې  

کاره ځان نه شي  ژغورلى او  زو اونفسي  تاثراتو محکوم دى چې له دغه ېدداسې  اغ
پخپلو احساساتو حاکميت نه لري که مونږ پوه شو چې دى په دغه وخت کې له يوه ليوني 
نه څه فرق  نه لري او په طبيعې حا ل کې  نه دى، دى به ارومرو مجبوره ګڼو او دغه 

 کارته به غير اختياري ووايو.
دپاره کوي له مجبوريت نه نه همدارنګه هغه څه چې يوعاشق دعشق په جذبه کې دعشق 

 وي خالص او اختياري ورته  نه  شوويلى. 
ددغو خبرو خالصه او نتيجه داده چې شديد محبت او شديد بغض دانسان اختيار 

ې يو عاقل انسان ي چې په عادي  او طبيعي حا ل کې ېسلبوي، او هغه څه ورباندې  کو
ېږي وبل وخت پښېمانه کېږي او پوهر خلک په خپلو ځينو کارونوي د همدې المله ډېنه ک

 . ىکړ ىې نه دچې ښه ې
ښه ورته  چې انسان داختيار خاوند دى، که ښه کوي بايد يځينې نورپه دې عقيده د
ي که انسان  دعشق لپاره کوم کار کوي او ېې وګڼو، دوى وائووايو اوکه بد وکړي  بايد بد 

ږي او په ده پورې  تعلق نيسي ېکه ددښمني دپاره په دواړو حالوکې دغه کار دده ګڼل ک
ږي او ېځکه چې دغه مختلف احوا ل چې د زورورې مينې يا دشديد عنادپه اثرپيداک

ږي په خپله له نفس څخه عبارت دى اونفس دهمدغو ېزې ورته ويل کېنفسي ياروحي اغ
ې ېزه کوي او اختيار بل شى په نفس اغېاحوالو او کيفياتو  نوم  دى هسې نه چې کوم 

 . سلبوي
ېر ه ښه فيصله ې ډېاو پدې باب کې  ىرښه ټاکلى دارسطو دجبر او اختيار  حدود ډې

ي هغه کار چې  يوسړى په خپله اراده نه کوي او دده اختيار پکې هېڅ کړېده. دى وائ
ته نه شوويلى يعنې که يو رو ې ده ته نه دى راجع او دده کارېدخل نه لري  ښه او بد 

ې بل الس اوپښې  وتړي  اوله يو ځايه ې ې څوکه يوسي ياېورباد يوسړى  کومې خواتزور
ځاى ته وړى نو دلته اختيار سلب دى اوپه مجبوريت کې هېڅ شک او  شبه نه شته مګرکه 

ي يوه کار ته ېيوسړى دخپل شرافت د ساتلو لپاره کوم کارکوي اوخپل عزت او وقار  
 راځي.مجبوروي نو دغه راز مجبوريتونه دجبرله قانون الندې نه 
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له ي: که ديوه سړي مور اوپالر يا او الدونه ديوه ظالم اومستبددى دمثا ل په ډول وائ
دو او اطاعت هغوى له زيان او  ضرره محفوظ پاته ېمتهديد الندې وي چې دده په تسلې

ږي ېږي نو په دغه صورت كې دا سوال پيداكېضايع ك ىږي او كه اطاعت ونكړي هغوېک
لم له خواپه يوه ناوړه کارمامورشي، دى په دغه باب کې چې که دغه سړى د هغه ظا
 مجبوردى او که مختار؟ 

ه كمګرد اختيار جنبه غالبه ده ځ ىارسطووايي چې دلته جبراو اختيار مخلوط شانته د
چې ددغه کارپه کولو او نه کولوکې دترجيح او انتخاب مسئله مېنځ ته راځي نوهره 

هغه دده خوښې او ارادې ته راجع ده او دده  خواچې دى انتخابوي او ترجيح  ورکوي
 ږي. ېکار ګڼل ک

وايي په دغسې مواردوکې که سړى ناوړه او بدکار وکړي دغه راز مجبوريتونه معقول  ىد
ږدي او هغه څه وکړي چې په دغسې مجبوريت بايد سړى پښې کې عذرنه  شي کيداى

 انساني شرافت او وجدان تقاضالري .
او د  ئىاخالقي فضيلت دى په همدغسې مواردوکې ځان ښشجاعت او شهامت چې يو 

 افتخارحق پيداکوي.
ښتې ته  مجبور وي، دخلکو ېې زړه سړى تب هغه د سر خطر چې په جنګ او جګړه کې يو

اته سپک هرچ ىپه نظرکې څه اعتبار نه لري په همدغه وجه له تورو او ټوپکو نه تښتېدونک
په ايستلو تورو ورځي دخلکو په نظرکې درانه  ږي اوېرېونه ه ښکاري او هغه چې له مرګ

 ږي. ېمعلوم
که په دغسې مجبوريت خلک قائل واى هرڅوک به له جګړې څخه تښتېده او هېچا به 

 هغه ته په سپکه نه کتل. 
ې ګټي ددغسې مجبوريتونو په نافرمانۍ ېهغه افتخار چې د شجاعت او شهامت خاوندان 

 ږي. ېاز مجبوريت اطاعت او انقياد ته ويل ککې پټ دى لکه چې عار او ذلت ددغه ر
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 دخان واده
ره لويه وراراښکاره شوه چې شو او ډې هاواز مې ترغوږ ىله خوبه راپاڅېدم،  دډول او سرن

 ې السونه غورځول. ېرخلک ورسره خوشحاله روان و او دخان په واده کې ېډ
ريک کړ. ددې زه هم له دوى سر ه ملګرى شوم او په دې خوشحالۍ کې مې ځان ش

 خلکو پکې اتڼونه کول.  روېغږ ترډېر لرې ځايه رسېده او ډ ىښادۍ دډول او سرن
چا به ډزې کولې، چابه اسونه ځغلول، ځينو به ټوکې او مسخرې کولې په دغسې 

 خوشحاليوکې ماښام تياره کلي ته ورسېدو او ډولۍ دکاله په مخکې ښکته شوه.
ې جګې کړې همدغه وخت ېد ډولۍ پردې رې خوشحالۍ راغلې او ېدکلي ښځې په ډ

ښود او د امعلومه شوه چې دغې ښکلې ېخندا او خوشحالۍ خپل ځاى غم او  ژړاته پر
 ې ماته کړه. رباني ورکړه او داجباري واده مالېره لويه قېناوې  دخپلې ازادۍ لپاره ډ

كله خلق دو چې ېددغه حا ل په ليدلو  د هر چا په احساس كې بدلون راغى او مونږ وپوه
 وړي او په غم دښادۍ ګومان کوي. ىجنازه هم په ډول او سرن

رداسې غمونه شته چې دخوشحالۍ په ډولۍ کې پټ دي او دخلکو په ېپه دنيا کې ډ
 شعور او تميزمسخرې کوي.

رو ېڅوک په زوراو جبر ياپه ډ ىزما پوه  ملګرى په دغه ورځ وويل: په رښتيا چې  خوشحال
 . پيسو کورته نه شي وړلى

 مګرخان ال تراوسه په دغه حقيقت نه دى پوه او خپله خوشحالۍ په دغه ډول غواړي. 
 „څه ليكل يا ليك پوهه  „    

 

 

 ىغم او خوشحال
رو غمونو سره ناآشنادى، دهغه په کاله کې چا دماشوم ژړانه ده اوريدلى او د زما اشناله ډې

 ې هېڅکله نه دى ژړلى.ېخپلو ماشومانو په مرګ او درد 
 الر ندى چې د اوالد په تبه شرى يا كوى غمجن شي. هغه د ځوى او لور پ

زوى  دځانکدن په وخت کې  ىزوى يا ځلم ىې دخپل کوچنېهغه حا ل چې يو پالر 
 نه ناخبره  دى.ېويني دى تر
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ې دخوشحالۍ برخه هم ېږي اوپه همدغه سبب پيداکې رلږېې غمه سړى ډده غوندې ب
 ره لږه ده. ېډ

ږي او ځان ېر ځورېکاله کې خپل خلف الصدق نه ويني په زړه کې ډ دى چې په خپل
رسپک دى چې دوه ېبدبخته ګڼي، مګر دده دغه غم زمونږ په نظرکې دهغه چاله غمه ډ

ږکې خداى ته ځان سپارلى دى ځکه مونږ هغه ته ېې ژوندي دي اويوه دده په غېزامن 
 دفاتحې دپاره ورځو اوده ته نه ورځو. 

ورسره نه  ريى چې که دچاپه کاله کې نهه مياشتنى اوالد مړ پيداشي وزمونږ داعادت د
کوو اوهغه هم دغم کمبله نه  غوړوي، مګرپه کوم کاله کې چې د دوه ورځو ماشوم مړشي 

 ږي  اوخلک ورسره همدردي کوي.ېهلته د غم او  مصيبت مجلس جوړ
ږئ نه او کې ىخوابدتاسې په مليار دونو نطفې ضايع کوئ مګر ”موريس مترلينګ وايي:  
 . “د غم او خپګان موجب نه ګرځي دغه راز ضياع د چا

ددې خبرې معنى داده چې زموږ غمونه معقول نه دي، محسوس دي، هره ضا يعه چې 
 دى شي او احساسات ورسره تعلق نه لري همدغسې بې اثره وي. ېيوازې عقل پرې پوه
کانه لري بلکه دشعور او احساس هم لکه زمونږ غم په عقل او منطق ات زمونږ خوشحالى
 نتيجه ده. 

ږي ځينې ګمان کوي چې ېلېيوه په بل پورې تړلي دي او يوله بله نه ب غم او خوشحالۍ
ر نېکبخت دى چې هېڅ غم نه خلکوسره زياته ده او هغه څوک ډې  له بې غمه ىخوشحال

 رې دغم په اندازه ده. ېلري مګر حقيقت دغسې نه دى او ښادي هرچ
ته که سړى وويلى شو  يد بختي په بې غمۍ کي ځاى لري او بې غمه سړحقيقي ب

 نيکبخت خو ورته هېڅکله نه شو ويلى.
ې يو دى. څنګه ېغم او خوشحالۍ لکه د يوې ټوټې دوه مختلف مخونه دي، چې اصل 

چې شپه  او ورځ يو په بل  پورې نښتي دي او هر کاله ته دواړه وړاندې وروسته راځي، 
لۍ ارتباط هم دغه راز ټينګ دى که څوک وغواړي  چې هغه يو خپل کاله دغم او خوشحا

 نه لويه اشتباه بله نه شته.ېږدي او دابل ايسار کړي له دېته پر
كيدى شي چى ورځ اوږده شي او شپه لنډه، يا شپه لويه وي او ورځ وړه وي مګر  ېداس

 يا كې نشته.داسى ورځ چې شپه ونلري يا داسې شپه چې ورځ ورپسې نه وي په دن
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که لمرتراخرته پاس په تندى ځاى په ځاى والړواى او دزمانې په رنګ کې هېڅ تغيراو 
او دهمدې المله چې تحول نه واى موجود، هېڅوک به نه پوهېده چې شپه څنګه وي 

ده چې ورځ څنګه وي اوڅه کيف لري. غم او ېژندله په دې به هم نه پوهشپه به چانه پې
 ىخوشحال  خي الړشيېژنو که غم له دنيا نه بېو ورځ يوپه بل پخوشحالۍ هم لکه شپه ا

 هم ورسره ځي که ژړانه وي خندا هم نه شته. 
هم يو  ىغم او خوشحال ،ږي او چرګه له هګۍ نههماغسې چې هګۍ له چرګې پيداکې

 . ىد دبل اوالد
ې دا يو ظاهري او اعتباري فرق لري يعن  ۍانسان بايد په دې پوه شي چې غم او خوشحال

ب پيداکړيدى چې دعقل او ېفرق هم لکه دشپې او د ورځې فرق دسترګو او نظر فر
څوک چې دعقل سترګې   ږي بلکه ړانده هم دواړه يوګڼي.ېبصيرت خاوندان پرې نه غول

ته په بل شان ګوري اود شپو ورځو له سپينو  ېلري  او دفلسفي شعور خاوند دى هغه زمان
ږي چې دزمانې دواړه ېګه زمانه په بل ډول ويني هغه پوهاو تورو پردونه هغه خوا بې رن

 .ئىمخونه يوه شي ته  مسنوب دي او يو حقيقت دوه  رنګه ښ
ې له وهم او خيا ل نه ېنږ ر تسلط نه لري او موښه ده چې عقل او پوهه په مونږ ډې ډېره
باندې نه يو، ګڼې اوس به شپه او ورځ راباندې يوه  وه او خوشحالۍ به هم را يلرې کړ

 غمېدلې وه.
زمونږ په ژوندکې هغه سوزاو سازپيداکوي چې بې له هغه  حالىزمونږ غمونه او زمونږ خوش
 ږي.ېنه پاته ک د ژوند کيف او خوند

 ،غم د خوشحالۍ څکلو ذايقه اواحساس روزي او خوشحالۍ لکه د خوږو ميوو خوراک
 ته ضرورت لري. ترخو مرچو

 ږي. ېزړه و هي او بې خونده ک ر ژرېږه ډکه په دنياکې ترخه شيان نه وي خوا
 ر ضرورت لري او په دغه خوندکې  دعواطفواوېدژوندانه خوند غم او خوشحالۍ ته ډ

ږي او ېهغه ړانده هوښياران چې په ظواهرو نه غولره برخه لري. ېاحساساتو خاوندان ډ
ېر عميق دغم او خوشحالۍ  په فرق  نه دي قايل، له دغه نعمته محروم دي، که مونږ ډ

ر ځله هغه ېې ډېر خپه كړي يو او ډېر خوشحالوي چې مونږ فکروکړو هماغه شى مونږ ډې
شي ته خوشحاليږو چې زمونږ غم پكښې پټ دى. ډير ښه ده چې په جهان کې دغه راز 
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ر لږدي او احساسات مونږ ته دغه موقع نه راکوي چې دغمونو او خوشحاليو ېژور فکرونه ډ
 رشو. ير ځېحقيقت ته ډ

ږي مګر بله ورځ نوى ېې ګرانه ښځه مري او دى غمجن کډېر خلک دي چې يوه ورځ ې
خي هېروي نو دغه د خوشحالۍ ډولۍ ېواده کوي او نوى خوشحالۍ هغه زوړ غم ب

ر ربط لري که هغه غم دغه کاله ته رانشي دغه ښادي هم نه ېاوهغه دغم جنازه يوله بله ډ
 شي راتلى. 

 .راق نتېجه ده او په هغه ويرکې دغه سرور او سرودپټ دىداوصا ل په حقيقت کې دهغه ف
ې سيالبونه هم زورور ېبارانونه زورور وي هغو مره  ىهرڅومره چې دخوشحالۍ دپسرل

رو لو يو افتخاراتو ېدي، له دغې زورور بارانونو سره تندر اوږلۍ هم شته، لکه چې له ډ
 رلوى خطرات ملګري دي.ېسره ډ
 رښه ګڼم. ېسپکو او کوچنيو غمونو څخه لوى او ستر غمونه ډهمدغه وجه ده چې زه له  

 
 اخالقي اساس

 

ي: داخالقو دپاره له ترحم نه ښه اساس نه شته، انساني اخالق باېد په شوپنهاور وائ
 همدغه اساس قايم وي.

اثرپکې نه وي. او محض  دده په نظرکې اخالقي عمل هغه دى چې دشخصي ګټې هېڅ
 ر دپاره وي. دبل دخې

اره پنت وايي: د انسان هغه عمل اخالقي ارزښت لري چې خاص د انساني تكليف د كا
 وي.

دده په نزدانسانيت يوقانون لري، چې مخالفت ترېنه ښه نه دى اوانسان مکلف دى چې 
ږي اوهغه کار ېږي، دده په نظرهغه کارچې دقانون د پاره کېله دغه قانون سره سم وچل

 له قانون سره موافق وي يو له بله فرق  لري. چې دقانون دپاره نه وي شوى مګر
دى هر نيک او ښه کار  اخالقي عمل نه ګڼي د ده په فكر اخالقي عمل هغه دى چې 

دانساني تکليف دپرځاى کولولپاره اجرا شوى  وي، نه او خاص د قانون د پيروۍ 
 دشخصي ګټې دپاره.



 

 
78 

ر ګټې دپاره وي نېک کا په همدغه سبب د يوه سوداګر صداقت او  راستي چې  دتجارتي
وي او  ر زړه سواندىېهمدارنګه هغه څوک چې ډ  ي.ګڼي مګر اخالقي عمل ورته نه وائ

په همدغه سبب له خلکوسره نيکي او احسان کوي دغه رازنيکي او احسان دکانت په 
 عقيده اخالقي عمل نه دى. 

شي، بيا به له  رې جفا ګانې وويني زړه به يې سختېي که دغه سړى له خلکونه ډدى وائ
نه کوي، مګر هغه څوک چې دخلکو جفا ګانې ويني او محض د  ىچا سره احسان او نيک

مت لري او اخالقي عمل ورته ويل تکليف دپاره له خلکوسره ښه کوي داکار اخالقي قي
 ږي.کې

لوړ اوهسک ځاى نه  رېې له  انسان سره لري بايد له ډېي: هغه مينه چې انسان مترلينګ وائ
دوستي  وي، که يو انسان وکړى شي چې له انسانانو سره عشق ولري او بشر ىتل شوا خيس

ې د مرحمت او ېي چې له ترحم نه کار واخلي او مينه دعشق له کوره واخلي نه ښائ
 مهربانۍ رنګ پيداکړي.

شي داحسان له الرې دې څه نه ورکوي،  ىکه څوک چاته د عدالت له مخې څه ورکول
ي اوتسلي ورکولو ته حاجت وي چې دانسان احترام وکړي  دلجوئ که د چاله السه پوره

 نه شته . 
دى دانسان دپاره له چانه رحم او شفقت نه غواړي، دا حسان له ورکړې نه د عدالت 

 ې احترام دانسان لپاره غوره ګڼلى دى.ېورکړه ښه ګڼي او له نوازش نه 
ه بله عشق ولري ده ته له داسړى دعشق طرفداردى، دده په مذهب بايد شاه او ګدايول

ې له خپل ېشفيق نه رفيق ښه ښکاري او له هغې مينې نه کرکه کوي چې يو مهربان بادار 
نګ لري يوانسان لوى اوبل صادق خدمتګار سره لري دغه راز مينه چې د ترحم او شفقت ر

په دې مينه کې چې هرڅومره مهربانۍ پرته ده هغومره پکې د محبوب  کوچنى ښئى
 ږي او اغاتوب نه مني. ېي نه ځائم شته مګر په عشق کې کبراولوئرت هحقا
ر زيات احترام  قايل دى مګر دغه حق ورته په سوا ل ېرلوى حق او ډېدى انسان ته په ډ 

 ې غواړي. ېاو ګدائي د استرحام له الرې نه غواړي، دعدالت په اساس 
خو دغه   رلوى حق لريېډکه بشر ښه انصاف وکړي خواران اومزدوران په بډايانو باندې 

 ى.د کړىر ېحق پټ پاته دى اوخلکو ه
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هروخت چې تاسې يوآسمان خراش قصر وينئ يقين وکړئ چې د يوه واليت „: روسووائي
. که چېرې سم او صحيح حساب مينځ ته “کورونه  ددغه قصر دبنا دپاره وران شوى دى

ى خيرات په حقيقت کې رو زياتو خلکو پورو ړي دي او د دوېرلوى بډايان د ډېراشي ډ
ددغه پور نيمګړى ادا ده که يوسړى په دغسې احساس خوار او غريب ته څه ورکوي 

ر لوړ او عالي دى او له هغه بل نه چې داکار خپل رحم او کرم ګڼي عالي ېې ډېاحساس 
 همت او لوړ شعور لري. 

عقل ې په او عواطف او احساسات ې يدچا پوهه چې دعشق په آب  وهواکې وده وکړ
 ې فکر بل راز وي. ېغالب وي هغه دمترلينک په شان فکر کوي او له نورو پوهانو نه 

 ښه او بد
رم کارکړى و، هرڅه چې و خو رد شېې کوم ډې، ياو خداى خبردى چې غل وکه خوني

ر بدسړى دى مونږ ېهر يوه ويل دى ډ  ې راووست.ېې مټې تړلې وې او حاکم ته خلکو ې
 ره سخته سزاوويني.ېب يو، دى بايد بندي شي او ډر په عذاېدده له السه ډ

اخند زاده صاحب ته ورغلل او  ،ږه دهغه  خپلوانېې ولېحاکم هغه بد وګاڼه او زندان ته 
برشو يوه ټوټه ې حاکم ته ورووست، کله چې حاکم د آخندزاده صاحب له راتګه خېهغه 

 ځاى ته راووست.  ې خپلېر عزت ېې ښکل کړه او په ډېورغى، دهغه السونه مخې ته 
څوک نه شو وتلى، حاکم هم دده امرته غاړه کېښوده او ېدآ خند زاده صاحب له خبرې ه

 ې خوشى کړ. ېبندي 
ما چې دغه  حا ل وليد په دې پوه  شوم چې دلته دښو اوبدو فرق  شته، ځکه د ښه سړي 

نه دي پوه السونه ښکلوي او دبدوسړو السونه تړي، مګر ټول دښو او بدو په فرق يوشان 
شوي دهمدې له امله هغه سړى چې دخلکو په نظرکې بدو  آخند زاده صاحب ښه وګاڼه 

 ې خالص کړ. ېاوله بنده 
ي زمونږ ملک تميز کې ډېر غولېدلي دي. دوى وائ زما ملګرى وويل: دوى دښو او بدو په

ډېر بد سړى دى ځکه چې دغلو ملګرى دى او غله په حاکم باندې خوشې  کوي، مګر 
 ي.ند زاده صاحب وکړ هغه ته بدنه وائدغه کار چې آخهم

ږي او دګنهکارو ان بنديان شي دده په برکت خوشې کېهرکله چې خونيان او داړه مار
 شفاعت دده کاردى.
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ې هم نه غټه وه په اخرت کې ېدى يوازې له حاکمانو نه غله نه خالصوي، که شکر ا
 ى.ې هم ملګرى دېدخالصولو ذمه کوي او پس له مرګه 

ر که د آخند که يو حاکم يو غل دملک په خوله خوشې کړي  داکار دوى ته بد ښکاري مګ
 ږدي نوبيا په ښه سړيتوب او ديندارۍ کې حسابېږي.ېې پرزاده صاحب په سفارش ې

په نظرکې ښه سړى دى  ىرو پردو او رنګونو کې پټه وه هغه د دوېبدي که په ډ د هرچا
 ې يادوي. ېي او په بدنامه ورته بد وائ نه شوه پتولى دوى ېېي نه پټوله يااوکه چا خپله بد

هغه غل ګڼي چې دسوداګروقافلې وهي او دبډايانو په کورنو داړې غورځوي، مګر  دوى
ښکلوي چې په چل او فريب دخيراتو نو قافلې خپل کاله ته  ېدهغه چا السونه  اوپښ

 راګرځوي او دمسکينانو حق غصبوي.
 

 پخوانۍ ډيوې
 

مسينه ډيوه  ايښې وه، په څنګ کې برق لګېده  مګر پاس په رف باندې د تورو تيلو په کاله 
 ې يوه بله  ډيوه هم وه چې يووخت پکې شمع بلېده. کې ې
ده او داسې معلومېده چې هرې ډيوې په خپل ه خوا دخاورينو  تېلو الټين ښکارېهغ

 سبا کړي دي،رې شپې ېې په رڼا کې ډېوخت کې داکور  رڼا کړى او دکاله خلکو 
 ږي.ېږي او دشپې په کورکې برقونه بلمګراوس ترېنه څه کارنه اخيستل کې

چې زاړه شيان له کاره باسي او نوي شيان په کار اچوي مګر خلک  ىدزمانې داعادت د
 وي او زړو شيانوته په جګو رفونو باندې ځاى ورکوي. ېرخپل زوړ حا ل نه ه

ر نه کړي او زړو خدمتګارانوته په قدر ېداعادت بدنه دى چې څوک زاړه خدمتونه ه
 ىوګوري مګر کاربايد له نوو شيانو واخيستل شي او په کورونو کې وخت په وخت نو

 پيداشي.  ېرڼاګان
انسان په هروخت کې يوې رڼا ته محتاج دى او دارڼا هرکله خپله څېره اوخپله وضع 

هرڅه بايد يو راز اوبل  ر چې ددنيا يوقانون دى همدغه تقاضا لري چېېبدلوي دعالم تغ
ر په ېرازشي او يوازې لوى خداى تل ترتله په يوه حا ل باقي وي دهمدغه بدلون او تغ

وجه د علم اوپو هې رڼا هم هر وخت خپل فانوس بدلوي او دلوښو په بدلون په لوښوکې 
 ږى. ېپراته شيان هم بل راز ک
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او سپوږمۍ له کوره راځي، هغه چې دلمر  ږي هغه  نوررڼا چې دخاورو له تيلو پيداکېهغه 
ږي که ېظرف او محل په اعتبار يوله بله بېل ږي دېبرېښنا چې داوبو له ابشار څخه حاصل
ږي، او حقيقت ته ځېر شي نو دشړ شمو او پنبې په ېڅوک په دغو ظاهري صورتونو ونه غول

كې بيل  بوټو، د غوزانوو او زيتونو په ونو كې يوه رڼا موجوده ده چې په هر راز ډيوه
ل چې په ډيوه کې ويني په پنبه کې وويني يا دغه ېكيف پيدا  کوي. که څوک هغه ت

سيزونکى برق چې په برقي نغريوکې ګوري په اوبوکې وليدى شي هغه ته اور او اوبه 
دومره فرق نه لري او د جهان په هره زره کې يوه رڼا ويني چې دصحراپه کاڼوکې هم 

طورکې ليده دښونه په هره ونه کې شته مګر محرمانه  شته هغه نور چې کليم په کوه
 سترګې غواړي. 

که دانسان تعقل قوي شي اود حواسوله قيده واوزي )که څه هم دبشر اوسنۍ پوهه هماغه 
ده( په هرشي کې به يونور ګوري او دوجودپه  ېننوتلارڼا ده چې د حواسو له کړکيو ر

لو غوړ ېواسوله تاثير الندې يو چې په تنړۍ کې به داتور اوسپين نه وي اوس مونږ د ح
 السونه په پندانه وچوو. 

که لوښي  او ظروف زمونږ دنظر مانع نه شي نو په هرکورکې ديوې ويالې يا ديوې چينې 
 اوبه دي او دټولو مشرب يو دى.

که مونږ د سيند او ويالې، دکوهي اوکاريز، دواورې اوباران په نومونو  ا وصورتونو ونه 
نوواوره ږلۍ اوباران ديوې کورنۍ خلک دي او اور او اوبه هم دومره پردي نه غولېږو  
ه، توت، انګور ناک او ن، هندواکې همدغه خوږوا لۍ دى چه په خټکى په حقيقت .دي

ې بېل صورت بېل خونداو بېل نوم پيداکړى ېې حلول کړى او په هر محل کې ېمڼه کې 
 دى.

و مېوو او دانو شربتونه او عرقونه پکې پراته دي ټول هغه لوى او  واړه خمونه چه دبېلو بېل
يو کيف لري   او دکجورو  او اربشو مېنځ کې څه فرق نه شته  په دغسې کتنه چې سړى له 

ږي چې کورت او شړومبې له يوې ېوملاشکالو اوصورتونونه هغه خوا وګوري سړي ته دامع
 .ىد ىاسو بيل  کړغړکې راوتلي دي  او مايعات او جمادات زمونږ  ظاهري حو

ي چې دنن مادياتو نه قطع شي او مجردشو ښائ هغه وخت چې زمونږ تماس او تعلق له
ورځې علم او معرفت بل رازشي او دغه رڼا بل شانته ووينو، هغه وخت به دنن ورځې د 
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او علم وپوهه به په نورو قالبونو  ،وسايل لکه ددې  کوټې بېکاره ډيوې په کارنه وي تنوير
 ې مونږ نه شو ليدلى. ېڅرګند کړي چې اوس کې ځان 

 
 „اجتماعي نظريات„       

 انتخاب
 

زما ملګرى له اجتماعي مسايلو سره ډېره زياته عالقه لري. کله چې ولس د شورى لپاره 
وکيال ن انتخابوي يا دحکومت مشرخپل وزيران ټاکي دى په انتخاباتو باندې په زړه کې 

 سل اعتراضه لري. 
مشکل کاردى اوکه دغه کاربل څوک کوي دى  رسم او صحيح انتخاب ډېدده په نزد 

 پکې ډېر عيبونه پيداکولى شي. 
رښتيا ده چې په خلکو باندې حکومت کول  دومره ه خبر ي دګوستاولوبون دادى  وائ

 ګران کارنه  دى لکه چې په خلکوکې اليق کسان پېژندل او انتخابول مشکل کار دى. 
چې اجتماعى کارونه داسې کسانو ته وسپارل شي چې  اشتباه  ګڼي زما ملګرى دايوه لويه
ږي. ده دکوم عالم دا خبره ېر ښه پوهېر مهارت لري او په خبرو ډېهغوى په خبروکې ډ

 ږي. ېرلږ پيداکېره خوښه کړې ده چې په خبرلو څو او نطاقانو کې دفکر خاوندان ډېډ
ه ښه کارونه نه شي کولى او رې ښې خبرې کولى شي ښېدده په  نزد هغه څوک چې  ډ

 ر فکر کوونکي هم دکارخلک نه دي. ېډ
ر ښه ېزه دده داخبره ځکه ښه ګڼم چې دى په خپله دفکر خاوند دى او په خبروکې هم ډ

په  ږي او دقضاوت په وخت کېېرېدى، هغه څوک چې دځان په باب کې هم له حقه نه ت
ته وګورو. اوس خوبه پوه شوي ې وګڼو او په قدر ورځان هم حکم کولى شي بايد ښه ې

ياست چې زما ملګرى په اجتماعي مسايلو کې څومره عميق فکر لري مګر زما عالقه له ده 
 ره خوښه ده.بلکه د ده شعري اوادبي جنبه مې ډېسره په فکري او علمي دقت نه ده بنا، 

ى ره ښه نقادي هم کولېدى عالوه پدې چې شاعر او ليكونكى دى په شعر او ادب کې ډ
شي يعنې که هرڅومره ښه شعر بدپه نظرورغى يادشعر خاوند ښه سړى نه و،  دى پکې 

ې په ذره بين هم نه شي ليدلى، مګر کوم باريک عيبونه پيداکولى شي چې نورېداسې 
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نه شي  نورپه ښه والي ېر ښه نه وي يايېشعر چې دى په خپله انتخاب کړي هغه هم ډ
 داى.پوهې

ژني بلکې يقين لرم چې ادبي ېچې دى ښه شعر او بدشعر نه پګورئ ! زما مقصد دانه دى 
رښه شاعردى، مګر دده له ېرښه معلوم دي، زما په نظرکې دى ډېمحاسن او معايب ورته ډ

ږي، ځکه چې اناتول ېې په مزاج بده ونه لګنظرڅخه په وېره کې يم چې داخبره ېباريک 
ر خود هماغه دى چې ډېېر ښه شاعر چې ډ ىد ىفرانس په خپل يوه کتاب کې ليکل

 پرست وي  اوبې له ځانه بل څوک  په نظرکې نه لري. 
ې ښه ګڼل ردارانو باندې بحث کاوه چې ځينې ېزما دغه ملګرى يوه ورځ دوطن په کا

ژندلو نه دسړو ېاوځينې بد، ماچې دده  دغه انتخاب وليد په دې پوه شوم چى دشعرله پ
ې دومره اختالف نه شته لکه چې په نظرکې ژندل ګران کاردى او  داشخاصو په عمل کېپ

 شته.
 ږدي، مګرفکرونه او نظرونه يورازنه دي. ېرخلک په يوه چلم خوله کېداکيدى شي چې ډ

دحسن انتخاب، دشعر انتخاب، دشخص انتخاب په هرځاى کې يوه اختالفي مسله ده 
الړشئ يو چې دهر چا د ذوق اونظر په لحاظ فرق کوي كه هر چېرته الړشئ، او هرچاته 

 به دبل په انتخاب اعترا  کوي او دغه شکايت به هرځاى موجود وي. 
رو ښو ليکوالو ېرښه او مشهور ليکوال ليکي: زما يوه دوست چې له ډېحجازي دايران ډ

څخه دى دايران په فرهنګستان انتقاد کاوه چې په دغه علمي اوادبي انجمن کې ولې 
وي دي او لياقت ته نه دى کتل شوى؟ مګر ځينې بېسواده اشخاص په عضويت انتخاب ش

مۍ ې د فرانسې داکاډهنګستان اعضا ووته بدويل هغومره ېڅومره چې ده دايران دفر
ر صحيح ګاڼه، څو ورځې وروسته چې زه )حجازي( ېې ډاعضا ستايل اود هغوى  انتخاب ې

 دفرانسې داکاډمۍ له يوه غړي )مسيوماسين يون( سره په پاريس کې مخامخ شوم نو
ر قهر وويل: )) د فرانسې له اكاډمۍ نه خرابه ېداكاډمۍ بحث مينځ ته راغى او هغه په ډ

دستګاه بله نشته، څو ورځې پخوا يوتن دکتابونو ناشر يعنې کتاب فروش چې داکاډمۍ 
ې داکاډمۍ غړى شو چې د پاره چاپوي اوخر څوي ېدځينو اعضاوو کتابونه دتملق د
 وى((.ادبياتو په پوله هم نه دى تېرش

! راشئ چې دفرانسې داکاډمۍ انتخابات داناتول فرانس په ئږدېداقصه همدغلته پر
 وخت کې وګورو. 
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دغه لوى او مشهورلېکوا ل په خپل يوه کتاب کې ددووتنو ) شاګرد او استاد ( مذاکره 
 داکاډمۍ ديوه غړي په باب داسې ليکي: 

ګڼم. دا سړى  ر بدانتخاب زه ډې  يت انتخاب شو او داشاګرد: مسيو ..... داکاډمۍ په عضو
ږي اوله هر حزب سره تګ راتګ لري،سر بېره په دې يوې ېرښه پوهدمعاشرت په ادابو ډې

ر څه ېې دکليسا واکدار دى، دى په خپله هم ډکورنۍ ته هم منسوب دى او وراره ې لوړې
يحې وق او هنر نلري او دلوړې قرذږي مګر ېرښه شراب پيداکېې ډلري او په کاله کې ې

 ږي او په بد نظر ورته ګورم. ېر ناوړه معلومېخاوندنه دى ځکه راته دغه انتخاب ډ
ف او داستاد: ناوړه انتخاب ته هېڅکله بد مه وايه اوپه دې پوه شه چې په کارونوکې د تصا

حقيقت کې يوانتقام  ږي پهه هغه کارچې تاسو ته مسخره معلومېره زياته دېاتفاق برخه ډ
 تفريح لپاره دعقل او تدبير له خاوندانو څخه اخلي.ې ددى چې تقدير ې

تاته دې دامعلومه وي چې په دغسې انجمنونوکې دهوس اوتفنن دپاره هم ځاى 
 ښودل په کار دى. دقريحې اونبوغ خاوندان غالباً دمعاشرت اوګذران خلک نه  وي. ېپر

ړنه وي او د که يوه جامعه سل په سلوکې عقلي او منطقي وي سل په سلوکې به دتحمل و
 عدالت له ساړه فشار الندې به هر څه ساړه وي. کوم انجمن چې يوازې له لويو او فوق

 ر لږ خلق به ورسره عالقه ولري.ېډ العاده اشخاصو جوړ شوى وي
ره ښه ده چې ټيټ او حقير اشخاص له دوى  سره ګډشي او دتفريح باعث وګرځي، په ډې

و نه علمي او معنوي استفاده کوي او لويان به دغه صورت کې به ټيټ کسان له لوړو کسان
هم چې خپله مقايسه له دوى سره په نظرکې نيسي خوند اخلي. داکار د دواړو په ګټه دى 
او اکاډمۍ په دغه ډول دخپلو مهموغړو اهميت نوروته  ورکولى شي څنګه چې دلمر او 

بايد دغه راز  ستورو څخه ځينې ذاتي او ځينې اکتسابي ځلښت لري داکاډمۍ اعضا هم
 وي چې دځينو رڼا ځينو نوروته  انتقا ل او سرايت وکړي. 
ره ښه ده ېږي او ډېرضرور معلومېدغه راز ناوړه انتخابات ددغه انجمن دحيات اوبقا لپاره ډ

رالندې راشي شتباه وکړي يا دتصادف له تاثېچې اکاډمۍ دخپلو غړو په انتخاب کې ا
 اودغه راز خلک هم انتخاب کړي. 

ر ېناوړه اشخاص هېڅکله داکاډمۍ په غريتوب نه انتخابېدلى نو هغو کسانو ته به ډ که
ر متوجه و چې اکاډمۍ نه قبلولى مونږ بايد دغه راز ظاهري اشتباهات ېلوى توهين او تحق

 حقيقي هوښياري وګڼو او په نفرت ورته و نه ګورو.
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 دعقل برخه په ژوندانه کې
ې هم ورسره پيداکړه چې ژوند وساتي او دحيات ېپاک خداى چې ژوندپيداکړ غرايز 
 شمع مړه کېدوته پرې  نږدي. 

ږولو اونسل ساتلو کارته ېې دزچې دهوا مرغان او دځمکې ځناور ې يهمدغه غرايزد
ېږي، دهمدې المله د هوا مرغان هرکا ل ئچې هېڅ غفلت پکې نه ځا ىداسې متوجه کړ

ونه بچي را ايستل او بچوته دانه په نوي کورونه جوړوي او نوي هګۍ پکې ږدي له هګي
 . وړل دغريزې کاردىخوله کې را

ې، بې له دمورپه تي باندې خوله ږدي اوروي ېيوکوچنى ماشوم چې په لومړۍ ورځ 
ې دخپلو بچيوپه نسبت لري ېهغه پاملرنه چې يوه چرګه  .غريزې بل الرښوونکى نه لري
ږي کومه شهواني قوه چې اضا اجرا کېدغريزې او فطرت په تق کوم  تعليمي کارنه دى بلکه

ې يو دبل په نسبت لري د غريزې غوښتنه ده چې د ژوند ساتلو او دنسل د بقا ېنراوښځه 
دپاره په انسان او حيوان کې وجود لري، يعنې دژوندانه ساتنه او دنوع پايښت دغرايزو 

غوندې  او په انسان کې ضعيف رقوي دىېله چې غرايزپه حيوان کې ډهرک . وظيفه ده
نو انسان ته عقل هم ورکړشو چې دژوند په کارکې له غرايزوسره مرسته وکړي او  ىد

ې استعمالوي، نوعقل ېدغريزې په خوښه استعما ل شي يعنې عقل يوه آله ده چې غريزه 
باېد د ژوندانه د وسايلو برابرولو په كار كې صرف شي او د ژوند اسباب برابر كړي نه دا 

 ې استعما ل کړو. ېاسرارو دکشفولوکار ترېنه واخلو اوبېځايه  چه د حقايقو اوپټو
دعقل اصلي کارهمدغه دى چې له مادې سره تعلق پيداکړي او په موادوکې تصرف 

ره ښه ثابتوي چې دعقل کارله جسم اومادې سره ېوکړي طبيعي او رياضي علوم دامدعا ډ
فيت پېژندنه دعقل کارنه ژني اوکميت ته متوجه شي ځکه چي دکيېدى چې بايد ابعاد وپ

دى اوعقل ددغه مقصد دپاره نه دى پيداشوى همدغه سبب دى چې انسان ياله کيفيت 
خي غافل دى يا کيفيت  ته هم دکميت په نظرګوري. مثالً زمانه په اصل کې کيفيت ېنه ب

ۍ لپاره چې دژوندانه ندې راځي مګرانسان دخپلې ساعت تېردى او د کيف له مقولې ال
 ،ورکه کړي دغه کيفيت د كميت له مقولې الندې راووست او دځمکې حرکت يکنواختي

 ې زمانه وبلله.ستورو حرکت او نور حرکتونه ې د



 

 
86 

ې غلطې په وسيله مفيده اشتباه بنا شوه او ددغې لوېهئيت، نجوم، رياضيات په همدغه 
 لوى لوى مقصدونه حاصل شول.

ددې لپاره ورکړ شوى دى چې د ږي چې  عقل انسان ته وکړي پوهې که انسان ښه غور
آالتواو مصنوعاتو په جوړولوکې ترېنه کار  واخيستل شي او يوڅه جوړ کړي نه داچې په 

 څه پوه شي او دکميت ادارک وکړي. 
ې دژوند ښه کولو په کارکې له عقل ن په دغه رازښه پوهېدلي دي، ځکه ېدغرب پوها
 ورو تصوراتو کې غرق دي. او زمونږ پوهان په ن يد ير کاراخيستېاوپوهې نه ډ

 مونږ بايد د جوړولو او پوهېدلوپه فرق قايل شو. 
 جوړول اسانه کاردى مګر پوهېدل ګران کاردى. 

 ږي. ېې نه پوهشاتومچۍ عسل جوړوي مګر په حقيقت ېد
 مونږ ژوند کوو او د ژوندوسايل برابروو، مګر د ژوندانه په حقيقت نه يو پوه  شوي. 

دسږو  ،ره حده موفق شوي دي او دزړه حا لېژوند په خدمت ترډ ډاکټران او طبيبان د
 حا ل ورته معلوم دى، مګر ژوند نه پېژني او له روح نه نا خبره دي.

 ره لويه او مهمه وظيفه د ژوندانه ساتنه او  روزنه ده. دانسان ډې
عقل اوفکر، علم او فن دهمدغه مقصد دپاره دي چې دژوندانه اسباب او وسايل برابر 

 اوپه همدغه الره کې ترېنه کارواخيستل شي. ،کړي

 حسابي خبرې
استاذ ويل: تاسې بايد هروخت له ځان سره حساب وکړئ اوحسابي خلک اوسئ!

يوپدداس اوبددل  دده يوحسددابي درس دا ؤ: کدده يددو عدددد لدده بددل سددره داسددې يوځدداى کړوچددې   
۲ :لكهالندې وي 

پده خپدل حدا ل نده      ږي او د دواړو وجدود هدم  ې(  ترېنده جدوړ   ۴ندو څلدور  )    ۲
ورندده ۲۲نددو دوه ويشددت    ٢    ٢ړولکدده :ږي. کدده دواړه څنددګ پدده څنددګ يوځدداى ک    ېددپدداتې ک
 ږي.  ېږي او دوه شل کجوړې

ږي ځکه چدې دلتده دملګرتيدا    و صورتونه هم په خپل حا ل پاتې کېددواړو عددونو شکلونه ا
 ږي.  ېوماو ورورولۍ رازپت دى او په هغه بل صورت کې تفوق، تسلط اومحوه کول معل
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( هددر يددو لدده بددل ندده وړاندددې يددا  ۳    ۳( )۲     ۲( )۱   ۱ده ويددل: کدده دوه مسدداوي عددوندده لكدده:)
ر زيدات فدرق   ېوروسته كړو نتيجه يې يوه ده مګرپه دوه متفاوتو عددونو کې تقديم او تاخير ډ

 ر تفاوت راځي.ېراولي اوپه مقدارکې ډ
ږي نده. کده   ېد ږي، مګدر شدل ک  ې( نونس ک٩١ې ليکو )ېکه مونږ  يو او نه يو ځاى کړو او داسې 

ږي او ډيددر زيدداتوالى پکددې ( خبددره سددلوته نددږدې کېدد١٩سددې وليکددو )همدغدده دوه عددوندده دا
 راځي.  

 “څه ليكل يا ليك پوهه„  
 

 شعراوفلسفه
 ځې پورته په هواکې دي څاګانې ښکته په ځمکه کې. ورې
 .ځو کې شته په  ژورو څاګانو کې هم شتهڅه چې په هسکو ورې هغه

 ږي.ېپه دغو اوبو باندې هم هماغه تنده مات
 دلوړ خيا ل او دژورفکر نتېجه يوه ده. 

 ر سرښکته کړه! ېوان کې ډېرلوړ کړه ياپه خپل ګر! ياخپل نظر ډېته
 دشاعر او فيلسوف فرق همدغه دى.
 زه شعر اوفلسفه دغه شان ګڼم .

 “لوړ خيالونه او ژور فكرونه „  
 

 والړې اوبه
 

 ښوده، دلوړو غرونو سره ته وختم. ېسمه او ودانۍ مې پرله ښاره ووتم 
ر ېدې اوپه دې پوه شوم چې مونږ په ډېرې ټيټې ښکارېله هغه ځايه ستاسې لوړې ماڼۍ ډ
 ټيټ محيط او ټيټه هواکې ژوند کوو. 

رلرې څار کوي ځکه ما هم دزمان او ېږي، او نظر ډېرلرې ځايونه ليدل کېدغره له سره ډ
 کې هغه څه لېده چې د کور او کلي خلکو نه شو ليدلى.  مکان په لرې ګوټ 

ېږي مګر همدغه وخت زه وپوهېدم چې فرعون او قارون په کلو اوښارونو کې پيداک
او کليم له کوه طورنه الهام  اخلي. دلمر لومړۍ رڼا  ىى تجلىٰ  په غرونوکې  ځان ښئخدائ
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ه کوي. شپانه غرونو کې وزي او  وروستۍ  وداع هم دغروله څوکوسرېدغرو په څوکوپر
 دي او قصابان په ښارونوکې. 

دبو دا او زردشت نښې نښانې په غرونو کې دي او دفرهاد دعشق داستان دغره ازانګه 
 ده. 

 ده.   ره صافه اوبې دوړوېرې رڼې دي دغرونو هوا ډېرې پاکې او ډېدغرونو او به ډ
رڅه شته ېحاظ هم هلته ډتاسې غرونوته يوازې دکميت په لحاظ مه ګورئ دکيفيت په ل

 چې په سمه کې نه شته . 
که په غرونو کې قيمتي لعلونه شته نو دغرونو ښکلي اوښايسته منظرې هم په ښارونوکې نه 

 ږي. ېپيداک
وه، ماته چاويلي و، سيل مې کا زه غرونو ته دنندارو او تماشو لپاره تللى وم او دوالړو اوبو

لمبل اوملوک به له بدرۍ سره  ه پکې ښاپيريورلوى ډنډ دى چې پخوا بچې هلته يو ډې
 همدغلته کتل. 

ره وخته له فکراو ېرساعت  کښيناستم او تر ډېزه الړم او دغه ډنډمې وليد د ډنډ په غاړه د
 خيا ل سره مشغول وم. 

ې خپل ېدغه لوى ډنډ دصبر اوسکون په مقام کې څه شور او فرياد نه کاوه د حا ل په ژبه 
 ښکاره  کول: عميق احساسات داسې
ږم، زما ليدوته ېره لويه کنده کې ايساريم او دوالړو اوبو په نامه ياډزه د لويو غرونو په ډې
به منظره ويني،  هيڅ ال مبوزن دا جرئت نه کوي چې زما په سر ېخلک راځي او زما مه

دچا بيړۍ نه  ګرزي زما کبان څوک نشي  ېووهي. په ماباند ړوېراودانګي او زما مخ په څپ
نيولى، د هېچا جا ل په ماباندې نه دى لوېدلى، زه دهېچا په واک او اختيار کې نه يم، 
مګر په عين حا ل کې بې واکه اوبې اختياره يم. زما په پښوکې لکه غرونه لوى لوى 

 ې ځاى په ځاى درولى يم. ېزنځيرونه پراته دي او زه 
 شته له ماسره نه شته. هغه آزادي چه له مستو سيندونو او زورورو سيالبونو سره 

 شور او مستي، موج او حرکت نه لرم.  ،زه عمق لرم
، ما ځان ته ديوې چينې او يوه لښتي قدرته مجراپيدا نه کړه ىزما قوت او طاقت ايسارد

ر لوى قوت يم مګر ازاد نه يم، ېاو ددغو ماشومانو  ازادي هم زما په برخه ونه رسيده زه ډ
 او هېڅ رانه جوړنه شوه.  ايساريم ځکه هېڅ نه شم کولى
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نه مې جهان وليده  ،ږي نه رانه برق او  بريښنا پيداشوه نه سمسورباغونهېرېزما عمر عبث ت
او نه جهان وليدم. زه ښارونو او ودانۍ ته ښکته نه شوم ماخپل موج او حرکت ونه ليد او 

کېداى نوسره يوځاى ودم، زه دځان غوندې نورو ډنډېپه کيف ونه پوه ىد شوراو مست
ږي او دواړه له اباسين سره خپل ېشم، مګر د کابل سيند دکونړ له سيند سره يوځاى کن

 موجونه خپل شور او خپله مستي يوځاى کوي. 
اوبه له بل سره نه شي  ىنه لرې ساتي، ځکه ديوه کوه قيد او اسارت عزيزان له عزيز انو

ږي او ديوه ېځې يوله بله ګډېکډېدلى او يو ډنډ بل ډنډ ته الره نه لري مګر داسمان ور
 باغ مرغۍ بل باغ ته ځي. 

زما طبيعي ميل دانه دى چې ځاى په ځاى غلى والړيم او هېڅ حرکت نه کوم زه 
 دسېالبي حرکت او طوفاني  قوت غوښتونکى يم.

 زه بايد دغه سکندري سد مات کړم او ځانته الره پيداکړم. 
ږي او زماله فيضه به ملکونه ه خلک ووېرېص شم، زما له طوفانه بکه زه له دغه قيده خال

 آباد شي. 
 زه به بحر او درياب ته الره پيداکړم اوهلته به بې برخې نه يم. 

 ژبه نه شته.  رڅه شته، مګر دشور او غوغاېزما په زړه کې ډ
 ته زما دحا ل په ژبه پوه شه او زما په حا ل کې عميق فکر وکړه. 

 لت وم لکه صاحب حال په بل حا ل کې وم او دخياهغه وخت چې زه د ډنډ په غاړه ناس
 . ېر او چت وپروازونه ډ

 ر لرې به مې کتل. ېپه دغه وخت کې زه له لوړو خيالونو او ژوروفکرونو سره اشنا شوم او ډ
ر شوراو ېهمدغه وخت ماته دپسرلي زورور بارانو نه راياد شوه چې له دې لوړوغرونو په ډ

 ې  مخه نه شوه نيولى.ا ېو او هېچزور مخ ښکته روان  
رې ځمکې ېې ډو اسماني بريښنا ګانوسره وه ځکه ېځو اېدهغه سېالب تعلق داسمان له ور
 و. الندې کړې او له هره قيده ازاد

دا ډنډ له ټيټ او ژور محيط سره عالقه لري، ځکه ځاى په ځاى والړ دى او عمري قيد 
 روي. ېت

وتي ياست او په اسفل السافلين کې ېه پراى هغو کسانوچې د پوهې او هوښيارۍ عمق ت
ژوند کوئ په دې پوه شئ چې دغه رازلوى ډنډونه دهغه شبنم مقام او منزلت نه شي 
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وزي او سحر دلمر دوړانګو او حرارت سره  ېپيداکولى چې دشپې دګل په نازکوپاڼو پر
 ژي. ېآسمان ته خ

دى چې د پسرلي ېي پوههغه اوبه چې دنورو څاګانو په تل او تور تم کې دي پدې نه ش
 بارانونه اوسېالبونه څنګه دي او څه کوي؟

 ، او د ژورو څاګانو په اوبو کې ددنيا زورورىمضمون دغسې ټيټوته نه شوويل ړدغه  راز لو
 داکولى.بادونه هم موج او حرکت نه شي  پې

 ښه حاکم
 هغه چې نه نفس لري نه نفسي خواهشات.

 ې په زړه کې ډارشته، نه طمع.  نه ئ

 ږي نه دترفيع پروالري.  ېرېنه له موقوفۍ و 

 نه رشوت اخلي نه تنخواه.  

 نه له چاسره عناد لري، نه دچا مراعات کوي.  

 نه دچا مخ ګوري ، نه د چا څټ. 

 ژني نه غريب.ېنه زورور پ

 ې څوک خپل دى او نه پردى.  ېنه 

 نه سفارش مني نه تملق اوري.

 نه چاته خاندي نه چاته وچولى تريووي.  

 ږئ! دا حاکم څوک دى؟ېپوه

 هو! قانون او عدالت.
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 ىژند ګلوېد مولف پ
ع  کښددې  ٩١٩١هدده ش  ٩٢١۸خددان پدده کددڅ کښددې پدده     زيددزعګددل پددا چددا الفددت د لغمددان د   

 دلى دى.ېږېز
پالرئددې ميرسدديد پاچددا اونيکدده ئددې سدديد فقيددر پاچددا دى چدده د نسددب سلسددله ئددې د حضددرت           

 ږي.ېصلى اهلل عليه وسلم ته رسحضرت محمد مصطفى   عبدالقادر جيالنى په واسطه
ده په غيررسمى مدرسو کښدې د ننګرهدار او کابدل لده مشدهور اسدتاذانو څخده دصدرف، نحدو،          

 .ىد ىمنطق، تفسير، حديث، معاني اوبيان کتابونه لوست
 ش کښې د انيس د ورځپاڼى په اداره کښې د کاتب په حيث مقرر شو. ٩١٩١په 
 ترجمې په څانګه کښې په عضويت قبول شو. کښې د انجمن ادبي د تاليف او ٩١٩١په 
 رى جريده هم چلوله.ېره په عضويت د زکښې ئې سربې ٩١٩١په 
 کښې د پښتو ټولنى دصحافت د مديريت معاون شو. ٩١٩١په 
 کښې د پښتو ټولنې د لغاتو او قواعدو د څانګې مديرشو. ٩١٩١په 
 دپښتو مشاورشو. ېکښې د اصالح د ورځپاڼ ٩١٢٩په 

 کال د پښتوټولنى عمومى مبصر او د کابل مجلې چلوونکى شو.په همدغه 
 دې مديرشو.ېکښې د اتحاد مشرقي د جر ٩١٢١په
 كښې د مشرقي د قبائلو عمومي مدير شو.۱۳۲۱په 
دوره پدده وكالددت مدده ( ۱كښددې د جددالل آبدداد د خلقددو لدده خددوا د ملددي شددورىٰ پدده )    ۱۳۲۸پدده 

 .انتخاب شو او په شورى کښې دوهم معين وټاکل شو
 دورې په وکالت ومنل شو.اتمې کښې د لغمان دقرغيو خلقو له خوا د شورى د  ٩١١٩په
 کښې د جالل آباد له خوا د لويې جرګې وکيل شو. ٩١١١په 
 کښې په لومړۍ رتبه د پښتوټولنې رئيس مقررشو. ٩١١١په
کدال تدر آخدره د اولدس د ملدى جريددې د امتيداز         ٩١١٢کال د جوزا له مياشتې د  ٩١١٩د
ر ه زياتدده او تهيدده کولددو کښددې ډېدد ولددنددد و چدده ده پخپلدده دفارسددى او پښددتو مضددامينو پدده ليکخاو

 برخه درلوده.
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 د ده چاپ شوي کتابونه دادي:
څده   -١عدالي افکدار      -١پښتو سندرې   -١ړنه  ېلغوي  څ -١بله  ډيوه   -٢دپسرلى نغمه   -٩

د  -١جلددو کښدې      ۲كلدى پده    پدنځم جلدپښدتو   -١ادبدي بحثونده       -٧ليکل يا ليک پوهده     
 -٩١منطدددق      -٩٢لوړخيالونددده او ژور فکرونددده     -٩٩غدددوره اشدددعار     -٩٩ازادۍ پيغدددام    
 .غوره نثرونه

 :ياو نا چاپ شوي کتابونه ئې داد
دټدولنې علدم    -څه ګورم او څده اورم  -اجتماعى نظريات-نوى سبک-ښه لمسون-نوى څرک
ربيره پدددې ئددې د کابدل پدده سددالنامو )کددالينو( کښددې څددو  سدد -د موفقيددت الر )ترجمدده( -)ترجمده( 

 او څو سالنامې هم د ده په اهتمام چاپ شويدي. يرسالې چاپ شو
کښدې ئدې    ٩١٢٧په مطبوعاتي جوايزوکښې ئې څو ځلده لدومړۍ جدايزې اخيسدتى دى. پده      

دصدارت عظمى له خوا دوهمه درجه تقدير نامه واخستله، د سدتورى دوهمده درجده نشدان     
 لت د دوو دورو نشانونه هم ورکړشويدي.او د وکا

 ليکونکى: محصل
 له اباسين څخه

 الفت
د کابل د سيند په غداړه پده کدوزنى لغمدان کښدې د عزيدز ځدان پده کدڅ کښدې يووړکدوټى کلدى             

. لدږ څده لدرې د لويدو غروندو پده واورو       يې شنه کښتونه او د سيندشدولګرې د ېدى، خوا و شا 
 پټې څوکې ښکاري.
ږى، يوې خوا ته د کونړ ښکلې دره ده چه دکدونړ سديند تدرې پده     ېنه بهدلته دوه مست رودو
 نڅانڅارا اوځي.

د شدرقي افغانسدتان پده دې ښددکلو دروکښدې ځداى پده ځدداى دسديدانو درندې کدورنۍ اوسددي.          
لکه په پسرلى کښې چه پده دې   .پښتانه دوى ته په درنه سترګه ګوري او ))پاچهان(( ئې بولي

ر ېد په درنو کورونو کښې هم کله کله ډ ږى د دغو پاچهانو ېدرو او رغوکښې ښکلى ګالن غوړ
ږي. سديدجمال الددين افغدانى    ېد پوهې خاوندان اوشاعران اوپوهان او سياست وال پيداک

 هم د دغو کونړى پاچهانو څخه و.
ښائي چه څلويښت يا پنځوس کاله دمخه د عزيز ځان په کڅ کښې ديوه پاچا په واړه کهدول  

ې ګل پاچا وباله،دا ګل د فطرت په لمن کښې لدوى  شو او  هغه ې کښې يوښکلى ګل زرغون
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ې وليده او لکه د کابل د سيند د غاړې خاټول د لغمان اوبدو او  ېشو، دطبيعت روزنه اوپالنه 
هوا لوى که،  هغه وخت مدرسه يامکتب نه وو چه دا ګل پاچاسبق پکښې ولولي خو لکده د  

درس واخيسدت اواسدمان اوځمکدې تده دومدره      د فطدرت نده    ېپښدتنو نوروماشدومانو ده يدواځ   
ې زده کدړه چده بدل چدا پده      ېد ې پخپل ژورکاته لڅ کړه او هغه څه ې ځيرشو چه د فطرت اسرار

 مدرسو او پوهنتونو كښې نه وه زده كړى.
ره پخده ده ) االسدماء تندزل مدن السدماء( يعندى نومونده لده         ېد ده چده ډ  ىپخواندو يدوه خبدره کدړ    
 ږي(.ېکږي )ايښودل ېاسمانه راښکته ک

ړيد او په الفدت  ر په ښکال وغوېدا د لغمان د اورشو ښکلى ګل دپښتو ادب په ګلستان کښې ډ
وړ دى  رېد ې مونږ ګل پاچا الفت بولو دا د الفت نوم هدم لده ده سدره ډ   مشهورشو، چه اوس ې

 ې له الفته ډک دى.ځکه چه زړه ې
رين ليکدوال اوشداعر   الفت د پښتو ادب يو ځالند ستورى دى که دپښتوادب ندن ورځ يدو بهتد   

 .يلرى نو هغه به الفت و
ر کتابونه ليکلي دي، کله دکابل او د مشرقى اتحاد مدير وو کله په شورى کښدې وو  ېالفت ډ

ژندو، دى  ېاو اوس دکابل د پښتوټولنې مشر دى خو مونږ د الفت شخصيت پده ندورو صدفاتو پ   
و نثدر او نظدم کښدې ښده     ر دقيدق اوسدترګه ورفندان اوصدنعت کدار دى دالفدت هندر پده پښدت         ېيو ډ

 .د الفت نثر هم شعر دى او نظم ئې هم شعر دى.يښکاري او ځانته يو خاص طرز لر
ډوي ئدې.  نر نازک او واړه دقايق ويني او څرګت چه په نثر څه ليکي نو د فطرت ډېکوم وخ

ګړې په داسې ژبه بيانوي چه ويونکى د ده استدالل پده  ېرې ښېدانسان د اجتماعى ژوند ډ
 قانع کوى.ښه ډول 

ه ټد د الفت په نثر اونظم کښې کوم فلسفي يا تاريخي استدالل نشته مګدر د فطدرت لده هدره ګو    
 .يداسې داليل او براهين راوباسى چه تر هر رنګه منطقي استدالل ښه اوټينګ و

د ده هنر هم دا دى چه ځانته خاصه د استدالل الره لدرى او د ژوندانده عدادي وقدايع هدره      
 .يشعر يوه بهترينه موضوع و يوه د ده لپاره د

و يدو نداظم مرغلدرې    ا ، خلق وائي چده نظدم پيدودل دى   کله کله د الفت نثر تر نظم خوږ وي
مګر زه وينم چه الفت په نثر کښې هم بالکوي او کلده کلده الفداظ هسدې سدره پيدودى        پيودى

 چه تر هر رنګه نظم ښه ښکاري اوغوره وي.
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چدده عددادى شددى تدده ښددکلى رنددګ ورکددولى شددى    د هنددر مددن )فنکددار( مهددارت او کمددال دا دى 
ار ترې تاج محل هم جدوړوى او د پښدتنو غونددې خدړه     مهمدغه ګټى اوخټى دي چه يو مع

 حجره هم.
دغده رنګونده او غدوړ دي چده يدو ندااليق نقداش پدرې هدره تختده او د هدرې ټدانکى پده اړخ يددو              

ي نويدوه ټوټده ئدې پده     ناوړه منظره نقش کوي مګر کله چه د ماهراو با هنر نقاش په قلم کارشد 
 زرو قيمت لرى.

که الفت هغه سدره اودى او ترتيدب ورکئدى     يدا الفاظ او کلمات د شاعر اوليکوال مصالح د
نو  هغه به يوعام نثر يدا نظدم    ياو که د بل چا په قلم وليکل ش يد پښتو ادب يو )شهکار( به و

 وى.
ا چه الفت يدو مداهر اوسدترګه    د الفت په فن باندې څه ليکل هم آسان کار نه دى خو لنډه د
 ګړې وينم.ېور هنرمن )آرتست(  دى چه د ده په هنرکښې دا درې غټې ښ

 .او پيودنده  (ترتيدب )ماتو غوره کول )انتخاب( او بيا د هغو اودنده  ل)جمال(  چه د الفاظو او ک
 .يئې غټې نښانې د (نظم)

ليدل جدوړولى شدى او    دويم: برهان اواستدالل  د فطرت له هره مظهره څخه دى يو منلدى د 
 د ده په نظرکښې د دنيا ټول مظاهر د استدالل لپاره څرګندې نښې دي.

 ى دى.ږګړه ده، دى د مظلومو خواخوېدريم: انتقاد دده د هنر غټه ښ
 ک کښدې کده منظدوم وي کده منثدور اولسدى      د اجتماعي ظلمونو سخت دښدمن دى پخپدل ليد   

 ره دى.ېر تېتجاوزاتو ته ګوته نيسى او د ده قلم پدې خواکښې ډ
 تپدده کوټددو ور ننددوځي د دوى د فالکدد   ومددو او لڅددو لغددړو  لد ظالمددانو اسددرار لڅددوى او د مظ  

اوبدبختۍ حال ګوري اوهغده د اولدس د عبدرت د پداره پده داسدې ژبده بيدانوي کده د چدا زړه           
زه پرې وکړي.د الفت  هيڅ منظدوم يامنثورليدک نشدته چده لده      ېر کلک هم وي بيا به هم اغېډ

تدش وي ځکده ندن د پښدتو ليکوالدو پده ډلده کښدې ))الفدت(( د ټولدو مخکښدې             ګړو ځنىېدغو ښ
 او د ده ليکونه د پښتو ادب شمله ګڼلى شى. يږېاودر

 پاى
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