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بسم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمه
ورېځې پورته په هوا كښې دي ،څاګانې ښكته په زمكه كښې.
هغه څه چه په هسكو وريځو كښې شته په ژورو څاګانو كښې هم شته.په دغو اوبو باندې
هم هماغه تنده ماتېږي.
د لوړ خيال او د ژور فكر نتيجه يوه ده.
ته! يا خپل نظر ډېر لوړ كړه يا پخپل ګرېوان كښې ډېر سر ښكته كړه!
د شاعر او فيلسوف فرق همدغه دى.
زه شعر او فلسفه همدغه شان ګڼم.
((الفت

))
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آزادي
په کوم حق دهوا آزاد مرغان په پنجروکښې اچوئ؟
څه حق لرئ چې دغه آسمانې نغمه وا ل له ګوښهه اهايونو ،لهه چينهو اولښهتيو ،دسهپيدو لهه راها او د ونهو لهه څهان و څخهه
بيلوئ او د ژوند پان ه ترېنه اخلئ.
انسانه ! ته په رښتيا دا ګومان لرې چې لوى خهداى دغهه ښايسهته مخلهوق تهه دا وزرونهه او بڼکهې ددې لپهاره ورکهړي دي
چې ته ېې وشکوې؟
آيا بې له دغه ظلم او ستمه ته ښه ژوند نشې کولى؟
آخر دغو بي ناهو څه کړي دي چې ټول عمربه ستاپه زندان کښې تېروي.
دا څه معلومه ده چې د دغو بې ناه بنديانو سرنوشت زموږله سرنوشت سره نه دى تړلى.
دا چا ته معلومه ده چې ددغو مرغيو آه به دظالمانو حاکمانو په څېر په موږ را ونه ګراي اوموږ به ونه اوروي.
آه  -هېڅوک نه پوهېږي چې په دغه جهان کښې زموږ له کړو نه څه نتيجه والړېږي؟
زموږ له هغو جنايتونو چې په خندا او خوشحالۍ انجام مومي د اسرارو په چارراهۍ کښې څه پيداکېږي.
کله چې دشنه اسمان سپک وزره مرغا ن چې ددې لوېې فضها الوتلهو تهه پيهدا دي پهه پنجروکښهې اېسهاورئ ،هغهه وخهت
چې دآسمان دنېلي درياب ښايسته المبوزن د خپل ظلم په زندان کښې اچوئ دافکرنه کوئ چې يوه ورځ به ددوى په
وينو لړلي نوکان له قفسونو څخه راووزي اوتاسوته به درورسېږي.
ايا تاسو دا فکرنه کوئ چې هر چېرته چې يو بندي دظلم اوستم له السهه فريهاد کهوي خهداى ورتهه پهه رحهم او مهربهانۍ
ګوري؟
دخداى لپاره د شنو فصلونو اوکښتو نوکونجي دغو بنديانو ته وسپارئ.
بلبالن ازاد کړئ مرغۍ خوشې کړئ.
دغه ښکلې پنجرې چې دزينت لپاره ستاسو په کورنو کښې اړېږي په ډېر دقت وګورئ.
دجهان هغه تله چې تاسې ېې نه وينئ دوه پلې لري.
همدغه دقفس نري او زري مزي دي چې دزندانو او جيلو نو تور اهنين سيخونه ترينه جوړېږي.
د اسمانونو ،د چمنونو ،دسيندونو بې ازاره الرويو ته زيان مه رسوئ او ازادۍ ته ېې په احترام وګورئ.
ددغو بېوزلو اوبې ګناهو ازادي مه اېساروئ چې د تقدير اوسرنو شت قاضي او حاکم ستاسو ازادي سلب نه کړى.
هغه چې د ظالمانو له ظلمه فرياد کوي پخپله هم ظلم اوتېرى کوي.
انسانه! ته په رښتيا ازادي غواړې او ازدي دې خوښه ده؟
که دغسې وي نو بيا ولې دغه بندي اود خپل ظلم پټه خوله شاهد پخپل کورکښې ساتې.
ظالمه! ولې فرياد کوې چې په ماباندې ظلم او تېرى کوي.
لږ څه خودغه بيوزلى بندي وګوره چې سيورى ېې په تاباندې پريوتى دى.
دغه قفس ته خو لږ غوندې ايرشه چې ستاپه کورکښې اوړند دى او ته نه پهوهېږې چهې ددې پنجهرې دسهيخونو ترشها
چې اوس په کښې يو بې ګناه مرغه نغمه سرايي کوي ديوه زندان اساس اوبنياد اېښودل کېږى.
(( هوګو))
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اجتماعي عيبونه
هغه څوك چې له ټولو اجتماعي عيبونو يعنې له خو دپرستۍ ،تعصب ،خطا کارۍ او دروغو نهه خهالو وي لهه اجتمها
سره به دومره مخالف وي چې بې له انزوا نه به هېڅکله ژوند و نه کړى شي.
(ګوستا ولوبون)

ګل وېل
ګل بوراته ويل:
زه او ته تقدير يوله بله بېل کړي يو ،زه دلته پاته کېږم م ر ته هرې خواته الوزې او هرلورته تلى شې ،سره لهه دې مااوتها
يوپه بل پورې زړه تړلى او له خلکونه لرې خوا په خوا ژوند کوو.
زه او ته دومره يوبل ته ورته يو چې کله کله دواړو ته ګل وېل کېږي افسوس دى چې ته له نسيم سره پرواز کوې او زه په
زمکه کښې زنداني يم.
ماڅومره ارزو لرله چې له تاسره والوزم اوستاپه مخکې خپله خوشبويي خبره کړم.
م رته دومره لرې اې چې زه درسره مل رتيا نشم کولى.
ته هميشه په ګلونو کښې پرواز کوې زه يوازې د خپل سيورى ننداره کوم چې د لمرله ګرزېدو سره زما شاو خا ګراي.
ته اې اوبيا رااې بيابېرته اې اود بل ااى قصد کوې م ر ماوينې چې هرسهحر پخپهل اهاى ټينهړ والړيهم او اوښهکې
تويوم.
بوراګله! ددې لپاره چې زما اوستا يارانه ټين ه پاته شي ياته ماغوندې خپلې نېلې په زمکه کښې خښې کړه ياماته بڼې او
وزرونه راکړه چې تاغوندې والوزم او له تا سره پروازو کړم؟
( هوګو)

شپږ زره کاله پخوا
شپږ زره کاله کېږي چې سړي دسړو په وژله ل يا دي.
.....آسمان هرکله د زنبق دګلونو او دښايسته مرغيو د االو په صورت خپل استازي رااستوي چې دوى دصلح اومحبت
خواته راوبولي م ر دغه دمينې پيغامونه د خلقو له زړونو څخه دليو نتوب اثرنه وړي.
له ډېر ه وخته دامکې د خلکو زوروره مينه له وژلو او وينو تويولو سره پيداشويده.
ډېره موده کېږي چې دملتونو خوږه او جذابه موسيقي دجنړ او ج ړې ساز او سرود دى.
ډېر وخت دى چې افتخار د ويرو ونکې خپسکې بڼه پيداکړىده چې په ديو هيکله ارابه په الره تېرېهږي او ښهځې ،نهران،
لوى ،واړه له پښو الندى چيتوي.
اوس زموږ سعادت اونيکبختي له ډېرې مشکل پسندۍ نه کار اخلي اوهغهه وخهت ېهې وچهولى غوړيهدلى وى چهې خلهک
ووايي ((اواانونه وژنو)) اوس بايد دسعادت ګټلو لپاره د جنړ نغاره وډ ن ېږي.
هر چېرته د پوالدو برق په چليدو دى ،په هر ااى کښې دبلو لمبو لوګي اولوخړې پورته کېږي.
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هغه خلک چې ډلې ډلې د خلکو د وژلو لپاره د جنړ ميدان ته روان دي د خپلو تورو شپو درواولو لپهاره د توپونهو د
خولو لمبو ته ضرورت لري.
داټو ل کارونه يوازې دقومونو دمشرانو د جاه طلبۍ لپاره دي.
هغوى الپه موږ باندې خاورې نه وي اړولې چې زموږ په قبرنو باندې ددوستۍ معاهدې کوى.
اناوراو مرغان الد جنړ په ميدان کښې زموږ په وينو او هډوکوپسې ګر اې اودغه اقايان ېو له بله سالمونه او احترامونه
مبادله کوي.
زموږ په نننۍ دنياکښې هېڅ ملت نه غواړي چې يو بل ملت خپل ګاونډ وويني.
هغه کسان چې ددوى د حکومت دوام زموږ د حماقت نتيجهه ده ههره ورځ د قههر اوکينهې احسهاس زمهوږ پهه رو کښهې
تقويه کوي او هغه اور ته لمن وهي چې دوى پخپله بل کړى دى....
ښايي چې له يوه سيورى الندې ارام کښيناستل ديوې چينې خوږې او به څښل ،له يوې ګڼې او ګورې ونې الندې لهه
خپلو رؤياسره مشغوال خوند او لذت ولري م ر دنن وراې انسان له دې ټولو خوندو نه زيات خوند د خپلو ورواو په وژله
کښې مومي.
هغه وخت چې سپيدى چوي او د راا پيغام جهان ته راوړى ،هغه وخت چې دسحر مرغه نغمه سهرايي کهوي دغهه ج هړه
مار انسان دوژلو او وينو تويولو په فکر کښې وي.او له کينې نه کاراخلى.
( هوګو)

حضرت محمد (ص)
هغه (و) پوهيده چې دعمر وروستۍ سل ۍ ده او د ژوند راا لکه د مازې ر زېړى لمر درنړ ساعت له سترګو پنا کېږي.
دى به تل په فکر کښې ډوب و او په هېچا به ېې پړه نه اچوله.
چې په الره به روان ؤ ،له هرې خوا سالمونه پرې وېل کيده ،ده به هم هر چاته په مهربانۍ اواب وايه.
په ږيره کښې يې شل ويښتان سپين نه ليدل کيده او زهېر تياېې ورځ په ورځ زياتېده.
کله به چې اوښانو اوبه څښلې دى به ورته ودريده او هغه وراې به ېې په زړه ګراېدې چې ده به دخپل تره او ښان
څرو ل.
هروخت به د خداى په درګاه کښې په زار او نياز مشغول و.
خوراک ېې بېخې لږ و او ډېر اله به ېې په نس پورې تيږې تړلې.
پخپل الس به ېى خپلې ميږې لوشلې ،چې جامې به ېې وشليدې پهه زمکهه بهه کښيتناسهت او خپهل کهالي بهه ېهې پخپلهه
ګنډل.
د اوانۍ قوت ېې نه وپاته ،ډېرو روژو دده بدن کمزورى کړى و .په ډېرو او ږدو وراوکښې به ېې درمضان ټولې روژې
نيولې .د درې شپينو کالو و چې ناڅاپه تبه پرې راغله.
هغه قرآن چې د خداى له لورې پرې ناز ل شوى و ،ټو ل ېې ولوست .داسالم بيرغ ېې سهعيد تهه پهه الس کهې ورکهړ او
هغه ته ېې وويل:
دازما دژوند وروستۍ ورځ ده ته په دې پوه شه چې بې له يوه خدايهه بهل خهداى نشهته ،تهه د هغهه پهه الره کښهې جههاد
وکړه.
دى ډېر آرام معلوميده م ر نظرېى د هغه لوړ پرواز عقاب غوندې و چې د لوړې فضا په ترکولو مجبور شوى وي.
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په دغه ورځ هم د ى د هر وخت په شا ن دلمانځه لپاره مسجد ته راغى اوپه حضرت علي ېې تکيه کهړې وه ،مومنهان او
مسلمانان ورپسې راروا ن وو او په مخکې ېې مقدس بيرغ رپيده.
چې مسجد ته ورسيده رنړ ېې الوتى و او خلکوته ېې وويل:
اى خلکو! که چېرې دپاک خداى (ج) اراده نه واى مابه له يو ړانده اوناپوه نه څه فرق نه درلود.
چا ورته وويل د خداى(ج) رسوله! هر چا چې ستا بلنه د حق په لوري واوريدله ستا پهه خبهرو ېهې بهاور راغهى او پهه ايمهان
مشرف شو .كله چې ته دنيا ته راغلې نو په آسمان كې نوى ستورى ښكاره شو او د كسرى د طاق درې برجونه و نړېدل.
م ر هغه (و) خپلو خبرو ته دوام وركړ او و ېې ويل :اوس زما وروستى ساعت رارسهيدلى دى او د آسهمان پرښهتې زمها پهه
باب كې مجلس لري.
غوږكېږدئ او واورئ ! كه ما ستاسو كوم يوه ته كله كومه بده خبره كړې وي هغه دې پاڅېږي او پخوا له دېنه چې زه له
جهانه الړ شم ما ته دى بېرته راوګراوي او هماغه څه دې را ته و وايي.
كه مې څوك وهلى وي و مې دې وهي كه مې له چانه څهه اخسهتي وي رانهه دې واخلهي ،پهه دغهه وخهت كهې ېهې هغهه
لرګى حاضرينو ته وړاند ې كړ چې د ده په الس كې و ،هلتهه يهوه بهوډۍ ناسهته وه او وړۍ ېهې وريشهلې هغهې چيغهه كهړه
چې اى د خداى رسوله خداى دې له تا سره مل رى وي.
ده (و) بيا و ويل :اى خلكو! په خداى ايمان لرئ او د هغه حضور ته په تعظيم سرونه ټېټوئ ،د ميلمنو پالنه كوئ پرهېز
ګار اوسئ او عدالت وچلوئ.
دغه وخت لږ غوندې غلى او په فكر كښې شو بيا ېې ورو ورو ګامونه واخستل او و ېې ويل :ژوندو خلكو! زه بيا تاسو ټولو
ته وايم چې زما د تللو وخت دى ژر كوئ پخوا تر دې چې زه د اجل پياله نوش كړم زما ګناه چې ما كړى وي را په يهاد
كړئ او هر بد مې چې ستاسو له هر يوه سره كړى وي ،له ما نه انتقام واخلئ.
خلك له ده نه غلي او نيولي په څنړ تېرېدل ،ده د ابوالفداء له څاه نه اوبه را وغوښتلې او مخ و الس ېې و مينځل ،يوه
سړي ترېنه درې درهمه وغوښتل ده سمدالسه وركړه او وېې ويل(( :د حساب فيصله دلته ښه ده نه په قبر كښې)) خلكو په
ډېره مينه په هغسې نظر لكه چې كوتره ېې لري دغه د جالل او عظمت خاوند ته كتل چې ډېهره مهوده د دوئ د ډاډ او
اميد مركز ؤ.
دى (و) خپل كور ته ننووت ډېر خلك د كاله نه د باندې پاتې شوه او ټول شپه ېې په ويښه تيره كړه سحر چې سهپيدې
و چاودې ده و ويل :ابوبكره! زه نور د پاڅيدلو توان نه لرم پاڅيږه ما ته قرآن ولوله په دغه وخت كې د ده كهور بهي بهي
عايشه(رض) د ده تر شا والړه وه.
دى د آيتونو په اوريدلو مشغول ؤ چې حضرت ابوبكر (رض) لوستل ،كله به ېې په ورو ورو شرو شوى آيت تمام كهړ ،پهه
دغه وخت كې نورو ټولو ژړل او چا خپله ژړا نشوه ټين ولى.
نژدې ماښام ؤ چې عزرائيل ( ) د كاله په دروازه كښې ښكاره شو او د ننوتلو اجازه ېې وغوښتله.
د خداى (ج) استازي و ويل :پرې ږدئ چې د ننه راشي ،په دغه وخت كښې هر چا د ده په سترګو كښهې د ده د والدت د
وراې غوندې يو عجيب اليدونكى برق ليده.
عزرائيل ( ) ده ته وويل :د خداى (ج) رسوله ته خداى (ج) خپل حضور ته بللى ېې.
ده و ويل :زه د حق دعوت ته لبيك وايم له دغه وينا سره دى ورېږدې ده او د يهوه آرام نفهس پهه وتلهو د ده شهونډې بېرتهه
پاته شوې او حق ته ېې اان وسپاره.
((هو گو))
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خيال او اميد
د آسمان په لواو كښې كومه يوه ډېره ښه ده؟ زه هر څوك خپلې عقيدې ته پرېږدم او پخپله د آسمان هغې لور تهه پهه زړه
كې ډېر ااى وركوم چې تل په پرواز كښې ده او خيا ل ورته وايي ....دې ښكې جنۍ ډېر ښه هوسونه پخپهل پلهو كښهې
راټول كړيدي.
آسمان خپلې دغې هوسناكې او نياز مينې لور ته اجازه وركړيده چې هر څه ېهې زړه غهواړي هغهه لهه اهان سهره واخلهي.
دې ښايسته او ګاللۍ جنۍ كله د ګلو تاج په سر باندې ايښى د سوسن امسا په الس د ګلو او سنبلو په چمن كښې ګراي
بوراګانو ته د الوتلو لورى او لودن ښيي.
لكه د شاتو مچۍ له ګلونو سره خوله په خوله شي او په شيره ېې اان مړوي.
يو وخت له خورو ورو څڼو سره خپله سپينه بڼه زورورې سهيلۍ تهه سهپاري او پهه دغهه حهين كښهې د سهحر د سهپيدو سهپينه
جامه يا د تورې شپې تور كالي اغوندي او هره ګړۍ د خلكو په نظر كښې بيله جلوه لري.
د لوى خداى دغه ښي ڼه بايد هېڅكله هيره نكړو چې موږ ېې د دغې وفا دارې جهاودانې پېغلهې پهه مل رتيها بهر خهوردار
كړو.
زموږ سرنوشت ېې دد ې له سرنوشت سره په يوه ملکوتي پيوند کلک وتاړه چې په غم او ښادۍ کښې راسره وي.
په دغه ښکلى بخشش بايد ډېر خوشحاله اوسو او دا ښايسته حوره ډېره وستايو.
د زړه په کورکښې دکور د ميرمنې ااى بايد دېته پرېږدو او ډېر پام وکړو چې هغه بد ګذرانه او بدخو يه خواښهې يعنهې
عقل ددې ښکلې نازنينې ناوې زړه ازار نکړي.
او ه يوازې همدغه جنۍ په ما باندې نه ده ګرانه دد ې له خورسره هم زه ډېره ټين ه عالقه لرم.
خورېې له دېنه لږ څه لويه او جدي شانته ده چې ((اميد)) ورته وايي.
څومره به ښه وي چې دغه مهربانه مل رې چې له ډېرې مودې زما د سعادت پان هه ده ترهغهه وختهه راسهره وي چهې زمها
دژوند ډيوه مړه شي او ژوند خاتمه ومومي.
(ګوته)

له مرګه نه ويريږم
له مرګه نه ويريږم ،که څوک راته ووايي چې نن شپه مرې زه به ووايم چې د خداى رضا مې قبوله ده ،م ر خداى دې
نه کا چې څوک راته و وايي ديوه تن ژوند ستا له السه تريخ دى.
((کانت))

د غم خوښي
زما دا خبره بې له پوهانو بل چاته مه کوئ اکه چې ناپو هان بې له ملنډو په نور څه نه پوهېږي
زه غواړم هغه څوک وستايم چې اانته اور لټوي اولکه پتنړ سره اورته اان غوراوي.
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دعشق په شپوکښې چې دژوند نيا ل ي کهر ل کېهږي او د حيهات ډيهوه الس پهه الس ګراهي دسهپينې سهپوږمۍ پهه ليهدلو
ستاپه رو کښې يو مرموز هيجان پيداکېږى ،ته بيا خپل اان دتهورتم پهه زنهدان کښهې بنهدي نهه وينهې اکهه چهې ههر ه
ګړۍ ديوه مقام ارزو درسره وي.
ته بيا داوږدې الرې او دګران سفرله غمه خالصېږي او خپله اروا په بيړه د نور اوصهفا چېنهې تهه اسهتوې چهې دشهوق پهه
لمبه لکه پتنړ اان ستي کړې.
ترڅو چې په دغه نکته پوه نشې ((مړشه چې ژوندى شې)) په دغه تهورتم او تيهاره جههان کښهې بهه لکهه نهوم ورکهى ميلمهه
اوسېږي
(ګوته)

دژوند لوبه
څه موده ما او تا يوله بله زړونه تړلي وو ،اوپه غم اوښادۍ کښې مل ري وو.
په وارو وارو مو دښځې او ميړه لوبه شرو کړه بې له دې نه چې خبره ج ړو او دعووته ووزي.
ډېراله مو يو له بل سره وخندل ،ددوو مينو غوندې مو يو د بل په مخ دمينې السونه راښکل ،شو خي مووکړه ،يوله بله
مو خوله واخستله او خوله مو ورکړه.
په اخرکښې مو د وړو په شان په ان لونو او کښتونوکښې د االداد اوپټپټانې لوبه شرو کهړه او يولهه بلهه داسهې په

شهوو

چې تراوسه مو سره نه دي موندلي.
( هاينه)

پوهه
دپو هې قوت ته وزرونه مه پيداکوئ ،بلکه څه سرپ ورپورې وتړئ.
(بيکن)

هرچا وځورولم
اينو پخپل عشق و اورولم ،اينو په کينه زما زړه ازار کړ.
چا د عشق په زهرو زما ډوډۍ ولړله.
چا زما د شرابو په پياله کښې دکينې زهر توى کړه.
م رله هرچانه هغه چا ډېرواورولم چې نه ېې راسره کينه پيداشوه او نه مينه.
(هاينه)
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زما ترانې
زما ترانې ټولې په ز هرو لړ لې دي.
ولې به نه وي لړلي آيا تا زما دزندګۍ په جام کښې زهر توى نه کړه؟
زما ترانې ټولې په ز هرو لړې دي ،ولې به نه وي لړلې ايا زه پخپل زړه کښې په زر هاو ماران نه لرم؟
آيا له دغو ټو لو مارانو نه عالوه ته زما په زړه کښې ااى نه لرې اى زما دلداره!
(هاينه)

د هوسونومرګ
زما هوسونه مړه شو م ر زه ال ژوند ى يم.
ما خپل زړه له خوږو او خوندورو رؤياؤ څخه وشکاوه او مړنشوم.
اوس ما ته بې له رنځ تېرولو او غم خوړلونه نور څه نه دي پاته.
زماغلى اوچوپ زړه د هميشه لپاره داميدو له تودوالي محروم دى
زما د سرنوشت طوفانونو زما دژوند تر اوتازه ګل مړاوى کړ اوس زه يوازې له نا اميدۍ او افسر ده ګۍ سره مخامخ يم او
د نجات وروستۍ ګړى ته ګورم.
زه هغه و چه پااه يم چې منى اوخزان ېې ليدلى م ر دا ال په لغړ ښاخ پاتې ده اود ساړه ژمي بادونه ېې رېږدوي.
(پوشکين)

د شاعر حال
ترڅو چې د هنر رب النو تازه طعمه ونه غواړي شاعرغلى او ارام دى.
دى هم د نورو غوندې په خوړو او او بو پسې هڅه کوي او د وګړو په شان په ډېرو وړوکارونو باندې بوخت وي.
د ده اسماني سريدنه غلې وي او هېڅ غږ ترېنه نه خېژي.
زړه ېې له غم اورنځه فارغ وي او د ژوند له مبتذلو خوښيوسره ېې تعلق وي.
لنډه داچې د جهان بې هنره خلکو غوندې عادي ژوند لري.
کله چې نا څا په د هنر رب النو د شاعر په زړه کښې څه واچوى رو ېې لکه ګربته چې له درانه خوبه پا څېږي رېږدي
او له دغه احمقانه وخت تېرولو څخه خوابدى کېږى.
د جهان له عادي شور او غوغا څخه تښتي او خپل سر د خلکو نا څيزه بوتانو ته نه ټېټوي ،بلکه پهه ډېهر وقهار او ټېن هار لهه
دغه عالمه کناره کېږي د ډکو سيندونو په موجونو او د ان لوپه شاعرانه زمزمو پسې روانېږي
"
پوشکين"

8

شاعرته
شاعره! د خلکو په ستاينه مه غولېږه! اکه چې دمد او تحسين نغاره ژرغلې کېږي.
داحمقانو او بېشعوره خلکو خندا او وينا ته غوږ مه ږده!
تل غلى جدي او ټينړ اوسه!
ته پادشاه ېې بايد د شاهانو غوندې په انزواکې ژوند وکړې.
ته خپله الره مه پرېږده او هغه ااى ته والړشه چې ستا ازاد طبيعت ېې درښيي.
ته د خپلو هغو اندېښنو او خياالتو محصول چې په تا باندې ډې رقدر لهري خلکهو تهه وړيها ورکهړه او پخپلهه دغهه بخشهش لهه
چانه څه مه غواړه!
اجر او مزدوري مه غواړه اکه چې ستا مکافات بې له تانه بل څوک تا ته نشي دركولى.
ته پخپله د خپل اان قاضي ېې اكه چې هېڅوك ستا په باب كښې تا غوندې سخت ېرنه دى.
اى مشکل پسند هنر منده! آياته پخپل کارپخپله خوښ ېې؟ ايا ستازړه خوشحاله دى؟ که دغسې وي نو بيها څهه پهروا ده
که خلک له تاسره دښمني وکړي او تاته بدووايي.
پرېږده چې احمقان د هغه معبد په غولي کښې الړې توکړى چې په محراب کښې ېې ستا د نبوغ اور لمبې کوي .پرېږده
چې دوى د خپلې بې عقلۍ په وجه ستا د االند مشعل پاېې ولړزوي.
(پوشكين)

ادب او محبت
پام ېې نه و ،ددې په ااى چې په ډېر ادب راته تاسو ووايي په ډېره مينه ېې راته وويل:
((ته)) .په دغه وخت کښې د خوشحالۍ او خوشبختۍ خيا ل زما مضطرب ا وپريشهانه رو ونمانځهه او عاشهقانه مچهې ېهې
ترې واخستله.
زه او س د هغې په مخکې والړيم او يوه شيبه ترېنه سترګې نشم اړولى.
په خوله وايم اى ښکلې پېغلې (تاسو) څومره په ادب ياست م رپه زړه کښې وايم :ته پرما باندې څومره ګرانه ېې.
" پوشکين"

دحقيقت اظهار
که زه د حقيقت په اظهار کښې زيان ووينم پرو انشته خو چې حقيقت زما د چوپوالى په وجه زيان ونه ويني.
" مترلينړ"
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پيغمبر
دمعنى تنده او تلوسه راسره وه.
په چوپه اوغلى بيديا کښهې اللهانده ګراېدم.
هغه پرښته چې شپږ وزرونه لري له پاسه راکوزه شهوه او خپلهې ګهوتې ېهې چهې لهه خهوب اوخيالهه سهپکى وې زماسهترګوته
رانزدې کړې.
ما د وار خطا ګربتې غوندې خپلې سترګې پرانيستې.
د هغې الس زما دغوږونو له څن ه تېرشو زماپه غوږونو کښې ناڅاپه يو مرموز اواز پيداشو.
همدغه وخت ما داسمان د زړه د تپيدو اواز واوريده.
د درياب له موجونوالندې مې د بحري حيواناتو تړ راتړ وليده.
دکورو په بوټوکښې مې د تاک څان ې اوپااې ليدې چې وده کوي او لوېېږي.
پرښته زما شونډوته رانزدې شوه زما هغه ژبه ېې رانه پريکړه چې کارېې نيش وهل و.
بياېې پخپلو السونو چې په وينولړلى وو يوه بله ژبه زما په خوله کښې کښېښوده.
زما په اي ر ېې تېره توره ومنډله زما رپيدونکى زړه ېې راو ايست.
او د اور سواو ونکې لمبه ېې زما په سينه کښې ننويستله.
زه ديوه مړي په شان غلى او بې حرکته دبيابان په ش وکښې پرېوتم .دغه وخت مې ناڅاپه خهدايي غهږ ترغهوږه شهو چهې
ماته ېې ويل:پا څېږه ِ! سترګې وغوړو ه ،د خداى فرمان ته غوږ ونيسه او د اجرا لپاره ېې سمدالسه روان شه له بيابهانو نهو
او دريابونو نه تېرشه پخپلو اورپښتو خبرو د ايمان اور د خلکو په زړوکښې بل کړه!
" پوشکين"

د نيکانو ارمان
د نيکانو لوى ارمان دادى چې دسړو جوړولو په کار کښې برخه ولري که څه هم ددوى کارپ

پاته شهي او څهوک پهرې

پوه نشي.
" پوشکين"

قبراوګل
قبرسره ګل ته ويل:
اى د عا شقانو ګله! هغه د اوښکو څاڅکي چې هره شپه د چرغږ او سحرله سترګوستا په ښکلې بڼه راتوئېږي ته پرې څه
کوې؟
ګل وويل:
او ل راته ووايه ! هغه چې ته ېې هروخت خپلې ګيدې ته ننباسې څه ورسره کوي؟
قبروويل:ګله ! زه له هرې اروا نه چې ماته ېې سپاري پرښته جوړوم او اسمان ته ېې لېږم.
ګل وويل :قبره! زه دغه اوښکې ورو ورو د عطرو اوعسلو په صورت تبديلوم او خلکو ته ېې ورکوم!
" هوګو"
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افتخار
دا طاليي سکه چې د دنيا په بازار کښې د افتخار په نامه چلند لري هېڅ ګڼمه.
هو! زه ورته په کرکه ګورم او له پښو الندې ېې کوم.
هغه چې د خپل هنر مزدوري غواړي دټي

فطر ت خاوند دى.

هغه چې ددغه بازار په سرو او سپينو پسې ليوا ل دى پرېږدئ چې دې بې ارزشه سکې ته الس وغځوي.
داسکه هغه څوک اخلي چې اان خرڅوي.
که ته غواړې چې دغه خلق وپېرې نوراشه دوى ټو ل اانونه خرڅوي.
ته بايد دو ئ ته يو مناسب قيمت وټاکې او خپله اميانۍ وشرن وې.
که داسې ونه کړې نو د دوئ په تقوى اعتراف کوې.
اياته نه پوهېږې چې دوئ ټول دتقوى خاوندان دي.
افتخار او تقوى تل اوږه په اوږه وړاندې اي.
ترڅو چې دنيا شته خلق د تقوى بهاپه افتخار تا ديه کوي.
دافتخار دسکې اواز دى چې دنيا ېې په پښو درولې ده.
ماپرېږدئ چې د جهان دپرهېز ګارانو په مقابل کښې بدمعامله او سم.
پرېږدئ چې زه دافتخار خاوندانو ته هېڅ ښکاره شم.
زه چې اان د دغسې خلکو په مخکې وينم زړه مې له اندازې نه زيات دحقارت تمنا لري.
زه دغه طاليي سکه چې د جهان په بازار کښې رواج لري او دافتخار په نامه يادېږي هېڅ ګڼمه اوپه نفرت ورته ګورم.
زه او س دافتخار او تقوى غوندې وړو څيزونو په مخکې نه يم والړ.
زه دغه وخت له ډېرو لويو حقايقو سره مخامخ يم چې يا بايد غلى اوچوپ پاته شم يا ډېرې لوېې خبرې وکړم.
اى زما پوهې اوهوښيارۍ! راشه هغه څه ووايه چې د نوروپه فکرکښې نه رااي.
"نيچه"

څه غواړم؟
د ډېرو خلکو له پ

رازونو خبرشوم م رله اانه الخبرنه يم.

زما سترګې ماته دومره نزدې دي چې مانشي ليداى.
زما زړه غواړي چې له اانه څه قدر لرې شم او خپله څيره ووينم م ر دومره لرې نه لکه چې له غليم نه لرې يم.
اوس زما ډېرنژدې دوستان هم له مانه ډېر لرې دي.
زه غواړم د دوست او دښمن ترمنځ يوه فاصله ولرم ترڅو چې هغه څه په اان کښې وليدى شم چې په ماکې شته.
اوس پوه شوئ! چې زما زړه څه غواړي؟
" نيچى"
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دبډاى فقر
لس کاله کېږي چې يو څاڅکى باران په ماباندې ونه وريده.
يوه سړه وږمه په ماونه ل يده د مينې او محبت پرخه زما دزړه په کښت پرېنوته اکه چې په دغه امکه هېڅکله بهاران نهه
ورېږي.
زما پو هې! زه اوس تاته مخ اړوم او تاته اسره لرم چې په داسې وچکالۍ کښې ته و چتوب غوره نه کړې.
له تا نه هيله لرم چې زما لپاره رو خوښونکې وږمه ،زه خوشحالوونکې پرخه ،ژوند پالوونکې اورياشې.
پخوا تردې ماوريځو ته ويل چې زما له کو هستا نه لرې شئ.
ماويل :اى تورو وريځو زما له مخې نه لرې شئ چې د رنا پلوشه په ماباندې ډېره پريوزي او مخه مې ښه راا وي.
اوس د هغو وريځوپه الره کښ ې دامونه ږدم چې ګوندې يوه شيبه زما په سرباندې سيورى شي او زما خبرواخلي.
پخواله دېنه په تريخ حقيقت پسې ګراېدم اوس دتصادف څڼو ته الس غځهوم اوغهواړم چهې ميلمهه پهالونکى شهم ،خپلهه
برخه او دخپل وچولي ليک له اانه ونه شړم.
نن زرتشت له خپلې سختي نه الس اخستى دى او لکه تود باد چې کن ل ويلې کوي خپل ماليمت څرګند وي.
تراوسه الپخپل کوهستان کې انتظار کاږي م ر دغره له لوړې څوکې راښکته شويدى.
له هغو کن لونه چې تل ترتله ساړه او تړلي پاته کېږي يو قدم راټي

شويدى ستومانه دى م رخوشحاله معلومېږي.

غلى شه! چې حقيقت لکه ټين ه وريځ زما په سرتېږېږي دوريځې له زړه نه يوغير مريي برق اليدونکى دى.
حقيقت ورو ورو له ډېرو لويو پته پايو او پلو څخه زماپه لورې راښکته کېږي.
راشه! راشه! ګرانه حقيقته.
چوپ شهه! دا زمها حقيقهت دى چهې پهه ايرايهر او خهواږه اضهطراب راتهه ګهوري او کتهل ېهې لکهه دسهتورو کتهل جهذاب
اوشيطنت اميز معلومېږي ته به واېې چې زما د نيکمرغۍ راز ېې پخپهل حهدس مونهدلى دى او پهوه شهويدى چهې نهن
ولې دغره له لوړې څوکې راښکته شوى يم ولې ماليم او ارام يم؟ ته به واېې چې له ليدو اوکتو ېې يهو ګلرن هه ښهامار مها
ته خوله وازه کړي ده.
غلى شه! چې زما حقيقت څه وايي:
افسوس دى ستا په حا ل اى زرتشته! ستا حا ل دهغه چاغوندې دى چې سو چه زرېې خوړلى وي ،اخر بهه سهتا ګيهډه
څيرې کړي او دغه زربه ترېنه وباسي.
زرتشته! ته له اندازې نه زيات بډاى ،له حده زيات د خلکو سترګې بريښوې او په زړونو کښې اانته حسد پيداکوي.
زه د ستا د اليدونکې رااپه مخکى دريداى نشم او سيوري ته پناه وړم اورېږدم.
بډايه! اه والړشه! اه روانېږه اى زرتشته له خپل لمرنه لرې شه! ته غواړى چې له خپلې هغې راا نه چې له تاسره ډېره
زياته ده نورو ته په لپولپو څه ورکړې.
ته په دې نه پو هېږي چې هغه شى چې له تاسره په رښتيا زيات دى پخپله ته ېې.
که غواړې چې چاته څه ورکړې له اانه تېرشه خپل اان ورکړه اى زرتشته!
ته واېې لس کاله کېږي چې يو څاڅکى باران په ماباندې نه دى وريدلى ،يوه سړه وږمه راباندې نه ده ل يدلې ،د مينې
شبنم زماپه زړه نه دى پريوتى.
ته دا اسره لرې چې په مينه درته وګوري اوتاښه وګڼي.
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اياته نه پوهېږې چې ستا د خوشبختۍ پلوشو او حرارت شاوخوا امکه سوزولې ده؟ هغه زمکه چې لهه بارانهه محرومهه
ده له عشقه هم څه برخه نه لري.
اوس ستا ،ستاينه څوک نه کوي ،بلکه ته د خپل دسترخوان دپوټو ټولوونکو ستاېنه کوې.
زه تاپېژنم چې ډېر فقيربډاى ېې.
ستا ډېر شته تاپه عذابوي ،ته خپل اان په ډېره ورکړه سهتومانه کهوې .خپلهې ارامتيها تهه نهه ګهورې ،لهه خپهل اهان سهره
عالقه نه ښېې.
ستا باطن هميشه هماغه شان په شکنجه کښې دى لکه چې په يوانبارکښې له انهدازې او ګنجهايش نهه زيهات غهنم واچهو ل
شي ياپه يو زړه کښې له حده زياته مينه پيداشي .ته خپل اان قربانوې خو څوک ستا ،ستاينه نه کوي!
اى بې پوهې هوښياره! که غواړې چې په نوروګران شې بايد ډېر فقيرشې.
دا خلک له هغه چاسره مينه کوي چې په زحمت کښې وي هغه چاته يوه مړۍ ډوډۍ ورکوي چې وږى وي.
اى زرتشته! که غواړې چې چاته څه ورکړې نو خپل اان ورکړه او له اانه تېرشه!
زما خبره واوره ،زه ستا حقيقت يم!
" نيچه"

هيرول
هغه څوک چې څه نشي هيرولى ښه سړى نه دى.
څو ک چې هميشه د بل دمالمتۍ خاطره له اان سره ساتي دښه زړه خاوند نه دى.
(())...

له هرچانه لرې
رټل او رټل کيده يو هم ښه نه ګڼم او له دواړونه کرکه لرم.
د چا اطاعت نشم کولى اوله چانه اطاعت هم نه غواړم.
هغه چې له اانه نه وېرېږي بل هم نه ويروي.
په نورو باندې هماغه څوک حکومت کولى شي چې نورويروي.
زه به څن ه دغه کارته زړه ښه کړم چې د خپل ژوند په اداره هم نه يم خوښ.
زه غواړم چې د ان له يا د سيند حيواناتو غوندې يوه شيبه اان هېرکړم چېرته يوازې کښېنم.
له خپلو لرې اوږدو رؤياو سره مشغول شم.
خپل اان له ډېر لرې اايه دلته راوبولم.
له اانه زړه وشکوم اوبې له اانه له بل چاسره څه مشغوال و نه لرم.
"نيچى"

د شاعر خوشبختي
دکلي رونق اوښتى دى ،دخزان سيلۍ ټوله ښکال له اان سره وړيده ،م رشاعر د تېرو په ياد خپل غم سپکوي.
دى فکر کوي چې له داسې بدايعو نه يوه ښکلې تابلو جوړه کړې چې هېڅ خارجي وجودنه لري.

13
دى په رښتيا ډېر خوشبخت دى چې برباد شوى ښايست د خپل خيا ل په دام کښې نيولى اوساتلى شي.
" ايشندرف"

تسلي
دژوند پااه زېړه ده ،اوس تا تورو خاوروته سپاري اى دخاورو اوالده!
م ر غم مه کوه! ستاله خاورو نه به يو داسې نيال ۍ زرغون شي چې هرکا ل به نوي ګلونه نيسي او هرپسهرلى بهه سهتا پهه
يادو عطر افشاني کوي.
" روکرت"

هابيل اوقابيل
دقابيل نسله! تهه ارام ويهده شهه! ښهه خهوره او ښهه څکهه ،تهل مهوړ او خوشهحاله اوسهه! اکهه چهې ژونهد تاتهه پهه ډېهره مينهه
خاندي.
م رته اى د هابيل نسله! ټو ل عمرپه خوارۍ او بدبختۍ کښې غوټه اوسه او په زحمت مړشه!
دقابيل اوالده! ډېر خوشحاله او سه اکه چې اسمان تاته په ډېرښه نظرکتلى دى اوته ېې خوښ کړى ېې.
د هابيل اوالده! ته همدغسې په غمونو ،زحمتونو اوسختيو کښې تل ترتله ژوند کوه!
دقابيل زوزاده! خانده اوخوشحالېږه اکه چې ستا کښت ډېرښه راغلى اوستا رمې کا ل په کا ل زياتېږي.
م رته اى دهابيل زوزاده ! همدغه شان په لوږه شپې سبا کوه اوفرياد کوه.
دقابيل بچيو! تاسې تودو نغريهو تهه نهزدې کښهېنئ او اانونهه تهاوده کهړئ م هر تاسهې اى دهابيهل بچيهانو لکهه ګيهدړان پهه
سمڅو او غارونو کښې له سړونه ورېږدئ او ورپېږئ.
دقابيل نمسيو! تاسو معاشقه وکړئ! او څن ه چې ستاسو سره اوسپين زياتېږي خپهل ټبهر ههم زيهات کهړئ او هرکها ل نهوي
اوالدونه راوړئ.
م ر تاسو اى د هابيل نمسيانو خپله اشتها وسېځئ او له خپلې کمبلې نه هېڅکله پښې مه باسئ!
دقابيل ټبړه! ته د ان لوونو د حشراتو غوندې تل خوره او غتېږه!
م رته د هابيل ټبره! له خپلو اوالدونو سره په الرو اوکو څوکښې سر ګردانه ګراه!
اه دقابيل نسله ! که ته مړ هم شې ستاپه غوښو او هډوکو به امکه تيهاره شهي اوکښهت بهه ېهې ډېرښهه راشهي م رتهه اى د
هابيل نسله! په ژوند هم څه حاصل نه لرې او هېڅ الس ته نه دراي.
م ر ګوره! اى دقابيل نسله! سهره لهه دغهو ټهو لوشهيانو يهو لهوى شهرم ههم سهتا پهه برخهه رسهيدلى دى هغهه دا چهې سهتا پهه
حکومت کښې ((پاله او کرکۍ دسرنيزې په مقابل کښې مغلوبه ده)).
ته! اى دهابيل نسله دا امکه پرېږده او اسمان ته وخېژه اکه چې امکه ېې ستا لپاره نه ده پيداکړى.
" بودلر"
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سخاوت
سخاوت دانه دى چې سړى چاته ډېرڅه ورکوي بلكه په ااى وركړه سخاوت دى.
"الربروير"

بې اسرې
يتيم هلک وم ،ددنيا له شتو نه مې دوه راې سترګې درلودې چې دزړه آرامتياپکې ليدل کيده.
زه په ډېر اميد د لويو ښارونو خلکوته ورغلم م ردوئ ماته څه اعتنا و نه کړه اکه چې دوى ته ډېر زرنړ ښکاره نشوم.
شل کلن وم چې يوپ

اور زما په زړه کښې بل شو او يو نا څاپه راتهه ټهولې ښهځې ښهکلې او ښايسهته ښهکاره شهوې زه پهه

ټولو مين شوم م رپه دوئ کښې يوه هم په مامېنه نه شوه او يوې ته هم زه ښكلې ښهکاره نشهوم ،کهه څهه ههم مها وطهن او
پادشاه نه درلود م ر بيا هم د جنړ ميدان ته ورغلم چې مړشم خو مرګ قبول نه کړم.
زه اوس نه پوهېږم چې دلته څه کار لرم او د څه لپاره يم؟ ماته دانه ده معلومه چې دنيا ته پخوا لهه وختهه راغلهى يهم او
که وخت رانه تېرشوى دى.
"ورلن "

خلک اوشاعر
يوه ورځ هغه لوى اوپراخه ميدان هغه لوړ او او چت غره ته وويل:
ستا په وچولي کښې دژوند نخښه هېڅ نشته ،ستا پرمخ باندې هميشه دسيليو او بادونو څپېړې ل ېږي.
په همدغه وخت کښې د اولس خلکو شاعرته وويل :ستا سر وکار تل له خيا ل او اندېښهنو سهره دى اوسهتا وجهود ههېڅ نهه
دى په کار.
سن ين غره په اواب كښې و ويل:
زه يم چې ستاله سينې نه هر راز بوټې راکاږم .دغرمې سواوونکې تهو دوخهه پخپهل سهاړه دم بانهدې سهړومه ،د طوفهاني
وريځو مخه نيسم .پخپلو ګوتو د واورو بڅري جوړوم اوذ خيزه کهوم ېهې زمالهه سهينې څخهه داوبهو لښهتي روانېهږي اوتاتهه
دژوند پيغام دروړي.
شاعر هم خلکوته وويل :پرېږدئ چې زه سر په زن انه کښېږدم او فکروکړم ايها تاسهو نهه وينهئ چهې زمها د زړه لهه چينهې نهه
ډېرې خوږې او به راخوټېږي چې دبشر تنده ماتوي.
" ګويته"

انسان
هميشه ويريدل ،په هروخهت کښهې هيلهه او اسهره لهر ل ،هرکلهه دپخوانيهو خهاطراتو يادونهه ،دايمهي شهکايتونه ،مسلسهله
ناراضي ،د دروغو په لذت پسې افسهوس او ارمهان ،پهه حقيقهت پسهې هېڅکلهه نهه ګراېهدل ،خپهل اهان لهه خپهل اصهلي
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قيمت نه کلهه زيهات او کلهه کهم ګڼهل ،يهوازې پهه غهم او محنهت کښهې اهان پېژندنهه ،او د ګورپهه غهاړه دژوندپهه ماهيهت
پوهېدل.
دا دى د انسان حقيقت يا لږ تر لږه زما مفهوم او معنى .سره له دغو ټولو خبهرو زه پخپهل ژوندکښهې يهو حقيقهي افتخهار لهرم
هغه دا چې ددروغو په شهرت پسې هېڅکله نه يم ګراېدلى.
هېڅکله مې بې دعشق له درشله بل شي ته سرنه دى ټي

کړى .زه عشق هميشه له اانه لرې کړى او بيل کړى يهم او د

ښه نامه تنده ېې په ماکې پيداکړيده م ر عشق او افتخار يوه هم تراوسه پورې بې دزړه له غمه نور څه نه دي راکړي.
" الفيري"

په انګلستان کې
دغم داستان بيانو ل او داسې څوک لر ل چې په دغه داستان پوه شي اوخپل پ

غمونه پهه کښهې ووينهي دغمجهن زړه

لپاره ډېره ښه تسلى ده.
يو وخت دغه تسلي زماپه برخه رسيدلې وه م ر کله چې ما دان لستان په خاوره کښې قدم کېښوده .هغه وخهت چهې مهاد
دې ااى خلک وليدل چې ډېرو ټېن و او تورو و ريځو د دوئ له نظره شين اسمان پ

کړيهدى نهوزه لهه دغهې تسهلى نهه

محروم شوم دلته هېڅوک نشته چې دزړه په ژبه پوه شي.
اوه! دا ساړه خلک دايخ زړونه چې د خداى له نامه نه هم غافل پاته دي بې له طالؤ څخه بل خداى نه پېژني او بې له
پيسو نه بل شي ته په تقدس نه دي قايل.
کشکې زما دزړه اهونه دومره پورته الړشي چې د الپ دکوهستان لمنوته ورسېږي ښايي چې هلته داسهې خلهک ومهومي
چې دعاشقانو د زړه په غمونو او رازو پو هېږي.
" الفيرى "

غويى
اى دفصلونو او کښتونو پالونکيه!
اى وفادار خدمت اره! ته د ډېرلوى او ارام قوت ښکارندوى ېې.
زه له تاسره ډېره مينه لرم ته په ماباندې ډېرګران ېې.
له تاسره دصلح غوښتلو اوعزة النفس رو موجوده ده.
ته لکه يوه خاموشه مجسمه خپلې کرونهدې تهه ګهورې اوددې لپهاره چهې دفهداکارۍ وظيفهه ترسهره کهړې پخپلهه خوښهه
درانه جغ ته سرټيټوي.
ته دانسان په خدمت کښې دموقر فرمان بردار په ډو ل خپل عمر تيروې .هروخت چې هغهه تهاوهي او ژوبلهوي دې تهه
ورته سرراګراوې اوپه صبر او تحمل ورته غلى او ارام ګورې.
ته پوهېږي چې د جهان ودانو ل ستا وظيفه ده.
ته دانسان دتېري په مقابل کښې څه نه واېې اوشکايت ستا عادت نه دى.
ته سرکشي او نافر ماني نه کوې م ر زه ستا د درد مند رو اواز او روم چې دبخار په ډو ل اسمان ته خېژي.
زه ستا د درد خفيفه ناله اورم چې داسماني سرود او د فداکارۍ دسرود په شان په دغه فضا کښې خپرېږي.
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ستا حقيقت په دغه شنه او غلي کښت کښې ااى لري.
زه تا په همدغه هنداره کښې وينم اى و فادار خدمت اره!
" کاردوچې"

دټاګور نغمې
()١
هغه ماشوم چې ډېرې ښايسته شاهانه جامې اغوستي دي او د جواهرو قيمتي اميل ېې پهه غهاړه دى ډېرښهکلى ښهکاري
م ر د نورو ماشومانو غوندې معصومانه لوبې نشي کولى او هغه خوشحالي ده هيره کړي ده.
دى چې هرقدم اخلي دا ښايسته جامې ېې په پښوکښې نښلي.
له ده سره تل دغه ډارمل رى دى چې کالي ېې په خاورو نشي اکه له نورونه ليرې ليرې ګراي اويوازې معلومېږي.
دده حرکت ازاد نه دى اوله خاورونه ډېره ډډه کوي.
دماشوم مورې! دماشوم دغه راز پاک ساتل چې دغومره قيداو تکليف ورسره وي ماشوم ته زيان رسوي او له ډېرڅه ېهې
محروموي.
همدغه شى دى نه پرېږدي چې دژوند په صحنه او د انسانانو په ډله کښې داخل شي.
()٢
چېرته چې زړونه له ډار او ويرې څخه په امن کښې دي او سرونه هر ااى ته هسکېدلى شي.
چېرته چې علم اوفکر ازاد دى.
چې رته چې دغه لوى جهان په وړو وړو فکرونو نه کوچنى کېږي.
چېرته چې کلمات د حقيقت او راستۍ له کومي څخه راوزي
چېرته چې بې نتيجې کوښښونه الس غځوي اومطلب ته رسېږي.
هلته چې دکار اوعمل السونه نه دي تړلي.
هلته چې داستدالل دچينې راې اوبه دعنعناتو وچ ان له ته الره نه لري.
هلته چې ذ هنونه او دماغونه نشو ونما کوي.
لويه خدايه! ته ماپه دغسې فردوس او ازاد جهان کښې له خو به را ويښ کړه.
()٣
لويه خدايه! زما مناجات دادى.
د افالس نيلې زما د زړه نه وشکوه او لرې ېې وغوراوه.
ماته توفيق راکړه چې خپلې خوښۍ اومصبيتونه په آسانۍ وزغملۍ شم.
توفيق راکړه چې غريب او بينوا له نظره ونه غوراوم ،اود ډېر بې باکه قوت په مخکښې هم سر ټي

نه کړم.

زه دا توان غواړم چې ددنيا له خسيسو شيانونه اان وژغورم او خپل قوت خپله مينه ستا خوښې ته وسپارم.
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()۴
بس همدغو مره ارزو راته پرېږده چې هر لورته تاپرې وليداى شم.
په هر څه کښې تاووينم او بيله تانه بل چاته خپله مينه وړاندې نه کړم.
هو! زه همدغو مره ارزو غواړم چې يوازې له تاسر ه زما تعلق وساتي نور څه نه غواړم ايکې يوه زوالنه غواړم چې ما سهتا
د رضا پابند کړي .او په دغه نيم ړي ژوند کښې زماسرو کارله تاسره وي.
دا زوالنه دمينې او محبت زو النه ده.
هغه چې له ماسره مينه لري غواړي چې له هرې خوانه زما مخه اانته راوګراوي.
ايا ستا محبت له ماسره دغه راز نه دى؟
ته پو هېږې چې ستا مينه له ماسره ډېر ه زياته ده م ر بيا دې هم زه ازاد پرې ايښى يم.
زما دوستان ما اکه يوازې نه پرېږدي چې زه دوئ هېرنه کړم.
ډېرې وراې وشوې م ر مايو ال هم ته پخپلو سترګو و نه ليدې.
که څه هم ماستا نمانځه په ااى نکړه او پخپل زړه کښې مې تاته مناسب ااى جوړنه کهړى شهو م هر بيهاهم سهتا مينهې تهه
انتظار لري.

شاعر او پرښته
شاعر :داسمان پرښتې! که زما دسترګو يوه اوښکه او زمها د شهونډو يهوه بوسهه سهتا لپهاره کهافي وي زه دا دواړه لهه تانهه نهه
درېغوم.
دا ددې لپاره چې که ته بېرته اسمان ته وخې ژې چې زما دعشق ياد ګار درسره وي م رله مانه دا اميدمه کوه چې زه د
هيلې او اسرې لپاره يا د افتخار اوسعادت لپاره حتى چې درنځ اوغم لپاره کومه نغمه سازه کړم.
زه غواړم چې خپله ژبه غلې وساتم او د زړه خبرې واورم.
پرښته :شاعره! دا څه واېې؟ زه خو دخزان سيلۍ نه يم چې اوښکې خپلهه غهذاو ګهڼم اودغهه دغهم اوالد داوبهو څهاڅکى
وبولم.
هغه بوسه چې ته ېې ستاېې له تانه نه غواړم اکه چې د بوسې درکولو لپاره زه تاته راغلې يم او غواړم چې ستا دو جود
له کښت نه بيحاصله ګياه لرې کړم چې هغه دسستۍ او تنبلۍ بوټى دى او د زړه غم نه دى.
ستاغم يوازې په خداى پورې تعلق لري.
که ستا غم هرڅومره زيات وي ته د خپل زړه دغه مقدس زخهم همدغسهې پرېهږده .پټهۍ او ملههم پهرې هېڅکلهه مهه ږده.
اکه چې دبشر دلو يوالي لپاره لوى لوى غمونه په کاردي اوبل هېڅ شى ېې دغومره نشي لويولى.
شاعره! ته دا ګومان مه کوه چې دغم دښکال ادارک ته خاموشي ضرورده اکه چې له ټولو نهه ښهكلې نغمهه هماغهه ده
چې ډېره نا اميدي په كښې وي.
دزړو شاعرانو جاويدانه اوازونه زما په ياد دي چې بوده او تنسته ېې له اوښ و او اهونو څخه اوبدلې ده.
ماهيخور مرغه ستړى اوستومانه دماښهام پهه تيهاره کښهې خپهل ان لهه او اهالې تهه راشهي او خپهل بچهي وږي ووينهې چهې
دساحل له څنډې ورته رامنهډې ووههي او خهولې ېهې د طعمهې لپهاره وازې نيهولې وي نهو دى پهه يهوه لويهه تېهږه کښهېني
اواسمان ته په ډېر حسرت ګوري.
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دى پوهېږي چې بيهوده ېې دبيحاصله ساحل او خاموش درياب په سرباندې دطعمې لپاره پرواز کړى او ههېڅ ېهې نهه
دي موندلي.
سره له دې بياهم دى تش الس نه دى راغلى او خپل خونين زړه ورسره شته چې خپلو بچيوته ېې اخرينه طعمه کړي.
دامرغه غلى او ارام په ګټه پريوزي او خپل څيرې اي ر خپلو وږو بچيانو ته وړاندې کهوي پهه دغهه وخهت کښهې ېهې لهه
څن ه وينې بهېږي او دى دمينې په ميومست په امکه پريوزي.
په دې فدا کارۍ کښې کله دتدريجي مرګ له شکنجې الندې ستړى شي او ويره ورته پيداشي چې دژوند اخهرين رمهق
له السه ورنه کړي نو اکه نيم ژواندى راپورته شي او خپهل وزرونهه و څنهډې پهه دغهه وخهت کښهې چهې دشهپې وروسهتۍ
شومه وي دودا

يو داسې مرګانى فرياد له زړه راو باسي چې دريايي مرغان له ساحله تښتي اوهغه مسافر چې دسيند په

غاړه تېرېږي له وحشته رېږدي او خداى ته اان سپاري.
شاعره! ته په دې پوه شه چهې دټولهو حقيقهي شهاعرانو سرنوشهت همدغهه دى چهې دمهاهيخور مرغهه پهه شهان دخپهل زړه
دوينو دسترخان خپور کړي او خلک په دغه دسترخان ميلمانه او خوشحاله کړي.
کله چې شاعران له خاورو شوو اسهرو ،لهه رنځونهو او غمونهو ،لهه عشهق او نها اميهدۍ نهه حکايهت کهوي ددوى خبهرې کهه
هرڅومره ښکلې وي بيا هم له زړونو نه غم نه وړي.
د شاعر خبره لکه تيره توره داسې ده چې په هواکښې حرکت کوي او يوه االنهده حلقهه تشهکيلوي م رپهه څوکهه کښهې
ېې هميشه دوينو څا څکي ليده شي.
"الفرد دوموسه "

غم اوخوشحالي
خوشحالي هغه غم دى چې پلو ې له مخه لرې شوى دى.
هغه چينه چې ستاسې خوښۍ او خوشحالۍ ترېنه راخوټېږي په حقيقت کښې ستاسوله اوښکونه ډکه ده.
هههر څههومره چههې دغههم شههوکارې ستاسههو د وجههود لوښههۍ وګههروي او ژور اههاى پ هه کښههې جههوړ کههړي هغههومره پ هه کښههې
دخوشحالۍ لپاره ډېر ااى پيداکېږي.
اياستاسو دغه کنډو ل چې له شرابونه ډک دى دکال ل په داش کښې په اورباندې نه و ايښى؟
آيا دغه د دروى شپيلۍ چې په اوازېې ستاسې رو خوشحالېږي په تيره تيغ غوڅه شوې او جوړه شوې نه ده؟
کله چې پخپل زړه کښې خوشحالي وينئ که خپل زړه وګورئ دا به درته څرګنده شي چهې هماغهه څيهز چهې تاسهو ېهې
غمجن کړي ياست تاسې خوشحا له کوي.
کله چې ستاسو په زړه کښې غم پيداشي که پخپل زړه کښې سترګې وغړوئ په دې به پوه شئ چهې د هماغهه شهي لپهاره
اوښکې تويوئ چې تاسې ېې خوشحاله کړي ياست.
اينې خوشحالي لويه ګڼي او غم وړوکې ،اينې غم لهوى ګڼهي او خوشهحالئ تهه پهه کمهه سهترګه ګهوري ،زه وايهم دواړه
يوله بله بيل نه دي او دواړه يو ااى رااي کله يوله تاسوسره مخامخ کښېني هغه بل ستاسو په بستر کښې ويده وي.
تاسې لکه دترازو شاهين دغم او خوشحالۍ تر مينځ واقع ياست کله چې دتلې پلې تشې وي تاسو غلي ياست.
کله چې زرګر په تاسو باندې خپل زرتلي نو دغم يا خوشحالۍ پله درنېږي او سپکېږي.
" خليل جبران"
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پارلمان
پار لمان ددولت زړه دى او د حکومت مثا ل لري چې په ټولو غړو ېې فرمان چلېږي.
که دماغ له کاره ولوېږي سړى ژوند کولى شي لکه ليونيان او احمقان چهې ژونهدي دي .م هر کهه زړه کهارو نهه کهړى شهي
ژوند ختمېږي.
" روسو"

ژوند
دامه وايه چې ژوند يو دايمي بزم دى اکه چې دا خبره احمقان کوي.
داهم مه وايه چې ژوند تل ترتله مصيبت دى اکه دا د بې زړه او ضعيفو خلکو خبره ده.
لکه چې د ونو شنې څان ې په پسرلي کښې له خوشحالۍ زېږدي خانده!
لکه چې دسيند موجونه په لويو ګټول ېږي او فرياد کوي ژاړه!
د جهان ټو ل خوندونه وڅکه اوټو ل دردونه وزغمه بياووايه هرڅه چې دي ډېر دي م رله خوب او خيا ل سره شباهت
لرې.
" پاديامانتوپولس"

قوت اوجرئت
دسيند په اوبوکښې مخ پورته تړ قوت اوجرئت غواړي او داوبو له جريان سره موافق تړ مړه کبان هم کولى شي.
" اسما يلز"

تاريخ
هغه چاته لوى او واړه څه فرق نه لري چې هرڅه ده پيداکړي دي او دټولو خالق دى.
هرچېرته چې هغه شته هرڅه شته او هېڅ ااى نشته چې هغه په کښې نشته.
زه له دومره کوچنيتوب سره چې هېڅ نه يم هرڅه يمه.
اکه چې د امکې ،دستورو او د شمسي کا ل اوالديم.
زه له هغې خاورې پيدايم چې دقيصر الس ،دافالطون ماغزه ،دمسيح زړه او د شکسپير نبوغ ېې په ذراتو کښې ګډ دى.
" امرسن"

لوړه پايه
په دغه جهان کښې د هرچا د لوړيدو لپاره يوه پله او پايه په کار ده چې هغه درد او الم دى.
" اناتول فرانس "
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بدبختي
بدبختي ده چې عقل اوپوهه تربيه کوي.
" هوګو"

عقل
که غواړې چې دعقل په زيان او ضرر پوه شې دا ومنې چې عقل هغه قوتونهه پهه سهړي کښهې وژنهي چهې ژونهد پهرې والړ
دى.
ژوندون په عقل او اراده والړ دى.
غوښتنه او اراده د هر پيشرفت اصل او اساس دى.
څومره چې عقل زياتېږي هغومره اراده ضعيفه کېږي.
که انسان په هرڅه پوه شې يقين وکړه چې بيا به هېڅ نه غواړي او هېڅ ارزو به ورسره نه وي يعنې اراده به نه لري.
عمل له ارادې څخه پيداکېږي او اراده له ارزو څخه.
دا دواړه له هغه شي سره نه يوااى کېږي چې دحکيمانو او فيلسوفانو په برخه رسيدلي دي يعنې تردد اوتامل.
زه ډېرې پوهې له ژوند څخه عاجز کړي يم.
ناپليون ،سزار او ددوئ امثا ل هغه کسان نه وو چې ډېرفکر کوي اکه ېې هغه څه وکړى شو چې زړه ېې غوښتل.
" اناتول فرانس "

ترقي او تکامل
زه په دې عقيده يم چې د بشرتکامل به ډېر انډ انجام مومي.
ددنيا سير ډېر بطي دى د بشر نبوغ په تقليد کښې دى او د ابتکار خونده ېې نشته.
لکه چې په فزيک کښې دثقل قهانون مهو جهود دى چهې زمهوږ تعلهق د امکهې لهه زړې کهرې سهره سهاتي پهه روان شناسهۍ
کښې هم دغه قانون وجود لري او زموږ دلچسپي له زاړه جهان سره ټين وي.
ګويټي هم ويلي دي چې خلق ال داصلي ګناه د اتمى برخي په اخترا نه دي بريالي شوي.
" اناتو ل فرانس "

دژوند ضروري شرط
ناپوهي يوازې دنيکبختۍ الزمي شرط نه دى ،دژوند ضروري شرط هم دى.
که موږ په هر څه پوه شو يوساعت هم دژوند تحمل نشو کولى.
هغه احساسات چې ژوند موږ ته ښه ښهکاره کهوي يها ژونهد راتهه د تحمهل وړښهيي لهه دروغهو څخهه زېهږي او پهه مهو هومهاتو
باندې تغذيه کېږي.
" اناتول فرانس "
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علم او اخالق
له علم څخه ديوې اخالقي نتيجې اميد لر ل ډېره لويه اشتباه ده.
درې سوه کاله پخوا خلک په دې عقيده وو ،چې امکه دخلقت او پيداکيدو مرکز دى .او نن موږ پوهېږو چې د لمريو ه
منجمده ټوټه ده.
اوس پوهېږو چې دستورو په سطحه کښې څه ګازونه سواي.
په دى هم پوه شوي يو چې دغه جهان چې موږ په کښې د ګرد اوغبار يوې ذرې غوندي يو تل دجوړولو او ورانهو لوپهه
حا ل کښې دى.
موږ ته دامعلومه شوه چې پرله پسې اينې ستوري پيداکېږي او اينې له مينځهه اهي .م هر دغهو خهارق العهاده اکتشهافاتو
زموږپه اخالقو کښې څه تغير رانووست.
ايا نن ميندې له خپلو بچيانو سره له پخوانه زياته مينه لري؟
يا دغه مينه له پخوانه کمه شوي ده؟ ايا اوس دښکالپه احساس کښې له پخوا نه څه زيادت يانقصان راغلى دى؟
ايا نن د زړورو قهرمانو په زړه کښې له پخوا نه څه فرق ليدل کېږي؟
امکه لويه وي او که کوچنۍ وي د بشر په حا ل کښې څه تغير نه راولي ،زمکه لويه ده په دې شرط چهې غهم او رنهځ پهه
کښې وي او عشق موجود وي.
غم اوعشق دغير فاني ښکال جاويداني مرکزونه دي.
غم داسې نعمت دى چې قيمت نه لري.
هغه ښي ڼې چې په اان کښې وينو او هغه څه چې ژوند زموږ په نظرکښې ښه ښکاره کهوي د همهدې لهوى نعمهت اغيهزه
ده.
زمونږ ترحم ،شجاعت شهامت ،او نورټو ل فضايل اوملکات دهمدغه شي مرهون دي.
اخالق طبيعتاًپه احساساتو باندې تکيه لري اوبس.
" انا تول افرانس "

فکراو احساسات
تاسې واياست چې دټولو مصبيتونو اوبد بختيو علت زموږ فکردى ،که غواړئ چې دفکر پهه نحوسهت قايهل شهئ بايهد پهه
قدرت او عظمت کښې ېې ډېره مبالغه وکړئ م رپه دې خبره بايد پوه شئ چې فکر په احساسهاتو اوغرايهزو بانهدې ډېرلهږ
تسلط لري.
هغه خلک چې د فکر له تاثير الندې ډېرزيات راغلي دي هغوئ هم د نوروپه شان متکبر شهواني اوبخيالن دي.
چېرته چې تمدن ډېر وړاندې تللى هلته هم هغه کارونه ډېرلږدي چې په فلسفي اصولو اجرا کېږي.
موږ دغرايزو او احساسهاتو پهه مقابهل کښهې دومهره ضهعيت او ذليهل يهو چهې زه هې څکلهه يهو داسهې شهعوري حالهت تهه نشهم
قايليدلى چې له طبيعي حالت سره مخالف وي.
" اناتول فرانس "
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تمسخراو ترحم
هرڅومره چې د انسان په ژوندانه کښې ډېرفکر کوم هغو مره راسره داعقيده ټېن ېږي چې بايهد د بنيهادم داعمهالو شهاهد
او قاضي تمسخر او ترحم وي.
دادوه ښه مشاوران يوپخپله خندا ژوند زموږپه نظرکښې محبوب کوي او بل پخپله ژړا ژوند راته مقدس ښکاره کوي.
هغه تمسخر چې زه ېې لرم بې رحمه نه دى ،په عشق اوښکال باندې ملنډې نه وهي ،بلکه ډېرماليم او نيکو کاردى.
د ده په خندا قهر سړېږي او موږته داښيي چې بايد د اشرارو او احمقانو په مقابل کښې له تمسخر نه کارواخلو.
که دا حس له موږ سره نه وي نو زموږ په زړه کښې هرګوره نفرت پيداکېږي.
" اناتول فرانس "

دخلکو انتظار
خلک هر وخت په اجتماعي چاروکښې ډېرو لويو تغير اتوته انتظار لري.
دا هغه دايمي اشتباه ده چې دغيب ويلو له رو نه ېې نشات کړى دى.
زه دا منم چې ژوند په رښتيا بې ثباته دى او ژوندي شيان تل تغيرکوي م ر داتغير محسوس نه دى.
د دنيا هره ترقي ډېره انډنۍ او منظمه ده.
نا څاپي اوسريع تغيرات هېڅکله نه دي پيداشوي اونشي پيداکيداى .ټو ل اقتصادي تحوالت دطبيعي قواؤ په رحيمانه
انډ انجام مومي.
دا خبره زموږ له احساساتو سره مخالفه وي او که موافقه م ر يو منلى حقيقت دى چې هرڅه هماغه شان دي چهې پخهوا
و.
زموږ اجتماعي وضع د هماغه اوضاعو او کيفاتو نتيجه ده چې دمخه موجود و لکه چهې علهت اوسهبب هغهو ا حوالهو تهه
ويل کېږي چې وروسته تردې به موجودشي.
دا تسلسل ترډېر ه وخته ديوه حا ل ثبات ساتي اوپه ژوندکښې نظم او ارامتيا پيداکوي.
دا خبره رښهتيا ده چهې دغهه حها ل نهه هغهه ارواګهانې خوشهالوي چهې دنهورو شهيانو ډېهره تنهده ورسهره ده او نهه پهه هغهو
زړونوکښې خوښي اچوي چې شفقت په کښې نشته .م ر د جهان نظم همدغه تقاضا لري او موږ بايد تن ورته کښېږدو.
موږ بايد پخپل زړه کښې يو څه حرارت او له اان سهره څهه اشهتباهات ولهرو م هر آنهي او عجيهب وغريهب موفقيتونهه ونهه
غواړو او دمعجزې انتظارو نه لرو.
" انا تول فرانس

"خطرناک
موږ ته هغه کسان خطرناک ښکاري چې روحيه ېې زموږ له روحيې نه مخالفه وي.
هغه چې زموږ خويونه په کښې نشته موږ ورته بد اخالقه وايو.
څوک چې زموږپه اشتبا هاتو مبتال نه وي موږ ته شکاک معلومېږي او دا فکر نه کوو چې هغوئ به په نورو شبهاتو مبهتال
وي.
" انا تول فرانس "

23

د ژوندانه مخ اوڅټ
ژوند لکه دزربفتو توکى مخ او څ
له مخ نه په څ

لري .هغه ښکال چې په مخ کښې شته په څ

کښې نشته .م ر دټوټې اوبدانه( بافت)

کښې ښه ليدل کېږي.
" شوپنهاور"

ليونتوب اوحماقت
زه باورلرم چې بشر په هر وخت اوپه هر ااى کښې د خپل مصرف لپاره دجنون او حماقت کافي ذخيره لري.
دا سرمايه هرڅن ه چې وي بې حاصله نه ده.
کله چې ګورم چې يوه پخوانۍ اشتباه ورکه شوه بې له دې نه چې په دغه کار خوشهحاله شهم دبلهې اشهتباه پهه بهاب کښهې
فکر کو م چې دزړې اشتباه ااى نيسي.
زه په ډېر تشويش له اانه پوښتنه کوم چې ايا دغه نوې اشتباه به له زړې نه ډېره خطرناک نه وي؟ که ښه فکر وکهړو زاړه
اوهام او زاړه خرافات له نوونه لږ زيان لري اکه چې هغه د زمانې په مرور صيقل شويدي او ضرر ېې کم شوى دى.
" انا تول فرانس "

په ځان باور
هر څوک چې په اان باندې اطمينان اوباور لري خلک د هغه مل ري کېږي .په اان باور يو داسې صفت دى چې د
هرچاخوښېږي.
خلک له قطعي اويقيني مطالبو سره مينه لري نه له داليلو سره .دليل اوبرهان د وګړو انديښنه او پريشاني زياتوي.
اوس ساده ګې خوښوي او په ساده خبرو پوهېږي.
خلکو ته بايد څن ه او څه راز و نه وايو بلکه هو يا نه ورته ووايو اوبس.
" انا تول فرانس "

تعصب
تعصب او عدم اغماض په هرعصر کښې شته.
هرڅه چې زموږ خوښ وي زموږ په نظرکښې لوړمعلومېږي او نمانځه ېې کوو.
که څوک موږ ته زموږ د بتانو عيب ښکاره کړي خو ابدى کېږو.
خلک په مشکله دېته حاضرېږي چې دخپلو عقايدو په منشا اومنبع کښې لږ غوندې ايراد قبو ل کړي.
که چا پخپلو اصولو او معتقداتوکښې غوراو فکرکولى هېڅکله به نه وو معتقد شوي.
" انا تول فرانس "
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ځان وپيژنه
دا خبره چې اان وپېژنه ديوناني فلسفې له حماقتونو څخه يو لوى حماقت دى .موږ به هڅکله نه اان وپېژنو او نه نور.
ټو ل مشکالت په همدغه ااى کښې دي اوپه همدغې موضو پورې ارتباط لري.
ددنيا جوړو ل دومره ګران کارنه دى لکه پېژندل ېې چې ګران کاردى.
ښايي چې بشري نبوغ يوه ورځ يو نوى دنيا جوړه کړى شي م ر دا تو فيق به هېڅکله ونه مومي چې پرې پوه هم شي.
دبشر په پوهه او نبوغ باندې دا ډېره لويه تعدي ده چې د حقيقت په لټون کښې په کار ولوېږي .څه شهى چهې لهه پهوهې
نه په کښې استفاده کېږي د اشياؤ لږ غوندې حقيقت پېژندل او ترېنه خوند اخستل دي.
" انا تول فرانس "

شخصيت
موږ غواړو چې خپل شخصيت له اان سره هغه بل جهان ته هم يوسو له موږسره دا عقيده مو جهوده ده چهې کهه څهوک
اان هلته ونه پېژني هرسعادت چې د ده په برخه وي په ده پورې به څه ربط نه لري ،بلکه دبل چا ما ل به وي.
له دېنه غافل يو چې زموږ شخصيت دلته په دغه جهان کښې هم محفوظ نه دى او په ژوندانه کښهې څهو څهو الهه يهو راز
اوبل راز کېږي.
زه چې اوس له اتيا کالونه اوښتى يم له هغه شل کلن( ،موريس ميترلينړ) سره ههېڅ شهباهت نهه لهرم بلکهه هغهه ههېڅ نهه
پېژنم.
همدارن ه له هغه لس کلن هلک سره هم مشابه نه يم چې يوه شيبه هم په ااى نه و ناست او تل په لوبه مشغول و.
ما ته اوس هغه پردى اوبي انه معلومېږي.
هرکله چې په دې نړۍ کښې زموږ شخصيت بدلېږي نو بياولې دا انتظار لرو چې هغه بهل جههان تهه بهه ېهې لهه اهان سهره
وړو.
" مترلينړ"

بقاء
پسونه دطبيعت دسختيو په مقابل کښې مقاومت نشي کولى .که انسان دغه نو د خپل خوراک لپاره نه واى ساتلى اوس
به ېې نسل ورک ؤ .م ر اوس چې دغه حيوان په دنياکښې ژوندى پاته دى څه سهعادت ېهې پهه برخهه نهه دى اکهه چهې
دوژلو او خوړلو لپاره ېې ساتلى دى.
هرحيوان او هر يوبوټى چې دلته وينئ ،سرنوشت ېهې همدغهه دى .کهااې او معهدنيات ههم دغهه رازدي م هر زمهوږ عمهر
دومره نه دى چې د دوئ تغير ووينو او په بدبختۍ ېې پوه شو.
" مترلينړ"

کب
هغه کب چې يوازې ژوند کوي او هغه کبان چې په يوه ااى کښې ګډ ژوند کوي په يو ه اندازه پوهه لري م ر سره لهه
دې ډېر کبان شته چې يوازې يوازې نه اوسېږي.
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موږ نه پوهېږو چې ددوئ د اجمتا سبب څه شى دى؟
ښايي چې دوئ به د اينو اناورو او بالګانو له ډاره او د اان ساتلو لپاره يو ااى شوي وي م ر همدغه ګډ ژونهد او يهو
ااى اوسيدل ددې سبب وګرايده چې انسان ېې ژر ښکار کړي.
" مترلينړ"

هغه چې دنياته رانغله
په ملياردونو نطفې ضايع کېږي او په دې باب کښې تاسې ډېرافراط کوئ.
ستاسو ښځې ډېرې لږې نطفې قبلوي چې هغه په انسانانو بدلېږي .هغه نطفې چې ضايع کېږي او څه ترېنه نهه جهوړېږي
ستاسو دخوابدۍ اوخپ ان موجب نه ګراي.
تاسو ته معلومه ده چې دغه په سلهاؤ زرو ملياردونو نطفې چې په هره پيړۍ يا نيمه پيړۍ کښې له دې جهانه اي او هېڅ
ترېنه نه جوړېږي دانسانيت توان په کښې شته او بالقوه انسانان ورته ويلى شو .م ر دوئ ته هغه چانس نه پيداکېږي چې
موږ غوندې انسانان شي .لکه چې موږ ته هغه چانس په الس نه رااي چې دمشتري کره رانه جوړه شي او هغومره عمرو
لرو.
آيادغه بالقوه انسانان د فکري ا ومعنوي ژوند خاوندان وو او که نه؟ که نه وو نو څن ه ورته بالقوه انسانان ويلي شو؟
او س چې دوئ مړه شو او موږ غوندې نشو آيا د دنيا په اوضاعو کښې څهه تغيهر راغهۍ؟ ايها ددوئ اهاى تهش پاتهه شهو او
هغه کارچې بايد دوئ سرته رسولى واى سرته ونه رسيده؟
" مترلينړ"

څنګه به يو؟
موږ غواړو چې په هغه بل عالم کښې هم خپل اان وپېژنو او پوه شو چې ته ((اسميت)) ېې اوزه ((موريس)) يم م ر دانه
ده معلومه چې هلته به خپل کوم شخصيت غوره کوو؟
آياته به داغواړې چې دغه اوسنۍ شخصيت درسره وي که دزلميتوب يا دکوچنيتوب ددورې شخصيت.
موږ ته دا هم نه ده معلومه چې زموږ دبدو کارونو سزابه زموږ کوم شخصيت ويني؟ هغه به دغه موريس وي چې اوس له
اتيا کالو نه اوښتى دى که هغه شل کلن موريس به وي چې بېل شخصيت ېې درلود.
په رښتيا چې موږ تراوسه نه يو پوه شوي چې په څه صورت به د خهداى حضهورته وړانهدې کېهږو ،سهپين ږېهري بهه يهو کهه
اوانان اوکه ماشومان؟
" مترلينړ"

ستاسو فکر
ستاسې فکر چې هر څه وي تاسو هماغه ياست.
هېڅ امکان نه لري چې څوک له خپل فکره لوى شي يا د خپل فکرله حدودو څخه تجاوز وکړي.
" مترلينړ"
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که طبابت ترقي وکړي
ښايي چې يوه ورځ طبابت دومره ترقي وکړي چې طبيبان دسړى زړه ،سږي او نور زاړه له کاره وتلي شيان بدل کهړي
او دسر په کوپړۍ کښې هم نورماغزه واچوي.
هرکله چې زاړه ماغزه بد ل شي نو طبعاً دغه حافظه هم نه پاته کېږي چې دتېر ژوند پوهه او معلومات،کينه اومينه يانور
خاطرات په کښې ساتلي دي .چې دا حافظه الړه شي هغه شخصيت هم درومي چې له دغې حهافظې سهره ټينهړ تعلهق
لري.
په دغه صورت کښې بيا څوک خپل اان نشي پېژندلى او په دې نه پو هېږي چې زه څوک يم؟ يعنې دده او ديوه مهړي
ترمنځ به څه فرق نه وي م ر څيره او تنه به ېې په کو څو اوبازاروکښې حرکت کوي.
دازيان چې دمغزو له بدلون څخه سړي ته رسېږي دمرګ او مړينې له زيانه کم نه دى .دغه جسد چې وروسته تردې دلته
اوهلته ګراي هغه پخوانۍ سړى نه دى بل څوک دى .هرتندر چې په ده پريوزي په هغهه پخهواني شهخ

پهورې څهه

تعلق نه لري بلکه په يوه بل نا اشناسړي پورې ربط پيداکوي.
" مترلينړ"

څه غواړئ؟
که پاک خداى له تاسو نه پوښتنه وکړي چې څه غواړئ؟
تاسو به په اواب کښې څه وواياست؟
آيا داسې ژوند به وغواړئ چې تل ترتله وي او هېڅ زړښت او هېڅ راز بدبختي هېڅ تغير په کښې نه وى.
دغسې ژوند خوعيناً د هغه غ

کااې حا ل ته ورته دى چې په مليونو کاله په يوه ااى پروت وي اوهېڅ تغير اوتحول په

کښې نه رااي.
زه يقين لرم چې که تاسې د جاويداني عمرپه حقيقت پوه شئ  .هېڅکله به ېې له خدايه ونه غواړئ.
جاويداني سعادت هم د جاويداني عمرپه شان دى په بل عبارت جاويداني بدبختي ده.
" مترلينړ"

پوه اوناپوه
دا چې پوه او نا پوه يو دبل په ژبه نه پوهېږي سبب ېې دادى چې پوه په هغه شي بهدلېږي چهې دى پهرې پهوه شهوى
دى.
دى هغه څه نا پوه ته نشي ويلى چې دده په زړه کښې ااى لري.
که تاسې يوه ورځ د جهان په اسرارو پوه شئ پخپله به هماغه اسرار شئ اوماته به د خپل زړه خبرې نشئ کولئ!
" مترلينړ"
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ليونى
ماته وايي ته هم ليونى شوى ېې لکه اينې فيلسوفان چې په اخرعمر کښې ليونيان کېږي او چټيات وايي.
ښههايي چههې زه ليونتههوب قبههو ل کههړم اکههه چههې تراوسههه پههورې ال د ليونتههوب او هوښههيارۍ تههرمينځ عقالنهي تفههاوت نههه دى
موجود م رتاسو چې هوښياران ياست فکر وکړئ چې څه وايئ؟
" مترلينړ"

مرګ
که مرګ په دنيا کښې نه واى هېچابه دژوندانه درانه بارته غاړه نه واى ايښهى همدغهه دمهرګ ويهره دده چهې مهوږ ژونهد
کوو او د دغه ډار په وجه تر زړښته پورې د ژوندانه پېټۍ په اوږو ړو.
" مترلينړ"

روح
که له مانه پوښتنه وکړئ چې رو

څه شى د.ى؟

زه تاسو ته څه اواب نشم ويلى.م رله تاسونه به پوښتنه وکړم چې جسم څه شى دى؟ هر کله که موږ جسم يا ماده وپېژنو
درو په پېژندلو به هم بريالي شو م ر اوس چې يو هم نه پېژنو بايدپه دې باندې اان خوشحاله کړو چې رو د جسهم
حرکت دى او جسم درو شکل اوصورت دى.
" مترلينړ"

افالطون
که د يونان افالطون څه دپاسه دوه زره کاله پس موږ ته راشي موږ به کومه موضو ده ته وړاندى کړو چهې دده دتوجهه
وړوي او دى څه قدرته حيران کړي؟
په اخالقي ،اجتماعي اوسياسي لحاظ که موږ مريتوب لغوه کړى دى خو څو ډوله بهل راز غالمهي پيداشهويده چهې هغهه
ااى ېې ډک کړيدى موږ کوم نوى شى نه لرو چې هغه ته ېې وړاندى کړو.
زموږ سياسي ،اجتماعي او اخالقي دروغ د هغه ل پاره کوم نوى مضمون نه دى او اوسنى سلوک هغه تهه څهه نويتهوب نهه
لري.
په فزيک ،شيمى ،ژوند پېژندنه ،طبات او جراحۍ کښې چهې څهه کشهفيات شهوي دي پهه او ل کښهې بهه دى پهه تعجهب
کښې واچوي م ر ددې المله چې هغه ډېر موش اف او اير کيدونکى دى ډېهر ژربهه پهوه شهي چهې زمهوږ کشهفياتو درو
لپاره کومه نوې غذانه ده پيداکړى او د اسرارو له مخې پرده نه ده پورته شوې.
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څه شى چې د هغه پوره توجه اان ته راګراولى شي هغه بې سيمه موجونه دي چې په يوه شيبه كښې هر ااى ته غږ
رسوي ،ممكنه ده چې دغه شى د ده ارتباط له هغو اسرارو سهره پيهدا كهړي چهې پهه مهبهم ډول ېهې پخپلهو كتابونوكښهې
ورته اشاره كړيده.
په هر حا ل کوم دتوجه وړشى چې په دوه زره کالوکښې موږ کشف کړيدى همدغه دى چې دعلت په ادراک ېې ال نه
يو موفق شوي او دانه ده معلومه چې دوه زره کاله وروسته به دتوجه وړ څه شى کشف کړو.
" مترلينړ"

زموږپوهه
موږ د فوالدو په يوه تړلې خونه کښې ژوند کوو چې دوه وړوکي سوري لري او بس .له يوه سوري نه لږ غوندې راا رااي
او له بل نه لږ غوندې او از راننوزي .موږله همدغو دوو سوريو څخه د جهان او ضها معلومهوو او همدغهه وجهه ده چهې
بې له راا او بې له غږه په نور څه نه پوهېږو.
" مترلينړ"

بدې خبرې
بههدې او نههاوړه خبههرې چههې زيههان او ضههررلري ډېهرې ژر خپرېهږي ښههې او حسهها يههې خبههرې چههې فايههده پهه کښههې وي ژرنههه
خپرېږي.
هو! بدې او ناکاره خبرې لکه تلونکې اوخپرونکې ناروغي له يوه نه بل اوله بل نه بل ته اي.
ښې خبرې لکه صحت او روغتيا له يوه نه بل ته نه درومي.
" مترلينړ"

انساني سلوک
انسان بايد هغه مينه چې له نورو سره ېې کوي له ډېر لوړ اايه واخلي اوپه ډېر لوړ همت له نوروسره وچلېږي.
ترڅو چې ممکنه ده چې خلکو ته دعشق پهه نظهرو ګهوري نهه ښهايي چهې د خپهل تهرحم او شهفقت سهيورى پهه چها بانهدې
وغوراوي.
تر څو چې دعدالت له مخې چاته څه ورکولى شي نه ښايي چې د احسان له مخې چاته څه وبخښي.
ترڅو چې د چا احترام کولى شي نه ښايې چې د هغه دلجويي ا و دلداري وکړي.
" مترلينړ"

انساني کمال
هغه لوى کما ل چې دتحو ل او تکامل په الره کښې د ژونديو شهيانو پهه برخهه رسهيدلى دى قلبهي عواطهف دي چهې پهه
انسان کښې ليد ه شي .که څوک غواړي چې له حيواناتو نه لري وي بايد دغه عوطف چې رحم ،مروت ،کرم ،شجاعت
او نوعه پرستي ده په اان کښې وروزي.
" داروين"
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د فکر روزنه
څه شى دى چې په بشرکښې ژورفکرونه روزي؟
علم او پو هه نه ده ،کارنه دى ،دعواطفو او احساساتو هيجان هم نه دى يوازې رنځ اومشقت دى چې دانسهان پهه فکهر
کښې ژوروالى پيداکوي او ښايي چې د همدې له امله په دنياکښې غمونه او رنځونه ډېر شوي وي.
" هيز"

ښکليتوب
کله چې ښکليتوب د دعوى لپاره راوالړ شي دهر ناطق ژبه کلي کېږي.
" شکسپير"

ښايست
ښايست هغه ميلمه دى چې په هر کورکښې قدر او عزت لري.
" ګوټه"

سياست مدار
که يو سياستمدار جنايت وکړي ښايي چې عفوه شي م ر که د خبط مرتکب شي نو دعفوې وړنه دى.
" بيسمارک"

غولول
ټو ل تريوه وخته غولېږي اينې د هميشه لپاره هم غولولى شئ م ر ټو ل د هميشه لپاره نه غولېږي.
" ابراهام لينکلن"

فکرپه شعر کښې
فکر بايد په شعر کښې داسې پ

وي لکه غذايي خاصيت چې په ميوه کښې پ

دى .ميوه هم غذا ده م ر لذيهذه چهې

د خوړلو په وخت کښې بې له لذته د بل شي احساس نه کهوو .خوبهدن ترېنهه غهذايې مهاده اخلهي او دغهه غيهر محسوسهه
غذاپه لذت کښې پټه ده
" پل والري"
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بدبختي اوشعر
دبدې وراې خاوندان د مصيبت اوناکامي په وخت کښې شعرته مخه کوي او څه چې دوئ له رنځ اوغم نه زده کهړى
وي په اشعارو کښې ېې نوروته وړاندې کوي.
" شللى"

عشق او سعادت
هغه څوک ډېر نيکبخت دى چې خداى ورته داسې زړه ورکړى دى چې دعشق او سوزو ګداز اليق دى.
چا چې دعالم اوضا او د انسان زړه دعشق په دوه مخيزه هنداره کښې نه دى ليدلى هغه هېڅ حقيقهت نهه دى ليهدلى
او په هېڅ نه دى پوه شوى.
" هوګو"

پوهه او عشق
پوهه دعقل په غې ږ کښې پرورش نه مومي بلکه دعشق په لمهن کښهې وده کهوي د پهوهې نيهال ۍ بايهد دعشهق پهه ګلهدان
کښې وکر ل شي او د احساساتو په او بو ابيارى شي.
" مترلينړ"

ښوونځى
دعلم او پوهې هرښوونځى چې پرانيستل کېږي دزندان دروازه تړ ل کېږي.
" هوګو"

دفکر پانګه
دفکراو پو هې ټوله پان ه بايد يوه روحي او اخالقي عظمت ته تسليم شي.
" مترلينړ"

معرفت
معرفت هغه شى دى چې وروسته د هر څه له لوستلو او د هر څه له هېرولو نه په دماغ کښې پاته کېږي.
" ادواردهريو"
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علم او علما
علم له خطا څخه خالو دى م رعلما تل په خطا کښې وي.
" اناتول فرانس "

ځان ښودل
يا اان هغسې وښيه چې ېې يا هغه شان اوسه چې اان ښيې!
((بايزيد بسطامى))

دښه کار علت
که زموږ د ښوکارونو علت اوسبب څرګندشي ډېرکسان به پخپلو ښو کارو نو خړ اوخجل شي.
(( ريواردل))

تاج اوقلم
تر څو چه دادب قلم زما په الس کښې دى هې څکله به ونه وايم چې ولې مې شاهي تاج په سرباندې نشته.
" ولتر"

مطبوعات او تاريخ
مطبوعههات د اوسههني تههاريخ اسههاس او بنيههاد دى .م هوږ بايههد خپههل تههاريخ مشههوش ن هه کههړو .څههوک چههې دمطبوعههاتو ازادي
محدودوي دوطن اوملت تاريخ ته زيان رسوي.
" پوانکاره"

حکومت او روزنامه
که له مانه پوښتنه وکړئ چې په وطن کښې بې روزنامې حکومت وي که بهې حکومتهه روزنامهه؟ زه بهه ههر ګهوره دوهمهه
خبره غوره کړم
" جفرسن"
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دځان سعادت
که يوازې خپل سعادت وغواړو څه ګرانه خبره نه ده م ر موږ غواړو چې له نورونه زيات مسعود شو او دا کهار ډېرمشهکل
دى اکه چې نور هغو مره مسعو د نه دي لکه چې موږ ېې تصور کوو.
" نتسکوى"

ځان مسعود ګڼل
يوازې داکافي نه دى چې دسعادت خاوندان شو بلکه په دې پوهېدل په کاردى چې موږ د سعادت خاوندان يو.
" مترلينړ "

اجبار او اختيار
څومره چې دوجود مرتبه او درجه لوړېږي هغهومره اجبهار کمېهږي او اختيهار زيهاتېږي .همدغهه سهبب دى چهې د كهااې
مجبوريت له بوټي اونيال ۍ نه زيات دى او حيوانات له نباتاتو نه هم زيات اختيهار لهري .انسهان بيالهه حيهوان څخهه ههم
پورته دى او ډېر اختيار لري.
“بوترو“

عقل اوزړه
عقل دزړه په خوښه کارکوي او زړه ته ګوري .هغه څه چې زړه ېې نه غواړى عقل په کښهې الره نشهي پيهداکوالى .يعنهې
زړه په سرباندې حکومت کوي او سر په زړه حاکميت نه لري.
" شوپنهاور"

کينه او مينه
کينه اومينه د نفسي احوالو او کيفياتو له اختالفه پيداکېږي اوپه عقل پورې څه اړه نه لري.
" شوپنهاور"

احتمالي مصيبت
هرڅه پخوا له وخته په نظرکښې نيو ل او لرې کتل ښه کاردى م ر دسباوراې په احتمالي مصيبت نن غمجن کيدل ښه
کارنه دى.
له دېنه چې په هواکښې اانته زندان جوړوو ولې يوښه قصرنه جوړوو.
(())...
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لياقت لرل
لياقت لرل او کوم ااى ته نه رسيدل له بې لياقته رسيدلو نه ښه وي.
(())...

شهامت
که بتان مات کړې کوم سترکار دې نه دى کړى.
حقيقي شهامت دادى چې پخپل اان کښې دبت پرستۍ خوى ورک کړې.
(( نيچې))

لوى خلک
لوى خلک لكه سيندونه خپل هدف ته بې الرې درومي او ددوئ شهامت همدغه دى چې له ګرانو اوپرپېچه الرو څخه
نه ډارېږي.
" نيچې"

اجتماع
په اجتما کښې دا خل شه! اکه چې په جمعيت کښې سړى صيقل کېږي او ټېن ېږي.
يوازيتوب سړى ماليم کوي او فاسدوى ېې.
" نيچي"

د جنګ اساس
دغليم غولو ل دجنړ اساس دى اکه زما هغه پټه زغره چې ما اغوستې ده دګيدړ پوټکى دى.
" نيچي"

نجيبه غريزه
هغه غريزه چې له ټولو غرايزو نه نجيبه ده نجابت ېې په ډېر احتياط زياتو ه يعنې په هرکيلو محبهت چهې لهه نهورو سهره
ېې لرې يوګرام نفرت له اان سره زيات کړه.
" نيچي"
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شهرت اوشرافت
که په افتخار اوشهرت پسې ګراې نو زما پند مه هېروه! هغه دا چې له شرافت نه الس واخله!
" نيچه "

هديه قبلول
زه د هغه چاله خوشبختۍ نه خبرنه يم چې دخلکو له السه هديه قبولي .اکه چې له ماسره داعقيده موجوده ده چې له
هدېې قبلولونه غالښه ده.
" نيچه "

هيرول
هرڅه هېرکړه هر څه هېرکړه هېرو ل ډېرلوى هنر دى!
هغه دروند بار چې له تاسره دى له اانه وغوراوه.
که غواړې چې والوزې که ارزولرې چې له لوړو او هسکو څوکو سره آشنا شې درانه اوسن ين شيان سيندته وغوراوه.
دغه دى سيند هله ژرشه خپل اان سيند ته وغوراوه د هېرولو هنر ډېرلوى هنر دى.
" نيچه "

ځان غوښتنه
خود خواهي او اان غوښتنه په مطلق ډو ل له ژوند سره موافقت نه کوي.
يوازې اان غوښتل په حقيقت کښې اان محدود کو ل او له اا نه څه کمو ل دي.
که جود او فيض نه وي ژوند نشته.
په حقيقت کښې بشپړه اوکامله خود خواهي په پوره غير خواهي کښې پټه ده او اخالق هېڅکله انفرادي کيدلى نشي.
" ژان مارى کويو"

مکررات
په دغو ګڼو ليكنو کښې چې علم او پوهه ډېره زياته ښيي څه وينئ؟
سترګې وغړوئ اوښه وګورئ چې غير له مکرراتونه نور څه وينئ؟
ايا دا ټولې خبرې چې په يوقسم موضوعاتوکښې اورئ بې دسبک او انشا له تنو او بې دشواهدو او مثالونو له رن ينهۍ
يا د چاپ له ښکليتوبه نور څه لري؟
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ددې خبرو حقيقې تاثير ،عمق او ارزښت همدغه دى چې په راز راز پيرايو کښې بيا بيا ويل کېږي او له يوې مخه په بل
مخ اوړي.
نو په دغه ظاهري ثروت کښې فقر او لوږه پټه ده او په دغه روژه کښې دمړښت احساس کېږي.
" بيکن "

نيکي
په سترګوکښې دليدلو قوه يوازې نه ده کافي.
که زموږ سترګې بينا هم وي او په اشياوکښې رن ونه هم موجود وي بياهم راا تهه محتهاج يهو او پهه تهورتم کښهې څهه نشهو
ليدلى.
همدغه راا ده چې دليدلو قوه له اشياوو سره مربو طوي او ددې باعث ګراي چې موږ څه ووينو.
لمرپخپله دليدو قوه نه ده دليدو وسيله ده دهمدغې وسيلې له برکته موږ د بينايي احساس کوو.
ته په دې پوه شهه! چهې لمهر د نيکۍثمهره ده او نيکهۍ سهره شهباهت لهري .هماغهه نسهبت چهې پهه ليهدلي جههان کهې ېهې
دبينايي قوت له ليدلو شيانوسره لرې د ادراک په جهان کې ېې دفهم قهوه ههم لهه هغهو شهيانو سهره لهري چهې دپوهېهدلو
وړدي.
څن ه چې په تياره کې څه نه ليدل کېږي او سترګې راا ته اړې دي رو هم هغه څه نه ويني چې دحقيقهت راها پهرې نهه
وي پريوتې .څه شى چې د معرفت وړشيان په حقيقت پورې مربوطهوي او رو

تهه دپوهيهدو اسهتعداد ورکهوي دنيکهۍ

تصوردى چې دعلم قوه له لمر سره مشابه وګڼي م ر که لمر ېې ګڼي نو لويه اشتباه کوي .همدارن هه د ادراک پهه عهالم
کې انسان حق لري چې علم او حقيقت دنېکۍ نظيهر وګڼهي .م رکهه عهين نيکهي ېهې ګڼهي دا ههم اشهتباه ده اکهه چهې
دنيکۍ مقام له دېنه ډېرپورته دى.
لمر ليدل شوو شيانو ته يوازې دليدل کيدو قابليت نه بخښې بلکه په پيداېښت او نشو و نماکې ېې ههم تهاثير لهري او غهذا
ورکوي .همدغه شان دپوهې دلو وړشيان له نيکۍ نه يوازې همدغه استفاده نه کوي چې د پوهېهدلو وړ وګراهي بلکهه پهه
ماهيت اوپيداېښت کې ېې هم د خل لري.
" افالطون "

دطيبعت قوانين
دطبيعت قوانين واجب او ضروري نه دى .د جهان اصل او اساس تغيهر او حرکهت دى هرکلهه چهې دغهه تغيهر مکررشهي
نوعادت وګراي او دقانون نوم پيداکړي.
ديوه خوړ اوبه په اول کښې يوه معينه مجرانلري او د خپل جريان په وسيله اانته الره اومجر اپيهداکوي وروسهته بيادغهه
مجرا داوبو دسير او حرکت قاعده اوقانون بلل کېږي .ډېرامکهان لهري چهې دغهه مجهرا بدلهه شهي او يهوه بلهه مجهرا ورتهه
پيداشي .په همدغه لحاظ دطبيعت چارې ديوه معين اوضروري قانون تابع نشو ګنلى.
" بونرو"
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انساني تکليف
ښه نيت او نيکه اراده د خير اونيکۍ مبدا ده.
نيکه اراده اوښه نيت دادى چې انسان خپل تکليف وپېژني او پيرو ي ېې وکړي.
تکليف بايد خاو دتکليف لپاره په ااى کړشي يعنې دګټې اوزيان لحاظ په کښې نه وي.
تکليف هغه عمل دى چې د يوې کلي قاعدې متابعت لپاره وي او محض د قانون په احترام اجرا شي.
هغه څوک چې يوکار دقانون لپاره کوي او هغه چې کار ېې له قانون سره موافق وي يو راز نه دي.
ددوهم سړي عمل ته مشرو ويلى شو م ر خير او اخالقي عمل ورته نشوويلى .ددې لپاره چې ديوه سهړي کهارا خالقهي
ارزښت پيداکړي يوازې دا کافي نه ده چې عمل ېې لهه تکليهف سهره موافهق وي بلکهه دا الزمهه ده چهې دتکليهف لپهاره
وي.
ډې رامکان لري چې يوکارښه وي م ر اخالقي نه وي لکه ديوه سوداګر صداقت او راستي چې دتجارتي منفعت او اعتبهار
پخولو لپاره وي نه د تکليف لپاره.
د اان سانته له تکليف سره موافق کاردى م ر ددې المله چې طبيعت ورته ميالن لري اخالقي عمل ورته نشوويلى.
هغه څوک چې ډېر زړه سواندى وي او د رقت په وجه له چاسره احسان کوي ښه کوي م ر اخالقي عمل نهه اجراکهوي
که همدغه سړى له خلقو نه جفا و ويني زړه به ېې سخت شي او له احسانه به الس واخلي .م رکه څوک له خلکونهه جفها
ګانې ويني او دتکليف په ااى کولو لپاره احسان کوي هغه يواخالقي عمل اجراکوي.
" کانت "

ژوند
ژوند زما په نظرکښې غوښتل دي او هره غوښتنه له يوه احتياج يا محروميت څخه پيداکېږي يعنې له غم او درد څخه.
که ديوه سړي هره آرزو په اسانه اوسمدالسه حاصله شي کسالت ورته پيداکېږي چې له رنځ اوغم نه لوى مصيبت دى.
دانسان ژوند هميشه دغم او کسالت ترمينځ واقع دى.
سړى چې هرڅومره له غم څخه لرې شي هغومره کسالت تهه نهزدې شهي .پهه ههره انهدازه چهې مهوږ لهه کسهالت نهه اهان
وساتو په هماغه اندازه له غم سره قرابت پيداکوو.
دا دوه آفتونه يو دبل ضد دي که انسان له يوه څخه خالو شي د بل په من ولوکښې لوېږي.
څن ه چې غم او رنځ له احتياج او محروميت څخه پيداکېږي کسالت له راحت او رفاهيت څخه پيداکېږي.
هر چې رته خواران اوغريبان له احتياج او محروميت سره په ج ړه اخته دي او بډايان له کسهالت سهره پهه مجادلهه کښهې
دي.
همدغه کسالت دى چې دعيش او راحت خاوندان ېې په ښکار او قمار په افيونو اونورو نشو مشغو ل کړي او مجبورکړي
دي ياېې ددوى مخه تزييناتو او تجمل ته ګراولې ده.
دانسان استعداد اوقوت دا غواړي چې احتياج او محروميت لرې کړي او د ژونهد پهه ج هړه کښهې پهه کهارولوېږي .نوکلهه
چې احتياج اومحروميت له مينځه الړشي او په دغه مبارزه کښې معطلي راشهي دغهه عاطهل قهوت پخپلهه يهو مونهډ پېټهى
شي او انسان مجبور کاندې چې بيهوده ېې صرف کړي او له کسالت څخه اان وژغوري.
((کرلوس)) دبډايانو بدبختي داسې بيانوى:
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((يو د دې لپاره چې له کسالت نه وتښتي خپله ښايسته مااۍ پرېږدي اوپه تفريح پسې يوه خوا او بله خوامنډې وههي.
بل په ډېره بېړه له خپلې ښځې او اوالدونو څخه چېرته لرې درومي م رمقصد ته نهه رسهېږي او بېرتهه لهه هماغهه دښهمن
يعنې کسالت سره بياکورته رااي او چاره ترېنه ورکه وي)).
" شوپنهاور"

هيرول
هغه څوک چې څه نشي هيرولى ښه سړى نه دى ،څوک چې هيمشه د بل دمالمتۍ خهاطره لهه اهان سهره سهاتي دښهه
زړه خاوند نه دى.
(())...

حکمت اوسعادت
ارسطووايي :حکيم او عاقل هغه څوک دى چې خپهل غمونهه او دردنهه لهږ کهړي نهه دا چهې پهه ډېهرو لهذتونو پسهې هڅهه
وکړي.
زه هم دحکمت ډېره ټين ه اوقوي پايه همدغه ګڼم چې سړى له غمونو او دردونو څخه وتښتي نه داچې په لذت پسهې
منډه واخلي.
يعنې سعادت په هغه ګريز (تيښته) کښې دى نه په دغه شتاب ( هڅه) کښې .هغه کسان ډېر غوليدلي دي چهې ارزو ګانوتهه
رسيدل سعادت ګني اکه چې له ارزو ګانو سره ودا کول اوبې نيازۍ ته رسيدل سعادت دى.
هر څومره چې د خواهشاتو تله سپکه وي انسان هماغو مره سعادت ته نژدى وي.کهه حقيقهت تهه وګهورو يهو روغ او جهوړ
فقير له يوه رنځورغاړي بډايى څخه ډېر نيکبخته دى.
سقراط وايي :ډېرکسان دي چې نه جواهر لري نه سره اوسپين نه ېې ډې رښه لبهاس پهه غهاړه کښهې شهته نهه پهه لهوړو مهاايو
اوښو قصرونو کښې استوګنه لري م رسره له دې له بډايانو نه خوشحاله ژوند کوي.
شکسپيروايي :اينې کسان لکه توتيان داسې دي چې د خندا يوه وړه منظره وويني خوله يې له خندا نه نه راټولېږي.
اينې نور داسې غمجن دي چې هېڅ راز مسخرې او د خندا نندارۍ ېې نشي خندولى.
دا زموږ خپل خو ى او طبيعت دى چې زموږ دژوند اوسعادت اساس ګڼل کېږي.
موږ بايد دسعادت تومنه په اان کښې ولټوو او په دې پوه شو چې دهرچا نيکبختي پخپله په ده پورې مربوطه ده.
په اان باندې اتکا او نورو ته نه متوسل کيده ،له ډېرو قيدونو او احتياجاتو څخه اان خالصول او خپلهه ازادي زيهاتول
سعادت دى.
هغه څوک چې په باطن کښې غني دى له خارجي جهان څخه يوه منفي هديه غواړي او بس چې هغه فراغت دى.
د هغه مهمه ارزو داده چې له خ لقونه لرې اوپه څنړ وي چې په دغه وسيله له اانه استفاده وکړى شي.
لوى خلک له هر څه نه فراغت خوښوي او خپلې ازادۍ ته ډېره توجه لري يعنې همدغه سعادت ګڼي.
ارسطووايي :سعادت په فراغت او ازادۍ کښې دى.
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سقراط هم ازادۍ او فراغت سترنعمت ګنلى دى.
څومره چې د يوه سړي فکري او عقلي پان ه زياتېږي هغومره ېې تعلق له دنيا نه او د دنيا له خلکو څخه کمېږي.
هغه بيا خپل سعادت د دنياپهه ن عمتونوکښهې نهه لټهوي بلکهه لهه معنهوي لهذتو نهو څخهه خونهداخلي او حقيقهي سهعادت تهه
رسيږي.
" شوپنهاور"

انشا
د هرليکونکي انشا د هغه دفکر آيينه ده.
که غواړئ چې د يوه ليکونکي حقيقي ارزښت اانته معلوم کړئ دېته مه ګورئ چې ده څه موضو کښې فکر کړى دى
يا دده دفکر محصو ل څه شى دى.
ديوه مؤلف اوليکونکي دمقام پېژندلو لپاره همدغه کافي ده چې موږ پوه شو چې ده څه رازفکر کړى دى او دفکر کولو
طرزېې څن ه دى؟
د هرليکونکي انشاء لکه خميره داسې ده چې مختلف شکلونه او صورتون ه قبلوي م ر داصورتونه که هر څهومره مختلهف
وي بيا هم خميره يوه ده.
" شوپنهاور"

مطالعه اوتفکر
څن ه چې ډېره زياته مطالعه فکر وسعت او ودې ته نه پرېږدي ډېر ليکل اوډېر لوستل هم د حقايقو دمعرفت مخه نسي.
ددنيا ډېره لويه کتابخانه چې بې نظمه او بې ترتيبه وي هغهه ارزښهت نهه لهري چهې يهوه کهوچنۍ منظمهه کتابخانهه ېهې
لري.
همدغه راز ډېره زياته پوهه چې په ذهن اودماغ کښې ښه هضم شوې نه وي له هغو لږو معلوماتو نه لهږ قيمهت لهري چهې
په جزئياتو کښې ېې ډېرغوراو دقت نه وي شوى.
په حقايقو باندې سړى هغه وخت پوهې دلى شي چې دعليت په قانون پوه شي او په جزئياتو کښې مطالعه ولري.
څن ه چې انسان مطالعې ته ضرورت لري تفکر ته ېې هم لري .مطالعه اوتفکر د انسان په ذههن کښهې دوه متضهاد تاثيرونهه
لرى چې که يو زيات شي هغه بل کمېږي.
مطالعه دسړي ذهن د هغو افکارو او عقايدو له تاثيرالندې راولي چې ممکنه ده دانسان له ذاتي احتياجاتو سره مخالفهت
ولري.
آزاد تفکر يعنې د هغه طبعي سهير اوحرکهت تعقيهب چهې محهيط اوضهروري مسهايل ېهې دانسهان پهه ذههن کښهې پيهداکوي
دمطالعي په شان څه خاو شى په ذهن کښې موجودنه وي بلکه دفکرکولهو تومنهه ذههن تهه سهپاري .همدغهه سهبب دى
چې ډې ره زياته مطالعه دشخصي فکر د پرورش مخه نيسي اوسړى څه قدر سطحي اوناپوهه کوي.
علما او پوههان هماغهه کسهان دي چهې ډېرکتابونهه ېهې لوسهتي دي م هر نوابهغ او دفکهر خاونهدان چهې دانسهاني مهدنيت
الرښودونکي دي او د بشريت قافله دترقۍ خواته بيايي هغه کسان دي چې دجهان په کتاب کښهې ېهې غهور کړيهدى او
دنورو په خبرو کښې ېې خپل فکر نه دى بايللى.
((وپنهاور))
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خوى او خصلت
دانسان خوى هېڅکله تغېر نه کوي .هو سړى په زلميتوب او زړښت کښې هماغه دى چې په کوچنيتوب کښې و.
دده ډېر لوى هنردادى چې کله کله فريبنده (غولوونکى) صورت اختياروي او دافسون نقاب پخپل مخ غوړوي.
که غواړئ چې دغه حقيقت دتجربې له مخې اانته معلوم کړئ نو د هغهه اشهنا اومل هري پهه حرکهاتو او رفتهار کښهې ښهه
دقت وکړئ چې ډېر کلونه ترېنه بيل شوي ياست وروسته له دغه غور او دقت څخه به داو منئ چې دده خوىاو خصلت
هېڅ تغير نه دى کړى او هماغه شى دى چې دمخه و.
اينې کسان په ظاهره انکار کوي او دا خبره نه مني م رپه باطن کښې پوره باور لري چې دانسان خوى او خصهلت تغيهر
نه قبلوي.
همدغه سبب دى چې څوک له چانه څه ټ ي برګي وويني په هغه باندې بيا اعتماد نه کوي.
که څوک د چاپه نظر يو ال ښه ورغى دهغه په باب هم خپله نظريه نه بدلوي.
دانسان خوى او خصلت فطري شى دى او همدغه ېې دلوړوالي معياردى.که څوک دفطهرت پهه لحهاظ لهوى نهه وي نهو
واړه اشخاو په مصنوعي وسايلو نه لويېږي.
" شوپنهاور"

دوستانه مناسبت
سړى د اوانۍ په وخت کښې دافکر کوي چې دانسانانو مناسبات پ ه يوه ښه اساس او په حقيقي اصهولو والړدى م رکلهه
چې دژوندانه يو څه مراحل طى کړي نو بيا پوه شي چې بشري مناسبات بې له شخصي ګټې په بل شي نه دي والړ.
هر څوک چې ډېر ما ل لري او دلوړ مقام خاوند دى هغه په خلکو کښې محبوب او محترم دى .هغه بل چې دښه نيت
او ښو احساساتو خاوند دى م رپه دوستۍ کښې ېې څه ګټه نشته څوک ورسره مينه نه لري.
هغه دوستي او هغه مينه چې شخصي ګټه او پ

مقاصد په کښې نه وي دلته ډېره لږه ده او له لږو خلکو سره ده.
"شوپنهاور"

بدي اوضرر
څومره چې لوړ اوعالي مبادي په يوه بد سړي کښې فاسد شويدى په اناوروکښهې هغهومره نهه دي فاسهد .بهدي پهه هغهه
شي کښې لږه ده چې دابتکار مبداپه کښې نشته ذکا چې دابتکار مبداده ،بهدي زيهاتوي اوضهرر ېهې ډېهروي .ديهوه ظهالم
انسان ضرر زر اله ديوه مضر حيوان له ضرر نه زيات دى لکه چې د يوه جماد ضررله حيوان نه لږ دى او ظالم له ظلم نهه
ډېربد دى.
" ارسطو"

لويه اشتباه
څوک چې دا فکر کوي چې پوهه او فضيلت دسړي قيمت اومقام په جامعهه کښهې لهوړوي ډېهره لويهه اشهتباه کهوي اکهه
چې دغه شى بالعکس کينه او دښمني پيداکوي نه مينه او محبت.
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دعلم او فضل اظهار بل شى نه دى د نورو دنادانۍ تائيددى .څن ه چې ثهروت او مقهام دسهړي قيمهت پهه جامعهه کښهې
لوړوي علم او عقل د نورو دکينې او نفرت موجب ګراي.
پو هان او هوښياران د خلکو مينه او محبت نشي جلبولي بلکه بدبيني اوتمسخر اانته جلبوي.
" شوپنهاور"

افتخار
هغه افتخار چې لکه د څېړۍ ونه په ډېروخت کښې وده کوي او غټېږي دوام او پاېښت ېې هم ډېروي.
هغه بل افتخار چې لکه دپسرلي بوټۍ ژرپيداکېږي او ژر لوئېږي له يهوه فصهل نهه زيهات دوام نهه لهري او ډېهر ژرلهه مېنځهه
اي.
د هنر خاوند چې له ابديت نه هر څومره زياته استفاده وکړي يعنهې پهه ټهو ل انسهانيت پهورې تعلهق ولهري همهاغو مهره لهه
خپل عصر څخه پردى وي .دا اکه چې د هغه اثر د هغه په عصر پورې اختصاو نه لري بلکه دبشر دتاريخ يو جهزوي د
همدې المله معاصرين ورته ښه نه ګوري بلکه بالعکس په هغو کتابونو پسې هڅه کوي چې وراني مسايل په کښې وي.
" شوپنهاور"

غضب او شهوت
هغه بې اعتدالي چې په غضب کښې وي له هغې بې اعتدالۍ نه ښه ده چې په شهوت کښې وي .يعنې دغضبي قوې
افراط دشهواني قوې له افراط څخه ښه دى.
قهر او غضب دعقل غږ پوره نشي اوريدلى او داسې مثا ل لري لکه چې يو نوکر د خپل بهادار امهر لهږ غونهدې واوري او د
تعميل لپاره منډه واخلي يعنې امرته تراخره غوږ کښېنږدي او په کار پسې واغلي م ر شهوت دعقل يا حس په يوه اشاره
د خوند اولذت په لورې هڅه کوي او امرته هېڅ نه ګوري.
دغضب خاوند مکارنه دى اوغضب هم مکر جن نه دى.
مكر له شهوت سره تړلى دى او دشهوت کاردى.
همدغه سبب دى چې دغضب په ډېروالي کښې دومره رسوايي نشته لکه چې د شهوت په ډېروالي کښې شته.
" ارسطو"

دوستي
دوستي يوازې يو ضروري امرنه دى بلکه يوه ډېره شريفه او آبرو منده عاطفه هم ده.
اينې وايي چې دوسهتي يهوډو ل مشهابهت دى او هماغهه اشهخاو يهو دبهل دوسهتان وې چهې يولهه بلهه مشهابهت لهري د
همدې المله بازله بازسره اوکوتره له کوترې سره الوزي.
اينې نورپه دې عقيده دي چې که دوه تنه يوکار او يوه پيشه لري نو هغه هېڅکله نشي دوستان کيدلى.
څوک چې دفطرت په قوانينو استناد کوي لکه (اورپييدس) هغه وايي:
د و چې امکې باران خوښ دى اوباراني وريځې داغواړى چې په امکه باران واوروي.
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هرا کليتس په دې فکردى چې ضديت دنزدې کيدو مو جب دى او ډېرښه موافقتونه له مخالفتونو څخه پيدادي.
دا خبرې به پرېږدو او دابه ووايو چې ددوستۍ موضو څه شى دى؟
خيرکه لذت که منفعت؟
هغه کسان حقيقې دوستان نه دي چې دمنفعت لپاره دوستي کوي او په ګټه مين دي .د دوى دوستي به ترهماغه وختهه
وي چې له بله ګټه کوي او دګټې اميد مو جود وي.
دچا دوستي چې په لذت بناده او په خوند پسې ګراي هغه هم له حقيقې دوستۍ نه خبرنه دى د هغهه دوسهتي ههم بهې
بنياده ده اکه چې لذت هم لکه منفعت بې ثباته دى او ژر ژر بد لېږي.
په دې دواړو دوستيو کښې دوست بالذات مقصو دنه دى بلکه لذت يا منفعت اصلي مقصد دى.
پوره او حقيقې دوستي هغه ده چې دښو خلکو ترمېنځ پيداکېږي اوپه ښه والي بناده.
هغه خلک چې د خير خاوندان دي او د بل خير غواړي مينه ېې يو له بله ذاتي او حقيقي ده.
دا دوستي په خيراو فضليت بناده او پايه ېې ډېره ټين ه ده.
دوست هغه دى چې د دوست خير غواړي او خير وررسوي.
په دوستۍ کښې دا شرط دى چې يو له بله له عواطفو ډک احساسات ولري او دا احساسهات او عواطهف دواړو خواوتهه
معلوم وي.
په دوستۍ کښې اميزش او الفت ناسته والړه ضروري ده.
دوستۍ دمساوات په اساس ټېن ېږي چې هر يود بل حق اداکړي او هريو د بل محب وي.
ډېرخلهک داغهواړي چههې د نهورو محبههوب شهي او پخپلهه د هې چهها محهب نههه وي پهه همدغهه وجههه خپهل متملقههين پهه اههان
راغونډوي م ر دوستان نشي پيداکولى.
متملق هماغه دى چې خپل اان ټي

ګڼي يا لږ ترلږ خپل دوست ته داښيي چې زه په تادومره نه يم ګران لکه چهې تهه

پرماګران ېې اکه دغسې کسانو ته دوستان نشوويلى.
دوستۍ هغه مينه ده چې له دوست څخه بېرته انعکاس کوي او له يوې خوا نهه نهه وي همدغهه سهبب دى چهې دانسهان
مينه له سرو او سپينو سره يا له ښو جامو او ښو خوراکونو سره دوستي نه ده اکه چې له يوې خواده او بيرته انعکاس نه
کوي.
په دوستۍ کښې مقابله بالمثل په کارده او بهې مسهاواته دوسهتي دوسهتي نهه ده .مينهه لهه يهوې خهوا پيداکيهداى شهي م هر
دوستي له يوه طرفه هېڅکله نه وي .دوستۍ که د لذت يا منفعت په اثروي کيداى شي چې بد خلک له بدو خلکهو سهره
يا ښه اشخاو له بدو کسانو سره دوستان شي م ر که خير او فضيلت د دوستۍ اساس وي نو دښو او بدو تهرمېنځ دوسهتي
نه پيداکېږي.
حقيقي دوستي هماغه ده چې دنيکانو اوښو خلکو په پاکو زړونو کښې ااى لري او په خير او فضيلت بناده.
" ارسطو"

ښکال
ښکال يوه منطقي قضيه ده چې صغرى ېې سترګې دي او کبرى ېې زړه دى نتيجه يې عشق دى.
"سقراط"
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وحشي اومدني انسان
عمومي نظريه داده چې وحشي انسان په هېڅ ډو ل اخالقي اصولو پابندي نه لهري بلکهه هروخهت د خپلهو غرايهزو تهابع
وي او هر کله د خپل ميل او خواهش رضا غواړي.
انسان پېژندونکي پوهان دانظريه نه مني او وايي.
وحشي هغه دى چې د ادابو او رسومو ډېر پابندوي او په ناسته والړه تړ او راتړ بلکه په هراقدام او هغه خبهره کښهې
د خاصو اصولو اومقرراتو پيروي کوي ،يعنې وحشي انسان هغه مريى دى چې پخپل رفتار او کردار کښې د يهوې طهايفې
د عاداتو دالس آله وي او متمدن انسان دغه راز نه دى.
" جان ديويى"

((پاى

))

لوړ خيالونه او ژور فكرونه

www.ulfat.de

