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 ديمرکراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
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ــل  عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ３ زړه دى   دايمــان ＄ــاى زړه دى او دى ب
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 

  دخداى قانون
  

３ له ４ډوډۍ . ３ ډډه ول／وله４له پاسه يوالروى راغى، د ون３ ډډ ته . ناست وو ک＋３ ډ４ره مون８ د خپلو کورونو له ＇ن／ه په
３ و＇کلـ３  ４ـ وږي ت８ي وو،  هغه ＄ان موړک７ او يخ３ اوبـه   ر４مون８ ډ. ３ له ＇ه شي سره خوړله     ４مال نه پرانيستله په مزه مزه       

  .مون８ روژه وو  هغه بوزه وه،  ＄که چ３ په مسافر باندې روژې نشته
  . خوړلو اجازه شته تاسوته نشتهماته د : الروى ويل

  . ىسار کＪ７د３４ ا４ په تاسو خواړه او اوبه رواک７يدى) ج( ته خداى ما
  . ８ئ５داد خداى  قانون دى،  ددى قانون په رمزاو معنى تاسى نه پوه

  . حکمته نه دي３د خداى کارونه ب
   موړيم؟ تاس３ ول３ وږي ياست او زه! تاسى ددغه عملى تعليم په ا請لى معنى ＊ه فکر وک７ئ 

  دل نشته ＄که ما نه وږى کوي؟４په ژوند ک＋３ در زه په کار اومقصد پس３ روان يم ناست نه يم زما
  .３ وږي ک７ئ４تاس３ ＄اى په ＄اى پراته ياست ستاس３ حرکت لن６ دى ＄که 

دم چ３ تاس３ پـوه کـ７م او لـه لـوږې       ４ دپاره راو－رز  ېزه دد . پوه شوي پرې نه ياست     تاس３ دخداى قانون منلى دى م／ر     
  .نجات ومومئ

  .８ئ، راون شئ اولرى  ＄اى په نظرک＋３ ونيسئ لوږه او تنده په توقف اوسکون ک＋３ ده په حرکت ک＋３ نشته５پا＇
  

  دکار فکر
  

پيس３ نه وې، غله خال請ه وه ماشومان وږي وو، په کور ک＋３ ＇ه نه و پات３ چ３ پيـس３ پـرې    دکورميرمن ناروغه وه، د دوا 
  . نغدې شي

  .نک７هر＆ و５پس３  و－ر＄يده، دوستانو، اشنا يانو  خپلوانو  ه پورد کورخاوند يوه ورځ  په 
  .بله ورځ په －دايي پس３ وو ت دسخيانو او غنيانو له کورونو نه نا اميده راغى

 ３ کورتـه دوا او ４ـ ３ وکـ７ پـه  دغـه ورځ    ４وت７لـه پـه کارپـس３ روان شـو،کار     ３ مـال ４ـ دريمه ورځ ورته دکـار فکـر پيداشـو کارتـه      
  .ر خوشحاله شوه４من او ماشومان ډډوډۍ راوړه د کورمير

  .  موړشي له د４نه لويه خوشحالي بله نشتهيچ３ رن％ور جوړشي او وږ
  . که ＇وک خوشحالي  غواړي په کار ک＋３ دې ول＂وي

  . ８ي５رن％و رانو عالج په کارباندې ک د
  .  م７وي هغه کاردىيچ３ وږ

  .نه الس واخلي４چ３ س７ى خوارشى اوخپلوان تر
  . شي اشنا و اشنايان ناورنه ک７ي ا چ３ ＇وک پور
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  .چ３ سخيان ورته ووايي خداى دې درک７ي
  . چ３ له هرچا او له هرې خوا نا اميده شي

  .８ي４په دغه وخت ک＋３ کارپه کار
  .３ له ＄انه ب５لوي４پالر خپل ＄وى ته تريوه وخته ډوډۍ ورکوي بيا 
  .چ３ ＄وى لوى شو بيا مور هم شيدى نه ورکوي

  .وخت ک＋３ ويم／ردکار مهرباني او احسان په هر
  .چا ک＋３ نشته５دکاربرکت په ه

  .３ ورکوي４هغه چ３ د خان مزدوري کوي  خان ＇ه نه ورکوي کار
  !دکارس７ى شه! نو راشه

  .ر فرق لري４س７ى ډ سردار دکارس７ى او د
  
  
  

  زه خبرنه وم
  

  .ر وږى وم４له خوبه راوي（ شوم ډ
  .ه وهزما له سر الندې ډوډۍ اي＋ى و، ما نه ليده په دسترخان ک＋３ پ＂ تا
  .ستا دسترخان و نه ل＂اوه د خلقو در－اه ته ودر４دم ما

  .زه خبر نه وم چ３ ډوډۍ زما له پ＋والندې ده او ماپردۍ کورته الس نيولى دى
  .ر وروسته پوه شوم چ３ د ＄مک３ دسترخان له ډوډۍ ډک دى او زه －６ايي کوم４زه ډ

  . اکولکه زه پوه واى ما به د ډوډۍ دپاره ＄انته دومره باداران نه پيد
  . زه نه وم خبر چ３ په دې خاوروک＋３ هر＇ه شته،پوه نشوم په قدر  خاورو د زه ستا د در－اه

  .ر ＇ه پيداک７ي دي  م／رموږ نه يو پوه شوي４تازمون８ دپاره ډ! هو
  .وږو دپاره  هم په هره پوله ډوډۍ اي＋３ ده ８ي د５ډک سيندونه به لکه چ３ د ＄مک３ په مخ دت８و دپاره ډک３ ويال３ او

  . دغه وږي فق５ران خبر ک７ئ چه د خداى دسترخان ول＂وي! زرکوئ ! هلئ
  .！و ل نعمتونه همدغلته دي

  .له  خلقو سره ب３ له کاره اوب３  له زياره ＇ه نشته
  .تاس３ د خداى په نامه له چانه ＇ه مه غواړئ

３ ４ـ  خاوروکـ＋３  دخداى په نامه ＇ه ورک７ئ  ＄که چه  خداى تاسو ته هر ＇ه درک７ي دي که تاس３ هر＇ه ول＂وئ په دغـو      
  . مومئ

  . ８ى５په ل＂ولو هر＇ه پيداک
  .＆ نشته５ کوئ هي که －داي، او هر ＇ه له ＄انه وغواړئ  هر＇ه شتهئکه تاس３ وز－ار ک＋５نن
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  دخيرخاوند
  

  .ل＋تيوپووله په پولو او هغه خپله غوا

  .باندې نه خوري دل چه دى پردى ک＋ت په غوا５دهقانان پوه

  .３  جلب نيوه４ له اچوله م／ر ده غوا به کله کله د خلقو ک＋ت ته خو

  .دغه ل８ه زيان دقصد له مخ３  نه و  ＄که چا ＇ه نه ويل

  .８ي４＊ه م７ ل＋تيو باندې غوا ده چه په پولو او５دغوا خاوند پوه

  .８ي يا لن６ۍ اوبوچ９ کورته را＄ى４که غوا خوش３ وي او پردۍ شوتله خوري يا ！ن６

  .ده ر ه ＊ه غوا４رچابه ويل چه ډ３  کول３  ه４رې ＊３ شود ې ４دده غوا ک＂اره نه وه، ډ

  .مسافرو د همسايه －انو برخه هم په ک＋３ وه  دغوا شودې او ش７ومب３  هغه يوا＄３ نه خوړل３ دم５لمنو د

  .ر＊ه س７ى دى داکور د خيراو برکت کوردى４دا س７ى ډ: خلقو ويل

  .３ خوش３ نه ک７ي  هغه دخيراو برکت خاوند دى４＇وک چ３ خپل نفس دغس３ وساتي او جلب ! هو

  .８ي３５ رس８４ي خير ５د هغه ضرر چاته نه رس

  .يورې ３４ ډ８４ي او شودې ５د هغه غوا هم وږى نه پاته ک

  
  

  ديمرکراسى
  

  . شتهيپه شفتالو ک＋３ زړى دى په زړي ک＋３ دشفتالو ونه ده، دغنمو په وږوک＋３ دان３ شته په دانوک＋３ همدغس３ وږ
  .په چر－ه  ک＋３ ه／９ ده په ه／９ ک＋３ جر－ه

ه چ３ －ورې ت５ل اوپلته دواړه لري او په حقيقت ک＋３ بله ډيوه ده م／ر ستا ستر－３ پ＂ـ３ دي دغـه ر１ـا             دغه يوه دانه پندان   
  .نه ويني
  . ３ خبر چ３ په يوه دانه اوپه يوه ＇ا＇کى ک＋３ عالمونه پراته دي４ته نه 

３ اوپـه  ４ـ   واته پخپله هم دغنم په دانه ک＋３ ويده وې بيادې په يوه ＇ا＇کى او بوک＋３ المبو وهله نن  ＄انته لـوى سـ７ى       
  . لويو سيندونوک＋３ حرکت کوېلويه بي７ۍ ک＋３ ناست په

  .＇ه شى چ３ ته وړوکى －３２ هغه هم لوى دى
  . يا هغه چ３ تاته لوى ＊کاري هغه هم لوى ندى

  .ته ونه لويه －３２ هغه په يوه زړي ک＋３ ده
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 کـا ل تـه نـشي پـات３ کيـداى      ده د غه غ＂ه هندوا１ه چ３ －ورېي８ي په هغه ک＋３ غ＂ه ونه ＄اى شو５تاته زړى  وړوکى معلوم  
  .ر ل８دى３４ ډ４اوعمر

  .دغه دهندوا３１ کوچنى زړى تاته هر کا ل تازه هندوا３１ درکوي
  .دزړي قيمت له هندوا３１ نه ل８ نه دى

  . ８ي５هندوا１ه په زړي ک＋３ ساتلى ده که زړى ورک شو  هندوا１ه ورک
  . ر ساتيکه ميندى اوپلرونه خپل واړه ماشومان ساتي واړه اوکوچني هم قام او！ب

＆ شى وړوک９ اوکوچنى مه －２ه ＄که چ３ دلته غ اوکوچنى لوى او وړوکى نشته ！و ل  برابـر  دي يـوا＄３                ５ه!  راشه نو
  .خداى لوى دى اوبس

  .ر دقت نتيجه ده４دنن ور＄３ ديموکراسي له همدغس３ ژورې کتن３ ＇خه پيداشوه او د ډ
  

  عشق
  

  .رو ل＋کروسره په دغه ＊ار  راغل４３رقوت او ډ４ته له ډ
  .ر جن／ونه وک７ه４ له خلقو سره دې ډددې ＊ار

  .رې ککرۍ له پ＋و الندې شوې３４ شوې، ډ４رې وين３ تو４ر خلق ووژ ل شوه، ډ４له دى خوا له هغى خوا ډ
  .ستا مخه چاونشوه نيولى

  .رقوت له خپلو ل＋کرو سره دلوى فاتح په شان ＊ارته راننوتلى４رو م７و په سرونو پ＋３ ک５＋ودې او په ډ４تاد ډ
  . په قاروې تاغو＊تل چ３ ＊ار لوټ ک７ې او قتل عام جوړ ک７ېر４ته ډ

  .م／ر داکار تا ونشو ک７اى
  . ３ ويووړ４غله راغله ستا زړه ５ستا مخ３ ته د＊ار يوه ＊کل３ پ

  . تا خپل زړه دهغ３ له پنجو خالص نک７اى شو او له خپل ！و ل قوت سره يوې پ５غل３ ته تسليم شوې
  .／ر فاتح بل ＇وک وتا په ＄ان باندې د يو فاتح －مان کاوه م

  .ته نه وې خبر چ３ دننه په ＊ارک＋３ بل راز قوت موجود دى
  . رې قربان９ ورک７ې４ر زور اوقوت ＄ان اسيرک７ او د خپل اسارت لپاره دې ډ４تا په ډ

  . که له تاسره دغه قوت نه واى اوشکست دې خوړلى واى نه اسير کيدې، دعشق مقام ته رسيدل ＇ه اسانه کار نه دى
  .＊ار نش３ لو！ولى دا خلق نش３ وژلى ＄که چه عشق اومحبت اجازه نه درکوي ته اوس دا

  .ته بايد ددوئ خدمت وک７ې او ددوئ  خدمت／ار ش３
  .عشق له پادشاهانو نه خدمت／اران جوړولى شي! هو

  .８ي８５ي او دجهان／يرۍ حرص نه پاته ک５دلته سکندر بل راز ک
  .８ى５سن／ر ＇وک نشي ماتولى دلته زور او قوت مات
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  لعم
  

  .هغه خپله امسا ！کو له اوبازارته راغى

  .ژندل３５ هر＇ه پ４په ستر－و ３４ ＇ه نه ليدل خوپه نامه 

  .له ده نه خپلو ماشومانو و＇ک３ غو＊ت３ وې

  . دى په و＇کو پسى راغلى و

  .ر ړانده بازارته را＄ي او ＇ه اخلى４دغس３ ډ

  .دکانداران دهغوئ په ستر－و ک＋３ خاورې اچوي او ردي مالونه ورکوي

  .و３ هم له خاورو نه ډک３ و＇ک３ ورک７ې او هر ＇ه په ک＋３ －４６ته ده 

  .３ له السه  خوش３ شوه４و او ＄ولى هغه روان 

  .د هغه ارزو له خاورو سره برابره شوه

  .３ ！و ل ک７ه４هغه دزمک９ په سرالس و－رزاوه او هر ＇ه 

  هغه نه پوهيده چه خپل کورته ＇ه شى وړي؟

  .وړلو نه دى  ＄انه سره ＇ه وړي چ３ در ړانده دلته را＄ي اوله４ده غوندې ډ

  .د ړندو عمل همدغس３ وي! هو

  

  دايمان ＄اى زړه دى او دى ب３ زړه دى
  

  .ده４ريانو ډار５چ３ وړوکى و له شيثکو اوپ
  .ده په کورک＋３ د ادې ډارو  د باندې د دادا５چ３ ل８ غوندې غت شو د مال請احب له ډاره په سبق نه پوه

  .３ په زړه ک＋３ ！ين， ＄اى نيولى دى４ د حاکم ډار ، د ملک ډار،ن ډاراوس چه لوى دى دماسالنو ډار، دخا
８ي، په کوروکلى ک＋３ له غليمانو پـه ＊ـار کـ＋３ لـه پوليـسانو، دايمـان ＄ـاى زړه دى او                ４په چول اوبيديا ک＋３ له غلو ډار      

  .ر ب３ زړه دى４دى ډ
  .３ نيسي８４ي او خپک９ ４د شپ３ په خوب ك＋３ هم ډار

ر لـ８ ＄ـاى پاتـه    ４ـ ８ي سـتا خـوف تـه ډ   ئ５ره نـه ＄ـا  ４ـ ره ډ４ـ  وي، سـتا و ېر４ـ وډ４رې  چ３ دومره  په کوم زړه ک＋３   !  لويه خدايه 
  .８ي５ک

  .که ستا  ډار او د ظالمانو ډارپه يو زړه ک＋３ يوشان موجودوي له د４نه لويه －ناه بله نشته
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  .３ په زړه ک＋３ نه واى４کشک３ دوئ يوازې له تا ډار يدلى اوستا د د＊منانو ډار
  .نوک＋３  کموي او ايمان ته زيان رسويره په زړو４دخلقو ډار ستا و

 دوئ اوس دزورورو لـه ډاره حـق نـشي ويلـى او تـه      .８ي４ـ ر８４ي له نورو نـه هـم و  ４ر４ستا ضعيفه بنده －ان يوازې له تانه نه و       
  .４３دحق طرفدار 

  .８ې دوئ له ډاره ر＊تيا نشي ويلى５ته په دروغو خپه ک
  .فتونه کويرى دظالمانو خدمتونه او４請ستا ظلم نه دى خوښ دوئ له و

  .８ى او بس４رته دى چه يوازى له تا ډار５هغه مسلمان چ
３ ستر－ه ونه سوزي، دفرعون په مقابل ک＋３ مغلوب نشي، له مر－ه ونه ４ستا بنده بايد د ډار بنده نه وي، دنمرود له اوره 

  .８ي４ر４و
  
  

  زموږباغ
  

ر فـرق راغلـى دى ميـوو ال＇ـه چـ３       ３４ وچ دي، په ميوو ک＋３ ز＊ت ډ４ددې باغ ون３ ！ول３ زړې دي، ډډونه او ＊اخونه   
  .سيورى هم نيم نه دى پاته، تاز－ي نشته، خيابانونه اوچمونه خراب دي، باغ ！ول اغزو اوناکاره بو！و نيولى دى

پدى چمن ک＋３ اوس .دى دلته اوس طوطيان اوبلبلى نه  را＄ييکه وي  هغه دربو اوکبلو الندې ک７د－النو يونيم بو！ى   
  .７ې ＊کاري４ پسرلي ک＋３ ز＇اروى ＇ري، دونو پا３１ په
  .داون３ ！ول３ دوهلو دي

３ فايـده  ４ـ رکم ک７يـدى م／ـر ＇ـان／و او＊ـاخونو تـه      ４ـ ３ ډ４ـ د ＄مک３ قـوت  . ددې زړو ونو نيلو اوري＋و ！وله ＄مکه نيول３ ده       
  .８ي داون３ اوس ب３ ثمره او ب３ حا請له دي５ره ل８ه رس４ډ

ر انتظار وکـاږو چـه دلتـه بيـا سـيورى      ４مون８ بايد ډ. ８دي３５ نوي نيال／ي ک４په ＄اى . دباغ خاوند بايد ！ول３ له بيخه وباسي      
  .اوميوه پيداشي او پدې باغ وب０ ک＋３ بياتاز－３ ووينو

３ پــه ＄ــاى ايــ＋ودلى بــاغ بــه اوس هــم هماغــس３ ４ــکــه ماليــار کــا ل پــه کــا ل چينجنــ３ زړې ونــ３ ا４ــستل３ اونــوي نيــال／ي 
  .سمسورو

  .دباغ عمر او د ونو عمربه يوشان نه و
  .ده５به نه ورکون３  به ورک５دې باغ 

  .اجتماعي ژوند به له فردي او شخصي ژوند نه نه قربان５ده
  .３ همدغس３ وي４＇وک چ３ زړې ون３ په باغ ک＋３ ساتي باغ به 

  
  
  

  ب３ تميزي
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  .ر＊ه آس و، خو د ب３ تميزو په الس ک＋３ وو４ډ

  .＋وده５＇و ک ي３ په قدر پوه نشوه باوغان پرې موړه ک

  .３ ترې واخيست４ديابو کار

  .ر زيات دى３４ ډ４، چه دغس３ آس دپادشاهانو په کمند ک＋３ هم نشته اوقيمت هغه خبرنه و

رته چ３ علم او فراست نه وي خلق د آس او يابو فرق نشي کولى  هلتـه عربـي اسـونه لـه موړوالنـدى زخميـان شـى او               ５چ

  .دخرو په غاړه دزرو ک＂ورى وي

  : وي او＇ه نه وينى حافظ دخلقو دب３ تميزۍ اعالن کوى په دغس３ وخت ک＋３ چ３ عمومي شعور ړوند

  
  اسپ تازى شده مجروح بزير پاالن
  طوق زرين همه در－ردن خرمى بينم

  

  

  دظالم فلسفه
  

  .يوس７ى دغليمانو په خوله شل کاله بندي شو
 پـه بـ６و او   دلته عدالت نشته، قـانون تـه ＇ـوک نـه －ـوري،          . ）وک نه کوي  ５هرچا به ويل حاکم ناروا وک７ه، دومره ظلم ه        

  .８ي مون８ له دې حاکم سره نور －ذران نشوکولى５رشوتونو  هر ＇ه ک
  .ر دکارس７ى وخوت４ې په وطن ک＋３ خپورشو او ډراووت د هنر اوکما ل نوم نه ن ابندى چ３ له زند

 دم چ３ دى ب３ －ناه دى، م／ر که مادى نه واى بندي ک７ى، غليمانو واژه يـا بـه ده ＇ـوک وژلـى و،                 ５زه پوه : حاکم ويل 
ده ب３ زندانه ژوند نشوکولى دده حيات په خطرک＋３ و، دده دغه هنـراو کمـا ل دزنـدان برکـت دى کـه دى پـوه شـي،              

  . ر＄له په  ＊و باندې دبدو －مان کوي８４ي ډ５ انسان پخپل خيروشر نه پوه.رلوى احسان ک７ى دى４ماله ده سره ډ
  .ک＋３ ليدهکه دى پوه شي بند يتو ب دده دپاره خير و، ما دده خير په زندان 

３ ４ـ ８ي پـه حقيقـت کـ＋３ ＊ـه وى، د خلقـو پـه نظرکـ＋３ ظلـم  وي چـ３ فلـسفه            ５رکارونه دي چ３ په ظـاهر ه  بـد معلـوم           ４ډ
  .ول＂وې  رحم او د لسوزى وي
８ي، دوسـتي ورتـه د＊ـمني ＊ـکاري، پـه مدرسـه بانـدى دزنـدان         ５ژني، په احسان نـه پـوه  ５ناپوهه خلق خير خواهان نه پ    

  .－مان کوى
  .ال９ پس３  نه －رزو، ددوئ په خير پس３ －رزوموږ ددوئ په خوشح

  .８ي او خپل خيرنشي سنجولى ５دوئ په خپل خيرنه پو ه
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  دستور العمل
  .ر مهم دى４دل چ３ مطلب ډ５؟ دومره پوهيخاص مجلس و،  ！ول غلي ناست وو، يوهم خبرنه و چ３ ＇ه به واي

 شته چ３ جواهر او المـاس هغـومره قيمـت  نـه     ه＇ رقيمت بها ４رله سرو او سپينو ډ    ５غ: پس له ＇ه قدر سکوت نه، هغه وويل       
  .ر ！ين， وساتي４لرى حکومت بايد هغه ډ

＆ نــشته، د حکومــت اســاس اوبينــاد  هماغــه دى،  بــ３ لــه هغــه حکومــت نــشى ５کــه هغــه و،  هر＇ــه شــته، کــه هغــه نــه و هــ
  .قايم５دلى

  .دخزانو سانته هغومره ضرورنه ده، د هغه شى ساتل فرض دى
  .ى هغومره قيمت نه لرى＆ ش５دسياست په دنياک＋３ ه

  .په دې خبره ！و ل  په فکر ک＋３ شوه
  . ３ بهتر و－２ي４ر ！ين， وساتى اوله الماسو نه ４چا －مان کاوه چ３ مراد عدالت دى حکومت بايد دغه شى ډ

ر ４ـ د ＄ينو داخيا ل و، چ３ دمملکت استقالل له هر＇ه نه زيات قيمت لـرى، يوسياسـتمداربايد د همدغـه شـي دسـاتلو  ډ           
  .و請يه وک７ى！ين／ه ت

  . دهى＇ه نورو تصور کاوه چ３ مقصد دملت خوشحال
  .ديوه  ديموکرات حکومت اساس  همدغه  دى جواهراو الماس دومره قيمت نه  لري

  .پس له يو ＇ه  وقف３ هغه خپل مطلب ＊کاره ک７
  .ده چ３ زما په خبرو پوه５دل ＇ه اسانه کارنه دى５هغه پو ه
ر تشدد نه کارواخلى، د حکومت ډار که دخلقو پـه  ４اتل شي او حاکما ن له ډر ！ين， وس ４دحکومت ډار بايد ډ   : هغه وويل 

ستر－و ک＋３ و  خزانو ته ＇وک کاږه نشي کتلى له －دامو نونه م８ک هم غله نشي وړلـى، سـره او سـپين کـه پـه ډاګ پراتـه           
كه ډار نه و .حم －２يره د خلقو په زړه ك＋３ وه ظلم ته به عدالت وايي ب３ رحمي به ر４و که دا. وي ＇وک ورته نه －ورى

  .ر مشکله ده４او خلك سپين ستر－ى شو نو بيا －ذاره ډ
تاس３ کو＊（ وک７ئ چ３ دغه ډار د خلقو په زړونو اوستر－و ک＋３ وساتئ او دا قيمت بها  ＇يز ضـايع نـشي، ددى شـي پـه       

  !قيمت باندې ＊ه پوه شئ
  !３ په آسانه مه ورکوئ４تاسى . ى دىس ته راغلدا هغه شى دى چ３ په وينو تويولو په کورونو ورانولو په مالونو لو！ولو ال

  



 

9 

  

  ا請لى غل
  

  .３ غل بولم４ستا خو＊ه چه غل ورته وا３４ که دغلو مل؟ زه 
  .کولى４ددې غله الس قاضى يا  مفتى نشي پر

  .رقوت ورسره  دى８４ي او ډ５دده له السه هر＇ه ک
  .حاکمان ده  ته ＇ه نشي ويلى
  .８ى５دپوليسانو زور په ده نه رس

  .ترام قوماندان هم کوى غله احددې
  .ر زورور غل دى４داغل ډ

  . دده مخه ＇وک دور＄ى  هم نشي نيولى
  .دى دسر کارپه ما ل ک＋３ هم برخه  لري،  او په خزانه ک＋３ شريک دى

  .）وک دعوه نشي کولى５په ده باندى ه
  .ده ته يوا＄ى زه غل ويلى شم اوبس

  .دا هغه غل دى چه له ستر－ونه رانجه نه پ＂وي ستر－３ پ＂وي
  .غله پيس３ پ＂وي

  .دى غله پ＂وي، خيانتونه پ＂وي، ظلمونه پ＂وي
  .ا請لي غل همدغه دى

  .８ي５تر＇و دى ورک نشي  غله نه ورک
  

  دغلو منطق
  

  . له ور＄３ نه شپه ＊ه ده او له ر１ا نه  تورتم
  .زخمت دپاره شپه دراحت دپاره ده، ورځ د
  .دعيش او عشرت وخت شپه ده

  .سازونه سرودونه په شپه ک＋３ وي
  .و請الونه په شپه ک＋請 ３ورت نيسي
  . ８ى５ساقى اوشاهد دشپ３ ＊ه ＊کاره ک

  .بزم محفلونه د شپ３ وىد 
  .دحيات اوبه په تورتم ک＋３ دى

  .په تياره ک＋３ دستر او پرده پوش９ راز پ دى
  . ８ئ５تاس３ دتورتم په قدرنه پوه

  .شپ３ لکه د خوبانو زلف３ چ３ هر＇ومره اوږدې وي هغو مره ＊３ وي
  .  باندې بايد تورې زلف３ خورې ويپه سپينو مخونو
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  . ＊کلي او ＊ايسته ميرمن３ په تورو پردو ک＋３ پ＂３ ＊３  دي
  .موږ او دوئ دپردې ترشاپه تياره ک＋３ هر ＇ه کولى شو

  .که زموږ له عملونو پرده لري شوه او هر چاپه ر１اک＋３ وليدو مون８ ته به په نفرت و－وري
  .ره  ＊ه ده４زموږ دپاره شپه ډ

  . چ３ دور＄３ هم تورتم او تياره ويتاس３ کو＊（ وک７ئ
  . ور＄و ر１ا کموي وهم او خوف تياره د د

  . له ظلم سره ظلمت اوتورتم ت７لى دى
  .وږو خلقو په ستر－و باندې توره شپه وي د

  .دناپوه９ تياره له شپ３ نه کمه نه ده
  .بايد تل ترتله تياره وي ＄که چ３ د حيات اوبه په تورتم ک＋３ دى

  
  
  

  دغلوډيوه
  

  . ره تياره وه،غله په تورتم ک＋３ راغله په کاله ننوتلورکه شوه، شپه ډسپوږم９ 

  .３ ل＂اوه３４ ډيوه ول／وله او ما ل ４رته اي＋ي دي،  ＄که ５دوئ خبرنه و چ３ ＊ه ＊ه مالونه چ

  .３ وپ５ژندل３４ ونيوله اوغله ４دکوروکلي خلقو چ３ ر１ا وليده راپا ＇５دل دغلو مخه 

  . ＊ه دهله تورتم نه دغلو ډيوه هم: يوه وويل

  .موږ غله په ر１ا ک＋３ وليدل او راوي（ شو

  .موږ غلو راوي（ ک７و! هو

  .زموږ په کورک＋３ غلو ډيوه ول／وله

  

  دحاکم اشتباه

  . دومره ظلم او ستم، دومره تغافل او ب３ پروايي، دومره کبر او غرور
  داس３ سخت زړه؟ 

  . ب３ رحمي او ب３ غوري انتها ته ورسيده
  .８ي４ر４＆ نه و５دزړونو له ازاره ه
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  .３ زړه نرم نشو４زما په ژړا
  .زما فريادونه نه اوري

  .زما عذرونه او زارۍ تاثير نه لري
  .رې خبرې وي４زما په زړه ک＋３ ډ. راميد ورشم４زه په ډ

  .زه وايم خپل ！و ل عرضونه به وک７م
  .شي په رپ ک＋３ له ستر－و پنا هغه لکه بر４＋نا د ستر－و

  .راته －وري  هم نه رې استغنا４له ډ
  .   دمعشوق３ له السه دغه راز شکايتونه کولعاشق

  .３ سياستاً بندي ک７او په سياسى بنديانو ک＋３ حساب شو４حاکم اشتباه وک７ه، هغه 
  .آه دوطن مينان په دغس３ خبرو زندان ته ＄ي

  

  ＇ه لري او ＇ه نه لري؟
  

  .زمک３ لري، ژرندې لري، قال－ان３ لري
  .راډيو نه لري، مو！ر نه لري چوک９ نه لري

  . لري، زړه لري غوږونه  لري３ ستر－سرلري،
  .ذوق نه لري، فکرنه لري  شعور نه لري احساس نه لري

  .！غرونه لري، توشکونه لري، رخت خوابونه لري
  .جارونه لري، ＇ن６ل نه لري، مين％ل نه لري
  .گوخان３ لري، طبيل３ لري، تحويلخان３ لري
  . حمام نه لري تشنات نلري، 請ابون نه لري

  .ي، وريج３ لري،  پيس３ لريجوار لري، غنم لر
  .خيرات نلري،  زکوه  نلري، 請حت نلري، راحت نلري
  .حرص لري، غم لري، سودا لري، ظلم لري،ناروا لري
  .قناعت نلري، 請بر نلري،فضليت نلري، رحم  نلري

  .جهل لري، بخل لري، حسد لري، رقبيان لري، د＊منان لري
  .علم نلري، اخالق نلري، سواد نلري

  .مسي  لري، لو３１ لري، ورو１ه لريزامن لري، ن
  .مکتب نلري، معلم نلري، مال نه لري، ميرزانلري

  .اني لريمکبرلري، غرور لري، بدبيني لري بد－
  .انصاف  نلري، ضمير نلري، وجدان نلري

  ＇وک؟
  .زموږ خان او زموږ ملک 
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  آمر اومامور
  .زه به  په تريو وچولى خبرې کوم
  .３３４ بل請 ３احب به وا４ ړته به  لکه مجرم کوږ اورمي８ وال
  .زه به په هرکار ک＋３ کارلرم

  .ته به  زما په کار ک＋３ دفکرکولو حق هم نه لري
  .＆ نه کوم، ته به زما په امر هر ＇ه کوې５زه به ه

  .خدمت به ته کوې نام نيکى به زما وي
  .４３کاربه زه ورانوم مالمت به ته 

  .８ې８４ې له مانه به هم ډار４ر４＇ومره چ３ له مر－ه و
  .３ هم لري４ هره اندازه چ３ له ژوند سره عالقه لري له ماسره به په

  .８ي５يوازى محبت مى نه دى په کار زماله خوفه بايد زړونه ورپ
  .８ي５＆ خدمت نه قبل５زما په حضور ک＋３ ب３ له عجز و نيازه ه

  .８ي５عاجزۍ او دغالم９  خوى درسره و  هر راز خيانتو نه دې معاف که د
  . اولياقت مغرور نش３چ３ پخپل خدمت! پام کوه

  ! را＄ه９هرکله چ３ را＄３ که هر ＇ومره مهم کارونه دې ک７ى و لکه －نه／ار سر ！ي＂
  !خپل خدمتونه مه يادوه
  !په قانون استناد مه کوه

  .ترقي زما په اطاعت پورې ！７ل３ ده ماته ＄ان  وسپاره زما په خوشحال９ ک＋３  هر ＇ه ول＂وه ستا
  .ژنه５ه، ته خپل ＄ان او خپل حد وپستاترفيع په همدغس３ تواضع ک＋３ پ＂ه د

  !４３ته ＊ه فکر وک７ه چ３ ＄ه  ＇وک يم او ته ＇وک 
  

  توره پرده
  

  .８ي او هر＇ه په تورتم ک＋３ ورک وي４ړسپوږم９  چ３ په تورو وري％و ک＋３ پ＂ه شي په جهان باندې توره پرده غو

 راز وي، ＊ه مخونه او بد مخونـه فـرق   په دغس３ توره  تياره ک＋３ دانسان بينايي کارنه کوي، ړانده او دنظر خاوندان يو             

  .８ي５ژندل ک５نه لري دسپين او تورتميز نشي کيداى خپل او پردى نه پ

  .د حقيقت او جما ل ر１ا له سپوږم９ نه کمه نه ده

ددې سپوږم９ پ＂وال９ په ستر－و ال ＇ه چ３ په زړونو هم تياره راولي کـه داتيـاره ورکـه نـشي او دغـه ر１ـا لـه تـورې  پـردې                    

  .８ي５د ذوق اونظر د خاوندانو شپه نه سبا کالندې وي، 

  .８ي４دشعر او ادب دنيا نه  جوړ
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  .８ي５＋４فکر شعور او احساس نه و

  .８ي５دکار او حرکت اراده نه پيداک

  
  

  د ژوند نغمه
  

８ي، ５）وک ＇ه نه وايي،  دژوند نغمه غل３ ده په دغس３ خاموش９ ک＋３ ذوقونه مري، فکرونه محوه ک５！ول غلي دي، ه
  . لکه وحشي مرغه له انسانانو نه ت＋تينشاط او  فرحت

  . ده４زه غواړم ددغه سکوت طلسم مات ک７م او خپله سرينده وغ８وم داسرينده مادعشق له هيواد او دبلبلو  له کوره راوړ
  .ر خوږدى４زما دسريندې  اواز ډ

  !زما نغم３ واورئ! ك＋ينئ!  راشئ
  . زه نه غواړم چ３ ارزو －ان３ م７ې او زوړنه ساړه وي

  .حساساتو  او جذباتو  دوي＋و لو لپاره  راغلماد زه 
  .دغه ده ما خپله سرينده  راو اخيستله خپل３ نغم３  شروع کوم

  .８ي５＆ اواز نه پورته ک５ دا ＇ه وشوه؟  له دى سريندۍ نه  خو  ه
  .３ ！و ل  په ＄اى دي４سرينده خو نه ده ماته، تارونه 

  .８ي له د４نه لويه ضايعه بله  نشته４داول３  نه غ８
  .８ي４رته نه غ５８دم داسرينده دبلبلو دکور ده او ب３ د－لونو له خوابل چ５ شوم  وپوهپوه

  .３ هم په هماغه  مقام پورې ت７لي دي４تارونه  .  داسرينده له عشق سره تعلق  او ارتبا ط لري
  .زه بايد  －لزار ته ننووزم  او د－لونو په حرم  ک＋３  دخپل３  سريندې آواز واورم

شانه  زلف３  و－ورم او د حسن په －لـزار  کـ＋３ خپلـه    ４  دسنبلو  پر    ،  دغو！９ خندا،  دچن６ړو ل＋ت３      ،زه بايد دنر－س ستر－３   
  .８ي５ نه پيداکى８ي او خوشحال５ب３ له  د４نه دغه خاموشي نه ورک. سرينده وغ８وم

  . دا تورې  وري％３  بايد دلمر او سپوږم９ له مخ３ لرې شي
  .دبلبالنو پنجرى اوقفسونه بايد مات شي

  .رته شي چ３ خوشحال９ راشي او ذوق وشعور ستر－３ وغ７وي５ى ور بايد بد باغ ت７ل
  

  

  خوشحال９
  .ره  خوږه ده４ستا دشجاعت  اوشهامت ترانه  ډ

ر شـوق  ４ـ ３ د وطن جونـه او پ５غلـ３   پـه ډ   ４ر＊ه اهن， پيداک７ اوس ４ر مشهور شاعر جوړه ک７ه، سازند－انو ورته ډ      ４داترانه ډ 

  .４３ر خوشحاله ３４ په اور４دو ډ４وايي او ته 
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ر قدر او احترام  －وري  دا چه هلته يو＄اى بل ＄اى ستا دتورې او سـر بـازۍ 請ـفتونه دي  او تـه لـه             ４！ول خلق  تاته په ډ     

  .８يئ５رې خوشحال９  په جامو ک＋３  نه ＄ا４ډ

په هغه ورځ چ３ ته د جن，  او ج／７ې  له ميدانه  بريـالى راغلـ３ سـتاپه افتخـار جـشن  ونيـو ل شـو پـه تـا بانـدى  لـه هـرې                

－لونــه شــيندل ک５ــده ســتا پــه غــاړه کــ＋３ خلقــو د－لــو هارونــه اچــول ！ــول３ ســتر－３ تاتــه  متوجــه وې او پــه تــا بانــدې     خوا

ر په خطرکـ＋３  ４دا خوشحال９  تاله هغه ＄ايه راوړه  چ３ هلته  د－وليو او بمونو باران وريده او ژوند ډ  . خوشحالي ور４دله 

  . درسره ور لوى غم４دې اوډ５و، ته به هر ساعت له مرګ سره مخامخ ک

دمــشرانو خوشــحال９  پــه همدغــس３  مــشکالتو او خطراتــو او غمونــو کــ＋３ پ＂ــه وي او کــو چنيــان خوشــ３ پــه خوشــ３  ! هــو

  .خوشحاله وي

  ))پاى((
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