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بسم اهلل الرحمن الرحيم

دخداى قانون
مونږ د خپلو کورونو له څنګه په ډېره کښې ناست وو .له پاسه يوالروى راغى ،د ونې ډډ ته ېې ډډه ولګوله .ډوډۍ ېې له
مال نه پرانيستله په مزه مزه ېې له څه شي سره خوړله .مونږ ډېر وږي تږي وو ،هغه ځان موړکړ او يخې اوبهه ېهې وڅکلهې
مونږ روژه وو هغه بوزه وه ،ځکه چې په مسافر باندې روژې نشته.
الروى ويل :ماته د خوړلو اجازه شته تاسوته نشته.
ما ته خداى (ج) خواړه او اوبه رواکړيدى په تاسو ېې اېسار کړىدى.
داد خداى قانون دى ،ددى قانون په رمزاو معنى تاسى نه پوهېږئ.
د خداى کارونه بې حکمته نه دي.
تاسى ددغه عملى تعليم په اصلى معنى ښه فکر وکړئ ! تاسې ولې وږي ياست او زه موړيم؟
زه په کار اومقصد پسې روان يم ناست نه يم زما په ژوند کښې درېدل نشته ځکه ما نه وږى کوي؟
تاسې ځاى په ځاى پراته ياست ستاسې حرکت لنډ دى ځکه ېې وږي کړئ.
تاسې دخداى قانون منلى دى مګر پوه شوي پرې نه ياست .زه ددې دپاره راوګرزېدم چې تاسې پهوه کهړم او لهه لهوږې
نجات ومومئ.
پاڅې ږئ ،راون شئ اولرى ځاى په نظرکښې ونيسئ لوږه او تنده په توقف اوسکون کښې ده په حرکت کښې نشته.

دکار فکر
دکورميرمن ناروغه وه ،د دوا پيسې نه وې ،غله خالصه وه ماشومان وږي وو ،په کور کښې څه نه و پاتې چې پيسهې پهرې
نغدې شي.
د کورخاوند يوه ورځ په پور پسې وګرځيده ،دوستانو ،اشنا يانو خپلوانو هېڅ ورنکړه.
بله ورځ په ګدايي پسې وو ت دسخيانو او غنيانو له کورونو نه نا اميده راغى.
دريمه ورځ ورته دکهار فکهر پيداشهو کارتهه ېهې مهال وتړلهه پهه کارپسهې روان شهو،کارېې وکهړ پهه دغهه ورځ ېهې کورتهه دوا او
ډوډۍ راوړه د کورميرمن او ماشومان ډېر خوشحاله شوه.
چې رنځور جوړشي او وږي موړشي له دېنه لويه خوشحالي بله نشته.
که څوک خوشحالي غواړي په کار کښې دې ولټوي.
د رنځو رانو عالج په کارباندې کېږي.
چې وږي مړوي هغه کاردى.
چې سړى خوارشى اوخپلوان ترېنه الس واخلي.
چې څوک پور ورنه کړي او اشنايان نا اشنا شي.
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چې سخيان ورته ووايي خداى دې درکړي.
چې له هرچا او له هرې خوا نا اميده شي.
په دغه وخت کښې کارپه کارېږي.
پالر خپل ځوى ته تريوه وخته ډوډۍ ورکوي بيا ېې له ځانه بېلوي.
چې ځوى لوى شو بيا مور هم شيدى نه ورکوي.
مګردکار مهرباني او احسان په هروخت کښې وي.
دکاربرکت په هېچا کښې نشته.
هغه چې د خان مزدوري کوي خان څه نه ورکوي کارېې ورکوي.
نو راشه! دکارسړى شه!
دکارسړى او د سردار سړى ډېر فرق لري.

زه خبرنه وم
له خوبه راويښ شوم ډېر وږى وم.
تا زما له سر الندې ډوډۍ ايښى و ،ما نه ليده په دسترخان کښې پټه وه.
ما ستا دسترخان و نه لټاوه د خلقو درګاه ته ودرېدم.
زه خبر نه وم چې ډوډۍ زما له پښوالندې ده او ماپردۍ کورته الس نيولى دى.
زه ډېر وروسته پوه شوم چې د ځمکې دسترخان له ډوډۍ ډک دى او زه ګډايي کوم.
که زه پوه واى ما به د ډوډۍ دپاره ځانته دومره باداران نه پيداکول.
زه ستا د درګاه د خاورو په قدر پوه نشوم ،زه نه وم خبر چې په دې خاوروکښې هرڅه شته.
هو! تازمونږ دپاره ډېر څه پيداکړي دي مګرموږ نه يو پوه شوي.
لکه چې د ځمکې په مخ دتږو دپاره ډکې ويالې او ډک سيندونه بهېږي د وږو دپاره هم په هره پوله ډوډۍ ايښې ده.
هلئ! زرکوئ ! دغه وږي فقېران خبر کړئ چه د خداى دسترخان ولټوي.
ټو ل نعمتونه همدغلته دي.
له خلقو سره بې له کاره اوبې له زياره څه نشته.
تاسې د خداى په نامه له چانه څه مه غواړئ.
دخداى په نامه څه ورکړئ ځکه چه خداى تاسو ته هر څه درکړي دي که تاسې هرڅه ولټوئ په دغهو خاوروکښهې ېهې
مومئ.
په لټولو هرڅه پيداکېږى.
که تاسې وزګار کښېننئ او هر څه له ځانه وغواړئ هرڅه شته ،که ګدايي کوئ هېڅ نشته.
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دخيرخاوند
هغه خپله غوا په پولو او لښتيوپووله.
دهقانان پوهېدل چه دى پردى کښت په غوا باندې نه خوري.
غوا به کله کله د خلقو کښت ته خو له اچوله مګر ده ېې جلب نيوه.
دغه لږه زيان دقصد له مخې نه و ځکه چا څه نه ويل.
دغوا خاوند پوهېده چه په پولو او لښتيو باندې غوا ښه مړېږي.
که غوا خوشې وي او پردۍ شوتله خوري يا ټنډېږي يا لنډۍ اوبوچۍ کورته راځى.
دده غوا کټاره نه وه ،ډېرې ښې شود ې ېې کولې هرچابه ويل چه ډېر ه ښه غوا ده.
دغوا شودې او شړومبې هغه يواځې نه خوړلې دمېلمنو د مسافرو د همسايه ګانو برخه هم په کښې وه.
خلقو ويل :دا سړى ډېرښه سړى دى داکور د خيراو برکت کوردى.
هو! څوک چې خپل نفس دغسې وساتي او جلب ېې خوشې نه کړي هغه دخيراو برکت خاوند دى.
د هغه ضرر چاته نه رسېږي خير ېې رسېږي.
د هغه غوا هم وږى نه پاته کېږي او شودې ېې ډېرې وي.

ديمرکراسى
په شفتالو کښې زړى دى په زړي کښې دشفتالو ونه ده ،دغنمو په وږوکښې دانې شته په دانوکښې همدغسې وږي شته.
په چرګه کښې هګۍ ده په هګۍ کښې جرګه.
دغه يوه دانه پندانه چې ګورې تېل اوپلته دواړه لري او په حقيقت کښې بله ډيوه ده مګر ستا سترګې پټهې دي دغهه ر ها
نه ويني.
ته نه ېې خبر چې په يوه دانه اوپه يوه څاڅکى کښې عالمونه پراته دي.
ته پخپله هم دغنم په دانه کښې ويده وې بيادې په يوه څاڅکى او بوکښې المبو وهله نن ځانته لهوى سهړى واېهې اوپهه
لويه بيړۍ کښې ناست په لويو سيندونوکښې حرکت کوې.
څه شى چې ته وړوکى ګڼې هغه هم لوى دى.
يا هغه چې تاته لوى ښکاري هغه هم لوى ندى.
ته ونه لويه ګڼې هغه په يوه زړي کښې ده.
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تاته زړى وړوکى معلومېږي په هغه کښې غټه ونه ځاى شوي ده د غه غټه هندوا ه چې ګورې کها ل تهه نشهي پهاتې کيهداى
اوعمرېې ډېر لږدى.
دغه دهندوا ې کوچنى زړى تاته هر کا ل تازه هندوا ې درکوي.
دزړي قيمت له هندوا ې نه لږ نه دى.
هندوا ه په زړي کښې ساتلى ده که زړى ورک شو هندوا ه ورکېږي.
که ميندى اوپلرونه خپل واړه ماشومان ساتي واړه اوکوچني هم قام اوټبر ساتي.
نو راشه! هې څ شى وړوکۍ اوکوچنى مه ګڼه ځکه چې دلته غټ اوکوچنى لوى او وړوکى نشته ټو ل برابهر دي يهواځې
خداى لوى دى اوبس.
دنن ورځې ديموکراسي له همدغسې ژورې کتنې څخه پيداشوه او د ډېر دقت نتيجه ده.

عشق
ته له ډېرقوت او ډېرو لښکروسره په دغه ښار راغلې.
ددې ښار له خلقو سره دې ډېر جنګونه وکړه.
له دى خوا له هغى خوا ډېر خلق ووژ ل شوه ،ډېرې وينې توېې شوې ،ډېرې ککرۍ له پښو الندې شوې.
ستا مخه چاونشوه نيولى.
تاد ډېرو مړو په سرونو پښې کېښودې او په ډېرقوت له خپلو لښکرو سره دلوى فاتح په شان ښارته راننوتلى.
ته ډېر په قاروې تاغوښتل چې ښار لوټ کړې او قتل عام جوړ کړې.
مګر داکار تا ونشو کړاى.
ستا مخې ته دښار يوه ښکلې پېغله راغله ستا زړه ېې ويووړ.
تا خپل زړه دهغې له پنجو خالص نکړاى شو او له خپل ټو ل قوت سره يوې پېغلې ته تسليم شوې.
تا په ځان باندې د يو فاتح ګمان کاوه مګر فاتح بل څوک و.
ته نه وې خبر چې دننه په ښارکښې بل راز قوت موجود دى.
تا په ډېر زور اوقوت ځان اسيرکړ او د خپل اسارت لپاره دې ډېرې قربانۍ ورکړې.
که له تاسره دغه قوت نه واى اوشکست دې خوړلى واى نه اسير کيدې ،دعشق مقام ته رسيدل څه اسانه کار نه دى.
ته اوس دا ښار نشې لوټولى دا خلق نشې وژلى ځکه چه عشق اومحبت اجازه نه درکوي.
ته بايد ددوئ خدمت وکړې او ددوئ خدمتګار شې.
هو! عشق له پادشاهانو نه خدمتګاران جوړولى شي.
دلته سکندر بل راز کېږي او دجهانګيرۍ حرص نه پاته کېږي.
سنګر څوک نشي ماتولى دلته زور او قوت ماتېږى.
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عمل
هغه خپله امسا ټکو له اوبازارته راغى.
په سترګو ېې څه نه ليدل خوپه نامه ېې هرڅه پېژندل.
له ده نه خپلو ماشومانو وڅکې غوښتې وې.
دى په وڅکو پسى راغلى و.
دغسې ډېر ړانده بازارته راځي او څه اخلى.
دکانداران دهغوئ په سترګو کښې خاورې اچوي او ردي مالونه ورکوي.
ده ته ېې هم له خاورو نه ډکې وڅکې ورکړې او هر څه په کښې ګډو.
هغه روان و او ځولى ېې له السه خوشې شوه.
د هغه ارزو له خاورو سره برابره شوه.
هغه دزمکۍ په سرالس وګرزاوه او هر څه ېې ټو ل کړه.
هغه نه پوهيده چه خپل کورته څه شى وړي؟
ده غوندې ډېر ړانده دلته راځي اوله ځانه سره څه وړي چې د وړلو نه دى.
هو! د ړندو عمل همدغسې وي.

دايمان ځاى زړه دى او دى بې زړه دى
چې وړوکى و له شيثکو اوپېريانو ډارېده.
چې لږ غوندې غت شو د مالصاحب له ډاره په سبق نه پوهېده په کورکښې د ادې ډارو د باندې د دادا.
اوس چه لوى دى دماسالنو ډار ،دخان ډار ،د ملک ډار ،د حاکم ډار ېې په زړه کښې ټينګ ځاى نيولى دى.
په چول اوبيديا کښې له غلو ډارېږي ،په کوروکلى کښې له غليمانو پهه ښهار کښهې لهه پوليسهانو ،دايمهان ځهاى زړه دى او
دى ډېر بې زړه دى.
د شپې په خوب كښې هم ډارېږي او خپکۍ ېې نيسي.
لويه خدايه! په کوم زړه کښې چې دومره ډېرې وېهرې وي ،سهتا وېهره ډېهره نهه ځهائېږي سهتا خهوت تهه ډېهر لهږ ځهاى پاتهه
کېږي.
که ستا ډار او د ظالمانو ډارپه يو زړه کښې يوشان موجودوي له دېنه لويه ګناه بله نشته.
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کشکې دوئ يوازې له تا ډار يدلى اوستا د دښمنانو ډارېې په زړه کښې نه واى.
دخلقو ډار ستا وېره په زړونوکښې کموي او ايمان ته زيان رسوي.
ستا ضعيفه بنده ګان يوازې له تانه نه وېرېږي له نورو نهه ههم وېرېهږي .دوئ اوس دزورورو لهه ډاره حهق نشهي ويلهى او تهه
دحق طرفدار ېې.
ته په دروغو خپه کېږې دوئ له ډاره رښتيا نشي ويلى.
ستا ظلم نه دى خوښ دوئ له وېرى دظالمانو خدمتونه اوصفتونه کوي.
هغه مسلمان چېرته دى چه يوازى له تا ډارېږى او بس.
ستا بنده بايد د ډار بنده نه وي ،دنمرود له اوره ېې سترګه ونه سوزي ،دفرعون په مقابل کښې مغلوب نشي ،له مرګه ونه
وېرېږي.

زموږباغ
ددې باغ ونې ټولې زړې دي ،ډډونه او ښاخونه ېې وچ دي ،په ميوو کښې زښت ډېر فهرق راغلهى دى ميهوو الڅهه چهې
سيورى هم نيم نه دى پاته ،تازګي نشته ،خيابانونه اوچمونه خراب دي ،باغ ټول اغزو اوناکاره بوټو نيولى دى.
دګالنو يونيم بوټى که وي هغه دربو اوکبلو الندې کړيدى دلته اوس طوطيان اوبلبلى نه راځي.پدى چمن کښې اوس
څاروى څري ،دونو پا ې په پسرلي کښې زېړې ښکاري.
داونې ټولې دوهلو دي.
ددې زړو ونو نيلو اوريښو ټوله ځمکه نيولې ده .د ځمکې قهوت ېهې ډېهرکم کړيهدى مګهر څهانګو اوښهاخونو تهه ېهې فايهده
ډېره لږه رسېږي داونې اوس بې ثمره او بې حاصله دي.
دباغ خاوند بايد ټولې له بيخه وباسي .په ځاى ېې نوي نيالګي کېږدي .مونږ بايد ډېر انتظار وکهاږو چهه دلتهه بيها سهيورى
اوميوه پيداشي او پدې باغ وبڼ کښې بياتازګې ووينو.
کههه ماليههار کهها ل پههه کهها ل چينجنههې زړې ونههې اېسههتلې اونههوي نيههالګي ېهې پههه ځههاى ايښههودلى بههاغ بههه اوس هههم هماغسههې
سمسورو.
دباغ عمر او د ونو عمربه يوشان نه و.
ونې به ورکېدې باغ به نه ورکېده.
اجتماعي ژوند به له فردي او شخصي ژوند نه نه قربانېده.
څوک چې زړې ونې په باغ کښې ساتي باغ به ېې همدغسې وي.
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بې تميزي
ډېرښه آس و ،خو د بې تميزو په الس کښې وو.
څو ک يې په قدر پوه نشوه باوغان پرې موړه کېښوده.
ديابو کارېې ترې واخيست.
هغه خبرنه و ،چه دغسې آس دپادشاهانو په کمند کښې هم نشته اوقيمت ېې ډېر زيات دى.
چېرته چې علم او فراست نه وي خلق د آس او يابو فرق نشي کولى هلتهه عربهي اسهونه لهه موړوالنهدى زخميهان شهى او
دخرو په غاړه دزرو کټورى وي.
په دغسې وخت کښې چې عمومي شعور ړوند وي اوڅه نه وينى حافظ دخلقو دبې تميزۍ اعالن کوى:

اسپ تازى شده مجروح بزير پاالن
طوق زرين همه درګردن خرمى بينم

دظالم فلسفه
يوسړى دغليمانو په خوله شل کاله بندي شو.
هرچا به ويل حاکم ناروا وکړه ،دومره ظلم هې څوک نه کوي .دلته عدالت نشته ،قهانون تهه څهوک نهه ګهوري ،پهه بهډو او
رشوتونو هر څه کېږي مونږ له دې حاکم سره نور ګذران نشوکولى.
بندى چې له زندان نه راووت د هنر اوکما ل نوم ې په وطن کښې خپورشو او ډېر دکارسړى وخوت.
حاکم ويل :زه پوهې دم چې دى بې ګناه دى ،مګر که مادى نه واى بندي کړى ،غليمانو واژه يها بهه ده څهوک وژلهى و،
ده بې زندانه ژوند نشوکولى دده حيات په خطرکښې و ،دده دغه هنهراو کمها ل دزنهدان برکهت دى کهه دى پهوه شهي،
ماله ده سره ډېرلوى احسان کړى دى .انسان پخپل خيروشر نه پوهېږي ډېرځله په ښو باندې دبدو ګمان کوي.
که دى پوه شي بند يتو ب دده دپاره خير و ،ما دده خير په زندان کښې ليده.
ډېرکارونه دي چې په ظهاهر ه بهد معلهومې ږي پهه حقيقهت کښهې ښهه وى ،د خلقهو پهه نظرکښهې ظلهم وي چهې فلسهفه ېهې
ولټوې رحم او د لسوزى وي.
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ناپوهه خلق خير خواهان نه پېژني ،په احسان نهه پهوهې ږي ،دوسهتي ورتهه دښهمني ښهکاري ،پهه مدرسهه بانهدى دزنهدان
ګمان کوى.
موږ ددوئ په خوشحالۍ پسې نه ګرزو ،ددوئ په خير پسې ګرزو.
دوئ په خپل خيرنه پو هېږي او خپل خيرنشي سنجولى .

دستور العمل
خاص مجلس و ،ټول غلي ناست وو ،يوهم خبرنه و چې څه به وايي؟ دومره پوهېدل چې مطلب ډېر مهم دى.
پس له څه قدر سکوت نه ،هغه وويل :غېرله سرو او سپينو ډېرقيمت بها څ ه شته چې جواهر او المهاس هغهومره قيمهت نهه
لرى حکومت بايد هغه ډېر ټينګ وساتي.
کههه هغههه و ،هرڅههه شههته ،کههه هغههه نههه و ههېڅ نشههته ،د ح کومههت اسههاس اوبينههاد هماغههه دى ،بههې لههه هغههه حکومههت نشههى
قايمېدلى.
دخزانو سانته هغومره ضرورنه ده ،د هغه شى ساتل فرض دى.
دسياست په دنياکښې هېڅ شى هغومره قيمت نه لرى.
په دې خبره ټو ل په فکر کښې شوه.
چا ګمان کاوه چې مراد عدالت دى حکومت بايد دغه شى ډېر ټينګ وساتى اوله الماسو نه ېې بهتر وګڼي.
د ځينو داخيا ل و ،چې دمملکت استقالل له هرڅه نه زيات قيمت لهرى ،يوسياسهتمداربايد د همدغهه شهي دسهاتلو ډېهر
ټينګه توصيه وکړى.
څه نورو تصور کاوه چې مقصد دملت خوشحالى ده.
ديوه ديموکرات حکومت اساس همدغه دى جواهراو الماس دومره قيمت نه لري.
پس له يو څه وقفې هغه خپل مطلب ښکاره کړ.
هغه پو هېده چې زما په خبرو پوهېدل څه اسانه کارنه دى.
هغه وويل :دحکومت ډار بايد ډېر ټينګ وساتل شي او حاکما ن له ډېر تشدد نه کارواخلى ،د حکومت ډار که دخلقو پهه
سترګو کښې و خزانو ته څوک کاږه نشي کتلى له ګدامو نونه مږک هم غله نشي وړلهى ،سهره او سهپين کهه پهه ډات پراتهه
وي څوک ورته نه ګورى .که دا وې ره د خلقو په زړه كښې وه ظلم ته به عدالت وايي بې رحمي به رحم ګڼي.كه ډار نه و
او خلك سپين سترګى شو نو بيا ګذاره ډېر مشکله ده.
تاسې کوښښ وکړئ چې دغه ډار د خلقو په زړونو اوسترګو کښې وساتئ او دا قيمت بها څيز ضهاي نشهي ،ددى شهي پهه
قيمت باندې ښه پوه شئ!
دا هغه شى دى چې په وينو تويولو په کورونو ورانولو په مالونو لوټولو الس ته راغلى دى .تاسى ېې په آسانه مه ورکوئ!
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اصلى غل
ستا خوښه چه غل ورته واېې که دغلو مل؟ زه ېې غل بولم.
ددې غله الس قاضى يا مفتى نشي پرېکولى.
دده له السه هرڅه کېږي او ډېرقوت ورسره دى.
حاکمان ده ته څه نشي ويلى.
دپوليسانو زور په ده نه رسېږى.
ددې غله احترام قوماندان هم کوى.
داغل ډېر زورور غل دى.
دده مخه څوک دورځى هم نشي نيولى.
دى دسر کارپه ما ل کښې هم برخه لري ،او په خزانه کښې شريک دى.
په ده باندى هېڅوک دعوه نشي کولى.
ده ته يواځى زه غل ويلى شم اوبس.
دا هغه غل دى چه له سترګونه رانجه نه پټوي سترګې پټوي.
غله پيسې پټوي.
دى غله پټوي ،خيانتونه پټوي ،ظلمونه پټوي.
اصلي غل همدغه دى.
ترڅو دى ورک نشي غله نه ورکېږي.

دغلو منطق
له ورځې نه شپه ښه ده او له ر ا نه تورتم.
شپه دراحت دپاره ده ،ورځ د زخمت دپاره.
دعيش او عشرت وخت شپه ده.
سازونه سرودونه په شپه کښې وي.
وصالونه په شپه کښې صورت نيسي.
ساقى اوشاهد دشپې ښه ښکاره کېږى.
د بزم محفلونه د شپې وى.
دحيات اوبه په تورتم کښې دى.
په تياره کښې دستر او پرده پوشۍ راز پټ دى.
تاسې دتورتم په قدرنه پوهېږئ.
شپې لکه د خوبانو زلفې چې هرڅومره اوږدې وي هغو مره ښې وي.
په سپينو مخونو باندې بايد تورې زلفې خورې وي.
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ښکلي او ښايسته ميرمنې په تورو پردو کښې پټې ښې دي.
موږ او دوئ دپردې ترشاپه تياره کښې هر څه کولى شو.
که زموږ له عملونو پرده لري شوه او هر چاپه ر اکښې وليدو مونږ ته به په نفرت وګوري.
زموږ دپاره شپه ډېره ښه ده.
تاسې کوښښ وکړئ چې دورځې هم تورتم او تياره وي.
د وهم او خوت تياره د ورځو ر ا کموي.
له ظلم سره ظلمت اوتورتم تړلى دى.
د وږو خلقو په سترګو باندې توره شپه وي.
دناپوهۍ تياره له شپې نه کمه نه ده.
بايد تل ترتله تياره وي ځکه چې د حيات اوبه په تورتم کښې دى.

دغلوډيوه
سپوږمۍ ورکه شوه ،شپه ډره تياره وه،غله په تورتم کښې راغله په کاله ننوتل.
دوئ خبرنه و چې ښه ښه مالونه چېرته ايښي دي ،ځکه ېې ډيوه ولګوله او ما ل ېې لټاوه.
دکوروکلي خلقو چې ر ا وليده راپا څېدل دغلو مخه ېې ونيوله اوغله ېې وپېژندل.
يوه وويل :له تورتم نه دغلو ډيوه هم ښه ده.
موږ غله په ر ا کښې وليدل او راويښ شو.
هو! موږ غلو راويښ کړو.
زموږ په کورکښې غلو ډيوه ولګوله.

دحاکم اشتباه
دومر ه ظلم او ستم ،دومره تغافل او بې پروايي ،دومره کبر او غرور.
داسې سخت زړه؟
بې رحمي او بې غوري انتها ته ورسيده.
دزړونو له ازاره هېڅ نه وېرېږي.
زما په ژړاېې زړه نرم نشو.
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زما فريادونه نه اوري.
زما عذرونه او زارۍ تاثير نه لري.
زه په ډېراميد ورشم .زما په زړه کښې ډېرې خبرې وي.
زه وايم خپل ټو ل عرضونه به وکړم.
هغه لکه برېښنا د سترګو په رپ کښې له سترګو پنا شي.
له ډېرې استغنا راته ګوري هم نه.
عاشق دمعشوقې له السه دغه راز شکايتونه کول.
حاکم اشتباه وکړه ،هغه ېې سياستاً بندي کړاو په سياسى بنديانو کښې حساب شو.
آه دوطن مينان په دغسې خبرو زندان ته ځي.

څه لري او څه نه لري؟
زمکې لري ،ژرندې لري ،قالګانې لري.
راډيو نه لري ،موټر نه لري چوکۍ نه لري.
سرلري ،سترګې لري ،زړه لري غوږونه لري.
ذوق نه لري ،فکرنه لري شعور نه لري احساس نه لري.
ټغرونه لري ،توشکونه لري ،رخت خوابونه لري.
جارونه لري ،څنډل نه لري ،مينځل نه لري.
گوخانې لري ،طبيلې لري ،تحويلخانې لري.
حمام نه لري تشنات نلري ،صابون نه لري.
جوار لري ،غنم لري ،وريجې لري ،پيسې لري.
خيرات نلري ،زکوه نلري ،صحت نلري ،راحت نلري.
حرص لري ،غم لري ،سودا لري ،ظلم لري،ناروا لري.
قناعت نلري ،صبر نلري،فضليت نلري ،رحم نلري.
جهل لري ،بخل لري ،حسد لري ،رقبيان لري ،دښمنان لري.
علم نلري ،اخالق نلري ،سواد نلري.
زامن لري ،نمسي لري ،لو ې لري ،ورو ه لري.
مکتب نلري ،معلم نلري ،مال نه لري ،ميرزانلري.
کبرلري ،غرور لري ،بدبيني لري بدګماني لري.
انصات نلري ،ضمير نلري ،وجدان نلري.
څوک؟
زموږ خان او زموږ ملک .
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آمر اومامور
زه به په تريو وچولى خبرې کوم.
ته به لکه مجرم کوږ اورميږ والړ ېې بلې صاحب به واېې.
زه به په هرکار کښې کارلرم.
ته به زما په کار کښې دفکرکولو حق هم نه لري.
زه به هېڅ نه کوم ،ته به زما په امر هر څه کوې.
خدمت به ته کوې نام نيکى به زما وي.
کاربه زه ورانوم مالمت به ته ېې.
څومره چې له مرګه وېرېږې له مانه به هم ډارېږې.
په هره اندازه چې له ژوند سره عالقه لري له ماسره به ېې هم لري.
يوازى محبت مى نه دى په کار زماله خوفه بايد زړونه ورپېږي.
زما په حضور کښې بې له عجز و نيازه هېڅ خدمت نه قبلېږي.
که د عاجزۍ او دغالمۍ خوى درسره و هر راز خيانتو نه دې معافېږي.
پام کوه! چې پخپل خدمت اولياقت مغرور نشې.
هرکله چې راځې که هر څومره مهم کارونه دې کړى و لکه ګنهګار سر ټيټۍ راځه!
خپل خدمتونه مه يادوه!
په قانون استناد مه کوه!
ماته ځان وسپاره زما په خوشحالۍ کښې هر څه ولټوه ستا ترقي زما په اطاعت پورې ټړلې ده.
ستاترفي په همدغسې تواض کښې پټه ده ،ته خپل ځان او خپل حد وپېژنه.
ته ښه فکر وکړه چې ځه څوک يم او ته څوک ېې!

توره پرده
سپوږمۍ چې په تورو وريځو کښې پټه شي په جهان باندې توره پرده غوړېږي او هرڅه په تورتم کښې ورک وي.
په دغسې توره تياره کښې دانسان بينايي کارنه کوي ،ړانده او دنظر خاوندان يو راز وي ،ښه مخونه او بد مخونهه فهرق
نه لري دسپين او تورتميز نشي کيداى خپل او پردى نه پېژندل کېږي.
د حقيقت او جما ل ر ا له سپوږمۍ نه کمه نه ده.
ددې سپوږمۍ پټوالۍ په سترګو ال څه چې په زړونو هم تياره راولي کهه داتيهاره ورکهه نشهي او دغهه ر ها لهه تهورې پهردې
الندې وي ،د ذوق اونظر د خاوندانو شپه نه سبا کېږي.
دشعر او ادب دنيا نه جوړېږي.
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فکر شعور او احساس نه وېښېږي.
دکار او حرکت اراده نه پيداکېږي.

د ژوند نغمه
ټول غلي دي ،هې څوک څه نه وايي ،دژوند نغمه غلې ده په دغسې خاموشۍ کښې ذوقونه مري ،فکرونه محوه کېږي،
نشاط او فرحت لکه وحشي مرغه له انسانانو نه تښتي.
زه غواړم ددغه سکوت طلسم مات کړم او خپله سرينده وغږوم داسرينده مادعشق له هيواد او دبلبلو له کوره راوړېده.
زما دسريندې اواز ډېر خوږدى.
راشئ! كښينئ! زما نغمې واورئ!
زه نه غواړم چې ارزو ګانې مړې او زوړنه ساړه وي.
زه د احساساتو او جذباتو دويښو لو لپاره راغلم.
دغه ده ما خپله سرينده راو اخيستله خپلې نغمې شروع کوم.
دا څه وشوه؟ له دى سريندۍ نه خو هېڅ اواز نه پورته کېږي.
سرينده خو نه ده ماته ،تارونه ېې ټو ل په ځاى دي.
داولې نه غږېږي له دېنه لويه ضايعه بله نشته.
پوه شوم وپوهېدم داسرينده دبلبلو دکور ده او بې دګلونو له خوابل چېرته نه غږېږي.
داسرينده له عشق سره تعلق او ارتبا ط لري .تارونه ېې هم په هماغه مقام پورې تړلي دي.
زه بايد ګلزار ته ننووزم او دګلونو په حرم کښې دخپلې سريندې آواز واورم.
زه بايد دنرګس سترګې ،دغوټۍ خندا ،دچنډړو لښتې ،دسنبلو پرېشانه زلفې وګورم او د حسن په ګلهزار کښهې خپلهه
سرينده وغږوم .بې له دېنه دغه خاموشي نه ورکېږي او خوشحالى نه پيداکېږي.
دا تورې وريځې بايد دلمر او سپوږمۍ له مخې لرې شي.
دبلبالنو پنجرى اوقفسونه بايد مات شي.
د باغ تړلى ور بايد بېرته شي چې خوشحالۍ راشي او ذوق وشعور سترګې وغړوي.

خوشحالۍ
ستا دشجاعت اوشهامت ترانه ډېره خوږه ده.
داترانه ډېر مشهور شاعر جوړه کړه ،سازندګانو ورته ډېرښه اهنګ پيداکړ اوس ېې د وطن جونهه او پېغلهې پهه ډېهر شهوق
وايي او ته ېې په اورېدو ډېر خوشحاله ېې.
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ټول خلق تاته په ډې ر قدر او احترام ګوري دا چه هلته يوځاى بل ځاى ستا دتورې او سهر بهازۍ صهفتونه دي او تهه لهه
ډېرې خوشحالۍ په جامو کښې نه ځائېږي.
په هغه ورځ چې ته د جنګ او جګړې له ميدانه بريهالى راغلهې سهتاپه افتخهار جشهن ونيهو ل شهو پهه تها بانهدى لهه ههرې
خواګلونههه شههيندل کېههده سههتا پههه غههاړه کښههې خلقههو دګلههو هارونههه اچههول ټههولې سههترګې تاتههه متوجههه وې او پههه تهها بانههدې
خوشحالي ورېدله .دا خو شحالۍ تاله هغه ځايه راوړه چې هلته دګوليو او بمونو باران وريده او ژوند ډېر په خطرکښهې
و ،ته به هر ساعت له مرت سره مخامخ کېدې اوډېر لوى غم درسره و.
هههو! دمشههرانو خوشههحالۍ پههه همدغسههې مشههکالتو او خطراتههو او غمونههو کښههې پټههه وي او کههو چنيههان خوشههې پههه خوشههې
خوشحاله وي.

((پاى

))
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