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بسم اهلل الرحمن الرحيم

دعا
دټول جهان واکداره! ته هر څه لرې او هرڅه کولى شې د هرچا اميد تاته كېږي او هر څوک هرڅه لهه تهااوا،يس سه ا
خزانې اوکار خانې ډکې ديس س ا په بااونوکښې دشودوس شرابو اوعسلو ويالې بهېږي.
س ابخششونه اوانعامونه بې پايانه ديس س ا د رحمت نور په ځمکو او اسمانو کښې نه ځائېږي.
فقيران اومسکينان درنه د ډوډۍ سوا ل کوي.
ما،ه او بډايان درنه اش ها او د هضمولو قوت اوا،ي.
څوک درنه په زاريو او دعا ګانو اوالدونه اوا،ي ځنې وائي چې ما ل او دولت راکړه!
يو وائي جنت مې په کار دى بل وائي له د وزخه امان اوپناه اوا،م.
څوک د حورو شوقمن دى او د چا المانو ته نيم ز،ه نش ه.
مرتبې او لو،ې درجې له تاسره ديس کاميابي اوموفقيت س اپه توفيق حاصلېږي.
دين او دنيا س ا په الس کښې ديس راحت او زحمتس عزت او ذلت س ا له خواانسان ته رسي.
بهار او خزان ته راولېس مرګ او ژوند س ا په اخ يار کښې دي.
هرڅه ته کوې او هرڅه له تااوښ ل کېږي.
ددې جهان او د هغه جهان اجرونهس خيرونهس خوندونه او خوشحالى خلکو ته ته ورکوې.
زه پوهېږم چې تاسره هرڅه ش ه.
مګر زه هر څه نه اوا،م.
زما دعا او د زاهدانو دعاس زما ارزو او دپاد شاهانو ارزو يو راز نه ده.
زما سوا ل دبډايانو اومسکينانو له سوا ل ډېر فر ق لري.
زه نه وايم چې ځمکې او پيسې راکړه.
نه اوا،م چې عزت مې ډېرلو ،او رتبه مې لو،ه شي.
موټرونه اواسونه مې نه دي په کار.
قصرونه او عمارتونه نورو ته ورکړه!
پټي او بااونه هغه چاته وبخښه چې په خاورو نه مړېږي.

په بانکونوکښې دسوداګروپيسې زياتې کړه.
دبزرګۍ اع بارمه راکوه! ځکه چې س ا په اطاعت اوعبادت له خلکو نه اجراو عزت اوښ ل راته ښه نه ښکاره کېږي.
زه له دې ټولو نه تېريم او نور څه اوا،م.
زه هغه څه اوا،م چې ته ېې هم اوا،ې او په طلب کښې ېې ېې.
هو! زه س ا له رضانه خالف څه نه اوا،م.
زه وايم په جهان کښې د ظلم بيرغ نسکور کړه.
حق او عدالت ته قوت ورکړه!
په ز،ونوکښې رحم او د خير مينه واچوه!
په دمااونوکښې د حق نوراو د حقيقت رڼا پيداکړه!
ته کولى شې چې د ظلم قوت په و،و و،و کاڼو ميده ميده او ذرې ذرې کړې يا د هوا په مياشو ظالمان تباه کړې.
مګر موږ د اتوم په بمونو هم داکار نشوکولى.

رحم وکړه
دتورې کېږدۍ او د ډېرو رمو خاونده!
په دې سره او ټکنده ارمه کښې.
په دې وچه بيديا اوسهييره صحراکښهې چهې يخهې او بهه يهئ سهيور س تهوده ډوډۍس شهودې او مسه ېس کهوو او پيهرويس
کورت او او،يس پوڅې او پنيرونه هر څه له تاسره دي.
په خوارانو او بې وزلو رحم وکړه!
له مسافرو او الرويو نه خيل خو،ونکي سيي ايسار کړه!
هرڅوک چې راځي اوس ا د کېږدۍ ترسيوري الندې کېږي هغه له خيلو سييونه ساته او قدرېې کوه!
اى د خرو،و سييو خاونده!
س اد سييو تاوان له تارسېږي او د دو

په ضرر باندې ته نيولى يې.

سيى او نفس دوا،ه يوشان دي او هرشي ته خوله اچوي.
ته خيل سيۍ ونيسه او په موږ رحم وکړه!
ته په خيلو سييو دا ګمان مه کوه چې دو
دو

به هروخت س ا دښمنو او اليمانو ته ااپي.

ډې ر ځله داسمان س ورو اوسيوږمۍ ته هم ااپي او س ا په ملګرو او اشنايانو هم بلوسي اواوټې وهي.

آه_ هېڅوک زما نارې نه اوري.
2

دخيلوسييو حملې هم نه ويني.
دو

ولې څه نه اوري؟

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

کېږدۍ خو د پښ نو معلومېږي.

سودا ګره!
هرڅه چې خرڅوې هغه خرڅ کړه مګر خيل دين او ايمان مه خرڅوه!
هرڅه چې خورې هغه وخوره!مګر سودمه خوره! اوپنځه ګو تې په خوله مه منډه .هرڅهه چهې اخلهې هغهه واخلهه مګهرد
خوار واريب ازار مه اخله!
له هر ځايه چې هر څه راو،ې راېې و،ه! مګر ګوره! چې بې انصافي او بير حمي درسره رانو،ې.
په اسونو او موټرو سوريږه! خو د چاپه اوږومه سيرېږه!
له ښاره اوزه خوله نرخه اوله چ ې مه اوزه !
لوى لوى کورونه د ځان لياره جو ،کړه ! خو دخيل واورې دبل په بام مه اورځوه!
پټي ډېرپيداکړه مګر خيل پېټى مه درنوه! او ځان ه اازي مه کړه.
دځان ام دې وخو،اوس د نوروام هم وخوره!
لو،ې بنګلې دې پيداکړې لو ،همت هم پيداکړه!
خلک وايي په ډېروليونى خوښ دى ته هم په لږه ګټه قانع شه او ليونى کېږه مه !
بډايانو وپېژندلې مګر خوار اواريب دې نه پېژني.
راشه! دو

ته هم ځان وښيه ددو

په ام کښې شرکت وکړه!

په دې شرکت کښې که هرڅومره سهمونه ولرې هغه هېڅکله نه ضايع کېږي او ګټه ېې يوپه لسه بلکهه بهې حسهابه ده مګهر
دا سود نا روا نه دى روادىس بې انصافي نه ده انصاف دى.
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خلک وپېژنئ!
هغه څوک چې دمملکت کارونه ېهې پهه الس کښهې دي او د واک و اخ يهار خاونهدان بلهل کېهږي يها پهه وطهن کښهې تها ير
اونفوذ لري پوره وپېژنئ!
هغه کسان چې زموږ لياره خدمت کوي يا زموږ په سرتجارت کوي بايد وپېژنو او ښه ېې وپېژنو.
پېژندل دانه دي چې فالنکى رئيس يا وزير دىس هغه بل په ملک او وطن کښې ډېر عزت او اع بهار لهريس ددې بهل مها ل
او دولت ډېر دىس يا په لو،و ځايوکښې په ښه نظرليدل کېږي.
دا راز پېژندل زه نه وايم زما مقصد انسان شناسي او دسړو پېژندل دى نه د چوکيواو نومونو پېژندنه.
موږ بايد ترهرڅه د مخه سړي وپېژنو او دامعرفت په صحيح ډول حاصل کړو.
ددې معرفت لياره ډېرې پخې س رګې اوصايب نظرپه کار دى.
دانسان جو هر او ذاتي قيمت معلومول دجواهرو له پېژندلو يو په څوګران اومهم کاردى.
انسان په ډېرو پردو او ډېرو رنګونوکښې پټ دى او اير له داهو جامونهه ده نهور کهالي ههم زښهت ډېرااوسه ي دي او ډېهر
لباسي مخلوق دى.
دى په هرځاى کښې بيله جلوه لريس دمنبر په سر يو راز اوپه خلوت کښې بل راز دى.
په بازارکښې انګورنه خوري په کورکښې بوتلونه په سرا،وي او په دوايرو کښې د خلکو وينې څښي.
موږ بايد دهر چامعنىٰ اوحقيقت ته وګورو او په لباسونوس نومونوس رنګونو و نه اهولېږوس کهه تاسهې زمها منهئ د چها قصهرونوس
منصبونو ته مه ګور

بلکې کارس فکرس ارادې عمل او ارزوګانوته ېې وګور !

تاسو بايد په سړوپسې وګرز ! اوسړي ولټو !
هغه کسان چې دمملکت بهبود او سعادت اهوا،ي او د اج مهاعي درد احسهاس خاونهدان دي هغهه وپېژنهئ او پهه محبهت
ورته وګور !
اوس هغه وخت تېرشو چې يوسړى به دمعاش او رتبېس عزت او اع بار له مخې پېژندل کيده او بيا به د قوت او اق دار لهه
خوا ورته خلکووک ل.
دې عصر هغه باداران او اااګان له اع باره واورځو ل او دوطن خدم ګارانو ته په قدر اواح رام ګوري.
د دې وخت انسان په انسان کښې معنويت او فضليت لټوي.
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په دې وخت کښې همااه سړى ښاالى او منلى دى چې وطن او مملکت ته ېې خير او نفع رسېږي .او س هغهه وخ ونهه
ال،ل چې خلکو به جاه و جالل يا د ريا او تذوير په طلسم کښې ځانونه پټ کړل او چا به ېې کار او عمل ته نه ک ل.
ددې زمانې ائينه بل راز ده اوعالوه دلباس او جهامو پهه صهفايي او خيرن هواس دانسهان معنهوي تهوروالى اوسهيينوالى ههم
سړي ته ښيي.
تاسې ښه ځيرشئ! داه لوى خلک او درتبو او مقامونو خاوندان ټول په رښ يا لوى نه ديس اونه ټهول وا،ه خلهک حقيق ها
وا،ه او کوچني دي.
اوس موږ پوهېدلى شو چې په مشرانو کښې کشران اوپه كشرانوکښې مشرا ن ش ه.
لههه لههرې اولههه ورايههه خلکههو تههه مههه ګههور

او محههپ امريههت اوماموريههت پههه نظرکښههې مههه نيسههئ! دوطههن اومملکههت صههادق

خدم ګاران له درواجنو او مظاهره کوونکو نه بېل کړ

او خلک وپېژنئ!

دکوم ځاى دى؟
يوکورېې دل ه دى بل په کابل کښېس بل په يو بل ځاى کښې.
څه ځمکه په کوهدامان کښې لريس څه په بغالن کښې څه په يوبل ځاى کښې.
نغدې روپۍ ې ې په رشوتو نو دل ه پيداکړى مګر ګټه ورباندې نور بانکونه کوي په يوبل ځاى کښې .
ته ووايه چې دا دکوم ځاى دى؟
مينه ېې له دې خلکو سره نش ه او د نوروملکونو خلک ورته ډېرګران دي.
ددې وطن له شعر او موسيقۍ نه خوند نه اخلي او د خارجي موزيک په صفت مړېږي نه .موږ ته په نغوت او نفرت ګوري
او دپرديو مس خ دمينو په مقابل کښې ډېره تواضع کوي .ته ووايه چې دادکوم ځاى دى؟
دى د هې څ ځاى نه دى ځکه چې هرځاى دده دى اوسړى ورته هر ځائيس ويلى شي.
هو! دا هغه مراان دي چې څلور فصلونه په څلور ممکل ونو کښې تېروي او وطن نه لريس وطن نه پېژنيس ديوه وطن پهه
هواکښې نه الوزي او دوطن سړې او تو دې نشي تېرولى .دا هغه عياشان دي چې بهې لهه عهيو او راحهت نهه نورڅهه نهه
پېژني او له وطن سره هېڅ مينه او عالقه نه لري.
موږ هغه کسان ددې وطن بللى شو چې دوطن په کاڼو او بوټو سر ورکوي او په سخ و ورځو کښې دوطن په کهارېږي کهه
څه هم پوله او پټى نه لري او په ز،وکو ډلو او جونګړوکښې اوسي.
هو! زما په عقيده دا وطن د هغه چا نه دى چې د ډېرو ځمکوقبالې ېې اخس ي دي بلکه د هغه چا دى چې د وطن مينه
ېې په ز،ه کښې ده او له وطن سره عالقه لري.
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کوم يو ښه دى؟
يو دى چې په خبرو ډېرښه پوهېږي د هر مطلب لياره ډې رښه پيرايه او ښه داليل پيدا کولى شهيس د خيهل منطهق پهه زور
هرڅوک تېرباسی او له ډېره عقله ويښ ه چئ.
ساحر نه دى مګر يوشى په بل راز ښودلۍ شي او د خلکو په اذهانو او نظرونو هر راز لوبې کوي.
عمال هې څ نه کوي مګر په خوله هر څه کوي او هرکار ځان ه منسوبوي.
بل هغه دى چې ډې رې خبرې او مبالغې نشي کولىس د ځان ښودلو او ځان س ايلو اق دار نه لري په هره خبره کښې لکهه
د شړومبو مچ نه لوېږيس دهرچا توجه ځان ه نشي جلبولى په مجل سونو کښې په وو زور ځان هه دخبهرو موقهع نهه پيهداکوي
اوپه پټه خوله کار کوي په دماغ کښې ېې ښه ښه فکرونه او په ز،ه کښې ېې د وطن اوقام مينه ډېره ده مګر په خوله څه نه
وائي او خيل صف ونه نشي کولۍ.
ته ووايه! چې کوم يوښه دى؟
زه خو وايم چې دى ښه دى مګر د هغه قدرکېږي او دده نه کېږي.
هغه پېژنو اودانهس د هغه ساحرانه کلمات راباندې ا رکوي او دده صفائي او معنوي فضليت رانه پټ دى.
هو! مونږ په خبرو اولېږو او حقايق نشوليدلى.
موږ بايد دانقيصه رفع کړو او د خيل احساس او ادراک عالج وکړو.
موږ په اوږو اورو او په س رګو څه نه وينو ځکه کارونه خراا او خبرې ښې دي.

وښيه څوک دى؟
اصلي نوم ېې نشم اخس لى مګر رسمي نوم ېې مامور صاحب دى.
په کارنه پوهېږي مګر په خوشامدو او چاپلوسۍ ډېرښه پوهېږي.
دلويو او مع برينو په مئ کښې د حاضر باش او خانه سامان کار کوي مګر د خورانو او اربيانو سال م هم نه اخلي.
سواد نه لريس مک ب ېې نه دى لوس ىس مدرسه ې ې نه ده ليهدلىس اخبهار اوک هاا نشهي لوسه لى مګهر ماموريهت کهولى او
ساتلى شي.
په درباري اوضاعو کښې دټولو اس اذ دى مګر انسانيت اوسړي وا ېې هېڅ نه ده زدهس مک وا نشي لوس لى مګر شطرنج
کولى شي.
لياقت نه لري مګر ډوډۍ لري.
دخداى طاعت ته ېې مالماته ده مګر دامرانو په اطاعت کښې اول نمبراخلي.
دنيا ېې ډېره ده مګر همت ېې کم دى.
تنخواېې لږه ده او جايداد ېې ډېر دى.
مسافر او فقير ته يوه سوې مړۍ نه ورکوي مګر مېلمنوته هره شيه چرګان حاللوي.
ال نه دى مګر له الوسره سمه نيمه برخه لري .ساحر نه دى مګر په يو څوخبرولوى لوى خلک ،انده او کاڼه کړي.
وښيه! څوک دى؟
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رشوت خوره! ته راپه يادشوې
چاوويل :ټندېږي مګر مړېږي نهس ماته سمد السه ته راپه ياد شوې.
بل وويل :ګېډه خوېې مړه ده مګر س رګې ېې وږي ديس بيا ته راپه ياد شوې.
يوه وويل :قصاا نه دى مګر ډېرخلک ېې بې تېغه حالل کړي ديس دل ه هم ته راپه يادشوې.
هغه بل وويل :منګولې او پنجې ېې دليوانو نه دي او خونخواردى د ا ځل هم ته راپه ياد شوې.
بې ګناه خلک مې په زندان کښې وليدلس ته راپه ياد شوې.
هغه ورځ چا پوښ نه وکړه چې په الو زهيرس دمجرمينو طرفدارس دمظلومانو دښمنس د نهاحقې ملګهرىس د قهاتالتو حهامي
څوک دى؟
ماته ته راپه ياد شوې.

سياست
وايه يوڅه کوه بل څه.
له بل نه پوښ نه کوه! پخيله هېڅ مه وايه!
په شيه کښې د لمر و،انګې ښيه! په ورځ کښې دتورتم نښې.
که خبروې ځان نا خبره کړه! که خبرنه وې د با خبرۍ مظاهره کوه!
شکره لکه مرو خوره .مرو لکه شکره.

خلک څه وائي؟
يههو وائهي پههه دوايروکښههې بههې پيسههو د چاکارنههه کېهږيس بههل وائهي دخههان اوملههک رسههوع او اع بههار ورځ پههه ورځ زيههاتېږي او
ضعيفانوته پنجې تېرې کېږي.
څوک وائې دل ه نوى نهضت او فعاليت نش هس ځينې وائي صحيح اشخاص او دفکر خاوندان نش ه.
شاعر وائي :نشاط او طراوتس ذوق او سرورس احساسات او جذبات نش ه.
مال وائي :دجالل آباد په نوي ښارکښې مسجد او د اذان اږ نش ه.
رجب خان وائي :د جالل آباد نوى ښار جو،نشو او زو ،ښارپه لوى الس وران شو.
دنوي ښار نقشه لکه دسيدجما ل الدين قبرس ياد قراې بند هېڅ نه جو،ېږي او هېڅهوک نشهي پوهيهدلى چهې دښهار مخهه
کومې خواته ده او څنګه يا کله جو،ېږي.
حميدوائي:
چهههههې دې نکړپهههههه نيکيهههههو ننهههههم ونهههههام لهههههو ،پهههههه دوه چومههههههه دې د خټومشههههههه بههههههام لههههههو،
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بل ځاى وائي:
د ريهههههها پههههههه حههههههق پرسهههه ه و پههههههورې خانههههههدي پههههههههه هههههههههردم دبههههههههرهمن بههههههههت پرسهههههههه ي
يونس وائي:
بنههههههههدګي چههههههههې د ريهههههههها کههههههههوي يونسههههههههه! دهغههههههه ږيههههههره خيشهههههه ه ده نههههههايي اههههههوا،ي
ښهههه لبهههاس کهههې څهههه دخهههداى بنهههدګي نشهههي؟ چهههههې جامهههههه دې د ريههههها وااهههههو سههه ه ه برګهههههه
عليخان وايي:
ژوبههههههل ز،ه بههههههه دې روغ نکههههههړي عليخانههههههه! پسهه ه ې مههههه ځههههه جراحههههان دي طبيههههب نشهه ه ه
دبغهههههل پهههههه ک هههههاا څهههههه شهههههى علهههههم بويهههههه هرصههههههحاف پههههههه ماليههههههانو حسههههههاا نههههههه دى
پيرمحمد وايي:
داد فريههههههههاد مههههههههې ترفلکههههههههه نههههههههه رسههههههههېږي دپ نهههههم پهههههه دود وري ېهههههږم خمهههههوش ځکهههههه
شيدا وايي:
چهههههههې ليهههههههده پکهههههههې ا هههههههر د الهههههههم نشهههههههي څهههههه حاصهههههل لکهههههه شهههههبنم لهههههه چشهههههم تهههههره

څوک وائي؟؟
څوک وايي چې کوږ بار ترمزله نه رسېږي او د درواو مز ل لنډ دى.
د درواو مزل خو تراخرته پورې دى اوکاږه بارونه ترهمااه وخ ه مزله ته رسېږي.
څوک وايي چې بد ګرزې بد پرزې.
که دا خبره رښ يا واى اوس خو به يوسړى روغ نه و پاته.
څوک وايي چې د درواجن مئ توردى .ماخو ډېر درواجن وليدل چې مخونه ېې تک سيين دي.
څوک وايي چې دشيطانانو دې کور وران شي.
څوک وايي چې داله په اره کښې ځاى نش ه.
رادې شي ودې ګوري چې ښارونه بازارونه ترې نه دي ډک؟
څوک وايي چې ال نه ېې له پاچا مه ډارېږه!
ايا دناحقې له شاهدانو نه وېره نه ده په کار؟
څوک وايي چې په تشو خبروکار نه کېږي؟ دل ه خو په خبرو هرڅه کېږي او بې خبرو هېڅ نه کېږي.
څوک وايي چې د اله په ږيره خلى وي ډېر اله ش ه چې بيخې ږېره نه لري.
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څوك وايي چې ډېر واېې لږ ترې خېږيس ما خو وليدل چې هېڅ ترې نه خېږي.

څه وکړو؟؟
موږ ډېر کارونه لرو او زموږ وظايف ډېر سنګين دي.
هرڅه چې کوو هېڅ نه کېږي او هېڅ نشوکولى.
داولې؟
داځکه چې :کار په سړيوکېږي او موږ ډېر دکار سړي نه لرو.
څوک چې لږ اوندې سم اوصحيح کارکولى شي خلک ېې نه خوښوي او ناکامه کوي ېې.
هغه چې د خلکو خوښ وي هغه بې دخلکو له مراعاتونو نورهېڅ نه کوي او دخلکو د خوشحالۍ د پاره هر څه کوي.
دڅنګه خلکو مراعات او خوشحالي؟
دهغو خلکو چې پخيل خيروشرهېڅ نه پوهېږي.
ژرنده او جمايت نه پېژني.
لکه ګډې او اوزې په قصاا او شيون پسې يو راز منډې وهي.
دوه ملکان ېې يو د بل سيورى په ډانګو نو وهي.
ددوه خانانو خوسي ېې يو ځاى نه څري.
ددوه پيرانو مريدان ېې يوله بل سره د خداى لياره دښمنې کوي.
دوه ماليان ېې يو په بل پسې مونځ نه کوي.
دوه تربرونه يو په بل پسې نه ځي.
اج ماعي شعور او احساس په کښې نش ه.
له حق اوحقيقتس انصاف او عدالت سره مينه نه لري.
ښه نو موږ څه وکړو؟
موږبايد يو څو تنه د کارسړي پيداکړو.
چې هم کاروکړيس هم په کار پوه ويس هم دکار کولو صحيح طريقه ورمعلومه وي.
ځينې کسان وايي په يوڅو ګالنو نه پسرلۍ کېږيس په يو ه مملکت کښې څوتنه هېڅ نشي کولىس څوتنه به کوم ځا ى ته
ورسېږيس ترڅوټو ل ښه نه شي کارونه نه ښه کېږي.
په داسې خبرو ساده ګان ډېر ژراولېږي او هغه کسان چې انسان ته يوازې د جسمانيت له خوانه ګوري بلکې تدبيرس فکر
او د ادراک قوت ته ګوري هغه پوهې ږي چې يو سم او صحيح انسان د يوې سمې او صحيح نقشې او صحيح پروګهرام پهه
طرح کولوپه دنياکښې لوى لوى کارونه کوي او ډې ر خلک په سمه الره د عالي مقصد په لورې روانولى او بيولى شي.
دداه شان څو تنو سړو له السه ډېر ډېر کارونه کېږي او داسې اشخاص هرځاى ته رسيدلى شي.
په داسې يو ګل باندې سل پسرليه جو،ېږي مګر په څو پسرليوکښې موږ داه شان څوګلونه نشو پيهداکولى ځکهه چهې نهه
ېې شو پېژندلى.
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زه دا نه وايم چې نش ه ياپه دې خاوروکښې اس عداد محوه شوى دى س بلکې وايم چې بايد په داسهې سهړو پسهې وګهرزو
او د وطن ارونهس کلي او کورو نه ورپسې ولټوو.
موږ نه يو خبرچې زموږ په ارونوکښې څه راز ګنجونه ترخهاورو النهدې پهټ پراتهه دي؟ پهه دې و چهه او سهييه بيهديا کښهې
کوم ځاى دحيات اوبه ترځمکې الندې الې شويدي؟ په داو خوارو او ز،و جاموکښې څه راز انسانان پيداکېږي؟
په داو خلکوکښې چهه زمهوږ نظهر اوتوجهه نهه جلبهوي څهه فکرونهه او څهه ارزوګهانې موجهو دې دي .کهه مهوږ پهه دې پهوه
شوچې:
ديوسهههف څيههههرو جاموکښهههې څههههه ګنههههاده ښه لباس کښهې چهې ګنهاه کهړي زليخهاده
راځئس څيهرې کهړو داسهې جهامې رګينهې پکههههې وګههههورو څېههههرې ډېههههرې ننګينههههې
نو هله به داشخاصو حقيقت او ماهيت ته ورسې ږو او زمهوږ ان خهاا بهه دلبهاس او څهو خهوږو خبهرو لهه مخهې نهه وي بلکهې
دمعنى او حقيقي هويت له حيثه به وي.
موږ بايد هرچاته په ځير ځير وګورو او په خلکوکښې س رګې واړو.
س رګې اړول ياک ل دانه دي لکه چې اوس هم ځينې دجاه وجالل خاوندان نورو ته په حقارت ګوري.
ډېر خلك ش ه چه د چا تر ږېرې الندې ېې كلونه تېر كړي مګر ليدلى ېې ندى.
ډې رخلک وايي او زه هم وايم چې دکارسړى نش ه ځکه کارو نه خراا دي.
داخبره له لويونه نيولىس ترو،وپورې هريوکوي مګر سوا ل دادى چې چېرته؟ او په کوم ځاې کښې؟ پهه يهوه کهورنۍ او
يو ښارکښې نش ه؟ که په وطن او هيوادکښې .که چې رې دکلي او کورخبره وي نوکله کله خو پهه يهوه کالهه کښهې د څښهلو
اوبه هم نه وي مګر په بل ځاى کښې سيند بهېږي او په ځينو کورونو کښې ويالې روانې وي.
که په وطن و مملکت کښې ېې لټوو نو په ګوش ه کښې هم ځوانان ش ه او لعل پوره خو په ميړو پوره ده.

ووېرېږئ اومه وېرېږئ!
که په ز،ه کښې فساد او خيانت نه لر ! که صحيح نيت اوښې ارزوګانې درسره ويس که د حق او حقيقت په قوت عقيهده
لر .
له حق وېلو او حقيقت ښکاره کولو مه وېرې ږ

او په حقاني جرئت نا حقه ظلمونه او داو هامو بوتان مات کړ !

په هرځاى او هر چاکښې چې خيان ونه او فسادونهس ظلمونه اوبد کارونهس ريا او تزويرس بې کقاي ي او نااليقي وينئ ورسره
جهاد وکړ

او په هر مورد کښې خيل صحيح او ان قادي نظريات ښکاره کړ !

له هېچا مه وېرېږ

او هېڅکله س رګې مه پټو !

که د خيل شخصي اونفسي ااراضو لياره کار کو !
که د وطن اومملکت په نامه خلک اولو !
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كه په ز،ه كښې ټګي او برګي لر !
نو ددې عصر له بصيرت نه ووېرېږ

اوپوه شئ چې کاږه بارونه ترمزله نه رسېږي او بې اساسه عمارتونه ډېر ژرنړېږي.

که يو آ مر په تاسې باندې س رګې سرې کړي او له قانون اوعدالت نه خالف امرونه کويس که يو خان اوملک په خيل زور
او قوت تاسې نه بيځايه لحاظونه او مراعاتانونه اوا،ي که څوک لو،و مقاماتو ته الره لهري او پهه تاسهې د سهفارش خطونهه
راو،ي مه وېرېږ

او په حق ټينم ودرېږ .

که تاسې خيانت ته اقدام کو

يا دنفس دشيطان لياره حق باطلو

که هر څومره موافق ونه درسره وي او قهوي السهونه

در سره شريک ويس که ټول عمرمويوه اوبل ته تملقونه کړى وي نو د سبا ورځې له باز خواست نه ووېرېږ !
هو! د مظلومانو او بې وزلو له فرياد نه ووېرېږ !
هغه کسان چې تاسې خيلو معايبوته مل فت کوي اوس اسې نقايص درښيي له هغو

نه مه وېرېږ ! مګرله هغو م ملقينو نه

وډارشئ چې س اسې خيانت س ايي اوس اسې په س رګو پردې او،وي.
چاچې په مملک ي دوايرو کښې لکه دشرک و امران يوازې په پيسو کومه رتبه پيداکړيده يها ېهې پهه خوشهامدو او تملقهو نهو
ځان يوه حدته رسولى وي او وظيفه نهه پېژنهي بلکهې اشهخاص او درباريهان پې ژنهيس هغهه بايدلهه خيهل آينهده سهر نوشهت
څخه ووېرېږي.
هغه کسان چې خداى پې ژني او له وطن او ملت سره عالقمند وي دمملکت له تخت وتاج او له خيل اولواالمر او پادشاه
سره رښ يانۍ مينه او عالقه لري د حق او عدالت له مق ضا سره سم د خداى دپاره کارکوي نو :
( الخوف عليهم وال هم يحزنون).

استاذويل!
اس اذ موږ ته درس راکاوه او موږ ېې ډېرښه پوه کولو.
دده په تعليمونوس اج ماعي شعور او احساس ډېر قوى کيده او په مغهزو کښهې بيهداري پيداکيدلهه ده مهوږ تهه د حسهاا او
محاسبې اصول هم ښودل او ويل يې تاسو بايد هر وخت له ځانه سره حساا وکړ

او حسابي خلک اوسئ!

يوه ورځ بې د حساا په درس کښې موږ ته ويل:
که يو عدد له بل عدد سره داسې يو ځاى کړو چې يو پاس او بل الندې وي لکه  ۲نو څلور(  ) ٤ترېنه جهو،ېږي او ديهوه
وجود په بل کښې محوه کېږي او اس قالل ېې ورکېږي.
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مګر که دوا،ه څنم په څنم يو ځاى کړو لکه ( )٢ ٢نو دوه ويشت ورځنې جو،ېږي او دوه شل کېږي د دوا،و عددونو
شکلونه اوصورتونه هم په خيل حا ل پاته کېږي.
ځکه چې په دې صورت کښې دملګرتياس اتفاق او ورورولۍ راز پټ دى او په هغه بل صورت کښې تفهوق تسهلا او محهوه
کول مضمر دى.
ده ويل که داتفاق او مګرتيا په صورت يوتن په ځان پسې بل روان کړى شي نوقدر او مقدار ېې ډېر زياتېږي او مرتبه ېهې
لو،ېږي.
(يعنى له احادو نه عشراتوس ماءتو او الوفو .....ته خبره رسېږي) .كه يو د بل په اوږو سيرېږي او بل د بل په اوږو نو كه پنځه
تنه وي يعنې پنځه الفونه يود بل په سر د پاسه کېږدو همااه پنځه ورځنې جو،ېږي اوشکل وصورت ېې هم محوه کېهږي
زمو ږ اس اذ موږ ته په حساا او رياضي کښې هم داج ماعياتو او سياسياتو دفلسفې درسونه راکول او مونږ ېهې پهوه کولهو
چې بايهد يهو لهه بهل سهره داسهې يهو ځهاى شهو چهې دتناز......پهه ميهدان کښهې څنهم پهه څنهم ودرېهږو او څهوک د چاپهه
سرباندې پښې کښېنږديس يو د بل اس قالل سلب نه کړي دالندې کولو او محوه کولو ارض په کښې نه وي بلکهې يهو د
بل درجه او مرتبه لو،ه کړي.
ده ويل :موږ به يو مخکې کوو او مشرکوو به ېې مګريو د بل په سر نه سورېږو او د بل دټيټولو چم به نه کوو.
زموږ اس اد دا هم ويل:
که مونږ دوه مساوي عدونه لکه(  )٣ ٣( ) ٢ ٢ ( ) ۱ ١هريو له بل نه و،اندې وروسه ه کهړو ن يجهه يهې يهوه ده مګهر پهه
دوه م فاوتو عدونوکښې تقديم و تا خير ډېر فاحو فرق راولي اوپه مقدار کښې ډېر تفاوت راځي.
که موږ يو او نه يوځاى کوو او داسې يې ليکو (  )١١نولس کېږي مګرشل کېږي نه که هم داه دوه عددونه داسې وليکل
شي( ) ١١خبره سلوته نږدې کېږي او ډېر زيادت په کښې راځي.
همداه سبب دى چې په پو هو جوامعوکښې هغه څوک دمخه کېږي چهې قهدر او مقهدارېې لهه هغهه بهل نهه زيهات وي او
دده په مخکې توا باندې دجامعې قدر او قيمت ډېر لو،ېږي.
موږ بايد په دې سرپوه شو او د هر چا اس عدادس معيارس مبلغ او مقدارته وګورو.
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عجيب انسان
،وند نه دى مګر خيل عيبونه نه ويني.
کوڼ نه دى مګر خيله اوري اود بل نه.
ز،ه لري ز،ه سوى نه لري.
خيله لږه پوهه ورته ډېره ښکاري د بل ډېرعلم ورته لږ معلومېږي.
دبل لږ ما ل ډېر په نظرورځي او خيل ډېر مالونه ورته لږ ښکاره کېږي.
ددې لياره چې خلک ورته الس په نامه ودرېږيس خلکوته الس په نامه درېږي.
دفرعونيت لياره االمي قبلوي او د عزت لياره ذلت ته اا،ه ږدي.
دين په دنيا خرڅوي اودنيا په پوچو اع باراتو پلوري.
لکۍ نه لري او خلک ورته بې لکۍ نه وايي.
څلورپښې نه لري او په څلورو روان دى.
آس نه دى مګرخلک په لغ و و هي.
ښکرنه لري مګر سرتمبه دى.
له عقله پياده وى مګر هې څکله پلى نه ګرزي اوپه موټرکښې هم د خيل جهل په خره سيور وي.
ته به واېې  :دا څوک دى؟ زه وايم :بې پوهې زورور.

خان الال
خا ن الال هېڅکله بې نوکرو او سړيو نه ګرزي.
دى هېچا يوازې نه دى ليدلى.
پخيل صفت هر څوک خوشحالېږي مګردى بې له خيلو اوصافو بله خبره نشي اوريدلى.
که بل څوک دده صف و نه بيان نکړي دى پخيله خيل صفت په ښه شان کولى شي اولکه سيايي پخيله ځان س ايي.
خان ال ال بخششونه هم کوي او په کا ل کښې په زرهاو و روپۍ نقداو جنس يوه او بهل تهه ورکهوي مګهر خهوار اواريهب تهه
سوى مړۍ هم نه ورکوي.
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حاکم او عالقه دارس مدير او مامورس خان او ملک ته سل قسمه طعامو نه تياروي مګر مسهافرس کونهډې او ي هيم تهه يوسهکړک
هم نشي ورکولى.
که تاسې خان الال خوشحالو

نو قلم او کااذ راواخلئ او دده بخششونه حساا کړ

ياېې خرڅ يو پهه لسهه زيهات وښهيئ

مثال دده په مخکې وواې ئ چهې د خهان پهه کورکښهې يهو کورکمنهد د کها ل څلويښهت منهه لګېهږي او داو،يهو خهوېې ههېڅ
حساا نشه.
خان ال ال نور صف ونه ههېڅ نهه پې ژنهيس پهام کهو

چهې د فضهل و لياقهت خبهرې دده پهه مخکهې ونهه کهړ س او داج مهاعي

خدماتو يا اخالقي فضايلو نوم په خوله وانخلئس تاسې ب ه دخانانو په خوى اوبوى بلدنه ياست مګر ماله رجب خان سهره
ډېر صحب ونه کړي او دو

ډېرښه پېژنم.

ماځينې داسې خانان هم ليدلي دي چې له خوارۍ ژرنده ساتي او له کبره مزنه اخلى.

رشوتونه
رسمي رشوت :هغه رشوت چې حاکمانس مامورانس قاضيان او منصبداران ېې اخلي.
اير رسمي :هغه چې خانس ملکس ناظر او نوروته ورکول کېږي.
معنوي رشوت  :تملق مخامئ صف ونه دعا ګانې او داسې نور.
دپاک نفسو رشوت :دايکهس دحقوقو پيسېس خدم ونهس مېلمس يا.
د ظالمانو رشوت :هغه رشوت چې حق باطلوي او باطل حق کوي.
دهوښيارانو رشوت :چې کار له حق او اصولو سره سم وکړي او رشوت په کښې واخلي.
افراطي رشوت :چې دبانکونو داسهامو اخس لو لياره وي.
اير افراطي :چې د نس مړولو اوتن پټولو لياره وي.
د ريا کارانو رشوت :لږشى ردول او په مجلسونو کښې يادول او په ډېرو باندې الى کيدل.
دفاسقانو رشوت  :پيمخي.
داحمقانو رشوت :د رشوت په طمع او اميد له حق اوقانون نه تېرېدل.
دمحطاطو رشوت  :د يوه اوبل لحاظونه او مراعاتونه.
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دمتملقينو منطق
يوه پاچا له چانه پوښ نه وکړه چې زما په وراوو باندې ولې ويښ ه نش ه.
هغه وويل ځکه چې پا چا پخيلو السونو باندې په ليوليو روپۍ خلکوته ورکوي او وراوي ېې سولېږي.
پاچا وويل چې دنورو خلکووراوي خو هم مااوندې دي.
هغه وويل :هغو

هم پخيلو ليو س اله ليو څه اخلي او وراوي ېې سولېږي.

پاچا بياوويل :هغه چې زه هېڅ نه ورکو م د هغو
هغه په جواا کښې وويل :هغو

وراوي هم داه شان دي.

چې س ا پخششونه د نوروپه حق کښې وينهي نولهه ډېهر حسهرت او ارمانهه خيهل وراهوي

سولوي او افسوسونه کوي.

د ښځو ډار
يوه وويل :زه له خيلې ښځې دومره ورېږم چې هر څه وايي هغه کوم.
بل وويل :زه بې له ويلو هم د هغې په رضا کارکوم.
دريم اږکړ چې زه هېڅکله بې له څه تحفې اوسوااته کورته نشم تللى.
څلورم وويل :ماله ډاره بېخې ښځه نه ده کړې.

موږ په هرچاپسې نه ځو
يوملګرى په الره کښې مخکې شو.
بل ورته وويل :موږ پښ انه يو په چاپسې نه ځو او څوک نه پرېږدو چې له موږ نه دمخه شي.
هغه وويل :رښ يا چې تاسې تل په خروپسې ځئ او خره مو په مخکهې وي يها د اسهونو پهه مخکهې منهډې وههئ او پهه سهړو
پسې هېڅکله نه ځئ.

په خروکښې هم الفت شته
له يوه ليکونکي سره چې تخلص ېې الفت و څوتنه ملګري وال،و.
څو تنه خره په الره تېرېدل چې وربوزونه ېې يوله بله نزدې کړي و او څټونه ېې ګرول.
يو ه اږ کړ چې په خروکښې هم الفت ش ه.
الفت سمد السه وويل:
هو! لکه زه چې په تاسې کښې يم.
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درجب خان دعوتنامه
ښاالى! ..........
له ډېرې مودې مې دا سودا و ه چې يوه شيه تاسې ميلمانه کړم مګر جرئت مې نشو کولى ځکه چې او،ه ډېرګران دي.
نن سهار س اسې طالع بيدارې وې چې دحاتم طايي ک اا الس ته رااى او تر تا ير الندې راالم .په همداه وخت کښې
دامشهوربيت هم راپه يادشو:
پس ګناه ميزبان رامى برد

مهمان روزي بخود مياورد

نومې له ځان سره فيصله وکړه چې دګل کرم وخت هم دى او دپنج ک اا مالصاحب هم ويلي دي:
کرم حاصل زنده ګانى بود

کرم مايۀ شاد مانى بود

نو راشه! په يوه دانه ګل کرم به جناا قا ضي صاحب او دوه نورملګري خوشحاله کړې او ضمنا بهه دخيهل جهود او سهخا
يوه دوه ناحقې شاهدان هم دقاضي په مخکې تېرکړې .نو اى ګرانو ورونو ګرانو ملګرو!
( توکل په خداى ) بېګاته زما ځاى ته راشئ!
مګرګوري! خداى پاک فرمايلي دي ( :کلواو اشربو ا وال تسرفوا).
نوتاسې هم بې امري مه کو ! ځکه چې دهوښيارانو م ل دى  ( :نيم نان راحت جان ).
بله دا چې :طمع رانبايد که چندان کنى

که صاحب کرم راپيشمان کنى
( الهور رجب)

نتيجه يعنې څه؟
ر جب خا ن :دامامورين او ميرزايان چې ن يجه ن يجه وايي ددې څه معنى اون يجه څه شي ته واېې:
عجب خان :لکه له شودو نه چې څوک پيروى ټول کړي ياله مس و نه کوو وباسهې ن يجهه ههم داهه شهان شهى دى .کهوم
مامو ر چې ديوې فقرې تحقيق اوتف يو ته مقرر شي او له خلکو سره دومره سهوا ل او جهواا وکهړي چهې مقصهد اومهدعا
ورکه شي نو بياچې له هغو پاڼو نه مطلب راباسي ن يجه ورته وايي:
رجب خان :ښه دې پوه کړمس هغه ورځ چهې زمهوږ کلهي کښهې مهړى شهوى و او حهاکم صهاحب لهه ميرزايهانو سهره رااهى
قاتالن خو تښ يدلي و مګر دو
حېران يم چې ولې دو

دا نور خلك له سوا ل و جواا الندې ونيول او يو سوا ل به ېې څوڅو ځلهه کهاوه .زه

يوه خبره دومره شاربي اوخلهک پهه تهوراو سهيين ا،وي اوس پهوه شهم چهې دو

کهوو ورځنهې

ايس ل او پيسې ېې پکې اخس لې نوهرکله چې ن يجه اوپيسې الس ته ورالې بيا څوک په مړي پسې ونه ګرزيدل اونه ېې
چاپوښ نه وکړه.
ښه دميرزايانو په ن يجه خو دې پوه کړم اوس يو څونورې ن يجې هم راوښيه.
عجب خان :ن يجه په هر ځاى کښې فرق کوي ځکه وايم چې زموږ په ملک کښې:
دعلم ن يجه :امام ي کول او خيراتونه خو،ل.
دماموريت ن يجه  :رشوتونه اخس ل.
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دما ل او روت ن يجه :سودکول.
دهوښيارۍ ن يجه :چل اوفريب.
دناپو هۍ ن يجه :شرارتونه او فسادونه.
دناداراۍ ن يجه :اال او ناحقه دعوى.
د قوت ن يجه :ظلم او تعدي.
دپاک نفسۍ ن يجه :فقر او قرضداري.
دچاالکۍ ن يجه :مع بري.
د چاپلوسۍ ن يجه  :دآمرينو خوشحالى.

انسان يعنې څه
ر جب خا ن خوبه تاسې پېژنئ چې وظيفې ېې نه دي خو،لي مګرمال شوى دىس د ادبياتو پهه فاکول هه کښهې ېهې څهه نهه
دي لوس ي خومقالې ليکلي اوشعرونه ويلى شي.
داس دالل قوت ې ې هم بدنه دى اوپه فيلولو جۍ کښې الس څهه چهې پښهې ههم لهريس څنګهه چهې د ده خبهرې عجيبهې
اريبې دي هغسې ېې داليل هم دي.
هغه ورځ چا ورنه پوښ نه وکړه چې انسان يعنې څه ؟
ده وويل:
منطقيان ورته حيوان ناطق وايي يعنې هغه حيوان چې خبرې کوي.
شاعران وايي:
پهههههههههههههه نهههههههههههههاطق حيهههههههههههههوان تعريهههههههههههههف چهههههههههههههې دانسهههههههههههههان کهههههههههههههړي
پههههههههههههههههههههههههههههههههه خبههههههههههههههههههههههههههههههههرو اوليههههههههههههههههههههههههههههههههدلي هلکههههههههههههههههههههههههههههههههان دي
سههههههههههههههههړى نههههههههههههههههه دى چههههههههههههههههې ېههههههههههههههه ې کههههههههههههههههار دسههههههههههههههههړونه وي
پههههههههههههههههههه خبههههههههههههههههههرو کههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههر څههههههههههههههههههومره ښههههههههههههههههههه پههههههههههههههههههوهېږي
ډاروين وايي :انسان دبيزو زوى يا لمسى دى.
مګر زه بې له خان صاحبه بل چا ته انسان نشم ويلى ځکه چې پاک خداى انسان ته ظلوم او جهو ل ويلى دى اوله خان
نه زيات ظالم او جاهل نه پيداکېږي.
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رجب خان د لغوي تحقيق په وخت کښې کله چې پښ و يا فارسي لغ ونه عربي ته راکاږي نو خان اوخاين له يهوې مهادې
نه مش ق بوليس مګرکوم وخت چې عربې لغ ونه پښ وکوي نو بيا وايي چې (انس ) يا انسان له (نس) نهه مهاخوذ دى نهو د
د هر چا چې نس لوى وي او په پرديو مالونو هم نه مړېږي هغه خان او حضرت انسان دى.

خوشحالي اوغم
له خوبه راپا څېدمس س رګې مې ومښلېس د ډو ل او سرني اوازمې تراوږه شو.
يوه شيبه وروس ه سره ډولۍ او لويه ورا راښکاره شوه چې ډېر خلک ورسره خوشحاله روان و.
زه هم له دوى سره ملګرى شوم او په داه خوشحالۍ کښې مې ځان شريک کړ.
مااوندې نور هم ډېر خلک له دې ډولۍ سره روان و اوپه پردي واده کښې ېې السونه اورځو ل .څهوک چهې ددنيها پهه
خوشحاليوکښې مطالعه لري هغه به ماته هېڅ تعجب ونه کړي.
که موږ د دنيا لويه وراوګورو نو د خو شحالۍ ناوې ديوه کورته ورځي مګر وچولۍ دډېرو او،يدلى وي.
دډولۍ دننه حا ل چاته نه وي معلومس دډولۍ خاوند په راز راز تصوراتوکښې ورک وي .او نه پوهېږي چې بيګاته به څه
راز بشره ويني؟
داه مجهوله ليلى او نا معلوم حقيقت په ښايس ه حجابونوکښې پټ وي او ټوله ساحري يې په همداه پټوالي کښې وي.
په داه حا ل کښې چې د واده خاوند ال د حسن او جما ل لهه مخهه پهو،نۍ نهه و اخسه ى اويهوازې د مينهې او محبهت پهه
کيف مست و خيل ځان يې دسعادت اونېکمراۍ رڼا ته ډېر نږدې ګاڼه مګرپه حقيقت کښهې همداهه شهيبه دى دسهعادت
په اېږ کښې و او د خوشحالۍ پلوشو ېې شاو وخوا رڼا کړې وه.
ددنيا هر راز نيکبخ ي اوهرډول خوشحالي دانسان په احساس اوتصورکښې ځاى لريس همداه احسهاس دى چهې داهم
شيې او خوشحالې ورځې يوله بله بيلوي.
همداه سبب دى چې يوشى يوسړى خوشحالوي او بل خيه کوي ديوه لياره ام د بل ښادي شي.
موږ په داه ګمان چې د خيل يوه ملګري کورته دخوشحالۍ ډولۍ و،و ټول خوشحاله وس چا اسونه ځغلولس چا به نښې
ويش لېس ځينو اټنونه کو لس ځينو ټوکې او مسخرې کولې او په همداهه شهان وضهعيت ماښهام تيهاره کلهي تهه ورسهيدلو او
ډولۍ دکاله په مخکې ښک ه شوه.
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ښځې راالې او د ډولۍ پردې يې جګې کړې مګر بې له دينه چې يوه ښايس ه مړه ناوې وويني نور څه په کښې نه و.
داې ښکلې پې غلې دانه اوښ ل چې په داه کاله ننوزي او خيل ګران ملګرى په بل چا بدل کړي.
داه اجباري واده دا مجبوره کړه چې په زهرو ځان ووژني اوله ډولۍ نه جنهازه جهو،ه کهړي .د دې حها ل لهه ليهدو سهره
سم دژ،ا اوازونه پورته شوه او دهر چاپه احساس کښې بدلون رااىس همداهه وخهت مهونږ و پوهيهدو چهې مهونږ لهه يهوې
جنازې سره خيل تصوراو ګمان خوشحاله او په خندا روان کړي وو.
زموږ ګمان دومره قوي تا ير درلود چې مړى ېې راباندې په ډول او سرني کورته وو.،
زما يوه ملګرى وويل :په رښ يا چې خوشحالي څوک په زور او اق دار يا په ډېرو پيسو کو رته نشي راو،لهى بلکهې د ز،و نهو
موافقت اوا،ي.
يو بل ملګرى (چې ددې واقعې له عکس سره مخامئ شوى و) هغه وويل:
هرکله چې ګمان دومره مؤ ردى څومره به ښه وى چې دا قوت شامدام پاک وساتو اوپه ښه الره کښې ېې صرف کړو.

آرزو
هل ه لرې داره په لمن کښې د لمر پلوشو ته څه وځلې دل لکه چې په اسمان کښې س وري او په ز،ونو کښې دارزوښهکلى
مئ ځلېږي.
زه نه پوهېږم چې دا دس رګو لياره ځليدونکى شى څه شى دى؟
دکومې مس ې پېغلې دالس ائينه دهس که دکومې معشوقې داا،ې امېل نه کومه قيمت بها مر الره لويدلې ده؟
د هغې تجلى پلوشه ده چې په کوه طور کښې ېې ځان ښکاره کړى که له کوم كان اومعدن نه کوم ښکلى امهى راوتلهى
دى؟
داه شان ډېرفکرونه او ګمانونه پېداشو ل او زه ېې په هغه لورې روان کړم زه نه پوهېدم چې په څه شي پسې ځم او څه
به په الس راشي؟
زما تصوراتو او خياالتو داه مجهو ل شى زما په نظرکښې ډېرښايس ه کړى وس زه خيل مطلوا ته پهه ډېهر لهو ،قيمهت قايهل
وم.
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ماله ځانه سره ويل چې په ارونوکښې هرڅه مونهدل کېه ږي او پهه دنياکښهې ځينهې داسهې ارونهه ههم شه ه چهې دخهداى
اس ازو په کښې رازو نياز درلود او د خدايي فکر ونو ځانګوپه کښې ځنګيدلې دهس دلمر اوسيوږمۍ لمړۍ پلوشي په دو
لوېږي اود خداى د رحمت وريځې مدام د دو

په سرګرزي.

داه راز ډې ر خيالونه او تصورات راسره ملګري و چې زه هل ه ورالم او خيل مقصدته ورسيدم .هغه شى په حقيقت کښهې
هېڅ شى نه و او د دنيا په بازار کښې ېې هېڅ قيمت نه درلودهس زه پوه شوم چې دنيا مهوږ هروخهت پهه همداسهې شهيانو
اولولي يو او ډېر خوشې شيان ېې راته له ورا ځلولي دي.
له موږ سره هروخت لو،فکرونه اوس ر خياالت ملګري ويس مګر عمال په داسې ناو،ه او خوشې شيانو پسې روان يو.
هغه څه چې موږ له لرې وينو اونه يو ور رسيدلي موږ ته ډېر ښايس ه ښکاره کېږي او په لو ،قيمت ورته قايلېږو مګهرپس لهه
رسيدلو پوهې ږو چې موږ په هسې او خوشې شيانو پسې هڅه کهوو او پهه داسهې شهي پسهې ځهو چهې ههېڅ نهه پهه کهارېږي
همااه ليلى چې خلک ېې په ديدن پسې ،ندېږي ځينې نور چهې ور رسهيدلي دي هغهو

ېهې اوس لهه کټهه اورځهوي او

هېڅ قدرېې ورسره نش ه.
دا ليلىٰ دا نسان همااه ارزو ده چې مخکې لهه رسهيدلو يهو رازوي او وروسه ه تهر رسهيدلوبل راز کېهږي او دز،ونهو لهه کهوره
ايس ل کېږي.

((پاى))
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