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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  فلسفه
)١(  

  
د خلقو په . ي او په حقيقت ك＋３ ډ４ر ＊ه وي كارونه په ظاهره ډ４ر بد معلوم３８５＄ين
زمون８ ستر－３ او . ي ويدلسوز３ ول＂وې سراسر رحم او ４ او چه فلسفه ي ظلم و３نظر ك＋

  .يد فيلسوفانو ستر－３ ډ４ر فرق سره لر
، چه مون８ ئ３ ＊ه －２و دوى ئ３ ي هغوى ورته ＊ه وائيهغه چه مون８ ته بد ＊كاره ك８５

  .بد بولى
 او ډ４ر ＄له په ＊و باندې د بدو －مان ي چه انسان پخپل خير و شره نه پوه８５يوائ
  .ي５ژن او ＊ه و بد پي م／ر يو فيلسوف نه غول８５يكو

  .مون８ ډ４ر ساد－ان يو او عميق نظر نلرو
  . او له كو！واليانو ＇خه و４ر８４ويكله يو كو！وال غل معلوم８５ته مون８ 

 م／ر مون８ ورنه سر ！كوو يعالقدار او حاكم زمون８ د غورس９ او حق ساتلو دپاره را＄
  .ياو وايو چه ظلم كو

 زندان ك＋３ قرآن اور４دلى مو دى چه يو س７ى حاكم په ناحقه بندى ك７ او هغه په
 د د＊منانو په خوله په زندان ك＋３ لس كاله وساته هغه د ډ４ر هنر ３يو بل ئ. ك７ياد شريف 

  .او كمال خاوند شو او د محبس ډ４ر ＊ه 請نايع د ده په الس جوړ４ده
حاكم 請احب ويل زه پوه５دم چه دى ب３ －ناه دى م／ر كه بندى شوى نه واى 

  .و په خطر ك＋３ ３د＊منانو واژه او حيات ئ
د ده دغه هنر او كمال هم د محبس بركت دى نو مون８ بايد ډ４ر ظاهر بين نشو او د 

 . فلسفه ول＂ووىهر ش
زمون８ ډ４ر خير خواهان او حاميان مون８ ته ＄انونه د ظالمانو په ＇５ر ＊ئى او زمون８ د 

  .عقل او فكر امتحان اخلى
 پيدا يفايدې نه دد بين نه اوسو نو ماران او ل７مان هم ب５كه مون８ ظاهر بين او ب

 سره آشنا شو د غله او ３ او د وحدت او يووالى له فلسفيكه زمون８ －مانونه ＊ه و. يشو
  .يپيره دار فرق له مين％ه ＄
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 به دنيا په مون８ باندې ډ４ره ن ني كه چن／يز او هالكو نه واى پيدا شويهو＊ياران وائ
  . خوړې３او د قحط له السه به مو د ＄ان غو＊وه تن／ه 

  .ايد خپل حقيقى خير خواهان او د بشريت خادمان ه５ر نك７ونو مون８ ب
  
  

  فيصله －رانه ده
)٢(  

  
 .يوه ويل له پخوا نه تيار شوى ئ３ او رن， دې ډ４ر ＊ه دى＇و ور＄３ پس دلته راغلم 

 ډ４ره رن％ورى دې ه خراب دى لكه چ３بل په ډ４ر تعجب تپوس كاوه چه رن， دې ول
  . او د چا نظر 請حيح دىي ر＊تيا وائ پوه نشوم چه كوم يو＆زه ه５. ت５ره ك７ى وى

زه په دوه ؤ ك＋ى شوم او ＄ان م３ نه پ５ژانده چه له پخوا نه ＊ه شوى يم كه خوار 
  شوى يم؟

 ظاهرى او ساده مسئله ك＋３ دومره اختالف لرو نو په هغو ３هر كله چه مون８ په دغس
و علمى  اي ضرورت و３ چه ډ４ر زيات عقل او فكر ته پك＋يمسايلو ك＋３ به مو ＇ه حال و

  .يتحقيق و تدقيق غواړ
له نورو نه نه يم خبر ما نه خو اوس لورى او لودن ورك دى او داس３ مقام ته نزدې 

  .شوى يم چه د تور او سپين فرق رانه ورك８５ى او و４ر８４م چه بيخى فيلسوف نشم
  .فلسفه هم له پوه５دلو ＇خه شروع ك８５ى او په نه پوه５دلو ختم８５ى

 دومره پوه８５و چه په ينو هم په آخر وخت ك＋３ ويلى دد دنيا ډ４رو لوړو فيلسوفا
  .ه５＆ نه پوه８５و
دوى ته .  پوهان او هو＊ياران هم اوس په دغه مقام ك＋３ قدم وهى３زموم８ ＄ين

  .اوس د ＊و او بدو فرق －ران شويدى
 س كار داران هم اوس د مملكت په خير و شر نشى پوه５دلى دوى او３زمون８ ＄ين

  .８５وهمدغومره پوه８５ى چه نه پوه
له دوى نه بايد په مهمو او غير مهمو مسايلو ك＋３ كومه قطعى فيصله ونه غواړو ＄كه 

  .ند دى او له تذبذب نه نشى وتلىبچه دوى د شك او ترديد په مقام ك＋３ 
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  د بيان آزادى
)٣(  

  .باور ك７ئ چه دلته د خبر او بيان آزادى ډ４ره زياته ده
 ئ３ ＇وك نشى ويلى، دلته هر راز هغه ＇ه چه مون８ ويلى شو په نورو ملكونو ك＋３

  .خبرې ك８５ى او هر ＇وك هر ＇ه ويلى شى
د دې خبرې د اثبات دپاره زه ډ４ر قوى داليل لرم چه ه５）وك ئ３ ترديد نشى كولى 

  .او هر ＇وك ئ３ منى
ته چه د ديموكراس９ نغاره غ８４８ى او د بيان ازادى پك＋３ ډ４ره زياته ده رالړ شئ چ５

  .مره پيدا نك７ى شى لكه چه دلته ئ３ －ورئهلته به هم د خبرو آزادى دو
نن په ډ４رو عصرى او مدنى ممالكو ك＋３ هلته چه ديموكراسى او آزادى خپل 

 په مخك＋３ ي ده ه５）وك دا جرئت نشى كولى چه د يوه لوى س３７معراج ته رس５دل
مداحى وك７ى او له تملق نه كار واخلى م／ر دلته مداحان او متملقين دغه جرئت كولى 

  .＆ تكليف يا ضرر نه وينىشى او ه５
كتاتورى ا نشى ويلى چه له ديموكراس９ نه داوس په ديموكراتو دولتو ك＋３ ＇وك د

.  خلق كولى شى３ او د استبداد طرفدارى هم ＄يني م／ر دلته دا بحثونه آزاد د＊ه ده
 اړولى م／ر دلته د يپه نورو ＄ايونو ك＋３ ډ４ر لوى كسان خپله مالمتى په قام او ملت نش

  .دا ويلى شى چه ملت جاهل دى او ！وله مالمتى په دوى ك＋３ دههم  ميرزا عالقدار
نن په ډ４رو مهذبو ملتونو ك＋３ ډ４ر مقتدر اشخاص چا ته كن％لى نشى كولى او فحش 
ويل اخالقاً ممنوع دى م／ر دلته مون８ دغه بدې خبرى ډ４رې اورو او يو آمر خپل مامور 

  .ته پوچ ويلى شي
دى له هر ＄ايه دلته ډ４ر ويل ك８５ى او دا يوازى مون８ يو د دروغو ويل چه بيخى منع 

  .چه خاين ته 請ادق، جاهل ته عالم، نا پوه ته افالطون او ارسطو ويلى شو
  

  آمران
)�(  

تاسى به په ك８ه غاړه د مجرمينو په ＇５ر والړ ه وچولى خبرې كوو، ومون８ به په تر
  .اوسئ او بلى 請احب به واياست
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ر لرو نور به زمون８ په كارونو ك＋３ د فكر كولو حق هم ３ كامون８ به په هر كار ك＋
  .مون８ به هي＆ نه كوو م／ر كارونه به ！ول زمون８ په توجه ك８５ى. نلرى

 او په محبت به راته ي خو دوى به مون８ خپل حاميان －２＄لميانو ته به په نفرت －ورو 
  .－ورى

  .د لرىچا اعتماد نلرو او ！ول خلق به په مون８ پوره اعتما５مون８ به په ه
  .زمون８ خوف او زمون８ محبت به په آخره درجه په هر زړه ك＋３ وى

  .＇ومره چه له مرګ ＇خه و４ر８４ئ هغومره به له مون８ نه هم په خوف ك＋３ اوسئ
  .په هره اندازه چه ژوند او حيات محبوب －２ئ مون８ به هم هغومره محبوبيت لرو

واړو بايد شديد محبت مون８ يوازى خپل رعب او هيبت ستاسو په نظر ك＋３ نه غ! هو
  .هم له مون８ سره ولرئ

  .８５ىپيوازى محبت هم زمون８ په كار نه دى بايد زمون８ له خوفه زړونه ور
 請داقت او فعاليت نه ،＆ راز خدمت５زمون８ په حضور ك＋３ ب３ له عجز و نيازه ه

  .قبل８５ى كه عاجزى او خادمانه اوضاع درسره وه هر راز خيانتونه معاف ك５دلى شى
  . پروا راشى３ چه دلته پخپلو خدمتونو او 請داقتونو مغرور يا بپام كوه

＄ه را كه دى هر ＇ومره مهم كارونه ك７ى وى د يوه مقصر په حيث ３هر كله چه را＄
  .او سر ！ي＂ى را＄ه

  

  زورور
)�(  

  
د . د زورورو په مخك＋３ خبرې كول ＇ه آسانه كار نه دى او هر ＇وك ئ３ نشى كولى

  .دوى مزاجونه ډ４ر باريك وى
  .اندې ډ４ره ＊ه خبره بده ول／８５ى او س７ى جو جو ك７ىبله ورك

  .كله پرى كن％ل３ ＊ه تاثير وك７ى او بده خبره ئ３ له پامه ＊ه راشى
زه پوه نشوم او ＇ه م３ وويل زما خبره پرې ＊ه ونه ل／５ده ＄كه راته په قار شو او وئ３ 

 ه نه وب ３ واى داسكه زه په نزاكتونو پوه５دلى، كه ما ته د دربارونو اوضاع معلومه. ر！لم
  .شوى

  .ما موقع ونه پ５ژندله او ډ４ره لويه ب３ ادبى رانه وشوه
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  ؟ي３ ＇ه حال دى؟ حاكمان او كارداران ＇ن／ه دده ماته وويل په وطن ك＋
مون８ .  په ر＊تيا ويلو خوابدى ك８５ى او حقه وينا پرې بده ل／８５ىېزه خبر نه وم چه د

 پوهه نلرو، د لويو خلقو په خوى و بوى خو په كلو او بان６و ك＋３ لوى شوى يو، علم او
  .بلد نه يو او په هر ＄اى ك＋３ هر چا ته ر＊تيا ر＊تيا وايو

  . ه５）وك نه دى مالمت دا زمون８ خپله －ناه دهېپه مون８ باند
  .س７ى بايد پخپله －ناه اعتراف وك７ى او خپله مالمتى ومنى

  .يزه دا منم چه مون８ نه پوه８５و او خبرى مو لواړې د
  .ې وريج３ هضمولى شى م／ر لواړې خبرى نشى اور４دلىى لواړود

ماته وروسته چا وويل چه س７ى د زورورو په مخك＋３ دغس３ خبرى نه كوى تا خو به 
  ؟３له ＄انه سره دومره فكر ك７ى و، چه ته له چا سره غ８４８ې؟ او ＇ه وائ

３ راباندې وسوز４ده ＄كه ئ３ ４او زړه و هغه بل چه هلته ناست و لكه چه زما دوست 
  .يل چه 請احب جهل او ناپوهى خو لوى عذر دىوو
  )از خورد ها لغزيدن از كالن ها بخشيدن(

  
  

  د رجب خان له قاموس ＇خه
  ＇و لغتونه

)�(  
  

خاين او 請ادق، اليق او نااليق، پاكنفس او رشوت خور، كاري／ر او ب５كاره : مساوات
  . －２لريو شان او براب

  .باك９ آزادى د رشوت ازادى، د ظلم آزادى، د ب５:ديموكراسى
  . د مسكراتو او مخدراتو غوندې ممنوع وى４３ هغه چه رواجول :ا請ول
 هغه تجارت چه هر ＇وك ئ３ نشى كولى لكه د حكومتونو او ماموريتونو :انحصار
  .خر＇ول
  .يباط وائض پخپل سر او خود مختار، هغه چه ظلم او استبداد ته اداره او ان:حاكم
  .ه كوىهغه چه دريشى كوى او كار ن  :مامور
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 د ３ وركول يعن３ له خوارنو او مسكينانو ＇خه ＇ه اخستل او ب６ايانو ته ئ:اقتصاد
  .زكوٰة عكس او ضد

  . هغه چه هر ＇ه ويلى شى او ه５＆ نشى كولى:شورا
 چه د حاكم او نايب الحكومه خدمت ئ３ په ډ４ر اخالص ك７ى :خادم دين و دولت

  .وى
  .ستر－و په ي وائ３ چه هر ＇ه ورته ووائ:د ستر－و خاوند

  
  

  ډار
)٧(  

  
 يله ＇ه ش. يې نه ده، شيشكه نه ده، بال نه ده م／ر انسانان ډارووپ５رى نه دى، ر

   چا نه؟نه؟ او له
له ＊و ＊و كارونو، له رحم او شفقت نه له عدل و احسانه، له خپلو ورو１و او بنيادمانونه 

 چا  كه هري ديه خلق چه د ډ４ر پخوانى ظلم په ＄ن％يرونو كلك ت７لدغ: ３دى وائ
  .خالص ك７ه اسمان به ړن， شى ＄مكه به په بل مخ واوړى

كه د دوى السونه او پ＋３ ت７لى نه وى غال به كوى، س７ى به وژنى، الرې به وهى، 
  .داړې به غور＄وي، وين３ به تويوى

  . چه تحمل ئ３ نشى ك５داىيكه د دوى ژب３ ت７لى نه وى هغه ＇ه به وائ
 . شى او هر ＇ه ته به په نفرت －ورىكه د دوى ستر－ى نه وى ت７لى سپين ستر－ى به

دوى بايد همدغه شان په . نو بايد دا د پخوا زمانى زبان بندى او چشم بندى وساتو
＄ن％يرونو ت７لى وى او دغه ډار چه د دوى په زړونو ك＋３ موجود دى ډ４ر ！ين， وساتل 

  .شى
تاس３ . كه دغه طلسم مات شو او د خلقو ډار والوت س７يتوب ＄ى او بربادى را＄ى

بايد د خپلو خزانو او جواهرو ساتلو ته دومره ډ４ره توجه ونك７ى بلكه خپل ډار د خلقو 
په زړونو ك＋３ له سرو او سپينو، له الماسو او لعلونو ډ４ر ！ين， وساتئ او خپلى ！ولى پ５رۍ 

  . د ساتلو دپاره مقررې ك７ئيد همدغه ش
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اوزى په  زړونو وزه چه دا خبرې اورم ډار８４م او دا نشم ويلى چه دغه ډار كه له 
بت پيدا شى، دغه عناد او نفرت به په 請داقت او 請ميميت حزړونو ك＋３ به مينه او م

  .بدل شى، دغه مقيد او ت７لى قوتونه او استعدادونه به په كار ولو８４ى دا وطن به آباد شى
  . ＇وك نشى ويلى３دا خبرې په زړونو ك＋３ －رزى خو له ډاره ئ

دلى چه اوس مون８ له هر ＇ه و４ر８４و او ډاكتران راته خوف او ډار دلته دومره غلبه مون
يو وخت و، چه مون８ له ظلم و وحشت ＇خه نه و４ر４دو . د قاتالنو په رن， ك＋３ معلوم８５ى

انو ك＋３ خلق اچول، قين او فانه، ت５ل داغ گاو هر ＇ه مو كول ستر－ى ا４ستل، تورو ＇ا
  .او ژوندى بنيادمان ون６ ون６ كول زمون８ كارو

 يو ＊ه كار له ډاره نشو كولى او نبد بد كارونه كول او نه ډار４دو م／ر نمون８ دغه شان 
  .عدل و احسان هم مون８ ډاروى

نه . ت او منفى ډواړو خواو و４ر８４و او هر ＇ه ډ４ر مهيب په نظر را＄ىبمون８ اوس له مث
هغه ظلم او استبداد كولى شو چه پخوا مو كاوه نه هغه احسان او عدالت كولى شو چه 

  .نه په ！ين／ه غواړى را３دنيائ
زمون８ مثال داسى دى لكه چه ډ４ره سخته وچكالى وى او ！ول خلق د يوه لوى 

 چه يقحط راتلو نه په و４ره ك＋３ وى، هر يو تصور كوي چه په وطن به داسى لوږه راش
＄وى به له پالره ب５زاره وي او مور به د ＄وى پروا نلرى، د همداغه ډار په وجه ！ول 

 كورونو ＇خه د استسقاء او بارانه په طلب اوزى، مون％ونه كوى لهخلق لوى او واړه 
دعا－انى كوى زارۍ كوى او له خدايه باران غواړى، پاك خداى په دوى مهربانه ك８５ى 
او د شپ３ له مخى يوه داسى توره ور４＃ په آسمان ك＋３ پيدا ك８５ى چه زورور بارانونه، 

  . شتهشديد سيالبونه، رعد او برق، تندر او تالندې ورسره
ك＋３ ډ４ر هيبتناك  باران په ډ４ر شدت اورى، په آسمانده اوس －ورو چه توره شپه 

غ８ونه دى او له غرونو ＇خه سخت سيالبونه راروان دى، دلته هغه پخوانى ډار په يوه 
ه ب５رته ب８４ى او آسمان خپلى اوردر يو غذر او زارۍ كوي چه باران وبل ډاربدل８５ى ه

 په فصل او ك＋ت به م３ يكور به سيالب يوسى، بل وائيو －مان كوى چه زما . ونيسى
 رمه م３ په غره ك＋３ يبه له خاورو الندې شى، ＇وك وائ＇ه ړى او هر وزورورې خ７ې وا

  .ده م８５ې او پسونه به م３ سيالب يوسى
ند د دغس３ احتمالى او شخصى ضررونو په وجه هر يو غواړى چه يو عام رحمت ب

  .نو ئ３ رد ك７ى＊تنه په دعا－او３ غ４شى او هغه ＇ه چه په دعا－انو 
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 ３دا تشبيه زما خو＊ه ده د ديموكراس９ سيالب همدغه شان مون８ و４روى او ＄ين
شخصى او احتمالى اضرار پك＋３ متصور دى م／ر له عامى فايدى نه ئ３ ه５＆ انكار نشى 

  .كيداې
＆ غه خلك يو چه له بارانه او له نه بارانه دواړو نه په و４ره ك＋３ يو او په ه５همامون８ 

حال ك＋３ ډار رانه نه ＄ى، پخوا له استبداده و４ر４دو اوس له ديموكراس９ ＇خه و４ر８４و 
  .او ډ４ر ＊ه شى راته توره بال معلوم８５ى

  
  

  زمون８ آرزو
)٨(  

  
  .مون８ آرزو لرو او د خپل３ آرزو دپاره جد و جهد په ＄ان الزم －２و

ان نه يو مون８ د كوم شخص شخصى د＊من. دا آرزو كومه ！ي＂ه او شخصى آرزو نه ده
او نه شخصى عاليق را باندې دومره اثر لرى چه مون８ له خپلو عالى او اجتماعى آرزو－انو 

  . نظر －ورويزمون８ كار له اساساتو او كلياتو سره دى او جزئياتو ته په جزئ. راواړوى
  .مون８ عمومى ا請الحات غواړو او په ！ين／ه ئ３ غواړو
  .الونكى او ساتونكى دىزمون８ －ران او محبوب پادشاه د ديموكراس９ پ

ديموكراسى مون８ ته د حق ويلو جرئت او د 請حيح فكر كولو همت او طاقت 
  .راكوى

  .مون８ له ديموكراس９ نه همدغه شى غواړو
مون８ ارزو نلرو چه ديموكراسى مون８ ته د كن％لو كولو او محض بدو ويلو موقع 

  .راك７ى
  .دا ＇يز زمون８ نه دى خوښ او نه ئ３ خو＊وو

رام دا دى چه په مهذبه لهجه، په س７ه سينه، په عقل و منطق ＊و ته ＊ه او زمون８ پرو－
بد كارونه، بد خويونه، بد فكرونه بد و－２و او خپل لوستونكى په ＊و او . بدو ته بد ووايو

بدو پوه ك７و، د خلقو پوهول مون８ د اساسى ا請الحاتو اساس －２و او زمون８ اساسى مرام 
  .همدغه دى

  . ＊ه 請ورت د ا請الحاتو په نيت تعقيبوودغه مرام مون８ په ډ４ر
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  پدې الره ك＋３ كه حقانه انتقاد او اعتراض په هر چا باندې را＄ى مون８ به ترې
  . نك７و ＄كه چه ستر－ى پ＂ول او حق پ＂ول لويه غال او لويه －ناه ده３ه５）كله ستر－ى پ＂

  .مون８ به اعتراضونه او انتقادونه وك７و م／ر كن％ل３ به ونك７و
７لى ده چه د ＊و او بدو تميز وشى او دغه پوهه ډ４ره عامه او مكمله مون８ د ４ته مالت

 نه كوو او د محيط د ３دا كار مون８ د لوى خداى په توفيق كوو م／ر ب３ ترتيبه ئ. شى
  .هضمولو قوه په نظر ك＋３ لرو

  .مون８ د افراط طرفداران نه يو لكه چه د تفريط نه يو
لو م／ر د اعتدال په نامه هر ＇ه نشو حقيقى او 請حيح اعتدال پر４＋ودل مون８ －ناه بو

  .قبلولى
مون８ پدې ！ين， يقين لرو چه پاك خداى د حق３ الرې مل دى او ＇وك چه په ＊ه 

  . نه ك８４８ىني＄اس   د３نيت يوه ＊ه مقصد ته په ＊ه الره روان وى ه５）كله ئ
＇وك چه ملى او اجتماعى ارزو－ان３ لرى او له خپل وطن، خپل پادشاه، خپل قام 

ن９ مينه لرى هغه بايد كو＊（ وك７ى چه د خپلو ＊و ارزو－انو تمثيل په ＊ه سره رشتيا
  .請ورت وك７ى او ＊ه شى چاته بد ونه ＊ئى

 چه زما ارزو نيكه او مباركه ده كه نور هر ＇ه تصور كوى كوى يهغه بايد دا ونه وائ
  .دې زما ورسره كار نشته

＇وك چه ا請الحات زما په عقيده افهام او تفهيم د كامياب９ مهم شرط دى او هر 
  .غواړى بايد د حسن تفاهم ا請ل ه５ر نك７ى

د حق دپاره مجادله مه كوه ＄كه چه پخپله دغه ) استغفر اهللا(زه چا ته دا نه وايم چه 
  .كار كوم او خپل فرض ئ３ －２م

  .و جاد لهم بالتى هى احسن: زه وايم
وم چه ما ته په ＊ه دا وه زما او زما د ＄ينو مل／رو ارزو چه زه ئ３ هغو كسانو ته ＊كاره ك

  .نظر －ورى او په الره ك＋３ ما د مخه كوى

  زړونه
)٩(  

په .  زه هلته يو ＇ه －ورم او په معنوئ３ هم  پوه８５م يمآشنازه له زړونو سره ل８ غوندې 
تاس３ د هر چا په خبرو مه غول８５ئ او زړونو . زړونو ك＋３ يو ＇ه شته چه په ژبو ك＋３ نشته

  .ته الره پيدا ك７ئ
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ونو ته الره ＇ن／ه پيدا ك８５ى؟ او په دغه الره ＇وك تلى شى؟ پدې پوه８５ئ چه زړ
 پدې الره نه يالره مو！رونه نشى تالى، دآسونو او كچرو الره نه ده، خره او غوائ

  .د كبر او غرور خاوندان او زورور دا الر نشى موندلى. درومى
هغه نه دا ３ چه زړه نه وى او په زړه ك＋３ رحم و عاطفه نه وى له ＋د چا په سينه ك

  .الره ورك８５ى او بل طرف ته ＄ى
ما د .  الفت او ر＊تيانى محبت دى،د دې الرى خضر او رهبر له خلقو سره اخالص

اخالص او محبت له بركته زړونو ته ل８ غوندې قرب حا請ل ك７ او هلته م３ يو ＇ه وليدل 
و په زه هغه ！ول ＇ه اوس نشم بيانولى خو همدغومره وايم ډ４رې ژب３ شته چه د زورور

  . خوښ وى３ئ  رو ر زواو ثنا او 請فت نه م８４７ى م／ر يو زړه هم نشته چه زور
  :و قوت خاوندانو ته وواياست دا خبره له ما نه يوسئ او د زور

هغه چه خلق . زورور به هر ＇ه پيدا ك７ى شى م／ر په زړونو ك＋３ قدر نشى پيدا كولى
  .تر４نه و４ر８４ى ه５）كله نه محبوب ك８５ى

  .و شى ＄ائ８５ى يا مينه يا و４رهپه يوه زړه ك＋３ ي
  .دا ستا خو＊ه ده چه هر ＇ه هلته ږدى او هر ＇ه درته ＊ه ＊كاره ك８５ى

   ال ال ك８５ى؟كهدا ستا خو＊ه ده چه بال ك８５ى ! هو
  .م／ر زه له هغ３ ت＋تم او پدې بل پسى ＄م

كه قوت روې شى خلق ورنه . دى راته ＊ه ＊كارى او له هغى نه امان و پناه غواړم
  . ليلى شى ډ４ر مينان پيدا كوىت＋تى او كه

  
  

  د لوى خداى په پاك نامه
  او د ده په توفيق

)١٠(  
  

 له يوه داسى مهم ３هغه كار ته وړاندې ك８５م چه كول ئ３ ډ４ر －ران دى او نه كول ئ
او ضرور كار ＇خه ډډه كول دى چه د وطن او ملت خير خواهان او خدمت／اران له 
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 كه ووايم چه دا كار آسانه نه دى او هر ＇وك . كارونو نه ه５）كله ＇ن， نشى كولى３دغس
  . نشى ك７ى مبالغه نه ده حقيقت دى３ئ

 دغه ３３ يو تن د سواد خاوند نلرو او په سلو با سوادو ك＋３ ايله يو ئ＋مون８ په سلو ك
  .يدلته همدغه يو مشكل نه دى سل نور هم ورسره د. كار كولى شى

نه دى دلته خبرې كول له هر په نورو ＄ايو ك＋３ كار كول －ران دى او خبرې آسا
  .كار نه مشكل كار دى او ＇ه ليكل يا ＇ه ويل سل رن／ه مسئوليتونه لرى

دلته يوازى همدومره ويل چه ＊ه كوئ او بد مه كوئ ب３ خطره او ب３ ضرره دى 
  . ب５لول ډ４ر －ران كار دى３م／ر په ＊و او بدو باندې بحث كول او يو له بله ئ

چه اوس دغه تفريق ډ４ر زيات مهارت او ډ４ر لوى  －６ شويدى ３دلته ＊ه او بد داس
 －２ل ك８５ى او د دنيا ت په دنيا ك＋３ مسلمانهغه ا請ول او مبادى چه ن. قوت غواړى
 كوى زمون８ هو＊ياران پك＋ى سل خبرې ３ تقريباً په اتفاق منى او احترام ئ３پوهان ئ

  .＇ه كوېال لرى او اور４دو ته ئ３ هم ＇وك حاضر نه دى منل خو 
 معلوم８５ى لكه چه يوه س７ى شپو ３ينو افرادو نننى وضعيت او حالت داسزمون８ د ＄

خول９ په سر ك７ى وى پتلون ئ３ اغوستى وى، ＇ادر ئ３ په اوږو پروت وى او كوچيان９ 
س７ى مزاج پ５ژندل  په خپو ك７ى وى په بازار ك＋３ ＄انته نكتائى اخلى نو د دغه ３ ئ３پ２
دا چا ته نه ده . ３＇ه ورسره ووائ８５ى او ＇وك نشى پوه５دلى چه  ته －ران معلوميس７

معلومه چه دى د شپو په ＄اى پ／７ۍ ژر قبلوى او له پتلونه ت５ر８４ى، كه ＇ادر او پ３２ په 
كرت９ او بو！ونو بدلوى، يا دا ！ول پر８４دى او كوم بل خالص او معلوم وضعيت 

  .اختياروى
＄كه  اوضاع د افكارو او خياالتو په دنيا ك＋３ هم شته طدغه شان －６وډ او مخلو

  . دى او راز راز خطرات ورسره شته３دلته خبرې －ران
زه يو مسلمان پ＋تون يم له ما نه به د خداى په فضل او توفيق ه５）كله ارادتاً داس３ 

  .خبرى وانورئ چه خداى دې نه كا د دين او مذهب مخالفت پك＋３ وى
 ３پك＋زه به داسى ＇ه ونه وايم چه زمون８ د －ران او محبوب پادشاه ادب او احترام 

  .نه وى ساتل شوى
زه به داسى ＇ه ونه ليكم چه د وطن او ملت ضرر پك＋３ متصور وى م／ر سره له دې 

اندې د ＄ينو له خوا اعتراضونه وشى او ＄ينى كسان راته بد بين ب په ما ي！ولو خبرو ＊ائ
غوندې شى ＄كه چه حق ويل دومره ترخه وى چه د ادب په زور هم پك＋３ ډ４ر 
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له اجتماعى چارو سره عالقه لرل ارومرو شخصى او فردى عاليق . ىخوږوالى نه پيدا ك８５
  .ابوى او بد زړونه بد وىرله ＄ينو كسانو سره خ

دلته خلق په تاويالتو ك＋３ هم ز＊ت ډ４ر مهارت لرى او سمه خبره هم ډ４ره ورانولى 
 كسان دا كار د ثواب دپاره كوى او په دغسى خبرو ＄ان د چا دوست او خير ３＄ين. شى
 سر خوږوم، زه دغه ！ول مشكالت په نظر ې ＇ه به دي دېخبرې ډ４ر.  كاندىخواه

ك＋３ نيسم او ناخبره دا كار نه كوم او نه پك＋３ كوم هوس دخل لرى، زه پوه８５م چه 
يوې حق３ مجادلى او مجاهدې ته را وړاندې ك８５م او له لوى خدايه ＄انته د ＊ه نيت او 

  .سم عمل توفيق غواړم
د يوه اخبار خپرول －＂ه ولرى، ه وخت او هغه ＄اى نه دى چه زه يقين لرم چه دا هغ
 هم شته، زه د４ته ملتفت يم چه زما اوان كار ك＋３ مادى تېما ته دا معلومه ده چه پد

ل８ى ې ډ４رد اخبار به ډ４ر لوستونكى پيدا نك７ى شى او ډ４ر خريداران به نلرى م／ر زه 
د دې مبارك ايت  ه ډ４رو نورو خبرو لسرهمعنوى فايدى دپاره هر ＇ه قبلوم سره له دى او 

  .د تعميل دپاره حق ويلو او حق ＇ر－ندولو ته حاضر８４م) و التكتموا الشهاده(
  .نورې و４رې له زړه باسم او د پاك خداى و４ره په زړه ك＋３ ساتم

د حق او حقيقت په مينه، د وطن او ملت د خدمت په ارزو، د ديموكراس９ د حسن 
او ديموكرات پادشاه د ارزو－انو په پيروى پدې كار شروع استقبال په نيت د خپل －ران 

  .او ！ين， اميد لرم چه د وطن مصالح او منور طبقات به په ＊ه ستر－ه ورته و－ورى. كوم
ملى وحدت تقويه كول، د پوهى او تنوير خپرول، : مرام دا دى) اولس(د دى اخبار 

يب غمخورى، د د ديموكراس９ په اساس اجتماعى عدالت تامينول، د خوارو غر
  .مظلومانو مل／رتيا او د حق پالنه اللهم اهد نا الصراط المستقيم

  
  

  !واورئ او خبر شئ
)١١(  

رته وم، هلته خلق بل راز و، كورونه بل رازو، كارونه بل رازو ５زه دلته نه وم، بل چ
هلته ما هغه ＇ه وليدل چه تاسو به نه وى ليدلى، هغه ＇ه م３ واور４دل چه تاسو به نه 

 كله ３ۍ به ئن６په هغه ＄اى ك＋３ چا پسونه نه حاللول م／ر د انسانانو و. اور４دلىوى 
  .كله كوله
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ورځ د ＇و تنو په مخ ك＋３ چا وواژه زما ＇و ومه ورځ وه چه يو ＊كلى ＄لمى په ر１ا 
م／ر دا د ظلم او وحشت واقعه دومره عادى او معمولى ت５ره شوه چه ستر حاكم خو پرې 

  .خبر هم نشو او حاكم خبر شو خو ورته را نغى
 هم ＇و تنه پيدا شوه چه قاتل ３ يو دوه تنه را ول８５ل، په اولس ك＋３د تحقيق دپاره ئ

ره پن％لس النك７ه م／ر د كلى خان او ملك د قاتل له پئ３ و＊وده او حقه شاهدى ئ３ پ＂ه 
 وو４شل３، ＇ه دوى ３ چائ و وايمه وايم چه په حاكم، قاضى چا ازره روپ９ واخست３ او له

 وك７ه ＄كه چه ３ د م７ى پالر هم واخست３ او ابرائ３وخوړې او ＇ه نورو، دوه زره پك＋
  .！ول په بله خواو او د ده له السه ه５＆ نه ك５دل

  . پالره د نورو زيات سكنى و ＄كه هغوى خونبها زياته واخستلهمقتول له خپل
په قاتل باندې يو كال قيد وخوت م／ر پالرئ３ په ما او په بل پس３ －رز４ده چه په يوه 

  .او بل سپار＊تن وك７ى او دا ب３ －ناه بندى خالص ك７ى
 ېمون８ په كلى ك＋ى داسى خبرې ډ４ردا واقعه خو مو واور４ده اوس بله واورئ، ز

  .ىد
و س７ى راغى چه په حاكم 請احب خط يهغه بله ورځ له مال 請احب سره ناست وم 

 هم غو＊تى وو ３نديان مونك７ى ＄كه چه هغه ورځ ئبراك７ه چه ما يا زما ك６ه ونه وهى او
مال 請احب ورته اول د ＄وى دعا وك７ه او ！ولو ويل چه ډ４ر ＊ه ＄لمى . او راته ډ４ر په قارو

  .و، خداى دې وبخ＋ى
請 يو خط را ك７ه چه مون８ ته ＇ه ونه ظاحب ته وويل چه د خداى په لحاس７ى بيا مال 

پخپل اجل م７ دى م／ر ده ويل ＄وى م３ سيند وړيدى او .  او نور مو ونه رب７وى３وائ
  . چه چا وژلى دى تاس３ قاتل پ＂وئ ＄كه مو په وهلو قايلوميحاكم 請احب وائ

ره شوه، ما ويل دا دا خبره ما غوندې ساده او نا بلده س７ى ته عجيبه غوندې ＊كا
＇ن／ه ك５داى شى چه د يوه س７ى ＄وى ＇وك م７ ك７ى او دى حكومت ته اطالع 
ورنك７ى، ماته د حاكم 請احب په عقل او تميز خندا راتله خو وروسته يوه او بل وويل 

چه په ر＊تيا دا هلك فالنكى خيلو وژلى دى او په سيند ) غاړه دې د دوى بنده وى(
 پوه８５ى چه ＇ه م３ له السه نه ك８５ى او غريب س７ى ３ر ئ غور＄ولى دى م／ر پال３ك＋３ ئ

يم خوشى ولى په چا باندې ＄ان وژنم او د كار دارانو د پيسو اخستلو دپاره عرضونه 
  .كوم

  . دى زه ！ولى نه كوم او له م７ونه ت５ر８４م ژوندوته را＄مېداس３ خبرى ډ４ر



 

 

14 

 ېدله او خبريوه ورځ يو ＄لمى راسره په الره ك＋３ مل／رى شو چه ژبه ئ３ هم بند４
 ما پو＊تنه وك７ه چه ＇ه كار كوې ده د خپلى پر４شان９ قصه راته پدې ３ئ３ په تكليف كول
  :ډول شروع ك７ه

مون８ د４رش ＇لوي＋ت جريبه زمكه درلوده نور ！ول رانه ظالمانو او خداى ناترسو 
اخستى دى په  واخيست اوس دوه جريبه راته پاته دى او هماغه پ＂ى چه له مون８ نه نورو

  .ورن９ كدهقا
 چه ستاسو په تره يپدې ك＋３ هم مون８ ＇وك په قراره نه پر８４دى فالنكى 請احب وائ

م３ شپ８ زره روپ９ دى چه درې نيم زره ئ３ －＂ه ك８５ى نو ژر كوئ ماته نه زره او پن％ه 
سوه روپ９ راك７ئ، مون８ دا روپ９ نشو وركولى او دا درې مياشتى وشوې چه ورور م３ 

  .ايك３ پيس３ رانه غواړىندى ك７يدى او د دبحاكم 請احب 
 چه عرفى سند راسره شته چه ستاسو ３ما وويل كوم شرعى سند لرى ويلى نه خو وائ

تره پك＋３ －وته ل／ولى ده، ما بيا تپوس وك７ چه تاس３ پك＋３ ＇ه واياست ده ويل اوس 
خو مون８ چور منكر يو م／ر كه هماغه شپ８ زره واخلى او سود را باندى حواله نك７ى خپل 

 ك７و او ＄ان به خالص ك７و م／ر كه په شپ８و زرو قايل شو نورې هم رانه پ＂ى به خرڅ
  .اخلى

ما تعجب كاوه چه حاكم 請احب ＇ن／ه په حقوقى دعوه ك＋３ ب３ له كوم شرعى 
سنده يو س７ى درې مياشتى بندى كولى شى، هغه زما تعجب رفع نك７ى شو بلكه نورئ３ 

س حبله مركزه را＄ى او م ويل كله چه يو مشر س７ى حكومت ته ３هم زيات ك７ او وئ
 ې چيرته لر３－ورى حاكم 請احب زما ورور له محبس نه باسى او له يوه پيره دار سره ئ

  .ته په زندان ك＋３ واچوىر ب３５ل８５ى او چه هغه والړ شى بيا ئ
 په زندانو ك＋３ كه دغه شان پ او غير ３ پدې خبره پوره باور وك７ئ چه ستاس３تاس

 رسمى ３ او له زندانه نشى وتلى داسياحقه بنديان شورسمى د غال بنديان شته چه په ن
بنديان هم شته چه محكمى پرې حكم ك７يدى م／ر د ور＄ى په زندان ك＋３ دى او شپ３ 

كه د رجب . په كورونو ك＋３ كوى يا د ور＄３ كورته ＄ى او شپه په محبس ك＋３ ت５روى
ه پدې  －ناه س７ى د بندى كولو جبير３خان خبره ر＊تيا وى نو حاكم 請احب د يوه ب

 له بنده ازاد ك７يدى او د افراط و تفريط له يو ＄اى كولو ３باندې ك４７ده چه يو －ناه كارئ
  .ينه اعتدال غواړ
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  ملى حكومت
)١٢(  

  
چا به چه د حكومت .  دومره ډ４ر فكر نه و ك７ى３يو وخت مون８ د حكومت په معنا ك＋

اه او سطان  خلقو به －مان كاوه چه دى د مملكت پادش３په باب ك＋３ ＇ه خبرې كول
مت په نامه ياد８４ى او شاهى ويادوى م／ر اوس پوه يو چه كابينه او اجرائيه قوه د حك

 اوس مون８ وپوه５دو چه په يوه مملكت ك＋３ درې .مقام له دغه نامه نه پورته ＄اى لرى
چه دا ！ول د مملكت پادشاه ته اطاعت او انقياد )  اجرائيه– تقنينيه –قضائيه (قوته وى 

  .لرى
 د شريعت په اساس د پادشاه ３ يا تشريعيه قوه هغه ده چه قاضيان او مفتيان ئقضائيه

  .په امر لرى او ه５）وك پك＋３ ه５＆ نشى ويلى
تقنينيه قوه د مملكت له پارلمان ＇خه عبارت دى چه د قوانينو د تصويب او تدوين 

  .حق لرى او د ملى شورا او اعيان په نامه دلته ياد８４ى
له كابين３ ＇خه عبارت دى چه حكومت هم ورته ويل ك８５ى او اجرائيه يا مجريه قوه 
  .ملى شورا ته مسئوليت لرى

د حكومت له لفظ سره اوس يو بل لفظ هم يو ＄اى كوى او ملى حكومت ورته 
  .３وائ

   ＇ه؟３ملى حكومت يعن
 ساد－ان －مان كوى چه ملى حكومت هماغه دى چه د ملت له خپلو افرادو ３＄ين

  .ي وي د مملكت خپل س３７وزيران ئ＇خه جوړ شوى وى او ！ول 
 كوم حكومت چه د بل يپوهان او هو＊ياران دا تعريف نيم／７ى بولى او وائ

مملكت او بل ملت خلق پك＋３ شامل وى او پردى اشخاص پك＋ى وزارتونه او رياستونه 
نو ملى . لرى هغه خو بالكل اجنبى او غا請ب حكومت دى چه د استعمار په نوم ياد８４ى

 پردى نه وى او خپل خلق وبلل شى ３ا نه دى چه وزيران او رئيسان ئحكومت يوازى د
 شرط ده چه وزيران د ملت له افرادو د ملت د ３بلكه عالوه پدې دا خبره هم پك＋

وكيالنو په اعتماد او خو＊ه انتخاب شوى وى او ملى شورا پرې خپل اعتماد ＊كاره 
  .ك７ى
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ت خپل خلق وى م／ر ملى رې د يوه مملكت وزير 請احبان د هغه مملك５نو كه چ
３ اعتمادى ＊كاره ك７ى ملى حكومت ورته نه ويل ك８５ى ＄كه چه د شورا بشورا پرې 

  .اعتماد شرط دى او د فقهاؤ په ا請طالح انتفاء د شرط انتفاء د مشروط دى
د دى خبرې نوره ＇７５نه به نه كوو اوس به راشو د４ته چه د ملت د وكيالنو اعتماد 

   شويدى؟ولى دومره ضرورى شرط －２ل
 يو ملت يا د ملت نمايند－ان په 請دراعظم باندې عام و تام اعتماد ولرى او ېكه چير

حاجت پاته ＇ه هغه بيا پخپلو وزيرانو 請احبانو خپل پوره اعتماد ＇ر－ند ك７ى نو بيا د４ته 
ك８５ى چه د وزيرانو په باب ك＋３ له وكيالنو ＇خه د اعتماد رايه واخستل شى او وكيالن 

  .ىهر وزير وپ５ژن
 ه５＆ نه پ５ژن３ او ＊ه و بد ３په دغه 請ورت ك＋３ بايد هغه وزيران چه د ملت وكيالن ئ

 داسى و－２ل شى لكه چه د ملت اعتماد پرې موجود ئ３ ورته ه５＆ نه وى معلوم حكماً
  .وى

 نه دى او د ديموكراس９ په اساس هغه حكومت چه په وزيرانو ３م／ر حقيقت داس
له ب３ اعتمادى ＊كاره هم ك７ى ملى حكومت نه ى او خپو شورا ب３ اعتماده ３باندې ئ
  .بلل ك８５ى

په ملى حكومت ك＋３ د ملى شورا اعتماد د كابينى په اعضاءو ډ４ر ضرور دى د دغه 
  : بيانوو３ضرورت په باب ك＋３ دلته ل８ غوندې بحث كوو او د چا خبره فلسفه ئ

 لرى چه كه د يوه مملكت وزيران يوازى د يوه شخص په اعتماد مقرر شى ډ４ر امكان
يو فكر كه ＇ه هم ډ４ر پوخ وى له سهوو او اشتباهاتو سره مخامخ شى او يو س７ى وك７ى 
شى چه د يوه شخص په نظر ك＋ى ＄ان ＊ه ＊كاره ك７ى او ＊ه نه وى م／ر هغه وزير چه د 
ملت اقناع او د ډ４رو وكيالنو اعتماد حا請لول ضرور －２ى مجبور دى چه ډ４ره موده ډ４ر 

  .عام و خاص ئ３ ＊ه والى ومنى＊ه ＊ه كارونه وك７ى او 
پدى 請ورت ك＋３ يو س７ى كو＊（ كوى چه يو برجسته شخصيت پيدا ك７ى او د 

  .مهمو كارنامو او د خدمتونو په اثر عام محبوبيت او عامه خوشبينى حا請له ك７ى
يو س７ى دا كولى شى چه يو شخص، په نه ＇ه وغولوى م／ر د ډ４رو كسانو غولول ＇ه 

  .８ امكان لرىآسانه كار نه دى او ډ４ر ل
بله خبره دا ده چه كابينه او وزيران د ديموكراس９ په اساس د ملت وكيالنو او 

 او وكيالن حق لرى چه  د مملكت په اجرااتو ك＋３ غور او ينماينده －انو ته مسئول د
دقت وك７ى او حكومت پخپل سر پرې ن８دى نو كه چيرى وزيران په ابتداء ك＋ى د 
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 د هغه په حق ك＋３ ＇ه بد بينى او بد－مانى نه وى  اويوكيالنو اعتماد حا請ل ك７
موجوده بلكه اكثريت د شورا ورته خوشبين وى نو د ملى شورا او كابينى تر مين＃ هر 
ساعت دومره ډ４ر نظرى او عملى اختالفات نه پيدا ك８５ى او وزيرانو ته يو ډول اطمينان 

 شان وزيران پخپلو حا請ل８５ى همدغه اطمينان د دوى جرئت او فعاليت زياتوى او دغه
  .كارونو ك＋３ له ډ４ر تردد او تذبذب نه خالص وى

پدې 請ورت ك＋３ يو ملت دا احساس او يقين كوى چه زه پخپله پخپل ＄ان حاكم 
 يو كار نشى ３يم او د اجرائيه قوى قوت زما خپل قوت دى او حكومت ه５）كله داس

ما تر شا والړ دى او اور لرى چه ملت ززما خوښ نه وى دغه شان حكومت هم بكولى چه 
  .ملى قوت راسره په هر كار ك＋３ مل／رى دى

اندې خپل ＄انونه  تماس ك＋３ وى او ارو مرو په ملت ب وزيران له ملت سره په３دغس
پ５ژنى دا پيژندنه نه دوى د ملت له ！ولو مشكالتو، خواهشاتو او ضرورياتو ＇خه خبروى 

يو ！ين， وحدت او محبت پيدا او له دغى پ５ژند－لوى ＇خه د حكومت او ملت تر مين＃ 
  .ك８５ى

ى په ＄اى چه ＄انونه په يوه ددغه راز وزيران د ملت له حاله نشى غافل ك５دلى او د
  .شخص پورى مربوط و－２ى له ملت سره خپل تعلق او ارتباط ساتى

په همدغه اساس په ملت ك＋３ د كار س７ى او رجال هم پيدا ك８５ى او اشخاص پدې 
  .ك＋３ مقام او منزلت ولرىفكر ك＋３ لو８４ى چه په ملت 
په يوه ملت ك＋３ هله پيدا ك５داى شى چه حكومت ملى هم ملى قايدين او لي６ران 

  .وى او يو س７ى د ملت په حسن نظر مهم مقام ونيولى شى
 اشخاص د ملت په نبض هم پوه５دلى شى او د ډ４رو اجتماعى امراضو په ３دغس

كارو ك＋３ ＊ه ＊ه تحوالت پ５（ دوى بيا كولى شى چه په عمومى اف. عالج موفق ك８５ى
  . مفكورې په خلقو باندې په آسان９ ومنىېك７ى او نوې مفيد

  

  زمون８ هو＊ياران
)١٣(  

ه５＆ مو د نورو غوندې نه دى يعنى زمون８  په بل راز دى اوهر ＇ه ＇ن／ه چه زمون８ 
＊ارونه، زمون８ سركونه، زمون８ شفاخان３، زمون８ مامورين له نورې دنيا ＇خه ډ４ر ډ４ر 
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لرى دغه شان زمون８ هو＊ياران هم د نورو ملكو له هو＊يارانو سره ه５＆ نه مقايسه فرقونه 
  .ك８５ى

دوى يو شانته فكر كوى هغوى بل شانته . د دوى عقل يو راز دى د هغوى بل راز
  .دوى په يوه الر ＄ى هغوى په بله

يو س７ى په الره ت５ر４ده يو مار ئ３ وليد چه د يخن９ له السه : يزمون８ هو＊ياران وائ
 نشو كولى، د ده زړه وسوز４ده او مار ئ３ پخپل ３ م７ پ７ پروت و او ه５＆ حركت ئ３بيخ

لستو１ى ك＋３ را واخيست او روان شو، ＇ه ساعت وروسته چه مار تود شو او ساه پك＋３ 
  .دغه س７ى له غاړې تاو شو او د ده د بدبخت９ سبب و－رز４ده هموغ４７ده مار د

 ضعيف او عاجزه انسانان هم لكه  نتيجه اخلى چه ډ４ر３له دې قص３ نه دوى داس
 دى چه بايد ＇وك پرې زړه ونه س５زى او نه ＇ه احسان ورسره ３ماران داسب３ دم３ 

  .وك７ى ＄كه چه ډ４ر ＄له احسان او دلسوزى بد عاقبت او بده نتيجه لرى
دا هو＊ياران مون８ ته احسان او دلسوزى همدغه شان تصوير وى او د مار و انسان په 

  .فرق نه قايل８５ى
  :يمون８ هو＊ياران دا هم وائز
  گر چه با آدمی بزرگ شود    عاقبت گرگ زاده گرگ شود    

  .دوى ډ４ر انسانان －رګ او －رګ زاده معرفى كوى او نور بنيادمان تر４نه و４روى
  .سر جاهالن بر سر دار به: يدوى وائ

ب３ ادب را هر كجا يابى : ما له دوى ＇خه ډ４ر ډ４ر او په وارو وارو اور４دلى دى
  .بكوب

  :يدوى له مشفق استاذ نه هم د شا－ردانو دپاره جور او ظلم غواړى ＄كه وائ
  .جور استاد به ز مهر پدر

 د جهل او يدوى غواړى له تعليم نه د ماشومانو زړونه په وهلو تور ك７ى او بيا ئ
  .ناپوه９ په －ناه په دار او سول９ وخ５ژوى

نور . ه مار او ل５وه معلوم８５ى پوهان او هو＊ياران چه انسان ورته لك３دا و زمون８ ＄ين
  نو ته ووايه چه ناپوهان او ب３ عقالن به ＇ه غواړى او ＇ه به كوى؟

  په وهلو د انسان ك７ى３ ئناپوهان     د انسان ا請الح په پوهه انسانان ك７ى  
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   دا نه وايم–دا وايم 
)١�(  

  
  :دا وايم

بن６ يو، رن％وران مو مون８ د كار س７ى نلرو، علم او پوهه په مون８ ك＋３ نشته، وږى او بر
  .سركونه وران او خراب دى. نه جوړ８４ى

  :دا نه وايم
هغه وزير يا دغه رئيس د كار س７ى نه دى، په وزرات معارف ك＋３ سل نقصانونه 

وزارت اقتصاد، 請حيه، فوايد عامه خپله وظيفه ＊ه نشى اجرا كولى، پخپلو . موجود دى
 ب５％ايه ３قناعت بخش نه دى، پيسكارونو ك＋請 ３حيح فكر نشى كولى، عملى فعاليتونه 

  ...ل／８５ى يا داسى نور 
  :دا وايم

 ډ４ر 請فتونه كول ３ما پخپله د امتحان په ورځ د يوولسم 請نف هلك وليد چه معلم ئ
) اتفاق( په ډ４ر افتخار را وړاندې ك７ه م／ر متاسفانه هلته ３او د هغه د امتحان پارچه ئ

  .ليكل شوى و) ايتحاد) (اتحاد(او ) ايتفاق(
ا هلك له دغ３ غلط３ امالء سره له يوولسم 請نف دولسم ته كامياب والړ او يوولس د

  .請نفونو، يوولس كالو، يوولس معلمانو دا غلطى ا請الح نشو ك７اى
  :دا نه وايم

چه نقص په معلم يا په تعليم ك＋３ دى، په امتحانونو ك＋３ ＇وك غور او دقت نه 
ى ك７ى، مفتش خپله وظيفه ＊ه نه ده كوى، د مكتب مدير يا د معارف رئيس ＊ه كار نه د

  .اجرا ك７ى
  :دا وايم

 هم، ４３ مون８ يو له بله ظلمونه كوو، يو د بل مال خورو، غلط３ دعوې كوو او وړو
＇وك چه عرض و داد وك７ى نه خوشحال８５ى او ډ４ر سر－ردانى وينى، كه چا د چا په پ＂ى 

و بيا هم د خپل حق اثبات د چا په كاله ناحقه دعوه وك７ه او ډ４رو خلقو ته حقيقت معلوم 
  .－ران كار دى او ＇و كاله ＇و زره روپ９ د خپل مال د خپلولو دپاره په كار دى
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  :دا نه وايم
چه －رم ＇وك دى؟ نقص په چا ك＋３ دى؟ ظلم ＇وك كوى؟ پردى مالونه چا 

  .؟ عرضونه ولى يو ＄اى ته نه رس８５ى او عارض ولى پخپل عرض پ＋５مانه ك８５ىيخوړل
  :دا وايم
ندانو ك＋３ ب５／ناه بنديان ز وژل ك８５ى، په يواره شته، لحاظونه ك８５ى، س７رشوت خ

  .هم شته
  :دا نه وايم

رشوت خور ＇وك دى؟ چا د چا لحاظ ك７ى؟ كوم س７ى بل س７ى وژلى دى؟ ب５／ناه 
  بندى كوم يو دى؟ او چا بندى ك７يدى؟

  اوس خو به پوه شوى ياست چه زه ＇ه وايم او ＇ه نه وايم؟
  
  

  دوه جنازې
  

هغه يو د . ه ورځ، په يوه ساعت ك＋３ له يوې شفاخان３ نه دوه جنازې را ووتل３په يو
  .سبب م７ شوى وپه كم خون９ په وجه او دا بل د فشار  خون 

د هغه جنازه ＇لورو تنو په اوږو را اخست３ وه او د دى بل د جنازې په مو！ر پس３ ب３ 
  .حسابه لوى او واړه مو！رونه روان و

نه زياته شوې او ت５زه شوې وه ＄كه ي＄كه م７ شو د دى بل وهغه يوه وينه نه درلوده 
  .ئ３ ژوند ونشو ك７اى

  .دوى دواړه م７ه شوه خو مر－ونه ئ３ يو راز نه و او مرضونه ب５ل وو
ې او د４ته محتاج و چه ډاكتران ئ３ له وجود ＇خه وينه يوه د نورو وين３ هم ＇كلى و

  .وين３ وبل ته چا خپله وينه هم نه وه پرې اي＋ى او ب３ . وباسى
  .يو د افراط او بل د تفريط له السه م７ شو

  .هغه چه فقيرو او په فقر الدم م７ شو د هغه له مر－ه د باختر آژانس ه５＆ خبر نشو
 ود دى بل د مرګ اطالع اخبارونو په ډ４ر تاثر او تاسف سره اخستى وه او د جرائد

  . په ماتم ك＋３ تورى شوى وې３پا１ى ئ
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 نوكر و دوه كاله پخوا ＊اغلى بادار رن％ور شو ډاكتر د دا دواړه يو بادار او بل ئ３
نوكر ډ４ره وينه د رن％ور په وجود ك＋３ انجكشن ك７ه د نوكر قوى او سالم وجود ډ４ر 
كمزورى شو خو بادار په ل８ وخت ك＋３ د ＊و خوراكونو په زور او د عياشى په وجه په 

ته همدغس３ ك８５ى او د رته چه دغه شان بادارى او نوكرى وى هل５فشار خون مبتال شو چ
د يوه كمزورى كول او د بل قوى كول د دواړو په م７ينه ! هوى ريوه په ＄اى دوه م

  .تمام８５ى او د ظالم و مظلوم عاقبت همدغه شان وى
  .دغه راز مر－ونه مون８ طبعى م７ينه بولو م／ر په حقيقت ك＋３ قتل او مقاتله ده

ون８ حاكمان او زمون８ قاضيان پرې دلته هم قاتل او مقتول شته م／ر زمون８ پوليسان زم
  .نشى پوه５دلى بلكه دوى له نورو نه دغه شان معنوى قتلونه ډ４ر كوى

دلته دا عادت دى چه يو س７ى كه چا په ！وپك وويشت يا ئ３ په ك＂ارو سورى سورى 
ك７ د هغه پو＊تنه كوى م／ر كه چا د چا ډوډۍ وخوړه او هغه له لوږى م７ شو نو دا مرګ 

  . قاتل ته سزا نه وركوى３دغسقتل نه بولى او 
  . او نه پرې ＇وك تب３ ت７ىيدغه شان مقتول ته ＇وك شهيد هم نه وائ

  .په ر＊تيا چه مون８ ډ４ر ظاهر بين يو او حقايقو ته نه يو ملتفت
زمون８ ډاكتران هم مون８ غوندى دى او پدې نه پوه８５ى چه زمون８ ا請لى مرض ظلم 

 نه جوړ８４و چه د يوه وينه د بل په ېدمون８ ه５）كله پ. دى او حقيقى عالج عدالت دى
  .وجود ك＋３ انجكشن ك７و او په افراط و تفريط ك＋３ خپل عالج ول＂وو

  
  

  ناحقه دعوه
  

زمون８ قاضيان ＊ه خلق دي . يدلته ناحقه دعوې او د ناحق３ شاهدان ز＊ت ډ４ر د
  .ر رن／ه دعوې اورى او هر چا چه هر ＇ه وويل غوږ ورته ږدىه

 ىوړكچويى د بل په شوتله ك＋３ ！ن６ شو چه په م＂ى تر غيهغه بله ورځ د يوه س７
 ما －مان كاوه ه غو＊ت３ خاوند د شوتلى په خاوند دعوه وك７ه او تاوان ئيورس５ده د غواي
   پدى －ناه نيولى وى چه تا ولى خپله شوتله نه ساتله؟３چه دى به ئ

ول３ دې زما غويى په شوتله ك＋３ دومره پر４＋وده چه ！ن６ شى دا －مان بيخى ب３ 
م／ر د .  كوى３ ك８５ى او خلق ئېاساسه نه وه ＄كه چه دغه شان دعوې هم دلته ډ４ر
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هغه .  ورك７ى و３ وه او حقوقى رن， ئېغوايى خاوند له د４نه هم خپله دعوه معقوله ك７
 په لوى الس پخپله ３وويل د شوتلى خاوند له ما سره عناد درلود او زما د قلبى غويى ئ

  .شوتله ك＋３ خوشى ك７
 خاوند د ناحقى شاهدانو او د ډ４رو واسطو له يك９ او مهارت د غوائپه دغسى چاال

 هم پوره او كامل ３ تاوان ئيبركته خپل ＄ان د شوتلى له تاوانه هم خالص ك７ او د غوائ
  .واخيست

ن８４６ى  ＇كى او په پردو مالونو ！３لقو وين رشوت خواره چه د خ３زه و４ر８４م چه ＄ين
 وال له قص３ نه خبر نشى او د يوارثان هم د غوايخره په فشار خون مرى د هغوى او باال

اط خلق له دغس３ قصونه تزمون８ هو＊يار او مح. شوتلو په خاوندانو د خون دعوه ونك７ى
ډ４ر ＊ه خبر دى او ＄انونه په ډ４ر احتياط ساتى، كه دوى د چا غويى پخپل پتى ك＋３ 

  .ووينى نو ډ４ر پام پرې كوى چه ！ن６ نشى او لوى تاوان وروانوړى
د شوتلو پ＂ى د غوايانو د ＇ر د پاره دى او بايد چه  ي ديخلق پدې پوه５دلاد
  . پرې ماړه شى م／ر دومره نه چه له ډ４ر م７＊ته وپ７س８５ى او م７ه شىيغوائ

 وك７ى او غوايان تر ！ن４６دو په شوتله ك＋３ پر８４دى ي پروائ３كه چيرې دهقانان ب
 نه پر８４دى په ３ ئ３ او داسجا－يرداران او زمينداران تر４نه د خپلو غويو تاوان اخلى

ر＊تيا چه د دهقانانو وظيفه ډ４ره －رانه ده چه بايد غوايان نه وږى پر８４دى او نه ئ３ 
  .دومره ماړه ك７ى چه له ډ４ر م７＊ته م７ه شى

خبره له خبرى والړ８４ى او يوه چه كومه بله را په ياد８４ى خبره په دعوو ك＋３ ده، 
 ويووړ مامور د كلى خلق ３ ور＄ن３ر مال ئهغه شپه د مامور 請احب كور غلو وواهه او ډ４

ونيول چه تاسو ولى زما د كاله پيره نه كوله ولى مو زما مال نه ساته؟ يا غل او مال په 
  .الس راك７ى يا د مال تاوان له تاسو نه غواړمه

و او له دوى نه ئ３ اخستى و م／ر  د مامور 請احب ！ول مال كه ＇ه هم د كلى د خلقو
  . ساتى３خلقو الزم و چه د مامور 請احب په كور ك＋３ به ئساتل ئ３ هم د كلى په 

د دې مال په وجه ډ４ر خلق د４ره موده بنديان شوه او په اخره ك＋３ ئ３ لكه د 
  . هم شوهيشوتلو خاوند تاوان هم ورك７ او دغه حقوقى دعوه جزائ

  . دى چه هر ＇وك ئ３ باورولى هم نشى３ زياتېدلته دغه شان نا آشنا دعوې ډ４ر
وه س７ى ！ول عمر په دعوو ك＋３ ت５ر ك７ى و او هر ＇ن／ه ناحقه دعوه به چه  چه ييوائ

وه ده به وړله كله چه دى م７ك５ده نو ＄وى ئ３ ورته ويل چه ابا ماته دې هم كومه دعوه 
 ＇ه نه دى ３پرى اي＋ى ده او كه نه؟ ده ډ４ر فكر وك７ چه ه５＆ دعوه نشته او ＄وى ته ئ
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 غ＂ه خبره هكولو ك＋３ استاذ و او له نه ＇ه ئ３ ډ４رد دعوو په پيدا  هر كله چه دى پاته م／ر
پيدا كوله خپل ＄وى ته ئ３ وويل كله چا ما ستا مور ودوله ماما دې نهه مياشتي زما واده 

 هم －رز４ده ر به دې يو بل وروسو＄ن６اوه، كه ما نهه مياشتى د مخه واده ك７ى واى او
ه د４نه به غ＂ه دعوه بله دا خو د خون دعوه ده ل! شحاله شو چه پالره＄وى ئ３ ډ４ر خو

  چيرته وى؟
پاتى  پالر نه همدغسى ＄وى ３په ر＊تيا چه د ＊و غو＊و ＊ه ＊وروا وى او له دغس

دغه راز دعوې دلته له پلرونو نه زامنو ته پاته شى او د حاكمانو مامورانو روزى كي８ي 
  . دعوو ك＋３ اي＋ى ده３خداى په همدغس

  

  !و－ورئ
رت， دى د قيامت ورځ راتلونكى ده ستر－３ مه پ＂وى خداى ته و! ＊ه و－ورئ

. ستر－３ پ＂ول حق نه ويل د حق په ＄اى ك＋３ چوپ ك＋５ناستل ډ４ره لويه －ناه ده
و－ورئ او په ＄ير ＄ير و－ورئ كه ستاس３ ستر－３ خال３請 شوې كه تاسى هر ＇ه وليده 

  . ثابته شوه ډ４ره لويه －＂ه به وك７ئي بينائ３كه ستاس
  .لو او كتلو ورك８５ى بدبخت９ په ستر－و غ７ولو ليدې ډ４ر３ستاس
 د ستر－و په حكمت ＊ه نه ياست پوه شوى او له خپلو ستر－و نه مو پوره كار نه ３تاس

  . يو بل ته －ورئ م／ر ＇ه نه وينئ او ＇ه نشئ ليدلى３دى اخستى تاس
 به واياست چه مون８ شپه ورځ پ５ژنو، تور او سپين ب５لوو د انسان او حيوان فرق ３تاس

و هر －وره به د چا له مو！ر يا ب／９ الندې شوى وو له －７ن／ونو كوو كه مون８ ＇ه نه ل５دلى ن
  . به تلوېبه لو４دلى وو او ب３ الر

 ډ４ر خلق په كندو ك＋３ لو８４ى او په يزه وايم اوس هم ډ４ر خلق په ك８ه الره روان د
، ي او خاين و 請ادق نه پ５ژني＄ان نه پوه８５ى ډ４ر كسان د انسان او حيوان فرق نه كو

 هم لرى د مو！رو له مخى او＊ان هم ３ مون８ لرو نور حيوانات ئدغه شان ستر－３ چه
＄انونه په ＇ن／وى په پا１ونو او كمرو باندې نه ور＄ى وا＊ه او اوبه وينى د انسان ليده او 

  .يكاته بايد بل راز وى د بني آدم نظر بايد سر سرى او سطحى نه و
  . معلومه ك７و３ئ د خپلو نظر امتحان ورك７و او خپله بينا３را＄ئ چه مون８ او تاس

  پاى
  


