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بسم اهلل الرحمن الرحيم

خپله ژبه
دغه لمر چې پاس په آسمان کې زمونږ دپاسه ځلې ږي اوپخپل نوراو حرارت دځمکې دمخخ پخه بو خو او دونخشيو وخيانو کخې
دنشوې نما قوت پيشاکوي همشغه وان يخو بخل مويخوي لمخرهم وخ ه چخې واانلخې اوپلووخې ېخې دانسخان پخه زا او دمخا
وليخخږي او لخخه انوکخخاس خخخه ېخې افکخخار او ايخخايت پيخخشاکې ږي ،دا افکخخار يخخا ايخخايت چخخې د الکخخاتو او کلماکوپخخه امخخه کخخې
رګيشوي نطق ،اطابه ،وور موعظه ،نصيحت او داسې نو ورکه ويل کېږي چې دا ول ددبې کرعمومي عيخوان ينخشې
راځي او انسان وربانشې له نورو حيواناکو ام ياز پيشاکوي.
نوويلى وو چې زمونږ الکاظ او کلمات کش هغه اصوات نه دي چې له مرغخانو او نخورو حيوانخاکو اوريخشل کېخږي ،بلکخه دا
زمونږ دزا غږ او د فکر فانوس دى چې زمونږ فکري رڼا او نور زياکوي او مونږ په همشغه وسيله کولى وو چې يودبخل پخه
مقصش پو وو اويوله بله فکري او مويوي اس کا د وکړو .دابايخش مخونږ وميخو چخې کخه انسخان دنطخق او وييخاقوت نخه لرلخى او
دافکار و او ايايکو د ريان د پار ېې دا مجرا نه درلودى هېڅكله به دغه ذهيي او عقلي ارکقا نخه و کخړې اونخه بخه ېخې
له نورو حيواناکو دومر کوپير درلود .نو زمونږ ويياکه ه هم د هغې رڼا زېږنش د چې له يو ډېر لوااسمانه زمونږ ذهخن
که راښک ه کېږي ملر ددې رڼا په زياکوالي کې زښت ډېرکاثير اودال هم لري چخې بايخش پخه ډېرزيخات اهميخت ورکخه قايخل
وو.
داهم بايش وويل وي چې ددغه مويوي لمر فيضان چې انسان ورځيې فکري رڼا االي اودبه ورځيې پيشاوخويش  ،دا هخم
لکه دابل لمرد م ياطقو اومملک و د غرافيوي وضويت په لحاظ مخ لف کاثيرات لري اولکه چخې يخو مملکخت لخه بخل ځييخې
پخپلخخو مخصوصخخو بو خخو او حيوانخخاکو ام يخخاز پيخخشاکوي اومويخخا بېلې خ ږي ،قامونخخه هخخم يولخخه بلخخه پخپلخخه ملخخي او مخصوصخخه دبخخه
الکېږي او داهې څ امکان نلري چې دمځکې دمخ ول انسانان په يو دبه وګړېږي ،بلکې داطبيوي اوميل ووى قخانون
دى چې هرملت به ځان ه دبه لري ،اوپخپله دبه کې به علمي اومويوي ارکقا کوي همشغه سبب دى چې يوسړى پخه ډېخر
زيار او زحمت هم په پردۍ دبه کې داسې اديب کيشى نشي چې له اهل زبانو خه ېې هېڅ فرق ونشخي ،داځکخه چخې
دبلې دبې الکاظ او کلمات دد دهغو دقيقو القاآکو کر ماني نشخي کخولى چخې دى پخپلخه دبخه کخې ور ځييخې کويبخر کخولى
وي،نو ضرور دد ذهيي او دماغي واردات بې کوبير پاکې کېږي او د فکرير ېې بيشېږي چې دې ه بايخشفکري اومويخوي
اا ياق ووايو.
نومل ونخه هخم لکخخه اقليمونخه او ميخخاطق د ا مخاعي نخخاموس او طبيوخي نظخام لخه اغېخزې ينخشې دي چخخه هېڅكلخه ورځييخخې
سرنشي غړولى او ح ما ورسر موافقت کوي ،که وک له دې قانون مخالکت کوي او غوااي چې په بله دبخه کخې دعلخم
او عرفان ،ادب او بصيرت ااونش وي هغه داسې مثا ل لري لکه چې دکودو ملکو مخصوص بو ي په سړو ملکوکې کري
ياديو موسم کرهڼه په بل کې کوي .دا رګيش د چې له دغسې سوى او عمل ځيې هخېڅ ن يجخه نخه اايسخ ل کېخږي او
داراز زيار او زحمت انسان نشي مسوود کولى.
که يوملت وغوااي چې اپل اح يا ات په بله دبه پور کانشې او په پردۍ دبخه کخې د علخم اوموخارا ااونخش وخي ښخايي
چې پخپل شو هش ځييې مولومات يس که راولي اولږ ه اپله مخه رڼاکړي ،ملر دارڼا به لکه دغلو ډيو ډېخر ضخويکه
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او اړ وي چه په نري وما ل به مري او هې څ دوام به نلخري .کخه ملخت دبخل پخه دبخه خه زد کخوي هغخه زد کخړ بخه لکخه
دطوطي اومييا زد کړ کش ددبې په سر وي او زا که به هېڅ يرنلري په داسې ملت کې هېڅکله دفکري نشوې او ارکقا
هيله نه کېږي او نه پخه علخم اوادب کخې سخمه اوصخحي ير ورکخه پيخشاکېږي ،دا راز مل ونخه هميشخه اپلخې سخ رګې غخړوي
ملر ه نه وييي .نو مونږ بايش ارومرو اپله دبه دونشۍ کړو او دعلم وعرفان ډيو پکې بله کړو ځکه چخې دا دبخه دملخت پخه
ذهن او زا کې ځاى لري او په رڼا بانشې ېې طبوا دملت ذهيي او دماغي اونه روښانه کېږي او ډېر در دموارا پلووې
دوطن په هر اواکې اپرېږي.

خپل مليت ساتل
هرملت بوضې مخصوص ويان لري چې كه سړى هغه ورځييې لرې کړي هېڅ ام يازورکه نه پيشاکېږي.
دهمشې يمله هر دونشى او بيشار ملت اپل ول ملي ويان لکه :رسوم او اداب ،ملخي موسخيقي اوملخي ادب ،ملخي دبخه
اوملي روايات ،ملي ذوق او ملي ااالق په ډېرښه وان ساکي اوهېڅکلخه ځخان دبخل قخوم پخه ېرنخه ښخکار کخوي .بوضخې
مل ونه پشې باب کې دومر ډېر اح ياط کوي چه اپل ارافات اوبيمويي ويان چې هېڅ فايش پکې نه وي هم له يسخه
نه باسي اوډېر وربانشې ييګ وي .يوملت له بل ځيې علم ،فن اوصيوت االي اوملي اصايص ېې هېڅکله نخه قبلخوي
ملر ځييې ضويف اليکس مل ونه چې دنورو کرکاثېر ينشې راغلي ،اپل ملي ذوق اواحساس ېې ورک کړيخشي ځکخه چخې
هغوى که اپل هر ه بشمولومېږي او پردى هر ه ورکه ښه ښکاري نوپه هروي کې د نورو کقليشکوي او دمليت په مويى
هم هېڅ نه پوهېږي اپل ځانونه ورکه ډې ر يټ اوښک ه ښکاري ،ښه اوبش دنوروپه ذوق ځان خه مولومخوي او لخه ځانخه هخېڅ
فكرنشي کولى.
که سړى ديو قام ازادي اواپلو اکي دروح اونکس له اواپه نظرکې ونيسي نوپور ازادي او حقيقي اپلواکي هغه قوم
لري چې پخپل فکرکې دبل قوم کرکاثېرينشې نه وي راغلى يويې پ ه غير وخووري طورپخه بخل قخام پسخې نخه وي روان ،نخه
ېې ذوق دبل دذوق کابع وي اونه دبل قوم فکرله اپل فکر ښه ګڼي.
هرکله چې پښ ون يوکوريالى اونيليالى بردى چې کراوسه په دنياکې په لواو هسکو سخ رګو دونخشون کخوي او هېڅکلخه
ورکه بل وک له ځانه لوااو س رنه ښکار کې ږي نو طبوا بايشاپل ملي اصوصيات اوپښ يي مميزات په ښه وان وساکي او
هېڅکله ېې له يسه ونه باسي.
دپښ يوملي ااالق اواويونه چخې پخه پښخ ونواله ورځيخې کوبيرکېخږي دمليخت سخ يې اومهخم ارکخان دي چخې پخه ا مخاعي
حيات کې ډېرزيات قيمت او اهميت لري او حقيقي کهخييب پکخې ليخشل کېخږي ،دپښ يوصخاا اورښخ يا ويخل ،پخپخل عهخش
اوقول له سراو ماله کېرې شل ،له ضخويکانو او بخې وزلوسخر مرسخ ه او کومخ

کخول دا خول هغخه صخکات او اويونخه دي چخې

پښ انه ېې دښ ونولۍ ارکان اووروط ګڼي.
دپښ يوملي کربيه هم پر يو داسې اساس بانشې قايمه د چې له نييي حيات او دونشون سخر پخور موافقخت لخري داقخوم
اوس دې ه نه دى مح اج چې وک ورکه دوجاعت او زاورکوب درس ورکړي ياېي دزيخار ايسخ لو او زحمخت ګخاللو لپخار
کربيه کانشي ځکه چې دوئ که اپل مليت داکوليم ورکړيشى چې بايش هخېڅ کارورکخه پخه دنيخاکې ګخران او مشخکل مولخوم
نشي او له هېچا ځييې ېې س رګه ونه سوزي .وګورئ! يوپښ ون كله چې اپل ځان س ايي نووايي چې ز اسمان که کيږ
غورزوم او سرورکه نيسخم ،صخک ونه اخو نخورهم ډېخ ردي ملخر هخر قخوم او هر خوک لخه اپخل ملخي ذوق اواحسخاس سخر سخم
يوصکت ځان ه غور کوي اوفخر وربانشې کوي.
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نومولومه وو چې پښ يوکه له مشکالکو سر مقابله کول او ګرانوکاروکه سرنيول ډېرښه ښکارېږي او داقوم د هرراز سخ يو
مقابلې که کياراومس وشدى .دې قوم که له هرچا ځيې اپل ځان لواښکاري اوکل پخپل مليت اوپښخ ونواله اف خخار کخوي،
دهمشې يمله دقسم په ځاى کې وايي:
پښ ون به نه يم که داکار مې ونکړ.
نورقومو نه که عزة اليکس او ځان ښه ګڼل ياپخپل مليت بانشې فخر کول کسبي زد کوي دوئ که اپل محيط او مليخت
دا ورښيي او بل مولم که ېې هېڅ حا ت نه پېښېږي.
د پښ يو مليت او ملي ااالق ددوئ له نامه سر کړلى وى دى.
که وک دپښ يوپه کلو او قبايلوک ې وګرزي دابه ورکه مولومه او رګيش وي چې پښ انه هغه چاکه پښخ ون نخه وايخي چخې
هغه يوازې په پښ و ابر ې کولى وي اونه پښ و يوازې ددغو مخصوصو الکاتو اوکلماکو لپار اس والېږي ځکه چې ددوئ
دمحاوراکو او اصطالحاکو په نا ليکل ووي قاموس کې دا دو کلمې اوراډېر مواني لري ،چې ددې قوم ول صخکات او
مميزات پکې راځي.
نومخونږ بايخخش اپخخل ملخخي ااخخالق اوپښخ ونواله پخخه ښخخه وخخان وروزو او د اپلخخو کېخرو پښخ يو هغخخه اويونخخه چخخې بايخخش انسخخانان او
انسانيت وربانشې فخر وکړي کل په نظرکې ونيسو.
زمونږ اسالا او پخواني برسېر په دې چې کور او کوريالي وب ورځيخې پخه م يخرا

پخاکې دى دنخورو لخواو اوښخو صخک و نخو

ااونشان هم و چې هېڅ قوم کې په طبيوي او غريزي ډول نه ليشل کېږي.
دوئ مهيب او اووبين و ،دوئ پخپل ناموس ډېر ييګ و او بل چاکه ېې هم هې څکله پخه سخپکه سخ رګه نخه ک خل ،پخه هخر
ميشان او هرډګر کې دتالمانو دښمن او دمظلومانومللري و ،هر چابه چې دوئ که نيخګ راووالخه سخراوماله بخه وربانخشې
کېرېشل اوهغه به ېې کر اپل سيوري ينشې په ډېرښه وان ساکه.
اپله سيمه به ېې ډېر درنه ساکله او پخپله يو وليشت مځکه به ېې اپل سخرونه ورکخول ،هېڅکلخه ېخې پخه دنيخاکې دبخې
نيلخخۍ دونخخشون نخخه کخخاو او نخخه بخخه ېخخې دچاپېغوراپخخل ځان خه پرې ښخخود  ،اپخخل نخخوم ورکخخه لخخه هرچخخا ځيخخې ښخخه ښخخکاريش او
دپښ ونولۍ آب وآبرو ېې په ډېر ښه وان ساکله ،نومونږ بايش اپل ول ملي ويان او ملي ااالق له هر چاځيې ښه وګڼو او
پخپله پښ ونواله ونازېږو ،کوم طبيوخي خوهر او مويخوي ښخېلڼې چخې مخونږ لخرو هغخه پخه بخل هخېڅ قخوم کخې نشخ ه او نخه ېخې
پيشاکولى وي ،که ه هم په فن اوصيوت کې له مونږ ځييې ډېر واانشې او مخکښ وي.
نو مونږ بايشله نورو اقوامو ځيې فيون او صيايع ،علوم اوموارا واالو د نورو سياست او مواورت ،کړ وا هر خه ځان خه
مولوم کړو ملر د هغوئ په تاهري ښايست او ښکلي وب اپل زا باى نلو او نه اپل ملخي ذوق دچاپخه کقيلخشکې ورکخړو،
مونږ بايشد پښ ونولى بڼ وا کړو او لکه بلبالن دنورو دبا په ګالنو ونه پرېږو.
مونږ بايش داپلې ملي دبې له دونشي کولوسر سم اپل مويويت او مليت پور دونشى کخړو او لکظخا و مويخا ځانونخه پښخ انه
کړو ،مونږ بايش داپلې ملي دبې په فانو س کې د پښ ونولۍ رڼا او دعلم وعرفان نور دواا

مع کړو او پښخ و اوپښخ ونواله

يوځاى وروزو.
اوعقيش ولروچې زمونږ ااور دکهييب او ښو صک ونو زانلوو او دکاريخ په حق وهادت دکهييب پلووې زمخونږ د ملخ
او زمونږ دپلرو داعمالو د هيشارې خه په دنياکې ميوکس ووي دي.
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حرکت او ويښتوب
لمر ا لى او واانلې cې له درونڅې نه کو ې که راپرې وکلي دي .يخوواوکې ماوخوم چخې نخوى لخه اوبخه راپا يخشلى پخه
کټ كې ناست دى او د لمر پلووو که هر ساعت يس وراچوى ملر هخېڅ وخى يس کخه نخه ورځخي اومخو ى ېخې هماغسخې
کش پاکې کېږي دى پشې نه پوهېږي چې دا واانلې زماپه س رګوکې ځاى لري او هېچا که يس نه ورکوي.
او ! واا اوکوچييان ه عجېبه طايکه د او يلخه وخيانو پسخې هڅخه کخوي .دوى چخې کلخه اپخل ځخان پخه هيخشار کخې
ووييي هم يس وراچو ي او ميلولې ورسر للوي ،دوى که اپل ځان هم پردى ښکاري او داپخل سخراولۍ هخم دبخل
ګڼي که ښه فکر وکړو م ونږ هم لکه دوئ له اپل ځا ن سر په لړ اا ه يخو او پخه همشغسخې وخيانو پسخې هڅخه کخوو اخو
دومر فرق و ه چې دوئ که اپل وى هم دبل ښکاري او مونږ د نوروما ل هم اپل ګڼو ،دوئ په ورني کې کل

کړلى

وي سر له دې يس اوپښې اوزوي او اپل ځان االصوي ملر مونږ بې کړلو هم هېڅ حرکت نه کوو او ځاى په ځخاى
پراکه يو .هو! مونږ او واا دومر ډې ر فرق نلرو كه مونږ هم لكه دوئ د اپل ځان او وطن لپار

ه کارنشخو کخولى يخاواا

يو اويا ويش .
هو! اوب هم يوعجيب کيکيت دى .يو وپه چې ز په درانه اوب وېش وم او کيشې رابانشې ډېر غلبخه کخړې و نومخا
به لوى لوى سييشونه او ولې ليشلې اوهر ساعت به مې اوبه ښلې اومړيشم به نه اوکيش به مې نه ماکېشلخه ،کلخه بخه مخې
په لويو ډنډو کې لمبل او کله به مې په لخوى سخييشکې غخو ې وهلخې ،ملرلخه اوبخه راپا ېخشم يس مخې هخم لونخش نخه و او
سخت کږى وم.
دويشو قومو نو ول کارونه به الب ه همشغه وان وي چې هې څ ن يجه به نلري ،دوئ به ګمان کخوي چخې مخونږ کخارکوو او
ګرزو ملرپه حقيقت کې به ځاى په ځاى پراکه وي او هېڅ به ېې نه وي کړى.
اوبونه هم ول يو راز نه دي ځيې ال

ويش دي او په اوب کې ابرې کوي ،بوضې ي داسې هم وي چې له ځايه

پا ېږي او ګرزي ملر ويښ نه وي .دچا اوب ډېرزيات او درونش وي چې په چېغخو هخم نخه راويښخېږي او ځييخې کسخان پخه
يو نري ګيلوسي وېښ وي ،نو وېښول که ه هخم دوېښخوونکى کخاردى ملخر دويخشو حخا ل پکخې ډېخر کخاثير لخري همشغخه
سخخبب دى چخخې ديخخو ځخخاى وخخاعران ډې خر در اپخخل قخخام وېښخخولى وخخي او دبخخل ځخخاى وخخاعران دا اف خخخار نشخخي ګټلخخى او
دوورنارې ېې دهواپه اموا وکې بې فايشې ورکېږي.
ويښول هم ډېر اقسام لري سړى ول ال

په يووان نه وېښوي ،کشخرانو کخه سخړى نخارې وهخي اوښخوروي ېخې ملرځييخې

کسان په چاپې کولو او کښېميډلو بيشارېږي .پشې عصر کې چخې وېښخ وب کرهر خه ضخروردى بايخش هېڅخوک ويخش پخاکې
نشي ،هر وک که داپلو اوااوږو په نارو نه وېښيږي نودښميان ېې دبرچوپه وکو وېښوي ،اوهسې ېې نه پرېخږدي،
نو بايش وېښ ووملر داسې وې ښ نه لکه واا هلکان چې له يو اوبخه راپخا يخشلي او پخه بخل وخان اخوب کخې پراکخه دي.
يس اوپښې ښورول ضروردي اوداسې نه چې سړى د واانلو په نيولو اپل واخت کېرکخړي ،واانلخې هخم سخړى نيخولى
وي او پور اس کاد ورځييې کېږي ملر هله چې سړى پور وېښ وي او دزا س رګې ېې هم غړولى وي.
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لوئېدل او جديت
لکه چې دبا بو ي اونيخاللي ور پخه ور لخو ېږي او ود کخوي همشغخه وخان انسخانان هخم د روخش او ککامخل لورکخه روان
دي ،ملر هېڅوک دا مسير په س رګو نشي ليشى او هر ويبه ېې په ککاوت نه پوهېږي ،کله چخې نباکخات لخه مځکخې نخوي
را ګ وي له ااوروسر برابروي او ښه ينه ليشل کېږي.
ملر ه مود وروس ه ښايس ه ډېرلوى ووي وي او ښه ود ېې کخړي وي ،دا لويخوالى يوځخل نخه پېښخېږي بلکخې لخه اب خشا
ځيې په يو داسې کشريجي صورت اري وي چې وک ېې هر ور فرق نشي محسوس کولى ملر هېڅخوک ورځيخې
انکار هم نشي کولى ،دنياهم له اپلو ولو مو وداکو سر همشغه وان د کرقۍ په لور روانخه د کخه خه هخم مخونږ پکخې
پټې س رګې پراکه يواو حرکت ېې نه وييو دغه نشو و نما چه په كا ياکو كې په طبيوي صخورت ريخان لخري او هېڅخو ېخې
مخه نشي نيولى کله کله دبوضې عواملو په اثرکې له طبيوي حاله وزي او کغير پکې پېښېږي.
هو! انسان دا اق شار لري چې د طبيوت سيرد اپل کخشبير پخه مرسخ ه ګړنخشى کخړي او پخپلخه روزنخه او زيخار يخو بخا ډېخر در
سمسور کانشي دانسان شيت او فواليت هم په حقيقخت کخې همشغخه مويخى لخري چخې دى لخه طبيوخت سخر يخويس وخي
اواپل کاثير رګيش وښيي.
کله کله سړي پشې راز بحثونو کې له ځييو کسانو اوري چې په هر کارکې اع شا ل ښه دى او ډېر بېړ ښه نه د .
هو! اع شا ل ښه دى اوپه هېڅ کار کې دومر بېړ نه د په کار چې سړى پخوا له فکر کولو يو کارکه مالوکړي او داسخې
ميډې پکې ووهي چې په يو وي به کې ځان دومر س ومانه کړي چې بيا دو ساع ه ځاى پرځاى پروت وي او دحرکت
نه وي ملر داسې هم بايش ونشي چې سړى اع شا ل دځان لپار پلمه کړي او ول کارونه طبيوي ريان که وسپاري.
وګخخورئ! اوسخخپيه يخخانور فلخخزات پخخس لخخه ډېخخرو قرنخخو اوپې ړيخخو ديخخو مياسخخب حخخرارت اوطبيوخخي کحخخول پخخه اثرکخخې داصخخالحيت
پيخخشاکوي چخخې بوضخخې ايت او اسخخبابونه ورځيخخې واوخخي ،ملخخر کخخوم واخخت چخخې صخخيا ع خخي فخخابريکو او دانسخخان يس کخخه
راورسېږي ډې ر در هر راز کحويت قبلوي او دانسان شيت او فواليت که ځان کسليموي.
نو دطبويت سير هميشه پشاسې طور ارې وي چې ليشل کېږي نه ملر دانسان دفواليت اغېز ښکار او رګيش وي.
په هرځاى او هر مملکت کې چې د شيت راونه په بيړ چلېږي هل ه په ولو ووبوکې ښکار پيشرفت ليشل کېخږي او
ور په ور په کارونوکې ککاوت محسوس کېږي نوبايش هر سخړى داپخل خشيت او فواليخت لخه مخخې هخر راز موانخع لخرې
کړي او مخ واانشې ياوي ،پشې يرکې که سړي که هر ومر پيچخومي مخخې کخه راوخي بايخش سخ رګې ېخې ورکخه سخپييې
نشي او اسانه ېې وګڼي.
سړى که په يو قوي زا او د امکان په س رګه هروي که ګوري هغه که ډېر موانخع نخه پېښخيېي او خه وخى ېخې مخخه نشخي
نيولى ،ملرهغه کسان چې ضويف اليکس دي هغوئ پخپله ځان ه موانع پيشاکوي او دومر اهيمت ورکخوي چخه داقخشام
کصورهم نشي کولى .ډېر ال

يوازې دهمشې يمله چې يو کار ورځييې اراب نشخي هخېڅ کارکخه زا نخه ښخه کخوي اولخه

هروي ځيې ډډ کوي ،زما پخه ايخا ل دغخه راز ذهيخي موانخع لخه ولخو موانوخو ځيخې ډېخر کخاثيرلري ،خوک چخې لخه اپخل
پيشرا سر مييه اوعالقه لري هغه بايش دا رازفکرونه بې خي لخه ځانخه لخرې کخړي او اپخل هغخه حرکخت چخې دد د نقصخان
اوکاوان مو ب کېږي هم له سکونه ښه وګڼي.
سړى بايش په لوى يس اپل ځان يابل که ضرر ونه رسوي ملرله موهوم ضررځيې هم دومر ونه ډاروي چې هخېڅ کارکخه
يس واانشې نکړي او يس کرزنې ناست وي.
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انسان ډېرو زيانو او کاوانو ځييې يخو ډېخ ر قيم خي اومهمخه فايخش االخي چخې هغخه کجربخه د  ،خوک چخې ددونخشون پخه
حقيقي مکهوم پوهېشلى وي چې حيات ې ې له حرکت او شيت ځييخې بخل وخى نخه دى او دا هخم ورکخه مولومخه وي چخې
ددنيا ول دونشي ويان دهمشغه ورزش په مرس ه قوت او طاقت مومي هغه هېڅکله په ځاى کښيياس ه نه قبلوي.
وګورئ! کوچييان او واا دااپواو او خيشلو په ذريوه اپل غړي قوي کوي او په سکون نه راضي کېږي.
داځکه چې دحيات له قانونه اپل سرنه غړوي اوکخه هخر خومر پخپلخو حرکخاکو کخې ککليخف ووييخي اوهخر سخاعت پرمخخه
ولويېږي بيا راپا ېږي اوپخپلو پښودرېږي ،داګرزيش او ښوريش دوئ اپل کارګڼي او هېڅکله له اپلې موريا پالر ځييې
پکې مرس ه نه غوااي.
هر وک چې غوااې له ااورو ځييې اپل سر را هس

کړي او پورکه وي يا په بل عبارت د بلې ورځې لپخار ځخان قخوي

کړي هغه بايشله دغسې پرزېشلو او ولې شو و نه ډاروي او نه پخه دا راز واقوخاکو چخې دحيخات پخه ير کخې هخر چاکخه پېښخېږي
دومر م اثروي چې له هر ه يس واالي او په هسې کښيياس و راضي وي.
نواع شا ل پسيشي بايش زمخونږ دپيخاواو مللخرو د خشيت اوفواليخت سخير ورو نكخړى وخي او نخه بايخش داح يخاط نخوم پخه دوئ
دومر اغېز وکړي چې غړي ېې بېخې سست وي او هېڅ ونکړي ځکه چخې اح يخاط دې خه نخه وايخي چخې سخړى هخېڅ نخه
کوي او نه اع شا ل دغه وى دى لکه چې بوضې الکخو داپلخو داسخې حرکخاکو لپخار نخوم کخړى چخې پخه سخ رګونه ليخشل
کېږي او نه ېې چاکه کاثير مولومېږي.
کوم قومونه چ ې دکرقۍ په يرکې لخه نخورو ځييخې واانخشې او دمخخه دي کخه هغخوئ داع خشا ل پخه نامخه اپخل سخيرلږ خه
وروکوي او په وقارو م انت د ککامل سير قطع کوي ورکه ښايي ملر يوداسې قام چې له نورو ځييې بېرکه پاکې وي هغخوئ
بايشله ميډو کار واالي اوپه نورو پسې ځان ورسوي.
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پوره ژوندون
دغه وپې او ورځې چې زمانه او وات بلل کېږي دنړۍ پر ولو مو وداکو بانشې راځي اوکېرېږي ،ملر کوم کاثېر چې په
حيواکانو کې کوي هغه دصحراپه کاڼو کې نشي کولى.
زمانه او وات دبا په ونواو بو و ازان او بهار راولي چې بوضې بو ي ورکوي او بوضې نوى پيخشاکوي ،همشغخه وخان
په حيوانانو کې زاښت اوځواني ،قوت او ضوت پېښوي ملر دبيشياکاڼې که هر خومر واخت وربانخشې کېخر وخي هماغخه
وان وي ،د پسخرلى نسخيم او د ميخي بادونخه پكخې هخې څ کوپيرنخه ښخکار کخوي ،نخوويلى وخو چخې عصخراو زمخا نخه پخه دونخشيو
ويانوکې کاثېر کوي او دونشون هم دزمانى کاثېر قبلولو که وايي.
ه و! زمانه او عصر په دونشيو ويانو کې دهروي داحساس په انشاز اغې ز او عمل کو ي او پخه هغخه ځمکخه کخې ښايسخ ه او
ميو دار بو ې زرغونوي چې هل ه دحيات ماد او دونشي ذرات مو ود وي ،په ويډ مځکه او وچ ډګر کخې هېڅکلخه
هغه کاثېر نشي کولى چې په با اوبخڼ کخې ېخې کخوي همشرانلخه کخوم کخاثيرات چخې زمانخه او واخت دانسخانانو پخه ډلخه او
وللي کې لري هغه دغرو او رغوپه حيواناکوکې نلري ،نوويلي وو چې انسان د زمانې له کاثير نسبت ولومو وداکو کخه
زياکه اس کاد کوي او لکه يله چې زمان پخه د کخې کخاثير او عمخل کخوي ،دى هخم پخه زمخان کخې عمخل او اغيخز کخوي،
همشغه انسان دى چې دد په افوالو اواعمالو يو عصرله بل ځيې بېلېږي او دد په واهکار يو قرن پخه بخل بانخشې اف خخار
اوسرلويي کوي.
زمانه ځي او کېرېږي ملر دانسان اعما ل او افوا ل له ځانه سخر داسخې نشخي واى چخې دالکخو هېروخي او دچالخه يخاد و
اوزي ،زمانه داکولى وي چې انسان له ځان سر مللرى کړي او له دې نړى خه ېې بوزې يا په بل عبارت دد و ود
ااورې کړي ،ملر دد ښه نوم او ښه عمل هېڅکله او په هېڅ وان نشي محوکولى.
ښايي چې بوضې کسانوکه دښه عمل په نسبت دا سودا پيشاوي چې مونږ ښه عمل ه وي که وايو؟ او زمخوږ مقصخش پخشې
کي کې ه وى دى؟
ددې پوښ يې ځواب به همشومر ليډ او اسانه ښه وي :هرکارچې دنورو انسانانو په اير اوفايش کمامېږي او الکو که ېې
فايش رسېږي هغه ښه عمل او ښه کارد ى.
زموږ دا ليډ عبارت الب ه هر راز مادي او مويوي امورچې دبشريت په فايش بانشې کمخا مېخږي دښخه عمخل پخه نامخه الکوکخه
مورفخ ي کخولى وخي ،همشغخه ښخه عمخل دى چخې دبشخرپه کهخييب او کمخشن کخې لويخه براخه لخري چخې بايخش زمخان اومکخان
وربانشې فخر اولويي وکړي.
دغه راز ښه عمل که هر وک پخپلو سخوانحو کخې لخري هغخه بخه ااخرت کخې هخم دد پخه مخخ كخې لكخه د يخت ښخكلې او
كاللۍ حور ګرزي او دى به ورځيې اونش او حظ االي .زم وږ دا بحث ددونخشون پخه وخاو اخوا کخې دى اوهغخه انسخان
وربانشې س ايو چې دغه راز ښه عملونخه ورځيخې پخپخل عصخر او زمانخه کخې وليخشل وخي .مخوږ مخکخې وويخل چخې دونخشون
دزمانې کاثير قبلولوکه وايي ملر داد حيواني او نباکي دونخشون کوريخف دى چخې دانسخاني دونخشون پخه نسخبت نيملخړى او
ناقص مولومېږي .موږ هغه انسان په انساني دونشون بانش ې س ايو چه هغه هم د زمانې عمل او کخاثير قبلخوي او هخم پخپلخه
په نورو ويانوکې اغيز اوعمل کوي موږ هې څکله هغه قوم يا هغه ملخت دونخشى نشخو بللخى چخې زمخان وربانخشې راځخي او
کېرېږي او دوئ پکې هېڅ نه کوي.
دغسې عمر يا وپې او ورځې او په حيواناکو اوبا و بڼ بانشې هم کېرېږي چې هغوئ ورځيې اس کاد کخوي او لخويېږي
ملر دغه لو يش د دوئ کار اوعمل نه بلل کې ږي ځکه چې دوئ يوازې دزماني کاثير قبلوي او پخپله ه نه کوي.
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موږ غوااو چې انسان پشاسخې حيخات او دونخشون وسخاکو چخې لخه د سخر وااو مياسخب وي انسخان بايخش پخه دييخاکې داسخې
دونشون وکړي چې دنورو په دونشون کې هم براه واالي او اپل قرن دونشى کړي.
ددنيا لوى مصلحين او يرښوونکي ،لوا او نومواي فيلسوفان چې دبشريت کاروان ېې د هالت په کور وپه کخې ېخې پخه
سخخمه ير روان کخخړى دى او د هالخخت پخخه کخخور وخخپه کخخې ېخې لکخخه داسخخمان ځليخشونکي سخ وري هرچاکخخه لخخورى او لخخودن
ښودلى دى چې دبشر دمادي اومويوي حيات ددوئ مرهون دى او کراوسه پورې ددوئ په نامه په دنياکې دونشي دي
همشوئ د انساني دونشون مثالونه اوښې ښې نمونې دي چې په لوا اوکام حيات س ايل کېږي.
دا راز حيات نه دزمانې سيالب والى وي او نه ېې قرن ونه او عصرونه په اثرو بانخشې اخاورې ااولخى وخي ،دا راز دونخشون
دومر قشر او قيمت لري چې زمان او مکان وربانشې ويااي او د مځکې پله پخه همشغسخې کسخانو بانخشې درنخه او سخيلييه
د چې پرښ ې ورکه دلمر اوسپوږمۍ ډيو په يس وياې دي او نيشرا ېې کوي.
موږ غوااو چې انسا ن اپله انشاز اواپل اس وشاد په نظرکې ونيسي اوځان ه هغسې دونشون غور کړي يويي هېڅکله په
يو داسې يټ او ناوا حيات چې حيوانات او نباکات ېې هم لري راضي نشي.
حيات او دونشون ځان ه مشارج او مراکب لري چې موږ ې ې دل خه پخه نبخاکي ،حيخواني اونسخاني دونخشون سخ ايو چخې نبخاکي
حيات بې ووور او حيواني حيات که وووري دونشون ويل کېږي .هرکله چې انسان له ووور ورکېر دعقل او فکر ااونخش
هم دى بايش د د حيات او دونشون هم لکه فانوس دعلخم او پخوهې پخه رڼخا ښايسخ ه او روښخانه وي چخې دزمخانې پخه حخا ل
کاثيروکړى وي او کيار ېې په رڼا بشله کړي ،همشغه حيات چې هم دزمانې کاثير قبلوي او هم پخپله په زمانخه کخې کخاثير
کول دي کامل اوپور حيات بلل کېخږي چخې دانسخان لپخار مياسخب دى .کخه مخوږ غخور وکخړو دمځکخې دنخورو مو وداکخو
دونشون هم په حقيقت کې دانسان په حيات پورې کړلى دى که دانسان حياکي فوالي ونه نه وي ،دحيات او دونشون ماد
به دمځکې له مخه که بېخې ورکه نشي نو دومر او به کمه وي چې له دې وات سر هېڅ نسبت پيشانکړي ،نوانسان
بايشلکه لمر يو با حرارکه او روښانه دونشون ولري چې دد په کاثير دمځکې دمخ ول ويان وروز ل وي او ود وکړي.
هو! انسان بايشلکه لمر داسې وي چې دد په کلو د مځ کې نيمه کر د غم او ماکم کورکخالي واغونخشي او هخر خوک دد
کګ له دنيا ځيې پور حس کړي.

د ژوند مقصد
هرسړى چې هر ه غوااي يا له هر وي سر مييه لري ،هماغه وخى د د مقصخش او مطلخب ياپخه بلخه دبخه اخواهش او ارزو
بلل کېږي ،هغه مين او عاوق چې اپلې موشرقې که رسيشلى او اپله محبوبه ېې په داسې اووحالۍ په غېږکې نيولې
د چې بې ورابو مست او مشهوش دى يا هغه وک چې وپه او ور ېخې دوخهرت دګټلخو او اع بخار پيخشاکو لولپخار يخو
کړى او لواې رکبې که رسيشلى دى ،همشارنله هغه دعلم او عرفان دډيوې پ يګ چې د ها لت په کخور وخپه ېخې ځخان
دمورفت رڼا که رسولى دى او له هر چا ځيې اپل ځان مسوود ګڼي دا ول په حقيقت کې بې له دېيه چې اپل مقصخشکه
رسيشلي دي بل مکهوم نلري.
نو ددنيا هر اووحالۍ يو ګرانه اوقيم ي مرغلر د چې دمقصش په لمن کې مونشل کېږي.
دنيا په حقيقت کې يو نيشارکون دى چې انسان که هر راز ښکلي او ښايس ه ويان ورښخيي چخې هر خوک لخه اپخل ذوق او
اواهش سر سم يو وي پسې هڅه وکړي او ځان ورورسوي ،بلکې انسان ي ه چې حيوانات او د هوامرغان ېخې هخم
هسې نه دي پرې ايښي بورا ېې دګل په ګالليو پاڼو مين کړى او دپټيګ په زا کې ېې دومع دمحبخت ډيخو بلخه کړېخش
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نو چې سړى اپلې س رګ ې ښې وغړوي او هرطرا که ښه په ځير ځير وګوري هروى او هر خه داپخل مطلخب او مقصخش
لپار زيار باسي او په هر ووااون چې وي ځان وررسوى نوبيا ويلى وو چې دونشون په حقيقت کې د اپل مقصش لپخار
حرکت او شيت دى .اووحالۍ يا سوادت هم د مقصش په رسيشلو يا دمقصش دپار پخه زيخار ايسخ لو کخې دى بلکخې هغخه
کسان چې اپل مقصش کخه ينخه دي رسخيشلي او پخه ير کخې دي دهغخوئ اووخحال يا ي يخو بخل وخان کيخف لخري چخې پخه
کاميابۍ كې نه پيشاکېږي.
مونږ مخکې وويل چې دونشون هغه حرکت دى چې داپل مقصش او مطلب لپار وي ځکخه چخې هخر حرکخت او دونخشون
سيش او دليل نشي کيشى ،هغه ګټه چې وک ېې له غر ورغړوي اوپه ډېر بېړ مخ ښک ه راځخي يخا هغخه اخزان وهلخى
پاڼه چې د ميي باد ېې له ونې بيلخه کخړي او يخو اخوا بلخه اخوا ېخې واي دا هخم حرکخت دى اخو دونخشون ورکخه نخه ويخل
کې ږي ،همشارنله مو ر ،بايسکل ،طيار او داسې نورچې دبل مقصش لپار په حرکت کې دي او پخپله کوم مقصخش نلخري
دونشن نه بلل کېږي.
موږ دل ه په مطلق حرکت کې بحث نه کوو اونه مطلق حيات زمونږ دبحث موضوع د  ،زموږ غخر

انسخاني دونخشون او

انساني حرکت دى چې عالي يا حقيقي حيات ورکه ويل کېږي.
نو هرانسان چې په هغه کې دغه راز حرکت نه وي هغه دونشوۍ نه بلل کېږي ملرپه حيواني دونشون ورکه قايليشى وو.
دانسان حرکت دحقيقي دونشون نښه نه د هغه انسان چې ګوزنډ و هلى دى او وپه او ور په حرکخت دى يخاد سخړو لخه
يسه او دچا له ډار لکه پاڼه رپې ږي داهم حرکت دى او دمقصخشد پخار نخه ،همشارنلخه هغخه خوک چخې پټخې سخ رګې
پروت دى او پ ه ويشو يو اوا بله اوا يس اچخوي يخا ډډ پخه ډډ اواي را اواي دا هخم حرکخت دى ملرداسخې نخاقص
حرکات د حقيقي او انساني دونشون دليل نشي کيشى مونږ هغه انسان که په حقيقي دونشون قايليشلى وو چې پخه االصخو
س رګو پخپلخه اراد اومييخه داپخل مقصخش ،اپخل ملخت او اپخل وطخن لپخار کخار ا و حرکخت کخوي او کخه داسخې نخه وي نخو
ددغسې کسانو مرګ او دونش ه فرق نلري ځکه چې د دغسخې کسخانو حيخات او دونخشون بخې لخه اوراکخه بلخه هخېڅ ن يجخه
نلري ،او په دې هر وک پوهېږي چې دونشون ددې د پار نه دى چه سړى ېې يوازې په اوب او اورا کېخر كخړي او
کش د دونشون په نامه اووحا ل وي ځکه چې دا راز دونشون دحيواناکو په براه رسيشلى دى چې بايش انسخان هېڅکلخه
وربانشې اووحاله نشي.
زموږ له دې کې ربحث ځيې به دا رګيش ووى وي چې زموږ مقصش په دې ويياکې دحقيقي اوانساني دونشون کوريخف او
ښودنه د چې دهر چا ورکه پام وي اوپيشاېې کخړي نخو بيخا د ن يجخې پخه ډ ول وايخو چخې حقيقخي يخا انسخاني دونخشون هغخه
حرکت دى چې داپل مقصش لپار وي او هر ومر چې دسړي مقصش لخوا اوښخه وي هغخومر ېخې دونخشون هخم ښخه او د
س ايلو وا وي.
کخه ديخخو سخخړي مقصخش لخخه اپخخل وخصخخي مکخاد ځيخخې لخخوااو پورکخخه وي يويخې يخخوازې داپخخل ځخخان پخه غخخم نخخه وي اا خخه او د
ا ماعي سوادت لپار هم زيار باسي الب ه ددې سړي دونخشون او حيخات ډ ېرقخشر اوقيمخت لخري چخې بايخش هر خوک ېخې
وس ايي او وربانشې اووحاله وي ځکه چې حيات دمقصش حاصلو لو وسيله د او قيمت هم دمقصش په اع بار اکل کېږي
ملر دا هم بايش ووايو چې لوااو ښه مقصش هر وک دځان لپار نشي اکلى اونه د هر چا سخ رګې وربانخشې نښخلي ،ځکخه
چې هر وک داپلې پوهې او اپل فکر په انشاز يووى اوښوي چې هغه ېې مقصش بلل کېږي نوهر ومر چې ديو
سړي کوليم لوا وي او کربيه ېې ښه وي او په هر انشاز چې د چابصيرت او بصارت زيخات وي همخاغومر ېخې مقصخش هخم
ښه اوعالي وي نو مونږ هېڅکل ه له يو داسې سړي چې هغه دانکخرادي حيخات لخه دايخرې ځيخې دبانخشې نخه وي وکلخى او
دا ماعي حيات کصورهم نشي کولى دا اميش نشوکولى چې هغه دې يو ا ماعي مقصش ولري اودهغه مقصش لپار دې
زيار وباسې نو زموږ د پوهانو او ليکوالو دا وتيکه د چې الکو که لوا اوعالي مقاصش وروښيي اوله ا ماعي حيخات سخر
ېې اويا کړي يويې دلواو مقاصشو محاسن او ښېلڼې ورکه پور ښکار کړي چې هر وک پخه ډېخر مييخه او محبخت ديخو
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ښه اولوا مقصش په لور روان وخي او دومخر وخوق ورسخر ولخري چخې هېڅکلخه سخ ړى او سخ ومانه نشخي اونخه ېخې هخېڅ راز
ککليف او زحمت مخه ونيولى وي.
هو! دپوهانو په براه له اولې ورځې همشغه وتيکه رسيشلې د چې دالکو له س رګو د هالت پردې لرې كړي او لخه
درانه اوبه ېې را ګ كانشي چه هر و د اپل حيات او دونخشدپار حرکخت وکخړي اولخه دغخو وخپو او ورځخو چخې پخه
هرچابانشې کېرېږي اس کاد وکړي ځکه چې زمانه او وات په حقيقت کې لکه يو بحر داسې دى چې هر وک ورځيې
داپل مقصش په انشاز اس کاد وکړي وک ورځيې ښايس ه اوقيم ي مرغلرې راواى او وک پکې يوازې کبخان نيسخي
بوضې ي داسې هم وي چې بې له اوبو

ښلو نور اس کاد نه کوي.

موږ بايش د زمانې له دريابه پور اس کاد وکړو او په قيم ي مرغلرو پسې يس وګرزوو.
زموږ ښاغلي اوپو اديبان بايشلکخه دپښخ و اوپښخ ونولۍ حخامي اووخحال اخان اټخګ الکخو کخه دسخوې شو هخش درس
پشې ډول ورکړي.
کخخخخخخخخه غخخخخخخخخو ۍ پسخخخخخخخخې وهخخخخخخخې پخخخخخخخخه يس بخخخخخخخخه دروخخخخخخخخي
چخخخخخخخخخا وې داچخخخخخخخخخې پخخخخخخخخخه دريخخخخخخخخخاب کخخخخخخخخخې ګوهرنشخخخخخخخ خ ه
دا راز صحي افکار که د چاپه مغزوکې ځاى ونيسي او يقين پيشاکړي چې په سويه او کووش ،شو هخش هخر راز مطلخب
حاصلېږي اوسړى پخپل زيار و زحمت له وات او زمانې ځيې هرډول مادي او مويوي اس کاد کولى وي هغخه هېڅکلخه
محروم نه پاکې کېږي او هرو مرو دزمانې له ډک دريابه اپل مقصش او د مراد ګوهر يس که راوس لى وي.

ګڼل
وپه د او داسمان ځليشونکي س وري درګر د س رګکونه وهي ز پورکه پاس په اسمان کې د سپوږمۍ او سخ ورو نيخشار
کخخوم يخخو بخخل هلخ

چخخې ديخخو لخخوى ډنخخډ پخخه غخخاا ناسخخت دى هماغخخه سخخپوږمۍ او رېږدېخشونکي سخ وري پخخه رڼخخو او بخخوکى

ډې رښک ه دمځکې په کل کې وييي .وګورئ! دانسانانو نظر خومر کخوپيرلري چخې يووخى پخه يخو واخت کخې خوک پخاس
پخپل سروييي او وک ې ې يټ په مځکه کې مومي همشغه يو رڼا د چې هم پورکه په ويه اسمان کې او هم ښک ه پخه
مځکه کې کرس رګو کېږي -نه همشغه يووين ډنډ دى چې هم پخاس پخه سخر ويا دى او هخم کرپښخو ينخشې ليخشل کېخږي-
ملر که سړى لږ ه د وپږو ها کو او اواو له قيش ځان اال ص کخړي او داپلخو اع بخاراکو لخه دايخرې ځيخې بهروخي نوبيخا
دحقيقت په لويه اويي ياهي فضاکې لورى او لودن ورکوي او اپل ځان هم ورځيې ورکېږي.
نو انسان په حقيقت کې کل داپل اع بار او ګمان په نړى کې دونش کوي او هر ه په هغه امه کې وييخي چخې دى ېخې
وراغونشي.
هو! ددنيا يټوالى اوپورکه والى زموږ س رګو او اع بار پيشاکړيشى او داسر اوويه رنلونخه زمخوږ د دوو سخ رګو مولودګڼخل
کېږي که زموږ اع بار او ګڼل ه قيمت ونلري سر اوسپين زېړ او ګليټ ه کوپير نلري.
موږکه اپل ګمان بوضې واا ويان غټوي او بوضې غټ ويان راکه واا ښکار کوي ،د هرکخار ګران يخا او اسخان يا زموڼږپخه
يس کې د او دهروي قيمت او اهيمت زموږ په اع بار او ګڼلو پورې اا لري.
همشغه زمونږ ګڼل او اع بار په هر ه كې کاثير كوي او په دنيا كې نوي دودونه او ذهيي ونه پيشاکوي.
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همشغه وى دى چخې کلخه انسخان لخه يوموهخوم وخکل ځيخې ويخروي اوکلخه ېخې دکخو

اخولې کخه د حملخې لپخار کيخاروي،

دانسان ګمان او اع بار يوداسې طلسم دى چې که دى ېې پخپله مات نکړي هېڅوک ېي نشي ماکولى.
نوهرقام او هرملت کرهغه وا ه لوااوغښ لى وى چې پخپل ځخان ويسخا او اع مخاد لخري او هرکلخه چخې اپخل ځخان ضخويف
وګڼي نوبياېې هېڅکله پښې نه ېيلېږي اونه دسيالۍ په ميشان کې پخپلو پښودريشلى وي.
همشغه سبب دى چې نن دهرملت پو او پياواى واکشارن اپل ملت که دغرورملخي او اع مخاد بخيکس درس ورکخوي او
په دغه راز کلقيياکو پکې يو قوي زا پيشاکوي چې بوضې ور ځيې په اودۍ بانشې کوبير کوي او دمل خو پخه لخواوالى او
ارکقا کې زښت ډېرکاثير اواغيز لري او ا مخاعي پوهخان ېخ ې اخورا ډيرسخ ايي ځکخه چخې حقيقخت کريخوې انخشازې زمخوږ
داع بار اونظر په واک دى او لواوالى يا يټوالى هم زموږ په ليشو پورې اا لري.
هو! همشغه انسان دى چې کله حقايق باطلوي او کله داپل يس په ب انو اپل ځان غولوي ،همشغه انسان دى چخې
کله سوميات مخاکوي او کلخه ېخ ې پخپلخه خواوي ،همشغخه انسخان دى چخې کلخه دديخن او وخريوت لخه دايخرې اوزي اوکلخه
دعرا او عادت په لومه کې داسې نښلي چې هېڅکله ځان نشي االصولي.
هو! انسان کله ديس غو ه په اوله االصوي او اسانه کارځان ه ګرانوي .کله ډېر مشکل اوګران کارونخه اسخان وخمېري او
داپل ګمان په مرس ه ې ې په اسانه سرکه رسوي ،نوويلى وو چې دانسان اپخل ګمخان دد پخه حخق کخې ميلخى او صخحي
حقيقت دى او که يوځل پخپل ګمان بشګمان وو نو بياپه هېڅ ځاى کې حقيقت نشي پيشا کولى او پخپل و ود هخم نخه
قايلېږي.
نو ومر به ښه وي چې زموږ اوس اسې ګمانونه ښه وي.

زړه او سترګې
کلخخه يووخخى پخخه س خ رګو کخخې ښخخه ښخخکار وخخي او پخخه زا کخخې ځخخاى ونيسخخي اوکلخخه زا يووخخى س خ رګو کخخه ښخخه ښخخکار کخخوي-
دس رګوکارله ښايست سر دى او د زا له مييې او محبت سر  ،کله مييخه دښايسخت پخه اثرکخې پيشاوخي اوکلخه دمييخې پخه
سبب سړي که يووى ښايسخ ه اوګاللخى ښخکاري .بوضخې الخ

دي چخې زا ېخې پخه سخ رګو کخې دى او بوضخې پخه زا کخې

س رګې لري ،ډېرځله دسرس رګې غولېږي او لکه واوکى هل

په يو ښايس ه ماراپل زا بايلى لکه د هوامرغه ويه پټخي

که راښک ه کېږي او د و دانو لپار ځان په لومه کې نښلوي ملر دزا س رګې په داسې ويانو نه غولېږي اوهروخي کخې
دنقص او مکاد ډې ر واا ذرات وييي ،يوازې تاهري ښکلي وب او داسې ګاللي وب نه اوښوي چې عاقبت او ن يجه ېې
ښه نه وي دغه دسرس رګې چې دلمر او سپوږمۍ په رڼاکې يووى او بخل وخى وييخي هر خوک لخري ،ملخر ډېخر لخږ الخ
دي چې دزا په س رګو ه وى ليشلى وي ځکه چې داسخ رګې د علخم او عر فخان رڼخا غخوااي او بخې لخه دغخې رڼخاهېڅ نخه
وييي او وربانشې کورکم وي .كله كله سر د علم له رڼا هم داس رګې ه نه وييي ځکه چې بوضې داسې پردې وربانشې
پرکې وي چې بې د هغو له پرېکولو هېڅ کارورځيې نه اايس ل کېږي ،داپردې زياکر د کقليش په سخبب پيشاوخويشي .يخا
د اوهامو او ارافاکو ګرداو غبارپيشاکړى وي چې علم ېې هم عالج نشي کولى.
داس رګې دانسان هغه پټ اس وشاد دى چې په مخ لکو نومونو لکه عقل،بصيرت ،فکر اوداسې نور ورځيې کوبير کېږي.
اوانسان وربانشې له نورو حيواناکو پېژنشل کې ږي ،انسان بايش ارومرو اپلې دغه س رګې وغخړوي ،اوکخار ورځيخې واالخي.
س رګې پټول چې دپښ يو په محاور کې لوى عيب دى هغه دهمشغو س رګو پټول او حقيقت که نه ک ل دي.کخوم ضخوف
يا عيب که په دغو س رګو کې وي هغه بايش ح ما اصالح وي ځکه چې کرهر ه دمخه دغه عالج ضرور اويزم دى.
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که داس رګې روغې نه وي دعلم رڼا هې څ اوبې فايشې د لکخه چخې يخو واانخش کخه دلمخر پلووخې هخېڅ دي .خوک چخې
داس رګې نلري هغه لکه ښاپيرک دعلم له رڼا کښ ي او ځان ورنه پ وي يالکه هغه بو ى چې دلمر رڼا وربانشې بخش ګلېخږي
او په سيوري کې ښه ود کوي دى هم په کورکم اوکيار کې اوښ او اووحاله وي.
چاچې دزا له س رګو کار اايس ى او په همشغه نظرېې دنياکه ک لى هغوئ ددنيا په صحيه کې ډېرويان ليشلي اوهر ه
ېې پخپله لمن کې راغونډ کړي دي ځکه چې د دې س رګو مخه هېڅ وخى نشخي نيخولى او کخر ډېخرو لخرې ځخايو پخورې
رسېږي که انسان له دې س رګ و کارواالي او داس رګې وروزي نخو اپخل واانخشې وروسخ ه حخا ل ومخا ل کريخوې انخشازې
وييي اواپل ښه او بش کرهغه حش چې دبشر يس رسېږي سيجولى وي.
وک چې داس رګې لري هغه له هغو ويانو چې موږ که عادي مولومېږي ښه لوامطالب مولومولى وي او ديخوې مڼخې لخه
لويشلو ځيې دمځکې قو

اذبه مولوموي ،دداسې کسانو په نظرکې دونې يو ويه پاڼه دمورفت دف ر او ک اب وي چې

ډېر حقايق پکې وييي اوښه ن ايج ورځيې االي.

زه دې پېژنم
که که سل ځله ځان راکه په بل ير وښيې اواپله امه بشله کړي ز دې پې ژنم اوپخپخل زا کخې سخ ا حقيقخت کخه پخه ځيخر
ځيرګورم .س ا او ښه چې ځان هر يله ښکار کوې او پخپل تاهري وضويت کې هر ه کغير کوې ملرپشې پو وه چې
نه به دچا په ادارک او بصيرت پرد وغواوې او نه به اپل حقيقت بشل کړې.
لکه چې يو مين اپله ليلىٰ په لوى وللي کې پېژنې يا لکه يو حقيقت ليشونکى چې ريخا کخار زاهخش کرسخپين خادر ينخشې
وييي چې دا وک دى او ه کوي ،همشغه وان که هم هېڅکله نه پټېږې او ز دې پېژنم.
که پخپله چايکۍ اپل ځان بل راز ښکار کوې او ز هخم سخ ا پخه مخکخ ې خه نخه وايخم ملخر پخه زا کخې پخوهېږم چخې کخه
وک ې ې؟ که پشې پو وه چه ښه لباس ،ښه وييا ،ښه وهرت ،عزت او اع بار همشارنله يو هسخ

او خګ مقخام کخه ا خل

هې څکله دسړي مويوي مويار نشي لواولى که ه هم دځييو په نظرکې لوا ښکاري ،که پشې پو وه چې که ال

س اله

تاهري حاله م اثر کېږي او کا بيمو به س ايي داس اييه کاکه هې څ فايش نشي رسولى اونه سخ ا پخه حقيقخت کخې خه کغيخر او
کحول پيښوي.
هو!

په س ايلو به لول نشي کوکي يل

که ېې سل ځله وک لول لول بولي

لکه چه يو غمجن سړى پخپله مصيوعي اووحالۍ ځان نشي اووحالوى همشغه وان ول تواهر د حقيقت په کبشيل
کې بې داله اوبې کاثير دي.
يو يټ سړى که دغر سر او ګ ځاى که واېژي هغه که هر ه يټ ښکاري ملردى هم يټ وي او په حقيقت کې هېڅ
نه وي لوا ووى.
نو دا راز لواوالى بې له دېيه چې د سړي په نظرکې نور يټ ښکار کړي او غرورپيشاکړي بله فايش نلري.
هو! دا راز لواوالى سړى له نوروالکو ځيې لرې کوي او لويوي ېې نه!
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حقيقت
لکه چې کله کله سړي که اپله واهمه په کور وپه کې بوضې ډارونکي وان پيشاکوي چې هغه يوازې دد په س رګوکې
ځاي لري اوبل وک ې ې نه وييي ،دښميان او موانشين هم بوضې داسې عيبونه دسړي په وان کې وييي چې نورال
ې ې نشي ليشلى او يوازې دهمشوئ کخيل پيشاکړى وي،نولکه چې عشق او محبت زموږ س رګې داسې کړي چې داپل
محبوب موا خب لخه محاسخيو ځيخې نشخوبيلولى ،حسخش او عيخاد هخم زمخوږ او د حقيقخت کخرمي حايخل کېخږي او لکخه د هخل
حجاب ډېر حقايق له موږ ځيې پټوي ياېې په بل رنګ ښکار کوي.
نونه هغه س اييه حقيقت لري چې مجيون ېې دليلى دسپي کوي او نه هغه عيب چې دښميان ېې په سړي پسې کړي.
نو کر و چې موږ اپل ځان دعشق او محبت له پيجو او دعياد او حسش له ميللو االص نکړو

يله به حقيقت که ورسېږو

او په ه وان به دحقيقت په واواوا کې ازاد فکر وکړى وو؟
نو ارومرو به يا دعشق او محبت يمله د يو وي په حق کې اووبين يو اوښه ګمان به وربانشې کوو يا به دنکرت له کبله
بشبين يو چې هې څکله به محاسن نشوليشلى اوهروي که به دبش ګمانۍ په س رګه ګورو .په دغه دوااو حالو کې به موږ که
اپل ګمان حقيقت ښکاري ملرله حقيقت نه به ډېر لرې يو.
زما په ګمان ځيې کسان ډېرزيات غوليشلي دي چې داپلو عيبو په پلټيه کې اپل دښميان په حقخه ګڼخي او داګمخان ېخې
کړى چې دښمن لکه ا ييه دسړي عيب په رښ ياني صورت سړي کخه ورښخيي ځکخه چخې حسخش او عيخاد ارومخرو ددښخميانو
ذوق او ذايقه دومر ارابوي چې انلبين ورکه سکيجين ښکار وي لکه چې ويشا وايي:
ښخخخخخخخخه م خخخخخخخخاع کانخخخخخخخخشي کاسخخخخخخخخش

ګلخخخخخخخه مخخخخخخخخن يخخخخخخخخم لخخخخخخخخه حاسخخخخخخخخش

انلبخخخخخخخخخخخخخين سخخخخخخخخخخخخخکيجبين کخخخخخخخخخخخخخا پخخخخخخه مخخخخخخز ېخخخخخخې کريخخخخخخو بين کخخخخخخا
نوکه موږ اپل عيب ددښمن په ذوق پې ژنو او د حاسشانو ذايقې که اع بار ورکوو ،ودې وي چې اپل اواږ کرو وګڼخو
او ددې په ځاي چې ځان اصالح کړو له ښو ځيې بشوکه واواو ،نوبيابه هم حقيقت که نه يو رسيشلي او غليشلي به يو.
هرکله که له دغو ويانو مجرد وو او داپل و احساساکو او اعباراکو له دايرې بهر وو ملخر پخشې وخرط چخې دهمخشغې بخې
اع ب اري په نړۍ کې پاکې نشو او لوا مقام پيشاکړو يويې مايوس نه وو او ي په حقيقت پسې وګرزو ښايي چې هغخه واخت
موس رګې پخې وي او حقيقت ومومو.
نو زموږ او دحقيقت کرمي ډېر ير د او هغه وات وررسې ږو چې د هل له کورکمه و اوزو او د كورکورانخه کقليخش بوکخان
مات کړو اوله اپلو هغو نکسي کيکياکو ځيې هم ځان االص كړو چه بوضې ويان موږ که ښايس ه كوي يا ېې بش راکه ښكار
وي.اوبرسې ر پشې دومر کجربه هم حاصله کړو چې رښ يانۍ او غولوونکى رڼا وپېژنو او پشې پو وو چې داسمان دغخه
راڼه س وري يالمر اوسپوږمۍ وليشونکي او پرې وکونکي دي او يو

بله رڼا وخ ه چخې هغخه دزا پخه سخ رګو ليخشل کېخږي او

دا ول ويان دهماغې رڼا په اثرکې پيشاوويشي ،نو حقيقت لکه يوغمى کرلواو غروينشې نه دى اونه لکه دحيخات اوبخه
په کورکم کې ځاى لري چې مونږ ېې په هېڅ وان ونه ليشلى وو.
بلکه دحقيقت رڼا دومر ځالنش د چې بوضې نورويان هم ځلې شونکي ښکار کوي او موږ لکه چې دسپوږمۍ پخه وخپه
دسحر او سپوږمۍ رڼانشو بيلولى همشغه وان دحقيقت درڼا ام ياز هخم نشخوکولى کخه خه هخم لخه هخرې اخواېې پخه مخوږ
احاطه کړى او مونږ ېې په غيږکې ن يولي يو نو موږ هر وات دحقيقت په رڼاکې يو او هخر واخت لخه اپخل فکخراو بصخيرت
سر سم يووى دحقيقت مثل او نظير يخاعين حقيقخت ګڼخو لکخه يخو مخين چخې کلخه دغخر زرکخه او کلخه دبخا سخرو داپلخې
موشوقې نظير ګڼي او دهوسۍ س رګې دليلىٰ س رګې بولي ،او ډېر ځله ي اپله موشوقه هم په دغه راز نومونو سخ ايي
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اوله حقيق ه په لوى يس ځان لرې کوي .انسان که اشاى دا اس وشاد ورکړى چې په حقيقت پسې د دهر له حلقې او
د اموې او محيط له غولي واوزي کر وچې حقيقت پيشاکړي او يو ملت که دهشايت رڼا وي.

دمحبت رڼا
سړى چې دمحبت رانجه په س رګوپو رې کړي هغه بيا هروى په يو ښه رڼاکې وييې او دهر وخي ښخه ډډ ګخوري هخو!
دا راز ال

هې څ وي که دکيقيش په س رګه نشي ک لى اونه د اع را

او عيب لټولو افکار ورکه پاکې کېږي.

وک چې دمحبت کراغېزې ينشې راوي هغه لکه بلبل او بورا دګل په يو پاڼه اوښ او اووحا ل وي او ول با پخه
همشغه يو پاڼه کې وييي ،هغه هېڅکله د ازان کصخور نشخي کخولى او نخه ورکخه دنيخا بخې وفخا مولخومېږي .مييخه او محبخت
هروات سړي که د اووبييې الهام كوي او ښه ښه ګمانونه ورکخه پيخشاكوي ،محبخت سخړى اونخش او ګيخګ کخړي چخې پخه
س رګو عيب ليشلى اوپه اوله ېې ويلى نشي ،ځکه چې دهغخه زا لکخه يخو پاکخه مرغخۍ پخه يخو داسخې فضخاکې طيخران
کوي چې هل ه دبشګمانۍ ګرد او غبار هېڅ نخه ليخشل کېخږي ،دمحبخت ااونخشان هېڅکلخه لکخه ميطقيخان د چخا د دييلخو
ميطقي ضوف که نه مل کت کې ږي او نه دچا وييا ورکه دسياست او ميافقت له مخې مولومېږي.
هغه هر ابر رښ يا او صشق ګڼي اوپه هېچاکې دغشر ،ايانت او فريب عالمې نشي ليشلى ،مييه ناک الخ

هېڅکلخه

لکه فالسکه دعيب او نقصان ذرات په کا ياکو کې نه وييي ،لکه هغوئ چې دمحبت اوعشق نخازک او اونخشور کيکي ونخه
لکه يومين او عاوق نشي حس کولى اوعشق که مر

يا يون وايي.

دمحبت لرونکى لکه يو صوفي دمييې په رڼاکې حقيقت که رسيشلى وي او نورال

د اپلواو هامو او ګمانو نو پخه ګخرد

او غبار کې ورک وي.
که موږ له چاسر مييه او محبت لرو هرومرو به دهغه په حق کې اووبين يو او لکه پ يګ چې هېڅکله دوموې حرارت
اوسوزيش نشي حس کولى ،موږ به هم داپخل محبخوب پخه وخاو اخواکې هخېڅ عيخب نشخوليشلى ملر خوک چخې داپلخو
دوس انو په حا ل کې لکه يو مک ش داسې غوراو کومق کوي او دهغوئ دمالم ۍ لپار قراين لټخوي هغخه کخه خه هخم کلخه
کله حقيقت کخه رسخېږي ډ ېرځلخه بخه پخپخل ا هخاد کخې سخهو کېخ ږي او ددې يملخه چخې پخه سخلو کخې يخو ځخل حقيقخت کخه
رسيشلى دى هروات به اپل فکر صحي او صايب ګڼي.

شعر اوادب
چپه چپي او قرار قراري د  ،د سپوږمۍ په سپييه رڼا د مځکې مخ ښايس ه اوروښانه دى .هېڅ طرا زوږ او زوګ نشخ ه
او دوپې اوله وومه د  .يو دور لښ ى چې په وخيه ګيخا پخټ او پوښخلى دى لخه اوبونخه ډک اوغلخى روان دى سخړى چخې
داوضوېت ګوري ګمان کوي چې دا اوبه بې ووور نه دي چې په عزم او اراد کوم طرا که ځي.
ز هم په همشغه ګمان ورپسې روان ووم اوکلم ،ه ويبه وروس ه ګخورم چخې پخه يخو وخيه بخا کخې ګخرزم او قخشم وهخم،
پشې با کې هر راز بو ي ويا دي او دا او به چې له ډېرې مودې را ايسې دې با

که راغلې دي د دې با پخه وخيو

پاڼو ،اوږو ميوو ،ښايس ه ګالنو کې ېې حلول کړى داوين بڼ او کاز چمن ېې دانسانانو او د هو ا د مرغخانو د پخار
سمسور کړى دى.
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دا اوبه کله دکاک په رګوکې نيوکلى او ډېر الخ

ېخې پخپخل اونخش مسخت کخړى او دډېخرو نشخه ېخې دبيلوپخه پخاڼو زياکخه

کړيش په يو بو ي کې ېې ځان لكه عسل اوږ کړى او په بل کې ېې د سرکې کريوالى پيشاکړى دى.
دا اوبه برسير پشې چې ددې ميوو او ګالنو دو ود سبب ګرزيشلى دى په عمخران او ابخادۍ کخې ېخې هخم زياکخه براخه
کخردد نخه دى

اايس ى ،ددې با ديوا ل او ګرد چاپير سرايونه ېې سرکه رسولي دي ،دې او بو يوازې دمځکې په مي

کړى ،کله ېې چې په زا کې د همشردى حرارت پيشاووى د او قيانوس له دريابه را لخې وخوي او پخه وچخو ميخرو ېخې
درحمت ا کي ورولي دي ،اوکله د ګل له پاڼو هواکه هسکې ووې دي.
همشغه اوبه دى( دنوعيت په لحاظ) چې کله ږلۍ ورځيې وا ووېش او کله وبيم وويشى ،همشغه او به دي چې د
ډېروالکو کيش ېې ماکه کړې او له مرګه ېې نجات ورکړى دى او کله ېې لوى لوى فرعونان غرق کړيشي.
هو! پشې او بوکې هر راز صالحيت و ه چې کله په کيغ کې ځاى نيسي او د کورې آب په ځاى کوي او کله دګل په پاڼو
(ښايس خ ه امخخه) کخخې نيخخوزي دحسخخن او مخخا ل مظخخاهر کخخوي ،ځييخخې واخخت ي دصخخشا زا کخخې ځخخان کربيخخه کخخړى او
د وهري په دکان کې دک جارت بازار کودوي ،ښه فکر وکړئ! په دنيخاکې بخل وخى هخم وخ ه چخې دا خول کارونخه ورځيخى
واايس ل وي؟ هو! وور او ادب.

شاعر او عالم
دو ويه دي چې يو که وو ر اوبل که حکمت يا علم وايي ،يوپه عقلي اس شيل او ميطقي قياس دحخق او حقيقخت اثبخات
کوي،بل په کخيلي دييلو اوسحري کيف سړى حقيقت که رسوي ،وور دعشق او مييې رڼا په زاونو کې پيشاکوي او علم
وحکمت دعقل په نور ذهيونه روښانه کوي ،دا دو ويه که ه هم داپل کوريف په لحاظ سر بيل او الدي ،ملر لکه
اوبه او هوا کله کله يو په بل بانشې بشلېږي او دا دواا زموږ دحيات لپار ضرور دي.
نوکيشى وي چې وور حکمت او حکمت ووروي ،لکه چې زموږ اسماني ک اب هم له ځييو اووارو په حکمت سر کوبيخر
کړي او په همشغه سبب زموږ ډېر مشا هير هم د وورا په ک يکر کې راغلخي او هخم دعلخم او عرفخان بيخر

لخوونکي دي،

نوهغه ه چې د واعر له اولې اوريشل کې ږي هغه هم حق او حکمت وي ملر دزا له سوز سر لکه چې عالمه اقبخا ل
وايي:
حخخخخخق اګرسخخخخخوزى نخخخخخشارد حکمخخخخخت اسخخخخخت وخخخخخخور ميوخخخخخخردد چوسخخخخخخوزازدل رفخخخخخخت
نودا بايش وميوچې وور او حکمت کله لکه دسپوږمۍ اوسحر رڼا چې په يخو افخق کخې مخع کېخږي دا دواا هخم پخه يخو
ذهن او دما کې يوځاى کېږي چې يو بيان هم وور اوهم حکمت ګڼل کېږي او يوسړى هم واعر او هم عالم يا حکخيم
کيشى وي .ملر له دې ابرې هم بايش س رګې پټې نکړو چې ووري کوبير اوعلمي کوبير ډېر فرق سر لري ،علمي کوبيرلخه
هرې اواپه حق او حقيقت احاطخه کخړې وي او دقيخق نکخات هخم ورځييخې نخه وي پخاکې ،ملخر وخوري کوبيخر اوقخافيې پخه
محشود داير کې حقيقت که يو اوارت کړې وي او دا اوارت لکه د موشوقو س رګ
له يو علمي کيکرانس ځيې عميق او بادوامه کاثير لري.
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دومر پرکيف او ياب وي چې

علم او حکمت دحقيقت له مخه ول لباسونه لرې کوي او پخپله کشري او کجزيه ديوې موضوع عروق اوورا ين او خول
فقرات ښکار کوي ملر وورې ې پس له کز ين او ارايش ځيې په يو ښه لباس کې نيم پټ او نخيم لخوظ تخاهروي چخې هخر
وک وربانشې زا بايلي او پرې مين وي.كه مونږ د واع ر ااص لکظ د ادب په عام لکظ بشل كړو نو ادبي کوبير هم لکخه
ووري کوبير داسې وي چې په يو فلسکي اوعلمي کحقيق نه وي بيا ،بلکې کله کله په علمي لحاظ غلط هم بلل کېږي.
ومر دمخه ماپه مصري مجالکو کې يو

مله د اق راح په ډول وليش چې د ښوښو ليکوالو کو ه ېې ځان ه لب کړې

و او سر له دې چې هر يو په علمي لحاظ غلطه ګڼلې و ،ښه ه ېې پکې ليکلي و .مله داو :
عمل ه کوي او موږ کومې اواکه بيايي دسوادت لورکه اوکه هالکت کخه؟ پخه دې عبخارت کخې علخم لکخه يخو قايخش داسخې
ښودل ووى چې موږېې اوزولى يو او چېرکخه موبيخا يخي او دا رګيخش د چخې علخم دا اق خشار نلخري بلکخې ديخو مخو ر
يابيړۍ مثا ل لري چې موږ وربانشې اپل ځان يوځاى که رسوو ملخر دا ملخه سخر لخه دغخه علمخي نقصخانه پخپلخه ادبخي
اذبه ليکوا ل مجبوروې چې په دغه موضوع كې ه وليكي او هخر سخړى دې ابخرې کخه مل کخت كخړي چخه نخن د دنيخا
م مشن او علم لرونکي ق ومونه له اپل علم او کخييکي مولوماکو خه د اپل اس هالک اوبربادۍ په ير کې کاراالي.
نوويلى وخو چخې اکثخر وخوري او ادبخي کوبيرونخه همشغخه وخان اذبيخت لخري او يخوې مهمخې موضخوع کخه دالکخو مخخه
راګرزوي ملر علمي کشقيق پکې نه وي ووى.
هرکله چې موږ کريوې انشازې دوور او حک مت ياعلم په کو لږ رڼا وغورزوله او داابر مو هخم لخږ

رګيخش کخړ چخې

وور او حکمت ومر بيلوالى او ومر نږدې والى لري نو اوس راځو د هغې ورځې بحث که چې د وکسوپو هخانو پخه
مجلخخس کخخې دوخخاعر اوعخخالم پخخه وخخاواوا کيخخش  ،پخخه هغخخه ور يوعخخالم چخخې وخخوري براخخه ېخې هخېڅ نخخه درلخخود وخخاعرکه پخخه
همشومر اهميت قايليش چې دلږ ساعت لپار يومجلس کودولى وي چې وکسه ېې اواکه يو ويبه را ول وي اوبس.
د ويل چې واعر يو بې ثباکه وخص دى چې په يو اساس بانخشې نخه وي روان او هرسخاعت ېخې فکخر او حخا ل بخشلېږي
ملرعالم لکه يوغر په هروات اوهر حا ل کې ثبات او اس قامت لري اوديو فکر ااونش وي.
لڼش ې ې داچې د عالم که داحق ورکاو چې ديو قوم مق شاوي او دسوادت لورکه ېې بوزي ملر وخاعرکه پخه دغخه مقخام
نه وقايل له د ځيې که ه هم چاپوښ يه ونکړ چې دى ه دييل لري ملر ښايي چې دد دليل به همشاو چخې دوخور
اساس کخيل دى اوهغخ ه يخو اساسخى وخى نخه دى هخر سخاعت بخشلې ږي اوبيخل رنخګ پيخشاکوي او دعلخم اسخاس هغخه يقييخي
مقشمات او دييل دي چې عقل ېې کزکيه او کصشيق کوي او هر ويبه نه بشلېږي دد دغه وييا دمجلس اکثرو الکو پخه
ښه وايي اوحق وايي بانشې کلقي کړ ملر زموږ د مجلس يو ښاغلى مللرى له وور او واعر ځيې کر يو حش مشافوه وکړ
او يو بل مشرسړى د فيصلې په ډول وويل چې وور يو قالب دى ښه اوبش ،صحي او غلط هر ه پکخې اچخول کېخږي نخو
ښه اوبش ېې بش دي .ملر هغه چا چې وور او واعر که په کمه س رګه ک ل هغه وويل:
هو! ووريو نيملړى قالب دى چې حقيقت پکې پور نه راوال کېخږي .د دې ابخرې ځخواب اخو مخوږ مخکخې ورکخړ چخې
ووريو حقيقت پور نشي راوالى ملرداسې ياب اوارت ورکوي چې کاثير ېې له عام بيان او کوبير ځييې ،ډېخر زيخات او
بادوامه وي نو اوس به راوو دې ابرې که چې ايا دغه فيصله موږ ميلى ووکه نه؟
له دې فيصلي ځيې اومولومېږي چې وور ديو ترا حيثيت لري چې دارو او ز هر دواا پکې اچول کېږي او پخپله
هې څ وى نه دى که دفيصخله کخوونکي غخر

همشغخه وي مخوږ هې څکلخه دانشخو ميلخى چخې وخورلکه يولوښخى وګڼخو او نخور

اهميت ورنکړو ځکه چې وور پخپله دوا د چې دوايي ااصيت او کاثيرپکې حلول کړى او يوله بله د هيخولى او صخورت
نسبت لري او که کله کله له وور ځيې يوضرر وليشل وي نو دا راز مخالف کاثير په هر دواکې کله کله دبوضې مو باکو
په سبب ليشل کې ږي او علم هم ځييې وا ونه دفکري او ا هادي سهوو په سبب ضرر رسخوي نخو مخوږ پخشې ځخاى کخې
هم فيصله کوونکى اپلې فيصلې که مل ف کوو ا و هم هغه چا که چې وور او واعر که په ښه س رګه نه ګخوري ،وايخو چخې
که دى ول واعران په نظرکې ونيسي او يو وخاعر دکمخامو وخاعرانو نمونخه ونخه ګڼخي دى بخه د فيلسخوفانو او م صخرفييو د
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عالمانو او حکيمانو په ډله کې ښه ښه واعران پيشاکړې ا و دا به ورکه مولومه وي چې واعر هرومخرو دغسخې بخې ثبخات
اوبې اس قام ه نه وي لکه د چې کصور کړى دى ،واعر هم لکه يو ډېر لوى سړى يوداسخې اسخ قامت لخري چخې نخه ېخې
دزمانې بهارله چ ې باسي او نه ېې ازان سر را يټولى وي لکه چې رحمان بابا وايي:
لکخخخخخه ونخخخخخه مسخخخخخق يم پخپخخخخخل مکخخخخخان يخخخخخم کخخخخخه اخخخخخزان رابيخخخخخشې راوخخخخخي کخخخخخه بهخخخخخار
په واعرانو کې هم لوى لوى ال

اولکه اووخحا ل اخان اټخ

د ييخګ عخزم ااونخشان پيخشا کېخږي چخې نخه ددښخميانو

لښکرې او نه دحاسشانو ابرې دد په قوي اوغټ زا کې ه وير اوحرکت پيشاکولى وي لکه چې پخپله وايي:
دعخخخخخخخخخخخخخخخخخالم ډېخخخخخخخخخخخخخخخخخ رې ابخخخخخخخخخخخخخخخخخرې ددنيخخخخخخخخخخخخخخخخخا کخخخخخخخخخخخخخخخخخورې لښخخخخخخخخخخخخخخخخخکرې
زا مخخخخخخخخخخخخې نخخخخخخخخخخخخه ښخخخخخخخخخخخخوري لخخخخخخخخخخخخه ځايخخخخخخخخخخخخه غراوهسخخخخخخخخخخخخې وي کخخخخخخخخخخخخه نخخخخخخخخخخخخه
که واعران يوازې دکخيل ااونشان واى او نور اساسى افکارو ېي پخه ذهخن کخې ځخاى نخه نيخولى هېڅکلخه بخه لکخه اقبخا ل
ديو نصب الوين او مس قيم فکر ااونش سړى په واعرانوکې نه پيشاکيش اولکخه حکخيم سخيايي او عطخار ،سخوشي او رومخي
غونشې اوخاص به د واعرانو په ول لي کې نه ښکار کيشل اونه به لکه بخوعلي دعميقخو افکخارو ااونخش دوخورويلو اق خشار
درلود ،واعر هم انسان دى او انسان که اشاى هر راز اس وشاد ورکړى ،که واعرله نخورو الکخو ځيخې زياکخه براخه نخه وي
اايس ى نونيملړى اوبه نه وى پاکې ووى.

دتورې رڼا
د زمانې اميل چې وپې او ورځې ې ې لکه د زنځيرکړۍ يولخه بلخه کړلخي دي او دوخپو او ورځخو ،مياوخ و او کلونخو ،قرنخو او
پيړيو په حسخاب لخوې ې او واې حلقخې لخري سخړى پکخې عجيخب و غريخب واقوخات او مخ لکخې صخحيې وييخي .نخن چخې مخوږ
داسخ قالل پخخه نامخخه يوداسخخې ور

لروچخې وخخپه ېخې هخخم لخه نخخورو ورځونخخه روښخخانه د او ددې ورځخې پخخه لمخخن کخخې مخخوږ د

اپلواکۍ او ازادۍ ورا او وقار مونخشلى او هروخيبه ېخې زمخوږ پخه نظرکخې ډېرقخشر او قيمخت لخري ،دا ور مخوږ کخه يخو
داسې وپه هم رايادوي چې له ډې رې کيارې س رګه په س رګه نه ښکاريش او بيخې کخور کخم و .داکخورکم دسخحر او طلسخم
يو داسې کيار و چې مونږ ېې په غټو س رګو ويش کړي وو او الکو به رابانشې لوبې کولې ،پشې کيار کې به ددې
غرو رغو په هغو زمريانو د اس ومار يس راښکول کيش چې پخوابه ېې ال

له کخش صخورت وېرېخشل او چابخه ورکخه پخه

زغرد نشو ک لى .دې کيارې دپښ و نخوا د آسمان لميخې پخه کخورو وريځخو لړلخې وې او داسخې مولوميخش لکخه چخې پښخ انه
پاس په اسمان کې يوس ورى نه لري .په دغه وپه دبش بخ ۍ يو داسې سيلۍ را الوکې و چې زمونږ ولې ډيوې ېې
ودلې وې او په هې څ ځاى کې داميشرڼا نه ځليش  .زمونږ زاونه لکه ساا نغري له حرارکه کش او اخالي و اود مليخت پخه
کالبوت کې مو د حيات او دونش ګرمي بيخې لږ و  ،پشې وات کې نا اپه زموږ په مخکخې يخو داسخې رڼخا وبريښخېش
چې زمونږ حا ل او اس قبا ل ېې روڼ او روښانه کړ او زمونږ کور وپه ېې په سحر بشله کړ .
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دا رڼا زموږ دهغې کوري برق اوبرښيا و چې هروات وربانشې پښخ يو اپلخه مخخه رڼخا کړيخش او اپلخې بخشبخ ۍ کخورې
کيارې يې پرې ورکې کړيشي.
په دې رڼا کې دومر کودوالى او حرارت و چې زمونږ په ګوګل کې ېې سړ وييه کود کړ او ډېر در ېې زموږ پخه حخا ل
او اس قبا ل کې کغير او کحول پيښ کړ.
په دې رڼاکې موږ دحيات هغه اوبه دکورې په اوله کې پيخشاکړي چخې سخکيشر پخه کخورکم کخې لټولې.کلخه چخې مخوږ لخه
دغې کيارې رڼا که راووکو او د پښ و نخوا دغروپه وکو بانخشې د سخوادت واانلخې اوپلووخې و رکېخشې زمخوږ پخه زاوکخې
دحيات مييه ،دوطن محبت ،د مليت احساس ،دعلم اوکرقۍ وخوق او د دونشانخه خول صخکات او اوهشخات پيشاوخو  ،د
وطن ښايس ه غرونو ا و ويو نخاوونو ،ډکخو سخييشونو او ګڼخو ځيللخو زمخوږ پخه زا کخې وطيخي عشخق پيخشاکړ ،مخوږ پخه همشغخه
رڼاکې اپل ځان وپيژانش اوپه ځان مو ويسا پيشاوو چې ملي غرور او اف خار هم ورسر کړلى دى.
مونږ په دې وپوهيخشو چخې ددنيخا طوفانونخه هې څکلخه مخونږ دنخړۍ لخه مخخې نشخي ورکخولۍ او نخه دغخه راز لخړې او کخورې
وريځې زموږ دسوادت درڼا مخه نيولى وي.
هو! موږ حق لروچې پخپل قوي او م ين مو وديت ونازې ږو او ووايو چې موږ هغه اس او ااواک نه يو چخې د حوادثخو
سيلۍ مو کيت په کرک کړي ځکخه چخې مخوږ پخپلخه پښخ و او پښخ ونواله دهخر راز مشخکالکو مقابلخه کخولى وخو ،او د پښخ يو پخه
اصطالح اسمان که کېږ غورزوو او سرورکه نيسو.
موږ هغه ښاغلي پښ انه يو چې ځان راکه ډېرلوى او س رښکاري او داپلې سيمې درنښت اپل ملې اف خار ،دپښ ونولۍ
نيګ او ناموس دکيرو پښ يو ښه نوم په داسې ډول ساکو لکخه چخې يخو ډېخ ر پخاک او لخه مييخې ډ مخين داپخل مقخشس عشخق
اح رام او حرمت ساکي.
موږ که داپل پالرنيکه کور محبوبه ښکاري او هميشه ې ې لواوالى او ځليخش غخوااو ،کخر خو چخې لخه اخړ اسخمانه کيخشر او
ږلۍ اوري اوانسخان داپخل اوپخردى کميخز کخولى وخي د پښخ ون کخور بخه لکخه يشبيضخاپه دنيخاکې ځلېخږي او خول پښخ انه بخه
دکورې په رڼاکې دونشكوي.
موږ اپ ل ځان او اپله اپلواکى ،اپل پښ يي مو وديت ارومرو ساکو او له سخروماله وربانخشې کېرېخږو ،ملربايخش پخه دې
پو وو چې موږ داپه ه وان ساکلى وو؟ ددې پوښ يې په ځواب کې ه وى چې زمخا پخه نظرکخې ډېخر مهخم مولخومېږي
هغه زموږملي کربيه پښ يي اويونه او پښ ونواله د کر و چې مخوږ پښخ انه يخو او پښخ ونولي لخرو زمخوږ د اپلخواکۍ اولواکيخا
يډ به ارومرو پورکه وي اوپه ازاد هواکې به دازادۍ په وږمه رپېږي ،هو! دا رښ يا اوکټ مټ حقيقت دى کر وچې
ديو قام په نکسي کيکيت او حا ل کې کغير پيښ نشخي د هغخوئ پخه حخا ل کخې اخشاى هخم کغيخر نخه پښخوي ،کر خو خوک
پخپله ځان ا که ونه غورزوي لوى ښ ن ې ې دذلت او انحطاط په کيډو کپروکې نه اچوي زموږ ملي اوپښ يي روح په
دومر لوا او هسکه فضاکې ګرزي چې که موږ ېې پخپله راښک ه نکخړو دهېچخا دلييخشې غشخى نخه ور رسخېږي اونخه دچالخه
کاثيرينشې راځي .وروس ه کردې چې ز دځان په ساکلو کې پښ يي ااالقوکخه پخه اولخه در خه اهميخت قخايلېږم نخو بيخا علخم
اودنن ورځې مخ لف فيون ،ثروت اوبډايي او ځييې نورويان هم ضرورې ګڼم ،که موږ علم او بصخيرت نلخرو الخ

موپخه

سحر اوچل کراپلې اغيزې ينشې راولي او لوبې رابانشې کوي ،که موږ و ه او ثروت نلرو زما نه مو وږى کوي او د نورو
دام ودانې که مورا يټوي ،که موږ فن او کخيي
ال

نلخرو پخپخل يس ځخان اورکخه غخورزو او لخه ځخان سخر دښخميي کخوو ،نخن

دحربي فيونو پخه قخوت داسخمان لخه وريځخو اولخړو کخاراالي اوپخپلخو دښخمانو بانخشې کيخشراوږلۍ وروي ،نخن الخ

دصي وت اوحکمت په مرس ه هغه هوا چې دحيات مهخم عيصخردى دمخرګ الخ ه ګخرزوي او ددښخمن پخه حخق کخې ورځيخې د
زهروکار االي .که وک غوااي چې په دې عصر کې اپل ځان اواپله اپلواکي وساکي هغه بايش دومخر کامخل انسخان
وي چې اپل هر ه ې ې پخپل يس کې وي او د اپل هر مر
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عالج وکړى وي ،پشې وات کې کخه نخور هخېڅ نخه وي

ال

ديو قام دينشې کولولپار بوضې داسې مکروبونه دهغوئ په و ود کې انجکش کوي چې ډېر در ېخې ملخي وييخه

فاسشوي او روح ې ې ودني .نوبرسير په نورو ابرو نن د ازادۍ ساکلو لپار ډاک ري هم يزمه د .
نخخن ځييخخې کسخخان دنخخورو داسخخارت لپخخار اپخخل ځانونخخه ښايسخ ه کخخوي او پخپخخل ښخخکلي وب ور ځيخخې زا واي نوسخخړى بايخخش
هېڅکل ه لکه بلبل دچاپه ښايس ه ګالنو زا باى نلي او په پردي با کې اسير نشي بلکخه اپخل ځخان ،اپخل مليخت ،اپخل
دودونه اپله ناس ه ويا له هرچا ځيخې ښخه وګڼخي اواخود ي ولخري .کر خو چخې يوملخت اپلخې خولې نيملړکيخاوې پخور
نکړي او اپل ځان د بل له اح يا ه ونه دغوري هغه په دنياکې پور اوحقيقي دونشون نشي کولى اوپه هرراز چخې وي
د نورو کرکاثير ينشې راځي.
سړى بايش دې کي که ښه م و ه وي چې انسان چې هر ومر مشني ووى او مشنيت که ورنزدې ووى دى همخاغومر
ېې ډار او وير ورکه ووې او نور دونشي او زيروح ويا ن ېې اپل يس ينشې کړ ي دي او له اپلې اغيزې ينشې ېخې
راوس لي يويې انسان دمشنيت په مرس ه په وحشت بانشې غالخب وخوى اوقخوت ېخې مونخشلى لکخه چخې اوس هخم ددنيخا
م مشن قومونه په وحشيانو اونيم وحشيانو بانشې حکومت او حکمرانخي کخوي نخو کخه خوک غخوااي چخې دنخن ورځخې د
مشني اقوامو کرکاثير ينشې رانشي بايش ارومرو په م شني سيرکې ځان ورسر برابر کخړي او کمخشن کخه پخه سخپکه سخ رګه ونخه
ګوري.
په دنيا کې صل يوطبوي قانون دى او لوى ښ ن هم مونږ پو کړي يو چې دا مځکه د صالحانو ميرا
به وربانشې کسلط لري ،دل ه غر

دى او صالحان

هغه صالحيت دى چې دمځکې دمخ حکمراني پرې کېږي چې داصالحيت داسالم

په اب شاکې په عربو کې پيشا ووى او زموږ پښ يو په مليت اوپښ يولۍ کې اغږل ووى دى.
موږ بايش داصالحيت هې څکله له يسه ونه باسو،او وربانشې ييګ اوسو ،ددې صالحيت لمړى نښه داد چې موږ په حق
او حقيقت ييګ ويايو او مللرکيابه ېې کوو ،هېڅکله به مو زا که اوا او ويخر يرنلخري او دضخرورت پخه واخت کخې بخه
وييې کويول راکه هېڅ ښکاري اوله مرګه بخه نخه ويريخږو ،بلکخه داپلخې اسخالمي او ملخي لواکيخا دسخاکلو دپخار مرګ،ابخشې
دونشون اواپل سوات بولو او ددنيا د هر راز سخ يو اومشکالکو پخه مقابخل کخې بخه لکخه داپخل وطخن لوااوهسخ
هرميشان سر لواى ويايو ،عزم او اقشام به مو ډېر ييګ اوکل

غرونخه پخه

وي.

ايثار اوقرباني به ډېرلوى اف خار ګڼو ،اککاق او اکحاد به مو هې څ وى نشي ارابولى ،پخپل مييځکې به يولخه بلخه مييخه او
محبت ،پيرزوييه او رواداري لرو او داپل مقشس دين او ګران وطن د دښميانو په مقابل کې بخه دسخخ و زاو ااونخش يخو،
دلوى ښ ن په ضويکو مخلوقاکو بانشې به زا سوى لرو ،عشل او انصاا بخه را کخه لخه هخر وخي ښخه ښخكاري ،د بخې نيلخۍ
دونشون به په هې څ وان نه قبلخوو او داپخل مقخشس اوپخاک مقصخش لپخار بخه لخه سخراو مالخه کېرېخږو ،اپخل ځخان او اويد بخه د
اشاى درضا لپار قربانوو اوبې له اشايه به بل هې چاکه سرنه يټوو ،دا ځکه چې داشاى له بڼشګي سخر بلخه بيخشګي نخه
کېږي او نه اشاى پاک په دې بانشې راضي کېږي چې دد بيش دبل چابيشګي وکړي.
هخخو! مخخومن اومسخخلمان بايخخش ارومخخرو حخخر او ازاد وي اوپښ خ ون بايخخش کخخل ازاد اومس خ قل وي نخخو کخخل دې وي زمخخوږ ازادي
اواپلواکي ا وهميشه دې وي پښ واوپښ يواله.
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خوږ ژوند
غر په غر نه ورځي .اوسړى په سړي ورځي  -دهمشغه کګ له کبله چې وګړي ېې يو له بله لري ،سړي که دنورو دونشون
ه نا ه رګيشېږي او راز راز وګړي وييي.
يو ور ز يوداسې سړي کر پېښ ووم چې پوله اوپټى ېې هېڅ نه درلود او په کورکې ېې دمږک لکۍ هم نخه سخپير
کيش .
د اپلې وپې او ورځې په لو او لور کېرولې او دکاله ول ار واى ې ې دومخر نخه و چخې ديخو بخډاى اووخ ه مخن سخړي
دغااې کالي وي.
پشې کاله کې بې له سپوږمۍ بله ډيو نه و او نه چا بې له اپل يس او مړونش بلې سرويږدۍ درلود .
دې سړي په دغه و ر برسير پشې چې اپل زوى( کټورۍ) که يو سشرۍ او يو سخر اخولۍ راواې و کورکخه ېخې هخم
ه غوښه اايس ې و کټوري چې وروس ه له ډېرو وا ونو نوې نزۍ اولۍ مونشلې او نخوې سخشرې ېخې اغوسخ ې د لخه
هلکانو سر په کو وکې ميډې وهي کله چې کاله که راوي او دغوښو کټو په نغري بانشې ووييي په ميډ بيرکه ځي او په
نورو هلکانو زيرى کوي چې موږ نن غوښه پخه کړيش .
هغوئ که ه هم په دغه ور ي ه ډېرې ورځې ېې غوښه په س رګو نه د ليشلې ،اودپښ يو زامخن دي دا ورکخه ښخه نخه
ښکاري چې ددوئ له کاله نه په بل کورکې ښه خه پااخه وخوي وي اونخه دا زغملخى وخي چخې دوئ دې لخه چانخه ښخک ه
او يت وي.
نو هر يو به چا يو ه اوچابل ه ښودل اواپل نلولى به ېې س ايه ،چابه ويلې چې موږ لړمون پوخ کړى و چابه ويلې
چې موږ نن چرګ بانشې کړيخشى داابخرې دوئ پشاسخې اونخش کخولې لکخه چخې لليخاوي او اخوري ېخې ،نخه اشاېږوپخه
اوالوکې ېې دومر اونش نش ه لکه دوئ ېې چې له نوم ااس لو اونش االي.
يوازې کټورى له هلکانو سر دااوږې ابرې نه کوي مورې ې هم له ښځو سخر ناسخ ه د اووايخي :يا وخم چخې دغوښخو
کټو مې ونه سوزي .غوښه او نه سوزي ،ځکه چې کټو کراولې له اوبو ډکه د هغه کرسبا هم نخه وچېخږي اخودا غخوااي
چې نورې ښځې ابرې کړي ،د کټوري پالرچې اپل ګاللى ځوى په ښخو کخاليوکې وييخي ،مخن مخن غوښخې االخي او پخه
کاليوکې نه ځايېږي اوله بلې اواچې داپلې ښځې زاا يکرى او وکي شلي کمخيس کخه ګخوري سخوراو کخور خول ېخې پخه
زا کې ګرزې او چې هر ومر اپلې س رګې يو اوا بله اوا غړوي داسې وک نه وييې چې دد زا پرې وروي
او ه پورکرې وغوااي.
سر لشې چې پشې کاله کې هېڅ نه و او اوښي او د دونشانه اونش پکخې زښخت ډېخر و اولخه بخډايانو ځيخې ددوئ دونخش
ډېر اوږ و ځکه چې دو ميو اوبډايانو زاونه کل هغه ه غوااي چې هېڅکله ېې يس نه ورسېږي.
هو! ددوئ اوښي او زا ښه والى دومر وايا نه وي چ ې په دومر واو واو ابرويس که راوي ،ددوئ س رګې پخه ولخه
نړى هم نه مړېږي دلويو اوو ميوکورو ي ه چې واوکه هم ډې ر اونشور يزونه بيخونش وخوي وي او وريښخمييې خو ې
ورکه لکه بيس ې داسې ښکاري ،ددوئ نرۍ وريجې که هر ومر غواې او غوښخې پکخې ډېخرې وي د نخورو سواسخ
ويو سبو يا وړومبوکه په اونش کې نه رسېږي ،نه پوهې ږم چې داولې؟ نوښه د کخه ښخه

او

يزونخه دنوروپخه مخکخې ايښخي

وي اونش او ددوئ په براه رسيشلى دى او اوښي هم ددوئ په کاله کې د .
نه يوازې دا نه ،روغ يا او واوالۍ هم دوئ که ورکړووى دى ،دوئ هېڅکله لکه بډايان په لوااو وريجو اوکلکخو غوښخو
نه نس اوږي کېږي او نه هغومر دردر ناروغ يا ورکه پېښېږي ،دوئ بې کروو يزونو ،ښايس ه ډېر ډوډۍ اخوالى وخي
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اوکخخه نور خخه نخخه وي دغخخرو پرګخخي ،نانلخخه اومونخخاڼي ،وخخيې او داسخخې نخخور......هم اخخوالى وخخي ځکخخه چخخې دوئ يدپس خ و
اواونشورو يزونو اونش نه دى ليشلي.
نه نه ليشلي ېې دي او په همشغو ځييې ونوکې لکه چې رحمان بابا وايي:
پ يلخخخخخخانو لخخخخخخر اخخخخخخشا ى پخخخخخخه اورکخخخخخخې و رکخخخخخخړ

هغخخخخه عخخخخيش چخخخخې ېخخخخې بلبلخخخخې پخخخخه ګلخخخخزار کخخخخا

ارقخخخخخخه پووخخخخخخوپه ارقخخخخخخه کخخخخخخې دي مونخخخخخخشلي

هغخخخخخه حخخخخخظ چخخخخخې پخخخخخه دنيخخخخخاکې دنيخخخخخا دار کخخخخخا

پاى
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