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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 ستاشان

 
 که زه ښه وکړم ته راسره ښه کوې  که بدو کړم دبدوسز را کوې. 
 که ستا مينه زما په زړه کښې پيداشي په محبت راته ګورې. 

 ږي.ېمهرباني کمکه زه بې مينې شم ستا 
 ږي چې زما په زړه کښې  رحم وي.ېستا د رحمت بارانونه په ما باندې هغه وخت ور
 زه چې هر څه وکړم ته هماغسې راسره کوې.

 .ېر څه راکوېکه څوک په عذاب کړم په عذابوې مې، که ستا په امراو ستاپه نامه چاته څه ورکړم په عوض کښې ډ
 عمل اړه لري او جنت يا دوزخ ته تګ زما د ښه عمل او بد عمل نتيجه ده.زما نيک بختي او بد بختي زما په 

ځانته ونه ګورو ستتالوى شتات تته    زموږ عقل اوفکر همدغه دى موږ چې تاته پخپله آئينه کښې وګورو ستا په باب دغه راز فکر کوو. که موږ 
 وليدى.ې اوستا لويي موږ پوره  نه شېر لوى ېوګورو ته زموږ له خيا ل اوفکر نه ډ

راو چت دى.موږ چې د ځات غوندې خلکو لپاره کالي نيسو او هغه دسرپه سترګونه وينو ېستا ذات او ستا شات زموږ له عقل اوفکرنه ډ
ر واړه  ېې. موږ ډې ږو چې ته مونږ غوندې نهېيا لنډوي يا اوږده. ستا کارونه زموږ په خيا ل او فکرکښې نه راځي او بس همدومره پوه

 ږې.ېېهم اوقياس كښې نه ځافې چې په ېرلوى ېته ډ او او کوچني يو
دا زموږ کاردى چې دښو په مقابل کښې ښه وکړو او دبدو په مقابل کښتې بتد، کته متوږ څتوک وو هتو حاکمتات  متوږ وهتي. کته متوږ د            

 .ږديېرغنم راکوي او زموږ آب و دانه ځمکه بې عوضه نه پرېځمکې په لمن کښې غنم وشيندو او  او به ورکړو  ډ
ې.که ېږو څه چې وغواړو راکوي ېر ه خوږه ميوه او يخ سيورى راکوي. که سوداګرته پيسې ولېپالنه اوروزنه وکړو ډ يکه د يوه نيالګ

 له يوه ماشوم سره مينه وکړو له موږ سره مينه کوي. ستاشات له مخلوق  نه اوچت دى. ستا اراده زموږ  دارادې تابع نه ده.
 ږي. ېيداکستاکړه زموږ له کړو، نه پ

 (١ستا محبت زموږله محبت نه وروسته نه دى )
 

ستلېله  مدرسې نه ا  
 خيا ل له سره لرې کړه! ىاستاد وويل: ځا ت وړوکى وګڼه او د لويوال

ې نته مممتتويا ايتا د    ېت ې وويل کته ستړى ځتات رتغيروګڼي او روخه وختوري، څتوک بته        ېر احترام ېشاګرد حيرات غوندې شو اوپه ډ
 ده اچو ل څه بد کارنه دىا حقيقت په مخ پر

 ښه نه ده.  يته زما په مقصد پوه نه شوې، زه وايم لوي :استاد
ځانته په حقارت کتل ښه کاردى، سړى بايد خپل ځات له هرچانه ټيټ اوښکته وګڼي، که غواړې چتې پته رښتتيا لتوى ستړى شتې پته        

 ماناکښې ځات وړوکى وګڼه اوپه لوى نظر ځانته مه ګوره!
 
 
 ګڼه دپښتۍ دويم مخ.  ۸کا ل، ١٣٣١( کابل مجله . ١) 
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داڅنګه کيداى شي چې سړى يو ځل پوه شي چې لوى يتم او بيتا پخپتل نظرکښتې ځتات کتوچنى ماشتوم کتړي. کته دا کتار           شاګرد:  
 داى. ېېڅ کله نه شي لوېاوحقير ښکاره شي نو بيا ه ىممکن وي او په رښتيا يوه لوى سړي ته ځات وړوک

ى کارونته نته شتي کتولى. ستړى بايتد ځتات لتوى وګڼتي          ږي او لوى لتو ېهغه چې ځانته په درانه نظرنه ګوري، په سپکو کارونو نه شرم
ې ېت اولوى مسوليت قبو ل کتړى. شتاګردته استتاد  يتو څته وويتل او عصتر وزمتانې بتل ستبا ورکتاوه. استتادپه تنتګ شتواو خپتل شتاګرد                 

 (١دشيطات په نامه له مدرسې نه وايست. )

 

 انسان څه غواړي؟ 
شي چې څوک دى  او څه شي ته زيات احتيتا  لتري. کته متوږ دا پوښتتنه لته       کوم انسات او څنګه انساتا دپوښتنې سړى بايد معلوم 

کوم ړانده وکړو  خبره د مخه فيصله ده چې ړوند له خدايه څه غتواړي دوه ستترګې، همدارنګته يتوتږى پته اوبوپستې  ه،ته کتوي،         
 رنځور وايي روغ رورت پا چايي ده او درحت خاوندات نور نور  څه غواړي. 

 يتږ ي،کله داګمات مه کوئ چې ليکونکى دکوم  مريض تپوس کوي ياله کوم وږېې  او اړخونه لري، تاسې هرې ډډېدا پوښتنه ډ
 ږي. ېسره ګړ

نه هغه خوا ځاى لري او دعشا په ليونيو پورې هم څته ارتبتان نته لتري ځکته چتې د        وايجوحداسوا ل له دغسې ضروري اوبد يعي 
 لبلې، سره ګلونه، پتګات او بلې ډيوې غواړي.ږو چې دګلزار بېهغوئ ليلى  معلومه ده او پو ه

رت دعتوى  کتوي او پته انستاني مطتالبو کښتې لتږه        يداپوښتنه  له هغو کسانو څخه ده چې په تن پټ او په نس ماړه دي،  دعقل اوبصت 
راز  جتواب رانته کتړي     چې ټتو ل  يتو  ي ره مطالعه لري. يا  په مميي تعبير له ماکوالتونه معقوالتوته رسېدلي دي، مګر دلته هم  ښايېډ

يوبه وايي زه د ملت او وطن سعادت غواړم. بل به خبره د بشر خير خواهي  ته رسوي او له عصري رياكتار  نته بته كتار اخلتي دغته       
رلږ خلک دي چې دغه راز عتالي شتعوربه لتري، نتوددې  لپتاره چتې       ېراز غټې دعوې  هرڅوک په رښتيا نشي کولى او په دنياکښې ډ

 مخه ونيول شي يوټکى  په خپله پوښتنه کښې زياتوو او وايو. ددغسې لويو دعوو
 ېتې ر شوى ېر احتيا  لرېا که له دې حده تېرې پسېا که نوم او شهرت، عزت او اعتبار ته ډېته د خپل  ځات لپاره  څه غواړېا  ډ

پته   ېېت ولټوې هغته خونتد چتې دنيتا دار     د حقيقت رڼااو غواړې چې دعالم له شور وشره  ځات ليرې کړې  او دعلم  او معرفت په دنياکښې 
   زينت او ارايش خوږو او خوندورو  شيانو کښې  پيداکړىا ،جاه و  جمل

رو ېت ې او څه غواړېا دا وروستۍ دعوه هر څوک نه شي کولى او هر سړى دغسې نه شي کيتداى. لته ډ  ېرښتيا ووايه!  چې ته څوک 
درمبلغ افزاى( ځينې نورال وايي )مرانتات ده کشتش برستربزت(  همدغته راز       ډوډ  غړپو او وچو ماد يونو څخه اورو) تواضع کم کن و

اشخاص دي چې په دنياکښې عموميت اوا کثريت لري يا په بل عبارت وطنونه  ترې ډک دي پته هرځتاى او هتره طبقته کښتې چتې       
بولي. کته تاستې د هتر چتا زړه      ېېږي او دټولو کوښښونو غايه همدغه شى دى، چې ما  ل او دنيا ېګورو په همدغه شي پسې ه،ه ک

ر خلتک چتې پته نيمته شتپه کښتې ختداى تته زار  کتوي           ېت ږي او ډېت رو ستينو کښتې  همدغته تتپش ليتدل ک     ېت ته غوږ ورنژدې کړئ په ډ
ې د ېې همدغه شى وي او په بتخانه او حرم کې همدغه ورکه لټوي. څوک ېنه غواړي. هر زيارت لره چې ځي مراد ېهمدغه څه تر

رلږ کستات دي چتې دمتا ل او دنيتا پته ستيوري کښتې نتوم او شتهرت،          ېې ارلي معشوقه بولي. ډېره غواړي اوڅوک دلبرو دردقې لپا
ښوته سرونه نه نيسي يعنې دنورو تواضع اوپيسې دواړه غواړي اوپه يتوه کمبتوت هتم نته راضتي      اعزت او اعتباره هم لټوي او دچا ګو

ږي.  مګرله پيسوهم زړه نه شي رتبرولى  ېګڼي او په يوازې پيسونه خوشحالږي او دا راز خلک دخپل ځات له تش ماديت نه پورته ېک
 ږي دوئ وايي: لېاوپه تش نوم نه غو

 هغه نه يم چې په ما ل به افتخار کړم 
 يادتش نامه لپاره به هر کارکړم
 ږي.  ېه کې نورو څيزونو ته زړېدوئ ما ل او دولت د راحت اواسايش، عيش وعشرت لپاره غواړي او دافتخار لپاره 

 
 

 ( مخ.  ٣ګڼه دپښتۍ ) ١کا ل ۲ ٣٣٣( کابل مجله،١)
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دا هغه خلک دي چې پته دنياکښتې دوه برختې غتواړى يعنتې لته شتلو زامنتو ستره دنجلتۍ ميترمن هتوس هتم لتري. دوئ پته  تاهره                 

ا ورتشت ستره متا ل او دولتت ګتډ او مخلتون غتواړي،        نت وايي)آدمى فربه شتودازرا ه ګتو ( مګتر دنتو  فکتر هتم تتل ورستره وي او          
ږي اولته هتر   ېر خلتک را ټتول  ېت ږي. ددوئ شتاوخوا ډ ېت اميتاب  وي او دمهتارت خاونتدات بلتل ک    همدغه راز خلک په دنيتا کښتې اکثترا  ک   

چاسره  سر خوځتوي، ددوئ پته مجلتس کښتې ختواږه اوتتروه شتيات، کتتاب او کبتاب داخترت فکرونته او دنيتا نعمتونته هرڅته وي او               
ږي اونته وي خبرچتې متونږ څتومره     ېروي، مګرهغوئ په ځات نه پتوه ېهرډول خلک ورته راځي، دداسې کسانو مستخدمين زښت ډ

خدمت کوو او له څه راز تسخير الندې راغلي يو.  همدغه طبقه ده چې دجهتات ګتډې وډې ښته اوبتد ددوئ الس کښتې دي اوڅته       
 وليات او وريات وي او ددنيا  اهري متصرفين ورته ويلى شو.  چې غواړي هغه کوي. همدوئ دنورخلکو

وغړوو چې له دې دوه رنشونه  هغه خوا هم څوک شته چې دريم رنف وباله شتي کته يتها نتو     رشو او سترګې ېله دې کسانو نه چې ت
ې نه ويني. دا راز ېر پورته دي، مګر له عمومي نظره لويدلي او هرڅوک ېخې لږ کسات وينو چې هغه له دې سطحې نه ډېر لږ او بېډ

ږي، ېر کړي دي. په  اهره په دې نړ  کښې اوسېې هېخلک هماغه کسات دي چې يو ه علمي فکرکښې  ډوب تللي  او نور هر څه 
ږي اوڅه چې نورخلتک  ېږو دوئ نه خبرېږو، ياخپه کېږي. په هغو شيانو چې مونږ خوشحالېرېې په بل عالم کښې تېمګر شپې ورځې 

د شتوق و ذوق پته    ې نه غواړي. دغه راز فلسشيانه ياشاعرانه مزا  چې په چاکښې پيداشي هغه بيالته دې عالمته  ېې ا رزو لري  دوئ ې
دلو ېږي. هغه ددې عالم په بدبختيو او غمونو خاړي مګر دخپلو اوښکو اجرله دوئ نه نه غواړي. د هغه ټول کوښښ دپوهېلحاظ بېل

لپاره وي او پوهه پخپله يو داسې حقيقت ګڼتي  چتې نتور ټتول خواهشتات او لذتونته  مغلوبتوي.  څتوک چتې دغته ذوق او دا تصتور            
د لوړوالي او ټيټوالي  معيارنه ګڼي.  دغه بډايي يتا دنيتوي غزتونته او عبتارات چتې       ىڅ شېبيا په دنيا کښې بل هرښتيا پيداکړي هغه 

څ قدراو قيمت نه لري او نه په دغسې شيانو کښې  له چاستره  رقابتت اوحستادت    ېنور ورته  دتعظيم سرونه ټيټوي دده په نظر کښې ه
و معرفت چې دلوى خداى يوه لويه عطيه ده او له قرآني هداياتونه رڼا اخلي ددنيا په ،کله خپله پوهه اېپيدا کوي. دا راز کسات ه

قليله متاع او لږو پيسونه خرڅوي، ځکه چې له دغسې زيانمن تجارت  څخه خداى هم انسات منتع کتړى دى. علتم اوپوهته دانستات      
وي او خپلته بينتايي خرڅتوي ړانتده  دي     ې لوى  عيت دى.  هغه کسات چې دې تجارت ته زړه ښه کېهغه شوق دى چې خرڅول 
ږي. يو پتنګ هې،کله يوه بله ډيوه ددنيا په ما ل نه پلوري  ځکه چې پته ده تتوره شتپه راځتي او پته تتورتم       ېاو دبينايي په قدرنه پوه

 څ وخت هغه کيف ددنيا په سروګلو کښې نه شي پيداکولى.ېکې خوند نه شي کولى او ه
ې دانسات ارلي اوحقيقي فايده ما ل دى اوځينې نور ورستره جتاه وجتمل هتم ملګترى کتوي،       ر کسات په دې عقيده دي چېاوس ډ

 دوئ وايي نورټول شيات دهمدغې غايې پټ او ښکاره وسايل دي چې دهمدغه مقصد لپاره انسات  استخداموي. 
 ندې به استناد کوي. څوک چې دا وايي ښايي چې هغه به خپلې آئنې ته ګوري او دعامو وګړو په رو  اوخوى او مزا  با

نو راشئ چې دانسات په فطرت او طبيعت کښې مطالعه پيل کړو او وګورو چې انسات څتوک دى او څته غتواړيا داختو څرګنتده ده      
چې دما ل حب او دتملک مينه دده په غرايزو کښې داخله ده، په خپل خوند اوحيتات کښتې دغته شتي تته احتيتا  اوضترورت لتري.         

څ دود پورتته نته شتي.    ېې هت ېت رې کړي او له نغتري نته   ېولى چې په تشو نندارو يا تصوراتو شپې ورځې ت،کله داسې نه شي کېدى ه
اوت کښتې نتور شتيونه قتوي تتا يرلري او      قهم انکار نه شتو کتولى چتې دده پته غتم او خوشتحالي، ستعادت اوشت         ت نهمګر له دې حقيق

ږدئ يوازې دپښتنو خوندوت تحليتل کتړئ چتې دوئ د    ېته پريوازې مال دى نه شي قانع کولى. د نورو ملتو حا ل احوال يوې خوا
دنيا ما ل ته په څه نظرګوري اوڅه راز تعبيرات ورځنې کوي. زه دلته يوازې دخوشحا ل خټتک يتا حميتد اونتورو پښتتنو شتاعرانو پته        

لکتې هغته پښتتانه راښتيم     ږي بېليبيتونو استناد نه کوم چې هغوئ ما ل اوسرله پښتني پټ څخه قربانوى او يوه معنوي حقيقتت تته قتا   
ې الس ته راولي، مګر د ننګ وغيرت په ځاى کښې دخپل ېرو خواريو ېپه هلوځلو او ډ ،چې په دنيا پسې شپه او ورځ سرګردانه دي

ږي، نو لږ څه ښار اوبازار ته و اوزئ او دملت په طبيعت کښې ننوزئ يوازې ددوئ ېڅ ورته نه  پاته کېعمرټوله خواري بربادوي اوه
ې وګتورئ چتې دوئ څته غتواړي اوڅته      ېت سرګرداني  په نظرکښې مه نيسئ بلکتې دسرښتندلو اومتا ل قربتانو لوپته وختت کښتې         ددنيا

 ې حاضروي. ېکويا يوه وړه طعنه يايو شاباس  اوافرين په دوئ څومره ا رلري اوڅه راز ايثار اوقربانۍ ته 
رخلک شته چتې  ېا ايمات نه دى راوړى اوارلي غايه نه ده. ډنو داکثريت او عموميت په لحاظ هم ويلى شوچې خلکوپه ما ل اودني

، دپښتوت او پښتونولۍ  پته مشهتوم کښتې     يره بولېرى او دهندو ږه مزنه اخلي. ما ل اودنيا دالس خېله خوار  خرنده ساتي اوله کبر
ژنتي او  ېاهميت په نورو حقتايقو پ نور شيونه داخل ګڼي او هغه بډايات چې يوازې پيسې  لري په نورو نومو يادوي، دانسات شرف او 
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ې ته ورسوي.  دغسې چې يومسلمات په خپل مخکې يوه ېږي چې دما ل په قربانۍ خپل ځات هغې ارلي غاېيوشتمن  سړى مجبور
قبله اوکعبه لري چې دما ل په زاد وراحله ځات رسوي  اوهغه دخپل سير اوسشر غايه ګڼي هرملت  پخپله ذهني او معنوي دنياکښتې  

رو ممتالکو اوملتتو کښتې    ېت ږي. پته ډ ېت ې ګڼتل ک ېغتا و سي او دمتا ل پيتداکولو علتت    ېلوړ غايه لري چې دما ل توښه ورته ضرور ا هم يوه
ږدي مګرخپله يوه نظريه او مشکوره چې ښايي هېڅ مادي منتافع بته پکتې نته     ېرکسات خپل لوړ منصبونه او لوړ  مراتب پرېګورو چې ډ
 ږدي.ېوي نه پر

ږو او ېت رېنته ت  عمتر   و ې کوو او مختلف طبقات په نظر کښتې نيستو  يعنتې لته زيتد     ېرو چې په انساني نړ  کښې روفکېوروسته تردغسې ډ
ږو چې انسات څه غواړي او څه غايه لريا که په يوه ملت کښتې دغته غايته درک شتي او ديتوې عميقتې       ېبشري مشهوم ته ګورو  حيران

ويښتو لتو کښتې ښته کتارو ځنتې اخيستتل         شي نتو د هغته ملتت پته نهوتت او      ښه تعين سر مطالعې په ا رکښې دغه نشسي اوروحي راز او
ردختل  ېژندل ديوه ملتت دپوهتانو او رهبرانوارتلي و يشته ده چتې پته اجتمتاعي حيتات کښتې ختورا ډ          ېږي او همدغه راز نبض  پېک

ې پتوهې استتشاده   ږي هغه بايد په دې پوه شي چې دغته ملتت څته غتواړيا او لته همتد      ېاوتا ير لري. څوک چې ديوه ملت شايا ک
 ( ١وکړي.)

 
 

 کارونه 
 

ږي او داسې مثا ل لري لکه چې ېې ګرانېې لټوي معناېځينې کلمات شته چې که سړى ورځنې په نورو کلماتو تعبيرکوي او حقيقت 
ى سړى دالس غوټه په خوله خمروي ياله رڼا نه تيارې ته ځي، داځکه چې دبشر پوهه اومعرفت بې دالشا و دزده کړې څه بتل شت  

ږي او دهغو کلماتو تعبير چې لوى او واړه، ېنه دى نو که انسات په الشا و اوکلماتو قانع نه شي يو اسانه او عام فهمه مشهوم هم مشکل
 هم څه اسانه کارنه دى.  يې په ورځ کښې له سلو ځلو نه زيات وايېپوه او ناپوه 

پټوو او دبني استرائيلو   ې معناېعل اوعمل سره وکړو په لوى الس ې په فېکارهم له همدغسې کلماتو څخه يوه کلمه ده چې که تعبير
 ږي.ېغوا ورځنې جوړ

ې کتاريګر نته   ېت وهلى سړى خوشپه او ورځ په حرکت کښتې وي مګتر څتوک     که ووايو کار دغړو او الس وپښو حرکت دى نويو ګوځنډ
ګڼي، مګر ځينې کستات يتوه ځتاى تته څته      رخلک دي چې خوشحا ل ګرځيدل کار نه ګڼي او خبرې هم دکار جانب مقابل ېبولي. ډ

دل اوکتل که څه ېهلته کارلرم. يوسړى ځاى په ځاى والړوي او  ديو شي حشا ت او مراقبت کوي مګر دغه در يخبرې وړي او واي
 څ حرکت به پکې رانه شي کارباله شي.ېهم ه

ربتې فايتدې   ېږي او ډېت ژنتدل ګران ېفايتدې پ که ووايود انسات هغه عمل او حرکت دى چتې ديتوې فايتدې لپتاره وي دلتته لته کارنته د       
 کارونه چې خلک کاربولې دکار له تعريشه اوزي.

که کار ته په لغوي او ررفي عينکو وګورو، نوځينې ررفي او ګرامتري افعتا  ل دکرکتارد فعتل پته معنتاوي، شتته چتې دانستات قصتد او           
ې په کار کښې نه حسابوي بلکې ځينې افعتا ل ال  ې دل چې څوکېدل، مړه کېدل، رنځورېاراده په کښې هېڅ دخل نه لري لکه لو

 دل اوداسې نور.ېېپاڼو رخېدل، دبوټو لو دل دېمات  څ ربط او تعلا نه لري، لکه د کاڼوېخې په انسات پورې هېب
شتو،   ږو چې تصورته هم کار ووايو اوپته يوخيتالي وجتود ورتته قابتل     ېکه ځينې فکري او دماغي کارونه په نظرکښې ونيسو نوبيا مجبور

 چې دحاد ې او واقعې له دايرې نه هم کار خار  وبولو.
ږدو او کارته به داجتماعي مشاد او مصتلحت پته ستترګه وګتورو چتې کارڅته شتى دىا        ېدالغوي بحث او تحقيا به په همدغه ځاى پر

 داچې خلک وايي فمنکى دکارسړى دى يا دملت، جامعې او مملکت لپاره ښه کار کوي څه معناا
ر افعتتا ل لکتته ختتوب وخنتتدا، څښتتل او ختتوړل دکارلتته مشهومتته اوزي اويتتوازې   ېتتاظ  نوکتتار يوبتتل راز مشهتتوم پيتتداکوي اوډپتته دې لحتت

زه لتري. کته يوستړى يتوې کتوي، يوبتل هتم قلتم را اخلتي          ېت ږي چې په اجتماعي نظام کښې پوره دختل اواغ ېهمدغه افعا ل پاتې ک
 ږي.ېبهبود دپاره فکرکوي  هريو کارکوي اودکار سړي بلل کاخبارته مقاله ليکي هغه بل ناست وي داجتماعي چارو د

 مخونه. ١١- ٧ګڼه،  ١کا ل،  ١٣٣٣( کابل مجله، ١)
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رنته  ېږي، غتړي بته پکتې ډ   ېېهو! داټول کارونه  دي، مګر دټولو اهميت يوراز نه دى ځينې کارونه به وي چې خولې په کښې نته تتو  
ه تشاوت لري  دانسانانو روي، دغسې دنياکښې  سره او سپين، جوار اوغنم، خرمهرى او نعلونېډ ېږي مګر قدر اوقيمت به يېستړې ک

 کارونه هم جګ اوټيټ قيمتونه لري او ټولې چارې يوله بله برابرې نه دي.
ې کولى ېږي له پنډونو چلولو او کاڼو ماتولو نه زيات اهميت لري، کوم کارچې هرڅوک ېهغه کارونه چې پوهه اوفکرپه کښې خرڅ

 ږي.ې،کله نه برابرېره موده تعليم غواړي هېشي او هغه کارچې ډ
دکارونو دقيمت دپاره دوه ارلي معياره موجوددي، يوضرورت او احتيا  بل دکار کوونکو ندرت او لږوالى. ضرورت او احتيتا  پته   

ې نه وي پيداکړى هغوئ علتم و  ېيوه ملک کښې فرق کوي. کوم خلک چې له علم اومعنا سره ښه  نه وي اشناشوي او عرفاني ذوق 
ر قدرنه شي پيداکولى.  هغه جوامع چې د آرت ېپوره نه حس  کوي او عرفاني رجا ل په کښې ډمعرفت ته خپل ضرورت او احتيا  

 عت په قيمت نه وي پوه شوي هلته دنشيسو رنا يعو خاوندات له نورونه څه زيات امتياز نه لري. رنو
ږى. ېت حتيا  ورته نه ليدل کپه يوه محيط کښې چې هرڅوک په مادياتو افتخار کوي هلته دفوليت خاوندات حقير وي، ځکه چې ا

که څه هم انسات په هروخت کښې ورته احتيا  لري نو که دضرورت اواحتيا  په ځاى دضرورت او احتيتا  احستاس او ليتدل معيتار     
څ تا ير نه لري، په ځينو ځايوکښې چې خلک ديوه مکتب معلم تته خپتل ضترورت    ېکړو بهتره به وي ځکه چې بې احساسه احتيا  ه

ږي چې علم او پوهې  ته شديد ضرورت موجوددى هغوئ تعليم او ښتوونه کتوم قيمتتې اومهتم     ېويني او په دې نه پوه او احتيا  نه
 ې نه حسابوي.ېکارنه ګڼي او په ارلي کارونو کښې 

سړى چې ديوه مملکت علمي، ادبي، اداري او علمي کارونه په نظرکښې ونيسي اود هر کار په قيمت او اهيمت کښې غتور وکتړي   
رقتدر لتري   ېږي او کوم فرعي دي. اداره مهمه ده کته علتما ادب ډ  ېږي چې په محيط کښې کوم ډول کارونه ارلي ګڼل کېپوه هغه

ې ېکه رنعت و حرفت.ا نو په دغو چاروکښې چې هر کار مهم او قيمتي وي هلته اداري کارونه په نوروچارو فوقيت لري او اهيمت 
يات اهميت لري چتې پته كتور كښتې     زه غرونو کښې د رمو اداره كوي له هغه چا نه هم زيات وي، له همدې المله هغه څوک چې پ

مېږې او رمې ساتي. په کوم محيط کښے چې خلک دکامل تهذيب اورحيح تربيت خاوندات وي هلته ديوې قوي ارادې خاوند ته 
کښتې اداره خپتل قيمتت کمتوي او     دومره احتيا  نه وي لکه په غير مدني اقواموکښې وي.  همدغه سبب دى چې په علمي دوايرو

 علمي اقتدارزيات اهميت پيداکوي.
تعقل غالب وي هلته ادب له علم نه زيات اهميت لري او ادبي په همدغه شات په کومو هيوادونو کښې چې ادب په علم او احساس 

قيمتت لتري پته يتوه بتاغ کښتې       ني، يعنتې لکته چتې پته يتوه مکتتب اومدرسته کښتې ديتوه عتالم او معلتم وينتا             ېرجا ل له علمتا  نته برکښت   
ږي، څتومره چتې پته يتوه ستينداو دريتاب کښتې موجونته او         ېت ټېږي اوټېدبلبلونارې قدر لري او د محل  ومحتيط پته لحتاظ کارونته لتوړ     

 (١ږى. )ېطوفانونه زيات وي هغومره دکښتۍ اوکښتيبات اهميت زيات وي مګر په وچه ځمکه کښې ورته هغه قدرنه پاته ک
 

 وده اوتکامل
 جانه! هغه وخت چې زه نه وم ته وې، مګر دچاپمر اوبابا نه وې. بابه

و خواراټتول شتوو، خلتک وايتي چتې بتې اوالده  هتم څتوک پتمر           شتا  ستتا  هو، ته هماغه وخت بابتا او داداشتوې چتې متوږ راغلتو او     
 ږي.ېکيداى نه شي اونه څو ک بې لمسيانو بابا ک

ر محتتا  دى.  هغته وختت چتې تتا كتور او       ېت نه لري او مشرهم کشرته زښتت ډ  ناڅ ماېرښتيا چې په اجتماعي دنيا کښې يوازې توب ه
 ې، ته په هغه وخت کښې يوزړى وې، مګر نن سمسورباغ شوې او ېکډه، زامن اولمسيات نه درلودل ته دغه څوک نه وې چې نن 

 خوندورې خوږې ميوې لرې.
 
 
 
 

 كال ۲۱۱۱د كا بل مجله 

 
 

 ل كا۲۱۱۱دکابل مجله 
 
 
 
 
 
 کا ل   (０)
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زار کښې  دخوندانه شور او غوغا پيداشوه، مګر پخوا لکه يو مړجسد په خاورو کښتې پتروت ختورا    ته اوس دبلبلو کور شوې او ستاپه ګل
 کوچنى وې.

څنګه چې پخوا له مانه ته پمر او بابا نه وې، دغسې دکوچنيتوب په وخت کښې ځلمتى او د نطشته تتوب پته وختت کښتې خونتدى نته         
 بلل کيدې. 

ږي. تته بيتا   ېت څ برګ وبارنته پاتته ک  ېهم تا ته څوک ونه نه وايي اوستا په حيات کښې  هکه دغه څانګې اوشاخونه له تانه لري شي، بيا 
ږي. په رښتيا چې ستا خوند  په موږ بانتدې دى  ېدپسرلي له فوانه څه برخه نه لرې اونه دهوامرغات دغسې سرپرېکړو ونو ته راښکته ک

ه كتوم  نت  ګي  اوحيات نه شو ساتلى، که کله زه ستا د مهربانۍ شكرې له تانه خپله تازب اوبې له موږ نه خوند نه شې کولى لکه چې موږ
 څ راز نه شم بېلېدلى.ېڅ بېلتوت نه لرم او په هېاو ځات بيل ګڼم دا به زما لويه نا پوهي وي ځكه چې زه له تا نه  ه

ايست او قدر هتم  ده مګرددې ځمکې ښياو په همدغه خاوروکښې وده کړ غ ټولې ونې له همدغې ځمکې پيداشويددې شينکي با
په همدغو ونو پورې  تړلى دى، که دغه نيالګي دلته نه واى روزل شوي دې وچتو اوستپيرو ختاورو بته داقيمتت نته درلتود، نتوددې         

 ځمکې څه  احسات په دې ونو نه شته، بلکې داځمکه له سوري الندې خوند کوي.
په خپله غټوالي اولويوالي کښتې کوښتښ کتوي، هستې      ووي نکه کومه غټه ونه خپلو څانګو اوښاخونوته د ودې )نشوو نما( قوت ورک

نه چې له کوم بل شي سره احسات کوي. دغته راز مرستته زړه هتم لته نتورو غتړو ستره کتوي مګتر څته احستات نته بتاروي، دې تته بايتد                
ه ځاى ستړي تته   ږي چې دغه ونه دښورې پېدباغ خاوند په دې ښه پوه .دل او لوېېدل د تکامل يې بوليېفياضي ونه وايو بلکې غټ

 (١ې کوي.)ېخوږې ميوې ورکوي ځکه ورته  انبارونه راچلوى او تربيه 
 

 ماشومان 
 مونږ ناست وو، ماشومات زمونږ له څنګه نژدې په لوبو مشغول و. 

ې پته  کله به يو له بله په هسې خبره ونښتل، چيغې به جګې شوې، خړا انګوال به وه، کله به د خندا شور او زوږ دومره  اوچت شو چت 
 ې کړو.ېعذاب به 

 ې ويل.ېې کولې او هرڅه به ېيوه به چې دبل د لوبو شيات ګډوډ کړه هغه به په قهرشو کنځلې به 
 ې شوکارې کړ د هغه پرمخ وينې روانې شوې او له مستۍ نه جنګ جوړشو.ېزموږ پام نه و يو را پاڅېده دبل مخ 

 ږي.ېردى واړه دي نه پوهيمونږويل  خ
دي، مګر دومره واړه نه لکه مونږ چې دلوى خداى په حوور کښې کوچنيات يو، دماشومانو پوهه له مونږ نته لتږه    هو! ماشومات واړه

ږي چتې  ېره لږه ده، زموږ لوبې هم دوړو غوند دي  خندا او خړا  هماغستې ده، ماشتومات پتوه   ېده، مګر زموږ پوهه دهغه په نسبت ډ
 رلوى دى.ېږو، په رښتيا چې مونږ له ماشومانو نه واړه يواو زمونږ خداى ډېپوهدوئ واړه دي، مګر مونږ په خپل کوچنيتوب هم نه 

 (۱ر خوشحاله اوسو، ځکه چې خوشحالي دماشومانو ما ل دى. )ېمونږ بايد ډ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ګڼه،  دپښتنۍ دويم مخ.    ١کال ، ١٣٣١کابل مجله  (۱)مخونه.  ١١ -۲۱ګڼه  ١٣کا ل،  ١٣۱٣( کابل مجله ١)



 

7 

 

 

 

 

 رياکاران 
 ږيېدکاغذ په ګل بلبلې نه ټول

 بې ميوې دى باغ وبڼ درياکار
ر نشلونو ځات ستړى کړي او بې له دې نه چې خلکوته ځات وښتيي پته کښتې يتې دعبتادت ستره       ېکاريوازې هغه نه دى چې په  ډ ريا 
ځينتو نوروکستانو دغولولتو    څ مينه نه وي، هغه څوک چې له خپل کار او و يشې سره  ارلي عمقه نه لري او يوازې دخپتل آمتر يتا    ېه

ښيي داهم ريا کاري ده، خو دومره خبره ده چې هغه له خداى  سره اودى له خلکوستره پته خپتل     شين ټاکو دپاره خپل ځات دکار
ر  کسات شته  چتې پته مجلستونو کښتې لته کارنته شتکايتونه کتوي او ځتات داستې ښتيي  چتې ټتول  کارونته               ېګمات چل اوټګي کوي، ډ
څ نته کتوي، ځينتې  نتور دا راز      ېدغه راز خلک هم اکثرا  راياکاروي او په حقيقت کښتې هت   .والړه ده د د په ښکرهمد  کوي او دنيا 

اشخاص  هم شته هر ځاى  په يو مخصوص وضتعيت چتې يوعتالم درد او تتا ر ورستره ملګتري وي ا جتمتاعي بحثونته  شتروع کتړي او           
او پاکنشسۍ غوره نمونه ده اوبتس.  هرڅتوک ګمتات کتوي چتې       داڅرګندوي  چې يوازې همدى دوطن خواهۍ او و يشه شناسۍ 

مګرخداى ختوخبردى چتې   .ه شيرکه دغسې رحيح اشخاص اوبا حرارته ځلميات زيات شي ټول کارونه به ښه شي اوهرڅه به ترس
کتارات دي او  ژنتي، دا هتم ريتا    ېڅ نه وي اوغيرلته شخصتي اغراضتو او مطتالبو نورڅته نته پ      ېدده په زړه کښې بې دځات له مينې نور ه
 ددې ارل ريا کاري همدغه شى دى. 

ږي نتورهر  ېت په هروخت کښې يوملت اومملکت ځينې شيات ښه ګڼتي اوپته ښته ستترګه ورتته ګتوري. هغته وختت کښتې فوتايل ګڼتل ک           
ې، دا راز فوتايل اوښتېګڼې چتې     ېت څوک چې فوليتونه لري ياورسره عمقه لري جامعه هغو اشخارو ته پته ښته نظتر ګتوري او روزي     

نوله يو خوادغه اشخاص او له بل  .ې نه شي کولىېلږ څه مشکل کارهم دى او هرڅوک  ې  له اشخارو څخه غواړي ارومروېامعه ج
خوادغه ديوې اجتماع ترغيب او خواهش په هغو کسانو کښې چې ددغو فوايلو حارلولو ته فطرتا  اوقلبا  حاضرنه وي دريا کار  او 

ې خوښوي او پته  ېمجبور شي چې ځات په هماغه رنګ جمعيت او ټولنې ته وښيي چې هغوئ  منافقت فکر پيداکړي او ځينې کسات
ر عميتا اود قيتا   ېت اوچلنتد هتم لتري، ځکته  چتې انستات ستره لته ډ         يست ېورته ګوري، داکار تريوې اندازې پورې اسات هتم ا  ه نظرش

ر لتږوي نواکثريتت   ېت فکتر خاونتدات هتم ډ   فکر اهر بين هم دى يوډول سادګي  هم په کښې شته په جمعيتت کښتې ددقيتا ا وعميتا     
 دهغو کسانو وي چې هرچا او هرشي ته له ورا اوله لرې وګوري. 

ر لږ اونادروي، ېژني ډېددې ټولو خبرو په ا رکښې نتيجه داشي چې اشخاص اوهغه کسات چې دعقيدې له مخې اجتماعي فوايل پ
ونيسي دغه راز کستات چتې ميتدات تته راوځتي موقتع ) ځايونته(         رپيداشي او مظاهره کوونکي دمخلصينو ځاىېمګر ريا کارات زښت ډ

ږي او هرڅه  يو نمايشي رورت لري، په  دغسې ځايونو کښې جديت اوفعاليت هتم دا  ېونيسي هلته کارونه په حقيقي ډول نه اجراک
پته مظتاهراتو او   ستي چتې   ېرکتاروکړي يايوکارپته ښته ډول اجراکتړي، بلکتې هغته څتوک جتدي  او فعتا ل ا         ېمعنا نه لري چتې ستړى ډ  

په توره شپه کښې الوزي  او خلک داور د شجرې ګمات پرې کتوي يتوازې    پښتېرياکار  کښې ميړنۍ  وي، داراز کسات چې لکه او
ږي چتې کومته تيتاره خونته رنتا کتړي يتا څتوک         ېت همدمره  رڼا لري  چې خپل ځات خلکو ته وښيي اوبس، يعني هې،کلته داستې نته ک   

 ورځنې خپله ډيوه  ولګوي.
حا ل ترهغه پورې په يومملکت کښتې دوام کتوي چتې دهغتوئ تتوره شتپه سباشتي او اجتمتاعي شتعور  خپلتې ستترګې  ښتې پتوره              دا

 ږي  اوهرچاته ياهر شي ته په آني اوسرسري نظرو نه ګوري.ېوغړوي يعنې خلک لکه هلکات  په تشو خبرو ونه غول
ژنتي او لته  الستو پښتو،     ېژندل شوي سړى غل او کارواني نه پېي پدغه دريا کار  دوره چې په کوم وطن راشي، اوحقايا الښه نه و

ر کار کوي. سړى چې په ځينو ادارو يا الرو او کوڅوکښې ګرځي او په ريا کارانو پسې سترګې غړوي ېدماغ او نورو اعوا  څخه خبه ډ
دي چې په خپلو کوروکښتې لته   رخلک ېسي چې دامرض دمني له ريز   نه هم عام دى. ډېرې  عجيبې  نمونې  ويني او داسې اېډ

خپلو ملګرو اواشنايانو، دوستانو او خپلوانوسره  ددروغوکيسې کوي اوپه دغو کيسو کښې خپل ځات هغتوئ تته داستې ښتکاره کتوي      
چې  دهيواد لوى لوى خلک  ده ته په درنه سترګه ګوري او دى دهغوئ په نظرکښتې يتو مخصتوص مقتام لتري، دغته راز کستات کته         

ږي. ېڅ قدر ورته نه پاتې کېې بيا سمم هم نه عليک کوي او هېاو ځات بل ډول چا ته ښکاره نه کاندي څوک  دغسې خبرې ونکړي
خې بل څتوک وي او  ېسې مګر دپمر په مخ کښې بېرزامن شته چې په الرو او کوڅوکښې له خپلو ملګرو او همزولو سر ه بل ډول اېډ
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رالس  الندې خلک وينو چتې د  ېډ  .ريا خوندت ګرات بلکې غير ممکن دىبل  شات خوى لري، ځکه چې  دپمرپه مخ کښې هم بې 
نتو کته ووايتو چتې انستات       .رمطيع او مخلص ښکاره کوي مګر پسې شا به ورپسې سل خبرې کتوي ېځينو  کسانوپه حوورکښې  ځات ډ

ره ېت ه ځتات بتل راز ښتيي څته ډ    فطرتا  يو ريا کار مخلوق دى چې يوازې له خپل ځات سره  يعنې پته زړه کښتې يتو راز وي مګتر خلکوتت     
مبالغه به نه وي ځکه چې انسات په ارل خلقت کښې داسې  پيداشوى چې هم ځينې ټيټ  خواهشات او حيواني شهوات لري هم 

ژني او دخپلو نقايصو احساس کوي نو دى مجبور دى چې خپتل مصتايب پتټ کتړي او     ېيو شعور خداى ورکړى چې ښه اوبد پرې پ
په دې  دا اجتماعي مخلوق له يوې ټولنې سره خوندوت او معامله لتري نتو بايتد خپتل ځتات ټتولنې تته ښته          ځات بل شات وښيي عموه

معرفي  کړي او په دغسې ځات ښودنه ورځنې ښه  استشاده وکړي. ددغسې ممحظاتو په ا ر کښې سړى ويلى شي چې انسات له ريانه 
ږي او هغه ښه وي سړى  دانشي کولى ېکښې يوشى بدګڼل ک ږي چې په يوه مجلسېښېرځلې داسې پېخې ځات خمص کاندي ډېب

ې وګرځوي، دى خپله عقيده بل راز ښکاره کړي او مخالشت وکړي ډېر ضرر ويني پته دغستې واقعتو    ېچې هغوئ پوه کړي او عقيده 
و ښتكاره  ه خپتل فوتائل او مميتزات ښتودل ا    دسره خپل ځات موافا ښودل دي. دامګر بتده نت   ىکښې خپل مخالشت پټول او چپوال

په يوه ښه رورت وي جائز بلکې ښه مغير کاردى. که يو معلم ياعالم دتعليم او تدريس  په ذريعته خپتل علمتي  اقتتدار او     كه كول هم 
ږي مګر ريتا نته ده.  همدارنګته هغته ملتت      ېلياقت خلکو ته ښيي، دغه راز ا هار اوښودنه که څه هم دلغوي  معنى په لحاظ ريا بلل ک

وښتونکي چې عمم  دغه عالي عشا او مينه دخدمت او ايثار او فدائيت په رڼاکښې خلکوته ښيي دغه راز حقيقتي   خواهات او وطن غ
ږي او زيتات لتري هغته عبتارت دى لته هغومظتاهراتو       ېت تتا  ريابلتل ک  قکومه ريتا چتې  حقي   .رښه  او د تقدير وړ ديېاو واقعي  مظاهرات  ډ

ې په خپلو رحنو کښې کتوي  ېرخلک ېتړل په کښې مقصد وي لکه چې ځينې ډاوځات ښودنې څخه چې دخلکو غولونې اوسترګې 
 او ديوه جمعيت په سترګو کښې خاورې اچوي.

ره برخته  ېت ر بد وايي چې په  خپله په کښې له  هرچانه  ډېرو مجالسو کښې ګورو  چې هماغه کسات خيانت او خيانت کارانو ته ډېپه ډ
ر ېت ربتدبولي چتې پته خپلته يتې ختوري، لته منافقتت نته هتم هماغته څتوک ډ            ېاص ډلري، همدغه راز بډې اورشوت هتم هماغته اشتخ   

ې پته خپلته   ېت ربدګڼي چې دى ېچې هرڅوک هماغه عيب ډ ېږيښېسرټکوي چې په دغه مرض په خپله اخته وي يعنې اکثر داسې پ
 ې نه لري.ېلري او هماغه رشت ستايي او دعوا يې کوي چې دى 

په موضوع کښې څه ليکل رياکاري نه شي او همدغه شى باعث شوى نه وي، له دغستې قتولي   ږم چې دريا ېرېدلته زه هم په ځات  و
رريا کارات ليتدلى شتو  چتې څتوک  پته يتو راز او څتو          ېاولساني ريا کار  نه چې واوړو دعمل په ساحه کښې هم په څو ډوله ريا او ډ

ږي. تاستې بته ځنتې ناراحتته متزدورات ليتدلى وي چتې        ېومڅ پته نه معلېپه بل راز خپل ځات جدي او کارګير ښکاره کوي مګر دکاره
دنګرات سترګوته ګوري او په هماغه شيبه  کارکوي چتې څتوک ورتته ګتوري، دغستې چتې پته دغته طايشته کښتې  دچتا ليدنته او کتتل              

پته ځينتو    لکته چتې  . روخلکو سر ه دکارکولوفکر دومتره نشتته لکته چتې د کارښتودنې ورستره دى      ېتا يرلري په نورو طبقو کښې هم له ډ
ره وګترزي نتو   امواردو کښې ځينې مامورين او کاتبات ټوله ورځ په کيسو او خبرو تيروي مګر په هم هغه وخت کښتې چتې يتو آمرپته اد    

 ې نه ويني او نه ورته ګوري.ېږي هم دې ېخپل سرپه کارباندې دومره ټيټ کړي چې که هغه څو دقيقې دده د ميزپه مخ کښې ودر
ت دادى چې دغه راز آمرات او کار غوښتونکي خپل الس الندې مامورته ګوري چې په کار بوخت دي ددغسې ريا کار  ارلي عل

ږي او دده جتديت  ېرې دميزپه سريو کاتب چا ته شخصي خط يا درخصتۍ  رقعه ليکي هغه هم په کارکښې حستاب ېاو که نها نو که چ
وختت کښتې چانته وي ليتدلى پتټ پتاتې نشتي څتوک          ښيي، مګر که سړى کارګوري چتې شتوى اوکته نتها او دچتا کتارچې دکولتو پته        

ږي  او نه دغسې چمونته کتوي. نتو ددې مترض اساستي  چتاره داده چتې يتوازې حرکتونته  ونته ګتورو            ېدغسې رياکار   ته نه مجبور
دکارکم وکيف ته وګورو ځکه چې څو ک هرڅه  ويني او هرڅه خوښوي خلک هماغه ورښيي اوپه هر څه چې نظتر   او بلکې نتيجې

 ږي هماغه شى ميدات ته راوزي.ېجلب
ې پته  ېت ر نقا يص به وي چې متونږ  ېې متوجه شو، ډېې وشى او علتونو ته ېر امراض ولرو چې بايد اساسي عم  ېمونږ ښايي دغسې ډ

ې کتوي.  ېت  نوروکښې ګورو اوهغه په  حقيقت کښې موږ ته عايد وي. که موږ اوتاسې  اهر بين نشو څوک  ريا کاري نشتي کتولى اونته   
ې  ګورم او بدورته وايم. که څتوک  غتواړي چتې يوستړى      ېپه حقيقت کښې زما د اهربينۍ عکس دى چې په بل کښې كار  ريا  نو

 (١په بل رنګ ونه ويني رنګه عينکې دې له سترګو لري کړي او هرڅه دې په خپلو سترګووګوري. )
 
 مخونه.    ١١ - ٧ګڼه   ١کا ل،  ١٣٣٣( کابل مجله، ١)
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ږدۍېدشپنو ک  
 
ې شين ېې په نښترو او څيړيو پټ هسک غرښکاري ا وبل لورته ېږد  والړه ده. يو لورته ېه په لمن کښې په جګه غونډ  توره کدغر

ږي کتږې وږې  ېږي. دغونډ  په خواکې يو لوى  خوړدى او ستپينې اوبته چتې دغتره لته يتو جتګ ځايته راتتوئ         ېبڼ دسړي ترسترګو ک

 ږي او له ځات سره څه وايي.ېپکې به

ورځ د څتر دپتاره بيتايي، متازيګر متا ل چتې         هې ورغتومي هتر  ېت ې وزې او بل زوى ېڅښتن يوکنډک وزې لري چې يو زوى ږد  ېدک

 ږي.ېاوزې راشي او د ورغومو سترګې پرې و نښلي يو بل ته داسې نارې وهي چې د ميندو ا و بچو مينه ترې له ورايه څرګند

 ږد  سره ونښلوي او خپلې وزې ترې الندې پنډې کړي.ېي،و لونه له کږد  څښتن څه نور پېد ک ېکله کله په ځو ل او اورياو

ږد   دهمتدې وزو لته   ېت و جتوړه شتوېده.  هتو دا ک   مت ږد  چې ددې سړي او د وزو د پاره يوښه سبب دى د همدې وزو له وزغكېدا

ږي او نته د ږلتۍ   ېت ک ږد  کتار ورځنتې نته اخيستتل    ېت ې  دوزو په شاباندې نورې  هم شته چې دکمده خو وزغمو څخه جوړه شوېوزغ

 دګاټو مخه نيولى شي. 

دم چتې دابته يتوه ورځ دهمتدغو وزو پته ښته راشتي.        ېت ې پرې کولى زه په دې نه پوهمغزکوم وخت چې دې سړي د اوزو له شا دا و

ه نت  څ زړه سوى نته لتري، خوداستې   ېو دواړو باندې خپله ښه کوي او په وزو باندې هممابه ويل چې داسړى ددې وزو په پيو او وزغ

ږي، يوازې پتۍ ورځنتې اخلتي او خپتل ښته پترې       ې،کله دخپلو وزو غوښو ته زړه نه کېدده ه رې ښې روزي.ېده دى خپلې وزې  ډ

ې وربانتدې ښته موړشتي. داپتۍ هتم  دى      ېت ږدي  چې بچي ېکوي. پۍ هم ټولې نه ترې اخلي د وزو په غوالنځوکښې دومره  څه پر

چې پۍ هتم دى د وزو پته غتوال نځوکښتې      ييو اسره نه کوي. نوسړى ويمى شوړيانه خوري، دى ترڅو وزې ښې  مړې نه کړي دپ

ې پخپلو زامنو پيايي  يا ورته داسې سړى نيستي  ېر دى چې ياېږي.  دى پخپلو وزو  دومره ذ هېاچوي چې دورغوموښه هم ورسره ک

ږدي.  ېت روي او ليوات دوزو داړلوته نته پر ېه تر زړه سوانده وي چې ټوله شپه په ويښېچې هغه لکه  ليوه  د وزو وينوته تږى نه وي او ډ

ې پته داستې الره بيتايې چتې ګړنګونته او      ېت ې داسې بوټې ونه خوري چې  هغته ورتته ښته نته وي او نته      ېر پام کوي چې وزې ېدى ډ

 پاڼونه وي او دلويدلو ډارپه کښې وي.

ه کتو ل. ديتوه کتام پيتاوړي او پتوه مشترات هتم لته         ې ورستر ېت وګورئ! دوزو خاوند له خپلو وزو ځينې څنګه ښه ګټه کوله او څومره ښه 

خپل کام سره همداسې کوي، نو دغسې زړه سوانده مشرته به ولې سړى خپل ځات نه سپاري، بې لته دغته راز مشترانو ختود يوکتام      

 (۲ږي. )ېليدل ک ىر اړوالېره بيا په دې وخت کښې چې ويښواوپياوړو مشرانو ته ډېرګرات دى په تېخوندوت هم ډ

 
 
 
 مخونه.   ۷– ۶ګڼه  ٣حمل،  ١٣١١( کابل مجله ١)
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 دقضاوت شعور
دلى او تل نور خلک په خپل حا کښې مممت بولي. دوئ هرڅه کولى شتي مګتر پته    ېځينې کسات دي چې په خپله پړه نه شي پوه

څ قصورنه ېپلو کړو هبه ښه ښکاري، دوئ په خپل ځات او په خوا ځات باندې دمممتۍ حکم نشي کولى او خپله ګناه ورته دنورو له 
ږي، لکه چې د دوئ سترګې د ځات  دليدو دپاره نه وي. د دوئ تر ډيوې الندې هميشته تيتاره موجتوده وي    ېويني او داسې معلوم

وات کښې سرښکته کړي او ځانته متوجه ېدوئ چې په خپل ګر .ې ګوريېاو  هغه څه چې بايد په ځات کښې وګوري په جهات کښې 
و اړه شيات په نظرکښتې غتټ ورځتى او پته لړمانته کښتې هتډو کتي         ېره شي ليدالى. مګرچې بل ته متوجه شي ډشي يوه زره مممتي ن

ې ړندې وي، دا راز خلک دانصتاف او عتدالت پته    ېر کمزورى دى او دوجدات سترګې  ېپيداکوي. ددغسې اشخارو انساني شعو ډ
برابر وي. دغسې انسانات چې دخپل عيب او قصور له ليتدلو عتاجزدي    ،کله نهېهسره  ، او دبل آس له خپل ټټويرشوېپوله هم کله نه وي ت

 ږي.ې،کله نه شي کولى او خپل عيب ورته هنر معلومېاودغه توات نه لري چي په خپله سهوه او خپل نقصات اعتراف وکړي دخپل ځات ارمح ه
پتل ښته اوبتد وستنجوي او هغته وختت       دهغه قواوت شعور چې په حيوات کښې نشته او په انسات کښې شته، سړى مجبتوروي چتې خ  

ره ښه منصشي وکړي.  هغه وخت چې انسات د ځات او دبل حتا  ېچې دده معامله د نورو سره پيداشي ځا ت ته تر خځ ونه وهي او ډ
ږدي، د ځات مينه له زړه نه وباسي، د ېږي بايد خود خو اهي او خو د غرضي پرېکښې حکميت کوي او ځانته دقواوت په حا قايل

ر نشي، عدالت او حقانيت له انسات نته همدغته تقاضتا    ېنږدي او له حا څخه تېوپردي فرق ونه کړي، د حا په ستوني پښې کخپل ا
 لري او دقواوت شعور داغواړي چې انسات به له ځانه سترګې نه پټوي او په خپل قصور به اعتراف کوي.

،کله به د چا په حا کښې ګرم او مممت نه وي او نه به د نشس ې،کله کوم بد يا ناوړه کارنه کوي،  هېزه دانه وايم چې څوک به ه
او شيطات په الر درومي ځکه چې زه په دنيا کښې ديوه معصوم انسات انتظار نه لرم او دانسانانو په هيواد کښې پرښتې نه غتواړم زمتا   

شس محاکمه کړى شي اوپه خپله اوت رحيح شعور ولري چې خپل نقويوازې همدغه ده چې انسات يوارمحي احساس او د و رزآ
ږي او پته خپتل ګريتوات کښتې سرښتکته کتوي بايتد خپتل عيبونته خپتل           ېت ګناه اعتراف وکتړي. کلته چتې انستات لته ځانته ستره يتوازې ک        

 ږي.ېنقصانونه وليداى شي او ندامت وکړي.  همدغه پښيماني او ندامت انسات ارمح کوي او پاک خداى پرې خوشحال
رښه ګڼي چې پته حتا اعتتراف کتوي او خپلته پتړه منتي.  هغته څتوک چتې ګنتاه کتوي او ځتات ګناهکارنته               ېډ انسانات هم هغه انسانات

ږي. دانسات اوشيطات فرق همدغه دى ېبولي،  هرڅوک ورته په قهر اونشرت ګوري او د خداى درحم او مهربانۍ مستحا نه ګڼل ک
ه بل د خپلتې سرکشتۍ  او نتافر متانۍ لپتاره داليتل پيتداکوي او        چې يو په خپل قصور او پخپله ګناه اقرار کوي او مغشرت غواړي  هغ

 ځات ګرم نه بولي.
ږي پته خپلته ګنتاه نته قائليتد ل او خپلته پتړه نته         ېدعصيات او بغاوت فرق هم همدغه دى  او هغه شى چې له ګناه نه لوى جرم بلل ک 

 (١منل دي. )
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 بختوره
 ږي.ېې هم خواردى ځکه له خپل عمرنه زياته پخه معلومېداښځه څلويښت کلنه ده، مګر په خواره جامه کښې اوسي او خوارک 

مګرپته همدغته حتا ل     يروي او خپل بچي په هلوځلو، ديوه او بل پته متزدور  ستات   ېه  په خوار  او مزدور  شپې ورځې تبيدا غر
 ې هم توجه شته.ېولى او داوالد تعليم ته ې خپل يو زوى په مکتب کښې اچېکښې 

 ر ه ېر نږدې وو، ځکه چې زه ډېر خبرنه يم که څه هم دواړه ديوه کلي يو او يووخت موکورونه ډېزه ددې ښځې له حاله ډ
ښود. سربيره پردې په مونږکښې داخوى هم شته چې که څوک لږ غوندې ېموده پخوادغه کلي نه ښارته راغلم او دکلي خوندمې پر

 معتبرشي هغه بياد مځکې خلک نه ويني او د خوارو غريب  په حا ل ړوند اوکوڼ شي.
ره حده زيار کاږم چې ېزما په برخه رسيدلې ده.  زه تر ډ يمګربيا هم په وړندو کښې ديوې سترګې خاوند پاچا دى او دغه راز پاچاي
غې  ښځې حا ل راته لږ غوندې معلوم دى او دومره خبتريم  د کونډو  رنډو او خوارو غريب له زړه نه خبرشم، د همدې  له امله د د

 ې خوړلى و.ېر مشر و او  خپل عمرېچې ددې يو ميړه مړشو نو  هماغه کلي کښې د هغه تربره پرې نکاح وتړله چې له دېنه ډ
چتې د زاړه بتوډا لته     دغه بوډا شازلمى اوه کاله پس په حا ورسيده او دابختوره ښځه بيا کونډه شوه. يتوه ځوانته يتا نيمزالتې ښتځه     

 ې بل دى(.ېې ګڼئ او که نها زه خو ورته بختوره وايم )که څه هم ارلي نو م ېقيده خمره شي ستاسو خوښه چې بختوره 
هو بختوره دوهم ځل بياکونډ ه شوله او دغه نيک  بخته يابد بخته کونډه يوه ورځ سرماتې او الس ماتې محلي حکومت تته راغلته    

ږم، خومګر يوه خبره نشم هيرولتى، هغته   ېرېې له نورو برخو تېره اوږده  ده زه ېې کاوه. داکيسه ډېعرض و داداو دخپل  مظلوميت 
 دا چې قاضي راحب له بختورې نه پوښتنه وکړه چې ميړه لرې اوکه نه ا 

 هغې وويل: نه کوڼډه يم ځکه مې خلک سرماتوي.
دې اللى دې ميړه نه دىا  قاضې ريب خو د ماشوم خبره وا نه وريده ې وويل: ولې اېدبختورې شپږکلن زوى هلته والړ او مورته 

ځکه چې دماشومانو شاهدي نه ده قبوله اوپه  همدغه وجه مشرات د کشرانو خبرې نه اوري مګر په ماکښې دومره لتويي نته وه چتې    
شوم او داراته معلومه شتوه چتې د    ږي. ما دماشوم خبره بې څه ونه ګڼله ځکه د حقيقت په لټوت کښېېدماشوم غږمې غوږ ته ونه رس

 بختورې دوهم ميړه  چې مړشونو د هغه تربرونو بختورې ته وويل:
 دپښتنو کونډه، ميړه ښه ده.

ته بايد له دې ځايه بل ځاى ته پته ختوار  او غريبتۍ پستې الړه نته شتي نته چتې تته لته بتل قامته کتوم ميتړه وکتړې او متونږ تته ستپکه                   
 راواړوې.

رته چې يم کونډه به يم،  زما زړه له ميړه نه داسې  تور نه ده چې بل ميړه تته بته   ېکله بل ميړه نه کوم هر چڅ ېبختورې وويل: زه ه
 زړه ښه کړم.

ږدې  چتتې خپلتو بچوتتته نشقته او جامتته پيتداکړم. تربرونتتو داخبتره ونتته منلته او پخپلتته خبتره ټينتتګ وو. اختره کښتتې        ېت تاستې متتا آزاده پر 
 چې اللى زما ميړه دى زه به دده په نامه ناسته يم. وکړ سوورځو په هلک )اللى( غږبختورې د هغوئ په کورنۍ کښې د ل

ښوده. وګورئ! يوه څلويښت کلنه ښځه ېې ازاده  پر ېتربرونه په دې قانع شوه او پوه شو ل چې دا اوس بل ميړه نشي کوالى ځکه 
ې پته همتدې شتات کيتداى شتي      ېت ره ېت ح وتتړي جب هم دلس ورځنې هلک ميرمن کيداى شي.  هغه کونډه چې يو زوړ بوډا پرې نکا

رعمتتر تمفتتې وکتتړي. اوس بختتتوره پتتوره ازادي لتتري او پتته ختتوار   ېچتتې دلستتو ورځتتو هلتتک قبتتول کتتړي او پتته دغتته ډول دخپتتل ت 
مزدور  پسې له ننګرهاره کابل ته هم راتمى شي. ديوې ميړوښې ښځې دپاره دغومره ازادي چې بې له خپتل ميتړه اوبتې د هغته     

 لرې ځايو ته مسافرت کوالى شي دعصري خوند يوه کامله نمونه ده. له اجازې
 (١ې معرفي کوم. )ېپه همدغه وجه زه دغې ښځې ته بختوره وايم او په همدغه نامه 

 
 
 مخونه.  ٣١ - ١١کا ل، لومړ  ګڼه  ١٣٣۰(: کابل مجله ورى. ١) 
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 ځان ساتل
 
 

 يتتتتتتتتتوه ورځتتتتتتتتتې ستتتتتتتتتحر ووې پتتتتتتتتته خنتتتتتتتتتدا کښتتتتتتتتتې    
 

 دنياکښتتتتتتتتتېپتتتتتتتتته  داقتتتتتتتتتانوت متتتتتتتتتدام جتتتتتتتتتاري دى  
 

 ږيېتتتتتتتتتتتت چتتتتتتتتتتتتې ضتتتتتتتتتتتتعيف دزورور خواکښتتتتتتتتتتتتې ورک   
 

 لکتتتته ورکتتتته  چتتتتې ستتتتپوږمۍ شتتتتوه  د لمتتتتر خواکښتتتتې     
 

 
هو! سپوږمۍ چې هروخت دا خپل نيمګړى استقمل له السه ورکړي او دلمر په خواکښې ځاى ونيسي خو خپتل موجوديتت بتايلي    

ږي.  يالکته هغته قتوم چتې د بتل      ېږي او محتوک ېت ښتې ورک او دلمر  په پلوشوکښې ورکه شي. لکه ضعيشات چې د قوي او زورور په خواک
قوم الس الندې وي اود هغوئ دعلم وعرفات په رڼاکښې ددوئ ذات او جمتا ل تترى تتم شتي. )علتم وعرفتات کته څته هتم د بشتريت           

 ې د خپلې خبې په واسطه خپلولى شي(.ېمشترک ما ل دى مګر يوقوم 
 او د قوت په ټکي رڼا اچوو. رته خپلې موضوع ته راګرزوېردابل بحث دى مونږ بېخ

 ږي. ېږي او ترڅو يومړنشي بل نه مړېدا خو طبيعي قانوت دى چې د حيات ماشين بې دضعيشانو له خوږو په بل شي نه چل
اوتنکي وري.....په شنه ګياه چاغ او تيارشي او بيا د يوه قوي جنس لپاره غوړه او خونتدوره متړى جتوړه شتي. بزګتر       وګوره!ورغومي
څ حا دبقا نته لتري. زور   ېږدي. لکه چې ضعيشات په دنياکښې هېل کښت کښې للوت کوي ضعيف بوټي باسي او قوي پرهم چې پخپ

 باندې  درزق حواله ورکوي. يوبرخه  او د درياب کبانو ته په چنجاو قوت تل ليوانو ته په رموکښې 
ظلوميتت نماېنتدګات لکته پستونه او نتوربې وستلې       هو! داد طبيعت کرشمه ده چې له يتوې ختوا داړونکتي ليتوات او لته بلتې ختوا دم        

حيوانات پيداکړى ترڅو چې د ځمکې مخ په وينو سوراو رنګين شتي. نتو ويلتى شتو چتې د ځمکتې متخ د ختونرز  رتحنه او دزور          
 ازميلوميدات دى.

پتاره مستتعده ګترزي. زور    ږي او فوتا هتم د جګتړو او کتار زارد     ېت نېنه يوازې ځمکه نه داسمات لمنې هم کله کله لکه کربمپته وينتو رنګ  
ې چې يا د چا اوښکې تويې کړي اوياې وينې و ېاوقوت تل خپل څښتن ته دضعيشانو وينې لکه آب حيات ښکاره کوي او مجبوروي 

دا  .بهوي ځکه چې دقوت باغ او بڼ بې  له وينو په بل شي وده نکوي نوبايد دقصاب  غولى او دليوه پنجې دواړه په وينو سره وي
وريجې، خوږې ميوې، شودې او داسې نور دانسات متلوت ذوق او هتوس نشتي قتانع کتولى      ،غوښو نورشيات لکه: غنم ځکه چې له

ې ېت رو تحوالتتواو  څتو رازه تغيراتتو بته     ېت نه دمدنيت په مرسته  مړ  جوړوي اوپس له ډېاو نه د ليوانو غذاکيداى شي. نوانسات به تر
 ر ترخولې کوي.ې د خپلو پنجو په فطري زوېخوري او ليوه به 

 ې نه درولودلې.ېنو انسات ته خداى دغوښو خوراک رواکړى دى او ليوه هم چاندى منع کړى که نه دا څيړونکى پنجې به 
ې منلى شي چې زور او قوت دخونتدوت و قايته او د حيتات دبتڼ لپتاره  يوښته پسترلى دى  او دا        ېنو دا څرګنده خبره ده او هرڅوک 

حيات يې دبل له استهمک ځنې محشوظ وساتل شي ځکه چې نباتات هم يوقسم  حيتات او د نشتوې   څ ممکنه نه ده چې دهرچا ېه
 ې دانسات او حيوات دبقا لپاره ضرور دى. نو الزمه ده چې بعوې دبعوو لپاره قربات شي.ېنما  قوت لري  چې استهمک  

ږي. انستانات کته څته هتم لته دې قانونته       ېت قي پتاتې ک ږي او قتوي بتا  ېپه حيواناتو کښې خو طبعا  همدغه قانوت دى چې ضعيشات قربتان 
ې نته ختوري. اګرکته اکثتره     ېت دلى مګرلکه سپي په خپلو مينځو کښتې يوپته بتل ښتکاره ختولې نته لګتوي او غوښتې         ېخې نشي خمرېب

ه دې ره پت ېزدي او داکار يوازې په انسانانو پورې خاص نه دى مګر رحيح انسانات برست ېحيوانات هم د خپلې نوعې دغوښونه پره
ې نه تويوي يوله بله سره مرسته او ملګرتيا هم کوي چې دا خوى دحيتات دستاتلو   ېچې دخپلو  همنو عانو غوښې نه خوري او آبرو

 رضرور دى او همدغسې قوم بايد باقي پاتې شي.ېلپاره ډ
چتې ټتتول   ردي مګتر څته شتى چتې دده د بقتا د ضتترورت دليتل کيتداى شتي هغته دادى         ېتتخيردانستات دفوتليت داليتل ختو زښتت ډ     
ږي، نو هر څو ک چې د ځمکې دآباد  وړ او دکرۀ ارض معمار او آبادوونکى باله شي  ېموجودات د ځمکې حارل اوکښت بلل ک

 هغه حا لري چې بعوې موجودات د خپل بقا دپاره قربات کړي.
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ې متخ پته هتر راز بوټتو اوکوټيتو      نو يوازې انسات دى چې له وچوميرونه شنه باغونه اولوى لوى ښارونه جوړ وى او د  ځمک او دا خو
 ښايسته کوي.

ې ښايستته کتړ دى،بلبتل او    ېې رنتګ وروغتن ورکتړى او دتمتدت پته نقتش ونګتار       ېت هو! دا يوازې دانسات الس دى چې ددنيا بازار ته 
ومتره  ده، زراعتت اوفمحتت ختودده پته توجته د     ته معشوقه پيتدا کړيت  ې لکه شمع با حرارېې  په ګلو خوشحاله کړى او پتنګ ته ېبورا

 ې په شنه اوتنکۍ ګياه ماړه کړي دي.ېې په باغوکښې په هر راز ميوو خوږې کړي او حيوانات ېترقي کړى چې دمرغانو خولې 
طوطيتات دشتنو ونتتو پته سروکښتتې دده شتکريه ادا کتوي، عنتتدليب اوقمتري دده دستتعى او کوشتش  نتا اورتتشت کتوي، چرګتتات دده          

م دده د غلتې لته امبتاره بينوانته ځتي. انستات دى چتې د زراعتت اوفمحتت پته           دسترخوات پوټې ختوري. ميږيتات او نتور حشترات هت     
ره ېر  ځاى ښکاره کوي، کته نته پته ستپ    ېهنداره کښې دکا ل څلور فصلونه د فلمونو په رورت ښيي اودنيا لکه يوه سينما دساعت ت

زمات او مکات دده مرهتوت   پيداکولى شي نوڅ فرق نه لري اونه زمانه بې شپو او ورځو نوررنګونه ېځمکه او وچ ډګر بهار او خزات ه
 ږي.ېدى او مدنيت وعرفات دده دفکري قوت اواستعداد مظاهره بلل ک

ښوي ېره ځمکه وېر احتيا  اوضرورت لري او پخپل زيار او کوښښ مړه او سپېې دنيا ډېښيه! نودغسې يوه شريشه نوعه چې وجود ته 
ږي ايا هغه ته عقل او شريعت دځمکې په پيداوار کښې دومتره حتا نته    ېرسره کاو دومره څه پکى پيداکوي چې دحيواناتو ښه هم و

 ورکوي چې خپل حيات پرې محافظه کړي.
ې يولېوه موړشي او دنورو پسو څيرولتو  ېهغه پسه چې انسات دهغه حيات اداره کړى دى دابه ورته ښه وي چې په غوښو او وينو  ايا

انستتات پتته وجتتود کښتتې تحليتتل شتتي اوديتتوه شتتريف مخلتتوق جزوګتترزيا نودانستتات   او داړلتتو تتته القتتوت پيتتداکړي، او کتته داچتتې د  
ارتتمحي او تعميتتري قتتوت ده تتته پتته حيواناتوکښتتې دتصتترف حتتا ورکتتوي او دده دبتتادار  خغ دنوروپتته غتتاړه ږدي کتته دانتته وي      

ې پته اورهتم کتړوي.    ېت ى ې ال اوم ختوري اود ېت ې خوري، ليتوه  ېږماتوي او غوښې ېنوانسات اوليوه څه فرق نلريا دواړه دپسه ورم
(١) 
 
 

 کټورى 
 

څ نته  ېې هت ېت څ نلري هم څوک  ميلمه کوي. هتو! يتوه ورځ زه يتوه داستې ستړي کتره ميلمته وم چتې پولته اوپټتى           ېهغه څوک چې ه
ې دومره نته و چتې ديتوه بتډاى اوشتته متن ستړي دغتاړې کتالي          ېرولې او دکاله ټول خرڅوړى ېې خپلې شپې تېدرلوده په لو او لور

 هرچا سرويږدى خپل الس و.د پدې کاله کښې بې له سپوږمۍ بله ډيوه نه وه او  پوره کړي.
ې هم څه غوښه راوړې ېدې سړي په دغه ورځ برسيره پدې چې خپل زوى کټورى ته يوه سدر  او يوه سره خولۍ اخستې کورته 

و ستره لتوبې کتوي او داستې مڼتدې      رو وختو نوې خولۍ موندلې او نوې سدر  اغوستې ده له هلکانېوه. کټورى چې وروسته له ډ
رتته ځتي او   ېپه نغتري بانتدې ووينتي پته منتډه ب      وهي لکه چې نور هلکات پلي او دى سپوروي. کله چې کاله ته راشي او دغوښو کټو

ې غوښته پته ستترګو نته     ېت هلکات خبروي. نه! خبروي نه زيرى پرې کوي نورو  هلکانو که څه هم پدغته ورځ ال څته چتې ډري ورځتې     
،کلته دوئ  ېخوپښتانه دي دا ورته ښه نه ښکاري چې ددوئ له کاله نه دبل په کورکښې ښه څه پاخته شتوي وي. هتو! ه    دي ليدلي

يوه يوه به ال ويتل چتې    .لرې او کلمې ښودلې لړموت او چا دانشي زغملى چې بل څوک له دوئ نه پورته او لوړ وي، نو هريوه چا
ږو په خوړلو ېدوئ په داسې خوند کولې لکه چې لګياوي خوري ې. نه خدا مونږ غلمينه  ډوډ  او چرګ پوخ کړى دى. داخبرې

ې هم دښتځو پته ډلته کښتې ناستته ده او      ېکښې ې ال دومره خوندنشته. کټورى يوازې له هلکانو سره دا خوږې  خبرې نه کوي مور 
وبتو ډکته ده هغته ترستبا هتم نته       ځکه چې کټو ترخولې له ا .وايي وئ ! الړه شم چې دغوښو  کټومې ونه سوزي، غوښه خونه سوزي

 ږي خو داغواړي چې نورې ښځې خبرې کړي.ېوچ
ږي، خوله بلې خواچې ئېدکټوري پمرهم چې خپل ګملى زوى په ښو کاليو کښې ويني من من غوښه اخلي اوپه کاليو کښې نه ځا
 وک نشته چې دده زړه پرې دخپلې ښځې زاړه ټيکرى او شکيدلى کميس ته ګوري سوراو تورټول په زړه کښې ګرزي خوداسې څ
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 مخونه.   ۰۰_ ١ګڼه ، ١١کال ،  ١٣١١( کابل مجله ، ١)
 رو لويو او شتمنو کورونو کښې ونه ليدله، ځکه چې ېورشي او څه پور ترې وغواړي سره له دې تراوسه پورې مادغسې خوښي په ډ

وئ خوښي دومره وړيانه ده چې په دومره وړو وړو ږي، ددېې الس نه ور رسې،کله ېدشتمنو او بډايانو زړونه هغه څه غواړي چې ه
څيزونه بتې   رخوندورېې  هم ډېږي، دلويو کورو لوى  الڅه چې وړوته ېخبرو  الس ته راشي، د دوئ سترګې په ټوله نړى هم نه مړ

نورو د  رې وي دېخونده او وريښمينې ټوټې لکه بيستۍ داسې ښکاري، ددوئ نر   وريجې که هر څومره غوړې او غوښې پکې ډ
ړي كت ږم چتې  داولتېا ستپين پ   ېږي. نته پتوه  ېت رتته پتاتې ک  ېتناره له تک سورستکړ ک او شتيدو ستبو يتا شتړومبو  ځنتې پته خونتد کښتې ب         

 چې ددوئ په نګولي کښې پرښتې خوند ږدي  پرښتې  خوالښې دي چې دوئ سره  خو دومره ښه کوي.  يخوواي
ښه چې خوند ددوئ په برخه رسيدلى  .و ددوئ په برخه رسيدلى دىکه ښه څيزونه دنوروپه مخکې ايښي وي خوند خ نه ښه دى

 ره ده نو دوئ نورڅه غواړي. ېاو خوښي هم ددوئ په کورکښې ډ
ږي هم نه چې لکه بډايات په لواړو وريجو اولږ کلکو غوښو نس خوږي شي، دوئ خوبې تروو څيزونتو  ېرناروغه کېدوئ خو دومره ډ

ورڅه ونه مومي دغره شنې، موماڼې نانګه، پرګي اونورهم ختوړلى شتي ځکته چتې دوئ ال     ره ډوډ   خوړلى شي اوکه نېښايسته ډ
،کلته نته هيتروي نورښته خوالڅته کتوې       ېږي او دچتا ښته ه  ېر خوښېدوئ په لږ  څه ډ .دپستو او خوندورو څيزونو خوندنه دى ليدلى
شتوه، دوئ لته هغولويوستړيو چتې دوئ     ږي ته به سکه وايې  چتې ټولته نتړ  دهمتدوئ     ېدوئ ديوه سړي په تشه خبره دومره خوښ

سره کله کله په خمره ټنده خبرې کوي ککر  هم نه سپموي، و  )وئ( ددوئ ککر  څومره وړيادي ښتيه چتې دوئ پته لتږ څته      
 (١ږي، نوولې څوک له دوئ سره ښه نه کوي. )ېر څه هم نه خوښېږي او بډايات په ډېدومره خوښ

 دشاعر مقام
او داستمات پته ستتورو حکمونته      ېي چې  د دوهۍ په غاړه دسلطانۍ  خوبونه وينت ېددنيا هغه قلندر اى دسوي زړګي  خاوند ه!  ته 
 پښو الندې دى مګر دماغ دې په اسمانو کښې لوبې کوي. لهې چې زړه دې د ښکلو او نازولو ېاو نازونه کوي. ته هغه څوک 
رو شتو سره دې ېکښې خوند کوي ته لکه يو بې پروا پادشاه له ډر لرې دي او ته هروخت په دوه نړيوېهو!  ستازړه او دماغ يوله بله ډ

ږي. دلته څتوک دنستترنو زرپته دوه پيستونه     ېڅ قيمت نه لري، اوپه دې بازار کښې نه چلېنيمګړى  بازارته راغلې مګر ستا شته دلته ه
 ې د ياقوتو مهماني بولي څه بها لري.ېاخلي اونه هغه سرې او ښکې چې شاعر 

 : ېېته رښتيا وا
 کتتتته متتتتې څتتتتوک پتتتته فقېتتتتري شتتتتمېري فقېتتتتريم   

 
 کتتتته متتتتې څتتتتوک پتتتته اميتتتتري شتتتتمېري اميتتتتريم  

 
 

 دکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاملې عقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدې لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته برکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 
 

 ددوهتتتتتتتۍ  پتتتتتتته غتتتتتتتاړه ناستتتتتتتت شتتتتتتتاه جهتتتتتتتات يتتتتتتتم   
 

 
 کيستتتتتتتتت وقتتتتتتتتت مستتتتتتتتتى بتتتتتتتتين   ګتتتتتتتتداى ميکتتتتتتتتده  

 

 
 کتتتتتتتتتتتته نازبرفلتتتتتتتتتتتتک وحکتتتتتتتتتتتتم برستتتتتتتتتتتتتاره کتتتتتتتتتتتتنم  

 

 دمتتتتتتتتتتتتتتتاغ برفلتتتتتتتتتتتتتتتک ود ل بزيرپتتتتتتتتتتتتتتتاى بتتتتتتتتتتتتتتتتات  
 

 ستتتتت ز ستتتتبا چتتتتې متتتتي طلبتتتتى د ل کجتتتتا دمتتتتاغ کجتتتتا 
 

 نقتتتتتتتتتتتتتتد شتتتتتتتتتتتتتتاعر درختتتتتتتتتتتتتتور بتتتتتتتتتتتتتتازار نيستتتتتتتتتتتتتتت   
 

 نتتتتتتتتتتتات بتتتتتتتتتتته ستتتتتتتتتتتيم نستتتتتتتتتتتترت نتتتتتتتتتتتتوات خريتتتتتتتتتتتد 
 

  
 
 
 مخونه.   ٣١_٣١ګڼه  ١کا ل،  ١٣١١( کابل مجله، ١)
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ې څومره به ښه   کته زماستريندې  د نتدافانو  د ډانتډس کتارکولى      ېستا پيغامو نه بيا راغله اوستا دسرو اوښکو مهماني راورسيده ته وا

 وقدر کيدلى.شواى يا دبلبلو د نغم

ر خوند وويله او ستا د رباب خواږه  غږ ته د هوامرغات هم راښکته شوه مګر هغه اوښات چې تته پترې خپتل بتار وړې      ېداسندره تا په ډ
ږم ېت رته دىا زه نته پتو ه  ېژني، تاله مانه پوښتنه کړى چې دشاعر مقام چېږي او بې له وښونه نور څه نه پېددې نغمو په خوند نه پوه

ژنتې چتې تته    ېدې پوښتنه کښې د څه راز جواب آرزو لرېا که غواړې چې خپل مقام دخلکو په نظراو هغه ځتاى کښتې وپ   چې ته په
 په کښې خوند کوې او خلک په کښې په ځايونو او مقامونو جګړې کوي نوراشه !! چې درويې ښيم: 

 ځو. په هغه شپه چې مونږ اوتاسې وويل چې سبا به په ........  بجو.......ځاى ته 
ر وويل چې د مخه ځاى راكړي خو هغه ته..... مدير راحب ېسبا زه او ته راغلو خو هغه دوه نور.......النه وو راغلي موتړوات ته مو ډ

 نوې. ېاو........سرکاتب راحب ويلي   چې سبا مونږ.........ځاى ته ځو دموټر په مخکې به بل څوک نه کښ
نئ مګتر  ېر وويل چې راځې تاسې دمخته کښت  ېومه شوه  چې زمونږ ملګري وو، دوئ موږ ته ډهغوئ هم څه شيبه وروسته راغله او معل

 موږ ته موتړوات په کوزسر کښې ځايونه تعين کړي وو. 
مونږ  هغه وخت په دې نه پوهيدو چې برځايونه خداى د برو  خلکو لپاره پيداکړى دى او نه زمونږ په نظرکښې دې خبرې څه معنا 

 به له بله نه په پټه د ځاى په نيولوکښې کوښښونه کوي  يابه موټر وانات په پټه ګوري. درلوده چې يوملګرى
ر شتوه، متوږ هتم يتوه کلتي تته ورستيدو چتې         ېت څه ساعت وروسته د موټر خلک پوره شوه او موټر وخوځيده، دالرې ګردونه په خيتر ت  

 ې هماغه مثا ل درلود.ېو کوز سر نه وه او برسرره کړو.  هلته هم زمونږ دناستې کوټه له موټرنه کمه ېهلته بايد شپه ت
واک  خاونتد خپتل کورتته وبللتو چتې       ره شوه  اوسبا دسيل وتشريح ارلي ځاى ته ورسيدو، د هغه ځاى مشر او دېداشپه هم په خير ت

 ددغه ځاى طبيعي ښايست اوښکلو منا رو مونږ  غوندې څوتنه نورهم رابللي وو او په همدې کورکښې ميلمانه و.
 ژندل.ېې هم له ليرې څه نه څه اشنايې لرله او په نومونو يې يوله بله پېادوه ډلې  که څه هم بيل بيل راز خلک وو خو بيا د

ې هتم يتو   ېت رې  په دنياکښې دروغ ويل روا  نه وي او  اهري خبرې اعتبار ولري نو ويلى شم چې نصب العين  او ايتده ا ل  ېکه چ
وړاندې  ناست  ملګترى د هغته رستمي     ې بولي  په دې کورکښې هم زموږ د موټرېملک سعادت او مشترک و، چې دوطن لوړتيا او د
ې درلود ښايسته ښه نمانځل کيده او هغو نورو هم د خپل اعتبار او معتبر   په اندازه ځايونه ېارتبان په ا رکښې چې له کور به سره 

ژندل هغه له ټولونه وړانتدې ناستت و او غټتو غټتو بالښتتونوته      ېې پېحبات ر راېنيولي و، چا چې لوړو مقاماتو ته زياته الره درلوده اوډ
ې دهغوئ درحبتو خبرې اترې کولې، تابته ويلتې   ېې  هم غټ خلک زيات يادول او هرساعت به ېې اړخ لګولي و . په خبروکښې ې

 هم کومه خبره نه ده کړى. ې  له کوم خواروغريب سره دخداى په جاتېڅ کله ېرشويدى او هېې له همدوئ سره تېچې ټول عمر
ړ  نه ښکته شوو او د بيړ  له نوروملګرو ستره يتو ځتاى    ېزما شاعره  وروره! په دغه شپه  ماته هغه راپه يادشوه چې زه او ته ماښام له ب

ژندلې چتې څتوک دي او څته کتارلريا  مګترد ختات پته حجتره کښتې متو و           ېد خات هجرې ته والړو، مونږ د خپلې بيړ  ملګري نه پ
ر قتدراو عتزت کېتده.  هغته بتل هتم چتې        ېت ې ډېلونګۍ خاوند.د...... ځاى خات، او دخات په حجره کښې  يژندل چې دسور ځنډېپ

 ږو كتم نته و او لته نتورو مميتانو     ېې کيدله او په پنډ توشك ناست و، د مشتي راحب مراعات هم خداېره نمانځه ېو ډ دعمقه دار ميرزا
 ر فرق درلود.ېې ډېنه 

ې دپوزې نسوار کول هر چابه ورته څنګ وڅټ واهه او په ښوښو ېې اغوستى او هر ساعت به ېوداګرچې ببر پوستين هغه بل موړ س
 ې ياداوه.ېنومونو به  

سيدوا  او په کوم ځتاى کښتې ناستت ووا لته متا او تتا نته چتې پوښتتنه وشتوه متونږ څته             ېستابه  هم په يادوي چې زه او  ته هلته څنګه ا
 کارلروا ا وويل چې څوک يواو څه

زه تاته د لوى خداى  په بې نياز  سوګند خورم چې ماستا په معرفي کښې ستا دتحقير اراده نه درلوده او داراته نه وه معلومه چې 
ږي ځکه چې په دې تحقير کښې زه هم درسره ېشاعر به په دې حجره کښې دسازنده معنى لري او موسيقي ته به په سپک نظرکتل ک

 شريک وم.
 رخپه وو.ېاو ته له کلي راووتو او خپل  ځانونه مو د خلکو په نظرکښې وليدل ډ سحرچې زه
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تا ته په همدغه شپه داسوداپيداشوه چې له خپل ذهني اوخيالي اسمانه راښکته شې او  همدغو خلکو غوندې شې مګتر ددې دنيتا   
ې ېتر زيتارې  که له ګړنګه ځات غورځوي پته ډ ږي او ېدا عادت دى چې که سړى د ځات لوړتيا دپاره کوښښ کوي پچه ورته پيچومى ک

 رزاځاى به ونه نيسې. ېهم نه مومي ته به هر څه شې مګر د هغه  م
ژندنه او اشنايي پته کښتې اکستير وي    ېږي او دغټو خلکو پېژند ل کېتاماته وويل په کوم هيوادکښې چې انسات په دبانديني وضعيت پ

 رکړي.ېې ونه ګوري او نه خپل عمرد نشس په تزکيه او تربيه کښې تهلته بايدسړى په معنوي فوايلو اوپټو ښيګڼو  پس
ې ېت رو جذابو پيرايو کښې ونغښت او ودې ويل هغه څوک چې نه يو وږى مړولى شي او نه يو بربنډ پټولى شي،  نته  ېدامطلب تاپه ډ

 يمت ويا ا شي دهغه به څه قدراو څه ق وهل او ټکول له السه پوره وي اونه دچا دلښتې په مخکې سپرکيدى
 هوښيار زړه سواندې ماته ددې دنيا داستوګنې الرې ښودلې اوويلې دې: تالکه يو
ږي او هرڅتوک ورتته پته ښته     ېت ټېټه کړي چې په سلو ځايو او حجرو کښې ورته سرونه ټېږي که څوک يوه داسې سړي ته غاړه ټېڅه ک

 سترګه ګوري.
ره ده ما هم داخبره له تاسره ومنله اوپه  تاپسې روات شوم ېزيانه ډ ټه ترې ګېڅ تاوات نشته او په هر حساب ېپدې تجارت کښې  خو ه

رتته ورستيدما   ېچې نا څا په دشعر جذبته راغلته ا وشتاعرانه تختيم تتو لته تتا نته بيتل کتړم. زه نته يتم خبرچتې كتوم ځتاى  تته والړم او چ                
 خياالت پکې چليدل.دا ه او څ نه و اونه دافکرونېټو خلکو دود او دستور هېږم چې هلته ددې ټېخودومره پوه

دلى او نه ديوه سړي غټوالى په بل کښې حلول کولى شو، دهر چا قدر او قيمتت دنشستي   ېرېڅ انسات دبل په کما ل نه شو تېهلته ه
 ،وک دچا په ښو ګڼلو اوبد کتلو نه بل راز کيده.ېاو ذاتي موجوديت په لحاظ و او ه

حساس او شعور مړشو او لکته يتو ګنهکتار  بنتده  ختدايي محکمتې تته وړانتدې شتوم چتې           زما په زړه کښې ددغسې شهرتو او اعتباراتو ا
ر لغتونته وويتل شتوه او    ېت ستيدله او دنتورو  نتا ويتل لويته ګنتاه وه ځکته زمتا پته اراده  ډ         ېره بتده ا ېت هلته بې له خدايه دبتل چتا بنتدګي ډ   

 ميلمنو قدرت زيات وي.  وپوهدم چې سړى تل دخات په حجره کښې نه اوسږي او نه په هر کورکښې ددغسې
ما ته بې له الشا و  دا وويل  شوه چې دځمکې او اسمانو خاوند بې دانسات له نشستي حقيقتت او اعمتالو نته بتل شتي تته نته ګتوري او          

 (١دحا په حوور کښې دغه باطل رنګونه او اعتبارات نه پاته کږي. )
 

 څنګه ژوند کوو؟؟
پورته شو، په بيړه له کوره راووتتم او لته خپتل     دله اوورپسې متصل د زنځير شرنګهارېهغه ورځ په کورکښې ناست وم چې دروازه وټک

يتتوه دوستتت ستتره مختتامخ شتتوم. وروستتته تريتتوه مختصتتر روغبتتړ څختته معلومتته شتتوه  چتتې دده دزوى واده دى او زه بايتتد خپتتل اشتتنا    
 نه غولوي.ې وېدکاندارته ورسره والړ شم چې ټوکى ورباندې ګرات خرڅ نه کړي او په سودا کښې 

نه وه تمامه  سودا ال دم. په دکات کښې موېددوستانو خبره سړى په ډاګ نشي غورځولى نو بې له کومې بانې اوپلمې ورسره وخوځ
ې له چاسره خپتړې لګتولې   ېر وارخطا معلوميده، له هغه موچې پوښته وکړه پخپل کوروکلي کښې ېکړى چې کټور  راپيداشو او ډ
 ې خاورې باد کړې وې.ېللى و اوپخپل سروې چې دده له السه عرضي ت

. که زه ورستره نته يتم ختدايزده     ير ضرورو چے له وهلو ټکولو نه خمص شي او څوک ورسره ګوټې ماتې نکړېله کټوري سره تګ الډ
 چې څه به ورسره وشي او څومره به زيانمن شي، زه بايتد پته غتم او خوشتحالۍ کښتې لته خپلودوستتانو ستره مرستته وکتړم او ورستره           

ژني او اشنايات پيداکړى دهرچا مخ ور اوړي او هر څوک ورځنې يوځاى اوبل ځاى ته تګ ېې پېوځغلم.  هغه څوک چې پنځه تنه 
 غواړي

څنګه چې مو دده کتار ختمص کړاوبيرتته راوګرزيتدو الره کښتې راتته زلمتې والړو، چتې بايتد ډاکتتر ورتته وګتورم چتې کورتته ورستره                
 ر ضرورت ليدل کيده  ېوګړي، داکار هم بې زما دلحاظ خرڅولونه نه کيده او واسطې ته پکې ډ ې په شاتېعم   ىوالړشي او دزو
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ې ځمکې  ته ونته  ېرګرات خرڅاوه خو زموږ  خبره ېدو او دډاکتر کوټې  ته ورغلو هغه خپل تګ که څه هم ډېرته  وګرزېله ناکامه بيا ب
 هتم نته راضتي کيتدل ختو      پوور چې ګاډ  وانات په سلو و يږم څه پيښ شوېله او راسره روات شو په دغه وخت کښې نه پوهوورځغ

ې ونته ويتل چتې کلتي تته ننوتتو ګتوروچې        ېت څ ېترځايته ورستولو او هت    ېې ې وليدم په هماغه مرو  نرخ يعنې شپږو روپوېچې زه  ښه و
 .وې ېاو ښت ېکورخړپه دميراجات 
.اختر  ئباندې په نتا حقته ګتوتې لګتوئ او بدورتته واي      يخلکوته مو وويل چې خداى دې انصاف درکړي، ولې په يوه سړدکلي کور
. بتد کتاردى  ه خپل خداى ته بته ستبا څته جتواب ورکتوئ، يومستلمات پته ناحقته ځتورول څتومر          ، ه او دقيامت ورځ موپه مخکې دهمسلماني د

 هغوئ وويل مونږ څه وکړوا 
. هغه بله ورځ چې عمقه دار غوښتي  ووهغه ئکاله ننوت چې تاسې به ضروربدپرې وايئ اوګوتې به پرې  لګوګمجات ديو اوبل په 

 چشم پوشي وکړه زه به ورسره ګورم.ې پرده کوئ که چا په تحقيا کښې ېژنم چې بد  سړى دى او تاسې ېې پېهم وويل زه 
ې هم ځينې خبرې وکړې   چې که تاسې پرې بدونه وايئ سبا ېته  نوموږ څه وکړو ګمجات هلته هم خپله خبره پخه کړې وه او موږ

ږي او جرم درباندې راځي. په دغه وخت کښې زه لږ څته دحيتات او خونتد کيتف اوډول تته ملتتف شتوم چتې متوږ          ېورځ  تاسې ته بد
 څنګه خوند کووا 

مو ضرورت پيښ شي نو هم به اشنايات ورولتو او  ا   يوا که کله يوه ډاکترته ورځو  اوعم  ته تر محېاو په خوندوت کښې څه شي ته ډ
 .ږيېته ضرورت ليدل کژندګلو  ېهلته هم اشنايي اوپ يا يوه ځاى ته په ګاډ  کښې ځو که په يوه دکات کښې سودا کوو

پته   يدومره اغيزه لري چې ښه بد کړي او بدښه کاندي  ځکته چتې دوستتي او اشتناي      يامورو کښې هم اشناي  يپه تحقيقاتو او جزاي
پسې لکه باښته لتوړې خورې     ژند ګلو ېاو پ  ۍهمدغه سبب دى چې مو ږ په اشناي ږي. ېخرڅ ټولو حقايقو غلبه لري او دطمپه نرخ

ې ېت چتې څتومره او څنګته خلتک      ل اولياقت شخصيت  او لويوالى په همدغه معيتار ستنجوو   کما يسړه لټوو او سرونه پرې ماتوو ديو 
 کارونه کولى شي.  په  برکت څه ياو داشناي يژنېپ

په هرملک کښتې ښته ده، مګتر پته دې ځتاى کښتې  دکيميتابوټى          ياشناي .يشکې ورپسې زيړى دىپغوښې دهرچا خوښې دي مګر د
 ږي د همدې له امله وايي: ېڅ شي نه کېږي او په هېچرې نه کېه ږي ېدى، کوم کارونه چې دلته په اشنايۍ ک

 ل جاروکومه   ه درمساديار د پار    يار مې هندو زه مسلمات يم 
 .غوښې  يپاره  خوري  دغواييار د يار د
ځتاي نيستي، تته ووايته ! چتې        هندو دمسلمات اومستلمات دهنتدو چمونته کتوي او  نتاحا دحقتو       هرکله چې ديار  اواشنايۍ  لپاره  

 .به څه  څه کارونه کويهشاتو لپاره  ږي، او دهغوئ د خواېکښې له څومره ګناهونوسره اشنا ک يسړى به دبدو خلکو په اشناي
ږي، نه له شريعت  او قانوت ېچې نه په عقل برابر يځينې کسات وي چې له خپلو دوستانو اواشنايانو کله کله داسې کارونه هم غواړ

شتي چتې هتم بته      ىو جګړوکښتې  داستې  ملګتر   ا حقتو دعتوا   سره موافقت لري، په ځينو وختوکښې بايد يواشنا له بل اشنا سره پته نتا  
ستايطو تته هرڅتوک    ودروازو او ستلو کوڅتو ورستره ګترزي ځکته چتې  دغستې وستايلو او          نډې رامنډې وهي او هم به په سلوورسره م
 .ږي چې خپل اکثر کارونه په دغسې وسيلو اجراکړيېاو هرسړى  مجبو ىمتحا   د

چتا الس تته ورشتي او     هتر   د چې په يوه معين نترخ او معتين مقتدار    يټول کارونه اوټول شيات  لکه دنات واى ډوډ  داسې نه د
ې بې د ممامام له اشنايۍ وکړى شي، ځکه چتې زمتوږ   ېڅوک كومې واسطې ته پكې ضرورت نه وي يا لكه د جمعې لمونځ هر 

کته کلته د يتوه ستړى      .نتي حتالتونو موقتوف وي   آ په کيشې وضتعيت او په يوه او بل اړه لري د اشخارو اکثر اجتماعي کارونه چې 
،وک الرې ته ېې هېاړخ راپاڅيدلى وي نو بيا پپه مخکې او اروي مګرکه په چ ي غرونه دسړيو ه نيکوې پېپام و طبيعت ښه ا
او نته   ىکتوي دهمتدې لته املته افتراد هتم پخپلتو کاروکښتې پته ځتات اعتمتاد نشتي کتول              ىاوسړي ته پچته پيچتو مت     ىنشي راوستل

ځ ديوې ورځې لپتاره د يتواو بتل معقتول او نتامعقول      هره ور .دمحض  معقوليت او حقيقت  په ډاډ کوم کارته وړاندې کيدى شي
او پته همدغته مراعتات او    ځايه لحا ونه وکړي دى هم دهرچا لحاظ کتوي  ېمراعاتونه کوي، او ددې لپاره چې بل څوک دده ب

ځکته دضترورت    ږي نوېمعلوم يانديشي او عاقبت سنج رولحاظ كې خپل پيشرفت او خپل نجات هم ګوري همدغه شى ده ته د
كه كله كوم سړى  .ږديېڅ حال كې نه پرېلحاظ او مراعات په همګر  .ې قانونه  او بې الرې کارونه کويخت کښې  هر راز بپه و

له دغسې مراعاتو نو او لحا و نوسره مبارزه  او جګړه شروع کړي خلک ورپسې سل خبرې کوي او په سلو په ښه نيت او پا  فكر 
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نتته ګتتوري او ټولتتو د ،تتوک ورتتته پتته ښتته ستتترګه ېه هتتر چتتا پتته نظرکښتتې  بدايستي،  ې مممتتتوي او دېتتهرڅتتوک   ې،ېې ستتتاېنومتو 
 سترګواغزى شي.

دى  مراعات ولتري او هرڅته چتې هغته ووايتي     ددوست او اشتنا بايد ر دوستات ولري ېاو ډ يې پټ وېکه څوک غواړي چې هرعيب 
ګرات وي او که اسات سړى بايد پکې نه ونه  ،نتې ومني که ديوه دوست خواهش په قانوت برابر وي او که نه، ګناه وي اوکه خياې
 .ارلپاره درمسالونه جاروکړيد ياو  يواي

 ژوېت د الوتلو وزورنته راکتړه چتې متوږ ورو خ     ږه ياېله اسمانه پخه ډوډ  راته ول څ کله په دعاکښې دانه غواړو چې ياېمونږ له خدايه ه
 او دغرو قدربارونه ورباندې ږدو. او معاونت هم غواړو،کښې دغسې مرسته  ومګر ديوه دوست اواشنا څخه په ځينې کارون

چتې   خلکتو تته داوښتيو   و ا لمتن ټنتډه کتړو    ۍره ضترور ايستي چتې ددغستې اشتناي     ېت زموږ په مدني او اجتماعي حيات کښې داخبتره ډ 
څ ېوک او هت ،ت ېږي چتې ه ېت ديوه قانوني  او و يشوي شعور په ا رپه يوه مثبت ډول او مقترر رتورت اجترا ک    مورا رسمي او اجتماعي

 .يا مخالشت  او موافقت پکې تغير نشي پيښولى يڅ راز اشنايېپکې متا ر نشي اوه ىش
يتا پتدې پتوه شتو       نکتړو  روهت باندې رحتم او پته دښتمن ق    که موږ پدې موفا شوو چې دقواوت  او حکمت په وخت کښې پخپل ورور

ودو نه هغه خوا حقتوقي  مستايلوته تجاوزنشتي کتولى بيابته      اموروکښې تا ير لري  او له خپلو  حد ياخمق او  ي  په شخصيچې اشنائ
ل احوالته  بته    پسې ګرځو،  نوڅته بته کتووا  دخپتل دوستت اواشتنا  لته حتا         اونه به په واسطو او وسيلوو ،کله دغسې چمونه نه کوېه

، مګر دهغته  لپتاره بته     يږوبه ورته قرض يا بخشش  پيسې  ل ې کوو، داحتيا   په وخت کښېېځات خبروو، دجوړ اونا جوړ پوښتنه  به 
يتوو او غاښتورو     ،لتور  او نه به له حا او حقيقت سره جنګ او جګړه  کوو، له خپل  ملګري  سره بته پته لتو     ،نه ږوېد درغو  شاهدات ک
 .مګر پردى پولې به ورته نه وهو کښې مرسته کوو

رو سره مرسته کوو مګر په  لم وګناه کښتې بته دچتا    له لوى خداى سره عهد کړى چې په نيکۍ او تقوى کښې به له  نو واحورزموږ ا

  (١ږو. )ېنه ملګري ک

 کورنۍ 
پيداشي، کله پرې ږلى  وشي ميوه يتې  خرابته کتړي اوکلته پترې       يزاړه او ورک شي او بعوې   نو يعوې ونې او بوټاغ کښې بپه ب

ډيرخزانونه پرې  .نه وي ييخبشنې اوکله  ، کله يې پاڼې زيړې،  کلهيسختې سيلې راوالوزي لوى لوى ښا خونه په کښې مات کړ
ونې بدلې شي، ميوې بعوتې ورکتې او بعوتې نتوې پيداشتي ختو د بتاغ          .وي ىپه ځا ىراځي او تيريږي  مګرباغ الهماغه شات ځا

پتورې زړه   ېيتايوې ونت   ينو څوک چې په دغه راز پوهيدلى وي هغه لکه باغوات د باغ خدمت کوي او په يوه بتوټ  .نوم نه ورکيږي
  يزړښت او ځواني لري هر راز طوفانونه او مصبيتونه پرې راځتي، مګرنتوم يتې بتاق     ،کورنۍ  هم همدغه شات بهار او خزات.نه تړي

 .ارليت يې نه بدليږي بد ل شي خو يوي، خلک يې بيخ
نته هتم د    داپښتتا . دپښتنوپه کورنۍ کښې او س هغه پخواني پښتانه يو هتم نشتته ستره لته دې پښتتانه يتاديږي، داځکته چتې          !وګورئ

شتته   ىد دې ونو ميوه که څه هم پخوانى خوند نته لتري اونته پته کښتې  هغته غټتوال        .چې اوس ونې شوي دي ينيلې د هماغه ونو
 ى.مګر نوعيت يې نه دى بد ل شو

  کيږى  هتو!  خوپه ميووکښې يې  هغه مزه نه پاتې ،نورنيالګي پيداکيږي او له هغه څخه نور باغ خاريت دى چې دونو له نيلو  دا د
ساتل ډيرمهارت غواړي، که يو باغ د چا د ودانۍ دسيوري الندې شي هم ميوه يتې بيخونتده  کيتږي، نتو لکته       و خوند دباغ  دميو

 .هم د لمر اوسپوږمۍ رڼا ته ضرورت لري همدرانګه باغ   څنګه چې يوه کورنۍ دعلم وعرفات رڼا ته احتيا  لري
زه نته   ونتو پته  ميووکښتې  مت     ونو دلمر سپوږمۍ تا ير ايستارکړي  هتم د ټيټتو    شي چې له نوروکه  په باغ کښې بعوې ونې دومره جګې 

او لکه هغه کورنۍ چې د بل چا سيوري الندې شي او يا پخپل منځ کښې  يو په بل دومره لوړشي چې طبيعې فيوضات  پاتې کيږي
 حيات ډير نږدې او ټينګ  ياو انسان ياتبرګنده ده چې ننو څي. خوند نه پاتې کيږ ىپکى هغه پخوان ورم يوله بله  منع کړي  هرو
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 ى.ضعيشو چينچيو له السه خرابيږي  همدغه شات دکورنيو او ملتو حا ل هم دداسبت سره لري، څنګه چې غټې غټې ونې نم
   ياوهام  داو  ېهغه کيس چينجي، دا ييو کورنيو سټه له بيخه باسشته چې په سترګو نه ليد ل کيږي او د لو يبعوې داسې چينج

، داسې  کيسې خپله نه پيداکيږي، زورور قومونه يتې  يت خواته يې بياييچې خلک دسعى او عمل له ميدانه راګرزوي ا و دمايوس
 .زويمخه دارتقا اوکاميابى له لوري راګر ئقوموکښې نشروي او د هغو په راز راز وسايلو په ضعيشو

په مترض ګرفتتار شتي او بتې اساسته خيتاالت پکتې ځتاى ونيستي هغته کته څته هتم  پته  تاهر روغ  رمتټ                   ۍو هم پرست کوم قوم چې د
ه چينجنه ونه پکې هيڅ نه وي پاتې، داسې قوم د جدو جهدپه ا ر هيڅ نه وي قايل په هرکارکښې شګوم نيسي او كل معلوميږي مګر

انګولتتل  يد ستتپ ورځوکښتتې ورتتته ستتشر لتتوى خطتتر  ښتتکاري او د چتترګ بتتې وختتته  اذات يتتاهرڅتته دتصتتادف نتيجتته بتتولي، پتته بعوتتې 
څخته غتواړي ، زيتار او کوشتش تته        دوئ تتل خپتل حاجتونته د قبترو  لته متړو او  جنتډو       ي. پيښې  قارد ګڼت   ېدمصبيت پيغام او د بد

وي، ستعيه ورتته شتنډه ونته او       ىشتو   يهي،کله مراجعت نه کوي، نودغسې يو قوم چې جدو جهد ورته حرص او عدم قناعت معرف
سې  اود ېچې هر لورته يې وي بايد لکه خس و خاشاک ځانونه د زمانې شديد طوفات او تند باد  ته وسپار رښکارې ضرو ىبيهوده ش

قتوم دبتدبختۍ پته ميتدات کښتې الس ترزنتې        دا راز افکتار چتې د قتوم د ورکتوالي ستببونه  دي او يتو       .ځمکې له مخ يې ورک کتړي 
ادبياتو کښې او وروسته  د خلکو په ذهنيت کښې ځاى نيسي،  هو!  په شتعر کښتې دا تتا ير شتته چتې يتو        هينوي او ل د هغه قوم پکښ
و دائيت، رهبانت، مستيحيت دتصتوف پته نامته پته      بقتدار لري چې ا هم د خلکو په نظرکښې ښه او ښايسته ښکاره کړي، شعر دا فکر
 .سمم کښې داخل کړيا

 چې انسات هر څه د خپلې سعى په ا رکښې مومي مګر شعروايي:  يخداى پاک واي
 

 هر مقصود  بګوپى  )سعى خودنتوات برد
 کاربى  حواله برايد(  نىخيا ل باشد ک   

 اووايي: يته رابول ۍردى چې خلک انزوا او ګوشه نشينعش
 يرزعنقا  قياس  کاربگ خلا و ز ) ببر
 (تاقافست فوشه نشينات زقاگکه ريت     

 ((جداروکه گذر ګاه عافيت تنگست))
 بيتونه واوري:  هرڅوک چې دالنديني

 (حيف باشد د ل داناکه مشو  باشد   غم دنياى د نى چند خورى باده بخور)
 (ت چه سربلند وچه پستيرواق طاق معش   درچو ت ضروراست رحيل ان  دوبازين ر)

  به هست ونيست مرنجات ضميرو خو  مبا )
 (رانجام هرکما ل که هستکه نيستى است س    

ښه ده د رحمتات بابتا  ختو پته دې       . هغه که دنيا سره هر څومره عمقه او دلچسې  لري  بايد بې عمقې شي اوپه بد نظر ورته وګوري
 کړې ده.  يموضوع کښې د نورو په الرنه دى تللى او دنيا يې په دې شات معرف

 
 چې توښه ده دعقبى(    ) ښه ده ښه ده د ا دنيا

 : ي ده او خلکوته يې داسې درس ورکړىخوشحال خات هم بالعکس دنوروشعرا دسعى اوعمل طرفداري کړ 
 چاو يل چې په درياب کښې ګوهرنشته( ) که غوټې پسې وهې په الس به درشي

 هم تنبلې پدې ډو ل پريکوي او وايي:   حميدنه ا ل حنه يوازى خوش 
 ويى پرقصابانو(خرڅاوه شي لټ غ   ) دهمه بمسرتن آساني ده

چتې استاس يتې عتزم وهمتت ، جدوجهتد،  ستعيه         يدنيا پيتداکړ  ينو دنننيو ادبياتو او ليکوالو کاردى چې خلکو ته يوه داسې ادب 
او هغه کسات چې له ډيرې مودې د هماى د سيوري په انتظار شتل او شتون ناستت د ي راپتاڅوي،  دزيتار او کوشتش       . يواوعمل 

 او په همدغه الربايد بيرته ووزى.  يهو! دا او هام  د ادبياتو له  الرې راغل  .غه او هام ترينه هير کړيد ي، لمن په الس کښې  ورکړ
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 د دې بيت ا ر:
 )مصلحت ديدمن انست که يارات  همه کار

 ياري گيرند( هبگذارند وخم طر    
 بايد په دې راز بيتونو:

 زر د ازاد  بشر ووختو اسمات ته په  
 لشو يې داخيا ل خوشې عبث دى(ته البندپه ز    
 ) خادم(        

دغه شات نوې نغمې که د خلکو غوږو ته ورسيږي خر به انشتاا  دمقصتد الرمونتده کتړي او ور روات      . له دماغونو ووزي او ورک شي 
ه دې شتات  به شتي ادبيتات او ليکتونکي کتولى شتي چتې هماغته دشتمعې ستوزيدل او دفرهتاد اوشتيرينې  نتوم د خلکتو غوږونتو تته پت                

 ورسوي: 
 نو به هله کړې رڼا مينه او کور ته    لکه شمع که ځات  وسيزې په اورته 

 رين وطن په عشا کښې يې نامتورتهيدش  که فرهاد غوندې دې غرونه سوري نه کړ.
 

 ض:عواوس بايد د دې ډو ل بيتونوپه 
 دخولو چې ترنظرشي )په ګلګونه چهره څاڅکي

 مبو طوفات کله(دشبنم په رنګ کښې وينم دګ   
 خلکوته داسې وويل شي.  

 دوطن دګلو باغ به کړې سمسورته(    که ابيارې کړې  ي) په خولو يې دتند
يات په نظرکښې ونيسي او د خلکو رهبري وکړي لکه  څنګه  چتې يتو  دزمتانې نتبض شتناس      رليکونکي بايد ددې وخت ضرو ياوسن 

 شاعر وايي: 
 هره شپه نوى خوبونه نورتعبير(   ل بدليږي ) هره ورځ د زمانې احوا

دنياکښې نوي افکار ځاى ونيسي،  داسې نوې هم نه چې لته محتيط    ي او ادبيهمدغه شات بايد دشعرا نغمې هم بدلې او په شعر 
او امتن ځتاى وښتيي     ته کښيناستل دي او شاعر بايد خپتل کتام تته د    ېڅيد ل  او ناو اله بارانه پ خو سره هيڅ نه تطبيقيږي،  ځکه دا
وي  هستې نته چتې ختزات ورتته پسترلى       ړهتم وخ  ئدشاعر د او يشه ده چې دکام پته غتم وخاړي او  هغتو    .پخپلو دردونو يې خبر کړي

 (١ښکاره کړي ياپه غم کښې ورته سرندې ووهي. )

 فکرونه هم تغيرمومي
نستات هتم ستره لته ډيتر رتشاتو د       ا :غټ او واړه شيات څه چې په دنياکښې دې بعوې ډيتر خر او بعوتې څته متوده وروستته تغيتر متومي       

پيښوي، که سړى د تاريخ تغير ذوق او هرڅه يې تغير کوي او په نوروشيانو کښې هم  ،همدغه تعبير په الرکښې واقع دى، فکر،عقل
 ته مراجعت وکړي او دانسات مختلف  حاالت  او ا ار نظرالندې ونيسي په دې به پوه شي چې انسات هي،کله په پاڼو او موزيم خانو

يوه حا ل نشي قانع کيدلى او هميشه پخپل حا ل کښې تحول او تلوت غواړي، دانسات همدغه تحول غوښتونکى طبيعت چتې پته   
د آباد  اود   دنيا د  او کله پخپل لباس کښې تحو ل پيداکوي يهيڅ حا ل نه قانع کيږي، کله د خپل کاله په نقشه کښې تغير پيښو

 نوانسات طبعا د تجدد خواته مايل دى او هميشه زاړه شيات په نوو بدلوي او يوډو ل تراخره دىانسات دټولو پيشرفتونو لوى سبب 
 
 مخونه.   ٢٣_   ٢٣ګڼه،  ١٣کال،  ١٣١١( کابل مجله، ١)



 

21 

 

 

 

پورې نه پالي، که سړى يوازې دانسات لباس په نظرکښې  ونيسي  او په مختلشو اقسامو يې غوروکړي پوه به شي چې خياطتانو دتتن   
 .وکښې څومره تحوالت  او تغيرات کړي دي او ال کوي ييپه جام

دخيان لياقت پوهه او ښه والى همدغه دى چې هر وخت د خلکو خواهش ته وګوري او هغستې جامته جتوړه کتړى يعنتې دمحتيط        
 .په خوښه کاروکړي  هسې نه چې خلک يو څه غواړي اودى نورڅه کوي

خلك يې غواړي او خوښوي يتې. د انستات   هر وخت داسې کاروکړي چې   دانسات فکرهم لکه دخيان ماشين داسې دى چې بايد
، همدغه شي ته ذکاوت او هوښياري هم ويل کيږي او تشاضاسره تطبيا  کړى شيمحيط له قابليت هم ديته وايي چې خپل فكر او 
 .ديوه سړي دقابليت پوره سند کيدلى شي

له احتياجاتو او دمحيط له مقتوې  سره سم وي  هغه هي،کلته پته   چې د خلکو  ىهرڅوک چې له خپل فکره داسې کارنشي اخيستل
څومره انسانات چتې پته يتوه     . اجتماعى  حيات کښې څه برخه لري هدنيا کښې د خوشحالى خوندوت او ښه زيست نشي کولى او نه پ

څرخونته او مختلشتې    چتې واړه واړه  يټتول  د يتوه لتوى ماشتين پته ډو ل د      ئمملکت کښې اوسيږي او يوملت ورته ويتل کيتږي دو  
پتدې څرخوکښتې کته هرڅترخ لته عمتومي        .پرزې لري چې بايد ټو ل ديو مقصدلپاره حرکتت اوکتاروکړي او خپلته و يشته اجراکتړي     

 .سره سم کارنشي کولى نوهغه بيکاره اوخراب ګڼل کيږي، بلکې نورهم له کاره باسي ېاراد
دى چې سړى خپل افکارله محتيط ستره تطبيتا  کتړى      ىمدغه شنوداهم معلومه شوه چې ښه والى اوهوښياري په حقيقت کتښې ه

هرڅوک چې خپل  افکارله محيط سره نشي تطبيقولى هغه لکته يتو    . سره سم دمشترک مشاد لپاره کاروکړي ېشي اوله عمومي اراد
هي،کله نه ي چې هغه رکې څه کي بيخبره دهقات داسې دى چې دزراعت وخت او موسم ورته نه دى معلوم اوبې وخته پخپل پټ

 .شنه کيږي او تخم هم ضايع کيږي
اوخلکوتته خپتل    ىکارکه څه هم په ارل اوپه خپل وخت کښې ډيرښه کاردى مګر دى ورځنې هيڅ نتيجه نشي اخستل يددې سړ 

 .ليونتو ب ښيي
د  ىکتړ  اوعمومي نظرنه لري يعنې خپل افکاريې له محيط ستره نته وي  تطبيتا    يڅوک چې يوازې د خپل فکرپه محيط کښې ګرز

 و د هر چا په نظرکښې رحيح نه وي.هغه فکرپه هرځاى ا
رنګ يې وي  ييو وخت يو  ريف سړى چې په سره رودکښې اوسيده بازارته روات و  چا ورته وويل چې ماته يوه ټوټه راوړه چې اب

  يبآونتد ورتته وويتل چتې متا ختو      ټوټه يې ورته راوړه او وريې کتړه د ټتوټې خا   ياو ساده وي هغه چې له بازاره راغى نوسره شير چاي
 .ټوټه غوښتې وه او تاسره بخنه ټوټه راوړه   ريف ورته په خنداشو  چې دسره رود او به خو همدغه  شات رنګ لري

کوي يعنې خپتل افکتار يتې لته عتام محتيط ستره نته وي          ېکښې خاپوړ يڅوک چې عمومي نظرنه لري او يوازې د خپل فکر په غول
نيسي، نو هرڅوک که غواړي چې حقيقت ته نه ي او نور ځايو نه په نظرکښې ڼه داوبورنګ ابي رنګ ګتطبيا کړي چې د خپل کال

تته وستعت ورکتړي، دې خبترې  تته بايتد اديبتات او         ورسيږي او افکار يې په هر ځا ى کښې رحيح وګڼل شتي هغته بايتد خپلوافکتارو    
پتل محتيط ستره زيتات فکتري ارتبتان  لتري اوتتل خپتل          ليکونکي زيات ملتشت شتي او ډيتره توجته ورتته وکتړي ځکته چتې دوئ لته خ        

افکارله محيط سره موافا نه وي او څوک ورته خپتل احتيتا  نته حتس کتوي هي،توک        ئنظريات خلکوته وړاندې کوي نو که ددو
س لبتا  ل رعايتت وکتړي يعنتې ښته شتيات پته ښته        هم بايد لکه نورکسبګرد خلکو د ذوق اوډو ئنو دو. يې نه قبلوي او شنډپاتې کيږي

څه  چې ليکي بايد پخواله ليکلو څخه ستترګې ښتې وغتړوي     .کښې خلکو ته وړاندې کړي او دمحيط احتياجات په نظرکښې ونيسي
 (۰.)مرو عمومي روا  پيداکوي  او خلک يې ښه قبلوي واو په خمروسترګو  څه وليکي نو  دده افکار هر

 

 شاعرانه خيال 
 

 .، هيڅ طرف زوږ او زوږ نه ولىکې په مخ رڼا غورزوچپه چپې او قراره قراري وه، سپوږمۍ  د ځم
 .ونه ډک اوغلى روات وبيو خور لښتې په شنه ګياه پټ او پيچلۍ له او
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م داخبتره حتس   هرچا چې داوضعيت ليده ګمات يې کاوه چې دا او به بې  شعوره نه دي، په عزم او اراده کوم طرف ته ځي، ما ه
، دا او بته چتې   يوالړ د يه شنه باغ کښې قدم وهتم بتاغ کښتې هتر راز بتوټ     پڅه ساعت وروسته ګورم چې . کړه او ورپسې روات شوم

راغلې وې ددې باغ په شنو پاڼو، خوږو ميتوو، ښايستته ګمنوکښتې يتې حلتو ل کتړى، داشتين بتڼ،         ته ډيره موده پخوا هم دې باغ 
خوند  يې په خپل  ډير خلک ېدا اوبه لکه دتاک په رګوکښې ننوتې و .و ىو لپاره ساز کړتحيوانا ،رغانوتازه چمن يې دانسانانو،  م

 پته بتل كتى يتې د ستركې     او  ىکښې ځات لکه عسل ختوږ کتړ   يو په پاڼو زياته کړې وه، په يوه بوټبنگد  ى او د ډېرو نشه يېمست کړ
يې بل راز مزه ايښې وه، دا  او به  برسيره  پردې چې ددې ميوو او ګمنو ي کښې يو راز اوپه مرچ کښې نتريووالى پيداکړى و، په ګ

،  ددې بتتاغ ديتتوا ل اوګترد چاپيرستترايونه يتتې ستترته  ېدو جودستبب ګرزيتتدلې وې پتته تعميتتر او ودانتى  کښتتې يتتې هتتم برخته اخيستتت   
 .رسولي و

 .کړى نه و دې او بو يوازې د ځمکې په مخ تردد
کښې پيداشوى، د اقيتانوس لته دريابته جګتې شتوي او پته وچتو جزيترو بانتدې يتې درحمتت             لکه چې يې د همدر  حرارت په زړه
کښې دانسانانو بيړ  او درانه جازونته پته ستر     بو ته هسکې شوې دي ، کله يې په لويو دريا هوا  څاڅکې شيندې اولکه دګل له پاڼو

دي ختو خلتک د ځمکتې پته      رستيدلي  جګو جګتو  څوکتو  تر  لي او د څاروي و يشه يې اجر ا کړې ده، دا اوبه که څه هم دونو وګرز
پته ځتاى اوکلته دګتل پته پتاڼو       آب نته  دغته اوبته چتې کلته پته يتخ کښتې ځتاى نيستي او د تتورى             .نه ډوبوي ىسرګرزيدلى شي څه ش

 ه کتوي او د يت ل مظتا هتره کتوي او ځنتې وختت درتدف پته رتاف زړه کښتې ځتا ت ترب           )ښايستته جامته( کښتې ننتوزې د حستن او جمتا      
 (۰دې شي چې شاعر انه خيا ل هم دغسې يو شى دى.) ه دکات کښې دتجارت بازار تودوي وجوهري پ

 
 تياره او رڼا 

 
ه تتور ټيکترى   بت نه پو هيږم خوب دى کته بيتدار ، خيتا ل دى کته حقيقتت، دنيتا پته تيتاره اوترګمتۍ کښتې  واقتع ده، لته شترقه ترغر             

 .غوړيدلى هر څومره  چې يوه خوابله خوا ګورم  هيڅ نه ګورم
هرلورته تورتم او تپه تياره ده، زه ګمات کوم په داسې کره کښې يم  چې دانسات هوس په کښې  هيڅ نه دي کرلتي  او نته د تمتدت    

ټتو ل مخلتوق ويتده او دنيتا      ،الس په کښې څه نقش او نګار کړى او دايوه طبيعي اوساده منطقه ده چې دفکر اوکار ا رپه کښې نشته
په کښې نه دى پيښ شوى ځکه چې زه  څته نته ويتنم، زمتا پته نظرکښتې دنيتا پته ختوب           ده،  هيڅ تغيرپه هماغه پخواني حا ل پاتې 

 .ښکاريچپه ويده او خپه 
م چتې دنيتا د ختوب زانګتو ده او خلتک پته کښتې غلتي پراتته اويوپته بتل اړه اوغترض نته لتري، زه تصتور کتړم  چتې دنيتا                   ړزه ګمات ک

خبرنته يتم چتې څته شتته ختو زه د جهتل پته تيتاره           .نشته د هرچاالس تش او خالي دىيوسپيره ډاګ  او و چه بيديا ده هيڅ په کښې 
کښې پټې سترګې پروت يم څه نه وينم او دا هغه دنيا ده چې دبشتريت معمتوره ګرزيتدلې او بلته شتوې، زه پته همتدې تيتاره او بتې          

 .په سپينه رڼا پيداشوه او د دنيا بازار راته ښکاره شهاخبر  کښې،  چې يو ناڅ
راوليږه او قارد وخته  دربح  رادق د  اوکه دعلم لمرپخوا ړهمخ ښکاره ک  ېپوهيږم دا رڼا  له څه شي پيداشوه د حقيقت معشوق نه

خونوې  دنيايې  له هرشي ډکه پکه راوښتوده ، چتې هتر څتوک يتې محتتا         خير هرڅه چې و. که د بشر دحکمت برق  او بريښنا  وه
استبابو پته کاينتاتو کښتې عجيتب  او      ا هر څه درلوده او هر شي نوى رنګ پيدا كړى  . ميخانيكي ما نه بې نياز  . هر چ اوهرڅوک له

متاغ  زړه   دغريب  تحو ل څرګند کړى، اود هنر کيميتا وستپنې تته پښتې او وزرونته  ورکتړي، پته دنياکښتې  بلته دنيتا  جتوړه شتوې، د             
پته ماديتاتو کښتې برخته نته لترم، يوستراو دوه غتوږه يتم پته           خونه نوې شوې، نوى فکر نوى خيا ل پيداشوى، زه عموه په دې چتې  

 .ې ځمکې ته نوى راغلى يمرمعنوى هستۍ کښې هم لکه الف  هيڅ نه لرم زه داسې ښکارم لکه چې له کومې بلې ک
 .دنيا دعلم اوعمل  دنيا ته نوى راغلى يم له هو! زه دبيخبر  او بيکار  

 

 مخ.    ٢١ګڼه   ١،  ١٣١١( کابل مجله ، ۰)
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تعجتب پته   د پس له دې به لکه وړوکې هلک ديو ه شي او بتل شتي نتوم زده کتوم او هرشتي  تته بته        . ه له خوبه نوى راپا څيدلى يمز
 (۰).سترګه ګورم

 بله دنيا
نيمه شپه ده هي،وک له ځايه حرکت نه کړي، مګرزه لکه سرسام بې ارادې روات يم، په مخ کښې مې غرونه اوسيندونه راځتي ختو   

 .مې په مخ کښې حايل کيږي نه ىهيڅ ش  اى نشي، په لوړو او خو رو لکه نسيم يا بريښنا څرخنده تيريږمزما مانع کيد
دقيقو کښې قطع کړې، خوله دغې دنيا چې زه ورسره  اشناوم وتلى او  څومره مودې الرپه څو د يوه شيبه وروسته نه يم خبر چې ما

انستات يتې   ورځتې  تترمنځ دومتره بعتد او فارتله ده لکته چتې داولتې         ې خلکتو  زمتا او دد  .يوې نوې دنيا ته دتعجيب  په سترګو ګتورم 
دلته  هرڅه نوي اوهغې دنيا سره چې زه ترې راغلى يم هيڅ مشابهت نه لري حسن او جما ل ټو ل  يله انسات سره لر ددې وخت 

يوه چمتن ګتمت يوشتات     چې لکه د ي، ددې ځاى وګړىهمدلته جمع شوي، عيش او عشرت  د همدې  خلکو په برخه رسيدلى د
کښتې ليتدلى رايتادوي او  هغته کستات چتې د فقتراو ضتعف          ه تراو تازه ښکاري ماته هغه تشاوت  اوټيټ وپتاس چتې متا دانستانانو پته ډلت      

يختوده کتړي   باو دساعت تير  وسيلې  ډيرې ډې مګر خلتک يتې دومتره نته دي      وې دلته که هر څومره ميخانې نمايندګات و، راته
حرص بد نه دى معرفتي  دې ځاى  ته ال دقناعت لغت نه دى رسيدلى او  قانع شي  ګويا يت نه غافل او په دې شچې له اينده حيا

او اختراعتات کيتږي خوافستوس چتې زه ددې ځتاى دشتيانو        كشتشيات ارخاني اوفابريکې جاري دي نوي نوي شوي، هرطرف ته ک
اب کښتې ډيتر   تددې ځاى په ک .لې  دنيا دتسخير لپاره کشايت کړينوم نه پيژنم او تعبير ترې نشم کولى مګر دومره پو هيږم چې دټو

دلتته پته   . ښه ښود ل شوي او داخمقو په غټوغټتو عنوانتو کښتې لتوى تغيتر او تبتديل پيداشتوى دى        شوي و يمعرفدشيات چې ماته ب
ا يت نه پته دې ښايستته د  . زالنشس  درس ورکو ل کيږي او درداقت په ځاى سياست ستايل کيږيةعوض د  تواضع او اميدوار   دعز

لکه همدردي اونور...لټوم خو بې له ذهتر دارو غتازو او جهانستوزه  اور  بتل څته نته        کښې ښکته اوپورته ګرزم، دبشريت دامراضو دوا
وينم او وروسته له ډيرو پوښتنو راته ويل کيږي چې ته دشرق موزيم خانوته  مراجعت وکړه  دا د شلو قرنو پخوا ارمغات د هغه ځتاى  

 (۲زړو اوشکيدلو پاڼو کښې پيداکيږي.) په

 دبشريت قافله اومنزل مقصود
 

پته تتورتم    مهجوالتتو د نن چې دبشريت قافله او د انسانيت کاروات، د مدنيت او عرفات په بازار کښې قدم وهي، او د حکمت په رڼا 
او لته هوانته وينتا     (بترق )نته بريښتنا    اوبتو لته   والدونه د درياب کبات جتوړوي، فکښې او به د حيات لټوي، له اوسپنې دهوامرغات او له 

 .ه بې کاغذ اولشافې او بې ټکسه دپوستې رسيږ تنن چې له شرقه ترغربه دانسات خغ  هرغو .اخلي
کتوي، نتن    ي، د يتوه او بتل پته حتا کښتې پيشتګوي      ينن چې هرسړى ددنيا له په حا ل احوال او دلرې لرې خلکو په کار بار خبرد 

وړې وړې  ذرې  وينتې او لته ډيتره عقلته ويښتته چتوي دا ټتو ل د نتن او پتروت           ېدې لترې شتوي،لرې او نتږد   چې د بشرله ستترګو پتر  
ورځې دزيار او زحمت نتيجه او ديوه قرت محصول نه دي،دا معنوي سترمايه دبشتر داولتې ورځتې پانګته ده  چتې ورورو زياتته شتوه         

جوړ شوي، د بنيتا د م فکتر لکته طشتل  ډيتره متوده د حيتات پته غتولي            ې باغونهړيوه ز اوپه مرور دزمات له يوې دانې درمندونه او له
اوسترپه څيتړ  لګيتدلى ،پتس لته  ډيترو پرزيتدو         ىخاپوړې کوي او د حرکت او عمل په ميدات او دتجربو په ګد  ډير کرته پا څيدل

ر طترف  لته مارکنتډيو  او    او هت  نته و ه  يې يو يادوه قدمه دترقۍ  لورته اخيستي داطشل په بيابات ددنيا کښې چتې  هتيڅ لتور الر او رڼتا    
رو د خطتر کښتې وليتدلى  لکته     پت اوتندې  يې تيترې کتړي، پته کنتډو اوک     يلو څې  پښې  يوه  خوا اوبله خوا لکه سوداي، اغزيو ډک  و

 .يوسف )ع( عمر يې  په څا او زندات کښې تير شو ى  دزمانې  له مصايبونه يې دسرپه کاسه کښې او به څښلې
 
  مخونه ۳۴-۳۱ګڼه  ۴كال،  ۰۱۰۱له، كابل مج(۰)
 مخ ۱۳ګڼه،  ۵كال، ۰۱۰۱( كابل مجله، ۲) 
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 کله دتصادف په ګام او کله د تدبير په قدم وړاندې تللى
ياله يوې هسې تيل وباستې او لته بلتې پلتته تتاوه      ب يړې  تجزيه کنبه دپزډيرې ککرې په دې  ارمات کښې خاورې  شوي چې يوه غو

 ي.ه دې رڼا او خپله توره  خونه پدې روښانه ک، خپله تياره کوټه پيک
موادو مائيت ته  ، او ل ځل له غذاييې دا لکه څنګه چې بنيادم دا اوسني رورت او قدو قامت پس له ډيرو تحوالتو موندلىيلڼده 
جتوړ   ىه  هتډوک ګرزيدلى او بيا يې دغوښې شکل پيداکړي او په تدريج ستر  (هقعل)ينې پرچې وشوى، او پس له هغه د (منى)راغلى 

غوږونه او بې حسابه اجزا دبدت او پرزې  يې دوجود چې ځانته يو علتم   ،سترګې ،او په غوښه کښې پټ شه، وروسته تردې يې زړه
پته اشترف المخوقتات     ) ( او  يتو مکمتل وجتود چتې ختداى      ىپه کښې تدوين شوى دى په کار خانه دقدرت کښې جوړشو (تشريح)

همدارنګه يې فکر هم دتحو ل  پايته  پته پايته ختلتى اودې  اوستني مقتام تته رستيدلى          . يا ته راغلىسره ستايلى د خداى په قدرت دن
دى. بنيادم ډيره متوده پته رتحر ادتنهتايۍ  او نتادانۍ  کښتې پته ډار او تترس  ګرزيتدلى او لکته ښتاپيرک  پته ستم،و اوغروکښتې پتټ                

پتس لته   . کتړي  ېې ويريدلى اوله ډاره يې يتوه او بتل شتي تته ستجد     تالند شوى،  هرساعت له مختلشو اوازو د حيواناتو او غره هار د
ډيره  وخته دملګر تيا او تعاوت په فايده پوه او دغلو له ډاره کلى کورشو ه، له همدې  وخته دقوميت نوعيت قرابت نيلي په ځمکته  

نته دترقتۍ  پته المتخ  وړانتدې        قتافلې اوکتاروانو   کښې چليدلي، د محبت  ششقت ، جمعيتت  سلستلې  اوږدې  شتوي،  ا و د بنيتادمو    
 ځات يې څه شي او ډير ترسيه کړى. دمنز ل مقصود د طرف  تللي او هرې طايشې  ځانته يوه پنا ګاه لټولې، او

او ديانتت کښتې    ديتن  مسلمانات په فراخ بتاغ د ى. چا د غربيت په خونه کښې اړولي  او چا دقوميت په مرغانچه کښې ځات  ځاى کړ
بيلته ميتوه    ات الس الندې تربيه کيږي، په دې باغ کښې هرقسم  بوټې او هر راز ګمت اوونې چې  هريتو بيلته متزه   پراته او ديوه باغو

 .پورې د هرځاى ميوه پيداکيږي، او د هر چا خوله پرې  خوږيږي انګورو ،  تريعليحده رنګ او ګوښې فايده لري موجود د
 (١) .ه کلمه کلپ ورته خمريږي او ور ورته بيرته کيږيدا باغ خصوري نه دى، د هرچا زړه  چې ورته وشي په يو

 

 دمحبت لېوال
او کته نته!  دغته     ياو محبت څه يادګارونه پاتې د ېراشه چې زه خپل زړګي ته مراجعت وکړم چې په دغه حساسه نړ  کښې د مين

ې ګونتدې  دعشتا او مينتې تيتر     او دعشا په پنجرو کښې يتې ډيتر رياضتتونه ايستتلې د     ىچې دمحبت په هر راز لوموکښې نښت ىزړګ
چې عشا او محبت په انسات باندې څه کوي  ترڅو چتې ددنيتا    راته ښکاره کړي او  دا راته وواييحالونه لکه د سينما فلمونه يو يو 

په مخ د حسن او جما ل مظاهر ليد ل کيتږي او دانستات پته ستترګو کښتې د ليتدلو او کتلتو احستاس وي،  هرومترو بته دانستات پته زړه             
اغيتزه دانستات پته زړه کښتې پته يتو ډو ل وي       يتې  محبتت وي مګتر محبتونته ټتو ل يتو راز نته دي اونته         يښې يوډو ل مينه  او د يوشک

 .بعوې محبتونه دي چې ډير خر دانسات له زړه محوه کيږي او هيڅ ا ريې نه پاتې کيږي
يلي مګتر کتتوم وختت چتې  هغته ورتته لويتتدونکى او      هتو!  انستات کلته کلته خپتتل زړه پته لمتر او ستپوږمۍ او داستمات پتته ستتورو  هتم بتا           

پريوتونکى ښکاره شي نو ډير خر ورځنې  بيزاره شي او په يوه داسې ذات پسې ګرځې چې هغه هي،کله نه محوه کيږي او تل ترتله 
 .وي

 ر دامحبت په هتر دا راز محبت د انسات جسم او روح دواړه داسې رڼا کوي، چې بيا لمر اوسپوږمۍ هم ورته له شرمه کتلى نشي مګ
زړه کښې نه پيداکيږي او نه د هر چاالس وررسيږي داپاک محبت دى اوپه داسې زړه کښې ځاى نيسي چې  هلته بل هيڅ محبتت  

 .الره نه لري
 دي او په هيڅ وخت کښې دانسات زړه چې دمحبت نړ  ورته ووايو له مينې تش او خالي ډول هرکله چې محبتونه راز راز اوډو ل 
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او بيتا   يته رجوع وکړم او هغه ټو ل محبتونه به يو يو راپه زړه کړم چې په دغه نړ  کښې پيداشتو  ينه وي نو زه به اوس خپل زړګ
 .ورک شوي دي

زړه  کښې بې له محبته بتل هتيڅ    ښه مې په ياددي کله چې زه په کو څوکښې له وړوسره ګرزيدم او کورکښې به مې څه کو ل زما په
 ىاو لته پرديتو هلکتانو ستره يتې ملګتر       ىاو د کالته لته خلکتو بيتل کتړ      ېنه و، زه په همدغه وخت کښې محبت د خپل مورله غيتږ  ىش

 .کړى وم
 زه به هغه وخت د خپلې مورله څنګه پاڅيدم اوپه منتډه بته بانتدې تلتم، کته هغتې بته ماتته هتر څتومره نتارې وهلتې مابته ستترګې نته               

 .وراړولې ځکه چې خپلو ملګرو ته به ورتلم او هغوئ به مې لټول
حوتور تته پته څته طمتع       چې په نيمه شتپه کښتې د خپلتې معشتوقې    رتلم لکه يومين ومرکې ته داسې په شوق،  ېخوږ ئزه به د هغو

ا په زړه کښتې بته هغته    دورا ل په وخت کښې لري زم  ېمعشوق ېاو بل هيچاته يې پام نه وي مګر کوم اميدونه چې يومين خپل يځ
هتيڅ راز متادي او معنتوي      زما محبتت پته دغته وختت کښتې پته      . هم نه وه او نه به مې د دغسې  شيانو تصور کولى شو  شات يوه ارزو

دمحبت لپاره کوله مګرد هيڅ شتي لپتاره بته متې لته چاستره محبتت نته          هڼګهر راز مرسته اوښي اغراضو بنا نه و، په دغه  حين کښې ما 
نه و ککړشوي، مګرڅه موده  وروسته چې  چې په هيڅ ډول اغراضو ما محبت  په دغه وخت کښې يو پاک  او مجرد محبت وکاوه. ز

ما دخپلو همدغو ملګرو په ښکلو مخونو او معنتى داروستترګو کښتې بعوتې کيشيتونته وليتدى شتوه، نتوزه لته يوبتل شتات  محبتت ستره              
دمحبتت پته    ى لکته يتوه وړه کښتتۍ   راز مينه پيداشوه پدغه وختت کښتې زمتا زړګت     په نسبت يوبل ئاشناشوم او زما په زړه کښې دهغو

 ې ولويده چې د مينې او عشا موجونو او چپو ورباندې لوبې كولې.كدرياب 
 ،وه چې هميشه به زه له مشکمتو سره مخامخ کيدم مګردغته ټتول مشتکمت    ېملګر يلدې محبت سره زښت ډير ا طراب او ناقرار

 .چې مابه ورځنې خونداخستلو ا په نظرکښې دومره اسانه کړي وومينې او محبت  زم
وه چې ددغه درياب  ټو ل اوبته يتې  وچتې کتړې او پته       ېکښې مينې او محبت داسې تنده پيداکړ يپه دې وخت کښې  زما په زړګ

 .وچ ډګرپاتې شو
سرګردانۍ خمص شو، نته پتوهيږم چتې بيالته     څه له  لکه مړى ياويده لږ ىڅنګه چې دغه اضطراب  او ناقراري ورکه شوه او زما زړګ

يا د مينې احساس خوندى کړ، پته دې وختت کښتې  زه    بهوا  و زما په  زړه کښې  يې لکه دپسرليکومې خواد محبت نسيم راوالوت ا
هتم  ل کښتې   پته دې حتا    ىل او سرګردات ګرزيدم چتې يتوه شتيبه بته هتم قرارنته کيناستتم، زمتا زړګت          د خپل مشاد لپاره هر طرف ليوا

دمحبت له پنجو خمص نه و، مګر دومره شوى و، چې زما په نظرکښې يې له هر شي ځينې مشاد ښايسته کتړي و، چتې متا خپتل زړه     
 .کلک ورپورې تړلۍ او هر طرف ته به په همدغه نيت ګرزيدم

اهشتاتو ډکيتده   هي،کله نته دى قتانع شتوى او لکته دملنګتانو کچکتول هرڅتومره چتې بته پخپلتو خو           پدې وخت کښې هم  ىزما زړګ
او دخپتل مشتاد لپتاره بته تتل      لتو  هتر راز ذلتت او تحقيتر  قبلتو      پتدې محبتت کښتې متا    . سمدالسه به بيرته تشيده او نورڅه به يې غوښتته 
 .ځنې ښه ښکاره کيدل او له همدوى سره به مې مينه لرله به راته له هر چا ئدنوموړو او غټو خلکو په وره کښې والړوم چې دو

احتترام   ئدرلتوده اوددو مينته  متې  سره به  ئ په کورکښې ليده، له دوئخپل مشاد ددو ي اوارلي نه وه ترڅو چې مامګر دامينه اساس
 .له وره پرې شوه نوبيا به مې پيژندل هم نه ئبه مې کاوه اوکله به مې چې دغه طمع ددو

هتر څته راتته فتاني اوتيريتدونکې       اکوم وخت چې داحرص يا دامحبت زما په  زړه کښې سوړشو او زه ورځنې خمص شوم ددې دني
عالم سره الره پيداکړه، هغه پختوانى   له يوبل څه مې نوروته پريښودل او ما هر  خپله مينه مې ورځنې وشکوله. ددنيا ښکاره شوه نو

 .محبت مې له زړه ومينځل شو، او يوبل ډول محبت پکې ځاى ونيولو
ډينه اوقراري پکې ليدله کيږي، دامحبت هي،کله نه محتوه کيتږي چتې    پدې محبت کښې هيڅ قسم اضطراب نه شته بلکې زياته ډا

 .اومحوه کيدونکو شيانو سره تعلا اورابطه نلري يله فان
 .اوس که زه پدى عالم کښې هم له چاسره محبت او مينه لرم هغه به له داسې شيانو لپاره وي چې هي،کله نه ورکيږي

ې په  اهري ښکليتوب وغوليږم او ددې جهات په هغو ګمنتو پتورې  زړه وتتړم چتې     داسې نه يم چا هو! زه خواوس لکه بلبل او بور
 .ې  هرې خواته وړيي باد يډيرخرفناکيږي او دمن

  او محبت لرم چېد لږې مودې لپاره مينه نه پيدا كوم، زه اوس په دنيا كې له داسو خلكو سره مينه داسې  څه لپاره له چاسره  زه د
 داپانګته دانستات   . ستيمب يتې نته شتي وړلتى      ېپانګه لري، چې په هيڅ شا ت نه ضايع کيږي او دزمان يعنويوه داسې پټه او م ئهغو
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هرچا  هر څوک يې نلري او نه د هغه معنوي او اخمقي موجوديت دى چې په هيڅ وخت کښې خپل حسن او قيمت نه بايلي مګر
 .په برخه کيږي

رضتا  ) ( ختداى   د ښه نوم او عام محبوبيت ګټي اوپه اخرت کښتې وربانتدې    انسات هغه  روت دى چې په دنيا کښې ورباندېد دا 
 .الس ته راولي
چې په دنيا کښې دزړونو مملکت الندې کړي او دغه رازجهانګيري يې په نصيب  شي هغه  بايد په همدغه شي  ينوکه څوک غواړ

 .دخلکو زړونه خپل کړي او خپل مينه پکې ځاى کاندي
دى چتې   ىدوامته اوعميتا تتا ير وکتړى شتي، همدغته شت        نشته چې دانسات په زړه کښې لکه ښه اخمق با ىپه دنيا کښې بل هيڅ ش

 (١تسخيرلپاره ورکړشوى، او دى ورباندې له نورو امتيازپيداکوي)د انسات ته دنورو 

 

 پوهه او معرفت
نتې پته ختوب کښتې هتم ويريتدم نتن هغته         په تورتم کښې راته سل راز شيشکې او پيريتات ښتکاريدل او زه بته ورځ    تورو شپو کله چې د
متا پخپلتو ستترګود     ،، اوکته دغتو پټتو مخلوقتاتو راستره اشتنايې درلتوده        وختت زمتا نظربتل راز   څته    پوهيږم چې نه. نه وينم شيات  يو

ښاپيريانو رانجه پورې کړي وو، که مې دکوم پيراو فقير خولۍ په سرکړې وه، هرڅه چې و، او هر ګمات چې تته کتوې ختو زه چتې     
 .له ماخستن يوازې له کوره ووتم او کاڼي، بوټي به راته دپيريانو لښکر جوړشو او هرشي به  زما په نظرکښې بل راز جلوه کولهک

کښې يې عجيب  او غريتب  له كاله ووتم او له كلي بهر شوم نا څاپه راته يوه توره بم راښكاره شوه او زما په زړه  يوه شپه چې يوازې 
اته چې مې سترګې اړولې د خوف او ويرې نا اشنا شجه متې پته مخکتې والړه وه، دپلترو اونيکونتو هتديره       پيداکړ، هرې خو تحرک

عتذابونو    موهومتو  كور ښكاره كيده. له هرې شناختې راته سل پيريته جتوړ شتوه او زه يتې پته ستل راز      راته د بمګانو مينه او دپيريانو 
کې شتوې چتې زمتا زړه يتې لته ګوګلته ايستته او هترډول ويروونکتې خيتاالت           ، او شيشت ېاو بتوټي راتته  رو   ېرولم، دوطتن کتاڼ  يت سره و

بته راتته  پيښتيږي مګتر  څتومره چتې تتوره بمراتته         كيتږي او څته   اوتصورات يې راته پيداکول، هيڅ نه پوهيدم چې له  ماسره بته څته   
راز ورڅخه نشم خمرتيدلى ځکته چتې     م او يقين  مې درلود چې په هيڅ دلورته وړاندې کي فنا نژدې کيده هغومره  زه به دمرګ او

پته ميدانوکښتتې ددوهتۍ  پته غتاړه يتاد تنتاره پتته        ولوبت  ورځنتتې ويريتدل او هتره شتيبه يتې د    هماغته بتموه چتې دکلتي ټتول هلکتات        دا
 .سرکيسې اوخبرې  کيدلې

دمترګ بيرحمته     تاو ځاهمدغه شيبه زما دخوندوت روستۍ ساعت او اخره برخه  وه چې بايدله خپلو ټولو ارزوګانو سره دواع وکړم 
 .پنجوته وسپارم
ل مې کاوه، مګرپه افسوس  او  استقبا ۍوکړه چې پدې وخت  کښې ولې  له خپل کوره راووتلم او ددغې بدبخت  ېډيرافسوسونه م
هغه پيښيږي او داروستى عقل له هيچا سره ړومبتې نته وي، ډيرځلته ستړى       ى چې سړي ته تقدير پيښويڅه ش ،څه کيږي حسرت نو

که چيرې انسات دغته رازپيښتې    .ځينو ارادو پسې له کوره بهر شي مګر نه پوهيږي چې په الره کښې ورته څه پيښيږي او څه کيږي په
هي،کلته بته لته کنتډو      تعقيب نه کاوه اولکه يوشل بته ځتاى پته ځتاى ناستت و      وليدلى هي،کله به يې  دخپلو ټولو اراد پخواله پيښيدو
 .چې راپورته کيدى نشو که چې تل دسکوت په يوه داسې ګړنګ کښې پروت وڅخه نه لويده ځ کپرو او ګړنګو

زمتا افکتار پته دغته وختت      . زه داسې اوس ښه نشم کولى اونه يې تاسې هغسې احستاس کتولى شتئ    ل تصوير ددغې  شپې او دغه حا
ې له دغتې بتم ختمص    ه يچې ز ې له خوفه مې نورهيڅ نه ليدل، هي،وک نه واو ب کښې ټول دخوف يوې تورې نقطې ته متوجه و

 زه بې وزلى، بې اسرې او  پخپل وطن کښې له خپل کور او کلي څخه څوقدمه هغه خوا .واى، ياورته دا اميدشوى واى ىکړ
 
 مخونه.   ٣_ ٣ګڼه  ١١، ١٣١١( کابل مجله، ١)
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او  پته تمامته معنتى     څخته اميتد قطتع  شتو     او اشنايانو مور اوپمر وهيچاته مې څه هيله نه درلوده له خپلو او خپلوانو، ملګر بيکسه وم 
 .راته ځات يوازې اوبې مرستې ښکاره شو

ل لتږ   او زما  په تيرشتوى حتا   ئل راغلى وي چې اوس ددې کلماتو په معنى پوه ش نه پوهيږم چې کله به په تاسې باندې دغسې حا
چتې   راز مونته دى ليتدلۍ زمتا خبترې بته ختدايږو      ه ا که تاسې له دغسې زمات او مکات سره اشنا نه ياست اودغه يڅه رحم وکړئ که 

ل دتصوير  او تقرير لپاره التراوسه کلمات نه دي وضع شوي او که وضع  افادي قوه هم دلته ډيره ضعيشه ده، دهغه حا بولئ د څه و
نته يتم حاضتر    ل تصوير راته ډيرګترات ښتکاري، زه هي،کلته ديتته      حا  عجيل په چل نه پوهيږم، ددغسې  ف شوي هم زه يې داستعما

ل ته رجوع وکړم او بياتاسې ته ددې کيسې جزيات او واړه ټکي پوره بيات کړم، که چيترې   ل په عالم کښې بيرته هغه حا چې دخيا
ل بيتا وونتيم    دنيا تکرار هم قبول کړي او زه بيرته کوچنى شم، هماغه شپه بياراشي  او زه په هماغه تورو شپو تتورو پردوکښتې داحتا   

ل کښې هيڅ نشم ليکلى او تاسئ نشم پوهولى که داهم وشي او داټول غير ممکن شيات امکتات پيتداکړي    هغه حا يقين دى چې په
بته يتې پته اوريتدلو هغستې متتا ر        ئل وسوزي او څته چتې پته متاتير شتوي وي دو      ارويدونکو زړه به زما په حا بياهم يقين نلرم چې د

ل ستاستې پته نزدلته يتوې  کيستې       بيتا ويلتى شتم چتې دهربتد بختت حتا        نتو   بينااوريدو دومره فرق دى لکه دړانده او او شي، دليدو 
پته هرځتاى کښتې    . ل شي ل دنورولپاره قا دخاوندانو حا ېنه زيات اهميت نلري، هميشه اوپه هرځاى کښې دبدې ورځ ېاوافسان

شوي چې دسترګوکارله دي هيوادکښې پردى غم نيم اختروي، هي،کله داسې نه   پرې بليږي په هر ځمکه هماغه سوزي چې اور
 ى ع دنداټول هغه ممتنعات دي چې فرض يې هم ممت. لږه شي غوږو واخسيتل شي ياديوې سترګې په ړوندوالي دبلې سترګې بينا

زه همدومره غواړم  چې زما . لکه چې ماکړيدى ئل داسې احساس وکړ هي،کله له تاسې دانه غواړم چې تاسې دې زما دحا نوزه 
زه په دغه وختت کښتې نورلته خپلته حالته خبرنته شتوم اوونته           ې سخت عذاب وګڼئاو دوير ئل قبول کړ کل حاپه حا کښې يو مش

هر څه رانته هيرشتوه او نتورمې     پوهيدم چې ځمکه مې له  پښونه کومې خواته والړه او زما دوينو په جريات کښې څه تغيرراغى، خو
ې حس او بې شعوره کاڼى په  دغته بيتديا کښتې پريتوتم چتې      يو بکړئ چې زه هم لکه تاسې فرض . شو ىدخوف احساس هم ونکړا

چتې څتوک بته     ل که څه هم يو موقتي  مترګ و  حا دا. نه والړل او بيخې يوازې پاتې شومرا ل هرڅه  احساس اوخيا ،عقل اوشعور
و غمونتو پته متخ    يې نه خوښوي او جمادي حالت به يې بولي خوزه يې له دغسې مهيتب او ويرونکتي خونتدوت ختمص کتړم او دټولت      

 .کښې حايل شو
بتې لته دينته چتې      ېاومتا خپلتې ستترګې وغړولت     هم لکه دانسات نورښه اوبد حالونه لته ستترګو پنتاه شتو    ل  چې دا حاوروسته څه شيبه 

کومته تتوره بمچتې زه يتې يتوه شتيبه مخکتې        . نته و  ىزما تلې او السونه يې مښل بل هي،وک  او هيڅ شت  او ورورمې ترڅنګ ناست و
 .هغه مې سکنى ورور او دخپل کاله سړى و او خوندوت يې راته يولوى غم اوسخت عذاب ګرزولى وويرولم 

ليوه شي او په  ورته ته خپل خواخوږي اوخپلوات بمکيږي او په بله بڼه يې ويني يعنې لکه يوسف خپل ورور يوګورئ!! کله کله سړ
 .بمګانو يې خوري

ته دغسې حالونته پيښتږي چتې لته خپلتو ورونتو څخته هتم ويريتږي اوهغته            يي هلته سړدغه راز تياره اوتورتم چې په هرځاى کښې و
څوک چې دده مټ اوبازووي دخپل بدګمات په ا رکښې ورته  لکه بمداستې ايستي، ددغستې تيتارې نستبت کته څته هتم پته  تاهره           

ښتې چتې دجهتل او نتاداني تتورې      تورو شپوته کيږي مګر په حقيقت کښې له ناپوهۍ او نه پيژندلو څخه پيداکيږي، په کتوم ځتاى ک  
راز راز بمګتانو پته ډول    پردې دخلکو په سترګو غوړيدلي وي هلته سړي ته هرڅوک نااشناايسي او دخپل کور وکلي خلتک  ورتته د  
نته پيژنتې  او بېلته بتد       ىمعلوميږي ، هر چانه يې  په زړه کښې ويره کيږي او په شپانه باندې دليوه ګمات کوي، بې لته ويترې بتل شت    

يو حاکم داستې   (کوم ځاى کښې ويپه چې )همدغه سبب دى  چې ناپوهووګړوته  . او دخوف له تخيل څخه نورڅه نلري ۍمانګ
يعنتې هغته څتوک چتې بايتد دوئ يتې       ي. ته خپتل ورورلته ليترې ځتات وښتيي او دى يتې نته پيژنت         يښکاري لکه په توره شپه کښې سړ
ليترې ورځنتې ګترزې او لته ډاره ورتته نتږدې        ي،ره  مينته او عمقته پيتداکړ   په زړه کښې ورست  يوګڼ يدخپلو حقوقو او خپل ځات حام

 .په ا رکښې ورته بل شات ښکاري پيژندلود کيدى نشي، ځکه چې هغه ورته خپل ځات نه وي معرفي کړى او نه 
علتم او معرفتت   بې علمه خلکو ته معارف هم داسې په نظر ورځي لکه چې يو عالم جهل او ناپوهۍ ته ګوري مګرهغه کسات چتې لته   

او  ياو هرې خواتته ورپستې ه،ته کتوي، پته رښتتيا چتې اشتناي         يلکه تږي ورپسې وچې شونډې ګرځ يسره اشناشي او معارف وپيژن
 .خلک چې پدې راز پوه شوي دي ډيره ښه استشاده ورځنې کولى شي وىپيژندنه د خلکو ميل او محبت ډيرښه جلبوي او هغه ل
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وي چې په اول کښې ورځنې ويريتدلي او ښته درتته نته ښتکاره کيتدل مګروروستته چتې ورستره           ىلتاسې به ډير شيات او ډيرخلک ليد
ياست او پيژندلي  مودي اوس به درته محبوب اوښه ښکاره کيږي، يو وخت وچې انسات په دنيا کښې له هرڅته ويريتده،    ياشناشو
و کښتې پټيتده   روازه او له بريښنا څخه به پته څم،تو اوغتا   و  سپوږمۍ  څخه يې هم ډار درلود، دتالندې له ا ستورو او لمر له  داسمات

علم او پيژنتدګلوي د ډار او ويترې  طلستمونه     ،ځکه چې پوهې او معرفت يمګراوس ورته يوشاعرانه منظر ايسي  او شعرونه پرې واي
اربتاب  او نته ستتورو   دهمتدې الملته اوس څتوک اور او اوبتو څخته نته ويريتږي او         .مات کتړه او انستات تته يتې ډيرزيتات جرائتت ورکتړ       

 .ته  هغسې سجدې کوي االنواعو
کتړه،    هو! پوهه!  او معرفت علم او پيژندنه يو قوت دى چې په دريابونو کښې يې نهنګات او په غرو کښتې يتې پړانګتات او ليتوات ور    

ډاريتې دخلکتو لته     او رووداوهامو او خرافاتو دتورو کيږديو مراندې يې پريکړې، دديوانو او ښاپيريانو کيسې ورکې کړې، دشيشتکو  
ايست او دمرګ ويره يې هم په زړونو کښې کمته کتړه، دمصتر دفرعونتانو او اربتاب االنواعتو کيسته ختمته شتوه او دجوګيتانو            زړه نه و

 .يرغونه هم ړنګ اونسکورشوهبکوله او دکوډ ګرو  يهغه لمبې مړې شوې چې خلکو به يې بندګ اور د .خونې هم چوړې شوې
 ،خپل هيواد کښې هر راز مکروبونه ورک کړي او دغه ټولې بمګانې ووخني، زړونه له دغه راز تصوراتو څخه يکوم ملت چې غواړ

اومعنتوي قتوت وپتالي دبتدو      يانستات کښتې يتو روحت     جترات او شتجاعت وروزي  او  ، او خياالت له موهو مو انديښتنو څخته وخغتوري   
ر څته پته رڼتا کښتې  څنګته چتې وي هغستې وښتيي هغته هرګتوره دعلتم او            ګمانونو او ويرونکو تخيمتو ښه عم  وکړي او انستات تته هت   
 .پخپل وطن کښې ورکوي ېپوهې  درڼا په خپرولو کښې کوښښ کوي او دغه راز تيار

 ې افستانې يتا ډار متې يتوه وړه برخته او کتوچنې رتحنه ده مګتر د        زما دکوچنيتوب دشپو او ورځو د لتوب  ويرې  کيسه که څه هم زما د
 .بلل کيږي سل په خبه يولوى تعليم او مهم در چې دحا يموز او اسرار او رازونه پکې پراته داجتماعي حيات مر

نتتايج اخلتي     يڅخه  چې په ويښه يتې وينت    نه ګوري او له هغو روياو ياعتناي بې ه سړى ددنيا واقعاتو  او خپلو مختلشو حاالتوته پهك
ي چتې ستړى يتې پته ډيترو نظتري مطالعتاتو کښتې نشتي پيتداکولى            يقين دى چتې ډيرښته ښته علمتي اوعملتي اساستونه الس تته ورځت        

ته په خوندانه کښې نتوې نتوې الرې ښتيي     يدي اوسړ يهمدغه قيمتي اساسونه دي چې دنن ورځې تازه او مهم علوم پرې بناشو
ل خونتدوت کښتې   راز پخپت  هد خوندانت   ئهي،کله دغسې واقعاتو تته پته عتادې نظرمته ګتورئ  او بتې نتيجتې اخيستتلو يتې مته پريتږد            نو

 !!!مخ هم د حيات په هنداره کښې وګورئ ولټوي او دعلم دتجربو
تاسې به ډيرځله ديوې عملي مسئلې په ډول اوريدلي وي چې انسات دمجهول شي دښتمن دى او پته کتوم شتي چتې نته پتوهيږي         

اوريدلي ده مګر هغسې پترې   (جهل لما والمر عد)ه مکل يفلسش ههم له ډيرو خلکو يو ياېې نه پيژنې هغه ورته ښه نه ښکاره کيږي، ما
. نقش  بت او رستم کتړه   ېچې دخوندانه معلم او ښوونکي راته دا مبهه معنى وښودله او زما په زړه کښې يې لکه دکاڼ ىنه يم پوهيدل

بلتل کيتږي    څه چې دنورو لپتاره حصتولي علتم     په سترګو وليد او يلکه يو روف چې يو عالم يا فيلسوف  پرې پوهيږي هغه  ما ىڅه ش
اوپرې پوهيږي نه، زما لپاره يوه نه  هيريدونکي  خاطره  شوه  يهغه څه چې ځينې خلک يې واي  .زما لپاره حووري علم  وګرزيده

 .چې هي،کله يې نه هيروم او که رښتيا ووايم هي،کله يې نه شم هيرولى
تتوره شتپه   يتې پته   ته  په ځينو شيانو پوه کړې يم ما الشا و شته چې زه يې بې کلماتو او زما په خوندانه کښې دغسې ډير اسرار او رموز

 .او داسې ځاى کښې چې سترګه په سترګه نه ښکاريده ډيرڅه راښودلي دي او زه يې ممکړى يم
پاره کښتې ولوستتل، کته څتوک غتواړي چتې دغته بتې رتوته تعلتيم           يمتا دزړه پته ست    يهغه څه چې خلک يې دکتاب په پاڼو کښې وينت 

دفتتر    پته  ختاطراتو   خپلتو  او د يطوطي له نورونه تشې خبرې زده نکړې پخپتل ګريتوات کښتې دې سرښتکته کتړ     حارل کړي او لکه 
اوهتر  څته دې لته ځانته       يضميرته متخ راوګترزو   يضمير څخه دې نشس ييعنې له نحو يکښې دې د خوندانه په اسرارو  ځات پوه کړ

 (١).کړکۍ  څخه دې پوهې اومعرفت ته الره پيداکړي وغواړي دهمدغه ضمير حاالت دې ځانته معلوم کړي او له همدغې

 د زړه پوښتنې
 هغه  ه وي،نه پيژندل کيږي دحيات اوبه څه قيمت لريا هغه پوهه چې دشيطات له کور ىپه هغه تورتم کښې چې غل او کاروان
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چتې    حقو دعوو لپاره پکې الرې لټول کيږي، هغه ملګتر  يږي، هغه کتاب چې دنااودس چې دمظلوم په وينو يا ديتيم په اوښکو ک
  .....سړى له ځات سره په کږو الروبيايي.

 څه يې وبولوا
هغه سپوږمۍ چې غلوتته   ي، په ځاى تورو مارانو ته الس اچوي، کوم  کوڼ چې خبره نه اوري او ورته خاند امسا کوم ړوند چې د
 مشالونه ګرزوي..........پسې  الره ښيي اوپه مينو

ل کښتې بنتديږي او دخوشتامد ګترو دتشتي وينتا لته         يتا دغڼوپته جتا     يى  سړى چې د وړو مرغانو په دام کښې نښلوهغه ل  کاراه څه پ 
 څوک دىا ىاغيزې ځات نشي خمرول

، هغته  ييوالونته وينت  د ي، کتوم فکتر چتې پخپتل مخکتې فتوالد      يپه پټه خوله زغمت  ىسو و داکړيږي ا رکو م زړه چې داحساس په او
 ل رحم نه دى په کارا ذهر ګوري...... دهغو په حا يچې په اوبوکښې وخونک يتږ

او په زړه کښې نته پتوهيږي، هغته څتوک چتې دخپتل کورمتارات او لړمتات          وريهغه کسات چې سترګې لري او خبه نه لري، په غوږو ا
 (١حم اوششقت حا نلرياا )نشي وخلي، هغه کورونه چې دزورور سيمب په الره کښې دي اياد ر

 د ژوندانه روح
 ا دوئ په کوم رشت غوره کړيديااتوګوره!  چې  سترګې وغړوه  او خپلو  اشنايانوته په غړولو سترګوښې ته خپل زړه کښې 

ه پکتې  نت  غټتانو څخته شتميرل کيتږيا لته نتورو       لته مشترانو او   ا دهيتواد يل او دولت يې ډيتر د  ټول دعلم او فول خاوندات ديا ما
 يې لريا ئوهه او هوښياري زياته دها که کوم بل داسې رشت پکې شته چې په نوروکښې  نشته او يوازې همدوپ

 او عالي مکتبونه راوتلي  ديا هريو دلوړې څوکۍ اوسترمقام خاوند دىا ود دنيا له لوړ هريو
 .او په هيڅ  ډول زه دانشم منلى له عيبونو اونقايصونه خمص ديا او هيڅ نيمګړتيا نلري اا نه نه هي،کله داسې نه ده

ستتا  . هغه عيبونته پيتداکيږي  چتې پته نتورو کښتې شتته        دوستانو کښې هم  وته هم پوهيږي او ماته هم معلومه ده چې ستاپه اشنايانو ا
تته ښتکلۍ او   رې داشنايات هم له نورو انسانانو نه څه فوق العاده  امتيازنلري او نه له اسمانه راښکته شوي دي مګر مينته او محبتت يت   

 .خلک هم شته مګر نور بيسوادات ستا خصور ته الره نلري  ستا په ملګرو او دوستانو کښې بې علمه اوبيسو اده. ښاغلى ښيي
بډايات هم تاته يتو راز نته ښتکاره کيتږي، لته       په نامه پيژنې اوبس ټول مګرځېنې نور ېپه سترګو ګور اشنايۍ اوقدر ځينو پوهانو ته د
ستې، پته هتره طبقته کښتې اشتنا او نتا        يتته يتو راز نته     او له بل نه نشرت کوي، دلوړو رتبو او منصبو خاونتدات  هتم تتا    يوه سره مينه لرې

مينته  . له دې شتيانو پيداشتويده   ياشنادرته ډير فرق  لري، دلته خوار اوبډاى  کمالدار اوبې کماله  هيڅ معنى نلري  او نه ستا اشناي
چې کله يې ستړى پته بتې نامته او بتې نشتانه خلکتو کښتې          يه دې شيانو هغه خو ايوبل شى  غواړتل  له مينې پيداکيږي او اشنايې ل

 .ل او دولت په خاوندانو کښې وليدل شي ما ،ل پيداکوي او کله دعلم وکما
 .په نظرکښې ګرات اوښاغلى شي اوکله ښوښو خلکوته سړى  دنشرت په نظرګوري چا کله يو عادي او معمولي  سړى د

او پته تنهتا متال او     ىنيتدل اتش جتاه و جتمل څتوک نشتي ګر    او ته سره له هغو احتياجاتو چې ته يې لرې په يوازې علم  اهرکله چې ت
ې نياز ملکوتې مقام کښې به داشيات څه قيمت ولري چې هلته دې شيانو ته هيڅ بکمال ستا اشنايې دچاپه نصيب کيږي، نوپه هغه 

له اشنا سره نه برابتر وي، او هتيڅ    څنګه چې ته هيڅ نا اشنا ،ځات نشي ښکاره کولى ىمينې بل ش اخمص او هاحتيا  نشته او بې ل
ل به بې له مينې او محبته ځاى ونيسي يابه چاتته  ګترات    ل او کما بې له مينې او محبته نه خوښوې ګمات مه کوه چې ستا جما ىش
مشترانو پته دربتار    او  ه نصتيب کيتږي، کته دشتاهانو    که دلوى خداى په حوور کښې  هغه مقام غواړې چې دخداى ددوستانو پت . شي

 .ملګرتيا ارزو لرې پخپل زړه کښې مينه او محبت پيداکړهله يوه خوار او غريب  نه درښتيانى که كښې قرب او منزلت لټوې 
هغته راز خونتدوت چتې هتر     . هرسړى په هروخت کښې دمينې او محبت وږى دى  او لوى خداى هم دمومنانو شديد محبتت ستتايې  

 .څوک يې ارمات کوي اونه يې شي پيداکولى
او ستپينو يتا خونتدورو خوراکتو کښتې نشتي        هغه خونتد چتې ستړى يتې پته سترو       ، چې خلک يې سعادت او خوشحالي بولي ىهغه ش

 (۲او په اسمانو کښې دخوندانه روح بلل کيږي.) يک ورته محبت وايلچې دځمکې، خ يشي کښې پيداکيږه موندلى په يو 
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 دمشرانو عشق
ستيزي او  نه چې په يوه يوه کورکښې بليږي ځات  څوک چې لوى شي او دمشرتوب لوړې درجې ته ورسيږي هغه بياپه دغسې ډيوو

 و سترګو زړه بايلي.سپين مخ يا مملنه لکه کشرات او واړه افراد په کوم 
هغته هي،کلته ددنيتا پته سترو او       . ل شتي  هو! دغه زړه دومره وړيانه وي چې په دغسې عادي شيات مبتتم اوپته فتاني ګلونتو پستې ليتوا      

. شپه او ورځ په دغه غم کښې ورک شي او بل هيڅ شي ته يې پام نه وي ل مين سوداګر سپينو داسې نه مين کيږي چې لکه يو په ما
خپلې کورنۍ، خپلو لوڼو، زامنو په مينه او دوستۍ کښتې هتم دومتره ځتات ورکتوي  چتې نتورهيڅ نته          ،ه چې د خپل ځاتل ال څ ما
چې هغه دټتولنې او ملتک    ربانويقباندې په يوه محبت  واړه خلک يې لري او هرڅه هيرکړي، بلکې دغه ټول محبتونه چې يپيژن

از زيار او زحمت قبلوي او هيڅ راز موانع ته اهميت نه وركوي. د همدغه عشا پته ا تر كتې     رعشا بلل کيږي او پدې الره کښې هر 
ت ود دوئ مرحت  يو خپل ځتات ړورباندې الزموي چې تر پيړيو پي هر راز اطاعت حا  ابتوي او دا مشرات پخپل ملت باندې د ملتو د

او  يدغته راز معنتوي پمرولتي پيژنت     چتې دټتولنې هرفترد   ي او مديوت وګڼي ځكه چې دغسې مشر د يتوه ملتت د پتمر او بابتا مثتا ل لتر      
مشهومتاتو ستره ښته نته وي اشتنا      يعنې لكه چې يو طشل پخپل طشمنه حالت او داسې وخت كتې چتې لته معتانيو او      .كوياحساس يې 

و تمتدت  لتوړې   دتهتذيب  ا غورځوي، ټولنته هتم كته د لتوړ تعلتيم خاونته وي او كته نته وي         وخپل پمر پيژني اوخپل ځا ت په غيږ کې 
لته ټتول   د خپلو خواږو او او زړه سوانه مشرانو د مينې او پيرزوينې احساس كوي او خپل ځات ستره   ،درجې ته رسيدلى وي اوکه نه
مقدرات ورسپاري  ځکه چې عشا او محبت ارومرو  د عاطشې او ششقت په غيږ كې اچوي او خپل ئمادي او معنوي موجوديته ددو

ل له عشا څخته   ې پوهوي دلته بايد تاسې عشا او مينه دحسن او جمايه اغيزه کوي او د مينې په حقوقو دمعشوق او محبوب په زړ
 .په مينه کښې يې ګورئ ىچې دګل اوبلبل يا دمجنوت او ليل ئاو هغه منظره له سترګو لرې کړ ئبيل کړ

په  زړونو کښتې   ريد، د استاذ اوشاګرد، دمشراو کشرخوږو ملګرو، دمرشد او م د ،راز مينه ده چې دپمر  او زوىهغه زموږ مقصد دلته 
ې  پروايتې او تغافتل نته    او ورال ب پدې عشا کښې ناز او نياز، هجر. وي چې بې له غمخوري او خير خواهۍ څخه نورمظاهر نلري

لته خپتل ختداى ستره     ځاييږي او نه پکې رقيب او ريبار شته، دامينه له هغې مينې څخه فيض او رڼا اخلي چې يو رښتيا نى بنده يې 
 لري او د يوه حقيقي روفي په زړه كې ځاى لري.

همدردي او ششقت ملګري وي اوله هر راز تهمتونتو څخته يتې لمتن پاکته وي، دلتته        مينې سره رحم و عاطشه، متانت او  بات له دې 
لته السته شتکايت يالته رقيبتانو ستره حستد         هيڅ نه وي او نه پکې دمعشوقه  درحر ا ګرزيده له خپلواو پرديو بيليدهالتيا ليونتوب او ليو
 .ليدل کيږي

له دې مينې سره انسات دمور په غيږ او دپمر په څنګ کښې اشنا کيږي مګر دښکلو مينه له ګل او بلبل څخه  اخيستل کيږي چې بهار 
ځنتې پيتداکيږي پتدې    څه پکې شته او دشکايت هنګامه ور هر د غوټۍ دلتنګې هر ياو خزات پکې لوى دخل لري او فريادونه، اغز

 .قبول او کتنه تا ير لريومينه کښې دسترګدغه مينه کښې د روح اشنايې او توافا په کار دى مګرپه 
جتوړوي او دتتورو    ۍدپتاره پټت     زړونو د غمجنو ،کيږي  ډيوو ځانو نه سيزي مګر دلته مينات يو دبل په سر سيور هلته پتنګات په بلو

  .شپو خاوندانو ته ډيوې بلوي
سړى تريوه وخته بې له رنګونو اوښکلو څيرو څخه نورڅه نشي ليدلى او دهمدغې مينې جاذبه يې ځانته راکاږي ځينتې کستات    هو!

ل وي او  پسې ليوا  نومونو ځينو خپله فايده بولي، بعوې په  ىنه پيژني او همدغه ش  ىل و دولت څخه بل ش و اوماتالبې له ماديا
کوچنيتوب دوره تمامه   يمرحلې طى شي او سترګې ښې  پخې شي يعنې ددغه بشر ېداټول د شهرت په بنګوپسې ګرد ګرزي، چې

ر او بت حا پيداکړي هغه تته بيتا خپتل کتور وکلتى، خپتل ټ        شي او انسات معنوي بلوغ ته ورسيږي ياپه بل عبارت دلويوالى اومشرتوب
په څوکو،   بل راز جلوه کوي چې دخپلو غرو ظرکښې يوپايدار مشهوم يې په ن او ش الشاظ نه معلوميږي بلکې دغه کليخپل هيواد ت

ه ښيي يعنتې څنګته   نچې هرڅوک يې نشي ليدلى اوهرچاته ځات  يداسې تجلى وين ه وطن کاڼو او بوټو کښې يو درحرا په لمنو د
ست نه ويني، زلميتوب احساس نشي کولي، يو کارغه لکه يو بلبل دګل ښاي چې يو ښاپيرک ځمنده دلمر نشي ليدلى، يو کوچنې د

له حالته نته خبريتږي، يومتورنۍ ړونتد درنګتو نتو امتيتاز          ډيوو ته نه رسيږي، بې درده زړونه ددردمنو  ددې ټيټو ډيوو پتنګات دستورو
 .پټه وي او هر څوک يې مخ نه وينيه خلکوله نظر  يليلى هم دعاددغه همدغه شات  ىنشي کول
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چتې څتوک    ىنو لپاره يوه خوشې خبره معلتوميږي  او دا بتاور نشتي کتول    همدغه سبب دى چې دوطن مينه دمليت عشا دځينو کسا
ډير تعجب خبره ده چې   ورته وويل شي، داد ېمين د ىيانتشقانه بڼه پيداکړي او رښادى دوطن په عشا او دملت په مينه کښې ع

څه   قار او اعتبار خپلو او پردول، و يو سړى ديوې ښکلې پيغلې په عشا او مينه کښې فرهاد يا مجنوت کيدى شي چې دخپل سرو ما
 ىاو يو کامل انسات دملت دوستۍ پته اغيتزه دې حدتته نشتي رستيدل      ينه کوي او په دغه الره کښې هرڅه قربانو هيڅ پروا ....اوڅه

 يوه مين او عاشا حيثيت پيداکړي!!! چې ديوې جامعې په مينه کښې د
يقتين دى چتې    يو دا حقيقت ورته دومره نااشناوي چې منلى يې هتم نشت  ليدل کيږي ا هن په کوم هيواد کښې  چې دغه راز پتنګات 

په حال  ربوضعيت لري، ددغسې ټ ياو انساني شعور يو طشمنه او ابتداي يدعشا او مينې په ابتدايي منازلوکښې پاتې د يهلته وګړ
ا لته خپلتو وروڼتو او خوينتدو نتور      يت ه يې لکه کو چنيات بتې لته خپتل شخصتي او فتردي کتور        ىچې لوى سړ يډير افسوسونه په کار د

 .د کلي نورې کوڅې ورته پردى ښکاريږي څوک نه پيژني او له خپلې کوڅې ماسوا
همدغته دوطتن عشتا او     امتل بلتل کيتږي.   ه چتې دهتر راز پيشترفت او پترمخ تتګ ع     نګت اپدې عصر کښې ديوه ملت حقيقتې او معنتوي پ  

ې رتتحيح معيتتار بالتته شتتي، ددې مينتتې وړانګتتې  بيتتيم او عتتالي تردملتتت مينتته ده چتتې داجتمتتاعي شتتعور، دمتتاغې انکشتتاف، لتتوړ تعلتت  
ه کتوي او عموميتت   دلته دوئ څخته ز   او بيايې نورخلک عمم  يلومړى ځل دهيواد دمشرانو او لويانو په زړونو رڼا غورځو ېاوپلوش
  نته پتاتې کيتږي او لکته مښتک      دغه عالي عشا له خپلو مشرانو څخه زده کړو، دا عشا هتم پتټ   وا مونږ بايد دامينه پيداکړو. پيداکوي

و فرياد ه غواړي يعنې داعشا په يوازې  ا ې، بلکې عملي مظاهر ىنشي ګټل خپل ځات پخپله ښيي، نو ځکه يې څوک په تشو دعوو
ه  ابتيږي،  بلکې له خپل راحت له خپلو شخصي اغراضو او دضرورت په وخت کښې له سراو ماله تيريتدل او  ناو مصنوعي وضعيتونو 

چتې متونږ     وکړو او خپلو مشرانو تته داڅرګنتده کتړو    ېمينې رښتيانۍ مظاهرعالي راشئ! چې ددې  .ه ايثار اوقرباني غواړيسل راز
 .عشا پوهيدلي يو ياو دوطن اومليت په رحيح مشهوم او حقيق ىستاسې له پاکو زړونو څخه ددغې رڼا اقتباس کړيد

واکښتې خپلتې خيمتې ودروو، راشتئ چتې      خه پريکړو او دلمر وسپوږمۍ په او ټيټو مينو مراندې او تنا وون راشئ چې دخو دخواهۍ
اوس له دې کوچنيو ځتالو والتوزو اولتوړ پروازونته وکتړو، ترڅتو پتورې بته لکته کوچنيتات دخپتل شخصتي کورپته محتدود غتولي کښتې                 

 ې کوو!څخاړپو
نتا پتوه تته     اوه او واړه، ختوار اوبتډاى پتو   غتو کتاڼو بوټوتته دپښتتو ملتت لتوى       ر!  يوملي او وطني شعور پيتداکړو او دوطتن غترور    ئراش

کتته داشتتعور او . دعشتتا اومينتتې پتته نظتتر وګتتورو لکتته چتتې يتتو پتتمر خپتتل زوى يتتو ورور او يوختتوا ختتوږى مشتتر خپلتتو  کشتترانو تتته ګتتوري  
و ختوارو غريتب ړونتد اوشتل دزړ     ئبته يتو لته بلته ځتاريږ      احساس خوندى شي بيابه تاسې ته خپل هيتواد بتل راز ښتکاري او ارو مترو    اد

، يتو بتډاى بته د خوارانتو     ياوشليدو جامو خاوندات به درته محبتوب او دمينتې وړ معلتوميږي، هيچتا تته بته څتوک پته نشترت نته ګتور           
ل ګترد ګترزي او يتو     دلداري کوي، يو عالم به نا پوهانو ته ښته الره ښتيي، يوطبيتب  بته دمريوتانو پته عتم  پستې لکته  يتو متين ليتوا            

کتوم  . راشئ! چې همدغسې وکتړو او ددغتې مينتې خونتدو ګتورو     . په اوږو اخلي ىف او ناتوات پيټلمى به ديوه ضعيز ىغښتل ىپياوړ
له پاکولو څخته اخلتي، يتا هغته خوشتحالي چتې        يتيم د  اوښکوه حساس زړګي خاوند او يو زړه سواندى سړى ديو ه خوند چې ديو

، بلتبمت  يا کښې مومي هي،کله يتې پتنګتات پته ځتات ستيزلو     په مرسته او ملګر ت يو دعو اطشو اوششقت خاوند يې دبې وزلو او مظلومانو
 .ې نه موميدګلوپه عشا کښ

دزړه او ضتمير پته پيترو  کښتې حارتلوي هغته څتوک پته ننتدارو او تماشتو کښتې             ،کوم کيف او لذت چې سړى يې په رحم او عاطشه
 (١).هوس  خاوندات احساس کولى شي  و او نه يې د هوا ىنشي پيداکول
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 سترقوت
ې د كت چې علم دى اوځينې يې په په ډيترو افترادو   ياو تخينک کښې لټوي، ځينې واي رنعتل دى او څوک يې په  ما يڅوک واي
دا راز قتوت   طيتارو نته پورتته نظرکتوي يتو      يلته هتواي   ترشا ې ډيرو لښکرودهغه خوا د  مګرکله کله چې سړى له دې ټانکونو، غواړي
او به مقاومتت کتولى شتي او نته پته تتوره اوعلتم ورستره مقابلته           له دې قوت سره نه اور .تلى دىښچې پدې ټولو قوتو زورور اوغ يوين

جتوړوي، کته  داقتوت لته يتوه       تياروي او لته يتوه ملتت نته بتل شتى       داقوت هغه عقيده ده چې انسات هر راز ايثار او قربانۍ ته. کيږي
 پردي دي.ئې و نور هرڅه وي  ته يقين وکړه چې هيڅ نه په کاريږي او هرڅه ملت سره نه وي ا

مال نه  و نه به يې وروسته تردې وکړي، څوک چې له خپل خوندوت او سر ى،عقيدې انسات هيڅ نه  دي کړي او هيڅ  نشي کول بې
 نه کيږي. هيله هيڅ وخت لويو کارو چې دا ټول ورځنې ځارکړي هغه نه د ينه پيژن ىسوا يوداسې ش

 حرکت پيتداکوي چتې هي،توک او هتيڅ  شتى      ييو سيمباو عشا، فرهادي عزم  ىل عقل، نه ويريدونک عقيده په انسات کښې يو فعا
 ى.يې مخه نشي نيول

يا ملت پکې خپل ستر قوت او فوق العادد مقاومت ښودلى كام حا جنګونه شويدي او کوم  نا دنړ  په غولۍ کښې چې څه حا او
کښتې دانستات او حيتوات حدفارتل دى      عقيده په ارل. چې من حيث عقيده ورته ستر قوت ويلىشو ىعقيده بناد هپه يو هغه ارو مرو

 يوجتود او جزيت  ي چې دخپل شعوري ماهيت او متين موجوديت پته لحتاظ دډيترې ستتاينې حتا لتري مګتر وروستته چتې يتو ختارج           
 .او په دواړو رورتونو کښې ورته قوت ويلى شو يورته وايچې حا اوباطل عقايد . نوعو بيليږي مشهوم پيداکوي نو په دوو
ايته  غعشتا او   څوک يتې خپتل نصتب العتين  بتولي  او دځينتو لپتاره       . لپاره مسلک شي لپاره ايمات او دچا همدغه عقيده  ده چې دچا

 .وګرزي
بلته  معنتى ورتته نشتو       يتو ووا ه عقيتده ورتته  چې  نن ځينې قومونته دمليتت او وطنيتت پته نامته سترونه ورکتوي بتې لته دينته چتې يتو             دا
هم هرڅه دعقيدې  ئهغو  حا او حقيقت بيرغ او چت کړى او ددين لپاره جنګونه کړي همدارنګه کومو ملتونو چې د. کولىاپيد
 زور كړي دي. په
شوي  بې عقيدې يند تهيڅ وخ او ىهي،کله عقيده نه ده بايلل  يو اوقوي ملتونوخوندهمدغه سبب دى چې تراوسه پورې ددنيا  

 چې پکې خلکو بتانو ته ستجدې کړيتدي   کښې ورات شوي دي، همدغه يوه کعبه شريشه ده او نه دعقيدو مرکزونه زرګونو کلوپه دنيا
چې يووخت يې درليب لپاره سترونه ورکتول    يملتونه د يهمدغه اروپاي. او هم ورځنې داسممي عقيدې خاوندات طوافونه کوي

 ي.ې تويواونن دوطن او مليت لپاره خپلې وين
عقيده ورکه کړې نه ده بلکې بدله کړې يې د ه ځکه چتې عقيتده بتدليږي مګتر ورکيتږي نته، کته تاستې ددنيتا           ئنو ويلى شو چې دو

 .پاخه او زاړه ملتونه وګورئ، هلته په هر وخت کښې ديوې عقيدې رڼا ځليږي او هي،کله پکې دا ډيوه نده مړه شوې
که تاستې کتوم داستې     . ملت کښې يوه عقيده موجوده ده چې خلک ور ځينې قربانيږيځاى او په هر هر  پدې حاضر عصر کښې هم

يقتين وکتړئ چتې هغته ملتت هتيڅ        ئاو د عقيتدې لپتاره هتر راز ايثتار او قربتانۍ نته وينت        يچې هلته دعقيدې پابند ئملت چيرته ګور
پته هتر ځتاى    ى. دليتل د   ۍۍ او طشلت ختام د ت کښې ورکيدونکى دى، بې عقيدګي هروختت  ه آوجودنلري او  لکه داوبو ځګ په يو

موجوديتت نلتري کته ستړى دروح     کښې چې دمليت اساس نه وي ټينګ شوى او يا بيخې  تشکيل شوى نه وي هلته عقيده هتم څته   
په لوړو نه  ي،شي، نه يې دعلم او فلسشې په رڼا کښې وين ىل او دولت کښې موندل او دزړه اطمينات لټوي نو نه يې په ما خوشحالي
شتي مګتر دعقيتدې خاونتدات يتې       ىکښتې ليتدل  كې پيدا كېږي،  نه يې سړى په زيب و زينت ، جاه و جتمل او نتورو افتختاراتو    ماڼيو 
 .ل کوي هرساعت يې استقبا و ا يلې عقيدې په الره کښې په هرقدم کښې مومپدخ

او هتيڅ   يلو شتيانو لتوړ او پورتته ګڼت    له نورو ټو ىهغه ش  لري او کوم ارل ته دعقيدې په سترګه ګوريه عقيد  يپه يوه شچې څوک 
ه غورځتوي او پته ټولتو خطراتتو غلبته      تت  بتو او همدغه سبب دى چې ځينې کسات د عقيدې لپاره خپل ځات اوراو. نه برابر ويه ورسر

قتوت بتولم، بلكته د     ستتر  خويې په دنياکښې هم لتوى دولتت او    زه مګر ياخرت لپاره مشيد ګڼ مومي، ځينې کسات به ځينې عقايد د
و ايمتات لتري او نته پته اخمقتي او روحتاني نواميستو        اساستات بتولم. كتوم كستات چتې نته پته دينتي         مانساني شعور يتو قتوي ستند يتې هت     

حيتات کښتې کومته معينته الره اوټتاکلى نصتيب العتين         څه قيمت لري اونته پته خونتد او    ، نه يې په نظرکښې ملي شعايريد يګروهيدل
 تاهري بڼته لتري     چتې دا  يغه چاته نه وايه يې حساب کړئ ځکه چې انسات په ارل کښې هيڅ  او په ئتاسې يې هيڅ مه بول. لري



 

33 

 

 

 

او لته خونتدو لتذت نته غيتر       يوي، دغسې کسات چې له خوراک او څکاک نه هغه خوا نورڅه نه پيژن ياو دانسانانو جامې يې اغوست
څته   ې له دينه چې يتو بپه دنيا کښې  ئې وګڼو چې دوي ه قبله او کعبه نلري هغه بايد د هوا د مرغانو  په شميرکښې راولو او داسېلب

هي،وخت  او په هتيڅ    بې عقيدې کساتي، هيڅ کارنلري او د هيڅ کارنه د نور ياو ګڼو بڼو کښې وګرز يدانې او څه ميوې وخور
 يي چې هتواي موجوديت لري بلکې لکه دالرو او کوڅو خځلې داسې د يکارکښې  بات او استقامت نشي پيدا کولى او نه يواساس

 .بادونه يې هرې خواته وړي او لوبې پرې کوي
لته او ره هتم نته ويريتږي همدغته       مرو دعزم او ارادې خاوند وي او دنمرود او پخپله عقيده ټينګ وي هغه ارو لريڅوک چې عقيده 

قيتده ده چتې پته انستات     او د لويو كارو د پاره يې تربيه كولى شي. همدا ع عقيده ده چې انسات کښې رداقت او شجاعت پيداکوي
ر پيداکوي چې نه بياسړى دخپل اعتقاد په الره کښې له مشکمتو ويره لري او نه امقاومت او ټينګ ،اخمص او ايثاركې خوف و رجا، 

قرابت او  وروڼه کوي او دوه ورونه سره غليمات کوي ځکه چې داد سر دښمن چې . دا د عقيدې كار دى ل څه پروا کوي ماو دسر 
کوم ملت چې هلته ټول افتراد پته  يتوه    . باندې هم حاکميت لري ۍپه نورو ټولو نسبتو نو غالب دى اوپه دوستۍ  او دښمن اشتراک
د بل داسې ملګري وي چې مرګ او خوند يتې   يو ل لري او هر ل شوي او په يوه عقيده ورغونډيږي هغه دسکه ورونو مثا عقيده روز
څه دمخه پخپل ملت کښې يوه عقيتده پيتداکوي او    هر مشرات او وړاندې بيوونکي تر همدغه سبب دى چې د ملتو . وي ىسره تړل

باور لتري چتې بتې لته عقيتدې نته يتو ملتت نشتي ملتت            ئځکه چې دويده په ټولو افرادو کښې ټينګه کړي. کوښښ کوي چې هغه عق
دعقيتدې ټينګتوالي کښتې     ئدهغتو  د همتدې لته املته دخپتل ملتت ټينګتار هتم       . ل پکتې نته پيتداکيږي    او يو معنوي قوي اتصا ىکيد

 .اټکلوي او په همدغه اعتبار ورته ګوري
ګمات بلکې يقين لري چې ديوه  ئپدې وخت کښې ځينې کسات چې داقتصاد ډير طرفدارات دي او له حدتير اهميت ورکوي هغو

دانستات   ىخته بتل شت   اوپتدې وختت کښتې بتې لته اقتصتادي منشعتت څ        ىل لپاره دمنافعو اشتراک خورا زيات ضتروري د  ملت داتصا
داعصر مادي عصربولي او ګمات کوي چې نن ورځ انسات هي،کله دعقيتدې   ئنشي کيدى ځکه چې دو  يوونکىشايا او وړاندې ب

مګر ديته نه ګوري چې انستات ددنيتا پته زرګونتو کتالو عمتر کښتې        . نشي ورکولى او نه په خيالي طلسمونو پورې زړه تړي يلپاره قربان
ت نه دى خمص کړى، او که اوس دا اراده هم ولري نو له دغسې اوږدې او طوالني سلطې نه ځات خمرول دعقيدې له تا يره ځا

 شعتت څ،ته نتور څته نته پيژنتي او       نچې انسات په رښتيا بې له مادي م داخبره ومنو که فرضا . کيږيه هم ډيروخت غواړي او په اسانه ن
ل قربتاني   او خپلواکۍ لپاره د سراو متا  ى چې يو ملت دى دخپلې ازاد شي کيدڅه دمادي منشعت لپاره کوي نوبيا داګمات ن هر

 .معنوي موجوديت ته ردمه رسوي اوبس ئته حاضر شي او يوه سلطه ونه مني چې هغه يوازې ددو
ته تياريږي او دخپل استقمل پته متدافعت کښتې هتر راز تاوانونته ګتالي همدغته         ۍل قربان په کوم وخت کښې چې يو ملت دسراو ما

چې انسات ال بيخې مادي شوى نه دى او يوه معنوي عقيده  ورسره موجوده ده چې دغسې قرباني ته  ىددې خبرې پوره دليل د
دسرباز   لپاره يا ټينتګ ايمتات پته     .او نه خپل سرونه ښندي يشعت لپاره څوک خپل ځات نه وخنځكه چې د مادي منحاضروي  ې ي

 .تبه کښې وي او معنوي عالي عشا وبلل شيکاردى يا يوه داسې عقيده چې دعشا په مر
او  رد عقيتدې پته نشت     چتې عمتم    يقتوې او متقتدر روزو نکتى غتواړ     پيداکول او ټينګول خوشې په خوشې نه کيږي بلکې يو ېدعقيد

 .تحکيم کښې برخه واخلي، او پخپله دخپلې عقيدې عاشا وبلل شي
پيدا او ټينګه کړي لکه ديوملت او وطنيت عشا ياد کتوم مستلک   كې و که چيرې يوسړى غواړى چې په تش تبليغ يوه عقيده په خلک

 ځکه چې په داسې ځايونو کښې لته غوږونتو   يداکار هي،کله نه کيږي او نه کومه رحيح نتيجه ورځنې اخيستل کيږ ،پيروي او پالنه
او ليتدل يتو رازنته ګڼتي او دديتده       متا ر کيږي همدغه سبب دى چې هي،وک اوريتدل نه سترګې زيات دخل لري او خلک له دې الرې ډير 

 .وشنيده ترمنځ فرق کوي
مګتر کلته    ياو ډير متا ر کيږ يل يې زيات زړه سوز دهغه په حا يل په سترګو ووين او بد حا عد يوه مظلوم يو فجي ىکه چيرې يوسړ
م هغتو متره زړه ستوى او تتا ير     بيتا هت   يتا ير هتم پيتداکړ   ييو سحري او ادب ېکه څه هم هغه سړى پخپله وينا کښ ييې که چانه واور
 واو تمثيتتل پتته رتتورت پتته رتتحن  ېدهمتتدې الملتته اوس ځينتتې پاختته او مقتتتدر ليکتتونکي خپتتل مهتتم مطالتتب دډرامتت  . نشتتي پيتتداکولى

نتو  . شي رحواسو په احساس متا   دواړو و اوتياترونو کښې ښيي چې په ليدوونکو باندې مجسم ا  روکړي او حاضرين د سترګو او غوږ
هم خلکو ته ښيي او په خبه هم په مو ر  ډول تبليغ  وکړى شتي چتې دده احساستات      عقيده او يوفکر عمم ه و ليدر چې يو هغه قايد ا

. او جذبات پکې راڅرګندوي هغه ارومرو په نوروا ر کوي او يو قسم هيجاني اموا   دخلکو په احساساتو او روحياتو کښې پيداکوي
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کته چتې د ورځتې پته     . لل لتري او هتيڅ پترې نته مرتبيتږي       قين کښتې نته وي هغته دعتادي خبترو مثتا      دوه شيه په يوه تبليغ  او تل که دا
 .بدکوي او ښه نه کوي ئزرګونو خلک يو بل ته وايي ښه کوئ بدمه کوئ مګرهغو

مګتر  ې عقيدې او مشکورې نشر او تبليتغ  خوراضترور او حتمتي ايستي     روحي اجتماع اواشتراک لپاره دلوي په هرملت کښې دفکري او
باندې ا روکړى شي الډير ضرورايسې او ديوه ملت لومړنى احتيتا  ګڼتل    ددې کار لپاره دغسې مبلغين چې په خبه اوپه عمل پرنورو

 (١).کيږي

 له کارسره عالقه 
ديتوه مامورپته  پيشترف اوسوانحوکښتې      ىشت  هاوهمدغت  ئروډيتر وا  (لته کارستره عمقته   )چې داټکى  يزموږ په رسمي دوايرو کښې ښاي

مملکتت کارونته پته مجمتوعي ډول پته نظرکښتې ونيستو او وګتورو چتې دغته           د له نظره ليترې کتړو او    که واړه  دواير. اهميت ولريډير
ترستوګو سترګو کيږي او دسړي په زړه کښې  (له کارسره عمقه)کارونه څنګه او په څه راز کيږيا ښه دي او که خرابا بياهم داټکى 

اواجتماعي و ايف لري له کارسره عمقه پيدانکړي کارونته نته ښته کيتږي      يغه کسات چې رسمدافکر اچوي چې ترڅو مامورين او ه
او هرڅوک چې لږ او ډير داجتماعي درد ا هار کوي همدغه  يداخبره ماپه وارو وارو ستا او دبل له خولې اوريدل. او هيڅ نه کيږي

مګتر پته عتم      ي لته پيژنتدلي د   نه دى خلکو مرض را خيصشځاى د خارښت ځاي ګڼي او ګروي يې، که رښتيا ووايم تشخيص بد ت
چتې لته    يد ييتا دځينتو پته تعبيتر  پته کتتابو کښتې يتې هتم راوړ          ىنيم اجتماعي کتاب کښې هم ليتدل   هما په يو يګړيدل يکښې نه د

همدغته  او  يټتول فکتر د کارخواتته تمرکزپيتداکړ     يکارسره عمقه ختورا ضتروري ده او همدغته عمقته ددې باعتث کيتږي چتې دستړ        
هر څتومره چتې لته يتوه کتار ستره عمقته زيتاتيږي          . سبب ګرزي دفکرتمر کز دکارونو دارمح داشخارو ددقت او داسې نورو فوايلو

هغومره سړى  ه،ه کوي چې هغه کار پخپله موقع کښې په رحيح ډول اجراشي او هيڅ راز نقص پکې پاتې نشي، که ددې خبرې 
هم ستاستې قتانع کتول     خبرو تاسې قناعت لږ څه ګرات وي په ولسيکه په عملي فورمولونو س دليل هم غواړې څه ګرانه خبره نه ده

 .امکات لري
چې يو مزدور له کار  يو ىڅار کړى وي درته به معلومه شو ېلو او عمرات کښې پخپلو مزدورانو پسوکله که تاسې دخپل کورپه اباد

خپتل لورپته لوټته تيتره کتوي او         هوره خبتره ده چتې ناراستته لتوګر    داختو مشت  . سره څومره چل ول کوي او خپله ورځ څنګه تيروي
ل دىا  چې څه حا يې له دينه چې دوئ له کارسره عمقه نلري بل سبب  نلري، ډير خلک دي چې سړى ورځنې پوښتنه وکړبدا
هغه بته کارتته    ياساو شکرونه ب يتيريږي نو ته ووايه څوک چې محض دشپو او ورځو تيريدل غنيمت ګڼورځې شکر دى شپې  يواي

چتې ښته ښته ستاعتونه دهمتدې لپتاره اخلتي         يزما په ګمات ډيرکستات د  کار سره څه عمقه وياه هغه به له يو په څه نظر ګوري او د
چې مازديګر په دايره کښې کومه دقيقه زياته تيره نه کړي، ډيرلږ کسات به وي چې دستهار دحاضتر  فکتر بته هتم لتري، مګتر يتوازې         

موږ لته کارستره عمقته    . مرض عم  نشي کوالى يڅوک چې يوازې حاضر   سره عمقه لري هغه ددغه اجتماع حاضري به څه کړو
 .غواړو نه له تشې حاضر  سره

دلته دامقصد نه دى چې زه نو حاضر  ته په درنه سترګه نه ګورم بلکې دا وايم چې بايد په حاضر  ټينګوالى دکار لپاره وغواړو او 
ه پيداکيږيا که يو رياست او يا وزارت وغواړي چې مامورين يې له کارسره عمقه پيداکړي څه به کويا په يو له کارسره عمقه څنګ

 مملکت کښې څه عوامل بايد پيداشي چې خلک له کارسره رحيح عمقه پيداکړي او و يشه دو يشې په لحاظ وپيژنيا
موضتوع ده چتې بايتد داقتتراح پته ډول دډيترو پوهتانو        ارتم يتوه داستې    ، ددې غټو تپوسونو جواب چې ډيرفکتر اوستنجش غتواړي   

له خوا يې له نظره ليرې پتاتې كيتږي.   خوا ته پام شي بکه يوې  يفکرته وسپارل شي او ډير څه پکې وليکل شي ځکه چې دکوم سړ
علتل او استباب   عتموه پتدې دهرکتار    ي. ډيرمهم معلوميږي او ټول زورپه  په هماغته ختوا اچتو    په دغسو پوښتنو كښې هر چا ته يو شى

هم په يوشات ښکاره نه وي، ځينې علتونه ډيرپټ او ډير مو روي نو اکثر اشخاص ښکاره څرګندو شيانو ته ګوته نيسې او دپټو پلټنې 
 .وي او ددې پوښتنې پور ه جواب به نه وي ىنو زه که دلته څه وايم هغه به همدغسې ش. نه کوي

 لپاره ډيرشيات ضرور دي چې ځينې يې ډيرعمر او ډير وخت غواړي چې بايد يو د  منکتي امورو دعمقه لداجتماعي و ايشو او مم
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 يومتومي او دتعلتيم  وتربيتې پته ا رکښتې يتو اجتمتاعي شتعور پيتداکړ           ىچې تشکيل  يې نسج  اوپوخوال ولحمرا وملت وروسته ترډير
او د مزدورانتو چتم ونكتړي. دې حتد تته رستيدل د ډېترې متودې كتار دى او يتوه طتوالني            ښتکاره شتي   چې مملکت  ورتته خپتل کور  

په کوم ځاى کښې چې رحيح کارنته  ، بحث نشم کولى او تش همدومره وايم ينقشه غواړي، زه په دغسې عللو کښې اساسني اعرف
يعنې دغسې چې يتو متامور تته حاضتري و     ي. ه پيداکيږمرو عمق هلته له کارسره ارو  عامل وي، عدپيشرفت سري ىپټيږي او همدغه ش

دلتته بايتد زمتا    . مرو خلتک لته کارستره عمقته پيتداکوي      عمقه څه اجرولري ارو ۍمعا  استحقاق معلوميږي که کاراوله کارسره رښتيان
ر هلته چتې کتا    ګتر دا شي په الس الندې مامورينو کښې دکار عمقه  پيداکړي مى مقصد توضيع شي او ووايم چې د کار مبصرين کوال

يعنتې محتض حرکتت او منتډې رامنتډې ددوى پته متخ کښتې نته           ى اهر بين نه وي او څوک يې پته هغته دغته نشتي غولتول      ىليدونک
 يهرچاپه کارکښې ډير واړه ذرات  هم ليدى شي او پوهيږي چتې داکتار عتموه پته کميتت څتومره رتحت او کيشت         حجاب کيږي او د

 ايه موجوده دهاغپه نظرکښې چې دومره ډيرکار کوي څه  يدغه سړچې د ياوپه دې هم پوه و. حسن لري
 هغومره کاريګردى که يها څومره چې دده دکار هنګامه ده 

 ي که په کيشياتوکښې هم تعما کوياڅوک چې دده کارونه راته ستايې هغوئ تش کار او  اهري حرکاتو ته ګور
.... هتيڅ پته کتار ستتړى کيتږي نته او لته        ىري چتې فمنکت  ووبولتو ا  ځينې وختونه سړى دخلکو له ختولې چتې عمتومې نغتاره يتې بايتد      

کلي بل کلي  ته نشو تمى مګرده له خپتل   هو ه څوک له يو هغه بله ورځ چې سخته سيلۍ او اوريا. الدونه هم سخت اوکلک دىفو
. ه ورځ بيرتته هتم راغتى   هلتته څته پتيښ شتوى و ځتات ورستاوه او پته هماغت          ځتاى تته چتې نته پتوهيږم      ىماموريته څوکروه ليترې فمنکت  

ل معرفي کړي مګتر   ځايوته هم ورسيږي اودغسې ځينې نورعوامل هم پيداشي چې سړى جدي او فعا دغسې اوازې لويو لويواکثرا 
وي او نتورهيڅ کارنته وي،     ىاچولتو لپتاره داکتار کتړ     ېهنګتام   همدغته مقصتديعنې   ورځ دهغته  هغته پته    ړي چې سړى ورپسې څاروک
خواتته   ېپته خوشتې هتر    ېرياکار  ځنې کاراخلي اوخوش يسرپوه شي هغه هم له دغسې تظاهر اوعصر ېځينې نورکسات چې پد

 .نو ديته سړىله کارسره عمقه  يا رښتيانى فعاليت نشي ويلى اونه په دغسې جديتو او حرکاتو کارونه ښه کيږي ياسونه ځغلو
هلتته خلتک     ډيردقت کيږي او رحيح کارقدر اوقيمتت  لتري  په هرځاى کښې چې دکارونوپه ليدوکښې  دلته بيامجبوريږو چې ووايو

خواه موجتوددى او لته خپتل پيشترفت او ارتقتا ستره ټينګته عمقته           يله کارسره عمقه پيداکوي او ښه کارکوي ځکه چې انسات يو ترق
غيرمشتروعو وستايلو    غتمو فريتب او نتورو    ۍ،تملتا اوچتا پلوست    ،پته دروغتو او ريتا    لري، که دده په مخکې نورې الرې بندې شي چې

پيشرفت ونکړى شي او پدې هم پوه شي چې دلته کاريګر او بيکاره پتټ نته پتاتې کيتږي او ستړى دچاپته ستترګو کښتې ختاورې نشتي           
ګانوستړى نشتي    يله همدغې  يوې رحيح الرې بلته الره  نشتته، پته شخصتې اعتبتاراتو او اشتناي       ېوړاندې  تګ لپاره يې ب د ىاچول

. اولته کارستره عمقته پيتداکوي     ياو نته پته چتل ول کتارکيږي ارومترو رتحيح کارتته ممتتړ         يستترګې نته پټتو   څوک له چانه   ،چليدلى
مګرکه سړى ګوري چې په ځينتو نتورو وستايلو ستړى ډيتر ګرانيتږي او دپيشترفت پته الره کښتې رتحيح کاراولته درجته عامتل نته دى،               

غاښ هم  څتوک نته ګتوري هلتته نوپته افترادو کښتې يتانور          څوک چې يوازې کارکولى شي او دپيشرفت لپاره نور وسايل نلري دهغه
چې په شپو ورځو تيرولتو شتکرونه باستې او هتيڅ نته       ىڅه غواړي ياخو داسې ش څه و ي، چاالکيفعاليتونه پيداکيږي چې هغه زرنګ

لته دمتاغونو   رحيح ذهنيت او رحيح فکر. کوي بلکې اکثريت او عموميت دې خواته ميل کوي او خلک په سړو زړونو کارونه کوي
،  درحيح پيشرفتونو مثالونه اونمونې له خلکو ورکې شي او غلطې نمونې ترنظر ياوپه عوض کښې ياس او بد بينۍ ځاى نيس يوز

ښته اوبتد،   . ددې ټولو خبرو مقصد دادى چې انسات په اجتماعى حيات کښې دمقايسې اونسبت په ارولو ډير کلتک دى .الندې وي
څتوک چتې ورتته پته حيتات کښتۍ لتږ څته         . لته مختۍ حکمونته کتوي     او د نتتايجو  يمۍ په رڼا کښې وينحا دکاميابۍ اوناکا حا او نا

نه رنګ اخلي.اشخاص هم يوله  بله متتا ر کيتږي    ى له خټکيکامياب معلوميږي  د هغه پيروي او تعقيب کوي او لکه چې وايي: خټک
 شي او ښه وګڼل شي، دپيشرفت دپاره نورغيرمعقول مسايل او تقليد کوي نو که چيرې هغه کسات چې له کارسره عمقه لري وپيژندل

او يوازې رتحيح کتارکول، لته کتار ستره عمقته لترل يوقتوي متو ر عامتل وبلتل شتي څتوک چتې خپلته و يشته پته ښته شتات                     ى شيخنث
رواخلي ستلو نيرنګوکتا  ۍ د پتاره لته   ځات يتوه اوبتل ځتاى تته ورستوي او ددلربتاي      ي، اجراکوي ديته محتا  نشي چې خپل کار وستاي

بايد پته کتار    نه هغه فعاليت اولياقت چې. ارومروله کارسره رحيح اورښتيانۍ عمقه پيداکيږي او څوک خپل لورپه لوټه نه تيره کوي
 (١).بلې خواته ررفيږي او نه غلط مجري پيداکوي او و يشه کښې ررف شي
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 دپوهې غرور
زښتت ډيتر غوليتدلى او د خوندانته پته ضترورياتو، د        ،او هرڅته دپتوهې پته رڼتا کښتې غتواړي       ىپخپلته پوهته مغترورد   هغه څتوک چتې   

ور ن خوا  هغه  هوښياري  دانسات له پوهې اوى.  کاميابې په اسرارو، دخوشبختۍاو خوشحالۍ په وسايلو کښې يې هيڅ فکرنه دىکړ
پتوهې او هوښتياري    دمګتر خلتک دغته تتا يرات دده     . دختل او تتا ير لتري   او شخصيت کښتې ډيتر    شيات هم شته چې دده په کاميابۍ

 .محصول بولي او ګمات کوي چې ټول کارونه په عقلي او علمي لياقت باندې کيږي
زه دلتته  دعلتم او عقتل لته     . هرڅه غواړې او بل هيڅ شتي تته توجته نته کتوي       همدغه سبب دى چې ځنې کسات يوازې دعلم په زور

 ده مګتر ددې لپتاره چتې ځينتې کستات نتورو       يڅه انکارنه کوم او پدې پوهيږم چې دغته انکتار جهتل اونتا پتوه      فوليت او اهميت نه
شيانو ته هم ملتف شي او دعلم وعقل له غتروره نجتات ومتومي وايتم چتې دانستات پته خوشتبختۍ او خوشتحالۍ، لوړتيتا او کاميتابۍ            

 .ۍ ورته ونه ګورييناتکړي او په بې اعپټې  ن دخل لري چې بايد څوک ورځنې سترګې کښې ځينې نورشيات
وي دلتته بيرتته    اوپه يوه دايره کښې کار کوي مګتر هغته څتوک چتې پته مکتتب کښتې اول لمبتر         يډيرځله دوه تنه له يوه مکتبه را اوز

وپته  ډير طالبات له يتوه ممنته دمميتۍ پګتړ  وتتړي مګتر ي      . پاتې کيږي او هغه بل وړاندې ځي او حا هم لري چې وړاندې والړشي
هغومره اعتبار نکتړي پيتدا، ډيراشتخاص شتته چتې       ښه پوهيده  جامعه او محيط کښې ښه ومنل شي او هغه بل چې په حاشيو اونکتو

پخپله پوهه او لياقتت ځانتته دوستتات پيتداکوي، خلکتو تته ستمه اورتحيح الره ښتيي، او پخپلته هتم پته ښته الره درومتي، مګرځينتې                
 .ورته په بد نظرګوي ورنور کارونه کوي او هرڅوکننورپرې 

ايستي مګتر هرچاتته     ىهر چاپه نظرکښې ښتکل  دو ل دى ا ل اوکما پدې کښې هيڅ شک نشته چې پوهه او علمي لياقت دانسات جما
نته    ياو دلربتاي   يوي چې په هر ښکلي څوک زړه  نه بايلي او په يتوازې ښتکليتوب دلبتر    ېشوه به پخپل خوند او حيات کښې معلوم

 .کيږي
هغته بايتد لته پتوهۍ او      پيشرفت او کاميابۍ کښې ډيرواړه شيات چې هتيڅ پته نظرکښتې نته راځتي ډيتر  تتا يرات لتري چتې         دانسات په 

نلتري پته حقيقتت کښتې هتيڅ نلتري، هغته         رکوم سړى چې علم او پوهه لري مګرښه اخمق او رتحيح کرکټت  . لياقت سره يوځاى شي
څتوک   .او ځينې اشخاص ترينه وړاندې کيږي ىد ىه  هم نيمګړت اوبيات قوت نلري هغبخوږ رح څوک چې داهم لري مګرد يو

ځينتې  ه خوښيږي اوپه حيتات کښتې   ن چې داټول رشتونه او مزايا پيداکړي مګرد نظافت او معاشرت دارولو پابند نه وي بياهم دچا
شتي او فعاليتت نلتري    ستړى زحمتت ک  هتم كته   سره لته دې  ناكامۍ ويني كه دا نقيوه هم رفع شي او دا ټولې نيمګړتياوې پوره كړي 

 .بيرته پاتې کيږي او نورخلک دمخه ځي ىد
غيرله دغو شيانو ځينې نورې خبترې هتم شتته چتې پته يتوه او بتل محتيط کښتې فترق کتوي او دهتر ځتاى دخصورتيت تتايع وي، پته                 

تونه بايد متوږ پته   هرځاي او هر محيط کښې يوڅه معنوي رشات او مزايا شته چې په سړيتوب او انسانيت ورځنې تعبير کيږي او دارش
  . او نشسې کيشياتو کښې يې وګورو بلکې دانسات په اخمقي  جمل،  روت او تمول کښې ونه لټوو و  جاه  يوازې پوهه او هوښيار

او پته ځينتو متواردو کښتې  ستره بيليتږي،  ځينتې کستات بته وي           يزه دامنم چې سړيتوب، پوهه او هوښياري غواړي مګر يوشى نه د
 ى.به نه لري او سړيتوب به لري، کله به يو سړى پوه او هوښياروي مګر دسړيتوب دعوه به نشي کول چې علم او پوهه

ښته پتوه وي، ځينتې پته      وعښه پوهيږي، دخلکتو پته اوضتا    په تورو ى دکتابوري يو سړڅنګه چې پوهه په بيلوبيلو مواردو کښې فرق ل
او کتارونو ښته پتوهيږي، دغستې دستړيتوب       خبترو  يينې نورپه اولسمباحثو کښې ډيره معلومات لري، ځ يارطمحاتو او فلسش يمنطق
جمعيتونو په نزډيتر  ابتت او معتين رتورت نلتري، مګتر دومتره پتوهيږو          هم په هرملک او هر محيط کښې بيليږي او داشخارو   مشهوم

 .دمخه ضروري دىديوه انسات دپاره ترهرڅه  ىچې تهذيب او ترتيب دسړيتوب په مشهوم کښې مهمه برخه لري او همدغه ش
راز رتشات چتې پته     دا  .دسړي معنى دانه ده چې ارومرو به زيات علم او معلومات لري يابه په کوم فتن او رتشت کښتې ډيتر متاهروي     

انساني حيثيت او سړيتوب بته قتدر کتوي او ښته مرستته ورستره کتوي مګريتوازې           يعلمي لياقت ياپوهه ورځينې تعبير کيږي ديوه سړ
سعود کولى او نه تش علمي قابليت سړيتوب بلل کيږي، که لږڅه نتورهم تعمتا وکتړو يتوازې ستړيتوب هتم       سړى نشي م ىهمدغه ش

 .ديوه انسات دخوشبختۍ او خوشحالۍ دپاره کافې نه دى
حيات کښې خلکو ته موفتا او مستعود ښتکاره شتي      يدى چې يوانسات په اجتماع ىدلته زما مطلب له خوشبختۍ څخه همدومره ش

پوهه او سړيتوب ضروردى چې  يت ناکام ونه ګڼي او مايوس نه وي، ددې مطلب دحصول لپاره  البته ديوه سړاودى هم خپل ځا
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شي او په سړيتوب او انسانيت په جامعه کښې  خپلې شتپې ورځتې ښتې تيترې کتړي چتې        ىپه خپله پوهه او لياقت ځينې کارونه وکړ
نه ګڼي کشايت نه کوي سړى بايتد ديتوه    و شي او څوک يې بد ىوکړنه ګوزري مګر يوازې دا چې سړى کار و نظر څوک ورته په بد

تمايتل   اميتز  قتوه، نشتان او بشاشتت، دملګرتيتا      اوبل د توجه جلبولو او دځات دمحبوبيت لپاره ځينې نورشتيات هتم ولتري يعنتې د    
جتتديت او فعاليتتت  وقتتار او څيتتره، ،رتتميميت ښتتودنه، دمحبتتت لپتتاره ايثتتار، رتتداقت اوکرامتتت نشتتس ،دمحبتتت جاذبتته ، ښتته څيتتره

 .اوداسې نوررشتونه هم په کاردي
شخصيت ورځنې تشکل مومي او دغه مقبول او محبوب شخصتيت دانستات پته مخکتې      يدغه راز ټول شيات چې جمع شي ديوه سړ

كې ورسره مرسته كوي. د دې ټول بحث نتيجه دا ده چې بايد سړى د يوه او په رحيح پيشرفت  يدخوند ټولې کندې کپرې اوارو
 .ښه سړيتوب او فعاليت مغرورنشي او دتش لياقت ترغرور الندې رانشي لرلو لکه علم او عقل يارشت په 

ځينتې کستات پته تصورکښتې راولتي چتې        ،اوپخپل پيشرفت نه دي قتانع  يډيرکسات شته چې په اجتماعي و ايشو کښې داخل شويد
علمي  لياقت ورته له ځانه ټيتټ معلتوميږي اوپته دغته      ئغوځکه چې ده يورته له ځانه کامياب ښکاري مګر مستحا يې نه ګڼ ئهغو

 .حکميت يا مقايسه کښې يوازې يوشى په نظرکښې  نيسي مګر ديته نه ګوري چې په يوه ګل هي،کله نه پسرلۍ کيږي
و سړى بايد په حيات کښې دقيا اوعميا شي او وپوهيږي چې انسات ډيرو شتيانو تته ضترورت لتري، دغستې چتې يوموټرپته تشتو ارابت         

شيانو کښې ه او ډيرې وړې پرزې په سير وحرکت کښې ورسره  مرسته کوي يوانسات هم په يوه يا دو ىاويوازې تيلو مخکې نشي تلل
س اوبد  وي خپل پيشرفت ته ادامه نشي ورکولى، دغه  راز لياقتونه چې نورمعاونه رشات نلري بې له يا يکه څه هم ډيرمهم اوقيمت
مقه عراز کسات خپلې نيمګړتياته نه ګوري او بې دقته په محيط او جامعه پړه اچوي او ديوه ناقص او بې تدغه . بينۍ بله نتيجه نلري

 .په نسبت بدبين اومايوس شي حکمت په ا ر  په حيات کښې داجتماع او اجتماعي جرياناتو
دې له ځانه ليترې خپلته هوښتياري    که څوک غواړي چې اجتماع ته نژدې شي او له اجتماع نه استشاده وکړي دعلم او لياقت غرور 

دې په منځ  کښې حايل نه ګڼي، سړيتوب  او انسانيت دې نه هيروي بلکې رادې شي او له  اجتماع سره دې خپل  ياو دبل ناپوه
نته بيلتوي،    شريك كړي او خپله خوشحالۍ دې هم د نورو له خوشتحالۍ ستره يتو ځتاى كانتدي، خپتل زړه او فکتردې لته دوئ        غم 

دې كار وكړي چې د ده په خوښه كار وشي خپل ځتات، خپلتې   ددوئ په خوښه  . او يوځاى دې خاړي يره  خانديوځاي دې ورس
م رنتګ کتړي او دغته رتيغه دې پته ځتات کښتې        خت پته    ېخپل شعور او هرڅه دې دمحتيط  او جتامع   ، خپل ذوق، خپل خوند، جامې
، هرڅتوک چتې لته اجتمتاع  نته      ىبل چيرته  نشي پيتداکول  همدلته ده او هي،وک يې  يځکه چې حوشحالتيا او کاميابي. پيداکاند

 يږي او شپه ورځ سوزي!ئليرې شو اوخپل زړه اوفکريې له دوئ نه بيل کړهغه په اورکښې لو
 (١).فې النار( همدغه معنى ده اود دنيا دوزخ همدغه دىشذ  د)من شذ 

 عقل، قانون غرايز
ي خپتل ځتات لته نتورو حيوانتاتو بيلتوي، مګتر پته خپلتو کړوکښتې دعقتل پته             ش هخاوند دى اوپه همدغ انسات که څه هم دعقل اوتميز

ل يتا   ورځ مياشتت او کتا   کوم کارونه چتې يوانستات پته شتپه او    . نغوته دومره نه ځي، لکه چې غريزه يې يوې خوا او بلې خواته بيايي
داستې وي چتې دعقتل او    ېختي لتږ كارونته    د غريزې په قومانده اجرا كړى وي، او ډير لږ، خورا لږ، ب يې كوي اكثرا  پخپل عمرکښې

ګڼو راتته بدايستي، کلته ګترزو او کلته کينتو، کلته خانتدو کلته خاړو، لته ځينتو             ښه  داچې موږ کله يوشى وي، يسنجش په ا رکښې شو
 ياوبته څښت  او شي  .کله چې سړى تږىعقل مشوره پکې څه دخل نلريد کاردى او  ېشيانو ويريږو او په ځينو خوشاليږو اکثر دغريز

 عقل هم د اوبو څښل مصلحت ګڼي او اجازه وركوي، مګر دى د ګټې او فايدې د سنجولو او دکه چيرې له عقل سره مشوره وکړي 
ل لته عقتل    چې ټول غريزې افعا ىنو مطلب  دانه د. را اړوي او اوبه څښې رحت ساتلو له فکره پخواد غريزې په امر کنډول په سر

 مشيد وي.ممنوع او غير  په تقاضاکوي هغه عقم  ېانسات دغريزاومصلحت نه مخالف دي يا هرڅه چې 
 
 مخونه.   ٧_ ٢ګڼه  ٢کال ، ١٣٣٣( کابل مجله، ١)
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دانسات په خوندکښې ډيرلږ  . غوندې سابا نه دى ېاو عقل دغريز ىبلکې مقصد دادى چې انسات پخپلو کړوکښې  دغريزي تابع د

.کولو په ا راجرا کيږيکارونه پيښيږي چې هغه د خيروشرسنجولواوفکر   
دغه تګ هم پوره دعقل په مشوره او مصلحت   به غالبا  که موږ فرض کړو چې يوتاجر دخپلې ګټې لپاره يو ه بل ملک ته ځي اوله خو

هتم موجتودوى او    حيات خطتر د نه وي ځکه چې ډيرځله ځينې سوداګر داسې ځايوته هم په ګټې پسې ځي چې هلته دسرزيات او 
 پته خوښته وي نتو پته الره کښتې ختو       فکتر  اراده بالکتل دعقتل او  ا د بتايلي کته فرضتا     ي چې دغوږ ګټلو په ځتاى بته ستر   زيات ګمات کيږ

 .نور کارونه ټول دغريزې په شايا کوي دا راز خوراک څکاک، هواخوري اوناسته والړه يا
غريزي په مقابل کښې يې څوک پته   د چې انسات يې دمينې ياغوب دپاره کوي اوعقل سړى ورځنې منع کوي، مګر يډيرکارونه د

حاكميتت لتري او   جهاز کښے نسبت عقتل تته ښتخ ځتاى اوقتوي       يخوله پياز هم نه خوري،ځکه چې غريزه دانسات په اعصابو او عصب
کتوچنى بلتل کيتږي او عقلتي قتوه پکتې ښته نته وي          اطشالو او هغو کسانوکښې چې طشوليت ته نږدي وي يعنې معنتا   دغه حاكميت په
لويتو او وړو  د ات ليدل کيږي، که موږ په کلي، وطتن او هيتواد بلکتې پته نتړ  او دنيتا کښتې ستترګې وګترزوو او ځتات           قوي شوي، زي
شتته چتې پته     ل  او خوندانه څخه خبر کړو راته به څرګنده شي چې په دنيتا کښتې لتږ خلتک تيرشتوي يتا فعتم         ل، احوا اشخارو له حا

تونو کښتې  يلويتو شخصت   په مشتوره يتې لته غريتزې نته مختالف کارکړيتدى، پته ډيترو          ځينې مسايلو کښې په غريزه بريالي شوي او دعقل
سړى دغه نادر رشت موندلى شي او پوهيږي چې دعشا اوغوب خواهشاتو او احساساتو له سکندر سدونو څخه اوښتل اودعقل په 

 .پرې وستايل شي يو هر  شي، او ىنغوته تلل څه اسات کارنه دى چې هرڅوک يې وکړ
چې  بشري نوع دعموميت او اکثريت په لحاظ يوه معنوي رشد او عقلي بلوغ ته ونه رستيږي او علتم لکته رزق او روزي      پورې ترڅو

نه رسيږي هيڅ امکات نلري چې عقل دغرايزو ځاى ونيسي او په دنيا کښې يوحقيقې عدالت قايم شي، مګر ددې  و هرچاته لږ او ډير
اميده کيږو او هيڅ کوښښ به نه کوو چې ځات له هغې خوانته دې خواتته  لتږ څته نتږدې       ناخبرې دامعنى نه ده چې موږ به له ځانه 

دنيا په تاريخ کښې متوږ څتو  کالته پختوا داستې  نمتونې  اومثالونته پيتداکولى شتو چتې دعتدالت دقيتام او              کړو ځکه  چې په دنيا او د
واک  او حکتم   زونته بيختې ليترې  معلتوميږي، ډيتر د     دحقيقت خوشحالتيا لپاره يې دعقل په مشتوره داستې کارونته کتړي چتې لته غراي      

پتردى ورتته    هيتره کړيتده او خپتل و     هتم  او دځتات مينته     ىزو چې دحکميت اوقوتاوت پته وختت کښتې يتې د      يخاوندات تيرشويد
 ىشخړو څخه بريتال  ېيوشات ايسيدلى دى، داسې هم پيښ شويدى چې عشا هم په دغه الره کښې مغلوب  شوى او انسات له دغس

 ى.وتلى درا
ل نه دى او کيدى شي چې انستات پته اجتمتاعي او رستمي اموروکښتې دعقتل اوشتريعت         نوداکار دانسات لپاره څه غير ممکن او محا

قانوت او ټاکلو ارولو په الره والړشي او خپلې مينې اومحبت نشرت او عداوت ته څه اعتنتاونکړي، دهمتدې الملته انستات د شتريعت      
خپلتو   دمنلو مكلتف شتوى او پته ځينتو بتدو كتارو بانتدې چتې دى يتې بتې د عقتل او مصتلحت لته مشتورې                په لخوا ديو څه قوانيونو 

قتانوت کښتې هتم څته ارتول او       يهرملتک او هرهيتواد پته اساست     جتزا متومي د    ياحساساتو او خواهشتاتو يتا غرايتزو پته ا رکښتې وکتړ      
ل طبيعې اوشخصي ميل ته به نه ګوري، يعنې څنګه چې په مقابل کښې په غرايزو پښې ږدي او خپ ضوابط شته چې انسات به د هغو

ته چې ډير ورته ګرات هم وي يوه داسې عذانشي ورکتولى چتې هغته ورتته ضتررکوي، کته څته هتم هغته يتې            ىيوسړىخپل مريض زو
رکتولى اونته   څه نشي و ېته بې رسمي برات او حوال هم خپلو خپلوانو دغه راز يو خزانه دار. يې غواړي ډيره تقاضا کوي او په خړلو

نته بتولي،    يو حاکم او قاضي يو امراو واکدار دخپل  ورور او خپل دوست هغته راز مراعتات کتولى شتي چتې ارتول اوقتانوت يتې روا        
متونږ خپلتو   ي. يتې کتوي ځکته چتې ستړى پترې مممتيتږي او خلتک ورتته بتدواي           يې نشي  او نته  ىډيرڅه دانسات زړه غواړى مګر کول
ي اموروکښې تابع يو او غاړه ورځنې نشو غړولى، مګر داجتماعى مسئوليت په ځاى کښې بيا ورسره غرايزو او خپلو خوښوته په شخص

 .په مجادله مکلف يو
چتې پته زړه کښتې دځينتو شتاګردانو لوړتيتا         يشتاګردات لتر   يل په ډول وايم که يو معلم په يوه مکتب کښې څو تنه خپل اوپرد دمثا

شي چې بې له رسمي اوقاتو هغوئ ته تعليم وركتړي او لته نتورو نته زيتات      وي دى دا کولى غواړي او لورېنه يې په هغو باندې زياته 
 مکتب په کوټته کښتې خپلته ټتول توجته همتدوئ  تته وقتف کتړى، يتاد لمبتر            دانشي کولى چې د تعليم په وخت او دڅه وروبښي مګر 

و کښتتې محبتتت او عاطشتته ګنتتاه ده او ځکتته چتتې پتتدې وختتت اوپتته دغستتې ځتتايون  يورکولتتو پتته وختتت کښتتې خپلتتوات او اشتتنايات وپتتال 
له جغ الندې په دغه ډول تګ په اجتماعي لحتاظ يتوه لويته تبتاهي ده چتې زيتات        ددغه راز مراعاتونو او غرايزو. دعدالت ممماتوي
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څوک کوښښ کوى چې پته   هر ،اودخلکو مخه هم له يوې رحيح اوسمې  الرى څخه بلې خواته رااړوياوضرر يې زښت ډيردى 
هيچاتته د   . اشتخاص پتالي او دوستايلو درګتاه تته الس غتزوي       يخپل  مطلب ته ورسيږي او ددې په ځاى چې حقيقتت وپتال   کږو الرو
بنشس او سعى عمل قوه نه پاتې كيږي او نه په داسې ځتاى كتې ستړى د جريانتاتو  پته لتړ كتې څته انتظتام او معقوليتت ليتدلى            اعتماد 
هر هيواد كې هرو مترو يتو څته قتوانين او ارتول وي چتې څتو  د غرايتزو         او چې په هرځاى  يلته ښايي څوک  داګمات وکړشي، د

حتا کښتې لکته يتو قتانوني کتتاب         په دوست او دښمن د او هرسړى مجبوروي چې  اطاعت يا د مينې او غوب پيروى  ته نه پريږدي
 وکتړي چتې قتانوت څنګته شتى     قتانوت خبترې   يوډول حکم وکړي او هر چاته په يوه سترګه وګوري دلته نو ضرور ايسي چې ستړى پته   

ل لتري لکته بترق چتې ټتول       همدومره ويلى شم چې قانوت په يوه ملک کښې داسې مثا دى او څه کولى شيا په اجمالي ډول خو 
ټول کورونه رڼا کوي مګرکه چيرې وشليده نو ډيرکورونه هم سيزې اومسول يې هم نه پيژندل کيږي يعنتې پته عتين رڼتا کښتې      و ښارا

 .ګټې سره يې زيات هم تړلى دىتورتم لري او له 
 .شي جزئياتو ته به راشو او مثالونه به وښيو ىددې دپاره چې خبره ښه روښانه ا وسپي،ل

بتد   يبدګڼل  کيږي، که دکلي کورخلک پته يتوه ستړ    او قانونا  ورکړى هغه شرعا  يي په بدوالي شاهددونه تنه شاهدات که ديوه سړ
هغته تته ارومترو ستزا ورکتول کيتږي پتدې قتانوت           د چاپته حتا کښتې دبتدوالى نطريته ورکتړي       ووايي يا ديوه ځاى حاکم اوعمقته دار 
نته بتولي د    او ستند يتې و   يځکه چې که قانوت دانسانانو قول او وينا تته څته اعتبتار  ورنکتړ     ىباندې هي،وک څه  اعتراض  نشي کول

عقل او نقل دهمتدې خبترې     ،احتيا  يږي، نو ضرورت اوپاتې کيږي او دخوندانه  چارې  معطل او کارونه ټول بې اجرا  ېدنيا معامل
تائيد او تاکيدکوي چې بايد ديوه انسات او مسلمات خبره اعتبار ولري او دهمده په وينتا حقيقتت وپيژنتي نوکته چيترې هغته شتاهد او        

خاوند ديوه غرض لپاره حکم   له مخې د هغه په حا کښې څه وايي يا د وي او دعنا د پخپله بد يته بدواي يسړ ههغه خلک چې يو
ستول هتم نته ګڼتل کيتږي ځکته       ماو ىخپله نظريه بده ښکاره کوي قانوت پدې ځاى کښې دحقيقت او عدالت هيڅ مرستته نشتي کتول   

نتو ددغستې ممحظاتوپته     هي،وک په هيچا څه  لتم ونکتړى  شتي    چې بله هيڅ الرنشته چې ددغسې پټو  لمونو مخه ونيول شي او
ل لري چي يو فاسد وجود کښې فاسد مواد ورځنې جوړيږي او بد تا ير کوي مګر که نته   يوى غذامثاچې قانوت د ا رکښې ويلى شو

داسې وخت کښې وړاندې کوي چتې  سړى خوند هم نشي كولى د همدې المله ځينې كسات ځينې خلكو ته خپل كارونه په وي نو 
اس ورتته ويتل کيتږي  ځکته چتې پته       نوي او موقتع شت   موفتا هتم   وي همدغته راز خلتک اکثترا     ه نيکوپدهغه طبيعت ښه وي او پام يې 
ه پت ه څوک لورته ښه ښکاره کيږي، ک اوبدوالى دومره تا ير لرى چې ښه يې له پامه بديږي او بد  ىډيروخلکو کښې د طبيعت ښه وال

 .ه يې دوستات او اشنايات پرې جرګه کولب نه کتل يا يپاره به يې دچا وچولڅه مجبوروو، چې دکار د 
درتتحيح  تقتتانو حتتا او حقيقتتت پتته تقاضتتا او د او هرچتتا د ىڅتتوک د خپلتتو تتتا راتو  او احساستتاتو تتتر ا تتر النتتدې نتته راتتتم کتته چيتترې 

لترې نومريتاخوره، دڅته     ياستعمال په خوښه کارکوالى څه به خلکو ديوه اوبل ناوړه مراعاتونه کول، ولې به خلکو ويلې چتې مربت  
ې څه نه دي او خوشې ه په واسطه کيږي، داټولې خبرې خو بڅ هر  زه واسطه نلرم ې وسيلې يم،بلپاره به يوه اوبل ويلې چې زه 

اپته لحتاظ او ختاطر کتوي هغته دکتوه قتاف        کسات يې په يوه ساعت غوړه متالۍ ي  په خوشې خلک دانارې نه وهي کوم کارچې ځينې
ليږي ترکوم وخته چتې خوشتحالتيا   اوپه خوشامدو خوشحا يپسې ګرز نو تر څوپورې چې خلک په لحا ونو ى. ديوات هم نشي کول

اشتنا او نتا اشتنا شتعورلري  او کارونته بته        په انسات حاکميت لري، اومراعات په حتا او حقيقتت غالتب وي قتانوت او عتدالت بته هتم د       
ملتت  ل البتته  ديتوه    داحا. موقع په تقاضا، ديوه او بل  په سپار   اجراکيږي وخت او اغيزو، د ياونشس يډيرځله د اشخارو په کيش

مجادله غواړي، ډيرشيات  يمګر  ددې رنځو رتيا عم  هم ډير ګرات دى او يوه اساس ييوالى  ښمد اجتماعي حيات رنځو رتيا او او
عبارت بدعاتونه ورک کړي، او دخلکو مخه له  بل چې د يوه ملت په اجتماعي حيات کښې تغير اوتحول پتيښ کړي يا په  يپه کارد

 .کږو الرو ګرزوي
چارو پوره لټتوت، دکتار کوونکتو اشخارتو مجبوريتونته       يادار د ،لت لوړه او عالي رتبه په غرايزو باندې  دمامورينو حاکميتديوه م 

ضرري خلکو ته مخه نه ورکتول دا ټتول ددغستې     واو نه غوليدل بد نه ورکيدل او نه پټيدل،  دچاپه  واهرو رفع کول، دښو او بدو
چتې   يجتې پته ډول ووايتو   تبايتد دډيترو خبترو د ن   ه عين حال كې ډير ګرات كتار هتم ايستي. دلتته     اجتماعي ارمحاتو د پاره ضرور او پ

خواهشات هتم   يدخير  خواته مايل او خير خو ښوونکى پيداشويدى، مګرپه طبيعت کښې يې دلوړتيا ارزو او ځينې نشس انسات طبعا 
هتتم ځتتات ورستتوي او دځينتتو  اوکتتږو الرو وه پتتتپتت و بيتتاپتته ښتته الره نشتتي ور رستتيدلى او موانتتع يتتې پتته مخکتتې  وي نتت ىشتتته چتتې کتته د

او ناوړ ه سلوک ونه ليدلى شي الزمه ايستي  بد په ا رکښې بداو ناوړه کارونه هم کوي نوددې دپاره چې له انسات څخه  ريتونوومجب
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وتته خپتل مجبوريتت    چې دده لپاره يوښه سرک او سمه الره  جوړه شي چې خپلو مطالبو او مقارتد وتته پترې ورستيږي او الرې کږول    
دغته  . ډکه الره اوپيچومى غوره کتړي  والى په سبب بله له اغزو اوږد هم نه وي چې دى يې د  داالره بايد ډيره اوږد ه. حس نکړي
په هيڅ شات نه پټيتږي او نته څتوک دربانتدې      بد ښه و سترګې هم څار کوي او ستا پسې بينا بايد را وښودل شي چې په تاته الر دې 
شي ځکه چې انساني رمه هم لکه ميږې او پسونه داسې ايسي چتې کته يتو لته الرې     منع  بدو او لنډو الرو  هغو ورخلک هم بايد له ن . غوليږي

 (۰.)شي نورهم ورپسې ځيږکو

 اجتماعي نظام
ت کتوي  لپتاره ختدم   سړى ديوه فترد ، يوه قسم ته انشرادي او بل ته اجتماعي ويل کيږي، دا چې يويکارونه او و ايف دوه ډوله د

خپل ممکلت او ملتت لپتاره کتارکوي داجتمتاعي و تايشو       مګر هغه څوک چې د. په حساب کښې راځي واو انشرادي کارون دشخصي
 .په نامه ياديږي

هرکار او هره  و يشه پته دغتو دوو لحتا و نتو دقتدر وقيمتت پته لحتاظ فترق کتوي او رنتګ يتې بتدليږي کته يتو عتالم ديتوه تعلتيم لپتاره                    
هغه په بل نظرليدل کيتږي کته څته هتم      لري اوکه په يوه مکتب يامدرسه کښې  څوتنو ته تعليم کوي  يتل حيثاستخدام شي هغه بي

وي بيتل نتوم    هغه سړى چې ديوه کورسانته کوي او ديوه شخص نوکر. دواړه يوه و يشه اجراکوي چې نوم يې تعليم او ښودنه ده
. نکو  پته جمعيتت کښتې داخليتږي  بتل نتوم اوبتل نشتات پيتداکوي         هيتواد ستتانو   لري مګرڅوک چې دمملکت په عسکري  نظتام او د 

الندې نه راځي او نته يتومعين قيمتت پيتداکوي مګتر اجتمتاعي و تايف  ځانتته يتوه معيتار او            ېانشرادي کارونه له يوې رحيح موازن
ليتدل شتي مګتر د دوايترو     ميزات لري، هغه کاتبات چې دمشردو اشخارو لپاره کار کوي په معاشونو کښۍ يې  ښايي چتې ډيرفرقونته و  

   دى چې معا  له متزدور  ىهمدغه ش  ىتبات اوسرکاتبات  مامورات  او مديرات ټاکلي معاشونه لري او څوک  پکې تغير نشي کولاک
مګتتر دغته  اعتبتتاري رنتګ دومتتره قتوي او پتتوخ دى چتتې    . ازي حيثيتتت او اعتبتتار ورکتوي بيلتوي اويتتو اعتز   او کيشتتا  او اجتورې  نتته معنتا   

هغه څوک چې معا  اخلي او هغته څتوک چتې      نو نوعيت او حقيقت بيلوي او دهر چا په نظرکښې يې بل بل راز ښيي،غوکارودد
 .مزدوري  او اجوره اخلي ډيرفرق  لري اوبيل بيل اشخاص ګڼل کيږي

ډيتره متزدور    مامور قانع کتوي چتې پته     دغه معنوي قيمت چې په معا  کښې شته لږ معا  ته په ډيره اجوره ترجيح ورکوي او يو
پسې والړنشي او دخپل خدمت نوعيت بدل نکړي يعنې له رسمي دوايرو او اجتماعي و ايشو څخه شخصي  ختدمتونو او نوکريوتته   

يتا څته    رېاجتو  ته ضرورت او احتيتا  لتري او د   زړه ښه نکړي او ماموريت په مزدور   بدل نه کاندي څنګه چي يو فرد نورو افرادو
هم ډير کارونه اوضرورتونه لري چي له افرادونته    دغه شات اجتماع. ښې خپل کارونه په يوه اوبل اجراکويپه مقابل ک ېنشع اوفايد

و منافع ورکوي مګر دومره فرق شته چې يو فرد له خپل شخصي  روت څخه هتر څتومره چتې    اشونه ايې غواړي او په مقابل کښې مع
انوت او معين نظام تابع نته وي مګتر اجتمتاع ځانتته يتو نظتام او قتانوت        پخپلو تصرفاتو کښې دکوم ق.او وغواړي چاته يې ورکولي شي

ې انتظامي نته خوښتوي ځکته يتې دلتته افتراد داستې حقتوق پيتداکوي چتې اجتمتاعي نظتام پته              بلري او پخپلو کارو او اجراتو کښې 
رتبو  قيمت نه دله و ايشو  د عدالت او منظمو اجرااتو مکلف کوي دهمدې المله په رسمي دوايرو کښې يو معيار موجود دى او بې

په هر وزارت او هر واليت کښتې يتو انتدازه معتا  لتري  او ديتته نته مجبتوريږي چتې دمعتا             (مثم)  ٣معا  څه فرق نلري يو کاتب 
 ستاتل ځکته ضترور دي چتې يتو ختو اجتمتاعي عتدالت نته ستاتل کيتږي اوبتل د             ېکوښښ وکړي ددې  متوازن  ۍخپلې تبديلد دپاره 

چتې ټتول    ىخرابيږي  او هرڅوک هغه ځاى ته ه،ه کوي چې دده کارهلته زيات قيمت لري، دلته مقصد دانه د و ايشو تقسم هم
چې يو کاردې په يوه اوبله  دايره کښې فرق نلتري يتو محاستب يتا يتو دتحريتر کاتتب         ىکارونه دې يو قيمت ولري بلکې مطلب داد

 يشتې  وو معلم او يو کاتب  دې ستره برابتر وي ځکته چتې دلتته دکتار  او       هسې نه چې ي  کې يو راز استحقاق ولري بايد په هره دايره
چتې بايتد پته معاشتو نوکښتې       ېغيرلته دغتې متوازن   . جنس بدليږي او هريو دخپل اهميت او تکليف  پته لحتاظ  بيتل قيمتت پيتداکوي     

ځينې کارونته پته ځينتو     ى.او دخپل ضرورت په اندازه ګرات هم د ىهم ډير ضرور د ىوساتل شي لکه چې ساتل شوې ده يو بل ش
و مخته ونته نيتول شتي، ديتوه  اخبتار       دل هتم شتته نوکته ددغته راز استتشا      عو استشادو مجاودوايرو کښې شته چې هلته دځينو غير  مشر

کوښښ کوي چې ديوې عمقه دار  کاتب شي دلته که څه هم په معتا  کښتې فترق نشتته مګتر پته معيشتت کښتې فترق            (مثم)کاتب  
يو دوست دخپل رحبت په ضمن کښې وويل څوکاله مې تعليم وکتړ پتس لته هغته چتې کلتي او کورتته راغلتم واده          هغه ورځ زما  شته

خيښ چې دباجه او سانډو په نامه يتاديږي دواړه راغلتو او پته دوايروکښتې      مې وکړ او مجبور شوم ځانته معا  پيداکړم، زه او زما يو
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مګتتر  .شتو  رنتته درلتود پته يتو ه دايتتره کښتې  تحويلتدارمقر      ميستتر شتو او هغته ستواد   راتته   تمتامورات شتو، زه دتعلتيم  خاونتتد وم يتو کتابت     
څو کاله وروسته  زه يوې رتبتې تته ورستيدم    ، ل پکې و ګټې مجا ېتحويلدار   يې داسې وه چې مصرف  يې زيات  درلود  او دناوړ

  ېويلت راته وى هغه کره ورغلىو ، چې بيرته راغى پيداکړه  هغه  بله ورځ چې زما ز ياو نوم مې وګاټه مګر هغه ډيرې پيسې اوپولې پټ
وې او ښه ښته   ېداسې ښه راډيو وه اوداسې  ښه سازيې کاوه، په کورکښې يې  ډيرې ښې ښې قالينې هم اوار هيې ترور کره مې يو

 ا......ائرکټونه يې لرل د ترور زوى مې راته ويلې چې تاسې ولې راډيو  ناخلپچ
نته  وايتم چتې دتحويلتدار رتاحب بيستوادي لته         ې زه له خپل نصيب او قسمته کوم شتکايت نلترم او دا  دلته زما دوست  راته وويل چ

 .مانه ښه شوه ځکه چې که ماته هماغه تحويلداري سره له هغه مشاده راکړه شي زه به يې دځات لپاره عار اوتنزيل وګڼم
له رداقت نته  خيانتت تته     ماديت ته اوكسات له معنويت نه  او ځينې مګر دا نه وايم چې دغه راز مظاهر په ځينو اشخارو تا ير كوي

او يتو   د تعلتيم  خاونتد   ا جتماعي  نظام کښې بايد دغسې غير شتعوري بتې عتدالتي  هتم رانشتي  او داستې ونشتي چتې يتو         . په راکاږي
تته لته    ده او دعلتم خاونتد  نويسن يو اجتماعي  نظام که يو. ل  هم پرې  پوه شي شت کښې دومره فرق  ولري چې اطشايبيسواده په مع

قتائليږي غترض  بته پکتې همدغته وي      يوه بيسواده تحويلدار نه زيات معا  وركوي او پدې باب كې د حا سنجش او د كتار قيمتت   
يې راشي نوکه نتيجه  بالعکس شي او دغه راز  اجتماعي نتواقص پته ځينتو دوايترو      شت له دې  بل نه ښه شي او امتيازيچې دهغه مع
. شتي رفتع کتولى   نو څوک يې جلو ګيري ونکړي دمعاشونو عدالت هيڅ نشي کولى او اجتماعي  نظام د چا شتکايت  کښې رفع شي ا

داجتماعي نظام مهمه و يشه داده چې په يوه ملک کښې عدالت قايم کړي او هرچاته دخپل کارد قيمتت او اهميتت پته قترار برخته      
تتته يتتو فترد لتته خپتتل مالتته   يکتته يتتوه ستړ . قاق پتته انتدازه وروزي اودستتنجش او متتوازني  پته ا تتر کښتتې  هرڅتوک دخپتتل استتتح  ، وکتړي 

اعتتراض  حتا   د څته ګلته نته کتوي او نته       ارت څخه هر څومره ګټه وکړي بتل ستړى  او تج يکړي يا يوتن له خپل پټرو هرڅومره شى
ږي اولته خپلتو و تايشو    کي يې له کوم حا او استحقاقه يوته زياته برخه ورکوي ډيرنور خوابداعي نظام  بځانته ورکوي مګرکه اجتم

شت نه دى ورکتړى او دا دغستې   يته  اجتماعي نظام دغه راز لوړ مع چې تحويلدار  يسره يې عمقه کميږي، دلته ښايې  څوک وواي
چتې  مامور نه بداى شي. دا خبره رښتتيا ده  ل پيداکړي او له يو ه بل  په بډو ډيرما يو بډې خور ل لري لکه چې يو غل په غم او مثا

چتې  )ده مګتر کته يتو قاستم او ويشتونکى       ېبلکې هغه له اجتماعي  نظام  نه غمکړ ى ورکړىل  نه د عي نظام هغه ته دومره مااجتما
پته تقستيم کښتې وغتوليږي، او      (بايد يوشى په څو تنو داسې وويشي چې هر چاته خپل حا ورکړي او هيڅ بتې عتدالتي پکتې رانشتي    

ددغستې غمګتانو    .هر څوک ورځنې شکايت کوي او عدالت هم ناراضه کيږي ي کړ ځينې کسات ترينه له خپل حا نه زيات څه پټ
داجتمتاعي     يمخه نه نيول عموه پدې چې په ځينو مامورينو کښې دشکايت فکر او شعورپيداکوي او ځينې کستات پته بتدو الرو بيتاي    

اوشتعوري سيستتم کښتې     چتې بايتد حستابي    ي  فکرپته کتاردى  ددغستې ارتمحاتو  لپتاره يواساست     ي. صور او بې پروايي هتم ښتي  قنظام 
اساسي ارمحات وشي او محاسبين لکه دبصيرت ماشينونه داسې نه  وي چې حساب او شمير رحيح وښيي مګر نظر او بصيرت هيڅ 

ښايي چې ځينو  دوايرو کښې ډيرداسې  تحويدارات پيداکړو چې په څوکتالو کښتې  يتې لته خپتل معاشته يوپته لسته زياتته ګټته           . ونلري
 يتخصتص درلتوداى  ښتاي    يکړيا کته مادلتته څته حستاب     هاو پخپل حساب کښې فاضل هم دى نو دغه راز محاسبه  به سړى څ ېکړ

اقص واموروکښتې ځينتې نت    ي ابته  شتوې واى چتې پته حستاب     چې اوس مې په حساب کښې ډير ارولي  نواقص  ښودلي واى  او دا
 .شته چې بايد رفع شي

يره چې دځينو شيانو اخيستلو ته ضرورت لري نتو لته تحويتدار ستره يتو دوه تنته د هئيتت پته ډول         ل په ډول وايم  يوه رسمي دا دمثا
دغه هئيت که هغوشيانوته په هر څتومره زيتات قيمتت قايتل شتي او د      . مقرر کړي چې هغه شيات په بازار کښې واخلي  او رايي  وړي

مګر دهغتې دايترې يوستړى هماغته شتيات       يو داکار ارولي  ګڼا يپکې څه نه واي دواير ييې تصديا وکړى حساب دکاندارانو کمنتر
مسئوليت موجب ګرزي او دخيانت اتهام  پکې پيداکيږي نتو دغته راز تحويلتدار چتې      د که په بازار کښې په نيم قيمت واخلي داکار

چتې نتاوړه استتشادې    پته لسته  زيتات ښتودلى  شتي، نشتي کتولى         په خوشحالو لو او خوله خوږولو يتو  ديوه شي قيمت د دوه درې تنو
 .به يې کړي و او يکولى يې شي  کړي يې د اياوځات  بې مسوليته موړ کاند يوکړ

ې لته دېنته چتې هيتونته     ى نترخ ولتري بت   هرڅته معتين اوټتاکل    بتازار  او د په دغسې  مواردو کښې که  زموږ  اجتمتاعي نظتام مکمتل وي    
 .او هرڅه پخپل ارلي  قيمت اخيستل کيږي وټاکل شي او تصديقونه واخيستل شي، تحويلدار هيڅ  نشي خوړلى

دلته ديوه  حکايت په ضمن کښې  ديوه مامور اويوه تحويلدار خبره منځ ته راغله او د بحث دمرکزيت حيث يې پيدا کړ مګر ارتلي  
رتحيح   هتر چتا و يشته اوکتار ديتوه     د  او اساسي مطلب دادى چې په اجتماعي و ايشو کښې بايد يوه موازنه او شتعور موجتودوي او   
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هغه څوک چې اجتماع ته  علمي او معنوي خدمتونه کتوي لته هغتو کستانو چتې  داالتتو او ادواتتو         . معيار له مخې قدرو قيمت ولري
والى او تشتوق ولتري    اهميت او اعتبارله حيثه لوړ شت په لحاظ، هم  ديو يشه اجراکوي  او منډې  رامنډې  وهي هم  دمعا  او مع

اوخپتل اهميتت    ځات له اداري رجالونته کتم ونته ګڼتي     وشي چې هي،کله دعرفاني و يشې خاوند خپل ېيمعنوي تقدير  و  ياو ماد
 .داجتماعي نظام په نظرکښې لږ محسوس نه کاندي

هغه کار چې اشخاص يې کولى شي له هغو کارونو نه چې ډيتره متوده تعلتيم او تحصتيل غتواړي بتې ا هميتته  معلتوم نشتي او پته هتر            
يتو   .کتوي  ه ميتل تت  ي، کته داستې نته وي نتو علمتي او عرفتاني  ختواکمزورې کيتږي او هرڅتوک اداري  چتارو          لحاظ قدر وقيمت ولتر 

د علتم او معرفتت خاونتد ځانتته      هرکتار نشتي کتولى نوکته يتو      اجتماعي  نظام بايد خپل مامورين پدې  هتم پتوه کتړي چتې هرڅتوک      
 مؤفا ښكاره نشي او په عادي اشخارو كتې وګڼتل شتي،   هغومره پيشرفت چې هلته كوي ښايي چې دلته  هغه   اداري کارپيداکړي

  داپوهتتول دخبتتې او وينتتا کارنتته دى بايتتد پتته  اجتمتتاعي  و تتايشو کښتتې هتتر څتتوک چتتې کتتوم امتيتتاز او فتتوق العتتاده  مهتتارت پتته کومتته     
دغه راز . يعنې داسې  ونشي چې هرڅوک پزه تور ه کړي او ځات اهنګر وبولي يخواکښې  لري هغه  وپيژندل شي او قيمت پيداکړ

لياقتت لته مختې يوکتار انتختاب       هرڅوک ديته مجبتوروي چتې دخپتل استتعداد او      بصيرت چې په اجتماعي  نظام کښې ويشعوراو 
ابيږي او دبې رمحيته  اشخارو الس ته ورځي سبب يې همداوي رکړي نه دکار اوو يشې دقيمت په لحاظ،  ځينې کارونه چې خ

 څوک هماغه کارته وړاندې کيږي چې زياته ګټه يتاډير قتدرلري نتو  وړ    هر  ته نه ګوري او چې اشخاص  خپل ځات او خپل استعداد
هم دومره ډيرښو اوبدوته نه ملتف کيږي او په يوه نظر ورته ګوري دا   يل کړي او کار ليدونک او نا وړه اشخاص  هماغه و يشه اشغا

هتم   ونتو  نتته پته اعم   لور ته زور کتوي چتې بياستړى ځينتو کتارونو     داجتماعي  و ايشو موازنه خرابوي او ټول خلک يوه  وضعيت طبعا 
 (١) .ورته ګوري څوک  نشي پيداکولى مګرپه يوه  بل کار هرڅوک سرونه ماتوي او وسايل

 

 د ځان مينه
سپوږمۍ کله کله په هاله کښې ايساريږي مګر انسات هروخت دحب ذات ياحب نشتس پته دايتره کښتې راګيتر دى او هي،کلته لته دې        

 .رې نشي وتليداي
ورسره  نته ځتاييږي، مګتر پته ځينتو کستانو بانتدې          ىې له ده نه بل هي،وک او هيڅ شبدايره په ځينو باندې دومره تنګه وي چې  دا

څنګه چې وګړي ځينې پته وړو او ځينتې پته لويتو کورونتو کښتې اوستيږي، څتوک         . شي ىدومره پراخه وي چې عالمونه پکې ځاييدل
يو مملکت خپل کور او ټاټوبې  بولي، دغسې دخلکو دمينې او محبت دايرې  وښار ياګڼي او څوک ي ې استوګنې ځاى يوکلىدخپل

 .وي يله خپله ځانه چاپيره ده او نورپکې طشيل يدسړ دايره که هرڅومره لويه وي بيا هم ارم  ، مګر دايد ېهم لويې او وړ
اشتنا پته ختدمت کښتې      وي يا خپل ځات د کوم ميلمه او دوست وکه تاسې په  اهره يوسړى وينئ چې له يوه اوبل سره ډيره مينه ک

مينه هم په ارل کښې له ځات  سره ده او دځات  مينه ورته ويلى شو ځکته چتې نشتع يتې ده تته راجتع  ده او ګټته يتې          ستړى کوي دا
 .ته راځي هل بيرته دده کا

ات پته هتر محبتت  کتې چتې لته هرچتا اوهرشتي ستره وي          که ووايو چې هرانسات  په ځات مين دى او له ځات سره مينه لتري، يتا دانست   
دځات مينه  پټه پرته ده دروغ يې مه بولئ  ځکه چې له خپل ځات سره مينه او محبت دانسات په غرايزو کښې  حسابيږي او هي،توک  

ځتات متين    ې په دي چې  په ائينه کښې مه ګورئ چ يځينو شاعرانو که پخپلو اشعارو کښې خپلو معشوقو ته ويل.ترينه نه دى خمص
لتري او هتيڅ    يې نيتاز بت  لته محاستنو او فوتايلو    جمالته يتا   دامينته لته حستن و   زموږ رقيبات نشئ، غوليدلي دي ځكه چې دا عشا او او 

 .مادى يا معنوي رشات نه غواړي
ات ځت ى  لته  ا و کته بتډا   اوکه بد، جوړوي او که ناجوړ، عالم وي او که جاهتل، ختوار وي   يکه څوک ښکلى وي او که نه وي، ښه و

 .سره مينه اوپه ځات پيرزوينه لري،  مګر دامينه دهر چا دفکر  او ذوق  په لحاظ بيل بيل رنګونه او مختلف  مظاهر لري
 ، ىې چې ځانته به ښه ډوډ   پيداکول له ځات سره مينه ګڼي او دځات مينه به ورځنې خيټو او دخيټې خدمتګار جوړ کړويو به 
 
 
 مخونه .  ١_ ٣ګڼه  ١کال،    ١٣٣٣( کابل مجله، ١)
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 .بل به ګمات کوي چې په ښو جامو کښې ځات پټول له ځات سره مينه اوپه ځاى پيرزوينه ده
 .څوک به عزت او اعتبار ګټل له ځات سره مينه بولي او ځينې به په ډيرو پيسو او جايدادونو کښې دغه مينه لټوي

 و ځينې به فوايل پيداکول که څه هم ډير مشقتونه پکې وي حب نشس چاته به داښه ښکاري چې ځانته عيش وعشرت برابر کړي ا
چتې دامحبتت دانستات دفکتر او ذهتن پته اعتبتار خپتل           شتو  ىګڼي  او رياضت يا دنشس تذليل به ورته په ځات لورينه معلوميږي نو ويل

هتر څتومره چتې انستات لته        لي ويلوړ او عا رپه هره اندازه چې افکا. شکل او رورت بدلوي او دانسات شخصيت ورځنې تشکيليږي
نظر  ټيټ  ښه رورت اوښه مظهر پيداکوي مګرکه فکر او هغو مره يې حب نشس او دانسات مينه هم يو وي لوړو معانيو سره اشناشوى 

 .و کپرو کښې يې غورځوي اوپه کنډ يځات مينه يې مخ په ځوړي بياي وي  او څوک ځانته په ټيټ نظرګوري  نو د
کته څتوک دځتات پته پيژندنته کښتې يتوه لتوړ اوعتالي معيارتته نته وي             يځات  معرفت ډيرتا ير لر باب کښې ددې غرض دادى چې په 

ښتکاري  چتې خپتل نشتس او تتن وپتالي او خپتل         هغه ته دځات مينه همتدا   خپل  ځات نه پيژني نور هاوبې له  خپل جسمانيت ىرسيدل
بولي هغته بيتا پته     ىيو بل ش وي اوځات له جسمانيته ماورا ىور پيداکړمګر که چا عقمني او روحاني شع. خواهشات پوره کړي ينشس
 .اوبل راز ارزو ګانې ورته پيداکيږي يو روحي او معنوي لذايزو پسې ګرزرنو
 همتت دهغته دفکتر او شتعور      هر چتا  د مګر کيداى شي چې حقيقت بل راز وي او (هر کس بقدر همت اوست فکر)ينو کسانو ويلييځ

ختو د فكتر او    پته انتدازه وي او كته همتت د فكتر پته انتدازه وي       همتت   د اندازه وي نو په  هر رورت چې فکتر   دراک پها احساس و
همتدې دواړو معنتوي عواملتو پته اعتبتار       يو له بلته ستره برابتر وي او دځتات مينته هتم د       منځ يو ه داسې رابطه  شته چې بايدهمت تر 
بتل مينته    د نه  په يوه  داسې رنګ کښې وليدل  شي چې سړى  ورته حب غير يتا او کله کله دځات مي يمظهر پيداکړ  ىادن يوعالي يا

فاضل  ليکونکي  ښاغلي  خادم دخير دعزيزې  ترعنوات الندې دخپل يوه دوست حکايت  هڅوموده  دمخه دکابل مجلې  يوي. واي
 چتې د  ي پتدې خبتره بحتث کتړى و    شهرت لر او فلسشي چې هغه لس کاله له يوه فاضل سره چې په محيط کښې علمي رانقل کړى و

غريتتزده او هغتته  (حتتب ذات د) ده ارادې  محتترک  د پتته ټولتتو کاروکښتتې دانستتات د يدىا دغتته فاضتتل وايتت ىمحتترک څتته شتت ېاراد
په غريزه کښې فرق  ولتري يعنتې بايدپته      (حب  نشس ) نه انسات بايد دومره  خودغرضه نه وي اوله  حيوانه د  يهرڅوک چې وي واي

پدې بحث  . او  منافعو تيرشي لپاره ايثار وکړي اوکله کله له خپلو شخصي  اغراضو خير خير غريزه موجوده وى چې د انسات کښې د
خپتل دوستت لته ختولې  دوه      غريزې دا بتات  لپتاره  د  د خير  و داليل راوړي او په اخر کښې يې  دبخادم د دواړو  جان ىکښې ښاغل

لته يتو    ېيتې اغوستتې  و   ېې معتبتره جتام  چې ښت  سړي ه بازار کښې  تيريدم او يوه داسېچې يوه ورځ  پ (۰) ي:دليلونه راوړي اوواي
غريتب  ستړي پته خواشتوم يعنتې دهغتو ښتو جتامو          د زه  داسې  چاسره جنګ درلوده  چې زاړه اوشتکيدلي کتالي يتې پته تتن کښتې و      

 .خپله لياره ونيوله وکړ او ماڅخه تشکر خاوند دکاندارمې مممت کړ او غريب سړى مې ترېنه خمص کړ حاضرينو  له ما
کل سپو راوله يوه دهتاتي ستړي ستره يتې تصتادم راغتى، او دا بيچتاره يتې پته ځمکته           سيښې  دريشې خاوند په با د ( بله داچې يو٣) 

 :ېه راکوز شو او دغه سړى  يې نورهم واهه زه چې دلته حاضر وم  وروړاندې شوم ويل ملکسير ځاوه او عموه پدې له باراوغو
 مدافعه کوم نو زه ورڅخه جدا  ېکه ته داسړى نه پريږد. يې ېاو وه ېله ده نه معافي نه غواړ ته مممته يې اوکه داسړىا ته ال اغا

پته   محرک چې زه يې په دغو ځايوکښې د دوه مقتتدرو ستړو   يعامل او دغه ذهن نيباط وروسته تردې دوه حکايتونو بياوايي چې دا
د جواب په ډول وايي يوقسم  دترحم او دحا دمرستې احستاس پته ماغلبته کتړې      ېتردې  پوښتنا وروسته ى  مخکې ودرولم څه ش

ل سره يې دمظلوم  په مدافعه کې ودرولم او په دغو حاد و کې مې هيڅ اغراض اومنا فع دخپل  ځات د خطر  او ضرر احتما وه او د
همدغتته  عقيتتده يتتم چتتې دغستتې  پتته ه هتتم  لتتتقريتتر  زه پخپو زمتتا د ملګتتري  : دايختتادم ليکتت  ىونتته ليتتدل، دمقتتالي پتته اخرکښتتې ښتتاغل

زه له ښاغلي  خادم  . يواحساس  په انسات کښې شته  چې ددغې غريزې په ا رکښې انسات دخير، حقانيت او و يشې لپاره ايثار کوي
دخيتر کارونته هتم    خبره پوره متنم چتې انستات کښتې  دخيتر غريتزه موجتوده ده او دهمتدغې غريتزې پته ا رکښتې انستا ت ډيتر               سره دا
 .مګر دده له دوست سره يوڅو خبرې لرم يکړيد

يلو پته مقابتل کښتې څته     د جانب مقابل ددال دا بات لپاره راوړيدى خورا ضعيف دي او خپلې مدعا اول خودغه دوه مثاله چې ده د
مظلوم د ل سره  له احتماخطر او ضرر مرستې احساس په ماغلبه  کړې وه او دځات دد دترحم او دحا   يواي ىموجوديت نلري، د

 .په مدافعه کښې ودرولم
څته  ختداى  جتاتي مداخلته      ګوى کښې کومه خبره دخداى لپتاره کتول يتا   تدلته دځات  خطرنشته ا وپه دغسې بازاري جنګونو او ګش

 .ل نلري ضرر احتماد دفرد 
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 .ينې نوريې ښايي  چې قابل ذکر هم ونه بوليمګر ځي. ورتوب به يې ګڼبه داغټه  خبره ښکاري او زيات زړکسانو ته  والبته  محتاط 
چتې   يبله داچتې وايتي، پته دغتو حتاد و کښتې متې هتيڅ اغتراض ا ومنتافع دخپتل ونته ليتدل مګتر لتومړ  حتاد ې پته اخرکښتې وايت                   

نشتته چتې دانستات پته       پتدې  کښتې هتيڅ   شتک    . ايا غرض اونشتع نشتي کيتداى    نو دغه دحاضرينو تشکر څخه تشکر وکړ حاضرينو له ما
نشتع  پته    ير کارونه کوي مګر  زما ددوستت دوستت  کته دا   ډ همدغسې منافعو  لپاره ډير د کښې دغه راز منافع  ډيرقيمت  لري او دخون

د سره خو ارومرو داخرت فکرونته وي او   او دترحم يا دحا  دمرستې لپاره يې داکار کړى وي نو دغسې کسانو ىنظرکښې نوي نيول
 بياهم نشي ويلى  چې پدې کښې دځات  دپاره څه منافع نه و، موږ خو نو. ته وړاندې کيږينو خداى لپاره دغسې خطرونه او ضررو

 .پيداکوي هر چا دفکر اونظرپه لحاظ  مختلف مظاهر د مخه وويل چې دځات مينه د
ې  نيتول،  ليلتول، روخ ذاو خپتل نشتس    ڼتي ګټتې نته ښته ګ   ي يو مسلمات چې په خداى او قيامت عقيده لري هغه اخر وي ګټه له دنيتاي 

ذات غريتزه   حتب دغته دخيتر غريتزه او د    ته وړاندې کوي نتو  همدغسې کارونويْ ځات شهيدول دځات لپاره نشع بولي او دځات مينه 
 .لس کاله يې له يوه فاضل او عالم سره پدې بحثونه کړي دي ل کړيدى او نلري لکه چې ده خيا څه تواد

او حب ذات به يې دخير کارونو ته وړاندې کوي نو دلته دحب  يځات خير ګڼ يوسړى به وي چې دخير او نيکۍ په مينه کښې به د
نه دي،  په دغستې  مواردوکښتې  خيتر ختواهي  او ختود ختواهي  څته فترق          ييوله بله مناف خير غريزه اتشاق لري او ذات غريزه او د

رونتو څخته هتم نته     طخ يلته حقيقت   بلل کيږي دغستې کستات چتې دحتا او حقيقتت پته طرفتدار  راپتاڅيږي او         ىنلري او دواړه يو ش
ښه شتهرت يتا شخصتيت     تحت الشعور کښې وي، که چيرې په دنياکښې يو ويريږي ارومرو يوه معنوي نشع ددوئ په نظر او شعور يا ما

ګټل دده په نظرکښې  نه وي  اونه غواړي چې دخوارانو اوغريبانو يا عامې طبقتې پته نتزد ځتات مقبتول او محبتوب کتړي او ښته نتوم          
وي او يوبل راز ګټه چې دده په نظرکښې به ډيتر اهميتت لتري کته      ىاخرت سوداملګر فکرونه او د يړي ضروربه ورسره خدايپيداک

منتافع  او حتب     ښكاره كوي نو څو  دا نشي ويلى چې ده ته په دغه كار كې د ځتات  څه  هم نوريې احساس نشي کولى ده ته ځات 
ل ترې  چې ټوخيدل او ځينې  نور طبيعي  افعا )ل  افعا يده چې انسات ټول ارادذات هيڅ   دخل نلري، زما دمطلب  خمره دا 

ځتتات دنشتتع او فايتتدې لپتتاره وي مګتتر دانشتتع  اوفايتتد ه بتته کلتته متتادي وي او کلتته             . دحتتب ذات پتته ا رکښتتې  وي يعنتتې د   (اوزيو
عتيش او راحتت    ياهشتاتو  او دنيتو  جستماني خو  و چتې ستړى بته ارومترو د    ات مينه او حب ذات يوازې داونه ګڼت موږبايد دځ.معنوي

ځينتو معنتوي او روحتي  ګټتو      تربيې  او تعليم په ا رکښې د ،مسلک او مذهب  ،لپاره کارکوي ځکه چې ځينې انسانات دفکرو عقيدې
ته دغسې اشتخاص شت   او همدغه قرباني له ځات سره مينه او په ځات پيرزوينه ګڼي، په اسمم کښې ډير. ل قربانوي لپاره خپل سراو ما

دغه  اهري  ځات او مادي وجود ديوې عالي  ئمګر ددې معنى داده چې دو يباندې ساتل شويد ( روت على انشسهم ؤوي)چې په
ده ، نوکه سړى په انساني اعمالو او  ېدپاره قربات کړي او دخپل روحاني وجود ګټه اوفاېده يې په نظرکښې نيول ېمشکور ېاو لوړ

ر کښتې يتو ډول فايتده پته نظرکښتې وي او ديتوه عاقتل ستړي هتيڅ ارادي حرکتت بتې دځتات             افکارو کښې ښه دقتت وکتړي پته هرکتا    
انسات لپاره کومه معنوي ګټه  هغه ارومرو د  دفايدې نه نه وي، کوم کارونه چې موږ يې دخير وغريزې  په ا رکښې بولو اوخيريې ګڼو

 ي.ذهنيت په اعتبار يو ډول احتيا  باله ش ت دلري او دانسا
هلته چتې    عيتب نته دى بلکتې رتشت دى مګتر دا      يځات مينه چې حب ذات يا حب نشس ورتته وايت   خواهي او د ره خو ددانسات لپا

يعنتې داستې ونکتړي چتې نشتس اونشستې        ياو دځتات  مينته يتې د  لوړتيتا او فوتايلو خواتته بتوز        يوپيژنت  او مادتا  انسات خپل ځات معنا 
 .شو له نظره وغورځوي او هيڅ مينه ورسره ونلري ىي ذات ورته ويلانسات ارلي اومعنو دچې ح ور شهوات وپالي او عقل و

اعتبارلته   يکه يوسړى خودخواه وي او دغه خودخواهي په ده باندې باعث شي چې ځانته علم او فوليت، نيتک شتهرت او اخمقت   
ره دغته راز مينته يتو لتوى     تشوق په نورو باندې وغواړي دا ختود ختواهي يتا ځتات ست       ينورونه زيات پيداکړي اوخپل معنوي او حقيق
 .بيا ترينه  لوي عيب په عيبونوکښې نشته بدله کړي او په بد ه الر کښې ررف شي نو رشت دى مګر که خود خواهۍ  خپله مجرا
د حتب نشتس  پته غريتزه کښتې       حيتوات او انستات   ولتې دې  ولې دومره خود غرضته اوستي او  دښاغلي خادم  دوست ويلي  چې انسات 

هتډو ممکنته نته ده او داستې      وکښې که دده مقصد داوي  چې انستات دې خودغرضتي بيختې پريتږدي  ختو دا     پدې خبرا فرق نلري
 ىنه بيخې الس واخلي مګر  داکيداى  شي چې خپل اغراض ښه کړي اود بتدو  اغراضتو پته ځتا     کيداى چې انسات له اغراضو يشن

نه داسې فرق  پيداکولى شي چې دى حب نشس دخير همدارنګه دحب نشس په غريزه کښې له حيوا  ښه اغراض ځانته پيداکاندي
کښې ځات  ات دساتنې لپاره ديوه اوبل په پټيوت او حصول کښې  وګڼي او حيوات دحب نشس په ا رکښې دخپل حيټاو فوايلو په ل

 .موړ کړي مګر داسې نه کيږي چې حب نشس بيخې پريږدي او خوشې په خوشې خپل ضررته مموتړي
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پته ا ريتې لته نتورو حيوانتاتو بيلتوي ضتروربايد  ددې  غريتزې منشتا او           ېپه غريزه قايليږي او ددې غريز دخير څوک که دانسات لپاره 
يتتامعنوي، دنيتتوې يتتا اختتروي ګټتته پتته نظرکښتتې  يکتتار کښتتې دځتتات يتتو ه متتادوختتت پتته هراک وبتتولي او يوعاقتتل هررريشتته عقتتل و اد

 (١).نيسي
 

 دخان ناظر
يې درلودل چتې چتا بته     نو کرات  ه دارات هم ډيرو او ډيررځکه يې مزدورات دهقانات او اجا ،وخاوند   ونواو جايداد وځمک خات دډير

 .اسونه ساتل چا به ټوپک ګرزول او چابه د تازيانو او بازو باښو سانته په غاړه درلوده
ه دارانتو  رپته اجتا  كتال  پته   ل خات به په ولس کښې سترګې غړولې او داسې سړى  به يې نا ر   اوباال بينۍ لپاره پيدا کتاوه چتې کتا   

 .ځمکې ابادې کړي ېخوار  دهقانانو په خوار او د ېباندې اجارې زياتې کړ
بد سلوک کاوه او خلک به يې له السه ډير په عذاب  ره ډيرسلپاره له اجاره دارانو، دهقانانو اومزدورانو  نا ر به دخات دخوشحالۍ

 .وو
لک ديوه تن دګټې اوخوشحالي دپاره په کتارواچوي او دغته استتثماري و يشته     چې بايد ډيرخ خات خدمت و دنا ر ارلي منظور د

 .په ښه شات سرته ورسوي
دکوروکلي خلک له خات نته خپته    .چې خوارات نورهم خوراکړي اود خات خاني نوره سم چاغه کاندي هم به هماغه و ډيرښه نا ر

 .نا ر دې بچې مړه شي د ښه سړى دى  خواوله نا رنه به يې ډيرسرتکاوه،  هرچا ويل: خات پخپله ډير نه و
 .ه يې پيداکاوهبهغه لرې کاوه اوبل   يوه نا ر چې به  څه مو ده نا ري وکړه او خلک به يې  پوزې ته راوستل خات

 .بدو ميګيرد ډيره پخه خبره ده نو اهو وهلې ځکه چې نوکرمنډې هغه به له پخواني نا رنه دخات لپاره ډيرې تودې 
م دختات طتالع    ږنا رته نه کتل چې خلک  ورته په څومره کرکه ګوري اوڅوک يې اوس سمم هتم نتاخلي، نته پتوهي     هغه به پخواني

چې هرنوى نا ر به په خات پرستۍ کښې له بل نه وړاندې  ټوپ واهته اود استتثماري نقشتو     او که دخلکو بخت ويده و وې ېبيدار
يتې پته همتدې     هتم لته دوه کالونته زيتات نته ستاته اوخپتل خيتر         خات يو نتا ر  خواراوه مګر   په جوړولو کښې  به يې خپل ايمات زيات

 .کښې ليدلى و
لته   متوده وروستته دنتورو   تيږه واړو له اودخات ګټه به يې استمات تته ورستوله. دى بته هتم  څته       هم په رښتيا چې دريم نا ربه له دوهم نه 

 .پريښودهته اوالدو خپل به يې په څو ورځو  يسرنوشت سره مخامخ شو او دډير خلکو دښمن
 .د خلکو تسکين کيده او زاړه خاطرات به په نوواميدونو بدليدل ه همدغسې جارې وه او دنا رپه بدلوت به څه قدرلداسلس
هغته توجته ځانتته جلبولته پته       ې ديت خوا څرخيدل اوپه لطتايف الحيتل بته     اولس نخبه اشخاص به دنا ر   په  طمع دخات په شاو د

هر چاپه سر نه کښتينا    د خات اعتماد ډير زيات اهميت درلود اودغه دبخت باز په چاکرانه اهليت اولياقت د دې مسابقه کښې عموه
 .سته

 .ستاخ دوره يې ډيره اوږده اوپه ډير خدمت دغه عزت او حرمت ګټل کيده دنا ر  عمرکه لنډو د
ل  حيث منظور شو او دغلو د انو کلتي ګتانې وروستپار   نا ر په  کجير خات چې هوښيار او ځيرکه سړى و وروسته له ډير انتظار څخه د

 .شوې
 .ات بې واکه اوبې اختياره وښودځبدل کړ اوخلکو ته يې  ځکه يې دنا ر  طرز له نورو نه په عقل اوفکر پوخ و نا ر دا

 .ثيت لريحي ياو ديوه تواچ يده به چې هر څه هرچاسره کول هغه به يې په دې پوهاوه چې دى دخات فکر او اراده تمثيلو
پخپله هيڅ نه کوي او هيڅ نشي کولى، هرڅه چې کوي خات يې کتوي، خلتک بايتد هتر څته لته خانته وګڼتي او نتا ر معتذور او            ىد

 .مجبور وبولي
 دغه وخت هرڅوک په دغه راز پوه شو چې خبره په کوم ځاى کښې ده  امر اونهې دچا کاردى.

 سړى دى خو د نا ردې بچې مړه شي.نه ويلې چې خات پخپله ډيرښه  و وروسته تردې بيا چا
 

 مخونه.   ١_  ١ګڼه ١کال ،   ١٣٣٢(  کابل مجله ، ١)
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خلک پدې وپوهيدل چې دنا ر بچې هتيڅ ګنتاه نلتري بلکتې پخپلته نتا رهم ارتلي ګنهګارنته بلتل کيتږي، هوښتيار نا رکته نورڅته              
يتې هتر چتا تته      کړې او ارلي نا ر ېقدر خمر ل کښې يې کوم ښه بدلوت رانه وست دخلکو سترګې يې څه ونکړه او دخلکو په حا

 .په ګوته کړ
 (۰ديته وايي: غير مستقيم خدمت.)

هنکميت پيژند  
 

هتم غتوليږم يتا حيتر انيتږم، ددې لپتاره چتې تاستې           يت په تميزکښتې مت په تشخيص کښې هم  ډير ماهروي او زه دکينورخلک دکيش
ستاده يتم او دډيترې     هغو مګر زه تر ياندې کړم، زما مثالونه ډيرساده دخپل حيرت ته حيرات غوندې کړم ځينې مثالونه به درته وړ

 .په وجه راته عام فهمه شيات هم مشکل شي ۍسادګ
بل په يوه ساعت کښې  کوي او يو ېکوي او يوبل يې په يوه ساعت کښ ېيوسړى په شپه  کښې شل رکاته نشل په نيم ساعت کښ مثم 

 .ت کښې سورت بقر  لولي او هغه بل پکې دفيل سورتدوه رکاته نشل کوي يعنې يوپه يوه رکا
 .زه نه پوهيږم چې درکاتو نو په حساب شل رکاته ډيرعبادت وګڼم که دوخت په اعتباريو ساعت عبادت له نيم ساعت نه زيات وبولم

دقتوس پته    ستره مصتادفه وي روخې ختوري او بيتا     ېې لته مياشتت  خه  وجه دجوزاپه مياشتت کښتې چتې درو   پ يوسړى دکوم شرعي عذر
روخې نيسي دلته هم راته د کميت تميز ګرانيږي او په دې نه پتوهيږم چتې دجتوزا اوږده ورځ ا ودقتوس  لنتډه       يوايقمياشت کښې 
 .ځل طلوع او غروب په اعتبار دکميت په تله برابرې دي او که دساعتونو او دقايقو په حساب سنجول کيږي ورځ  ديو

 .پيچده ګي پيداکوي په خور ناليستۍ کښې هم دکميت مسئله
 .بل دوه وړې مقالې چې نيمه رشحه نيسي چې دوه مخه نيسي يووركوي ل يوې جريدې ته يوه اوږده مقاله  ليکوا يو

ايا د کميت معيار دمقالو ه ل پيداکيږي چې دکوم يوه برخه په جريده کښې  زياته د سوا په دې موردکښې هم د کميت په لحاظ دا
 .مقالو عنوانونهالشاظ او کلمات دي که د

 .چاروکښې هم دکميت مسئله مشتبه کيږي  يپه رسمي او ادار
په يوه وزارت کښې يو مامور خار  ته سشر کوي او څلور مياشتې تيروې يوبل متامور درې  ځلته ختار  تته ځتي او هرځتل يتو ه هشتته         

 هلته تيروي
لتته هتم حيرانيتږم چتې دکميتت معيتار دستشرونو کترات او         ه زرو ډالرو کيږي او دبل له ستوونو څخته تجاوزنته کتوي د    ديوه سشر خرڅ پ

 .دورې حساب  هم رانه ورکيږي ينينقد شورى دت. ډالرو حساب که ورځې اومياشتې يا د يمرات د
ه لته عمتومي تعطيتل ستره     ل کښې اوه مياشتې دکار متوده ده پته هتره مياشتت کښتې کت       دا دوره په قانوت کښې څلور کاله ده په هرکا

چې پته دغته حستاب  ديتوې دورې عمتومي مجلستونه لته درې         يلس ورځې دعمومي جلسو لپاره تخصيص شويددو تصادف ونکړي
سوو څخه تجاوزنه کوي نوکه چيرې ولسې جرګه په يوه دوره کښې څلور سوه عمومي جلسې  دايرې کړې او په يوه بله دوره کښې 

نتو دا دوه دورې  يو دوه مياشتتنىاجمس ارتم  دايتر نكتړي      يا د مشرانو جرګه په يوه دوره كې خپل يدرې سوه جلسې هم پوره نکړ
د  ورځو په حساب به يوه دوره له بلې نه کمه ګڼو او کته معتا  اخيستتلو تته بته       به دکميت په لحاظ مساوي ګڼو که څنګها يعنې دکار

 وګورو او دواړه به مساوې وبولوا
کته څته هتم ديتوه کرتتۍ دبتل لپتاره         يړه دکميت په لحاظ يو ددوا ئاوبل لکه چکوتره غټ وي ايادو ىمو کوچنيکه يوسړى لکه ل

 .واسکټ هم نشي کيدى
 .او دکميت معيار سر شماري نه ده شو ىله اوه پسونوسره مساوي ګڼل يکه نه دجسامت په لحاظ ديوه اوښ قربان

 (۲.)(ل عقل بسراست نه به سا)که څه هم 
 
 

 مخ. ۴ګڼه ،  ١١نيټه   ٣٣کال دليند     ١٣٢۰افغات جريده،  (۲)نيټې ګڼه  ۲۰كال د وري  ۰۱۵۰( افغان جريده ،۰)



 

47 

 

 

 

 اداري سياست
 يوه ملګري راته خپله کيسه داسې شروع  کړه:

 .ناست وو او دروازې ته به يې تربڼو الندې کتل يرخلک دممقات په اميدډد انتظار په کوټه کښې زما غوندې 
به مې کرل او ريبل چې څه به وايم سره ړه کښې خبرې جوړولې او ځات له نورونه خبرنه يم چې څه چورت کښې وو. خوما پخپل ز

 او څه به اورما
حتا پته رتراحت     يخپتل قتانون   ،کارواخلته نته  شتجاعت   ياخمقت  هکړاو په دې فکر کښې به شوم چې راشه لت  يزمر کله به مې زړه د

ګونتدې   ) اولته تر معنوي نشوذ او تا ير النتدې ر  بخاوند وښيه او داهليت و لياقت په ښولو جملتما وغواړه، ځات دشخصيت او کرکتر
 (.کړياپه درانه  نظر راته وګوري  او مناسب  کارر

به مې ويل هسې نه چې دا راز خبرې  په جنا بعالي بدې ولګيږي او دسرکار کچرې  و توريږي  يا کله شتخ ورتته ښتکاره شتم او پته       بيا
زاکتونته پته نظرکښتې  ونيستم او داختمص او عقيتدې پته څرګنتدولو دهغته          چپيانو کښې مې وشميرې نتو ښته بته داوي چتې اداب او ن    

 .ځانته جلب کړم او حسن نظر شخص اعتماد
ددې غممانه فکتر تراغيتزې النتدې متې دتملتا او چتا پلوستۍ الشتاظ او کمتات لټتول او د ماهرانته جملوپته جوړولتو بوختت وم چتې                

 .کړمپيشخدمت راغى او زه يې د جملتماب لوړ حوورته  دعوت 
پته اول نظتر  کښتې بته څنګته ورشتما پته دغستې          ده اواو نوره وضتع متې څنګته     ينه کتل چې نکټا ي ائينه کښې مې ځانته و په قد نما
جم لتماب دمهربانۍ لته ختو ا    ىښاغل. ارادت الس وړاندې کړ ل کښې په دروازه سرکوزى ورننوتم او په ټيټ سر مې د جنجالي حا

 ې.انته و او خبرې يې له ماسره کريمانه ولږ غوندې له ځايه جګ شوى ش
اوستتم او  حيترات وم چتې دتشتکرحا     رچر اونشيس سامات دجم لتماب له عطوفتت ستره زه ترعجيتب تتا ير النتدې      يدکوټې لوکس فرن
 څنګه اداکړما

مرستته خپتل   ل او وضع پته   چې زما احساسات څنګه چې غواړم هغسې څرګند کړي ځکه مې دحا ىدي اومعمولي الشا و نشوکولاع
 .الندې راغلى يم رښودله چې زه څومره ترتا ي ومې  په حرکاتو سکناتو او عجز او انکسار تمثيل کړ

مانته  عواطتف  يتې راويښ غونتدې شتول او پته        حيل او وضتع پته هنتداره کښتې وليتدل نتو ر       جملتماب زما دحا  يهغه څه چې ښاغل
 يې دادي:څه راته وويل چې ځينې ټکي  رحيت کښې يې ډير يطوالن

او د خدمت په مقابل كې درنه و يشه په دغسې مشکلو حاالتو او شرايطو کښې ومنم،  دوطن مينې او احساس زه مجبور کړم چې دا
 .تورونه ولګول شي او بشري کرامت مې ترپښو الندې شيراباندې  سپكې سپورې واورم په جرايدو او مظاهراتو كې
وايتم او څته راز     ه پتوهيږي  چتې زه پته  مجلتس کښتې څته      ات ستوزي اوخلتک پتدې نت    دافسوس ځاى دى چې دلته وچ اوالمتده يوشت  

زه تاغونتدې منتور اشتخاص ښته ګتڼم       يمې يوې خواتته رغتړ  رپيشنها دونه وړاندې کوم څه وکړم زه بيخې يوازې يم او نور ټول لکه 
 .ى يې او په نيمه پوهيږيعمقه ورسره لرم، اهليت او لياقت ته په احترام ګورم مګرته پخپله هوښيار سړ ياوقلب

س خبر پوم، زه ستا په سر جنګ ته هم والړيم، ته شل ورځنې مونه سپ کوښښ يزه تاته ډاډ درکوم چې ستاپه کارکښې به خپل نهاي
 .واخله مګريو ځل.... راحب او .. راحب  هم وګوره

لويانو لته حوتور ستره     ځل زه د ه ورغلم، داراحبانو دليدو په فکر کښې شوم او لوړ جناب ت دده له حووره چې مرخص شوم دنورو
وم او په دوهم نقش کښې مې مهارت نورهم زيتات شتوى و، لويتات  ختداى پته لويته ورځ پيتداکړى او يتو جتنس           ىلږ غوندې بلد شو

 .غوندې خلک دي ځکه يې کړه وړه خبرې ا وطرز تشکر ډيرمشابه وي
دايې وفرمايل چې زه  کړم او خپل نظريې زما په باب ډير ښه وښود،  خو خوشحاله له ځانه ډير دغه اعلى  جناب هم زه پخپلو خبرو

زه پته دې   ده کنايتتا  . بس ستا دکارپه  باب  راحب ته وايم ته هغه ته ورشه او ورسره  په تماس کښې شه خداى  به هرڅه اسانه کړي
 .هم بل څوک دى ( خورد کمنکار)ل بل دى او  پوه کړم چې عقل فعا
شو چې يوه زيارت ته څو تنه ورغلو او منجتور راتته ووېتل  تاستو بايتد اول هغته وړوکتې زيتارت تته           هغه وخت راپه ياددغه وخت ماته 

حاجت خاوندات بايتد اول هغته تته ورشتي او خپتل       چې د ورشئ چې دلوى زيارت شاطرو ځکه چې لوى راحب همدغسې ويلي و
 .حاجت دهغه په وسيله له لوى زيارت څخه وغواړي
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 .ې هم په ځاى کړاو واړه کم تکارته ورغلمدا امر  م
متټ اړاوه او زه يتې ډيتره متوده د ختوف و رجتا ديتاس او اميتد تترمنځ پته            په رښتيا چې هغه په سياسي هنتر او مهتارت کښتې پته نتورو      

 .اعراف کښې وساتلم
چتې    څتو  رزيتدم تتر  ګلۍ  پته هتوا   ل  دتوب  په شات يوه بل ته غورځولم او زه هم له ډيرې خوشتحا  په دغه موده کښې يې زه دفوټبا

 .زه هم له سرګردانۍ  خمص شوم مګر په دې پوه نشوم چې کارڅوک کوي او دعا چيرته قبليږي او شول يستړ ئدو
کو م دىا داهم راته معلومه نشوه چې ښاغلي جملتماب زماپه سرله چاسره جنګونه وکړل او په  توبې ور تړلي دي او د زما طالع چا

 .شول ښپي ه تلشا تدغه جنګ کښې څ
 .ابدې شولوپاک خداى دې زما دغه ګناه راعشوه کړي چې زما په سبب دهغې سنګر مات شواو جملتما بات يوله بله خ

 .ټک وپترى وه وي دغه راحبات چې زه يې په زيارت څوڅو ځله مشرف شوم او هريوه راته خپل نظر ډيرښه ښوده د نورولپاره  هر
 .ته ورسيده ۍناواو هغه بل معينۍ  او مع ه راحب په پيرزوينه او توجه دواليت يا رياست خاوند شوهغ هرچابه  ويل فمنکى د 

 .په توجه مدير يامورهم نشوم دايوازې زه وم چې دټولو
 دملګري خبرې چې دغه حدته ورسيدې نو يوه هوښيارسړي ورته وويل:

 .نهاد ورکوي او بل ته رهمدغسې وي چې يوه ته م ا  زيارتونه اکثر
 .يوسي چې څه ترېنه راوړي ىزيارت ته بايد سړى يوش

 .تش به راځي يچې تش ځ
 .زيارتونه نذر غواړي

 .نه تودوي نغرى به يې همدغسې سوړ وي يڅو ک چې دزيارت نغر
 خوا راګزکړه او ويې ويل:بلې هغه خبره له   يوبل سړى چې له اداري سياست  سره اشنا و

يې هيچا ته نه واياست او زما خبرې به ټينګې په غوږکښې نيسئ، هغه موږ  له قسمه تيرکړو او بيتايې   زه تاسوته څه وايم مګرتاسې  به
 وويل:
 .مطلوبو اشخارو سره همدغسې کوي سياست تقاضا همدغه ده او له نا يادار د

 .په معين الس پاکوي او معين په وزير ريعنې وزي
 .يعنې مناع الخير ښيي کوي او بل ورته شيخ مير يير خواه معرفدغسې ساده ځوانانو ته هر يوخپل ځات مهربات او خ

 .ل مقام ته بدبينه کوي خلک اعلى او عالي العا  مفثم   همدغه سياست دى چې مقام دخپل بام واورې په بل اچوي  او
پکتې وي چتې   وي اوڅته چتل    ىسياستت پته تقاضتامنځ تته راغلت      يادار هتم د  چتې دا  يداخبره هتم ديتوه سياستتمدار خبتره ده ښتاي     

 (١).به هم پرې نه پوهيږي ځکه يې خپروي يليکونکي ا واخبار چلوونک
 

 اشتباه
هته پته بلتې بانتدې غالبته شتوې وي مګتر دغته دفتحتې او          بچې دجنګ په محاذ کښې يوه ج ياشتباه له مخې داسې هم شويد کله د

غلبه  دجانب مقابل په برخه ده ځکته   ړى چېشويدى او ګمات يې کز پوه اغلبې خبرچې دغالبې جبهې مشرته ورکړشوى هغه بل ر
 .دى ىميدات يې بابلل ىسم دالسه تښتيدلى او ګټل

 .اهات به هم نه څيړوبدا راز تاريخې اشتباه ګانې به بل وخت ته پريږدو اوسياسي اشت
 
 مخونه.  ٣_ ١ګڼه ،   ٣٢نيټه   ١١کال،  دغويى  ١٣٢١(  افغات جريده ، ١)
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وايې چې . نه  بتوي او بې اهميته ښکاري او تاريخونه يې هم غالبا  يپه ګوته کړوچې لويانو ته جزياوس به هغه اشتباه ګانې 
 يوسړى له ځات سره لګياو اوويل يي:

 .چاته نه ګوري، دچاپه خړا اوفرياد يې زړه نه سوزي په زړه کښې  رحم او عاطشه نلري، له ډيرې استغنا
غلم مګر  زما عرض  يې رزه په څومره اميدو. له هيچا سره نه ښايي يمره تغافل اوبې پروايدومره  لم او ستم، دومره کبراو غرور، دو
 .ل ورمعلوم شي هغه ماغوندې کړي چې زما دزړه حا ېد ى. خداېوانوريده او زما هيلې يې ترپښو الندې کړ

يې په سرکار واال پورې مربوطې  وګڼلې  عاشا دخپلې معشوقې له السه دغه راز شکايتونه کول مګر مخبر اشتباه وکړه او دغه  خبرې
په دغسې اشتباه د عشا محجور دسياسي محبوس په حيث په زنتدات   حکومت ته وړاندې کړاو د رپون ب ځکه يې دهغه په باب ډير

ت تعجب  مه کوئ! دغسې اشتباهاتو ډيرخلتک دتتوپ ختولې تته تړلتي او ډيتر کورونته  يتې ورا        . کښې ولويد او ډير کړاوونه يې وګالل
 .کړيدي

يتو   شتا تتر  په ورځو کښې په کوم باغ کښتې ناستت وو، دبتاغ     يجنت مکات، مغشور او مرحوم امير دمن وايې چې په تيرو زمانو کښې يو
 الروى تيريده او دابيت يې په لوړ اواز له ځات سره وايه:

 ګل رفت وسبزه رفت توتنها چه ميکنى             اى زاغ درين باغ تماشا چه ميکنى
او د شتعرپه خبته ورتته نتاوړه نستبت کتوي        ياشتباه پيداشوه چې الروى اميررتاحب پته غتوږ وهت     ږ چې دمبارک غوږ ته ورسيده داداغ

 .ځکه يې هغه ددغه منحوس بيت په ويلو په بيت اال حزات کښې بندې کړ
معنتى  پته  دخپتل ختوب   دي او په اس ستپور دى   يچې زړه زمانه کښې يوسړى خوب وليده چې سرې جامې يې اغوست يداهم واي

 .نه پوهيده ځکه يې  خپلو ملګروته ووايه
 .جامې سرخرويي ده رېل نښه ده اوس ه دې ډول وکړچې ته به پادشاه شې ځکه چې اس داقباپيوه ملګري يې دخوب تعبير 

پاره وټاکته چتې پته    دغه لوى جرم او ستر خيانت لد هئيت  يهغه يوقواي  داناوړه خوب اودغه تعبيرکوم مخبر اميرراحب ته ورساوه
 ىکه چيرې  هغه وخت دخوب په تعبير اوتشسير کښې معبر اشتباه نه واى کړ. نتيجه کښې خوب ليدونکى ته داعدام جزا تعبين شوه

 .او دغه غلط  تعبير منځته نه واى راغلى خوب ليدونکى به ولې وخل کيده
کيتدل دي نته بته داخبتره کتوم ځتاى تته         د سرکار ستپاهي  که معبرو يلى واى چې سرې جامې دشهادت  عممه ده اوپه اس سپريدل

 .و ي مجلس ټاکل شوىرسيدلې وه اونه به ورته قواي
قواوت کښې له اشتباه سره مخامخ شو، مقصد دانته دى  قواييه هيئت هم پخپل څنګه  چې معبر دخوب په تعبير کښې اشتباه وکړه  

 .ابل کښې ښايې چې دا جزا ډيره خشيشه ويعدام جزا درنه اوسنګينه ده. ددغسې لوى جرم په مقاچې د
كار جرم نه ګڼل  هدى حتى په ويښه هم دغدقاضيانو اشتباه داوه چې په خوب کښې سرې جامې اغوستل اوپه اس سپريدل جرم نه 

 وګڼلته اوستړى يتې دتتوپ      يچې سرې جامې اغوستتل اوپته اس ستپريدل يتې پادشتاه       ارلي  جرم هغه غلط او  ناوړه تعبير وكيږي. 
قاضيانو ددې پرځاى چې معبر ته سزا ورکړي دخوب خاوند يې په جزا محکوم کړ او دمجرم  په تشخيص کښتې يتې    . خولې ته وتاړه
 .اشتباه وکړه

 .ده وړ عشو اشتباه که هرڅنګه وي اوپه هرځاى کښې وي د
 .بې له اشتباه ګناه څخه ساتي خداى دې سړى

 (١).ه خطا کويهغه څوک چې اشتباه نه کوي او ګناه کوي لوي

 خان اوبډاى
 .باله مګر خلکو عمرانارر نه پوهيږم چې ارلي نوم يې  څه و

 .هرچابه ويل چې د قاروت سريې ګرولى دى. زموږ په عمقه کښې ده غوندې بل بډاى نه و
 .ټولولېاې حسابه غلې روبيابه يې دفصل په وخت کښې دګتې با  ېده به خپلې پيسې په ګرويو او سودونو بندول

 .مګر هرچا ورته په درانه نظرنه کتل خلک ورته محتا  و
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 .ته سپک ښکاريدل هر چا هغه وخت سود خواره خلکو بدګڼل او
 .او پښتوت کيسې ګټي پيسې ګټي ډيراو رېدل کيده چې هندودامتل به زښت 

 هر ګوره و.  نو حقير خو عمرانارر که فقير نه و.يره ويلېږ هندو ه خلکو دبل ته  ددنيا ما
 .يې نورڅه نه درلودل ې پيسوب او مګرخات نه و بډاى و ىد

هم دخات تر حمايتت  النتدې خونتد کتاوه      کريم خات سره و عمرا ىاولس مشرتوب داولس له خات ښاغل جاه و جمل، وقار او اعتبار د
 .او دخات تابع و

ت درلود، حجرې  او مهمانخانه يې لرلې نوکرات او مزدورات يې  پته مخکتې ګرزېتدل چتې تنختا اوډوډ       داځکه چې خات دسترخا
 .به يې ورکوله

 .و غريب سره به يې مرسته هم کوله خات به خيراتونه کول، بخششونه او انعامونه به يې ورکول او له خوار
 .نه يې په نس خوړله نه يې په تن لګوله. خوله نه خوږيدهدعمراشوڼدې به هم دخات په کاسه غوړيدې او پخپل کورکښې به يې 

 چي: و او خرڅ يې هيڅ نه و، دبډاى اوخات ارلي اواساسي فرق همدغه و مد يې ډيرآ
 .هغه دنيا ټولوله اوده ښندله

 .هغه خپل حساب زياتاوه او مره يې پوره کوله
 .ص او دى کريم وشوکت يې ساته، لنډه دا چې هغه حري ده خپل نوم ښه کاوه اوشات و

 .خاني دخلکو په نظرکښې معززه او محترمه وه
 .هغومره بدنامه هم وه  لکه ډمه که هر څومره ښايسته وه يبډاي

 .مګر خات کيدى نشو هم بډاى کيداى اوسيټ کيدى شو يو هندو
 .مشري او واکمني له خانۍ سره تړلې وه

 .وهنو هغه ويره   وو که ونه ې  پيسو نورڅه بله بډاى سره 
 .بدل شو روو ل په مرور دزمات ورو داحا

 .خات دخانۍ   خوى او عادت هيرکړ
 .او حرص پرې غلبه وکړه، او س خات هغه خات نه دى چې پروت و هم په پيسو مين شو ىد

 .دى ىاوس دخات سترګې پيسوته وږې دي او همدغې قبلې ته يې سرپه سجده ايښ
 .ات اونوم خاورې کويځاره خپل پ د  زرو نه  خاورې کوي بلکې د اوس زر ىد

 :دابيت اوس ده ته بيهوده اوبې معنى ښکاري چې وايي ادرحمات باب
 دى چې خاورې څوک سره زرکا       چې زر خاورې کړي رحمانه هنر دادىنه داهنر 

 .خات زوى نن تاجر اوقاچاقبر دى ىدپرون
 .شويدىاولوى سيټ ورنه جوړ  يهغه سودونه چې عمرا خوړل اوس يې دى خور

 .جواهر ډيرلري، مګر هغه پخوانى جوهر، وقار او جمل نلري دىاوس سره اوسپين لعل و
 .ترېنه وزيږيده يخاني چې حامله شوه بډاي

 .هم کوي يکوي له بډايانو سره ډيره  سخته دښمن ناکامه دبډايانو نوکري او مزدوري خوارات اوغريبات که له
 .چې پخم کيده پکې نشته يداسې دښمن

 .ات که بډاى او منشور شوخير دىخ
 .خداى دى حاکم او حکومت له دغه حاله ساتي

 .چې بډايات شي اوخپله شخصي سرمايه زياته کړي يحاکمانو ته نه ښاي
بايتد خانتات شتي نته هغته ستيټات او بتډايات چتې کرکتړې دلتته            دولس مشرات او زما مدارات که دخلکو خدمتګارات کيدى نشي نواقم 

 (١).له مخه په کوم بل ځاى کښې اچوي رې مووهي او هګۍ ل
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 فكر او كار
چې فکر کوي کارنه کوي، په موږ کښې ډيرلږ خلک شته چې هم فکرکوي هم کار کوي اواکثر ه داسې دي چې کارکوي فکرنه کوي 

 .سمه رحيح نتيجه نشو اخيستم ى دهمدې له امله زموږ اکثره کارونه  خراب دي او يوه
له توات او استعداد سره تناسب نلري، وسايل او اسباب  يې نه  چې زموږ زموږ داعادت دى چې يوکارپه داسې پيمانه شروع کوو
چې زموږ پدې فکر کښې  وشوروسته پوه  او ډير ىمشکمت مونه وي سنجول وي موجود، الره او  طريقه يې نه وي معلومه، موانع و

 .انهر اودا راز نورکارونه ددې خبرې شواهدديغربندسرک دب لته  غلطې وه، دقرغې بند، د
بې  وا هد  هيې غلط رنف په طمبو کښې داسې کسات شته چې امم ١٣موږ ډيرځله له خپل معارف څخه شکايت کوو او وايو چې د

چې ټولو مکتبونو ته ورسيږي اوتعليمات  ين نلرومګرپه جواب کښې اورو چې موږ دومره ډيررحيح اواليا معلم يسواده پاتې د
 .رحيح شي

ه کتابونه او تعليمې وسايل مهيا شي، که موږ دا ومنو چې دغه عذرونه ت شاګردانو دومره پيسې هم په بودجه کښې نشته چې ټولو
اى چې اليا او رحيح و يبايد وزارت معارف له ابتدا څخه هماغومره مکتبونه تاسيس کړ رحيح دي او رحيح معلمين نشته نو

دامکتبونه بايد په يوه ښاراو په يوه واليت کښې نه واى بلکې په ټول  رپيداکيدل او پالنه يې ممکنه وه مګورته معلمين او کتابونه 
وروسته چې هر څومره وسايل اواسباب  زياتيدالى هغومره به يې مکتبونه هم زياتول او دتناسب مراعات به . افغانستات کښې واى

کاوه که چير ې دوئ او س هم شل مکتبه په رحيح رورت اداره کوالىشي اوسل مکتبونه تاسيسوي زما خو ګمات دى چي  يې
له دغسې سلو مكتبو نه شل تنه هم اليا ډيره لويه سهوه کوي ځکه چې له هغسې شلو مکتبونه سل تنه پوهات راوتلى شي مګر 

لکه چې سړى يوه خرنده او به لري او دوه خرندې ورته ږدي نوپه نتيجه کښې  كسات نه راوزي. زموږ دغسې كارونه داسې مثال لري
، پلونه او ناوې يوپه  هکوټې دو ،دوه يخو داسې ګرزې چې ديوې خرندې کارنشي ورکولى مګر خرندې ګړ يادواړه ودريږي يا

 .دوه خرندې او خرنده ګړي لري خات ىکنچې فم يفايده يې داده چې خلک وايي. دوه تهيه کيږي او له ګټې يې تاوات ډيرو
 (۰.)کارته څلورتنه نيسو، ديوه مديرت وړکارنه رياست تشکيلوو يزموږ تشکيمت همدا منشالري ديوه سړ

 

 وطن
 

يوماشوم په خپل کورکښې خارپوڅې کوي او لکه دمرغۍ بچۍ په خپله ځاله کښتې اوستي د هغته وطتن ډيتر وړوکتې اوډيتر محبتوب         
 .دى

وروستته چتې هغته    . ډيرخلتک څومره وي وطن يې هم هغومره دى چې نه پکې غرشته، نه سيند نه ښاراو نته   دهغه دکور غولى چې هر
 .ږي وطن يې هم په هغه اندازه وسعت پيداکوي او عمقه يې زياتيږيييږي او غټيماشوم لو

مراحتل طتى کتړي نتو بيتا       يدايله ښاراو ورپسې له سمت او واليت سره پيتداکيږي او چتې دغته ابتت     دده عمقه اول له خپل کلي، بيا
يعنتې څتومره چتې پوهته زياتته شتي اوانستات عقلتي         . دخپلې پوهې او اجتماعي تربيې په اندازه دوطن مشهوم او معنى سره اشناشي

له علتم او لته    ىبالعکس څومره چې يوسړ. رشد او بلوغ  ته ورسيږي هغومره يې فکر انکشاف کوي او عمقه يې له وطن سره زياتيږي
ودتته  نته وي تللتى دهغته وطتن يتوازې  لغمتات دى        رپته ټتول عمتر کښتې لته لغمانته ستره         خه لرې پاتې شي اولکه کشمير اکتا پوهې څ

 .اواسمات يې هم همغه دى چې په لغمات کښې ليده شي
 .او په ډيرتنګ او محدود وطن کښې اوسيږي ىهم له ماشوم نه کم نه د ىدغه شات سپين ږير

همدغته واليتت    کښې يو حتاکم وليتد چتې پخپلته هتم د      يڅلور کاله پخواپه مشرق ګر مادى م ىا مړشودير  کاله پخو خو کشمير اکا
 ى.ده ويل پخپل وطن کښې حکومت ښه نه دى اوسړى ښه اجراات نه شي کول. سړى و

 وطتن  ىخپتل وطتن ګنتي او د افغانستتات نورواليتات ورتته پترد        م چتې حکمترات رتاحب ولتې يتوازې مشترقي      زه پدې خبره خپه نشو
 معلوميږي

 مخونه. ١او  ١ګڼه ،  ٧نيټه ، ١کال، داسد  ١٣٣۰( ولس جريده، ۰)
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شتوم چتې حكمترات رتاحب     ا بلکتې زه ډيتر ختوښ    ىياولې دغه سړى له دومره لږې پوهې سره دغومره لتويې رتبتې تته رستيدلى د    
پته  . دده وطتن لتوى او پراخته دى   وطن ښکاره کيږي او له کشمير اکانته  يوازې خپل عمقه وطن نه ګڼي بلكه ټول واليت ورته خپل 

 ره بس ده او په ډيرې خوشحالۍ ارزي.زموږ لپا ير  کالوکښې دغومره عرفاني ترقيد
لغمتات تته وطتن     يتا  چې ديوه حکمرات او يو ه دهقات مقايسه رحيح نه ده دهقات به اوس هم يتوازې ستره رود   يځينې کسات به واي

يږم چې رتبې دپوهې او عقل پته حستاب نته دي ويشتل شتوي ډيرخلتک شتته چتې         خبرنه کوم اوپدې ښه پوه زه دا مګر .اوبس يواي
دي مګر پاک ختداى ډيرعقتل ا وزياتته پتو هته ورکتړې ده او  يوبتل چتې درتبتې لته برکتته پته تيتز رفتتار                ېړورتبې نه  لري يايې رتبې 

وي او يوحاکم النته وي پتوه شتوى    هقات دوطن په معنى پوه شوى  نو کيداى شي چې نن يو د. له عقله پياده دى يموټرکښې ګرځ
ډيتر    يا جامو تيرنته او زو  موږ بايد په  واهرو ونه غوليږو او په رتبو .ملک کښې حاکمي وغواړي يوطن او اجنب ياو اوس هم  په پرد

 يړ  او ختولۍ زړې د رکښتې يتې څته نشتته، دډيترو اشخارتو پكت       مګرپه س ييې په سر کړيد لۍخلک شته چې د ماموريت نوې خو
 .ه سر کښې يې نوي او تازه فکرونه شتهمګر پ

دوطن په معنتى بانتدې پوهيتدل علتم او      .شوم او بيرته  خپل مطلب ته راګرزم توالړم مګر خر ملتش اخوله موضوع نه لږ غوندې هغه 
 .اوله وطن سره عشا اوعمقه پيداکول اجتماعي رشد او بلوغ ته ضرورت لري يپوهه غواړ

وړ يتتوه ښتاريا واليتت تتته وطتن ويتل دخنتتدا     . وه کلتي بانتتدې دوطتن نتوم ايښتتودل مناستب نته دي     وطتن يتوه کورتتته ويتل کيتږي پتته يت     
 .معلوميږي په يوه وطن کښې ډير کلي، ډيرښارونه ډير واليتونه موجود دي او راز راز هواپکې وي

رکور دى او لتوى  نته دى بلکتې ډيرلتوى اوستت     ىيتاکل  ې کتور ډيرساړه ځينتې معتتدل وي وطتن وړوکت     ځينې ځايونه ډيرتاوده، ځينې
 .پکې ځائيږي ې راځي او يوازې همدوئپه نظرکښې البته وړوک دماشومانو او ناپوهانو. خلک يې لوى  ګڼي

په يوه کور په يتوه کلتي    ىبغمن ،ىبدخش ى،مزاز ،ل نه واممي ،هراتى ، ل ، فراه واىل، کندهار وا ييوکابلى، ننکرهارى، جنوب
 .ګر په يوه وطن کښې دي او ديوه وطن ديپه يوه ښار اويوه واليت کښې نه دي م

ددغه وطن نوم افغانستات دى چې په ټولتو يوشتات حتا او ټتول پکتې يوشتات حتا لتري، دوطتن پته ستيوري کښتې ټتول ځتائيږي او               
 (١).، په ټولو حا لري او ټول پکې حا لريىدوطن په اوبو دټولو تنده ماتيږي وطن دټولو د

 

 ملت
ديتوه وطتن   . خبروباندې نه پوهيږي او پوهول يې ګرات کاردى يهغه څوک پوه کړم چې په کتابزه غواړم د ملت په معنى باندې 

لونه او قامونه چې افغانستات کښې دي داټول يو ملتت  ييعنې څومره خكيږي. ټولو خلکو ته چې ديوه  پادشاه رعيت وي ملت ويل 
 .دى او په يوه نامه ياديږي  چې هغه نوم افغات يعنى پښتوت دى

او   ،يانتدړ،  ځتاځي، احمتد زي، بتارکزي، غلجت      کتي، تره ،ستليمانخيل  ،مهمند ،شينواري ،وګيانينامه الندې لکه چې ختردې 
پته دغته نامته كښتې شتريك دي او ټولتو تته افغتات ويتل           نور تاجک او ،نورستاني ،هزاره ،ترکمن ،دراني ټول راځي دغه شات ازبک

څپلتې پته پښتو     ،نتې پاوکته چ  يڅادرونه لتر  يوي اوهر رنګه کالي چې اغوندخبه چې خبرې کكيږي د افغانستات ټول خلك په هره 
وي که دشمالي داټتول    يوي که هراتۍ دمزار وي که دميمنې، دجنوب  کندهار  وي که کابلى ننګرهار ،کوي که پڼې يا موزې

 .يو دي اويو ملت ورته ويل کيږي چې نوم يې افغات دى
ايمتاق او نتور    ،ديګتات   ،ځتدرات  ،لو نه يتې لتري لکته بتارکزي، اڅکتزي، منګتل      يقومونه او خدانور نومونه چې دافغانستات بيم بيل 

غوږ، زړه او نورغړي چې ډير نومونه لري مګر دسړي نو م يودى  ،سترګه ،پوزه ،الس، پښه، خوله يل لري لکه ديوه سړ داسې مثا
دوه چتې  بانتدې نته دوه کيتږي او يوستړى ستره لته دې        ډيرو نومونو وجود په دغو څنګه چې يو و. نچې احمد يا محمود ورته وايي

تتن   يتو  وجتود او  يتو  هالسونه دوه پښې دوه سترګې، دوه غوږونه لري يو تن بلل کيږي يو ملت هم که هرڅومره قامونه پکتې وي لکت  
 .باله شي اوارلي  نوم يې يودى

 ت هم څوقسمه خلک لري چې څوک يو راز نه وي يومل ېهماغه شات چې يو وطن څوقسمه هوا لري او يوځاى يې بل ځاى غوند
 
 مخونه ٣_١، ګڼه  ۰۲نيټه، ٣١کال دسنبلې  ١٣٣ ۰(  ولس جريده،١)  
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 نته پورتته يتو    لو نو او قتامونو خي له دغو ېهغه څوک چې دملت په معنى پوهيږي هغه ته دامعلومه ده چ . اوڅوک بل راز معلوميږي
 .لويه لمن لري بل نوم شته چې ټول قامونه پکې شريک دي او ډيره
څنګه چې يته يتوه ونته کښتې شتاخونه او پته يتوه شتاخ کښتې څتانګې وي            ،بيليږي يڅنګه چې له سيندو څخه ويالې او له ويالونه لښت

ل لتري نتو کنتدې  پتاتپې بته بېلتې وي        ويالو او لښتيو مثادسيندونو چې  دغسې په يوه ملت کښې قامونه په يوه قام کښې کندې اوتپې شته
 .قامونه به بيل وي خوملت به بېل نه وي ي يو و مګر قام به

د پښتتوت او افغتات پته نامته بلتل       دواړه بيتا  ياو درانت  ييتادراني پته نامته يتاديږي مګرغلجت       يډير قامونه دغلجه ګورئ دپښتنو څومرو
نته دي او پښتتوت   خبره باندې پوره وپوهيږي چې ديو ملت خلک ټتول يوشتات ورو   ېدافغانستات ټول او سيدونکي بايد په د. کيږي
 .له بله نه بيليږييو مزارى په دغو بيلو بيلو نومونو   ،ننګرهارى، کندهارى ،، هراتىياو دران يغلج ،وات، سني او شعبه وفارسيا

يو ورو ر چې په کابل کښتې اوستيدلى دى هغته فارستي      ،وه خبه کوي او څه بلهيچې څه  موږ په خپل وطن کښې ډيرې کورنۍ وينو
يو هغه بل خپل ورور ګڼي په يتوه کتور کښتې     او هر مګر دواړه ورونه دي يې اوسى هغه پښتو وايكچې په ننګر هار  وراو بل ور يواي

 .مورپه پښتو اوپمر په فارسي خبري کوي يياي يفارسي واي  يپښتو او موري يداسې  ورونه او خويندې هم شته چې پمري
. پتمر بلتل کيتږي   و  يتوه اوالد متور  د مسلمانه ميرمين پکې خوند کوي او دواړه  امسلمات خاوند او يوه ن ه چې يوتداسې کورونه هم ش

نا مسلمانه چې په خبه،  په دين په وطن اونسل کښې بيل دي په يوه کاله کښې خوږ خوند کوالى شتي   نو هرکله چې يومسلمات او يو
 (١)ى.شي اوسيدلنوپه يوه لوى وطن کښې به ولې سني اوشعيه، پښتوت او بل ديوه ملت په شات ن

 حقيقې غل
 په رڼا ورځ يې دډيرو خلکو په مخکې ډيرڅه له موږ نه پټ کړه، ستا خوښه چې غل ورته وايې که نه!

 .يې غل بولم زه خو
 .هو! غل دى مګر دپوليسانو په نظر کښې نه

 .نه پريکوي يمشت ددې غله الس قاضي او
 .هي،وک داغل نه نيسي او نه يې بندي کوي

 .شتهنيره خلى ددې غله په ږ
 .پټ کړي دى ده له موږ نه سره و سپين نه دي ىده ډير څه له موږ نه پټ کړي دي او ډير زيات يې را اړول

 .ډيرلوى غل دى ىد
 .دده غم ډيره لويه اوستره غم ده

 .ل نه پټوي دى ما
 دده غم ته په عادي نظرمه ګورئ!

 .زموږ پيسې نه پټوي ىد
 .شو ويمى غل نه پيسو ل او د ده ته دما

 .دى نور څه پټوي او ډير مهم څه پټوي
 .موږ نه خپل ځات او خپل بدبد کارونه پټويله  ىد

 .دى خپل حقيقت او ماهيت پټوي
 .او حقيقت پټول  ډيره لويه او ستره غم ده داغم ديوه ملت او مملکت کور ورانوي او ملکونه برباد ويپټول ځات 

 .وزيپه سترګو  نن.    داغل سترګې پټوي
 .لري يسره ډښمن له سترګو اوسترګو رو

، ده تته بايتد حقيقتې غتل      ىحقيقت غتل د د يا پټوي او اله مونږ نه ډير حقدى  ويهو! داغل له سترګونه رانجه  نه پټوي، سترګې پټ
 (۲).ووايو
 
 مخونه.    ١١_   ٧١کال ،   ١٣٣٢پښتو نثرونه،   (۲)مخونه.  ٣_١ګڼه ،  ١٣_ ۲،١٣کال دميزات  ١٣٣۰( ولس جريده ، ١) 
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 بنديوانه
 .ماستابنديات وليدل، ستا زندات هماغه شات له خاينانو او مجرمانونه ډک دى

 .رشوتونه او خيانتونه ورک نه شول مګره خيانت خاوندات واچول شو د ستاپه زندات کښې ډيررشوت خواره او
 .ډله زياتيږي يپه هيواد کښې ورځ په ورځ ددو
 .دى اواجراات خراب دي هماغسې تود  ارپه دوايروکښې درشوت باز

 .ورکيږينه تعين کړي جرايم  ېسزاګان ېارول او قوانين که هر څومره سخت
 .اوس څه بله چاره اوبل فکرپه کار دى
 .نه شو دمملکت درد په دغو سزاګانو دوا

 .و دزندات ويره له سترګونه الړهل بې تا يره شول، خلک په دغو عذابونو او تکيشونو عادي شول ا او وخ لوهل، ټکول بنديانو
 اوس بل عم   وکړه او بله چاره وسنجوه!
 .زندات اوبند يتوب موږ ارمح نه کړو

حبس او توقيف موږ له بدوکارونه، له خيانتونو، له رشوتو نتو او غشلتونتو راونته ګرزولتو، راشته ! چتې زه او تته پته دې بتاب کښتې غتور            
 .  پيداکړومو ر عم يوپاره د وکړو او ارمحاتو 

چې پته هغته تتوره کوټته      يما په دې فکر کښې ډيرې شپې سباکړي او دحل الره مې موندلې ده که زما منې راشه! هغه بې ګناه بند
 کښې پروت دى خوشې کړه او له زندانه يې راوباسه!

ي او کارونته  بته ښته شتي، تته      توبه پته ستمه الره روات کتړ    يکه هغه ازادشي دغه ټول مجرمين او خاينين به که خداى کول بې بند
 هغه پيژنې چې څوک دى اوڅه نوميږيا

هغه دارمحاتو نيکه، دديموکراسۍ پمر ښاغلى ) انتقاد( دى چې هي،وک بدو کارونو ته نه پريږدي او په توره شپه کښې دکارنقص  
 .او عيب موندلى شي

زدي دعلتم ، د ترقتۍ اودفکتر دپتالنۍ لپتاره ډيتر ضترور        آغته  په ويره کښتې دى ده  دهغه ديد او نظر ډير تيزدى او خيانت ترې نه ډير
 .دى

 .مملکت دخير او بهبود لپاره ازاد کړهد دخداى لپاره او  يراشه!  دغه بې ګناه بند
 .زه حاضر يم چې دهغه په عوض زندات قبول کړم او زنداني شم ېکه ته هغه نه پريږد

 ئپته ځتاى دو   مجرمينو دي او متملقين نه دي زندات قبول نه کړي او د شاعرات هغه چې نقادات زه پوهيږم چې ترڅو ليکونکي او
او دغتته بنتتدي  يداد ليکوالتتو و يشتته ده چتتې زنتتدات تتته ننتتوز   . پتته جيلختتانو کښتتې ونتته لتتويږي يتتو مملکتتت ښتته ورځ نتته شتتي ليتتدلى    

يا ويتل لکته يتو مجترم او     که په يوه مملکت کښې حا او حقيقت مختنتا وي او څتوک څته نته شتي ويلتى، کته انتقتاد او رښتت         .راوباسې
 .خاين په زندات کښې وي هلته عدالت او ديموکراسي هيڅ نه شي راتلى او سعادت لکه وحشي مرغه له هغه ملکه تښتي

هتتومره ليدلتته کيتتږي   ىدورورکتتد حقيقتتت رڼتتا  او يپکتتې څتتوک نتته اور ېهغتته خاموشتته فوتتا او تاريتتک محتتيط چتتې دحتتا ويلتتو ګنګوستت 
 .ډيرښه پالي ره ډير مساعد معلوميږي او فاسد عناردجنايتونو او دخيانتونو لپار

پراخ شي مملکت به زندات شي مګر ودات به نه شي ځکه چې ودانى بې له حا ويلو او انتقاد کتو لتو    که زندانونه هرڅومره لوى او
ل  ره روانيتدل محتا  پته ستمه ال   نه شي او انتقاد ازادي پيدانکړي ددې خلکتو ښته کيتدل او    هيڅ  امکات نه لري، ترڅو چې فکر ازاد

 .معلوميږي
 .انتقاد دبشريت ډيرلوى مصلح اورحيح رهنما دى

اچتولى دىا کته   قبتول کتړى او پته زنتدات کښتې يتې         ېدى پته مجرمينتوک   ،کو م دين او مذهب ،قانوتكوم  ،کوم عقل، کوم منطا
 .دنيا ډير خر  ورانيږي حا او باطل ګډيږي انتقاد کول او حا ويل په دنياکښې نه وي دا

بدو تميزله منځه ځي، په ملک او وطن باندې داسې تياره راځي چې خاين او رادق نه پيژندل کيږي،  لم دعدالت ځاى  دښو او
 .جوړيږي نيسي او له انسانانو ځناور

 بنديوانه!
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 .هغه وخت چې مځکه وه اوانسات پکې نه و
 .ونو او بوټو د خوند وږمې ته انتظار  درلود ،خټو او اوبو کښې ډوب و  په تورو ىهغه وخت چې حيواني خوند لکه چينج

هغوئ دلوى خداى په حوور کښتې   ېبې خبرې کړ ېهغه وخت چې پاک خداى دانسات دپيدايښت اراده وکړه او داسمات پرښت
 :ېپه ډير جرئت وو

 .کيږيله همدغه وخت نه شروع  چهدانتقاد تاريخ يځمکه کښې فساد کوي او وينې تويوپه ته هغه څوک پيداکوي چې 
 .پرښتې سره له خپل لږ علمه دخپل مالک او خالا په کړو کښې خبرې کوي

سره دفرعوت په مقابل کښې  ودريد  هغه وخت چې انسانات پيداشول اوله انسانانو نه فرعونات جوړشول حورت موسى له يوې امسا
مګتر دانتقتاد مخته يتې ونته شتواى نيتولى او حتا         يې انتقاد کاوه، فرعوت دخدايى دعوه وکړاى شتوه   او دده په کارونو او لويو دعوو

 (١).ويل ازادو

 ملي ناموس
 .هر ملت په نظر کښې خپل ملي استقمل ديوه ډيرلوى ناموس حيثيت لري او له دينه لوى افتخار بل نه شته نن د

 .ڼياوبې استقمله خوند ډيرلوى ذلت ګ يددغه مقصد لپاره خلک سرونه ورکوي، مالونه، او اوالدونه قربانو
دنيا لويې امپراتور  بته نته ړنګيتدې،     د که چيرې ملي احساس او ملي شعورپه ډيرقوت موجودنه واى داستقمل قيمت به ډيرلږ او

 .ل و او يو ملت به دبل ملت تر سيوري الندې خوشحا ،استعماربه دغسې بده قيافه نه درلوده
تجليل، او احترام پکې پتروت  ورته ګوري، دمليت  ري او په ډيرقدجشنونه چې هر مستقل ملت يې دخپل استقمل په ياد کو يدغه مل

 .دى او همدغه معنى لري چې يوملت دبل ملت حاکميت په ځات نه شي منلى
وي څتومره چتې دغته حتس قتوي       دملتي احستاس او شتعور محصتول دى. هتر     موږ بايد پدې خبتره ډيرفکتر وکتړو چتې ملتي استتقمل       

 .هغومره به  زموږ استقمل هم قوي وي
شتي هغته داستتقم ل پته      ىاستقمل سانته دملت قوي جذبې  ته ډير شديد ضرورت لري که دغه احساس په يوه ملت کښې کمزور د

 .همدغسې ناپوهۍ په وجه دغه لوى نعمت ساتلى هم نه شي قدر او قيمت نشي پوهيدلى او د
 (۲).ګڼواستقمل تقويه ورپورې مربون وملي شعور او ملى احساس ډير ټينګ وساتو او دخپل  ،موږ بايد خپل امتيازات

دقام نوم نه دى پښتون دملت نوم دى   
ډير لحاظ وساتي ىل کړي او دمعن ليکوالو اول کاردادى چې لغات اوکلمات په ځاى استعما د : 

چتې   پوښتتنه وکتړه   اديبتانو پته يتوه ټولنته کښتې چتا       يتوه ورځ د . ده يڅوک چې دغه کارنته شتي کتولى هغته تته اديتب  ويتل بتې ادبت         
خوټيدلې اوبه، ايشيدلې او به ، سړې او به ، تتودې او بته او تړمتې اوبته کتومې کتومې ديا يتوه  اديتب  پته دې بتاب کښتې دومتره             

د خبې  دپوهانو  او ليکوالو کاردى، نو رخلک له دغومره دقت او  ادغه شات لغوي تدقي. خبرې  وکړې چې يوه مقاله ترې جوړيږي
 .ښه نه ده مګر غرض يې داوي چې اسراف ښه نه دى چې بې اسرافي مونه اوروله عوا .تدقيا نه بې برخې دي

خته پته ستروه ميرزارتاحب ورتته وايتي، د اميتانو پته         پدوى دکاتب او سرکاتب په فرق  الښه نه دي پوه شتوي او د هرچتا چتې تتوره پ    
ي. ډيتر  او متويز  ميتوه بتول    يته مرغۍ  واي يډير ځله چنچڼ ئفرق  نشته، دو اخند او مم بوډا د زاړه او د ىنظرکښې دځوات  او زلم

کتتول د پوهتتانو او  ي فتترق دعتتام اوختتاص دکلمتتې اوجزيتت   خلتتك شتتته چتتې ډوډ  تتته غلتته ووايتتي او جتتوار يتتا غتتنم دانتتې بتتولي.          
 پښتوت لكه ځاځى يا که بل څوک وي خو خير، مګر که ليکونکي او پوهات دکابل او خورد کابل فرق ونکړي او . هوښيارانوکاردى

 
 
 ګڼه.  ۰۰( نيټه،٢کا ل دسنبلې )  ۰۱۴۰( ارمح  ورځپاڼه، کابل، ۲). مخونه ۰۰۲_ ١١کال،  ١٣٣٢( پښتو نثرونه ، ١)
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د ادب او پوهې په جهات كې دغته راز ستهوه او دغته شتات اشتتباه لويته ګنتاه ده         .احمد زى د قام نوم وګڼي له دينه لويه غلطي نشته
پښتوت هم لكه ازبك، تركمن، هزاره له څو قومونو يښي چې ځينې ليكوا ل او پوهات چې څو  يې نشي عشو كولى. ما ته داسې بر

نه يو قام حسابوي. قام د ملت په معنى نه، بلكې په هغه خاره معنى چې د تنتګ نظترو پته نظتر كتې جلتوه كتوي، هغته چتې د ملتتو           
نته يتو. دلتته قتام د مشهتوم او معنتى پته لحتاظ ډيتر          نور خلك دي، موږ  ټولنې ته مجلس اقوام وايي او قام د ملت په معنى استعمالوي
 وړوكى دى چې په مټې له قبيلې نه لږ غوندې لوى معلوميږي.

ځينې خلك  خيل ته هم قام وايي يعني جبار خيل او معروف خيل بيل بيل قومونه ګڼي، سره له دې چې دواړه خيلونه د يتوه قتام   
كه موږ د خپلو خلكو معتدل ذهنيت او متوسط نظر په نظر كې ونيسو نو قتام   ل لري. او د دوه ورونو مثا يعنې احمدزي څانګې دي

بايد له دغسې خيلونونه پورته وګڼو او ټول احمدزي له جبارخيلو او معتروف خيلتو ستره يتو قتام وبولتو، دغستې قامونته چتې مختلتف           
ې هغه ډير مشهور او لوى قامونه تاسو ته خيلونه پكې ځاييږي پښتنو كې ډير زيات دي چې زه ټول نشم شميرلى مګر دا كولى شم چ

معرفتتي كتتړم لكتته: مومنتتد، ستتاپي، اپريتتدي، اوركتتزي، يوستتشزي، خټتتك، وزيتتر، مستتعود، شتتينواري، خوګيتتاڼي، بتتاركزي، پتتوپلزي،   
ځتتدرات، الكتتوزي، نتتورزي، علتتي زي، كتتاكړ، اڅكتتزي، مامونتتد، ستتاالرزي، وردګ، ستتليمات خيتتل، وتمانخيتتل، ځتتاځي، منګل،   

كتتي، تتتوري، احمتتدزي، تتتوخي، هوتتتك ځينتتې نتتور واړه قامونتته چتتې زمتتا پتته تخمتتين پتته   ، خروټتتي، نارتتر، تتترهړبتتنګښ، دوړ، انتتد
  پته بتاب وايتم چتې دغته      هغه اوس پريږدم او يوازې د دغو ذكر شتوو قتامونو    افغانستات او پښتونستات كې له سلو نه زيات نومونه لري
كورونه لري او په ډيرو څانګو او ښاخونو ويشل كيږي او ډيرې تپې ډيرې پښې  هر قام د تعداد او نشوسو په لحاظ په زرګونو او لكونو

ئ ځانونته ډيتر قامونته ګڼتي چتې )زخته خيتل، قمبتر خيتل، كتوكي،           وترينه بيلې شتوې دي. اپريتدي چتې متا دلتته يتو قتام وګاڼته هغت         
پاى،سنستګو خيتل، علتي شتير      سته ، ملك دين خيل( يې بولي. شينوارو په څتو وړو قتامونو ويشتل شتوي دي. لكته منتديزي،       اكاخيل
 احمد خيل، لياس خيل، رحيمداد خيل، حيدر خيل او داسې نور. ،خيل

او هر هر ځاى پراته دي، دغه ټتول لتوى او    همدغه شات مومند او نور قامونه درواخله چې هر يو ډيرې څانګې او ډير ښاخونه لري
او بلوچستات پورې په غرونو،  او بدخشات نه نيولى تر كشمير، سند نېواړه قامونه چې په افغانستات او پښتونستات كې له هرات، ميم

او درونتد نتوم   ډاګونو، ښارونو، درو او ناوونو كې ميشت دي او پنځلس شپاړس مليونه نشوس ترې جتوړيږي او دا نتوم دومتره لتوى     
عظمت او لويوالي كه څتو  پښتتوت د يتو     يې له آمونه تر اباسينده پر ډيره لويه او پراخه ځمكه پروت دى. سره له دغه دى چې پرتو

 متو آ، سره له دې خبرې چې پښتوت قام دابا سيند او ىوطن ته به کلملت نوم نه ګڼي او قوم يې بولي نوغره ته به غونډ  وايي او 
 .پې پروت دىتپې ، تله سيمې څخه دباندې هم 

 .نه دى ىاو کوچن ىستردى دانوم دومره وړوک پښتانه بايد په دې پوه شي چې پښتوت له قام اوقبيلې نه ډيرلوى اوډير
هغه نومونه دي   هم  ياو دوران يدپښتنو په نظرکښې غلج ي.د يلکه چې ځينو ګومات کړى دى اوپه ډير محدود نظر يې ورته کتل

دومره نشتي   نوپښتوت خوپه هيڅ شات. چې هريوه ډيرلوى قامونه په غيږ کښې نيولي دي اولمن يې دقام له لمنې نه ډيره پراخه ده
هغته څتوک چتې     ي او دځينو وړو قامونو پته قطتار  کښتې يتې راولت      يوړوکې کيداى چې زموږ دملک په ارطمح څوک ورته قام وواي

نه ده چې ډيرلوى سړى  خبره هي،کله دمنلو قام او ملت په يو ه معنى اخلي هغه پښتوت يو قام ګڼلى شي مګر په هغه بل حساب دا
پښتتوت هغته څتوک دى چتې پته يتوه       . او دماشتوم پته ځتانګو کښتې يتې څملتوي       ،کښتې تتاو کتړاى شتي     ياو زړوکت  يپه ورڼت  يدکوچن

نوکه  دغومره  مختلف او متعدد قامونه  ىمملکت کښې هم نه دى ځاى شوى او دوه مملکتونه افغانستات اوپښتو نستات پرې ډک د
 .ر ګورو او لويه ګناه کووته په کم نظ ملت نو م ونه بولو ډيرې لويې هستۍملت ونه ګڼو او پښتوت د

خوا، هغه خوايې لکه ديوې تلې دوه پلې يو برابتر دي او هتيڅ زيتات     دا ،سراو بر ىافغات او پښتوت هغه دوه لشظونه دي چې دمعن
 .وکم پکې نشته

دبتل   هماغه شات چې افغات دقتام نتوم نته دى دملتت نتوم دى د پښتتوت اطتمق هتم پريتوه ملتت بانتدې کيتږي او دا دوه لغتونته يتو              
 .ترجمه ده

په هګتۍ يتا ځالته کښتې      ياو لکه دمرغۍ بچ يزې له قام او قبيلې نه پورته يوه لويه هستي يعنى پښتوت وپيژن ل، اويپښتانه بايد له خ
يا احمتدزي همدارنګته ستليمات خېتل      يموږ دامنو چې بارکز.ځات  ته په کم نظر ونه ګوري او ځات وړوکې ونه ګنې. ايسارپاته نشي

لکه هزاره، ازبک ترکمن، ايماق، نورستاني او نور ددې وطن لوى لوى قامونه دي او هريو دافغات ملت په تشکيل کښې  يک ياتره
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بل نتوم دى چتې لته افغتات ستره        بلکې ددغه  ملت يو ىڅخه نه د    او اعوا ستره برخه لري مګر پښتوت ددغه ملت له دغسې اجزا
 .مرادف ګڼل کيږي

 څنګه حاكم ؟ رښتيا وايم
ه دلته نه وم بل چيرته وم، هلته خلك بل راز و، كارونه بل راز و، كورونه بل راز و، هلته ما هغه څه وليدل چې تاسې به نه وي ز

اوريدلى. هلته چا پسونه حملول مګر د انسانانو ونډ  به يې كله كله كوله. زما  وي ليدلى هغه څه مې واوريدل چې تاسې به نه
ه مګر دا د لم واقعه دومره عادي او معمولي تيره شوه خزلمي په رڼا ورځ د څو تنو په مخ كې چا وواي لڅوومه ورځ وه چې يو ښك

رې خبر هم نه شو، وړوكې حاكم خبر شو خو ورته را نغى، د تحقيا د پاره يې دوه تنه راوليژل، په ولس كې پچې لوى حاكم خو 
ګر د كلي خات او ملك د قاتل له پمره )پنځلس( زره مټه نه كړه. هم څو تنه پيدا شول چې قاتل يې وښوده او حقه شاهدي يې پ

څه دوئ وخوړې او څه نورو، دوه زره پكې د مړي پمر واخيستې  ،او  په حاكم په قاضي په چا او چا يې وويشلې روپۍ واخيستې 
زې څه نه كيدل. مقتول له خپل پمره د او په محكمه كې يې مجانا  ابرا وكړه ځكه چې نور ټول په بله خوا وو او د ده له السه يوا

ل قيد وخوت مګر پمر يې په يوه او بل پسې ګرزيده  نورو زيات سكنى و ځكه هغوئ خونبها زياته واخيستله، په قاتل باندې يو كا
له اوس بله واورئ. زموږ په كلي كې داسې خبرې ډيرې دي هغه ب ناه بندي خمص كړي. دا واقعه خو مو واريدهګچې دا بې 

ورځ له مم راحب سره ناست وم يو سړى راغىچې د خداى په لحاظ په حاكم يو خط راكړه چې نور مو ونه ربړوي. زما زوى سيند 
له وم ، دغه دى اوس يې زه او زما يټوئ ځكه مو په وهلو قاپوړى او پخپل اجل مړ دى مګر حاكم وايي چې چا وخلى او تاسې قاتل 

عجيبه غوندې ښكاره شوه او د حاكم راحب په عقل و تميز خندا راغله. وروسته چا وويل چې په  كډه غوښتي يو. دا خبره ما ته
رښتيا دغه هلك چا وخلى او په سيند كې يې غورزولى دى. مګر پمر يې پوهيږي چې څه مې له السه نه كيږي نو ولې ځات ته 

خوندو ته راځم. يوه ورځ يو زلمى راسره ملګرى شو ما  ه تيريږموم. دا راز خبرې ډيرې دي زه ټولې نه كوم او له مړو ن دښمني زياته
له ده نه پوښتنه وكړه چې څه كار كوې ده د خپلې پريشانۍ كيسه داسې شروع كړه: موږ دير  څلويښت جريبه پټى درلوده نور 

نكى راحب وايي ستاسو په ټول را نه  المانو واخيست اوس دوه جريبه پاتې دي په دى كې هم موږ څو  په قراره نه پريږدي پم
تره مې شپږ زره روپۍ دي او دري نيم زره يې سود كيږي ځكه مې ورور دا درې مياشتې وشوې چې بندي دى ما وويل كوم 

چې عرفي سند لرمه، زموږ تره كه څه هم مړ دى او حقيقت را ته نه دى معلوم  شرعي سند په منځ كې شته ويل يې نه، خو وايي
بې له زره واخلي او له سود نه تير شي ور به يې كړم. ما تعجب كاوه چې څنګه په حقوقي دعوه كې يو سړىمګر كه هماغه شپژ 

او وې ويل. كله چې كوم مشر سړى راځي  شرعي سنده درې مياشتې بندي كيږي هغه زما تعجب رفع نكړ بلكه نور يې هم زيات كړ
ې ليږي او بيا يې بيګاته بيرته په زندات كې اچوي، زموږ په بنديخانوكې ره دار سره چيرته ليرهاو محبس ګوري حاكم زما ورور له پ

كه دغسې د غم بنديات شته چې بې له رسميته په حبس كې پراته دي ځينې داسې رسمي بنديات هم شته چې د ورځې په زندات 
 ابتوي زه تاسو ته دغسې حاكم  دا افران او تشريط چې يو ځاى كړو د حاكم راحب اعتدال پسندي ې كور ته ځيپكې وي او د ش

 ښودلى شم مګر نوم يې نه اخلم او حقيقت ته د كيسې رنګ وركوم.
 (۰هم دغومره ده زموږ مطبوعاتي آزادي او له دينه پورته خپله ديموكراسي اجازه نه كوي.)

 

 

  ((پاى))

 

 

 

 

 مخونه. ۲-۰ګڼه،  ۴نيټه،  ۰۱كال د سرطات  ۰۱۱۰ ، اولس جريده (۰)


