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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 فلسفه
(۱) 

 
. د خلقو په ياو په حقيقت كښې ډېر ښه و يه ظاهره ډېر بد معلومېږكارونه پ ېځين
. زمونږ سترګې او يو يې ولټوې سراسر رحم او دلسوزېاو چه فلسفه  يظلم و ېنظر كښ

 .يد فيلسوفانو سترګې ډېر فرق سره لر
، چه مونږ ئې ښه ګڼو دوى ئې يهغوى ورته ښه وائ يهغه چه مونږ ته بد ښكاره كېږ

 بد بولى.
او ډېر ځله په ښو باندې د بدو ګمان  يچه انسان پخپل خير و شره نه پوهېږ يوائ

 .ياو ښه و بد پېژن يمګر يو فيلسوف نه غولېږ يكو
 مونږ ډېر سادګان يو او عميق نظر نلرو.

 او له كوټواليانو څخه وېرېږو. يكله يو كوټوال غل معلومېږته مونږ 
مګر مونږ ورنه سر ټكوو  يو دپاره راځعالقدار او حاكم زمونږ د غورسۍ او حق ساتل

 .ياو وايو چه ظلم كو
اورېدلى مو دى چه يو سړى حاكم په ناحقه بندى كړ او هغه په زندان كښې قرآن 

د دښمنانو په خوله په زندان كښې لس كاله وساته هغه د ډېر هنر  ېكړ. يو بل ئياد شريف 
  س ووېېده.او كمال خاوند شو او د محبس ډېر ښه صنايع د ده په ال

حاكم صاحب ويل زه پوهېدم چه دى بې ګناه دى مګر كه بندى شوى نه واى 
 په خطر كښې و. ېدښمنانو واژه او حيات ئ

د ده دغه هنر او كمال هم د محبس بركت دى نو مونږ بايد ډېر ظاهر بين نشو او د 
 فلسفه ولټوو. ىهر ش

لمانو په څېر ښئى او زمونږ د زمونږ ډېر خير خواهان او حاميان مونږ ته ځانونه د ظا
 عقل او فكر امتحان اخلى.
پيدا  يد بين نه اوسو نو ماران او لړمان هم بېفايدې نه دكه مونږ ظاهر بين او ب

سره آشنا شو د غله او  ېاو د وحدت او يووالى له فلسف ي. كه زمونږ ګمانونه ښه ويشو
 .يپيره دار فرق له مينځه ځ



به دنيا په مونږ باندې ډېره  نن يهالكو نه واى پيدا شو كه چنګيز او يهوښياران وائ
 خوېې. ېاو د قحط له السه به مو د ځان غوښوه تنګه 

 ايد خپل حقيقى خير خواهان او د بشريت خادمان هېر نكړو.نو مونږ ب
 
 

 فيصله ګرانه ده
(۲) 

 
 .ىيوه ويل له پخوا نه تيار شوى ئې او رنګ دې ډېر ښه دڅو ورځې پس دلته راغلم 

ډېره رنځورى دې  هخراب دى لكه چ ېبل په ډېر تعجب تپو س كاوه چه رنګ دې ول
 او د چا نظر صحيح دى. يپوه نشوم چه كوم يو رښتيا وائ څتېره كړى وى. زه هې

زه په دوه ؤ كښى شوم او ځان مې نه پېژانده چه له پخوا نه ښه شوى يم كه خوار 
 شوى يم؟

ساده مسئله كښې دومره اختالف لرو نو په هغو ظاهرى او  ېهر كله چه مونږ په دغس
او علمى  يضرورت و ېچه ډېر زيات عقل او فكر ته پكښ يمسايلو كښې به مو څه حال و

 .يتحقيق و تدقيق غواې
له نورو نه نه يم خبر ما نه خو او س لورى او لودن ورك دى او داسې مقام ته نزدې 

 وېرېږم چه بيخى فيلسوف نشم.شوى يم چه د تور او سپين فرق رانه وركېږى او 
 فلسفه هم له پوهېدلو څخه شروع كېږى او په نه پوهېدلو ختمېږى.

دومره پوهېږو چه په  يد دنيا ډېرو لوېو فيلسوفانو هم په آخر وخت كښې ويلى د
 هېڅ نه پوهېږو.
پوهان او هوښياران هم او س په دغه مقام كښې قدم وهى. دوى ته  ېزمومږ ځين

 فرق ګران شويدى. او س د ښو او بدو
  سكار داران هم او س د مملكت په خير و شر نشى پوهېدلى دوى او ېزمونږ ځين

 همدغومره پوهېږى چه نه پوهېږو.
له دوى نه بايد په مهمو او غير مهمو مسايلو كښې كومه قطعى فيصله ونه غواېو ځكه 

 ند دى او له تذبذب نه نشى وتلى.بچه دوى د شك او ترديد په مقام كښې 



 د بيان آزادى
(۳) 

 باور كړئ چه دلته د خبر او بيان آزادى ډېره زياته ده.
هغه څه چه مونږ ويلى شو په نورو ملكونو كښې ئې څوك نشى ويلى، دلته هر راز 

 خبرې كېږى او هر څوك هر څه ويلى شى.
د دې خبرې د اثبات دپاره زه ډېر قوى داليل لرم چه هېڅوك ئې ترديد نشى كولى 

 ئې منى. او هر څوك
ته چه د ديموكراسۍ نغاره غږېږى او د بيان ازادى پكښې ډېره زياته ده رالې شئ چې

 هلته به هم د خبرو آزادى دومره پيدا نكړى شى لكه چه دلته ئې ګورئ.
نن په ډېرو عصرى او مدنى ممالكو كښې هلته چه ديموكراسى او آزادى خپل 

په مخكښې  يچه د يوه لوى سړده هېڅوك دا ورئت نشى كولى  ېمعراج ته رسېدل
مداحى وكړى او له تملق نه كار واخلى مګر دلته مداحان او متملقين دغه ورئت كولى 

 شى او هېڅ تكليف يا ضرر نه وينى.
كتاتورى ا نشى ويلى چه له ديموكراسۍ نه داو س په ديموكراتو دولتو كښې څوك د

خلق كولى شى.  ېرى هم ځيناو د استبداد طرفدا يمګر دلته دا بحثونه آزاد د ښه ده
اېولى مګر دلته د  يپه نورو ځايونو كښې ډېر لوى كسان خپله مالمتى په قام او ملت نش

 دا ويلى شى چه ملت واهل دى او ټوله مالمتى په دوى كښې ده.هم عالقدار ميرزا 
نن په ډېرو مهذبو ملتونو كښې ډېر مقتدر اشخاص چا ته كنځلى نشى كولى او فحش 

قاً ممنوع دى مګر دلته مونږ دغه بدې خبرى ډېرې اورو او يو آمر خپل مامور ويل اخال
 .ته پوچ ويلى شي

د دروغو ويل چه بيخى منع دى له هر ځايه دلته ډېر ويل كېږى او دا يوازى مونږ يو 
 چه خاين ته صادق، واهل ته عالم، نا پوه ته افالطون او ارسطو ويلى شو.



 آمران
(۴) 

تاسى به په كږه غاېه د مجرمينو په څېر والې وچولى خبرې كوو، ه ومونږ به په تر
 اوسئ او بلى صاحب به واياست.

ې كار لرو نور به زمونږ په كارونو كښې د فكر كولو حق هم مونږ به په هر كار كښ
 نلرى. مونږ به هيڅ نه كوو مګر كارونه به ټول زمونږ په تووه كېږى.

او په محبت به راته  يى به مونږ خپل حاميان ګڼخو دو ځلميانو ته به په نفرت ګورو 
 ګورى.

 چا اعتماد نلرو او ټول خلق به په مونږ پوره اعتماد لرى.ېمونږ به په ه
 زمونږ خوف او زمونږ محبت به په آخره دروه په هر زېه كښې وى.

 څومره چه له مرګ څخه وېرېږئ هغومره به له مونږ نه هم په خوف كښې اوسئ.
 .چه ژوند او حيات محبوب ګڼئ مونږ به هم هغومره محبوبيت لرو په هره اندازه

هو! مونږ يوازى خپل رعب او هيبت ستاسو په نظر كښې نه غواېو بايد شديد محبت 
 هم له مونږ سره ولرئ.

 ېږى.پيوازى محبت هم زمونږ په كار نه دى بايد زمونږ له خوفه زېونه ور
صداقت او فعاليت نه  ،راز خدمت څېزمونږ په حضور كښې بې له عجز و نيازه ه

 قبلېږى كه عاوزى او خادمانه اوضاع درسره وه هر راز خيانتونه معاف كېدلى شى.
 پروا راشى. ېپام كوه چه دلته پخپلو خدمتونو او صداقتونو مغرور يا ب

ځه راكه دى هر څومره مهم كارونه كړى وى د يوه مقصر په حيث  ېهر كله چه راځ
 او سر ټيټى راځه.

 زورور
(۵) 

 
د زورورو په مخكښې خبرې كول څه آسانه كار نه دى او هر څوك ئې نشى كولى. د 

 دوى مزاوونه ډېر باريك وى.
 اندې ډېره ښه خبره بده ولګېږى او سړى وو وو كړى.بكله ور



 كله پرى كنځلې ښه تاثير وكړى او بده خبره ئې له پامه ښه راشى.
پرې ښه ونه لګېده ځكه راته په قار شو او وئې  زه پوه نشوم او څه مې وويل زما خبره

 ه نه وب ېرټلم. كه زه په نزاكتونو پوهېدلى، كه ما ته د دربارونو اوضاع معلومه واى داس
 شوى.

 ما موقع ونه پېژندله او ډېره لويه بې ادبى رانه وشوه.
 ؟يې څه حال دى؟ حاكمان او كارداران څنګه دده ماته وويل په وطن كښ

په رښتيا ويلو خوابدى كېږى او حقه وينا پرې بده لګېږى. مونږ  ېوم چه د زه خبر نه
خو په كلو او بانډو كښې لوى شوى يو، علم او پوهه نلرو، د لويو خلقو په خوى و بوى 

 بلد نه يو او په هر ځاى كښې هر چا ته رښتيا رښتيا وايو.
 هېڅوك نه دى مالمت دا زمونږ خپله ګناه ده. ېپه مونږ باند

 ړى بايد پخپله ګناه اعتراف وكړى او خپله مالمتى ومنى.س
 .يزه دا منم چه مونږ نه پوهېږو او خبرى مو لواېې د

 ى لواېې وريجې هضمولى شى مګر لواېې خبرى نشى اورېدلى.ود
ماته وروسته چا وويل چه سړى د زورورو په مخكښې دغسې خبرى نه كوى تا خو به 

 ؟ېه ته له چا سره غږېږې؟ او څه وائله ځانه سره دومره فكر كړى و، چ
ې راباندې وسوزېده ځكه ئې ېاو زېه و هغه بل چه هلته ناست و لكه چه زما دوست 

 وويل چه صاحب وهل او ناپوهى خو لوى عذر دى.
 )از خورد ها لغزيدن از كالن ها بخشيدن(
 

 د رجب خان له قاموس څخهڅو لغتونه
(۶) 

 
االيق، پاكنفس او رشوت خور، كاريګر او بېكاره مساوات: خاين او صادق، اليق او ن

 ګڼل. ريو شان او براب
 د رشوت ازادى، د ظلم آزادى، د بېباكۍ آزادى. ديموكراسى:

 د مسكراتو او مخدراتو غوندې ممنوع وى. ېېهغه چه رواوول  اصول:



هغه تجارت چه هر څوك ئې نشى كولى لكه د حكومتونو او ماموريتونو  انحصار:
 خرڅول.

 .يباط وائضپخپل سر او خود مختار، هغه چه ظلم او استبداد ته اداره او ان اكم:ح
 هغه چه دريشى كوى او كار نه كوى.  مامور:

د  ېوركول يعن ېله خوارنو او مسكينانو څخه څه اخستل او بډايانو ته ئ اقتصاد:
 زكوٰة عكس او ضد.

 هغه چه هر څه ويلى شى او هېڅ نشى كولى. شورا:
چه د حاكم او نايب الحكومه خدمت ئې په ډېر اخالص كړى  و دولت: خادم دين

 وى.
 په سترګو. يوائ ېچه هر څه ورته ووائ د سترګو خاوند:

 

 ډار
(۷) 

 
 ي. له څه شيې نه ده، شيشكه نه ده، بال نه ده مګر انسانان ډارووپېرى نه دى، ر

 چا نه؟ نه؟ او له
و احسانه، له خپلو وروڼو او بنيادمانونه  له ښو ښو كارونو، له رحم او شفقت نه له عدل

كه هر چا  يد يه خلق چه د ډېر پخوانى ظلم په ځنځيرونو كلك تړل: دغېدى وائ
 خالص كړه اسمان به ېنګ شى ځمكه به په بل مخ واوېى.

كه د دوى السونه او پښې تړلى نه وى غال به كوى، سړى به وژنى، الرې به وهى، 
 ويوى.داېې به غورځوي، وينې به ت

 چه تحمل ئې نشى كېداى. يكه د دوى ژبې تړلى نه وى هغه څه به وائ
 .كه د دوى سترګى نه وى تړلى سپين سترګى به شى او هر څه ته به په نفرت ګورى

نو بايد دا د پخوا زمانى زبان بندى او چشم بندى وساتو. دوى بايد همدغه شان په 
ونو كښې مووود دى ډېر ټينګ وساتل ځنځيرونو تړلى وى او دغه ډار چه د دوى په زې

 شى.



كه دغه طلسم مات شو او د خلقو ډار والوت سړيتوب ځى او بربادى راځى. تاسې 
بايد د خپلو خزانو او وواهرو ساتلو ته دومره ډېره تووه ونكړى بلكه خپل ډار د خلقو 

ى ټولى پېرۍ په زېونو كښې له سرو او سپينو، له الماسو او لعلونو ډېر ټينګ وساتئ او خپل
 د ساتلو دپاره مقررې كړئ. يد همدغه ش

اوزى په  زه چه دا خبرې اورم ډارېږم او دا نشم ويلى چه دغه ډار كه له زېونو و
بت پيدا شى، دغه عناد او نفرت به په صداقت او صميميت حزېونو كښې به مينه او م

 ږى دا وطن به آباد شى.بدل شى، دغه مقيد او تړلى قوتونه او استعدادونه به په كار ولوې
 څوك نشى ويلى. ېدا خبرې په زېونو كښې ګرزى خو له ډاره ئ

خوف او ډار دلته دومره غلبه موندلى چه او س مونږ له هر څه وېرېږو او ډاكتران راته 
د قاتالنو په رنګ كښې معلومېږى. يو وخت و، چه مونږ له ظلم و وحشت څخه نه وېرېدو 

انو كښې خلق اچول، قين او فانه، تېل داغ گتل، تورو څااو هر څه مو كول سترګى اېس
 او ژوندى بنيادمان ونډ ونډ كول زمونږ كارو.

يو ښه كار له ډاره نشو كولى او  نمونږ دغه شان بد بد كارونه كول او نه ډارېدو مګر ن
 عدل و احسان هم مونږ ډاروى.

مهيب په نظر راځى. نه ت او منفى ډواېو خواو وېرېږو او هر څه ډېر بمونږ او س له مث
هغه ظلم او استبداد كولى شو چه پخوا مو كاوه نه هغه احسان او عدالت كولى شو چه 

 رانه په ټينګه غواېى. ېدنيائ
زمونږ مثال داسى دى لكه چه ډېره سخته وچكالى وى او ټول خلق د يوه لوى 

چه  يږه راشقحط راتلو نه په وېره كښې وى، هر يو تصور كوي چه په وطن به داسى لو
ځوى به له پالره بېزاره وي او مور به د ځوى پروا نلرى، د همداغه ډار په ووه ټول 

له كورونو څخه د استسقاء او بارانه په طلب اوزى، مونځونه كوى خلق لوى او واېه 
دعاګانى كوى زارۍ كوى او له خدايه باران غواېى، پاك خداى په دوى مهربانه كېږى 

ه داسى توره ورېځ په آسمان كښې پيدا كېږى چه زورور بارانونه، او د شپې له مخى يو
 شديد سيالبونه، رعد او برق، تندر او تالندې ورسره شته.

كښې ډېر هيبتناك  باران په ډېر شدت اورى، په آسمانده او س ګورو چه توره شپه 
يوه غږونه دى او له غرونو څخه سخت سيالبونه راروان دى، دلته هغه پخوانى ډار په 

ه بېرته بېږى او آسمان خپلى اوردر يو غذر او زارۍ كوي چه باران وبل ډاربدلېږى ه
په فصل او كښت به مې  يونيسى. يو ګمان كوى چه زما كور به سيالب يوسى، بل وائ



رمه مې په غره كښې  يبه له خاورو الندې شى، څوك وائڅه ېى او هر وزورورې خړې وا
 يوسى. ده مېږې او پسونه به مې سيالب

ند د دغسې احتمالى او شخصى ضررونو په ووه هر يو غواېى چه يو عام رحمت ب
 نو ئې رد كړى.ښتنه په دعاګاې غوېشى او هغه څه چه په دعاګانو 

 ېدا تشبيه زما خوښه ده د ديموكراسۍ سيالب همدغه شان مونږ وېروى او ځين
نه ئې هېڅ انكار نشى شخصى او احتمالى اضرار پكښې متصور دى مګر له عامى فايدى 

 كيداې.
غه خلك يو چه له بارانه او له نه بارانه دواېو نه په وېره كښې يو او په هېڅ همامونږ 

حال كښې ډار رانه نه ځى، پخوا له استبداده وېرېدو او س له ديموكراسۍ څخه وېرېږو 
 او ډېر ښه شى راته توره بال معلومېږى.

 

 زمونږ آرزو
(۸) 

 
 خپلې آرزو دپاره ود و وهد په ځان الزم ګڼو. مونږ آرزو لرو او د

دا آرزو كومه ټيټه او شخصى آرزو نه ده. مونږ د كوم شخص شخصى دښمنان نه يو 
او نه شخصى عاليق را باندې دومره اثر لرى چه مونږ له خپلو عالى او اوتماعى آرزوګانو 

 نظر ګورو. يپه وزئراواېوى. زمونږ كار له اساساتو او كلياتو سره دى او وزئياتو ته 
 مونږ عمومى اصالحات غواېو او په ټينګه ئې غواېو.

 زمونږ ګران او محبوب پادشاه د ديموكراسۍ پالونكى او ساتونكى دى.
ديموكراسى مونږ ته د حق ويلو ورئت او د صحيح فكر كولو همت او طاقت 

 راكوى.
 مونږ له ديموكراسۍ نه همدغه شى غواېو.

وكراسى مونږ ته د كنځلو كولو او محض بدو ويلو موقع مونږ ارزو نلرو چه ديم
 راكړى.

 دا څيز زمونږ نه دى خوښ او نه ئې خوښوو.



زمونږ پروګرام دا دى چه په مهذبه لهجه، په سړه سينه، په عقل و منطق ښو ته ښه او 
بدو ته بد ووايو. بد كارونه، بد خويونه، بد فكرونه بد وګڼو او خپل لوستونكى په ښو او 

و پوه كړو، د خلقو پوهول مونږ د اساسى اصالحاتو اسا س ګڼو او زمونږ اساسى مرام بد
 همدغه دى.

 دغه مرام مونږ په ډېر ښه صورت د اصالحاتو په نيت تعقيبوو.
  پدې الره كښې كه حقانه انتقاد او اعتراض په هر چا باندې راځى مونږ به ترې

 حق پټول لويه غال او لويه ګناه ده.نكړو ځكه چه سترګى پټول او  ېهېڅكله سترګى پټ
 مونږ به اعتراضونه او انتقادونه وكړو مګر كنځلې به ونكړو.

مونږ د ېته مالتړلى ده چه د ښو او بدو تميز وشى او دغه پوهه ډېره عامه او مكمله 
نه كوو او د محيط د  ېشى. دا كار مونږ د لوى خداى په توفيق كوو مګر بې ترتيبه ئ

 نظر كښې لرو. هضمولو قوه په
 مونږ د افراط طرفداران نه يو لكه چه د تفريط نه يو.

حقيقى او صحيح اعتدال پرېښودل مونږ ګناه بولو مګر د اعتدال په نامه هر څه نشو 
 قبلولى.

مونږ پدې ټينګ يقين لرو چه پاك خداى د حقې الرې مل دى او څوك چه په ښه 
 نه كږېږى. نيځا س  د ېكله ئنيت يوه ښه مقصد ته په ښه الره روان وى هېڅ

څوك چه ملى او اوتماعى ارزوګانې لرى او له خپل وطن، خپل پادشاه، خپل قام 
سره رشتيانۍ مينه لرى هغه بايد كوښښ وكړى چه د خپلو ښو ارزوګانو تمثيل په ښه 

 صورت وكړى او ښه شى چاته بد ونه ښئى.
كه نور هر څه تصور كوى كوى  چه زما ارزو نيكه او مباركه ده يهغه بايد دا ونه وائ

 دې زما ورسره كار نشته.
زما په عقيده افهام او تفهيم د كاميابۍ مهم شرط دى او هر څوك چه اصالحات 

 غواېى بايد د حسن تفاهم اصل هېر نكړى.
زه چا ته دا نه وايم چه )استغفر اهلل( د حق دپاره مجادله مه كوه ځكه چه پخپله دغه 

 ې ګڼم.كار كوم او خپل فرض ئ
 زه وايم: و واد لهم بالتى هى احسن.

دا وه زما او زما د ځينو ملګرو ارزو چه زه ئې هغو كسانو ته ښكاره كوم چه ما ته په ښه 
 نظر ګورى او په الره كښې ما د مخه كوى.



 زړونه
(۹) 

زه هلته يو څه ګورم او په معنوئې هم  پوهېږم. په  يم آشنازه له زېونو سره لږ غوندې 
كښې يو څه شته چه په ژبو كښې نشته. تاسې د هر چا په خبرو مه غولېږئ او زېونو  زېونو

 ته الره پيدا كړئ.
پوهېږئ چه زېونو ته الره څنګه پيدا كېږى؟ او په دغه الره څوك تلى شى؟ پدې 

پدې الره نه  يالره موټرونه نشى تالى، دآسونو او كچرو الره نه ده، خره او غوائ
 رور خاوندان او زورور دا الر نشى موندلى.درومى. د كبر او غ

ې چه زېه نه وى او په زېه كښې رحم و عاطفه نه وى له هغه نه دا ښد چا په سينه ك
 الره وركېږى او بل طرف ته ځى.

الفت او رښتيانى محبت دى. ما د  ،د دې الرى خضر او رهبر له خلقو سره اخالص
قرب حاصل كړ او هلته مې يو څه وليدل اخالص او محبت له بركته زېونو ته لږ غوندې 

زه هغه ټول څه او س نشم بيانولى خو همدغومره وايم ډېرې ژبې شته چه د زورورو په 
 خوښ وى. ېئ رو ر زو او ثنا او صفت نه مړېږى مګر يو زېه هم نشته چه زور

 و قوت خاوندانو ته وواياست: دا خبره له ما نه يوسئ او د زور
كړى شى مګر په زېونو كښې قدر نشى پيدا كولى. هغه چه خلق زورور به هر څه پيدا 

 ترېنه وېرېږى هېڅكله نه محبوب كېږى.
 په يوه زېه كښې يو شى ځائېږى يا مينه يا وېره.

 دا ستا خوښه ده چه هر څه هلته ږدى او هر څه درته ښه ښكاره كېږى.
 ال ال كېږى؟ كههو! دا ستا خوښه ده چه بال كېږى 

 تښتم او پدې بل پسى ځم.مګر زه له هغې 
دى راته ښه ښكارى او له هغى نه امان و پناه غواېم. كه قوت روې شى خلق ورنه 

 تښتى او كه ليلى شى ډېر مينان پيدا كوى.
 
 



او د ده په  د لوى خداى په پاك نامه
 توفيق

(۱۱) 
 

له يوه داسى مهم  ېهغه كار ته وېاندې كېږم چه كول ئې ډېر ګران دى او نه كول ئ
او ضرور كار څخه ډډه كول دى چه د وطن او ملت خير خواهان او خدمتګاران له 

كارونو نه هېڅكله څنګ نشى كولى. كه ووايم چه دا كار آسانه نه دى او هر څوك  ېدغس
 نشى كړى مبالغه نه ده حقيقت دى. ېئ

غه د ېې يو تن د سواد خاوند نلرو او په سلو با سوادو كښې ايله يو ئښمونږ په سلو ك
 .يكار كولى شى. دلته همدغه يو مشكل نه دى سل نور هم ورسره د

په نورو ځايو كښې كار كول ګران دى او خبرې آسانه دى دلته خبرې كول له هر 
 كار نه مشكل كار دى او څه ليكل يا څه ويل سل رنګه مسئوليتونه لرى.

رره دى دلته يوازى همدومره ويل چه ښه كوئ او بد مه كوئ بې خطره او بې ض
 بېلول ډېر ګران كار دى. ېمګر په ښو او بدو باندې بحث كول او يو له بله ئ

ګډ شويدى چه او س دغه تفريق ډېر زيات مهارت او ډېر لوى  ېدلته ښه او بد داس
ګڼل كېږى او د دنيا  تپه دنيا كښې مسلما نقوت غواېى. هغه اصول او مبادى چه ن

كوى زمونږ هوښياران پكښى سل خبرې  ېترام ئتقريباً په اتفاق منى او اح ېپوهان ئ
 څه كوې.ال لرى او اورېدو ته ئې هم څوك حاضر نه دى منل خو 
معلومېږى لكه چه يوه سړى شپو  ېزمونږ د ځينو افرادو نننى وضعيت او حالت داس

خولۍ په سر كړى وى پتلون ئې اغوستى وى، څادر ئې په اوږو پروت وى او كوچيانۍ 
سړى مزاج پېژندل ړى وى په بازار كښې ځانته نكتائى اخلى نو د دغه په خپو ك ېئ ېپڼ

. دا چا ته نه ده ېېږى او څوك نشى پوهېدلى چه څه ورسره ووائته ګران معلوم يسړ
معلومه چه دى د شپو په ځاى پګړۍ ژر قبلوى او له پتلونه تېرېږى، كه څادر او پڼې په 

كوم بل خالص او معلوم وضعيت  كرتۍ او بوټونو بدلوى، يا دا ټول پرېږدى او
 اختياروى.

اوضاع د افكارو او خياالتو په دنيا كښې هم شته ځكه  طدغه شان ګډوډ او مخلو
 دى او راز راز خطرات ورسره شته. ېدلته خبرې ګران



زه يو مسلمان پښتون يم له ما نه به د خداى په فضل او توفيق هېڅكله ارادتاً داسې 
 نه كا د دين او مذهب مخالفت پكښې وى.خبرى وانورئ چه خداى دې 

 ېزه به داسى څه ونه وايم چه زمونږ د ګران او محبوب پادشاه ادب او احترام پكښ
 نه وى ساتل شوى.

زه به داسى څه ونه ليكم چه د وطن او ملت ضرر پكښې متصور وى مګر سره له دې 
ينى كسان راته بد بين اندې د ځينو له خوا اعتراضونه وشى او ځبپه ما  يټولو خبرو ښائ

غوندې شى ځكه چه حق ويل دومره ترخه وى چه د ادب په زور هم پكښې ډېر 
خوږوالى نه پيدا كېږى. له اوتماعى چارو سره عالقه لرل ارومرو شخصى او فردى عاليق 

 ابوى او بد زېونه بد وى.رله ځينو كسانو سره خ
سمه خبره هم ډېره ورانولى  دلته خلق په تاويالتو كښې هم زښت ډېر مهارت لرى او

كسان دا كار د ثواب دپاره كوى او په دغسى خبرو ځان د چا دوست او خير  ېشى. ځين
سر خوږوم، زه دغه ټول مشكالت په نظر  ېڅه به د يد ېخواه كاندى. خبرې ډېر

كښې نيسم او ناخبره دا كار نه كوم او نه پكښې كوم هو س دخل لرى، زه پوهېږم چه 
لى او مجاهدې ته را وېاندې كېږم او له لوى خدايه ځانته د ښه نيت او يوې حقې مجاد

 سم عمل توفيق غواېم.
د يوه اخبار خپرول ګټه ولرى، زه يقين لرم چه دا هغه وخت او هغه ځاى نه دى چه 

هم شته، زه دېته ملتفت يم چه زما  اوانكار كښې مادى ت ېما ته دا معلومه ده چه پد
لږى ې ډېرد ى پيدا نكړى شى او ډېر خريداران به نلرى مګر زه اخبار به ډېر لوستونك

د دې مبارك ايت  له ډېرو نورو خبرو سرهمعنوى فايدى دپاره هر څه قبلوم سره له دى او 
 )و التكتموا الشهاده( د تعميل دپاره حق ويلو او حق څرګندولو ته حاضرېږم.

 ښې ساتم.نورې وېرې له زېه باسم او د پاك خداى وېره په زېه ك
د حق او حقيقت په مينه، د وطن او ملت د خدمت په ارزو، د ديموكراسۍ د حسن 
استقبال په نيت د خپل ګران او ديموكرات پادشاه د ارزوګانو په پيروى پدې كار شروع 

 كوم. او ټينګ اميد لرم چه د وطن مصالح او منور طبقات به په ښه سترګه ورته وګورى.
د دى اخبار )اولس( مرام دا دى: ملى وحدت تقويه كول، د پوهى او تنوير خپرول، 
د ديموكراسۍ په اسا س اوتماعى عدالت تامينول، د خوارو غريب غمخورى، د 

 مظلومانو ملګرتيا او د حق پالنه اللهم اهد نا الصراط المستقيم.
 
 



 واورئ او خبر شئ!
(۱۱) 

خلق بل راز و، كورونه بل رازو، كارونه بل رازو  رته وم، هلتهېزه دلته نه وم، بل چ
هلته ما هغه څه وليدل چه تاسو به نه وى ليدلى، هغه څه مې واورېدل چه تاسو به نه 

كله  ېۍ به ئنډوى اورېدلى. په هغه ځاى كښې چا پسونه نه حاللول مګر د انسانانو و
 كله كوله.

څو تنو په مخ كښې چا وواژه زما څو ومه ورځ وه چه يو ښكلى ځلمى په رڼا ورځ د 
مګر دا د ظلم او وحشت واقعه دومره عادى او معمولى تېره شوه چه ستر حاكم خو پرې 

 خبر هم نشو او حاكم خبر شو خو ورته را نغى.
هم څو تنه پيدا شوه چه قاتل  ېيو دوه تنه را ولېږل، په اولس كښ ېد تحقيق دپاره ئ

ره پنځلس الګر د كلى خان او ملك د قاتل له پئې وښوده او حقه شاهدى ئې پټه نكړه م
ووېشلې، څه دوى  ېچائ  ووايمه وايم چه په حاكم، قاضى چا ا زره روپۍ واخستې او له

وكړه ځكه چه  ېد مړى پالر هم واخستې او ابرائ ېوخوېې او څه نورو، دوه زره پكښ
 ټول په بله خواو او د ده له السه هېڅ نه كېدل.

 د نورو زيات سكنى و ځكه هغوى خونبها زياته واخستله. مقتول له خپل پالره
په قاتل باندې يو كال قيد وخوت مګر پالرئې په ما او په بل پسې ګرزېده چه په يوه 

 او بل سپارښتن وكړى او دا بې ګناه بندى خالص كړى.
 ېمونږ په كلى كښى داسى خبرې ډېردا واقعه خو مو واورېده او س بله واورئ، ز

 ى.د
و سړى راغى چه په حاكم صاحب خط يه ورځ له مال صاحب سره ناست وم هغه بل

هم غوښتى وو  ېنديان مونكړى ځكه چه هغه ورځ ئبراكړه چه ما يا زما كډه ونه وهى او
او راته ډېر په قارو. مال صاحب ورته اول د ځوى دعا وكړه او ټولو ويل چه ډېر ښه ځلمى 

 و، خداى دې وبخښى.
يو خط را كړه چه مونږ ته څه ونه  ظوويل چه د خداى په لحا سړى بيا مال صاحب ته

پخپل اول مړ دى مګر او نور مو ونه ربړوى. ده ويل ځوى مې سيند وېيدى او  ېوائ
 چه چا وژلى دى تاسې قاتل پټوئ ځكه مو په وهلو قايلوم. يحاكم صاحب وائ

، ما ويل دا دا خبره ما غوندې ساده او نا بلده سړى ته عجيبه غوندې ښكاره شوه
څنګه كېداى شى چه د يوه سړى ځوى څوك مړ كړى او دى حكومت ته اطالع 



ورنكړى، ماته د حاكم صاحب په عقل او تميز خندا راتله خو وروسته يوه او بل وويل 
)غاېه دې د دوى بنده وى( چه په رښتيا دا هلك فالنكى خيلو وژلى دى او په سيند 

وهېږى چه څه مې له السه نه كېږى او غريب سړى پ ېغورځولى دى مګر پالر ئ ېكښې ئ
يم خوشى ولى په چا باندې ځان وژنم او د كار دارانو د پيسو اخستلو دپاره عرضونه 

 كوم.
 دى زه ټولى نه كوم او له مړونه تېرېږم ژوندوته راځم. ېداسې خبرى ډېر

 ېخبر يوه ورځ يو ځلمى راسره په الره كښې ملګرى شو چه ژبه ئې هم بندېدله او
ما پوښتنه وكړه چه څه كار كوې ده د خپلى پرېشانۍ قصه راته پدې  ېئې په تكليف كول
 ډول شروع كړه:

مونږ دېرش څلويښت وريبه زمكه درلوده نور ټول رانه ظالمانو او خداى ناترسو 
اخستى دى په  واخيست او س دوه وريبه راته پاته دى او هماغه پټى چه له مونږ نه نورو

 .وردهقانۍ ك
چه ستاسو په تره  يپدې كښې هم مونږ څوك په قراره نه پرېږدى فالنكى صاحب وائ

مې شپږ زره روپۍ دى چه درې نيم زره ئې ګټه كېږى نو ژر كوئ ماته نه زره او پنځه 
سوه روپۍ راكړئ، مونږ دا روپۍ نشو وركولى او دا درې مياشتى وشوې چه ورور مې 

 يسې رانه غواېى.ندى كړيدى او د دايكې پبحاكم صاحب 
چه عرفى سند راسره شته چه ستاسو  ېما وويل كوم شرعى سند لرى ويلى نه خو وائ

تره پكښې ګوته لګولى ده، ما بيا تپو س وكړ چه تاسې پكښې څه واياست ده ويل او س 
خو مونږ چور منكر يو مګر كه هماغه شپږ زره واخلى او سود را باندى حواله نكړى خپل 

و ځان به خالص كړو مګر كه په شپږو زرو قايل شو نورې هم رانه پټى به خرڅ كړو ا
 اخلى.

ما تعجب كاوه چه حاكم صاحب څنګه په حقوقى دعوه كښې بې له كوم شرعى 
سنده يو سړى درې مياشتى بندى كولى شى، هغه زما تعجب رفع نكړى شو بلكه نورئې 

س حبزه راځى او مويل كله چه يو مشر سړى حكومت ته له مرك ېهم زيات كړ او وئ
 ېچيرته لر ېګورى حاكم صاحب زما ورور له محبس نه باسى او له يوه پيره دار سره ئ

 ته په زندان كښې واچوى.ربې ېلېږى او چه هغه والې شى بيا ئ
په زندانو كښې كه دغه شان پټ او غير  ېپدې خبره پوره باور وكړئ چه ستاس ېتاس

رسمى  ېاو له زندانه نشى وتلى داس ينديان شورسمى د غال بنديان شته چه په ناحقه ب
بنديان هم شته چه محكمى پرې حكم كړيدى مګر د ورځى په زندان كښې دى او شپې 



په كورونو كښې كوى يا د ورځې كورته ځى او شپه په محبس كښې تېروى. كه د روب 
ګناه سړى د بندى كولو وبيره پدې  ېخان خبره رښتيا وى نو حاكم صاحب د يوه ب

له بنده ازاد كړيدى او د افراط و تفريط له يو ځاى كولو  ېباندې كړېده چه يو ګناه كارئ
 .ينه اعتدال غواې

 ملى حكومت
(۱۲) 

 
دومره ډېر فكر نه و كړى. چا به چه د حكومت  ېيو وخت مونږ د حكومت په معنا كښ

ان خلقو به ګمان كاوه چه دى د مملكت پادشاه او سط ېپه باب كښې څه خبرې كول
مت په نامه يادېږى او شاهى ويادوى مګر او س پوه يو چه كابينه او اورائيه قوه د حك

او س مونږ وپوهېدو چه په يوه مملكت كښې درې  مقام له دغه نامه نه پورته ځاى لرى.
اورائيه( چه دا ټول د مملكت پادشاه ته اطاعت او انقياد  –تقنينيه  –قوته وى )قضائيه 

 لرى.
د شريعت په اسا س د پادشاه  ېعيه قوه هغه ده چه قاضيان او مفتيان ئقضائيه يا تشري

 په امر لرى او هېڅوك پكښې هېڅ نشى ويلى.
تقنينيه قوه د مملكت له پارلمان څخه عبارت دى چه د قوانينو د تصويب او تدوين 

 حق لرى او د ملى شورا او اعيان په نامه دلته يادېږى.
ې څخه عبارت دى چه حكومت هم ورته ويل كېږى او اورائيه يا مجريه قوه له كابين

 ملى شورا ته مسئوليت لرى.
د حكومت له لفظ سره او س يو بل لفظ هم يو ځاى كوى او ملى حكومت ورته 

 .ېوائ
 څه؟ ېملى حكومت يعن

سادګان ګمان كوى چه ملى حكومت هماغه دى چه د ملت له خپلو افرادو  ېځين
 .يو يد مملكت خپل سړ ېڅخه ووې شوى وى او ټول وزيران ئ

كوم حكومت چه د بل  يپوهان او هوښياران دا تعريف نيمګړى بولى او وائ
مملكت او بل ملت خلق پكښې شامل وى او پردى اشخاص پكښى وزارتونه او رياستونه 
لرى هغه خو بالكل اونبى او غاصب حكومت دى چه د استعمار په نوم يادېږى. نو ملى 



پردى نه وى او خپل خلق وبلل شى  ېچه وزيران او رئيسان ئحكومت يوازى دا نه دى 
شرط ده چه وزيران د ملت له افرادو د ملت د  ېبلكه عالوه پدې دا خبره هم پكښ

وكيالنو په اعتماد او خوښه انتخاب شوى وى او ملى شورا پرې خپل اعتماد ښكاره 
 كړى.

ق وى مګر ملى رې د يوه مملكت وزير صاحبان د هغه مملكت خپل خلېنو كه چ
ې اعتمادى ښكاره كړى ملى حكومت ورته نه ويل كېږى ځكه چه د شورا بشورا پرې 

 اعتماد شرط دى او د فقهاؤ په اصطالح انتفاء د شرط انتفاء د مشروط دى.
د دى خبرې نوره څېړنه به نه كوو او س به راشو دېته چه د ملت د وكيالنو اعتماد 

 ولى دومره ضرورى شرط ګڼل شويدى؟
يو ملت يا د ملت نمايندګان په صدراعظم باندې عام و تام اعتماد ولرى او  ېكه چير

حاوت پاته څه هغه بيا پخپلو وزيرانو صاحبانو خپل پوره اعتماد څرګند كړى نو بيا دېته 
كېږى چه د وزيرانو په باب كښې له وكيالنو څخه د اعتماد رايه واخستل شى او وكيالن 

 هر وزير وپېژنى.
هېڅ نه پېژنې او ښه و بد  ېه صورت كښې بايد هغه وزيران چه د ملت وكيالن ئپه دغ

داسى وګڼل شى لكه چه د ملت اعتماد پرې مووود  ئې ورته هېڅ نه وى معلوم حكماً
 وى.

نه دى او د ديموكراسۍ په اسا س هغه حكومت چه په وزيرانو  ېمګر حقيقت داس
تمادى ښكاره هم كړى ملى حكومت نه ى او خپله بې اعوشورا بې اعتماده  ېباندې ئ

 بلل كېږى.
په ملى حكومت كښې د ملى شورا اعتماد د كابينى په اعضاءو ډېر ضرور دى د دغه 

 بيانوو: ېضرورت په باب كښې دلته لږ غوندې بحث كوو او د چا خبره فلسفه ئ
كه د يوه مملكت وزيران يوازى د يوه شخص په اعتماد مقرر شى ډېر امكان لرى چه 
يو فكر كه څه هم ډېر پوخ وى له سهوو او اشتباهاتو سره مخامخ شى او يو سړى وكړى 
شى چه د يوه شخص په نظر كښى ځان ښه ښكاره كړى او ښه نه وى مګر هغه وزير چه د 
ملت اقناع او د ډېرو وكيالنو اعتماد حاصلول ضرور ګڼى مجبور دى چه ډېره موده ډېر 

 ص ئې ښه والى ومنى.ښه ښه كارونه وكړى او عام و خا
پدى صورت كښې يو سړى كوښښ كوى چه يو بروسته شخصيت پيدا كړى او د 

 مهمو كارنامو او د خدمتونو په اثر عام محبوبيت او عامه خوشبينى حاصله كړى.



يو سړى دا كولى شى چه يو شخص، په نه څه وغولوى مګر د ډېرو كسانو غولول څه 
 لرى.آسانه كار نه دى او ډېر لږ امكان 

بله خبره دا ده چه كابينه او وزيران د ديموكراسۍ په اسا س د ملت وكيالنو او 
او وكيالن حق لرى چه  د مملكت په اورااتو كښې غور او  ينماينده ګانو ته مسئول د

دقت وكړى او حكومت پخپل سر پرې نږدى نو كه چيرى وزيران په ابتداء كښى د 
ه حق كښې څه بد بينى او بدګمانى نه وى او د هغه پ يوكيالنو اعتماد حاصل كړ

موووده بلكه اكثريت د شورا ورته خوشبين وى نو د ملى شورا او كابينى تر مينځ هر 
ساعت دومره ډېر نظرى او عملى اختالفات نه پيدا كېږى او وزيرانو ته يو ډول اطمينان 

ران پخپلو حاصلېږى همدغه اطمينان د دوى ورئت او فعاليت زياتوى او دغه شان وزي
 كارونو كښې له ډېر تردد او تذبذب نه خالص وى.

پدې صورت كښې يو ملت دا احسا س او يقين كوى چه زه پخپله پخپل ځان حاكم 
يو كار نشى  ېيم او د اورائيه قوى قوت زما خپل قوت دى او حكومت هېڅكله داس

والې دى او  اور لرى چه ملت زما تر شازما خوښ نه وى دغه شان حكومت هم بكولى چه 
 ملى قوت راسره په هر كار كښې ملګرى دى.

اندې خپل ځانونه تما س كښې وى او ارو مرو په ملت ب وزيران له ملت سره په ېدغس
پېژنى دا پيژندنه نه دوى د ملت له ټولو مشكالتو، خواهشاتو او ضرورياتو څخه خبروى 

وحدت او محبت پيدا او له دغى پېژندګلوى څخه د حكومت او ملت تر مينځ يو ټينګ 
 كېږى.

ى په ځاى چه ځانونه په يوه ددغه راز وزيران د ملت له حاله نشى غافل كېدلى او د
 شخص پورى مربوط وګڼى له ملت سره خپل تعلق او ارتباط ساتى.

په همدغه اسا س په ملت كښې د كار سړى او روال هم پيدا كېږى او اشخاص پدې 
 او منزلت ولرى. فكر كښې لوېږى چه په ملت كښې مقام

په يوه ملت كښې هله پيدا كېداى شى چه حكومت ملى هم ملى قايدين او ليډران 
 وى او يو سړى د ملت په حسن نظر مهم مقام ونيولى شى.

اشخاص د ملت په نبض هم پوهېدلى شى او د ډېرو اوتماعى امراضو په  ېدغس
ښه ښه تحوالت پېښ  عالج موفق كېږى. دوى بيا كولى شى چه په عمومى افكارو كښې

 مفكورې په خلقو باندې په آسانۍ ومنى. ېكړى او نوې مفيد
 



 زمونږ هوښياران
(۱۳) 

هېڅ مو د نورو غوندې نه دى يعنى زمونږ  په بل راز دى اوهر څه څنګه چه زمونږ 
ښارونه، زمونږ سركونه، زمونږ شفاخانې، زمونږ مامورين له نورې دنيا څخه ډېر ډېر 

شان زمونږ هوښياران هم د نورو ملكو له هوښيارانو سره هېڅ نه مقايسه فرقونه لرى دغه 
 كېږى.

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

: يو سړى په الره تېرېده يو مار ئې وليد چه د يخنۍ له السه يزمونږ هوښياران وائ
نشو كولى، د ده زېه وسوزېده او مار ئې پخپل  ېپړ پروت و او هېڅ حركت ئمړ  ېبيخ

لستوڼى كښې را واخيست او روان شو، څه ساعت وروسته چه مار تود شو او ساه پكښې 
 دغه سړى له غاېې تاو شو او د ده د بدبختۍ سبب وګرزېده.هم وغړېده مار د

عاوزه انسانان هم لكه  نتيجه اخلى چه ډېر ضعيف او ېله دې قصې نه دوى داس
دى چه بايد څوك پرې زېه ونه سېزى او نه څه احسان ورسره  ېماران داسبې دمې 

 وكړى ځكه چه ډېر ځله احسان او دلسوزى بد عاقبت او بده نتيجه لرى.
دا هوښياران مونږ ته احسان او دلسوزى همدغه شان تصوير وى او د مار و انسان په 

 فرق نه قايلېږى.
 :يياران دا هم وائزمونږ هوښ

 گر چه با آدمی بزرگ شود  عاقبت گرگ زاده گرگ شود  
 دوى ډېر انسانان ګرګ او ګرګ زاده معرفى كوى او نور بنيادمان ترېنه وېروى.

 : سر واهالن بر سر دار به.يدوى وائ
ما له دوى څخه ډېر ډېر او په وارو وارو اورېدلى دى: بې ادب را هر كجا يابى 

 بكوب.
 :يمشفق استاذ نه هم د شاګردانو دپاره وور او ظلم غواېى ځكه وائ دوى له

 وور استاد به ز مهر پدر.
د وهل او  يدوى غواېى له تعليم نه د ماشومانو زېونه په وهلو تور كړى او بيا ئ

 ناپوهۍ په ګناه په دار او سولۍ وخېژوى.



لېوه معلومېږى. نور  پوهان او هوښياران چه انسان ورته لكه مار او ېدا و زمونږ ځين
 نو ته ووايه چه ناپوهان او بې عقالن به څه غواېى او څه به كوى؟

 په وهلو د انسان كړىې ئناپوهان   د انسان اصالح په پوهه انسانان كړى 
 
 

 دا نه وايم –دا وايم 
(۱۴) 

 
 دا وايم:

ځوران مو مونږ د كار سړى نلرو، علم او پوهه په مونږ كښې نشته، وږى او بربنډ يو، رن
 نه ووېېږى. سركونه وران او خراب دى.

 دا نه وايم:
هغه وزير يا دغه رئيس د كار سړى نه دى، په وزرات معارف كښې سل نقصانونه 
مووود دى. وزارت اقتصاد، صحيه، فوايد عامه خپله وظيفه ښه نشى اورا كولى، پخپلو 

بېځايه  ېنه دى، پيسكارونو كښې صحيح فكر نشى كولى، عملى فعاليتونه قناعت بخش 
 لګېږى يا داسى نور ...

 دا وايم:
ډېر صفتونه كول  ېما پخپله د امتحان په ورځ د يوولسم صنف هلك وليد چه معلم ئ

په ډېر افتخار را وېاندې كړه مګر متاسفانه هلته )اتفاق(  ېاو د هغه د امتحان پارچه ئ
 )ايتفاق( او )اتحاد( )ايتحاد( ليكل شوى و.

غې غلطې امالء سره له يوولسم صنف دولسم ته كامياب والې او يوولس دا هلك له د
 صنفونو، يوولس كالو، يوولس معلمانو دا غلطى اصالح نشو كړاى.

 دا نه وايم:
چه نقص په معلم يا په تعليم كښې دى، په امتحانونو كښې څوك غور او دقت نه 

ش خپله وظيفه ښه نه ده كوى، د مكتب مدير يا د معارف رئيس ښه كار نه دى كړى، مفت
 اورا كړى.

 دا وايم:



هم،  ېې مونږ يو له بله ظلمونه كوو، يو د بل مال خورو، غلطې دعوې كوو او وېو
څوك چه عرض و داد وكړى نه خوشحالېږى او ډېر سرګردانى وينى، كه چا د چا په پټى 

خپل حق اثبات  د چا په كاله ناحقه دعوه وكړه او ډېرو خلقو ته حقيقت معلوم و بيا هم د
 ګران كار دى او څو كاله څو زره روپۍ د خپل مال د خپلولو دپاره په كار دى.

 
 دا نه وايم:

چه ګرم څوك دى؟ نقص په چا كښې دى؟ ظلم څوك كوى؟ پردى مالونه چا 
 ؟ عرضونه ولى يو ځاى ته نه رسېږى او عارض ولى پخپل عرض پښېمانه كېږى.يخوېل

 دا وايم:
ندانو كښې بېګناه بنديان زوژل كېږى، په  يلحاظونه كېږى، سړرشوت خواره شته، 

 هم شته.
 دا نه وايم:

رشوت خور څوك دى؟ چا د چا لحاظ كړى؟ كوم سړى بل سړى وژلى دى؟ بېګناه 
 بندى كوم يو دى؟ او چا بندى كړيدى؟

 او س خو به پوه شوى ياست چه زه څه وايم او څه نه وايم؟

 دوه جنازې
 

ه ساعت كښې له يوې شفاخانې نه دوه ونازې را ووتلې. هغه يو د په يوه ورځ، په يو
 سبب مړ شوى و.په كم خونۍ په ووه او دا بل د فشار  خون 

د هغه ونازه څلورو تنو په اوږو را اخستې وه او د دى بل د ونازې په موټر پسې بې 
 حسابه لوى او واېه موټرونه روان و.

نه زياته شوې او تېزه شوې وه ځكه يدى بل وهغه يوه وينه نه درلوده ځكه مړ شو د 
 ئې ژوند ونشو كړاى.

 دوى دواېه مړه شوه خو مرګونه ئې يو راز نه و او مرضونه بېل وو.
ې او دېته محتاج و چه ډاكتران ئې له ووود څخه وينه يوه د نورو وينې هم څكلى و

 وباسى. بل ته چا خپله وينه هم نه وه پرې ايښى او بې وينې و.
 افراط او بل د تفريط له السه مړ شو. يو د

 هغه چه فقيرو او په فقر الدم مړ شو د هغه له مرګه د باختر آژانس هېڅ خبر نشو.



 ود دى بل د مرګ اطالع اخبارونو په ډېر تاثر او تاسف سره اخستى وه او د ورائد
 په ماتم كښې تورى شوى وې. ېپاڼى ئ

كاله پخوا ښاغلى بادار رنځور شو ډاكتر د دا دواېه يو بادار او بل ئې نوكر و دوه 
نوكر ډېره وينه د رنځور په ووود كښې انجكشن كړه د نوكر قوى او سالم ووود ډېر 
كمزورى شو خو بادار په لږ وخت كښې د ښو خوراكونو په زور او د عياشى په ووه په 

ږى او د رته چه دغه شان بادارى او نوكرى وى هلته همدغسې كېېفشار خون مبتال شو چ
د يوه كمزورى كول او د بل قوى كول د دواېو په مړينه هو! ى ريوه په ځاى دوه م

 تمامېږى او د ظالم و مظلوم عاقبت همدغه شان وى.
 دغه راز مرګونه مونږ طبعى مړينه بولو مګر په حقيقت كښې قتل او مقاتله ده.

و زمونږ قاضيان پرې دلته هم قاتل او مقتول شته مګر زمونږ پوليسان زمونږ حاكمان ا
 نشى پوهېدلى بلكه دوى له نورو نه دغه شان معنوى قتلونه ډېر كوى.

دلته دا عادت دى چه يو سړى كه چا په ټوپك وويشت يا ئې په كټارو سورى سورى 
كړ د هغه پوښتنه كوى مګر كه چا د چا ډوډۍ وخوېه او هغه له لوږى مړ شو نو دا مرګ 

 سزا نه وركوى. قاتل ته ېقتل نه بولى او دغس
 او نه پرې څوك تبې تړى. يدغه شان مقتول ته څوك شهيد هم نه وائ

 په رښتيا چه مونږ ډېر ظاهر بين يو او حقايقو ته نه يو ملتفت.
زمونږ ډاكتران هم مونږ غوندى دى او پدې نه پوهېږى چه زمونږ اصلى مرض ظلم 

چه د يوه وينه د بل په  نه ووېېږو ېدى او حقيقى عالج عدالت دى. مونږ هېڅكله پد
 ووود كښې انجكشن كړو او په افراط و تفريط كښې خپل عالج ولټوو.

 ناحقه دعوه
زمونږ قاضيان ښه خلق دي . يدلته ناحقه دعوې او د ناحقې شاهدان زښت ډېر د

 ر رنګه دعوې اورى او هر چا چه هر څه وويل غوږ ورته ږدى.ه
 ىوېكچله كښې ټنډ شو چه په مټى ترغويى د بل په شوت يهغه بله ورځ د يوه سړ

ما ګمان كاوه  هغوښت ېخاوند د شوتلى په خاوند دعوه وكړه او تاوان ئ يورسېده د غواي
 پدى ګناه نيولى وى چه تا ولى خپله شوتله نه ساتله؟ ېچه دى به ئ

ولې دې زما غويى په شوتله كښې دومره پرېښوده چه ټنډ شى دا ګمان بيخى بې 
كوى. مګر د  ېكېږى او خلق ئ ېچه دغه شان دعوې هم دلته ډېر اساسه نه وه ځكه

وركړى و. هغه  ېوه او حقوقى رنګ ئ ېغوايى خاوند له دېنه هم خپله دعوه معقوله كړ



په لوى ال س پخپله  ېوويل د شوتلى خاوند له ما سره عناد درلود او زما د قلبى غويى ئ
 شوتله كښې خوشى كړ.

خاوند د ناحقى شاهدانو او د ډېرو واسطو له  يغوائپه دغسى چاالكۍ او مهارت د 
هم پوره او كامل  ېتاوان ئ يبركته خپل ځان د شوتلى له تاوانه هم خالص كړ او د غوائ

 واخيست.
نډېږى څكى او په پردو مالونو ټ ېلقو وينرشوت خواره چه د خ ېزه وېرېږم چه ځين

وال له قصې نه خبر نشى او د  ييخره په فشار خون مرى د هغوى وارثان هم د غوااو باال
اط خلق له دغسې قصونه تشوتلو په خاوندانو د خون دعوه ونكړى. زمونږ هوښيار او مح

ډېر ښه خبر دى او ځانونه په ډېر احتياط ساتى، كه دوى د چا غويى پخپل پتى كښې 
 ووينى نو ډېر پام پرې كوى چه ټنډ نشى او لوى تاوان وروانوېى.

د شوتلو پټى د غوايانو د څر د پاره دى او بايد چه  يد يخلق پدې پوهېدلاد
 پرې ماېه شى مګر دومره نه چه له ډېر مړښته وپړسېږى او مړه شى. يغوائ

وكړى او غوايان تر ټنډېدو په شوتله كښې پرېږدى  يپروائ ېكه چيرې دهقانان ب
پرېږدى په نه  ېئ ېواګيرداران او زمينداران ترېنه د خپلو غويو تاوان اخلى او داس

رښتيا چه د دهقانانو وظيفه ډېره ګرانه ده چه بايد غوايان نه وږى پرېږدى او نه ئې 
 دومره ماېه كړى چه له ډېر مړښته مړه شى.

خبره له خبرى والېېږى او يوه چه كومه بله را په يادېږى خبره په دعوو كښې ده، 
ويووې مامور د كلى خلق  ېورځن ېهغه شپه د مامور صاحب كور غلو وواهه او ډېر مال ئ

ونيول چه تاسو ولى زما د كاله پيره نه كوله ولى مو زما مال نه ساته؟ يا غل او مال په 
 ال س راكړى يا د مال تاوان له تاسو نه غواېمه.

و او له دوى نه ئې اخستى و مګر  د مامور صاحب ټول مال كه څه هم د كلى د خلقو
 ساتى. ېد مامور صاحب په كور كښې به ئساتل ئې هم د كلى په خلقو الزم و چه 

د دې مال په ووه ډېر خلق دېره موده بنديان شوه او په اخره كښې ئې لكه د 
 هم شوه. يشوتلو خاوند تاوان هم وركړ او دغه حقوقى دعوه وزائ

 دى چه هر څوك ئې باورولى هم نشى. ېزيات ېدلته دغه شان نا آشنا دعوې ډېر
په دعوو كښې تېر كړى و او هر څنګه ناحقه دعوه به چه چه يوه سړى ټول عمر  يوائ

وه ده به وېله كله چه دى مړكېده نو ځوى ئې ورته ويل چه ابا ماته دې هم كومه دعوه 
څه نه دى  ېپرى ايښى ده او كه نه؟ ده ډېر فكر وكړ چه هېڅ دعوه نشته او ځوى ته ئ

غټه خبره  هو او له نه څه ئې ډېرد دعوو په پيدا كولو كښې استاذ هر كله چه دى  پاته مګر



پيدا كوله خپل ځوى ته ئې وويل كله چا ما ستا مور ودوله ماما دې نهه مياشتي زما واده 
هم ګرزېده  ربه دې يو بل ورو  سوځنډاوه، كه ما نهه مياشتى د مخه واده كړى واى او

عوه بله شحاله شو چه پالره! دا خو د خون دعوه ده له دېنه به غټه دځوى ئې ډېر خو
 چيرته وى؟

پاتى پالر نه همدغسى ځوى  ېپه رښتيا چه د ښو غوښو ښه ښوروا وى او له دغس
دغه راز دعوې دلته له پلرونو نه زامنو ته پاته شى او د حاكمانو مامورانو روزى كيږي 

 دعوو كښې ايښى ده. ېخداى په همدغس

 وګورئ!
رځ راتلونكى ده ښه وګورئ! سترګې مه پټوى خداى ته ورتګ دى د قيامت و

سترګې پټول حق نه ويل د حق په ځاى كښې چوپ كښېناستل ډېره لويه ګناه ده. 
وګورئ او په ځير ځير وګورئ كه ستاسې سترګې خالصې شوې كه تاسى هر څه وليده 

 ثابته شوه ډېره لويه ګټه به وكړئ. يبينائ ېكه ستاس
 ى.بدبختۍ په سترګو غړولو ليدلو او كتلو وركېږ ېډېر ېستاس

د سترګو په حكمت ښه نه ياست پوه شوى او له خپلو سترګو نه مو پوره كار نه  ېتاس
 يو بل ته ګورئ مګر څه نه وينئ او څه نشئ ليدلى. ېدى اخستى تاس

به واياست چه مونږ شپه ورځ پېژنو، تور او سپين بېلوو د انسان او حيوان فرق  ېتاس
ا له موټر يا بګۍ الندې شوى وو له ګړنګونو كوو كه مونږ څه نه لېدلى نو هر ګوره به د چ

 به تلو. ېبه لوېدلى وو او بې الر
ډېر خلق په كندو كښې لوېږى او په  يزه وايم او س هم ډېر خلق په كږه الره روان د

، ياو خاين و صادق نه پېژن يځان نه پوهېږى ډېر كسان د انسان او حيوان فرق نه كو
هم لرى د موټرو له مخى اوښان هم  ېوانات ئدغه شان سترګې چه مونږ لرو نور حي

ځانونه په څنګوى په پاڼونو او كمرو باندې نه ورځى واښه او اوبه وينى د انسان ليده او 
 .يكاته بايد بل راز وى د بني آدم نظر بايد سر سرى او سطحى نه و

 معلومه كړو. ېد خپلو نظر امتحان وركړو او خپله بينائ ېراځئ چه مونږ او تاس

 اىپ
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