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بسم اهلل الرحمن الرحيم

فکر
په هغه تورتم کښې چې شعور او احساس د ړندو په شان امسا ټکوي .هلته چه د شرق و غرب امتياز نشي کېداى او هرڅه
مجهوله وي .په هغه ځاى کښې چې د اسمان ستوري چاته لورى او لودن نه ښئې او سترګه په سترګه نه ښکاري.
په هغه وخت کښې چې بې له حيرت او ابها مه بل هيڅ شى نه وي موجود او دقبلې پټه نه وي معلومه ،سړى به کوومې
خواته درېږي؟ او کوم لوري ته به سجده کوي؟
په دغسې حا ل كې انسان مكلف دى چه فكر به كوي او هرې خواته چه فكر رهبري وكړه هماغه طرف ته به موخ اړوي
او خداى(ج) ته به الس په نامه درېږي.
په دغه وخت کښې که دى لمر خا ته خواته والړ وي ده ته دلمر بنده نه ويل کېږي بلکه دقبلې اهل باله شي.
دده قبله او کعبه په دغه حا ل کښې دمشرق ( ) ١په لوري انتقا ل کوي او په دغسې مواقعو کښې چې انسان هرې خواتوه
دفکر په نغوته مخ واړوي دلوى څښتن مخ هماغه لور وي او د خداى کور هماغلته بويه.
په دغه شان موقف کښې که څلورتنه څلورو خواو ته د خپل فکر په اشاره او اجازه مخه کړي او ددوه تنو فکر هم په يوه
خوا اتفاق ونه کړي ،څلور واړه داسې مثا ل لري لکه چه کعبه په مينځ کښوې وي او هريووه ېوې يووه ديووا ل توه مخوامخ
والړوي.
دلته منطق اوبرهان سړي ته په يقين سره داوايي چې په دې څلورو وتنو كښې كه يوه د قبلې لورى مونودلى وي ،درې
نوور خووو ارومورو پووه بلووه خووا والړ دي او غوليوودلي دي م ور پووا خووداى د څلوورو واړو مختلووف او مخوالف فکرونووه پخپوول
دربارکښې قبلوي او ديوه لمونځ هم له قبلې نه چپ نه ګڼي.
دلته منطقى قياس د درو تنو په غلطوالى قطعي حکم کوي او په احتمالى ډول ديوه تن دفکر او راى په صحت قايلېږي
ځکه چې که دغه څلورتنه ،شرق وغرب ،جنوب او شما ل ته نه وي والړ بلکوه پوه څلوورو کنجونوو درېودلى وي ټوو ل پوه
غلطه والړدي او يوه هم صحيح لورى نه دى موندلى م ردغه علمي اوعقلي فيصله سره له دغه برهانه اعتبار نه لري او د
هريوه فکر حق ګڼل کې ږي ځکه چې په دغه حين کښې له انسان سره بې له فکر کولو او تحرى څخوه بلوه وسويله نشوته او
هيڅ يو د بل د فکر په منلواو قبلولو نه دى مکلف ،که په دوى کښې يوتن ډېر هوښياروي هغه نور د خپل فکرپه پيورو
نشي مجبورلى او نه هغه بل داکولى شي چه ده ته به يوه خوا حقه معلومېږي اوسره له دې به د بل په فکر پسې درومي
اوکعبه به د بل په نظرګوري.
دلته د هريوه فکري او عقلي تکليف همدغه دى چه پخپله فکر وکړي او له خپل فکرنه کار واخلي.
په اسالم کښې د څلورو مذهبونو حقانيت په همدغه اساس بنادى او هغه فکرى اختالف چه د څلورو اماموانو مينککښوې
موجود دى د هېڅ يوه دفکر حقانيت نه سلبوي.
له دېنه انکار کېداى نشي چې دانسوان فکور قاصور اوفوعيف دى ،دده پوه نظرکښوې يوشوى پوه بول راز معلوومېږي پوه ډېورو
شيانوکښې انساني فکر غولېږي ،سهوه کېږي او غلطې ږي م رسره لوه دې لووى خوداى پخپول حوق اوصوحيح کتواب کښوې
هرهر ځاى انسان ته دتفکر او تعقل امرکوى او هغه څوک چې فکر نه کوي مالمت بولي.
( )０دلته د افغانستان د قبلې لورى په نظر كې نيول شويدى.
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له همدغه ځايه مونږ دفکر د ازاد

په فرورت پوهېدلى شو او په اجتماعى مسايلوکښې فکرکول اوفکرښوکاره کوول

يو ډېرفرورى امرګڼو.
مونږ بايد فکر او د فکر خاوندانو ته موقع ورکړو چې خپل کاروکړى او خپله وظيفه په ازادانه ډول اجرا کړي.
دنن ورځې ديموکراسي هم انسان ته همدغه توصيه کوي چې هرڅوک بايد خپل اجتمواعي افکوار او نظريوات څرګنود
کړي او فکر ونه مختنق نشى.
که څوک کوم نا اشنا او نوى فکرښکاره کوى څوک دا حق نه لري چې هغه له ستونى کلو

ونيسوي اومالموت ېوې کوړي

ځکه چې هرفکر ارومرو حق نه وي او حق ته نشي رسيدلى ،هر سړى په دې مکلف هم نه دى چوه هور ګووره بوه پخپول
فکرکښې حقيقت ته ځان رسوي اوهيڅکله به نه سهوه کې ږي ،م ر دا د هر يوه وظيفه ده چه فکر بوه کووي او حقيقوت بوه
لټوي.
مونږ به فکرکوو او په حقايقو پسې به ګرزو که ورسېدو دوه اجره دي او که سهوه شوو نو فکرکو ل پخپلوه يوښوه کواردى او
انسان له غفلته پرې خالصېږي.
د دنيا ډېرلوى مفکرين اومشهورپو هان ډې ر ځله پخپل فکر کښوى سوهوه شووي او غلوک افکوار ورځنوې پاتوه دي چوه انسوان
دبدبختۍ خواته روانوى م رسره له دې دفکر ازاد

يو فروري امردى.

کووه څوووک ووائووي چووې انسووانانو پووه دنياکښووې ډېور بدبوود کارونووه وکووړه او ډېور فووررونه او فسووادونه ېوې انسوواني جوامعوتووه
ورسول ،راځئ چه دغه نسل قطع کړو او انسان پرې نږدو چه دې دنياته راشي دا خبوره عينواد داسوى معلوومېږي لکوه چوه
سړى دفکر غلطى او افرار په نظرکښې نيسي او د فکر آزادي سلبوي.
دوى دومره فکر نه کوي چې دانسانى جوامعو ورکول ددى دپاره چې دوى ته فرر ونه رسوېږى يوا دوى چاتوه فوررونه
رسوي څومره غلطه خبره ده.
دفکر مختنق کول او محوه کول دانسانيت په ستونى پښې ايښودل او انساني جامعه د حيوانيت خواته رابلل دى.
مونږ بايدفکر وکړو او بې فکوره نشوو ،دفکور ازادي کوه د خاينوانو ،غودارانواوريا کوارانو دپواره فوررلرى ديووه ملوت دپواره
ډېرمفيد معلومېږي او دسړيتوب ترقى ورپورى موقوفه ده.
که فکرونه آزاد شي او هرڅوک خپل نظريات ښوکاره کوړى شوي مفکورين او فکورى مشوغله پيوداکېږي دغوه دمملکوت مهوم
مسائل چې اوس په کښې فکرونه ګن س اوحيران دى او د مشوکالتو عوالج رانوه ورک دى اصولى علوت ېوې همدغوه دى
چې په کلونو کلونو فکرونه ايسار شوي او مختنق شويدي ،لوه دغسوى محبووس او مقيود فکرنوه د حول الره غوښوتل هوېڅ
معنى نه لري.
مونږ اوس پخپل مملکت کښې لوى لوى خلق لرو او عالمان هم شته م ر دفکر خاونودان ورتوه نشووويلى ځکوه چوې دوى
فکر نشوکولى اوفکر ېې نشو ښکاره کولى .دلته دتفکر مشق او تمورين چانوه دى کوړى او ددې ورزش دپواره خلوق نوه دي
تربيه شوي ،دلته ډېرو پو هانو دډېرو نواپوهوخلقو خبروتوه ښوه ويلوي او د دې پوه ځواى چوه څووک لوه چانوه فکروغوواړي
کورکورانه تسليم اواطاعت غوښتل شويدى ،پدې ځاى کښې پوهان مجبور شوي دي چه دديون او موذهم مخوالف توه
ددين حامى ووائي اوتل دزورورو فکروستائي ،څوکاله دمخه چاپودى هېوواد کښوې ښوو توه ښوه او بودو توه بدنشوو ويلوى،
څوک چه دفکر اورايي خاوندان بلل کېده په زندانو نوکښې واچول شوه اوفکرونه پکښوې ممومحل شووه اوس دنيوا بول
راز شووه او ددې عصور کارونوه لووه موونږ نوه فکوور غوواړي او دپخوفکرونوو تقافواکوي ،مووونږ اوس مجبوريوچوه فکوراو د فکوور
خاونودان پيوداکړو يعنوى دفکرکولوو مشوق اوتموورين وکوړو ،ددې مشوق دپواره ميودان اوغووولى پوه کواردى چوه هغوه جرايوود
اومطبوعات دي مطبوعات بايد ازاد وى او ازاد فکرونه پکښې ځواى پيوداکړي پودې کارکښوې ډېورې فايودې دي او دغوه
ازادى زمونږ دپاره ډې ره فرورده اوس زمونږ په مغزوکښوې فکرونوه وش شووي او لکوه هغوه جنوين چوه ډېوره مووده د مورپوه
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ګيډه کښې مړپاته شي او نشى متولد کيداى مونږ هم دفکرپه توليد قادر نه يوو ،کوه چيوري دجرايودو او مطبوعواتو ازادى
ديوه قانون له مخى پيداشوه له دماغونونه به څه وزېږي اوسرګرداني به ورکه شي.
هريوبه دخپل فکر په صحت او غلطى پوه شي ځکه چه فکر ازادشي انتقاد هم ازادېږي او هرڅوک ښو توه ښوه او بدوتوه
بدويلى شي.
دغووه دفکرمشووق اوتموورين بووه پووه فکوور کښووى قوووت او رشوود پيووداکړى ،زمووونږ مفکوورين بووه پووه اجتماعيوواتو ،اقتصووادياتو
اوسياسياتوکښې سمې اوصحيح الرې ومومي اوزمونږ مشکالت به خداى( ج) حل کاندي.
مونږ به دسمو او صح يح فکرونو قدر وکړو او دفکر خريداران به په وطن کښې پيداشي ،مفکرين به علم اوعرفان ته راغم
شي چه دعلمى تتبعاتو په رڼا کښې ښه فکرونه ومومي اوښې الرې وپلټي. .
که فکر ازاد شو هرڅوک به دخپل حق مطالبه وکړي او خپل حق به وغواړي.
عدالت په همدغه وسيله په يوه مملکت کښوى قايمېودلى شوي اومظوالم ورکېو ږي موونږ بايود مظلووم توه داحوق ورکوړو چوه
دظالم ظلم اود خاين خيانت بيان کړي او حق وويلى شي ،همدغه شى دفکر ازادي بلل کېوږي او ډېور اصوالحات پورې
مرتووم کېوودلى شووي ،کووه فکوور ازاد شووو دلتووه بووه اخالقووى شووجاعت اواسووالمي جرئووت او حقانيووت پيداشووى بيووا بووه ظالمووان
ددغومره ظلم او خاينان ددغومره خيانت جرئت نشى کولى او هرڅوک به خپله چاړه په اوبوکښې ويني.
فکور او قلوم چوه هور څوومره ازاد شوي هغوومره اعموا ل اوافعوا ل مقيود کېوږي او قوووانين تطبيوق پيوداکوي يعنوى لوه اصووولو
اوقوانينو نه خالف څوک څه نشي کولى او هرسړى پخپل عمل اوکردار کښى محتاط وي.
په هرځاى کښې چه ښوته ښه اوبدوته بد نه ويل کېږى هلته ښه اوبد مشتبه کېږي او امتياز ېې له منيکه ځوي ،پوه دغسوى
ځايوکښووې دظلووم او خيانووت دپوواره زمينووه مسوواعده کې وږي او عوودالت مووري ،دهموودى الملووه پووه اسووالم کښووى حووق ګوووئي
اوظالمانو ته حق ويل ډېر لوى عبادت اوفمليت ګڼل شوى او له هرڅه نه زيات اجراو ثواب لري.
داسالم په ارکانو کښى دژبوې اقورار او دزړه تصوديق دواړه فورور ګڼول شووى او ددى خبورې همدغوه معنوى ده چوه باېود
سړى خپل عقايد او افکار ظاهر کړي او دافکارو د اظهار دپاره زمينه مساعده کوړي .هغوه څوه چوه پوه زړه کښوې وي او پوه
خولووه نووه ويوول کې وږي محوووه کې و ږي او مووري ،همدغووه وجووه ده چووه پووه غيرديموکراسووى مملکووت کښووې افکووار او نظريووات
نشوونمانشى کولى او دفکر خاوندان نه پيداکېږي.
دديموکراسۍ او دکتاتور

په بحث کښې ځينې پوهان وائي په دابتدائى اوبوې علموه ملتونوو کښوې يوو ښوه دکتاتورپوه

کاردى چه پخپل فکراوخپله ارا ده د مملکت دپاره کاروکړي او بې له دېنه چه دچافکر ته وګوري اوله چانه فکر واخلوي
پخپلوه نظريووه روان شووي او پيشورفت وکووړي ،دوى پخپوول بيوان کښووې دايووو شورط زيوواتوى ،چووه دکتاتوربايود دځووان دپوواره
کارونکړي اووطن خواه و ملت خواه يوسړى وى ددې نظرېې خاوندان داليل هم لرى اووائي په کوم هيواد کښې چه
عمومي فکر ړوند اوکوڼ وي ،دخير او دشر تميزپه ښه شان نشي کولى او پخپل بهبود نه پوهېږي هلته کوه ديموکراسوى
رايجه شي مملکت دانحطاط خواته درومي او پرمخ تګ ئې له عقله لرى خبره ده.
دانظر يه زمونږ په وطن کښى دډاکتر اقبا ل له اشعارو او ځينو نورو مفکرينوله اثارو اقتباس شووېده م رددنيوا ډېور پوهوان
پووه هرځوواى اوهروخووت کښووى ديموکراسووي اود افکووارو ازادي لووه بوول شووان حکومتونووو غوووره ګڼووي او دديموکراسووۍ او
دکتاتور

په باب کښى وائي(( دمېلمستيا ډېره خرابه کوټه دانتظار له ډېرې ښې کوټې نه بهتره ده))

په دې بانودې بايود سوړى اعتوراف وکوړي چوه هرفکور حوق نوه وي او ډېور ځلوه د ډېورو کسوانو فکور هوم خطواکېږي نوديووه
دکتاتور فکر به څن ه هروخت اوپه هر ه مسئله کښى له سهو او خطانه خالص وي.
داممکنه ده چه دډې رو پوهانو اوهوښيارانو دفکرپوه مرسوته حوق او حقيقوت توه ورسوېږو م رپوه يووه فکور بانودې هور وخوت
دحقايقو کشفول امکان نلري.
ديوه مجتهد او امام په حق کښې هم داخبره منل شوېده چه شيخ کله سهوه کېږي او کله حق ته رسېږي.
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ديوه سړي فکر او دډېروفکر هېڅکله يو راز قيمت اويو حق نشي پيداکولى که يوتن فکروکړي او فکرېې له عقول اوقيواس
سره برابر هم وي بياهم داجتماع يعنى دډېرو خلقو د فکر په مقابل کښې فعيف دى او دجماعت فيصله دفرد له فيصلى
نه قوت لري ،پدى خبره کښې هې څ تردد نه دى پکوار چوه ديموکراسوۍ اوشوورائي اصوول هرګووره ښوه دي او پوه هغوه
ځاى کښې چه هرڅوک دفکر کولو اوفکر ښکاره کولو حق لري او کارونه دجماعت په فکر کېږي هلته دعدالت امکان له
هغه ځاى نه زيات موجود دى چه يوفکر حاکميت او تسلک لري او ټول کارونه ديوه سړي خوښې ته سوپارل شووى وي،
ديوه سړي فکر د اعتماد وړنه دى ،انسان سره له دې چه خداى ډېر فمايل ورکړيدى بياهم يوازې په انفورادي صوورت
يووو فووعيف متحيوور اومتوور دد مخلوووق دى چووه پخپلووه هووم پخپوول فکور بانوودې اعتموواد اوتکيووه نشووي کووولى اوپووه هرشووي کووې
داجتماع شاګرد دى او د جماعت له تاثير الندې دى.
زمونږ دابحث يوه باريکي لري چه ظاهراد د تناقض رنګ پيداکوى ځکوه چوه کلوه د فورد فکور سوتايو او حوق ېوې ګڼو،کلوه
ورته قاصر اوفعيف وايو او عدم اعتماد پرې ښکاره کوو د همدې المله د جماعت فکرمرجح او غوره ګڼوو م رکوه څووک
دقت وکړي هغه پوهېږي چه دفرد فکر سره له نيم ړتيا او قصوره د خير و شور ،دښوو اوبودو مميزدى،کوه سوړى سول ځلوه
پخپل فکر کښى غلک شي بياهم بايد په هره خبره کښى فکروکړي اوفکر پرې نږدي.
فکر دانسان يوداسى مل رى دى چه که هرڅومره سهوې اوغلطې ورځنې ووينوي اوډېور تاوانونوه ورورسووى بيواهم الس
ورځنې ناخلى اوپه هره خبره کښى ترېنه سال اومشوره غواړي ،داچه مونږ د يوه سړي فکر دنوورو افورادو دفکرپوه مقابول
کښې نه منو معنى ېې دانه ده چه د فرد فکر ته اعتنا نلرو بکه معنى ېې همدغه ده چه د فرد فکر ته زياته اعتنوا لورو ،کوه
مونږ ديوه سړي فکرته هرڅه وسپارو معلومه خبوره ده چوه دبول فورد او دنوورو افورادو فکرتوه څوه اهميوت نوه ورکووو او پوه
احترام ورته نه ګورو.
ځينى داسى افراد شته چه پخپل غلک فکرډېر ټينګ درې ږي او دبل صحيح فکور توه نوه وراوړي ،دهمودى الملوه وايوو چوه
ديوه مملکت کارونه بايدپه يوه فکر اجرانشي او يوه فکر ته هرڅه ونه سپارل شى.
دهرسړى فکر دهغوه دتصووراتو اوشوغل و مصوروفيت لوه تاثيرالنودې وي او واقعوات و حووادا ،تلقينوات او تبليغوات فکوررا
اړوي ،حم او بغض ،خوشبيني او بد بيني د فکرپه بدلون کښې ډېر دخل لري.
ديوه سړي فکرچه يوې خواته متوجه شي په هغه خواکښوې ډېور باريو

شويان هوم وينوى مکرپوه بلوه خواکښوې ډېروافوح

شيان نشى ليداى ياې ې نشى منلى نوهرکله چه څوتنه په يوه موفوع کښى فکروکړى او هريو د مختلف نظور خاونودوي
نوموفوووعاتوته لووه مختلفووو خوووا کتوول کېووږي او ټووول اطووراف اوجوانووم سوونجول کې وږي ،ددغووو ټولووو فکرونولووه مقووارنې
اومقابلې څخه يوه معتدله فيصله په الس راځي اوله انفرادى فکر څخه افراط او تفريک ورکېږي.
مونږ بايد د هر فردفکر ته په احترام وګورو اوپه حق ورته قايل شو ،دهېچا فکربې لوه قووي اومنطقوي داليلوو دبول دفکور
تابع ونه ګڼو او دا و نه وايو چه يودې دبل په فکرپسې په پټو سترګو اوبې دليله روان شي م ردفکرونو شريکو ل او د فکر
تول يوه فروري خبره ده او دمنطق وبرهان يا صحيح استدالل په مقابل کښى له خپل فكره تېرېدل اودبل فکرمنل په
کاردى.
داشتباه په وخت کښې چه له څوتنو نه قبله ورکه شي هريو به پخپول فکور يووې خواتوه درېوږي م رکوه لوه يووه سوړي سوره
قطم نما يا كومه داسې صوحيح الوه موجووده وي چوه لوورى اولوودن معلومووي هلتوه بوه هور څووک هرطورف توه موخ نوه
ګرزوي.
په فکر کولوکښې بايدله دقت اوتعمق نه کار واخستل شي ،ډېر خلق وي چه فکر ېې يوې خبرې ته ډېر ژررسېږي اودچا
خبره په نيمه پوهېږي م رپه مسائلو سطحي اوسرسري تېرېږي دغسې کسان په رشتيا چه په نيمه پوهېږي او پوره نه دي
پوهېدلي ،ديو عالم او بې علمه په فکر کوښې همدغومره فرق وي چه دهغه په فکر کښوې دقوت موجوودوي او ددې بول
نظر برسېره او څرښنده تېريږي.
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فکرباېد له فعل اوعمل سره تماس او تعلق ولرى او دتجاربو په مح

ېوې صوحت او سوقم معلووم شوي ،تجربوه پوه حيوات

کښې ډېر تاثير لري او پس له کړو ا و او کارکولو الس ته راځي ،هرکله چه افکار عملي شي اوپس له تجربې نه ېې صحت
معلوم شي هغه وخت دعلم درجه مومي اوقوت پيداکوي.
چووووه لووووه لوووورې سووووړى کانوووودي سنجشووووونه کارتووووه نووووه رانووووږدې کېوو وږي کووووړي فکرونووووه
لوووووووه دې فکووووووور اوسنجشوووووووه پيوووووووداکېږي دماغونوکښووووووووې سودازړوکښووووووووې غمونووووووووه

بووووووې لووووووه فکوووووور ه چووووووه څوووووووک کووووووار کووووووړي خوشووووووې زيووووووار کووووووړي
چوووووووووووه بوووووووووووې کووووووووووواره کوووووووووووړي فکرونوووووووووووه ځوووووووووووان خووووووووووووارکړي
چوووووووووووووووووه عمووووووووووووووووول اوفکريولوووووووووووووووووه بلوووووووووووووووووه بېووووووووووووووووول شوووووووووووووووووي
عموووووووووووووول خوارشووووووووووووووي فکوووووووووووووور ورکووووووووووووووه سوووووووووووووومه الرکووووووووووووووړي

کاراوعمل
وروسته له فکر کولوکار اوعمل په کاردى ،بې عمله فکوراو بوې فکوره عمول يوو هوم سومه او صوحيح نتيجوه نوه لوري ،فکور د
همدې لپاره دى چه سړي ته کار او دکارسمه طريقه وښئې ،د انسان صالحيت اوقابليت دکار اوعمل له مخې معلومېږي.
تقوى او عدالت ،ظلم او فسق دانسان په اعمالو اوکردار کښې ځان ښئې.
له ښه فکر نه ښه اراده او له ښې ارادې نه ښه عمل پيداکېږي ځکه کار اوعمل ته د فکر نتيجه اوغايه وايو او اصلي مقصد
ېې بولو.
فکر پخوا له عمله ديوه موړى مثوا ل لوري اومفکووره پوه عمول ژونود

کېوږي دفکور صوحت او غلطوى پوس لوه کوار او عملوه

معلومېږي هغه فکر چه عملي کيداى نشي څه قيمت نه لري.
څوک چه فکر کولى شي اوکارنشي کولى هغه لکه ګوډ اوشل داسى دى چوې هوېڅ ځواي توه نوه رسوېږي اوپوه هروخوت
کښې بل ته محتاج دى.
هغه چه کارکولى شي اوفکر نشي کولى دړندو مثا ل لري چه لياره نه ويني او په لياره تللى شي.
کاردانسان هغه اقتدار څرګندوي چه دلوى څښتن له قدرت څخه فيض اوبرخه لري اوانسان ته د خالفت حق ورکوي.
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دمنطق پوهانو انسان په نطق (عقل) اوفکر له نورو حيواناتو بېل کړى م ر که نوي اصطالحات جايزوګڼل شي نوپه کار او
فعاليت ېې بېلول بهتر دى.
د ځمکووې پووه ټولووو ژوو او حيوانوواتو کښووى انسووان يوفعووا ل اوکوواري ر مخلوووق دى چووې دده پووه کووارونو اوفعوواليتونو دادنيووا
معموره او ودانه ده ،دغه لوى لوى ښوارونه او لووړې مواڼۍ ،دغوه دکوار فوابريکې او ماشوينونه دغوه سمسوورباغونه او شونه
فصلونه،دغه لوى جهازونه داورګاډى او طيارې د انسان دفعاليت اوکار شوا هد دي چې انکار ترېنه نشي کيدلى.
پاک خداى په کار او فعاليت کښي د خلقت او ايجاد قوت اېښى دى او داسې څه ترېنه پيداكېږي چې دمخه ېې تصوور
هم نشى کېداى.
دا ممکنه ده چې دريابونه وش شي ،دغرونو کاڼې تمام شي ،دپادشاهانو خزانې تشې شي ،په معادنوکښې څه پاتوه نشوي
او هرڅه خالص شي م ر هغه څه چه دکاراو عمل پوه کڅووړه کښوې دى هغو ه تمامېوده نوه لوري او وخوت پوه وخوت نووى
شيان ترې را اوزي.
دانسان اصلي اوحقيقي ثروت کاراو دکاراستعداد دى،په همدغه شى انسان هر څه پيداکوي او له جهانه ددنيا او اخرت
اسوتفاده کوووي انسووان د کوار او فعاليووت پووه مرسووته موړه مووواد هووم پوه کووار اچوووي او د ژونووديو شويانو کارترېنووه اخلووي ،دغووه
ماشينونه چې ده په حرکت راوستلي دي او شپه ورځ کار کوي دا خبره ثابتوي چې انسان په نورو شيانو کښې هوم دکوار
اوفعاليت استعداد پيداکولى شي.
دانسان په قدرت کښې دانشته چې بې روحه شيان ژوندى کړى م ر داکولى شوي چوې لوه ژونوديو شويانونه پکښوې زيوات
قوت او ګړنديتوب پيداکړي او په هواکښې ېې وګرزوي .په کار باندى آثار او نتايج مرتوم کېوږي او ددنيوا اواخورت پن وه
همدغه شى دى. .
صالح عملونه اوښه کارونه د خداى پوه دربارکښوې ډېرقودر لوري ،او پوه مثقوالونو خرڅېوږي .پوه فعاليوت اوکوار کښوې پواک
خداى دومره برکت ايښى دى چې سړى ورته په يوه معين مقدار او معيار نشي قايليدلى ،داکيداى شي چه دکار او زيار
په اثر له يوه زړي نه سمسو رباغونه جوړشي اوله لږ و دانونه خروارونه پيداشي.
دانسانانو په کار اوعمل غرونه سوري شوه ،بيابانونه زرغون شوه ،په دريابونو کښې الرې جووړې شووې هووا او فموا لوه
پښو الندې شوه ،د ځمکى له سينې نه پټ شيان راووتل او داتوم بمونه پيداشوه.
که اوس هم څوک د کارپه قوت او قدرت نه قايلېږي هغه به ډېر بې شعوره وي.
دانسان په مټ او بازو ،زړه او دماغ کښې د کار او عمل يو دا راز قووت اواسوتعداد موجوود دى چوه لوه هور څوه نوه هرڅوه
جوړولى شي او په عناصر وکښې تغير اوتحو ل راولي.
دانسان په خوارقو او اختراعاتو کښې کارډېره مهمه اوستره برخه لري.
ددنيا له ايجادنه تراخرته پورې په دغه اوږده او طوالني سفرکښې د انسان دالرې توښه اوپان ه همدغه دکار او فعاليوت
قوت او طاقت دى چه ورځ په ورځ ېې اثراو برکت زياتېږي او په دغه څورى کښى هيڅ نقصان نه راځي.
په کوم هېواد کښي چه دکار اوعمل خاوندان موجود دي هلته دانسانانو جوون ړې او کنوډرې پوه عوالي قصورونو او لووړو
ماڼيو بدلې شوي دي ،هلته دسيندونو مخه نيول شوى او دانسوان پوه خوښوه ېوې مجراپيداکړېوده ،پوه هغوه ځواى کښوى
غرونه او رغونه شوق شووي او ډېور پېچوومى اوار شوويدي ،هلتوه پوه سورکونو بانودې دخورو او غويوو پوه ځواى اورګواډى او
موټرونه چلېږي او په حيات کښى سل راز ه راحت او سهولت ليده شى.
بيکاره اوبى فعاليته انسانان اوس هم پوه سومڅو اوغوارونو کښوې اسوتوګنه لوري او د حيوانواتو څرمنوى اغونودي د هغووى
خوراک او س هم دغرو بوټى دى او له وحشيانونه دژوند په لحاظ ډېر لږ فرق لري.
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کار دانسانانو ډېر مشکالت او احتياجات رفع کوي او ډېرې اسانۍ پيښوي م ر د ا هله چه له كار سره فكر او عقل مل رى
وي او يو له بله مرسته وكړي د پوهانو او نوا پوهوانو كوار دفايودې او نتيجوې پوه لحواظ د ځمکوى او اسومان قدرتوه فورق
لري ،هغه کارونه چه فکر اوعقل ېې نه خوښوي دګټې په ځاى زيان اوفررلرى.
په کاراو عمل کښوې بايود اشوتراک او اجتمواعي تعواون موجوود وي ځکوه چوه انفورادي فعاليوت ډېور لوږ منوافع لوري او لکوه
انفرادي محدود تجارت سر ګرداني ېې ډېره اوګټه ېوې لوږه وي ،يوو سوړى دا کوولى شوي چوه دحيوات او ژونود لوه ليوارې
يوازې واړه واړه کواڼې لورې کوړي م رهغوه پيچوومى چوه پوه دغوه الره کښوې موجوود دى د ډېورو خلقوو مشوترک فعاليوت
اوګډه سعيه غواړي ،داپيچومى هغه وخت او ارېږي چه ټول ورته متوجه شي او په ګډه کاروکړي.
تر څو چه په يوه ملت کښى اجتماعي همکاري پيدانشي د حيات لوړې ژورې نه ورکېږي اوپوره راحت او سهولت نشي
پېداکېدلى.
مونږ بايد اول دفکر اوعمل موافقه حاصله کړو اوبيا دډې ر افرادو فعاليتونه متفق کړو چې يوې سومې او صوحيح نتيجوې توه
ورسېږو.
وايي چه په يوه وچه بيدياکښې يوشل او يوړوند يو ځاى شوه ،هلته اوبه نه وې ،سوېورى نوه و ،ډوډ

نوه و او د دواړو

ژوند په خطرکښى و.
ړوڼد لياره نه ليده او نه پوهيده چه کومې خواته ودانى اوابادى ده؟
شل ته لورى او لودن معلوم و م ر تللى نشو او پښې ېې نه وې.
دوى دواړه وروسته له مفاهمى او موافقى نه په دى رافى شوه چې شل ړانده ته ورپه شاشي ،دى به هغه ته لياره ښئې
او هغه به ځي.
په دغه ډول دواړه ودانۍ اواباد

ته ورسوېدل اويخوې اوبوه تووده ډوډ

ېوې پيوداکړه ،کوه دغوه شوان دعمول اشوتراک

اوګډ فعاليت پيداشو شل او ړوند هم يوڅه کولى شي او يوه ځاى ته رسې ږي که هر يوبيول بيول کوشوو کووى يوو هوم لوه
دې بيابانه ژوندى نشي وتلى اوپه لوږه تنده کښې پاته کېږى.
ديوه ملت دپېشرفت او سعادت لپاره دفکر اوعمل اشتراک ډېره صحيح نسخه ده او ډېر مشکالت پرې حل کېږي.
کارونه د نتيجې اوفايدې په لحاظ په دوه ډوله دي:
يو هغه کارونه دي چه نتيجه ېې ژر الس ته راځي اوګټه ېې په لږ وخت کښې معلومېږي ،ځينې نورداسې دي چه نفع او
فايده ېې ځنډ غواړي اوپس له ډېر انتظاره ېې نتيجه راوزي.
ددى دواړو کارونو مثا ل داسې دى لکه ځينې حېوانات يوا نباتوات چوه پوه لوږ وخوت کښوى لووئېږي اوپوه لوږ وخوت کښوې
نتيجه ورکوي ،ځينې نورپه ډېر وخت کښې کما ل ته رسېږي اوثمره ېې پس له ډېر وخته څرګندېږي.
يو چر ګوړى په څو ورځو کښى له ه ۍ راوزي او په څو مياشتو کښې په ه يو راځي او ډېر بچي راوړي يوه اسپه پس له
څو مياشتو يوبچى راوړي او هغه هم پس له ډېرو مېاشتو دسپرلي کېږي او ډېر انتظار په کاردى چه يوسړى يووه ځواى توه
ورسوى.
همدغه شان يو حيوان په څومياشتوکښى بلوغ او کما ل ته رسېږي او يو انسان پس له ډېر و کلونو رشود او ځلميتووب توه
رسېږي نو هغه نتايج چه پس له ډې ر وخته په الس راځي له هغو نتايجونه ستراو مهم دي چه په څو ورځوکښې حاصولېږي
کارونه او اعما ل هم دنتا يجو او فوايدو په اعتبار ځېنې آني اوځينې ځنډنى دي.
څن ووه چووه عالجونووه او چووارې پووه فوووري او اساسووي عالجونووو بېلېو ږي او بووى لووه يوووه فوووري او آنووي فوورورته موووڼږ دخپلووو
رنکورانو اساسي عالج ته متوجوه کېو ږو ،بايود کارونوه هوم پوه اساسوي ډول شوروع کوړو او هغوه کارونوه چوه پوس لوه ځنوډه
ځنډنى فوايد لري له نظره نه غورځوو.
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کوم ملتونه چه کارته دآني اوفوري منافعو په لحاظ ګوري او نتايجوته انتظارنشي ايستلى هغوى لوه لويوو او مهموو منوافعو
محروم دي اوتل ېې په چرګو او چرګوړو نظر وي هغوئ ددى په ځاى چه د څوکالولپاره اساسي پالنو نه طرح کړي او
هغه عملي کړي شپې او ورځې په نظرکښى نيسي او د چا خبره خپلې شپې تيروي.
هغوى په دې باندې ښه نه دي پوه شوي چه دملتونو عمرلکه ديووه فورد عمور لنوډ او محدودنوه دى چوه پوه دغسوې لنوډو
پروګرامونو سرته ورسېږي او اني ګټې په نظرکښى ونيسي.
هرکله چه يو دهقان تخم کري او نه مياشتې وروسته حاصل اخلي يوملت بايد داسې تخمونه هم وکري چه شول ديورش
کاله يايو قرن او دوه قرنه وروسته نتايج ورکوي او فوايد ېې ظا هرېږي.
دديموکراس وي حکومتونووو او اسووتبدادي حکومتونووو يوووفرق همدغووه دى چووه پووه کوووم ځوواى کښووې چووه ملووى شوووراګانې
موجودې وي او د ملت وکالء دملت خيرو شرسنجوي نود ملت عمر او پايښت په نظرکښې نيسي او دنقشو طرحوه کولوو
په وخت کښې دملت عاقبت او آينده سنجوي م ر يو مستبد حکومت چه هرڅه کوي خپلې شخصي ګټې ته ګوري او د
خپل عمر په احاطوه كښوې د ځوان ګټوه لټووي .موونږ بايود پوه اجتمواعي اموورو اوکارونوکښوې اساسوي بهبوود لوه نظوره ونوه
غورځوو اولوټه ايښودل او تېرېدل په هېڅ كار كښې غوره نكړو او يو فرد دا نشوي كوولى چوه پوه خپول كوار او عمول كښوې
سل كاله وروسته په نظرکښې ونيسي ،يوملت خو بايد خپله اينده اوراتلونکى نسل هېر نکړي اوداسى کارونه وکړي چوه
لمسو او کړوسو ته ېې هم نفع اوفايده ورسېږي او د ودانۍ اساس ېې ډېر ټينګ اومتين وي ،هر کله چه يوو سوپين ږيورى
دهقان په اخرعمر کښې نوى نيال ى ږدي چه روستنى ېې سيوري ته کښيني او ميوه ېې وخوري يوملوت بوه ولوې داسوې
کوي چه لکه يو دکاندار هر وخت ځانته له بازاره مېوه واخلى او دباغ جوړولو په فکر کښې نه وي.

له کار سره عالقه
په کتابونوکښې ېې راوړيدي چه له کارسره عالق ه دسړى ټول فکر دکار خواته متوجه کوي او هر څومره چه د کار مينه په
زړه کښې زياته شي دانسان په کوښښ کښې هغومره زياتوالى راځي اوکار ښه کېږي.
دا خبره محض کتابي خبره هم نه ده کله که تاسې پخپلو مزدورانو پسې دکار کولوو پوه وخوت کښوې څوارکړى وي دا بوه
درته معلومه شوى وي چه ناراسته لوګرى خپل لورپه لوټه تيره کوي او هويڅ کارنوه کووي ځکوه چوه هغوه لوه کارسوره مينوه
اوعالقه نه لري او دکار شوق ېې په زړه کښې نشته ،ډېر خلق دي چه سړى و رځنې د حا ل احوال پوښتنه وكړي وائي
شكر دى شپې او ورځې تېرېږي ،نوهغه څوک چه محض دشپو او ورځو تېرېدل غنيمت ګڼوي او شوکرونه باسوي هغوه بوه
کار ته په څه نظرګوري اوله کارسره به څه عالقه لري؟
زمونږ ډې ر ښه مامورين او کار کونکي هغه کسان دي چې په حافر

ټينګ دي او په وخت کارته راځي که څه هم هېڅ

کارنه کوي او قصې کوي.
اکثره خلق چه له اجتماعى امورو سره عالقه ښئي په دې ټکي ډې ر زوراچوي چه څوک کارنه کوي له کارسوره عالقوه نوه
لري.
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که رښتيا ووايو تشخيص بد تشخيص نوه دى ،خلقوو مورا رالوه پې ژنودلى دى م ور پوه عوالج کښوې نوه دى کړېودلى چوه لوه
کارسره عالقه څه وخت او څن ه پيداکېږي؟
پخوا له دېنه چه وګړي دتعليم او تربيت پوه اثور يوو اجتمواعى شوعوراو احسواس پيوداکړي او وطون خپول کوور وګڼوي او د
مزدورانو چم ورسره ونکړي مونږ څه کولى شو؟ اودکار عالقه څن ه پيداکولى شو؟ ددې سوال په جواب کښى د هرچوا
خوښه چه هر څه وايي ،زه خو يو ه مهم ټكى ته اشاره کوم او وايم که دلته غړيدونکى او بينا سترګې پيداشوې اوکارته
ېې کتل ارومرو له کارسره عالقه پيداکېږي او کارونه ښه کې ږي ،تراوسه پورى خوپه هوره اداره کښوى لوه يوو آمور اومشور د
تفتيو په ډول ننوزي سمدالسه حافر ي ګوري او بل هې څ شى نشي ليدلى تر دې وخته خو مونږ د حافر
حافر

اخسوتلو او

ليدلو نه نه يو اووښتى اوکار ته نه ګورو ،په هېڅ اداره کښې هېڅوک په وزګار کښينا ستلو او کارنه کولوو لوه جوزا

الندې نه دى راغلى او حافر ګڼل شوى دى هرکله که د کار مبصرين په کارپسې وګرزېودل او کارتوه ېوې کتول ،دهور چوا
پېشرفت او ترقى دکارله مخې شوه او نورشيان له مينکه ووتل له کار سره به عالقه پيداشي او کارته بوه پوه مينوه او محبوت
خلق وګوري.
انسان له خپل پېشرفت اوخپلى ترقۍ سره ټين ه عالقه لري که ترقي بې له کارکولو په بل راز ممکنه نوه وه او د چوا کارنوه
ورکيده دکارمينه په زړونو کښې ځاى نيسي او له کارسره عالقه پيداکېږي.
پووه هوور بووازار کښووې چووه هووره متوواع ښووه خرڅې وږي خلووق هماغووه شووى ورتووه راوړي اوپووه هماغووه شووي پسووې ګرزي،کووه د
کارخريداران پيداشوه او کارونو قدر او قيمت پيداکړه د خلقو په مټو کښى به زور او قوت پيداشي او ډېر درانه پېټى به
په اسانه اوچتوى ،بيا به زړونه دغسې ساړه نه وي او خلق به دتملق او چاپلوسۍ په عوا کوارکوي او هرڅوه بوه دکوار
په لمن کښې غواړي خلق به په دې پوه شي چه کار او زيار لکه يو کامل پير خپل مريد لوړو مراتبو او مدارجو توه رسوولى
شي او په کارباندې هر راز کارونه کېږي.
که زمونږ ښارته يونوى کاروان راغى اودکار ښايسته اوښکلې منظره ې ې خلقوتوه وښوودله بيوا بوه دکوار غالموۍ پوه بوادار
اوسردار

خپله بڼه بدله کړي او پادشاهان به ېې خرېداران شي.

اوس خو کاردنوکرانو او مزدورانو کاردى م ركه اصلي او حقيقي څيره ېې څرګنده شوه زليخابه ېوې پوه مينوه او محبوت
افتخار وکړي او داغالم به .زښت ډېر عزيز شي.

عقيده
له دې حربي ټانکونو نه هغه خوا دډېرو توپونو اوډېرو لښکروتر شا له هوايي طيارونوه ډېور پورتوه يوو دا راز قووت ليودل
کې ږي چه په ټولو قوتونو غالم دى .له دې قوت سره نه او ر او نه اوبه مقاومت کوولى شوي او نوه ورسوره پوه تووره او علوم
مقابله کېږى.
داقوت هغه عقيده ده چه انسان هر راز ايثار اوقربانۍ ته تياروي اوپه ملتونو کښې يو فعوا ل عقول ،نوه وېرېودونکى عشوق،
فرهادى عزم اوسيالبي حرکت پيداکوي چه هېڅوک او هېڅ شى ېوې مخوه نشوي نيوولى ،کوه تاسوې کووم داسوې ملوت
ګورئ چه هغه په هېڅ شي عقيده او باور نه لري او دهېڅ شي لپاره لوه سور او مالوه نشوي تېرېودلى يقوين وکوړئ چوه هغوه
ملت لکه داوبو ځګ ډېر ژر ورکېږي او محوه کېږي.
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هغه د روح خوشحالۍ او دزړه اطمينان چه سړى ېې نه په ما ل او دولت کښى موندلى شي او نه ېې دعلم وفلسفى په
رڼا کښې څوک مومي نه پوه لووړو مواڼيو کښوې پيوداکې ږي نوه پوه زيوم و زينوت او جواه وجوالل کښوې ليوده شوي دعقيودي
خاوندان ېې دعقيدې په الره کښې په هرقدم کښې مومي او هرساعت ېې استقبا ل کوي.
کوم کسان چه نه په دينى اساسان و ايمان لرى اونه په اخالقي او روحاني نواميسووګرو هيودلى دى ،نوه ېوې پوه نظرکښوې
ملي شعايرڅه قيمت لري ،هغه په هېڅ مه حسابوئ او هېڅ ېې وګڼئ.
انسان يوازى هغه چا ته نه وايي چه شکل اوبڼه ېې د بنيادمو وي او دانسانانو جوامې ېوې اغوسوتى وي ،هغوه اشوخاص
چه له خوراک او څکاک نه هغه خو ا نور څه نه پې ژني او له مادي خوندونونه غير بله قبله اوکعبه نه لري هغه بايد د هوا
دمرغانو په شميرکښې راشي چې ددنيا له باغ وبڼ نه ميوې او دانې ټولوي ،په ګڼو اوشنو بڼونو کښې اوسي او نور هېڅ
کار نه لري اود هېڅ کارنه دي.
بې عقيدې خلق لکه دالرو او كوڅو خکلې داسې وي چه هوايي بادونه ېې هرې خواته وړي او لوبې پرې کوي ،م ر
هغه چه عقيده لري او په يوه عقيده ټينګ والړدى دهغوى عزم او اراده دومره قووي وي چوې د نمورود لوه او ره هوم نوه
وېرېږي او په خطراتو ډېر زړور ورځي.
دعقيدې پيداکول او ټين ول يوقوي او مقتدر پالونکى غواړي چه عمالد د عقيدې په نشر او تحکيم کښې برخه واخلي او
دعقيدې عاشق وبلل شي.
دعقيدې په ټين والى او ککلوالى کښې ادبيات ډېره حصه لري بلکه کيداى شي چه عقايد ايجاد کړي او يوملوت دځينوو
شيانو معتقد وګرزوي.
دغه دوطنيت او مليت مفکوره چه د ځينو اقوامو لپاره عقيده ګرزېدلې ده پوه اصول کښوې ددې عصور د ادب مولوود دى
اوشووعرو ادب پووه کښووې عقيوودوي قوووت پيوودا کووړى دى .څن ووه چووه شووعر او ادب عقايوود ټين وووي ،فلسووفه او سياسووت پووه
عقايدوکښې فعف او فتوور راولوي او لوه خرافواتو سوره ېوې برابوروي د شوعر او ادب دا وظيفوه ده چوه معتقودات او اخالقوي
مبادي ټينګ وساتي او په دغسې ذهني روابطو د يوه ملت ارتباط او اتصا ل قوي کړي.

اخالق
ښايي چه داعنوان د هر چا خوښ نشي او هرڅوک دغه مممون تراخره ونه لولي م ر زنکورانو ته سړى بېخو نده دارو
هم ورکوي او دواګانې اکثره بد خونده او بې مزې وي.
مونږ ډې ر سره اوسپين مخونه ،غټ څټونه اوقوى وجودونه ګورو چه په راز راز روحوي او اخالقوي مرفوونو اختوه دي او
ډاکترانو ته ځانونه نه ښئې.
زمونږ طبيان هم په دغسې نا جوړيو ښه نه شي پوهېدلى اوله مريض نه دطبيم حا ل ډېر بتر معلومېږي.
ديوه ملت دپاره ترهرڅه دمخه داپوه کوار دى چوه خپول اخالقوي شوان او وفوعيت توه ملتفوت شوي او خپول زړه او دمواغ
معاېنه کړي .داخالقو رڼا زمونږ په هيواکښې لکه دغلو ډيوه ډې ره خړه اوکوم نووره ده پوه دغسوې تيواره او توورتم کښوې د
انسانيت اوسړيتوب صفات او خويونه ورکېږي اوسړي ته څه نه پاته کېږي.
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مونږ اوس نزدې نزدې داسې مرحلې ته رسېدلي يو چه بد اخوالق ښوه ګڼوو اوپوه نواوړه خويونوو افتخوار کووو ځکوه چوې
اخالقي ذايقه موبايللى ده او خواږه راباندې ترخه ل ېږي.
اوس مونږ فريم ،چل او ټ ى هوښيارى بولو ،له يوه او بل سره مجامله او منافقت ،بېکايه مراعاتونه او د حق ويلوو پوه
ځاى کښې چوپ کښېناستل مهارت اوهنر ګڼو ،صداقت راته دساد ګانو خوى او خصلت معلومېږي اوسخاوت دبدوى او
ابتدائي اقوامو عادت شمېرو.
ډې ر خلق شته چه له اخالقي مباحثو څخه مړښت اوبې نيوازي ښکوکاره کووي او وايوي هغوه خويونوه چوه پخواسوتايل کيوده
اوس نه په کارېږي ،مونږ بايد زاړه تعليمونه پرېږدو او په دې اقتصادي عصرکښې د جود اوسخا سندرې ونه وايو.
زه دا منم چه ددې عصر اقتما په اخالقو او عاداتو کښې څه تغير پېښ کوړى او اخالقوي ذوق ېوې څوه قدرتوه اړولوى دى.
په دې وخت کښې دصد اقت اوسخاوت عناوين د چا توجه نه جلبوي م ر دانشم منلى چوه اخالقوي تعلويم بيفايودې دى
او فرورت ورته نشته.
ترڅو پورې چه انسان په دروغو شورمې ږي ،تور هغوه وختوه چوه يوو انسوان دبول انسوان صوميميت او مل رتياتوه محتواج دى،
ترهغه زمانه چې انسان په مينه او معاونت خوشحالېږي او د دوستۍ قدر کوي مونږ به رښتيا او وفا ،اخوالص او محبوت،
ايثار او سخا ستايو او احسان ونېکۍ ته به په ښه سترګه ګورو.
ځينې کسان چه په دوايروکښې کارونه کوي اورسمي وظايف لري هغوى داخالقو لوه کتابوه يوو يوادوه شويه غووره کوړى او
هماغه کافي ګڼي.
دوى ډېر ځله په وظيفه شناسۍ او پاک نفسۍ وياړي او دچا اخالقي مراعات په ځان الزم نه ګڼي بلکه بوې پروايوي اوبوې
اعتنايي ورته ښه معلومې ږي او له لحاظ و خاطر سره مجادله فرور بوولى .دا راز خلوق سوره لوه جودېت اوفعاليتوه اوسوره لوه
دې چه له چا نه رشوتو نه نه اخلي اوله حقه نه تېرېږي خلقو ته ښه نه معلومېږي او په نفرت ليدل کېوږي ځکوه چوه دوى
هغه انساني اواخالقي جاذبه نه لري چه د خلقو توجه جلبوى اوپه زړونو تسلک پيداکوي.
دوى په دې رازنه دي پوهېدلي چه ژوندون يوازې فعاليت او ماشيني حرکت نه دى چه سوړى پورې اکتفوا وکوړي او پوه
نور څه پسې ونه ګرزي.
څن ه چه مونږ په اجتما عي حيات کښې يو دبول لپواره کوار کووو او تعواون توه اړيوو ،يوو دبول ترفويې توه هوم محتواج يوو او
ددوستانه عاليقو او روابطو په ساتلو ترهغه حده چه اخالق اجازه راکوي مکلف ګڼل کېږو.
اجتموواعي ژوندلووه مووونږ نووه داغووواړي چووه لووه خلقووو سووره يووو ښووه راز اتصووا ل او قرابووت پيووداکړو او د اخالقووو پووه مرسووته پووه
زړونوکښې محبتونه توليد کړو.
ښه اخالق او ښه خويونه د همدې دپاره دي چه مونږ يوله بله نزدې او په مونږ کښې اجتماعي همدردي پيداکړي.
که دغه انساني جاذبه نه وي موجوده نو دغه کلي او ښارونه چه مونږ په کښې او سو ،مونږ نشي راټولولى او د دوه وروڼو
ژوند هم ډېر تر يخېږي او بېخونده کېږي.
اخالق بايد په مونږکښې لورېنه او پيرزوينه پيداکړي ،له زړونو اوسينو څخه عنادونه او حسد و کودورت وباسوي ،ژبوه پوه
رښتيا ويلو او حق بيانولو وچلوي او دحرص اوشهواتو مخه ونيسي.
د يوه ملت اخالق چه فاسد او خوراب شوي هغوه ارومورو د انحطواط اوټيټووالى خووا توه دروموي او لوه ډېورو بودبختيو سوره
مواجه کېږي.
په يوه ملت کښې که اخالقي پابندي نه وي مو جوده ،هلتوه قووانين او اجتمواعي نظوام د مفاسودو او مظوالمو مخوه ښوه
نشي نيولى او عدالت ښه نه قايمېږي ،هغه خلق چه له ښو اخالقو تېر شوي دي او اخالقى تربيه نه لري هلته ډېر فجايع
او مصېبتونه لېدل کېږي او انسانان سمه الره پرېږدي په نفس وشيطان ،هوا او هوس پسې درومي.
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هلته عياشي اوشهوت پرسوتي ،دروغ ويول او حوق پټوول رواج پيوداکوي او دخيورو صوالح مينوه لوه زړونوو څخوه وزي ،پوه
انساني شعوراو ادارک کښې تغيير پېښېږي ،دښو او بدو تميوز څووک نشوي کوولى ،دفموايلو قودر او قيموت کمېوږي ،صوبرو
ثبات استقامت او حقانيت په افرادو کښې نه پاته کې ږي ،هر څوک هرڅه کوي او شرم و حياله سترګو وزي ،هغه تقوىٰ او
عفت چه انسان له هالكت او رذالت څخه ساتي فايع كېږي او افراط و تفريک د عدالت او مساوات ځاى نيسي.
ددغو ټول و مالحظاتو په اثر يوملت بايد خپلې خزانې دومره ټين ې ونه ساتي لکه چې خپل ملي او عالي اخالق ساتي.
داخالقو ساتنه ترهرڅه زياته فرورده ،که اخوالق نوه و ،هويڅ نشوته او هويڅ نوه پکوارېږي .بوې اخالقوو ژونود د مريموانو او
رنکورانو ژوند دى چه له ډېرو شتو سره بېخونده او بې مزې وي.
دغه راز نا جوړتيا صحيح اديبان او ليکوال ورکولى اوکمولى شي او د همدوى کار دى چه لوړ او عالي اخالق په ملت
کښې وساتي او محوه کېدوته ېې پرې نږدي.

تعليم او تربيت
چاچه دتعليم اوتربيت ټکى اورېدلى او د دواړو په مفهوم اومعنى کښې ېې غور او دقت کړى دى هغه پوهېږي چه تعليم
بېل شى او تربيت بېل شى دى.
علم په ټوله نړى کښې تقربياد يو راز وي م ر تربيت په هرملت او هرمملکت کښې بل راز کېږي .علم په لږ وخت کښې ديو
څه کتابونو په وړلو او ترجمه کولو له يوه ځايه بل ځاى ته نقل شي م ر دتربيت انتقا ل عمرونه اوډېر وسايل غواړي.
دعلم ښودنه د يوه مال او معلم کاردى ،م رتربيه کو ل دمحيک او جامعې ،دمور اوپالر ،دکوراو کورنۍ ،ديوه قايد او
مرشد وظيفه ده.
علم په الفاظو اوکلماتوکښې ځاى لري م رتربيت په عمل اوکردار کښې ځان ښئې.
دغه راز تعبيرات زښت ډېر دي اوسړى کولى شي چه دتعليم ا وتربيت راز راز تعريفونه وکړي او بيل بيل لفظونه ورته په
هره ژبه کښې پيداکړي .تعلويم توه ښوودنه يوا پوهونوه ووايوي او تربيوت روزنوه اوپالنوه وبوولي ،هغوه آسوان او دا ګوران کوار
وګڼي .دمدنېت او تهذيم ،اخالقو او عاداتو اساس تربيت وبولي او په اختراعاتو او اکتشافاتو کښې علوم توه زياتوه برخوه
ورکړي.
دا کېداى شي چه ديوه سړى فهم او ادارک ،پوهه اوهوښياري زياته وي ،کتابونه ېې ډېر لوستى وي ،معلوموات ېوې لوه
مدني اشخاصونه هې څ کم نه وي م ر دتهذيم اوتمدن په لحاظ په ډېرو ابتدايي مراحلو کښې پاته وي.
يو سړى داکولى شي چه دمعلوماتو او نظرياتو په اعتبارد خپلې جامعې اومحيک له عمومي سطحې ډېرلووړ شوي ،خپول
لباس اوخپل ظواهر بل راز کړي م ر خپله محيطي او نژادي تريبه هغوومره نشوي اړولوى او هغوه ترقوي چوه پوه هغوه خووا
کښې کوي دلته ېې لسمه برخه هم نشي کړاى.
رښتيا وايي چه څن ه غر هغسې ېې کربوړى ،که يوسړى هر څه وکړي او سل رازه صابون په ځان ووهوي بيوا هوم دخپول
هيواد تربيوي رنګ له ځانه نشي لرې کولى اوخپله ملي تربيه نشي اړولى.
ښايي چه تاسې په غرونو کښې له سمې نه ښه ښه ماليوان پيوداکړئ چوه دکتواب پوه حاشوو اونکتوو بوه ډېرښوه پووهېږي ،پوه
منطق او فلسفه کښې به ېې شهرت لرې ځايوته رسيدلى وي م ر وفعيت ا و ناسته والړه به ېې دغره والو وي او په اخالقو
او عاداتو کښې به له هغوئ نه څه ډېرفرق نه لري.
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هغه به په ښارونوکښې ډېرې شپې تېرې کړى وي ،علم به ې ې له سمې او اوارې نه غره ته خيژولى وي م ور دښواروالو او
سمه والو تربيت به ېې له ځانه سره نه وي وړى .ډېر پوهان به وي چه په ډېرو دقيقو علمي مسايلو به پوهېږي م رکوم
نواقص او عيبونه چه د محيک په تربيه کښې وي هغه به نشي ليداى اوپه دې باب کښې به له عوامو ډېر فرق نه لري.
دلته هغه مشهوره قصه رايادېږي چه دپښتنو په سيمه کښې دوه غرونه دي يوته ايلم او بل ته دوه سرى وايي ،څوه خلوق
چه دايلم په لمنه کښې اوسي هغوى خپل غرجګ ګڼي ،څه نور چوې د دوه سورى پوه اړر پراتوه دي هغووى وايوي دوه
سرى هس

غر دى.

ددوى په مينځ کښې هروخت په دې خبره ج ړه وي اوکله کله په کښوې سورونه هوم مواتېږي ،پوه دغوه ځواى کښوې کووم
وخت يوطالم العلم له خپل استاذ سره دابحث راواخيست چه موونږ ولوې ټوول عمور پوه خوشوې خبوره جن ونوه کووو او
يوبل ژوبلوو؟ دانا پوهۍ بايد ورکه کوړو او داعوادات پرېوږدو ،اسوتاذ هوم دده تائيودکاوه او دا جن ونوه ېوې د حماقوت او
نادانۍ سنداو حجت ګاڼه ،په دې بحث کښې له طالم نه وويل شووه معلوموه خبوره ده چوې دايلوم غرجوګ دى او دوه
سرى ټيټ دى ،دلته دمالصاحم هغه ټولې خبرې هېرې شوې او طالم ته ېې په بدو او ردو ويلو شروع وکوړه ،طالوم
هم دايلم په غره ټينګ والړو او له استاذ سره په ج ړه اخته شو.
وګورئ! دوى دواړه دعلم اوپوهې له خوا پوهيدل چه دا ج ړه د ناپوهۍ عالمه ده م ر د محيک له تاثيره ېې ځانونه
خالص نشوکړاى اوکه هر څه و ،بيا هم يو د ايلم او بل د دوه سرى و.
علم او پوهه سړى پوه کولى شي م ر منع کولى ېې نشي ځکه چه تربيه په علم بانودې غلبوه لوري .يوسوړى داکوولى شوي
چه بل په خبره پوه کړي م ر ښه کوولى ېوې نوه شوي ،انسوان پوه ډېورو شويانو پووهېږي م ور کووى ېوې نوه ،پوهوو ل دعلوم
کاردى م رښه کو ل اوپه ښه الره بيول صحيح تربيت غواړي.

دقضاوت شعور
ځينې کسان دي چه په خپله پړه نه شي پوهې دلى او تل نور خل

په خپل حوق کښوې مالموت بوولي .دوى هرڅوه کوولى

شي م ر په ځان باندې دمالمتۍ حکم نشي کولى او خپله ګناه ورته دنورو له ثوا به ښه ښکاري ،دوى په خپل ځان او په
خپلو کړو هيڅ قصورنه ويني او داسې معلومېږي لکه چې ددوى سترګې د ځان د ليدو د پاره نه وي.
د دوى د ډيوې الندې هميشه تياره موجود وي او هغه څه چې بايد په ځان کښې وګوري په جهان کښې ېې ګوري.
دوى چې په خپل ګرې وان کښې سرښکته کړي او ځانته متوجه شي يوه ذره مالمتي نه شي ليداى م رچې بل ته متوجوه
شي ډېور واړه شويان پوه نظرکښوې غوټ ورځوي او پوه لړمانوه کښوې هوډوکې پيوداکوي ددغسوې اشخاصوو انسواني شوعو ډېور
کمزورى وي او دوجدان سترګې ېې ړندې وي.
دا راز خل

دانصاف او عدالت په پولوه هوم کلوه نوه وي تېرشووي ،او دبول آس لوه خپول ټټوو سوره هېڅکلوه نوه برابور وي.

دغسې انسانان چې دخپول عيوم او قصوور لوه ليودلو عواجزدي اودغوه تووان نوه لوري چوي پوه خپلوه سوهوه او خپول نقصوان
اعتراف وکړي ،دخپل ځان اصالح هېڅکله نه شي کولى او خپل عيم ورته هنر معلومېږي.
هغه دقماوت شعور چه په حيوان کښې نشته او په انسان کښې شته سړى مجبوروي چې خپل ښه اوبود وسونجوي او هغوه
وخت چه دده معامله له نورو سره پيداشي ځا نته تر خځ ونه وهي او ډېره ښه منصفي وکړي.
هغه وخت چې انسان د ځان او دبل په حق کښې حکميت کوي او ځانته دقماوت په حق قايلېږي بايد خوود خوو اهوي
او خو د غرفي پرېږدي ،د ځان مينه له زړه نه وباسي ،د خپل اوپردى فرق ونه کړي ،د حق په ستونى پښوې کښوېنږدي
13
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او له حقه څخه تې ر نشي ،عدالت او حقانيت له انسان نه همدغه تقافا لري او دقماوت شعور داغواړي چې انسوان بوه لوه
ځا نه سترګې نه پټوي او په خپل قصور به اعتراف کوي.
زه دانه وايم چه څوک به هېڅکله کوم بد يا ناوړه کارنه کوي ،هې څکله به د چا په حق کښې ګرم او مالمت نه وي او نوه
به د نفس او شي طان په الر درومي ځکه چه زه په دنيا کښې ديوه معصوم انسان انتظار نه لرم او دانسانانو په هيوواد کښوې
پرښتې نه غواړم ،زما آرزو يوازې همدغه ده چوې انسوان يوواخالقي احسواس او دقمواوت صوحيح شوعور ولوري چوه خپول
نفس هم محاکمه کړى شي اوپه خپله ګناه اعتراف وکړي .کله چه انسان له ځانه سوره يووازې کېوږي او پوه خپول ګرېووان
کښې سرښکته کوي بايد خپل عيبونه خپل نقصانونه وليوداى شوي او نودامت وکوړي .همدغوه پښويماني او نودامت انسوان
اصالح کوي او پاک خداى پرې خوشحالېږي.
انسانان هم هغه انسانان ډېرښه ګڼي چه پوه حوق اعتوراف کووي او خپلوه پوړه منوي ،هغوه څووک چوې ګنواه کووي او ځوان
ګناهکارنه بولي ،هرڅوک ورته پوه قهور اونفورت ګووري او د خوداى درحوم او مهربوانۍ مسوتحق نوه ګڼول کېوږي ،دانسوان
اوشيطان فرق همدغه دى چې يو په خپل قصور او پخپله ګناه اقرار کوي او مغفرت غواړي ،هغوه بول د خپلوې سرکشوۍ
او نافر مانۍ دپاره داليل پيداکوي او ځان ګرم نه بولي.
دعصيان او بغاوت فرق هم همدغه دى او هغه شى چې له ګناه نوه لووى جورم بلول کېوږي پوه خپلوه ګنواه نوه قايليود ل او
خپله پړه نه منل دى.

ذوق
څوک چه د يوه ښه شعر په لوستلو ،ديوې ښکلى نغمې په اروېدلو ،ديوې ښې منظرې په ليدلو پخپل نفسوى حالوت او
کيفيت کښى تغير وينى او د خوشحالۍ احساس کوى هغه ته د ذوق خاوند ويل کېږي ،او هغه چوه لوه دې ټولوو شويانو
پټې سترګې تېرېږي او په بې اعتنايې ورته ګوري د بې ذوقو په ټول ى کښې راځي.
د يوه مدنى او بدوى انسان فرق هم د ذوق او حساسيت په اعتبار ډېر ښه معلومېږي.
هغه څه چه يوشاعر او دشعور خاوندې ې داسمان په رڼو ستورو ،دسپوږمۍ په سپينه رڼا ،د درياب په مسوتۍ ،دشونو بڼونوو
په سمسو رتيا ،دبلبلو په نغمو ،دښکلو په ناز او خنداکښې ګوري د غرو شپانه اوساده انسانان ېې هم وينوې م رپوه دواړو
يوشان اثرنه کوي او په احساس کښى ېې ډېر تفاوت موجود وي.
هغه کسان چه د شعر او ادب له اغې زې الندې نوه دي راغلوي او دغوه حوالل سوحر پورې تواثير نوه کووي بايود پخپول ځوان
ووېرېږي اوپوه شي چه انساني احساس ېې ډېر کمزورى دى او له ذوق څخه لږه برخه لري.
هغه ذوق چه انسان ته دخوږو اوترو و خوند ښئي حيوانات ېې هم لري او مچوان هوم د خووږو احسواس کوولى شوي م ور
هغه بل ذوق چه دلطايفو او محاسنو په خونود بانودې پوهيودل دى هغوه يوو بول شوان تلوذذ دى چوه پوه خوراکوو نوکښوې
هېڅکله نه موندل کېږي او له شهواني خوندو نه هس

مقام لري.

دا ذوق بلبله دګلزار لورته بيوايي اوهغوه ذوق کارغوه پوه موردارو پسوى ګورزوي .بوې ذوقوى د انسوان لپواره لووى عيوم دى
اوهغه څوک چه دښو خبرو او انسانى فمايلو په خونداو کيف نشي پوهېدلى له ډېر لوى نعمته محروم دى .هغه چاته چه
دزرکو لوه اوازه درزکوو کبواب خونودورکوي او د ربواب لوه ترن وه دغوورى شورنګ توه زيوات خوشوحالېږي د هغوه پوه حوا ل
افسوس او حسرت په کار دى.
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دغو ه شووان خلووق دوطوون لووه خرابووۍ نووه د خپلووې اشووتها پووه خرابووۍ ډېور خپووه کېوږي اوبووې لووه شووخوند وهلوپووه خوندنشووي
پوهيدلى .څوک چه د خير رسولو اوعواطفو ذوق پيداکړ ي هغه بيا له دېنه چوه ځوان وږى پرېوږدي او بول مووړ کوړي ډېور
خونداخلى اودغه مزه په ډېرو خوندورو طمامونوکښې نه مومي.
پوهان اوم شران بايد دصحيح اوانسانى ذوق په پيداکولو او روزلو کوښوښ وکوړي او حيوواني ذوقونوه پوه انسواني ذوقونوو
بدل کاندي .هغه کسان چه دشهواتوپه استسقى اخته دي او داتنوده پکښوې زياتوه شووېده کوه هغووى هرڅوومره خووړوب
اوسيراب شي نسونه ېې پړسېږي اومري م ر تنده ېې نه ماتېږي او قناعت ئې نه حاصلېږي.
ددوى اساسي عالج دانه دى چه خواړه او اوبه پورې زيوات کوړو بلکوه اصولي چواره ېوې پرهيوز او درنکوور ذوق مخالفوت
دى.
که ذوق مريض اوعليل وي ياله فسق اوفجورسره اشناشي دغه ملکوتي انسان د حيواناتو په غوجل کښې تړي اومقام ېې
ټيټوي م رکه دغه مادي ذوق له معنوي عالم سره اشنايي پيداکړي او نور خوندونه وپېژني انساني سويه لوړېږي اوعالي
اخالق په محيک کښې رواج مومي .دذوق تربيوه او پالنوه دعوالي ادب اوشوعر کواردى او پوه ادبوي درسوونو ذوق عرفواني
کېږي.
هغه روحي امراا چه ډاکتران ېې عالج نشي کړاى دشعر او ادب خاوندان ېې په اسانۍ چاره کولى شي.
که په شعر او ادب کښې معنوي ذوق او عرفاني شعور حلول وکړي او شاعر دظوا هرو په ځواى حقوايق او معواني وسوتائي
کيداى شي چه ديوه ملت په روحياتو ،اخالقو او عاداتو کښې تغېر پېښ کړي او ذوق ېې ورواړوى.
هغه احساس او هغه مينه چه له سليم ذوق څخه پيدا كېږي په اجتماع كښې ډېر ښه تواثير لوري او د ډېورو بودبختيو عوالج
پرې كېږي.

خيال
خيا ل يوپټ معنوي قوت دى چه له واقعاتو اومحسوساتو نه هغه خوواځينې شويان وينوي او پوه غيبوي حقوايقو پوورې زړه
تړى.
په کومه الره چه خيا ل تللى شي هلته عقل د ړندو په شان ټپرېږي او څه نه ويني .د انسان د فکر او عقل ماڼۍ په خيا ل
والړه ده او دملتونو په حيات کښې ډېره ستره او مهمه برخه لري.
کوم علوم چه عقل پرې يقين کړى دى او دخيا ل برخه په کښې ډېره لږه معلومېږي که غوراو دقت وکړو خيا ل په کښې
ډېره برخه لري.
که تاسې له يوه ريافي دان څخه د (واحد) تعريف وغواړئ چه دريافيانو ابتدا او انتها ګڼل کېږي يا د هندسې لوه يووه
عالم څخه د (نقطې) پوښتنه وکړئ چه ټول خطوط ورځنې پيداشوي اوله خطوطو څخه بياطو ل ،عرا او عموق يعنوې
مقائيس ثالثه پيداشوى دغه دواړه شيان بې له خياله وجودنلرى .دغه دصحراکاڼې چه مونږ ېې په حجريوت او کواڼيتوب
پېژنو دا هم دخيا ل اغې زه ده او دانسان تحليل دتحجر اوتجمدپه صورت ورته قايل شوى دى.
که چيرى انسان د خيا ل له قوته محروم واى اوبې له محسوساتو ېې نور څه نه ليدلى عقول اوفکور ېوې دغوى درجوې توه
نشو رسېدلى اوپه غيم ېې ايمان نشو راوړلى .خيا ل په انساني ژوند کښې نشاط اوسرورپيداکوي او احساسات وعواطف
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روزى .هغه شى چه دانسان په نظرکښې معنوي محسنات او روحي آما ل ځلوي هغه خيا ل دى او همدغه شى لکوه يوو ه
ښکلې حوره انسان په هر حا ل کښې خوښ او خوشحاله ساتي.
دوطنخواهي احساس ،د ازاد

ارزو ،دشهرت تمنا دانسان يوه خيالي معشوقه ده او همدغه شى ېې يوې خوا او بلې

خواته بيا يي اولوى لوى کارونه پرې کوي. .همدغه انسانى تخيالت دي چه ديوه ملت خواره واره افراد راغونډوي او
اجتماعى جذبات و احساسات ژوندى کو ي ،خيا ل په شعر او ادب کښې ډېر د خل لري او شوعراءاو ادبواء د خيوا ل پوه
مرسته عواطف اومشاعر راويښوي.
چيرته چه شعر او ادب کمزورى او خياالت مړه وي هغه ملت هم مړبلل کېږي اوانسانان د مادياتو په مينه کښوې ورکېوږي
هلته په زړونو باندې مايوسي اوافسردګي غلبه پيدا کوي او دعرفاني نهمت او ارتقا مينه له مغزونه وزي.
په دغسې ځايونوکښې خلق په مساجدوکښې ناست وي سرونه ېې په زن نو ايښى وي ،خطيبان خطبې او خطابې لولي،
م ر د دوى په زړونو کښې هېڅ جذبه هېڅ جوش او حرکت نه پيداکېږي او ټول په مراقبه کښې ويده وي.
مجالس او محافل بې روحه وي ،جرايد اومطبوعات څوک نه لولي ،خلق ظاهراد په کلوو او ښوارونو کښوې اوسوي م ور پوه
زړونوکښې سره بېل او جدا وي.
د هرچا غم او خوشحالى ځانته وي ،هېڅوک له هېچا سره رابطه ا وعالقه نه لري ،همدردي اوغمشريکي له مينکوه ځوي
او يوه بېشعوره ړند ه دنيا جوړېږي.
که په شعر او ادب کښې له خيا ل او تخيل څخه کارو اخستل شي او له خيا ل نه استفاده وشوي لوه ړنودو سوترګو نوه هوم
اوښکې تو يوي اوله کاڼو نه سخت زړونه نرموي.
تاسې فرا کړئ چه په يو ځاى زورور سيالب راشي او د ډېرو خلقو کورونه خراب کوړي ،ډېور مالونوه او ډېور انسوانان لوه
ځانه سره يوسي اوښکې ونر ،ماشومان او سپين ږيري په اوبوکښې الهو کړي ،که مونږ دغه حادثه ديووه خبور اواطوالع
په صورت شايع کړو دومره تاثير به ونکړي لکه چه يو اديم دغه واقعه په يوه ډرام کښې تصوير کړي يوا يوو شواعر ورځنوې
موثر اومهويج شوعر جووړ کوړي او خيوا ل پکښوې خپلوه سواحري صورف کانودي .داوافوحه خبوره ده چوه خيوا ل پوه عواطفوو
اواحساساتوباندې حاکميت لري او تعقل محض دغومره رقت او دقوت نشوي جلبوولى.کوه انسوان يووازې دعقول پوه نغوتوه
کووارکولى نووو دسوويالب يووو مختصوور خبوور او دتلفوواتو احصووائيه کووافى وه چووه دمصوويبت ليوودونکو دپوواره د نووورو هموودردي
اودلسوزي حاصله کړي او د شعر و رومان وظيفه په ځاى کړي م ر داهېڅکله نشي چه يووه سوړه بوې روحوه معقولوه خبوره
لکه يوشعر اوادبى شاهکار چه له خيا ل اوتخيل نه پکښې کاراخستل شوى په زړونو اثرو کړى او عواطف وخوځوى.

عشق او حرص
کورپه کوراوکلي په کلي ګرزېد مه ،دهرچا به چې څه په خداى لورېدل هغه به يې زما په ځوولۍ کښوې غورځول،رنوګ
په رنګ غلې او دانې به زما په ګوډي کښې ټوليدې او په کچکو ل کښې به مې څو ډوله ټوکان جمع شووه م ور زه بوه نوه
قانع کيدم او زما سر ګرداني نه وركيدله .له يوه کلي به بل ته تلم اوله بل نه بل ته ،هېڅ نه وم خبر چې زما ليلى په کوم
کور کښې ده؟ او زه څه شى دومره اللهانده کړى يم؟.
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زه به لکه د هوا مرغه سرګردانه ګرزېدم او نه به پوهې دم چه دکوم دام او کوم ښکاري ښکاريم؟ ما ته نه وه معلومه چه دا
د حرص او لوږى سرګرداني به کله او څن ه قطع شي؟ لكه چه د هوا مرغوان پوه يووه پټى،يووه بواغ او يووه بوڼ كښوې نوه
ايسارې ږي زه هم د يوه كلي او يوه كور په خيرات نه قانع كېدم او په ډېرو ګرزيدو به نه ستړى كيدمه.
زه په دى نه پوهې دم چې د ګلزار بلبلې ولې په دانو پسې نه ځي او لكه كارغان مردارى نه لټوي.
ددې سر کشفول زما دپاره ډېرګران كار و او د دنيا په دغسې اسرارو پوهېدل هم څوه اسوانه کوار نوه دى .دعلوم او پووهې
ريباران د هرچاکورته الره نه لري او هر چا ته د معرفت له دنيا نه خبر نه راوړي.
ماته دا پته نه ل ېده چه دحرص عالج په څه شي کې ږي؟ او هغه څه چه دانسان مخه له ټولو شيانو يوه شي ته راګرزوي
څه ېې بولي ؟
زه ډېره موده دغسې سرګردانه او اللهانده در په در ،خاورې په سر وګرزېدم او خير موې غوښوته چوه نوا څاپوه موې پوه يووه
ښكلې ليلى سترګې ونښتې او د جما ل پرښتې خپله راته خير راووړ.
زه اوس د بل چا سره خبرې نه كوم او بل څو نه وينم يوازې له خپلې محبوبې سره راز و نياز لرم او وايم :څه ښوه ورځ
وه ،څه ښه ساعت و چه د كور مزدوره له كاله وتلې وه او تا پخپله له دروازې نه سر راشكاره كړ.
تا ماته وكتل او ما تا ته،پدې كتلو كښې نه پوهېږم څه اثر موجود و،چه زه ېې له نورو كورونو راستون كړم او يوازې سوتا
د در ملنوګ شوووم .توا مووا توه پووه اصول كښووې د عشوق او محبووت خيور راووړ او زمووا لووږه دې بيخووي وركوه كووړه .زموا د حوورص
كجكول دې مات كړ او د خورا و څكا فكر دې رانه ويووړ .زه اوس د بلبلو د ژوند په راز پوه شوم ،ما ته اوس دا علم
بې صوته او بې الفاظو حاصل شو چه د حرص عالج بې له عشقه په بل شى نه كېږي.
هر عشق چه وي او هره ليلى چه چا ته ځان ښكاره كړي ،د جما ل پرښته وي كه د علم و معنى محبوبه له انسوان نوه بول
شى جوړوي او له ذلت او حقوارت نوه ېوې خالصووي .د دنيوا حورص او سورګرداني د عشوق لوه بركتوه كمېوږي او كارغوان و
بلبلې همدغومره فرق لري .هغه ملن ان چه په دغو كوڅو كښې څو په ديدار او څو په دنيا پسې ګورزي پوه ظواهره يوو
شان معلومېږي م ر په حقيقت كښې يو راز نه دي.
هغه څو چه بې له يوه ټو ډوډ

او غوړ هډوكى بل مطلم نه لري هغه ته ستا درګاه او نورې درګاه څه فرق نوه لوري

م ر چا چه په تا پورې زړه تړلى او ستا ديدار غواړي هغه يوازې ستا د كور طواف كوي او ستا د دېوا ل سيورى د هماى
له سيوري نه ښه ګڼي.
ستا د ښايست په ګلزار باندې يوازې بلبل و زړه بايللي دي او بس .دا نور ټول هغه هوائي مرغان دي چه د خوږو ميووو د
پاره ځي او راځي او هره ورځ شل او سل باغونه لټوي.
اى ګرانې مېنې! اى ښكليه هيواده! اى د ښكال او نازو نعمت مېرمنې! هغه څو چه تا نوه وينوي او سوتا عشوق ېوې پوه زړه
كښې نه دى پيدا شوى هغه ستا د د رګاه خاورو ته په قدر نه ګوري ،ستا د بهار ارزو نه لري ستا په ګلونو لكه بورا او بلبول
نه ټپرې ږي ،ستا د جړوبيو او آبشارونو ،ستا د ښايسوته غرونوو او ګڼوو ځن لونوو د ښايسوت احسواس نشوي كوولى سوتا زركوو او
هوسيو ته په مينه او محبت نه ګوري ،ستا له ګلونو ډكه ځولۍ پرې اغېزه نه كوي ،ستا ډ سويندونه او شونې درې ورتوه
هېڅ معلومېږي.
ګرانه وطنه! تر څو چه د خلقو په نظر كښې ستا د حسن او جما ل شعور او احساس پيدا نشوي او بوې لوه غووړې او خووږې
مړ

نور ځه ونه پې ژني تر هغه وخته چه انسانان يو معنوي او نظري ذوق او شعور پيدا نكړي ستا محبت د دوى په زړونو

كښې ځاى نه نيسي.
دغه ډوډ

غړپ عالم چه بې له نس مړولو بله سودا نلري او د عشق و مينې له جهانه نا خبره دى ستا مينې او محبت توه

نشي رسيدلى .دوى له تا نه ډېرې ګټې وكړې م ر ستا عشق ېې په زړه كښې پيدا نشو دوى لكوه ليووان سوتا پوه رموو كښوې
ګډ شوه او ډېرې غوښې ېې و خوړې م ر ستا نشوه.
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په رښتيا چه عشق او مينه د ګټې او فايدې په رڼا كښې نه موندل كېږي او له دغه الرې څو د عشق مقام ته نه رسېږي.
هو! عشق د نفع او فايدې جغ ته سر نه ټيټوي بلكه شروع ېې په دغه قربانۍ باندې كېږي.
عشق د سوداګر

متاع نه ده او خيټور پرې نشي پوهېدلى  .د عشق درس بايد لوه بلبول او بوورا څخوه واخسوتل شوي او د

شعر و ادب په نغمو كښې د وطن او هيواد عشق و مومو.
دا سندرې د وطن شاعران وائي او شعر و ادب دا كولى شي چه مونږ له دغه عشق سره اشنا كاندي.

دمشرانو عشق
څوک چه لوى شي او دمشرتوب لوړې درجې ته ورسېږي هغه بيا په دغسوې ډيووو چوه پوه يووه کورکښوې بلېوږي ځوان نوه
سېزى او نه لکه هلکان په کوم سپين مخ يا ماللو سترګو خپل زړه بايلي.
هغه هېڅکله ددنيا په سرو او سپنو داسې نه مين کې ږي لکه په ما ل مين سوداګر چه شپه او ورځ ددنياپوه غوم کښوې ورک
وي او بل هېڅ شي ته ېوې پوام نوه وي ،موا ل ال څوه چوه د خپول ځوان ،خپلوو لوڼوو او ځوامنو ،د خپول ټبوراو كهوول مېنوه
اودوستى هم پرې دومره غلبه نه کوي چه نور هر څه هېرکړي اويوازې خپل غم وژاړي.
مشران او لوى خلق دغه ټو ل محبتونه چه واړه خلق ېې لري په يوه عشق قربانوي چه هغه دملت او هېوا د عشق دى.
د همدغه عشق په اثر د ملتو مشران دمشرتوب حق پيداکوي او دبابا توب مقام او منزلت مومي.
څن ه چه يو طفل اوکوچنى دډېرى ناپوهۍ په وخت کښې خپل پالر پيژني اوپه غېږ کښې ځان ورغورځوى ملتونوه هوم
که هرڅومره بې تعلميه وي دخپلو خوا خوږو مشرانو تيمز کولى شي او د دوى په ځولۍ کښې ځان اچوى ،خپول ټوول
مقدرات دوى ته سپاري او په دوى اعتماد کوي.
دعشق په جاذبه کښې دغه قوت موجوددى چه احمد شاه غوندې د پنکه ويشت کوالو ځلموى دټولوو پښوتنو بابوا کوړى او
دډيلى په تخت ې ې کښېنوي .دپښتو نخوا اوپښتنو عشق احمدشاه بابا ته لويه شهنشاهي ورکوړه او ډېورو سوپين ږيورو دده
بابا توب ومانه ځکه چه دى رښتيانى مشر و او هغه عشق چه په مشرانو کښې پيداکېږي په ده کښې موجود و.
ده په دروغو خپل وطن او هېواد ته دانه دى ويلى:

سوووووووووووووووووووتا دعشوووووووووووووووووووق لوووووووووووووووووووه وينوووووووووووووووووووو ډک شووووووووووووووووووووه ځي رونوووووووووووووووووووه
سوووووووووووووووووووتا پوووووووووووووووووووه الره کښوووووووووووووووووووې بوووووووووووووووووووايلي ځلموووووووووووووووووووي سووووووووووووووووووورونه
تاتوووووووووووووووووووووه راشووووووووووووووووووووومه زړګوووووووووووووووووووووى زموووووووووووووووووووووا فوووووووووووووووووووووارغ شوووووووووووووووووووووي
بوووووووووووووووووووووووې لوووووووووووووووووووووووه توووووووووووووووووووووووامې اندې ښووووووووووووووووووووووونې د زړه مارونوووووووووووووووووووووووه
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دډيلوووووووووووووووووووووي تخوووووووووووووووووووووت هې روموووووووووووووووووووووه چوووووووووووووووووووووه رايوووووووووووووووووووووادکړم
زموووووووووووووووووووووووا دښوووووووووووووووووووووووکلى پښوووووووووووووووووووووووتو نخووووووووووووووووووووووووا دغروسووووووووووووووووووووووورونه
کووووووووووووووه تمامووووووووووووووه دنيووووووووووووووا يووووووووووووووو خوووووووووووووووا تووووووووووووووه بوووووووووووووول خووووووووووووووواېې
زمووووووووووووووووووا خوووووووووووووووووووښ دى سووووووووووووووووووتا خووووووووووووووووووالي تووووووووووووووووووو ډګرونووووووووووووووووووه
احموووووووووووووووود شوووووووووووووووواه بووووووووووووووووه دغووووووووووووووووه سووووووووووووووووتاقدر هې رنووووووووووووووووه کووووووووووووووووا
کووووووووووووووووووووووووه ونيسووووووووووووووووووووووووي دتمووووووووووووووووووووووووام جهووووووووووووووووووووووووان ملکونووووووووووووووووووووووووه

څووک چوه معنوووى رشوداو بلوووغ توه ورسوېږي او دمشورتوب درجووه وموومي هغووه لوه وطوون او هيوواد سووره همدغسوې عشووق
پيداکوي او وطن ته دعشق په نظرګوري ،هغه بيا دغرو په څوکوو ،دصوحرا پوه لمنوو ،دوطون پوه کواڼو او بوټوو کښوې يووه
داسې تجلى اورڼا ويني چه هر څوک ېې نشي ليداى او هر چا ته ځان نه ښئي.
څن ووه چووه يوښوواپيرک ځالنووده لمرنشو ي ليووداى ،يوکوووچنى دځلميتوووب احسوواس نشووى کووړاى ،ددغووو ټيټووو ډيووو و پتن ووان
دستورو ډيوو ته نه رسېږي ،دغه عالى عشق ته هم هرڅوک نه رسېږي اونشي رسيدلى.
داعشق دمشرانو او لويو خلقو په برخه دى اوبېل کيف لري.
ددې عشق نښې او عالمې بل راز دي او ځانته شواهد لري .تاسې دغه عشق او د حسن و جما ل عشق سره بيول کوړئ او
هغه منظره چه دمجنون او ليلى په عشق کښې ېې وينئ له سترګو لرى کړئ.
دا هغه راز مينه ده چه دپالر او ځوى دمرشد او مرېد دشواګرد او اسوتاذ تورمينځ وي اوبوې لوه غمخوور

او خيور خوواهۍ

نورمظاهر نه لرى.
په دې عشق کښې نازو نياز ،بى پروايي او تغافل نه ځوائې ږي اونوه پوه کښوې رقيوم او ريبوار شوته .لوه دې عشوق سوره رحوم
وعاطفه ،ثبات او متانت همدردى او ايثار مل رى وى او له هر راز تهمتونو ېې لمن پاکه ده.
دلته لېونتوب اوله خپله پرديو بېلېده نشته او نه پکښې دمعشوقو له السه شکايت او له رقيبانو سره حسد ليدل کېږي.
له دې عشق سره دپيسومينه او دمادياتو محبت نه يو ځاى کې ږي .هغه څوک چه پوه پيسوو موين وي او پيسوې ټولووي هغوه
هې څکله يوقام په ځان باندې نشۍ راټولولى .هغه کسان چه قومونه پرې غونډېږي هغه پيسې نه غونډوي او دغه مينه لوه
زړه څخه باسي.
کوم اشخاص چه قصې ګټي هغه پيسې نه ګټي اوپه بت شکنۍ افتخار کوى.
داکيداى شي چه قلندران او درويشان دملت مشران شي او خلق ېې په مشرتوب ومني م رد پيسو مينوان او سوود خوواره
يا بډې خواره هې څکله دمشرتوب لوړه درجه نه مومي اونه دمشرانو عشق پيداکولى شي.
اى هغو کسانو چه دمشرتوب آرزو لرئ او لويوالى غواړئ!.
راشئ! چه د خود خواهۍ او ټيټو مينو مراندې او تنابونه پرې كړواو د لمر و سپوږمۍ په خوا كښې خپلې خيمې ودروو.
راشئ! چه له دې کوچنيو ځالو والوزو او لوړپروازونه وکړو.
راشئ! چه يوملى او وطنى شعور پيداکړو او دوطن غرو او رغو ،کاڼو اوبوټو ته په مينه اومحبت وګورو.
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که دغه شعور او دغه احساس ژوندى شو بيا به هر يو بل ته محبوب معلومېږي او هېڅوک به هېچا ته په نفرت نه ګوري.
يو بډاى بوه دخوارانوو دلودارى کووي ،يوعوالم بوه ناپوهانوتوه سومه الره ښوئي ،يوو طبيوم بوه د رنکورانوو پوه عوالج پسوې
ګرزي ،يو قوى به دفعيف پېټى په اوږو واخلى او ټو ل به يو له بله ځارېږي.
راشئ! چه همدغسې وکړو او ددې په ځاى چه يتيمان وژړوو د يتيمانو اوښکې پاکې کړو او د دردمنو له حاله ځوان خبور
کړو.

يوازېتوب
هغه خواږه مل ري څه شوه چه ټوله ورځ به مې ورسره لوبې کولې اويو ساعت به هم نه بېلېدو.
هغه کاڼې به اوس چې رته وي چه دشپې به مى هم په جم کښې ساتل او يوه شېبه به مې له ځانه نه بېلول.
هغه ونې به اوس څن ه وي چه مونږ په کښې ټالونه اچو ل اوله مل رو سره به مو يو ځاى ځن ل.
داشيان اوس يو هم نشته او زه بېخي يوازې يم.
هغه خاورې چه مابه په کوڅوکښې ورسره لوبې کولى باد ويوړې اوزما خوشحالى هم ورسره الړه.
هغه دګاټو او لوبو ميدان به هم وران شوى وي ،د ګودر غاړه به هغسې نه وي د خيزونو ځاى به هم بل راز وي.
دا څه وشوه؟ او څه راپېښ شوه چه زه ېې له دې ټولو بيل کړم او بېخي يوازې شوم.
زه خو به يوساعت له خپلو مل رو نه بېلېدم او بې له هغوى مې ساعت نه تېرېده اوس ولې يوومل رى نوه لورم او چوا توه نوه
نزدې کېږم.
هغه بله ورځ چه زما يو پخوانى مل رى دلته راغلى و ،ما ورسره هغسې دمېنې مرکه ونکړه او بل راز راته ښکارېده ،هغوه
به څومره خپه شوى وي اوپه زړه کښې به ېوې څوه تېرشووى وي ،هغوه بوه وايوي ده اوس خپلوه جاموه بدلوه کوړه او خپول
پخوانى اشنايان ېې پرېښودل.
ماته خودى زښت ډې رګران و ،اوله هرچانه به مې ښه ګاڼه ،ده هېڅکله داګمان نه کاوه چه زه به له ده سره دغسوې بوې
پروايي کوم او دده مينه اومحبت به هېروم.
ماهم دغه تصور هېڅکله نه کاوه چه زه او دى به دومره پردى کېږو او زړه مل رتيا به پرېږدو.
نه پوهې ږم زما او دده ترمينځ چاتورې کټوې وګرزولې او زمونږ زړونه ېې يوله بله تور کړه.
دى خو زما ډېر خوږ مل رى و ،ما ولې دده قدر ونکړ ولې مې ده ته په مينه او محبت ونه کتول؟ کوالي ېوې زاړه و او څوه
ېې نه درلوده که دناپوهۍ په وجه راته بل راز ښکاره شو؟
زه اوس دعزت اواعتبار خاوند يم او دى ال چانه دى پېژندلى ،که کوم بل علت اوسبم موجوود دى چوه زه او دى ېوې
په زړونوکښې لرې کړو او پخوانۍ رابطه ېې قطع کړه.
ښايي چه دغه خبرې ټولې رښتيا وي ،ماډېره موده څه توراو سپين ولوستل اودى په هماغه پخووانى حوا ل پاتوه دى زه
اوس له کتابونو اواخبارونوسره اشناشوم او دى يوه چټوۍ نشوي لوسوتلى ،زه پوه يووه مواڼۍ کښوې دماموريوت پوه چووکۍ
ناست يم او دى پخپل کور کښې پوزى نه لري ،زما خلق قدر کوي او دده سالم هم نه اخلي م ر دا نوو ولوې زموا اودده
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د بېلتون سبم کېږي ولې زموا او دده مل رتيوا قطوع کووي .کوه يوو تون څوه نوه لوري اوغريوم وي هغوه سوره بوه سوړى خپلوه
اشنايي قطع کوي او که به مرسته او کوم

ورسره کوي.

که دسړى يومل رى ناپوه وي او په څه نه پوهېږي هغه به پوه کوي او که به ېې له خپل مجلسه شړي.
هغه انسان چې دپوهې اولياقت دعوه کوي او ځان دپوهانو دډلې ګڼي څن ه دا قبلولى شي چه د خپل هېواد خواران
اوغريبان له خپلې مينې او محبتوه محوروم کوړي اوعلوم وپوهوه دبېلتوون اولرېووالى موجوم وګڼوي .داعوادات خوو لوه يووه
ښاغلى انسان سره نه ښائي.
علم او پوهوه بايود يوسوړى لوه نورونوه بېول اولورې نکوړي او نوه د دنيوا عوزت او اعتبوار يوو انسوان لوه خوارانوو او غريبوانو نوه
وشکوي.
هغه علم چه دکوډو په شان دوه خواږه مل ري بېلوي او دغرور موجم ګرزي له ناپوهۍ نه ېوې زيوان او فورر ډېوردى او
هغه سواد چه سړى له محيک اواجتماع نه لرې کوي اوله نورونه دسړى زړه توروي په حقيقوت کښوې همدغوه تووره کټوو
ده او ماتول ېې پکار دى.
که څوک غواړي چه په اجتماع کښې ژوند وکړي او له محيک نه استفاده وکړي ،دعلم او لياقت غورور دې لوه ځانوه لورې
کړي ،خپله هوښيارى او دبل ناپوهۍ دې حايل نه ګڼي ،سړيتوب اوانسانيت دې نه هېروي ،اجتمواعي موېالن دې نوه
بايلي ،خوار وغريم ته دې په خوارو سترګو نه ګوري ،له مل رو دې په هېڅ وخت او هېڅ حا ل کښې نوه بېلېوږي ،بلکوه
رادې شي او له جماعت سره دې خپل غم شري

کوړي او خپلوه خوشوحالى دې هوم دنوور پوه خوشوحالى کښوې ولټووي

خپل زړه اوفکر دې له نورونه نه بېلوي ،يوځاى دې ورسره خاندي او يوځاى دې ورسوره ژاړي ،ددوى پوه خوښوه دې
کارکوي چه دده په خوښه کاروشي.
خوشحالى او کاميابى همدلته ده او په يوازې توب کښې نشته ،هرڅوک چه له نورونوه پوردى او لورې شوو هغوه هېڅکلوه
نشي خوشحاليدلى اوپه يوه پټ اورسوزي.
د ( من شذ شذ فى النار ) همدغه معنى ده او ددنيا دوزر همدغه يوازېتوب دى.

زه او ته
مونږ باېد دلته داسې اورونه بل نکړو چه کلى او ښارونه وسېزي او په لوګى ېې د بصيرت سترګې ړندې شي ځکوه چوه دا
اور د حسد اور او دشيطان له کوره دى.
مونږ به خپلې ډيوې له هغه اوره ل وو چه په کوه طور کښې ېې ځان ښکاره کړى او د زړونوو او دمواغونو خوونې روښوانه
کوي.
د حمرت ابراهيم (ع) پيروان بايود پخپول عمول او يقوين سوور اور ځانتوه ګلوزار کوړي او پخپول الس د عوالم دسوېزلو لپواره
دوزخونه جوړنه کړي.
هرچا چه په پخپل زړه کښې د حسداور مړکړ ددوزر اورېې نشي سېزلى اوپه سرولمبو کښې سالمت پاته کېږي.
هغه څوک چوه لوه يووه جماعوت او جمعيوت نوه پوه نفورت او عنواد وزي هغوه هروخوت پوه سوره اور کښوې سووزي او تول پوه
اورکښې وي.
ته په دې پوه شه چه زما اوستا بېلتون لويه ګناه ده.
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که دوه مين سره بيل شي پروا نشته ځکه چه عشق او محبت ېې نور هم زياتېږي او دوصا ل ارزو قووي کېوږي م ور د دوه
وروڼو بېلتون او هغه بېلتون چه دبغض و حسد په سبم پيداشي عالمونه تباه کوي او ملتونه برباد وي.
زما او ستا نزدې کېدل ،يوکېدل ،پخال کېدل ،مل رى کېدل ډېرلوى اجر لري.
زه اوته دوصل لپاره يو ځکه چه فصل اوبېلول دشيطان کار دى.
زه او ته به سره نزدې کې ږو او ژرژر به قدمونه اخلو چه دغه فاصله دلوى خوداى پوه فمول اومرحموت لوه مينکوه واخسوتل
شي.
زه اوته که هر څومره نزدې شو هماغو مره خداى ته هم نزدې کې ږو ځکه چه ارومرو به په نفس اوشيطان پښې ږدو او له
نفسي اوشخصي اغرافو به تېرې ږو .زه اوته به ځانته نه ګورو دملت اومملکت خيرو سعادت ته به ګورو.
مونږ بايد ملي او اجتماعي ګټې په نظرکښې ونيسو او له لوړافق څخه نظروکړو  .زه به ديو کېدو اونزدې کېدو لپاره خپول
هرڅه له تا قربان کړم م ر ته هرڅه له ځانه مه قربانو ه او عمومي مصلحت په نظرکښې نيسه!.

سترګې مه پټوئ!
ښه وګورئ! سترګې مه پټوئ! خداى ته ورتګ دى د قيامت ورځ راتلونکى ده ،سترګې پټول ،حوق نوه ويول ،د حوق پوه
ځاى کښې چوپ کښېناستل ډېره لويه او عظيمه ګناه ده.
وګورئ! اوپه ځيرځير وګورئ ،که ستاسې سترګې خالصې شوې که تاسې هرڅه وليداى شوه ،که ستاسې بينايي معلوموه
شوه ډېره لويه اوستره ګټه به وکړئ.
ستاسې ډېرې بدبختۍ په سترګو غړولو ،ليدلو او کتلو ورکېږي.
تاسې دستر ګو په حکمت ښه نه ياست پوه شوي او پوره کار مو له خپلو سترګو نه دى اخستى.
هغه کسان چه ګوري اوويني غله ورځنې څه نشي پټولى اوغد

پرې نه لوېږي.

تاسې خپلې سوترګې غوړوئ او ګوورئ څوه نوه وينوئ او څوه نشوئ ليوداى ،تاسوې بوه واياسوت چوه موونږ شوپه او ورځ پېژنوو،
توراوسپين بېلوو ،د انسان اوحيوان فرق کولى شو ،که مونږ څه نه ليدلى هرګوره به د چاله موټر الندې شوى وو يابه پوه
کندو او کپرو کښې لوېدلى وو،په سم سرک به نه وو روان اوبې الرې به تللو.
زه وايم چه اوس هم ډېر خلق بې الرې روان دي اوسمه الر ېې پرې ايښى ده ،ډېر خلق له ګړن و نوو لوېودلي دي م ور
ځانته نه دي ملتفت .دغه شان ليدل اوکتل چه مونږ کولى شو حيوانات ېې هم کولى شي او دموټرو له مخې اوښان هم
ځانونه په څن وي ،واښه اواوبه ويني ،له پاڼو نو او کمرو ځان نه غورځوي او له حسي خطراتو نه ډډه کوي.
دانسان لېده او کاته بايدله حيوان نه ډېر فرق ولري ،د بنيادم نظربايد دومره سطحي او سرسري نه وي.
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راځئ ! چه مونږ اوتاسې د خپل نظر امتحان ورکړو چه مونږ څه ليدلى شوکه نه؟ مقصد موې دا نوه دى چوه د اولوې شوپې
مياشت په مازدي ر ياغرمه کښې ګورو ،يا به څوکروه لورى يوشوى معلومووو چوه انسوان دى کوه حيووان ،نوردى کوه ښوکه؟
سپوردى که پلى؟ زما مطلم بل شان امتحان دى اوبل راز سترګې مې په کار دي.
هو! زه هغه سترګې غواړم چه غدر ،خيانت ،ريا ،ټ ي ،ظلم اوتلبيس بلکه ابلويس ورنوه ډډه کووي او دغوه شويان ليودلى
شي.
زه وايم دغه خلق چه تاسې په الرو او کوڅوکښې ،په بازارونو او مساجدو کښې ،يا په دوايورو او وزارتوکښوې پوه کراتوو او
مراتو ليدلى اوکتلى دى ايا تاسې دوى په رښتيا ليدلى اوکه اشتباه موکړېده.
زه ګمان کوم چه ډېرو خلقو ډېر خلق نه دى ليدلى او ورسره اشنايان شوي دي.
دغه سترګې چه له مونږ سره شته له کاره وتلي دي او څوه نوه وينوي ،دغوه شوان سوترګې د هووا لوه مرغوانو او دځمکوې لوه
ځناورو او حيواناتو سره هم شته.
هغه سترګې چه له رن و نو اواجسامو نه ماورىٰ نورشيان ليدلى شي هغه زمونږ په کوراو کلى کښې له چا سره نشته او مونږ
په رښتيا څه نه وينو .ما ته دا سودا په ټين ه پيدا شوې او زړه ته موې داخبوره لوېودلى ده چوه موونږ څوه نشووليدلى کوه زه
غلک شوى يم زما سودا وباسئ اوما پوه کړئ.
ماخو د مخه وويل چه زه له تاسې نوه پوه رڼوا ورځ دسوتورو ليودل نوه غوواړم ،زه وايوم دغوه کسوان چوه تاسوې ېوې هوره ورځ
خبرې کوئ او ورسره مخامخ کېږئ يا په مووټر اوب يوو کښوې سوتاله مخوه تېرېوږي تاسوې ېوې پېژنوئ چوه دا څووک دي او
څن ه خلق دي؟
هغه چه په ښوښو ماڼيو کښې اوسي ،په اعلىٰ موټرو کښې سپرې ږي نفيس لباسونه اغوندي ،اوښه ښوه خوراکونوه خووري
ايا په دوئ کښې خاينين ،غداران ،ظالمان اومنافقان نشته؟
دوى ټول کاري ر اليق اوصحيح اشخاص دي؟ دوى دغه جايدادونه او دا دومره ډېرې پيسې په مشروع ډول پوه کوار او
لياقت پيداکړي دي؟
دغووه نووور چووه ډوډ

نووه مووومي ،دناسووتې ځوواى نووه لووري ،پووه توون لغووړ او پووه خيټووه وږي دي پووه دوى کښووې دوطوون صووادق

خدمت اران ،پاک نفسه زحمت کشه او اليق اشخاص بيخي نشوته؟ دوى ټوول لوه څرموې بېکواره او غيور مسوتحق اشوخاص
دي؟
تاسووې ښووه وګووورئ! او ډې ور غووور وکووړئ ک و ه دلتووه خاينووانو ،غوودارانو او ظالمووانو پووه ظلمووو نووو ،رشوووتونو او خيووانتونو عووالى
قصرونه ،نفيس موټرونه ،پاخه جايدادونه اولوړ مقامونه پيداکړى وي او ډېر ښه خلق اوصالح اشخاص چه لوس شول کالوه
ېې دوطن خدمت په صداقت اوپاک نفسۍ کړى وي هغه نن خوارو زار ،بې کوره او بوې اوره ګورزي او هوېڅ نوه لور ي
نوتاسې يقين وکړئ چه مونږ ړانده يواو څه نه وينو.
که چېرې دړندو بازار نه واى او خلقو ښه اوبد ليدلى هېڅکله به دغسې نه کيدل اونه به و شوى.
که زمونږ په سترګو پردې نه واى د رشوت خوروپه کورکښې به داښا يسته پوردې نوه ځړېودلى او دقصوور خاونودان بوه پوه
قصرونو او ماڼيو کښې نه اوسېدل.
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دزمانې تغير
که تاسې هېر زړى نه ياست اوسترګې نه پټوئ نو په دغو لږو کلونو کښې په عالم کښې ډېرلووى تغيور پوېښ شووى او زمانوه
بېخي بل راز شوى ده م ر دا تغير محسوس نه دى معقول دى او دعقل خاوندان پرې ډېرښه پوهېدلى شي.
دانسان وجودک ه څه هم په هماغه پخوانى حا ل دى ،هماغه دوه سترګې دوه غوږونه او دوه پښې لري م ر هغه څه چه
نن ليدلى شي پخواېې نشوو ليودلى ،هغوه څوه چوه نون ېوې اوري پخووا ېوې نشوو اورېودلى ،ترهغوه ځايوه چوه نون رسوېږي
پخوانشو رسيدلى ،په هغه شي چه نن پوهېږي پخوا نه پوهېده  ،هغه څه چه نن ويلى شي پخوا ېې نشو ويلى.
څوکاله پخوا زمونږ نوکرانو او مزدورانو زمونږ له جلم الندې منډې وهلې م رنن راسوره پوه مووټر کښوې يوو ځواى سوپاره
دي او هغومره فرق نه لرو.
يووخت و ،چه مونږ بد بدکارونه ښه ګڼل او ستايل مو ،بيا يو وخت راغى چه په دغوو سوتاينو شورميدو او چووپ شووو م ور
اوس بدو ته بد او ښو ته ښه ويلى شو.
زه چه نن خپل ځانته ګورم او دخپل شعوراو ادراک تفاوت سنجوم پوهېږم چه په دنياکښې ډېرلوى تغيور اولووى تحوو ل
پېښ شوى او زمونږ په هيوادکښې ېې هم ډېر تاثير کړى دى.
يو وخت وچه مابه هغه څوک ښه ګاڼه چه چاته به ېې زيان او فرر نه رسيده م ر څه موده وروسته په دغومره ښه توب نه
قانع کېدم او له ښو خلقو نه مې ښې ښې ارزوګانې هوم غوښوتلې ،مابوه ويول ښوه سوړى هماغوه دى چوه پوه زړه کښوې ېوې
دوطن اوملت دپاره ښې ارزوګانې اوښه نيتونه موجودوي ،م رنن په دې هم نه يم قانع او هغه څوک ښه بولم چوه ښوه
ښه کارونه کوي او دايثار اوفداکار

په ميدان کښې داخل وي.

دايوازې زما حا ل نه دى نورهم ډې رمل ري شته چه بې عمله ايمان کافي نه ګڼي او تشو ارزوګانو ته په څه قيمت نه دي
قايل.
که څوک نن له مونږ نه ستاينه او محبوبيت غواړي او ارزولري چه مونږ ورته ښه ووايو اوښوه ېوې وګڼوو هغوه دې پوه دې
پوه شي چه تو لستوڼى اوبوې السوه لسوتوڼى موونږ نوه خوښووو بلکوه کاراوعمول توه ګوورو او دهرچوا جود وجهود ،قربوانى
اوفووداکارى پووه نظرکښووې نيسووو .مووونږ اوس لووه پخوانووه زيووات هوښيارشوووي يووو او سووادګان نووه يووو ،مووونږ خلووق پېژنووو اوپووه
زړونوکښې ډېرښه پوهېږو.
مونږ رښتيا ويلى شو ،زمونږ په زړو نوکښې بې دخداى له وېورې بلوه وېو ره نشوته ،موونږ حقوايق څرګنودو او حوق وايوو م ور
ددې کاره دپاره په يوه ترتيم قايل يو او هغو مره څه وايو چه خلق پرې پوه کولى شو.
مونږ د ځان او دبل د پوهولو او ويښولو ټين ه اراده لرو او داکار هېڅکله نه پرېوږدو ،موونږ غوواړو چوه اعموالو او افکارونوه
دلوى خداى په توفيق خيرې او ناولتيا ګانې ورکې کړو او دفرورت په وخت کښې ډېرې ناپاکه جامې په تېږو وټکوو او
په څو باړو ېې ووهو.
مونږ ځينې لوړکسان وينو چه اخالق ېې ډېر ټيټ دى،په بدو او ناوړه اعمالو نه شرمېږي ،دفسوق پوه شوهرت پوروا نلوري،
خيانت ورته بدنه معلومېږي ،په پردى نواموس ډېو ر زړور ورځوي ،پوه رشووتونو قصورونه اومواڼۍ ابوادوي اوپوه ډېورو هسوکو
ځايونوکښې ناست دي.
مونږ غواړو چه دوى خپل ځانونه اصالح کړي او په رښتيا توبې وباسي ،خپل خداى ته رجوع وکړي او په نيکوو اعموالو
خپل سئيات ووينکي اوپخوانى عادتونه پرېږدي.
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ددى زمانې همدغه تقافا ده او دزمانې تغير له دوى څخه دغه نفسي تغير غواړي .کوه دوى غوواړي چوه زمانوه ېوې رسووا
نکړي اوڅوک ېې سترګو ته خلى ورنوړي بايد خپل ځانونه اصالح کړي او پوه شي چه زمانه بل راز شوه اوبل راز خلق
غواړي.

برابرنه دى
صحراته والړم هcڅ کاڼى له بل سره برابر نه و ،غرونو ته وختلم ځينوې جوګ اوځينوې ټيوټ و ،پوه بواغونو وګرزېودم دټولوو
بوټو وده او لوړتيا يوراز نه وه ،ددرياب کبان مې وليدل يوله بله په تو ل کښوې برابور نوه ختول ،د هوامرغوان هوم ځينوې
غټ او ځينې واړه و ،ښارونه مې وکتل د ځينو کورو ديوالونه ا وچوت و اود ځينوو نوه و ،کورونوو توه ننووتم ،ځينوې غوولى
لوى و ،ځينوې واړه ،پوه دوايروکښوې وګرزېودم ټوو ل ميزونوه او ټوولې چووکۍ يوشوان نوه وې ،کتوا بخوانې موې وکتلوې د
درستو کتابو قطع اوحجم برابرنه و ،هيوادونه مې وليدل ځينې تاوده و ،ځينې ساړه ،انسانان مې وکتل څوک جوړو او
څوک ناجوړه ،څوک ړانده و او څوک بينا.
د لوى خداى کتاب مې بېرته کړ دا خبرې مې پکښې وليدې:
اياپوه او ناپوه برابر دي؟ د ړانده او بينا ترمينځ څه فرق نشته؟ ددوزر اوجنت خاوندان څه توپيرنه لري؟ نوراو ظلموت
يو راز دي؟ په دې پوښتنو راويښ شوم او په عالم کښې مې بياسترګې وغړولى .هغه فرقونه چه په نورو انواعوو او اجناسوو
کښې و ،په انسانانو کښې يو په سله زيات معلومېده.
هغه ښاپيريان او ديوان چه خلقو له کوه قاف نه هغه خوا لټو ل ما په دوى کښې وليدل ،د پرښوتو اولعينوانو پوه معنوى پووه
شوم ،قصابان او شپانه مې وپېژندل ،دعدل او ظلم ،علم او جهل ،خيراوشر ،سعادت او شقاوت فرقونه راته وافح شوه.
پدې ښه وپوهېدم چه :
جوووووووووووووووودانې قووووووووووووووودريولعل پوووووووووووووووه کښوووووووووووووووې مونوووووووووووووووده شوووووووووووووووي
نووووووووووووووووووووووووور جهووووووووووووووووووووووووان واړه د توروکوووووووووووووووووووووووواڼو غووووووووووووووووووووووووردى
ماته دامعلومه شوه چه دډې رو لويو ملتو او لويو ټولنوقدر اوقيمت په يو څوتنو پورې تړلى وي چوه کوه هغوه ورځنوې ليورې
شي هېڅ ورته نه پاته کې ږي .او دمتمدنو اقوامو فرق له وحشيانو نه په يو څو تنوباندې کېږي.
لکه چه دانسان په جسم کښې مخ ،سترګې ،پوزه چه په وجودکښې ډېره محدوده او لږه حصه ده ،يو انسان له بل ځنوې
بېلوي دغسې ملتونه اوټولنې هم د يو څو محدودو اشخاصو په وجود امتياز پيداکوى او بېلېږي.
په هرمملکت کښې يوو څوتنوه محودود اشوخاص وي چوه دهغوه مملکوت سوترګې اوپووزه ګڼول کېوږي او ديووه هېوواد نووم
اونشان لوړوي.
لکه چه يوانسان پخپل ټو ل وجودکښي دوه سترګې لري چه د هغو په بينايي دجهان لوړې ژورې ويني اوسومه الرپېژنوي
يوه جامعه هم څوتنه لري چه د هغوى په بينايي اوبصيرت يوې خوا او بلې خواته حرکت کووى او دملوت سوترګې ګڼول
کېږي.
25

Downloaded from: ketabton.com

د همدې المله ښه اوبد ددوى په سترګو ليدل کېږي،د فکر کولو او خيروشر سنجولو اميد دوى ته کېږي ،دهيواد ترقوي
او لوړتيا د دوى دسعي اوعمل محصول باله شي اوهرڅه په دوى پورې مربوط او موقوف وي .کله چه په توره شپه کښې
يوټول ۍ خلق چې رته روان وي نو ډيوه اوچراغ له يوه يادوه تنوسره وي او نورټول دهغوى په رڼا کښې روان وي اوالره
ګوري .که دغه درڼا خاوندان له دوى نه بېل شي ټول په تورتم کښې پاته کېږي او بياڅوک کنودې کپورې نشوي ليوداى،
دعقل اوفکر رڼا هم له محدودو اشخاصو سره وي م ر فايده ېې عامه وي اوهر چاته الره ښئى.
يوملت بايد درڼا د خاوندانو قدروكړي او پدې پوه شي چه بې لوه دوى نوه پوه ټولوو بانودې توورتم او تيواره راځوي اوالره
ورکېږي.
هغه مشعل چه مونږ ته دالرې ټيټ وپاس راښئى او زمونږ مخه رڼواکوي ددوى پوه الس کښوې دى او دوى پيوداکړى ،کوه
دوى نه و رڼا نشته اوپه هرقدم کښې دلويدلواو پريو تلو خطرات موجود دى.

داسالم درد منو!
عابده! هغه څه چه ته ېې په ډېرو وظايفو او نوافلوکښې لټوې دخداى دمخلوق په خدمت کښې ډېر ښه موندل کېږي.
زاهده! څه شى چه ته ېې د ځان په وږى کولو اونفلي روژو ني ولوکښې غواړې دمسواکينو اوفقيرانوو پوه مړولوو هوم الس توه
درځي.
عارفه! چوپ کښېناستل او د خداى په فکر او ذکر مشغولېدل عبادت دى م ر زورورو ته حق ويل او حق بيانول ډېرلووى
اوستر عبادت دى.
مسلمانه! دقران تالوت ثواب لري م ر په قران باندې عمول کوول فورا دى .اى دتقووى او ريافوت خاونودانو تاسوې لوه
خپلو کوټنيو سرونه راوباسئ له دې سپينو څادرونو مخونه راښکاره کړئ او په عالم کښوې سوترګې وغوړوئ چوه دخوداى
دمخلوق څه حا ل دى؟ او په څه راز مصيبتونو اخته دي په جهان كښې څه مظالم او څومره بې رحمۍ موجودې دي.
تاسې انصاف وکړئ! چه تسبې اړو ل ډېر ثواب لري که په سروغرموکښې يوې کو ل او يو مسوکين موړول؟ پوه جواى نمواز
باندې قرار کښيناستل ښه دى؟ که د خداى په الره کښې ستړى کيدل؟
رښتيا وواياست چه دبل په خيرات روژه ماتو ل ډېر ثواب لري که خپل ما ل له مسکين اوفقير سره خوړ ل؟
ماپوه کړئ! چه پاک خداى دخيرات او شکرانو په اخستلو ډېر خوشحالېږي؟ که په ورکولوېې؟
راشئ؟ دخداى رفا او داخرت ثوابونه په ګرانو اوسختو کارونوکښې او دمخلوق په خدمت کښې ولټوئ!
يو مظلوم دظالم له من و لو خالص کړئ ،ديوې کونډې په سرپوړنى واچوئ ديوه يتيم اوښکې پاکې کړئ! يوه پوروړى
ته پور ورکړئ ،ديوه رنکو ر دوا او درمل وکړئ .دغه خواران او غربيان چه دپواک خوداى صوادق اوسواده بنودګان دي
خپل خدمت ته مه رابولئ او مه ېې مريدان کوئ؟ بلکه تاسې ددوى مريدان شئ او خدمت ېې وکړئ .د خداى رفا او
د خداى جنت په دغه ډول حاصلولى شئ ،اوددنيا ګټه په هغه بل صورت الس ته درځي او درغلى ده.
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دسبافکر
هغه څه چه د ريا او تذوير په پردوکښې پټ و اوس څرګندېږي .تراوسه پورې شپه وه ،تورتم و ،تياره وه ،هېچا هېڅ نه
ليدل هرڅه دتورې شپې له تورې پردې الندې پټ و.
ماته نه ليدې تازه نشوم ليداى ،زما په سترګو اوستا په مخ پردې پرتې وې ،ماته نه پېژندلى او تاهم خپل ځان نشو
پېژندلى ،نن د حقايقو له مخې پوړنى پورته کېږي اوښه و بد ځان ښکاره کوي ،ته په دې پوه شه چه پس لدېنه څوک
خپل معايم نشي پتولى ،که څوک هرڅومره کوښښ وکړي چه خپل نواقص پټ کړي او ښايسته رن ونه ورپورې ومښي
کاميابېدلى نشي .او خوارى ېې څه ځاى نه نيسي.
که څوک هوښياروي هغه بايد دځان اصالح ته اساساد متوجه شي او ځان ونه غولوي .هغه ودانۍ چه نن سبا نړېږي په
آخيړونو نه ټين ېږي او رنګ وروغن ېې بيفايدې معلومېږي.
مونږ بايد د خپل راتلونکى ژوند دپاره پاخه ديوالو نه جګ کړو او پور تعمير بنا کړو.
له هغه کوره بايد واوزو چه نن سبالوېږي او ړن ېږي .سړى بايد داسې کورجوړ کړي چه دزامنو او لمسيانو شېې ېې په
کښې هم تېرې شي او ودانى ېې پخه وي.
مطلم دا نه دى چه ټو ل به له کاڼو او ګټو جوړ شوى وي او دخټو په ځاى به په کښې سمت ل ېدلى وي ځکه چه دغه
راز کورونه خواران اوغريبان نشي جوړولى ،زما مقصد بل راز کور دى ،داسې کورچه يوه خښته به ېې هم دظلم او
خيانت په پيسو نه وي جوړه شوى اوپه ودانولو کښې ېې مظلومان نه وي ازارشوى.
هو! ښه کور هماغه دى چه همسايه ته ېې فرر نه وي رسيدلى او هېڅکله ېې دبام واورې دبل په بام نه وي لوېدلى
لوى لوى ګناهونه په کښې نه وي شوى ،دفساد اوفررفکرونه پکښې نه وي موجود.
ښه کو ر دانه دى چه ښايسته او رن ينې پردې په کښې زوړندې وي اوښه ښه خوراکونه په کښې وخوړل شي ياډېر
نفيس سامان اولوازم ولري.
داشيان وي اوکه نه وي م ر پخپل حق قناعت،رحم اوعاطفه ،عفت اوفمېلت چه په کوم کورکښې وي هغه ښه کوردى
اوهېڅکله نه ورانې ږي کوم کورچه اهل اوصالح اوالدلري او ماران و لړمان په کښې نه وي قصروي که جون ړه ،هغه
کورښه کوردى او سعادت په همدغسې کورونو کښى وي.
دغه راز کور خواران او غريبان هم جوړولى شي م ر يوغير صالح انسان ېې هېڅکله نشي پيداکولى.
هرڅوک چه ځانته په دنياکښې کور جوړوي بايد دحميد دابيت واوري:
که دې نکړپه نېکيو ننګ ونام لوړ

په دوه چومه دې د خټو مشه بام لوړ

پخوانۍ ډيوې
کله چه سړى يوازې شي او څوک نه وي نوله خيا ل او تصورسره ېې زيات سروکارشي او راز راز فکرونه کوي.
څوک چه له دغې فكري مراقبې سره اشناوي هغه پوهې ږي چه انسوان پوه دغسوې وخوت کښوې هرڅوه پوه بول راز وينوي او
دجهان هره ذره ورته سکندري آئينه شي.
په همدغسې مواقعو کښې سړى په پچه خېوژي اوکشومير وينوي اودمرغوانو پوه ه يوو کښوې راز راز نغموې اوري .زه هوم پوه
کوټه کښې يوازې ناست وم او فکرويوړم ،مخامخ يوو مونقو رف ښوکاريده چوه هرڅوه پکښوې ايښوي و او زموا د خيواالتو لوه
تلون سره ېوې ډېوره مرسوته کولوه .دغوه راز رفونوه سوړى ددې وخوت پوه ودانيوو کښوې نوه وينوي او دپخووا وخوت تعميوري
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وفعيت سړې ته ښئى .داکور که څه هم زوړاو پخوانى دى م ور دبورق موزي ورتوه راننووتلي دي اوسوامان ېوې هوم نووى
شويدى دلته پخوانى او اوسنى نوى اوزاړه شيان يوځاى شوي او عجيم منظرلري.
دتجدد اونوى عصر آثار اواستازى دې کاله ته راغلى دى م ر دکور ساختمان ېې ال نه دى بدل كړى.
په کوركښې كه څه هم برق ل ې ږي م رپاس په رف باندې دتورو تېلو مسينه ډيوه ايښي ده چه مخصوص نقو ون ار لوري
او دوه درې طبقې ېې تشکيل کړيدى په څنګ کښې ېى يوبل ډول چراغ هم شته چه دشمع بلولو دپواره جوړشووى او
اوس په لږو کورنو کښې پيداکېږي هغه خوا ورځنې دخاورينو تېلو الټين ايښى اوسړى پوهېږي چوه دغوو چراغوو هريووه
پخپل وخت کښې داکوررڼا کړى او دې خلقو ېې په رڼاکښې ډېرې شپې تېرې کړيدي م راوس دټولو دوره تېره شوويده
اودشپې په کوټه کښې برق ل ېږي.
زمانه وخت په وخت نوي شيان له ځان سره راوړي م ر زاړه هم څوک هيسته نه غورځوي اوپه ج وځايونو کښې ځواى
وركووي .داعووادت بودعادت نووه دى او بايوود پوه هوور کووراو هوور هيوادکښووې همدغوه عووادت جواري وي او څوووک دچووا زاړه
خدمتونه هې ر نکوړي م ور کارونوه بايود وخوت پوه وخوت لوه نووو شويانو نوه واخسوتل شوي اوپوه کورنوو کښوې نووې رڼوا ګوانې
پيداشي.
زمانه ښائي چه زاړه شيان لوه کواره وغورځووي اونووي هوم زاړه کانودي چوه دغورځولوو شوي م رانسوانان ېوې دزموانې پوه
تاخچو او رفونو ،دتاريخ په پاڼوکښې ساتي او په اوچتو ځايونوکښې ېې ږدي.
هغه چاچه لمړى ځل دتېلو خاورينه ډيوه بله کوړى دبورق لوه مختورع نوه ېو ې پوهوان پوه کموه سوترګه نوه ګووري او قودرېې
کوي.
انسان اوجهان په هروخت اوهرحا ل کښې يوې رڼا ته محتاج دى او دارڼا وخت په وخوت خپول شوان اوصوورت بودلوي
اوپه ظروفو کښې ې ې تغيرراځي دهمدغه بدلون اوتغير په اثرانسوان دعلوم و معرفوت پوه لووړوالى اودپووهې پوه زيواتو لوو او
تجلى کښې زيار کاږي.
هغه چا چه دخاورو ډيوه جوړه کړى او هغه چه دمسو ډيوه سازه کړېده يائې دښيښې په فانوس کښې کومه شمع ل وولي
ده دبرق اوبريښنا ترمخترع پورې هريوه کوښښ ک ړى چه درڼا دپاره يووه وسويله پيوداکړي او دبشورتياره خونوه رنوا کوړي.
دوى هريو د نور او رڼا پالونکي او روزونکي دي چه دبصيرت خاوندان ورته په ډېر قدر اواحترام ګوري.
هغه رڼا چه دخاورو له تېلوپيداکې ږي هغه نورچه له لمر اوسپوږمۍ څخه راځي ،هغه برق چوه داوبولوه جريانوه حاصولېږي
بې دظرف اومحل له تبديله څه ډېر فرق نلري.
که څوک په دغو ظاهري صورتو نو نه غولېږي دغو نووو احادثو قالبونو او ظروفو ته نه ګوري دشړشمو او پنبې په بوټوو،
دغوزانو اوزيتون په ونوکښې يوه رڼا او يو راز تېل موجودى چه په هر راز ډيوه کښې بېل کيفيت پيداکوي.
كه سړى هغه تيل چه په ډيوه كښې ويني په پنبه كښې وويني يا دغه سېزونكى برق چه په برقي نغريو كښې ګوري په اوبو
كښې وليداى شي ،هغه ته اور او اوبه دومره فرق نه لري او د جهان په هره ذره كښې يوه رڼا ويني چه حتى د صحرا پوه
كاڼو كښې ېې هم پيدا كولى شي.
هغه نورچه کليم په کوه طورکښې ليده دزيتون په هره ونه کښې شته م ر محرمانه سترګې غواړي .که دانسان تعقل قووي
شي او دحواسو پوه بندکښوې محصوور پاتوه نشوي (کوه څوه هوم دبشور موجووده علوم هماغوه رڼواده چوه د حواسوو لوه کړکيوو
راننوتلي ده او بې له دينه په ده باندې توره شپه ده) په هرشي کښې به يو نور ګوري او دوجود په نړ

کښوې بوه داتوور

اوسپين نه وي.
اوس مونږ دحواسوله تاثير الندې راغلى يو چه په تې لو غوړالسونه په پنبوه او پندانوه وچووو او دسوترګو کتول يوا المسوه قووه
مونږ ته حقيقت بل راز کوي او ظرف و محل راته مختلف انواع اوجناس په مخکښې دروي.
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که دغه راز راز لوښى اومن ى چه په هرکورکښې په بېل بېل صورت وينو زمونږ د نظر مانع نشي نو په هر کورکښې ديوې
ويالې اوچينې اوبه دي او د ټولو مشرب يوودى ،کوه موونږ دسويند اوويوالې ،کووهۍ اوکواريز واورې اوبواران پوه شوکلونو،
صورتونو او نومونو ونه غولېږو پوهېږو چه همدغه يوشى په څوو نومونوو يوادوو او زموونږ حواسوو راتوه واوره او بواران دوه
شيه کړيدى .په حقيقت کښې همدغه يو حالوت دى چه په خټكوى ،هندوانوه ،تووت ،ان وور ،نوا  ،مڼوه ،شوفتالو اونوورو
كښې ېې حلول کړى او په هرمحل کښې ىې بېل صورت بېل رنګ بېل خوند بېل نوم پيداکړى دى.
دغووه لوووى او واړه خمونووه چووه دبېلووو بېلووو ميوووو او دانووو شووربتونه او عرقونووه پکښووې پراتووه دي ټووول يووو راز کيووف لووري او
دکجورى او اربشو په مينککښې څه ډېر فرق نشته.
په دغسوې کتنوه چوه سوړى لوه صوورتونو هغوه خووا وګووري پووهې ږي چوه کوورت او شوړو مبوې لوه يووې غړکوې راوتلوى دى
اومايعات و جما دات زمونږ احساس اوشعور بېل کړى.
هغ ه وخت چه زمونږتماس له مادياتو نه قطع شي او مجرد شو ،ښائي چه دنن ورځې علم اومعرفوت بول راز شوي او دغوه
رڼا بل شانې ووينو ،دنن ورځې تنويري وسايل به لکه ددې کوټې بې کاره ډيووې لوه کواره ولووېږي اوعلوم و پوهوه بوه پوه
نورو قالبونو کښې ځان ښکاره کړي.

پاى
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