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 سريزه

چې  مې رنیټي وېبپاڼو، مجلو او ورځپاڼو کېک تابونو، انټوخت په وخت، په بېال بېلو 
، وېسترګو شمې پکې تر کوم څه لوستي، خوښ شوي مې دي او د پند او اند خبرې 

. دا ک تاب د همداسې مقالو، کیسو او مطالبو یوه نو هماغه وخت مې ژباړلي دي
کوچنۍ ټولګه ده. د ک تاب له دوو لیکنو ))د سینوهه له ک تاب څخه او د ژوند راز (( 

ما خپله ز په پورتنیو دوو لیکنو کې ))د ژوند راز((  .يد ې ژباړ  لیکنې،پرته نورې ټولې 
څخه  هه()سینو ک تاب همدېله  بیا له ک تاب څخه(( لیکنه لیکنه او ))د سینوهه

ومه مطالعه کاوه، نو ک به مې چې سینوهه کټ مټ را اخیستل شوې خبرې دي. کله
 په ک تابچه کې به مې راسره ولیکله. وروسته مې ېره خوښه شوه،خبره به مې چې ډ

 . ياو اوس دا دی ستاسې په وړاندې د ې کمپوز کړ  هغه ټولې خبرې  بیا

بېلو  چې دا لیکنې مې په بېال هوه یادونه چې ښه به وي بښنلیک ي  ې وبولم دا دی
، له همدې کبله د ډېری لیکنو ماخذونه رانه دي وختونو کې ژباړلې او را ټولې کړې 

 لبتها په دې برخه کې له لوستونکي د بښنې په تمه یم. چې هېر او ال درکه شوي،
مې ذهن ته راغلل، هغه مې همالته له هغه ماخذونه چې د بیاک تنې پر مهال به 

 لیکنو سره یو ځای یاد کړي. 

 لیکنې ډېری  شوی، بلکې برابردی او نه په دې موخه  علمي ک تاب نه کومدا ک تاب 
تفریحي رنګ لري؛ خو ډاډه یم چې یوه لیکنه به هم داسې نه وي چې د فکر،  ی  ې

 پند او نصیحت یوه خبره و اشاره ونه لري. 

ې ذهني داسله  ګیپه جریان کې مو دا کوچنی ک تابعلمي سفر د  په دې هیله چې
 چې څه نا څه علمي و فکري ګ ټه هم در ورسوي. برخمن کړي تفریح 

 ستاسو
 رحمت شاه فراز



 له کتاب څخه ((نوههيس))د 

 ژباړه: ډاک ټر محمد عيسی ستانکزی 

 یخو و ګرمو اوبو حمام کول سړی ښکلی کوي.  پاک تشناب او 

 سته د پلرونو علمونه زامنو ته لېږدول کېږي او زامن پرې نوي له هر پړاو ورو
 شیان ور زیاتوي او بیا ي  ې خپلو زامنو ته سپاري. 

  ،حقیقت بیانول ډېر سخت دي او خلک چمتو نه دي چې حقیقتونه واوري
ن که د دوی په ګ ټه هم وي. په حقیقت کې د خلکو عقل له خرافاتو او 

 
ا

هره چټي نظریه مني خو یو  امله همدېچټیاتو سره روږدی شوی وي، له 
 عقلي حقیقت نه مني.  

  تر هغه چې انسان نوي شیان او پېښې نه وي لیدلې، ځان بشپړ ګڼي، خو
له هغه وروسته چې پوه شي، د هغه پر معلوماتو او علمونو سربېره په نړۍ 
کې ډېر نور علمونه او معلومات هم شته نو ځان ورته کوچنی ښکاري او 

خپل عیب پوهېږي. له همدې امله بې علمه او بې خبره ه ت پهمدغه وخ
کسان ډېر ژر مغروره کېږي، ځکه چې فکر کوي، په ټولو شیانو پوهېږي او 
په نړۍ کې تر ده لوړ او تکړه بل څوک نشته. له همدې امله کله چې ګورو 
یو نارینه یا ښځینه کبر لري او موږ ته په ټیټه سترګه ګوري، باید پوه شو چې 

ه نه تجرب او ډېر احمق او ناپوه دی او له دې کبله چې په څه نه پوهېږي 
 لري، نو ځان تر نورو لوړ ګڼي. 

  کله چې خلک ناروغه کېږي او په دردونو اخته کېږي نو بیا د ډاک ټر ملتیا
واي  ي چې ایا ډاک ټر تکړه دی دا ته مهمه نه وي، بلکې د دې پر خالف ر هم و 

 که نه؟ او که نه؟ درمنله کوی شي او



  س داسې یو یاغي ځناور دی چې لوی او فرمان نه منونکی دی. کله چې
 
ا

څوک پرې سپور شي نو د مخې دواړه پښې پورته کړي او سپور پر ځمکه 
وغورځوي، له همدې امله په مصر او سوریه کې خلک تل پر خره سپرېږي 

 تړي.  ې چې بې ازاره او فرمانبرداره دی او جنګي ګاډۍ په خره پور 

 څ یو ټولواک په ازادۍ باور نه لري بلکې په دغو نومونو خلک غولوي هې
 چې خپل حکومت وکړي. 

  یو ملت د پسونو د یوې رمې په شان دی او باید هغوی په ځینو شیانو
 بوخت وساتل چې حکومت پرې وکړی شي. 

  موښل شي، سوري ي  ې بند شي او بیا پکې باد وکله چې پر یوې کڅوړې تېل
څوړه وپړسېږي، د کڅوړې خاوند فکر کوي چې په الس کې پوکړای شي نو ک

د ي  ې ووځي نو ، خو کله چې کڅوړه سورۍ شي او باي  ې یو ستر شی دی
 کڅوړه بېرته کوچنۍ شي. 

  کله چې یو څوک په قدرت او شتمنۍ کې عادت شي نو بیا داسې مینه ورسره
 هم قربانوي.  ځان پیدا کوي چې د قدرت او شتمنۍ په الره کې

  چې انسان پوه شي چې بل غولولی شي امکان نه لري چې ترې تېر شي. کله 

  که د بدۍ سزا په نېکۍ ورکړو، که څه هم له دې امله به بدي رامنځته شي
 خو تر هغې بدۍ به ډېره کمه وي چې وغواړو بدي په بدي سره جبران کړو. 

  ښکال د دې سبب کېږي چې د خلکو په منځ کې مینه پیدا شي او په یوه
 ټول نارینه او ښځې ښکلې وي، نو رخې او کینې نه پیدا کېږي.  که لت کېم

  .دا طبیعي چاره ده چې ناروغ اوالد په پالر ډېر ګران وي 



  کله چې د کار او له بې وزلو سره د مرستې او الس نیوي مرکز د انسان له
نظره ډېر وړوکی ښکاره شي، دلیل ي  ې دا وي چې شتمني او تجمالتو د هغه 

 . وي تیاره کړی او د عاطفې سرچینه ي  ې ور وچه کړې روح 

  ټیټ او ناپوه کسان چې پخپله پرتم او حیثیت نه لري، له بخیلۍ څخه په
معتبرو او مخورو کسانو پسې خاندي. دوی فکر کوي چې په دې کار سره 

 به خپل کمی او حقارت جبران کړي. 

 مر ې د انسان د عپخوانۍ مسئلې نن سبا د توجیه وړ نه دي، د دې لپاره چ
 هر پړاو خپلې غوښتنې او اړتیاوې لري، باید له هغو سره سم عمل وشي. 

  تېر وخت چې هر ډول وو، تېر شو، باید د نن ورځې لپاره فیصله او اقدام
 وشي. 

  هغه ډول چې یو چینجی مېوه خوري او له دننه ي  ې خرابوي د وخت تېرېدل
 نېکمرغي له منځه وړي او کههم لکه یو چینجی داسې دی چې تاندوالی او 

ظلم او بې عدالتي هم ورسره یو ځای شي، ښادي او نېکمرغه ډېره ژر له 
 منځه ځي. 

  انسان د خپلو احساساتو مري  ي وي، د هغه شي غالم کېږي چې مینه ورسره
 کوي، که هغه انسان وي، حیوان، نبات او یا جماد وي. 

 زور واکي رامنځته کېږي  کله چې د ))ولې؟(( پوښتنه نه وي، استبداد او ،
 مشران له همدې امله د ))ولې(( پوښتونکي نه پرېږدي. 

 د یوه ملت له زړونو څخه د خرافاتو لرې کول د یوه ستر هرم تر جوړولو 
 سخت کار دی.  هم

  .هر څه چې د مینې په ګ ټه وي حتی که هغه درواغ هم وي، خوندور وي 



 لو ریزه ده، که څه هم په ټود مقام او فرصت غوښتنه د بشر یوه طبیعي غ
 انسانانو کې نشته خو په کومو کسانو کې چې شته، هغوی ارام نه پرېږدي. 

  خلک غواړي د سترو کسانو مېرمنو پسې تر حده زیاتې خبرې وکړي او تر
 هغه ډېرې ي  ې بدنامې کړې چې په رښتیا دي. 

 هنر داسې شی دی چې په دوستي او دښمني نه پوهېږي او کله خو داسې 
هم کېږي چې یو هنرمن د دښمنۍ په حال کې داسې اثر وپنځوي چې په 

 دوستۍ کې ي  ې نه شي کوی. 

  شتمني انسان ډارن، بې حیثیته او محافظه کارۍ ته جوړوي. شتمن سړی
وېرېږي چې که له خطر سره مخامخ شي، نو خپله شتمني به له السه ورکړي 

 او بېوزله به شي. 

 ښېدل دي. مرګ له وېروونکي خوبه را وی 

  که څوک وواي  ي زه ځان ډېر ښه پېژنم، بیا هم د دې وس نه لري چې ځان
بشپړ وپېژني او کله نا کله به داسې کار هم وکړي چې وروسته نه شي 

 پوهېدی ولې ي  ې دغه کار کړی دی؟

  انسان فطرتًا په خیالونو کې ژوند کوي، تل راتلونکي ته هیله کوي او تصور
ښه راتلونکی ولري، خو د انسان د بدبختۍ یو کوي چې له پخوا څخه به 

عامل دا دی چې له تېرو ترخو تجربو څخه درس نه اخلي او فکر کوي چې 
 به په دې دلیل چې ال نه دی راغلی تر پخوا ښه وي.  یراتلونک

  یو سړی له دې کبله چې نارینه دی، هېڅکله نه هوښیارېږي او تل به ماشوم
 او لېونی وي. 

  ییزه خوشالي په دې کې ده چې په ګډه چیغې ووهي. بې له د یوه ملت ډله
دې چې دلچسپ ي ولري، ولې نارې وهي او د نارو په وخت کې څه واي  ي؟ د 
دې خبرې المل دا دی چې کله یوه ډله په ګډه نارې وهي، ځان مضبوط او 



پیاوړی احساسوي او تصور کوي چې د یوه سپېڅلي، ګډ او مشروع هدف 
 لپاره نارې وهي. 

 له چې په ژوند کې څوک د خوشالي هیله نه شي کوی، هغه نه ډارېږي. ک 

  د نړۍ خلک دوه ډوله دي: یوه ډله د عمر له پیله تر پایه بې وزله پاتې
کېږي. دوی نه شي کوی چې د نورو د تاوان له الرې او د هغوی د وینو په 
 زبېښلو سره د بډایتوب الره پیدا کړي. دوهمه ډله هغه کسان دي چې د

ې د بډایتوب الر  ي  ې خلکو په تاوان او د هغوی د وینو د زبېښلو له الرې 
چارې زده کړې دي، که دغه ډله کسان پخپل ژوند کې شل ځله هم خپله 

څه ډول ه پشتمني له السه ورکړي، بیا به هم شتمن شي، ځکه پوهېږي چې 
 باید د نورو په زیان، دوی شتمن شي. 

 موړ شي، له نورو ځناورو سره بیا کار نه  کله چې یو ځناور یا وحشي حیوان
 لري، مګر انسان چې وږی شي، بیا هېڅکله نه مړېږي. 

 له ملګري پرته پاتې کېدی شي، خو د مرګ په لونهانسان په ژوند کې ډېر ک 
 وخت یوه ملګري ته اړتیا لري، په تېره بیا چې یو ستر کس او پاچا وي. 

 امله بدبخته شوی دی، د دې هغه کس چې زموږ نصیحت ته د بې پامۍ له 
خپلې بدبختۍ سره تېر کړې ده، موږ ي  ې باید اوس ونه ه بې پرواي  ي سزا ي  ې پ

 رټو چې ولې دې زموږ نصیحت ته پام نه دی کړی. 

  یو پیاوړی ګنهګار تر هغه له سزا خوندي وي چې قدرت ولري، خو کله چې
 کمزوری شو، بیا سزا ورکول کېږي. 

 ستر کار الس پورې نه کړي، ستره ګ ټه نه شي  تر هغه چې انسان په یوه
 کوی او په سترو کارونو کې د تاوان احتمال ډېر وي. 

  مرګ هېڅ درد نه لري. هر ډول درد او کړاو د ژوند له امله وي، نه د مرګ له
 امله. 



  دلته څوک اعتراض نه کوي، ځکه خلک له لوږې په تنګ شوي وو او ملت
ی ي  ې وي او د متروکې او چوکې په زور په هغه خره ته ورته وو چې بار کړ 

یوه ناپایه سرک روان وي چې د ډېرې ستړیا له کبله خپل خاوند په لغته 
 هم نه شي وهی. 

  د انسانانو تر منځ هېڅ توپیر نشته، ځکه چې ټول لوڅ پیدا شوي دي. د
پوستکي د رنګ، ژبې، جامو او ګاڼو پر بنسټ  د هېچا په هکله باید د هغه

وک تل شي او د هغوی د زړونو  باید ه کړو، بلکې د انسان زړه تهقضاوت ون
په اساس قضاوت وشي، ځکه خو یو ښه سړی تر بد غوره دی او یو هوښیار 

 کس تر ظالم ښه دی. 

 غوره  بل که غواړئ پوه شئ چې ولې ټول انسانان سره یو شان دي او یو پر
ه و د هغوی په هکلنه دي، هغوی د بدبختیو او د رنځونو په وخت وازمایئ ا

 قضاوت وکړئ. 

  عدل او ظلم داسې شیان نه دي چې هغه له یو بله بېل کړو، په نړۍ کې
  .داسې قاضي نشته چې د عدالت او ظلم ترمنځ توپیر وکړی شي

  انسان داسې دی چې له خپل اوسني ژونده ناراضه وي او د تېر وخت ارمان
 نني ژونده ډېر ښه وي. کوي او یا فکر کوي، راتلونکی ژوند به ي  ې تر ن

  انسان له حقیقي پېښو څخه افسانې ته ډېره ترجیح ورکوي. د بېلګې په ډول
یو کیسه ویونکی چې خوله خالصه کړي او کیسه پیل کړي، نو خلک پرې 
را ټولېږي. دوی ښه ګوري چې دغه کس پخپله په کوڅه کې په خاورو کې 

شتمن به شئ، نو  ناست دی، خو دوی ته چې واي  ي خزانې به ومومئ او
 خلک ي  ې پر خبرو باور کوي. 

  کېږي.  حانسان د پوهو کسانو د ک تابونو په لوستلو نه اصال 



 ي اړخ لګو ځینې وخت د یوه کس د ژوند پېښې د هغه له نوم سره داسې
 چې خلک فکر کوي، نوم د انسان په برخلیک کې ستر رول لري. 

  ماشومتوب ته ستونانسان چې هر څومره بېوزله شي، خو کله چې خپل 
شي، د خوشالۍ ډېر شیان پکې موندلی شي او له دې اړخه شتمن او بې 

 وزلي سره ورته دي. 

  شتمن هغه څوک نه دی چې سره زر ولري، بلکې هغه څوک شتمن دی
 چې په لږو قناعت وکړي. 

  زموږ هر شی زموږ د افکارو زېږنده وي، هغه کسان چې لوړ فکرونه لري او
 وخت عملي کړي یو ستر انسان دی.  ه خپلافکار پ چمتو وي چې خپل

  په هغه ټاټوبي کې چې دومره خوشبویه او ښکلې ونې وي، هېڅوک بدبخته
نه دي. خو کله چې د مرییانو ټپ ي اندامونه مې ولیدل نو پوه شوم چې دلته 

 هم کم بختان پرېمانه دي. 

  ه په او دا نپه عامو خلکو کې دغه خبره ډېره وي چې د عمر تېرېدل هېروي
 زړه کوي چې هر ماشوم لویېږي او د ځوانۍ پړاو ته رسېږي. 

 و سره مخ کېږي، ځکه چې که رښتیا وواي  يتیو رښتینی سړی له سختو حاال 
 پرې اعتماد نه کوي.  خلک نور 

  کله چې انسان له یوه هوسي پاچا سره وي باید احتیاط وکړي ځکه چې د
 پاچا نظر ناڅاپه بدلېږي. 

  احمقان دوکه نه شي او تاوان ونه زغمي، هوښیاران به نه شي. تر هغه چې 

  ،کله چې یو کار باید په بیړه ترسره شي، هر څومره چې پرې لږ خبرې وشي
ښه به وي، ځکه د ډېرو خبرو له امله ستونزې راوالړېږي چې په خلکو کې 

 وېرې او شک ته لمن وهي. 



 نو  هم تکلیف وکړي  کله چې انسان د بدني زحمت تر څنګ له روحي پلوه
 بیا ډېر ستومانه کېږي. 

  ته ورته وي چې ځ هغه ملت چې له وېرې او رعب سره مخامخ شي، هغه پو 
 له جنګه وړاندې ي  ې ماتې خوړلې وي. 

 ې سره سم وي او ناسم او باطل ښسم او حق هغه شی دی چې زموږ له خو
 نهغه شی دی چې زموږ له خوښې سره سم نه وي. حق هغه دی چې شتم

 وزلي ورته ګروهمن وي.ي  ې غواړي او ناسم هغه دی چې بې

*** 
  



 د ژوند راز

رحمت شاه فرازلیکوال: 

و خژوند یوه لوبه ده او د دې سیالۍ لوبغاړي موږ او تاسې یو. ځینې بریالي کېږي، 
ماتې خوري. د ژوند سیالۍ له نورو سیالیو سره توپیر لري. هغه بریا چې  بیا ځینې

 یالیو کې السته راوړو د ژوند له هغې سره رغنده فرق لري. موږ ي  ې په عادي س

د عادي سیالیو له بریالیتوب نه هغه څه السته راوړو چې نورو راته ټاکلي وي، خو 
زړه غوښتي  زموږ او  ه ترالسه کوو چې موږ ي  ې هیله لرو د ژوند له بریالیتوب نه هغه څ

نه کړو، خو د ژوند سیالۍ را وي. د عادي سیالیو لپاره ښاي  ي دومره زیار او هڅه و
څخه تر وس زیاتې هلې ځلې غواړي ځکه زموږ هیلې او ارزوګانې وړې او عادي نه 

 وي. 

په دې سیالۍ کې به نه یوازې خپل او پردي له السه ورکوو، بلکې خپل ځان به هم 
 له السه ورکوو. 

 سه ورکوو. له ال بریا د انا له فنا سره تړلې. دواړه نه شي یو ځای کېدی، یو به خامخا

له یوه عالم نه وپوښتل شوو چې د ژوندانه چارې مو ولې له عادت سره خالف دي؟ 
وي  ې ویل: نه غواړم ورځنۍ چارې مې عادت وګرځي او خپلې موخې ته په رسېدو کې 

 پاتې راشم. 

د ژوندانه لپاره ارزو او اراده خورا اړین دي. که ارزو نه وي، اراده نه شو موندلی. او 
اراده ونه لرو، بریالیتوب به مو په برخه نه شي. په ژوند کې د بریا راز د څنګیزو  که

رو کارونو ته الس اچول دي. 
 
رو چارو له یو بله بېلول او ا

 
 او ا

*** 



 غر

ېد، له ولو هلکناڅاپه . چېرته روان وو  د غرونو په منځ کې یویوه ورځ پالر او زوی 
  :ه ووتهيغخولې ي  ې کر 

 
 ه...ا

ه))لوري هم د  له مقابل
 
 .ډېر حیرانه شو په دې کارغږ راغی، ماشوم  ((ا

 ((ته څوک ي  ې؟)) :غه ي  ې وکړهيچ
 ((ته څوک ي  ې؟)) :غږ راغیله هغې خوا 

 ((!درسره مینه لرمزه ))ماشوم په لوړ غږ وویل: 
 ((!درسره مینه لرمزه ))له بل لوري غږ راغی: 

 !((لوده، بې عقله)) :غه وکړهيماشوم بیا چ
 !((لوده، بې عقله)) :خوا هم غږ راغی له هغې
دا څه   !هپالر  :پالره ي  ې پوښتنه وکړه ه پوهېده، چې څه روان دي. له خپلماشوم ن

 ؟يد
 ((ته اتل ي  ې!))پالر وخندل او په لوړ غږ ي  ې وویل: 

 ((ته اتل ي  ې!))له بل لوري هم همدا غږ راغی: 

لک دې خ !زویه))ه ي  ې وویل: شو، پالر ي  ې خواته ورغی او ورته زوی ي  ې بیا هم پوه ن
څه چې موږ کوو یا وایو، زموږ ژوند . ید حقیقت ژوندد ا ته ازانګه واي  ي، خو همد

ړنو کخپلو چې ژوند زموږ د  خبره به داسې درته را لنډه کړموي. ک هماغه څه را
یدا نه پیم ېخپل زړه کې ده نه در کړي، نو پیکه غواړې چې نړۍ م .یانعکاس د

کړه.  کمناو ځواکمنه اوسي، ځان پیاوړی او ځوا ې پیاوړ  ېلوبډله دکه غواړې کړه. 
د به ژون ول ده، د ژوند په ټولو برخو کې. څه کې په همدې ډ که په هریزموږ دا اړ 
 تاژوند یوه پېښه یا حادثه نه ده، بلکې س کړي چې تا ژوند ته ورکړي وي. هغه څه در

  ((.یانعکاس د خپل

*** 



 ليبخ

وپلورل او  ،لرلې یو ډېر بخیل سړی اوسېده. ده هر هغه څه چې واي  ي په یوه کلي ک
ند او دا څراغ ي  ې پکې خښ ی. یو کډی ي  ې وکواخیست پرې  د سرو زرو یو څراغ ي  ې

، په ایستو څراغ به ي  ې را ،لوڅ کړ کډی به ي  ې را ،کړ. بخیل سړی به هره اونۍ راته
ي  ې په خاورو  ود او کډی بهبېرته به ي  ې په کډي کې کېښ ،تاو کړ الس کې به ي  ې تاو را

کډی  د چېیدا بخیل سړی ول غله هو، یوه ورځ یوپټ کړ. څه وخت همداسې تېر ش
 يې ووین. د دې لپاره چلستل او بېرته ي  ې پټ کړ و ای راترې او یو څه ي  ې  سپړهي  ې راو

رو سدل چې د یلوڅ کړ، وي  ې ل ورغی او کډی ي  ې را ،چې دې سړي څه پکې اېښي دي
ست او کډی ي  ې بېرته په هماغه ډول پټ کړ. یوه یراغ ي  ې ور واخ. څیزرو څراغ د

د. لوڅ کړ، خو څراغ ي  ې پکې ونه مون اونۍ وروسته بخیل سړی بیا راغی، کډی ي  ې را
ګاونډي  .رمباړې ي  ې پیل کړې او  شکوونی ی  ې جوړ سر  ،کړې  ي  ې چیغېپه زوره زوره 

 .سړي کور ته ورغی . د دې لپاره چې وګوري څه شوي، د بخیلد ده چېغي واورېدې
 و چل درژاړه مه، زه به ی :ورته وویل سه ورته تېره کړه. ګاونډيیبخیل سړي ټوله ک

ورته  اونۍ هیوه تېږه راوړه او په همدې کډي کې ي  ې خښه کړه. هر  .وښیم. الړ شه
ري، ته خو ږه څه توپیر لیځکه تا ته سره زر او ت ،او همدا تېږه ګوره او بېرته ځه راځه

ټه دا دومره کاله هېڅ ګ چې  ېټه نه ترې اخلې. لکه له خپلو سرو زرو دهسې هم ګ 
 .هستینه خ وا

*** 

 مينه

ر یوې نجلۍ د خپل پال ده، پخوانۍ کېسه ده. یو ځله سه د اوس وختونو نیدا ک
دې  هکېږي، ضایع کړ. پالر د خپلې لور پ پسوللکاغذ چې ډالۍ پرې  رنګ طالي  ي



ې ګرانې وې او ډېر زیات پر  په پالر ي  ې پیسې .هکار ډېر زیات خفه شو او وي  ې وهل
 خفه وو. 

په هر حال، پالر ي  ې د ونې الندې ناست وو، لور ي  ې ورته راغله او یوه ډالۍ چې په 
او  خپل پالرته ورکړه. پالر ي  ې سخت خوشاله شو ،وه ېښایسته کاغذه کې ي  ې پېچل

و او یو ېڅ هم نه و په قوتي کې ه ،دلیالړ، خو کله ي  ې چې ولوخفګان ي  ې له منځه 
ې وویل: سه کتش ډبلی وو، نو غوسه او قهر ي  ې الپسې زیات شو او لور ته ي  ې په غو

کله څوک یو چاته ډالۍ ورکوي، په منځ کې ي  ې باید یو څه وي. نجلۍ  چې نه پوهېږې 
ډبلی  ؟نې، نه ي  ې ویهوویل: پالر  ،ي  ې هم له اوښکو ډکې وې ېغږ چې سترګ يپه ژړغون
پاره ده. پالر نه ستا لیده او دا ټوله م ېښینه پکې ایا لپاره خپله م، ما ستیده تش ن
د خدای کارونه  .ټینګه ونیولهپښېمانه شو. خپله لور ي  ې په غېږ کې  په خپل کار ي  ې

ډبلی هر وخت د دا  د نجلۍ پالر بهدي، لور ي  ې یو څه وخت وروسته مړه شوه. 
 وې.  ېروان ېسترګو به ي  ې اوښک او له به ی  ې ښی وو ، ورته ک تلیخپل بالښت الندې ا

د کورنۍ غړي او زموږ خدای له موږ سره ډېره  موږ ملګري، ز  موږ کټ مټ همداسې، ز 
شته چې د  ډېر څه ،ر شویه ځنه لري، په ښکاره نه راته برېښي، خو که ورتیاته مزی

 . ی شولټوالنه پکې یهغوی م

*** 
 باد او لمر

 .شو . باد ویل: زه له تا څخه زورور یمد باد او لمر تر منځ جنجال واي  ي یو وخت 
ه د چې ځان ي  ې پیپه همدې وخت کې دوی یو الروی ول .ویل: نه زه پیاوړی یم لمر

 ایستهو چا له دې الروي څخه پټ که هر . دواړو پرېکړه وکړه چېوو یوه پټو کې پېچلی 
 . و شو  رضادې خبره ه . دواړه پکړ هغه پیاوړی ده



توي وتښالروي پټو  لهل زور وواهه چې . باد خپل ټوایمباد وویل لومړی زه زور ازم
 وي خپل پټالرو هماغومره څومره زور واهه،  وغورځوي . مګر باد چېترې ي  ې  ې او لر 

  بریالی نه شو.خو  خپله ټوله هڅه وکړهدا چې باد  لنډه کلک نیولی وو،

 ې ه لر ان. الروي د ګرمۍ احساس وکړ پټو ي  ې له ځموسلو. لمر ورو غید لمر نوبت را
ده، ه ورو ګرمېاو موسکا ي  ې ورو پ لمر لږ نور هم وموسل .ويکړ او په الس کې ي  ې ون

خي ډېره ګرمي احساس کړه او فکر ي  ې وکړ چې نور نو پټو ته اړتیا یپه پای کې الروي ب
  .پیاوړی شوزیات دې ډول لمر له باد څخه ه . پهواسته ي  ې وغورځیا او ملر ه ن

 ي.ی شتالالسته رامسکا په چې  ،ېدایي تر السه کشه زور هغه څه نپه  

*** 
 باز او توپان

یا پوهېږئ کله چې توپان راځي نو باز مخکې له مخکې ال پ
 
 توپان دې پوه وي چېه ا
په  ته وباد راتلباز یوه لوړ ځای ته ځي او د  د توپان له راتلو مخکې ؟راځي لهک به

نه غوړوي چې توپان ي  ې له ځاواسې د ې وزر  ېخپلباز کله چې توپان راشي،  تمه وي.
باز د  کله چې توپان ښک ته ځي، پیل کړي.ي او د توپان له پاسه الوتنه وسره والوز 

. د وسيبل ځای ته یی چې باز له ځانه سره شي کواله پاسه وي. توپان ن لهتوپان 
سانۍ سره لوړو لوړو غرونو ته ورسېږي. باز توپان په وسیله باز کوال

 
ی شي چې په ا

 ه خواته ځي. بر  ،هغو بادونو په واسطه چې توپان ي  ې له ځانه سره لري د 

 ی شو د همدې توپان لهکوال ،توپان ووینو کله چې د ژوند توپان په موږ راشي او
ی کوال شيه توپان ننو  ي،که مو په خدای پوره باور او ایمان و  .پاسه الوتنه وکړو 

خدای په مرسته د توپان له پاسه چې موږ ته کوم تاوان ورسوي. موږ کوالی شو د 
چې د توپان د بادونو له پاسه حرکت  ړې ک کړو. خدای موږ ته دا تواناي  ي راحرکت و 



ررونه ، خفګان، تاوان او ضېاو الوتنه وکړو، هغه توپان چې له ځانه سره ناروغي، مات
 برالسي او بریالي شو.  پر هغوموږ کوالی شو  ،راوړي 

 

*** 
 د مور ورځ 

ل واخلي. مور لپاره یو ګ ېګالنو پلورنځي ته ودرېد، غوښتل ي  ې چې د خپلیو سړی د 
دل یکوز شو، خو وي  ې ل . له موټره رااوسېده ې ده نه دوه سوه میله لر ه د سړي مور ل

 چې یوه وړه نجلۍ د ګالنو د پلورنځي دباندې ناسته ده، ډېره خفه او غمجنه ده.
 پوښتل: ولې خفه ي  ې؟ نه ي  ې ترې ویته ورغی او په مڅنګ  سړی د هغې

ه ډالره او ګل په دو نټه لرمېپنځه اویا س غواړم مور ته مې یو ګل واخلم، وویل: ېهغ
 ده. 

 سړي ورته وویل: راځه. 

ې وانه ځان لپاره ي  د  و، خستیګل واخ یو ننوتل او د نجلۍ لپاره ی  ېپلورنځي ته 
یا کوالي  ې ست. نجلۍ ته یخ

 
 . رسومر کې و ا تر خپله کوره په موټی شم توویل: ا

 . شېور ته  مور  سره زما وړه نجلۍ خوشاله شوه، وي  ې ویل: هو، ته به هم له ما

  .ورسېده په موټر کې کېناستل، یوه هدیره رادواړه 

 همدلته. بس نجلۍ وویل: موټر ودروه، 

 ېښود. ګل ک هغهشوه او په منډه ورغله په یوه قبر ي  ې  ښک ته نجلۍ له موټره



ګالنو  او په چټکۍ بېرته راغی، د لېترګو کې ي  ې اوښکې راغسړي چې دا ولېدل په س
ړ ې وکه او دوه سوه میله سفر ي  ستیډۍ ي  ې واخېپلورنځي ته. د ګالنو یوه ښکلي ګ

 .خپلې مور ته ور ورسولي  ې  هغه ګالن او

*** 
 د بېلتون فلسفه

 خليل جبران

 ېره لوبټیو سد اپرېل ښکلی او روڼ سهار دی. د لمر وړانګې له نویو غوړېدونکیو غو
 کوي او د ګلبڼ اوسېدونکي د سهارني نسیم له عطرینو وږمو خمار خمار دي. 

 ده او د نوي ژوند خوږوالی دی. پېرڅلور خواوو ته د ډاډ 

ه، زه! زما ژوند خو اوس هم یو بې نوره سهار ته ورته دی. چوپ او غمجن، لکه 
 
خو ا

 ي.ود غوړېدلي ګل پاڼې چې خورې ورې  له حد نه زیات

له تا پرته! ښکلی ګلبڼ راته سپېره ښکاري او د سهار ښایسته او ګاللۍ څېره راته 
 برېښي.  ېمړاو

ې ونې شاته پټېږي او په هوا ک ترپه نړۍ د مازدیګر سوروالی خپور شو. لمر د خرما 
 ټول دی.  کیف او خوند را

 ې نڅا کوي. نګلکه د باد په نرمو وږمو چې د ونو پستې څا ېپه هر شي د ژوند لړزا راغل

دی. داسې احساس ه د مني له غمجن مازدیګره کم ن ،خو زما لپاره خو دا ماښام هم
او د نړۍ ګلبڼ بې نوره دی...  ويخپل جانان کې ډوبه ه کوم لکه ذره ذره چې پ

 غوټۍ ژاړي او پاڼې په غم اخته دي. 



تیت  څخه له تا وروسته ماته هر خوند له درده ډک ښکاري او د احساس له کړاوونو
 . یم او پاشلی

په شنه اسمان شوخ ستوري ځلېږي. سپوږمۍ د سیند له څپو سره پټ پټانی کوي. 
ا ولې؟ ماته د نه پوهېږم،د هغې رڼا ډاډ بښونکې او روح خوشالوونکې ده.... خو 

د  تیاوو کلی اوشپ ې د چوپ ې څېره د خړ  ېمحفل تت ښکاري او د سپوږمۍ ښکل
 . هد هخفګانونو استوګن

. اوس یو بې کاره موجود دی او د لېوني وسته زما د جذبو احساس رژل شویتا ور له 
 . ارواپرېشانه  یوه د خوب په څېر

*** 
 د لټون فلسفه 

 خليل جبران

سیوري په خوځښت راشي لکه  الهچې په دېو ، هغه وختد شپ ې په چوپتیا کې
 ېغیاواز چ یوهپه  له منځهونې  اغزنېګرځي او د  وېروونکي پېریان چې پرې ګرځي را

 او غوغا پیل کړي. 

و پردې د ورېځ وژېړه سپوږمۍ په ک فن کې د نغښتي جسد په څېر ښکاري او ستور 
 ګوري.  را په غمجنو سترګواو  ې کړ  ایسته

نو زما روح د خیالي نړۍ په الرو د الوتلو لپاره ناکراره شي او په نا مري  ي درو کې تا 
 لټوي. 

ه! هغه هلته تا ونه موم
 
ي او نه هم ستا د پښو کومه نښه وي چې ستا استوګنه خو ا

 ترې په ډاګه شي. 



ه! زما 
 
 وګرځي. بېرته را ېاو رټل شو ېخوړل ېستومانه، مات !ارو اا

وند پټ کړي تر څو د ژ  ه کې ور خپله غېږ ه ملکه ما پ ېبیا! کله چې د خوب ښکل
 . مباسکړم او تریخوالی ي  ې له یاده و ې د څو شېبو لپاره هېر  ستومانۍ

ه! زما بخته
 
ه دی. هغه ستا په ارمان خو اوس هم په کرار ن ،! چې د ناهیلې ارواخو ا

لټون کې په فضا کې الوځي را الوځي. د هغه بې وطنه مرغه په څېر چې د اوسېدو 
 لري!ه هېڅ ځای ن

ه! ته خو هېچېري 
 
ه نه ښکارې او نه ستا کوم هم په هر کونج کې لټون کوي. خو ا

خپلې بدمرغۍ دومره ناکراره شي لکه د ساز په خاموشو ه غه پ! ههدپاتې  خاطره
 نغمه! ېتارونو کې غږېدونک

 وګرځي. بېرته را ېخوړل ېمات !اروا هاو غمجن ېاو بیا! زما ناهیل

 وي! محفل ستا د خواږه یاد په اسرې او ستا د بېرته راتګ په تمه

*** 
 د وخت فلسفه

 خليل جبران

او  خپل ځان کې ورک ورکه بې پروا روان دی. پتیاوو اوښتونونو او پېچلد زمانې له 
خپل ځان کې ډوب! نه په نن کې د ده لپاره څه راښکون شته او نه له سبا سره ه پ

پاره د روح ل بدنیوه ادا ده چې د یوه ناوسه  د فکر او خیالبس  لري؛ کومه لېوالتیا
 ډاډ او د ژوند وروستی تم ځای دی.



لکه ي ود مني بې کیفه غرمه! د ناروغ فریاد  او کهي د پسرلي له مستۍ ډک سهار و
یها هغه له دنیا او ماف وي؛ د مني د پاڼې په څېر مړاوی چاپېریال او کهخفه موسم 

 په څېر! اوس راغی او اوس بېرته ورک شو. څپود  بادڅخه ناخبره روان وي، د 

 پکې ېناپټې دي او د اضطرار برېښناګ ېخنداو ېګلورین ي  ې کې ي پېټيپه کوچن
ګي هم ېلو لو وسڅاڅکي! له هغه سره د ا هیلۍدي! د اسرې څپ ې دي او د نا نغښتې

 هم. زېرمېشته او د خوشالیو 

ړي که نه هېر ک پنځولکې د زړه  سینهپه  ي  ېوم چې طبیعت احساس سېدا کله ډېر
ی شي او چې نه ي  ې د اوښکو توپان په غم لړال يداسې بې پرواي   ،نو دومره بې حسي

 ی شي. الخوشالیو انبارونه خوشالو نه ي  ې د

 کې څه هپ ي  ې ېخوښ ېخدایه، په ساعتونو په همدې فکرونو کې یم چې اخر رښتین
 ده.

سفر پیل شي. د غرمې په سوځوونکي لمر کې هم ي  ې د سهار له لمر سره یو ځای 
 ،يودوام لري او د ماښام په خړه هوا کې کله چې ټول خپلو خپلو کورونو ته روان 

 غهه تیارو په سیورو کې الوت کوي او د دتاوېږي. د شپ ې  را کې وو په پراختیاد نړۍ 
 د ټیکاو ځای او ځاله نه وي.  هم مرغه په څېر چې هېچېرته ي  ې

سترګې په الر  تهور ادیبان  په تمه او ورته ازکخیال شاعردې توپیرونو سربېره نه خو ل
 ي. و

دې غون ېلپاره د شوال د میاشت که څوک خوشاله وي او که غمجن او والړ! د هر چا
 وو سره. ستونکو ښکالیا تېر لهڅېر خوږ او د بوډۍ د ټال په څېر په  ې راځي. د سندر 

 ليکدی چې د سهار په ښه ساز څخه کم ن نهغه زري لهاو زما لپاره خو د هغه غږ! 
ه نوخت کې په عبادت ځایونو کې غږېږي. د هغه د پښو په ښکالو د روح ویده سازو 

 نیماي  ي دیدن وي.  ې پاڼېنګېدو شي او د هغه راوړ په کړ 



 یوتوماند س انهشتمني له نړۍ څخه هم ګرانبیه ده او د ژوند داخدایه! زما لپاره خو 
 غوره درملنه ده.

*** 

 وخت

 ليکوال: محمد حسین ازاد
 ک تاب: نیرنګ خیال

وا په  هیو زوړ عمر خوړلی انځور دی. په السونو کې ي  ې د ښاپېریو غوندې وزرې دي ت
هوا کې الوتنه پرې کوي. په یوه الس کې ي  ې د ساعت هینداره نیولې چې د نړۍ 

کې ي  ې لور دی چې د  الس خلکو ته پرې د خپل تګ خبرداری ورکوي. او په یوه
وونکی هباو د ژوند شېبې پرې رېبي. یا ظالم وینه  ېخلکو د هیلو او ارمانونو کروند

نه خوږوي. په خپل سر یوه کوڅۍ لري،  دی چې په خپل تګ کې پر هېچا هم زړه
کوڅۍشاته وي، د ده کوڅۍ هغه چې هوښیاران دي را وبه ي  ې نیسي. خو د نورو 

په دې کې نغوته دې ته ده چې تېر شوی وخت د چا السته نه راځي؛  بیا مخې ته.
ودروي، نو وبه ي  ې را لیدونکي دي، که ي  ې مخکې ال -هو، هغه چې ځیرک او وړاند

 دروي. 

*** 



 د قومونو فلسفه

 خليل جبران

عنوي م لرونکو وګړو ټولګه ده چې یوه افکارو عقیدو او  اخالقو، بېال بېلو وقوم د هغ
... هغه معنوي اړیکه چې له اخالقو زیاته قوي، له ي اړیکه ي  ې له یو بل سره تړ 

 زیاته مهمه وي.  فکرعقیدې زیاته ژوره او له 

تار وي خو دا تار دومره قوي نه وي چې نورې د دین یو والی د دې اړیکې یو  کله کله
ځینو  او کمزوره وي لکه په ېکه دا اړیکې سولېدل ،قومي اړیکې له منځه یوسي. هو

 نو بیا جال خبره ده.  ،ختیځو هېوادونو کې چې لیدل کېږي 

چې  تهشخو ډېری داسې قومونه  ،ز علت ويیو والی د دې اړیکې بنسټی ېکله د ژب
د سیاست، حکومتي نظام او ټولنیزو اندونو له مخې د  مګروي، ک ې په یوه ژبه خبر 

 تر منځ ژور اختالف وي. یهغو

بې شمېره  ېخو په تاریخ کې داسې بېلګ ،کله دنیوي یو والی د دې اړیکې بنسټ وي
بل څخه  پښته قبیلې له یو-هم ېی شو چې بېال بېلدي چې له مخې ي  ې موږ ثابتوال

وال او او په پای کې د ز نځي شخړو، جنګونو، جګړو او دا بېلتون د خپلم ېشو ېبېل
 .یالګرځېدفنا علت 

اسې خو ډېری د ،وي چې خپلوي پکې نغښتي وي الملد یو والي  ېاو کله مادي ګ ټ
 لري پرته له نفسانیت او شخړو څخه.ه ن ېچې هېڅ مادي ګ ټ شتهډلې 

 تانمونو بښه! نو بیا دا قومي اړیکه څه شی ده؟ او هغه کومه ځمکه ده چې د قو
 رامنځته کېږي؟ پکې

ګڼي  جنهبعی له دې املهد قومي اړیکې په لړ کې زما یوه رایه دا ده چې مفکرین ي  ې 
 . خوري ه چې اصول او پایلې ي  ې له محسوسو چارو سره اړیکه ن



 چې:  یدا د نظرپه هر حال زما 

فس نهره قبیله یو ټولنیز نفس وي چې د خپل جوهر او طبیعت له مخې له انفرادي 
سره ورته والی لري. دا ټولنیز نفس د خپل وجود لپاره د قبیلو وګړو ته اړمن دی لکه 

و بیا خ تیا لري،ته اړ  ې، رڼا او تودوخې څرنګه چې ونه د خپل ژوند لپاره اوبو، خاور 
هم له قبیلو څخه خپل یو خپلواک وجود لري او د هغه یو ځانګړی ژوند او بېله 

ی او ټاکل ستونزمن د تشخیصزما لپاره د دې زمانې  خو لکه څرنګه چې .اراده وي
او  خیصتشهمدارنګه زما لپاره د هغې زمانې  ،چېرته چې انفرادي نفس پیدا کېږي 

ا اړینه بیا هم د مګر ،ټاکل هم سخت دی چېرته چې اجتماعي نفس رامنځته کېږي 
لو ودښیله ا بسنټګڼم چې مثاًل د مصر قوم د نیل په غاړه د لومړني حکومت د 

 څرګند شو او له همدې اجتماعي نفس څخه څخه لږ تر لږه پنځه سوه کاله مخکې را
 خپلو ټولو فني، مذهبي او اجتماعي څرګندونو کې مرسته واخیسته.ه مصر پ

کوم څه چې ما د مصر په اړه وویل هماغه د اشور، ایران، روم، عرب او داسې نورو 
ومونو څخه زما موخه هغه قومونه دي نوو قومونو په اړه هم صدق کوي.... له نوو ق

 چې له منځنیو پېړیو څخه وروسته منځته راغلي دي. 

ما ویلي دي او سم مې ویلي دي چې اجتماعي نفس یو ځانګړی ژوند لري او لکه 
یو ټاکلی عمر وي په همدې ډول د اجتماعي نفس لپاره هم  ساکښڅرنګه چې د هر 

او لکه څرنګه چې شخصي وجود له  یو وخت وي چې له هغه څخه تجاوز نه کوي.
ماشومتوبه تر ځوانۍ، له ځوانۍ تر مشرتوب او له مشرتوب تر سپین ږیر توب پورې 

په همدې ډول د ټولنیز نفس وجود هم د خوب  ،پړاوونو څخه تېرېږي  بېال بېلو له
ا پورې غرمې تر رڼد لمر له وړانګو څخه د  ي؛ ورپسېرا پاڅڅخه وارخطا سهار  بوج له 

ه پای پ ؛روان ويتر را ښکاره کېدو پورې د بېزارۍ په جامو کې د ماښام  کوي اویون 
 . ورسېږي  ه چوپتیا کې د خوب ژور والي تهکې د شپ ې پ



پنځه ه نله میالد  او ښیراو وړاندېله زېږېدو څخه زر کاله  یوناني قوم، د مسیح ع
ع  ې د مسیحخو کله چ ،څخه یوې خواته شو پرتماو  عروج له وړاندې سوه کاله

 ېه تلپاتل ون ؛شو ستومانه او له خوبونو څخه ستړی او د بیا بیا پاڅېدو وخت راغی 
 . ورسېدد خوب ځای ته ره د غاړه غړۍ کېدو لپاره خوبونو س

عربي قوم د اسالم له راتلو نه درې سوه کاله مخکې منځته راغی او په همدې زمانه 
 د اسالم پیغمبر مبعوث کله تر دې چې د خپل شخصي وجود احساس وکړي  ې کې 
ه شی له هر هغي  ې پورته شو او د توپان په څېر  نو عربي قوم د یوې بال غوندې را شو

خلفاوو اسي د عب کله چې او بیا للراتمنځه یو وړل چې په الره کې ي  ې د خنډ په څېر 
لرونکي تخت کېناست چې یوه پښه ي  ې په هند او بله -هپښ-دور راغی نو په هغه زر 

ه اندلس کې وه. خو کله چې د پرمختګ لمر ي  ې په ډوبېدو شو او مغل قوم ي  ې پ
ښتیا یراڅرګند شو او له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې خپور شو نو عربي قوم له خپلې و

څخه په تنګ شو او ویده شو او خوب ي  ې دومره ژور خوب نه وو، سپک او معمولي 
ولو ږي او د هغه ټېبیا را ویښ خوب وو، څرنګه چې زه په ډاډ سره وایم چې هغه به

ځواکونو څرګنداوی به کوي چې د دې قوم تر نفس شاته پټ پاتې دي، کټ مټ 
لکه رومي قوم چې د اټالوي غورځنګ په زمانه کې د رنسانس په نوم مشهور  ېهماغس

ې بشپړ  دېدنهغه  ېشو او وینس فلورنسا او میالن کې ي  ې خپل ویښ ، بیا ځلې راشو
 کړی وو. څخه توتاني قبیلو له یرغل  چې دي  ې کومو پیل د  ې کړ 

په تاریخ کې چې څومره قومونه لیدل کېږي په هغو کې تر ټولو زیات عجیب او نا 
ه دوه زره کاله کېږي خو تر اوس رامنځته کېدو ي  ېاشنا قوم د فرانسویانو دی چې د 

ړ لو  ردې قوم کې نن هماغه د فکه ښکونکي پېر کې دی. پ پورې د ځوانۍ په زړه را
ر کې پراختیا شتون لري چې د تاریخ په هر پې هنرو والی، د لید چټک تیا او په علم 

ې خصوصیاتو ده بلکې مبالغه به نه وي که وویل شي چې پ ،وه پانګهکې ي  ې د کمال 
 کې ي  ې څرګند پرمختګ کړی او ال ي  ې هم کوي. 



پېړۍ ټول  ېد نولسم فردوا، کاریر، شنیا، هیوګر، رینا، راسد، سیمونو او له دوی پرته
، علم او خیال پر اساس د نړۍ پر هر بل لوی شخصیت باندې هنرد  انفرانسوي
 لري.  ایتبرالس

موږ دلته غواړو یوه بله خبره هم زباده کړو چې د ځینو قومونو عمر د ځینو قومونو 
زره کاله ژوندی وو، د دې پر  ې ډېر اوږد وي څرنګه چې د مصر قوم در  پرتلهپه 

 شو. د قومونو د عمر ده پاتې ن یڅخه زیات ژوند نولوک وناني قوم له زر خالف یو
کموالي یا زیاتوالي علتونه هم هماغه دي کوم چې د وګړو د عمر د کموالي یا زیاتوالي 

 دي. 

 ؟له پای ته رسولو وروسته، پر قوم څه تېرېږي  عمر خو د ژوند پر دریځ د خپلې برخې

یا 
 
ی هم نه بل هېڅ ش پرتهله پرېښودو یادښت  پلد خ ته راتلونکو نسلونو قوما

یااو   ه مخه ښه وکړي پرېږدي او له نړۍ سر 
 
واکې ګ زمانه ي  ې داسې له منځه یوسي، ا

 ؟هېڅ موجود نه وو هغه قوم چې 

د  غهه شي.ه ی ناخو فنا کېد ،ی شيزما عقیده دا ده چې معنوي وجود بدلون کوال
 ،يوڅخه بله بڼه غوره ک ېيوې بڼ مادي وجود په څېر له یوه څخه بل شکل او له

د یوه قوم  ،دې اساسه یو ځای پاتې وي. پ خو د هغه فطري ذرې له زمانې سره
م وشیندي. کې خپل تخ ټولنیز نفس ویده کېږي خامخا، خو د ګالنو په څېر په ځمکه

زد قوم او زما په ن پورته کېږي په لور روح، نو هغه د ابدي عالم  هغه قومد  پاتې شو
حقیقت او مطلق جوهر وي. څرنګه  ،ي  ې او بوی ګل، د هغه یوازې روحکه  وي او

ه پردې پ روح زموږ د ځمکې شاوخوا د ایتهرنېنوا او اتن او د بغداد  ،چې شیب، بابل
 هلو په ژورو کې ځای لري او موږ و بلکې زموږ د اروا ،شتون لري  اوسه پورې  ترال کې 

ند څرګ یو چې د ځمکې پر سطح را یراثد هر هغه قوم م اړخه،انفرادي او ټولنیز 
خو دا سپېڅلی میراث تر هغه وخته په انفرادي یا ټولنیزه بڼه کوم  ؛ید یشو

ي چې شه تر څو چې کوم داسې قوم رامنځته ن ،یشي غوره کواله ځانګړی صورت ن



دې ډول یو هر اړخیز ه جذب کړي او پور خپل ځان کې ه ټول وګړي او ټولې ډلې پ
 منځته شي چې یو خاص ژوند او بېله اراده ولري. ټولنیز نفس را

*** 
 د خبرو فلسفه

 خليل جبران

 . یزما زړه له خبرو او خبرو کوونکو څخه تور شو
 . ېشو ستومانهله خبرو او خبرو کوونکو څخه  اروازما 

 زما عقل په خبرو او خبرو کوونکو کې له منځه الړ.

رځپاڼو ته څېرمه په و  زما چپرکټ ې لیدل چې خبر  ېموښ شوم نو یسهار کله چې را و
  راته ګوري. د دوکې او خباثت په سترګو ې او ناست کې ګوټواو ک تاب

له ړکۍ د ک د خوب د اغېز د لرې کولو لپارهسره چای  پهسترې راپاڅېدم او زه له ب
هم پاڅېدې او په نارو سورو زما په مخ  ې خبر  یو ځای له ما سره .کېناستم سره خوا

 ونو هغ ،اوږد کړ و پیالې ته السد چای ېې. له دې وروسته کله چې مڅا شوکې په ن
ې چمې . کله ېهم خپل الس را وغځاوه او له ما سره د چایو په څښلو لګیا شو

هم  ونو هغ ،ما ختم کړ او ومې غورځاوه او کله چې ؛هم ولګاوه وهغ ،سګرټ ولګاوه
 وغورځاوه. 

-پس ما پسې وي. له ما سرهپه په څېر  د سیوري  ې خبر  ،مزه چې د کوم کار لپاره پاڅ
سر شاوخوا ته بنګس کوي او زما د ذهن په تشو کې یوه غوغا را  ترپسی کوي. زما 

سي، پ-خاندي او بیا په پسوپه زوره  خو کله چې وغواړم هغه وشړم نو ،وپنځوي
 بنګس او غوغا کولو بوخت شي. 



د هر کور په  .ړې موممد هر دکان په دروازه وال ې خبر  الړ شم،زه چې بازار ته 
ه پ .ینمو ی  ې ګرځېدونکې وینم، د خلکو په څېرو کې دېوالونو ي  ې ګرځېدونکې را

زه خبرې د هغوی په خوځښتونو او خو ، يو پټه خوله دا خلک داسې حال کې چې
 داسې حال کې چې هغوی ناخبره وي. ه چوپتیاوو کې مومم، پ

ګل په څېر وغوړېږي، رې د هغه وخت خبنو  ،مشکله چې له دښمن سره مخامخ 
و چې یو سر ي  ې په ختیځ کې وي ا د جرار لښکر شکل غوره کړي  او ټوټې ټوټې شي

د خبرو  هغه نو د ،بیا کله چې زه له خپل دښمن څخه وتښتم .بل ي  ې په لویدیځ کې
 شوي خواړه په معدې لکه څرنګه چې ناهضم جوړه کړي  غږ زما په ذهن کې غوغا

 ي. وپیدا ک کې ناکراري 

 د هغوی له پالر او ورور سره خبرې نو  ،زه چې محکمو، پوهنتونونو او مدرسو ته ځم
 ی، د نیرنګ پټکي ي  ېولو د دروغو په څادر کې ځان نغښتیو ځای وینم. هغوی ټ

 وي.  ې وهلي او د چلبازۍ چپړکي ي  ې پښو کړ 

نیا  ود خپلې مور، ترور ا خبرې م او ګورم چې ورشکارخانو، ښوونځیو او ادارو ته  بیا
ته  برو ختېروي او هغوی ټول  وي او په خپلو غټو غټو شونډو ژبه را ېناست څنګ تر

 وي او په ما خندا کوي.  يمسک

نو د ودانیو او  ،پاتې شي څه قوت رایو  که د صبر او ارادې دې وروستهه ل
داسې ه ، پبرېښي ېناست ګدۍهلته هم په  خبرې ، ور ودانګم ته  لیدوعبادتځایونو 

 ا وي. ګرانبیه شاهي امسډېره  ي  ې سر وي او په السونو کې هچې تاج ي  ې پ شان سره

 سره مخامخ کېږم چې خبرو بیا له هماغه  ستون شم، را کله چې ماښام کور ته او
 ېيدلل ې حالتسهار مې د مارانو غوندې په څښېدو او د لړمانو په څېر نېښ وهونک

 .ېو

 .يکه او د ځمکې الندې دپه ځم وي.په هوا پسې خبرې  ،په هوا کې خبرې 



د  .يکې د ونوځنګلاو په سمڅو  ، په څپو دد سین ؛يد کې نګلوځپه  یتهراد  خبرې 
لټوونکي  سکونارامتیا او  په هر ځای کې شته! نو بیا خبرې . يغرونو په هسکو کې د

 چېرته الړ شي. 

یا پ
 
 سره یو ځای شم؟ یکومه ډله شته چې له هغو دې نړۍ کې د بې ژبوه ا

یا خ
 
ی دای د خپلې لورېیني له مخې، د غوږونو د دروندوالي ډالۍ راباندې پېرزو کوالا

 شي چې د تلپاتې ارامتیا په جنت کې بریالی ژوند تېر کړم؟

یا د ځمکې پ
 
له  ېدې پراخه او وسیعه کره کې داسې هېڅ کونج نشته چې د ژبه ا

ته ورکول نه چاپلورل کېږي، نه پېرل کېږي،  خبرې وي، چېرته چې نه  ارامچټیاتو 
ی چې په نړۍ کې داسې هم څوک شته الکېږي او نه منل کېږي؟ کاش! زه پوهېد

 !له الرې د ځان لمانځنه نه کوي خبرو دی چې د 

دې خاورینه نړۍ کې داسې انساني ډله هم اوسېږي ه ی چې پاکاش ماته په ډاګه و
 . ويه غار ن د لوټمارو  الفاظو ډک لهچې خوله ي  ې 

او صبر به مو کړی  و نو موږ به ډاډه شوي و  ،یاو یوازې یو ډول وکه د خبرو کوونک
  ی  ې نه شي کېدای. دومره ډېر ډولونه دي چې شمېر یخو د هغو ،وو 

ې کې پراته وي او کله چ ډنډونوده چې ټوله ورځ په  ((چنګښو))یوه ډله خو ي  ې د 
نه له ې سیوباسي او د شپ  ته راشي او خپل سر له اوبو را ې ماښام شي نو د ډنډ غاړ 

خپل ټرټر څخه ډکه کړي، چې په اورېدلو ي  ې د غوږونو پردې په شکېدو شي او 
 . يارواوې ناکراره ش

چې د غوږونو  ډنډونو تولید دیاو میاشي هم د  ؛ده ((میاشو))او یوه ډله د هغو 
ازار  شیطاني بنګا هغه ده چې د همګر سپک هد هغوی له شوره ډک .شاوخوا بنګېږي 
 ده.  نه ور کړې نفرت روز  سختاو  ږولېزېرسولو جذبې 



 ن ي  ېتهر  چې دا یوه عجیبه او نا اشنا ډله ده او ؛ده ((زندرګړو ))هغو د او یوه ډله 
 و زوږشور ا، چې کله وڅرخول شي نو یو داسې دوزخي لري ږه یپه باطن کې یوه ت

 د مېچني له ګړزا زیات دروند وي.  هم چې د هغه له ورو څخه ورو غږ ترې وزېږي 

ده چې خپله خېټه له وښو ډکه کړي او د کوڅو او  ((غویانو))او یوه ډله د هغو 
چې  کړي  کېدونکې نه زغمل خپلو ټېغونو دومرهه سړکونو په چوک ودرېږي او فضا پ

 هم وي نو بیا هم د غوا له ټېغ څخه زیات بد لګېږي.    ټېغ که ډېر نازک

و په دښتو او هدیرو کې تېروي ا هده چې خپل وختون ((کونګانو))او یوه ډله د هغو 
برخه  چې تر ټولو خوندوره بدله کړي نارو او سورو  ود تیارې ارامتیا او چوپتیا په هغ

 وي.  ېهم د کونګ له غږ څخه ډېره غم راوړونکي  ې 

 وندېغده چې ژوند ورته د لرګیو د نه اره شوو ټوټو  ()اره کښو()او یوه ډله د هغو 
د هغوی  .ويکولو او ټوټه کولو کې تېر  ارهټوټو په  د دې وخت ښکاري او خپل ټول

نو د  خوږ هم وي ډېر زیاتکېږي چې که  رامنځته شور د دې کار له امله یو عجیبه 
 څخه زیات ناوړه وي.  شور ارو له 

ده چې خپلې ارواوې په لویو لویو لرګیو دربوي او د  ((مانوډ))او یوه ډله د هغو 
ډېر سپک هم وي نو د ډول له  ، کهپورته کېږي هغوی له تشو خولو داسې شور را 

 انه کوونکی وي. شغږ څخه ډېر پرې

ې چې ده لري، پرته له ده، چې هېڅ کار او بوختیا ن ((ژوونکو))او یوه ډله د هغو 
ه ن هم یویال ي  ې خو ی ډېر  اوژوي  ي  ې چېرته ځای وویني، هلته کېني. دا خلک خبر 

 شي. 

کې د یو  نوخپلو منځوه ې د خلکو غیبت کوي، پده چ ((ټوکمارو ))او یوه ډله د هغو 
بل غیبت کوي، بلکې په بې شعوره ډول پخپله خپل غیبت کوي او دې غیبت ته د 



 هداسې حال کې چې وړتیا د جدیت یو ډول دی خو هغوی په وړتیا نوم ورکوي. پ
 دې نه پوهېږي. 

ا حال دا چې بی ،اوبيهوا سره  پهده چې هوا  ))ټوکر اوبدونکو((او یوه ډله د هغو 
 ي. و پاتې هاو بربنډ هلوڅ هم

ده چې په اړه ی  ې یو شاعر واي  ي: کله چې الوتونکی  ))شارو ګانو(( او یوه ډله د هغو
 والوت. چې شاهین  لکهوګڼل  مې والوت نو داسې

خو  ،ور غواړي  ه چې خلک د عبادتځایونو په لور د ((ساعتونو))وه ډله د هغو یاو 
 نه ور ننوځي.پخپله 

هم شته چې ال تر اوسه د شمېر او تعریف له بریدونو نورې ډلې  ې دې نه پرته ډېر ه ل
غو د ه لهډ ډلو کې تر ټولو زیاته عجیبه هندا. زما په فکر کې په هغه ناپېژ دي هاخوا

و پخپله خ ،ده جوړه کړې ي  ې په فضا کې غوغا  څخه زېرموخپلو له ده چې  ویدو ډله
 ناخبره دي.  ور څخه

*** 
 ۍ فلسفهد ناروغ

 خليل جبران

است ن کې په ډاډپه غوغا  ېکوي. د ورځ دردچې ډول ډول  وهلی يغاښ چینج زما یو
او د شپ ې په چوپتیاوو کې کله چې د غاښونو ډاک ټر د ارامه خوب په مزو کې وي  وي

 پاڅېږي.  او درملتونونه تړلي وي..... په ناکرارۍ را

د غاښونو یوه ډاک ټر ته ورغلم او  ،ډکه شوه د صبر کاسه را چې مې یوه ورځ، کله
 مې ویل: رته وو 



حرام کړی او د شپ ې ارامتیا او ډاډ باندې  ي  ې راوباسه، د خوب خوند مې دا غاښ ))
 ((.ي بدل کړ په درد او کړاو  را باندې ي  ې

 ډاک ټر سر وښوراوه او وي  ې ویل:

ی اداسې حال کې چې درملنه ي  ې کېده پ ،غاښ وباسو دا ناپوهي به وي که موږ ))
  ((شي.

عجیبه  دپاکې کړې.  او بلې خوا خرل پیل کړل او ریښې ي  ې ور  غاښ له یوې ، دډاک ټر
دې باوري شو چې په غاښ کې اوس ه پله کارولو وروسته چې کله طریقو  عجیبه

ې ي   په ویاړي  ې په یو خاص ډول سرو زرو ډک کړ او  ی نو سور  ،دی پاتېه چینجی ن
  ((ونو څخه زیات قوي شو.ښاغاوس ستا دا غاښ له روغو )) :وویل

 ،له اشرفیو ور ډک کړ او په خوشالۍ خوشالۍ راغلم او جېب مې منله ومې ورسره
خو ال یوه اونۍ نه وه وتلې چې بدبخته غاښ بیا درد پیل کړ او زما د روح نغمې ي  ې 

 کړې.  ېبیا مرګ ته د نږدې خلکو په خرا او د دوزخ په نارو او سورو بدل

 مې ورته وویل:  احتیاطمن ډول په ډېره ورغلم او دا ځل بل ډاک ټر ت

ځکه چې د  ،کوئپرې مه  زړه خوږی وباسئ... هېڅ ډول  ښغادا خطرناک زرین ))
  ((.لري  توپیر سرهد هغوی له شمېرونکو  یکاڼو ژوونک

ړاومنه ډېره ک له مخېست، هغه شېبه که څه هم د درد او تکلیف یډاک ټر غاښ را و ا
 مبارکه وه. خو په حقیقت کې  ،وه

 وروسته ډاک ټر وویل:  ېپاملرن ې ستلو او له بشپړ یو د غاښ له

او  ېوکړې  ېدې غاښ کې په ډېر ښه ډول ریښه وکړ... چینجیو پمو ډېر ښه کار ))
  ((د هغه د ښه کېدو هېڅ تمه نه وه.



کر د خدای ش وستلیا ر.. اوس هم په ارام یم او د غاښ پویده شوم. هارام ډېر شپه نن
 ی کوم. پر ځا

غي و خوړلي دي او دا نارو یپه خوله کې ډېر غاښونه دي چې چینج ېد انساني ټولن
ې تکلیفونو ده خو انساني ټولنه ل ې،بریده رسېدل تر وروستيچې  ېشو هدومره زیات

بسنه ې ي  بلکې یوازې په ډکولو او پټولو  ،باسيوڅخه د ځان ساتلو لپاره غاښونه نه 
 سوري په ځلېدونکو سرو ډک کړي او بس! کوي او له پاکولو وروسته ي  ې

چې د انسانیت د غاښونو درملنه، د سترګو غولوونکو سرو زرو  شته ډېری ډاک ټران
ې خپل ځان دې دي چ ناروغانکوي او ډېری  په وسیله د اوبو او ځلېدونکو موادو

 کېوکه و دفرېب او په همدې  کړاو تېروي سپاري او د ناروغۍاصالح غوښتونکو ته 
 شي. مړه 

خپلو  د تهنړۍ  بیا نه راژوندی کېږي چې او مړ شي،بیا هغه قوم چې یو ځل ناروغ 
معنوي مرضونو علتونه او د هغو ټولنیزو درملو حقیقت بیان کړي چې په استعمال 

 رسېږي.  پولېستۍ تر ېي  ې قومونه د زوال او ن

                

غاښونه دي، زموږ ډاک ټرانو خوسا، تور، خیرن او بوین  د شام د قوم په خوله کې
ه ډک کړي او پورت وغوښتل چې هغه پاک کړي او سوري ي  ې په ځلېدونکو موادو ور 

ی، اکېدور ي شه او هېڅ کله ن شوهه خو ناروغي ترې ورکه ن ،اوبه ورکړي زرو پرې د سرو 
 مرض وي، د چې د کوم قوم په غاښ کې .ونه ایستل شي تر څو چې هغه غاښونه

رابوالي ې له خداسې قومونه شته چې د هاضم او ډېر ي کېږ کمزوره معده هم  بیا هغه
 او د مرګ خولې ته رسېدلي دي.  سره الس او ګرېوان



ر سر و ته  ومدرسهغو نو باید  ،غواړي  لیدلوهلی غاښ  وکه څوک د شام چینجي
یه مسایل زده کوي چې اخفش له سبو هغهانسان  یراتلونک چېرته چې ښکاره کړي 

 او سبویه له سائق اظعان څخه.  څخه نقل کړي دي

 ، چېرته چې ظاهري ښکال، درواغ او ریا کاري ده. ور وګرځيته  محکمویا دې 

 ده. ورهخ شي، چېرته چې وېره، بې زړه توب او ناپوهيور  یا دې د غریبانو خېمو ته 

الې  ي چې نرۍ ش غاښونو ډاک ټرانو ته ور  ه دګوت-نازکو هغ او له هغه وروسته دې
ډکولو، د ي او د چینجي وهلو غاښونو د سوریو په وورسره  درمل وښۍد بې هاو 

ره څوک له هغوی س کوم کله چې .تېروي پاکولو خپل وختپه لمدو ریښو  دهغوی 
ویو له لبه نو هغوی  ،څخه برخمن کېدل غواړي  ویناوو کوي او د هغوی له  ې خبر 

ډلې  چېهغه  ؛ويد فصاحت او بالغت بحرونه  ي  ې ې، چې ژبېموموخطیبانو څخه 
ه چې پهغه  ؛ويبلغونډو کې د خطابت په زور اورونه وي او په کجوړوي، غونډې 

 هلوړ  هله نغمو څخه زیات ېد اوړو د ژرند هغه نغمه چې تقریرونو کې ي  ې نغمه وي،
 . وي ېپه شپو کې د چنګښو له ټرټرا څخه ډېر زړه راښکونک یاو د جوال

هره ه ي  ې پ له همدېخوړلو غاښونو ژوي  ي،  د شام قوم د خپل ژوند خواړه په چینجي
کاره ولمې ور بېکټولې  دې قومالړې وي او دې زهرجنو الړو کابو د  ېزهرجن کې مړۍ 
 دي.  ې کړ 

دې  هو، د))په ځواب کې فرماي  ي: ي  ې  ینو هغو ،ي وکړ  خبره ته داور کله چې څوک 
  ((وړي.ي رابې هوښ هیو، چې ډېر  بوختلپاره موږ د یوه نوي درمل په اختراع کولو 

 ظرند دې غاښونو د ایستلو په اړه څه ))او ویونکی چې کله دا ورته واي  ي چې: 
  ((؟لرئ 

چې هغوی د غاښونو غوره  دې هپیوازې  دا کړس وخاندي او-نو هغوی په کړس
 . لیدلېده ه درملنه ن



په )) ېزارۍ په لهجه خپل زړه ته وواي  ي:په تکرارولو هغوی پاڅېږي او د ب ېد پوښتن
 .((وی فکرونهدڅومره بې بنسټه دي د او  دي ۍ کې څومره د فکر خلکنړ 

*** 
 د غم فلسفه

 خليل جبران

زه د ژوند په زندان کې بندي، د یووالي او یوازیتوب په نړۍ  زما خپلوان مړه شول او
 کې په هغوی ویر کوم. 

ور نځا ویاندزما ملګري له ما بېل شول او زما ژوند له هغوی وروسته د غم او درد 
 وګرځېد. 

زما خپلوان او ملګري د مرګ په خوب ویده شوو او زما د هېواد غرونه په اوښکو او 
 هپوینو کې ولمبېدل. خو زه دلته همداسې ژوند تېروم لکه څرنګه چې د ژوند 

او د لمر له وړانګو څخه په روښانه غرونو له لوبو کوونکو خپلوانو او ملګرو  خوندونو
 سره مې تېراوه. 

له السه مړه شول او څوک چې پاتې شول په توره له منځه یو  ې خپلوان د لوږ  زما
ار خپل که ګرځم راګرځم چې خوشاله دي، پخلکو ترمنځ  وهغد وړل شول خو زه 

 له غوره نه غوره شراب څښي او له اعلی نه ،خوښ دي، له ښو نه ښه خواړه خوري 
 راضي ترې  چې له ژونده خوشاله وي او ژوند هغه ؛اعلی چپرک ټونو ویده کېږي  په

 وي.

زما خپلوان ډېر د ذلت او سپکاوي په مرګ مړه شول خو زه دلته په ارامتیا او ډاډ 
 په دریځ لوبول کېږي.  ارواده چې زما د  تراژیديژوند تېروم او همدا هغه 



و ځور ای یا له خپل مظلوم قوم سره مې ظلم اخپلو وږو خپلوانو کې وږی وه که زه پ
ه او شپ ې به زما پ و نو د دواړو فشار به زما په سینه دومره سخت نه و  ،وای یزغمال

، د دې لپاره چې څوک چې په مصیبت او بې وسۍ کې ېسترګو کې دومره توري نه و
خپلو خپلوانو ته الس ورکوي هغه یو داسې سپېڅلی ډاډ احساسوي چې د خپل 

 خپل ځان ویاړ کوي. زه له بېه بلکې پ وي ارمانجنوجود لپاره د شهادت د ولولې 
داسې  هخو زه له خپل وږي او مظلوم قوم سره نه یم پ ،مړ کېږم هسره بې ګنا هګنا

په لور روان دي  عروجحال کې چې هغه د مرګ له جلوس سره یو ځای د شهادت د 
د ډاډ په سیوري او د امن په ټاټوبي کې ژوند  پلو، ه را دېداووه سین ،دلته زه خو
 ېروم. ت

دلته زه له مصیبت او مصیبت ځپلو څخه لرې یم او په هېڅ شي حتی پخپلو اوښکو 
 ی. شم کواله هم فخر ن

وي، له وږو خپلو او خپلوانو سره  ې یو مسافر، چې له خپل هېواد څخه میلونو لر 
 ؟ی شيڅه کوال

 ؟لري ی، د شاعر ویر او ماتم څه ګ ټه اکاش زه پوهېد

نو وږي ماشوم به ور مات کړی  ،یاه کې د غنمو بوټی وکه زه د خپل هېواد په خارو 
 ی. اکړي و ایستهبه ي  ې له خپلې سینې څخه د اجل السونه  زما په دانواو  مو

وم او د  یخوړالنو وږې ښځي به  ،یاکه زه د خپل هېواد په باغونو کې پخه مېوه و
 اور به ي  ې پرې مړ کړی وو.  ېخپلې ګېډ

دن ب پهاو زما  ومی ښکار کړ  نو وږي سړي به ،یاه ومرغ د هواکه زه د خپل هېواد 
 لرې کړی وو.  ی څخه د قبر سیور  وجود به ي  ې له خپل

ه! څومره د بې وسۍ او افسوس ځای دی چې زه نه د شام د پټیو د غنمو بوټی 
 
خو ا

 یم، نه د لبنان د درو پخه مېوه. 



په  ې د سیورواو همدا هغه خاموشه پیل دی چې زه ي  ې پخپله د خپل ځان او د شپ 
 وړاندې سپک کړی یم. همدا هغه له درده ډکه کیسه ده چې زما ژبه او السونه ي  ې را

دې حالت کې ودرولی یم چې نه له ماسره هوډ او اراده شته ه تړلي او په وړاندې ي  ې پ
 او نه عمل. 

             

 :خلک ماته واي  ي

و برخې د ویجاړۍ څخه ا ې ناڅیز  ېستا د هېواد ویجاړتیا څه ده، پرته د نړۍ د یو
ینو وپرته د اوښکو او  ؟څه دي ،چې ستا په هېواد کې وبهېدې ېاو وین ېهغه اوښک

 و ورځ د ځمکې د کرې له ډاګونو او درو څخه راله یو څو څاڅکو څخه چې شپه 
 ټوکېږي!

رښتیا دي! خو زما د هېواد ویجاړۍ، خاموشه بربادۍ ده. زما د هېواد ویجاړتیا هغه 
ېږي، زما د هېواد ویجاړتیا هغه ز چې په پایله کې ي  ې ماران او ښاماران ګناه ده 

 تراژیدي ده چې نه پکې نغمې شته او نه منظرې. 

په  ی او د سرکښۍکه زما قوم د بې ایمانو ټګمارو چارواکو پر خالف سرکښي کوال
نو ما به دا ویل چې د خپلواکۍ په الره کې مړ کېدل د غالمۍ  ،یاجرم وژل شوي و

او کوم شخص چې توره په الس مرګ ته  يه سیوري کې له ژوند کولو څخه غوره دپ
 هغه له حق سره یو ځای ژوندی وي.  ،غېږه ورکوي

 ی او یو یو بچی ي  ې په جنګ کېاي وهېواد په قومي جنګ کې برخه اخیستکه زما 
پل خ هند او تېز توپان دی چې پوویل چې زما قوم یو ت نو ما به ،یاپه درد خوړلی و

یو ځای ماتوي او له منځه وړي او په توپاني څانګو  ېقوت سره شنې او وچې څانګ
 . يکې له مرګ څخه غوره د هکې له منځه تلل، د زړبودۍ په غېږ 



خې ی چې له کبله ي  ې زما هېواد له یوې ماو ېکه په نړۍ کې کومه سخته زلزله راغل
ی نو ما به ویل: اشوي و ی او زما خپلوان او ملګري په خاوره کې مړهاچپه شوی و

دا پټ قوانین دي چې په حرکت کې د راوستلو مسؤلیت ي  ې هغه قوت دی چې له 
په  ناپوهي به وي چې موږ د هغو په دې توګه، .انساني قوتونو څخه پورته او لوړ دی

 رازونو د پوهېدو هڅه وکړو. 

ې په الره کدي مړه، د ازادۍ ه خو زما نږدې خپل او خپلوان د بغاوت په جرم کې ن
 ،دی ویجاړ کړی ه د دوی هېواد زلزلې ن او شوي شهیداندي ه د جهاد په کولو ن

 بلکې دوی د غالمۍ ګناه وژلي دي. 

 زما خپلوان په دار وخېژول شول. 

داسې حالت کې چې د دوی السونه ښي او کېڼ لوري ته خواره ه دوی مړه شول او پ
 وې! ېګې ي  ې د فضا په تیارو کې خښشوي وو او ستر 

ت ځکه چې د انسانی ،دوی مړه شول او د بې ژبۍ او چوپتیا په حالت کې مړه شول
 غوږونه د هغوی له چیغو او نارو څخه بند وو. 

هغوی مړه شول د دې لپاره چې له خپلو دښمنانو سره د ډارنو غوندې مینه او له 
 ی. ی کوالاشوه مینه والو څخه د بې دینو په څېر نفرت ي  ې ن وخپل

 ړه شول د دې لپاره چې ګنهګاران نه وو. هغوی م

 کړی.  وو ه هغوی مړه شول د دې لپاره چې هغوی په ظالمانو ظلم ن

 هغوی مړه شول ځکه چې هغوی امن خوښاوه. 

دې هېواد کې وږي مړه شول چېرته چې د شیدو او شاتو ویالې ه هغوی مړه شول او پ
 بهېدې. 



ځناور او د  و د هغوی د پټیو ټولوزخي ښامارانهغوی مړه شول د دې لپاره چې د
 تر ستوني تېره کړه.  کورنیو ټوله غلهمودي 

خپلو زهرو سره زهرجنه کړه، هغه ه دا فضا پی مړه شول د دې لپاره چې مارانو هغو
 ، ګالب او نښتر په بویونو معطره وه. یاسمینفضا چې د 

 ، راوښيئ چېزما او ستاسې خپلوان او نږدې خپل مړه شول !اې د شام اوسېدونکو
 ی شو چې د مرګ له منګولو څخه ژغورل شوي دي. اوس موږ له هغوی سره څه کوال

ه نده ند هغوی سخته ت ېاو زموږ اوښک د پېښېدونکو مخه نه شي نیوالیزما سلګۍ 
 خړوبوالی.شي 

 ؟وژغورو څنګه څخه ېاو تند ې نو بیا موږ هغوی له لوږ 

یا 
 
ېښې پ ېدې درد ناکه په حالت کې پموږ د شک او تردد، غفلت او بې پرواي  ۍ ا

 اوسو؟ ه سپکو او عادي کارونو کې بوختد ژوند پ اوکړو  ېپټ ېسترګ

اره لپ ېاې زما شامي وروره، هغه جذبه، چې تا د ګور پر غاړه د خپل ورور د مرست
 ې څخه دله رڼا او د شپ ې له تیار  ېامتیاز دی چې تا د ورځ بې ساری هڅوي، یو 

 . ليبوبرخمن کېدو حقدار 

*** 
 مجسمه د ټوکر

 خليل جبران

کروندې  دېه ته به پ :ته وویل مجسمېجوړې  له ټوکر په کروندې کېمې ه ورځ یو
 ي  ې؟ ېستومانه شو هوالړ  هکې والړ 



وویل: د ځناورو د وېرولو خوند دومره ژور او دوام لرونکی دی چې هېڅکله  ېهغ
 کېږم. ې هم نه ترې ستړ 

ل: دا رښتیا دي ځکه چې ما هم د دې خوشالۍ وویمې ې فکر وروسته شېبله یوې 
 خوند څکلی دی. 

 دې خوند سرهه ل ،غه خلک چې بدن ي  ې له بوسو او وښو ډک ويهو، ه :وویل ېهغ
 بلدتیا لري. ښه

اینه زما ست ېدې نه یم خبر چې هغه خو پ ،د دې په اورېدو له هغه ځایه روان شوم
 . لېووه ملنډېوکړه او که په ما ي  ې 

 فیلسوف جوړ شوی وو.  مجسمې ېدې موده کې له هغه تېره شوه او پیوه موده 

اله دوو کارغانو ځ ېومې لیدل چې  پر هغ ،تر څنګ تېر شوم ېاو کله چې بیا د هغ
 ده.  ې جوړه کړ 

*** 

 ېدوه ښځ

 خليل جبران

ه. دا دواړه لور اوسېد ی  ې په هغه کې یوه ښځه او یوه وزېږېدمزه چې په کوم کلي کې 
 ناروغۍ اخته وې.  د کابوس په

ه ولیدلې چې د خوب پ مې یا خوره وه، مور او لور تیوه شپه چې په ټوله نړۍ چوپ
 حالت کې په خپل باغ کې ګرځېدې.



دښمنه ته ي  ې چې زما  هغه ، زه پوه شوم چې زماهمم)) :لور ته وویلخپلې  ،مور 
وند پل ژ چې زما د ژوند په کنډوالو ي  ې د خ ی  ې تههمدا  ،هو .تباه کړه ي  ې يځوان

  ((ی.اشو ی. ای کاش! چې ته مې وژالې جوړه کړ ودانۍ 

 و زماته ي  ې چې زما ا بوډۍ! او ځانغوښتونکې زړې  رکجنېک اې)) :وویلورته  نجلۍ
 خپل مړاوي ژوند سره یو لهچې زما ژوند  ې غواړ د خپلواک فطرت ترمنځ خنډ ي  ې او 

 ((خدای دې مرګ په نصیب کړه. !کاش ېا. ې کړ  شان

شوې، زړې په ډېرې  ېرا ویښ ېکې یوه چرګ اذان وکړ او دواړه ښځدې وخت ه پ
 !((ایا دا ته ي  ې زما د ځیګر ټوټې)) :ته وویلخپلې لور  ېمین

 !((ګرانې مورې زما هو : ))او نجلۍ په ډېره مینه ځواب ورکړ

*** 
 د واده ژوند

 خليل جبران

، نارینه. کوله مینهډېره ټولو له هغه سره  .په شواکس ښار کې یو شهزاده اوسېده
 به شپانه هم د هغه ستړي مشي ته راتلل! واو ماشومان تر دې چې له څړځایون ېښځ

ځه به ښښاي  ي  سره هېڅ مینه نه کوي.ور ښځه شهزاده چې د  هفکر کاو خلکوخو 
 ی  ې له ده کرکه کوي.

دواړه  .ه راغلهتلیدو  یوه ورځ د ګاونډي حکومت شهزۍ د شواکس له شهزۍ سره 
 د زړه خواله کوله.له یو بل سره ي  ې  وې اوځای ناستې تر ډېره یو 



ه د شواکس شهزۍ پ. تر شهزاده ګانو پورې ورسېده خبره ی  ې په خبرو خبرو کې
 وویل:  احساساتي ډول

ال دا ح شهزاده پر خوشالۍ باندې. ستا د او ستا ،زه ستا د واده په ژوند رخه کوم))
خو  خو که رښتیا رانه وپوښتې نو زه ،هد ېچې زما پر واده ښه پرېمانه موده تېره شو

ه پ هب زما غوندې بد مرغه ښځه ؛دیه له خپل مېړه کرکه کوم هغه یوازې زما خو ن
 ((وي. نه نړۍ کې درسته دې

 ته وک تل او وي  ې وویل:  نو مېلمه شهزۍ هغې

که له ما وپوښتې نو په حقیقت کې یوازې همدا ته له خپل مېړه سره رښتیني مینه ))
چې له  ندهت. هغه هپاتې د مینې تنده اوسه د چې ستا په سینه کې ال تر کوې ځکه

لکه د ګلونو له امله د بڼ  ېښایست پاتې وي، کټ مټ هماغس ېامله ي  ې د ښځ
 پسرلی... 

خو د رحم وړ دی زما حالت او زما د خاوند چې موږ صبر کړی او یو بل زغمو. یوازې 
ه ویاړ ډکه لنور خلک تېروتي یاستئ چې  سې اوژوند تا زموږ پهخپله نکاح پالو او 

 ((خوشالي او خوښي پرې کوي.

*** 
 سترګه

 خليل جبران

دې درو ور هاخوا په شنې لړې کې پوښل شوی غر وینم. ه زه ل :وویل ېیوه ورځ سترګ
یا هغه ښایسته ن

 
 ؟دیه ا



ږ زه خو د هغه غ ؟غر چېرته دی :لږ ځنډ فکر وروسته ي  ې وویل له غوږ واورېدل او
 اورم.نه 

 رم کوم. هېڅ غر ېبې ځایه هڅ او احساس کولوه د هغه د لمس ز  :بیا الس وویل
 نشته دی. 

 ېترګ. ساحساسوالی شمه ندلته هېڅ غر نشته ځکه چې زه ي  ې بوی  :پوزې وویل
بحث  وتصوراتخوا ته واړاوه او بیا درې واړو د سترګو په حیرانوونکو  خپل پام بل

 پیل کړ. 

 ده. ېلېونۍ شو رګهویل: ښکاري چې ستوي  ې 

*** 
 ګيدړه

 خليل جبران

 :ېواچولې او وي  ې ویل چ ېخپل سیوري سترګه یوې ګیدړې د سهار په وخت کې پ
 ((پیدا شي. نن زما د سهارنۍ لپاره باید یو اوښ را))

له چې غرمه خو ک ،ګرځېده سرګردانه - سهار د اوښ په لټه پسې سرګردانهټول  ګیدړه
 ((به یو موږک هم بس وي.خو زما لپاره ))ل: نو وي  ې وی ي  ې خپل سیوری بیا ولید

*** 
  



 لېونۍ اوبه

 خلیل جبران

د وختونو خبره ده چې په یوه ښار کې چې نوم ي  ې بربادي وو، یوه پاچا حکومت 
 ،دلېوېر  ترې خلک  املهد زړورتیا له  پاچاد  .کاوه. دا پاچا ډېر زړور او هوښیار وو 

 کوله.  ورسره مینه بیاې د هوښیارتیا له امله ي  بل خوا و خ

ې. د په څېر رڼې و و او د ملغلر  ېد دې ښار په منځ کې یو کوهي وو چې اوبه  ي  ې یخ
ه هم له همدې کوهي څخه اوب غړو خپله پاچا او د دربار ه بلکې پ و،خلک وښار ټول

دې پرته په ښار کې بل کوهي نه وو. یوه شپه کله چې ټول خلک ه څښلې. ځکه چې ل
ننوته او د عجیبه درملو اوه څاڅکي راوو، یوه کوډګره ښار ته په خواږه خوب ویده 

دې وروسته هر څوک چې دا اوبه وڅښي ه ل))ي  ې په کوهي کې واچول او وي  ې ویل: 
  ((.بهکېږي  لېونی

په سبا ورځ پاچا او د هغه له وزیرانو پرته د ښار ټولو اوسېدونکو د کوهي اوبه وڅښلې 
 ېونيان شول. لټول سره سم  ېاو د کوډګرې له وړاندوین

 بل په غوږ کې همدا ویل چې هدې ورځ د ښار په کوڅو او بازارونو کې خلکو د یوه پ
ه او موږ د دې لېوني پاچا حکومت ن ماغزه خراب شويزموږ د پاچا او وزیر اعظم 

 وغورځوو. را ی  ې له تخته بایدی او شو زغمال

 وهي څخه اوبهدې که کله چې ماښام شو نو پاچا د سرو زرو په یوه لوښي کې ل
 خپله ي  ې هم وڅښلې او  بیا ي  ې په وزیر اعظمه راوغوښتې کله چې اوبه راغلې، نو پ

ځکه چې خلکو  ،هم وڅښلې. د بربادي په ښار کې د خوښۍ مېلې جوړې شوې
 .دیښه شوی  رتهبې ولیدل چې د دوی د پاچا او وزیر اعظم دماغ

*** 



 لوړې ارادې

 خليل جبران

و په دوی کې یو ټوکر پلورونکی، ی .و ځای شولی رادرې سړي په یوه قهوه خونه کې 
 وو. نکی(ونجار او دریم ي  ې منجور )قبر کین

ښه ټول  ،ډېر اعلی ک فن په دوو اشرفیو پلورلی. راځئ ېنن م :وویل ونکيټوکر پلور 
 شراب وڅښو. په مړه ګېډه

ي کباب مما نن ډېر غوره تابوت پلورلی دی، ځکه نو له شراب سره به شانجار وویل: 
  خورو.وهم 

 خو د مړي وارثانو ماته دوه چنده پیسې ،منجور وویل: ما نن یوازې یو قبر کینلی دی
 وغواړو. راورسره  هم ګالب جامنلږ  ،راځئ .ې راکړ 

چړچې روانې وې او درې واړو شراب، کباب -مزې د شپ ې په قهوه خونه کې تر ډېرو 
 خمار او خوشاله وو. درې واړه ځکه چې ،نوش جان کول ګالجامناو 

ېغه ځکه چې د هغه ګیراکانو بې در  ،ک تلته  ېد هټۍ څښتن په خوښۍ خپلې ښځ
 . کول لګښتونه

 وه.  پورته شوېسپوږمۍ  ،څخه راووتل ېکله چې له قهوه خون

 کولې او روان وو.  ې سندري ویلې، په لوړ غږ ي  ې خبر  پر سرکدرې واړو 

 کې والړ وو، هغوی ته ي  ې ک تل.  هرواز مېرمنه ي  ې د قهوه خونې په د هټیوال او

هره ورځ  ویي  ې وویل: دا خلک څومره ازاد، خوښ او خوشاله دي که د ېمېرمن
 ،لري چې د شرابو په هټۍ کې سر وخوږويه نو زموږ زوی هېڅ اړتیا ن ،همداسې راشي



ترې الم یو لوی عی شو او کوال باندې ور موږ پخپلو عوایدو ښې لوړې زده کړې  بلکې
 ی شي.اېدجوړ 

*** 
 د وښو خلي وويل

 خليل جبران

ې دو پر وخت شور ماشور ولغورځې ته د را :پاڼې ته وویل ېد وښو یوه خلي خزان وهل
 ستا دې شور زما پسرلنی خوب را خراب کړی دی. جوړوې؟ 

بې  یتموسیق ، لهی، په پستۍ کې اوسېدونکهټیټ ذات و او  :وویل ه ورتهپاڼې په غوس
څه پوه  هی بلبادونو کې نه اوسې نو د راګ په  چې په لوړو !بدرنګه خلیه او برخې
 شې؟

ی او سرلی راغاو کله چې پ خزان وهلې پاڼه په ځمکه ویده شوه ،له دې وروسته
 جوړ وو.  ترې  یو خلی پخپله اوسوی  ې لیدل چې  ،ي  ې پرانیستې ېسترګ

 :یلوو  ی  ې ورونو  ،ېوغورځېد پاڼې را ې نور  خلي دېه کله چې بیا خزان راغی او پ
  ((.خراب کړ راي  ې خوږ خوب زما  .شور کويپاڼې څومره  ېدا خزان وهل))

*** 
  



 دوه عالمان
 خليل جبران

خپل منځ کې ي  ې ډېر سخت اختالفات ه په یوه ښار کې دوه عالمان اوسېدل چې پ
ل په دوی کې یو دهري او ب .لرل او د یو بل په وړتیا او استعداد به ي  ې رشخند واهه

ه ای شول او د خپلو خپلو پیروانو پوو. یوه ورځ دواړه په بازار کې یو ځ پرستهخدای 
شتون کې ي  ې د خدای په موجودیت او عدم موجودیت بحث پیل کړ، له ساعتونو 

 جال شول.  همناظرې وروسته له یو بل

ه ي  ې له لپار  ېپه همدې ماښام دهري جومات ته الړ او له خپلو تېرو ګناهونو د بښن
  بښنه وغوښته.خدای نه 

 چې دهري شوی وو.  په دې ،لوځوونه وسخپل ک تاب دا بل عالم

*** 
 د نېکۍ او بدۍ فرښته

 خليل جبران

 د نېکۍ او بدۍ فرښتې د غره په څوکې سره یو ځای شوې. 

 !د نېکۍ فرښتې وویل: اې وروره، سهار پخیر

 والړه وه.  پټه خولهد بدۍ فرښته 

  ؟ښه نه ښکاري د نېکۍ فرښتې وویل: نن ستا طبیعت راته 



تا باندې کوي. س رښتې وویل: له یوې مودې راهیسې خلک ستا ګومان راد بدۍ ف
 . اځير سره کوي، دا خبره مې ډېره بده  په نوم راته غږ کوي او ستا په څېر چلند را

 ستا ګومان کوي او ستا په نوم راته غږ بیا وویل: خو په ما باندې د نېکۍ فرښتې
 کوي. 

 .والوتهه حماقت لعنت ووایه او ان پد دې په اورېدو د بدۍ فرښتې د انس

*** 
 ت بايزيد بسطامي رح اويهودي راهبحضر

هغوی  کې د جامهو په د یوې غیبي اشارې له مخې د یهود د بایزید هغه کیسه چې
 د امام شافعي په نوموتي ک تاب سربېره ((روض الفائق))ته ورغلی وو؛ له  غونډې

والنا م ې ده. دا کیسه حضرتاو د هغه په لنډیز کې هم راغل ((روضة الریاضین))
ه اردو ل له عربي اردو ته ژباړلې چې پښتو ته هم رحمه اللهید ابواالعلی مودودي س

 څخه ژباړل شوې.

حضرت بایزید بسطامي رحمة الله علیه ته یوه ورځ په مراقبه کې امر وشو چې د 
 .ن وکړهګډوو په اختر کې ته الړ شه او د یهود سیمې سمعانیهودو جامې واغونده او 

حضرت بایزید رح لومړی خو له دې الهام نه وارخطا شو خو کله چې بیا بیا ځلې 
و لباس ي  ې په تن کړ او د اختر په ورځ ی  ې ډول الهام ورته وشو نو د یهود همدا

 سمعان ته تشریف یووړ. 

هلته راټول شول او د هغوی لوی لوی علما هم راغونډ شوو نو  دانکله چې ټول یهو
ونه کولو  وعظ پهنو  ،خو کله چې ودرېد .د وینا کولو لپاره پاڅېدتر ټولو لوی راهب 

س کړ چې له امله ي  ې ژبه له کاره ولوېده. احسااو پر زړه ي  ې یو خاص اغېز  توانېد
کله چې تر ډېره پورې چوپ والړ وو نو خلکو شور او زوږ جوړ کړ او خلکو د دې 



( منځ ته کوم محمدي )ص وږ نن زم :راهب ورته وویل چې .وپوښتهترې چوپتیا علت 
غه په دې چې ه ،ید هغه محمدي )ص( له امله زه تقریر نه شم کوال ،راننوتی دی
زم
 
 ونکي په توګه راغلی. ویزموږ د ا

کو او خل جوړ شونو یو ډول غوسه او خفګان  ،واورېده هکله چې ګډونوالو دا خبر 
ژنو. راهب وویل چې پرته له و ي  ې وهغه راهب ته وویل چې موږ ته اجازه راکړئ چې 
بلکې لومړی د حجت د پوره کېدو  ،کوم دلیل او برهان نه ي  ې وژل په کار نه دي

 وکړئ، له هغه وروسته ي  ې بیا ووژنئ.  ورسره لپاره خبرې 

کله چې خلکو دا واورېدل نو د نوي راغلي کس په لټه کې شوو. راهب وویل اې 
است ه وسلم واسطه کوم چې هر چېرته نمحمدي زه تا ته ستا پیغمبر صلی الله علی

ا د اسالم خو که ت ؛ي  ې همالته ودرېږه، که دې موږ ډاډه کړو نو موږ به ستا اتباع وکړو 
شو، نو موږ به تا ووژنو. حضرت بایزید رح ه ی ونالپه اړه زموږ شکونه لرې کو

 !مدياې مح :سمدستي پاڅېد. د ګډونوالو منتظرې سترګې ارامه شوې. راهب وویل
که تا هغه ځواب کړې نو موږ به ستا او ستا د دین  ،ږ له تا یو څو پوښتنې کوو مو 

د  ې. حضرت بایزید رحکېږ  ژلپیروان شو که نه نو د همدې غونډې په مخکې به و 
 پوښتنو اجازه ورکړه. 

 ه یو څه شی دی چې دوهم ي  ې نشته؟ راهب: را وښیه هغ

 د الله تعالی ذات دی. حضرت بایزید رح: داسې یو چې دوهم ي  ې نه وي هغه 

 یم ي  ې نشته؟ېهغه دوه څه دي چې در  راهب:

 یم نه لري. ېحضرت بایزید رح: هغه دوه شپه او ورځ دي چې در 

 ې څلورم ي  ې نشته؟ راهب: هغه درې څه شی دي چ

 حضرت بایزید رح: عرش، کرسۍ او قلم.



 راوښیه چې پنځم ي  ې نشته.  ر راهب: هغه څلو 

ن.حضرت بایزید رح: تور 
 
 ات: انجیل، زبور، قرا

 پاږ شیان څه دي چې اووم ي  ې نشته؟راهب: هغه ش

سمان پکې پیدا شوي.  ېحضرت بایزید رح: شپاږ ورځ
 
 دي چې ځمکه او ا

 ه شیان راوښیه چې اتم ي  ې نه وي.راهب: داسې او

سمانونه. 
 
 حضرت بایزید رح: اوه ا

 چې نهم ي  ې نه وي. ته ووایهته شیان راراهب: داسې ا

 ایزید رح: د عرش اوچتوونکې پرښتې.  حضرت ب

 ه نهه شیان څه دي چې لسم نه لري؟راهب: هغ

حضرت بایزید رح: د حضرت صالح علیه الصلوة والسالم د قوم هغه نهه کلي چې 
 فساد کوونکي پکې مېشت وو. 

 راهب: عشره کامله څه ده؟

نو  ،ي ر حضرت بایزید رح: هغه شخص چې د تمتع حج وکړي او د قربانۍ وس ونه ل
 لس ورځو ته عشره کامله واي  ي. ،وژو کار ده چې لس روژې ونیسي. د دې ر هغه ته پ

 راهب: هغه یوولس او دولس او دیارلس څه دي؟ 

حضرت بایزید رح: د حضرت یوسف علیه السالم یوولس وروڼه، دولس میاشتې او 
حضرت یوسف علیه السالم په خوب کې دیارلس شیان د سجدې په حالت کې 

 وو. لیدلي 



غ ي  ې وویل او جنت ته الړ او هغه کوم خلک دي راهب: هغه کوم قوم دی چې درو 
 چې رښتیا ي  ې وویل خو دوزخ ته الړل؟ 

ل. غ وویل خو جنت ته الړ حضرت یوسف علیه اسالم وروڼو درو  حضرت بایزید رح: د
 . خو هغوی به دوزخ ته ځي ،یهود او نصارا د یو بل په دروغ ګڼلو کې رښتیني دي

 بدن کې ستا د نوم ځای چېرته دی؟ ب: ستا په ټولراه

 حضرت بایزید رح: د هغه ځای ستا دوه غوږونه دي. 

ا ورېځو چې پېټي اوچتوي، بی وراهب: قسم د هغو بادونو چې ګرد الوځوي، بیا د هغ
د هغو کښتیو چې په نرمۍ چلېږي، بیا د هغو مالیکو چې له امر سره سم وېش 

یتونو  ترسره کوي،
 
 تفسیر راته ووایه. د دې ا

وبو نه مراد له ا ((حامالت))نه مراد بادونه دي. له  ((ذاریات))حضرت بایزید رح: له 
نه مراد هغه پرښتې دي چې له  ((مقسمات))او  ((جاریات))نه ډکې ورېځي دي. له 

 یوه شعبانه تر بل شعبانه د انسانانو لپاره د رزق رسولو دنده ترسره کوي. 

 لو نسبت ورته شوی خو روح نه لري؟دی چې د ساه اخیستراهب: هغه څه شی 

حضرت بایزید رح: هغه صادق سهار دی چې روح نه لري خو بیا هم تنفس پکې شته 
  والصبح اذا تنفس. ؛دی

ور  لتفضیبرو کولو راهب: هغه څوارلس شیان څه دي چې له الله تعالی سره د خ
 په برخه دی؟ 

 اوه ځمکې.  حضرت بایزید رح: اوه اسمانونه او

 دی چې خپل مړی ي  ې ورسره ګرځاوه؟ راهب: هغه کوم قبر

 حضرت بایزید رح: د حضرت یونس علیه السالم کب.



تل یسارا  ېورېدلې او نه له ځمک را اسمانهله راهب: هغه کومې اوبه دي چې نه 
 شوې؟

حضرت بایزید رح: حضرت سلیمان علیه السالم چې بلقیس ته کومې اوبه لېږلي وې، 
ه د اسونو د خولو اوبه وې چې نه له اسمانه ورېدلې وې او نه له ځمکې راوتلې هغ

 وې. 

ا شیه چې نه د مور له خېټې پیدا شوي او نه د پالر له راهب: هغه څلور شیان راوښ
 نه تېر شوي؟

حضرت بایزید رح: د حضرت اسماعیل علیه السالم پسه. د حضرت صالح علیه 
دم علیه 

 
 اسالم او حوا علیها السالم. السالم اوښه. حضرت ا

 مخکې په ځمکې وبهېده، د چا وه؟  راهب: هغه وینه چې تر ټولو

حضرت بایزید رح: له ټولو نه مخکې د هابیل وینه وه چې د قابیل د قتل له امله په 
 ځمکې وبهېده. 

خپله  وروسته ي  ې بېرته په چې خدای پیدا کړ او له پیدا کولو يراهب: هغه څه شی د
 وپېره؟

 . ییستاخدای پیدا کړی او بیا ي  ې په خپله حضرت بایزید رح: د مؤمن نفس چې خ

هغه کوم غږ دی چې الله تعالی پیدا کړی او بیا ي  ې د هغه  !محمدي )ص( ېراهب: ا
 ؟ې یان کړ بدي ب

 حضرت بایزید رح: هغه د خره غږ دی. 

ې خلک ي ي  غه له لویوالراهب: هغه کوم مخلوق دی چې الله تعالی پیدا کړی او د ه
 وېرولي دي؟



 چل او مکر. وحضرت بایزید رح: د ښځ

 هکله په ه ي  ې د هغهاو په خپل ي راهب: هغه څه شی دی چې الله تعالی پیدا کړ 
 پوښتنه هم کړې؟

حضرت بایزید رح: د حضرت موسی علیه السالم عصا، چې خدای پیدا کړې او بیا 
 کړې.  هم ي  ې په خپله د هغې اړوند پوښتنه

نه کوم کې تر ټولو غوره سیندوتر ټولو غوره ښځې او په سیندونو راهب: په ښځو کې 
 دي؟

سیه 
 
حضرت بایزید رح: حضرت حوا )ع(، خدیجة الکبری )رض(، عایشه )رض(، ا

په سیندونو کې غوره د جیحون، سیحون، دجله،  ؛ او(ع(، فاطمة )رض(، مریم )ع)
 فرات او نیل سیندونه دي. 

 ژوي کوم دي؟ غوره غرونه او غوره راهب: تر ټولو

حضرت بایزید رح: په غرونو کې تر ټولو غوره غر د طور غر دی او په ژویو کې تر ټولو 
 غوره ژوی اس دی. 

لسو میاشتو کې تر ټولو غوره میاشت کومه و راهب: ای محمدي)ص(! ووایه په دو 
سیر څه کلمې تف ((طامت))؟ او د یوه ده؟ او په شپو کې تر ټولو غوره شپه کومه ده

 دی؟

ضرت بایزید رح: غوره میاشت د روژې میاشت ده، په شپو کې غوره شپه د قدر ح
 نوم دی.  ېشپه ده او طامت د قیامت د ورځ

ه لس پاڼې او په هر و لس ښاخونه دي، په هر ښاخ کې دو و راهب: په یوه ونه کې دو 
ړېدلی، غو  پاڼه کې پنځه ګالن دي، دوه ګالن لمر ته دي او په درې ګالنو سیوری 

 چې دا څه شی دی؟ووایه 



لري او هره میاشت  ېحضرت بایزید رح: له ونې مراد کال دی چې دولس میاشت
لري. په هره ورځ کې پنځه ګالن یعنې د پنځه وخته لمنځونه، چې د  ېدېرش ورځ

 ترسره کېږي او د ماښام، ماخوستن ېماسپښین او مازدیګر د لمر په رڼا یعنې د ورځ
 یعنې د لمر له لوېدو وروسته کېږي. او سهار درې لمنځونه په سیوري 

او د بیت الله طواف ي  ې وکړ په داسې  هچې کعبې ته ورسېد يراهب: هغه څه شی د
 و نه هم په هغه باندې حج فرض دی؟حال کې چې نه پکې روح شته ا

ه حالت ن پحضرت بایزید رح: د حضرت نوح علیه السالم کښتۍ، کله چې د توپا
ه په طواف ي  ې وکړ که څه هم بیت الل الله ورسېده نو د بیتته  بوعر  کې دا کښتۍ

 اوبه کې ډوبه وو. 

 هغو کې څو مرسل او څو نامرسل دي؟راهب: الله تعالی څو نبیان پیدا کړي؟ په 

حضرت بایزید رح: صحیح علم ي  ې له الله تعالی سره دی خو داسې ښکاري چې یو 
و کې درې سوه او دیارلس لک او څلورویشت زره نبیان تېر شوي دي چې په هغ

 مرسل او نور ي  ې نامرسل دي. 

خوند ي  ې په  رنګ او ن کوم دي چې اصل خو ي  ې یو دی خوراهب: هغه څلور شیا
 خپلو کې توپیر لري؟ 

وند د اوبو خ ، غوږ، پزه او خوله دي. د غوږ هسترګرت بایزید رح: دا څلور شیان حض
 دی.  ویوږې او د پزې د اوبو خوند تر ، د خولې الړې خېتریخ، د سترګې اوبه مالګین

 کلمو تفسیر څرګند کړه.راهب: د نقیر، قطمیر او فتیل د 

سپین رنګ ته واي  ي؛ قطمیر د زړي  نيیباندحضرت بایزید رح: نقیر د خرما د زړي 
 سپین پوستکی دی؛ فتیل د زړي په منځ کې سپین تار ته واي  ي.

 د او لبد کلمو تفسیر راته ووایه.راهب: د سب



 ضرت بایزید رح: د اوزې او پسه د وېښتانو نوم دی. ح

 و َرم د چا نوم دی؟راهب: ووایه َهم ا

دم علیه السالم نه د مخکنیو امتونو نوم دی. 
 
 حضرت بایزید رح: له حضرت ا

 ووایه خر په خپل غږ کې څه واي  ي؟ راهب:

 حضرت بایزید رح: د مالی  ې په اخیستونکو دې د الله تعالی لعنت وي. 

 : د سپ ي غږ څه شی دی؟راهب

 حضرت بایزید رح: په دوزخیانو دې د الله تعالی د غضب له مخې هالکت راشي. 

 راهب: د غوي  ي تسبیح څه ده؟

 حضرت بایزید رح: د الله تعالی سپېڅلتیا بیانوو او د هغه ستاینه هم سپېڅلې ده. 

 : اس د جنګ په میدان کې څه واي  ي؟راهب

ذات چې هغه وخت زما ساتنه کوي چې خلک له حضرت بایزید رح: پاک دی هغه 
 یو بل سره مخېږي او په خپلو کې په جنګ اخته کېږي. 

 راهب: د اوښ تسبیح راوښایه.

حضرت بایزید رح: زما لپاره الله تعالی بسنه کوي. د ساتنې او مالتړ لپاره الله 
 بسندویه دی. 

 راهب: د چونګښې تسبیح څه ده؟ 

غه ذات چې په دښتو او بیابانونو کې ي  ې عبادت کېږي حضرت بایزید رح: پاک دی ه
 او د خرابیو سموونکی دی. 

یت دی؟ راهب: د
 
 بلبل په خوږ  غږ کې کوم ا



الله تسبيح  نو دژباړه:  ؛س بحان الله حین تمسون و حین تصبحونحضرت بایزید رح: 

  كوئ كله چې ماښام كوئ او كله چې سهار كوئ.

عالی وحي ور لېږلې، خو نه هغه انسان دی، نه راهب: هغه څه شی دی چې الله ت
 ؟پېری او نه پرښته

 حضرت بایزید رح: د شاتو مچۍ. 

له دې نه وروسته حضرت ابو یزید رحمة الله علیه وفرمایل که کومه بله پوښتنه دې 
و حضرت نبله کومه پوښتنه نه لرم. وکړه او وي  ې ویل چې  نټهوي نو ووایه، خو راهب 

سماني اې راهبه! ته ل :رمایل اوس زه غواړم له تا یوه پوښتنه وکړمابو یزید )رح( وف
 
ه ا

سمان او د جنت کلي څه شی 
 
ک تابونو خبر ي  ې، یوازې یوه خبره راته وکړه چې د ا

 ده؟

راهب د دې پوښتنې په اورېدو حیرانه شو. حضرت ابو یزید د ګډونوالو پام ځانته ور 
واب ورکړ خو ستاسې راهب د یوې واړاوه او وي  ې ویل چې ما د دومره پوښتنو ځ

اب زه د ځوچې هم مخ اړوي. راهب چې دا واورېدل نو وي  ې ویل  ولوپوښتنې له ځواب
وېرېږم چې شته خلک به زما خبره ونه مني. کله چې  خو ؛یم چمتودر کولو لپاره 

موږ به هېڅکله هم ستا مخالفت ونه  چې نو وي  ې ویل ،ګډونوالو دا خبره واورېده
ه موږ ي  ې د منلو لپاره چمتو یو، ت .نو څرګنده ي  ې کړه ،ره ويکړو. که کومه حق خب

نو  ،زموږ مشر ي  ې، موږ ستا اطاعت کوونکي یو، که کوم هدایت زموږ لپاره ګ ټور وي
په څرګند ډول ي  ې وړاندې کړه. راهب وویل چې رښتیا خبره دا ده چې د جنت کلي 

 ده.  ال اله اال الله محمد رسول الله

نو ټولو د مسلمانېدو اعالن وکړ.  ،له خولې دا الفاظ واورېدلګډونوالو چې د راهب 
د یهودیت ټولې نښې له منځه یو وړل شوې او د حضرت بایزید رحمة الله علیه په 
السونو ټول خلک په اسالم سر لوړي شوو. حضرت بایزید بسطامي )رح( ته الهام 



ل اطاعت په بد وشو چې تا زموږ لپاره د یهودیت جامې اغوستې وې، موږ ستا د دې
 کې ستا له امله سلګونه خلک په اسالم کې داخل کړو. 

*** 
 حضرت بايزيد بسطامي رح ځينې کيسېد 

 ک تاب: جنید و بایزید

(۱) 

 چې د احمد خضرویه رح ښځه ی  ې نو د علي مور  ،کله چې بایزید )رح( خښ کړی شو
وهېږئ چې پ وویل: تاسي  ې وه، زیارت ته راغله. کله چې له زیارت نه اوزګاره شوه نو و

 موږ ښه پوهېږئ.  ترتاسې  :خلکو وویل چې ؟زید )رح( څوک وو بای

هغې وویل: یوه شپه ما د کعبې طواف کاوه او د یو څه ځنډ لپاره کېناستم او ویده 
سمان ته یو وړم. ما تمې شوم. په خوب کې 

 
یوه  ر عرش الندېولیدل چې پرښتو زه ا

ه ګالنو غه ټوله دښته لاوږدوالي او پلنوالي ي  ې هېڅ حد نه الره، ه چې دښته ولیده
 . دیبایزید رح ولي الله  :ډکه وه او د هر ګل په پاڼې لیکل شوي وو 

 ید ت ته راغی، نو وي  ې فرمایل دا هغه ځایر شیخ ابوسعید ابو الخیر د بایزید رح زیا
هغه دې ي  ې دلته ولټوي.  ،چې د چا کوم شی ورک شيکې دنیا ټوله چې په 

(۲) 

 ید په اړه فرماي  ي: عالمه محمد اقبال رحمه الله د بایز 

 بایزید اندر خراسان یا اویس اندر قرن  یدا شوددور ها باید که تا یک مرد حق پ

(۳) 



عالمه اقبال رح هغه خبره په خپل یوه شعر کې راوړې ده چې د حضرت بایزید رح 
ونه خوړ چې له امله د سنتو د اتباع حال دا وو چې ټول ژوند ي  ې خټکی له دې 

څه  هپ ثابته نه شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خټکی ور  احادیثو دا خبره
 ډول خوړلی. همدا کلمات د الندیني شعر ژباړه ده: 

 اجتناب از خوردن خربوزه کرد  کامل بسطام در تقلید فرد

(۴) 

بایزید به د شپ ې څلور رکعته لمونځ وکړ بیا به ي  ې سالم وګرځاوه او وبه ي  ې ویل دا 
بیا به ي  ې څلور رکعته لمونځ وکړ، بیا به ي  ې همدا وویل  لمونځ د قبلېدو وړ نه دی.

تر دې چې په همدې ډول به شپه پای ته ورسېده  ،چې دا لمونځ د قبلېدو وړ نه وو 
ځه ډېره لمان د ښهاو سهار به ي  ې الله تعالی ته زارۍ کولې چې ما ستا په وړاندې 
نځ هم سې مې لموهڅه وکړه خو پکې پاتې راغلم. په دې چې څنګه چې زه یم، هماغ
 دی، د همدې لپاره ما په خپلو لمونځ کوونکو بندګانو کې وشمېره. 

(۵) 

د یوه جومات امام له بایزید رح نه وپوښتل چې تاسې کار خو نه کوئ نو بیا خورئ 
او څښئ له کومه ځایه. بایزید وفرمایل لومړی ما پرېږده چې هغه لمونځ چې همدا 

رازق  چې خپل څوکوګرځوم، ځکه چې کوم  بېرته راهغه  ،په تا پسې وکړمې اوس 
 ا لمونځ نه صحیح کېږي. د هغه تر ش ،نه پېژني

 کوم خدای چې سپ ي، پیشو او حیواناتو ته :ته بایزید وفرمایل چې کس همداسې یو
یا هغه بایزید ته رزق نه شي ورکوال ،روزي ورکوي

 
 ې دغه راز یوه شخص تر  ؟ینو ا

  ؟راځي تاسې ته رزق له کومه :وپوښتل چې

 ی. انو له اسمانه به مو نازل کړی و ،یاکه دا رزق نه و :وي  ې فرمایل



(۶) 

 ېرهډ نو اوبه له ،یو ځلې د دجلې سیند ته ور نږدې شوم :بایزید رح فرماي  ي چې
خو ما ورته وویل چې ستا دا ښه راغالست به ما  ؛ېپورته شو ته را هرکليجوشه زما 

زه خپل دېرش کلن ریاضت د تکبر له امله نه  نه کړي او کبرجند ذرې هومره هم 
 ی، ځکه چې زه د کرم غوښتونکی یم نه د کرامت.شم ضایع کوال

(۷) 

ه را وایست دواي  ي چې په سیند کې یو لړم د ډوبېدو په حال کې وو، نو بایزید له سین
 خو لړم وچیچه. هغه لړم درې ځلې په سین کې ولوېد او بایزید رح هر ځل هغه را

وچیچه. یو شخص چې نږدې والړ وو  رحدرې واړه واره بایزید لړم و هغه ایست او
هغه رحم  پهبیا هم ، هغه تاسې چیچي او تاسې ئتاسې ډېر عجیب یاست :وي  ې ویل

کولو  نو زه له نېکۍ ،نه منع کېږي  څخهکوئ. نو وي  ې فرمایل چې که هغه له بدۍ
 ؟څخه ولې را وګرځم

(۸) 

سه سطامي رح د وخت یوه کیرحمة الله تعالی علیه د حضرت بایزید ب مموالنای رو 
بیانوي چې یوه مسلمان یوه یهودي ته د اسالم دعوت ورکړ. یهودي ورته وویل چې 

ا له نو هغه زم ،که د بایزید بسطامي رح اسالم وي ؟غواړې  ېد کوم اسالم لور ته م
وس او توانه ډېر اوچت دی چې د السته راوړو کوښښ ي  ې زما د وس خبره نه ده او 

هماغه دی چې ته ي  ې عملي بېلګه ي  ې نو ستا په پرتله زما په څېر یو عادي که اسالم 
انسان هم غوره دی. ستا اعمال خو داسې دي چې که کوم کس د اسالم خواته مایل 

 هم وي، ستا په لیدو به ي  ې له اسالم نه کرکه وشي. 

  



(۹) 

یوه مڼه  حبایزید بسطامي ر  .یوه ورځ یوه شخص د بایزید رح لپاره یو څه مڼې راوړې 
را واخیسته او وي  ې موسل او بیا ي  ې ټولې مڼې په ناستو خلکو ووېشلې او بیا ي  ې 

ی شي. هغه به مال برالسپر نو  ،وفرمایل چې که زه د خپل نفس غوښتنې پوره کړم
نبلي او ت به د هغه په عمل کې ،کړي  پوره څوک چې د خپل نفس غوښتنه :فرماي  ي

 سستي را پیدا شي. 

(۱۱) 

رت بایزید رح د خپل نفس جایزه واخیسته نو ډېر چاغ ي  ې وموند. بایزید یو ځلې حض
ه ستا هېڅ غوښتنه نه پور  او څښم ،اې نفسه! زه خو په تا ډېر کم خورم :وفرمایل

ه ل درناويد هغه  :هغه ځواب ورکړ چې ؟ېی ی  نو بیا څنګه دومره چاغ شو ،کوم
چې ته  کله :ل؟ نفس ورته وویدرناویوي  ې پوښتل کوم  تاته ی  ې درکوي.امله چې 

بازار ته ځې نو ټول خلک تا ته ودرېږي او ستا السونه ښکلوي، بس زه هم په همدې 
 باسم. وخپل کار 

نځ کې د بازار په مي  ې ښه دا خبره ده، نو د روژې په میاشت کې  :بایزید رح وفرمایل
د دې کار له امله خلک ورڅخه بدګمانه شوو او  رح دوډۍ ژوول پیل کړل. د بایزید

نګر شوی ډېر ډ ته وک تل، نو نفس اوس چې بایزید رح خپل .کرکه وشوه له هغه ي  ې
 . وو 

(۱۱) 

ل خو علم او په هغه باندې له عم ،ما درې کاله مجاهده وکړه :فرماي  ي چېبایزید رح 
دغه راز فرماي  ي چې: که ووینئ  .کولو څخه مې هېڅ شی هم زیات سخت ونه موندل

دې کرامت مه غولېږئ تر څو چې ونه نو د هغه په  ،چې یو کس په هوا کې الوځي



و نواهیو، د الله تعالی د حدودو په ساتنه او د شریعت په ګورئ چې هغه په اوامرو 
 کې څنګه دی؟  عملي کولو

*** 
 د پيغمبر ص ځانګړنې

ه ( لیکي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ۱۱۱۳ ي)متوف يعالمه عبدالرؤف مناو
ن کریم کله بې شمېره ځانګړنو څخه یوه ځ

 
ې انګړنه دا هم ده چې الله تعالی په قرا

 د نبي کریم ص هر یو غړی مبارک بېل بېل یاد کړی دی. 

  قد نری تقلب وجهک.په اړه ارشاد دی:  ېد پیغمبر ص د څېرې مبارکالف( 

  وال تمدن عینیک.راځي:  ي  ې د سترګو په اړهب( 

 ه بلسانک. فانما یسرانارشاد دی:  ي  ې په اړه ېاو د ژبې مبارکج( 

 وال تجعل یدک مغلولة الی عنقک.او الس او څټ مبارک دواړه یو ځای یاد شوي: 

یادونه په الم نشرح سورت کې یو ځای شوې ده:  مالد سینې او  ډول په همدې د(
  .الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک

یت کې یاد شوی:  ه(
 
 مین علی قلبک. نزل به الروح االمبارک زړه ي  ې په دې ا

 د عربو حريص

 مفتي محمد تقي عثماني حفظه الله په خپل ک تاب ))تراشې(( کې لیکي:



ه ( د خپل حرص له امله ډېر زیات ۱۵۴ يپه عربو کې اشعب نومي یو شخص )متوف
مشهور شوی وو او د حرص  حریصیعنې طامع  ، تر دې چې لقب ي  ې همو مشهور و 

یل چې د کوم شخص په اړه و بهلی وو. هر کله متل ګرځېد بیخي یواو اللچ په اړه 
کېدل چې هغه ډېر حریص دی نو واي  ي چې: هغه د خپل وخت اشعب دی. یا 

خو له اشعب نه هم ور تېر دی. په عربي ژبه کې مې دا جملې ډېرې اورېدلې  پالنکی
کې د هغه یو څو کیسې راغلې چې  ((د بغداد تاریخ))وې. خو د خطیب رح په ک تاب 

 دلته راوړو:  ي  ې لپاره ازه کېدوتد طبیعت د 

، اوه ي  ېاصمعي رح واي  ي چې یوه ورځ ماشومان په اشعب پسې شول او ځور  :-الف
لم هله، الړ شئ، سا))نو ماشومانو ته ي  ې وویل:  ،شو هاشعب ي  ې پر وړاندې بې وس
 .((بن عبدالله خرماوې وېشي

منډې کړې.  ور  ماشومانو چې دا واورېدل نو د حضرت سالم رح د کور لور ته ي  ې
ر ر شا منډه پیل کړه چې څوک خباشعب چې دا ولیدل نو په خپله ي  ې د ماشومانو ت

 په رښتیا هم خرماوې وېشي.به دا خبره رښتیا وي او سالم رح  ؛ کېدای شيدي

 سوداد  ب د یو څو خلکو تر څنګ تېر شو چېضحاک واي  ي چې حریص اشع :-ب
 !جوړې کړئ  ی  ې لږ لوي  ې لوي  ې اشعب ورته وویل: .جوړولېی  ې کڅوړې د خرڅولو 

 هغوی وپوښتل چې: هغه ولې؟

په همدې کڅوړو کې زما لپاره کومه  څوککېدای شي چې کوم اشعب ورته وویل: 
 !ډالۍ راوړي 

په خپله واي  ي چې: کله به مې چې په کومه جنازه کې ګډون وکړ او بیا اشعب  :-ج
سوله ه مې همدا احسانو تل ب ،هلته به مې دوه سړي په خپلو کې په خبرو ولیدل

برې په هماغه اړه خبه زما لپاره کوم وصیت کړی وي او دوی  به مړي  کېدای شيچې 
 کوي.



 پر ماشوم امر کول

 مفتي محمد تقي عثماني
 ک تاب: تراشې

ې کله په کار ده چري رح لیکلي دي چې هر پالر ته پعالمه طاهر بن عبدالرشید بخا
 پر ځای دې داسې وواي  ي چې:  خپل زوی امر کوي نو د صریحو الفاظو

  ((زویه، که هغه فالنی کار وکړې نو ښه به وي.))

او زوی د کوم  !((داسې وکړه)) :په دې چې که صراحتًا امر وکړي او مثال واي  ي چې
کبیره ه پ مور و پالر د نافرمانۍ له املهنو هغه به د  ،ونه کړي هغه کار علت له مخې 

 ړي صورت کې دا وېره نشته.په لومحال دا چې اخته شي.  ګناه

*** 
 په عادي خبرو کې د قرآن کريم آيتونه

 ېم زه یو ځلې حج ته الړم، په الره کې :حضرت عبدالله بن مبارک رح فرماي  ي چې
یوه زړه ښځه ناسته ولیده چې د وړیو کمیس ي  ې اغوستی وو او د وړیو څادر ي  ې په 

 سالٌم قوال من رب رحیم.: ځان کړی وو، ما سالم پرې واچاو، نو هغې ځواب راکړ

 ما وپوښتل: الله تعالی دې پر تا رحم وکړي، ته دلته څه کوې؟ 

ه څوک چې الله بې الرې کړي، هغه لر  ژباړه: ؛من یضلل الله فال هادی لهوي  ې ویل: 

 هېڅ الرښود نه وي.

 شوې. له همدې مې ترې وپوښتل: چېرته ځې؟  غلطهزه پوه شوم چې الره ترې 



 ؛الذی اسرای بعبده لیال من المسجد الحرام الی المسجد االقصی س بحنوي  ې ویل: 

حرام نه مسجد الپاک دی هغه ذات چې خپل بنده ي  ې د شپ ې له مسجد ژباړه: 
 قصی ته وې ووړ. اال

ل: له پوښتمې و غواړي بیت المقدس ته الړه شي.  زه پوه شوم چې حج ي  ې کړی او
  ؟کوم وخت راهیسې دلته ناسته ي  ې

 .ېپوره درې ورځ ژباړه:؛ ال سوایثلث لی وي  ې ویل:

 خو د خوراک هم څه نشته، خورې څه؟ما وویل: له تاسره 

 الله په ما خوري او څښي. هغهژباړه: ؛ هو یطعمنی ویسقینځواب ي  ې راکړ: 

 ما وپوښتل: اودس په څه شي کوې؟

 .په پاکې خاورې تیمم وکړئ ژباړه:  ؛طیبا فیتمموا صعیداوي  ې ویل: 

 ه د خوراک یو څه شته، خورې ي  ې؟سر ما وویل: له ما 

 .تر شپ ې پورې روژې بشپړې کړئ ژباړه: ؛ لاتمو الصیام الی الیځواب ي  ې راکړ: 

 ویل: دا خو د روژې میاشت نه ده. ما و 

ۍ کې او کوم څوک چې په نېکژباړه:  ؛ومن تطوع خیرا فان الله شاکر علیموي  ې ویل: 

 ونکی دی. لی شکر کوونکی او پوهېدنو الله تعا ،زیادت وکړي 

 ه پرېښودل هم روا ده. ژ خو فرض رو ما وویل: د سفر په حالت کې 

ږئ نو روژه هېکه تاسې پوژباړه:  ن؛تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمووان وي  ې ویل: 

 .ينیول زیات غوره د



 : ته زما غوندې ولې خبرې نه کوې؟ومې ویل

چې کومه  انسان اړه:ژب ؛ما یلفظ من قول اال لدیه رقیب عتیدځواب مې ترالسه کړ: 

 وي.هغه لپاره یوه ساتونکې پرښته خبره کوي، د 

 ما وپوښتل: ته له کومې قبیلې څخه ي  ې؟

ه او په هغه څه پسې مه كېږه چې تات ژباړه: ؛التقف ما لیس لک به علموي  ې ویل: 

 .ه نه ويي  ې پوه

 ومې ویل: وبښه له ما تېروتنه وشوه. 

ړه نشته، الله نن پر تاسو كومه پ ژباړه:؛ غفرالله لکمالتثریب علیکم الیوم یوي  ې ویل: 

 .دې بخښنه درته وكړي 

 او له خپلې قافلې سره یو ځای شه. سپره شه ېومې ویل: که غواړې زما پر اوښ

لله پرې هره نېکي کوئ، ا تاسې چېژباړه:  ؛وما تفعلوا من خیر یعلمه اللهوي  ې ویل: 

 .پوه دی

وا من قل للمومنین یغضخکې وویل: خپله اوښه مې کېنوله، خو هغې له سپرېدو م

  .خپلې سترګې ښک ته کړي مؤمنانو ته ووایه چې ژباړه:  ؛ابصارهم

 . ره شهپسما خپل سترګې ښک ته کړې او هغې ته مې وویل: 

خو کله چې هغه سپره شوه نو ناڅاپه اوښه وتښتېده او په دې اړ و دوړ کې د هغې 
 ؛ماصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکما شوې، پر دې کار هغې وویل:  ې جامې څیر 

 .تاسې ته چې هر مصیبت رسېږي هغه ستاسې د اعمالو له امله وي ژباړه:

 زه اوښه وتړم، بیا پرې سپره شه. ومې ویل: لږ ودرېږه چې 



موږ د دې مسئلې حل سلیمان )علیه السالم( ژباړه:  ؛ففهمناها سلیمنهغې وویل: 

 .ته ور وښود

یت .ې ته مې وویل: اوس پرې سپره شههغ او ما اوښه وتړله 
 
 هغه سپره شوه او دا ا

 ؛س بحان الذی سخرلنا هذا وما کنا له مقرنین واان الی ربنا لمنقلبوني  ې ولوست: 

او موږ ي  ې )رام(  زموږ لپاره ي  ې دا سورلۍ اېل کړه پاک دی هغه ذات چېژباړه: 
 ېدونکي یو.خپل پروردګار ته ورګرځاو بې شکه چې موږ ټول  کوونکي نه وو 

منډې وهلې او ورسره مې په زوره  ې ما ډېرې تېز  .پړی ونیو او روان شوم ېما د اوښ
 واقصد فی مش یکد دې په لیدو هغې وویل:  .زوره چیغو باندې اوښه هم وېروله

 پل غږاو خ هواخل په خپل تګ کې له اعتدال نه کاراو  ژباړه: ؛واغضض من صوتک

 .هکړ  ټیټ دې

او یو څه اشعار مې زمزمه کول پیل کړو، په دې باندې  روان شوماوس زه ورو ورو 
ومره سانه وي هماغنو چې څه درته ا ژباړه:؛ فاقرءوا ما تیسر من القرانهغې وویل: 

 .ترې لولئ

 ما وویل: ته د الله تعالی له خوا په ډېرو نېکیو نازول شوې ي  ې. 

 .د اخليڅښتنان پن لیوازې د عقاو له دې  ژباړه: ؛وما یذکر اال اولوااللبابوي  ې ویل: 

 تیا وروسته مې وپوښتل: مېړه لرې؟چوپله یو څه 

ړه پوښتنه د داسې شیانو په ا ژباړه: ؛ال تسأ لوا عن اش یاء ان تبدلکم تسوکموي  ې ویل: 

 مه کوئ چې که پر تاسې ښکاره شي، په تاسې بد ولګي.



ورسره  هممې هېڅ خبره  تر څو چې قافله را ونه رسېده، او وماوس زه پټه خوله ش
ل وویل: دا ده قافله راغله، په دې کې ستا خپ مې تهور قافله نږدې راغله نو  .ونه کړه

 څوک دي؟

مال او زامن د دنیوي ژوند ژباړه:  ؛المال والبنون زینة الحیوة الدنیاوي  ې ویل: 

 .ښکالوې دي

د  پوښتل: په دې قافلې کېمې وزه پوه شوم چې په قافله کې ي  ې زامن شته دي. 
 ه کار وو؟ هغوی څ

او )پيدا كړې ي  ې دي( عالمې او په  ژباړه:؛ وعلمت وابلنجم هم یهتدونوي  ې ویل: 

 .تورو سره )هم( دوى الر موميس

 ستهور ومې نږدې  زه پوه شوم چې د دې زامن د قافلې الرښوونکي دي، نو خېمو ته
 دا دی خېمې راغلې، اوس ووایه ستا )زامن( څوک دي؟او ومې پوښتل: 

یی خذالکتب ای یحی  ..ی تکلیما.وکلم الله موس ..یم خلیال.واتخذالله ابراه وي  ې ویل: 

 .بقوة

نو لږ ځنډ وروسته څو ځوانان  !یحی  ی اېموسی،  اې، هابراهیم اې :نو غږ مې وکړ
 یسته وو، زما مخې ته راغلل. چې د سپوږمۍ غوندې ښا

عثوا احدکم فاب کله چې موږ ټول په ډاډه زړه کېناستو نو ښځې خپلو زامنو ته وویل: 

خو يو  ژباړه: ؛ورقکم هذه الی المدینة فلینظرو ایها ازکی طعاما فلیاتکم برزق منهب

كس مو لگه دغو سپينو روپيو سره ښار ته واستوئ چې وګوري كوم يوه سره ښه پاك 
 .خواړه دي نو بيا دې لگه هماغه نه څه خواړه درته راوړي 



وان الړ او یو څخه خواړه ي  ې راوړل، هغه خواړه نو یو ځ ،کله ي  ې چې خبره واورېده
 ژباړه: ؛لخالیةا مکلوا واشربو هنیا بما اسلفتم فی االایزما مخې ته هم کېښودل شو: 

ې ه كې چې په تېرو ورځو كپه خوند سره، دهغو عملونو په بدلخورئ، څښئ )ښه( 
 .مو وړاندې لېږلي وو 

ي، سې خواړه دې پر ما حرام وستاتنګه شوه او هلکانو ته مې وویل: نور مې حوصله 
 دې ښځې حقیقت را ونه ښايئ. تر څو پورې چې د 

زموږ د مور له څلوېښت کلو راهیسې همدا حال دی، له څلوېښتو هلکانو وویل چې: 
ن
 
یاتو پرته بله جمله نه ده ویلې. او دا بندیز يکلو راهیسې ي  ې له قرا

 
پر ځان له  ېی   ا

چې د  يشو ناروا یا ناوړه خبره هې کومی   دې کبله لګولی دی چې داسې نه له ژبې
 خفګان سبب شي.  د الله تعالی

 ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذوالفضل العظیم. ما وویل: 

*** 
 په کنايه پوهېدل

 ک تاب: تراشې

او تر اوږدې مودې پورې  سعد بن عباده رض معروف صحابي دی حضرت قیس بن
ه رځ یوه زړه ښځه هغه ته راغلد مصر والي وو. موسی بن عقبه رح فرماي  ي چې یوه و 

  کې مېږیان او چینجیان ډېر کم دي.او وي  ې ویل: زه شکایت لرم چې زما په کور 

وړو غوښې، غڅومره ښه کنایه وه، د دې کور له ډوډۍ، قیس وفرمایل چې:  حضرت
 او خرماوو ور ډک کړئ.



*** 

 په لمانځه کې هېر شوی ځای ور ياد شو

 ک تاب: تراشې

، ما موده وشوه همام ابو حنیفه رح ته راغی او وي  ې ویل چې ډېر یو ځلې یو شخص ا
خپل مال یو ځای خښ کړی وو، اوس مې هغه ځای په یاد نه دی، کومه الره را 

 وښايئ. 

کومه خبره نه ده، خو یوه الره به دروښیم،  ېامام صاحب ورته وویل چې دا د فقه
 ی بهې ان شاء الله هغه ځاکور ته الړ شه او نن ټوله شپه لمونځ وکړه، هیله ده چ

 در په یاد شي. 

د شپ ې څلورمه برخه تېره شوې وه چې هغه ځای ور یاد  تر اوسه الهغه کس الړ. 
 ارک ورتهه مبنو هغ ی  ې دا خبره وکړه.او امام ابو حنیفه رح ته  غیرا نوموړی کس .شو

نه  ې همدا وو چې شیطان به تا ټوله شپه لمونځ کولو ته پر  هم فکر ماوفرمایل چې: ز 
ی ړ وروسته دې هم ټوله شپه لمونځ ک له یادېدو، خو تا ته په کار وو چې د ځای يږد
 او په دې ډول به دې د الله تعالی شکر پر ځای کړی وو.  وای

*** 

 ب د اما ابو حنيفه خو

 ک تاب: تراشې

حیات ویل نو یوازې الت ېه څلور رکعته لمونځ کې کله چې په دوهم رکعت کې کېنپ
ص که کوم شخ امام ابو حنیفه مسلک دا دی چې نه لوستل کېږي. ددرود  ،کېږي 



للهم صلی علی اتر په تېروتنې سره د دوهم رکعت په ناسته کې له التحیات وروسته 
  .نو پر هغه د سهوې سجده واجبېږي  ،محمد پورې ولولي

همدې اړوند د امام صاحب یوه کیسه ده او هغه دا چې یو ځلې امام صاحب په  په
کوم ل چې: وپوښتترې ي کریم صلی الله علیه وسلم ولید، پیغمبر ص خوب کې نب

 ی شې؟لولي، ته پر هغه د سهوې سجده څنګه واجبوالشخص چې پر ما درود 

ود ر د دې لپاره چې هغه پر تاسې په هېره کې درح ځواک ورکړ چې:  ابو حنیفهامام 
  لوستی دی.

 (۲، ج ۱۱۵رائق، ص پیغمبر ص د امام صاحب دا ځواب خوښ کړ. )البحر ال

*** 

 د خدای قدرت

 ک تاب: تراشې

ې د ګل یو خاص ډول دی چ :مقاله لیکونکی لیکي چېنومیالی جان ولیم کالټس 
(Jack in the pulpoint)  :نومېږي. په دې بوټي کې د ګالنو غوټۍ دوه ډوله وي

ړیو کنر او ماده. په دې بوټي کې وړې وړې پیالې ته ورته نباتي کړۍ وي او د همدې 
د نورو بوټو په څېر په دې کې هم د  .په منځ کې ګالن وده کوي او دباندې راوځي

 ږي، خو په دې بوټو کې د القاح یوګالنو وده د نر او مادې له یو ځای کېدو څخه کې
لري. دلته نر او ماده نېغ په نېغه نه یو ځای کېږي بلکې  وجود او نادر نظام عجیب

ي کړۍ له تسرته رسېږي. هغه داسې چې د بوټي نبا له الرې مچیو  ووړ  و دا القا د ډېر 
کې  وړه مچۍ د نر بوټي په دې کړیو .دننه له خوا تنګې وي دپورته نه پراخې وي خو 

 خه الله وړاندې څ خو یو .ننوتل غواړي، خو کله چې منځ ته ورسېږي هلته ونښلي
غه کړۍ ننوځي، د هبله دا چې څنګه مچۍ د کوم نر بوټي کړۍ ته ور  ،الره تنګه وي



ې د کړۍ شي چ پیلپه پورتنۍ برخه کې د موم غوندې مواد د دننه لور ته ښوېیدل 
دېوالونه پرې وتړل شي. اوس دا مچۍ نه د مخته تګ الره لري او نه هم د شاته تګ، 

د  .د همدې لپاره هغه په خپل ځای کې د لېونتوب په حالت کې تاوېږي راتاوېږي 
مله د بوټي تناسلي ذرې د مچۍ په بدن پورې ونښلي. او څنګه دې لېونۍ تاوېدا له ا

. ي ېږ موم ته ورته موادو راوتل ودر  شي نو د کړۍ له پورتنۍ برخې نه چې دا کار بشپړ
ښ و له یو څه کوښخ وې وي،څه سخته ش یوپورتنۍ برخه  د بوټيله امله  د موم

 ووځي.  دباندې را ۍمچوروسته 

و ډول ور ننوځي، خوم ماده بوټي کړۍ ته په هماغه له دې وروسته همدا مچۍ د ک
د ښځینه بوټي په حلقو کې دا خاصیت دی چې هغه مچۍ له ور ننوتو وروسته 
دباندې را وتو ته نه پرېږدي، مچې چې دننه الړه شي نو د تل لپاره همالته بندي شي، 

لو وت تر دې چې مرګ ورته راشي، له مړینې یو څه وخت مخکې هغه د دباندې را
ټي ته ي ذرات ښځینه بووروستۍ هلې ځلې کوي، په دې کې هغه د نر بوټي تناسل

 او د تناسل دا عمل بشپړ شي.  انتقال کړي 

وقع ورکوي، م دا یوه عجیبه معامله ده چې د نر بوټي حلقه لومړی مچۍ ته د ورننوتو
نه یاو وروسته بیا د وتلو موقع هم ورکوي. د دې پر عکس ښځ بیا هغه راګیره کړي 

  قین.ارک الله احسن الخال بفت وروسته د وتلو موقع نه ورکوي.  ولوله ګیر ی  ې بوټی 

 مضمون نګار د دې پېښې له بیانولو وروسته لیکي:

یا دا ټولې نښې د الله تعالی په وجود داللت نه کوي؟ زموږ د عقلونو لپاره دا ))
 
ا

اتي وه حادثچې دا عجیب او غریب نظام یوازې ی هد هتصور کول بیخي ستونزمن
دا منل حتمي دي چې دا ټول د مستحکم پالن او د بشپړ قدرت پایله  .کارنامه ده

 (۵۱ده. )الله یتجلی فی عصر العلم ص 

*** 



 د ځينوو صحابوو له خوا ازاد شوي بنديان

 ک تاب: تراشې

نواب صدیق حسن خان صاحب رحمة الله علیه د النجم الوهاج په حواله د ځینو 
زاد د له لوري صحابوو 

 
 دی:  را اخیستی په الندې ډولغالمانو شمېر  شویوا

 د بنديانو شمېر نوم

 ۶۹ حضرت عایشه رض
 ۷۱ حضرت عباس

 ۱۱۱ حضرت حکیم بن حزام رض
 ۱۱۱۱ حضرت عبدالله بن عمر رض

 ۲۱ حضرت عثمان غني رض
 ۸۱۱۱ حضرت ذوالکالع حمیری رض

 یوه ورځ کې()یوازې په    ۳۱،۱۱۱  حضرت عبدالرحمن بن عوف رض
 

کړي  خوشی مريیان ۵۹سوه  ۲زره  ۳۹صحابوو  و له دې په ډاګه کېږي چې یوازې او 
او ښکاره ده چې د نورو زرګونو صحابوو ازاد کړي غالمان په دې لړلیک کې شامل 

 نه دي.  

*** 

 ځيرکتيا

ې مخکې له دې چ :رح بیانوي چې ي د قاضي ایاس په اړه ابراهیم بن عرزوق بصر 
و ی . په دې وخت کېسره ناست وو ور موږ یوه ورځ  ،عاویه رح قاضي شيایاس بن م

پیل  لی  ې ځیر ځیر ک تکېنوست او الرویانو ته  راغی او مخامخ په یوه لوړ ځای کس



پسې  الروي یوه پورته شو او پهرا ځایه  له خپل ، هغه سړی لږ ځنډ وروسته .کړل
ای پخواني ځک تلو وروسته بېرته راغی او په خپل له  ته څېرې  هورغی. او د هغ

 ي؟ ووايئ دا سړی څه غواړ ویه رح هغه ته وک تل او وي  ې ویل: کېنوست. ایاس بن معا

 خلکو وویل: تاسې ي  ې ووايئ؟

دا سړی ماشومانو ته درس ورکوي او په یوه سترګه ړوند غالم ایاس بن معاویه رح: 
 ي  ې ورک شوی دی، د هغه په لټون پسې راوتی دی. 

 :نه یو کس پاڅېد او له هغه سړي ي  ې پوښتنه وکړهپر دې خبره له موږ د نوموړي 
 تاسې د څه شي په لټه کې یاست؟

 په لټه کې یم. غهد ه هغه وویل: زما یو غالم ورک شوی دی،

او  ېغه د خپل غالم ډېرې ځانګړنې وښودوي  ې پوښتل: هغه غالم څنګه وو؟ هترې 
خر کې ي  ې وویل چې یوه سترګه ي  ې هم نشته. 

 
 په ا

 دنده څه ده؟ وي  ې پوښتل: ستا

 وي  ې ویل: ماشومانو ته درس ورکوم. 

نګه ولو خبرو څټتاسې په دې  :موږ حیرانه شوو او له ایاس رح نه مو وپوښتل چې
 ؟پوه شوئ

 یې دچ للید ، نو ومېیغایاس بن معاویه رح وفرمایل: کله چې دا شخص دلته را
اکه اسې ځای وټد ځان لپاره د یوه مناسب ځای په لټه کې وو. او په پای کې ي  ې د

کې تر ټولو لوړ وو. ما د ده حالت ته چې وک تل نو د شاهي کورنۍ  ساحهچې په دې 
چاهانو ی شي چې د پااڅوک کېدبل نو ما فکر وکړ چې داسې  ښکاره نه شو.غړی راته 

ا خوی چې د ته راغللفکر  له ډېر چورت وروسته مېغوندې ناسته ي  ې خوښېږي؟ 



پوه شوم چې دا شخص ښوونکی  کې وي. له دې نهانو په ښوونکي یوازې د ماشوم
 دی. 

 و د غالم په کیسې څنګه پوه شوئ؟اموږ وپوښتل: 

د یوه معمولي حیثیت لرونکي  کسپه همدې وخت کې دې ایاس رح ځواب ورکړ: 
شوم چې  پوه رغی چې یوه سترګه ي  ې نه وه. نوو پسې و لیدپه څېرې  د داسې الروي

 هم په یوه سترګه ړوند دی.دی خپل غالم لټوي او غالم ي  ې 

*** 

 امام ابو حنيفه رح او يو اعرابي

مام اامام ابو حنیفه رح ماته خپله یوه کیسه وکړه.  :یحی  ی بن جعفر رح فرماي  ي چې
یو اعرابي  .یو ځلې مې په دښته کې اوبو ته ډېره سخته اړتیا شوه :فرماي  ي چېرح 
د اوبو   خو هغه ،ېاوبه وغوښت مېنه  له هغه سره د اوبو یوه کوزه وه. له هغه .راغی

 ي  ې درباندې پلورم. ما پنځه او وي  ې ویل چې په پنځو درهمو وکړ له راکولو انکار
 درهمه ورکړل او کوزه مې ترې واخیسته. 

 زړه کېږي؟  دې د وربشو ډوډۍ ته :هغه ته وویل چې ېبیا م

 هغه وویل: راوړه. 

ماړه  هغه ښه په .غوړه شوې وه ښه وورکړه چې د زیتون په غوړیورته ما هغه ډوډۍ 
  .هغه تږی شو دا ځل .نس وخوړه

 یوه پیاله اوبه راکړه.  :ويل چېي  ې ته ورا



و له هغه نه ي  ې په کم نرخ نه درکوم ا ،په پنځه درهمه ي  ې درکوم :ما ورته وویل چې
بېرته راکړي. )ک تاب االذکیا ابن جوزی  هپنځه درهم زما هغه اړ شو چېډول په دې 
۱۱۱)  

*** 
 

 پای


