
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۲۳/۱۰/۲۰۱۹                پوهندوی آصف بهاند

 

 
 »پلرونو، خپل ماشومان مه خوابدي کوئ!«

 

 د کارامازوف ورونه په ناول کې د ماشوم او کوچني د روزلو یو څو یادونې 
 
 
یو پېژندل شوی  فیودور میخایلوویچ داستایوفسکي« د مشهور روسي لیکوال د کارامازوف ورونه»

د هغه مدافع وکیل د هغه دوسیه په هر کې په دې ناول کې د قهرمان د محاکمې په لړ  .ناول دی
اړخیز ډول څېړلې ده او دا غواړي ثابته کړي چې د پالر او زوی رابطه باید څه ډول وي. دی هلته 

 ل کوي او وایي:وقله یوه پیغمبر څخه نقل 
 

 »پلرونو، خپل ماشومان مه خوابدي کوئ!«
 

 بیا له انجیل څخه دا خبره را اخلي:
 

  «ږيـ په هره اندازه یې، چې اندازه کوئ، په هماغه اندازه به در اندازه کې»
 

راگرځي، غو دواړو خبرو ته په پام سره دا زرینه وینا چې اوس هم زموږ په ټولنه کې پر ژبو گرځي  د
 د انسان په ذهن کې تداعي کېږي:

 

 »هر عمل، عکس العمل لري.«
 

 لې ځای نه شته.یکړل، بیا د ګوهر څه چې له ماشوم او کوچني سره کوو، که یې هغه راسره 
 

« له ناول څخه دا زرینې جملې چې د ماشوم روزنې په برخه کې زرینې د کارامازوف ورونه»
 کرښې بلل کېدای شي:

 

  خدای یو رسول، چې له زړه نه یې، د مینې شغلې ورېږي، لیکي:د »... 
 

 «پلرونو، خپل ماشومان مه خوابدي کوئ.»
 

 یادوم. وردا سپېڅلې وینا، زه نه د خپل موکل په خاطر، بلکې دا ټولو پلرونو ته  
 

ال په توګه، وداته، چا دا واک راکړی، چې روزنه ورکړم؟ هېڅ چا. خو، د یوه انسان او د یوه هېو  ما
 اسو دې ته رابولم. ت
 

موږ، په دې دنیا کې، زیات وخت نه پاتېږو، موږ په دې دنیا کې، ډېر ناوړه کارونه کوو او ډېرې 
ناوړې خبرې کوو.  نو له دې کبله دا به ښه وي، چې وړ وخت پیدا کړو، سره یو ځای شو او یو بل 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_plarona_mashoman.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_plarona_mashoman.pdf


  

 

 2تر  2 له  :شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

، له دې وخته ګټه اخلم. دا ته ښې خبرې وکړو. زه هم همداسې کوم: تر هغه پورې، چې زه دلته یم
)منبر( خو، موږ ته د هسک ارادې، هسې راکړی نه دی، له دې دریځه، موږ ټوله روسیه  دریځ

 اوري. 
 

 موږ یوازې دلته ناستو پلرونو ته نه غږېږو، زه ټولو پلرونو ته، دا چغې ور وهم: 
 

 »پلرونو، خپل ماشومان مه خوابدي کوئ!«
 

د مسیح پر ویناوو عمل وکړو او بیا یوازې هغه وخت دی، چې  ښه به دا وي، چې لومړي موږ خپله
ځانته اجازه ورکړو، له خپلو ماشومانو پوښتنه وکړو. او کنه، موږ پلرونه، نه، بلکې د خپلو ماشومانو، 
دښمنان یو. او هغه زموږ ماشومان نه، بلکې زموږ دښمنان دي او موږ خپله، ځانونه، د هغو دښمانان 

 کړي دي.
 

 « اندازه یې، چې اندازه کوئ، په هماغه اندازه به در اندازه کېږيپه هره »
 

دا خبره نو زه نه کوم، دا خبره انجیل کې لیکل شوې ده. نو بیا څنګه ماشومان مالمتولي شو، چې 
   «هغوی موږ، زموږ د کړو له مخې اندازه کوي؟
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