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 یو نوی مضمون  ېد نزاکت پوهیدن
 

 
سپین ږیری چې په ډیر متانت او دروندوالي په الره کې روان وو نا څاپه ودرید ، او مخامخ یي کتل  

روان و، هغه هم ورته ودرید او ترې یی و پوښتل با با څه ګوري څه دي    الروی چې یی تر شاه
ولیدل ،چې ناڅاپه ودریدی : سپین ږیري ځواب ورکړ .دا مخامخ کارغه ګورې چې د الر سر ډنډړکي  

به وډاره شي ،او وا به لو ځي ، نو   کې اوبه څکې ما سوچ و کړ که مخامخ پرې ورشم زما څخه 
څښي او په آرامه بیا زه خپل تګ ته دوام ورکړم ،ما د ځانه سره ووییل:  ودریدم چې ښه اوبه و  

سبحان هللا انسانیت ته څومر الرې شته ،نو زه هم د هغې سپین ږیري په پیروي ودریدم تر څو هغه  
  کارغه اوبه وڅښي ،او یو ډیر لوی درس می د نزاکت پوهیدنۍ او اخالقو واخیست ،

 
 : د لیري لید خاوند 
 

ډیر یو غشتلی ځلمی ځوان په یو مست او ټکړه آس سپور وو ، او بیدیا ته یی مخه کړه  وایي چې  
داسي یو ځای ټه په خپل سفر ورسیده ، چې د بیدیا څخه په وتو کې وو نو د لیري څخه یوه ونه ورته  
ښکاره شوه ،چې د وني الندي راورسید ګوري چې یو شل د وني الندي ناست دی ، شل ډیر په عذر  

ري خواست ترې وکړو چې ورسره مرسته وکړي چې معذور دی ،ځوان د خپل د آس څخه را  او زا
کوز شو .او دا چې ډیر غښتلی وو ، شل یی په دواړه السو جګ کړ او د آس پاسه یی کښیناوه ،شل  
د وخت څخه په استفادی سره آس ته ممیز وکړ او لیري یی خپلي خپي وغزولي ،چې یعني ځان یی  

و ،ځوان پرې ورږغ کړه چې یوه خبره زما نه واږوره ،او هغه دا ده چې دا قیصه  په ټګۍ وهلی و 
په خپل ټول عمر کې چاته ونه کړې ،او دا زما نصیحت دی تاته ،دا ځکه چې ځوان په خپل بیداره  
روح او دماغ ، او طبیعی استعداد سره چې خدای تعالی ورکړی وو ، د دي قیصي په منفي اغیز په  

دی پوهیده ،ځکه که دی ، دا قیصه خلکو ته وکړي ،نو د سخاوت او مردانګۍ تخم به ،په  انسانانو بان
دوی کې محو او خلک به دي ته راوبولي چې د مردانګۍ ، سخاوت ، او فدا کارۍ تخم به د ټول  

   .عالم بشریت څخه ورک کړي .او خلک به جرأت و نه کړي چې چا سره مرسته وکړي 
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