
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 !وئټول موسکا
 
 
نن خپله   ا ینه وي،  یهغو  ایيښ ي؛ ړخوله موسکا به درک وهیبه راشي او  یخندونک  ېستاس  ې تمه مه لرئ چ ې د د تل

خبره    ې. چهړخوشحاله ساتلو هنر زده ک  انځتل ستا نه دي؛ خپله د    یهغو  ا…یخپه وي، په ابدي سفر تللي وي او  
  ه، ړهغه کار او خبره وک  ؛ېنورو ته به د خندا سبب ش  ېچ  هېږرېمه و  ېته راشي؛ نو له د  هړز  ېد  تنهښاو روا غو

 ې ستا د همد  تهېښو  نی وخته سپینوي. ننني سپ  ېب  ېد  تهېښکموي او و  ېخوري، عمر د  ېد  هړز  ېچ  ېوازینه    کهځ
 .شاهدي ورکوي تنوښخبرو او غو وړدفن ک ېک هړپه ز

 

تا   ېچ  ایي،ښله هغه ذات سره    ېوازیغرور    کهځواوسه؛    هګ لېتل د عجز ب  ېپوره باور ساته؛ خو سره له د  انځ  په
تل   ېاندړپر و  منښد خپل حربي د  له،ېوبا  مانیا  ېمعنا نه ده چ  ېدا په د  رګ . میلښدرب   واکځ  نیق ید باور او    یېته  

 .نور خلک کله ناکله عجز ستا د کمزوري په معنا اخلي کهځساته؛  میاو دا میغرور، دبدبه او شان قا مانيیخپل ا
 

او مننه کوم؛   مړغوا  نهښکله ناکله په ناحقه هم ناکامي ومنه. ب  ي؛ییږنه پا  ادیپه بن  ګټېتل د    ېک ړیا  ه؛ړزده ک  ګشات
  ه ښمقابل لوري ته    لی و  ېپه پار د منن  قیاو د تشو  تلښغو  نهښ. پر وخت بيیږریت  ېژوند پر   ېهغه دوه اصله دي چ

انساني   هښ  وهی  ځکسانو ترمن  وړاو دا چاره د دوا  یيښو   قاو اخال  تېال نور انسان  ېچ ويڅاو هغه ه  يښاحساس ورب
 .يښورب بهېش بهیعج وهی يښد خو یې ګنڅکوي او تر دایهم پ کهړیا
 

  توب یالی. او هره ناکامي له بريیږک  تهځ وروسته رامن  و ی ناکام  روډیله    توبیالینشته. هر بر  توبی الیتل بر  ه؛ړزده ک  صبر
حاالت او    يیاښ  ؛ ینقص د  ېتا ک  ې نه ده چ  یمعن  ېنه وي، په د   ه ښ  یې  جهیخو نت  ؛ ېکو  هښ . که کارونه  ېاندړو

 !ې ش  ی الی بر  و څتر    ه،ړک   ل ی او حاالتو د بدلولو مبارزه پ   یاځا هم د  ی .  هړمنتظر واوسه او صبر وک  ایبرابر نه وي،    لایریچاپ
 

 ګېستر   ېنور پر  ېشته چ  ېاوېت ګړمین  ېداس  ېرډی  ېاو صورت ک   رتیس  ت،یستا په شخص  کهځ  ه؛ګڼمه    هښ  انځ  تل
  او ېت ګړمی ن  ونوګموجود له زر  ی. هر ژوندېاو کومه »خو« نلر  یې  هښ  رډیته    ېثبوت نه ده، چ  ېخبر  ېاو دا د د  ويټپ

 .دي ودلېښا هښاصل د نورو په بدو پ دلوېک ېپات هښسره ژوند کوي؛ اما د تل  ویاو خام
 

 ېپه پوخ سن ک وانيځ او د  وانيځ. د ماشومتوب کار به په مړدا کار به سبا وک ېچ هیدا مه وا ه،ړمصرف ک انرژي
  ایي ښ.  ینشو کول  ېک  تړښپه ز  ې چار  واني ځاو د    ېک  واني ځد ماشومتوب کارونه په    ږهم نه! مون  کهیڅنه؛ ه  م؛ړوک
د نن انرژي سبا نلرو او د سبا انرژي نن. کارونه که   که ځهم و نه لري.  ېلیپا ښې ېنړان هغه ک ایشو او  کارهښبد 
 .ويړ نه لو رافګ اتواليید کارونه د ز یېخو په خپل وخت مصرف   ي؛ړانرژي غوا اتهیشي. ز رډی
 

  ې چ  یې. همدا ته  يځبو  ېاو ستورو ته د  سيیتا له الس ون  ېچ   يځ. بل کله هم نه راهړخپله بدله ک  ېراتلونک   خپله
نه درکول   ېستا په السونو ک  یرڅپه    ېکله هم د خزان  اېخو بر  ي؛یږورکول ک  زهګېان   اې. د برېژېوخ  دېستورو ته با 

 .په خپله ووهو دې با اوونهړپ ولټ ېپور دلوړېجو تېشه. تر شخص ړنامتو کس جو ویهن دا واخله او  ېچ ي،یږک
  وانو ېله ل  ې ک  لګ نځپه    ې او هغه د  ېلر   ېوفادار سپ  وی. که  ېږېناکام  ې چ  یې ته خپله    رم؛ګ  یبل نه د   ېک  ۍپه ناکام  ستا

کوم    یسپ  ېالر ک  ېون ګ مري. ستا په ناکامي او راتلونکي مر  یسپ  ېد  ېالره ک  مهی په ن   ر ګ م  ؛ېژغوري، سفر کو
ستا د    وڅ  ،یپالن درلودل  میتا کوم دوهم او در  ېچ  دېبا و.    هیاځ  ېد هغه رول تر همد ېقصور نلري. ستا په مرسته ک

 .یدلېک ستلیاخ ېکار تر ېژغورن
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