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  د ژباړونکي سريزه
میالدي کال د جنورۍ په شپږمه نېټه په  ۱۸۸۳جبران خلیل جبران یو لبناني االصل شاعر، لیکوال او انځورګر و چې د 

 لبنان کې زېږېدلی او د 

میالدي کال د اپرېل په لسمه نېټه د امریکا د متحده ایاالتو د نیویارک په ښار کې وفات شو. خلیل جبران زیات  ۱۹۳۱

دی. نوموړي خپل دا اثر چې یوه فلسفي او ټولنیزه لیکنه ده په  (پېغمبر)شمېر آثار لري خو له ټولو نامتو اثر یې 

 ۲۵میالدي کال کې نشر شو. خلیل جبران پر خپله دې لیکنه  ۱۹۲۳انګرېزي ژبه لیکلی دی او د لمړي ځل لپاره په 

 کاله وخت ولګاوه. 

 

تر مرګ پوری د انساني خصلت د بېالبېلو  څخهه خوږه او شاعرانه ژبه له زیږېدو لیکوال په خپل دغه اثر کې په ډېر

ړه د خوښې آرمانونه پكې نغښتي زچې د انسان د  لیددوستي، مرګ... په هكله خپل فلسفي  اړخونو، لکه ژوند، مینه،

ي ي، معرفتونو او صوفدې، لوستونکي ته وړاندې کوي. کله چې ما دا کتاب د لمړي ځل لپاره ولوست د ختیځې فلسف

 ایزم اغېزې مې هم پکې تر سترګو شوې، لکه د موالنا دا شعر: 

 

 د ید کجائیای قوم به حج رفته کجائ

 د ید  بیائیمعشوق  همینجاست  بیائ

  

 او یا د رحمان بابا دا شعر: 

 

 په ښه خوی له بد خواهانو بې پروا یم

 په   نرمۍ   لکه   اوبه  د اور سزا یم 

 ته  په خپل شکل څرګندېږم  و هر چا 

 آئینه   غوندې   بې   رویه  بې ریا یم 

  

 د اثر په یوه برخه کې خلیل جبران د جرم او جزا په هکله خبرې کوي .

 د دې خبرو د لوستلو پر مهال د رحمان بابا دا شعر رایاد شو: 

 من د سړي واړه خپل عمل دی ښدوست د

  هم په دا مقدار یې اجر موی په موی شي

  

 او یا د مینې په هکله د لیکوال د خبرو پر مهال د حافظ شېرازي دا شعر رایاد شو: 

 

 هر گز نمیرد آنكه دلش زنده شد به عشق

 ثبت  است   بر جریده   عالم   دوام   ما  

 

 یادوي:وراو یا هم د پېداېښت د حقیقت په هکله د لیکوال خبرې سړي ته د حمزه بابا دا شعر 

  

 ات په هسې  رنگ  وو په  نقطه كې     پټ دا كاین

 څنگه چې د ونې لوى وجود وي   په دانه  كې 

 جوړ یي چې قانون كړ بیا شو پټ په كې پخپله

 بیا یي   ارتقا   ته   حركت   وركړ چې  ځغله   
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ت ډېر ژور، ښکال او عباد، ښو او بدو دا اثر لوستونکي ته نه یوازې د ژوند او مرګ، خوښۍ او غم، آزادۍ، شوق،

فلسفي او ټولنیز مفاهیم په لنډو جملو کې وړاندې کوي، بلکه د ژبې او متن ښکال یې د انسان په زړه کې ال ښکلي 

احساسات راپاروي، له ژوند او چاپېریال سره مینې، د آزاد مرغه په شان آزادې الوتنې، د ځان پېژندنې، د پېداېښت 

الرښوونه ورته کوي او تسلي  ،و له همنوعانو سره مینې ته یې رابوليحقیقت ته نږدې کېدو، بې آالېشه دوستۍ ا

داتو سره مینه ده او بې له مینې او محبت ژوند بې وورکوي. د خلیل جبران د اثر یو ارزښتناکه پیغام له ژوند او له موج

 معنی او بې محتوا بولي . 

  

کلماتو فلسفي مفهوم او معنی په تدریجې توګه روښانه  د اثر متن د نثر مسجع په ډول لیکل شوی او لوستونکي ته یې د

کېږي. له دې امله باید هره جمله او هر پرګراف په تکراري توګه ولوستل شي. لوستونکی به له هر ځل لوستلو وروسته 

په عېن  وال نوی معرفتونه پکې پېدا کړي. دا معرفتونه انسان ته د خپل ژوند د درکولو په هکله الهام او وړتیا وربښي ا

ته راپاروي. په همدې ټکي کې د کتاب ژورتیا او ښکال پرته ده.  فکر کولووخت کې یې د مفاهیمو او حقیقتونو په هکله 

اتو او نازکخیالیو سره مینه لري په هدا اثر د هغو لوستونکو لپاره چې له شعر او شاعری، له تشبیبه په دې توګه 

چا لپاره چې غواړي په هر څه ډېر ژر پوه شي او تفکر او سوچ کولو ته نه  ځانګړې توګه پر زړه پورې وي، نه د هغه

 وخت لري او نه هم وخت ورکوي . 

  

ما د اثر له لوستلو وروسته پرېکړه وکړه چې په پښتو ژبه یې وژباړم تر څو زما د وطن خلک هم د دې ارزښتناک اثر 

ځان ته دا جرأت نه ورکولو چې ژباړه یې پېل کړم. وخت پر له لوستلو هم خوند واخلي او هم پند. تر زیاتې مودې مې 

تېرېدو وو او په پای کې مې د اثر له وار وار لوستلو وروسته، کله چې د هر ټکي او هرې کلمې پر اصلي معنی پوه 

 شوم، تصمیم ونیولو چې د اثر ژباړه پېل کړم . 

  

مفاهیمو ښکال او محتوای ته په پښتو ژبه کې هم انعکاس  هیله مند یم پر دې توانېدلی وم چې د لیکونکي د الفاظو او

ت مېش دورکړم بې له دې چې اصلي مفهوم او معنی یې تکذیب شي. په دې اړه غواړم د آسترالیا د ملبورن په ښار کې 

نه کژورنالیست، خپل ګران ورور صاحب جان شکېب له مرستو څخه مننه وکړم. ده ماته د کلماتو او الفاظو په ټاافغان 

  .کې ډېرې ارزښتناکه الرښوونې وکړي

  

 په درناوي 

  ۲۰۱۸ډاکټر محمدآجان مرزی آېشوالدي، جرمني سپتامبر، 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 13تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 د بېړۍ رارسېدل او د پيغمبر خبرې

دوولس  ،و نوم یې مصطفی و. د خدای غوره شوی او محبوب چې د خپل وخت د سهار د سپېدو په شان روښانه او پاک

کاله خپلې بېړۍ ته تم شوی و تر څو راشي او د زیږېدنې ټاپو ته ئې ستون کړي. او په دوولسم کال د ایلول د میاشتې، د 

د میاشتې، په اوومه نیټه د ښار د دیوالونو ترشا غونډۍ ته وخوت، سمندر ته ئې وکتل، خپله بېړۍ ئې د ورېځو په  لَو

د زړه دروازې ئې په پراخه توګه پرانستل شوې، خوشحالي ئې د سمندر پر سر غبار کې ولېده چې رانږدې کېږي. 

 والوتله ، سترګې ئې بندې کړې، د خپل روح په چوپتیا کې په دعا شو.

 

خو کله چې له غونډۍ راښکته شو، غمجن شو او په زړه کې ئې سوچ  وکړ: څرنګه کوالی شم په سوله او آرامتیا له 

 دې ځاېه الړ شم؟  

 ه به دا ښار د روح له پراره پرته خوشې نکړم .نه، ز

 ښار کې د ننه مې د عذاب ورځې اوږدې وې، اوږدې وې د تنهائې  شپې .

 څوک کوالی شې له خپل عذاب او تنهائي بې له کوم احساسه جال شي؟

وڅ ګرځي، زه به په دې غونډیو کې ل د روح زیاته برخه مې په دې واټونو کې پرته ده، د اشتیاق بچیان مې  ډېر دي،

 وکوالی شم په سختۍ او له درد ډک زړه له دوی جال شم.

 

 دا جامې ندي چې نن ئې له تن باسم، دا یو پوستکی دی چې په خپلو  السونو ئې څیرم .

 دا یو سوچ هم ندی چې ترې جال کېږم، دا یو وږی او تږی خوږ زړه  دی .

 م.زه باېد په بېړۍ کې سپور ش ي، ما ځانته رابولي،خو نور دلته تمېدالی نشم. سمندر هرڅه ځانته رابول

 که دلته پاتې شم نو د شپې د ګرمو ساعتونو سره سره به مې ساړه  کېږي، بې حرکته او منجمد به شم. ،ځکه

لېوال یم چې هر څه له ځانه سره وېسم، خو په څه ډول؟ غږ نشي کوالی ژبه او شونډې چې وزرونه ورکوي له 

 ځانه سره وېسې،

 باېد د آسمان په لور یوازې والوزي . غږ

  

کله چې د غونډۍ ښکته برخې ته راورسېد بیا ئې مخ سمندر ته واړولو، و ئې لیدل چې بېړۍ ئې بندر ته راننوته، په 

د خپل ټبر کسان وو. روح ئې هغوی ته نارې کړې او وئې ویل:  دهمخکنی برخه کې ئې بیړۍ چلوونكي والړ وو، د 

 ما له  ،پر مد اوجذر سپرو ،زامنوزما د درنې مور 

 ډېرې مودې په خپلو خیالونو کې لېدل چې په خپلو بادواني بېړیو کې پر  سمندر روان یاست.  

   

 دا زما ال ژور خوب او خیال دی. !راشی ،او اوس چې ویښ یم

 ه.ته سترګې په الر د بادوانونو کې د سمندر بادونو اوچتوتللو ته چمتو یم، بې صبري مې په 

 ،غواړم په دې آرامه هوا کې یوازې یوه سا وباسم

یوازې یو ځل په مینه تر شا وګورم او بیا نو له تاسو سره یو ځای شم، د  بیړۍ چلوونكو په ډله كې یو بیړۍ چلوونكى 

 شم.

  

 !په خوب ویده مورې !ته، لویه سمندره او

 .یوازې ته چې د سیند او د ویالې آرامې او خپلواکي ئې

 ن سیند به یوازې یو ځل پر موړ راتاو شي، یوازې یوه زمزمه په دې کوچني ځنګل کې،دا روا

 بیا به تا ته درشم،

 په یوه بې سرحده سمندر کې یو بې سرحده څاڅکی.

  

 نوو او ښځو خپل پټي او د یکله چې مخ ته الړو وئې لیدل چې نار
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 روان  شول.  انګورو کروندې خوشې کړې او په تلوار د ښار د دروازو پر لور

 واېې ورېدل چې له یوه پټي نه بل ته ئې د ده نوم په لوړ آواز یادولو  ترڅو یو بل د ده د بېړۍ پر راتلو خبر کړي .

  

 او ده له ځانه سره وویل:

 ورځ وي؟ لَود وداع ورځ دې باید د 

 آیا دا په دې معنی ده چې زما ماښام په حقیقت کې د سهار د سپېدو رڼا وه؟

 چا ته چې خپله یوه ئې په پټي کې پرېښوده او هغه 

 او یا هغه چا ته چې د انګورو د زبیښلو څرخ ئې ودراوه څه ورکړم؟ آیا زما زړه به یوه له مېوو ډکه ونه شي 

 چې زه به ئې ترالسه کړم او دوی ته به یې ورکړ شم؟ 

 کړم؟آیا زما هیلې به د یوې چینې په شان روانې شي تر څو د هغوی جامونه  ډک 

سا مې له بدن څخه   هغهآیا زه یوه دلربا یم چې د پروردګار الس یې غږوي او یا یو نی یم چې د  

 تؠرؠږي؟  

 زه خو چوپتیا لټوم، 

 کومه خزانه مې په چوپتیا کې پېدا کړی چې په پوره باور به ئې پر  نورو وویشم؟

 لونو  کې مې دانې کرلي؟ورځ وي نو په کوم پټي او په کومو هېر شوو فص لَوکه دا زما د 

  

 ساعت وي نو هغه شعله چې په ډؠوې کې سوزیږي زما نده.ولو که دا په رښتیا هم زما د ډؠوې د اوچت 

ره دار به ئې له تېلو ډکه کړي، هزه به خپله ډؠوه بې شعلې او مړه اوچته کړم  د شپې پ 

 روښانه به ئې هم کړي .

  

 سره له دې ئې هم ډېرې خبرې  په زړه کې پاتې شوې.  ده دا سوچونه په کلماتو افاده کړل. خو

 وه یې نشو کړای چې خپل ال ژور راز روښانه کړي. 

 کله چې ښار ته راننوت ټول خلک ئې مخې ته ورغلل او په یوه خوله  یې ور ږغ کړ.

  

 د ښار مشران رامخکې شول او ورته ئې وویل: له موږ څخه مه ځه.

 ې،ود غرمې رڼا  ته زموږ د ماښام په تیارو کې

 ځوانۍ دې د خیالونو لپاره خیالونه راوبښل.

  ،موږ ته پردی نه یې

 زموږ زوی او محبوب ئې.

 مه پرېږده چې زموږ سترګې ستا په دیدن پسې تږې شي.

 

عالمانو ورته وویل: مه پرېږده چې د سمندر څپې مو سره بېل کړي، مه پرېږده چې له موږ سره ستا ګډ کلونه پر 

 دل شي.یادونو ب

 ته زموږ په منځ کې د روح په شان ګرځیدلې او سیوره دې زموږ پر  مخونو رڼا وه.

 پرموږ ډیر ګران وې.

 خو زموږ مینه بې ژبې او تر پردې الندې وه.

 اوس زموږ مینه تا په لوړ ږغ رابولي او بې پردې درته والړه ده.

 مېنه تل د بېلتون پر ساعت خپله ژورتیا پېژني.
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ټیټ کړ. هغو کسانو  چې نږدې ورته والړ وو ولیدل چې اوښکې  ی ته ځواب ورنکړ، یوازې ئې خپل سرخو ده هغو

 ئې پر مخ روانې دي.

 له نورو سره یو ځای د معبد د لوی مېدان خواته وخوځېد.

  

 ښځه چې نوم ئې مېترا و، راغله. روشانهله محراب څخه یوه 

 وکتل.رده په ډېره مینه و

 مړی ښځه وه چې ورته راغله او ایمان ئې پرې راوست.وورځ وروسته ل راتلو یوهځکه چې ښار ته له 

 

 ښځې سالم ورته وکړ او وه ئې ویل:

 ای د خدای رسوله، د اکمال درجې ته په رسېدو کې دې زیات وخت په  آفاقو کې خپله بېړۍ لټوله،

 اوس دې بېړۍ راغلې ده او ته باېد الړ شې.

دی، نه دې زموږ مېنه بندولی شي او نه دې هم زموږ ر په ټاټوبې پسې ارمان دې ډېر ژو د یادونو په ملک او د هیلو

 غوښتنې ساتلی شي.

 لرو . څخهخو یوه هیله در

 سره شریک کړه.راخبرې راته وکړه او خپل واقعیت بېل شې، څخه مخکې له دې چې له موږ 

 .ته ووائي او فنا به نشيموږ به هغه خپلو بچیانو ته ووایو او هغوی به ئې خپلو بچیانو 

 تا په خپله تنهایې کې زموږ روزګار کتلو او په کتنه کې دې زموږ د خوب ژړا او خندا ته غوږ و.

موږ ته دا توان راکړه چې ځان وپېژنو او ټول هغه څه راته ووایه چې د  زېږېدنې او مړینې تر منځ وخت درته ښودلې 

 دي.

  

 او ده ځواب ورکړ:

 کو،اي د اورفالېز خل

 د بل کوم، له هغه څه پرته چې همدا اوس ستاسو په فکر کې تېرېږي

  شي په هکله خبرې درسره کوالی شم؟

  مينه

 مېترا ورته وویل: د مینې په هکله راته ووایه.

 ده خپل سر پورته کړ او خلکو ته ئې وکتل. ټول چپ شول او ده په لوړ  ږغ وویل:

 شه، که الره ئې سخته او ستوخه هم وي.کله چې مېنې اشاره درته وکړه ورپسې ور

 او که د مېنې وزرونه درباندې راتاو شول ځان ورته تسلیم کړه،

 . کويټپي دې وره که د پرو الندې د مینې ت  آن 

 او کله چې مینه درته وغږېده باور پې ولره،

 چې بڼ ورانوي.آن که ږغ یې وکوالی شي چې ستا خوبونه او خیالونه وېجاړکړي، د شمال د باد په شان 

 ځکه چې مینه دې هم تاج پر سر ږدي او هم دې پر دار ځوړوي، هم وده درکوي او هم دې څیري،

 هماغسې چې د ژوند د ونې لوړو څانګو ته درخیژي او له ټولو نازکې  څانګې چې په لمر کې رپېږي ښکلوي،

 د خاورو په سینه کې هم ستاسو ریښو ته درننوځي او لړزوي یې.

  

 دانو د خوشې په شان دې ځان ته راکاږي، غوبلوي دې تر څو چې لوڅ دې کړي، د غلې 

 غلبېلوي دې چې له بوسو دې جال کړي، 

 اوړه کوي دې تر څو سپین شې،

 اغږي دې تر څو پوست شې.
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 بیا دې خپل مقدس اور ته ورسپاري ترڅو د پروردګار د مقدس  دسترخوان لپاره پر مقدسه مړۍ بدل شې.

  

 ا ټول پرتا وکړي مینه به د

 ترڅو د خپل زړه پر رازونو خبر شې

 او په دې توګه د ژوند د زړه پر یوه برخه بدل شې.

 خو که له ویرې یوازې د مینې آرامتیا او خوند پسې ګرځې نو ښه به وي چې خپل لوڅ بدن پټ کړې

ه دې نیمه وي او په پوره چې خندا ب ۍ ته ورشې چې فصلونه نلري، چېرتهاو د مینې د غوبل له مېدانه هغې نړ

 اوښکو به نه ژاړې .

  

 مینه له مینې بل څه نه درکوي.

 مینه له مینې بل څه نه درنه اخلي .

  

 مینه نه مال لري اونه هم د چا پر مال بدلېږي، ځکه چې د مینې لپاره مینه بس ده.

   

 «زه د خدای په زړه کې یم.»  باېد ووائې:«  خدای مې په زړه کې دی.» مینه چې کوې نو باېد ونه وائې: 

او په دې باور مه اوسه چې د مینې الرې ته به بدلون ورکې، ځکه چې که مینه دې د مینې الیق وبولي نو الر به 

 دې بدله کړي.

مینه د مینې له پوره کېدو بل ارمان نلري، خو که مینه کوې او ارمانونه لرې نو باید د 

 ویلې کېدو ارمان وکړې.

 چې په خپله  ،ویالې په شان وې او د څپانده

د شپې نغمې ږغوي، تر څو د لوېې مینې له درد سره آشنا شې، تر څو د مینې له پرهارونو 

 سره آشنا شې او په خوښۍ او خوشحالۍ وېنې توئې کړې،

ډکې نوې ورځې شکرګزاري د مینې  لهپه سپېدو کې له وزر لرونکي زړه سره چې الوزي راویښ شې او 

 وکړې،

 رمې به د مینې د جذبې په هکله سوچ وکړې، ماښام به شکرګزار کور ته راستون شېپه غ

 او بیا به خپل محبوب ته په زړه کې له دعا او پر شونډو له ثنا سره وېده  شې.

 ښځه او مېړه
 مېترا بیا په خبرو شوه او وه ئې ویل: لویه استاده ،د واده په هکله څه  وائې ؟ 

 یل: تاسو یو ځای زېږیدلي یاست او د تل لپاره  به یوځای اوسی.او ده ئې په ځواب کې وو

 تر هغه وخته به یوځای اوسېږی چې د مرګ سپین وزرونه مو ورځې  له یوې او بلې جال کړي.

  

 هو، تاسو به د پروردګار په چپو خاطراتو کې یوځای وی.

 خو په ګډ ژوند کې به واټن ولری،

 نځ کې ونڅیږي.پرېږدی چې د آسمان بادونه مو په م

 له یوه او بل سره مینه ولری، خو دا مینه پر زولنو مه بدلوی.

 پرېږدی چې مینه ستاسود هیلو د ساحلونو تر منځ یو څپاند او روان  سمندر وي.

 د یوه او بل جام ډک کړی خو دواړه له یوه جامه اوبه مه څښی. 

 خپله ډوډۍ یوه او بل ته ورکړی خو عین ټکله مه خوری.

 ی سندرې او نڅا کوی او خوشحاله اوسی خو پرېږدی چې هر یو مو جال وي،یوځا
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 لکه د عود تارونه چې جال دي خو یوه نغمه غږوي. 

 زړه وباېلی خو د یوه او بل زړه د خپل مال په توګه مه ساتی.

 ځکه چې زړونه مو یوازې د ژوند مال دی.

 د یوه او بل تر څنګه ودرېږی، خو ډېر نږدې نه:

 ستنې یوازې والړې دي،د معبد 

 د څېړۍ او ناجو ونې د یوې او بلې په سیوره کې وده نکوي.

 ماشومان 
 او یوې ښځې چې ماشوم ئې په غېږ کې و وویل: د ماشومانو په هکله  راته ووایه.

  

 او ده وویل: ستاسو ماشومان ستاسو نه دي.

 هغوی له ژوند سره د ژوند د مینې زامن او لوڼې دي.

 په وسیله دنیا ته راځي، نه له تاسو څخه،  له تاسو سره دي، خو د تاسو نه دي. هغوی ستاسو

  

 ،دوی ته خپله مینه ورکړی نه فکرونه

 ځکه چې دوی خپل فکرونه لري .

 جسم ته یې یو کور ورکړې نه روح ته، روح ئې د سبا په کور کې اوسېږي

 چې تاسو آن په خیالونو کې هم نشی ورتالی. 

  

 ار وباسی چې د دوی په شان و اوسی، کوالی شی زی

 .بې ګټې وي ،چې هغوی د ځان په شان کړی ،خو زیار به مو

 ځکه ژوند پرشا نه ځي او په ماضي کې هم نه تمېږي.

  

 یاست، (کمان)تاسو لینده 

 خپل بچیان به د ژوندیو غشو په شان ګوزاروی.

بدن ته ثبات ورکوي تر څو چې  د تاسوخپل برم  غشى ویشتونكى د ژوندون پر بې حده الره نښې ته ګوري، او په

 غشي ئې چټک شي او تر ډېر واټن والوزي. 

  

  ؛واړوي خواتهپرېږدی چې د غشي ویشتونكي السونه مو لینده د خوشحالۍ 

  .، چې ثابته والړه دهمینه لري شتونكى د خپل غشي د الوتنې په شان له لیندې سره همېغشى و

  

 بخشش 

 ي ورته وویل: د بخشش په هکله راته ووایه. بیا یوه بډای سړ

 او ده ځواب ورکړ: 

 کله چې له خپلې شتمنۍ بخشش ورکوی زیات سخاوت نلری.  

 خو که فداکاري وکړی نو ریښتنی بخشش ورکوی . 

سبا په کار شي؟ او سبا، سبا شتمني به مو ځکه چې ستاسو شتمني له هغې ویرې بل څه دي، چې 

  به ډېر محتاط سپي ته،

چې خپل هډوکي زیارت کوونکو سره مقدس ښار ته په الر په بې نښو شګو کې ښخوي ،څه پر الس 

 ورکړي؟ 
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 او له حاجت وېره که په خپله حاجت ندی نو بل څه دي؟  

 آیا که كوهي ډک وي نو له تندې ویره په خپله نه ماتېدونکې تنده نده؟ 

  

 ځینې هسې کسان شته 

 ش ورکوي او هغه هم د خپل شهرت لپاره. چې له خپل ډېر مال لږ بخش

 . دا پټ ارمان د دوی سخاوت مردارويد دې کسانو 

  

 ځینې داسې کسان شته 

 ډېر بخشش ورکوي.  څخهچې له خپل کم مال 

 پر ژوند، د ژوند پر سخاوت باور لري او جېب ئې هیڅ وخت تش نه وي . 

  

 ځینې داسې کسان شته چې په خوشحالۍ بخشش ورکوي 

 ې کسانو اجر خوشحالي ده. د د

  

 ځینې داسې کسان شته 

 چې په بخشش ورکولو کې دردیږي، 

 د دې کسانو درد د دوی د تمعید غسل دی. 

 

 ځینې داسې کسان شته 

 چې په بخشش ورکولو کې هیڅ درد نه پېژني او نه هم په بخشش ورکولو کې خپله خوشحالي لټوی.  

 د تقوا له مخې بخشش نه ورکوي.  

 بخشش داسې ورکوي لکه ریحان چې په درو کې خپل عطرونه  شیندې.   دوی

  

 د دې کسانو په الس کې د خدای کالم پروت دی  چې پر خپلو لېمو ځمکې ته خندا کاندي. 

  

 خېر غوښتونکي ته د خیر ورکونه ښه کار دی، 

لپاره د هغه چا لټول چې خېرات  له دې ال ښه کار بې له سواله پر سوال پوهېدل او د خېرات ورکول دي او د سخي

 غواړي له خېرات ورکولو زیاته خوشحالي ده. 

  

 آیا کوم شی شته چې درته پاتې به شي؟ ټوله شتمني به مو یو وخت خېرات شي. 

 له همدې امله همدا اوس په خپل الس خېرات ورکی  نه د خپلو وارثینو په الس. 

  

 « چا ته خېرات ورکړم چې محتاج وي. زه به یوازې هغه» تاسو زیات وخت وایاست: 

  

 نه د باغ ونې او نه هم په څرځایونو کې رمې داسې خبرې کوي. 

 هغوی خپل ثمر د ژوندون لپاره ورکوي، که ور ئې نکړي نو له منځه به الړ شي. 

  

 هغه څوک چې د خپلو شپو او ورځو د تېرولو لیاقت لري، له تاسو د ټولو نورو شیانو د ترالسه کولو

 لیاقت هم لري. 

هغه څوک چې د ژوند له سمندره د څښاک لیاقت لري د دې الیق هم دی چې خپله پیاله ستاسو له ویالو 

 ډکه کړي. 

 کوم بل لوی خدمت شته؟   ،له مېړانې او له باور، له انسان دوستۍ چې په خېرات کې پراته دي
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 پل غرور درته بربنډ کړي تاسو څوک یاست چې انسانان خپله سینه درته لوڅه کړي او خ

 تر څو یې ارزښت لوڅ او غرور یې بربنډ وګوری؟ 

خپل ځان ته وګوری چې آیا د دې ارزښت لری چې خېرات ورکړی؟ دا چې په خېرات ورکولو کې د خدای د الس 

 وسیله شی؟ 

  

 په حقیقت کې ژوند دی چې ژوند ته خېرات ورکوي. 

 شاهدان یاست. تاسو چې ځان بخشش ورکوونکی بولی یوازې 

او تاسو چې خېرات ترالسه کوی د سپاس ټول بار پر اوږه مه ږدی، تر څو پر خپله او د بخشش ورکونکؠ  پر 

 غاړه د اسارت جوغ وانچوی. 

  

 ښه به وي چې له خېرات ورکونکي سره یوځای د ده د سخاوت پر وزرونو والوزی. 

  

 سخاوت به باور نلری   نو د هغه چا پرکه خپل د ېن ته زیات سوچ کړی ځکه 

 چې د مهربانې ځمکې په شان مور او د خدای په شان پالر لري.  

 خوراک او څښاک 
 بیا د یوې مسافرخانې یوه بوډا خاوند ورته وویل: د خوراک او څښاک په هکله راته ووایه. 

 او ده وویل: 

 ر له رڼا ژوند وکړی. تاسو به کوالی شول چې د ځمکې له عطرونو او د هوائي بوټي په شان د لم

 خو تاسو باېد د خوراک لپاره وژنه وکړي. 

 او د خپلې تندې د ماتولو لپاره د نوي پېدا شوي موجود د مور شېدې غال کړی. 

 خو دا عمل پر عبادت بدل کړی. 

  

 پرېږدی چې دسترخوان مو د قربانۍ محراب وي چې د ځنګل او د پټیو پاکي او بې ګناهي پکې قربان شي، په

 انسان کې د هغه څه لپاره چې له دې هم پاک او بې ګناه دی. 

  

 هغه قدرت چې تا وژني ما به هم ووژني » د یوه حیوان د وژنی پر مهال په زړه کې ووایاست: 

 او زه به هم وخوړل شم .ځکه چې ما به هماغه قانون چې ماته دې په الس راکوي یوه ال زورور الس ته ورکړي. 

 « ه له هغې وینې چې د آسمان ونه تغذیه کوي بل څه نه دي.زما او ستا وین

 

 او کله چې په خپلو غاښونو له یوې مڼې خړپ وهی 

 ستا تخم به زما په بدن کې ژوندی وي، » نو په خپل زړه کې ورته ووایاست: 

 ، ستا بوی به زما سا وي وغوړېږياو ستا د سهار غوټۍ به زما په زړه کې 

 « کال له ټولو فصلونو خوند اخلو.او دواړه به یوځای د 

  

زه هم د انګورو یو باغ » مار ته د خپلو تاکونو د انګورو د سپارنې پر مهال په زړه کې ووایاست: او په مني کې ، خَ 

 لپاره راټوله شي، َخمار یم، او زما مېوه به د  

 « په شان په ابدي خمونو کې وساتل شم. شرابواو زه به د نووو 

  

 کې چې شراب له خمه راباسی،  او په ژمي

 د هر جام لپاره په زړه کې یوه سندره ولری. 
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 یاد کړی.  َخمار په سندره کې د خزان ورځې، د انګورو باغ او 

 کار 
 بیا یوه بزګر وویل: د کار په هکله خبرې راته وکړه. 

 . ځمکې او د ځمکې له روح سره همګام شیله او ده ځواب ورکړ: تاسو کار کوی تر څو 

 ځکه بېکاري له فصلونو بې خبرې ده  او د ژوند له دورانه پښې ایستل دي، 

چې په ویاړ او له تواضع ډک تابعېت د ابدېت پر لور روان دی. په کار کې یوه شپېلۍ یاست چې په زړه کې ئې د وخت 

 نجوا پر موسیقۍ بدلیږي. 

  

داسې حال كې چې نور ټول ښکلې بدلې  کوم یو مو غواړي چې یوه ګنګه او چپه شپیلۍ وه اوسېږي،  په

 وائي؟  

  

 تل درته ویل شوي، کار عذاب او زیار بدمرغي ده. 

 خو زه درته وایم، 

 که کار وکړی نو د ځمکې لوي خیال به ترسره کړی، 

 هغه خیال چې د ژوند په خیال کې د زېږیدو پر مهال درکړ شوی دی.  

  

 به مینه ولری. او که رنځ وزغمی نو له رېښتني ژوند سره 

 او له ژوند سره د رنځ د زغملو له الرې مینه د ژوند له رازونو سره آشنائي ده. 

 

 خو که په مشقت کې زېږېدنې ته رنځ ووایاست 

 او د بدن ساتنې ته لعنت چې پر تندي مو لیکل شوی 

 وېسي . نو زه په ځواب کې درته وایم چې یوازې د تندي خواله به مو دا بد برخلیک له مېنځه 

  

 تاسو ته دا هم ویل شوي چې ژوند تیاره ده. 

 او د ستړتیا پر مهال هغه څه وایاست چې ستړو ویلې دي. 

 زه وایم چې که شوق نه وي نو ژوند بې له شکه تیاره ده، او شوق د پوهې په نشتوالې کې ړوند دی. 

 او که کار نه وي نو ټوله پوهه بې ګټې ده. 

 ر بې مفهومه او بې ځایه دی. او که مینه نه وي نو کا

 او که په مینه کار وکړی نو له خپل ځان 

 له یوه او بل او له خدای سره به یو ځای شي. 

  

 او په مینه کار کول څه دي؟ 

 د محبوب د سر لپاره د زړه پر تارونو د شال اوبدل دي. 

  

 په شان دی.  ولودا د محبوب لپاره په مینه د کور د آباد

 مېنه د تخم کرل دي، دا په ډېره 

 دی تر څو محبوب یې ثمر تر السه کړي.  لَودا په خوشحالۍ د درمن 

  

یعنې هر کار ته چې تاسو یې ترسره کوی د خپل روح یوه سا ورکړی او پر دې پوه شی چې مرحومان مو تر څنګ 

 والړ دي او درته ګوري. 
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چا مقام چې له مرمر سره کار کوي او په ډبره کې د د هغه » زیات وختونه داسې خبرې کوی لکه چې ویده یاست: 

 خپل روح انځور ګوري له هغه چا چې ځمکه کري لوړ دی. 

او د هغه چا مقام چې د بوډۍ د ټال پر رنګونو د انسان همرنګه تصویر جوړوي له هغه چا چې زموږ پښو ته څپلۍ 

 « جوړوي لوړ ډی.

  

کې واېم چې د څېړۍ د لویې ونې د باد سندرې د یوه واړه بوټي له خو زه په خوب کې نه بلکه د غرمو په بېدارۍ 

 سندرو زیاتې خوږې نه دي. 

  

 په خپله مینه په داسې یوه سندره بدل کړي د باد غږ هغه څوک لوی دی چې 

 چې دا غږ ال نور هم خوږ شي . 

 کار د مینې څېره ده. 

 خوشې کړی،  او که په مینه نه بلکه په کرکه کار کوی، نو خپل کارونه

 د معبد په دروازه کې ودرېږی او له هغه چا چې په مینه کار کوي خېر ټولوی. 

 ځکه، که په بې پروائې مړۍ پخه کړی نو ترخه به وي، چې آن د انسان نیمه لوږه به هم ماته نکړي. 

  

او که انګور په مینه پر میو بدل نکړی، نو کرکه به مو په میو کې زهر ګډ کړي. که د 

 ښتو په شان هم سندرې وکړی،  او مینه پکې نه وي پرې

 نو د انسانانو غوږونه به د ورځو او شپو د سندرو لپاره کاڼه کړی. 

 خوښي او غم 

 بیا یوې ښځې وویل: د خوښۍ او غم په هکله راته ووایه. 

 او ده ځواب ورکړ: 

 ستاسوخوشحالي د تاسو بې پردې غم دی. 

  

 را اوچته کېږي، چې خندا مو ترې دی هغه كوهي 

 زیات وختونه ستاسو له اوښکوډک و. او 

 آیا کېدای شو چې دا خبره بل شان وي؟  

 هر څومره مو چې غم په روح کې ځای نیسي، هغومره به وکوالی شی چې خوشحالي احساس کړی. 

  

 آیا ستاسو د شرابو جام هماغه جام ندی چې د کالل په داش کې پوخ شوی دی؟ 

  

غه پر چړو سوری شوی لرګی ندی؟ په خوشحالۍ کې د زړه کومو ته وګوری بیا به ستاسو عود هما

 درته مالوم شي چې د غم المل ستاسو د خوښۍ وسیله هم ده. 

 شي چې به د غم پر مهال بیا خپل زړه ته وګوری او درته مالومه  

 په حقیقت کې له خوشحالۍ ژاړی. 

  

 « خوښي له غم لویه ده.» ځینې مو وائي: 

 « نه، غم لوی دی.» ځینې نور وائي:  او

 خو زه درته وایم چې دواړه یو له بله نشو بېلوالی. 

 دواړه یو ځای راځي. 

که یو یې پر دسترخوان یوازې درسره ناست وي، نو په یاد ولری چې بل مو په بستر کې بیده 

 دی. 
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 یاست.  پلو په شان ځوړند  غم او ښادۍ ترمنځ  د تلې د دوو په رښتیا چې د خپل

 یوازې هغه وخت توازن او آرامتیا لری چې له غم او خوشحالۍ تش یاست.   

  

که زرګر مو د خپلو سرو او سپینو زرو د اندازه کولو لپاره جګ کړي، یا به مو د ښادۍ او یا د غم  پله جګه او یا ټیټه 

  شي.  

 لومړۍ برخې پاید 
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