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 کورونه
 و و ئې ویل: د کورونو په هکله راته ووایه. ابیا یو معمار رامخ ته شو 

 او ده ځواب ورکړ:  

  

مخکې له دې چې د ښار د دېوالونو د ننه کور جوړ کړی، په خپل خیال کې په بیدیا کې یوه جونګړه 

  ،جوړه کړی

 ځکه چې تاسو هم ماښام کور ته راستنېږی، او هم د لیرو ملکونو بې كسه مسافران یاست. 

  

 دی.  روانستاسو کور ستاسو لوړ 

 په لمر کې غوړیږي  

 او د شپو په چوپتیاوو کې بیده وي او خوبونه او خیالونه هم لري. 

  

 آیا ستاسو کور خوب نه ویني 

 او په خوب کې له ښاره د ځنګل او د غونډۍ پر لورې نه ځي؟ 

  

کاش ما کوالی شول چې ستاسو کورونه په خپل موټي کې راغونډ کړم  او د تخم د کرونکي په شان ئې په ځنګل او 

 چمن کې وشیندم! 

  

 ای او شنې الرې مو کوڅې وای وکاش چې  د رې ستاسو الرې 

د ځمکې نه په عطرو ډکو کالیوكې کاش چې تر څو د انګورو په باغونو کې د یوه او بل دیدن وکړی 

 راغلي وای! 

  

 خو تر اوسه باېد دا هیله ترسره نشي. 

  

 نیکونو مو له وېرې ډېر سره نږدې کړي یاست. 

 دا وېره به لږه موده نور هم دوام ومومي. 

  

 دېوالونه رمه له پټیو بېله وساتي. یوه لنډه موده نور به مو هم د ښار 

 فالېز خلکو! په دې کورونو کې څه لری؟ د بندو دروازو ترشا له کوم شي ساتنه کوی؟ رای د او

  

 په سوله کې ژوند کوی، آرامه شېبه چې قوت دربښي؟ 

 یادونه لری، ځالنده کمانونه چې د تفکر له څوکو راتاو دي؟ 

  

 رو جوړ شوی زړه د مقدس غره څوکو ته وړي؟ آیا ښکال لری چې له لرګیو او ډب

  

 راته ووایاست! آیا همدا شیان په کورونو کې لری؟ 

  

 او كه یوازې د آرامتیا او د راحت حسرت لری، چې پټ کور ته درننوځي، 

 د کور خاوند شي؟ به بیا کوربه او بیا  په اول سر کې مو مېلمه وي،

  

 هو، بیا به مو پر خپله ولکه کې ونیسي،  

 النځکې جوړې کړي.  څخهاو تبر او لښته په الس به ستاسو له لوړو هیلو 
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 السونه ئې د ورېښمنو خو زړه ئې د اوسپنې دی. 

 پر خوب مو زنګوي  

   .د بدن پر عزت مو ملنډې ووهياو تر څو ستاسو د بستر تر څنګ والړ  

  

 ستاسو پر سالم عقل مسخرې  كوي 

 او بیا ئې د ظریف لوښې په شان د وړیو پر اغزیو ږدي. 

 د راحت تمنا په رښتیا هم د روح شور او شوق وژني او د جنازې بدرګه ئې کوي . 

  

 په راحت کې ناآرامو، نه به په دام ورشی، نه به ورته رام شی.  خو ای د ځمکې بچیانو،

  

 کور مو باید لنګر نه بلکه د بادوان ستنه وي. 

 د پرهار پر سر مرهم نه، بلکه سترغلې وي چې سترګه ساتي. 

  

کور ته د ننوتلو لپاره خپل وزرونه مه راټولوی او نه مو هم سرونه ټیټوی تر څو پر چت ونه لږیږي، مه 

 وېرېږی چې سا اېستل به مو دکور دیوالونه ړنګ کړي. 

  

 ه هغو کورونو کې چې تاسو باید پ

 مړو د ژوندیو لپاره جوړ کړي دي ونه اوسېږی. 

  

 نه به د کور ښکال او نه هم جالل ستاسو رازونه او حسرتونو وساتي. 

  

 هغه څه به چې ستاسو په وجود کې بې انتها دی د آسمان په ماڼۍ کې اوسېږي، 

 دروازه ئې د سپېدو د ورېځوغبار دی،  کړکي ېي سندرې دي او د تورو شپو چوپتیا.  

 کالي 

 او اوبدونکي ورته وویل: د کالیو په هکله خبرې راته وکړه  او ده ځواب ورکړ: 

  

 کالي مو د ښکال ډیره برخه پټوي خو بدرنګي نه پټوي. 

سره له دې چې په کالیو کې فردي آزادي لټوی، یوازې قبضه او زنځیر پکې ترالسه کوی. 

 کاشكې کوالی مو شواى چې زیات بربنډ او لږ پټ د لمر او باد بدرګې ته ورشی. 

 ځکه چې د ژوند سا د لمر په رڼا کې پرته ده او د ژوند الس په باد کې پروت دی. 

  

 « کالي مو چې پر ځان دي د شمال پر بادونو اوبدل شوي.» له تاسو ځینې وائي: 

  

 او زه وایم: هو دا د شمال باد و،  

 خو شرم ئې د اوبدلو کارګاه وه او پلې ئې تارونه. 

  

 چې ئې کار شولو تمام، بیا ئې وخندل ځنګل کې. 

 . ناپاکو د سترګو په وړاندې سپر دیمه هېروی چې حیا د 

  

 او چې ناپاک ورک شول بیا نو حیا د روح له زولنو او تیارو نه بل څه دي؟ 
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مه هېروی چې ځمکه ستاسو د بربنډو پښو په احساسولو خوشحالیږي او بادونه ستاسو له ویښتانو سره د لوبو لېوال 

 دي. 

 پېرودل او خرڅول 

 او یوه سوداګر ورته وویل: د پېرودلو او خرڅولو په هکله راته ووایه. 

 او ده ځواب ورکړ او وه ئې ویل: 

 ځمکه تاسو ته خپل ثمر درکوي.  

که د خپلو السونو پر ډکولو پوه شی نو هیڅ کمښت به ونلری، له یوه او بل سره به د ځمکې د ډالېو په تبادلې شتمن 

 اوسی او په ګېډه ماړه. 

  

 خو که دا تبادله په مینه او عدالت ترسره نشي نو ځینې به حریص شي او ځینې وږي. 

   

او د مسالو له سوداګرو سره  وکالالن له اوبدونکو، لهکله چې تاسو د سمندر، د پټیو او د انګورو د باغونو کارګران 

 مخامخ شی 

 نو بیا د ځمکې لوړ روح ته التماس وکړی چې راشي او تلو او حسابونو ته چې 

 ارزښت له ارزښت سره پرتله کوي برکت ورکړي.  

 او په خپله سوداګرۍ کې هغه څوک مه زغمی چې په تشو السونو خپل کالم ستاسو له کار سره تبادله کوي. 

  

راشی او یا زموږ له ورونو سره سمندر ته سفر  له موږ سره پټیو ته» داسې خلکو ته باید ووایاست: 

 خپل جالونه وغوړوى،  ،وکړی

 « بیا به نو ځمکه او سمندر له تاسو سره زموږ په شان سخاوت وکړي.

  

 او چې سندرغاړي، نڅاکوونکي او شپېلۍ ږغونکي راشي، د هغوی ډالۍ هم ترالسه کړی، 

دي، سره له دې چې توکي ئې له خیالونو جوړ شوي دي او  ځکه چې هغوی هم د میوو او د عطرونو د کنډ ټولونکي

 ستاسو د روح غذا ده. 

  

 او مخکې له دې چې له بازار نه الړ شی، 

 باېد دې خبرې ته مو پام  وي چې هیڅوک په تش الس الړ نشي.  

 ځکه که د ټولو اړتیا پوره نه شي 

 نو د ځمکې لوړ روح به د باد پر وزرونو آرام خوب ونکړي. 

 جرم او جزا 
 بیا د ښار یو تن قاضي رامخته شو او وي ئې ویل: د تقصیر او سزا په هکله راته ووایه. 

 ده ځواب ورکړ او و ئې ویل: 

 کله چې ستاسو روح له باد سره ګرځي، 

 تاسو یوازې او بې له کومې څارنې یو په بل پسې ناوړه عمل ترسره کوى  

 او په دې توګه د خپل ځان په وړاندې جرم کوی. 

  

 تاسو باېد د دې ناوړه عمل لپاره د مبارکو کسانو درګاه ته ورشی او یوه موده بې له کوم ځوابه تم شی. 

  

 ستاسو آسماني روح د یوه سمندر په شان ده. 

 د تل لپاره بې ګناه پاته کېږي. 
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 د هوا په شان یوازې د وزر خاوندان آسمان ته اوچتوي . 

 ستاسو آسماني روح د لمر په شان ځلېږي 

 د ځمکې الندې د موږكو الرې نه لټوي او نه هم د مارانو سوري ورته مالوم دي. 

  

 آسماني روح مو په هستۍ کې یوازې نه اوسېږي. 

 الهم زیات انسان غونې یاست،  

 مشخصې نلری. ال هم د انسان زیاتې 

  

 بې څېرې لوېشتکي یاست  

 چې د خیالونو په غبار کې ګرځي او خپله بېداري لټوي . 

 او اوس په تاسو کې د همدې انسان په هکله درته وایم. 

  

 ځکه چې په تاسو کې همدا انسان جرم او جزا پېژني، نه آسماني روح او نه هم لوېشتکی.  

  

ما زیات وختونه له تاسو اورېدلي دي چې د مجرم په هکله داسې خبرې کوی، لکه چې ستاسو له ډلې څخه نه بلکه 

ستاسو په نړۍ کې یو پردی ېرغلګر وي. خو زه درته وایم، هماغسې چې هیڅ مقدس او صالح انسان له هغه عالي 

ی، هیڅ یو نااهله او ټیټ موجود هم نشته چې له موجود څخه چې ستاسو د هر یوه په تن کې اوسېږي لوړ مقام نشي لرل

 هغه څه چې ستاسو په وجود کې اوسېږي زیات نااهله او ټیټ وي. 

  

هماغسې چې یوه پاڼه د ټولې ونې له پټې پوهې پرته نشي رامنځته کېدای، یو بدعمله انسان هم ستاسو له پټې 

 ارادې پرته بد عمل نشي ترسره کوالی. 

 انساني روح په لور پر یوه کتار روان یاست. تاسې د خپل وجود د 

 تاسې هم الر یاست هم مسافر. 

 ، نو د خپل شا کس لپاره لوېږي، تر څو له پرځېدو خبرداری ورکړي. ولوېږيتن كله چې یو 

 ، ځانه د مخکو کسانو له امله لوېږياو له 

 . و ډبره یې وکتله خو لیرې ئې نکړهځکه د پرځېد

  

 او دا خبره هم واوری، که اورېدل ئې سخت هم درته تمام شي: 

  

 خالص دی.  څخهنه مقتول د خپل قتل له مسئولیت څخه او نه هم  لوټ شوى د غال له تقصیر 

  

 صالح د نااهله په عمل کې بې تقصېره ندی، او پاک انسان د ناپاک انسان له عمله پاک ندی. 

  

 د زیان ځپلي قرباني دی.  ا  هو، مقصر اکثر

 او محکوم د بېګناه او نامحکوم قرباني دی. 

 تاسو عادل له ظالم او ښه له بدو نشی بېلوالی، ځکه دواړه د لمر مخې ته یوځای والړ دي،  

 د تور او سپین تار په شان چې یو ځای اوبدل شوي وي.  

  

 او چې تور تار وشکېږي نو اوبدونکی به ټول ټوکر او د اوبدلو ټوله دستګاه وڅېرې. 

  

که له تاسو یو تن خپله بې وفا مېرمن محکمې ته راولي نو د مېړه زړه دې هم د عدالت په تله کې 

 واچول شي او روح ئې هم باېد په عېن مقیاس اندازه شي. 
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 ووهي او هغه څوک چې غواړي ګنهکار په لښتو  

 نو باید د هغه چا راون هم وکتل شي، چې په حق کې ئې بد کار شوی. 

  

 او که له تاسو کوم تن د حق په نامه د ظالم ونه په تبر وهي، نو باید تر ریښو ئې وپلټي. 

 بیا به نو په هغه کې په رښتیا هم د ځمکې په آرامه سینه کې 

 دي.  يپر بلې اوبدل شو چې یود ښو او بدو، د ثمر او بې ثمرۍ ریښې پېدا کړي، 

  

، چې په ظاهر کې صادق او په باطن کې غل هغه چا به د تاسو حکم څه ډول وی ای د عدالت قاضیانو، پر

دی؟ هغه چا ته کومه جزا ورکوی، چې په ظاهر کې وژني، خو په باطن کې په خپله وژل کېږي؟ او هغه چا 

 ته چې عمل ئې د ټګ او د ظالم دی، 

 خو په خپله ئې ځورونه او زخمونه لېدلي، څه جزا ورکوی؟ 

 هغه چا ته څه جزا ورکوی چې پښېماني ئې د بد عمل په پرتله زیاته ده؟   

  

 آیا پښېماني د هغه قانون له خوا ورکړ شوی حق ندی، چې تاسو به ئې په مینه خدمت وکړی؟  

 هغه له زړه لیرې کوالی شی. تاسو پښېماني پر ګنهکار نه تحمیلوالی او نه ئې هم د 

  

 پښېماني به په تورو شپو کې په خپله راشي، ترڅو انسانان راویښ شي او خپلو ځانونو ته وګوري . 

 که ټولو عملونو ته په پوره رڼا کې ونه ګوری نو څنګه به عدالت درک کړی؟  

 بیا به نو وګوری چې پر پښو والړ او پر ځمکه لوېدلی هماغه یو انسان دی 

 چې د خپل خورده ګیر ظاهر په شپه او د آسماني باطن په رڼا ورځ کې د ماښام په تیاره کې راګېر دی. 

 او د معبد د ودانۍ لوړه ډبره په تهداب کې د ډېرې ټیټې ډبرې په پرتله لوړ مقام نه لري. 

 قوانين 
 بیا یوه حقوق پوه وویل: زموږ قوانینو ته څه وائې؟ او ده ځواب ورکړ: 

 تاسو ته د قوانینو وضع کول خوند درکوي، 

 خو له هغې زیات له دې قوانینو څخه سرغړونه خوند درکوي. 

  

لکه په شان د ماشومانو، چې د سمندر پر غاړه لوبې کوي  په ډېره مینه د شګو کالوې جوړي، تر څو 

 وروسته یې په خندا ړنګې کړي. 

  

سمندر ال نورې شګې ساحل ته راوړي، او  ،او کله چې تاسو خپلې د شګو کالوې جوړوی

 کله چې دا ودانى ړنګې کړی نو سمندر تاسو سره یوځای خاندي. 

 په رېښتیا چې سمندر تل له معصومو کسانو سره یوځای خاندي. 

  

 هخو د هغو کسانو په هکله څه وایو چې ژوند ورته د سمندر بڼه نلري، انساني قوانین ورته د شګو د ودانیو په شان ن

 دي او ژوند ورته یوه پرخه او قانون یوه اسکنه ده، او غواړي په خپل رنګ بڼه ورکړي؟  

  

په  پښو ګوډ انسان ته چې له نڅاکوونکي څخه کرکه لري څه وایو؟ جوغ پر غاړه غویي ته به چې غرڅو او د 

  ځنګل نورو څارویو ته د بې روزګاره او بې کوره موجوداتو په سترګه ګوري، څه وایو؟

هغه منګور ته به چې له خپل پوستکی نشي وتلی او نور ټول لوڅ او بېشرمه بولي څه وایو؟ هغه چا ته به څه وایو 

چې وختي واده ته راځي، په مړه ګېډه او ستړی بېرته ځي او وائي چې ټول جشنونه له قانون څخه سرغړونه ده او 
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ه به بې له دې بل څه ووایم چې دوی هم د لمر په رڼا ټول جشن کوونکي د قانون ماتونکي دي؟ د دې کسانو په هکل

 . یورې ګوري او سیورې ئې قوانین ديکې والړ دي خو لمر ته ئې شا ده؟ دا کسان یوازې خپلې س

  

 او لمرله سیورې اچولو پرته بله څه معنی ورته لري؟ 

رسم کړي بل څه دې کسانو ته د قانون مراعاتول له دې پرته چې ټیټ شي او د خپلو سیورو پولې 

 كیدالى شي؟ 

 او له تاسو به چې د لمر په لور روان یاست 

 پر ځمکه کوم جوړ شوي تصویرونه مخنیوی وکړای شي؟ 

  

 تاسو چې له باد سره روان یاست نو کوم هوا پېژندونکی به الر دروښیي؟ 

  

 او که خپل جوغ مات کړی او د هیڅ چا د زندان دروازه ونه ټکوی نو کوم انساني قانون به تاسو خپل تابع کاندي؟ 

  

 د هیڅ چا د اوسپنو پر ځنځیرونو نه پرځی؟  اماد چا له قانون نه به  ویره ولری، کله چې نڅا کوی 

  

 او څوک به مو محاکمه کړي، کله چې خپلې جامې له تن باسی او د هیڅ چا په الر کې ئې نه اچوی؟ 

  

 تاسو به د ډول ږغ ټیټ او د سرود تارونه سست کړی  !د اوپالېز خلکو

 خو څوک به غچۍ ته امر وکړي چې نور سندرې ونکړي؟ 

 آزادي 

 او یوه ویاند وویل: د آزادۍ په هکله راته ووایه. 

 او ده ځواب ورکړ: 

  

 ما تاسو د ښار په دروازه او په خپلو نغرو کې په خاورو لوېدلي  د خپلې آزادۍ په عبادت لیدلي یاست، 

 د مریو په شان چې د مستبد په وړاندې سر ټیټوي او پر ثنا ئې بوخت وي، 

 . وژني په داسې حال کې چې مستبد یې

  

 ستاسو ټولو نه آزاد کسان لیدلي دي چې ما د معبد په باغ او د کال په سیورو کې 

 خپله آزادي د غاړې د جوغ او زولنو په شان له ځانه سره ګرځوي. 

 دا خبره زما زړه پرېشانوي، 

 ځکه چې یوازې هغه وخت آزاد اوسېدالی شی چې د آزادی د لټون پر هیله ولکه ولری 

 او آزادۍ ته د موخې او د حاجت د پوره کېدو په سترګه ونګوری.  

 که ورځې مو په بې پرواېې تېرې کړی او شپې مو هیلې او غم ونلري نو هېڅکله به ریښتنې آزادي ونلری. 

 هغه وخت به آزادي احساس کړی چې ژوند مو د هیلو او غم له شپو او ورځو ډک وي 

 ک برالسي شی. او تاسې پر هغو بربنډ او خپلوا

 څنګه به پر خپلو شپو او ورځو برالسي شی، 

 که هغه کړی ماتې نکړی چې د خپل فهم د خامۍ پر مهال مو د عقل د بالغت په پښو او السونو کې اچولي دي؟ 

  

 په واقعیت کې هغه څه چې تاسو ئې آزادي بولی له ټولو کلک ځنځیرونه دي 

 چې کړې ئې په لمر کې ځلیږي او ستاسو سترګي ړندوي. 

 د آزادۍ ترالسه کول د خپل وجود د ځینو برخو له السه ورکولو نه بل څه دي؟ 
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 که یو بې عدالته قانون له منځه وړی نو دا قانون مو په خپلو السونو پر تندي لیکلی و. 

  

 بې عدالتي د قانون د کتابونو په سوزولو او یا د قاضي د تندي په مینځلو نشی له منځه وړلی، 

 حتى که د سمندر ټولې اوبه هم پې واچوی. 

ن کې مو رامنځته کړی دی، مات او که غواړی یو مستبد له تخته راوغورځوی نو باید هغه تخت چې په خپل ذه

 . کړی

  

او مغرور ملت حکومت وکړي، پرته له دې چې دا ملت پر خپله آزادۍ ظلم وکړی او مستبد کله کوالی شي پر آزاد 

 پر خپل غرور د شرم پرده واچوي؟ 

 او که خپل وسواس له منځه وړی نو دا وسواس مو په خپله ټاکلی دی، کوم بل څوک یې نه درکوی. 

  

 او که غواړی ویره له ځانه لیرې کړی نو د دې وېرې خونه ستاسو په زړه کې ده 

 نه له هغه چا سره چې وېره ترینه لری. 

  

 کرکه ترینه لری او درته ګران دي  ،په ریښتیا هم ټول هغه څه چې حسرت یې کوی او ویره ترینه لری

 وی ستاسو په وجود کې پراته دي. او هغه څه چې په لټون کې یې یاست او هغه څه چې الر ترې بچ

  

 بل تړلي دي او جوړه ګرځي.  یو پردا ټول شیان ستاسو په وجود کې د رڼا او تیارې په شان 

 او که سیوره ورکه شوه نو پاتې شوې رڼا به د یوې بلې رڼا پر سیورې بدله شي. 

 آزادۍ پر ځنځیر بدله شي. او که ستاسو آزادۍ خپل ځنځیرونه مات کړل نو په خپله به د یوې ال لویې 

 عقل او شوق 

 کشیشې بیا هم ورته وویل: د عقل او شوق په هکله راته ووایه. 

 او ده ځواب ورکړ او و یې ویل: 

 روح او روان مو زیات وختونه د عقل او شور او شوق ترمنځ د جګړې یو میدان دی. 

 کاش ما کوالی شول چې ستاسو په روح کې منځګړی و اوسم او ذاتي اختالف او بې سري مو له منځه یوسم. 

خو که تاسو په خپله منځګړتوب ونکړی او یا له خپل ټول وجود سره مینه ونلری نو زه څنګه کوالی شم دا کار 

 وکړم؟  

  

 رښود او بادوانونه دي. ستاسو عقل او شور او شوق په سمندر کې ستاسو د روان روح ال

 وسیله یا بادوان مو مات شو نو بیا به یوازې او بې هدفه ګرځی  دنېکه د الرښو

 او یا به په سمندر کې بند پاتې شی. 

  

 عقل که یوازې وي نو د ژوند پر بندوونكي قوت بدلیږي 

 او که شور او شوق یوازې وي یوه لمبه ده چې د خپل ځان تر فنا کولو پورې سوزي. 

  

 نو پرېږدی چې روح ستاسو عقل د شور او شوق لوړو څوکو ته اوچت کړي تر څو بدلې ووائي. 

او پرېږدی چې شور او شوق مو د عقل په مرسته الرښود و اوسي تر څو د عنقا په توګه هره ورځ له ایرو سر 

 پورته کړي. را

 خپل عقل او شوق ته په خپل کور کې د دوو ګرانو مېلمنو په سترګه وګوری. 

 ښکاره ده چې تاسو به یو مېلمه له بله زیات ونه پالی، 

 ځکه هر څوک چې یوازې د یوه مېلمه زیات عزت کوي نو د دواړو مینه او اعتماد له السه ورکوي. 
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کله چې پر غونډیو والړو د سپینو څنارونو تر سړي سیورې الندې ناست یاست او د پټیو او چمنونو له صفا او سرور  

 «   د خدای ذات په عقل کې پروت دی.» څخه خوند اخلی، نو پرېږدی چې زړه مو په چوپه خوله ووائي: 

  

خدای په شوراو شوق کې » ناوي ووائي: او چې توپان او سخت باد ځنګل ولړزوي نو پرېږدی چې زړه مو په در

 « خوځېږي.

  

 او تاسو چې یوه شېبه خدای ته نږدې یاست، د خدای په ځنګل کې یوه پاڼه یاست 

 نو باید د عقل په بستر کې پرېوځی او په شور او شوق وخوځېږي. 

  

 درد 

 او یوې ښځې وویل: د درد په هکله راته ووایه. 

 ده ځواب ورکړ: 

 درد د هغه پوټکي ماتېدل دي چې ستاسو فهم پکې پروت دی. 

  

 تاسو هم باید درد ووینی.  ،هماغسې چې د مېوې زړه ماتېدل غواړي تر څو د لمر رڼا وکتالی شي

  

 که مو وکوالی شول چې د ژوند د ورځنیو معجزو په هکله حېرانتیا په خپلو زړونو کې وساتی  

 خوښۍ له معجزو کمې نه وي. بیا به نو د درد معجزې درته د 

  

تاسو به د هغو فصلونو په توګه چې ستاسو پر پټیو تېر شوي دي، د خپل زړه فصلونه هم ومنی. او تاسو به د خپل غم 

 ژمۍ په هوسا توګه تېر کړی. 

  

 د خپل درد زیاته برخه مو په خپله رامنځته کړې ده. 

 ن پرې درملوي. دا درد یو تریخ شربت دی چې طبیب ستاسو ناروغ روا

 . مل ئې په چپه خوله او آرامۍ وڅښینو پر طبیب باور ولری او در

 په خپل پاسته الس الرښونه کوي.  یې ، خدای ته که څه هم چې دروند او کلک دی ځکه د ده الس

او هغه جام چې دی ئې راوړي، که څه هم چې ستاسو شونډې سوزوي، له هغو خټو جوړ شوی دی چې کالل په خپلو 

 مبارکو اوښکو لمدې کړې دي. 

 د ځان پېژندنه 
 او یوه سړي وویل: د ځان د پېژندنې په هکله راته ووایه. 

 ده ځواب ورکړ او و ئې ویل: 

 ې پر رازونه خبر دي. ستاسو زړونه په چوپه خوله د ورځې او شپ

  

 خو غوږونه مو د زړه د پوهې د ږغ تږي دي. 

  

 تاسو غواړی پر هغه څه چې په ذهن کې پرې پوهېږی د حروفو په بڼه پوه شی. 

  

 غواړی د خپلو خوبونو پر لوڅ بدن الس تېر کړی. او دا ښه کار هم دی. 

  

 د روح پټه چینه مو باید هرومرو راڅرګنده شي او په مستۍ سمندر ته راونه شي. 

 ستاسو د روح په ژورو کې پروت ګنځ غواړي ځان درته څرګند کړي. 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 13تر 10 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړ له 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

 

 پلو کې مه تلی.  او دا نامالومه ګنځ د تلې په

 او د خپلې پوهې ژورې پر متر او شاول مه سنجوی. 

  

 دی.  سمندرځکه روح او روان یو ډېر بې حده 

مه « ما یو حقیقت پېدا کړى..» ، بلکه دا ووایاست «ما حقیقت پېدا کړى.» مه وایاست: 

 «  ما د روح الره پېدا کړى.» وایاست: 

 . ځکه حې روح پر ټولو الرو روان دى« ما خپل روح لیدلى چې زما پر الر روان و.» بلکه دا ووایاست: 

  

 د کړک په شان وده كوي. روح پر یوه لېکه راون ندى او نه هم 

  

 روح د نیلوفر په شان غوړیږي او ډېرې پاڼي لري.  

 ښوونه 

 بیا یوه ښوونکي وویل: د ښوونې په هکله راته ووایه . 

 او ده وویل: 

 هیڅ څوک هغه څه نشي درښودلی چې ستاسو د پوهې د سهار په سپېدو کې پروت نه وي. 

ته  پله عقیده او مینه نورو، خپله پوهه نه بلکه خپه سیورو کې ګرځيانو سره د معبد ښوونکی چې له خپلو شاګرد

 . ورکوي

  

 که په رېښتیا هم معرفت ولري نو له تاسو به و نه غواړي چې د ده د پوهې کور ته ورننوځی، 

 بلکه ستاسو د خپل روح درشل ته مو بیائي. 

 ستوري پېژندونکی کوالی شي د بهرنۍ فضا په هکله د خپل فهم په اړه وغږیږي خو خپل فهم تاسو ته نشي درکوالی. 

  

 ر او تال بدلې ویالی شي موسیقي پوه په  س  

 . او تال غږويس ر د اورېدو لپاره نه غوږ درکوالی شي او نه هم هغه غږ چې دا  س ر خو تاسو ته د  

 او هغه څوک چې د حساب د علم پوهه لري  

 د وزن او اندازې له دنیا خبرې کوالی شي خو تاسو دې دنیا ته نشی وړالی. 

 ځکه چې د یوه انسان فهم خپل وزرونه بل چا ته نه ورکوي. 

  

 تاسو هر یو د خدای د معرفت په وړاندې یوازې والړ دی،  لههماغسې چې 

 د نړۍ په هکله خپل معرفت ولري. هماغسې باید هر یو د خدای او 

 دوستي 

 او یوه ځوان سړي ورته وویل: د دوستۍ په هکله راته ووایه. 

 ده ځواب ورکړ او و ئې ویل: 

 ستاسو ملګری ستاسو د اړتیاوو ځواب دی.  

 دا هغه پټی دی چې په خپله مینه ئې کری او په شکرانه ئې رېبی. 

 دا ستاسو دسترخوان او نغری دی. 

 ځکه چې د روح په لوږه ورته راځی او خپله آرامتیا پکې لټوی. 

  

 وېلو وېرېږی « نه»کله چې ستاسو ملګری په آزاده توګه خبرې کوي نو په خپلو افکارو کې نه له 

 ویلو څخه ډډه کوی. « هو»او نه هم له 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 13تر 11 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړ له 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

 

وستۍ کې ټول فکرونه، ټولې او کله چې چپ یاست نو ستاسو زړه بې درنګه د ده زړه ته غوږ وي، ځکه چې په د

 هیلې، ټول انتظارات په چپه خوله او په داسې خوښۍ افاده کېږي چې ستاېنې ته اړتیا نلري.  

 او کله چې له خپل دوست څخه بېلېږی خپه نه یاست، 

 ځکه چې ښائي هغه څه چې د ده په وجود کې له ټولو زیاته مینه ورسره لری 

 روښانه شي، د ده په غیاب کې ال نور هم درته 

 د غره په شان چې غره ګرځیدونكي ته له لیرې روښانه مالومیږي. 

 او ملګرتیا باید د روح له ال زیاتې ژورتیا پرته کومه بله موخه ونلري. 

  

هغه مینه چې د خپلو اسرارو له ظاهرولو پرته کوم بل شی لټوي، مینه نه ده، بلکه یو جال دی چې یوازې بیکاره 

 شیان پکې راګیریږي. پرېږدی چې له ټولو ښه شی مو د دوست لپاره وي.  

 .هم آشنا شيیې نو پرېږدی چې له سیالب سره شي پوه  په مد او جزرچې ستاسو  يکه غواړ

 

ځکه چې د وخت د تېرولو لپاره ملګری به څه شان ملګری وي؟ هغه ته ورشه تر څو له وخته یوځای خوند 

 واخلی، 

 . دی نه ستاسو د خال د ډکولو لپارهځکه چې دوست ستاسو د غوښتنو د پوره کولو لپاره له تاسو سره مل 

  

 په خوند کې خندا او ګډه خوشحالي موجوده وي.  ۍپرېږدی چې د دوست

 ځکه چې زړه د وړو شیانو په شبنم کې خپل سحر ترالسه کوي او تازه کېږي. 

 خبرې 

 او بیا یوه عالم وویل: د خبرو کولو په هکله راته ووایه. 

 . رو سره ناخواله ولری نو خبرې کویده په ځواب کې ورته وویل: کله چې له خپلو افکا

  

 او کله چې د خپلو زړونو په تنهائې کې نور تمېدالی نشی خپلو شونډو ته ورځی 

 او خبرې کول هم ستاسو د پام غلطول او هم د وخت تېرول دي. 

 او ستاسو په ډېرو خبرو کې به سوچ نیم ووژل شي. 

  

 ، او فکر د آزادې هوا یوه مرغۍ ده سوچ

 تالی نشي. د الفاظو په قفس کې خپل وزرونه پراخوي خو الو

 په تاسو کې داسې کسان شته چې یو تن لټوی چې زیاتې خبرې کوي، ځکه چې له یوازېتوب څخه وېرېږي. 

 د یوازېتوب چوپتیا هغوی ته د دوی بربنډ ضمیر ورښکاره کوي او دوی ترېنه تېښته کوي. 

 په تاسو کې داسې کسان هم شته چې ږغېږي  

 او بې له دې چې پوه شي، بې له دې چې وغواړي یوه حقیقت ته رسېږي چې په خپله هم نه پرې پوهېږي. 

  

 او داسې کسان هم شته چې حقیقت ئې په وجود کې پروت دی خو بیانوالی ئې نشي. 

 د دې ډول کسانو په سینه کې روح په خوږه چوپتیا کې اوسېږي. 

  

 بازار کې وینی  کله چې خپل ملګری په سړک او یا په

 نو روح مو باید شونډو ته خوځښت ورکي او ژبې ته مو الرښوونه وکړي. 

 ستاسو په ږغ کې ږغ باید د هغه د غوږونو غوږ ته خبرې وکړي. 

 ځکه چې د هغه روح به ستاسو د زړه حقیقت وساتي، 

 موجود نه وي. نور خم هم  شوی وی اوترینه هېر هماغسې چې سړی د شرابو خوند هغه مهال رایادوي چې رنګ ئې 
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 وخت

 او یوه ستوري پېژندونکې وویل: استاده، د وخت په هکله څه وائې؟ او ده ځواب ورکړ: 

 تاسو غواړی وخت اندازه کړی، چې بې حده او اندازې دی. 

 خپل عمل او آن د خپل روح الر له ساعتونو او فصلونو سره غبرګوی. 

  

 غواړی وخت پر یوه سیند بدل کړی، چې پر غاړه ئې ناست یاست او ورته ګوری چې په څه شان روان دی. 

 خو په تاسو کې بې انتهائي د ژوند پر بې انتهایۍ پوهېږي، 

 . نه دي او سبا د نن ورځې خیال دی دا چې پرون د نن له یاده بل څه

  

تفکر بوخت دی، ال هم د هغې لومړۍ شېبې په پولو کې  او هغه څه چې ستاسو په وجود کې بدلې وائي او پر

 اوسېږي، کومې چې ستوري آسمان ته وشیندل. 

 په تاسو کې کوم یو دا احساس لري چې د مینې قوت ئې بې انتها نه دی؟  

  

 او کوم یو مو دا احساس نلري چې مینه سره له دې چې بې انتها ده، په اصل کې په یوه پوله کې راګیره ده 

 او د مینې له یوه سوچ څخه بل ته، د مینې له یو عمل څخه بل ته نه ځي؟ 

 او آیا وخت هم د مینې په شان ندی، چې نه وېشل کېږي او بې بند و باره ده؟ 

  

خو که په خپل فکر کې وخت باېد پر فصلونو اندازه کړی نو پرېږدی چې په یوه فصل کې ټول نور فصلونه هم شامل 

  نن پرون په یادونو او سبا په حسرت کې راګیر کړي. وي، او پرېږدی چې

 ښه او بد 
 او د ښار یوه بوډا وویل: د ښو او بدو په هکله خبرې راته وکړه. 

 او ده ځواب ورکړ: 

 ستاسو په وجود کې د ښو په هکله څه ویالی شم، خو ستاسو د بدو په هکله هېڅ نشم وېالی. 

ځکه چې بدي له خپلې تندې او لوږې ځورولېدلې نېکۍ څخه بل څه دي؟  په رېښتیا هم، کله چې نېکي وږې شي آن په 

 تورو بوړو کې خوراک لټوی، 

 اوبه څښي.  مردارېاو که تږې وي آن 

 تاسو له خپل ځان سره په یووالي کې نېک یاست. 

 . خو که له خپل ځان سره یووالی ونلری، ال هم بد نه یاست

 یو بې وحدته کور د غلو بوړه نه، یوازې یو بېل کور دی. 

 ی شي، الاو یوه بېړۍ چې الرښوونکې وسیله نلري د ټاپوګانو ترمنځ بې هدفه خوځېد

 خو د اوبو په ژورو کې نه ډوبېږي. 

 تاسو به نېک یاست که له ځانه د تېرېدو هڅه وکړي . 

 اره هس او هاند وکړی نو بد نه یاست. خو که د ځان لپاره د کوم شي د ترالسه کولو لپ

 ځکه چې د ګټو په هڅه کې به د یوې ریښې په شان یاست چې پر ځمکه منګولې لګوي او د هغې له تیو شودې څښي. 

 «.  زما په شان پخه او ډکه و اوسېږه او له خپل ثمر څخه نورو خلکو ته ګټه ورسوه» مېوه ریښې ته نشي وېالی: 

ځکه چې د مېوې لپاره ثمر ورکونه یوه اړتیا ده، هماغسې چې د ریښې لپاره ترالسه کول یو ضرورت 

 دی. 

 تاسو به نېک یاست چې نېکې خبرې وکړی.  

 خو که ویده یاست او ژبه مو بې هدفه تمبېږي نو ال هم بد نه یاست. آن وارخطا خبرې ژبې ته قوت وربښي. 

 ګامونو د خپلې موخې په لورګام کېږدی. تاسو به نېک یاست که په متینو 

 ، شل هم پر شا نه ځي. لې موخې ته وروخوځېږی بد نه یاستل په شان هم خپخو که د  ش
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 ل مه خوځېږی. ل تر مخ  شل  شخو تاسو چې قوت لری او چټک یاست د دوستی له امله د  ش

 تاسو په ډېرو دلیلونو نېک یاست او که نېک نه یاست نو بد هم نه یاست. 

  

 ارمان چې غرڅه کشپ ته چټکتیا نشي ورښودالی. . تاسو یوازې ورو او لټ یاست

 ستاسو نیکي ستاسو د خپل لوی وجود د لټې په مینه کې پرته ده. 

 دا شوق په تاسو ټولو کې موجود دی. 

 خو دا شوق په ځینو کې د سېالبي اوبو په شان دی چې په ټول قوت د سمندر پر لور بهېږي 

 د غونډیو رازونه او د ځنګلونو سندرې په زړه کې لري. 

  

دا شوق په نورو کې یوه وړه ویاله ده چې په موړونو کې سرګردانه ده، ورکېږي او مخکې له دې چې ساحل ته 

 ورسېږي ودرېږي. 

  

» ځکه چې نېکي له لوڅ تن څخه نه پوښتي: « ولې دومره ورو او متردده یې؟» دې بې شوق ته نه وایي: خو مشاق 

 «  کور ته دې څه پېښ شوي دي؟» او بې سرپناه څخه هم نه پوښتي: «  کالي دې چېرې دی؟

 برخې پای وېمېد د
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