
ددرریم ټوکک

ررباعیاتت



االف   
کا خداايي دد( ثنا خلق ووااړهه که
کا هايي هايي خوددِِ پريږددِِيي څه هر نورر
ددهه تېرهه حسابب تر دد(هه ډيرهه Cئ ثنا
کا ځايي په ثنا کومه Cئ به څوکک

کا نمايي عجب گلونه باغغ دد(
کا آآيي آآيي Cځن غوړيږِِيي Qځن
ژژبه هونبرهه په گوررهه ته سوسن
کا خداايي دد( ثنا صوتََه وو حرفف بې

کا غم که عاشق خاندهه قهقه ته
کا ماتم تل تل نه تا بې کا غم
نومېږيي ښه څه څو هر که يوسف
کا عالم تا له چېريي Cئ به باءء

کا cک کارروونه دد(يي کجروو dفل
کا فرجج نادداانن کښ غم په دداانا
څښََوِِيي jددرروو Cپيال ميو صافو دد(
کا مزجج خمارر هونبرهه کښ په بيا

٤٠۰٨۸



کا ناپاکک نطفه حراامه لقمه
کا باکک بې چارريي Qووش چه فرززند
لََريي کارر لويي کََونََه ددووااړهه په تقوٰى
کا فرحناکک خواا کښ کارر هر هر په

کا صوررتت ززېبا خاوورريي موټي ي(و
کا معرفت دد( کڅوړهه Cئ ززړهه
کا صفت خپل په ژژبه Cئ گويا
کا پت لت س(ر(هه خاووررyوو له Cئ بيا

کا شرمم وو ننگ دد( ززېرمه چه ددئئ ززرر
کا گرمم بله jوو چا هر دد( صحبت
Qش آآسانن ززرر په ررyوونه کا گراانن ډېر
کا نرمم هم فوالدد کښېږددېې فوالدد په ززرر

کا ددوودد دداا تل که لََه خوشحالل ژژړاا
کا مښودد مينه په ستا Qپېچم چه
کښ خيالل وو خوبب په Qش� ښ�اررهه رراا چه
کا سودد هم دداا په Qم ززړهه بځن دداا

کا نمنځونه ااووږددهه Qهس چه شيخانن
کا جونه آآسونه باغونه پ�ښ
س�ڼي ووررېښمين گنډيي ررنگين ررنگين پ�ښ
کا گنجونه سروو دد( سپينو دد( پ�ښ

٤٠۰٩۹



کا ددووغغ دد( ثنا ررغانديي چه شوددهه
کا ددررووغغ دداا چه پوهېږِِيي څوکک هر
دد(يي ډېر خبروو ووjيلو دد( فرقق
کا ناررووغغ کارر ررووغغ ووِِيي بد چه ووکيل

کا غوغا ښېرېې ددِِ خوااهانن بد که
کا سبا هر په ډېرِِيي Cئ ددِِ ال
م�ړهه هيڅ ښېروو دد( غم خوشحاله
کا ددعا سو ددووهه کا ښېرېې که سل

کا اامانن ددِِ خداايي Qش� کږ(هه چه وورر(ځ
کا سجانن م�ر فضل Qهس دداا
Qش� س(م(ه Qهس بيا ووهه س(م(ه ل�ه چه
کا ځانن په س(ر(هه څوکک هر ددِِ فکر

کا رراازز ززلفو دد( نه ستا Qکښېن چه
کا ددرراازز ووااړوو دد( فکر ددِِ هغه
ووړمم ززهه ددِِ به نازز کړېې نازز څو هر که
کا نازز عاشق په دد(يي ددوودد کښليو دد(

کا ززوورر په ززړهه دد( Cئ طبيبه چه
کا پېغورر ددِِ ځانن Qش ددرردد Cئ دداارروو
شوهه بال څه که شه نورر څه دد(وورر
کا سپورر خر Qالف شهسوااررييِِ دد(

٤١۱٠۰



کا پ(ړ ځانن ووررته پخپله هوښيارر
کا غړبړ Qقاص په Qووررځ نادداانن
وويي اانصافف نا چه ووِِيي ددوولتمن که
کا کپړ دد( ځانن ووررووستو ووړااندِِيي په

کا سبا Qآآشت کا جنگ نن مردداانن
کا صفا وو صل� Qکښېن سرهه چه
ووِِيي خنداا هونبرهه ووِِيي ژژړاا Cئ څو
کا ووفا هونبرهه وويي جفا Cئ څو

کا ددررېې ددووېې Qځن کا يوهه Qځن
کا سرېې کښېدېې اانځوررنو په
کړيي يارريي يارريي خلق ددنيا دد(
کا پرېې ياررييِِ ووِِيي نه Cئ سودد چه

کا cشطرن نردد چه ددِِيي Qليدل ډير ما
کا cررن صد Qځن کا cشطرن Qځن
ددِِيي dي وو ددوو دد( Qنتل Qځن
کا cپن وو شش په ذذووقونه Qځن

کا خنداا ددِِ خوله خاندِِيي ززړهه ددِِ څو
کا ژژړاا Qسترگ ژژااړيي ددِِ ززړهه چه
دد(يي ززړهه په چارريي هريي دد( مداارر
کا فتواا هرهه دد(يي Qمفت ددِِ ززړهه

٤١۱١۱



کا تلو په ووززنن قندوو دد( هندوو
کا ووتلو لب تر گوررهه Cئ خوشحالل
Qش� ووالړهه Cئ مزهه ووخورريي ش�ريي
کا تلو تر لذتت خبريي خوږېې

چا هر له خدرر دديي قيامت دد( ووخت
چا هر له باوورر خوشحاله پرې�ړهه
دديي غرضض خپل دد( ززوويه که ووررووڼه
چا هر له ټټر Qيش Qکښ پ�ارر

کا سند س(ر(هه څوکک هر ددِِ پند دداا
کا حسد څوکک چه ووِِيي نه به هوښيارر
کا ښه سړ(يي بد ووِِيي ښه چه همرااهه
کا بد سړيي ښه ووِِيي بد چه همرااهه

کا نفوتت سړ(يي حراامه له چه
کا نعمت حاللل ااََررتت Cئ به خداايي
Qموم مرتبې Qلوئ به هونبرهه
کا صحبت س(ر(هه نې�انو دد( چه

٤١۱٢۲



کا بل په مينه تشه چه خوشحالل
کا ووjيل Qخال پوررته به خلق تر
لريي يارر Qهس ي(و پرېږددهه وورر Cئ خداا
کا ښ�نځل ررووته Qررااش قهر په

کا شخوند ميوهه په خلق کښ باغغ په
کا خوند خپل مېوهه ه(رهه کښ خوله په
کښ جهانن دداا په ددِِيي ښه هم ترخه
کا څرگند ترخه قدرر خوږوو دد(

ووررکا خداايي Qلوئ� چه ددهه هغه Qلوئ
ووررکا کتخداايي Cئ چه ندهه هغه Qلوئ
ددهه همايه له نه ددهه خداايه له Qلوئ
ووررکا همايي سيورريي ح�م په خداايي دد(

کا بلبل مينه هونبرهه چه گل په
کا غلغل باندِِيي بلبلو دد( سېل
ددِِيي ډېر عاشقانن ۇۇوو ښايسته دد(
کا گل دد( هيداادد Qوول به عالم

کا آآددمزاادد چه فکرyوونه ډېر ډېر
کا بنيادد جنونن Qش� ووالړ Cئ عقل
کا فسادد فسق Qوواائ ددررووغغ ډېر چه
کا يادد بال په پخپله ځانن خپل

٤١۱٣۳



کا شا ته ددوولت Qتښت که قابل
کا بيا ررااتله ووته Qمخ Cئ ددوولت
بدرر Qش� هاللل Qش هاللل بدرر
کا پروواا کله کښ ووکاست کم په

کا کم ااختالطط عامم( له به خاصص
کا ستم ځانن په کا کارر بد کا که
ووززيي جارر س(ر(هه گيدړyوو چه پړاانگ
کا سم گيدړyوو له پخپله ځانن خپل

کا غوغا وو شورر خلقه له چه څوکک
کا دداا چه هغه دد(يي حريص ناپوهه
دديي صابراانن چه ددِِيي عاقالنن چه
کا چا له جنجالل کله به هغه

کا ززياته ووررمونو په مينه به هوښيارر
کا ررااته م£ څوکک که وواايم ووررمونه
Qش نغريو نورروو نورروو دد( محتاجج
کا ماته کټََوهه خپله چه سړ(يي

کا ززېب ته تا وو س(ر(هه پسولل په چه م£
کا فرېب م�ر وويي ټگ يو گڼه
وويي نه Cئ پسولل چه گڼه هغه هم م£
کا ش�ېب ددلل په وو ددين په ددِِ تاخت

٤١۱٤



کا نه مالمت هيڅوکک ددِِ عاشق
کا څه دديي وويل دد(ئئ نه خپل Cئ ززړهه
Qوول� خونه په عقل دد( Cئ ااوورر
کا ززړهه تر Qسترگ ددلبريي دد( چه

کا کارر علمه بې ووِِيي ااُُوومم چه Qقاض
کا خواارر خلق هم کا خواارر ځانن خپل هم
Qوواائ خطا خطا Qلول غلط غلط
کا تيارر ځانن خپل ته لعنت ووسل

کا طاعت Qبندگ هونبرهه چه شيخانن
کا قباحت څه غوااړيي ااجر که
ووِِيي بندهه نابودد به بندهه هغه
کا خدمت څښتن دد( طم§( په به چه

کا ززبانن ززړهه خپل Qووپوښت چه ااحمق
کا شانن شانن ووjيل Qش گډ ووjيل په
لََرِِيي بد وو dنې څه کښ ززړهه په چه هر
کا بيانن ووررته ووااړهه به هغه

کا ررنگينه جامه کښ باغغ په چه گل
کا مينه پرېې بلبل وويي تاززهه چه څو
س(رهه نگهت ښه په س(ر(هه صوررتت ښه په
کا متينه مينه Qبلبل دد( گل

٤١۱٥



کا خپل کاررyوونه ووااړهه ووگړِِيي
کا بل دد( کارر چه ددِِيي هغه مردداانن
گټي نامم نې�و دد( گټي آآرراامم چه څوکک
کا تل به ددااررyوو ززړوونو خوږوو دد(

کا ددرراازز گرددنن علم په Qځن
کا نازز Qشيخ په ززهد په Qځن
ددئئ کارر په عشق دد( Qنيول سر ما
کا سراافراازز خداايي کښ پداا ددِِ ما

کا پيداا غوبر Qڅاڅ� څو په سيالبب
کا پداا پړ غړ نشته Cئ بنيادد
کا ثنا صفت Cئ نورر وويي لويي چه
کا غوغا کله ووِِيي لويي چه ددرريابب

کا کتََل ووته نوررyوو خاندِِيي چه
کا تل که خويي دداا خوشحاله ژژااړهه
ددِِيي قصابب ددووااړهه ددِِيي نه Cئ Qسترگ
کا کُُټل ووااړهه کښ السس په چړېې

٤١۱٦



نکا هيڅ نورر بندهه ددِِ بندگۍ له بې
نکا پيچ څښتن له ددِِيي ډېر په لږ په
ووکاږيي قهر په ته مرگگ وو Cئ که

قليچ له څښتن دد( تېښته ددِِ نکا١۱بندهه

نکا ددررمانن ررنځ دد( Qم طبيبانن چه
نکا ااررمانن ددِِ بيا Qش� ډېر که Qم ررنځ
دديي نفس دد( فرمانن گوررېې که کفر
نکا فرمانن نفس دد( هيچريي به مؤمن

کا دداادد وو عدلل چه Qش پيداا څوکک که
کا فريادد دداادد په ددررمنو دد( غوږ
ل�ېږيي Cئ عرضض ددِِيي مقربب چه
کا يادد ددِِ خوشحالل شه ډېر Cئ عمر

کا غزاا غاززيي Qموم بيا چه توررهه
کا شا ته غزاا ووِِيي نه چه توررهه
نه ما له تقواا نه تا له توفيق
کا تقواا به څوکک ووِِيي نه چه توفيق

يعنQ توررهه..١۱

٤١۱٧۷



کا ددررووغغ ددوويم کا ررشتيا چه ي(و
کا ررووغغ ددررووغو په کارر که عجب
دديي متياځ ددررووغغ ددِِيي غوړيي ررښتيا
کا فرووغغ س(ر(هه غوړyوو په چرااغغ

کا فرززند هغه قدرر په به ځانن
کا پسند پالرر دد( ووااړهه چارريي چه
وويي ررووشش پالرر دد( ووااړهه Cئ ررووشش
کا بلند ني�ه تر پالررهه تر نومم خپل

کا خوررااکک ډير يا کا ددخولل ډير چه
کا هالکک به ځانن کا ووjيل ډير چه
کا ستورر ډېر خوررااکک کا خر ډېر ددخولل
کا ژژووااکک خپل سړىى ددِِ کښ هوښ سړيي په

نکا خوږ ددِِ مټ چه څ�وهه هغه ليندهه
نکا لږ ددِِ ززوورر چه کوjهه هغه ښځه
م�ړهه خوله په کبابب Qغوښ Cهغ دد(
نکا بږ خږ کترهه Cئ س�روو په چه

ووررکا هنر علم ته ذذااتت بد چه څوکک
ووررکا خنجر توررهه ته ررهزنن Qخون
Qسات بچړيي گرگگ دد( به غليم ځانن دد(
ووررکا ځ�ر خپل که Qنش Cئ به خپل

٤١۱٨۸



ددررکا ش�ر تا وو کړهه بند بند Qگن
ددررکا گوهر تا وو پرې�ړهه صدفف دد( سر
خوشحاله شه مه کاڼي تر بتر
ددررکا ززرر ته تا وو Qووسېځ چه کاڼي

ووررکا دداارريي ززرر نه ووررکا سردداارريي نه
ووررکا جارريي ااُُووبه مل�ونه لويي نه
دديي Qنمنځل څوکک خداايي ااززله له چه
ووررکا هوښيارريي خداايي ته سړيو هغو

کا گندهه ډېر څوکک کا نوکريي چه
کا بندهه ځانن خپل وويي آآززاادد سړيي
نشته هيڅ بهتر نه آآززاادديي تر
کا ددندهه خپله کښ کورر په څوکک چه

کا ززړهه دد( ررااحت Qش ښه چه ااووالدد
کا پړهه مورر پالرر ښه Qش بد چه ااووالدد
کا ښه پالرر مورر بد Qش ښه چه ااووالدد
کا ززړهه ددِِ ررنځورر Qش بد چه ااووالدد

کا تېرهه سرهه رراا به شپه نن ووېې ما
کا برسېرهه م£ دد( شم§( به ررااته
Cئ شپه ددررسته چه ۇۇ بخت Qم سنگين
کا هېرهه وو ددلل له ووصل دد( ووعدهه

٤١۱٩۹



نکا کارر ځايه بې هيچېريي به هوښيارر
نکا گفتارر Cخول دد( ووخته بې به هم
نکا آآززاارر هيڅوکک به السس په خوله په
نکا يارر به هغه ددئئ کردداارر( بد چه

کا بندهه Cئ آآزز ووِِيي آآززاادد سړىى
کا گندهه Cئ ال پرېږددهه ال بندهه
لََريي ززړهه آآززاادد څو خوااررېږِِيي هونبرهه
کا شرمندهه بيا Cئ ررنگه څو څو په

نکا باطل ووjيل هيڅ�له به هوښيارر
نکا ووjيل ددرراازز ته چا يو هر هم
وويي کښ ززړهه په ننه Cئ به ځايي رراازز خپل دد(
نکا تل خبرهه به ح�مه بې ررړهه دد(

کا بندهه ااصيل ددهه بال طم§
کا گندهه Cئ دداا وويي سړيي ښه ښه
نلريي طم§( چه دديي Qليدل ډېر ما
کا خندهه پورريي باددشاهانو په

کا ااررشد عمل ني�و دد( سړيي
کا مددد بخت چه ووِِيي هاله Cئ دداا
کا ښه هم عمل Qش ښه Cئ بخت چه
کا بد هم عمل Qش بد Cئ بخت چه

٤٢۲٠۰



کا dمل ځانن خپل ته تا چه ددِِيي ډير
کا dفل په ځانن خبرۇۇ ښو په
کړېې خير Cئ ښه چه بالله نعوذذ
کا کوددکک ل�ه پورريي ځانن تر شيطانن

کا هوسس هواا ته عاشقۍ چه
کا خس ددِِ ځانن خپل ووژژااړيي ددِِ ځانن خپل
Qررااش خنداا پرېې ووليدهه Qم عشق چه
کا کس هر هواا ته عاشقۍ چه

کا ررسواا ځانن خپل پخپله سفله
کا هواا غيريي Qش ددوولتمن چه
کا رروواا شراابب مشه Qقاض سفله
کا ددوواا ال ررنځ مشه طبيب سفله

کا dک دد( پرهېز کښ Qځواان په چه
کا dفل دد( کارر ووِِيي آآددمزاادد که
ددئئ کارر په لََرهه پېرۍِِ پرهېز
کا ډکک ززړهه ځواانۍ دد( ووخت په ددِِ تش

کا غوغا ژژړاا څو هر که ژژوونديي
کا بيا ررااتلنََه بياررته کله مړ(هه
ددئئ څه ژژوونديو دد( ددوودد ل�ه س�ه
کا ددنيا دد( کارر کښ صبر په ددِِ دد(ئئ
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نکا باززۍ سړيي س(ر(هه تېغ دد( ااوورر دد(
نکا ساززۍ مهم س(ر(هه لړمم مارر له
توررهه نه جودد نه لََرِِيي تدبير نه چه
نکا سرفرااززۍ به سړىى هغه

کا معلومم ااعجازز ته چا هر چه ددِِيي ززرر
کا معدوومم موجودد کا موجودد معدوومم
کا مخدوومم خاددمم کا مېرمن ووينځه
کا مومم هم سنداانن دد کښېږددېې سنداانن په ززرر

کا سلطانن ددِِ که مشه چرخخ په مغروورر
کا چوپانن ددِِ که مشه چرخخ دد( ززبونن
نلََرِِيي هيڅ بقا Cئ ترخه خوااږهه
کا ززمانن هر به نقشونه نويي

کا پيداا عزتت Qش� بابب کم چه څيز
کا پيداا قيمت کښ هند په Qززنگ
ووئئ نه Cئ لذتت خورريي موړ چه حلواا
کا پيداا لذتت ووږيي په ډووډۍ

کا مواافقت س(ر(هه نورريي نورريي
کا موااصلت س(ر(هه نارريي نارريي
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کا مواانست س(ر(هه Qطوط Qطوط
کا االفت س(ر(هه ززااغانو دد( ززااغغ

ووjکا څوکک کوښښ Qسع څو هر که
کا ښه بد به نه کا بد ښه به نه
Qش قابل هوښيارر Qم ززوويي چه Qوواائ�
کا څه به خوشحالل نکا Cئ خداايي چه

نکا ااررمانن چارروو تېرyوو دد( به مردد
نکا ددررمانن Cئ څوکک ووِِمرِِيي چه ررنځورر
لريي ننگ شرمم چه ددِِيي هغه مردداانن
نکا شرمانن بې دداا شرمم دد( ددِِ الفف

کا ووېش ززررyوو دد( څو هر که Qغن
کا ددررووېش صبر نلريي پرېې پروواا
ووررکړوو تر Qغن دد( دد(يي ښه صبر دداا
کا پېش ددرر نعمت نورر نورر به صبر

ووررکا څه چا وو چه دديي هغه نامردد
کا ززبر ووررباندِِيي پاسه دد( منت
مخوررهه ددااررyوو هغه وومرهه کښ ررنځ په
ددررکا څوکک تا وو Cئ منت په چه
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کا ليرِِيي مخه له Qکښل که پلََو
کا خبريي خنداا مهر په ررااته
ددررyوو لعلو دد( کا تواانگر به ما
کا ش�ريي Cخول تر Qتوئ به رراا هم

کا لباسس څوکک چه ووِِيي لنډ Cئ پايښت
کا پاسس ااوو کوزز چه Qش� تورر Cئ به م£
خبريي شانن دديي Cخول شانن شانن په
کا قياسس هوښيارر Qوواائ چه نادداانن

کا غوټې عصفورر په چه بازز هغه
کا Cباښ دد( کارر دد(ئئ بازز څه دد(ىى که
بويه بلند همت بزررگانو دد(
کا مرتبې دد( قدرر په ددِِ کارر

بب
تبه لويه که ووِِيي توررهه فوالدديي
ژژبه گويه بد دد(هه بدهه ال دداا تر
ووااووړيي څخه ددرر نه بال ډېريي
طالبه پند دد( کړېې بند که ژژبه

 

ژژبه کښ کامم په نلريي چه ووااکک په
تبه لويه په دد(ئئ ښه Qش� گنگ که
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Qځ� جهانن Qځ� ځانن به ژژبه بدهه په
طالبه ووااررووهه Qځ� هم ال اايمانن

عيبه ه(رهه له لََرمم ډکک که طال§
وورريبه dبېش دد(ئئ ښه Qم کارر ي(و
غلېمۍ� په Qپاڅ Qم څوکک چه
عيبه له بال پرېوززِِيي باندِِيي وورر

ژژبه ډېرهه په کا وويل ډير چه
تبه Cئ هونبرهه ژژبه چه Cئ څو
کا نظر ووته بلبلو باغغ دد(
طالبه قفس دد( ژژبه خپله په

محبوبه هغه مسته ميو دد(
ډووبه گالبو په مش�و په ددررسته
Qززلفين خپرېې ررااغله توررهه سر
خوبه قندوو تر ررااکړهه Cئ بوسه

رريبه م�رهه له لََريي فاررغغ ززړهه چه
غيبه له نصرتت Qموم به هغه
لََرهه هاله نظر عيب په بل دد(
عيبه ه(رهه له ووِِيي خالصص ددِِ ځانن که
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عيبه ه(رهه له ووِِيي خالصه چه ښځه
رريبه م�رهه له ووِِيي Qخال Cئ ززړهه
Cموم بيا چرته Cئ به مصلحت په
عيبه له چېريي Qش پيداا م�ر

آآشوبه څو څو فکروونه څو څو
بېخوبه Qسترگ کښ غم په Qم ززړهه
سوبه کښ م£ په ووشوهه Qم ځل دداا
توبه م(ي(ن له توبه توبه نورر

توبه لنډۍ له نوړيي وواا به لنډۍ
توبه لولۍ له وواانوړيي به لولۍ
ووئئ خورر حلواا سپى عمر همه که
توبه سپي له سپى Qنش� به من§(

ژژبه خوږهه که دد(هه نمړۍ خوږهه
صاحبه ځما کړېې خپل پرېې څوکک چه
لرېې هنر دداا که دد(ئئ دداا هم هنر
غالبه سيالل تر ووِِيي تل ددِِ به چارر

ژژبي دد( ززړهه دد( ووِِيي نه يو رر(وو چه
تبي په هغه وويي Qنيول به تل
لََرِِيي Qتريخ ډېرهه لََريي Qبوئ بد چه
ترyبي دد سر غوڅېږيي ځ�ه
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توبه سړيي له شولل Qخال سړيي
آآشوبه Cفتن گوررمم چه چا دد(
دديي سل کښ پخپل دديي شل کښ بل په
توبه توبه ترېې ووِِيي خپل که ووِِيي بل

تت
سوااته تر ررااغلم ووليدهه Qم تيرااهه
ذذااته لويي لويي دداا ووليدهه Qم پښتونن
ليدهه نه وو چا دد( Qم� همت عقل
مالماته يم ناست ررااغلم بياررته په

بوته نه ما له Cئ وواارر وواارر په چه
بوته چرته په Cئ خوبي ځما
چاررِِيي باندِِيي رراا ووکړېې پيرييِِ
پرووته Cخوړل يم توررهه فوالدديي

ووخته لوبو دد( الړېې چرته په
ررخته ځواانۍ دد( کړېې تاال چا ته
ووهه غله ااُُووهه ي(و وومم نه خبر پرېې
ي�لخته ووررځ شپه ووهه څو په ررااته
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خصلته خويه خپله له نې�انن
علته عيبه ه(رهه له ووِِيي خالصص
دد(هه پيداا لََرهه بداانو عفو
ررحمته له ته م�ړهه ميديي نو

شته حميت نه شرمم نه ننگ نه
شته محبت نه مينه مهر نه
غوااړيي پالرر دد( ززوواالل Qش لويي چه ززوويه
شته قباحت دداا دد(وورر دداا په نن

شته هواا نس دد( کښ تن په ددِِ که
شته صفا ددِِ نه يې نه ال بال¹
کړېې آآغازز ررووحح دد( ح�م په کارر که
شته ددنيا ددين په ددِِ فيرووززمندِِيي

Qززيات Qکم څه کاندِِيي څو هر که
Qمات ځنو دد( کا Cپښ ميخورريي
ووِِيي نه کښ اايمانن په خلل Cئ که
Qپات ددووږخخ په Qنش به مؤمن

شته بهارر ال څو گوررهه Qساق دد( م£
شته تارر ال Cئ څو لََرهه رربابب په غوږ
ااووسه ررند خاندهه ته ژژااړيي ددِِ شيخانن
شته ااستغفارر چه م�ړهه گناهه دد غم
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ددسته له مرددِِيي پريږددهه مه يې مردد که
پسته ددهه ښخه پاسه دد( دد(ئئ مردد
Qش� ززبونن پورريي ښځه تر چه مردد
هسته شوهه ښځه شوهه نيست Cئ مردديي

ته تاجج وو تخت وو کا جوړ Qم هنر
ته تاررااجج وو تاخت دديي ناست Qم طال§
ددئئ دداا Qم ااررمانن نلََرمم ااررمانن بل
ته عالجج ځما ررااغله پيريي چه

ماته مجنونن دد( کړهه کاسه Cئ چه
ززياته Qليل په شوهه ال Cئ مينه
دديي مهر Qمعن په کښليو دد( جورر
نباته ښه تر ددِِيي ښه Cئ ښ�نځل

مصلحته بې Qش لويي پ�ښ چه
برکته له Qش Qخال خونه
ددهه ښه لۇرر ني�بخته ززوويه بدبخت تر
سعاددته بې ووِِيي نه ددِِ فرززند

ددسته له ځما ددِِيي شوِِيي چه ل�ه
پرسته Qم له ووِِيي نه به شوِِيي
کا گمرااهه سړىى ددئئ بال شهوتت
مسته څه هر تر ددهه Qمست ددهه دد(
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ميرااته خونه Qش مرگگ په چا دد(
پاته الته شوهه مرگه بې ځما
يم خوښ پرېې هم ززهه شوهه Qهس دداا چه ښه
ززياته بال دداا نشوهه رراا ال چه

Qش Cښ چارريي بديي ته١۱چه چا وو
ته بال بديي ساززېږِِيي هغه
Qش کاهل کښ په ووِِيي کړلو دد( کارر چه
ماته وو ددووهم نشته خويي بد ددېې تر

شته خاررyوونه گل دد( گالبو دد( که
شته کاررyوونه ډېر ډېر کښ گل په Cئ بيا
گوررهه بويي ښه Cئ بيا گوررهه رروويي Cئ ااوولل
شته کوپارروونه څه کښ پسولو Cئ بيا

شته Qبزررگ صوررتت په Qکښل ډيريي که
شته Qپرگ Qکوم دد م(هروودد(هه ل�ه
بايلو پرېې Cئ ززړهه ووليدهه چه چا هر
شته Qسترگ هم ددهه دد( ووېرېږيي خوشحالل

شته بازز دد( ښ�ارر نه نشته dتوپ دد( ښ�ارر
شته رراازز ددووااړوو دد( کښ ززړهه په Qم که

ښ�Q وو چا ته..١۱
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ووېريږمم پرېې ااووسس لرمم قلم کتابب
شته نيازز ااوو نازز پيرۍِِ دد( دداا

ته گورر وو نيژددېې ووjررووستم Cئ ززهه چه
ته کورر ددنيا دد( ررااووjستم Cئ بيا
کړهه رراا Qتندررست Cئ ررنځ سخته له
ته شورر شر کومم بيا Qم Qسات گوررهه

کښېناست مل دد( خمارر چشمانو تر ستا
کښېناست بلبل دد( ږغغ خبرyوو تر ستا
کړهه ښ�اررهه ووررته ررخساررهه ددِِ چه
کښېناست گل کښ خولو سپينو په ځ�ه

شته عزتت هونبرهه شته ددوولت ددِِ څو
شته ررااحت هونبرهه شته صحت ددِِ څو
ووړيي م£ په ددووااړهه Qررااش� پيريي چه
شته صحت ددِِ که شته ددوولت ددِِ که

مصلحته بې کا کارر چه څوکک هر
ددوولته له بر خورريي نه وو به هيڅ
کا سازز ررyوونه کا څو هر Cئ بخت که
نداامته له ووِِيي نه به Qخال
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کښته په dفل Qئ بيا Cئ کارر چه
مصلحته بې کاندِِيي به چارريي
دد(ئئ تدبير بې چه ددئئ ځير که کجير
شامته ددېې له Qش بند خزهه په

نشته يارر دد( ځما کښ ززړهه په مهر
نشته قراارر صبر کښ ززړهه په ځما
لرمم ززوورر نه ززرر نه لرمم غمخورر څوکک نه
نشته گفتارر دد ځايي ووهم ددمم ته چا وو

نصيحته بې دد(رريي نه Qم ژژبه
حالووته له عمر دد( وواايم
دد(هه Qتندررست بيا دد(هه Qځواان ااوولل
ددوولته ښه له دد(هه خوبي Cئ بيا

نصيحته له ووِِيي Qمستغن چه
قباحته بې ووِِيي نه به هغه
ووِِيي ذذااتت بد به يا ووِِيي ااحمق به يا
ددوولته ښه له ووِِيي محروومم به يا

نشته ززاارردداارر Qم چه وواايم ززاارر به ته چا
نشته غم�سارر چه Qااخل څوکک به Qم غم
Qموم نه به ووفا Qموم بيا به کيميا
نشته ووفادداارر ي(و لََرمم يارراانن هزاارر
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ددسته له چېريي Qش ووالړ ددِِ بازز چه
مرسته Qووررپس کړېې سمه په غرهه په
دد(يي بازز Qياغ ي(و Qهس هم هنر
پسته همت په کړېې نه Cئ طلب

ووکوتت Qم ررسم ووjغوښت Qم تبرااهه
وولوتت ځايونو ددووااړوو دد( Qم ررنځ
کښ مولل برمل په دد(ئئ غم که ددئئ يم
ووخوتت Qپوستک Qم گر(ووjلو په

ته کائناتت وو ووگورريي چه کامل
ته ذذررااتت هر وو Qووش� Cئ نظر
Qووين حق دد( Qهست کښ ذذررااتت هر په
ته ددااتت وو حق دد( Qل�jررووjوو Cئ ددليل

نشته سوززنن دد( که باندِِيي دد(هه په پرهارر
نشته ظن کښ دداا په دد(ئئ شهيد عاشق
بويه جناززهه شهيداانو دد(
نشته کفن غسل شهيداانو دد(

پرېوووتت باندِِيي رراا دد(ئئ غر که دد(ئئ غم
کښېوووتت پرېې Qم ززړهه ددِِيي لمبې سرېې که
دديي تاختونه غم دد( تل تل بانديي رراا
ووووتت Cپس خورراا موندمم بيا Cئ ززبونن
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ثث
سليسه صافه وواايم پښتو ددررته
حديثه ددېې له Cووااخل که بهرهه
م�ړهه گز هر Qهندک دد(ئئ خبيث Cئ ذذااتت
خبيثه څو يو Qنش پيداا ترېې چه

جج
تاجه Qمين دد Cش سر په Qم که
باجه له غم دد( کړېې خالصص به Qم نورر
ددئئ نه خبر قدرر دد( تا دد( بېدرردد
تاررااجه عشق دد( ددرروومه رراا ته ما

پنجه وو چل تر Qووررش� چه ښځه
گنجه بې دد(هه مارر ووالړهه Cئ خوبي
ااووسه ستنه په ترېې Cموم ترېې ځانن که
گنجه تر Cئ خالصص شه cررن له Cئ خالصص
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خخ
مخه له ځما دد(ئئ نولل ددِِ چه ااېې
ررخه بدهه په ررقيبانو دد(
م�ړهه Cئ پروواا ااووسه مردد کښ عشق په
سخه په چا دد( کړمم نه ددِِ به ززهه

ررخه هم کينه کا ما په خلق
سخه په چا دد( نکا Qم خداايي که
پايم ال ژژووندََيي ياررهه له شومم بېل
مخه له يارر دد( شرمېږمم ډېر څو

دد
سپاندهه ل�ه ته ددهه ااوورر ززمانه
گاندهه کښ ااوورر په سوېې نه وو نن که
Cش اايرېې به هم Cش Qلوگ به هم
خاندهه خاندېې که ژژااړهه ژژااړېې که

بانديي پټي په Qووش چه بارراانن
کانديي خوبي� Qش تاززهه هاله
مهر ددِِ بارراانن دد(يي پټي Qم ززړهه
کانديي ررااته څو کېږمم تاززهه پرېې

٤٣۳٥



کانديي به څه چه ددئئ څيز څه سړيي
بانديي پرېې ااختيارر دد(ئئ نومم تش Qخال
ددِِيي خانانن لويي که ددِِيي باددشاهانن که
ووړاانديي په قضا دد( دد(ئئ نه هيڅ Cئ ززوورر

بانديي پرېې ساعت ووِِيي سخت چه تږيي
وورربانديي سړېې Qووررش ااووبه خوږېې
وووواايه ررااته ته وويي ااهاډ دد( ووخت
کانديي حاصله به Qخوښ څو چه

بانديي کجاووهه دد(ئئ تيارر Qم ااووښ
ووړاانديي دد( ووااړهه الړلل Qم يارراانن
ددررمم Qووررپس يم رروواانن دداايم
کانديي رراا خبر کا فريادد جرسس

نابوددهه شيخه ستايې څو ته ما وو
مقصوددهه نورر نورر حورريي جنت دد(
گوررمم معشوقه گلرنگه به نن
سوددهه نسيه له ددهه توبه ځما

بلېږدديي ددررااززيي ددوودديي څو هر که
کښېږدديي مځ�ه په ووااړهه به مرگگ په
ددِِيي توکه ددووهه دداا خو عمر دد( حاصل
پرېږدديي ووررووستو دد( ووررووستو ووړاانديي چه

٤٣۳٦



دد(هه کټ دد( ښځه دد(ئئ ميداانن دد( مردد
ددهه ووټ دد( غش دد( خبرهه دداا نه
لېږدديي نه څوکک تا په بارروونه ااووښ دد(
ددهه خومټ څه په گوررېې که مردديي

ززددهه ښيوهه Qم هم خيالونه Qم هم
ززددهه پرددهه ددرراازز کښ عشق په Qم هم
ددِِيي هيڅ ووااړهه دداا نشته Qم يارر چه
ززددهه ښه Qم يارريي Qووش Qم يارر كه

بنياددهه خنداا کا باغغ دد( گل چه
فرياددهه ډير په ژژااړيي Qبلبل
کړېې ژژړاا په څوکک کرېې خنداا په څوکک
باددهه صبا دد( ددِِئئ ستا چارريي دداا

فرززندهه ځما پندهه ددووهه ووااووررهه
څرگندهه خواارريي لََريي حرصص طم§
دد(ئئ قناعت دد( صبر دد( ددوولت
بندهه هرهه له دد(ئئ خالصص چه همايي

ددهه Cخوړل پياله خضر دد( Cئ که
ددهه Cژژړل ژژووندوونن دد Qهست دداانا
لريي ززوواالل هغه لََريي کمالل چه هر
ددهه Cتړل سرهه Cئ Qنيست Qهست

٤٣۳٧۷



کانديي بانگونه ووخته بې چرگانن
هړاانديي بانديي دديي بال څه بيا
کړمم بېل ياررهه له ووخته بې Cئ ززهه
بانديي Qستون په شه ساززهه Cئ چاړهه

خانديي قهقه په کړېې هوسس هواا
النديي ددرر پالنگ کړېې خوبب غمه بې
ددرربانديي ښادديي شه مباررکک ښه
ووړاانديي دد( گورر دد نلرېې غمونه

دد(ووړاانديي ررهبر که کښ قافف کوهه په
وورربانديي Qسخت وويي به نه Qددررووم که
Cددررووم ميداانن سم په ررهبرهه بې که
هړاانديي تا په Qش به بال څو څو

ددووړاانديي ما تر ووالړېې Cقافل
بانديي رراا کتََه يم باررگير کوډ ززهه
ښوررېږمم س(ر(هه ددرروومم Qووررپس
کانديي رراا باززيي Qڅاررش� پرېوززمم

کانديي آآسونو دد( ززغلََونه چه
بانديي مځ�ه په لريي کوزز ددِِ نظر
Qززغل ژژوورروووو لوړوو په آآسس چه
النديي دد ځانن تر پرېوززيي Cئ آآسس

٤٣۳٨۸



خوندهه له خط دد( Qش خبر چه څوکک
بندهه بې حرفف په نږدديي به قلم
کړمم څو حرفونو نورروو دد( شماررهه
پيوندهه ددررېې په دد(يي االف ي(و چه

نغتاندهه نا ااېې ددهه ااوورر ززمانه
تاندهه لښته نه Cئ Qلرگ ووچچ ته
Qددررش منډهه په ووته تا به ااوورر دداا
خاندهه خاندېې که ژژااړهه ژژااړېې که

ياددهه نه ما له کړهه ووينا دداا ته
باددهه له بهارر دد( آآخله بهرهه
کا وونو ووااړوو په Cئ بادد دداا ل�ه
ښاددهه ددرروونه کا ستا به Qهس

کانديي ددِِ ش�ر Qموم نعن چه ووږيي
وورربانديي پاسه Qموم نه که غوړيي
وويي نه Cئ آآسس که کا ش�ر ددِِ ستړيي
النديي دد( ځانن تر Qووين خر که الرر په

ووړااندىى دد( لََرِِيي چارريي Qسخت چه
خانديي قهقه په غمه بې څو په
کړېې فکروونه کښ ززړهه په Qهس
النديي خاوورروو تر ددئئ څوکک هونبرهه چه

٤٣۳٩۹



النديي کړهه سروو تر سپينو تر Cئ که
بانديي بدررنگه په ددئئ هيڅ ووااړهه دداا
وويي نه هم لونگ پوززيي دد( Cئ که
کانديي Qززېبائ پسوله بې م£ ښه

بلېږدديي ووبله Qهس ددنيا
ررېږدديي ووررباندِِيي Cآآخل ترېې څه چه
خبرهه دداا په يې نه ال خبر
پرېږدديي کښېږددېې چه ووااررووهه نامرددهه

پندهه له خوشحالل دد( کړيي عارر چه هغه
څرگندهه ااسمانن شه وورروو پرېې بال
کا وواازز Cخول بال ززررگونه ووررته
پندهه له نې�خوااهه دد( ووووززِِيي چه سړيي

دد(ووړاانديي بل تر کړهه مټ کښ جنگ په
کانديي Qځن ددرر خبريي به نورر
کړ عزيز ددِِ ځانن Cش پاتو که ژژووندََيي
بانديي ددرر ررحمت وومړېې وومړېې که

ناښاددهه ددله Cووهل خزاانن
ااررشاددهه ددېې له مشه Qم غافل
کړېې ااررمانن به بيا شو بهارر دد( ووخت
باددهه له بهارر دد( آآخله نن بهرهه

٤٤٠۰



خانديي چه څو نن خاندهه عاشق(
بانديي ته الندِِيي شو تا تر م£ ښه
کا مددد Qهس کله هر که طال§
النديي Qش ما تر Qهس به تل تل

ززااددهه آآددمم له ښې�ړهه که تل
ززياددهه Qکم څه ووکړېې که ښه نه
بدۍِِ سل په Qش خير به ددررته
ياددهه ښې�ړهه نکا ددِِ به هيڅ

خانديي قهقه په Qهس چه Qززررک
دد(ووړاانديي بازز دد( کا ددِِ خنداا دداا هم
کانديي ښاددۍ خانديي چه څوکک هر
بانديي هغو پر Qووررش غمونه

کانديي ياررۍِِ هونبرهه چه خلق
النديي غمونو تر پخپله کا ځانن
کا خالصص غمونو ډېروو له Cئ مرگگ
بانديي چا هر په دد(ئئ مرگگ دد( منت

٤٤١۱



ډ
شونډيي ددِِ ياقوتت دديي غاښ ددِِ لؤلؤ
ډوونډيي Qپس وورر Qخون ډير دد
Qنش� م(ي(ن تا په Qووووين څوکک تا چه
پونډيي Qسخت يا ددئئ دداانه ززړهه په

پنډيي ته تا وو دديي بال هونبرهه
برمنډيي پټي نشته Cئ شمارر چه
Cش سر به بال کومه په گوررهه
منډيي منډيي په گرززېې ته پ�ښ چه

رر
لرېې غالمم عاشق لرېې نامم حسن دد(
لرېې کامم هر ززړهه دد( لرېې جامم په باددهه
کا څوکک نورر به خيالل کړېې نه ته به خيالل
لرېې تمامم ااسبابب خوبي� دد( چه

لرېې دداامم Qززلفين ددئئ ميم ددِِ ددهن
لرېې بادداامم Qسترگ ددئئ سيم ددِِ ذذقن
کا څوکک نورر به خيالل کړېې نه ته به خيالل
لرېې نامم حسن دد( دد(ووررِِ دداا په چه

٤٤٢۲



توررهه Qپ�ښ ززړهه دد(ئئ غالفف ي(و تن
منظوررهه ووينا ندهه سپين دد( تورر دد(
ندهه غالفف په دديي توررهه په مداارر
مشهوررهه ددهه چا هر په Cئ چارر

لرېې ااسالمم م£ په کفر ززلفو په
لرېې عامم ززړوونو په سحر سترگو دد(
کا څوکک نورر به خيالل کړېې نه ته به خيالل
لرېې غالمم هغه گڼي ځانن څه نن چه

لرېې پوشاکک خوررااکک اامن دد( ځايي که
لرېې بلغاکک څه نورر ووjکاږهه ش�ر
ااووسه گزين خلوتت کړهه طاعت په مټ
لرېې هالکک نفس که يې ووخت دد( خضر

خاوورريي تورريي تر کړېې خواارر خپسر که
ووااوورريي سړېې تر Cش سوړ چا هر په
ووړېې شا په م£ په خلقو دد( جفا
ررااووړېې تنه له به گلونه ررنگ ررنگ

کاررهه څو يو دداا ددررېغه دديي ااررمانن
بهاررهه تاززهه ووِِيي نه به تل تل
وويي نه ځواان�ۍ دد( وواارر به تل تل
ياررهه له مهر Cموم نه به تل تل

٤٤٣۳



کوترهه جالل دد( Qوونjوو چه بازز چوزز
سرهه خپله له ووِِيي نه Cئ پروواا
لريي تېرهه غوټه څو هر که ل�ړ
برهه لََرهه بيا براابرهه نه

کاررهه له عشق دد( ووِِيي نه چه خبر
ددشوااررهه يارريي ووِِيي کس هغه په
دد(ئئ نه عمر څه عمر يارر(هه بې
ياررهه بې سړىى Qش گورر په ددِِ ژژرر

هوښياررهه ددرروومه لرېې کارر څه ما په
ياررهه شُُد مينه يم Qليون ززهه
لرمم طبيب څوکک نه لرمم اادديب څوکک نه
ياررهه له دداارروو دد(ئئ ياررهه له Qم ددرردد

لرېې بويي وو ررنگ چه شوېې گالبو دد( گل
لرېې سويي هر هر په بلبله شيداا
وويي نه کښ ذذااتت په ددِِ کارر دداا ددرريغه
لرېې خويي بد خويي دداا نشته ددِِ ووفا

لرېې ځايي چرته چه شه خبر ځانن په
لرېې هايي وو هويي څه يې نشين تخت چه
ددئئ مل�وتت تر پوررته په ددِِ ځايي
لرېې گداايي دد( خويي شوېې Qناسوت چه

٤٤٤



سندرريي هونبرهه Qبدل هونبرهه
خبريي عشق دد( شوېې نه Qتمام
کښ کارر په عشق دد( ووکړ Qم فهم
ليريي ددِِئئ نيژددېې ددِِئئ نيژددېې ليرِِيي

ليريي نيژددېې په يادديږيي چه څوکک
خبريي يارر دد( ددِِيي ښه چا هر تر
ددِِيي مش�ڼي ل�ه خبريي Qځن
مرغلريي ددِِيي خبريي Qځن

خوررېې پاررهه مړهه که خوررېې Qماه Äرري که
خوررېې آآووااررهه دداا الړهه چه Qځواان
يې نه هيڅ هوښيارر الړهه چه Qځواان
خوررېې ددووباررهه چه ځواانۍ� دد( غم

لرېې شانن شانن م£ په Qززلفين تورريي
لرېې پرېشانن پرېشانن Qووچول په ااوورربل
نشته هيڅ حاجت کوډوو نورروو دد(
لرېې جهانن جهانن سحر سترگو دد(

٤٤٥



هنرهه ززررگر دد( يې ښه گوررهه هر
ززررهه وو سيم له کړېې جداا سپين چه
دد(يي بازز کبوتر پاسه دد( دداا تر

ها Qښځ نرهه١۱دد( له جداا كا

ووااوورريي Qسپين په کرېې سپين غرyوونه تورر
خاوورريي تورريي دداا کړېې Cشن سبزهه په
ووررکړېې ته چمن گلونه ررنگ ررنگ
ررااووړېې څه دداا چه يې ته دداا باددهه!

طوررهه څو څو Qش� ښ�اررهه رراا چه
ززووررهه هورر( څو لريي Cفتن څو څو
ووړهه مه گمانن بل م�ړهه فکر بل
جوررهه له يارر دد( دديي ووااړهه Qم فريادد

االدهر صائم که يې االليل قايم که
قهر دد( خداايي دد( کړېې ډېر ال به غم
ددئئ ډېر ال خطر مخلصانو دد(
ززهر وويي پ�ښ خورريي ش�ريي سړىى

تريي هم لريي Qووچ Qۇۇن باغغ
کهتريي Cئ هم شته بهتر Cئ هم

يعنQ دد( ښځQ ه�ۍ..١۱

٤٤٦



Qډک ميوهه په کوززيي سايه په
بهتريي گڼه Qۇۇن هغه ته

گوررهه Qۇۇن دد( ښې�ړهه ررااشه
سيوررهه تر کا بل کا نمر په ځانن خپل
ووااچ(وِِيي ددرر مېوهه ووjووله Cئ سنگ په
ووررووررهه ااېې ووااخله Qۇۇن له خصلت

ش�رِِيي خوله په نومړيي تل تل که
خبريي دداا په ووررنکا به خوند
Qموم بيا ش�روو دد( هاله به مزهه
وونغريي Cئ چه Qۇۇووه پر خوله چه

ااعتباررهه بې يې طلسم ي(و ته
ناززهه اابه له باددهه خاوورروو له
Cش هيڅ هم بيا ووېې هيڅ هم ااوولل
دد(پاررهه خداايي دد( شه خبر ځانن په

نگاررهه هغه غوښته Qم ل�ه
ياررهه س(ر(هه رراا دد(هه غړۍ غاړهه
ررقيبانو دد( م�ړهه Qم س£ په
پرووررددگاررهه ددهه دداا Qم ددعا

٤٤٧۷



پرووررددگاررهه پاکک( يم حيراامم
ددااررهه ددووااړهه دداا کړلل پيداا چه تا
ددپاررهه څه دد( يې نه هيڅ محتاجج
نگاررهه هونبرهه نقش هونبرهه دداا

ددلبريي ددِِيي Cښ Qددررل ووفا Cئ که
خبريي پداا ددِِيي نه هيڅ Qوول
نشته بويي مهر دد( ززلفو تورروو دد(
عنبريي ل�ه ددِِيي نمودد په که

خبريي خوشحالل دد( ددِِيي ددyرر وو لعل که
ليريي ددِِيي تا له Cمن نه Cئ ته چه
ددِِيي جداا جداا چا هر دد( بخريي
ش�ريي طوطيانن خورريي Qگندگ کاررگانن

الرريي په خوځه غړيږهه مه الرريي له
الرريي په خوجه پاڅه پرېوززېې که
ددئئ دددداانن غوالنن ووااړهه الرريي بې
الرريي په خوځه نشته دد(دداانن غوالنن

کاررهه څو يو دداا ووِِيي کمزوورريي دد( تل
اانگارريي څو په کا ددررووغغ م�ر
کا اانکارر ځ�ه ددهه کمزووررهه ښځه
م�اررهه هونبرهه دد(هه سبب پداا

٤٤٨۸



کرددگاررهه له خبريي خوله په
کاررهه وو کښت له خبريي ززړهه په
کښ ززيست Qهس په دد(يي فريادد فريادد
کاررهه Qهس له دد(هه توبه توبه

الرريي دد( ددين دد( ددِِيي مردداانن ښه چه
چارريي دديو دد( وويي نه به پټي
شرعع په رروواا وويي نه چه ااووبه
مردداارريي گڼي به ااووبه هغه

ياررهه ااېې Cفرښت کښ نس په مورر دد(
کاررهه څو يو دداا Qووکښ سړيي دد
بدبخت ښه، عمر فعلونه، ااوو ززررقق
ددپاررهه څه دد( ددِِيي Cووسوس دداا

لرېې ووېښته هر په هنرهه ززرر که
لرېې ته توکل کښ کارر په به بيا
کړېې ښه پرېې ززړهه چه نشته ي(و خوشحاله
لرېې شپېته Qنمس ززوويه که ووررځ نن

بسياررهه لرېې عقل دد( چارر که
هوښياررهه گويا کړېې نه به چاررپايي
چاررپايانو له کړهه ززددهه Qخاموش ته
تياررهه فائدهه لريي Qخاموش چه

٤٤٩۹



پوررهه له تښته ددئئ مړيي دد( که پورر
ااووررهه له تښته دد(ئئ Qلوگ که ااوورر
ددئئ لږ که ززحمت سهل که ددښمن
ووررووررهه ځما ااېې ااووسه مه ترېې غم بې

ززهر کښ تن په ووِِيي نه که مارر دد(
قهر دد( خنجر لََريي نه که سردداارر
پوهه په ځما به توکه ددووااړهه دداا
ښهر په يادد نه ووِِيي Qکل په يادد نه

پالررهه بابا دد( ززوويه بابا دد(
نهاررهه م£ په ليل( ززلفو په
ۇۇ ررووغغ ښايسته څو هر که يوسف
گلزااررهه له ستا ۇۇ سمن گويا

هوښياررهه dمل په نشته يارر عيبه بې
ياررهه له بد ززړهه م�ړهه عيب په
ووگوررېې باغونه ووااړهه گرززېې که
خاررهه له Qخال Cموم نه بيا به گل

اانبارريي ددِِيي نه هونبرهه Qم ززړهه په
نگارريي كاغذ په کا قلم Cئ چه
ژژبه په ځما بيانيږيي يا
تکراارريي ددررته کا قاصد Cئ يا

٤٥٠۰



سيورريي س(ړهه تر Qکښېن چه سړيي
گوررېې Cئ ته که تېروويي پرېې غاررمه
ته پاڅېدوو وو Qنش� Cئ ررضا
پورريي لمن په کړېې لمبه Cئ که

ميوررهه له عالم کا صفت ثنا
طوررهه څو په لََريي نگارر وو نقش
ته پښو خپلو وو ووکا چه نظر
ځوررهه ډېر ډېر په Qش ااخته Cئ ززړهه

نغرېې غمونه به څو خوشحاله
ليرېې ددله له Qش کله ددِِ به غم
ته پېر وو آآسمانن دد( Cووخت Qم Qسترگ
خبرېې هاله Qررااش وواارر چېريي که

کاررهه بدهه له ووااووړيي چه دد(ئئ څوکک
پرووررددگاررهه ړووِِيي نه وواا Cئ څو
گاررهه توبه له دد(هه ښه هاله توبه
پرووررددگاررهه کړېې ټينگ Cئ ته چه

خبريي خوږېې هوښيارراانو دد(
ش�ريي وو شهد ددئئ نباتت ددئئ قند
ددئئ خر خوااررهه غل مثل په نادداانن
ليريي Qځن وورر دد(ئئ خوند خوږوو دد(

٤٥١۱



چارريي هريي دد( دد(ئئ بست وو بند خپل
مردداارريي ااووبه شته Qمش�وک Qپاک
لرهه ررووززگارر ااوو ززيست بويه ااووبه Qپاک
سزااوواارريي ددِِيي کله مردداارريي

کاررهه له عشق دد( Qووه الفف چه څوکک هر
خوااررهه Qهس ال دد(هه چېريي Qعاشق
وويي چېريي بڅريي کښ اايروو مړوو په
دد(پاررهه يارر دد( ددِِيي مړهه عاشقانن

بسياررهه څښل په لريي Qخوښ شراابب
خماررهه بې بيا وويي نه Cئ Qخوښ
لريي يادد ددِِ نکبت لريي ددوولت چه هر
ي�باررهه ځانن په Qنش ددِِ غرهه

چارريي گذشته Qش� Qيادد(وول چه
خوبارريي څه شته نشته فائدهه
ددئئ حذرر دد( ځايي Qووااخل پند څوکک کنُُديي
الرريي غلط په Qددررووم نه نورر غلط

تورريي يوېې دد( ووړهه مه چا دد( منت
سپورريي غوړيي په مږددهه Cکښ شونډيي
وويي وورروورر ززوويه که پرېږددهه ال څوکک نورر
پورريي خپلويي په دديو دد( کړهه ااوورر

٤٥٢۲



پسرهه ځما لريي پېرېې آآسمانن
سرهه بې ډېر مه شه غافل ډېر مه
کړهه ښاددمانۍ دد( طم§( کښ غم په
ووjيرهه غمه له کښ Qښاددمان په

cغف دد( هورريي١۱کالل کښ خيبر په ۇۇ
بورريي کُُنډيي هم شوېې بنديي مغل
ۇۇ آآفريديي څو شنواارريي همند
تورريي ياددوو دد( Cووهل ووااړوو

تورريي Qووااخل ته باددشاهانو چه
مشهورريي dمل په Qش� خبريي ددyوويي دد(
باددشاهانو په کا باوورر بيا که
بورريي کا ځانن په مي(ندِِيي به هغه

شمارريي بې ډېريي ووليدېې Qم Qښځ
کارريي بد بدِِيي Qنې�زن Qپاک
ووکا خو کا چه نکا نکا چه
چارريي Qناپاک کښ غيږ په مردد دد(

چارريي مردداارريي Qووااخل چه السس په
کارريي ززنا دد( Qښځ دد( Qش نومم

١۱.١۱٠۰٨۸٣۳.
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ووِِيي طالقق Cئ نه ووِِيي مرگگ Cئ نه که
الرريي جنت دد( Qش� بند Cئ مردد په

کاررهه ددووهه پداا Qش بدبخت ززوويه
پالررهه له Qعاص خداايه له Qعاص
کښ گلستانن په Qکښېن چه بدبخت
خاررهه بې نصيب Qنش Cئ به گل

لريي غنا څه که يې مفلس هغه
لريي عنا Qوول لريي غنا څه که
لريي ااشنا دد( يا چارريي دد( حق که
لريي آآشنا نا ځانن Qوول Qووررځن

سيوررهه همايي دد( Qووش� چه چا په
لوررهه ه(رهه له Qددررووم وورر ددوولت
ددئئ سيورريي همايي دد( خاصو دد( مهر
گوررهه سيوررهه دداا Qووش� به چا په

خبريي Cخول دد( سترگو دد( کاته
ليريي يا نيژددېې تلنه چرته وو
ددِِئئ ززررهه دد( السس په ووااړهه چارريي دداا
لښ�ريي ووجودد ددئئ ززړهه Cئ باددشاهه

٤٥٤



خبريي رراازز دد ددِِيي نه قدررهه بې
مرغلريي ددِِيي خبريي رراازز دد(
ددئئ صندووقق ززړهه دد( دد(ننه Cئ ځايي
ليريي ته همدمم کړېې نه Cئ به وورر

م�اررهه ددنيا سحرگرهه دداا
پالررهه موررهه له کا ووېزاارر ززوويه
کا وويزاارر پالررهه موررهه له Cئ چه
ووېزااررهه Qځن Qش هم دداا Qهس

الرريي Qپاک په Qددررووم به پاکانن
چارريي Qناپاک کانديي به ناپاکک
ښيم څه به ووررته لريي نه Qسترگ چه
تيارريي مېوېې دديي باغغ هر هر دد(

چارريي ددنيا دد( شوېې ښ�اررهه رراا چه
الرريي الرريي په Qش الړ Qم فکر
Qررااش بياررته په ستړيي Qم فکر
حصارريي الرريي Qررااش ووړاانديي دد(

ژژوورريي لوړيي غوااړيي چه خلق
خبريي دداا ته غوااړهه مه نه ما له
کړمم نندااررېې به Qسترگ پټي په
ليريي هم نيژددېې ددئئ يو ررااته چه

٤٥٥



لرېې تل تل ررووژژهه نمونځونه ډير كه
لرېې خپل چه قسمت Qموم به هغه
Cموم به ددووږخخ Cئ Qددووږخ که
لرېې ددلل دد( غم څه Cئ Qجنت که

چارريي څو دداا چه دد(ئئ کورر په ددِِ س£
نگارريي Cښ Cښ کښ کورر په لرېې
بويونه ښه ښه ځايونه ښه ښه
بويداارريي Cجام وو عطر په حمامم

پالررهه موررهه له وويي Qززوووول ښه چه
چوتاررهه سپينه لريي تنسته ښه
پرېوززيي Qټک يا خيريي بانديي که
تياررهه ووررته دد(هه Qپاکيزگ

خبريي هوښيارر دد( شم هوښيارر تر ځارر
ش�ريي ووااړهه ددِِيي Cئ ررښتيا ددررووغغ
لريي سودد څه ررښتيا نادداانانو دد(
ليريي خيرهه له ددِِيي خبريي Cئ چه

گلزااررهه ځما ددرريغه دد(ئئ ااررمانن
شاخساررهه له ااووسس رريژېږيي عنچه
Qددررغ لََرهه ددرر Qم "طاهر" Qمځ�
دد(پاررهه خداايي دد( کړهه مه Cئ بدررنگ

٤٥٦



چارريي ځايه بې ااحمقانو دد(
شمارريي Cئ ته چه ددِِيي نه هونبرهه څه
گوررهه مه Cئ ررنگ چه ددهه دداا ښې�ړهه
الرريي په قدمم مږددهه ووررس(ر(هه

ووززيرهه يوهه ررااغله نظر په نن
کشميرهه تر هم ووهه ترتيبت ښه
مښ�و تر تيبت دد( ووېې Cښ Cئ Qززلف
ميرهه کشمير دد( ووهه سترگو تورروو په

ميرهه پيرهه له Qش مروورر چه څوکک
وويرهه غمه له وويي نه به Qخال
ددئئ مارراانن ل�ه ددئئ ززړوونه چه ززړوونه
خبيرهه ځانن په لريي مyهرهه وو ززهر

پالررهه موررهه له ددِِئئ س�اڼ تورر Qهندک
ياررهه ااېې سپين سرهه ووااړهه پښتانه
لريي هواا وو آآبب تخم که تاثير
کرددگاررهه له ووگڼه ووااړهه ته

خبريي دداانا دد( ددِِئئ مښ�و دد( Cناف
نغريي Cئ نگهت پراانËزېې Cئ څو
دديي هوږيي خبريي نادداانو دد(
ليريي هوږوو په Qش بويي مښ�و دد(

٤٥٧۷



صبر عقل که ددئئ ددلل که ددئئ ددين
جبر په ووااړهه يوووړلل Cئ ما له
ددئئ نفس يو دداا پاتو ررااته ااووسس
گبر دد( Qبچ Qيوس هم به دداا

ش�ريي پنډ پنډ خبريي ستا شته
خبريي ستا شته ش�ريي پنډ پنډ
ش�ريي څو په نغريي سپي هر په
نغريي سپي هر په ش�ريي څو په

ياررهه نادداانن له دد(هه توبه ځما
تياررهه Qميرڅ ددهه يارريي Cئ چه
Qش بد به ته تا غوااړيي ښه ددِِ به ددىى
پياررهه له ددهه دد( Qش پيداا به ١۱غم

کاررهه څو ما له رراانيولل پيرييِِ
ښ�اررهه له dتوپ دد( Qغش دد( ووالړمم
غوااړمم ترېې يارريي مينه مهر چه
نگاررهه ځواانه خاندِِيي پورريي رراا

ززهر دد( خوااړهه وويي مهر دد( خوااړهه
قهر دد( وورريځ وويي ررحم دد( وورريځ

دداا کلمه هنديي ددهه يعنQ مينه ااوو محبت..١۱
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وويي ااووبه ووااوورريي Qوورريځ Qځن
ددهر دد( تندرريي ږلۍ� Qځن

ياررهه هرهه له Cموم نه به ووفا
هوښياررهه چا له م�ړهه ياررۍ
ددِِيي Qخون ووښو دد( ياررۍ ااووسس دد(
تياررهه ووښو دد( خونه ووررته وواا

چارريي ددنيا دد( ددِِيي Qفان ووااړهه
قراارريي س(ر(هه وويي نه تل ځايي په
ي�لخته بانديي ووتاړهه Cئ ززړهه چه
خواارريي بخريي ددِِيي سړيو هغو دد(

لرېې سنبل ل�ه Qززلفين تورريي
لرېې گل تر Qززيات حسن دد( خوبي
گرززېې ززړوونو په سړيو دد چه
لرېې کُُل Qززېبائ هونبرهه هغه ته

خاوورريي ووطن دد( مښ�و تر دديي Cښ
ووااوورريي ووطن دد( ددِِيي ااووبه توددېې
کړمم ددرريابب لويي دد( خسړيي تا ززړهه
ووړيي ما موجونو کومو په به ااووسس

٤٥٩۹



لرېې اانداامم ناززکک پاڼيو تر گل دد(
لرېې ددشنامم Cخول دد( قندوو تر شيرين
کا څوکک Cئ به نورر کړېې نه ته به خيالل
لرېې مداامم ددماغغ حسن پخپل چه

خبريي پند دد( وواارروويي چه هوښيارر
ش�ريي ل�ه Qل� ووررباندِِيي
دديي حسابب شمارر په خروونو دد( نادداانن
نغريي خوررنو په ش�ريي پند دد(

الرريي الرريي په Cش رروواانن چه ززړهه
بارريي ته ما وو وواايه Cئ فايدهه
Cموم به ااندووهه Cددررووم Qپس څو
چارريي Qپريشان کړېې نه به Qټول

لرېې ميانن ووررځيو دد( غوټه ررااته چه
لرېې گمانن کومم بيا ددئئ څه ددِِ ززړهه په
نديي ښه گمانن بدوو دد( ناحق
لرېې اايمانن هم ته يې نه کافرهه

ددشواارريي Qگراان پسندېې نه چا په
چارريي ددشوااررِِيي Qددررځ نه به تا په
لريي سزاا جزاا ووااړهه خدااږوو په
الرريي په مېږيي کړېې الندِِيي که پښو تر

٤٦٠۰



ياررهه خويه بد بدهه له يارريي
ااعتباررهه څو په دد(هه ښه شلوېې
ووړهه Cئ جفا وو جورر وويي ښايسته که
خاررهه بې باغغ دد( ووِِيي کله گلونه

خبريي Qليل دد( Qش شامم په رروومم په
سندرريي مجنونن دد( Qش سند په هند په
شو dمښ دد نافه مثل په Qم عشق
ليريي په نيژددېې په Qش خپورر Cئ بويي چه

ياررهه له عيب Cووووين چيريي که
دد(پاررهه خداايي دد( م�ړهه Cئ ښ�اررهه
ددهه ښه Qجوئ عيب که ددهه ښه Qپوښ عيب
هوښياررهه ووکړهه ددووااړوو دد( فکر

ناصبوررهه ااېې ااووسه ووالړ حق په
توررهه صبر دد( صبر کړهه صبر
ووکړ اامتحانن ما کا پالسس څوکک چه
حضوررهه ووررته دد(هه دداايم فت�

پالررهه موررهه له ددِِيي Qززوووول پاکک چه
پرووررددگاررهه م�ړهه Cئ ناپاکک
ددهه پ�ارر Qپاک لرهه ددنيا وو ددين
ددااررهه ددووااړهه په ووِِيي خواارر به ناپاکک

٤٦١۱



خوررېې حاللل تل که ددهه دداا Qددررووېش
خوررېې مالل خپل دد( بيا خوررېې حاللل تل که
کړهه تورر خداايي ددِِ م£ کړېې ووعدېې Cکښېن
خوررېې ټېټالل پداا مالونه پردديي

پالررهه موررهه له ددئئ ووېزاارر عاشق
ناررهه نوررهه له Qش نه Cئ پروواا
Qش� تير اايمانن تر کا شا ته ځانن وو
دد(پاررهه يارر دد( کا قبولل کفر

لرېې تميز عقل Qپسندل Cئ ښه
لرېې څيز هر هنر هونبرهه وواايې څو
ته پيروويي په خضر دد( ÍQموس
لرېې نيز که خبر خبريي ددېې دد(

لريي ضيغم دد( ززړهه لرېې فيل دد ززوورر که
لريي غم به Qځن لريي غم چه تا له
کړهه خوبب پسه له ووکړهه Cئ عالجج
لريي لړمم مارر چه کښ خونه خپله په
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ړ
کړ ددررنگ ددِِ ځايي خپل ته ددررنگ ووالړېې ته
کړ ددررنگ هونبرهه دداا Qوول ددِِ ددررنگ په
شومم cناررن ل�ه کښ فرااقق په ستا
کړ دد(ررنگ ځما چيريي هم ددِِ غم

غوااړيي يارر Qهس که لرِِيي نه عيب چه
غوااړيي دد(يارر کومم په به يارر Qهس دداا
Cموم نه بيا چيريي به يارر عيبه بې
غوااړېې بسيارر جهانن گرززېې گرززېې که

م�ړهه Cئ ناپاکک ددِِيي پاکک چه خداايه
کړهه توبه صابونن ناپاکانو دد(
Qددررووم ته گورر وو ررووڼي م£ په چه
کړهه هغه هم ما دد(ئئ ډېر ددِِ کرمم

کړېې دديداارر ښ�اررهه ته Cآآئين چه
کړېې گلزاارر س(ر(هه ددررسته آآئيه
موررگو په جامم دد( کښېږددېې شونډِِيي چه
کړېې اانارر ررyببِِ کښ جامم په ااُُووبه
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کړېې ووېرهه به Qځن ووِِيي بڅريي که ااوورر
کړېې ووېرهه به Qځن ووِِيي څړيي که غليم
وواايم څه ته تا وو به ررنځونه نورر نورر
کړېې ووېرهه به Qځن وويي خريي که Qښځ

کړېې Qآآشنائ چه س(ر(هه سړيي هر دد(
کړېې Qررووښنائ ترېې طم§( په چه نه
دديي غمونه س(ر(هه �Qآآشنائ دد(
کړېې �Qدداانائ که ژژغوررېې ترېې به ځانن

کړ بند بند Cئ وورروورر کړ بند په Cئ پالرر
کړ دداانشمند هم کړ شيخ هم Cئ ځانن
Qبول غاززيي ځانن خبل کښ غزاا په ااووسس
کړ څرگند ځانن خپل Cئ ررنگه څو څو په

کړېې مرووړ گوتو دد( قهر هونبرهه چه
کړېې سوړ رراا به ززړهه پوهېږمم دداا په
ددئئ Qنيول السس په نويي ددِِ ااووسس چه
کړېې ززوورر کبر دداا که يې نه بخته بې

کړ ډير غم ځانن دد( خپله په نادداانن
کړ بېر تېر س(ر(هه Qپوه نابودديي
دديي يادد Cئ هغه بويه هېر چه هغه
کړ هېر Cئ هغه بويه يادد چه هغه
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کرېې Qگوئ بد چه ياررهه خپله له
کړېې Qددلجوئ چه ااغيارراانو دد(
شته ثواابب عذاابب شته اانصافف شته حق
کړېې Qناپېرجوئ Qهس دداا Qوول

کړ ووېرهه به Qځن کا ووېرهه چه تا له
کړ بدررهه ززړهه له ووېرهه Cئ به يا
Qوونش ددرر عالجج ووېريي دد( Cئ که
کړ سرهه تر مهم Cئ ززرر چه کړهه مټ

ووکړېې ډېر که ززغن وو ززااغغ دد( تعليم
ووکړېې څېر په بازز دد( کله پرېې به ښ�اررهه
ساززهه کړهه توررهه Qااووسپن Cترخ دد(
ووکړېې شمشېر هغه په کله به غزاا

نکړېې ددررووغغ هيڅ چه کښ دداا په عزتت
نکړېې آآررووغغ خوااننََ غوړهه له چا دد(
ددرروومه رراايي په يارر دد( Cسات يارر دد( ززړهه که
نکړېې ررووغغ به ززړهه بل نکړېې بد چه ززړهه خپل

نکړېې چا هه ووېرهه هيچېريي که يې مردد
نکړېې ددنيا دد( غم نکړېې چا له طم§
وويي باددشاهه دد خاصص لرېې منصب لويي که
نکړېې ررجا ااوو خوفف به پيرهه ميرهه له

٤٦٥



ررااکړ ااقبالل ددوولت ته ما وو رربب(
کړ رراا مالل ددنيا دد( لونن لونن په
دد(پاررهه کارر دد( شبه که حراامم
ررااکړ حاللل هغه �Qځ Qستون تر Qم چه

کړ کندهېر ځانن په عمر خوږ غافل
کړ ډېر Cئ حسرتت شو لږ Cئ ااميد
ووااخيستل څه Cئ نه ووررکړلل څه Cئ نه
کړ تېر حبطه Qهس� Cئ عمر

نکړېې پرېې گذاارر که کړېې جوړ وواارر چه مارر په
کړېې څه دداا ززړهه چه ووjپوښته خو ززړهه خپل
ددئئ توبب ښاغل که ددئئ توبب غولل که
ووکړېې نندااررهه کښ ززړهه په خودد

 

کړ بيمارر Cئ يارر کړ ررووغغ Cئ ځانن خپل
کړ يارر چه خوشحالل دد(ئئ يارر ښه څه يو
ززددهه نه يارريي Cئ يا دد(ئئ ناترسس يو ال
کړ ځارر Cئ ځانن تر ددئئ نه پ�ارر Cئ يا

کړ نورر خټکو دد( خويي Qم ززوويو
کړ ااوورر سورر پورريي Cئ نقش په ځما
ۇۇ ننگ وو نامم دد( Qگټن� دد( ووخت
کړ خپورر څخه رراا ززاامنو بدُُوو
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نکړېې پيداا غيرتت Qووښ�نځ ددِِ څوکک که
نکړېې مال تر توررهه ته سر وو ددهه دد(
لرېې ننگ شرمم نه لرېې حميت نه
نکړېې پداا غيرتت نشته ددِِ مرددِِيي

ووکړېې سفر آآخر به نه ددنيا ددېې له
ووکړېې هنر ډېر که Cنش به پاتو
ووااستوهه ووړاانديي دد( نې�و دد( عمل
ووکړېې چر هونبرهه که پرېږددهه Cددل نامم ښه

کړېې څه خوشحاله دد(ئئ بهارر دد( ووخت
کړېې نه گلونو دد( گل�شت Qوول
گوررمم څه به ته گل شوېې Qتت Qم Qسترگ
ووکړېې بانديي رراا چارريي پيرييِِ

کړ ځانن Qپس ددرر Qهس دداا چه ما
کړ وورراانن Qپس ددرر Qم کورر ددنيا دد(
پوهېږېې ووااړهه Qم حالل په ززړهه دد
کړ نادداانن ددِِ ځانن Cئ هوښيارر ډېر که

ووررکړيي ددماغغ هونبرهه ووِِيي خاوورريي موټي يو
ووررکړيي څرااغغ عقل دد( کښ ززړهه په ننه
خبريي بست دد( بندوو دد( dمل دد(
ووررکړيي باغغ دد( کر دد( وو کښت دد( فکر
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کړېې تدبير فکر به څو خوشحاله
کړېې ځير که کارر دداا Qش ووررکک ددِِ به غم
ررسېږِِيي ددررته بديي Qني� چه
کړېې تقدير په ته Cئ حوااله که

ووالړېې سرهه وورر ووالړهه چه Qځواان
ژژااړېې ژژااړېې که خوب�ۍ ډېريي
Qش نه رراا Qځواان بياررته په به بيا
غوااړېې طبيبه له پيرهه له Cئ که

کړېې ززبادد پرېې Cئ بيا ووررکړېې ته چا چه
کړېې بربادد ووااړهه گوررهه ووررکړهه خپل
يې هيڅ کښ جنگ په کړېې ته ما توررهه که
کړېې يادد ته چا چه Qمړاان دد( کارر

کړ نادداانن Cئ ځانن ووهه هوښياررهه ددررخو
کړ خانن آآددمم دد( ااصل بد Cئ نومم
ټاړهه پېغورر پالرر دد( ااوو مورر دد Cئ تل
کړ شانن دداا Cئ کارر م(ي(نه ززړهه په

کړېې Qخداائ چه دداا Qنش ووااهه ددمم
کړېې Qموسائ څوکک کړېې Qفرعون څوکک
نکړلل پيداا ررنگ يو ددِِ توکه ددووااړهه چه
کړېې Qدداانائ که کړېې Cئ کبريا
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کړېې لوټ Qمرگ چه ووېې Qخون Qډک څو
کړېې کوټ کوټ س(ر(هه Cئ Cخلق څو
Qنيول ددررته دد(يي جامم تريخ يو مرگگ
کړېې گوټ به جامم دداا Cنيس خوله ترېې به څو

غوااړېې م�تب علم نه ما له چه ااېې
غوااړېې عربب دد( ددوودد غوااړېې عجم دد( ددوودد
وووواايه ررااته يې نه ررووغغ که يې ررووغغ
غوااړېې مذهب ته چه عاشقانو له

نکړېې خپل به پرددِِيي کړلل پرددِِيي ددِِ خپل
نکړېې بل به خصلت شو بد ددِِ خصلت
نکړېې تل به ښادديي شو بخرهه په ددِِ غم
نکړېې قابل به ځانن يې ناقابل چه

کړ ډېر ددِِ کبر شوېې پيغله کنگه چه
کړ پېر بل بل په ووااړهه ددِِ خصلت
ووهه نومړېې ووررته ددِِ خوله سپينه چه
کړ هېر ددِِله له Qوول ددِِ هغه

غاړيي څو څو په کړېې يارريي چه ااېې
غوااړيي خروواارر په ووررکړېې تله په
کړ گورر په السه خپله دد( ددِِ يارر
ژژااړيي ووررټ ووررټ په هايي هايي په Cئ بيا
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ژژااړېې نه Qم ته چه ژژااړمم ددِِ ززهه که
غوااړېې نه Qم ته چه غوااړمم ددِِ ززهه که
Qش� بربادد ځما ووااړهه به کوښښ
ووددااړېې مزرريو په غم دد( به ما

کړ عيانن ررااته وورراايه له دديي م£
کړ خانمانن په ررااپورريي ددِِ ااوورر
کړ شانن بل بل په هوررېې ددِِ نظر
کړ نادداانن ددِِ ځانن گڼې نه Qم آآشنا

پاووړيي ااووړيي دداا ووِِيي تل ددِِ به څو
ررااووړيي Cئ خوله په وويي ززړهه په ددِِ چه
آآووړيي به کله وونخورريي Cئ څو
ووااووړيي بال په غوااړيي بال چه

کړېې تالتوبب چه ووررځه ددررسته په
کړېې آآشوبب څه په چاررِِيي ددنيا دد(
کړېې؟ توبب سړيي دداا پاڅه خوشحاله
کړېې خوبب ال به ته ووِِيي وويښ به چرگگ چه

کړېې خونرېز هونبرهه کړېې م�ېز خيالل چه
کړېې م�ېز وو خيالل س(ر(هه عاشق خپل چه
سترگو برندوو په کړېې پورريي چه رراانجه
کړېې تېز Cفتن دد( ااوو جنگ دد( خنجر
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کړ بانديي Qم تا په ووااخيست Qم ززړهه خواارر
کړ بانديي الندِِيي Qم ااندېښنو ډېرyوو ډېرyوو تر
ددئئ تمځريي Qم ززړهه ددئئ بازز دد Qسترگ
کړ ووړاانديي دد( Cئ ااووسس نشته Cئ Qخالص

ووااړهه ددرردداانن بې کړېې ددررددمن خداايه
غاړهه په ما دد ژژااړيي ووااړهه چه
شو ډکک ددررددyوو بې دد( dمل خوشحاله
غوااړهه مل�ونو نوررyوو په ددررددمن

زز
پرېوززېې کښ څاهه Qکين� څاهه چه ته چا
کښېوززېې بال په غوااړيي چه بال
ووکړهه ښه فکر دداا Cااووس ررووغغ به څو په
پسېوززېې وورر بيا ووکړېې پرهارر پړاانگ په

ررااززهه له Qززړگ ووِِيي ډکک چه چا دد(
ووااززهه خوله نکا Cئ ووjيل په که
Qش رروواانن بويي څه نه Cخول له Cئ يا
غماززهه م£ دد( ووِِيي ررنگ Cئ به يا
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پسېوززېې يجوزز ال يجوزز په که
پرېوززېې به پ�ښ دديي Qکوه ووااړهه
شه قلندرراانو دد( ددين په ررااشه
کښېوززېې څه هر په ووسوسه بې چه

ررمزهه ددووهه دداا وواايم به ددررته
ووووززهه ددِِ لېمه Cنش پرېې پوهه که
وويي بل دد به خپل وويي خپل دد چه څو
کوززهه خبرهه ووړېې نه به سيالل تر

موززهه پرېې ززړوونو تر پرېوززهه غروونه تر
موززهه Cکښ ډکه په مزرريو سروو دد(
وويي بد ته چا هر پسنديي نه Cئ څوکک چه
موززهه Cپس چاررyوو Qهس هغو په

موززهه پرېې غروونو تر ځه مه غروونو په
موززهه پرېې ززړوونو تر پرېوززېې غروونو تر
دديي نه براابر ووااړهه څه ززړوونه
موززهه پرېې مړوونو دد( ززړوونو تر ددرروومه

څيزهه څو ي(و دداا بويه ته سردداارر
عزيزهه ځما ووِِيي Qم(ړ(ن چه
لريي دداانش وو ددين لريي ددهش وو دداادد
تميزهه بې نه ووِِيي ررشتيا بې نه
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ږ
پوهېږېې ته که دد(هه Qهست Qنيست
پوهيږېې ته که دد(هه Qپست Qلوئ
کښ جهانن دداا په څه هر تر بدهه
پوهېږېې ته که ددهه Qپرست خودد

مېږيي دد( برهه خوررمم ښ�ارر دد( Qززررک�
غېږيي تََوددېې دد( يم ااُُووبو سړوو دد(
توکه څو دداا پل م�ړهه Qم لنډ تنگ
نغوېږيي Qم ددعا که خداايه نياززهه بې

پوهېږېې ډېر که شه گولل ته هوښيارر
ستوهېږېې به نه کړېې Qخاموش څو
کا آآوواازز کله ووِِيي ډکک چه Qمنگ
گرووهېږېې پرېې که ددئئ ددليل ښه څه

سس
ااووسه ناف§ هونبرهه تواانېږېې چه څو
ااووسه ووااض§ خصلت دد( ني�و دد( تل تل
دد(ئئ پاسه دد( کرمم تر جودد تر Cئ سودد
ااووسه متوااض§ دد(پاررهه خداايي دد(

٤٧۷٣۳



پاسه دد( تخت دد( Cى پاددشاهه ته که
شناسه خبر شه گداايي ته خداايي
شه سجانن دد( ددووست شه ځانن دد( عاررفف
ووjباسه ززړهه له فکرyوونه غير

ااووسه عزيز ووااړهه ددِِيي ډېر Qم ززوويه
ااووسه تميز صاحب كښ چارر ه(رهه په
ددئئ ناڅيز خويي په دد(ئئ بهراامم ي(و خو
ااووسه ناڅيز Qهس دد(ئئ ناڅيز ل�ه

ااووسه ني�خوااهه خلقو ددووااړوو دد( ززړهه په
ااووسه گمرااهه هر دد( Qوونyکړ هداايت
کړهه چا هر په سخا م�ړهه چا له طم§
ااووسه باددشاهه ل�ه تاجه وو تخت بې

ااووسه خوشحالل ززړهه په ررااووړهه خوشحالل دد( خويي
ااووسه حاللل خوله په ااووسه حاللل ززړهه په
ااووسه مالل دد( ددښمن شرمم په م(ي(ن
ااووسه ذذوواالجاللل دد( مشه چا نورر دد(

قياسه تر ددنيا ددهه ډېرهه څو هر که
پاسه دد( ززړهه تر کړهه ددنيا دد( ځايي
نشته Cئ باکک چه ددررکړمم Òفتويي به ززهه
ناسه ته تا jوو ووِِيي سوددمنه ددنيا

٤٧۷٤



ااووسه سم چا هر په کښ دداادد وو عدلل په
ااووسه کم کښ توررهه په دد(يي دداا هم ووقارر
غوااړېې �Qلوئ ځانن دد( کبر په ته که
ااووسه لََړمم مارر ي(و يې ووژژلو دد( گيديي

السه څو ي(و تر ووjووززيي چه طباحح
پاسه پاسه دد( ووخوررِِيي Qووررځن
دد(ئئ سپيو دد( خوررااکک Cئ خوررااکک پاتو
شناسه سخن شه خبر دداا په

ااووسس ووjالړ ددنيا دد( کښ ننگ شرمم په
ااووسس ووالړ ددنيا له کښ پ�ارر ددين دد(
شه ررووددبارر رروو شه باغغ خپلو په
ااووسه گاړ ل�ه سخت ته ۇۇوو بې�انه وو

پاسه دد( خËس(ت کا نه که آآسمانن
السه تر خوشحالل دد( Qررااش ل�ونه
کا نه خلق په Cئ پتارر تارر چه
ووباسه ززړهه له خبرهه دداا ته

السه له چا دد( Qموم چه ددوولت
ناسه هغه له Qموم هم نکبت
شه پرووررددگارر مثل په ددِِ دديي
هرااسه بې ترېې يې نه که کړېې بد

٤٧۷٥



شش
ددررووېشه ډېريي م�ړهه Cااندېښن
بېشه قسمت تر Cموم نه به ددنيا
لرهه ددررووېش صبر لََرهه Qغن ش�ر
پېښه Qش� چه هر کا ددِِ دداا هم کا که

جيشه له dمل په ووهه لرززهه Cئ چه
عيشه هرهه له ۇۇ ښاددکامم Cئ ززړهه
ددِِيي شاهانن هغه کښ گورر په گوررهه
طيشه له مرگگ دد( Qنش� Cئ ږغغ چه

خوښه ووينا دداا کړهه دداانا دد( ما
کشه عصا بې Qځ� نه ددِِ ړااندهه
کا بنديي دداامم په مرغونه طم§
ااشه خپله له خواارريږيي سړىى

ضض
فرضض چا هر په دد(هه خبرهه ښو دد(
عرضض ددووهه پوررهه ووکړمم به ددررته
منه مه ښځو دد وومنËه بدخوااهه دد(
قرضض( له تښته تښته مه مرگگ له

٤٧۷٦



قق
خلق دد بهتر دديي خواارر ته خداايي وو
خلق دد( باوورر کړهه پرېې ځانه له
کښ حقيقت په يې خداايي دد( خپل که
خلق دد( کافر شه خداايي دد( مؤمن

کک
توکه ددررېې ددووهه دداا کړهه ززددهه ززااغه له
ددووکه ته کاندهه نږدديي ررززقق چه ي(و
خلقو له Qمخف کا ددyخولل چه بل
لوکه ووااړهه له ووِِيي ترااهه په چه بل

توکه ددووهه دداا په ددئئ م(ي(ن باررکک
ررووکه سپينه په ووااززددهه سپينه په
ددئئ خصلت خويي په Qووينځ دد( بوالقق
مترووکه لويه بويه لََرهه وورر

توکه ددووهه م�ړهه نغوږېې Qم پند که
ررووکه خپله له خسړيي دد( خوااست
ووړهه مه رراا خوله په خبرهه ددررووغغ
لوکه ووااړهه له کښ بارر وو کارر په

ډکه ته ما وو ددهه خواا ددِِ څونبرهه
فل�ه ما په Cئ تََشََوېې چه

٤٧۷٧۷



تعيينه ما په کړهه پېريي ددِِ هم
ل�ه رراا مغل دد( کړهه Qمېرڅ ددِِ هم

ل�ه کرکرهه يې سپورر Qنيل په
کل�ه کښ ززړهه په کبر دد( ددعواا
يې غُُلو دد( Qچمج ووکړېې فهم که
ډکه غُُلو دد( کړېې Qلوئ هونبرهه

خوررااکه ښه له خبريي Cئ تل
پوښاکه ښه له Cئ مذکورر ذذکر
ظلمه له ووااړهه نه هيڅ کسب خپل
ژژووااکه Qهس� له توبه توبه Qه

گگ
څنگه له مورر دد( کښ حجابب په جن
چنگه له مردد دد( ژژغورريي ځانن م�ر
Qش� گرددهه کوڅه که گرززيي صحراا په که
تنگه خپله په کا وورر به شندهه

برگه سل باغغ دد( Cئ ښه گوررهه هر
تخرگه له شير دد( ررااووکيښ ددِِ سر
خوږيږيي Qسترگ Qم دديداارر په ستا
ددررگه له غم دد( ووjووتت رراا Qم ززړهه

٤٧۷٨۸



ررنگه له dش دد( ووِِيي خالصص ددِِ ززړهه که
جنگه له غليم دد( نکړېې به ااندووهه
ددئئ جنگ دد( صف که دد(هه خوبب دد( بړستن
ررنگه ددووهه دديي نه توکه ددووااړهه دداا

Qچرگ Qکل دد( کرېې Qټول س(ر(هه که
Qسترگ بازز دد( نه Qچرگ ووااړهه نه
Qباک بې جونه Qکښل سو ددووهه نه
Qپړگ Qپاک دد( Cکښل يوهه نه

ننگه بې پښتونن قدررهه بې مغل
جنگه له توبه تورريي له توبه
کښ پورر نظامم په کښ السس په تسبيح
څنگه تر جمدرر کښ مسجد په ناست

ررنگه ددووهه دداا په ددِِيي ززرر Qم غليم
چنگه له Qم Qځ Qررااش چه ل�ه
Qررااځ� نه لََرهه رراا آآسانه په بل
جنگه ډېرهه بې تورريي Qسپين بې

٤٧۷٩۹



لل
ووليدلل Qم ااخواانن ووليدََلل Qم ځانن دد(
ووليدلل Qم ددووستانن ووليدََلل Qم يارراانن
نديي سړيي ووااړهه کړلل ځير Qم ښه چه
ووليدلل Qم دددداانن ووليدََلل Qم س�انن

مyله بې Qسترگ ووېې مخمورر Cئ چه
کاکله ښه تر ۇۇ هيڅ Cئ سنبل
مخونه هغه ووالړلل ووگوررهه
گله تر باغغ دد( ۇۇ ښايسته چه

ااهل نا ااهل گوررېې که ررااشه
اابوجهل بل ۇۇ اابوب�ر ي(و
ۇۇ نمر محمدملسو هيلع هللا ىلصؐ اابوب�ر په
سهل س(ه(ا تر اابوجهل په

خوشحاله گوررهه گلونه سبز دداا
کاله بله تر Qش� څه چه گوررهه
دديي عمر ستا Qهس دد(يي گل چه ل�ه
مثاله ددېې له شه خبر ررااشه

٤٨۸٠۰



گله کښ څنگ په لرِِېې ااغزيي ډېر که
بلبله شيداا Qووين نه ددِِ ااغزيي
Qووين نه Cئ عيب ووېې م(ي(ن پر چه
تامله بې Cآآخل Cئ څه هر

شولل النديي خاوورروو تر ووالړلل Qم يارراانن
شولل ووړاانديي دد( موږ تر پرېښووو Cئ موږهه
ووووينم پرېې سپاندِِيي ووررشم Cئ گورر په
شولل سپانديي دد(پاررهه ززموږهه م�ر

ووليدََلل Qم هغه ۇۇ ليدلل دد( چه
ووخوړلل Qم هغه ۇۇوو خوړلو دد( چه
دديي هيڅ ووااړهه دداا گوررېې که آآخر
ووم(نل Qم Qهس ووووjيل Qم ل�ه

کاله ااوويا تر شومم تير ززهه يم دداا
ززوواالجالله يا يې خبر رراا ته
Qليدل ااعدااءء له ددئئ نه Qم غم دداا
آآله خپله له ووينم Cئ ل�ه

لوستل لوستل په Qش مال لويي که
لوستن Qنش که لوستل١۱آآددمم دديي

لوستل: يعنQ وويل، قراائت (لۇستل) يعنQ خپورروولل ااوو تيتولل ااوو خراابولل..١۱

٤٨۸١۱



کا لوستن Qځن کا لُُوستل Qځن
آآخيستل سبق کېږِِيي شانن شانن په

خوشحاله Qََررااغ پېرۍِِ دد( ووخت
خياله څو ي(و دداا ددِِيي ززړهه په ددِِ ال
جنگونو دد( خيالل ننگونو دد( خيالل
خاله وو خط له ددلبروو دد( خيالل

حاله له هنر دد( علم دد( مردد دد(
قاله وو قيل له Qش دداارر خبر ززرر
Qش خبر هاله Cئ حاله له نفس دد(
کاله څو يو په وويي ووررس(ر(هه چه

حاله خپله له يم نه هيڅ خبر
ززوواالجالله يا کړېې څه به Qم حالل
دد(هه کرمم دد( ستا ددهه ستا Qم تکيه
ووباله له ډکک شومم Qتلون ددرر دداايم

گله تر م£ په يې ښايسته که
کاکله تر ستا Qځ جفا دد بويي
دد(ئئ ووفا بې چه دد(ئئ ززېبا که گل
بلبله Qځن� کا فريادد ځ�ه

٤٨۸٢۲



بلبله باغغ دد( شوهه گويا ته گل
گله چمن دد( م�ړهه ډېر نازز چه
ددئئ نازز کښليو دد( بخرهه په ووېې گل
تامله بې م�ړهه خبريي

Qکل من م£ په شونډوو په گل
Qمنگل باڼه ددِِيي بازز دد( Qسترگ
Qش Qټول ووبله Qکښل dل يو که
Qگُُل من نورريي يې ته من dل يو

بدله غربت دد( بولم يم غريب
ددله بابا دد( ددووااړهه شو ررنځورر
ددئئ ووړيي بر که دديي بوالقق نابودد
ب(رم(وjله تر ووjيي مه Qررااغل

حاله خپله له يم نه خبر هيڅ ززهه
قاله وو قيل بې يم جنين هغه
کړمم خنداا شم موړ ووژژااړمم شم ووږيي
ااش�اله څو په پوهېږمم هونبرهه

٤٨۸٣۳



مم
وونيسم ددلبرyوو له ززړهه که يم دداا
نيسم څه په به ززړهه ړندېږمم Qپس
کښ ددنيا پداا دد(ئئ ژژووندوونن Qم څو
نيسم نه jوو مخه کښليه له به ززړهه

کړمم ررنگ په ځانن دد( به تا چه ووېې ما
کړمم ملنگ ددِِ ززهه ووېې ملنگ ل�ه
کاله بله تر شومم ددووهين ددِِ سږ
کړمم لنگ Cمصل لويه به ځانن دد(

يم ددين دد( مردد نه کفر دد( مردد نه
يم يقين دد( نه يم گمانن دد( نه
يم بين مذبذ توکه ددووااړهه په
يم سپين ززړهه په هم يم تورر ززړهه په هم

لرمم جامم کښ السس په ووړاانديي دد( قرآآنن
لرمم حراامم حاللل لونن لونن په
لرمم کالمم خوږ که دد(ئئ تريخ Qم عمل
لرمم ااسالمم ددررست نه يم کافر ددررست نه

٤٨۸٤



يوسمه غوږ په ووِِيي نه چه ليندهه
کمه خانه پر وويي کوږ چه Qغش
ووکړېې پرېې گذاارر Qنخښ دد( به نه
ددمه بې غرڅه کړېې Qغش په به نه

ووينم خواابب ززهه دداا که ياررهه يې ته دداا
ووينم آآفتابب شپه په که ياررهه يې ته تا
ووليدهه Qم نگهت ززلفو دد( ستا چه
ووينم مش�نابب مه ووينم عنبر تورر مه

کړمم ززړهه تر يارراانن شويي جداا چه
کړمم سرهه ژژړلو ډېروو په لېمه
کړمم کړهه په خداايي دد( صبر بيا کښېنم
کړمم څه نورر وواايه کړمم نه صبر چه

لرمم شامم وو صبح چه فکروونه ډېر دداا
لرمم خامم Cئ ووااړهه ووکړمم فکر چه
کا خبريي ااختيارر دد( کښ منځ په خلق
لرمم نامم ااختيارر دد( ووکړ Qم فهم

شومم سازز ته څرخخ وو څرخه له څرخخ دد(
شومم نازز دد( ناکس هر هر دد( نياززمن
کښېوززِِيي شناختو بې دد( السس په ل�ه
شومم بازز Qمات پر قدررهه بې Qهس

٤٨۸٥



لََرمم غبارر Cکوڅ دد( ستا کښ ززړهه په
لرمم خمارر Cپيال دد( ستا کښ سر په
يم سترگو دد( بېمارر ززلفو دد( پرېشانن
لرمم ياددگارر تا له توکه ددووهه دداا ززهه

يم ززهه لوغړنن سويي ددِِ غم په
يم ااُُووبه ااووښيو په ددِِ بې�ا سبا
کړهه هړااندهه ما په ددِِ سپاررهه عشق دد(
يم ززړهه په سويي Qځبېښل ررنگ په

لرمم Qم دد( Qمست کښ سر په يم مست
لرمم Qک Qک Qک Cئ نشا په چه
ددئئ رربابب هغه دد( تارر په Qم ررقص
لرمم Q)ه Q)ه Q)ه Cئ نغمه په چه

کړمم خراابب Cئ ززهه ررااغله ما په پيريي
کړمم ااسبابب هر دد( Cئ تابب وو پېچ په
يوووړ نه ما له Cئ ااسبابب هر هر
کړمم تابب وو پېچ چه کومه Qم فائدهه

يم مسلمانن ززهه ددئئ کافر Qم يارر
يم ځانن په خويه بدهه له ددهه دد(
ووکيښ کوگله له ځما Cئ ززړهه
لرمم اايمانن خپل دد( ووېرهه په Qځن

٤٨۸٦



نامه تر يارر دد( شم بلهارر شم ځارر
پيغامه ښه تر خطه تر يارر دد(
لورريه له يارر دد( وواالوززِِيي رراا چه بادد
تمامه Qخوښ ررااووړيي س(ر(هه وورر

لرمم يارر Qهس چه دديي ما دد خو س£
لرمم ززاارر خواارر ززړهه دداا السه له Cئ چه
لرمم کارر ډېر تا په Cکښېن ررااته که
لرمم بارر گليو دد( پراانزمم Cئ به ددرر

ااقواامه هونبرهه کړهه پيداا چه تا
ذذووااالکراامه يا دد(ئئ څه ددِِ ح�مت
ززددهه تا Cئ ح�مت کړهه پيداا چه تا
تمامه دداا په نږددهه هيڅ موږهه

يم نه ززووړ Qهس ال گوررمم ته ځانن چه
يم نه جوړ ته چارروو ځنو ځنو چه
ووشو رراا فسادد پرېوتل Qم غاښ چه
يم نه موړ Qغوښ به خوررمم Qغوښ څو هر که

لرمم کارر وو کښت نه کښ کورر په ززرر نه
لرمم بسيارر سل تر سرهه ځانن له وواابست
لرمم ااقراارر دداا په يې خلق دد( ررااززقق
لرمم پرووررددگارر غُُنديي تا چه غم څه
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کړمم ززاارر ته چا وو بخته خپله له
کړمم يارر Cئ ززهه چه Qش ااغيارر Qم ززرر
Qررااش ااکوړيي که ددهه توبه Qم نورر
کړمم پالرر Cئ به نه کړمم يارر Cئ به نه

يم بازز شاهد يا يم خورر Qم که ززهه
يم نمازز په گندهه کړمم فجورر وو فسق
يم رراازز په خبر نشته Qم ااندووهه
يم سازز ته کرمم وو تََقنََطۇاا ووال په

يم قائل دداا به کړمم پيداا تا ززهه
يم ددلل په ددل�ير Cووژژن Qم بيا که
ووِِيي ژژووندُُوونن بل ددِِ به بيا چه وواايې
يم منل په ززهه وواايې ته چه هر

ااقواامه څو دداا ددِِيي چوبب وو کوبب دد(
خامه ااېې ووااررووهه عوررته ااوولل
Qااووړک مر(يونه خروونه آآسونه
تمامه دداا په دد(ئئ ررعيت بل

پوهېږمم دداا په يې ځما خالق
گرووهېږمم منم دد(ئئ حق ددِِ ح�م
کړمم پيداا جهولل ااوو ظلومم ددِِ چه
ااندووهېږمم دداا Cنيس Qم بد په
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کړمم تاررااجج Cئ ززهه ررااغله ما په پيريي
کړمم محتاجج ووته محتاجو Cئ ززهه
Qش بتر بتر ددئئ پيرۍ دد( ررنځ
کړمم عالجج Cئ چه کومه Cئ فائدهه

جامه هغه له ۇۇ مست چه منصورر
کامه تر ځما ررااغله Cئ جرعه
شم څه نورر ال به ززهه شو دداارر په منصورر
عامه وو خاصص تر Qووررش Qم رراازز که

کړمم چاکک چاکک گرېواانن ژژااړمم Qووين که
کړمم بلغاکک غوغا گرززمم Qغول په
Qنش� رراا يارراانن Qتلل به دداا په
کړمم باکک بې ځانن چه دديي دداا بايدهه س�ه

آآددمه Qبن حيراانه خوااررهه
غمه بې هيڅ په غمجنه هيڅ په
خاندېې ووژژااړېې ووژژااړېې خاندېې
سمه عمرهه له دد(هه تل ددِِ چارر دداا

ووينم ززهه Qهس دداا شومم تير غين( تر
ووينم ااُُووهه ي(و ززهه Qووين ددووهه ي(و ااحواالل
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غفد ددررشم که دديي١۱ترفف کالل سږ
ووينم ښه ززهه کارر دداا ووينم شل به ااووهه

آآشامه دد ددyرر ااېې يې مست څو هر که
جامه تر ځما ددهه هيڅ ددِِ Qمست
نامه وو ننگ له يې خبر ال ته
االدوواامه Qعل دد(هه Qمست ځما

لرمم خداايي دد( منت دديي ډېر Qم ااووالدد
لرمم ځايي کښ ززړهه په مهر ووااړوو دد(
ووشه ژژرر Cئ ززوواالل دديي بخت بد څو ي(و
لرمم هايي هايي خويه بدهه له ددوويي دد(

کړمم کر پيرۍ Qررااغ نيژددېې رراا مرگگ
کړمم بصر دد( غم الړلل غاښونه
ۇۇ کامم دد( ززړهه دد( ۇۇ آآرراامم دد( ووخت
کړمم سر غروونو په غاړيي په قسمت

يم تا Qلېږل Qشړل به تل
يم تا Qکږل کښ کارر دداا په بيا
شومم ځ�ندنن دد( دديدنن نه په ستا چه
يم تا Qووژژل Cووژژن نه ته Qم که

١۱.١۱٠۰٨۸٤.
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لرمم گنه�ارر ځانن ووگوررمم ته ځانن چه
لرمم چغارر فريادد السه له نفس دد(
وويي نه ااستغفارر که ۇۇ څه به Qم حالل
لرمم ااستغفارر دد( ژژبه چه ش�ر

مح�مه ووينا ووِِيي نه چه مردد دد(
سمه ددررغله Qنش به ددهه په
خبرهه ي(وهه ووِِيي ززړهه Cئ يو چه
غمه له وويي خالصص همه له ووِِيي خالصص

شومم ددررووهه م�ر په ددهر دد( خبر
شومم ااندووهه په يا شم ښادد چه څه دداا
شته ااندووهه Cئ نه شته ښادديي Cئ نه
شومم پوهه پرېې ښه چه ددِِيي فسادد ددووااړهه

يم غافل ال ززهه Qررااغ نيژددېې رراا مرگگ
يم تل ددنيا دد( کښ شر وو شورر په
گناهونه سل Qم ووېښته تورر په
يم خجل ډېر ال ږېرهه سپينه په

کړمم ووفا به ززهه کړېې جفا ته که
کړمم ددعا به ززهه کړېې ښېرېې ته که
ووېې ته ددِِ هونبرهه ددئئ جهانن دداا څو
کړمم چا په به نيازز ووېې نه Qم ته که
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لرمم ززهه چه ل�ه ووِِيي Qهس� که ززوويه
لرمم نه ززوويه يو ددِِيي ډير څو هر که
نشو ااکوړيي ي(و نشو خانن يحيي ي(و
لرمم څه Cئ به پټ دديي منجو چنجو

يم ښه څو هر که کښ پ�ارر ښ�ارر دد(
يم ززهه يو هغه دديي ځانن Qم بازز چه
نيسم کلنگ وو قازز څو هر که بازز په
يم نه ال ښ�ارر مير شوهه سپينه Qم ږيرهه

شومم ززووړ چه ما په گوررهه آآززميښت دداا
شومم سوړ کښ ززړهه په چاررۇۇ نورروو له
دد(هه ددلبروو ښو دد( مينه پاتو رراا
شومم جوړ کښ عشق په Cئ ال شومم ززووړ چه

يم Qلېون ززهه دديي هوښيارر خلق
Qلرغون ال يم Qااووسن يم١۱نه

کا هوښياررۍ دد( Qالف چه هغه
يم Qََگن پ�ښ دديي Qددررم Qتش

يم عاقل چه څو لرمم خطا هونبرهه
يم فاضل چه خو لرمم هواا هونبرهه

١۱..Qسابق، ددمخن Qيعن
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کښ ووسوااسس په ززړهه کښ السس په تسپې
يم تل کارروونو باطلو په ووالړ

يم خوررسند چاررِِيي Qخپل په ززهه ااووسس
يم څرگند ززااهد نشته Qم dمل مالل
پرېږدديي نه Qپس وورر Qم عالم دداا خو
يم بند قسمت په شليږمم نه Qځن ال

شومم پير ميو له ووکړهه Qم توبه
شومم ددل�ير ززړهه په Qررااغ چه Qپسرل
ووااخيسته رراا باددهه Qم م£ په گل دد(
شومم خير ته کارر وو ځواان�ۍ دد( بيا

غوااړمم بي�اهه سبا ااهل نا دد( مرگگ
غوااړمم االله االله ددهه دداا Qم ددعا
خيرهه له بهراامم دد( دد(هه توبه ځما
غوااړمم پناهه اامانن شرهه له ددهه دد(

کړمم ملنگ ددِِ ززهه ووېې ملنگ ل�ه
کړمم ننگ بې ددِِ ززهه ووېې ننگ بې ل�ه
يم نه ذذااته ددِِ خبر يې څوکک
کړمم څنگ دد( ځانن دد( ددِِ خپلويي څه په
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يم Qپوهېدل چه سرددااررۍِِ په
يم Qترهېدل ترېې دد(هه غم سردداارريي
غروونو غاړيي په ووتښتم Qځن وورر
يم Qنيول غم په ااووسه تر Cئ ال

لرمم سر په خاوورريي کړمم يادد عمل خپل چه
لرمم ددفتر تمامم گناهه( له ډکک
نشته تکيه بله Qررااغ حسابب دد( ووخت
لرمم پيغمبر دد( لرمم خداايي دد( تکيه

يم ستا Qجل چارروو نورروو په نورر که
يم ستا Qعل کارر په تورروو دد( به ززهه
Qښائ وورربانديي دديي ررسولل دد( وورروودد
ستايم Qتل تر بيا فرقه له Cئ که

شرمم سترگو دد( ووِِيي نه چه چا دد(
نرمم پندوونو په ووِِيي نه به ددررته
ووِِيي بسر ددِِ که غوااړهه اامانن Qځن
آآززررمم بې دد( پرې�ړهه Qوواال پالرر

کړمم فريادد ته چا خويه له ددِِ که
کړمم بنيادد صبر ووهم نه ددمم هيڅ يا
نکړېې پروواا ځما توکه ددووااړهه په
کړمم يادد ددِِ به څه يې ناترسس څه ي(و
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آآددمه Qبن شوخه کښ غم په
ماتمه څو څو Qررااش ددررباندِِيي
Qش� جداا مرگگ په ددِِ يارراانن شيرين
غمه ډېرهه له چوېې نه چه يې سخت

لرمم ددمم ددووهه دداا خو کښ dمل خپل په ززهه
لرمم قدمم نصرتت پردديي ښايسته
ددئئ ډاالل Qم ددوويم توررهه Qم يوهه
لرمم عجم عربب توکه څو پداا

ووينم ددنيا دد( بويي کله هر کښ خوبب په
ووينم هواا هوسس جنگونه Cجرگ
يم سړىى ددنيا دد( ي�لخته م�ر
ووينم مyال ي(و نه ووينم شيخ ي(و نه چه

کومه ووهه وورر(ځ چه وومم نه هيڅ خبر
شومه نحس( که ووهه سعد ززوووومم چه
Cددررووم غلط غلط چرته په غمه
ددرروومه رراا Cددل لرېې ما په غرضض

يم ښه مداامم عالم ووااړهه په شهرهه
يم ښه عامم وو خاصص دد( کښ خوله په پرېږددهه
وواايه مه هيڅ ررند ززهه يې شيخ ته شيخه
يم ښه نامم بد خو ززهه Cااووس نې�نامم ددِِ ته
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لرمم ااررمانن دداا ززهه شو نيژددېې رراا مرگگ
لرمم ځواانن دد( ااختيارر شم ليدهه ززووړ که
دديي جنگونه نامم دد( ددِِيي جونه Qم ااررمانن
لرمم اايمانن دد( غم دد(ئئ ښ�ارر Qم مقصودد

کړمم ززووړ ااشنا دد( غمونو کړمم ززووړ
کړمم سوړ ددنيا دد( Cئ هوسه کل له
شوهه تير بانديي رراا تاوونه څوڅو
کړمم ررنځورر هجراانن کړ ووچچ Cم Qکوم

يم حيرتت ډېر په کښ ځانن په پريشانن
يم حالت څه په شومم څه دداا وومم څه
ررغونه غروونه شولل ځايي Qم تل چه
يم صفت مجنونن Qپس چا په دداا ززهه

کړمم اامانن اامانن Qش خوږ ددِِ سر چه
کړمم ځانن په ووااړهه ددِِ ررنځ چه وواايم
وويي ته ددِِ هونبرهه وويي جهانن دداا څو
کړمم جهانن ددررست په پورريي به ااوورر نه که

لرمم ځواانۍ دد( ززړهه کښ کارر په ښ�ارر دد(
لرمم ناتواانۍ دد( پېرۍِِ دد( غم
نديي هغه قوتت هغه نديي هغه Qسترگ
لرمم Qحيراان خو کړمم السس په بازز چه
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لرمم قصورر ااوو حورر لرمم جنت وواايې
لرمم پورر نعمت په دداانه تر دداارر بل
Qمنل ووااړهه دديي Qهس وواايې چه
لرمم حضورر دداا چه پرېږددهه دداا ته ما

يم چورر چورر تا په چه دديي گناهه دداا که
يم پورر گناهه له پايه تر سر س�ه
ووخوړمم ددِِ مارر په ززلفو توررyوو دد(
يم ررنځورر ززړهه په ززيړهه Qم گونه

وومم کړمن خوبب په وومم غمجن غم په
وومم دديدنن په ستا غمونو له خالصص
شومم ااووددهه ررنگه Qهس په خوبب په
وومم خفتن په ززهه وويي وويښ خلق چه

آآددمه Qبن حيراانه خوااررهه
غمه له خاوورريي دديي خمير ددِِ چه
کښ ددنيا پداا ووخاندېې که ددمم ي(و
ددمه څو څو په ووِِيي ژژړاا ددِِ بيا
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نن
نصيحتونه خاصو دد کله
مالمتونه عامو دد( کله
دديي دداا کښ عشق په ااووله دد( ال
فضيحتونه نورر نورر Qپس بيا

ززررينه څيرهه لريي سر په نادداانن
لرينه Qپټک گزهه ددووهه هوښيارر
ترينه بد دداا گوررهه څه هر تر
مرينه چه هوښيارر Qپائ چه نادداانن

خيرنه لََم(ن ووِِيي نه چه مردد دد(
ژژمنه په ووِِيي پاکک ژژبه په ووِِيي پاکک
نکا ددِِ ااندووهه بالووِِيي ززرر که
ددنه له بال ووااړ(وويي به Cفرښت

غفلتونه په ووالړهه Qم Qځواان
شدتونه په غسرتونه په
Qووااخل السس په تسپې Qش� ززااله چه لولۍ
طاعتونه دداا دديي ااووسس Qم Qهس

پندوونه ښه دداا وواايم ته چا وو
بندوونه شولل ماتت منلو دد( چه
شو رراايي خپل دد( ززوويي شو رراايي خپل دد پالرر
سندوونه س(ر(هه ددِِيي جداا جداا
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خونه ناحقه له ووِِيي نه Cئ غم چه
خونه ددررسته په Qوول� Cئ به ااوورر
کښ ددنيا دداا په Qش� به نابودد وو نيست
مخونه تورر تورر Qپاڅ به هوررېې

توررززنه ووااووررهه دد(يي سوددمند دديي پند
ښندنه سر دد( ددهه نه ااسانه
السه خپله دد( پرېړددهه مه مصلحت
ددننه ززړهه دد( لرېې رراازز خپل به هم

اافکاررyنه په Qش خفه چه کارر
کارروونه هغه Qش� اابتر ووااړهه
دديي گل ل�ه نن کارروونه Qځن
خارروونه ل�ه Qش� هغه کاندهه

عيبونه چا دد( کا شمارر چه ته تا
عيبونه تا دد( کا شمارر نه ته چا
شه تورر مخونه چينو سخن دد(
عيبونه شا تر کا ثتا م£ په

Qشيرين خوږېې کړېې خبريي چه ااېې
Qسپين کښ عمل په Cووووت ددِِ Qوول
Qوون دد( اانارر دد دد(ئئ گل سورر گفتارر
Qووين Cئ ته که دد(ئئ اانارر کردداارر
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Qووژژن مفسداانن څو دديي ثواابب هونبرهه
Qووژژن دددداانن گڼه Qووژژن مفسداانن څو
غاړهه په ځما ووااړهه Cئ بالل وو
Qووژژن بداانن چه څو ددهه عدلل دد( فتواا

غوږyوونه چا دد( ووjيي نه کاڼه که
پندوونه سودد دد( ووووېې به موږهه
Qسترگ خلقو دد( ووjيي نه ړندېې که
مل�ونه ووررته ووښََيل به موږهه

جونه Qکښل که ددِِيي ځواانانن Qکښل
ځونه به موږهه دديي سالمم Qم پرېې
وويي پاکک لمن چه ددئئ هغو دد( س£
نمنځونه ررووژژېې ووئئ نه Cئ قضا

غرyوونه غاړيي په Qش� نه چه آآخيست
ووړوونه Cئ موږهه ددئئ عشق دد وورريي
ووړيي ااووښانن مست مست به بارروونه مست مست
خروونه يا غواايه لريي څه پرېې غرضض

مل�ونه هونبرهه کړلل پيداا چه تا
قدررتونه دداا Qش� تا په رربه
بارراانونه دداا کړ(يي نه پرېې تا که
غروونه Qسم دداا ۇۇ هيڅ به ووااړهه

٥٠۰٠۰



صوررتونه دداا کړېې ماتت چه رربه
ح�متونه په کړېې سازز Cئ به بيا
صنعتونه دداا دديي نه چا نورر دد
قدررتونه دداا Qښائ تا په رربه

تانه له بال وويي آآړ که ددررووغغ
ځانه ځما اايي م�ړهه خويي ددررووغغ
السه خپله له مږددهه پرېې Qررااست
آآسانه گراانه کا تا په به خداايي

Qطربان تل س(ر(هه شابب شيخ دد(
Qااددبان بې ددِِيي Cښ ددلبريي
کا پيرۍ دد( غم Qوول به هغه
Qلبان ش�ر لريي څنگ تر تل چه

مړوونه ووااړهه دديي سم سرهه نه
ززړوونه چا هر دد( ددِِيي سم س(ر(هه نه
Qش� غر ل�ه چه گڼه هغه هم ززړهه
غمونه هزاارر Qش� رراا باندِِيي که

مخونه هغه ووهه Cتجل چه
خونه په گورر دد( شولل اايرېې سپيرېې
ددهه وونه تابوددهه وونه صوررتت دد(
ووېخونه Cئ هم Qځ ښاخونه Cئ هم

٥٠۰١۱



پيوندوونه نه شته څپلويي ااووسس نه
سندوونه چا دد( ددِِئئ نه س(ر(هه گډ
ددهه ښه Qخاموش کړهه بس خوشحاله
پندوونه سودد دد( وواايې ته چا وو

يقينه ښه له Qش� Qخال چه ددين
ددينه هغه تر دد(ئئ بهتر کفر
دد(هه Cيلjوو ښه څه خبرهه دداا چا
مينه ناقصه دد(هه ليندهه ته ما

عيشونه ددنيا دد( ووکړېې څو هر ددِِ که
جيشونه پخپل کړېې ماتت کوټونه
عمر دد( ج(م له Qش� ډېر ددِِ عمر
طيشونه مرگگ دد( Qووش به تا په

خونه Qخپل دد( بشينه ااوورر نه
خونه Qبل دد( غنمينه چه نه
کړېې تاال Qخون ځايه بې ځنو
خونه Qخوړوول مردداانو ځايي په

وورريښمينه جامه ددهه پيغورر مردد دد
ررنگينه ال نه ووِِيي مهينه ددِِ نه
بويه ښځو دد( کËسوتونه دداا
سپينه جامه په دد(هه مردد دد( ښيوهه

٥٠۰٢۲



خوندوونه په ززړهه ددئئ آآرراامم په نفس
پندُُوونه ووااررووهه کړهه ززددهه ددووااړهه دداا
ووکا آآرراامم ووچه په لندهه په نفس
بندوونه کا ماتت خوندوونو په ززړهه

خونه هغه په Qش� لوست چه قرآآنن
بيروونه خېمه کا دديو به Qځن
دديي کونو ددووااړوو دد( ښاددۍِِ چه څو
مشحونه خونه Qش ددهه دد( به پرېې

کارروونه ددنيا دد( ووليدله Qم ددنيا
خارروونه Cئ گل ددئئ غم Cئ ښادديي
اانبارروونه په پريوززيي ددررته څو
بارروونه هونبرهه پريوززيي ددِِ ززړهه په

ؤؤطينه ما له کړمم پيداا تا ززهه
متينه ددين دداا کړهه رراا ددِِ بخرهه
دد(يي ررسوللملسو هيلع هللا ىلصؐ پاکک دد( Qمنل Qم ددين
ددينه غيرهه له ددهه توبه ځما

جهانه شاهه ووېې باددشاهه ښه څه
دداانه قدرر هم ررسه غورر هم
نََدََيي ددِِ ززوويه کړېې بند Cئ ته چه
تانه له پيداا ددئئ بال يوهه

٥٠۰٣۳



جنگونه سخت چه ددئئ هغه هوښيارر
فرهنگونه په Qررااوول خير( تر
صل� دد( پ�ارر چه ددئئ هغه نادداانن
ررنگونه فسادد دد( شر دد( کا گډ

ااسمانه توررهه ډکه فتنو په
وورراانه خونه دداا Qش� کله ددِِ به ال
Qش� پيداا جهانن نويي يو بل چه
تانه له Qخالص Qموم بيا څوکک گنُُدِِيي

آآسونه خويي بد ددِِيي Qتېځل ډېر ما
ووسوااسونه بد لريي ززړهه دد( غال چه
Qځ نه مترووکه په هيچريي ټکه
السونه کا س(ر(هه ووjه(لو په که

مل�ونه Qم هم شته ددوولت Qم هم
غروونه لويي لويي هم ددِِيي ځواانانن مو هم
دديي حسابب کومم په دديي هيڅ ووااړهه دداا
مړوونه ښه ښه نشته کښ په چه

ننگونه پريږدديي کا Qعاشق چه
جنگونه توبريي تورريي کا قبولل
ته Qمين jوو يارر دد( کا Qخال ززړهه خپل
ررنگونه نورر نورر Qووااخل نه ززړهه له

٥٠۰٤



صحبتونه تر يې تېر څو هر که
فصاحتونه لرېې ااددبب علم
کړېې فهم ډېر ژژبه پخپله به ال
قباحتونه ددِِيي ډېر ژژبي دد(

گلستانه له غوااړېې څه Qبلبل
خزاانه له بې Cموم نه بيا به گل
ووِِيي ووصل دد( گل دد( خوښۍ� ل�ه
هجراانه له بيا وويي هونبرهه Cئ به غم

مخونه Qکښل پايه تر سر تر
خونه په پالرر دد( ۇۇ يوسف يو دداا
Qش� خوښ پرېې ددِِ ززړهه Cووووين چه م£ هر
سخونه پرېې کړهه گڼه هغه هم م£

ي�سانه س(ر(هه ووِِيي نه تل ۇۇنه
جانه Qش سټه Qنش وونه ووِِيي لښته
چانه له ماڼه م�ړهه خوشحاله
شانه څو څو په کړېې آآسمانن هم ته

مل�ونه په چه ووېې Qسترگ Qم هغه
غروونه ليريي په ليدلل ما به غرڅه
Qررااش� نيژددېې رراا چه ررااغله چه پيريي
مخونه آآشنا کړمم ځير ښه هاله

٥٠۰٥



جهانه ددېې له Qش� ووررکک عقل که
جانه ځما ااېې Qنش پاتو هيڅ
يم نادداانن ززهه چه Qوواائ نه به هيڅوکک
لقمانه له ځانن گڼ�ي ښه به ي(و هر

ميخونه ززوويه دد(هه خيمه ددوولت
خونه په پالرر دد( ززېږِِيي ززوويه ښه
وويي ناتارر ددوولت دد( پالرر مورر دد( غم
مخونه ززوويو بدُُوو دد( شه تورر

پندوونه وواايې ته چا خوشحالل
سندوونه پخپل دديي خوشحالل خلق
کړهه قرااررهه ژژبه کا وواارر ددِِ ززړهه که
بندوونه باړيي دد( پند دد( ددِِيي ماتت

کتابونه په ووکړ Qم نظر
بابونه Cئ ډېر ددِِيي ښََيل Cئ ډېر
چاررِِيي Qااززل Qنش به نورريي
عذاابونه که ددِِيي نه ثواابونه که

ښ�ارروونه په چه ددِِيي Qسترگ Qم هغه
کوهساررyوونه په ليدََلل ما به غرڅه
ووينم نه Cئ غوټه ووااچ(ومم بازز چه ااووسس
آآثارروونه دداا ددِِيي پيرۍ دد آآهه

٥٠۰٦



پرهارروونه په ږددهه ززړهه په مرهم
خارروونه نادداانن کريي گل به دداانا
منډهه مه السس سوړهه هرهه هر په
مارروونه Qخون کا خوبب به پ�ښ

شيطانه څو ي(و Qکښېن سرهه ددرر چه
ځانه خپله له کړېې ليريي به يارراانن
کړېې ااررمانن به بيا ووِِيي نه ددِِ به سودد
گوررستانه تر Cيوس به ااررمانن

جهانه ددېې له شومم خبردداارر چه
ځانه چا هر په کا مسخرېې څه
وويي نه خوښ ځانن په هونبرهه ال هوښيارر
ځانه له Qخوښ کا نادداانن ل�ه

چانه له ماڼه کړهه مه خوشحاله
جانه ااېې ووکړهه کښ ززړهه په فکر
چاررِِيي هونبرهه دداا کېږيي چه تا په
ځانه خپله له دد(هه ووااړهه ددِِ بال

تنه وو پنامم لريي نه چه هغه
کتنه هغه دد( کړهه مه ته م£ وو
ووگڼه Cئ Äس ي(و دديي ززوويي س�ه که
پوښتنه کړهه مه Cئ بد په ښه په

٥٠۰٧۷



پاکداامنه ااوو وويي پاکه چه ښځه
ررووشنه خونه ووِِيي نورر په ددېې دد(
ووِِيي ااوورربل ل�ه Qناپاک دد( پل
تنه له ددېې دد( Qش� بل خونه په

ررااززوونه ښ�ارر دد( ووjوواايم به ددررته
باززوونه ښ�ارر دد( Qوونښل س(ر(هه چه
هيلۍ ښ�ارر دد( Qش� خالصه به منځ تر
پرووااززوونه په Qددررووم ته آآسمانن

اانعامونه دداا منصبونه دداا
دداامونه ووااړهه ددِِيي ززنديي ووااړهه
Qنش ددووستانن س(ر(هه به مغل پښتونن
ااکراامونه دداا ووينه مه Cئ خوشحالل

اانعامونه دداا ااکراامونه دداا
کامونه Qهس ددِِيي يادد په چا دد(
يم Qصوف شم مست ميو دد( بويي په
جامونه ډکک ډکک کړلل سر رراا Qساق

آآسمانهؓعثمانن Qخون Qووووژژم ددِِ
Qځانهؓعل بې تېغ په کړ هم ددِِ
کړللؓحسينؓحسن شهيد ددووااړهه ددِِ

چانه له توررهه ووااړ(ووېې ته به ااووسس

٥٠۰٨۸



تربيتونه خوااهانو ننگ دد(
سياستونه خوااهانو بد دد(
بوله مه Cئ ملوکک ووِِيي نه Cئ دداا چه
خصلتونه په ووِِيي ښه څو هر که

ل�ونه س(ر(هه Qش� Qټول Qکښل که
فل�ونه دداا پريوززِِيي باندِِيي رراا
نکړمم غلط پ�ښ هيچېريي به يارر خپل
کول�ونه دداا وويي Qسترگ Qم دداا که

بارروونه ډېر که ووهه ښ�ارروونه ډېر که
ررااززوونه نورر نورر ووليدلل Qم ووااړهه
چاررِِيي دد( اانجامم په شومم دداارر خبر چه
نماززوونه يا ددئئ تورريي دد( ږغغ يا

غارروونه Qغاښ ددشواارريي الرريي
قطارروونه په بيايي پرېې ااووښانن
Cځ به سر په غرهه دد( ررووېې څړهه که
بارروونه Qلښل Qځ� به سر به غرهه دد(

لرينه نمط شيخۍ� دد( چه
سپينه ږيرهه په کاندِِيي ددِِ Qشيخ
ځينه حبطه Qوول به Qځواان
څښينه ددِِ شراابب گوررِِيي ددِِ م£ ښه

٥٠۰٩۹



گلونه الله گوررهه کښ باغغ په
مyلُُونه غوااړيي ددِِيي Cپيال ياقوتت
پاسه دد( دداا تر پاڅه رراا Qساااق
تحملونه نشته ميو بې

Qشيرين Qهس ش�ريي پنډ پنډ
Qنسرين م£ په نغريي سپي هر په
Qکس کښ غم په Qهس ستا مين
ش�رينه ستا خبريي Qتل

ااوورربشينه که ووِِيي غنمينه ډووډۍ
ل�ينه خوږهه لوږيي دد( ووخت په
گوررِِيي نه ته حلواا نباتو دد( موړ
ررااززوونه پداا Qش� پوهه به هوښيارر

باززوونه ښ�ارر دد Qش باوورريي که
پرووااززوونه ووِِيي نظر Cئ بيا
ددِِيي باززوونه ښ�ارر دد( Qهس هم Qښځ
ررااززوونه پداا Qش� پوهه به هوښيارر

ررنگونه Cئ بد ووِِيي ژژووااکک Cئ بد چه
آآهنگونه نه لََريي مصلحت نه
لريي عزتت ډېر نه لريي ددوولت ډېر نه
ننگونه شرمم غوااړېې څه هغو له

٥١۱٠۰



جانه نه ما له غوااړېې ووفا ته که
جهانه ددېې له Cموم نه به ووفا
کښ جهانن بل په Cموم بيا به ووفا
ميانه له ووjووززِِيي نه عوضونه چه

محنتونه ډېر Qررااش که تا په
فرااغتونه ررااحتونه يا
م�ړهه حوااله چا نورر په Cئ ته
قسمتونه دداا ددِِيي Qااززل چه

بامونه قربب دد( ملوکانو دد(
گامونه پډېر خېژهه نه پرېې ددِِيي لوړ
ووjررغړېې Qووررځن ناگهانه که
اانداامونه خپل Cموم نه بيا به ررووغغ

خوبونه وورراانن دداا کا ااضغاثث ددِِ خداايي
آآشوبونه په ووينم Cئ ااووسس چه
Cررااغل هندووستانن په لښ�ريي رروومم دد(
چوبونه Cخيم دد( شاهه دد( نس�ورر
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وو
غلو په ک�ړ پايه تر سر تر
گلو دد ددسته Cنيول السس په
کړهه ميو دد( صفت ته مستانو کښېنه
ملو دد( چېريي Qااررووېدل نومم

دددداانو نزددهه ززددهه سړيو کارر دداا
فرقداانو په کانديي چه نظر
قطب دد( سر ڼه ووددرريي چه عشا
بخردداانو ااېې Qش تېر نورر جوززاا

کېښو ووفا دد( ددئئ کامم په جهانن
ااندېښو بد له دد(ئئ چا له Cئ قصد
کاڼي پښو تر بال کاڼي ښو دد( عمل
پېښو بال په عملو بد ااېې

شووو هست نېست( له چه دداا په ش�ر
شووو پرست خداايي کړ رراا Cئ عقل
Qش موندهه عمل په کاندهه به ررتبه
شووو پست همت په Qوول کړيي عمل

تورروو سترگو په نه ستا Qم سوگند
نورروو دد( خوله په يم تا دد( ززړهه په
ووړمم م£ يو س(ر(هه چا هر له پرېږددهه
سپورروو کيسو په ووړيي څه به ما له

٥١۱٢۲



فاسقانو دد( ززهد په خاندمم
ااحمقانو دد( بذلل په خاندمم
شوهه ددنيا Cئ نه شو ددين Cئ نه چه
اليقانو دد( وويي نه بې چارريي

خپلو پردديو دد( کړهه پښو تر بد يا
تلو تر توښه ووااخله ته غم يا
گوررمم خپل ززيانن وو سودد توکو ددووااړوو دد(
ووjيلو دد( نورر نشته هيڅ حاجت

بخرددوو ښو دد( وويي Cښ ياررۍ
بدوو دد( ووهم نشته کښ په چه
ددِِيي ددددوو دد( يارريي ناکسانو دد(
ددددوو دد( يايي دديي نه Qسوددمن

ۇۇ تروونه Qم ددوولس نشو يو ررااپاتو
ۇۇ ااوولسونه چه شولل فنا ووالړلل
ووالړلل خانانن څه څه ووالړلل باددشاهانن څه
ۇۇ ززررگونه ووjالړ Cئ ددرربارر په چه

کالو څوررلس دد( ددلبرهه Cکښل
اللو دد( حقه خوشرنگه Cئ خوله
Cئ jQززړگ ځما ووالړهه ژژرر ررااغله
ماللو سترگو ددووااړوو په يوووړ

٥١۱٣۳



خاوورروو سپيروو په وووورريي چه ووااوورريي
ووااوورروو سپينو په Qش ززرر سپين خاوورريي
کښ ټيريي منځ په ددلو دد( منځ په
ووااوورروو سپينو په شو سپين غر س(مه

بخردداانو دد( دد(ئئ ووصيت ښه
بداانو دد( نه شه دددداانو دد( يارر
ووړيي اايمانن ددِِ هم ووړيي ځانن ددِِ بداانن
دد(دداانو له خپل کړهه خالصص خو اايمانن

ناکسانو دد( ووليدلل Qم Qکل
کرگسانو دد( کښ خويي په ووااړهه
ووړووندِِيي دد( Qپس هيچا په Qگوت
همنفسانو بويه گذرراانن خپل

ۇۇ خانانن شاهانن ۇۇ پيغمبراانن
ۇۇ ځواانانن ښه ښه ځانه له خوښ ډير
شوهه رروواانن Qهس جهانه ددېې له
ۇۇ جهانن دداا په کله چه وواايې

کړوو خبريي به بيا Qررااغ وواارر چېريي که
کړوو سندرريي به موږ کا ووير به خلق
دديي ززړهه په پرااته چه ززنگونه ډېر دداا
کړوو ليريي Cئ گندِِيي لرyوو ااميد طم§

٥١۱٤



ښونو ال تا له پريستم پيرۍِِ
غاښونو کښليو سترگو کښليو هايي
نشته ليدلل هغه نشته خوړلل هغه
معاشونو ښو نوررyوو له ووالړمم

گرززوو مځ�ه په يو ميږيي موږهه
غوررززوو ووبله غمه له نس دد(
Qش ساززهه رراا بال مځ�ه په وووو ښه
ووووززوو ته ااسمانن کړوو پيداا پر چه

وونو نورروو له ددئئ لويي که نښتر
پلنو پاڼيو په دديي پلن که چينارر
لريي ززوواالل Qهس لريي کمالل ل�ه
څښتنو کمالل دد( کاڼي پرېې نظر

ااسمانونو دد( يې Qمزک دد( څښتن
جهانونو دد( ااوو فرشش وو عرشش دد(
کړېې Qهات Qماش کړېې Qش ما که Qهات
تواانونو دديو دد( يې رربب تواانېږېې

آآسونو دد که دد(هه جونو دد( سواارريي
السونو دد( تواانن Qررس ترېې Qم ال
شته بازز دد( ښ�ارر که نشته dتوپ دد( ښ�ارر
ووسوااسونو په کړېې پيرۍِِ هم دداا

٥١۱٥



خوړلو دد( غم Qش پېښ ته چا چه
آآغستلو دد( څښلو دد( غم يا
Qش شا تر ووااړهه غمونه نورر نورر
بدلو دد( که ووِِيي رروو سند دد( که

پوهېږوو Qهس ووjمروو به موږهه
گرووهېږوو نه ال ووالړلل مو يارراانن
کړوو هوسس هواا کړوو Qخوښ خاندوو
ااندووهيږوو نه شته ژژړاا مو نه

ۇۇ خيالل دد( باهو Cئ مړووند په چه
ۇۇ اللل Cئ Qغم ززرروو دد( Cگوت
السونه هغه ووالړلل ته گورر وو
ۇۇ مثالل الله به حنا په چه

خمچو دد( نغن Qخون Qخپل ١۱دد(

گچو په بل دد( غنمينه چه نه
پچو لندوو دد( نغريي خپل دد( ااوورر نه
ۇۇچو ددړوو دد( نغريي بل دد( ااوورر نه

تلو تر سرهه کا غوغا شورر که
خپلو دد( سرهه Qځ نه په پاززهه

يعنQ دد( باجروو ډووډۍ..١۱

٥١۱٦



ددهه ښه ښو تر بل دد( خپلو دد( بديي
وويلو دداا په پوهېږيي څوکک که

ۇۇ آآشنايانن ښه ۇۇ يارراانن ښه ښه
ۇۇ ځانن س(ر(هه رراا کښ ددوولت په چه
کړهه شا Cئ ررااته شو الړ چه ددوولت
ۇۇ نانن يوهه په نه ما له جداا

يو خم خدمت په گېډيي Qخپل دد(
يو کم فکروونو نورروو نورروو په
ووخوړوو Qش بې�اهه ووخوړوو Qش سبا
يو ش�م ددوواابب يو صوررتت آآددمم

يو نه هيڅ ووااړهه وواايو موږهه که
چونگ يو خاوورريي موټي يو١۱يو ااووبه

وويي بل به تحقيق دديي مجازز دداا که
يو ښه گوررهه هر کړوو ښه به ززړهه س�ه

وويلو ښو په کړهه عاددتت ژژبه
تلو تر هغه Qش عاددتت ددِِ چه
گوئۍ� بد په کړېې عاددتت Cئ که
خپلو پردديو تر کا تورر ددِِ به م£

چونگ يعنQ دد يوهه السس ااندااززهه..١۱

٥١۱٧۷



يو همه څښتن Qساه دد دداا چه
يو رر(مه ل�ه ووکړېې فهم که
Qززغل بانديي رراا شرمښ له مرگگ
يو سمه په ته فضل وو دد(رربب

ح�يمانو دد( شو يادد په Qم پند
غليمانو له Cموم نه به يارريي
کريمانو دد( کښ بند په Cئ ښه
لئيمانو دد( کښ بوستانن په نه

ددرردداانو بې دد( دد(ئئ قصد په dفل
سردداانو ددلل دد( ووکاږيي Qوول
وويي علقه ال مردد کښ نس په مورر دد(
مردداانو ښو دد( ووِِيي پېرېې پرېې تل

عاشقانو دد( ددِِيي ددررېې خو Qنخښ
غريقانو دد( مثل په کا خوبب
وويرژژليو دد مثل په کا وويل
ررنځورراانو دد( مثل په خوررااکک

لروو ښادد کښ غم په ززړوونه چه ش�ر
لروو ااستادد پير چه ددئئ غم څه غم دد(
Qررااغ غم غمه له ساته ځانن چه وواايې
لروو يادد Qهس دداا غمونه څو موږ

٥١۱٨۸



سو سو سو په کښ پورر نظامم په
کو کو کو چه Qووه ناززېې قمريي
ۇۇ نه کښ بڼ په خوړيي دد( به تل
څو څو څو چه Qهس دداا Qوواائ

هه
ووالړهه ددِِ Qځواان شوهه سپينه ددِِ ږېرهه
ووااړهه Qهمزوول الړلل ته گورر وو
دديي ژژووندوونن س(ر(هه غمه دد( ددِِ ااووسس
ژژااړهه خټکه خوشحاله ژژااړهه

شه آآشنا تا له Qم ززړهه Qخوش چه
شه پروواا بې نه خلق ووااړهه له
ددئئ هېر څوکک Cئ نه ددِِئئ يادد څوکک Cئ نه
شه تا دد خويي په ۇۇ ما دد بويي په

مشه خبر ررااززهه له مل�وکانو دد(
مشه خطر ځانن دد( Cش خبر پرېې که
ووساته کښ صندووقق په ززړهه دد( Cئ رراازز
مشه لربر ته چا Cئ ښ�اررووjلل په

٥١۱٩۹



م�ړهه دداا ددررته �Qوواائ چه ددښمن
کړهه هغه ووااړهه يې هوښيارر ته که
ته طاعت خداايي دد( پريږددِِيي نه ددِِ شيطانن
کړهه ززددهه دداا پ�ښ دد(ئئ بهبودد ډېر څو

خبرهه رراازز دد( م�ړهه ته چا jوو
نغرهه ررااززوونه تواانېږېې چه څو
توررهه تېرهه يا دد(هه خبرهه رراازز دد(
مرغلرهه يا دد(هه گوهرهه ددyرر يا

شوهه ززااهدهه بي بي شو ښو دد Cئ خويي
شوهه ساجدهه ااووددسس په تسبيح په تل
شو تهليل دد مږکک ووللو په السس دد(
شوهه عابدهه پيشو ووللو په م£ دد(

ته کسانو ښو وو کړهه م£ خوشحاله
ته سانو بواالهو ااهلو نا کړهه شا
ته طوطيانو شنو وو کړهه تويي ش�ريي
ته کرگسانو وو ووااچ(وهه مرددااررهه

ززددهه ښېوهه Qم هم خيالونه Qم هم
ززددهه پرددهه رراازز دد( کښ عشق په Qم هم
دديي هيڅ ووااړهه دداا نشته Qم يارر چه
ززددهه ښه Qم يارريي Qووش Qم يارر که

٥٢۲٠۰



شته حميت نه شرمم نه ننگ نه
شته محبت نه مينه مهر نه
غوااړيي پالرر دد( ززوواالل Qش لويي چه ززوويه
شته قباحت دداا ددوورر دداا په نن

ډووډهه ااووډهه په گرززيي ووررته چه
کوډهه تر آآخر Qووررش� باغکه
بيايي ځانن هوډيي دد( م�انن په لويي
هوډهه خپله له ووړهه ما خوشحاله

گڼه هغه ااهل لََرِِيي ووفا چه هر
گڼه هغه سهل ووِِيي ووفا بې چه
ااووړيي نه ته ووjښو ااړووېې Cئ ته چه
گڼه هغه جهل پوهه په ځما

دد(هه ښه گوررهه هر ژژبه تاززيي که
ددهه خوږهه خوند په ډېرهه هم Qفاررس
خيست نه وواا جمالل دد( پلو Cئ چا
دد(هه پر(ته ب�رهه Qهس ال پښتو

ښه طناززيي په ووتبې Qم ززړهه چه
ښه عشقباززيي په ررنگه څو څو په
کښ کښليو هونبرهه په کړېې غوررهه Qم ته چه
ښه باززيي نظر په ځما ررحمت

٥٢۲١۱



مخوررهه نانن ش�رهه بې Cئ دداارر خبر که
مخوررهه ااررمانن ززړهه په چارريي تېريي دد(
دديي Qتړل ووېښتو په عمر دد( پيوند
مخوررهه جهانن دد( غم خوررهه ځانن خپل دد( غم

ووليدهه Qم خوبب ي(و ووهه برااتت دد( شپه
غصه Cئ ليدهه١۱کالل ښه Qم گورر هر دديي

شوهه ررووغه Qم ي(وهه شوېې Qمات تورريي ددووهه
ليدهه ررغېدهه په Qم صصامم ددوويم

دد(هه ووېرهه پېريي دد( ځ�ه خلقو دد(
ددهه تېرهه ژژووندُُوونن په مرگه تر پيريي
Qش پوهه پرېې هاله Qررااش ځانن په چه ددرردد
ددهه خيرهه سينه خپله Qم ددرردد په

ووگڼه Cئ موجودد ووِِيي ستا چه ددوولت
ووگڼه Cئ نابودد وويي چا نورر دد( چه
م�ړهه مالل دد( حرصص م�ړهه مالل په حسد
ووگڼه Cئ مرددوودد کا دداا چه هغه

لويه حاددثه Qررااش که تا په
بويه ته صبر وو تسليم تيښته

١۱.١۱٠۰٩۹٥.
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ووکړېې صبر په ددف§( Cئ به ته
ززوويه ااوو ززرر په لښ�روو په نه

خوړلېدهه پياله خضر دد( Cئ که
ددهه Cژژړل ژژووندوونن دد( Qهست دداانا
لريي ززوواالل هغه لََرِِيي کمالل چه هر
ددهه Cتړل س(ر(هه Qنيست Qهست

ووااړهه گلونه کښ ررااغغ په باغغ په
ااهاړهه تر بيا ووِِيي نه به گل ي(و
Qهس دداا Qنېست Qهس دداا Qهست
ژژااړهه بلبله حيراانه ژژااړهه

ووليدهه ددررووغو دد( ميداانن چه ما
ليدهه نه لويي دداا تر Qم ميداانن ي(و بل
ددئئ کوددرريي کنديي ووااړهه Cئ dمل خو
ليدهه پرااته کښ په Qم لړمم وو مارر

ددهه چِِل تر خوبي عمر دد( مردد دد(
ددهه وورربل دداا ال پورريي شپېته تر
Qش پېريي دد( ووخت پاسه دد( دداا تر
ددهه مل تر بقا عمر دد( Cئ که

٥٢۲٣۳



مشه حراامم dنم Cمن ځما پند که
مشه طعامم جوټه پاتو ډېروو تر
ددئئ سپيو دد( خوررااکک Qم تعامم جوټه
مشه کالمم پداا کښ ززړهه په غصه

خوررهه جهانن دد( غم پايې په تا که
خوررهه ځانن خپل دد( غم مخوررهه غم جهانن دد(
م�ړهه حبطه کښ السس په نقد دداا
خوررهه ااررمانن عمر شويي ضائ§ دد

ووهه ددِِ لب ددووااړهه په ددِِئئ ااسا لعل چه
ووهه ددِِ غبغب سپين په ددئئ سا سمن چه
ررااځه ژژرر بوررجل په شو سبا دد( ووخت
ووهه ددِِ يارربب يارربب هونبرهه په ځما

ته ووjااوورر ېوززيي پر پخپله نادداانن
ته کورر خپل ررااووړيي پڅپله بال
ته ناپوهانو وو وواايه نصيحت مه
ته کورر وو چېريي نيسه آآئينه مه

کړهه جنگ توررهه په س(ر(هه غليم خپل دد(
کړهه ررنگ ښځو دد( Qښ�نځل چه نه
ږددهه مه ژژبي دد( ززړوونو په پرهارر
کړهه ننگ کاررهه له نامرددۍ دد(

٥٢۲٤



قباددهه ررووحح دد( مثل په ددِِ تن
ددهه تا قبا چه Cآآغوست ل�ه
ددِِيي پذير فنا توکه ووااړهه دداا
ددهه بقا ررووحح دد( نشته Cئ فنا

لرهه الرر په Qم تل م�ړهه Qم گمرااهه
لرهه پرهېزگارر ما کړمم دداا به ددعا
لرهه شمارر Qم س(ر(هه مراادداانو dني دد(
لرهه دديداارر خپل دد( Qم اليق خداايه

ددووااړهه دداا ررشتيا ررااووړهه ززړهه دد( صبر
غوااړهه خداايه له کښ پ�ارر همت
Cموم نه بيا ظفر وو فت� دد کامم که
غاړهه په ځما ووااړهه ددِِ تاوواانن

پوررهه تر چا دد( دد(هه ښه نامرااددِِيي
گوررهه تر چه نه کړهه ميريي Qخان
کړيي پښتنو دديي متل ښه څه
کوررهه تر چه نه Qش شاړهه غل چه

رراايه له ززررهه دد( کړېې خبر بل چه
وواايه ته ما وو يې څه په هوښيارر
دد(يي دداا Cئ هنر ووِِيي هوښيارر چه هر
ځايه بې ته چا کا نه خبرهه

٥٢۲٥



بوټ دد( پاڅه رراا Qددهه١۱ساق هواا
ددهه جوززاا تر ال ررضايۍ� دداا
کښ ررااغغ وو باغغ په شته گل ي(و ال څو
دد(هه ررضا ځما نوشته رراا ااياغغ

ساهه( ي(وهه په يې سړيي چه ااېې
ناگاهه( ووِِيي نه ساهه( دداا ددِِ که
مرددااررهه ل�ه ووېې پرووتت به Qهس
گمرااهه( ځانن دد( شه خبر ځانن په

گڼه بهارر تاززهه خبريي تاززهه
گڼه هزاارر هغه دديي م(ين پرېې چه
گلونه ررنگ ررنگ ددِِيي خبريي ررنگ ررنگ
گڼه ااشعارر ځما گالبو دد( گل

دد(هه cپن وو چل تر عمر دد( خوبي
ددهه cگن شصته تر وويي عشق که غاښ که
Qش� Qتت ددِِ Qسترگ ووِِيي نه ددِِ غاښ که
ددهه cررن ددِِ پيريي مرېې نه که مرهه نورر

ـکلمدداا.١۱ ـ ـنسخوههـيهـپهـ ـ ررااـپښـکهـ ـغلوټ ددـ ددهه. Cـهغوااررييـج ـپېسهـ ـ ددـچQـ Qددـبوـل ـکيرووععـشي ااووللـندووـ ـميه ااـکدااننـ Cـلوـچښ
شQ ااوو چQ څوکک باززيي ووگټي هغه ئC ووااخلQ (ددرربابب). 
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لرهه ځايي په ح�م ََصاحبانو دد
لرهه رراايي ح�م په ددوويو دد( نظر
کړېې عدوولل خالفف ح�مه له Cئ که
لرهه گداايي ځانن يا کړهه گورر دد( ززېرمه

ررااووړهه ززوورر ته ح�م ررااووړهه ااوورر ته ځنگل
ررااووړهه نورر هونبرهه ال لرېې ډېر څو لښ�ر
شه نواا غريب کړهه ددهش وو دداادد
ررااووړهه شورر وو شر پرېې ددِِيي مفسداانن چه

گوررهه بېچ�ونن دد( ااوو بېچونن دد( کارر
گوررهه ژژووندوونن Cئ بيا گوررهه مرگگ Qمزک دد
گوررهه سيحونن شين دداا پاسه دد( سر په
گوررهه ماهيونن دد( ستورريو دد( کښ په

رروويه څپله دد ددِِ عزيز نې�انن
خويه بدهه له ددِِيي ززاارر خواارر بداانن
بدوو له گډُُوونن کا بيا به نې�انن
بويه له ددېې دد( دد(هه ښه تېښته که

ووااړهه ددِِيي Qفان چارريي Qفان دداا
ووغوااړهه Qباق دد(هه Qباق يوهه
لرهه ښادد پداا ززړهه لََرهه يادد په موال
ژژااړهه همېشه کښ ښادديي پداا

٥٢۲٧۷



ددهه عجائبه څه کښ تن په ژژبه
ددهه تبه هم ژژبه ددهه ژژبه هم صحت
شومم خبر پرېې ښه کړ خير Qم ښه چه
ددهه ژژبه هم ددووږخخ ددهه ژژبه هم جنت

ددهه Cښاغل Qليل پايه تر سر تر
ددهه Cددااغل مجنونن دد( ځ�ه Cئ سينه
دد(هه نه آآسانه Qهس څه مينه
ددهه Cررااغل چا په ځايه بې دداا چه

کړهه بيم Qووررځن کا بيم چه تا له
کړهه نديم Cئ مه کړهه محرمم Cئ مه
يې پاسه دد( ددهه دد( څو هر که ززوورر په
کړهه ح�يم دد( کارر بويه ترېې حذرر

کوjهه Qخاموش خو تواانېږېې چه څو
کوjهه Qپوښ پرددهه م�ړهه Qجوئ عيب
ااووسه عابد تنها ااووسه ززااهد ززړهه په
کوjهه Qنوش باددهه ووااخله Qم Òفتويي

مشه آآززاارر سفيه دد( سفاهت په
مشه تيارر ددهه دد( ته م�افاتت وو
غپېږِِيي ووته مزرر(يو jوو سپي
مشه ووقارر پخپل ته موززيي تر کم
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ددهه مش�له مينه مهوشانو دد
ددهه خپله Cئ ښادديي يارريي دد( Cئ غم
کا نازز ددرربانديي کړېې نيازز ووررته څو
دد(هه بله Cئ بال Qجداائ دد(

پسرهه ځما ااررووېې که دد(ئئ پند
سرهه سراا ززهه ووينم فائدهه کښ په
کښ قراابه په شته شراابب ددِِ څو
سرهه تر کړهه کارر Cئ څښوهه Cئ څښه

ددهه وويرهه پيريي له ناحقه چا دد
ددهه کافرهه Qځواان دد(هه اايمانن پيريي
لرېې Qځواان ال څو ووکاږهه ش�ر
دد(هه ددلبرهه نوېې ناسته ددررته که

شه Qکړوون آآووااررهه غوااړېې سروورريي که
شه Qکړوون پاررهه نه کوهه ددووززيي پاررهه
ووسپاررهه Cئ څرخخ په ووjکا لتا بد چه
شه Qکړوون نندااررهه ته کارر وو Cئ ته

ررااشه وويږيي په پاڅه رراا Qساق
شه ما په بال سترگو دد( تا دد
ررااکړهه Cپيمان لبرېزِِيي څو ي(و
شه QÒعيس Qم ته يم مړ ووړيي دداا
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کړهه طلب طبيب يې ررنځورر ته که
کړهه شغب ژژړاا ززااررۍِِ ووررته
کړهه طربب Qخوښ ووااهه ووااهه Cئ ررووغغ که
کړهه سبب Qهس Cااووس تندررست تل چه

تسلسلونه ددِِيي م£ به ددِِ څو
گلونه ووااړهه ددِِيي ناسازز وو سازز
دديي بتر مرگگ تر عاشقانو دد(
تغافلونه مهوشانو دد(

ززددهه ززوورر په مزرريي م�ر په ووړيي تر
ززددهه لورر ڼه شپه دد( توررهه په غاززيي
ززددهه تورر په سپين په خبريي مال
ززددهه مورر گنگو دد( ژژبه گنگو دد(

گڼه Cئ معدوومم ددئئ نه ددين په ستا چه
گڼه Cئ مخدوومم کړېې ززددهه ترېې څه چه
کا حرصص چه څوکک لريي Qشوم حوصص
ووگڼه Cئ محروومم ددِِيي Qي(لjوو حضرتت

شه سبا سحر Qووه ناررېې چرگانن
شه جداا ما له کښ ااررمانن په يارر
نشته کښ عشق په هيچېريي Cئ غم
شه بال ررقيب کښ کارر په عشق دد(
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س(ر(هه کامراانۍ له ررااکړهه ددِِ Qځواان
سرهه پرېشانۍ له کړهه رراا ددِِ پيريي
يم نه خبر دداا په کړېې څه به Qم بيا
سرهه حيراانۍ له Cسات ژژووندََيي Qم چه

سرهه څير په ملنگ دد( Qررااغ Qم مين
شه تېر بانديي رراا نشومم پرېې خبر
غړۍ غاړهه وو شۇ نه س(ر(هه چه
شه ډېر ااررمانن دديي دداا اافسوسس اافسوسس

شه Qووړوون چا هر دد( غوااړېې مهتريي که
شه Qکړوون آآووااررهه شه Qکړوون آآووااررهه
ووکړهه ررحمانن دد( ځايي کښ کورر په ززړهه دد(
شه Qشړوون شيطانن کوررهه له ززړهه دد(

شه Qساتون ځواانانن شه Qغوررززۇۇن ززرر
شه Qغوررززۇۇن ززرر شه Qساتون ځواانانن
شه Qکړوون سردداارريي شه Qووړوون چا هر له
شه Qووړوون چا هر دد( شه Qکړوون سردداارريي

شه Qپړوون ل�ه کوهه( Qپوښ پرددهه
شه Qووړوون چا هر دد( شه کړوويي آآووااررهه
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Qوون بارردداارريي له ووااخله خويي حلم دد(
شه Qووررکړوون مېوهه Qوولjوو ددِِ څوکک چه

شوهه سپينه Qم ږېرهه ووکړ تلواارر ووېښتو
شوهه مينه کښليو دد( توررهه Qځن رراا
ووالړلل غاښونه وومم ږيريي دد( غم په
شوهه تعينه پيريي سترگو په Qم ااووسس

م�ړهه Qځواان نوررهه شوېې ززووړ خوشحاله
م�ړهه Qح�مراان ززووررهه ااوو ززرر بې
ددِِيي دددداانن ااوو دداامم ددِِيي س(ر(هه ددرر چه
م�ړهه Qززندگان ددددهه ااوو دداامم له

کړهه ززړهه په خپل دد( خپلوۍِِ دد( حق
کړهه ښه س(ر(هه وورر کا بد څو هر که
خپلېږِِيي پرددِِيي چه سلوکک هر په
ووکړهه س(ر(هه وورر Qهس هم سلوکک

نشته دداارر رراازز Qم چه وواايم رراازز به ته چا
نشته غم�سارر چه Qااخل څوکک به Qم غم
Cموم نه به ووفا Cموم بيا به کيميا
نشته دداارر ووفا يو لرمم يارراانن هزاارر
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شه ووررکک ش�ر دد( خوند لبانو تر ستا
شه ووررکک گوهر دد( نرخخ ددنداانو تر ستا
شه ووررکک خمر ملو دد( چشمانو تر ستا
شه ووررکک خنجر تېرهه مژکانو تر ستا

باززوونه ښ�ارر دد( ووِِيي ماړهه ډېر که
ررااززوونه لريي ززررکو دد( ززړهه په
�Qښائ وورربانديي دد(يي ووړوو دد( Cئ نازز
ناززوونه هونبرهه کا ښايسته که

نتليه غفلت Cئ غافل څو په
يستليه اامل ټوله کاررهه له
Qنش ااندېښنه مرگه له ددِِ هيڅ
کليه هرهه له ووززيي جناززهه که

ددااررهه دداا له تا Qباس ليريي چه
ياررهه ددهه ددنيا ددئئ شيطانن دديي نفس
څلوررمه دد(هه خلقو دد( Qددووست
هوښياررهه ووااړهه ددِِيي بال دد( ځانن دد(

ووگڼه Cئ مخدوومم ددئئ قان§ چه څوکک
ووگڼه Cئ محروومم ددئئ حريص چه څوکک
ددئئ ددووست که خوېښ که ززوويه ووررکه وورر که
ووگڼه Cئ معدوومم ندََئئ رراايي په ستا چه
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ررااشه خوشحاله کښېږددهه ززاانو په سر
شه تماشا په گوررهه Cئ قدررتت
کاڼي سخته له کا پيداا لعل
ترااشه بت له کا پيداا خليل

ته عالم ددېې وو ررااغلم رراايي پخپل نه
ته عدمم jوو بيا ددرروومم ررضا به نه
ددرروومم شانن څه په ررااغلم شانن څه په
ته يم بيا Qددررووم Qش بيله چه قطرهه

ساززهه توررهه کړهه Qااووسپن بديي له
آآووااززهه بد بيا Qش� غوڅوjلل په
ووررکړېې ځايي کښ عنبر په dمښ په Cئ که
پياززهه بدهه له Qځ� بيا به بويي بد

ووهه ددااررهه گل يوهه سترگه Qليل دد
ووهه عاررهه وو عيب له پاکه ته مجنونن
Qووين نه Cئ عيب ووِِيي مين پرېې چه
ووهه م�اررهه م�ر ځايه له مينه

ووياړهه Qوواال ززوويي په Cئ مه خوشحاله
غوااړهه مه ووفا مهر Qځن هم
نسه له توتيا دد( دديي Qززوووول چه هر
ووااړهه دديي بويي په کُُشو پدرر دد(
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پوښتنََه م�ړهه ووااووښتم Qددررپس
لوښتنه چا دد( ووِِيي نه به Qهس
ررااکړهه Cئ ما وو دديي گل ددِِ خو بارر
غوښتنه گل دد( دد(هه نه مذمونه

ررااغله پيريي ما په دد(ئئ تالشش دد( ووخت
ررااغله فقيريي بيا خوشه کښ ززړهه په
ددِِيي ناقابل چه ددِِيي ډېر Qم ززوويه
ررااغله ددل�يريي رراا Qخون په ځ�ه

ووااړهه سترگو په Cووووين Cئ ته چه
ووياړهه مه بانديي نشته Cئ بقا
ددِِئئ Qباق هغه Qووين تا چه هغه
ووغوااړهه Qباق کړېې څه به Qفان

پايه تر سر تر نعمتونه څو
خداايه يوهه له ددِِيي Qموندل تا چه
ووjکاږهه ش�ر Cئ ساهه ه(رهه په
وواايه Cئ ثنا يې نه غافل که

مشه يارر ددِِ نادداانن ووِِيي ددِِ هوښيارر ووِِيي که
مشه خارر ددرربانديي گڼې گل Cئ به ته
ددئئ ښه لونډ سړىى ددئئ فسادد دد( ووخت
مشه پالرر ززوويه دد( ووکا ښځه که
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ږيرهه سپينه په کا جن چه څوکک هر
تيرهه تر تېرهه ددئئ Cئ وويښته سپين هر
Qووتل ززړهه تر دديي Qجن Cهغ دد
ځيرهه په ووااررووهه ووووېې Qم ددررته

کړهه آآددمم دد( کارر Cئ آآددمم ته که
کړهه سم کارروونه کړېې څو به کږېې
ددِِيي دددداانن ددِِيي سپي خلق ددنيا دد(
کړهه کم دد(دداانو له سپيو له صحبت

ووالړهه Qځواان Qررااغ پيرۍ دد( ووخت
غاړهه په پيريي شوهه Qم ناکامم کامم په
لرېې نه قدرر چه پوهېږمم هم دداا
ژژااړهه ژژااړېې که خاندهه خاندېې که

مينه هونبرهه چه Qښائ� Qخداائ په خداايي
کښېږددينه Qهس کښ منځ په ددوووو دد(
کا مين ووبله Cئ شانن Qهس په
ښندينه جهانن وو ځانن ځبله چه

ووااړهه بېدرردداانن کړهه ددررددمند رربه
غاړهه په ځما ژژااړيي ووااړيي چه
شو ډکک بېدررددوو له dمل خوشحاله
غوااړهه مل�ونو نورروو په ددررددمند
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ررااووله اانجامم تر Qم کارر دداا خداايه
ررااووله مقامم تر Qم م(ين Qتلل
ووووتت دداامه له Qم بازز Qنيول
ررااووله دداامه تر بياررته په Cئ بيا

شه خپورر خلق په بدوو دد( Qم نومم
شه خورر Q)م Qوواائ يم Qصوف صافف که
Qش� نه هغه دد( Qش ما دد( هيداادد
شه خورر پي هړااند مست�ۍ له چه

بويه ترېې حذرر دد(ئئ بادد بد خزاانن
تويه کا Qوون هريي دد( پاڼي
باددهه له بهارر دد( آآخله فائدهه
ززوويه کا ررنگ په Qدد(وون به تا

پسرهه ځما غوااړېې Qلوئ ته که
سرهه ددررددِِ بې Cموم نه به Qلوئ
م�ړهه سر دد( ووېرهه م�ړهه ززرر دد( صرفه
سرهه تر Qلوئ کړېې دداا په م�ر

نشته بل ميخورر غُُنديي ځما ووېې ما
نشته بل شرشورر ميو بې Cئ چه
کښېوتل نظر په Qم مستانن Qهس
نشته بل بيورر ميو بې Cئ چه
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کوهه باززيي تېغ په س(ر(هه بدخوااهه خپل دد(
کوjهه غماززيي يا Qښ�نځل چه نه
گوئۍ بد دد( لََرهه خونديي ژژبه
کوهه( فرااززيي سر ااووسه Qررااض حق په

گوررهه خليل دد( کارر وواايم به ددررته
گوررهه ددليل ددااوورر ووساته Cئ څو په
کړ ډووبب Cئ Qقبط يوست پورريي Cئ Qسبط
گوررهه نيل رروودد دد( پوهه عقل دداا

موجوددهه خداايه ددااي(م ځما
جوددهه له تا ددِِ ددئئ چا هر دد( ووجودد
يې ته Qم معبودد لرمم نه بل دد معبودد
معبوددهه ځما م�ړهه بل Qم معبودد

خداايه قايمه دداائمه ځما
نمايه قدررتت کښ صفت پخپل
کړمم کامراانن تاززهه کړمم مسلمانن تا
بيايه Qم عزيز ررااووستم ددِِ عزيز

ددهه ددلسوززيي ښه کړېې غوږ ررااته که
ددهه ررووززيي فت�( کړېې قبولل مرگگ که
Cموم که ظفر خوررهه ززخمونه کړهه مټ
ددهه فيرووززيي هم تېښته ستا نه که

٥٣۳٨۸



شه برسېر رراا چه ددئئ فرااقق څه يو
شه پېر څو يو دداا ددئئ اافسوسس ااررمانن
Qنش رراا Qځواان دد( ددوورر Cئ نه بيا
شه تېر ززلفو دد ددلبريي دد( وواارر

کړهه نادداانن خپسر يې هوښيارر ډېر که
کړهه ي�سانن سلوکک بدوو له ښو له
چارريي Qخپل دد( دديي پوررهه څوکک هر
کړهه ځانن خپل دد( غم جانه خوشحاله

وونيسه Cئ ډېر په ددهه لږهه څو هر که
وونيسه Cئ تېر په Qش تېرهه به ددنيا
کا مذمومم ددِِ کارر کا شومم ددِِ نومم چه
وونيسه Cئ گنډهېر په ززهر په ووااررووهه

څله ددنيا دد( م�ړهه خوشحاله
ځله څو څو په وواايِِم ددررته ززهه
کمېږيي به نه ززياتېږيي به نه
ااززله له ووېش Qموندل چا هر

ددهه خږهه هم ترخه کرېړوونه دد(
ددهه خوږهه پسته Qوول Cئ ميوهه
کا پيداا څيز هر ااصل دد ااثر
ددهه کږهه ززړهه په دد(هه خوږهه خوله په

٥٣۳٩۹



ته کارر هغه وو يم پيداا چه ززهه
ته کرددگارر وو ددهه ښ�اررهه Qم چارر
آآرراامۍ ددلل يا توررهه يا ننگ يا
ته ښ�ارر هر هر وو Qتلل تل ززړهه يا

ددهه ښ�اررهه بانديي چا هر په Cئ چارر
ددهه نندااررهه يا ددئئ بويي يا گل دد
وويي ررنگ ښه Cئ نه وويي بويي Cئ نه چه
ددهه چاررهه چاررپايي دد( بولم نه Cئ به گل

موندهه کيميا چا که کښ کاڼيو په غرهه دد(
موندهه ما کړهه باوورر وواايم به ددررته
ررووغه ښايسته توکه نونس په
موندهه بيا Qم هغه غوښته Qم ل�ه

شه شامم په رروومم په ووکړهه cح Qتوغ
شه ااحتراامم په Qََررااغ چه ته کورر
وونيوهه Cئ Qکوڅ کړ گمرااهه شيطانن
شه نامم بد ررسواا چارريي هونبرهه په

کړهه پيداا ررااته غُُنديي ځانن يو ددِِ بل
کړهه شا ته ما وو څه ما له هاله
ددهه خپلويي يارريي کومه دداا گڼه
کړهه جداا ځانن ته پرېږددهه ته غم ما

٥٤٠۰



ددهه صحت هونبرهه ددهه ځواانه چه ښځه
ددهه ززحمت هونبرهه دد(هه ززړهه چه څو
Cووين مه وو مېرمن ررااووړيي بد چه ااووالدد
ددهه نعمت ووينځه ررااووړيي ښه چه ااووالدد

ررااکړهه Cپيال Qډک ته ما وو Qساق
ررااکړهه Cددنبال دد( کښ خم په شراابب
Qنش پيداا ميخورر غونديي ځما به بل
ررااکړهه Cسنهيال دد( کښ ځايي په کوززېې

ته ساززۍ سحر دديي ساززيي ددلبريي
ته نياززۍ بې وو رراايۍ� خودد له
لرېې شر شورر دد( تواانن لرېې ززرر که ززوورر که
ته باززۍ شاهد کړهه هوسس هاله

دد(هه ووززيريي که ددهه Qباددشاه که
دد(هه ااميريي که دد(هه Qخوااج� که
وووواايم ته تا jوو ددووااړوو دد( ززوواالل
دد(هه پيريي ددئئ مرگگ ددئئ dفل دد( څرخخ

موږهه يyو پيداا طورر طورر په
هوږهه يyو بصل يyو عنبر يyو dمښ
يyو ززقومم ززهر ش�ريي شهد
شوږهه يyو نسپالل يyو نيل يyو ررووئين

٥٤١۱



شه حيراانن خلق دد(ئئ Qسن باددشاهه
شه آآوواانن دد(وورر رراافضانو دد(
ددئئ Qززلم شاهه يو کښ dمل په څوکک که
شه اافغانن دد( ووخت کا مال تر توررهه

ررااووړهه شير ددِِ ززړهه خپل غوااړېې سردداارريي که
ررااووړهه ډېر په حمله م�ړهه ځانن په صرفه
هوښيارراانو دد( دد(ئئ االمثل ضربب
ررااووړهه کېر ته Qښځ ررااووړهه شمشېر ته dمل

س(ر(هه ااحبابب ښه له ووِِيي نه چه صحبت
س(ر(هه عذاابب ډېر له تيرېږِِيي عمر
وويي نه غلطۍ بې هيچېريي به هوښيارر
س(ر(هه صواابب ااهل ددهه Cتړل خطا

ووژژنه مه Qم بستر په رراا ميداانن دد مرگگ
ووژژنه مه Qم کافر ووژژنه Qم مؤمن
Qش� کتابب حسابب Qم ميرااثث په چه
ووژژنه مه Qم تونگر Qغووول Qهس

مرددووددهه ززړهه له عاررفانو دد(
سوددهه له ددنيا ااوو ددين دد( ووالړېې
غربه شرقه تر گرززېې څو هر که
نابوددهه ووااړهه ووووينم ددِِ Qسع

٥٤٢۲



ووااړهه نمنځل باددشاهانو دد(
غاړهه خپله کا هس�ه چا هر تر
کا پيداا ااصل لريي نه ااصل که
غوااړهه ترېې عقل لريي نه عقل که

گوررهه تم�ين مردد دد( گوررهه ووقارر مردد دد(
گوررهه کين ااعداا له ددووسته له مهر
گوررهه آآئين وو ددين پسه له Cئ بيا
گوررهه قرين Cئ بخت لرِِيي دداا چه هغه

م�ړهه بد هيچا له تواانېږېې چه څو
م�ړهه حسد بانديي کېږيي ښه چه څوکک
Qسوځ لمبې Cئ که ووړيي ااووبه Cئ که
م�ړهه دددد په لړمم په مارر په سويي ززړهه

کړهه ززددهه هونبرهه دداا وويي نه څه نورر که
کړهه يوهه يارريي ددئئ يو ددِِ ززړهه چه
غمونه هونبرهه ياررۍِِ چه څو
م�ړهه هيچا له ياررۍِِ ډېريي

وووواايه ررااته Cپېژن خداايي خپل که
ررهنمايه ااېې وواايم به ددررته
کړمم Cئ هست وو نېست چه دد(يي هغه Qم خداايي
خداايه بله له دد(هه توبه ځما

٥٤٣۳



شته اافعالل دداا چه وومم نه هيڅ خبر
شته حالل دداا س(ر(هه ززوويو له پالرر دد(
ووکړهه فرجامم بد يا ووکړهه عابد ل�ه
شته خوشحالل په که دد(ئئ چا هر په حالل دداا

ززددهه مستانو مل دد( گلو دد( قدرر
ززددهه تنگدستانو ددلونه تېرهه نه
لريي کارر څه Qم په خورريي نه چه هغه
ززددهه پرستانو Qم ميو دد( Qم رراازز

پوززهه که خوله که Qسترگ که غوږ که
کوززهه Cئ بل تر لريي کارر خپل يو هر
کا کله Cئ بصر دد(ئئ سم§ دد( چه کارر
فيرووززهه پوززهه ددهه نه پ�ارر Cخول دد(

ددهه معاينه مرگوټي دد( چارر
ددهه آآئينه هر ژژووندوونه تر ښه
کا ساززهه اائينه کا ماته تېشه پښ
ددهه آآئينه ښه نه تېشه تر چه

ددووااړهه دداا Qررااست گوررهه ووفا يارر دد(
ووياړهه وورربانديي لريي دداا چه هغه
لريي هنر ااددبب ووِِيي ښايسته که
غوااړهه مه يارر بل ددئئ دداا هم ددِِ يارر

٥٤٤



مغرووررهه بادد په ووالړېې غرهه چرته
ددووررهه ددِِ بال گوررهه ته حبابب
ددِِيي کېدلل فنا Cئ Qهست Qنيست
خصوررهه ددررته ددهه چارر ستا ووااړهه

ووااژژړهه Cئ ژژووند شو ځانن دد چه وورروورر
ووياړهه مه Cئ ښه په دديي ښه څو هر که
غوااړهه پناهه Qځن Qش� مست چه کمين
ددااړهه مه س�انو په ځانن خوشحاله

وونه کښ باغغ په کښېږددِِيي چه باغبانن
ساتََنه په تل کا څو پرېې تپاکک
Qش ښه پرېې Cئ ززړهه Qش ښه Cئ بر که
ووتنه بانديي نکا Qش بد که

پشيزهه ددووهه په پرېږددِِيي ددِِ خسيس
مويزهه ددووهه په پريږدديي ددِِ dهل
تړېې نه پرېې به ززړهه Cئ دداانا ته که
ناڅيزهه گڼه ددووااړوو دد( يارريي

خبرهه ښه په يم مين ډېر ززهه
مرغلرهه نه خبرهه ښه نه
وواارروومم نه چا له خبرهه ښه چه
ززررهه څو مyهراانن ترېې کړمم ځارر چه وواايم

٥٤٥



س(ر(هه پسر خپل دد( س(ر(هه پدرر خپل دد(
س(ر(هه هر يوهه دد س(ر(هه ااستادد پير دد(
کا محبت که مينه که خپلويي
سرهه ضررر دد( نه لريي نظر سودد په

پاله ددهه١۱ددنيا توررهه سپينه يا ددهه
ددهه حضورر ددررته Cئ بديي Qني�
ووااخله السس په هغه ددهه ررضا ددِِ چه
ددهه منظوررهه Qررااست کښ چارر ه(ر(هه په

رراايه له پالرر دد( ووووتت چه ززوويه
وواايه ته بخت کم ووکا ددِِ توبه
Qموم به سزاا نکا که توبه
خداايه يوهه له کََونه ووووااړهه په

ددهه کومه ددِِ پروواا يې معشوقه ته
ددهه شومه چاررېې چه دديي عاشق دد ززاارر
وورريتېږيي ااوورر په دديي کبابب تا بې
ددهه معلومه ااوورر دد( هجر دد ددِِ چارر

گوررهه Cئ کوگل گوررهه مه ته خوشحاله
ااووررهه دد( لمبو بلو دد( دد(يي ډکک

١۱..Qۇۇ، دد( قلبې تېش ته هم وواائ dپاله يو رراازز ټوپ

٥٤٦



يې Qهات مست که Cئ مزرريي شين که
ژژغوررهه نه لمبو بلو له ځانن خپل

ددووااړهه دداا سړيي دد( پوشاکک خوررااکک
غوااړهه ته ځانن خپل Qگوښ Cئ Qخوښ
باغونه ښه ښه ځايونه ښه ښه
ووااړهه دديي dشري Qووش چه دداا په

شه ډېر ددِِ عمر يم مجنونن Qقاض
شه تېر عقل تر گوررهه ته عشق وو
شرع(ه په عشق دد( ددهه Qليل دد( خوله
شه گنډهير ززهر گيو موززيي په

غوااړهه ددوولت ډير مه غوااړهه سلطنت مه
غوااړهه عفت عصمت وواايه ته Qښځ
غوااړهه عباددتت دد( خداايه له توفيق
غوااړهه صحت ځانن دد( کړهه شويي دد( خدمت

څيزهه څو يو دداا دديي خداايي دد( عطا
عزيزهه څه نورر نشته به دداا تر
ددئئ خصالل ښه يو ددئئ جمالل ښه يو
نيزهه س(ر(هه وورر ددهه قوتت دد( چارر

٥٤٧۷



لرهه تا ددئئ بهتر ووکړېې ما په جودد که
لرهه ما ددئئ بهتر نکړېې ما په جودد که
کړېې بارر ما په منت به کړهه په جودد دد(
لرهه دداانا دديي ښه وويي نه چه منت

کُُنډهه هوښياررهه ددهه ښه ته ما jوو
ټنډهه عقله کم Qجن Qپېغل تر
کا عقل په ررووززگارر وو ززيست به هغه
هنډهه پخپله کا ررووززگارر به دداا

کړهه خواانن تالووتت ووااړهه Cئ خانانن
کړهه دداانشمنداانن Cئ هندوواانن هند دد
نشته هيڅ عمل دد(ئئ ااووررنگ دد( ووخت
کړهه گراانن عالم په Cئ کتابونه خو

م�ړهه ساتل Qهس کېږېې بخيل چه
م�ړهه تل Qهس دداا مسرفېږېې چه
م�ړهه پچا منت خوررهه چا هر په خواانن خپل
م�ړهه کتل Qخال ته خواانن وو بل دد(

م�ړهه کتل Qخال ته خواانن وو چا دد(
م�ړهه بل په منت خوررېې خواانن ددِِ تل که
م�ړهه وويل Qهس Qځ باوورر پرېې چه
م�ړهه ساتل Qهس Qش بل دد( مالل چه

٥٤٨۸



ووااړهه ووگړيي شو ښ�اررهه ررااته
غاړهه يوهه په Cووووين نه به ددووهه
آآددمزااددهه له Cموم نه به ووفا
ووياړهه مه بانديي ووjززېږِِيي چه تا له

لرهه مال ددررووغغ لََرهه ملوکک غضب
لََرهه نسا فحش لََرهه Qغن بخل
ددِِيي بد گوررهه هر توکه څلورر دداا
لََرهه ما کښ ززړهه په Qررااغ چه فکر

څيزهه ددووهه دديي ښه کښ ووجودد ددررست په
عزيزهه ځما ژژبه بيا ززړهه ي(و
لرهه خصلت خويي ښه لََرهه همت ښه ززړهه
نيزهه ررښتينۍ فصيحه ژژبه

ووااړهه يارراانن دداا شولل ووفا بې ااووسس
ووااړهه فرززنداانن Qځ نه رراايي په پالرر دد(
ددِِيي ددستورر پداا دديي بد که dني که
ووااړهه ااقربانن نکا خپلويي س(ر(هه

ځيرهه په حالل خپل وواايم به ددررته
خبيرهه حالل په ۇۇ آآززااددهه دد(
ووهه پ�ارر څه که Qم ږېرهه توررهه په
ږېرهه سپينه په وونيوهه Qم تېر په

٥٤٩۹



شه کم ااووسس خزاانن Qررااغ بهارر دد( ووخت
شه بم وو ززېر دد( ززېرمه په مطربب
لََرهه ښيښو ررااغله خمه له شراابب
شه خم ډکک خوشحاله ررااووړهه Cکاس کوززېې

ژژووهه ددنيا بې دد(هه ناڅيزهه ددنيا
ووهه نه به نادداانن دد( وويي څيز که ددنيا
ددِِيي ډېر ااهل نا Cموم نه به ااهل
يوهه به جداا گرززهه خلقو له

بيايه خوااست بدوو دد( ددله له ځما
بيايه ززغاست په Cئ ته کارروونو ښو وو
ځم الرروو کږوو په يم جهولل ظلومم
بيايه ررااست ررااهه په Qم ته االله

هونبرهه هوشش علم وو عقل دد( Qالف
هونبرهه خرووشش وو جوشش دد(پاررهه کامم دد(
هونبرهه گوشش ته چا هر لورريي په سودد دد(
هونبرهه جوشش خاطر دد( دد(پاررهه ززيانن دد(

ووررووررهه دديي خانانن دديي باددشاهيانن چه
ااووررهه ب(لََه بې گڼه مه Cئ څه نورر
يې Qهات تورر که يې مزرريي سورر که
ژژغوررهه نه ااووررهه ب(لََه له ځانن خپل

٥٥٠۰



رراايه له پالرر دد( ووووززيي که ززوويه
وواايه ته بخت کم دد(ئئ چا دد( ززوويه
م�ړهه Cئ ااندووهه Qش النديي که قتل تر
ستايه مه Cئ هم Qکښېن پاسس که فيل په

کښېږددهه غروونه په غاړيي په Cئ ررنځ
ررااپرېږددهه Cئ خداا دديي گوهر گوهر
خونه په پالرر دد( شه سعاددتمند
بلېږددهه تل ززوويه Qهس دداا مينديي

فجوررهه فسق دد( ځواانۍ� دد( چارر
توررهه ښه ل�ه ووالړهه السه له
ددئئ پيريي دد( چه ززهد دداا Qم ااووسس
منظوررهه هوررېې ووjيي چارر Cئ کش�ه

ددېوهه له چېريي Qکښېن که فرښته
رريوهه وو م�ر بې کا نه ززددهه ترېې به څه
Qنش نورر Cئ به خوند Qش گډ س(ر(هه چه
سېوهه له کښېږددېې Cمړغون که

ددهه عفيفه پاکه لريي Qگوئ ررااست که
ددهه شريفه ذذااتت په دد(هه خريدهه ززرر که
ووِِيي نه Cئ دداا که ددهه پير دد( لورر که
دد(هه خفيفه گندهه ددهه کثيفه بدهه

٥٥١۱



ميرهه وو شاهه له Cش Qمستغن چه
ځيرهه په ښه که Qوواائ بد ددررته که
ووِِيي نه وورربانديي ددِِ پروواا هيڅ که
ږيرهه Cوولل په ددِِ ررحمت يې مردد

رروويه خپله له ددِِئئ عزيز نې�انن
خوشخويه س(ر(هه بدوو له کړهه ښه
Qموم ااووبه ووjنه هر(هه کښ باغغ په
خوشبويه خوږهه ووِِيي ترخه ترووهه

کړهه نظر کښېنه غاړهه په رروودد دد(
کړهه باوورر دداا په يې نه که غافل
Qددررووم چه ااُُووبه Qرروواان ل�ه
ووررکړهه Qهس هم ته عمر خپل ررخصت

غاښونه په يا دد(ئئ ږېرهه په کارر که
جونه QگËگلرن شوېې پاتو نه ما له
يم خضر خوااجه دد(ئئ څه نورر په کارر که
مخونه گوررمم جونو دد( به ال

دد(هه م�يالل م�يالل ميو دد( Qمست
دد(هه جواالل جواالل ځواان�ۍ دد( بيا
کړېې س(ر(هه ددووااړهه مستۍ� دداا که
دد(هه مالل دد( مالل دد( ډېرهه Qځن وورر

٥٥٢۲



غوټه کابين دد( دد(هه سودداا عجب
بوټه ووبله Qش ښه ووِِيي ښه ١۱چه

بېشماررهه Cئ سودد ررااووړيي ښه چه فرززند
ترووټه شوهه سودداا ددyرروو دد( نه ٢۲که

س(ر(هه قناعت په Qش تواانگو چه څوکک
س(ر(هه رروواايت په نشته Cئ اافالسس
دد(ئئ محروومم حريص دد(ئئ شومم ډير حرصص
س(ر(هه آآيت حديث په ووکړېې که نظر

ددهه مشهوررهه ال نمرهه تر چارر دداا
ددهه توررهه چه مردد دد( گوررهه مه Cئ څه نورر
ددهه ښه ښځه دداا تورريي تر مردد دد(
ددهه مستوررهه پاکه پوښه ستر که

ووته ووکړهه دديي تحويل Q٣۳ساق

ته ته هغه ررااووااخله پاڅه
ووڅښه پياپي س(ر(هه تا به ما چه
ته ته هغه يم ززهه ززهه هغه

بوټه يعنQ ناررااضQ ااوو خفقانن..١۱

٢۲..Qفضوله ااوو نقصان Qيعن

ددېې کلمC ته محشQ لي�لQ دديي يعنQ برجج ددلو ته دد( لمر تحويل دديي..٣۳

٥٥٣۳



څيزهه څو غوااړهه ياررهه خپله له
تميزهه له ززړهه ووِِيي نه Cئ ددِِ تش
وويي ددين په ددِِ ټينگ شرععََ په ددِِ ټينگ
عزيزهه ووررته ووِِيي نه ددِِ ددنيا

نموندهه بيا آآشنا Qم کښ جهانن ددررست په
نموندهه بيا ما چه غوااړيي څه Cئ به څوکک
کښ Qآآشنائ په شو تېر Qم عمر
نموندهه بيا ووفا دد( بويي Qم چا له

ددهه ذذکر په چه وواايه مه دداا مردديي
ددهه ززرر مالل په يا ددهه ددنيا په يا
نکړېې پروواا سر دد( لرېې ننگ شرمم که
ددهه څر په ددِِ که ددهه دداا هم مردديي

ددهه ززرر سرهه ل�ه گوررېې که Qځواان
ددهه هنر ووااړهه پايه تر سر تر
نلرېې عيبونه يې ښه څو هر که
ددهه سر عيبونو ددووااړوو پيريي

پلوررهه مه Cئ ااررززاانن دد(يي يوسف شرمم
گوررهه مه ته ووړوو ددهه پ�ارر غټه
ښورريي بادد نرِِيي په وونه نرۍ(
ښوررهه مه بادد لږ په يې وونه لويه که

٥٥٤



گڼه ررهبر سړيي دد( فعلونه خپل خپل
گڼه هر يو قابل کښ پوهه پخپله
Cموم بيا نه خير غوااړېې خير چه
گڼه شر Cئ بخرهه ووِِيي شرطلب چه

دد(هه نوبهارر ي(و څو هر که Qځواان
دد(هه پ�ارر څه بيا کا تله Qددررووم چه
Cش گل گالبو دد( ووسېځه کښ ااوورر په
ددهه چارر په چارر دداا Qش پاتو ددِِ بويي چه

ځموږهه عبث فکر دداا گوررهه
ځموږهه نفس Qځ� بادد په Qهس
تېرېږِِيي لعب په لهو په عمر
ځموږهه هوسس يyو هوسس دد( موږ

کړهه ززددهه نه ما له هونبرهه دداا Qصوف
کړهه هغه ووااړهه پوهېږېې چه نورر
ددِِيي Qنوشل Cپيال Qمست مستانو
کړهه مه پرېې غرضض Qوواائ� چه څه هر

ددهه ددااررهه مهر چه ددهه ښه هونبرهه جن
ددهه قرااررهه ناسته کښ کورر په پالرر دد(
شه خپورر Cئ ددفتر Qوواال جن دد( چه
ددهه خدمتگاررهه بيا کا صاحبي که

٥٥٥



بويه بد گندهه دد(هه مرددااررهه ددنيا
سويه ه(رهه له ټلېږيي پرېې چه
دديي دد(دداانن گرکانن ددِِيي س�انن ووااړهه
خويه له نفس دد( کا غوغا بانديي

ددووااړهه دداا صلۈةة طيبه لقمه
ووياړهه کړهه ښادديي وويي ځايي په ستا که
Qش� خلل کښ دداا په ددِِ که
ژژااړهه بخته کم دد(يي کورر په ددِِ غم

مشه پداا سپين که ددئئ تورر که سړ(يي
مشه خطا عقل کښ کارر په مردد دد(
توررهه پ�ښ ززړهه دد(ئئ غالفف يو تن
شه نما غالفف دد(ئئ توررهه په مداارر

ليدهه دديداارر حق دد( عاشقانو چه
ليدهه پداارر منصورر وونه په QÒموس
کښ بايزيد په ووکړهه Cئ جلوهه
ليدهه عطارر م£ په تورريي تېرېې دد(

ددووررهه ددِِ بال غوااړېې سردداارريي که
توررهه بيا جودد بيا ررااووړهه همت عقل
ددهه گراانه خََتََنه ووjته آآسمانن ل�ه
منظوررهه گراانه دد(هه ال سردداارريي

٥٥٦



ررموززهه ددېې له Cش خبر ته که
يوززهه گرگه له Qش لنگه چه سپيه
Qش پيداا نابودد ووااړهه يې نتاجج
کوززهه مرتبه ووِِيي صفت Qووحش

څيزهه ددووااړهه دداا عقل بل بخت ي(و
عزيزهه ځما بطنه له مورر دد(
ددِِئئ مريي دد( که ددئئ څښتن دد( که
کنيزهه Cئ که لََريي ميرمن Cئ که

ددهه کاله څلوېښت تر عمر دد( خوبي
ددهه ماله ماال کښ ځواانۍ په چه
ووکاږهه ش�ر لرېې ددررست که حرااسس
ددهه ځاله عمر دد( وودداانه ددِِ څو

کړهه ليريي فاسديي Qووين ووااړهه يا
فصد دد ليريي ززړهه دد( کړهه١۱يا خبريي

پرېږددهه Qددرربل سرېې کورر دد يا
کړهه سËريي کوررهه له ليريي ووااړهه يا

دد(هه ښه Qي�انگ سړيو ښو له
دد(هه ښه Qبي�انگ خلقه بدهه له

فسق خبريي. .١۱

٥٥٧۷



Cموم نه Qخالص چه کښ هوښيارريي په
دد(هه ښه Qددېواانگ کړهه ددېواانه ځانن

دد(هه Qعنايت بخرهه عقل دد(
ددهه Qهداايت ميثاقه الله
ووِِيي نه عقل( کم هيچيريي به قابل
دد(هه Qآآيت دداا خبرهه ځما

توررهه Cووکښل ځواان�ۍ دد( عشق
فجوررهه تر هم فسق تر Cئ ځارر
دديي ددوورر په پيرۍ دد( Qنيول Qم چه
ضرووررهه له ددئئ ززهد دداا کم ااووسس

شته پما ززړهه دد( مهر څه ددِِ نه
شته ررښتيا ددررووغغ ژژبي دد( ددِِ نه
يم Qلېون که يم مست که يم هېښ
شته پتا ياررۍ دد( طم§( Qم ال چه

مرغلرهه دد(هه خبرهه خپله
خبرهه خپله وواايه مه فکرهه بې
گڼې نې�خوااهه Qم که لََرهه يادد په Qم پند
نغرهه خبرهه تواانېږېې چه څو

٥٥٨۸



ددهه هوښيارريي يا ددئئ خداايي دد( ترسس يا
ددهه کام�ارريي چه لََرهه ددنيا وو ددين
ددئئ سالمم Qم پرېې لريي دداا چه هغه
ددهه ررستگارريي Cئ کونه ددووااړهه په

لََرهه جاوويد س(ر(هه نې�انو مهر
لرهه سفيد س(ر(هه دديو له ززړهه تل
دد(يي بدوو دد( اليق څو هر که بداانن
لرهه نوميد محروومم Cئ يل�خت چه نه

شه خانن اايمل دد( خونه په پورريي
شه خانانن خانن دد Qخون دد( سولل په
ووهم ناررېې دداايم مړ نه وو که ااوورر دداا
شه اافغانن ددررست په پورريي وواارر وواارر په

پايه تر سر يم کښ نعمت په غرقق
خداايه خپله له لرمم نعمت دداا ززهه
کړمم ځايي په څو په Cئ به سپاسس ش�ر
ځايه له ضعيف يم شويي پيداا چه

ووررووڼه ززوويه خپل کړېې نه تجربه څو
موڼه مه پ�ارر دديو دد( هونبرهه
کا څرگند ځانن چه ددئئ هغه ززوويه
لوڼه ززوويه له ددئئ بهتر گڼه

٥٥٩۹



ژژبه په يوهه لريي ززړهه په سل چه
تب(ه لويه په پرېوززيي ددِِ هغه
لريي ي�رنگ س(ر(هه ژژبه ااوو ززړهه چه
معاينََه له Qش خالصص به هغه

ددهه بېديا بېديي ددهه دداا خو دداا که
ددهه ځما کله دد(هه ځما دداا چه
ددهه بقا بله ددهه فنا دداا که
ددهه سودداا عجب ددهه غوغا عجب

مخه له ځما ددهه نولل دد( چه ااېې
ررخه بدهه په ررقيبانو دد(
م�ړهه Cئ پروواا ااووسه مردد کښ عشق په
سخه په چا jوو کړمم نه ددِِ به ززهه

ووااهه ووااهه ددلبريي کړ ددررووغغ Qم ززړهه
آآهه آآهه کښ غېږ په کړېې رراا Cئ ژژرر که
ددئئ بهارر تاززهه شو گلونو دد ووخت
گاهه گاهه هم باددهه گوررهه تل تل م£ ښه

ززددهه غلغل Qخال ززغنو ااوو ززااغغ
ززددهه بلبل شيداا قدرر گلو دد(
ميو دد( Qمست لريي نه چه هغه
ززددهه مل وو گل په کله Qم هغو

٥٦٠۰



وومرهه ددِِ بدخوااهه ژژووهه ددِِ ددووستانن
عمرهه برله ته ووخوررمم تا برله ززهه
کړېې ااغيارروو په ته مهر هونبرهه چه
عمرهه Qهس له Qپائ ددِِ به يارر

شوهه ښ�اررهه چه دد(هه دداا که ددنيا
شوهه ااووااررهه ال ووخته دد( چه ښه
ووررووڼه خپل خوااږهه ۇۇ ززوويي خپل خوااږهه
شوهه پاررهه سينه نه دديو له ځما

لورريه له ددهه دد( ددئئ شويي چه هغه
ستورريه بخته له کېږِِيي به هغه
ددئئ ددښمنانن که ددئئ ددووستانن ددِِ که
تورريه له ااززلل دد( ددئئ نه Qووتل

م�ړهه خداايي پيداا کښ Qکل په ااحمق
کړهه ززددهه Qش پيداا کښ کورر په ددِِ که
ووشړهه مل�ونو ليريي په Cئ ال
کړهه س(ر(هه خاوورروو تورروو له Cئ يا

ررااشه خوشحاله يې پوهه څو هر که
شه QÒموس Cپس کړهه پيداا خضر
لريي پيشواا ښه چه ددئئ هغه دد س£
شه پداا خبر وويي نه ددِِ به غم

٥٦١۱



ددهه ززېبا م£ په څو هر که ښځه
ددهه دداا Cپسندل کښ هنر هر په
گوررهه Cئ باطن گوررهه مه Cئ ظاهر
ددهه پاررسا دداا که ستايه Cئ هاله

شه مايوسس Qځن ووالړهه Cئ Qځواان
شه ټپوسس خوشحالل ته عالم دديي بازز
ته ماتت وو نيژددېې ددئئ cشطرن دد شاهه
شه منحوسس فيل ي(و پاتو ااووسس ووررته

کړهه ددووستانو په تل ني�و دد( گمانن
کړهه ددښمنانو په بدوو دد( گمانن
مشه قرين س(ر(هه جاهالنو دد(
کړهه عاقالنو له ي�لخته صحبت

کړهه خنزير خونن بانديي ځانن په ددررووغغ
کړهه ځير رروواايت کېږيي دداارروو که
کړهه تدبير Qهس Qوواائ� چه طبيب
کړهه خمير س(ر(هه ووينو دد( دداارروو

ددهه سراابي دداا ددهه نه Cئ يارريي
ددهه خراابي هم ددهه Qوودداان که
وويي نه به هوقيارر کا ښه پرېې ززړهه چه
ددهه شتابي په Cئ Qنيست Qهست

٥٦٢۲



مشه ددست تر چا دد( لََرهه ددست خپل تر بل
مشه پرست شهوتت ااووسه پرست شرمم
پريږددېې خراابب ددنيا دد( ددين دد( کارر چه
مشه مست ميو دد( بېخوددهه Qهس

مينه په عشق دد( لريي ژژوونديي ززړهه چه
مرينه نه گڼه ووjمرِِيي که هغه
دد(ئئ مړ که مجنونن دد(ئئ مړ که فرهادد
ووينه جهانن په کله هر Cئ به نومم

خبرهه ززړهه دد( ووکړېې ته چا که
نغرهه Cووئ چه ووکړهه پرېې تاکيد
م�ړهه پرېې گمانن دد(ئئ ززوويي خپل ددِِ که
ظاهرهه ته چا نکا Cئ به چه

کړهه Qپوش پرددهه غوااړېې ددنيا ددين که
کړهه Qخاموش خو Qپاڅ Cخول له Cفتن
يې پوشش پرددهه نه يې خاموشش نه که
کړهه Qنوش باددهه پرېوززهه بيخوددهه

لرهه خوله په هغه دديي ززړهه په ددِِ چه
لرهه ززړهه په هغه ووِِيي خوله په ددِِ چه
م(ريۍ� ل�ه توکه ددووااړهه دداا
لرهه ته Qپېل Cئ تارر يوهه په

٥٦٣۳



دد(هه ژژمنه ووصل دد( ددِِ لمبه بله
ددهه ددننه ززررهه دد( عين Qم بله
ددااددyوونه نورر که دديي Cخول دد( دداا که
ددهه نمځنه کومه ززددهه نه کښليو چه

دد(هه سينه ددررنه نه تا له Qم څو
دد(هه کينه ډېرهه س(ر(هه ددېې Qم هونبرهه
Qووااخل السس په Cفتن ووگوررېې ووررته چه
دد(هه آآئينه ستا کړېې مسته Cئ ته چه

دد(هه وونه ووjالړهه Qغول په ددِِ که
ددهه پلََنه لويه څو ووياړهه پرېې هونبرهه
لريي سايه به يا لرِِيي مېوهه به يا
ددهه ستاينه باندِِيي وونه په جوړهه

ددهه الندِِيي دد( چه دداا نشوهه پاسه دد(
ددهه سپاندِِيي دد( دداا چه کېدهه نه به گل بل
غوااړهه ووفا ترېې مه غوااړهه حيا ترېې مه
ددهه ووړااندِِيي دد( ل�ه ددهه لنډۍ هغه

ووکړهه ووفا چا له Cووووىن چه جفا
ووکړهه ددعا ووررته ووکا ښ�نځل څوکک که
ررااووړهه آآددمم دد( خويي يې آآددمزاادد که
ووکړهه ژژړاا باندِِيي Cووينjوو چه غمجن

٥٦٤



کړهه ززددهه نن نه ما له يې نه که ځواانمردد
کړهه ززددهه نغن دد( خوړوولل جرمم دد( بخښل
ووالړهه ووالړهه چه ررااغله ررااغله چه
کړهه ززددهه غمجن دد( نه شاددمنو دد( خويي

کړهه قبولل پېغورر کړېې Qعاشق چه
کړهه قبولل شورر شر خلقو ووااړوو دد(
ته لمبو سروو وو ااچويي ددِِ څوکک که
کړهه قبولل ااوورر سورر دد(پاررهه يارر دد(

کړهه ددوورر ددله له ته غليم وو غم
کړهه سروورر ښادديي کړهه هوسس خاندهه
کښ ددل�يريي په ووِِيي ززيړ ددِِ م£ که
کړهه سورر څپېړوو ددووااړوو په Cئ ته

ووهه ررخت Qليل دد( Qليدل ډېروو
ووهه ووخت نادديدهه ۇۇ سوپپ پرېې شويه
ددررله خويي بد يارر ددهه لرمم مشفق يارر ززهه
ووهه بخت بد مجنونن يم بختورر ززهه

م�اررهه ددنيا سحرگرهه دداا
پالررهه موررهه له کا ووېزاارر ززوويه
پالررهه موررهه له کا ووېزاارر Cئ چه
ووېزااررهه Qځن Qش هم دداا Qهس

٥٦٥



ددهه ددررااززهه قد په سبرووjنه که
ددهه سرفرااززهه هم نه تا تر چه نه
سترگو له تا دد Qش حذرر ځما
ددهه باززهه له ووېرهه کوتريي دد( که

جاهه له Qمعن موندهه بيا Qم Qش څه
چاهه تر وويي بد Qش باله جاهه که
کا نه Qغلط هيڅوکک به جاهه په
گمرااهه له بې ااحمقه له بې

ووشه ډېر هم دديدنن ددهه دديدنن په که
ووشه ډېر هم خوررددنن دد(هه خوررددنن په که
ددئئ عمل دد( ووخت کړهه بس خوشحاله
ووشه ډېر هم گفتن ووشه ډېر هم لوستن

شوهه ززياته Qم ااندووهه ليدهه خوبب Qم سحر
شوهه ماته Qم پياله ووڅښل چه Qم Q)م
کړ جوالنن بامم په پاسه Qم سمند
شوهه غبرااته Cئ شا پرېوووتت بامه له

ددهه نيم�ړېې ددنيا ددهه گړ(يي نيم يو
ددهه نومړېې هيڅ په عاقالنو نو
ووررکړهه چا Cئ يا جوړهه jياوو Cئ چه
ددهه ووړېې ځانه له هغو خو ددنيا
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ژژااړهه بارر بارر په غافله ژژااړهه
ووااړهه پخپله شوېې بال ځانن دد(
دد(ئئ جهانن بل که دد(ئئ جهانن دداا که
ددووااړهه غفلت په ووالړلل څخه ددرر

شه بل په تم غم خاندېې قهقه ته
شه تل تل چه بل شه بل په تم غم
بويه کابو په ځله قاتله
شه غافل غرڅه پاڅه بانديي پرېې

ددهه وويرهه مرگه له ناحقه چا دد(
ددهه غوررهه گوررهه هر گوررېې که چارر دداا
کا ساززهه ااووږۍ( کا ماتت Qښjوو ززررگر
ددهه بهترهه ااووږۍ نه Qښjوو تر ال

ددهه Cتېريدوون چه دد(هه ښه څو هر که
ددهه Cپېرېدوون نه پچه په ددنيا
کړهه بد کړېې بد که کړهه ښه کړېې ښه که
ددهه Cهېريدوون نه هيځا دد( کرددهه

شوهه ډېرهه گوررهه هر خلقو دد( جفا
شوهه ووهېرهه ددِِله له چا هر دد( ووفا
ددئئ آآفت نورر که شو قيامت دد( ووخت
شوهه برسېرهه رراا چه دد(هه بال ي(وهه
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کوررهه تر نادداانن دد( Qنش وورر ددِِ ززرر
گوررهه ددئئ عزتت ددئئ ددوولت ززرر په
لريي نه Cئ قدرر کا خرڅ Cئ بد په
نس�وررهه ډااگگ په Qش ززرر Cئ کاسه

ددهه ښه ال پخپلو چا هر تر سخا
دد(هه ښه گويا ژژبه ووjيلو ښه په
ددهه ښه خنداا س(ر(هه ددلبروو ښو دد(
دد(هه ښه پداا ددنيا ته خټک خوشحالل

پڅول�ه سروو لريي نومم چه قد ١۱په

ااووږم�ه تمامم لريي نومم چه م£ ٢۲په

ياقوتو سروو دد( دد(هه حقه ددِِ خوله
ډکه گوهروو ددyرروو سپينو په

دد(هه دديارر هر په څرگندهه چارر دداا
ددهه دد(يارر دد(يارر ښې�ړهه بديي
ددئئ غير له Qخال Qم ددِِيارر ززړهه دد
ددهه دديارر دديارر ددلبرهه کښ په

دداا کمله عينا وولي�له شوهه. .١۱

يعنQ سپوږمC، ماهتابب. .٢۲
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ډېرهه١۱ززړهه کالو دد( ددهه بوډۍ
تېرهه مړوونو ززرروو سلو تر
ووخوړلل Cئ ماغزهه مړوونو ډېروو دد(
سېرهه ددهه نه پرېې Qڅښ Cئ به ال

هويه کاررگه دد( کړېې النديي که بازز تر
بويه ترېې کاررگه ووړيي نه رراا به بازز
کا آآغازز يارريي س(ر(هه مزرريي دد( که
مويه مزرريي دد( Qووااخل به خويي کومم

ووااخله هنر پالرر دد( يې پالرر دد( ززوويي که
ووااخله ززرر يا jوو dمل وو مالل Cئ چه نه
ۇۇ خټک خوشحالل دد( ززوويي که بهراامم
ووااخله خبر Qځن ۇۇ نه Cئ هنر

توررهه ززوويه دد( غوااړهه عفت لورر دد(
ددووررهه Cئ بال لريي دداا چه هغه
شه مېلمه Cئ مرگگ وويي نه Cئ دداا چه
بوررهه ددووااړوو په Qش� دد(ووخته ددِِ مورر

دد(پاررهه خداايي دد( ووjيي ساله Qس تل
دد(پاررهه خداايي دد( وويي الله وو گل

ددنيا بوډۍ ددهه..١۱

٥٦٩۹



ليديي تل تل جمالل جونو ښو ښو دد
دد(پاررهه خداايي دد وويي پياله السس په

رروويه خوشش غوااړهه خوشخويه ښځه
خوشخويه ددهه ښه رروويه بد کنه
Qش بويي به ررنگ تر ډېرهه Cئ مينه
بويه له گل دد( ددئئ خبر چه څوکک

کرووهه په ليريي شومم ووالړ قامه له
پوهه ووررووستنۍ دد(يي ااررمانن Qخال
کړمم ااررمانن Qپس چارروو تېروو په
ااندووهه ددېې له دد(ئئ سودد څه Qم ااووسس

شه مهر ميو دد( کړهه مهر بيا Qساق
Qتل دد( منځ شه١۱دد( مهر دد( مقامم

وويي خوښۍ� ډېر ډېر به کښ په
شه مهر dفل دد( سېرهه بر رراا بيا

ددهه ډېرهه که ددنيا ددوولتو نو دد(
ددهه هېرهه ددله له Cئ ووينا جودد دد(
نکا مالمت ااوو گرمم Cئ ددِِ څوکک
ددهه تېرهه تنديي تر Cئ بال يوهه

١۱..Qدد( ميزاانن دد برجج منځ ته لمر ررااغ Qيعن
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ررخه ډېرهه په ررقيبانو دد(
مخه له يارر دد( شومم جداا دداايم
کښ غم ډېر دداا په پايم چه يم شومم
سخه ددووهمه شوهه Qجداائ يو

کږووهه بخت دد( مشه پېښه ددرر
بږووهه تا په کا مزرريي Qخون
ووليدهه Qم ززررکه Cشړل بازز دد(
ووهه خوږهه بانديي خوررکو بادد دد(

سوددهه ززيانه له يم خبر Cئ ززهه
محموددهه عبطه دد(ئئ مذمومم حسد
نامردداانو دد( ددِِئئ چا دد( حسد
جوددهه له مردد دد( Qپاڅ رراا غبطه

ززوويه عزيزهه ووکړېې علم چه
بويه عمل په علم په فهم
ددهه ښه ددااررهه بارر وونه کم�يه
لويه باررهه بې وونه پلََنه نه

مشه تورر ته تا وو دد(ئئ سپين ددِِ يارر که
مشه پېغورر دد( هم ددئئ صفت دد( که
پوهېږيي دداا په ووااړهه به بد dني
مشه نورر ااووسس ددِِ خودد يې هغه ته که

٥٧۷١۱



ووکړهه توبه تاززهه Qم ررحم�ارر شيخ په
ووکړهه ښېوهه ررااته نگارريي Cهغ
شو ااندېښنو په گوررهه هر Qم ززړهه
ووکړهه ښه Qم توبه که ددهه بدهه Qم توبه

کړهه کبابب ددِِ خداايي کړمم کبابب ددِِ ززهه
کړهه حسابب خو څه يم نه خو غليم
شته جفا ددِِ نه شته ووفا ددِِ نه
کړهه خراابب ددِِ خداايي ددرروومه ناکس(

شه Qووړوون چا هر دد( غوااړېې سروورريي که
شه Qپړوون ل�ه کوjهه Qپوښ پرددهه
ددئئ کردداارر بد که ددئئ گفتارر بد که
شه Qکړوون آآووااررهه Qش Qخوااه عذرر چه

څيزهه ددررېې ددووهه دداا غوااړهه مه ترېې ووفا
عزيزهه ځما دديي ووفا بې چه
وويي ښه څو هر که ښځه بل آآسس ي(و
نيزهه س(ر(هه وورر توررهه ددرريمه

ووررووڼه ښه ددررېغه ززوويه ښه ددررېغه
چوڼه وو yددرر تر لعلو تر Cئ چارر
لريي قابل اليق توکه ددووااړهه چه
مونه موڼې که وواايه ته هغه

٥٧۷٢۲



ددهه ښه چاررحاشا دداا کښېږددهه ززاانو په سر
ددهه ښه تماشا دداا ررااغه باغه تر
Cددررووم کښ غم په Cموم ترېې کامم څو
ددهه ښه شا ته ددنيا ددهه دداا که ددنيا

مځ�ه ااصله بد کا ضائ§ تخم
غړکه بدهه کا خسا پۍ ښه
شارربي پۍ� يا کرکا چه هغه
ووررکه پوهه دداا نکا ددِِ هغه

ووااړهه ياررۍِِ Qمين ددنيا دد(
ووياړهه مه بانديي لرِِيي نه هيڅ بقا
جدااي�ۍ په ژژااړېې Cئ به چه
ووژژااړهه ووااړهه ددِِيي نه چه جداا

ووااړهه Qمنل دديي کښ قراانن په چه
غاړهه Cنيول ته مصباحح مش�اةة
کا Qفضول که کښ دداا په ددِِ نفس
ژژااړهه بدبخته کړېې خواارر شيطانن

ددهه ميشته ززررهه په Qم ززمانن هر چه
ددهه ددمه ززړهه دد( مهروويه هغه
کا نه رراا ددِِېې له صبر ددِِ خو خداايي
ددهه ښه څو هر که خبرهه صبر دد(

٥٧۷٣۳



آآسمانونه نه وويي Qمځ� دداا به نه
دديواالونه دداا ووااووړيي به ووااړهه
Qش پيداا جهانن يو بل به Qباق
جهانونه خپل نََلرِِيي لږ موال

ځونه پرېې موږ چه ددِِيي نه خاوورريي دداا
جونه Qگون گل ددِِيي Qززلم خيالل دد(
شو گډ به خاوورروو کومو له گوررهه
پېچونه مرگگ دد( ددِِيي ززمانن هر په

٥٧۷٤



ىى
ددئئ خصلت ددِِ بد لرېې ددوولت چه ااېې
ددئئ نصيحت ښه بايل6 به ددوولت
ش9 ووالړ ددااررهه بازز بدهه له چه بازز
ددئئ تجربت دداا نيس9 نه ئ6 به وو

ددئئ کسانو ښو Fدد ددFئئ خانانو Fدد آآسس
ددئئ مفلسانو Fدد ناددااررKوو Fدد نه
ددئئ گندهه ووږيي ددئئ ښه څارربه ماړهه
ددئئ کرگسانو دد چارريي دد ډنگر

ددئئ السس دد آآززاارر ددئئ خول6 دد آآززاارر
ددئئ ناسس چه هغه ددئئ خالصص ددووااړوو له
وويي دددد به هغه ووِِيي نه به سړيي
ددئئ االماسس توکه ددووااړهه دداا په چه

ش9 مفهومم تاوو په ته وو[ړااندهه ااوورر
ش9 معلومم څرگند ووررته سترگه وو
ووااخل9 ررنگ ته ااوورر وو[ پرېوززيي چه هغه
ش9 نومم ئ6 ااوورر چه ددFئئ خبر څوکک هر

کښېږددِِيي څرااغغ ووررځ په دديي هغه اابله
کښېږدديي ددااغغ صوررتت په ددررددهه بې چه يا

٥٦٩۹



کا عماررتونه شmو Fدد چه يا
کښېږدديي باغغ ک9 مزکه بدهه په چه يا

موم9 څوکک به کيميا ددئئ کيميا ااهل
موم9 څوکک به ووفا ددئئ ووفا ااهل
کښ جهانن پداا شته عنقا Fدد نومم
موم9 څوکک به عنقا ددئئ عنقا ااهل

ددئئ هيڅ هم ااددبب لريي نه چه ااصيل
ددئئ هيڅ هم نسب لريي نه چه جميل
لريي هنر حyمت ددئئ دداانشمند چه
ددئئ هيڅ هم منصب لريي باددشاهه Fدد که

ددئئ س| خوشحاله مyړهه هيڅ ااندووهه
ددئئ م| ته ددوولت ووالړهه ددِِ خوااررِِيي
ووهه سپي خوړوون9 ووته تا چه هغه
ددئئ چ| ملyونو ليريي ليريي په

ددئئ بيم تر بهتر گوررېې که ااميد
ددئئ غليم ددِِ که نيسه مه پرېې عطا
وويي مداارراا په سFرFهه ااعداا له چه
ددئئ حyيم دد کارر ددئئ چا Fدد کارر دداا

٥٧۷٠۰



يې ااووووړهه کړهه په مثل بې چه ااېې
يې کړهه په خداايي Fدد ررووغه ررنگه گل
يې ووړهه په ززړهه Fدد وول9 هس9 دداا
يې ززررهه پخپل خو يې نه هيچا په

ش9 قند چه گن9 کا قبولل آآتش
ش9 خوند Fدد صفت ئ6 دديارر هر په
دديي بايدهه وورروورر Fدد ززوويه Fدد ااددبب
ش9 څرگند صيقل په تورريي Fدد جوهر

لريي ررفعت لوئ9 هونبرهه چه ااسمانن
لريي ووسعت وويي ستر هونبرهه چه مزکه
کا فنا سFرFهه ووااړهه خداايي به دداا
لريي ساعت عظيم دديي عظيم لويي چه

ددئئ کښ ننگ9 بې په گوررېې که آآفت
ددئئ کښ وولتنگ9 په ددهر Fدد نکبت
ليدهه نه وو فايدهه ررنگو ددۇۇ له ما
ددئئ کښ يyرنگ9 په خو سودد ددFيي سودد که

گوررېې ااحمق که ووښيFم ددرر ااحمق
تورريي سترگو په دديي ړااندهه ااحمق
وواائ9 تورر ووته سپين وواائ9 سپين ووته تورر
نورريي خبريي آآوورريي غوږوونو په

٥٧۷١۱



يې سازز ته گزاارر کښ ررFوو په چه ااېې
يې آآوواازز په غوږ 9yل ددِِ سترگ9
ددررغ9 ددرربانديي ددئئ غرڅه غارريي
يې اانداازز تير که ووله ئ6 تخرگگ په

االماس9 غمزهه په چشمانو Fدد ااېې
ستاس9 عاشق له ددئئ هنر څه دداا
وووواايه ررااته پايه تر سر تر
ووباس6 م9 ال يم يستل9ََ ددِِ ترېې

آآىى بازز فضول9 اازز فضولل نفس ااىى
منماىى گندمم فرووشش جو مرددمم چونن
هيهاتت خيزدد چه هيچ اازز وو هيچ9
مخاىى ژژااژژ ززمانن هر وو مmوىى بيهوددهه

ززېږيي مرددمم کله ښځو دديو له ااووسس
ززېږيي لړمم وو مارر ووااړهه ځن9 وورر
لريي ځايي سFرFهه وورر نکړېې که ددخولل
ززېږيي کم Fعقل په ووااړهه ځن9 چه

ددFئئ نومم ددِِ عليم وو حyيم چه ااېې
ددFئئ معلومم ددِِ کارر آآخل6 ووررکړېې
کړ تريخ وورربانديي ددِِ ژژووندوونن شيرين
ددئئ کومم ددِِ حyمت ووژژن6 نه چه خوشحالل

٥٧۷٢۲



لريي ددوولت ددنيا څو هر که ااحمق
لريي حماقت چه کا بايي به ددوولت
کان�ديي ددِِ شyر ووِِيي نادداارر ډېر که
لريي حyمت علم ووِِيي ښه ئ6 خويي که

لريي ووفا حيا شرمم به ااصيل
لريي دداا چه هغه ووگڼه ئ6 ااصيل
وويي نه ئ6 دداا چه ووِِيي شاهزااددهه که
لريي بال يوهه گڼه مه ئ6 ااصيل

ددئئ ښه غروونو تر ززرروو سروو Fدد اايمانن
ددئئ نه هيڅ ووته منافقانو
ززددهه قدرر ئ6 هغو پېژن9 چه ددKرر اللل
ددئئ ززددهه ترېې ئ6 سوړ لريي نه ئ6 شناخت چه

ستايې ته ما وو پرۍِِ چه ااېې
وووواايې به بيا ووووين6 م9 يارر که
شو بلبل بانديي ووليدهه چه چا هر
ئ9 ددلربا دد ددئئ گل که دديي م|

کښ9 تورر په سپين په ووِِيي نه چه ااددبب
کښ9 کورر هغه په وويي نه به عزتت
Fخلق هغه له ددررووم9 به ددوولت
کښ9 شورر وو شر په وويي تل سFرFهه چه

٥٧۷٣۳



ستورريي ئ6 ااووهه آآسمانه ااووهه
ښورريي پyښ چه ددِِيي برجونه ددوولس
کانديي ښاددۍ Fدد Fطم� ددِِ غمجن
گورريي ته سحر ددِِ څښتن شپې Fدد

ش9 ساتل9 ووته آآسونه ااسپي
ش9 شړل9 سFرFهه خروونه ټټوۍ
کا خََتََنه بانديي خروونه يا ټټواانن
ش9 حاصل9 گل6 نابودديي ځن9

ددئئ جهل ته ما وو ااهل Fدد آآززاارر
ددئئ سهل ااهل تر کړمم ځارر که ځانن خپل
کښ ددنيا دداا په وو[ښََيم ددرر ددووږخخ
ددئئ ااهل نا سفله Fدد صحبت ددووږخخ

ددئئ نومم ددِِ ررحيم ااوو ررحمانن چه ااېې
ددئئ معلومم Fدد کارر يې باددشاهه عظيم
کړېې محتاجج دداانا کړېې تاجج په نادداانن
ددئئ کومم Fدد حyمت کړهه خبر پرېې ما

پريښ9 نديي ززړوونه ررووغغ آآسمانن
يښ9 چاپونه چا هر په ددِِيي ددFهه
ووين6 سترگو په ستورريي دداا ئ6 څو
کښ9ُُ کښ9ُُ ددِِيي ددااغونه ووااړهه

٥٧۷٤



ددئئ مصلحت په چارريي Fدد بنيادد
ددئئ همت ښه په مردداانو Fدد بيا
توکه ددووااړهه دداا ش¡9 يو سFرFهه چه
ددئئ حرمت عزتت ددFيي ددوولت ووااړهه

ياړيي بدوو په ددِِ چه ددFيي کومم ددِِ بدخوااهه
غوااړيي بهبودد ددِِ چه ددFيي کومم ددِِ نيyخوااهه
کړېې حاصل فرښتو Fدد خويي څو هر که
ژژااړيي تا له به څوکک ژژااړېې ته به چا له

ددئئ مخمل لyه خوبۍ په باغغ
ددئئ مخمل څه يو گوررهه سFرFهه رراا
ووااخله رراا مينا پاڅه رراا ساق9
ددئئ حمل ددئئ گل ووررېږيي پرخه

کښ9 کل ااوو جز په ووکړېې که باوورر
کښ9 توکل په ووِِيي تل به مردداانن
صوتونه نغمه غاړيي ډېريي دداا
کښ9 بلبل په ددِِيي کښ بازز په نشته

کښ9 شناسس حق په ووِِيي نه به بله
کښ9 سپاسس په تل وويي حمد په به تل
ووززيي جارر هوررېې باس9 جارر ئ6 چه
کښ9 السس په خداايي Fدد ددِِيي تسخير ززړوونه

٥٧۷٥



وويي شراابب وو نقل وويي سروودد وويي باغغ
وويي ااحبابب ښه ښه ددلبريي ښ6 ښ6
کښ منځ په کتابب خاصو Fدد مجلس
وويي شبابب Fدد ووخت تورروو Fدد نقل

ددئئ گالبب دد گل ددئئ نه ئ6 باررخو
ددئئ مشyنابب Fدد طعن ئ6 ززلف9
گوررېې ئ6 شونډيي ددووااړهه که ررااشه
ددئئ شراابب هغه مستېږيي پرېې چه

موم9 تل ااووبه بن9 ال تل بته
ددررووم9 تنه له وول9 ئ6 بويي بد
تنه له ددررووم9 ځyه ئ6 بويي بد
کوم9 تر ددېې Fدد ځ¡9 بال هرهه

يې ته هم بال وواايې بال بال
يې نه بال که کړهه يادد هم ښه خپل
ااووسپن9 Fدد توررهه ژژبي Fدد توررهه
يې نه ال خبر کا غوڅو[لل څه

وويي ځايه له سړيي Fدد ددوولت وو بخت
وويي همايه له نه هنرهه له نه
ررااش9 هاله همايي ررااش9 هاله هنر
وويي خداايه له چا په حyم بانديي چه

٥٧۷٦



ووووياړيي طاؤؤسس Fدد دديدنن په بازز
وونغاړيي سFرFهه څه هر ئ6 پښ6 سر
کا تالښ څوکک هر پس9 ښyارر خپل پخپل
غوااړيي بزېې غواا ش9 ززووړ که مزرريي

وو[يي كتابب وو كن¨ گلونو Fدد باغغ
وو[يي شراابب وو نقل وو سروودد وو رروودد
وو[يي ااحبابب ښه ښه محبوبي ښ6 ښ6
وو[يي شبابب Fدد ووخت عمر Fدد خوبي

ښنديي ززرر ځواانانو په چه دديي ښه باددشاهانن
ښنديي سر ووررته چه کا ښه پرېې ځواانانن
دديي گراانن ډېر توگه ددووااړهه دداا سر ززرر
ښنديي هر يFو ئ6 نه ووښنديي ئ6 يو يو

ددِِيي يyسانن کله ااسپو Fدد بيهاڼ
ددِِيي ااسانن ځن9 ددِِيي ټټواانن ځن9
دديي ررووززگارر ززيست Fدد ددِِيي بارر Fدد ځن9
ددِِيي برگستواانن Fدد تورريي Fدد ځن9

٥٧۷٧۷



ووِِيي تن په ررووغغ چه کا خوبب غمه بې
ووِِيي غمجن څوکک چه کا څو په به خوبب
گورريي نه ته حلواا شyروو Fدد موړ

کاززمن ررووټي سپورريي ددِِ ووِِيي١۱ووږيي

دديي بهاددرراانن ووالړهه باززوونه
دديي دداارراانن بازز بد نيس9 ش9 بد چه
ش9 پيداا چم خم کښ آآسونو په چه
دديي شهسواارراانن چه کا سازز آآسونه

ددئئ بلبل Fدد گل ددئئ گل Fدد بلبل
ددئئ گل چه هوررېې غوااړهه هوررېې بلبل
ش9 نه هيچا Fدد پټه په مينه
ددئئ چغل ځانن په مښyو Fدد بويي خپل

ااووس6 غټ ووررته ته ااووسه خواارر ددِِ خوااهه بد
ااووس6 پټ کښ په ته ززغرهه ددِِ نيت خپل
دديي غمونه چه څو دديي ښاددۍ چه څو
ااووس6 څټ په م| په ته توکو ددووااړوو وو

کاززمن ته محش9 مشتاقق ترجمه کښل6 ددهه..١۱

٥٧۷٨۸



ش9 پساله ززرر په ناحقه م| بد
ش9 هاله ددِِ پسولل موم9 بيا چه م| ښه
دديي پاڼي سپين9 سر لريي ررنگ څو هر که
ش9 باله نرگس چېريي به شندََيي

ش9 گنهmارر چه ووااخل9 السس به بديي
ش9 ډاارر Fدد هغه ش9 گنهmارر چه
ش9 خواارر شامته خپله له څوکک چه
ش9 ووېزاارر ځن9 ووااړهه پردديي خپل

يې ستارر ته که ښائ9 تا په بزررگ9
يې بزررگواارر کله يې نه که ستارر
ش9 نه پوررهه محتاجج Fدد حاجت پرېې چه
يې مالداارر کله ددئئ ډېر ددِِ مالل که

نش9 ليښ خروونو په ااووښانو Fدد بارر
نش9 څيښ صوفيانو په مستانو Fدد جامم
ددئئ نه خبر ااووددهه حاله له وويښ Fدد
نش9 وويښ نه خوبه خپله له چه څو

نش9 آآووااررهه چه خپلو له بديي
نش9 ښyاررهه چا په خپلو Fدد خپلويي
ددئئ سړىى هغه خو ښه دديي ښه که
نش9 پاررهه گرېواانن کښ پخپلو يې چه

٥٧۷٩۹



پرېږدديي نه پښتانه مغلو Fدد بخت
کښېږدديي ززړهه توررهه په ووکا ااتفاقق چه
دديي نه پښتانه هونبرهه څه که گڼه
رريږدديي ززړهه مغلو Fدد کا يادد په ئ6 چه

لريي ززېب سترگو Fدد څو هر که باڼه
لريي آآسېب بال ش9 کاږهه وورر چه
سترگو Fدد ددئئ نورر ددئئ ښه که ززوويه
لريي جېب Fدد مارراانن ش9 بد که ززوويه

ددئئ څرگند مددد بخته له م9 بيا
ددئئ خوررسند م9 ززړهه کړمم خوښ9 کړمم خوبب
غمه له ددهه Fدد ۇۇ نه م9 خوبب چه
ددئئ مړووند هغه النديي م9 سر تر

ځ9 ووآآزز کبر Fدد نطقه له ددِِ بويي
ځ9 پيازز Fدد بويي چه نه خول6 Fدد لyه
کړېې نورر فکروونه ددررېې ۇۇ نمانځه په
ځ9 ناسازز گندهه هس9 ددِِ عمر

٥٨۸٠۰



ددئئ١۱عابد پيوند بې هم ددFئئ بندََ بې
ددئئ شخوند له پيداا نشته ئ6 پالرر مورر
گوررېې ئ6 خويي که ش9 ليدهه سړيي
ددئئ سند بې هس9 ددووِِيي دد چه لyه

مستۍ¡ خال9 ددئئ نه هيڅ پyارر
هستۍ¡ غم Fدد لرېې ززړهه په ال څو
ووباززهه کښ مست9 په تمامه هست9
پرسۍ¡ م9 کړهه ززددهه نه ما له

ددئئ کل9 ننگه بې ددِِيي نه خبر ننگ په
ددئئ پل9 عقله له نشته ئ6 ووفا
ووخته پنځه په کا ااووددسس نمونځ که
ددئئ ناوول9 م| هم صلوةة بې هم

مش6 سازز ته غم وو نورروو Fدد غم په
مش6 آآوواازز پخپل ته عالم وو سپ°
ش9 بندهه بل Fدد Fطم� په سړىى
مش6 آآزز په آآخته کړمم دداا به ددعا

بهراامم..١۱

٥٨۸١۱



يې نسرينه م| په يې ررنگينه ررنگ په
يې سيمينه تن په يې شيرينه لب به
پايه تر سر تر يې گلزاارر ددررسته
يې سنگينه ززړهه په ددFيي دداا ددِِ عيب

دديي مښل9 ځايونه ډېر لږ م9 ځانن په
دديي کتل9 کښل9 کښل9 م9 چوڼ چوڼ
دديي ښاغل9 نا چه ښايسته تر ستا
دديي کښل9 کشميريي کښل9 خل| Fدد

ووياړيي ډېر کارر په ززوويه خپل Fدد پالرر
غوااړيي بهتريي ئ6 چارر هرهه په
من9 نه نصيحت ش¡9 بد ئ6 خويي په
ژژااړيي ااووښيو په خويه له ددهه Fدد

وولول9 ئ6 خواانا ووکښ کاغذ په
لول9 څه څوکک هغه ووِِيي نه کښل9 چه
کښ ددنيا دداا په شته مردداانن هس9
لول9 ززړهه Fدد تخت6 ووچول9 Fدد تخت6

وونغوېږيي ئ6 څوکک که دديي سوددمند ددFيي پند
ووززېږيي چه تا له ددFيي فسادد Fدد ووخت
بويه ترېې حذرر بوله مه ئ6 ززوويي
ووغړېږيي رراايه له حyمه له ددِِ چه

٥٨۸٢۲



کېږيي بند ذذبابب غټي Fدد تارر په
کېږيي بند عقابب دداالومه په نه
ددئئ خسړيو دد بند ته عاشق وو پند
کېږيي بند سيالبب کله به دداا په

ش9 گونه گونه کښ ااوورر په پونډهه
ش9 چونه يا گ³ کښ ااوورر په کاڼي
نش9 نورر ناکس Fدد هيچېريي به عاددتت
ش9 ددرروونه په پورريي ئ6 ااوورر که

يې مجنونن څو په پس9 مقصودد خپل په
يې مفتونن څه يو پس9 مطلب خپل په
ش6 کاميابب کامم په چه ش6 خوشحالل څو په
يې مخزوونن ددمم هر نموندََلل په کامم Fدد

دديي ااووبه لyه ميتاځ9 ررنگ په
نديي ااُُووبو Fدد کښ بويي په خوند په
کښ ااووبو په څوکک ووين9 م| چه لyه
دديي ليدهه م| Fدد کښ ددېې په هس9

ددئئ ښه اانصافف عدلل کښ خصلتونو په
ددئئ ښه صافف ززړهه سFرFهه بدوو له ښو له
کړهه ماتت غاښ هم ئ6 ته کا ماتت غاښ ددِِ څوکک چه

ددئئ ښه معافف ئ6 غاښ ش9 خوااهه عذرر که

٥٨۸٣۳



ززوووول9 يو هر دديي ډکک پوهه په
غووو[ل9 هيڅوکک وواائ¡9 نه ته ځانن وو
وواائ9 حyمت چه يا پيائ9 خر چه هغه
ررسول9 سFرFهه دديي فل° يFو هر

يې وورريشه ررگگ هډوونه تن په
يې پشه ددووهه يFو گوررېې که دداا په
پرېږددهه حيواانو Fدد دددداانو Fدد خويي
يې ااندېشه په يې سړFىى ته که

ددئئ پند Fدد سړىى ددئئ سړيي Fدد پند
ددئئ دداانشمند چه پوهېږِِيي به پرېې
نيس9 بند په څارروويي نيس9 پند په سړىى
ددئئ څرگند کارر دداا ته سړيي هر وو

دديي بن9 سړهه ااصل په پښتونن
دديي بټن9 يا دديي غرغشت9 يا
لوررهه له پټي Fدد دديي غلج9 لودديي
دديي کرالن9 بيا پورريي بن سړهه په

دديي څه سړىى چه شه خبر دداا په
دديي ددررمه کږهه غش9 دد سړىى
نديي غش9 ال وويي ااستاذذ بې چه
دديي هاله سړىى کا سازز ئ6 ښه چه

٥٨۸٤



يې ناددررهه څو په حسن په ررنگ په
يې گرهه جلوهه څو لرېې غمزېې ښېوهه
يې ووررهه Fززوورر څو ياررهه خپله له
يې مFرFووررهه بيا ش6 پخوال چه خو

Fرروويي خوشش هغه ډووبه عطر په
Fسويي يوهه له Fناگاهه ررااغله
کړهه تېرهه سFرFهه رراا ئ6 شپه تمامه
بويه له ددېې Fدد ددِِيي ډک9 م9 سپېږم6

ددئئ عل9 بو که پوهه ډېرهه په
ددئئ جل9 ااحمق نشته ئ6 جودد چه
گوررهه مه ئ6 عقل لول9 کلمه که
ددئئ وول9 هغه خورريي نغن ئ6 څوکک چه

يې بوکک وون9 تر سبر Fدد قد په
يې ملوکک خويي په ااصل په ررنگ په
کښ پن¨ وو شش په نشته ددِِ کم9
يې څوکک ززړگ9 Fدد څه هر په چارر په

وويي کس چه هغه ش9 پوهه به دداا په
وويي بس شرمښ يو لََرهه ررم6 ډېريي
ش9 پيداا ااوورر Fدد بڅريي يو چه
وويي خس Fدد اانبارر ووړيي ئ6 م| په

٥٨۸٥



مين9 خوږېې ښ6 کښ ددنيا دداا په
ووين١۱6بدررنگ ئ6 ته که ش9 ترخ6

دديي مقصودد ووااړهه گڼه مه ئ6 څه نورر
شيرين9 ترخ6 وو[باس¡9 خوله تر

بايل9 ددوولت باددشاهه Fدد ااستخفافف په
بايل9 جنت مال Fدد ااستخفافف په
يارراانو چهارر Fدد ااستخفافف په
بايل9 مرووتت هم بايل9 موددتت هم

ررااش9 سروورر ززړهه په م9 ووېښته سپين په
ررااش9 نورر کښ م| په ش9 سپينه چه ږيرهه
ررااش9 هاله ززړهه په ززووړوواال9 Fدد غم
ررااش9 فتورر لېمو په غاښونو په چه

وويي ذذووفنونن که پوهه پخپله
وويي جنونن پyښ من9 نه چه وويل
نيس9 نه وو ئ6 ټينگ ووررFس9 ته ددوولت
وويي ززبونن رراايي په چه گڼه مه ئ6 قابل

موڼي عالمانن علم Fدد کارر ٢۲په

چوڼي ځانن شيخ9 Fدد کارر په شيخانن

په ددررنگ..١۱

يعن9 لوئ9 کويي..٢۲

٥٨۸٦



پوهه په ززما ددِِيي هيڅ ووااړهه دداا
ررووڼي م| م| په ووررش9 څوکک گوررهه

ش9 خبريي څو څو عاشقانو په
ش9 ززغريي ش9 تورريي ش9 لښyريي ووررته
دديي صاددقانن چه دديي عاشقانن چه
ش9 ليريي ددله له کله ئ6 به عشق

وويي ووتون9 ترېې چه ش9 گډ چه باغغ په
وويي خوړوون9 مېوېې لونن لونن که
کړيي بويي گلونه ووخورريي څو هر که
وويي تلون9 ووررځن9 به عاقبت خو

وويي مبتال چه ۇۇوو ښايسته په
وويي مال خال کله فکرهه بې
ش6 مه هم مFيFن مش6 مين9 بې
وويي بال ااال توکه ددووااړهه دداا

کښ9 کورر هغه په ررااش9 چه پاک9
کښ9 ااوورر په نوررهه وو[سېځ9 ئ6 بال
شو باددشاهه ځyه ۇۇ پاکک چه يوسف
کښ9 تورر په ناحق ۇۇ بند که شو څه

٥٨۸٧۷



ش9 کامم هر ووررځ په ش9 آآرراامم شپه په
ش9 شامم وو صبح په کله دداا ما په
غمونه عشق Fدد ددِِيي ووررځ په شپه په
ش9 مداامم سFرFهه م9 ژژړاا وو آآهه

وويي جمالل صاحب څو هر که م| په
وويي اافعالل اافع9 کښ ززړهه په ننه
مyړهه پرېې باوورر لول9 تسبيح ززرر که
وويي جالل مyر Fدد ووااړهه م9 ښځ9

وويي فرجامم نيyو څو هر که مورر پالرر
وويي بدنامم خجل پورريي فرززند بد په
لََرهه کامراانن ئ6 خداايي ووِِيي ښه که فرززند
وويي کامم په ززهر ددِِ فرززند بد Fدد

کښ١۱¹پړين بارر وو پyارر وويي ښه که
کښ9 پyارر ززررغه نه فکروونه ډېر نه
ش9 پاتو کاررهه له کا نامردد ززررغه
کښ9 ررووززگارر ززيست په ووِِيي ااختيارر ټولل مردد

رر.١۱ ـلموااړييـغلـح9ـعاـبدداا ـکلمړۍـ ـ ـنسخوههـيهـپهـ ـ ـبلهـپنـيرـتښـکهـ ددهه،ـيرـپښـکهـ ـقلموههـيهـپڼ ـ ـنسخ9ـ ـ ززررـتښـکهـ هـغر
النديي محش9 ليyل9 دديي يعن9 نامردديي ااوو کاهل9. 

٥٨۸٨۸



وويي پرخ9 سFرFهه کښ خويي په ررنگ په
وويي تېريي سFرFهه کښ مرتبو په
وويي لښت9ََ لyه پورريي بل سيند يو
وويي غونډۍ لyه پورريي بل تر غر يFو

ددئئ پيوند عجب ززړوونو Fدد پيوند
ددئئ بند ووبله غوښه کترهه په
ټينگېږيي هونبرهه وويي ووفا چه خو
ددئئ څرگند ئ6 کارر کا پرېې ئ6 جفا

ش9 څه هر کرلل کښ ررااغغ په باغغ په
ووش9 ووااړهه بيا ااصل خپل خپل په
وويي پې شوددوو په ئ6 لويFولل که
ش9 نه به څه نورر ووهه مول9 مول9

وويي ووالړيي وون9 ډېريي کښ باغغ په
وويي غاړيي څو څو په کړېې ځير ئ6 ښ6 چه
ناگورريي گورريي نََرۍِِ پلن¡9
وويي ووالړيي ښايسته پوررته په ځن9

دديي غمونه څو چه کښ جهانن دداا په
دديي ستمونه څو څو خوااررۍِِ څو څو
شولل عاشقانو Fدد بخرهه په ووااړهه
دديي قلمونه په ځايه له بخريي

٥٨۸٩۹



وويي تيارر چارريي هريي Fدد پاددااشش
وويي کردداارر بد که وويي کردداارر ني° چ9
لريي ښه به کارر دداا لريي ززړهه دد ترسس چه
وويي ززاارر ئ6 هونبرهه وويي پروواا بې څو

ش¡9 ووالړهه ښyارريي Fدد څړيyه کښ ززړهه په
ش9 غاړهه ئ6 بوږهه وو[ه¡9 ناررېې ه9 ه9
باززوونه ښyارر Fدد وونښل9 سFرFهه چه
ش9 ووالړهه منگولو له ددووااړوو Fدد ززررکه

ش9¡ پنډيي چه جرگ6 ددFئئ سالمم م9 پرېې
ش¡9 هنډيي چه هرووېې ددFئئ هوررېې م9 ززړهه
ااووسه ناست قراارر شوېې ززووړ خوشحاله
ش¡9 څنډيي Fدد نغريي Fدد ش9 ززووړ چه پښتونن

لريي ښه ئ6 ددِِ خداايي ددئئ نيyخوااهه دد پند
لريي١۱ووررمونن ززړهه په نيyانن نيyو Fدد

وول6 ئ6 خطا چه ددFئئ الززمم هوښيارر
لريي نه عقل چه ددFئئ معذوورر نادداانن

ددئئ سست هم ټينگ هم مين9 Fدد پيوند
ددئئ ددررست ووفا په کا پرېې ئ6 جفا

محش9 ووررته تدبير ااوو مصلحت ااوو پند ليyل9 ددئئ. .١۱

٥٩۹٠۰



کړ پرېې جفا په نه ما Fدد ډېرKوو
آآمست څخه لږKوو Fدد خو ددئئ١۱ااووسس

دديي يyسانن ووااړهه کښ سړيتوبب په
دديي کافراانن که ددِِيي مؤمنانن که
ددئئ مومنانو Fدد ددFئئ چا Fدد اايمانن
دديي کافراانن چه نشته ئ6 اايمانن

کېږِِيي ستم يا عدلل چه چا په
کېږيي کم څه يا وو بېش چه ځايي هر
دديي ځايي په ووااړهه دديي نه هيڅ ځايه بې
کېږيي عالم که ددFئئ ااززميښت يFو

ش9 بسته همت چه چارر هFرFهه په
ش9 گلدسته هم خارروونه تېرهه
ووااخيسته السس په ئ6 همتو بې که
ش9 خسته خوااررهه بخرهه هغو Fدد

دديي مارروونه لyه ووااړهه پښتانه
دديي کاررKوونه پخپل کړِِيي ددمم مغل
ش9 پيداا مارر لويي کښ مارروونو په چه
دديي غاررKوونه په که غوااړيي ئ6 پس9

محش9 ووررته گډۇۇنن ااوو پيوند کښل9 دديي. .١۱

٥٩۹١۱



ش9 پښmالل يا ررااش9 چه پسرل9
ش9 خوشحالل شيخانن ززوون9 خټک Fدد
ل¡9 ووعدېې بارراانن Fدد آآخل9 شyراان6
ش9 نهالل ووعدوو ددررووغجنو په

دديي خراابۍ که کښ جهانن پداا
دديي حجابۍ بې ناحقۍ يا
السه له هوښيارر Fدد ووِِيي نه به يFوهه
دديي شتابۍ Fدد نادداانانو Fدد

خورريي 9Fم چه هغه ددFئئ سالمم م9 پرېې
خورريي دديي ئ6 پدوودد که کړهه دداارروو ئ6 خداا
شه صحبت ښه بيا بويه خلوتت ااوولل
خورريي ن9ََ وو چنگ Fدد صوتت په ددِِ 9Fم

يې بيداارر ښېوهه په ځانن Fدد څو په
يې آآززاارر پرېې هم ش9 کوزز ددِِ ووېښته
کړېې نه خوااررۍ Fدد گورر Fدد فکر
يې دداارر ناپروواا ووېې پرووتت به بند بند

وو[ووززيي ووږيو Fدد سترگ9 پرېې پرېږددهه
کوززيي سر ووږيي ااووس9 پرااته بانديي
وويي طباخخ ډکک دد غړۍِِ لوئ9
څخوززيي طباخخ Fدد خوړل9 دديي ددوويي

٥٩۹٢۲



ش6 بېمارر لږ چه لرېې وواايي وواايي څو په
ش6 تيارر چاقق چه ووِِيي نه ددِِ پروواا
ووليدېې م9 ښه چه يې نابودد يې هيڅ
ش6 خبردداارر که کړېې خواارر غفلت

ددئئ سنجانن سخن ژژبه هFرFهه په
ددئئ سبحانن دد پاکک فخر په ځانن Fدد
فکر نورر ززړهه په ذذکر ئ6 خوله په
ددئئ شيخانن دداانا ددوورر ددېې فسادد

دديي ززياتت شپېته تر ززوويه م9 شمارر په
دديي حياتت 9mنيم ووِِيي مړهه په 9mنيم
کښ کاررووبارر په شولل څرگند رراا چه
دديي ااموااتت بهتر يو ژژووندوونن ددېې تر

يې ميورر ښايسته شyل په ررنگ په
يې گورر ناترسه سنگينه ززړهه په
کړېې خواارر ډېر ئ6 بيا کړېې خوښ ډېر يارراانن
يې ځورر ززړوونو Fدد ززړوونو Fدد دداارروو

وويي نه يFوهه که ددِِيي گوت9 ددِِ پنځه
وويي څه ددِِ به چارر گوتو نورروو Fدد
گوت9 پنځه په ددهه خوبي السس Fدد
وويي ښه ددِِ به کارر وويي جوړيي سFرFهه چه

٥٩۹٣۳



يې بلوڅه تاززهه حسن په ررنگ په
يې پوڅه تاززيي تر سپينه کښ تن په
نشته ددِِ کم9 پايه تر سر تر
يې لوڅه خبر څه خبروو ښو په

ددئئ ښه شنا سړىى کښ ااووښيو خپلو په
ددئئ ښه ااشنا سFرFهه سړيي هر هرهه له
ددئئ ياررهه له ااغزيي ددئئ نورروو له گل که
ددئئ ښه آآشنا خپل Fدد څه هر تر منت

ددئئ ستم دداا که عدلل دداا ما په
ددئئ ددمم هر هر په بانديي ما په غم چه
ددئئ نه څوکک پرددىى دديي خپل م9 ووااړهه
ددئئ غم هونبرهه دداا سFرFهه ما له ئ6 چه

ددئئ شين سمه په ووررېږيي سوااتت په
ددئئ پښين نمازز ال ش9 کوزز په غرهه تر
لښyريي عبدلل Fدد تال9 Fدد بټ
ددئئ شين ووااړوو له ددِِ ززړهه له خوشحاله

مش6 گرفتارر پرېې ددهه هوررهه که ررنگ په
مش6 يارر ښځ9 Fدد ووِِيي بد ئ6 خويي چه
لريي بارر څه يو چه گوررهه ته خوشحالل
مش6 خبردداارر ته ئ6 خويه بدهه له

٥٩۹٤



ووږيي په مزرريي به کښ سرطانن په
نغوږيي که ځما ژژغورريي ځانن خپل به مردد
لريي ززيانن هم صحبت ووررغوم9 لندهه
کوږيي بهارر په ددِِ منزلل پداا

ددئئ حراامم آآرراامم عاشقانو په
ددئئ آآرراامم په چه بوله مه ئ6 عاشق
نلََريي کارر ننگ په شرمم کښ عشق په
ددئئ جامم خال9 يِِو توکو ددووااړوو دداا

ددئئ خبر څوکک هر خبرهه دداا په
ددئئ بهتر ليدلل آآررووېدلو تر
ددئئ مښyو Fدد هوسۍ کله غنُُديي تا
ددئئ براابر که ززلفو Fدد ددِِ مښ°

يې ررنگين ررنگ په يې سيمين تن په
يې مشyين مو په يې شيرين لب په
يې ليل9 ته که يم مجنونن ددِِ ززهه
يې شيرين ته که يم فرهادد ددِِ ززهه

ددئئ خپل غمونه کوټه چا هر په
ددئئ بل Fدد غم په م9 نن چه ددِِئئ څوکک
ددئئ عالمmير Fدد ددFئئ چا Fدد ددFوورر
ددئئ عاقل څوکک چه لريي غوږ په به السس

٥٩۹٥



ددئئ١۱پنځه غم ئ6 برددنن ددِِيي بارروونه
ددئئ خم النديي تر خلقو Fدد ووررمېږ
دديي کم ددووهه تا په دديي نورروو په پنځه
ددئئ کم ددِِ بارر چه کړهه شyر خوشحاله

يې بېزهه عنبر که ززلفو ددووااړوو په
يې ررېزهه شyر که شونډوو ددووااړوو په
ددِِيي ډېريي ددِِ خوبۍ نورريي ال څه دداا
يې تېزهه سر بال وومرهه ددِِ بابا

ررااش9 ددلبر م| په ددرروومم چه الرر په
ررااش9 خبر ښه يا مومم بيا څه ښه يا
شم خوښ دديدنن په کښليو Fدد هس9
ررااش9 ااختر بانديي خواارروو په لyه

ساززۍ کارر دداا کوززيي يا پاسه
ددلنوااززۍ ررنگه څو څو په
گوررهه ته مزک9 گوررهه ته آآسمانن
باززۍ لوبي نديي چارريي دداا

ـمطل.١۱ ـ ـحنبـ ـپنځ9ـ ـ ددFـ ـمسلمه ـ ـ ـبنۍـناـ ددييـ ـهغهـلهـچاوويي ـڅخوـ ززـحهـ ااوو ـغنرـپوةةـک¨ دديي.ـف9ـ ـځyاننـخرضض ـسخهـپهـچهـ اـ
کښ هيڅ ووخت ددF نصابب مال° نه ۇۇ نو دداا ددووهه فرضه له ددهه ساقط ووهه. 

٥٩۹٦



ووِِيي تدبير بې چه خون9 Fدد تيښتن
ووِِيي ځير ته ووتېښت ئ6 مريونه ووينځ9
ش¡9 نوررهه ئ6 هواا کا مست ډېر ئ6 يا
ووِِيي ااسير لyه کا خواارر ډېر ئ6 يا

نيس9 چه کوټه نيس9 نه چه تاززيي
کس9 ته کوټه نظر ښه په خلق
کا قدرر په ځانن خپل پخپله توررززنن
نيس9 رراا ځانن په غش9 تورريي چه

ددئئ ااوورربل ددِِ تورر دديي ززلف9 ددِِ تورريي
ددئئ ااوورربل لyه ووليدهه ددِِ م9 م|
دديي لمبې سرېې هم دديي لوگ9 تورر هم
ددئئ قبل بyښ م9 ززړهه غوښو Fدد

وويي بېغم تل چه کړِِيي خاموش9 تل
وويي ترجم بِِه چه مyړهه چا له طم�
مyړهه مالل په خوښ9 ااووسه هنر په خوښ
وويي ندمم بې چه کړهه کاررKوونه هس9

دديي کټ مرغونه نورر نورر نه بازز تر
څوهټ ځyه لريي نه چه دديي١۱هنر

ددېې کلم6 ته محش9 نابyارر کښل9 دديي په څلوررمه مسرۍ کښ کويټ حل غوااړيي. .١۱

٥٩۹٧۷



ځايه ددووهه پداا کا څرگند کارر خپل
دديي کټ Fدد ښځ9 کويټي Fدد مردداانن

دديي ښه تميز عقل ددKرروو لعلو تر
دديي ښه نشيز يو خپل مKهر تر بل دد
علم په صحبت Fدد دديي خبردداارر چه
دديي ښه تېز خبريي ااددبي بې تر

ررس9 السس چه گناهه په ددFهه ښه هاله توبه
ررس9 پاسس په کوزز په چرته هر په السس چه
لريي سودد څه توبه ررس9 نه وو السس چه
ررس9 پاسس Fدد پخوله خبريي خال9

يې رروويو سمن Fدد باددشاهه چه ته
يې مويو سنبل Fدد ددلخوااهه غوررهه
يې سنبل يې گل پايه تر سر تر
يې بدخويو څو Fدد نغوته په چه بد

نش9 يونن په آآسس Fدد هيچېريي به ټټو
نش9 پښتونن لyه هيڅوکک توررهه په
کا څرگند ځانن خپل کښ څه هر په ااصل
نش9 گونن گندمم به مټروو Fدد خوند

٥٩۹٨۸



ددئئ غم پس9 وورر م9 تل تل تل
ددئئ کم ئ6 ررااحت ډېرهه ئ6 مينه
تورروو سترگو په ووينم ئ6 نه چه
ددئئ تم تورر ما په ووااړهه جهانن دداا

ددئئ همجد بيا خو ددئئ بد که تريي
ددئئ اامجد هغه ددئئ همجد چه هر
ياددېږيي خټک څو هر که بوالقق
ددئئ بد لورريه Fدد سباکۍ¡ Fدد

ووتل9 څرخخ تر يې سبو ااوومم ته
ختل9 يې نه تاووهه تر ااوورر Fدد
تاووهه له ااوورر Fدد ووووززېې چيريي که
تلل9 نه تا له وويي ااوومم Fدد به نومم

ددئئ سازز سړىى چه پايه تر سر تر
ددئئ رراازز سFرFهه ددررست ووکړېې که فهم
پېژن9 ځانن خپل چه گڼه هغه سړيي
ددئئ طراازز تش يFو ددئئ بېخبر چه

ش9 خر قدرر په ش9 ززووړ چه تاززيي
ش9 بتر شغالل تر ش9 ززووړ چه مزرريي
کا نه ځواانۍ¡ Fدد ددماغغ ددِِ ززووړ
ش9 خبر څوکک هر ددِِ وو[يل پداا

٥٩۹٩۹



وون9 هغ6 Fدد کښېن6 ظل تر
وون9 پاڼي نه سټه نه ئ6 چه
غول9 په باغ9 وونه يFو[هه نه
غن9 پلوس9 وون9 ډېريي نه

شتورريي ااووهه دداا کړهه پيداا چه تا
ښورريي وو[بله حyم په ستا چه
شته کارروونه ډېر ډېر ئ6 کښ ښوررېدهه په
گورريي ئ6 بينا ووين9 نه ئ6 ړااندهه

لريي قناعت چه ددFئئ هغه تونگر
لريي بضاعت يا باررKنه چه نه
وويي نه سړيي Fدد ئ6 خصلت خويي چه
لريي شجاعت که ووگڼه ئ6 دددد يFو

ستورريي سعد دداا غوررززيي چه تل تل
ښورريي طلب په هنرمندوو Fدد
هنرKوو بې په ووررش9 چېريي که
گورريي ددررووااززهه تلََلو Fدد ځن9

مهرووئ9 گناهه کړهه ما په ثابت
موئ9 عنبرين عذاارريي الله
ووااخله رراا توررهه پسه هغه له
توئ9 کړهه گرددنن Fدد ځما ووين9

٦٠۰٠۰



ددFئئ صاددقانو Fدد ددFئئ چا Fدد جنت
ددئئ کاذذبانو Fدد ددFئئ چا Fدد ددووږخخ
موم9 عذاابب کذاابب لول9 چه قرآآنن
ددئئ خواانو قراانن Fدد که حدهه بې ثواابب

ددئئ شناسس حق Fدد ددئئ چا Fدد جنت
ددئئ ناسپاسس Fدد ددئئ چا Fدد ددووږخخ
ش9 پيداا فتن6 نورريي به کاندهه
ددئئ السس ددِِ نن چه کړېې کارر که کړهه کارر

ددئئ آآسانن مزرريي Fدد هات9 Fدد جنگ
ددئئ گراانن ال آآفت ژژبي خپل9 Fدد
کړهه فرمانن پخپل ئ6 ژژبه خپله چه
ددئئ لقمانن ال هم گڼه ررستم ئ6 هم

کښ9 خوشخوئ9 په ددئئ کښ څه په جنت
کښ9 گوئ9 بد په ددئئ کښ څه په ددووږخخ
کا لويي خداايي هغه ددئئ لويي ئ6 نيت چه
کښ9 لوئ9 پداا وويي نه ئ6 کم9

څڅلئ6 Fدد دديي کمر جهانن
يې ته ږغکړوون9 دديي ږغغ ددِِ فعل
ووااررووېې به هغه کړېې ږغغ چه لyه
ئ6 نه خبر که شه خبر ررااشه

٦٠۰١۱



ش9 ااوورر سورر سFرFهه ووااړهه که جهانن
ش9 نورر عاررغغ چه مyړهه وو گمانن
نکا کارر کښ ااوورر ڼه غُُنديي سمندرر که
ش9 تورر ئ6 ددِِ م| گڼه مه ئ6 عاررفف

ش9 ااُُووبه سFرFهه ووااړهه که جهانن
نش9 ډووبي به بېړېېِِ ددووهه دداا
وويي ررښتن9 څوکک چه Fبېړۍ يFوهه
ش9 ماړهه چا په ووږيي چه بله

حق¡ۍ نا Fدد شو ډکک ددررست جهانن
م¡ۍ په ااووږېې پېمدل9 لyه
ښوئېږيي ښورريي نيس9 نه پرېې ځايي چه
يې ته خوشحاله ئ6 دداانه سر Fدد

ووِِيي حورر ال ووااددهه ووِِيي نه چه جونه
وويي ددستورر آآددمم ررااووړيي چه ااووالدد
ش9 نورر بې ئ6 م| ش9 سپين ئ6 سر چه
ش9 حضورر ددررته پيريه يFو[هه

خړيي ااووسپن ترېې نش9 چه جداا
ززړيي پونډيي Fدد نکا پاتو ترېې
توررهه تېرهه ترېې ش9 ساززهه به څو په
مړيي ززوويي ااستاذذ ووکا ښه ددِِ فکر

٦٠۰٢۲



وويي توررززنن څوکک چه ددFيي چا Fدد جهانن
وويي مFيFن نومم په کا ددهش وو دداادد
کا سيوررهه تر علم Fدد ددFيي ددِِ ناست9
وويي څښتن ووررعع دد علم Fدد څوکک چه

ااووړيي پېرۍ په ددFهه جامم ډکک ځواان9
ووااووړيي وواارر وواارر په نشته ئ6 بقا
ررااځ¡9 نه هيچا په يوااځ9 پيريي
ررااووړيي سFرFهه وورر عيبونه څو څو

ددئئ سلوکک پyارر لرهه جهانن وو ځانن
ددئئ مملوکک Fدد س| لََريي ښه چه ملوکک
وواايي نه ددِِ پوچچ پوچچ وواائ9 ښه ددِِ ملوکک
ددئئ ملوکک کالمم ملyانو Fدد

نش9 گلشن کاررگه Fدد ددِِ مسyن ااوو ځايي
نش9 څښتن جاهه Fدد ددِِ سړFىى کمذااتت
لريي ذذااتت ااصل چه ددئئ هغه حسن
نش9 سمن Fدد گل به گل سپاندِِيي Fدد

کېږِِيي تکلف په خبريي ځن9
کېږيي تائسف په خبريي ځن9
ژژبه بله په خبريي ځن9
کېږيي يوسف Fدد قالل ته يعقوبب لyه

٦٠۰٣۳



لريي مست9 ددنيا په علم په ځن9
لريي مست9 Çتقويي په ززهد په ځن9
لريي مست9 غزاا په توررهه په ځن9
لريي مست9 دداا توک9 کومم په خوشحالل

وويي مېرمن9 لyه وويي ووينځ9 په ځن9
وويي کن9 ووينځو Fدد مېرمن9 ځن9
کښ آآددمزاادد په بويه هنر عقل
وويي وون9 Fدد قدرر لََرِِيي ښه چه مېوهه

موم9 ددوولت هنر په عقل په ځن9
موم9 حماقت په جهل په ئ6 څوکک
ررغېږيي طبيب Fدد دداارروو په يو
موم9 صحت شفا طبيبه بې بل

کس١۱9ځن9 حشم لښyر جيش خپل
کس9 نعم گهر لعل خپل ځن9
کس9 قلم هنر علم خپل ځن9
کس9 صنم هغه خټکه ځن9

کښېږدديي ددااغغ چه سړىى نش9 خوږ سړىى چه
بلېږدديي بال ته ځانن پوهېږيي څوکک هر

په ددېې ررباع9 کښ ددF ددرروو ټکو کلمو صنعت سته، ټوله کلم6 ددررېې ټک9 دديي..١۱

٦٠۰٤



لرهه ززړهه په ررووغه کړېې جنگ چه چا له
پرېږدديي ځايي ررووغ9 Fدد جنگکښ په هوښيارر

ددئئ ددنيا Fدد نه ددئئ ددين Fدد نه چه
ددئئ چا Fدد پyارر گرززيي که هغه
ش9 خالصص ترېې جهانن وو[مريي چه پرېږددهه
ددئئ بال يِِوهه کښ جهانن پداا

دديي ااغيارر کاندهه يارريي ددِِ نن چه
دديي يارر ددِِ نن چه دديي ااغيارر کاندهه
باس9 جارر سFرFهه ززړوونه دداا چه ددFيي خداايي
دديي ااختيارر په کله ززړوونه دداا

لريي مصلحت نه لََريي طال� نه چه
لريي ددوولت ډېر که بايل9 به ددوولت
لريي نعمت کله نلريي شyر چه
لريي حyمت کله نلريي صبر چه

مين9 Fدد باددشاهه Fدد نلريي قدرر چه
ووين9 کښ خدمت په نکا بې توئ¡9
کا نه وو ښادديي ددِِ نوکر هغه
ووين6 ئ6 ته که بايل9 به څه هر

٦٠۰٥



ش9 کږFهه گڼي سFمFه ئ6 څوکک چه
ش9 هغه سFمFه گڼي کږهه ئ6 چه
کښ کړهه په خداايي Fدد ددFئئ چا Fدد ددخل
ش¡9 ززددهه ددِِ څه چه شه خبر حالل په

نيyنامۍ¡ Fدد ووِِيي نه ئ6 غم چه
کامۍ¡ خودد په وويي م| ئ6 ووااړهه
غوااړهه ووفا ترېې مه ووِِيي ددين ئ6 به نه
خامۍ¡ پداا ووِِيي هيڅ ئ6 څه هر

ووش9 فرززند اليق کښ کورر په ئ6 چه
ووش9 څرگند سړىى په خداايه له کرمم
کښ کورر هغه په ووِِيي نه چه قابل
ووش9 چند ددرر چند که ددئئ هيڅ ئ6 ددوولت

کيږيي ښه چا Fدد نه تا له ززړهه چه
قبلېږيي ددعا گټه ددعا کړهه ښه
دديي نه آآخستو Fدد هيچا آآززاادد
لmيږيي ززړوونو خوږوو Fدد ښېرېې

ااُُووښyََۍ Fدد ززددهه نه ئ6 ددمم ١۱چه

لyۍ لويه نيس9 ااژژددها Fدد

ااووښyۍ يو رراازز مل| دديي لyه ااووښ چه ااؤؤشاررهه ئ6 هم بول9، په پاړس9 گهوااررهه جنبانن ووررته وواائ9. .١۱

٦٠۰٦



مږهه مه وورربانديي پريږددهه دديي نادداانن
چyۍ صابونن Fدد نصيحت Fدد

مړۍ يوهه شوهه ښyاررهه رراا چه
گړېې هغه بايلو پرېې م9 ززړهه
ددهه نه آآسانه ښندنه ززړهه Fدد
ددمړېې يFوهه ښنديي څوکک ځايه ١۱بې

لريي رراايي عقل نه لريي ااددبب نه چه
لريي چاررپايي Fدد خودد ش9 ليدهه ددووپايي
گڼه مه ئ6 آآددمم ووِِيي ااددبب بې چه
لريي نمايي آآددمم شyل که شو څه

دديي ااتفاقق Fدد ددFيي گلزاارر ددررست چه
دديي نفاقق گندهه ددFيي خارر خارر ددررست چه
ش9 خاررکشانو Fدد بخرهه په ددِِ خارر
دديي مشتاقق گلزاارر Fدد گلو Fدد هوښيارر

ررااش9 ددلبر الرر په ددرروومم پاڅم چه
ررااش9 خبر ښه يا مومم بيا څه ښه يا
يم خوښ دديدنن په کښليو دد هونبرهه
ررااش9 ااختر باندِِيي خواارروو په لyه

يعن9 يو پشيز. .١۱

٦٠۰٧۷



ش9 هاله گل گل لريي بويي وو ررنگ چه
ش9 هاله غلغل بلبلو دد پرېې
وويي بويي ښه ئ6 نه ووِِيي ررنگ ئ6 نه چه
ش9 هاله بلبل پاتو ووررځن9

ووين9 څه به مهر ووووين9 څوکک تا چه
وو[ووين9 څوکک تا چه ووين9 څه به مهر
ووين9 نه وو تا چه ووين9 نه څه عاشق
ووين9 نه څه عاشق ووين9 تاوو[نه چه

لريي ناپاکک ااصل ووِِيي بد ئ6 ذذااتت چه
لََرِِيي ژژووااکک به گندهه فعل به گندهه
گوررهه طوط9 بلبل گوررهه ززغن وو ززااغغ
لريي خوررااکک خپل خپل کا پروواازز خپل خپل

کښ9 کورر په ښځه لريي جنگيالۍ چه
کښ9 ااوورر په ژژووندوونن وويي کس هغه Fدد
خوشخويه ددFهه ښه حليمه ښځه
کښ9 شورر شروو په ووِِيي تل به بدهه

پريږدديي بيا ئ6 ژژرر وونيس9 ئ6 ژژرر چه
ررېږدديي ئ6 به ززړهه وويي به نامردد يFو خو
نيس9 نه کښ السس په ززلف9 ئ6 ددِِ يا
کښيږدديي پرېې ددِِ سر وونيس9 ئ6 ددِِ يا

٦٠۰٨۸



پريوززيي کښ څاهه په کين9 څاهه چه ته چا
کښېوززِِيي بال په غوااړيي چه بال
ووکړهه ښه فکر دداا ااووس9 ررووغغ به څو په
پسېوززيي وورر بيا ووکريي پرهارر پړاانگ په

دديي ياررۍ کله کانديي ئ6 څوکک چه
دديي عياررۍ يا دديي کامۍ خودد يا
بهتريي دداا کړېې خير م9 ښ6 چه
دديي ااغياررۍ يا دديي ووېزااررۍ يا

دديي فاسقانن چه دديي نادداانن چه
دديي پښېمانن ژژرر بيا ووکا کارر ددمم يFو
نشته پښېمان9 کښ پyارر ئ6 چه
دديي صالحانن يا ددِِيي عاقالنن يا

ددئئ غالب ووجودد په سيرتت هر چه
ددئئ ووااجب حشر ئ6 ررنگ هغه په
وويي گرگگ به حاسد وويي خوکک به حريص
ددئئ طالب خبر ددووااړوو Fدد ررنگ په

دديي ااحمقانن چه دديي کاهالنن چه
دديي باددشاهانن که بايل9 به ددوولت
دديي چا Fدد ددنيا Fدد ددين Fدد ددوولت
دديي چسپانن پyارر دديي هوښيارراانن چه

٦٠۰٩۹



لريي باڼه ااووږددهه لََريي خوله تنگه چه
لريي کاته ماللل ووررووځ9 ئ6 تورريي
پوهه په ځما گڼه مه ئ6 څه نورر
لريي ښه صوررتت به پايه تر سر تر

لريي ښېرېې فريادد آآوورريي کښېن9 چه
لريي تېرېې تورريي آآهه Fدد ززررهه Fدد
ررااش9 وواارر وواارر په چا هر په به پېر
لريي پېرېې آآسمانن نکا ددِِ ااندووهه

نش9 غر به غنُُډۍ ددهه نه جيحونن چنگۍ
نش9 نمر به سها ددهه نه قمر Fشم�
ددهه مارر Fدد ررنگ په ااووښyۍ[ که
نش9 ااژژددرر به دداا ددهه ااووښyۍ بيا

موم9 هغه ددوولت دديي جنگيال9 چه
موم9 هغه عزتت دديي ننگيال9 چه
دديي تََړFل9 سFرFهه توکه ددووااړهه دداا
موم9 هغه ررااحت کا محنت چه څوکک

لريي مصلحت نه لريي طال� نه چه
لريي خصلت بد څه غوااړيي که ددوولت
ددررووم9 پس6 ددرر چه دديي هغه ددوولت
لريي آآفت بال ززغل6 پس9 وورر چه

٦١۱٠۰



وويل9 چېريي نديي ددررووغغ ئ6 چه
کتل9 بد په ووِِيي نه ئ6 ته چا
موم9 نه بيا خواارريي هيچېريي به هغه
ززغََل9 پس9 وورر به ددوولت عزتت

وويي نه ااخالصص ئ6 بل ووِِيي نه ررشتيا ئ6 چه
وويي نه خالصص غمه له هيچېريي به هغه
ددئئ ددنيا Fدد چه ددئئ ددين Fدد ددوولت
وويي نه االخاصص خاصص چه موم9 نه ئ6 به بيا

لريي ززېبا جمالل ووِِيي نه ئ6 خويي چه
لريي غوغا خال9 لوښ9 ښه لyه
ددئئ ززرروو Fدد لوښ9 مثل په م| ښه
لريي حلواا خوږهه کښ لوښ9 په خويي ښه

وويي فرهنگ ئ6 نه ووِِيي ننگ ئ6 نه چه
وويي ررنگ ښه ئ6 نه ااصل ښه ئ6 نه
ش9 پټ کښ خواارروو تورروو په ددِِ ژژرر
وويي تنگ پرېې ځايي چه ووهه مه ئ6 ژژووندوونن

وويي ددوولت ئ6 نه ووِِيي ددين ئ6 نه چه
وويي خصلت خويي ښه علم په ئ6 نه
ددئئ خر گاوو يو بوله مه ئ6 سړىى
وويي برکت څه به خر وو گاوو Fدد

٦١۱١۱



ش9 مقيم سFرFهه بداانو Fدد چه
ش9 بيم په هغه ووِِيي نه ئ6 بيم که
دداانايانو Fدد ددFيي االمثل ضربب
ش9 غليم ددِِ ددووست کړېې ددووست چه ددښمن

ش9 بدهه چارر چا Fدد ته ززړهه قبولل چه
ش9 اابدهه تر تل بدهه نورر ئ6 چارر
ته صراافف يFوهه ش9 قلبه چه ررووپي
ش9 ررددهه چا هر په ررووپۍ هغه

گڼي آآسانن خفت بزگانو Fدد چه
گڼي ځانن Fدد آآفت ددِِ خفت هغه
نش9 وورر وورربانديي به بال لږيي
گڼي ځانن ته بال ززررگونو ددِِ جوړ

دديي دداا هم ساعت يې کښ غېږ په م9 چه
دديي ما په لمبې بل9 ددِِ بېلتونن
کړمم ووېرهه ددِِ سر په ددرروومه وورر پاڅه
دديي سبا Fدد ووخت گڼم سبا ئ6 ززهه

ش9 خپل سړيي Fدد ززرروو سروو Fدد غر چه
ش9 کتل کله ئ6 ته س9 ما مKهر
کا تخت په ناست6 سFرFهه باددشاهانو چه
ش9 خجل ووررته ځايونه نورر دداا

٦١۱٢۲



وويي نهادد بد چه وويي بنيادد بد چه
وويي فسادد مايه ئ6 کښ چارر هFرهه په
ززددهه نه ئ6 االف چارريي 9yني Fدد
وويي ااستادد کامل کښ چارر بدهه په

آآشنائۍ Fدد ررااغ9 ددِِ خوند چه
ررووښنائۍ تر سترگو Fدد يې گراانن
ووخته پنځه په کړمم دداا به ددعا
جداائۍ دد وويي نه ددِِ ددرردد چه

وويي ررگگ ټټو دد سرهه تاززيي دد چه
وويي تگ ئ6 الرر په غُُندِِيي تاززيي کله
گوررهه ئ6 عمل گوررهه مه ئ6 ته ررنگ
وويي برگگ که تورر که ووِِيي سپين که سورر که

دديي مزېې مغلو Fدد څyل9 ئ6 چه
دديي بزېې ډېريي غاړهه په ددېې دد
دديي پښتنو Fدد دديي چا دد ښyارر په
دديي خزېې لyه گڼه مه ئ6 څه نورر

نلََرِِيي غوږوونه نلََريي پوززهه چه
لريي څه نه چا له به ااندووهه شرمم
دديي ښه ئ6 ستر ووين6 مه وو ئ6 ررنگ
لريي ښه پوززيي بې غوږوو بې ررنگ که

٦١۱٣۳



ووړيي ځانن په جفا کهتروو Fدد چه
ووړيي فرمانن مهتر Fدد کله به کهتر
بويه کهتر Fدد ووخته Fدد سزاا
ووړيي ااررمانن ززړهه په به مهتر نه که

بدۍِِ نفس Fدد ش9 يادد په رراا چه
غدېېِِ غم Fدد ااووسه تر ئ6 ال
ږيرهه سپيه په پرېږددهه ال ځواان9
بدېېِِ هونبرهه ددFيي فريادد فريادد

وويي کردد کرمم چه کا کولل ددرر چه
وويي مردد ددررست هاله نلريي که ااسراافف
سات9 نه ددنيا چه نديي ددرروويش هغه
وويي ددلسردد ترېې چه ددFيي هغه ددرروويش

مش6 دداارر ززرر هس9 ش9 غم ددِِ ززرر چه
مش6 پېشyارر هغه وويي نه هيڅ ددِِ ززرر چه
ددرروومه السس دداا په ررااشه السس پداا
مش6 شمارر په پحسابب ډېروو لږوو Fدد

يې نه وول9 ته ال گڼې چا له ئ6 چه
يې نه پېژااندگل9 په خداايي Fدد کامل
کښ تواارريخ په ووگوررهه ئ6 ااحواالل
يې نه عل9 تر بِِه کړهه صبر خوشحاله

٦١۱٤



موم9 نه بيا ااووبه غوااړيي ااووبه کښت چه
موم9 څه څوکک گټه به کښته هغه له
دديي وواارر يFو ووخت يFو چارريي هريي Fدد
موم9 ااووبه تل که کښ تموزز په گل

ش9 نورر ئ6 عقل ش9 تورر ئ6 بخت چه
ش9 شورر وو شر په بدوو په ئ6 م|
9mل ښه پرېې وو[يل خوااهانو بدوو Fدد
ش9 ااوورر پرېې وو[يل نېyخوااهانو Fدد

وويي ااخالصص ئ6 نه نلريي ررشتيا چه
وويي خالصص ژژرر ياررهه هس9 له ددِِ ززړهه
کښ ووجودد ددررست په ددFيي ززړهه خو ددFيي چه
وويي خاصص چه چا وو بويه ووررکړيي

وويي پيادد ئ6 مرگگ لريي خداايي Fدد ترسس چه
وويي ښادد ظلم په کله ئ6 به ززړهه
چارروو ښو ښو په ووِِيي مټ ئ6 به تل
وويي وودداادد عدلل په کله هر ئ6 به م|

ووِِيي ددوولت هغه ززغل9 پس9 ددرر چه
وويي ززحمت هغه ززغل9 پس9 وورر چه
ووړيي نه منت چا Fدد چه ددئئ هغه قابل
وويي منت وو[يل بانديي ناقابل په

٦١۱٥



ددئئ يارر م9 غليم ررس9 نه م9 السس چه
ددئئ پالرر م9 غليم وو[ررFس¡9 م9 السس چه
کښ نامه شاهه په موم6 نه به پند دداا
ددئئ ااسراارر ډېر که کښ نامه شاهه په

ووپوښت9 ددِِ خوشحالل کا عاشق9 چه
تښت9 کرووهونو په ددِِ ننگ وو شرمم له
ش9 تېر ددِِ سر تر ش¡9 تېر ددِِ مالل تر
ررغښت9 کمر لويي تر دديي عاشقانن چه

ددئئ رراايي ااهل نه لريي ااددبب نه چه
ددئئ پايي چارر خويي په ش9 ليدلل ددووپايي
ش9 ليدلل سړىى سFرFهه خويي په سړىى
ددئئ خداايي Fدد سړىى شyل په ررنگ په

دديي خانن خوشحالل دد ررباعۍ چه
دديي شانن په غشيو الجورردديو دد
کا ررووغغ ښه غش9 څو هر که گوهر تير
دديي وورراانن ئ6 پر که بويه ئ6 پروواازز

ووااخل9 ئ6 بها کا خرڅ سر خپل چه
ووااخل9 ئ6 موال ووِِيي مداارر ئ6 چه
ش9 پيداا بال ووته صاحب ئ6 که
ووااخل9 ئ6 بال که ددFيي حاللل نم°

٦١۱٦



وويي ډووبب کښ عنبر په مښ° په ددررست چه
وويي؟ خوبب ش9 کyړ گندگۍ په چه
کا بد گوررهه هر لول9 چه قرآآنن
وويي معيوبب فسادد وو فسق په بيا چه

ووين9 سپين وو تورر په ئ6 عالمانن چه
ووين9 عليين په ئ6 ددررووېشانن چه
ددئئ نورر څه علم عاررفانو Fدد
ووين9 يقين خپل په Fفرشش Fعرشش تر

کښ9 کل په جز په ش9 بيښ پرېې کارر چه
کښ9 توکل په ووِِيي تل به مردداانن
خورريي مېوېې مرغۍ نورر نورر کښ باغغ په
کښ9 گل په باغغ Fدد لرِِيي نظر بلبل

ددئئ يارر ددِِ ددغه غوااړيي خوبي ستا چه
ددئئ ااغيارر هغه غوااړيي خواارريي ستا چه
مyړهه پرېې صرفه ش9 خوښ غم په ستا چه
ددئئ وواارر خپل دد که کړېې ااررمانن به بيا

موم9 هغه گوهر کا غوااصص ځانن چه
موم9 هغه ددلبر ووااخل9 ننگ9 بې چه
ددئئ ررااغل9 ځانن په ځله څو م9 کارر دداا
موم9 هغه ظفر ش9 تېر چه سر تر

٦١۱٧۷



وويي رروواايت په ئ6 چارر هFرهه چه
وويي وواليت Fدد بخرهه هغه دد
وواائ9 نه بيهوددهه آآرروويي نه بيهوددهه
وويي هداايت په نيyو Fدد ئ6 غوږ

وويي آآددمم کله ووِِيي کم ئ6 عقل چه
وويي کم ئ6 عقل چه وويي آآددمم کله
وويي غم بانديي تل ووِِيي کم ئ6 عقل چه
وويي کم ئ6 عقل چه ووِِيي غم بانديي تل

پريږدديي ددِِ ووېرهه ووکاږيي ددKرر چه
رريږدديي ئ6 ززړهه که ووووززيي به خال9
Fيم له گوهر ووکاږيي رراا به يا
کښېږدديي پرېې کله خپله دداا به يا

سات9 حشم خدمم سات9 حرمم خپل چه
سات9 محترمم ددِِ ووااړهه چه بويه
ووررووڼو ززوويو Fدد کا ډېر ددِِ ااددبب
سات9 غم ته ځانن وو ش9 ااددبب بې چه

لريي آآبب کم لښت9 وون9 ډېريي چه
لريي تابب وو پېچ څو وونو Fدد څښتن
کړمم تابب وو پېچ په هس9 ززهه نصيب
لريي عذاابب پداا کومه تر به ما

٦١۱٨۸



وويي نهادد بد چه ووِِيي بنيادد بد چه
وويي يادد بال په کښ نس په مورر Fدد
ددFپاررهه فسادد Fدد دديي ززوووو[ل9 چه هر
وويي فسادد دد هم وويي ژژووندىى چه څو

نگارريي څه يو شوېې ښyاررهه رراا چه
وواارريي پريي که کارريي جفا څه
ززياتېږيي مينه بانديي تا په م9 څو
خونخواارريي هس9 چيچ6 غاښ ررااته ته

وويي آآموزز بد چه وويي اانديش بد چه
وويي ررووزز بد ووااړهه لريي گوئ9 بد چه
مyړهه چا په لوئ9 غوااړېې لوئ9 ته که
وويي فيرووزز کونه ددووااړهه په نېyانن

وويي فرززند دداانا گټي ددنيا ددين چه
وويي پنډ په پالرر Fدد کله هر ئ6 به غوږ
حyمه بې پالرر Fدد څښ9 نه به ااووبه
وويي قند په شونډيي پوررته ئ6 به نه

شول9 نه ززرر نه لريي ځواانانن نه چه
بول9 وورر ززوورر وول9 به هغه
وويي نه ځواان9 ئ6 که وويي ووااړهه ئ6 دداا که
پسول9 ته چا وو[ به بوډۍ ززړهه

٦١۱٩۹



وويي غنم ئ6 سرهه پۍ¡ سپين9 چه
وويي هم ئ6 آآرراامم لََريي حشم حرمم
بخرهه خپله په نکا شyر چه
وويي لړمم مارر Fدد بخرهه هغه Fدد

وويي ترسندهه يا وويي ناکک حرصص چه
وويي گندهه سFرFهه ددووااړوو له يارريي
ته بال تنگڅه په پريږدديي ددِِ به دداا
وويي بندهه شyم نه دداا تر بتر

بدنامۍ¡ Fدد وويي نه ئ6 غم چه
خوددکامۍ په وويي م| ئ6 ووااړهه
وويي وورروورر ززوويي ددِِ که سړىى ررنگ دداا
خامۍ دداا په ش6 وويزاارر ځن9

لريي غفت شرمم لريي صوررتت ښه چه
لريي ددوولت ددنيا Fدد ددين Fدد ووااړهه
وويي نه ئ6 عفت وويي ښايسته چه
لريي قباحت څه لريي قباحت څه

وويي تيارر ووررته کښ کورر په ښyارر چه
وويي ښyارر صحراا Fدد وول9 به چا Fدد
کا څه گل بهارر Fدد کښ ززااغغ وو باغغ په
وويي بهارر تاززهه کښ کورر په ئ6 چه

٦٢۲٠۰



نخورريي ئ6 ځانن په لريي ددنيا څوکک چه
وو[خورريي ددِِ خاوورريي تورريي غه گورر Fدد
ته حريف بل وو[ ش9 پاتو ئ6 مالل چه
خورريي ښه يارراانو خپلو له ئ6 چه

وويي خو بد ځائ9 لريي بد ااصل چه
وويي رروو بد ځائ9 نلريي ښه ررنگ يا
نکا ښه هيڅوکک به توکه ددووااړهه دداا
وويي جاددوو ئ6 که دديي کراامت که

ددئئ هغه هوښيارر لريي ددررست فهم چه
ددئئ هغه خمارر لريي سست فهم چه
کيږيي نه پرېې آآبدست وويي لږ چه ااووبه
ددئئ هغه ررووددبارر موم9 پاک9 پرېې چه

ددررووم9 آآهسته چه ددررووم9 دداانسته چه
موم9 هغه نصرتت موم9 هغه FËفت
کا تلواارر ډېر يا کا کاهل9 چه
نوم9 هغه ناکس نوم9 هغه نامردد

وويي تېر نظر تر ئ6 يارراانن ډېر چه
وويي ډېر ئ6 لباسس غوااړهه مه ترېې ااخالصص
کا خنداا مهر څو هر که م| په
وويي هېر ئ6 ووااړهه کا شا ددررته چه

٦٢۲١۱



وويي نه اامامم مسجد Fدد بانگ کښ په چه
وويي نه مقامم ميشت9 کښ کل9 هغه په
ددئئ رروواا قتل کښ کل9 هغه په
وويي نه ااسالمم Fدد به کل9 هغه چه

وويي ښه ئ6 بابا وويي ښه ئ6 مورر چه
وويي څه په ززوويه لوڼه ئ6 به بد
لريي وولد به بد لريي بد ااصل چه
وويي نه فتن6 بې هيچېريي به قچر

دديي ددستورر هغه په ددهر دد چارريي
دديي مسطورر سپين په تورروو په لyه
ووررک9 پyښ چه ددئئ هغه هم ال
دديي تورر سلم دد لښyريي هونبرهه

گورريي نه ته عيب نلريي شرمم چه
پلورريي ځانن خپل ځyه ددئئ شرم9 بې لول9
لريي حيا شرمم دديي پاک9 چه هغه
ښورريي نه لyونو په ته فسادد ئ6 ززړهه

غوااړيي آآفت وو نېښ غوااړيي لذتت ښه چه
غوااړيي لذتت ښه چه غوااړيي آآفت وو نيښ
غوااړيي فرقت Fدد غم غوااړيي محبت چه
غوااړيي محبت چه غوااړيي فرقت دد غم

٦٢۲٢۲



دديي تريي خټک دديي پyارر څه چه
دديي بريي کويټ بر يخيلو مير تر
مyروونه حيل6 لريي پېښ6 ډېريي
دديي هندک9 بوالقق بوله مه ئ6 پښتونن

وويي يارر ددِِ ددوولت ش9 بدهه ددِِ ووررځ چه
وويي خدمتگارر ددِِ ووگړيي ووااړهه
کا پېروو ددِِ ددوولت ش9 بدهه ددِِ ووررځ چه
وويي وويزاارر تا له ووررKووڼه ززوويه خپل

لريي څواانمردديي نه لريي تدبير نه چه
لريي ززرردديي م| Fدد کښ پyارر به تل
ش9 توررهه چه هنر ررااووړهه ااوورر ته پونډيي
لريي سردديي ددلل چه ووِِيي نه سړيي هغه

وويي ځواان9 ئ6 نه لنگېږيي نه چه
وويي فان9 ررووززگارر ښځ9 هغ6 Fدد
بويه ددين9 ځواانه محبوبه ښځه
وويي ښاددمان9 په کا ررووززگارر ززيست چه

يې څه سړيه حيراانه ئ6 څه
يې ااووبه يې وواارر يې بادد يې خاوورريي
کښ څلورر پداا وويي نه ددِِ يFو که
يې نه شماررهه په يو ژژووند Fدد نورر

٦٢۲٣۳



وويي ملyوتت په ختل9 چه څوکک
وويي ناسوتت کارر په کله هغه دد
نه9 اامر په ددFيي ناطق فرقانن
وويي الهوتت ئ6 ځايي نکا نه9 چه

غوااړيي خوند خوړوو Fدد خون9 Fدد څښتن
غوااړيي شخوند خوړوو Fدد مريونه ووينځ9
نکا نظر چارريي Fدد بند په نادداانن
غوااړيي بند کښ چارريي هريي په هوښيارر

نمريي م9 غليم چه کړېې غيرتت غم څو
مريي څه په سړىى وويي نه چه قضا
ش9 پاتو ددFيي به نه ش6 پاتو ته به نه

بيړهه وو[مريي١۱هيڅ به څوکک هر مyړهه

کښ9 بارر وو کارر په نش9 آآززموددهه څو
کښ9 ښyارر په جنگ په صحبتونو په
مyړهه باوورر وورروورر په ززوويه په هونبرهه
کښ9 کارر لويي لويي په ددرروول9 به وورراان9

غول9 يFوهه په ۇۇوو لويي سFرFهه چه
همزوول9 هغه ووالړلل ته گورر وو

١۱. .9yيعن9 عجلت، شتابب، چاب

٦٢۲٤



آآرروومم غوږوونو پدووااړوو ئ6 ززهه
بول9 هم ما چه دديو Fدد ناررېې

وواايې ښه ځن9 وورر يس9 ښه ددِِ څوکک چه
وواايې ليمه ووررته وويي بال ددFيي که
ش9 ماتت ځن9 وورر مهر ززړهه Fدد چه
وواايې نه ښه ووررته وويي ښه څو هر که

ددئئ ررنځورر هغه غوااړيي ددنيا چه څوکک
ددئئ مزددوورر هغه غوااړيي عقبا چه هر
شم ځارر هغو تر غوااړيي Ì9مول چه هر
دديي مسروورر کََونو ددووااړوو په هغه

ووگوررېې بد که ووېې مFيFن پرېې چه
تورريي سترگو Fدد ووووززيي ددِِ پرېې
کا ښيرېې ددFيي که کړهه ددعا ووررته
ززوورريي ددِِ ددFيي که کړهه خنداا ووررته

ش9 يادد ښه سFړىى مرگه له پس چه
ش9 ښادد ددِِ پداا کا خويي هس9 که
نېyنامۍ Fدد ووِِيي نه ئ6 خويي چه
ش9 بادد ئ6 ژژووندُُوونن ووِِيي هيڅ ئ6 ژژووندُُوونن

٦٢۲٥



ووِِيي څرگند ئ6 کارر کا سوگند څوکک چه
وويي سوگند ژژرر ژژرر ددررووغو Fدد سر
وويي گويانن ررااست چه نخورريي به سوگند
وويي کمند سوگند ددررووغجنو Fدد

خورريي ددهقانۍ Fدد ډووډۍِِ چه څوکک
خورريي مهمانۍ Fدد حورروو Fدد خوااړهه
شه ززهر ددِِ ووااړهه خوررېې ظلم په ئ6 چه
خورريي سلطانۍ Fدد شوالنونه که

ددئئ مطلق قلم ووهل9 ئ6 چه
ددئئ ناحق کافر په ددئئ حق که اايمانن
شوهه ررووښنائ9 په شو سحر چا په
ددئئ شفق بانديي ررااغله شپه چا په

ش9 يادد رراا ددِِ رروويي کا يادد قمر چه څوکک
ش9 يادد رراا ددِِ مويي کا يادد عنبر چه څوکک
ش9 يادد رراا ددِِ کويي کا يادد مقر چه څوکک
ش9 يادد رراا ددِِ خويي کا يادد سقر چه څوکک

Fپايي تر سر تر ددِِيي نعمتونه څه
Fخداايي يFو[هه له ددِِيي موندل9 ددِِ چه
ووکاږهه شyر يې ساهه هFرFهه په
Fوواايي ئ6 ثنا يې نه غافل که

٦٢۲٦



ددئئ نتل9 هوسس هواادد دد څوکک
ددئئ تلل9 حسد په بغض په م9 څوکک
ددئئ ځانن خپل Fدد ززوويي ددئئ ځانن خپل Fدد پالرر
ددئئ نيول9 څوکک هر جورر خپل پخپل

ددئئ غليم ددِِ که غوااړيي آآشت9 چه څوکک
ددئئ تسليم Fدد ځايي خير" ËلÎوواالص"
ددهه اانتقامم تر بهترهه عفو
ددئئ کريم دد کارر بدوو په 9yني

وواائ9 ښايست Fدد ستا خبريي چه څوکک
ستايي څه په ررااته ددِِ به خصلت خويي ښه
خاندېې ررااته ته ژژااړمم ددررته ززهه
ښائ9 نه هيچا په کبر هس9 دداا

وويي پاکک پاکيزهه کښ خويي په چه څوکک
وويي ژژووااکک پاکيزهه ددئئ کورر په ئ6 س|
ددئئ ځانن Fدد ئ6 ززاارر لريي بد چه سلوکک
وويي هالکک هغه وويي ښه څو هر که

ش9 تل هس9 دداا ددFيي جهانن دداا څو
ش9 خپل ددِِ پردديي ش9 پردديي ددِِ خپل
کښ ددمم يِِوهه په ش9 ستا وويي بل Fدد
ش9 بل Fدد هغه ووِِيي ستا چه هغه

٦٢۲٧۷



وويي ناگرمم چا په وويي گرمم چا په څوکک
وويي گرمم چا هر په فعل بد ځن9
مشه گرمم چا په کړهه ښه خويي خپل ته
وويي گرمم تا تر چه شرمېږيي به خودد

دديي خمونه ززلفو تورروو دد ددِِ څو
دديي غمونه پرااته بانديي ما په هونبرهه
پوښته غمزېې سترگو تورروو خپلو Fدد
ددئئ ستمونه دداا بانديي ما په ئ6 چه

پوس9 ځواانانن ځواانۍ Fدد بريتونه به څو
ااووس9 خبردداارر که ددFهه دداا يې خوبي
دديي تلون9 رراا ددووااړهه شته پيريي شته مرگگ
يوس9 پيريي ئ6 يا يوس9 مرگگ يا سړىى

ش9 تېر وورربانديي به قرنونه څو څو
ش9 څېر بل بل په ئ6 صوررتت شيرين
پېړيي پخواا ددِِيي هېريي چه لyه
ش9 هېر ددله له هس9 به خوشحالل

بول6 ددهه دد غاړهه لويه په به څو
بول6 بدل9 غريبۍ Fدد
دديي ززخم9 ددِِ ززړهه پوهېږمم ددرر ززهه
بول9 ددرر طبيب ررغېدلو Fدد

٦٢۲٨۸



ووِِيي همت ئ6 څو وويي غيرتت ئ6 څو
وويي قيمت قدرر هونبرهه به مردد Fدد
څانگ9 ددووهه تندررست نلريي چه مرغه
وويي ررفعت په کله ئ6 پرشش

کښ9 آآفاقق دداا په دديي ښاددۍ څو څو
کښ9 ااتفاقق په موم6 بيا به ووااړهه
دديي محنتونه يا غمونه څو څو
کښ9 نفاقق په يا دديي کښ ددررووغغ په يا

نامرااددۍِِ Fدد کا نه غم ددِِ څوکک
ښاددۍ تل نه ووِِيي غم تل به نه
دديي ښyاررهه اانصافف عدلل فل° Fدد
بيدااددۍ Fدد ظلم Fدد ئ6 کارر

ررااووااڼې ته کورر سوددوونه به څو
خوااڼې خوږوو Fدد خواانونه به څو
کاڼې خوښۍ Fدد خوبونه به څو
کاڼي ددررباندى9 پرېوززيي به آآخر

لريي قوتت هونبرهه ددFئئ همت ئ6 څو
لريي فتوتت هر لريي موررتت هر
ددئئ موس9 لyه ددFئئ آآسا خليل
لريي نصرتت ااووبه په ااوورر په اابداالل

٦٢۲٩۹



ددئئ بال څه چه ددئئ ددنيا دد حب
ددئئ ددنيا Fدد حب ددئئ بال څه چه
څونبرهه چه حب دداا ددئئ ررسواا هونبرهه
ددئئ ررسواا هونبرهه څونبرهه چه حب دداا

دديي جهانن ددېې په کړيي ښه چه خداايي
دديي ااسانن اانسانن پوهېږېې پرېې که
توکه ددووااړهه دداا ش9 يFو سFرFهه چه
دديي آآسانن ووررته کارروونه مشyل

ش9 ززووړ چه سړFىى شوېې ززووړ خوشحاله
ش9 موړ مين9 له مهوشانو Fدد
کېږېې مين ال ززووړيږېې څو ته
ش9 سوړ يا موړ ترېې کله Fدد به ززړهه

وويي شنگه وو شوخخ چه دديي هغ6 دد خيالل
وويي گلرنگه م| په شهد ئ6 شونډيي
کا څو په به نازز وويي نه هيڅ ئ6 دداا چه
وويي جنگه تر بتر ئ6 به نازز کا نازز که

ووږيي Fدد سروو ددئئ Ðددي Fدد خُُټ خُُټ
تږيي Fدد ژژووندوونن ددئئ ااووبو Fدد غږ
ووکاږيي پرتوگگ ش9 کښ کښ ئ6 چه
کوږيي ززړوونه چه ددFيي آآوواازز هغه

٦٣۳٠۰



ش9 خاررکشانو Fدد بخرهه په ددِِ خارر
ش9 گلرخانو Fدد بخرهه په ددِِ گل
ش9 طوطيانو شنو Fدد بخرهه په ددِِ قند
ش9 پتنگانو Fدد بخرهه په ددِِ سوزز

دديي چريي ااسان9 دديي گراان9 خبريي
دديي گوهريي چا Fدد مشyڼي چا Fدد
گڼي بهتر ئ6 چه کښ ددنيا پداا
دديي بهتريي ال ترېې خبريي ښ6 ښ6

خوررېې بيم په صرفه په ترسس په مالل خپل
خوررېې نيم که ددررست که کړېې نه غم بل Fدد
خوررېې يتيم ررنډيي کنُُډِِيي Fدد کورر په
خوررېې حجيم Fدد ااوورر وول9 دداا مال

وويي هوښيارر څوکک چه نشته ئ6 خواارريي
وويي خواارر خواارريي په وويي نه چه هوښيارر
کا گټََنه نردد Fدد وويي ښه چه نراادد
وويي تارر نا باززيي بدهه په بازز بد

ددئئ فاسق فاجر څو هر که خوشحالل
ددئئ عاشق شيخََ کړهه مه ئ6 عيب
ځ9 به خدمت پخپل ددِِيي پاررسايانن چه
ددئئ اليق فاجر فضل Fدد خداايي Fدد

٦٣۳١۱



ددئئ ناررووغغ دد نه ددئئ ددررووغغ م9 خوبب
ددئئ ددررووغغ ززړوونو ددررمنو Fدد خوبب
وويي خوبب په هس9 وويي وويښه په لyه
ددئئ فرووغغ ززړهه Fدد موندل9 چا چه

ددئئ خزاانن بهارر ددئئ بهارر خزاانن
ددئئ هجراانن ووصالل ددئئ ووصالل هجراانن
ددئئ جهانن Fدد ددوودد ش9 ووررځ بيا ش9 شپه
ددئئ ااسانن ئ6 کارر لريي ښادديي چه غم

ش9 کله به ال چه يم نه ال خبر
ش9 بله وو سFرFهه کس9 به م9 چه
گوررېې سينه م9 نه گوررېې آآئينه ته
ش9 سوله لمبه په هجر Fدد ددِِ چه

ووِِيي لئيمانن چه ووِِيي دداا ئ6 خصلت
ووِِيي پښېمانن کاندهه ووررکا څه چه نن
گڼي کم ووررکړهه خپل ووررکا ډېر څو هر که
ووِِيي کريمانن چه ووِِيي ددوودد ئ6 شانن دداا

ووېې ډېروو ددِِ شانن شانن کړهه بس خوشحاله
ووووېې ډېر ددِِ ااووښانن ووووېې ډېر ددِِ پيشو
ااووسه پدمم مشغولل ددئئ سyوتت ددِِ سودد
ووووېې ډېر ددِِ پرېشانن لرهه خونديي ژژبه

٦٣۳٢۲



دديي ررااغل9 غل دداا په ززړوونو دد ددِِ خالل
دديي ددااغل9 ما دد ددِِ ززړهه ددننه
لريي خالل ښه هغه لريي جمالل ښه چه
دديي ښاغل9 ددِِ خالل ددِِيي ښاغل9 ددِِ م|

نش9 به ښادد پرېې لريي مالل که خسيس
نش9 به آآززاادد ددFيي بندهه بندهه
دديي آآززاادد هغه دديي ناکک همت چه
نش9 به عبادد دديي آآززاادد آآززاادد

پتورريي گناهه Fدد دديي تورر که خوشحالل
گورريي ووررته چه ش¡9 حيراانن خلق
لريي کرمم ډېر خداايي لريي محyم ددين خپل
ستورريي تر سبا Fدد کا ررووڼ ئ6 به م|

ددئئ خرووشش وو جوشش ددِِ څو خوشحاله
ددئئ هوشش څه ددِِ نه شته عقل څه ددِِ نه
مشه غرهه ځانن په يې نه ته هونبرهه
دديي پوشش پرددهه ال ددِِ کرمم خداايي Fدد

پټېږيي رراا نه مين9 Fدد خوااږهه
غټېږيي سFرFهه مينه په ووااړهه
ددFهه مښyو Fدد نافه مثل په مينه
پKټېږيي چرته مښyو Fدد نافه

٦٣۳٣۳



ددئئ سmرفف بحر شyروو تر خوږ
ددئئ برفف تر صفا مښyو تر خوشبويي
ددئئ حرفف څه کوززهه خمKونه کاس6
ددئئ ظرفف به مداارر آآخله ررااووړهه

ددئئ محبوبب څو هر که سحر Fدد خوبب
ددئئ خوبب ال سحر ش9 وويښ چه سړىى
عيشونه ددنيا Fدد ش9 پاتو به ددنيا
ددئئ مطلوبب طاعت لََرهه جهانن هغه

ددئئ ززررين مرغغ باززهه تر شرنگ خو
ددئئ چندين صد تر کښ قدرر په م9 بازز
وويي پورريي پرېې ووززرر لويي لويي که شو څه
ددئئ شاهين شاهين ددئئ گرگس کرگس

دديي نامم خپل په چه دديي هغه خانانن
دديي کامم خپل په نه دديي ددنيا په نه
وويي ښېmړهه نامم دد توک9 کومم په چه
دديي شامم وو صبح په کښ فکر هغه په

وويي منافق چه لريي بداا خصلت
وويي مواافق به سFرFهه مذهب هر Fدد
ژژبه ئ6 يFو[هه وويي ززړهه ئ6 به يو
وويي صاددقق څوکک چه لريي مذهب به يو

٦٣۳٤



وووورريي برکت پرېې ووِِيي پاکه چه خونه
وووورريي ددوولت عزتت کله هر وورربانديي
کښ خونه هغه په وويي نه چه پاک9
وووورريي آآفت بال ووااړهه وورربانديي

ش9 بد ئ6 باددشاهه ش9 بد چه خلق
ش9 بخردد حيراانن کښ چارر هFرهه په
نشته عالمmير Fدد ددFوورر په خوبي
ش9 حسد چا له وول9 به چا دداا

لريي مزهه ښه که Fنمړۍ خوږهه
لريي بزهه دداا که ددهه توبه م9 ترېې
خورريي هډوونه ځyه م9 مرغه همايي
لريي خزهه سFرFهه غوښو له ااسمانن

ژژااړِِيي کښ ررنځ په څو هر که خوشحالل
ووياړيي نه مردد په که ووگڼه ئ6 نامردد
ووهه سبب پداا ووااړهه ئ6 ژژړاا
غوااړيي اايمانن خپل Fدد خير خداايه Fدد

ووِِيي نه ززنن شمشير چه ووگريي Fدد خانن
وويي نه نغن ښه ددهه Fدد کړلل وورر ښه ددهه Fدد
ووکا ووااددهه چه مېړهه نامردد لyه
وويي نه ززنن Fدد ئ6 حالل کا ررووززگارر ززاارر خواارر

٦٣۳٥



ش9 عاددتت چا Fدد بدوو Fدد چه خويي
ش9 ززياددتت ال ززجر په پند په
ددئئ االموتت مل° ددFئئ څوکک ئ6 طبيب
ش9 شهاددتت په ئ6 مشرفف چه

گڼي هنر خويي بد خويونه بد خپل
گڼي ززرر هم خاوورريي وويي خاوورريي که ځانن په
گڼي هغه هم بل وويي څه چه ځانن په
گڼي کافر هم بل وويي کافر چه يو

وويي ستر يا کم چه مyړهه حyم خپل
وويي ززرر يا لس چه مyړهه فکر دداا
شته ستن کښ السس په گريي کښيد Fدد
وويي ددرر کښ السس په ووهون9 خطا Fدد

ددئئ گداايي ددررووېش ددئئ غريب خوشحالل
ددئئ رراايي په يارر Fدد نلريي حyم خپل
ددررووم9 بي هوررېې حyم چرته چه
ددئئ ځايي ئ6 هغه ئ6 کښېنويي چه

ددئئ تېر شپېته تر ددِِ عمر خوشحاله
ددئئ ډېر ددِِ گناهه لږهه ددِِ 9yنې
گناهونو Fدد ددئئ ډکک ددِِ ددفتر
ددئئ هېر تا ددِِ که ش9 يادد به ددررته

٦٣۳٦



ئ6 ښه هونبرهه خو سړيه خوااررهه
يې ززړهه په ررووغغ چه يې تن په ررووغغ چه
ووِِيي نه څخه ددرر توکه ددووااړهه چه
يې څه تروو وواايه کښېن6 که تخت په

ددFئئ دداا هم ددِِ بودد يې ساهه يFوهه خو
ددئئ دداا هم ددِِ جودد خاوورريي موټي يو
کښ ددنيا پداا ووينم نه ددِِ سودد نورر
ددئئ دداا هم ددِِ سودد ووکړېې 9yنې څه که

يې نه مالداارر ډير چه ددFئئ کښ پداا خير
يې نه گرفتارر ززکۈةة Fدد عشر Fدد غم په
دديي خرڅ ددِِ هس9 دديي ددخل ددِِ لyه
يې نه بسيارر لږ په ته چا وو محتاجج

دديي پښ6 ددِِ ررووغ9 پاڅه خوشحاله
دديي خرخښ6 څه ددرروومه ته 6yم
دديي يارراانن ښه که ووررووڼه که ززوويه
دديي ښ6 خپل9 Fدد ووليدلل ددِِ ووااړهه

وويي ډېر غم ئ6 هونبرهه ډېرهه څو ددنيا
وويي ډېر االم ئ6 هم خورريي نه ووِِيي نه چه
دديي بال ددووااړهه ئ6 نېست9 هست9
وويي ډېر کم ددررته چه ددهه دداا ئ6 خوبي

٦٣۳٧۷



گڼي يارر چه ددښمن دديي ددښمن ځانن Fدد
گڼي تيارر ددِِ مرگگ گڼي يارر چه ددښمن
گڼي شمارر په نادداانن Fدد ځانن به هوښيارر
گڼي هوښيارر ځانن چه ددFيي هغه نادداانن

ددئئ تېرهه څو په ددِِ تير بڼو Fدد
ددئئ ززړهه په ځما شويي ل° ووااړهه
دديي نه پرېې نگارر نکريځو Fدد دداا
ددئئ سرهه ووررغويي ئ6 ووينو په خواارر Fدد

لريي گالبب Fدد بويي ددِِ خول6 تن Fدد
لريي مشyنابب په طعن ددِِ ززلف9
ددFپاررهه خداايي Fدد مyړهه نورر عتابب
لريي تابب عتابب دد کله ددِِ خوشحالل

وويي ووررووست9 عمرهه ووړنبيه ددرريغه
وويي ووړوونبي عقل ووررستيه ددرريغه
نش9 کارر هيڅ پداا ررااځ9 بيا هغه
وويي سړيي ښه که ش9 پوهه به پداا

وويي هښيارر هس9 ځايه له ددرريغه
وويي ااختيارر م9 خپل يم ااووسس چه لyه
خلقو Fدد يارريي شوهه ښyاررهه ررااته
وويي يارر څوکک م9 نه وو[يي يارر چا Fدد نه

٦٣۳٨۸



ددئئ گراانن هرگوررهه ئ6 خوږ ماڼي Fدد
ددئئ شانن په پرهارر تورريي دد ئ6 خوږ
شوهه پخوال ررااغله پخپله څو په
ددئئ ځواانن ئ6 باطن ددئئ ززووړ که خوشحالل

دديي اايمانداارريي چه ږيريي تورريي دداا
دديي ځارريي ترېې ږيريي ناپاک9 سپين9
ووِِيي نه ئ6 دداا چه بويه ووفا صدقق
دديي مردداارريي ززړوو Fدد ځواانو Fدد ږيريي

وويي مهراانن ررووپي کښ کورر په چا Fدد
وويي مرجانن وو ددKرر کښ کورر په چا Fدد
مyړهه دداا گمانن نلرېې هيڅ ته که
وويي ناتواانن ووااړهه غُُنديي تا دد به چه

وويي نه ااستقاللل چه صبر چه مردد Fدد
وويي نه خوشحالل پyښ ررااش9 پرېې غم چه
پوهه په ځما ددFهه هيخ ئ6 مردديي
وويي نه سيالل څوکک ددوولت وو جاهه په ئ6 که

ررېږدديي پس9 وورر م9 ززړهه ددننه
کښېږدديي ددړۍِِ کا تاوو ززلف9 چه
عشقه له توبه ووهم ناررېې شومم ززووړ
پرېږدديي پس9 وورر ددلبريي م9 که

٦٣۳٩۹



نش9 مسyن موززيي دد ددِِ پالنگ شاهه Fدد
نش9 ززغن وو ززااغغ Fدد ځايي ددِِ گلزاارر
ددئئ گل Fدد بلبل ددئئ بلبل Fدد گل
نش9 مFيFن غافل به جمالل ښه په

کل9 هر هر په دديي فتالل مرگگ Fدد
وول9 پرېې نياززمن کښ گرتت په غش9
ليدلل يارراانن هغه سترگو په م9 چه
څل9 سترگو په ش9 ليدلل ئ6 ااووسس

ددئئ ښyارر Fدد مرغه مثل په ددوولت
ددئئ شنقارر ددئئ چرغغ ددFئئ شاهين ددFئئ بازز
نيس9 څوکک مرغونه تلل9 السه له
ددئئ ښyارر مير ښه Fدد م9 مرغه ښyارر Fدد

ووېې نه پرېې خبر وويي بل په چه ددرردد
چوېې ددررددهه له ش9 ځانن په ددِِ چه
ددئئ جداا جداا چا هر Fدد ززيانن سودد
ووېې ته موړ خوررااکک په بل Fدد کله

دديي ووقوفداارر Fدد توکه څو يFو دداا
ددئئ تجارر Fدد ززرر ددئئ ښyارر مير Fدد بازز
ددئئ دداانشمند Fدد ددئئ چا Fدد کتابب
ددئئ عطارر Fدد مښ° ددFهه مردد Fدد ښځه

٦٤٠۰



خوړوون9 خاوورريي لََريي پروواا پند Fدد
کړوون9 نصيحت ¹mل بد وورربانديي
نش9 ښه فهم تر هيچا Fدد ددِِ بد
ووړوون9 خبروو Fدد پالرر Fدد وويي نه

وويي کوږ که ددېواالل خون9 خپل9 Fدد
وويي خوږ څښتن په خون9 خپل9 Fدد
وويي خونديي کښ په ئ6 ررووززگارر وو ززيست
وويي بوږ کښ ددهه په ئ6 کال9 لوښ9

دديي کښ ااتفاقق په خلق Fدد ددوولت
دديي کښ نفاقق په چه ش9 خواارر به هغه
ليدهه نه وو يyرنگ م9 يارر يFو شومم ززووړ
دديي کښ ااشتياقق په ووااسه تر م9 ززړهه

خوددکامFۍ په ووِِيي مټ ئ6 تل چه
نامFۍ بد Fدد ووِِيي نه ئ6 ااندووهه
وويي ناشانس حق وويي ناسپاسس ددررست
خامFۍ دداا په بايل9 به څه هر

ش9 يارر که ووېې ما ووکړلل م9 څه ډېر
ش9 قراارر م9 ززړهه وو[ووينم ئ6 دديدنن

٦٤١۱



ووکړ هم م9 بصر کړهه صبر چه ووېې چا
ش١۱9سيyن کارر صبر په کله يم

بوټ کښ٢۲9دد شاخزاارر په نن ددFهه هواا
کښ9 مرغزاارر په کا فريادد ززررک9
باززُُوونه ځما کا ذذووقق ئ6 ږغغ په
کښ9 ښyارر په گرززمم ووررېږيي پرخه

دديي پيراانن شيخانن ته تا وو چه دداا
دديي ځانن Fدد خوااهه بد خلقو Fدد خوااهه بد
الرريي Fدد مرشد بويه عمل علم
دديي سmانن ووااړهه وويي نه ئ6 دداا چه

پړووک9 غش9 دد ظلم Fدد يارر Fدد
ااووک9 دديي پرااته کښ ززړهه په ځما
شومم مل ئ6 سFرFهه سپيو Fدد ددوورر
ووررووک9 په ررااته ووېې وو[نه ئ6 تو

يې يارر ښه م9 که وواايم ررښتيا ددررته
يې ناقراارر څه لرېې خصلت خويي څه

ـکلمدداا.١۱ ـ ـقلموههـيهـپهـ ـ ـنسخ9ـ ـ ـسيyښـکهـ ـ ااووـ ـبلهـپڼ ـسينکښـکهـ ـ ـ ـليyلړـ ـ ـ ـمحشښـکوههـيهـپ6،ـ ـ ـجمرـتتـمـاشدـب9ـ ووررـههـ هـتم
کښل6 ددهه. موړ، ډکک، دد ډېر خوررااکک کولو په ووجه دد ززړهه خراابواال9 (ددرريابب).

بهر، له خپله ځايه په ززوورر بهر کړېې شويي څيز يا کس (ددرريابب)..٢۲

٦٤٢۲



يې ااغيارر کله يې يارر م9 کله
يې کارر جفا هم يې ووفادداارر هم

ددئئ ځانن په قبولل م9 عتابب يارر Fدد
ددئئ رروواانن ددوودد دداا عاشقانو په
ددئئ هجراانن ئ6 هم شته ووصالل ئ6 هم
ددئئ ااسانن ئ6 کارر لريي آآشت9 چه جنگ

ووږيي Fدد کمذااتت دد ددFيي چا Fدد ددررووغغ
لږيي قوتت په کمزوورريي Fدد يا
کا وول9 به ددررووغغ ووِِيي نه ئ6 دداا چه
سږيي په ئ6 خوږ کانديي که ددررووغغ

يشۍ¡ ددووررااند ووِِيي نه چه چا Fدد
خوېښۍ¡ ئ6 مه ووين6 يارريي ئ6 مه
ووين6 مه گلونه وون9 هغ9 Fدد
ددلرېشۍ¡ Fدد وويي ااغزيي ئ6 چه

پوښتن9 کړېې څو وو[وواايم به ددررته
گټن9 ددِِ که دديي بايلََن9 ددِِ که
ددئئ نه ددِِ ځايي بل ددFئئ دداا هم ددِِ ځايي
لََمن9 په که وويي منگل9 په که

چوېې ووېښته څو په عيب په بل Fدد
کوِِېې نه هيڅ نظر عيب په ځانن Fدد

٦٤٣۳



نديي ښyاررهه ددررته ززناررهه سل خپل
شلوېې هم ئ6 هغه لرِِيي يFو خو هندوو

وويي ددرردد په سينه ددننه چه چا Fدد
وويي سردد آآهه په عين ئ6 ددمه
پاسه Fدد ښځه ووِِيي النديي Fدد مردد که
وويي مردد Fدد ظفر توکه پدووااړهه

نول9 خوله دديي باررخو ددِِ دداا
وو[هFل9 پرخ9 ددFيي گل الله که
غاښونه سپين که ددِِيي شونډيي سرېې ددِِ دداا
پېيل9 سFرFهه ددِِيي ددKرر وو لعل که

ښاغل6 گل تر يې ررنگ په م| Fدد
ررااغل6 ررااته يې الله باغغ Fدد
لريي ددااغغ کښ سينه خپله په الله
ددااغل6 عاشق Fدد سينه ددهه تا

دديي ددلyښ9 ززړهه په مرغۍ¡ ډېريي
دديي خوښ9 م9 هغه کا ږغغ چه سحر
ووليدلل کښ جهانن په م9 نعمتونه ډېر
دديي غوښ9 خو نعمت ددئئ نعمت لويي چه

٦٤٤



ددِِيي ستمونه چه السه خپله Fدد
ددِِيي عالمونه په نََدِِيي ما په کُُښ9
ددِِيي ښاددۍ لyه السه خپله Fدد
ددِِيي غمونه هونبرهه السه خپله Fدد

وويي صاللل سړىى کښ ځايي په بيم Fدد
وويي خوشحالل هوررته وويي ااميد ئ6 چه
کا نه نظر ااووبو خړوو په هغه
وويي ززاللل آآبب بخرهه ئ6 تل چه

ش9 بله له ماڼه لََرهه څه به چا Fدد
ش9 موندله عمل په بدهه نيyه چه
وو[ررېبې به هغه ووکرېې چه هغه
ش9 کرFله هFرFهه السه خپله له

ددئئ خواانن يFو ددررته يښ9 ووړاانديي Fدد
ددئئ االواانن االواانن گوررهه ئ6 نعمت
کښېن9 ترېې به بل پاڅ6 ترېې به ته
ددئئ شانن دداا خواانن دداا پاتو ووااړوو له

ررېږدديي ززړگوټي السه له څرخخ Fدد
پرېږدديي السه له چېريي به خويي دداا
لريي ززړهه په ددااغغ چه ووووين9 چه څوکک هر
کښېږدديي پرېې ددااغغ بل پاسه Fدد ددااغغ Fدد

٦٤٥



ددئئ ااخص ددين Fدد ته تا وو چه دداا
ددئئ نص Fدد کافر ش6 خبر پرېې که
کا تََنََا لََن Fدد حyم نورروو په
دديي مختص اايت Fدد لyََََنۇدد Fدد

گورريي ته سحر ددِِ څښتن شپې Fدد
ستورريي سبا Fدد وو[خېژيي پرېې گُُنديي
کا نه پرېې ااميد طم� ددِِ هيڅوکک
وووورريي کښتونو تږيو په بارراانن

کامراانۍ ستا ځواانۍ ددرريغه
خانۍ Fدد ږغغ تورروو Fدد م9 ږغغ
تورريي Fدد م9 خيالل شومم تواانن نا شومم ززووړ
ځواانۍ ځما ررااش9 بياررته که

وو[يي بقا ځواان9 جاوويدهه ددرريغه
وو[يي لقا دديدنن ددلبروو ښو Fدد
نيويي تل ته تږيو جامونه ډکک ډکک
وو[يي سقا ااووبو Fدد خضر مهتر Fدد

ددررووم9 هواارر هونبرهه دديي لويي چه ددرريابب
ددررووم9 قراارر څو په کا غوغا وو شورر
کا پيداا غړپړ 9yڅاڅ څو په سيالبب
ددررووم9 تلواارر ډېر په ووِِيي نه ئ6 بقا

٦٤٦



دديي ډېر گلونه کښ باغغ په ما دد
دديي څېر هر هر په پرېږددهه رراا ئ6 خداايي
دديي معظم Fدد بانديي ززړهه په م9 ددااغغ
دديي هير پرېې م9 نورر ررااغ9 چه ددااغغ دداا

ستورريي دداا شپه په ووررFځ9 په نمر دداا
ښورريي بله وو دديي ناقراارر چه
دديي لmېدل9 پرېې سترگ9 ډېرKوو Fدد
گورريي سترگو په ئ6 به ډېر ال ووالړلل

دديي ااگر چندڼ وون9 ووطن Fدد
دديي عنبر مښyو ووااړهه ئ6 خاوورريي
ددئئ سنگيړ ووته نوررKوو وو سراايي که
دديي ززرر سرهه ته ما ووااړهه ئ6 کاڼي

دديي ررگونه شپېته سFو تېر م9 تن Fدد
دديي ززررگونه پyښ غمونه نه ستا
ددررووم9 نفس يFو چه نه تا له جداا
دديي مرگونه هونبرهه نفسونه څو

ش9 چيښ ال هس9 چيښ چا چه جامم دداا
ش9 وويښ به کله کا خوبب ئ6 مستانن
نشته معلومم ووته هيچا وو ئ6 خالل
ش9 ووکيښ ددمم هر ددِِله له ددېې آآهه

٦٤٧۷



ددِِيي نباتت ووااړهه ددِِ وو[يل خول6 Fدد
ددِِيي ززياتت ښyنځلو Fدد ال ددِِ خوااږهه
ددِِيي هغو Fدد س| کا کُُښل چه ئ6 څوکک
ددِِيي آآبحياتت ددووااړهه ددِِ شونډِِيي

ددِِيي وودداانۍ ززرر کښ م| په بخت Fدد
ددِِيي وويراانۍ ززرر کښ څټ په بخت Fدد
نشته هيڅ نو يا گداا Fدد شاهه Fدد ددFيي بخت
ددِِيي کامراانۍ هم خوااررۍِِ بخت په

دديي ااوورر بل صحبت ملوکانو Fدد
دديي بيورر ددېې Fدد سyروو[ټه ااوورر Fدد
يې مزرريي تورر که يې هات9 تورر که
دديي ززوورر څه سFرFهه ااووررهه له م9 ستا

وواايي صرفه بې وو فاشش چه ددررووغغ
بيايي ته خواارريي پخپله ځانن خپل
لََرِِيي شيطان9 چه بد هغه دداا تر
پايي نفاقق په کا فريب مyر

وويي قالشش هوښيارر دد سردداارر مل° Fدد
وويي معاشش ښه په سFرFهه ښو له ددِِ تل
بويه پريښ9 ااشتۍ¡ Fدد ځايي
وويي خاشش پر وو جنگ سFرFهه چا له ئ6 چه

٦٤٨۸



لريي خداايي Fدد ترسس چه ددFئئ هغه ددرروويش
لريي رراايي نيyو Fدد فعل نيyو Fدد
خورريي حالله لقمه نکا چا له طم�
لريي ځايي آآسوددگۍ Fدد خلقه له جداا

ددئئ نهالل قمر په چه خاطر خواارر دداا
ددئئ مثالل پداا ئ6 نالل سمد Fدد
ځ9 ته غارر وو دداانه ووااخل9 چه مېږيي
ددئئ خالل ته گورر وو ااخيست9 م9 ستا

مزکۍ Fدد دداا دديي آآسمانن Fدد دداا
ۍ څه ته ددنيا لرېې شپې څو Fدد چه
بوتل ته آآسمانن پوررته په ددِِ څو
کپرۍ کړېې خاوورريي ئ6 ددِِ بيا

ش9 پست9 باال حyم په ددهه Fدد
ش9 مست9 خمارر ش9 خمارر مست9
وويي خزاانن تل نه ووِِيي بهارر تل نه
ش9 هست9 نيست9 لرِِيي نيست9 هست9

پوس9 شيخۍ Fدد ږيريي چه ددِِيي ډېر
ااووس9 کښ ررنديي په خورريي م9 چه دديي ډېر
يم کس هغه Fدد يم چا Fدد بندهه
يوس9 سرهه تر نيول9 ئ6 چه

٦٤٩۹



دديي ليدََل9¡ تا چه ززااڼي عقل Fدد
دديي کتََل9 تا چه قاززيي صبر Fدد
لرِِيي پريي تېز يا لََرِِيي ززوورر څو هر که
دديي وو[هل9 شاهين سترگو Fدد شاهه Fدد

وويي ناست چه تخت په باددشاهۍ¡ دد
وويي نماست چه سحر ددئئ هيڅ ئ6 کارر دداا
دديي خيزيي سحر Fدد ددوولت ددوولت
وويي پخوااست ددوولت هس9 دد مردداانن

يې جماله صاحب خوشرنگه ډېرهه
يې مثاله پريي پايه تر سر تر
ووينم مه وو ددِِ ددرردد ددFيي دداا ددِِ عيب
يې حالله نامردد په حراامه مردد په

لََرِِيي هوسس څوکک چه سرددااررۍِِ Fدد
لريي خس ددِِ مالل خپل خاووررِِيي ددِِ ځانن خپل
نکا هيڅ جنگ Fدد ووسلو Fدد غم
لََرِِيي لس يmانه سFرFهه ځانن خپل Fدد که

ووِِيي هرکښ يFو[هه په چاررِِيي Fدد ددعوهه
وويي چرکښ په ئ6 چه بويه هم عقل
موم9 هغه بال ددررووم9 بيهوددهه چه

وويي١۱سر هنرکښ به چه کښېږددِِيي هغه په

سر په هغه کښېږددېې چه ددِِ په سر کښ وويي..١۱

٦٥٠۰



ددFيي پېغورر سرمه پرېښونه کورر Fدد
دديي١۱هر کورر ددِِ هغه ووززېږېې چه ځايي

کېږيي تاخت ځاله په ئ6 کالل هر هر
دديي کورر ئ6 هغه دديي شاهين هغه

لريي سوززنن مقرااضض لرِِيي گز ال ددررززيي
لريي خيرنن خوشحالل گوټي جمدرر يو
ندئئ هيڅ مشyل ددئئ آآسانن ئ6 کوچچ
لريي ووطن Fدد ددرردد يارراانو Fدد غم

ددِِيي ززرر وو[ررمونه هوښيارراانو Fدد
ددِِيي خبر پرېې چه ددِِيي هغو دد دداا
مFن¡9 نه ووررمونه هوښيارراانو دد چه
دديي سر په خاوورريي کله هر هغو دد

ددِِيي اامرکانن يا ددِِيي خانانن چه دداا
ددِِيي مyانن هر په گرززيي کښ هند په
خورريي مظلومانو Fدد هډؤؤوونه غوښ9
ددِِيي دددداانن ووااړهه فهم تر ځما

ددِِيي خانانن ښه چه باددشاهانو Fدد
ددِِيي مقربانن کا کشائ9 کارر

هر ځايي چه ووززېږېې..١۱

٦٥١۱



بويه حذرر ځن9 ش6 آآشنا ئ6 که
ددِِئئ ددررمانن ددِِيي ددرردد ددِِئئ ااووبه ددِِيي ااوورر

ش¡9 نندااررهه چه گلونه باغغ Fدد
ش¡9 ښyاررهه پyښ کاررKوونه څو څو
گوررهه مه هيڅ سترگو پخوااررKوو ته چا
ش¡9 شماررهه په چه ددِِيي گټل9 نا ډېر

يې عاقل ته که وواايم ددررته
يې خوشدلل چارروو نورروو په ناحق
دديي پرددِِيي ددِِ خپل نلََرېې که ددوولت
يې خپل چا هر Fدد لرېې ددوولت بخت که

دديي ترمFن خوږېې ددِِ خبريي خول6 Fدد
دديي من من وو[ته بختورروو وو
وووو نه گز هر خول6 Fدد ددِِ وو[يل ترخه
دديي ددررمن دداارروو وواايې ترخه چه دداا

دديي ددشواارريي چارريي سرددااررۍِِ Fدد
دديي الرريي ئ6 څو څو کمرِِيي څو څو
کړهه پيداا همت Fدد عقل Fدد برااقق
دديي تيارريي بال بېشماررهه کښ په

٦٥٢۲



ررااووړيي پېشyش سيب يFو ته تيښتن باغغ Fدد
ررااووړيي ااشش په ئ6 بيا باغه له ددهه Fدد
ااهله نا غافل ووِِيي څوکک به هغه
ررااووړيي مشوشش چه فکرKوونه ززړهه Fدد

ش¡9 خبر يارر چه عيب په يارر Fدد
ددررش9 پرددهه که ووالړهه ئ6 يارريي
گڼي ځانن Fدد هنر عيب ددِِ يارر Fدد
ش9 هنر په هم عيب په ددِِ پوهه

ددِِيي اامرگانن چه باددشاهانو Fدد
ددِِيي شانن شانن وول9 بحرهه يوهه Fدد
ووِِيي لښت9 کم که ووِِيي لويه که ووااله
ددِِيي يyسانن ووااړهه لََرهه پاکۍ آآبدست

ځواانۍ¡ شوېې څه ووالړېې بادد په ددررېغه
کامراانۍ¡ ستا ۇۇ خوبب شپه يFوهه
ووااووښتم پېريي په شومم بيداارر شومم وويښ
خانۍ Fدد نه شته تورريي دد ږغغ نه

لََرِِيي دداانائ9¡ که ددِِ غليم سر Fدد
کانائ9 چه ددووسته تر لََرِِيي١۱بهتر

محش9 ووررته لي9y چه کانا يعن9 ااحمق ااوو نادداانن..١۱

٦٥٣۳



ددFئئ ځواانانو Fدد يا ززوورر Fدد يا تواانن
لََرِِيي تواانائ9 چه کا هغه ددِِ الفف

ددئئ کارر يارريي په يارر Fدد ما Fدد
ددئئ دداارر ززنارر که ددئئ مسلمانن که
لريي ررشتيا ووفا مينه مهر که
ددئئ يارر پوررهه چه گوررهه مه ئ6 څه نورر

ددِِيي گويا ووااړهه ذذکر په ددهه Fدد
ددِِيي ددرريا دداا که خشyۍ Fدد که
ددِِيي نه وو[تََل¡9 حyمه له ددهه Fدد
ددِِيي بورريا په که تخت په ناست که

غوااړيي قابل گرززيي ستورريي ددوولت Fدد
غوااړيي بل پس9 نه موم9 بيا چه قابل
سFرFهه ناقابل Fدد ش9 مل چېريي که
غوااړيي تل ترېې ررخصت ووِِيي نه ئ6 ټکاؤؤ

9mل ررشتيا ما په ددِِ ووعدهه ددررووغغ
9mل حلواا لyه کښليو Fدد ترخه
پسندمم نه نوررKوو په ددِِ ناووکک بڼو Fدد
9mل ځما ززړهه په ووااړهه چه پرېږددهه

٦٥٤



وووويي دديي١۱دداا وويل9 چا چه ددFيي خوښ م9
دديي لmېدل9 ښه باندِِيي ززړهه په م9 ډير
خبرKوو ښو په کا خوښ ددِِ خوااهه بد
دديي ژژړوول9 خپل بدوو په نېyخوااهه

لوررِِيي بورريي Fدد لرېې ته چه م| دداا
هوررېې حورريي ښ6 لريي م| دداا مmر
ووِِيي نه ښايسته غُُندِِيي تا به يFوهه
ددوورريي هورريي دداا ش9 ااررووېدهه چه

نلََرِِيي صبر چه گڼه مه ئ6 دداانا
لرِِيي څه به حyمت نلََرِِيي صبر چه
ووااززميه کښ کارر په صبر Fدد سړىى
لََرِِيي ښه به څه هر وويي ناکک صبر چه

ددئئ تورر سترگو Fدد ووااړهه م9 يارر Fدد
ددئئ کورر Fدد چم Fدد ئ6 تورر وو سپين چه
نکا جارر ځانن سپي تر معشوق9 Fدد چه
ددئئ نورر څه هغه بوله مه ئ6 مFيFن

 

ددFئئ رروونق خال9 ددوورر آآسمانن Fدد
ددFئئ نسق ئ6 دداا ووااخل9 بيا ووررکا

يعن9 قولل ااوو گفتارر ااوو جمله..١۱

٦٥٥



ووااخيستََل ئ6 هس9 ررااکړلل ئ6 لyه
ددئئ ررمق يFو دداا پاتو ررااته ئ6 ااووسس

دديي بازز کښ ززړهه په فکرKوونه غم دداا
دديي سازز ته ښyارر وو[ ښاددۍِِ Fدد تل
کا سازز ښاددۍِِ Fدد ښyارر ئ6 به خداايي
دديي پروواازز خال9 کله باززُُوونه

يې بال څه چه سړيه ددررېغه
يې چا بل Fدد نه يې ځانن Fدد ووااړهه
نکړهه وو[ خپلويي سFرFهه پالرر Fدد به تا
يې بابا Fدد چه دديي خپل ددِِ مقصودد

کښ9 عالم پداا دديي ځنډنن ددوودد دداا
کښ9 غم په دداانا غمه بې نادداانن
خبريي نويي دديي باغغ يFو جهانن
کښ9 ددمم هر هر په غوړېږيي ددFيي گل

ددئئ همت پخپل قدرر چا هر Fدد
ددئئ نيت په مداارر چاررِِيي هرِِيي Fدد
گڼه ررااحت ځانن Fدد فعل نيyو Fدد
ددئئ ززحمت ځانن Fدد فعل بدوو Fدد

٦٥٦



ددئئ پړاانگ خون9 يو ندََئئ آآسمانن دداا
ددئئ بانگ په تلتل غړنبېږيي ررااته
ددFهه ينو په دداارراا Fدد کړېې سرهه ئ6 خوله

ټانگ په وووويي دداا گوررهه ته ددئئ١۱شفق

ددِِيي تېر حسابب تر گاڼي غروونو Fدد
ددِِيي څېر په لعل Fدد کاڼي ووااړهه چه
شم ځارر ترېې به ززهه وو[ووينم ااهل که
ددِِيي ډېر ااهل نا نشته څوکک ااهل

ددِِيي سFم عمرهه تر غمونه عشق Fدد
ددِِيي ددمم هر هر په ساهه هرهه په
نشته کارر سFرFهه وورر نامردداانو Fدد
ددِِيي غم Fدد مردداانن ددFئئ مردداانو Fدد غم

لريي هر يFو هنر چارريي خپل9 دد
لريي سر څو هونبرهه کښ سر په ئ6 مغز
نيس9 پڅو ځنگل Fدد گاووزز مزرريي
لريي هنر ښyارر Fدد شالنډُُوو Fدد گيدړ

 

گډېږيي هر يو کښ ښyارر په عشق Fدد
ررډېږيي سترگ9 قهر کښ په يا

دد پښتو مرک6 په قاموسس کښ ټانگ په معن9 ددF آآووااززېې ررااغل9 دديي..١۱

٦٥٧۷



ددِِيي يادد کښ عشق په توکه ددووااړهه دداا
ډډېږيي بادد په ناحقه سړىى

کُُښل6 گلونو Fدد ووخت په ررااغله
ووکښل6 توبه ميو له ووهه ما
ووکښل6 توبه ددهه تا چه ووئ6
څښل6 رراا ززوورر په ووهه بيا ئ6 باددهه

کوس9 شين لََريي طوطيانو Fدد ررنگ
ااووس9 بېقدررهه لََريي نه چه هنر
لريي خصلت ښه چه لريي ااصالت چه
يوس9 ميانه له بخرهه به هغه

وويي سFمFه نغريي په کټوهه ررووغه
وويي خََمه نغريي په کټوهه ته ما
ش9 ررووپۍ ملته کا خواارر ځانن چه جن
وويي کمه قدرر په ررووپۍ ملته

بدۍ ځما دديي څرگنديي يم ررند
پرددۍِِ خپِِل9 دديي يو ررااته چه
گوررهه ززړهه خپل شيخه مyړهه ځما پېغورر
غدۍ عشق Fدد دديي پنډيي پyښ چه

٦٥٨۸



ش9 ددررلله ووېريي له خداايي Fدد ررووژژهه
ش9 خوړله ررووژژهه چرته هر په نه که
بويه ااخالصص مهر کښ آآشنائ9 په
ش9 بله آآشنائ9 کښ ددررنک په گنُُديي

Fخونړۍ دداا گوررېې که ررااشه
Fددړۍ سر په ووړۍِِ ئ6 سر
عاشقانو Fدد سرKوونه تل تل
Fنمړۍ لyه ااََچِِوِِيي ته حلق وو

سپين9 تورريي په وويي ميFن ددِِ ززړهه
مين9 يوېې له ووِِيي نه ددِِ خال9
مريي نه عاشقانن دديي ررښتيا ۇۇوويي دداا
ووين6 ئ6 ته که ددFيي ژژووندََىى مجنونن

ش9 وواا کښ باغغ په گلونه ررنگ ررنگ
ش9 فنا ه�س9 ش9 وواا چه لyه
بلبل9 باغغ Fدد ددِِيي نه هيڅ گرم9
ش9 ژژړاا فريادد هونبرهه دداا ئ6 چه

همغاړيي نوررووزز ااوو ااختر ررااغله
ژژااړيي نه چغا کا خنداا مينا
نغاړيي توبه چه دديي ووخت دداا ساق9
غوااړيي 9Fم م¡9 ززړهه ررااکړهه ئ6 ما وو

٦٥٩۹



ووِِيي ااووليا که وويي باددشاهه که ززوورر
ووِِيي بال ځن9 ښځ9 ځواان9 Fدد
ش9 مزددوورر ځانن Fدد څو هر که ئ6 ززووړ
ووِِيي هواا نوررهه ښځ9 ځواان9 Fدد

پرېږددِِيي ئ6 م| په کا تاوو چه ززلف9
کښېږددِِيي باررخو په گلونه کښل9
ررااش¡9 ووررباندِِيي ش9 بلبل م9 ززړهه
ررېږددِِيي ووررباندِِيي شوقه ډېرهه له

لرِِيي بازز Fدد خويي چه ددFيي هغه ززوويه
لرِِيي پروواازز لويي لويي ښyاررKوونه لويي لويي
لرِِيي ززااغغ Fدد خويي نه چرگ9 Fدد خويي نه
لرِِيي سازز ته خوررااکک غولو Fدد ځانن چه

ووسات9 ددِِ ززړهه چه ووررکړهه هغه وو[ ززړهه
سات9 ښه ددِِ ززړهه چه ووِِيي ددررېې ددووهه که
ووررکړهه ئ6 سپي وو ددFيي څيز ښه يو ززړهه
سات9 نه ددِِ ززړهه چه ته هغه وو نه

څاڅ9 ترېې ووين9 ددFيي ززخم9 م9 ززړهه
پاڅ9 ترېې 9yڅړي ددررددهه له ژژااړمم
دديي لينديي هس9 Fدد خوړل9 ئ6 تير
ناڅ9 ژژۍِِ Fدد ئ6 آآوواازز په چه

٦٦٠۰



ووِِيي خبر حالل په ززرروو Fدد شويي ززرر
ووِِيي مقر کومم په خېژيي چرته چه
موم9 نه کښ شmو سپينو په به ززرر
ووِِيي خاکستر تر تورريي ئ6 9mش

ووِِيي صفا سFرFهه چا هر Fدد ددِِ ززړهه
ووِِيي ررضا ددِِ که مشه گرمم چا په
کا پرخاشش تا له ناحقه څوکک که
ووِِيي ستا به ظفر مyړهه ئ6 ااندووهه

ددئئ مېزنانن م9 ززړهه يم ميلمه ئ6 ززهه
ددئئ ااحسانن ددهه Fدد کله هر باندِِيي رراا
ددFهه صال ررااته ئ6 ززمانن هر په
ددئئ خواانن معنو Fدد يښ9 ئ6 ررااته

ددئئ باددشاهه لyه کښ تن په م9 ززړهه
ددئئ بېmاهه صبا فکروونو په ووالړ
دديي ددررېې دداا ژژبه غوږKوونه سترگ9
ددئئ سپاهه دديي څو ووااړهه نورر خانانن

ووِِيي کورر په ئ6 غم ووِِيي نسyورر چه ززړهه
ووِِيي ززوورر ئ6 ډېر که وويي ززرر ئ6 ډېر که
ووِِيي پېغورر سيالل Fدد پورريي پرېې به تل
ووِِيي تورر ئ6 به هم ووينځ6 که ئ6 م|

٦٦١۱



ووززرريي کښ باغغ په ددFيي ززغن وو ززااغغ
گرززيي څانگو په خورريي ممج9 چمج9
کا ښyاررهه کارر خپل ته چا وو خوشحالل
غوززرريي بانديي چه نشته بلبل9

ووِِيي پالرر دد وويي فد چه ددFيي هغه ززوويه
ووِِيي ځارر خبريي هريي تر پالرر Fدد
ش¡9 گورر په ددِِ ژژرر وويي نه ئ6 دداا چه
ووِِيي عارر عيب يFو دديي نه پالرر Fدد پيداا

ددئئ باددشاهانو Fدد خانانو Fدد ززرر
ددئئ ددوولتخوااهانو نوکراانو Fدد
کا ددِِ عشرتت وو عيش ددېې گټي ددېې خورريي
ددئئ گمرااهانو دد سات9 ززرر چه څوکک نورر

ش9 پښتانه دد کله ددِِ ږيرهه
ش9 ززړهه ئ6 منصب په مغل Fدد چه
ددئئ ررحم په غليم کمزوورريي مغل
ش9 ښه پښتونن چه ووِِيي ززړهه ئ6 کله

ووگرززِِيي بازز له ليريي ددِِ ززررکه
غوززرريي١۱سرږهه پړاانگه له ليريي ددِِ

غرڅنۍ گډهه (ددرريابب)..١۱
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غوررززِِيي پوررته په ئ6 به بڼي نه که
پرززيي به نوررهه کښېوززيي که څو په

ووړيي ځانن غاښ9 په غواايه ووااړهه ززااړهه
ووړيي تواانن په بارر خپل لريي قوتت تواانن چه
موړهه خروو په بارر خپل پرېږددهه له خوشحاله
ووړيي ااووښانن مست مست باررKوونه مست مست

شوېې يارر م9 ته چه شو ښه ډېر م9 ززړهه
شوېې گلزاارر م9 ته شومم بلبل ددِِ ززهه
ووليدهه ددِِ حالل ووېې ووفا بې چه
شوېې خارر تېرهه يو کښ ززړهه په ځما

ددئئ نه ځواانمردد چه مشه وورروورر ززوويه
ددئئ نه نبردد Fدد مردد ټيyل9 Fدد مردد
کښېږددهه نومم پرېې ښځه بوله مه ئ6 ميړهه
ددئئ نه وورردد وورربانديي غش9 جنگ Fدد چه

وويي ااََبب دد رراايي په چه ددئئ هغه ززوويه
وويي غضب پيداا ځانه له نه که
وويي نه پسند ستا چه وويي ښه څو هر که
وويي عقربب ااقربب مشه ترېې غافل

وويي پرست هواا چه ددئئ نه هغه ززوويه
وويي پرست حيا چه ددئئ نه هغه ززوويه

٦٦٣۳



لََرِِيي عطا سخا لََرِِيي ووفا وو عهد
وويي پرست خداا لََرِِيي Çتقويي طاعت

ددئئ ژژړل9 ئ6 ځانن گرززِِيي که ژژوونديي
ددئئ لړل9 ووينو په سر Fدد توررززنن
موم9 نه به ظفر لريي نه صبر چه
ددئئ تړل9 سFرFهه صبرهه له ظفر

لرFِِيي حاجت آآزز چه ددFئئ هغه Fدد ززاارر
لََرِِيي همت ډېر نه لََرِِيي ددوولت ډېر نه
ووړيي منت آآسمانن Fدد وول9 به هغه
لََرِِيي عشرتت وو عيش وويي مستغن9 چه

وواائ9 جداا جداا م9 غاښونه ږيرهه
وواائ9 دداا هم ررااته ووالړهه ددِِ ځواان9
ووخاندمم ته چا يا ووگوررمم ته چا چه
وواائ9 بابا کاکا وواائ9 دداادداا ررااته

غوااړيي بيووورر بيا سFرFهه کښليو Fدد م9 ززړهه
غوااړيي ززوورر په بال ته ځانن وو[ گوررهه
ته خټک خوشحالل کړهه ښyاررهه ززلف9
غوااړيي ررنتهبورر بيا شو ززووړ پرېې جنونن

٦٦٤



ش¡9 آآشوبب ډېر په کښ تن په م9 ززړهه
ش9 خوبب م9 کله کړمم يادد کښل6 چه
مهوشانو Fدد لرمم خيالل ال شومم ززووړ
ش¡9 توبب عاشق هم ږيرهه سپينه په

ددئئ کوهه Fدد کاڼي مثل په سړىى
ددئئ گرووهه گرووهه ررنگه څو پڅو
شته کم کم پyښ ددِِيي جوااهر چه
ددئئ اانبوهه اانبوهه ئ6 ررنگ بد نابودد

ددئئ ښه گفتارر ښه په ددئئ ښه که سړىى
ددئئ ښه کردداارر ښه په ددئئ ښه که گفتارر
ددئئ معن9 کردداارر گڼه صوررتت گفتارر
ددئئ ښه کارر ددووااړهه دداا ش9 يFو سFرFهه چه

ووااخل9 پالسس کچyولل ش9 ووږيي چه سړيي
ووااخل9 ووسوااسس نورر نورر ووکا ززوورر پر شهوتت
لََرهه معمورر خوشحالل ک9 پخپل خداايه
ووااخل9 پاسس وو کوزز نه الررِِيي له بل چه

ش9 کړوون9 آآووااررهه ش¡9 ووړوون9 که سړFىى
ش9 ووړوون9 په بخروو لويو لويو Fدد
ووگوررهه ئ6 سترگو پخپلو ررااشه
ش9 خوړKوون9ََ چه سپFى ددFهه کومه ئ6 فايدهه

٦٦٥



ش9 تمامم ااووړيي ووخېژيي چه سهيل
ش9 اانجامم سر Fدد ژژم9 Fدد ززېرمه
ووِِيي هواا هس9 مياشت9 آآته په
ش9 کامم هر پyښ ځواانانو Fدد چه

وويي ځانن جونو Fدد وويي ځواانن چه سړىى
وويي سوهانن لyه کښ څنگ په ئ6 ززووړ
کا نه ددِِ جونه کا ښه که ززااړهه
وويي سلطانن ددFىى که کا هاله ددِِ جن

وويي يyسانن سFرFهه ااصل په سړيي
وويي باددشاهانن که دديي چوهړيي که
ووشه هنر خويي په فعل په ئ6 فرقق
وويي شانن شانن سFرFهه هس9 ددKوويي ځyه

لريي ننگ شرمم چه ددFئئ هغه سردداارر
لريي څنگ تر توررهه شرمم Fدد مداامم
نکا سر په صرفه نکا ززرر په صرفه
لريي جنگ هغو له وويي ددښمنانن چه

دديي بخت ددِِ ستورريي نََدِِيي ددِِ سترگ9
دديي تخت دد څښتن گورريي ووررته چه
ووله شيخانن هغه غشيو په نازز Fدد
دديي سخت ډېر ززړهه په کا ززهد Fدد الفف چه

٦٦٦



ووررځ9 څو ررووژژېې Fدد دديي باق9 ساق9
وورريځ9 ژژااړيي يم خنداا په ززهه
ررااغله ځايي يِِو ااختر تل9 Fدد تحويل
خوځ6 چرته په شه ميو په حاضر

ووين6 ئ6 ته که ددFئئ څارروو[يي سړFىى
ووين9 په هډ په غوښ9 په تن په
کښ گويائ9 په لريي څارروويي له فرقق
مين9 په شناخت په عقل په رراايي په

کښېن6 ااستغفارر په پاڅ6 چه سحر
کښېن6 غفارر خپل Fدد ياددFوولو په
پوهه په ځما گڼه مه نورر ووخت دداا
كښېن6 دداارراالقراارر Fدد کښ باغغ په گڼه

لريي خداايي Fدد ترسس چه ددFئئ هغه سړيي
لريي نمايي آآددمم ته عالم ځانن خپل
لريي ځايي په آآشنا حقدااررKوو Fدد حق
لريي رراايي Fدد خوبي عقل Fدد خوبي

دديي پيداا پاکک چه ددِِيي هغو Fدد س|
دديي ااوولياءء که ددِِيي اانبيا که
شرهه له شيطانن Fدد نفس Fدد ددِِيي خالصص
ددئئ دداانا ځائ9 بدوو په ښو په

٦٦٧۷



ددئئ بامداادد Fدد ووخت سو سبا سحر
ددئئ بادد صبا Fدد االوتل9 رراا
لورريه له يارر Fدد ررااووړ ئ6 خوشبو
ددئئ ښادد پرېې خاطر م9 ررنگه څو څو په

ددئئ نيت ئ6 ښه چه دديي هغه Fدد س|
ددئئ خصلت ښه په خلق Fدد نېyخوااهه
ددئئ مټ طاعت په علم په ئ6 تل
ددFئئ طاعت علم عمر Fدد حاصل

وويي ک° ته ددFهه وو ووررکا ل° که سخ9
وويي ل° ته ددFهه وو ووررکا ک° که بخيل
نيسه مه ووررکړهه په ووررکړهه هغو Fدد
وويي ډکک غمه له ئ6 ززړهه ووررکا چه

کښ9 ددنيا پداا ددFئئ ښه عزيز سړىى
کښ9 ژژررفنا په ددFهه ئ6 فايدهه نه که
وويي نه االم غصه ووِِيي نه غم وو[مرِِيي چه
کښ9 خواا په سيالل دد ووِِيي سيال9 ئ6 نه

کښ9 لمبو په تابه بې سوځم
تښ9 ررااځن9 ددFيي آآرراامم وو خوبب
کړېې پنهانن ئ6 بيا کړېې عيانن رراا م|
يښ9 لمبو په هس9 دداا يم تا

٦٦٨۸



دديي ډېراانن لyه مثل په سفله
دديي بارراانن بانديي مثل په ددوولت
دديي ددرربل9 بوئ6 ووِِيي نه چه بارراانن
دديي رروواانن بوئ6 ووش9 چه بارراانن

من9 په برگگ سل غوړېږيي ساق9
مين9 په ددهه Fدد کا خيالل ددلبريي
شو جامم ميو Fدد بخرهه په چا Fدد
پمن9 پوپي بخرهه په چا F١۱دد

ندئئ ددينداارر چه ددئئ ښه که سړىى
ندئئ پyارر هم ددFئئ پyارر ډېر که
جهانه ددېې له ددئئ طاعت توښه
ندئئ پايداارر بانديي هيچا په جهانن

ش9 پاکک ااووبو په ووالنبي چه سړىى
ش¡9 نمناکک څو چه ش¡9 بدبويي ال سپى
کتابونه څو وولول9 چه ااحمق
ش¡9 کاووااکک ياووهه لوسته خو څه په

ش¡9 تن په ززبونن ش9 ززووړ چه سړىى
ش¡9 هېرجن ززړهه په ش9 نورر ئ6 حوااسس

محش9 لي9y، چه پوپي پمن9 ددF غرهه ددF غريبانو خوررااکک ددئئ. .١۱

٦٦٩۹



کا لږ ددِِ ددخولل خورريي ددِِ خوااړهه لطيف
ش9 مين پرېې چه خېزهه نو کا، که

ررااغ9 نوررووزز بيا چه پاڅه رراا ساق9
ررااغ9 اافرووزز جهانن کښ گلشن په گل
ش9 ددښمنانو Fدد بخرهه په ددِِ غم
ررااغ9 فيرووزز عجب ددووستانو Fدد فالل

ووِِيي غمه بې سFرFهه پخپلو سړىى
ووِِيي محyمه ووليو پخپلو وونه
ووررووڼه ززوويه خپل وويي نه چه چا Fدد
وويي سمFه سياله له کله ئ6 سيال9

ژژړل9 غروونو غاړيي په شويي سر
خوړل9 ماڼي پاڼي وونو Fدد
ووليدهه م9 پيوند آآشنايۍ¡ Fدد
تړل9 ووېښته په ددFيي پيوند نابودد

نش9 پساله په م| ووِِيي نه چه سترگ9
نش9 کاله خپل Fدد ش9 بد چه ئ6 خويي
وو[ووين6 به حالل دداا ووکړېې که فهم
نش9 باله عيب ش9 ډېر چه عيب

٦٧۷٠۰



لريي ځواانن ززوويه ښه وويي ززووړ که سړيي
لريي ااررمانن به څه لََريي ااندووهه په څه
دديي عمر ددووباررهه ززوويه ښه پالرر Fدد
لريي شانن شانن بال لرهه پالرر ززوويه بد

وويي نيش وو نوشش چه ددFئئ هغه سړىى
وويي ااندېش بد نه لََريي بدگوئ9 نه
لريي ځايي په همت کښ چارر هFرFهه په
وويي ددرروويش خواارر که لََريي مل° وو مالل که

ش9 جوړ ته وو[ررنځ ش9 ززووړ چه سړىى
ش9 بوړ عقل په ددئئ هوښيارر ډېر که
وويي ززياتت ئ6 حرصص وويي اايمانن بې چه
ش9 موړ څه هر له وويي اايمانداارر که

ددئئ ښاغل9 برااقق په عقل Fدد سپاررهه
ددئئ نيول9 غم په پل9 عقله له
ددهه بدهه هم برااقق Fدد عقل Fدد بدرريي
ددئئ لوېدل9 څټي په سر ئ6 سپاررهه

نش9 څښتن مالل Fدد هيچېريي ددِِ سفله
نش9 آآغوستين به ددِِ جامو ښو Fدد

٦٧۷١۱



کټوهه پرېږددِِيي چه کا١۱شمله شخه
نش9 گفتن ووررته خياله کبرهه له

ش9 څښتن مالل Fدد کا ټولل ززرر چه سفله
ش9 ددښمن ځانن Fدد ووااخل9 السس په وورراان9
نکا پروواا پند په نېyخوااهانو Fدد
ش9 مFيFن صحبت په خوااهانو بد Fدد

ررااځ9 تل به مسا ووِِيي تل به سبا
ررااځ9 بل به باندِِيي تېرېږِِيي يFو چه
نش9 څوکک پيداا غُُنديي خوشحالل به يFو
ررااځ9 سل که خوشحالل کښ ووررFځ په شپه په

ددئئ ښه څښتن کرمم Fدد غفو Fدد سردداارر
ددئئ ښه مFيFن آآشت9 په کارر تر جنگ Fدد
ددِِيي سرددااررۍ Fدد هنرKوونه ډېر
ددئئ ښه مبرهن تېغ ش9 تېر ووااړهه چه

تېريږيي بسرل9 پاڅه رراا ساق9
ډېرېږيي غاررمه ددررووم9 رراا ااهاړ
خېژيي رراا سهېل به کله ال گوررهه
کمېږيي غاررمه Fدد به غم وو ددرردد چه

ددF پټک9 نېغه شمله..١۱

٦٧۷٢۲



ددئئ گالبب ااوو گل باڅه رراا ساق9
ددئئ سېراابب الله کښ ررااغغ وو باغغ په
کښ اانتظارر په سترگو ددووااړوو په
ددئئ شراابب Fدد هم ددئئ رربابب Fدد هم

ددئئ گبينه Fدد مثل په سړيي
دديي خوااږهه لyه کښ ددهه په شرمم
کښ گبينه په وويي نه چه خوااږهه
ددئئ څه خوږوو بې ژژااوول9 Fدد قدرر

ددئئ تم ررحمت Fدد کالل چه کالل سږ
ددئئ سم په غرهه په چيرته هر په بارراانن
سو شرووعع چنگاښ په مياشتو شپږ ١۱پسله

ددئئ ضيغم نيم تر ووررFځ¡9 هFرFهه په

ددئئ بد ددښمن يو ددِِيي لږ څپلواانن سل
ددئئ لحد ئ6 ځايي لريي ددښنه ډېر چه
خپلېږيي پرFدديي سFرFهه سلوکک ښه په
ددئئ بخردد کله کا پرددFيي خپل چه

لريي جنگ نوررهه له بدرر Fدد سmانن
لريي ننگ بويه له مښyو Fدد گونگټ

په ددېې بيت کښ له چنگاښ ااوو ضيغم مطلب ددF سرطانن ااوو ااسد برجونه دديي..١۱

٦٧۷٣۳



دديي څه نورر څه ززررنيخ ددِِيي څه نورر څه ززرر سرهه
لريي ررنگ ززررKوو Fدد برېښ9 که شو څه

ووِِيي نه خواارر ئ6 نغن چه گڼه مه ئ6 سخ9
ووِِيي نه پرهارر پرېې چه بوله مه ئ6 باتورر
لول9 يادد په تفسير ووِِيي دداانشمند که
ووِِيي نه هوښيارر به ددىى کا وو[يل ډېر چه

دديي خبر بې چه ددئئ هغو Fدد س|
دديي خورر وو خوبب په کا خوبب غمه بې
خبرددااررؤؤوو Fدد ددFيي غم په ررووززگارر
دديي سر فکروونو ززررگونو په چه

لريي ډاارر خو څارروويي نشته ئ6 شرمم
لريي پالرر په مورر به مهر هونبرهه نه
دديي هونبرهه څارروويو که سړيو له فرقق
لريي مقداارر پخپل مهر شرمم چه

دديي آآبحياتت دديي نه ددِِ شونډيي
دديي هباتت مښ° دديي نه ددِِ ززلف9
ددئئ باغغ Fدد نسترنن تر بهتر ددِِ م|
دديي يyذااتت باڼه ددِِ سنانن سنانن

٦٧۷٤



لريي ززرر که سردداارر لريي پر که شاهين
لريي پر که شاهين لرِِيي ززرر که سردداارر
لريي ددرربر به کامم لريي سر به مهم
لريي سر به مهم لريي ددرربر به کامم

ددئئ سر Fدد ډاارر که ددئئ ننگ ددئئ شرمم
ددئئ غر تل م9 ځايي پرېښو م9 سFمFه
خورريي ښورروواا مغل Fدد ووااړهه پښتانه
ددئئ شر وو شورر دداا پاتو ئ6 ته ما

ددئئ ررووغغ ښايسته گوررهه هر شيطانن
ددئئ ددررووغغ ۇۇوويي دداا بول9 بدررنگ ئ6 چه
شو ررسواا بد چه شو پداا بدررنگ
ددئئ توغغ لعن Fدد ددررېدل9 پرېې

لََرِِيي گداازز ااوو سوزز څو هر که شمعه
لََرِِيي طراازز چهرهه ااووښيو په ژژااړيي
نشو خوښ ځما ووااړهه ئ6 کارر دداا
لََرِِيي رراازز په ااووږددهه ژژبه خپله چه

نغريي څه هر چه ددِِيي ااوورر بل شاهانن
بڅريي ااوورر Fدد سyرووټي ااعواانن
نږدديي پرېې ته ځانن بڅريي يو چه
ځريي ووررته وو[اا ووِِيي تل به هوښيارر

٦٧۷٥



دديي نه رريښه ررنگ په هيچا Fدد ښځ9
دديي نه پېښه ووفا چرددهه څرگندهه
دديي سودد غرضض په دديي مقصودد پخپل
دديي نه همېشه ددِِ کښ چارروو نوررKوو په

دديي کم9 عقل په ځايه له ښځ9
دديي سم¡9 نا پيداا نش9 به سم¡9
ووياړهه مه ئ6 يارريي په غوااړهه مه ترېې ووفا
دديي محرم9 نا که محرم9 ددِِ که

دديي سم9 نا کږېې ااصل په ښځ9
دديي کم9¡ هم ددين په کم9¡ عقل په
9¡mوول چرته چه ددFيي ااوورر ئ6 شومت
دديي آآددم9 ددمم په پېرۍِِ ددمم په

دديي تعين9 بال ډېريي ته ښځو
دديي مهين9 هونبرهه پوښ9 ستر څو
ووِِيي لوئ9 نماززيي بې ااددبه بې چه
دديي نسرين9 م| که کړهه مه نظر ووررته

ووِِيي بد تل چه هغه غوااړېې څه ترېې به ښه
ووِِيي بد ساتل په هم ووِِيي بد باززلل په هم
نش¡9 عالجج خپل Fدد ووش¡9 عالجج بل Fدد
ووِِيي بد خپل نه بل تر ش¡9 خوااهه بد ددِِ چه

٦٧۷٦



ددئئ نه چر په چا Fدد چه ددئئ هغه خو ښه
ددئئ نه شر وو شورر په ووگړيي Fدد که
کړهه شمارر په مړوو دد ژژووندن9 په ځانن
ددئئ نه خبر پرېې څوکک ددFهه هست9 نېس9

دديي مyارريي ښځ9 دديي طراارريي ښځ9
دديي طراارريي ښځ9 دديي مyارريي ښځ9
دديي ااغيارريي ښځ9 دديي يارريي څو هر که
دديي يارريي څو هر که دديي ااغيارريي ښځ9

ددئئ نه خبر هيڅ په چه ددئئ هغه خو ښه
ددئئ نه ززرر وو سيم Fدد فکر په غم په
ااووس9 کښ گن¨ په خلقه له چه
ددئئ نه چاکر چا Fدد نشته چاکر ئ6 څوکک

وويي يارراان9 ددين Fدد ددلبريي ښ6 ښ6
وويي غمmسراان9 کښ ددنيا دداا په
ش9 ښه ډېر ئ6 ززړهه کړېې کښل ئ6 خوله چه
وويي بارراان9 شyر شونډوو ددووااړوو په

9mل ددعالل ما په ووااړهه ددِِ ښېرېې
9mل حلواا ما په ووااړهه ددِِ ښyنځل
سyروو[ټُُو سروو په وول6 م9 ته که
¹mل ما په الله Fدد گل به ووااړهه

٦٧۷٧۷



کښ9 جهانن پداا شته څهرېې ښ6 ښ6
کښ9 مyانن هر په نشته ئ6 کم9
گوررمم تل مخونه کښل9 څو هر که
کښ9 ااررمانن ډېر په شم الړ ترېې به بيا

جن9 پښتن9 څټي چين چين ١۱ښ6

جن9 شين ځ9 شين شين په
پKښتن9 تش9 نش9 نغت9 نن
جن9 ش9 فتن6 پKښتن9 تش9

ددئئ بند چارريي Fدد څه هر په ښyاررهه
ددئئ چند ددوو مردد Fدد ښځ9 Fدد قدرر
لريي بريت ږيرهه چه ددئئ سړىى ځن9
ددئئ پيوند سFرFهه ښّّځ9 له جوړېې

نيس9 شنقر ززااڼي نيس9 چوړيي شېyرهه
نيس9 اايغر مزرريي وو[ه¡9 بيهاڼ شرمښ
نيس9 ساغر سړيي ته مېلمه لويي وو[
نيس9 الغر ساغر ته مېلمه مفلس

ووِِيي کښل¡9 م| په که ددِِيي څيز ښه ښځ9
وويي ززوووو[ل¡9 پاک9 پالررهه موررهه له

په ددېې ررباع9 کښ صنعت ددF تجنيس شته..١۱

٦٧۷٨۸



ش¡9 گورر په ددِِ ژژرر ووِِيي نه ئ6 دداا که
وويي کتل¡9 چا نه ليدل¡9 نه چه

ددِِئئ يyسانن مارر Fدد ښځ9 Fدد ښايست
ددئئ وورراانن ئ6 باطن گوررهه مه ئ6 ظاهر
لريي بال څو څو کښ ززړهه په ښځه
ددئئ کانن ززهروو Fدد کښ خوله په مارر که

يyدل9 ننگ Fدد دديي ځواانانن ښه ښه
پل9 هم سپاررهه کښ کارر په حاضر
خوړوول9 باندِِيي وو[يي ددوولت ززرر ډېر
بخښل9 څه هر بخښل9 ووررته

کېږيي ښه خويي بد بدېږيي خويي ښه
پوهېږيي څوکک که صحبتونه په
نش9¡ خوشبويي بويي په هوږيي Fدد نافه
خوږېږيي سFرFهه شyروو حنظل

ررااووړيي مارر کښېن9 که ش9 ډکه چه ښځه
ررااووړيي ناهمواارر چه ززووهه نه ښه مارر
کانديي ښه بويي نه لرِِيي ررنگ نه چه گل
ررااووړيي خارردداارر بوټي وونه چه دداا ښه

٦٧۷٩۹



وواائ9 س| س| ززړهه په وو[ووين9 چه م| ښه
وواائ9 چ| چ| ززړهه په وو[ووين9 چه م| بد
ش9 م| په مFين غُُنديي خوشحالل Fدد که
وواائ9 م| م| به تل وواائ9 م| م| به تل

يارريي هيچا Fدد نش9 به ښځ9
ااغيارريي ززړهه په يارريي ددِِيي خوله په
کښ ااندرروونن په ددFننه ززهر
مارريي ښايسته کښل9 پاسه Fدد

ددئئ گالبب لyه جنسه له صحبت
ددئئ عذاابب صحبت ناجنسانو Fدد
نش9 کس به ناکس نش9 ناکس به کس
ددئئ غراابب غراابب ددFئئ طوط9 طوط9

ووِِيي نبي مرسل څو هر که صبي
ووِِيي ااجنبي بيا مين9 له پالرر Fدد
نشو هيڅ يوسف شو ړKووند چه يعقوبب
ووِِيي صبي چه نه وويي ستر کښ غم په

ددئئ ااسمانن Fدد يا مزک9 Fدد عقل
ددئئ حيواانن هغه لريي نه ددووااړهه چه
ددئئ نسه Fدد مورر Fدد مزک9 Fدد عقل
ددئئ ددبستانن Fدد ددئئ آآسمانن Fدد چه

٦٨۸٠۰



ددِِيي ااووتريي چاررِِيي ووااړهه ستا عشقه
ووااړهه ززوورروو[رريي ددِِيي١۱چه بهتر

لرېې نظر سFرFهه پورريي مرگه تر
ددِِيي کوتريي جونه باززوونه ززلم9

ش9 سر موجونو پخپلو چه عشق
ش9 ززوورروو[رر ال سيندهه اابا تر
ووړيي م| په څه هر ليريي ئ6 بال
ش9ََ وو[رر مخه په بوټي کاڼي چه

ددئئ ژژړل9 ئ6 ځانن لريي بد چه عاددتت
ددئئ خوړل9 ئ6 سر لريي بد چه عاددتت
ځ9 نه بند په عاددتت ځ9 نه پند په عاددتت
ددئئ تړل9 سFرFهه سرهه له عاددتت

ش¡9 بېmاهه سبا کاررKوونه عجب
ش¡9 نېyخوااهه خوااهه بد ش¡9 خوااهه بد نېyخوااهه
گڼه السس په خداايي Fدد خلقو Fدد ززړKوونه
ش¡9 ساهه هFرFهه په خلقو Fدد تبديل

ددئئ عزيز ددFئئ ډېر ززوورر Fدد عزتت
ددFيي تميز صاحب سات9 ززرر چه هغه

ځyه بهتر دديي..١۱

٦٨۸١۱



کښ حقيقت په ددئئ ښه څو هر که
ددئئ ناڅيز وو[ته عاقالنو ززرر

گورريي کپ تل9 وون9 پرېې عالم
ستورريي دداا ئ6 نه کا خداايي ددوورروونه
اافالکونه چه کا نه دداا نظر
ښورريي تل سFرFهه ددFپاررهه چا Fدد

وويي سلطانن ووصالل Fدد ووخت په عاشق
وويي هجراانن پرېې چه ووين6 مه ئ6 هاله
هونبرهه ئ6 خوښ9 څونبرهه ئ6 يافت چه
وويي ززيانن ئ6 هس9 ووِِيي کال9ََ چه څو

ددئئ څه پېغورر شرمم کا کارر خپل عاشق
ددئئ څه تورر سپين ددلبر شوېې مFيFن پرېې چه
گوررهه ته سوسن گوررهه ته ززنبق
ددئئ څه نورر څه نم° ددئئ څه نورر څه ووړهه کړهه

 

وويي نه عامم چا هر په ددِِ کرمم عفو
وويي نه مداامم کارر دداا ددِِ کس نا کس په
بويه عطا باندِِيي وو[کا خطا چه کس
وويي نه اانتقامم چه ش9 بد ال ناکس

٦٨۸٢۲



دديي ډېر هم عجم دديي ډېر هم عربب
دديي تېر حسابب تر نشته ئ6 شماررهه
ستورريي ووااړFهه غټ ووااړهه کښل9 نورر
دديي څېر په نمر Fدد کله غنُُديي تا

لريي هنر ډېر چه گوررهه مه ئ6 عيب
لريي نمر سېريي تر که م| په شو څه
وويي اليق خولۍ Fدد تاجج Fدد چه سر
لريي سر Fدد پخ9 خو څه که شو څه

نش9 مجالس په خاصو Fدد ددِِ عامم
نش9 ناغس پېريي سFرFهه فرښتو Fدد يارر
غوااړهه مه نسناسو له کارر ناسو Fدد
نش9 نرگس Fدد گل بوټََي پياززوو Fدد

ش¡9 هفتادد ددِِ بيا ش9 ډېر که عمر
ش¡9 ررمادد لyه پاسه Fدد دداا تر
ش¡9 يادد رراا ساعت ځواان¡ۍ Fدد چه
ش9 فريادد پس9 م9 ززمانن هر په

ددئئ قربت گناهه مyړهه گناهه Fدد غم
ددئئ قطيعت چه ددئئ بد هغه گناهه
کا معشوقه نازز په ناساززيي سل که
ددئئ عفت ستر ئ6 پyارر شو څه

٦٨۸٣۳



غواارريي ددِِ مرگگ که ددئئ ښه هوښيارر غليم
ووياړيي آآشت9 په جنگه تر به ډېر
گڼه مه ئ6 غليم ددئئ نه چه هوښيارر
ووژژااړيي ځانن خپل به پخپله پرېږددهه

لريي ددFالرراامم Fدد کښ ززړهه په که غم
لريي نامم وو ننگ Fدد فکر که ددFيي گرمم
ووِِيي ددFىى ددِِ هس9 وويي څه ئ6 يارر چه
لريي ااسالمم Fدد که کفر Fدد ددين که

ش9 غل ددِِ مرFيFي ووښورريي ددِِ چه غاښ
ش9 کل ئ6 ددِِ سر ښځه خويه بد
ش6 خالصص ترېې هاله ش9 آآووااررهه چه
ش9 خلل ووااړهه ته تا وو گڼه

دديي مؤمنانن چه خورريي ددين Fدد به غم
دديي آآسانن ووااړهه غمونه نورر دداا
کښېن9 تخت په که وويي نه ئ6 ددين چه
دديي باددشاهانن که ددFهه غم ئ6 ښادديي

وويي جن عيب يا وويي کوږ چه عش9
وويي سوددمن کله کښ کېش په ئ6 ځايي
ش¡9 باوورريي چه ووکړهه عالجج يا
وويي کرددنن ددوورر Fدد فکر ئ6 ددِِ يا

٦٨۸٤



9mل تن ووااړهه په ررااش9 چه غش9
9mل برسېرنن که 9mل ررسا گوررهه
ددFهه بدهه غش9 تر خبرهه بدهه
9mل ززنن وو مردد Fدد باندِِيي سر په ززړهه Fدد

ش9 خطا ليندۍ ټينگ9 Fدد غش9
ش9 ررسا گزاارر سست9 نرم9 Fدد
ووااووړيي کښ السس په توررهه تېرهه ښه
ش9 بال گزاارر تورريي پڅ9 Fدد

ش9 اانداازز تير ښه وول9 ډېر چه غش9
ش9 ررسا ته خط وو کړيي خط دد مشق چه
ددئئ مشقت Fدد ددFئئ محنت Fدد کارر
ش9 ممتازز هنر هر هر په وورروو وورروو

کېږيي ښه پرېې گزاارر ووِِيي سم چه غش9
کېږيي نه پرېې گزاارر ووِِيي نه سم ښه چه
دديي ززرر سرهه لyه کښ څه هر په ررشتيا
کېږيي هرڅه ززرر په لرېې ززرر که السس په

غوړېږيي تل تل دديي باغغ Fدد غوټي
مړېږيي بلبل Fدد سترگ9 ووږيي پرېې
گلونه باغغ Fدد لريي تاززهه ددِِ خداايي
غړېږيي بلبل Fدد سترگ9 ووررته چه
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دديي ناررهه له پېرFيي نوررهه له فرښت6
دديي چاررهه له سړىى يې خبر پرېې که
لريي فتن6 ډېريي هس9 دداا ځyه
دديي ناررهه وو آآبب له خاکه وو بادد له

ډکېږيي کندوو فصل به فصل
تشېږِِيي هس9 ډکېږِِيي لyه
څرخېږيي سر په شته ااسمانن دداا چه
ررسېږِِيي رراا بل ددررووم9 فصل يFو

ددئئ تيرگر کهنه سترگ9 يو فل°
ددئئ نظر لرگ9 هر هر په ددهه Fدد
ئ6 ررFغََوِِيي چه ددوورر دداا په ززياتت
ددئئ سر غشيو په ااغزيو سر Fدد

ووِِيي متق9 چه ددFيي هغه فرززند
ووِِيي شق9 خويي بد گمانه بد نه
حقه له خداايي Fدد ووِِيي نه چه خبر
ووِِيي ناحق9 پرېې حقونه نورر دداا

ددئئ ځانه له پالرر Fدد پړووک9 يFو فرززند
ددئئ ااستخواانه Fدد غوښو پالرر Fدد
وويي نه دداارر پروواا چه خوږوو په پالرر Fدد
ددئئ نه چا له گوررهه ددFيي نه پالررهه له

٦٨۸٦



Fرراايي له پالرر Fدد وو[ووززيي چه فرززند
Fوواايي ته بدبخت ددهه گومه ئ6 ښادديي
حyمه له پالرر Fدد وو[ووززِِيي که دداانه
Fخداايي له بديي موم9 به خروواارر

ووِِيي شرمناکک چه ددFئئ هغه فرززند
ووِِيي پاکک کښ ززړهه په چارروو بدوو له
مFن¡9 نه خبرهه نلََريي شرمم چه
ووِِيي هالکک ددِِ ژژرر وويي هل° ال چه

ووين6 ئ6 ته که وويي عاقق چه فرززند
ووين9 مردداارريي ددِِيي ااووبه بديي

کا١۱مېن9 پيداا پاکانن باکو Fدد
مېن9 ناپاک9 کا پيداا ناپاکک

ووِِيي بسيارر سFرFهه سړيو Fدد فرقق
ووِِيي هوښيارر څه چه ددFئئ هغه سړFىى
ووِِيي ليدل9 ئ6 څه ووِِيي تېر ترېې څه چه
ووِِيي تيارر صحبت په لََرِِيي ااددبب علم

وويي ډېريي گوررهه هر ښځو Fدد فتن6
وويي تېريي شيطانه تر شيطان9 په

من9. .١۱
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لََرِِيي ټگ9 هس9 لټکه لyه
وويي سېرهه بر کښل9 کښ خواا په ززهر

ش9 عاص9 پالرر Fدد څو هر که فرززند
ش9 خالص9 په به بيا پريوززيي ته پالرر چه
ددئئ مين ډېر ال باندِِيي بندهه په خداايي
ش9 خالص9 توبه په گناهه هر له

ش9 نورر سترگو Fدد ش9 ښه که فرززند
ش9 سروورر ززړهه Fدد ش9 نورر سترگو Fدد
ش9 ررنځورر ددِِ غاښ ش9 بد که فرززند
ش9 ااََنبورر Fدد نورر ش9 ررنځورر چه غاښ

دديي اانسانن دداا چه ووکړ م9 فکر
دديي شيطانن ځن9 ددِِيي فرښت6 حن9
کښ خصلت خويي په دديي سړيي ځن9
دديي دددداانن لyه شyه بې ځين9

مين9 نورريي دداا ووااړهه ددييِِ فان9
ووين6 ئ6 ته که ددهه باق9 يوهه
مينه باق9 په نشوېې که خبر
ووين9 ااووښ9 په ژژااړېې که ژژااړهه

٦٨۸٨۸



ووِِيي ررووغه ښايسته ررووپيه قلپه
ووِِيي فرووغه بې نورر ش¡9 سوررااخه چه خو
وواائ9 نه بد شنوبو خپلو Fدد هيڅوکک
ووِِيي ددووغه خپله له چا هر Fدد صفت

ش¡9 يادد په قضا Fدد ووخت په قاض9
ش¡9 يادد په غزاا Fدد ووخت په غاززيي
ش¡9 يادد په ددوواا Fدد ووخت په طبيب
ش¡9 يادد په ددعا Fدد ووخت په ززااهد

دديي لنډ م9 نفس شو لږ م9 قوتت
ددFيي ډنډ سريښو Fدد شم نه ترېې وو[ت9ََ
ووررسم ترېې ررووغغ که ددFيي ااُُووږدد م9 منزلل
دديي پنډ سريښو Fدد يښ9 م9 سر په

وويي ښyاررهه لوئ9 کله م9 ته قامم
وويي آآووااررهه کښ چارروو ووړوو په
غوږوو ددووااړوو په دديي نيول9 م9 السس
وويي هيچyاررهه چه توبه توبه ترېې

 

ش9 طال ددررست چه ددئئ هغه قابل
ش9 ااستغنا په Fسيم ززرروو له
ووِِيي قربانن ئ6 نه ووِِيي ززکوةة ئ6 نه
ررااش9 چه لyه ددرروومه ترېې هس9
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کښ9 کورر هغه په ش9 لوست چه قرآآنن
کښ9 تورر په سپين په ووِِيي نه ئ6 به غم
سوځ¡9 به هس¡9 ووِِيي گناهه ئ6 که
کښ9 ااوورر په سو[ځ9 خځله لyه

ددئئ عيانن م9 حالل لََرمم دداا په قراارر
ددئئ شانن بل م9 کارر ددFئئ خانن Fدد م9 نومم
لََرمم سايه سر نه شته ززکوةة م9 نه
ددئئ قربانن م9 نه شته ااختر م9 نه

موم9 بيا که ددوولت ووِِيي نه که قابل
ددررووم9 بيا ترېې هس9 موم9 بيا ئ6 لyه
مyړهه تخت په باوورر مyړهه بخت په باوورر
ددررووم9 شاهنشاهه که وونغاړيي ئ6 ااسمانن

ددئئ االخاصص خاصص چه خاصو تر قربانن
ددئئ خالصص فکروونو نوررKوو له ززړهه په
ررااش9 ووررباندِِيي غمونه ډېر که
ددئئ ااخالصص ډېر په ته قضا تسليم

ووېرېږيي وو[يل ځير ځير په څوکک که
شرمېږيي نه کا ووېرهه نه خوشحالل
پوهېږيي پداا ووااړهه به هوښيارر
لوئېږيي کاږهه ززېږيي کاږهه چه

٦٩۹٠۰



ددئئ مرگگ په ررااض9 م9 يارر هغه که
ددئئ تخرگگ ووررته م9 نيول9 ددFيي دداا
کا تېرهه سوهانن په ښه ددِِ غش9
ددئئ بغرگگ ئ6 توبريي ش9 بند به چېريي

ددررش9 يارر که غوااړېې يارر کله
ددررش9 کارر کله غوااړېې کارر کله
کا پېرېې ډFوولل ډFوولل په آآسمانن
ددررش9 وواارر گََندِِيي گوررهه خوشحاله

ووووززيي لېمه ژژړاا ډېرهه په م9 که
ووووززيي څه ئ6 پداا ددFئئ ناترسس م9 يارر
آآهونه ساړهه ااُُووښ¡9 گلmون9
ووووززيي ززړهه له م9 څه سترگو له م9 څه

کښ9 پاررسائ9 په ش6 ووااال ډېر که
کښ9 مالئ9 په وويي نه څوکک ددِِ سيالل
مyرهه له نفس Fدد مشه هيڅ غافل
کښ9 آآشنائ9 په پرېوززِِيي بال

ددئئ نصيحت يو کړېې غوږ ررااته که
ددئئ خديعت نه يم خوااهه بد ددِِ نه
مږددهه هيڅ ززړهه په فکروونو Fدد بارر
ددئئ قسمت ددِِ چه موم6 به هغه

٦٩۹١۱



وويي نه قضا ئ6 چه کا ټينگ څوکک ززړهه که
وويي نه رروواا ئ6 مرگگ کا نه جنگونه تل که
ش9 ساززهه پرېې بال ووررش9 چه قضا
وويي نه بال چېريي ملyونو په که

لريي کل خوبۍ¡ ووااړهه چه ددFيي کومم
لََرِِيي گل خارروونه شته مل Fدد خمارر
گوررهه مه خويي يو ددFيي ښه نورر که يارر
لََرِِيي گل Fدد حyم گوررېې که ااکثر

يې لمسۇن9 بد وو[يKون9ََ بد که
يې لmۇن9 ااوورر پخپله ځانن په
کښ9 ااسyبارر په ووليد ددِِ څوکک که
يې کړKوون9 ښادديي ته ش9 غم که جهانن

مyړهه هيڅ ااندووهه ددئئ ددِِررووغغ نيت که
کښ9 بارر وو کارر په فعل قولل په
له مه ئ6 سالمم ددررش9 که الرر په
کښ9 الرر په ددهه Fدد ږدديي پل چه پاتو

ش9 يارر به م9 يارر ش9 يارر م9 بخت که
ش9 کنارر به رراا کا رراا به بوسه

٦٩۹٢۲



ش9 ښه ئ6 به ززړهه ددِِيي نېyخوااهه م9 چه
ش9 خواارر به هغه ددِِيي خوااهه بد م9 چه

يې خبر ځانن Fدد قدرر په ته که
يې! ززرر سرهه ووااړهه پايه تر سر ته
کړهه بتر مس تر پخپله ددِِ ززرر
يې! سر بدُُوو په يې، ناسوت9 چه

ددئئ تورر ددِِ ررنگ که ددFئئ سپين ددِِ ررنگ که
ددئئ نورر څه مطلب نش9 څه پداا
کا قدرر په ووين9 کښ نافه په بويي
ددئئ پېغورر چندڼ Fدد بويه بې شمشادد

ووِِيي معاشش خوشش چه ددFئئ هغه کريم
ووِِيي پاشش عطا هم وويي پوښ خطا هم
گڼي لږ ووررکړهه ډېر ش9 خوښ ووررکا چه
وويي شاباشش شاباشش چا هر Fدد باندِِيي

ددئئ فرقت ددشواارر لوڼو Fدد مرگگ که
ددئئ مصيبت هم دديو Fدد ژژووندُُوونن
وويي لويي ئ6 شورر شر ووِِيي لويي ئ6 کورر چه
ددئئ نعمت لويي يو ووِِيي کم ئ6 کورر چه

٦٩۹٣۳



ددئئ آآسانن ئ6 کارر غوااړېې باددشاه9 که
ددئئ ااحسانن وو خلق ززړوونو Fدد تسخير
شوېې مل9 ددِِ طال� ووشو چه لښyر
ددئئ جهانن ددِِ خپل کړهه ددهش ااوو دداادد

ددئئ نمودد طوطا Fدد ررنگ په کرFيي
ددئئ مقصودد هنر ددFيي نه مداارر ررنگ په
ررااووړهه خصلت هنر کړهه پيداا ااصل
ددئئ مرددوودد هغه لََريي نه ااصل چه

ش9 ززووړ چه سFړىى ووِِيي نه څه نورر که
ش9 جوړ کښ کارر په کنگاشونو Fدد
کا بد ززړوو Fدد من¡9 نه چه ځواانانن
ش9 سوړ پرېې به ززړهه خوااهانو بد Fدد

ررااووړيي دددد يFو کښېن9 ښځه ډکه که
ررااووړيي وولد بد چه ددئئ دداا ترېې بهتر
وو[ه¡9 ددمم څه به څوکک ددئئ حيرتت ځايي دداا
ررااووړيي بد چه نېyانن ررااووړيي ښه چه بداانن

ووِِيي سFم ته ناپوهه کاررKوونه کاږهه
ووِِيي غم ته ناپوهه کارروونه سFم ښه
ووشه دداا په ناپوهه Fدد هوښيارر Fدد فرقق
ووِِيي ااعلم خبر به خبرهه پداا

٦٩۹٤



ددFئئ شجاعت که ددئئ سخاووتت که
ددئئ خصلت ځائ9 کښ کورر په ځموږ
گڼه مه ئ6 موږ له ووِِيي نه ئ6 دداا چه
ددئئ علت څه يFو ئ6 کښ ځانن په گوررهه

ش6 تله ززررKوو Fدد کښ ررشتيا په که
ش6 تله تر قيمت په قدرر په به ته
ژژبي! کښ خوله په ددFهه هونبرهه ددِِ خوبي
ش6 ساتله هونبرهه ددررووغو له څو

ددئئ پن¨ وو چل تر ځواان¡ۍ Fدد گن¨
ددئئ گن¨ تر ززرر Fدد وو سيم Fدد بهتر
وويي خوښ ځواانه Fدد کښ اافالسس په ځواانن
ددئئ ررنځ ترېې ئ6 ززړهه ووِِيي باددشاهه که ززووړ

ش9 ډېر سړِِيي Fدد څو هر که گناهه
ش9 تېر پاڼو تر وونو Fدد شمارر په
فضله له خداايي Fدد نش9 ددِِ نوميد

ووېر ډکه په فضل Fدد ش١۱9گنُُدِِيي

کښ9 خصلت ښه په ش6 به ښه ئ6 بد که
کښ9 همت لويي په ش6 به لويي يې کم که

ووېر ش9 په شعريي ضرووررتت سFرFهه ااماله ددFهه ددF (ووررش9)..١۱

٦٩۹٥



ووړهه چا هر له جفا کړهه چا هر له ووفا
کښ9 صحبت ښه په غوااړهه ددنيا ااوو ددين

لريي آآوواانن ددووااړهه ددِِيي وو[يFل ددِِيي کړلل
لريي ااررمانن اافسوسس ش9 تېر ئ6 ووخت چه
ته سبا پرېږددِِيي ووررځ¡9 نن Fدد کارر چه
لريي نادداانن خويي دداا ووِِيي نه به هوښيارر

ښائ9 ئ6 صفت ددهه هغه کښل6
ستائ9 ووگړيي ئ6 ځايي هر هر چه
ددFهه نه شماررهه په گښليو Fدد هغه
وواائ9 ستايFنه ئ6 ډمه کورر Fدد چه

يې نه هيڅ پرېږددېې پټه م9 خوله که
ئ6! څه چه وواايه ش9 بند ددِِ بادد که
وو[کاږهه شyر ساهه هFرFهه په
ئ6 ښه هونبرهه هم لرېې تندررست9 چه

ووِِيي بېmاهه سبا کښ گناهه په که
ووِِيي گاهه آآ څوکک چه نشته ئ6 گناهه
ااووس9 کښ غفلت په کا نه گناهه هيڅ که
ووِِيي گناهه غافل Fدد غفلت دداا هم

٦٩۹٦



ددئئ کارر سودداا Fدد مثل په کنگاشش
ددئئ ددينارر فائدهه کښ سودداا په که
ددهه سوددمنه سودداا بويه نه پرېې ااهمالل
ددئئ هوښيارر کله کا ااهمالل پرېې چه

ش¡9 پخه حلواا نباتو Fدد که
ش¡9 جوټه سپي په ناگهانه په
وو[ووززيي کاررهه له سړيو Fدد نورر
ش¡9 خوړهه سپي په سپيو Fدد جوټه

ددئئ څرگند کارر دداا پوهېږېې پرېې که
ددئئ پند Fدد سړىى دديي سړيي Fدد پند
نشته نادداانن Fدد کارر خبروو دداا په
ددئئ دداانشمند چه پوهېږيي به پرېې

ش9 ځما به ددررست ددFئئ ځما يارر که
ش9 ځما به چست پرېږدديي به سست9
فکرهه غيرهه له کا ووززگارر به ززړهه
ش9 ځما لوست په به ووررځ ااوو شپه په

دديي اافريديو Fدد لنگ9 مينديي که
دديي دديو Fدد تورريي تورريي، Fدد دديو Fدد
وو[يي ااررااسته که کښ کارر په ددين Fدد
دديي پردديو Fدد هم خپلو Fدد عزتت

٦٩۹٧۷



ش9 څه ژژړاا په ژژااړهه ژژااررېې که
ش9 ړااندهه لېمه ددِِ ژژړاا په که
جهانه ددېې له الړلل چه هغه
ش9 نه رراا بياررته کړېې باوورر ته که

گرززيي پرېې گونگټ وويي پرووتت چه گندگ9
ووررززِِيي وو[ پاڅ9 وويي نه چه
دديي گونگټ ااکثر خلق ددنيا Fدد
غوررززيي وو[رربانديي موم9 چه څو

ددئئ کافراانو Fدد بخرهه په کفر
ددئئ مؤمنانو Fدد بخرهه په ااسالمم
ددئئ نه خبر ااسالمم په کفر په هيڅ چه
ددئئ عاشقانو Fدد بخرهه په م9 عشق

ددِِيي لباسونه که جونه ښ6 ښ6 که
ددِِيي آآسونه ښه که باززُُوونه ښه که
مyړهه هوسس دداا ااووسس شوېې ززووړ خوشحاله
ددِِيي هوسونه دداا ځواانانو ښو Fدد

چوڼي گلونه ررااغله ته گلزاارر
ررووڼي م| الله دديي نه ئ6 م| تر
گلستانه له ددررووم9 ته کورر چه
لستوڼي الله نيس9 Fلََمن ئ6 گل

٦٩۹٨۸



پKښتََۍ خوشحالل حاله له ئ6 که
پKښتنۍ کږېې ددِِيي همه ښځ9
نش9 سم¡9 ددرر به پKښتنۍ کږېې
پKښتنۍ نام9 کښ هنر په که

ووِِيي ززړهه ياررۍِِ په يارر Fدد ددِِ که
ووِِيي ښه ته تا وو څه هر به يارر Fدد
نشته ئ6 عيب ددFيي مثله بې قديم
ووِِيي نه عيبه بې هيچېريي به حاددثث

کښ9 قندهارر په دديي ډېر که کښل9
کښ9 فرخارر په يا کښ کشمير په يا
ددِِيي پېښورر Fدد کښل9 دداا لyه
کښ9 دديارر هيڅ په ووِِيي نه به هس9

پلوس9 بڼ Fدد خوړيي Fدد شويي گل
ااووس6 گښته بې وول9 خوشحاله
کړهه باززوونو Fدد ښyارر گلونو Fدد گښت
يوس6 خوښۍ¡ ډېريي ته کورر چه

دديي بداانن څوکک که ددِِيي نېyانن څوکک که
دديي شانن هر په چه کښ ددنيا پداا
غندنه ئ6 مه کړهه ستايFنََه ئ6 مه
دديي ځانن خپل Fدد چه کړېې څه ئ6 به ته

٦٩۹٩۹



بش6 آآشامم ددرردد سyه يې ځما يارر که
بش6 فرجامم پخپل يې صوف9 صافف که
يم ااووباشش يم ررند يم قالشش ااووسس ززهه
بش6 بدنامم گڼه کښېنه مه سFرFهه رراا

ووين6 ئ6 ته که ددئئ اايمانن تر گراانن
ووين9 کا ځmر مين9 ښ6 Fدد کارر
وويي ځايي په اايمانن کړېې کبيرهه سل
مين9 ښ6 ښ6 دداا ځ¡9 صغيرهه په

يې شmافف مغفر يې مړن9 که
يې مصافف لويي Fدد باددشاهانو Fدد
ددئئ کارر دداا بهتر ددووااړهه دداا تر
يې صافف سينه که قولل عهد په

يې اائين ددين په مردداانو Fدد که
يې سپين په بند نه يې سرهه په بند نه
شته اافسر ددِِ نه شته تخت ددِِ نه که
يې چين Fدد فغفورر يې رروومم Fدد قيصر

ددِِيي ددررووغجن خو دديي مختوررنن که
ددِِيي خيرنن م| په کله رريښتن9
ددررووغجنو Fدد مyړهه م9 صف په
ددِِيي څښتن ددوولت Fدد گنجونو Fدد که

٧۷٠۰٠۰



يې نسناسس Fناسس يې ناسپاسس که
يې ناسپاسس که يې نسناسس Fناسس
يې ناسس ته هاله يې شناسس حق که
يې شناسس حق که يې ناسس ته هاله

ددئئ سازز ددِِ عمل ددFئئ سازز نيت ددِِ که
ددئئ نمازز ددِِ که ددِِيي ررووژژېې ددِِ که
ررااغ9 نيت په مراادد ررااغ9 نيت په مداارر
ددئئ رراازز کښ نيت په لََرهه ددنيا ااوو ددين

لريي ووسوااسس ووهم ددئئ ززړهه بې گيدړ
لريي هرااسس کله ددئئ وورر ززړهه مزرريي
ددئئ گيدړ هغه ددئئ نه مزررىى هغه
لريي پاسس کوزز ززړهه چه کښ بارر وو پyارر

ددئئ يارر که وورروورر که ززوويه که پالرر که
ددئئ کارر يFو سFرFهه کښ ددنيا پداا
کښ ددنيا پداا ررس9 نه ئ6 سودد که
ددئئ خواارر ئ6 عمر ووهه مه ئ6 ژژووندوونن

کښ ذذوواالفقارر په ووهه نه هيڅ کم9
کښ کاررووبارر په جيش Fدد رروومم Fدد
کا جنبش فتن6 کا برشش تېغ چه
کښ9 کارر هس9 په نش9 هيڅ وويFل

٧۷٠۰١۱



ش9 رراايي ووبله ددووااړهه يارريي که
ش9 ځايي کښ ززړهه په ژژبي له ددررووم9
موندېې بيا ئ6 معن9 9yبارري دداا چه
ش9 خداايي Fدد ررحمت ددِِ کس هغه په

وويي نه ئ6 مالل چه لََريي سخ9 ززړهه که
وويي نه ئ6 حالل څه ووليدهه م9 ځانن په
لريي ښyارر Fدد هنر ووااړهه ددِِيي بازز که
وويي نه ئ6 بالل چه کا څه په به ښyارر

گورريي هس9 چه نلََرمم سترگ9 که
تورريي کتابب Fدد عينکو Fدد بې
وو[کاږهه شyر کړېې تت9 پيرۍِِ
ستورريي آآسمانن Fدد ووينم پرېې ال چه

ددئئ س| س| هواا په يوس9 ئ6 بادد که
ددئئ مmس مmس ش9 خورر شyر که
وويي دداانشمند که ووش9 ددوولت ئ6 که
ددئئ ناکس ناکس گوررهه مه هيڅ ئ6 دداا

دديي دداا ئ6 غمزېې سترگو Fدد سحر که
دديي دداا ددِِيي بال ددِِيي ستا چه لyه
شوېې شyريي خوږېې ددِِ خبريي خوېې
ددِِيي اادداا کښ په ددِِ گالبب مښyو

٧۷٠۰٢۲



ش9 موجودد وو نيست گالبو Fدد گل
ش9 نابودد هس9 ددِِيي موجودد لyه
کښ اابmينه په ش¡9 پاتو ئ6 بويي که
ش9 خوشنودد څوکک هر ئ6 بويي هغه په

ررنج9 ووررېښمين9 ووااغُُندِِيي که کنََاسس
پنج9 ټځ9 په نش9 به څه بل
ووااچوېې کښ نافه په مښyو دد ئ6 که
هنج9 ځايي هر په کا ښyاررهه بويي خپل

دديي ددووررېشانن که دديي باددشاهانن که
دديي ځواانانن ښه ښه کښ منځ دداا په که
پايي کالونو ززررگونو په که
دديي گوررستانن Fدد ووااړهه عاقبت

وو[ددFرريي ووررته مورر پريوززيي چه کبل9ََ
وو[لرِِيي پيو په مياشت6 ددررېې ددووهه په
ددهه څله که کبل9 Fدد ددئئ پرووررشش که
ووکرِِيي هوسيو دد کښ ززړهه په ئ6 څوکک

ددئئ کس کښ پخويي ددئئ ناکس وورروورر که
ددئئ بس ووررلرهه لريي دديي به خويي دداا
لََرِِيي پځايي آآبب به وورروورر مشر Fدد
ددئئ ددسترسس ئ6 څو ووړيي کشر Fدد به نازز

٧۷٠۰٣۳



ووااخل9 بر چه وو[نه ش9 ښyاررهه ئ6 کارر
ووااخل9 ثمر تريخ يا ووااخل9 ثمر خوږ يا
لريي کارر وون9 Fدد هس9 هم فرززند
ووااخل9 هنر بد يا ووااخل9 هنر ښه يا

ش9 ووړۍ سپين9 ښځ9 Fدد سر که
ش9 گړۍ هرهه ته غين وو ئ6 ززړهه
ددئئ پېرۍِِ لyه ددئئ نه سړۍِِ
ش9 سړۍ هاله ش9 ووالړ پرېې غين چه

دديي هوښيارراانن که دديي نادداانانن که
دديي بېyاررنن چه مyړهه دداا گمانن
گڼه پyارر ووااړهه ئ6 ترخه خوااږهه
دديي بارراانن پداا شويي پيداا چه

ددئئ ښه ددين ناقص تر کفر Fدد کمالل
ددئئ ښه يقين ددررست يا ددئئ ښه گمانن ددررست يارر
ش9 هغه کله ش9 دداا کله چه
ددئئ ښه مذبذبين کله ته دداانا

ددئئ صوررتت ددFررووغغ ددئئ نعمت لويي که
ددئئ نيت نېyو Fدد ددئئ ددوولت لويي که
غوااړېې مه ئ6 مزهه ووِِيي نه ئ6 دداا چه
ددئئ سلطنت که ددFهه باددشاه9 که

٧۷٠۰٤



يې سFړىى هاله وو[پېژااندهه ددِِ ځانن که
يې څړيي خرهه Fدد ته ما وو[ کنََه
ش6 هيڅ هم به بيا ووېې هيڅ هم ااوولل
يې گړيي هغه ش9 ماتت ووِِيي ررووغغ چه

لرِِيي عارر گله له تل تل ئ6 گرېواانن
لريي بسيارر کشته تل تل ئ6 مژگانن
موندهه بيا ددلبرهه غُُندِِيي ځما ئ6 چه
لرِِيي کارر څه سFرFهه نوررKوو له هغه

وواائ9 څه شپېلۍ¡ کړهه غوږ پرېې گوررهه
وواائ9 ښه گوررهه هر وو[ررFغ9 پر بېلتونن
ددFهه سوېې ځايه څو گوررهه ئ6 سينه
وواائ9 نه هيڅ څه نورر کا فرااقق Fدد ززاارر

ددئئ سجودد Fدد سودد ددئئ سودد که
ددئئ سودد دداا ددنيا ددررست9 تر بهتر
ووِِيي سر ددِِ به نه ووېې ته تل به نه
ددFيي موجودد سرهه سFرFهه له سجودد

دداانگ6 منډهه په هس9 چه کډوو
څانگ9 بهارر په ش9 ووالړ ددِِ پاسه
شوهه دداا ددِِ بال ددFئئ نه بد ددِِ کارر دداا
ززاانگ6 هبته ش6 ووچچ ساړهه په

٧۷٠۰٥



يې مFړFن9 يا يې هوښيارر ډېر که
يې گن9 شyر کښ خوشخوئ9 په
نکا مددد بخت چه ددFيي بخت په مداارر
يې لېون9 هم يې هيڅyاررهه هم

پوهېږيي کله وواايې ووررته که
گرووهېږيي کله لول9 که قرآآنن
وويي نه ووتََنه ئ6 پند په پالرر Fدد
ستوهېږِِيي بدوو پخپلو بداانن

دديي االماسس ياقوتت ااوو ددKرر وو لعل که
دديي ناسس دداا ووااړهه دديي ناسس دداا ووااړهه
پرېوززهه کښ سيند په ووِِيي نه ددِِ ناسس چه
دديي قياسس تر بيروونن ددِِ جوااهر که

ددِِيي ځواانانن هغه ددِِيي مردداانن شير که
دديي شادداانن خويي په سFرFهه ددښمن ددررست چه
دديي ددووستانن يارراانن دديو له خوښ تل
دديي ددښمنانن ال Fطم� په ترېې تل

يې صفت Fدد که غندن¡9 Fدد که
يې صوررتت هس9 نشته ددِِ کم9
يې ددووززخخ Fدد چه هونبرهه غندنه
يې جنت Fدد چه هونبرهه ددِِ صفت

٧۷٠۰٦



ددئئ ځما غليم ددئئ دداا م9 ززړهه که
ددئئ دداا م9 ززړهه که ددئئ ځما غليم
ددئئ آآشنا چا Fدد ددئئ چا په مين
ددئئ چا په مين ددئئ آآشنا چا Fدد

ددئئ ااخته څوکک که ددئئ اايغر څوکک که
ددئئ ااخته چارريي خپل9 په څوکک هر
کړهه شyر وو شير مين9 سFرFهه څوکک
ددئئ پڅته ااوو ااوورر گوررهه سFرFهه څوکک

مست¡ۍ ډېريي لََريي ددوولت ډېر که
تندررستۍ بې ددِِيي هيڅ ووااړهه دداا
ددهه تندررس9 خو پوهېږېې پرېې که
هستۍ Fدد ستا لََرِِيي حالووتت چه

ش9 باددشاهه ددِِ بيا ش9 ښه څو هر که
ش9 جاهه Fدد صاحب لرِِيي ددوولت لښyر
ته وو[خون9 گورر Fدد ددررووم9 تنها به بيا
ش9 کاهه آآ هاله به عمل خپل په

ددFئئ ااسد سورر که ددئئ هات9 تورر که
ددئئ لحد گورر Fدد گڼه مه ئ6 څه نورر
وو[خوړلل خلقو Fدد ئ6 هډُُوونه غوښ9
ددئئ بد گوررهه هر مړېږيي نه پرېې

٧۷٠۰٧۷



دديي بال ددووااړهه کړمم نه که کړمم که
دديي بال ددووااړهه ووړمم نه که ووړمم که
دديي بال ددووااړهه خوررمم نه که خوررمم که
دديي بال ددووااړهه مرمم نه که مرمم که

دديي آآموختگانن که ددِِيي سوختگانن که
دديي اافرووختگانن ززړوونو Fدد ررنگ Fدد
ددهه خپله ئ6 ښادديي کړهه ررووززيي ئ6 خداايي
دديي ااندووختگانن غمونو Fدد چه

ددئئ محنت ددِِ که ددئئ ررااحت ددِِ که
ددئئ ززحمت ددِِ که ددئئ صحت ددِِ که
ژژااړهه ژژااررېې که خاندهه خاندېې که
ددئئ صوررتت ددِِ څو ووِِيي تل ددِِ به دداا

گلmون9 خت9 ررااغله ته گلزاارر
اافزوون9 نمر تر ئ6 شغل6 م| Fدد
شرمه له پرFته ددهه نه پرېې پرخه
بيروون9 خول6 شوېې گل هر هر تر

وو[يي برکت څه جټانو Fدد که
وو[يي مصلحت څه عقل څه ئ6 يا
ۇۇ نه کارر هيچا دد سFرFهه هندووستانن Fدد
وو[يي شلطنت Fدد ددوويو Fدد هم ږغغ

٧۷٠۰٨۸



ددئئ ښه مصافف ااوو جنگ سرهه غليم Fدد که
ددئئ ښه صافف ووررسFرFهه خو ززړهه يې مردد که
ووشوهه تجربه چه ووکړ نظر چه ما
ددئئ ښه اانصافف عدلل چارريي هريي Fدد

دديي کيميا گياهه دديي ياقوتت کاڼي
دديي بنيا څوکک چه لريي هغه ئ6 شناخت
دديي بېشماررهه منځ تر سړيو Fدد فرقق
دديي چاررپا ځن9 دديي سړيي ځن9

ددئئ بس خس گوته ستر ووکړېې فهم که
ددئئ بس مmس ووررته کا رردد چه نعمت
لريي قوتت ډېر هم ددئئ ښه ډېر اايمانن
ددئئ بس ووسوسس ووررته ووهه مه ئ6 ززوواالل

غوااړيي اانځورر خوبي دد مخه له ئ6 گل
غوااړيي پورر شونډُُوو له شهد ئ6 خوااږهه
کړهه صنعانن شيخ Fدد طورر په ئ6 ډېر
غوااړيي نورر ال شيخانن ښه ښه ئ6 سترگ9

ددئئ صوررتت ښه په ددئئ آآددمزاادد که
ددئئ طبيعت په سپيو Fدد ښځ9
بديي ئ6 بديي ددئئ سپۍ ښ6 ئ6 ښ6
ددئئ خصلت خويي په بتريي ترېې ال

٧۷٠۰٩۹



لََرِِيي هنر مالل Fدد گټََنه لyه
لََرِِيي هنر مالل Fدد خوړنه هس9
لََرِِيي هنر مالل Fدد باززََنه لyه
لََرِِيي هنر مالل Fدد ساتََنه هس9

سړۍ يوهه پرۍ لyه
Fڅرۍ عنبر مهوشه م| په
گلونو سروو Fدد پغاړهه ئ6 هارر
Fغړۍ غاررهه سFرFهه ما له کړهه بخت

تښ6 بيابانن په ووېې ته مجنونن ليل9
گښ9ُُ هس9 يې خلقه له وول9
نزددهه تا مmر پوښت6 څه ما وويې
پريښ9 گښ9ُُ خلقه له يم تا

ررااش9 خزاانن باندِِيي وونو په لyه
ررااش9 آآوواانن پخپل هس9 هم پيريي
کا تاررااجج خوبي وونو Fدد خزاانن
ررااش9 ځانن Fدد ززيانن په هس9 هم پيريي

غوااړيي ددوواا عالم طبيبانو له
خوااړيي ددعا خلق ددررووېشانو له
مyړهه ئ6 محتاجج هيچا Fدد خداايه
غوااړيي تا له خوشحالل نوررKوو له څوکک هر

٧۷١۱٠۰



ددئئ فرززند ااوورر Fدد څو هر که لوگ9
ددئئ څرگند ووته چا هر وو[ ئ6 کارر
نش¡9 باله به ااوورر نشته ئ6 نورر چه
ددFيي بلند بادد په پوررته که شو څه

ززېږيي گرگگ گرگه له ززېږيي شېر شېرهه له
ززېږيي چرگگ چرگه له وويي بازز باززهه له
کا ررجوعع ووته ااصل خپل څوکک هر
ززېږيي بزررگگ بزررگه له ووِِيي نه که خطا

ددئئ ذذوواالجاللل يو ښائ9¡ خداايي په لوئ9
ددئئ حاللل هونبرهه کړېې خوااست ووررته څو
دديي حراامم ووااړهه خوااستونه نورر دداا
ددئئ سواالل ته چا وو[ ددِِ ډېر وو لږ که

کښ9 بدخشانن په کانه له لعل
کښ9 عمانن لويي په بحرهه له لو لو
توکه ددووااړهه دداا خېژِِيي خونن ځmر په
کښ9 پځانن سړىى ووکا فکر که

يش9 لمبو په کټوهه لyه
ش9 هغه ززړهه په ددنََنه ځما
لرمم پزړهه ماڼه لََرهه څه به چا له
غش9 په ترکو خپلو Fدد يم خوږ

٧۷١۱١۱



ددئئ ښ| ددنيا په څو هر که م9 السس
ددئئ م| غاړيي Fدد م9 ددوولت چه نه

ژژگه م9 ددنيا يم مېړهه ئ6 ددهه١۱ززهه
ددئئ يخ وورربانديي څه هر په م9 ززړهه

کښ9 چا په نشته شته کښ تا په لyه
کښ9 ددرريا په نه کانونو په نه
ددررېغه خټکه خوشحاله ددررېغه
کښ9 ددنيا پداا ووېې نه به تل چه

ش9 تير ترېې هاله توږيي وو چه لرگ9
ش9 ززهmير هاله ووکړيي هنر ښyر په
کا حاصل علم ووووززيي چه ددررسس تر
ش9 اامير سFړيي ش9 تېر چه سر تر

ددئئ پر تيز بازز تر څو هر که لmړ
ددئئ نفر بازز Fدد کښ چارر هFرFهه په
ززغل9 ښه تاززيي تر څو هر که کوټه
ددئئ کمتر تاززيي تر قدرر په خو بيا

وويي به لويي هس9 يو ښائ9 خداايي په لوئ9
وويي به گفتگويي چه حشر Fدد ووررFځ په

نکاهه شوېې ښځه..١۱

٧۷١۱٢۲



وويي به شويي وو شست په پاڼيو نورروو Fدد
وويي به جويي اامت9 نکا ځانن Fدد به غم

ددِِيي آآبحياتت ددِِيي نه ددِِ لبانن
ددِِيي صفاتت صفوتت ددِِيي آآبحياتت
9yڅاڅ يFو هغه نوشل9 چه چا
ددِِيي ذذااتت Fدد دديدنن 9yڅاڅ هغه په

وويي عاقل بخت ني° ددِِيي ډېر چه لyه
وويي سل په يFو ااووسس م9 لوئ9 بويه
دديي ااررمانن ددرريغه ددِِيي څو که ددِِيي ددېرشش
وويي قابل ددووهه يFو کښ ززوويو هونبرهه په

ش¡9 قابل څوکک چه شه قابل کړهه مټ
ش9 مقابل ته ستورريو وو بخت Fدد
موم9 بيا که ددوولت ووِِيي نه چه قابل
ش9 بل څه ئ6 حالل ووِِيي نه ئ6 بقا

ددئئ کارر په هنر کړهه هنر په مټ
ددئئ پالرر مورر هنر کړېې څو به پالرر مورر
مyړهه پدرر ښه په مyړهه ززرر په فخر
ددئئ يارر ددِِ هنر که کړهه دداا په فخر

٧۷١۱٣۳



لريي ږغغ خپل گيدړ لريي ږغغ خپل مزرريي
لريي ددغدغغ چارريي خپل9 Fدد يFو هر
کا غم جونگرۍ خپل9 دد گداايي
لريي يرغغ حشم Fدد مل° Fدد باددشاهه

وويي ناکک همت چه ددِِيي هغه مردداانن
وويي چاالکک وو چست کښ کارر په ننگ Fدد
گڼي فرضض ئ6 اانجامم کا آآغازز چه کارر
وويي پاکک هم پخوله ووِِيي پاکک هم ززړهه په

لريي کرمم عقل، عدلل، چه ملوکک
لريي غم څه چا له ووِِيي کم ئ6 ااندووهه
دديي غليم ځانن Fدد ووِِيي نه ئ6 دداا چه
لريي گرمم ته عالم پخپله به ځانن

ددئئ بهتر هونبرهه لريي غيرتت څو مردد
ددئئ بهتر هونبرهه لََريي صدااقت څو
ووِِيي ننگيال9ََ څو ووِِيي جنگيال9ََ څو
ددئئ بهتر هونبرهه لََريي سخاووتت څو

ووِِيي صبرناکک چه ددFئئ هغه مېړهه
وويي پاکک لََمن په لََريي اانديش9 ددوورر
خاوورريي ئ6 سر په ووِِيي نه ئ6 دداا چه
وويي ژژووااکک ئ6 گندهه عمر ئ6 گندهه

٧۷١۱٤



تيږيي کښ السس په ررااغ9 تاوو په مېلمه
غوښت ئ6 وورريږيي١۱ااوولل سپين9 ااووسس غوښتل

گوررهه ته آآسس وو[ پرېږددهه ال هم دداا
وويږيي ااوورربش9 غوااړيي غوړيي کورريي

وويي موړ ئ6 ززړهه چه گڼه هغه هم موړ
وويي ووووړ که ززووړ که لريي مړېې سترگ9
کا خوااست Fطم� چه لََرِِيي ددوولت ډېر که
وويي جوړ ته کارر وو[ گداائۍ¡ Fدد

ش¡9 پاررهه Fدد څه Fدد چه چا هر په مينه
ش9 کاررهه ززررکاررهه ووِِيي نه ئ6 بقا
نلريي هيڅ مقصودد وويي حقان9 په
ش9 نندااررهه تل به مين9 هغ6 Fدد

ووِِيي طربناکه چه کومه معشوقه
ووِِيي پاکه حسن په لََرِِيي نيازز وو نازز
ووِِيي جنه قهر نه ددررووغجنه نه
وويي پوشاکه بد نه خوررااکه بد نه

دديي کاتبانن دداا کا کښل چه مmر
دديي يyسانن سFرFهه کښ خوشخط ووااړهه

يعن9 ږددڼ. .١۱

٧۷١۱٥



9yکنج ځن9 کښ مشyڼي ځن9
دديي گراانن نه حرفو ددKرروو تر چا Fدد

ناززېږيي کتابب په علم په مال
ناززېږيي ثواابب په ح¨ Fدد حاج9
ناززېږيي بابب په تورريي Fدد غاززيي
ناززېږيي ووهابب Fدد فضل په خوشحالل

ووړيي تمامم ررنگ څو توررهه مهينه
ووړيي اانداامم يو يا گېډهه ئ6 ځن9
نکا وو[ نوغ9 ووااړوويي م| ځن9
ووړيي نامم څوکک ناحق تورروو هغو Fدد

لريي يقين جوړ چه ددFئئ هغه مؤمن
لريي ددين Fدد ااندووهه خداايه له ووېرهه
نږدديي پچا بارر خپل ووړيي چا هر Fدد بارر
لريي همنشين ښه وويي کردداارر ئ6 ښه

ش9 کم ترېې ددِِ ترسس گورريي ډېر چه مزرريي
ش9 غم ددِِ پځانن وو[ه9 غوړنب ددررته چه
نکا خوړلل ااژژددرر ووهFل9 ووااوورريي
ش9 ستم هاله کا تودد ئ6 نمو چه

٧۷١۱٦



وويي صبورر به مردد ووِِيي غيورر به مردد
وويي مشهورر کرمم په عفو په به هم
کښ حقيقت په ددFيي هغه نامردد
ووِِيي ددوورر ددله له ئ6 توکک څو دداا چه

يې نه شېر ززړهه په که ددهه هيڅ ددِِ مردديي
يې نه ډېر وورر ززړهه که وو[شََه خو څخو
وويي نه هيڅ ووېرهه ش6 تېر چه سر تر
يې نه تېر سر تر چه ددهه هونبرهه ددِِ ووېرهه

ررااغل9 بڼ په يKو طوطيانن موږهه
ښاغل9 کښل9 گورروو گلونه
ااووسو به پyښ ووِِيي قسمت مو څو
ددااغل9 ززړKوونه ددرروومو ترېې به بيا

وويي ناتواان9 هم وويي ررنځ هم وويي مرگگ
وويي پرېشان9 په کښ غم په عمر
ددFپاررهه دديدنن Fدد جونو ښو ښو Fدد
وويي ځواان9 کاله سوهه ددووهه يا سل يا

لريي ووفا ووررکرهه توررهه ددِِ مېړهه
لريي حيا شرمم حسن ددِِ ښځه
کړهه مه ځن9 وورر پوښتن9 نورريي
لريي دداا چه هغه لريي ښه به څه هر

٧۷١۱٧۷



ددئئ کارر نکړوو Fدد نادداانه مyړهه
ددئئ ددشواارر غاښ9 خېژيي پرېې چه دداا
ش9 ليدهه ززبونن کمزوورريي خودد
ددئئ بارر هونبرهه دداا پريښ9 ددِِ چه

لريي نظر ته ما پخپله مزرريي
لريي حذرر کله ددهه دد بله له
مالنډوو شالنډوو Fدد کا ښyارر چه گيدړ
لريي لربر نظر ترسه له ئ6 خورريي

وويي ډووبب کښ غم په خلقو Fدد مقبولل
وويي خوبب گوررهه هر وويي نه چه مقبولل
شولل خالصص عيبه له کړ ځانن ئ6 نيست چه
وويي معيوبب هغه کړ هست ئ6 ځانن چه

ش9 هډهه تر سړيي Fدد تېرهه چه مينه
ش9 گډهه کښ ماغزهه په ددنََنه ددررووم9
وويي نه گز هر ززوواالل مين9 هغ6 Fدد
ش9 ډډهه پساعت ددFپاسه هډ Fدد

لريي خداايي Fدد ترسس چه ددئئ هغه مؤمن
لريي پځايي ددِِ ززړهه لريي خداايي Fدد ترسس چه
گناهونو Fدد نکا غم ددِِ مؤمن
لريي رراايي په شيطانن Fدد گناهونه چه

٧۷١۱٨۸



وويي سپ° چا Fدد چه کل9 Fدد مFل°
خوررِِيي هل° ښځ9 ئ6 به مالل کل9 Fدد
وويي نابوددهه مېرمن کښ کورر په چه تل
ووړيي مږکک ئ6 غله څټي پيشو ئ6 پۍ

ووگړيي Fدد نه ددFئئ ښه خداايي Fدد منت
ززړيي يوهه Fدد نه خټک9 Fدد
ووړيي نه چا Fدد به بارر دديي سنډگانن مست که
ررخړيي چه پرېږددهه الندِِيي بارر تر غواايه

ررااغل9 ښyارر په يو مزرريي موږهه
ددااغل9 ززړوونه غمونو ښyارر Fدد
وويي بد هم ئ6 ښyارر ووِِيي بد ئ6 بخت چه
ښاغل9 بخت په کا ښyارروونه ښه ښه

دديي تابب وو پيچ په سFرFهه پښتونن مغل
دديي خراابب خانه گوررمم پښتانه چه
کښ پښتانه په شته ځواانانن ښه ښه
دديي خراابب خانه ررس9 نه ئ6 السس چه

يې مغروورر ځانن په گوررهه هر مال
يې سورر چا هر په کړېې جدلل بحث
يم خبر حالل په ددنََنه ددِِ ززهه
يې تنبورر تش يFو پوهه په ځما

٧۷١۱٩۹



پس9 نامم په پالرر Fدد گرززيي به نامردد
پس9 صمصامم پخپل گرززيي به ځواانمردد
وويي نورروو په ئ6 څټ لريي څټ م| ددوولت
پس9 فرجامم ني° په ددئئ ددوولت Fدد م|

ددئئ تسليم ځما ته بخت خپل بيا نن
ددئئ ميم Fدد م9 فالل ااووسم به خوررمم
ددئئ غليم ځما کښ غم وو ددرردد چه
ددئئ نسيم نصرتت Fدد آآلوتل9 رراا

ش9 شخوند چه هوررېې وويي هوررېې نصرتت
ش9 سند په کارر چه وويي هوررېې ددوولت

پين9 Fدد ووخت غړيي١۱په ډېر لستوڼي
ش9 مړووند ښyاررهه که تورريي Fدد ووخت په

وويي ناکک همت چه ددِِيي هغه مردداانن
وويي چاالکک وو چست کښ چارر هFرFهه په
نکا غم Fدد پروواا ررااش9 پرېې غم که
وويي ژژووااکک په ززيست په چا هر له خوااږهه

دديي آآسمانه ااۇۇهه ووکړېې که نظر
دديي جهانه ااۇۇهه دديي آآسمانه ااۇۇهه

پينل يعن9 پخولل پختن..١۱

٧۷٢۲٠۰



دديي نه موندل9 هيچا ئ6 ااسراارر
دديي شانه څو څو په ډېريي خبريي

ررااش9 ځواان9 ځما بياررته په به نه
ررااش9 جهان9 شاهه ددFوورر بيا به نه
دديي خو که دديي ددېرشش نشته م9 ززوويي يو
ررااش9 خان9 ځما کښ پدهه بد چه

دديي ووجودد تين يFو سFرFهه شيطانن وو نفس
دديي نمودد سFرFهه صوررته ددووهه په
کښ شريعت په دديي مرددوودد ددووااړهه
دديي مرددوودد هغه من9 مرددوودد دد چه

Fترۍ يFو[هه ررااغله نظر په نن
Fنرۍ شونډيي ووهه سيب ئ6 ززنه
ددلبرهه هس9 وويي نه به بله
Fتريي په نه 6yخش په نه

لريي بد ااصل چه ددFئئ هغه ناکس
لريي رردد نصيحت خوااهانو ني° Fدد
نکا پروواا حق Fدد دداارراانو حق Fدد
لريي دددد Fدد خصلت ش9 ليدهه آآددمم

٧۷٢۲١۱



وويي مړهه Fدد ئ6 کارر ددئئ نه ژژوونديي نوکر
وويي ززړهه په صاحب Fدد وويي نه ئ6 ززړهه خپل
وويي صاحب خپل Fدد حyم ووررته چه
وويي ووړهه په ئ6 هم دديي گراانن څو هر که

کښ9 کنارر په يارر کښ گلزاارر په ناست
کښ9 پyارر مطربب گردداانه باددهه
کښ9 دديارر پخپل لرمم ززهه چه حالل دداا
کښ9 بارر هندوو په لريي نه ئ6 باددشاهه

ش9 خوااهه بد سبا وويي نېyخوااهه ډېر نن
ش9 ررااهه په سبا وويي گمرااهه ډېر نن
دديي کرددگارر Fدد حyم په ززړوونه
ش9 گاهه آآ څوکک چه گورريي ته قضا

ررااش9 ننگيال9ََ بل غُُندِِيي ځما به نه
ررااش9 جنگيال9 بل غُُندِِيي ځما به نه
کښ اافعانن ددررست په پرېږددهه ال خټک
ررااش9 فرهنگيال9 هس¡9 که عجب

دديي شمارر څه ئ6 نه شته حسابب ئ6 نه
دديي خواارر السه له طم� Fدد خلق
مرغونه ماه9 وواايې څه به سړىى
دديي کارر طم� دد ش9 بند چه دداامم په

٧۷٢۲٢۲



کس9 سترگو Fدد ووخورريي ددِِ ناکس
کس¡9 ووگړيي ددِِ نادداانانن دداا
السه خپله له پرېږددِِيي گوهر لعل
نيس9 9yکنج مشyن9 السس په

ددئئ عذاابب وواايې ش9 ووااهه چه ن9
ددئئ ثواابب مmر کړېې غيبتونه چه
ياددېږيي تېرFيي ززنانه تر غيبت
ددئئ کتابب کومم په شََويي من� ن9ََ

يې ځما يارر چه ووړمم ززهه ددِِ به نازز
وواايې ررااته څو گڼم ښه ددِِ بد چه
ځانه له ځما ددرروومه مه هيڅ غمه
يې آآشنا ځنډنن سFرFهه ځما ته چه

ددئئ بهبودد پخپل چا هر Fدد نظر
ددئئ مقصودد خپل خپل چا هر Fدد ززړهه په
ددئئ ووجودد خپل Fدد ززېرمه په يFو هر
ددئئ سودد ئ6 خپل چه کا هغه څوکک هر

ددئئ نصيحت دداا ته ځانن وو م9 نن
ددئئ ززحمت گندهه کښ پزړهه ااميد
ش6 خالصص غمه له کړېې پرېې چه ااميد
ددئئ ررااحت عجب کښ مل° په ياسس Fدد

٧۷٢۲٣۳



ددئئ ززنگ ددِِله له تلل9 م9 شپه نن
ددئئ چنگ ووهFل9ََ م9 ززلفو په شاهه Fدد
وومم پرووتت سينه په ئ6 شپه تمامه
ددئئ ررنگ ززعفراانو Fدد ووااړهه ررااپورريي

ددئئ کړوونه Fدد سFرFهه نياززوو بې Fدد نيازز
ددئئ وورروونه Fدد منت بېدرردداانو Fدد
وويي شويي جوټه چه وويي خوږ که طباخخ
ددئئ خوړوونه Fدد هم لوږيي له مرېې که

کښ9 کامم په فرااقق يښ نه پرېې نوم9
کښ9 پداامم نښت9 يم مرغه ستړيي
شو نسyورر هس9 م9 جامم خوښ9 Fدد
کښ9 جامم په نشو پاتو 9yڅاڅ چه

ددِِيي خرخښ6 په ددِِ ووالړيي ناسته
دديي کښ6 سترگو په ددِِ فتن6 ډېريي
9mل مرهم لyه ووااړهه م9 ززړهه په
دديي ښ6 ساززوو تر ناساززيي تا دد

لََرِِيي ززېبا م| چه ددِِيي مستانن ووااړهه
لََرِِيي صهبا سترگو تورروو خپلو Fدد
بويه نه ووعدهه په هيچريي ئ6 باوورر
لََرِِيي سبا سبا تل تل به خوله په

٧۷٢۲٤



ددئئ بال ووااددهه کاڼي[ مه څوکک ووااددهه
ددئئ ووااال ئ6 غم دديي ډېريي ئ6 غص6
شولل بنديي ززنځير په عيالل Fدد چه
ددئئ بال بند دداا بندهه هرهه تر

ددئئ گبينه Fدد مثل په ووجودد
ددئئ خوااږهه لyه ددهه څه ئ6 ځواان9
ش9 ژژااووله ئ6 پاتو ش9 ووالړ چه خوااږهه
ددئئ څه خوږوو بې ژژااوول9 Fدد قدرر

لريي ۇۇلل ددِِ شاهتير خون9 دد وواايې
لريي خلل ددئئ لنډ ددئئ تنک9 ددئئ کوږ
ددهه ززلزل6 Fدد پوهېږمم هم ززهه
لريي جل عزوو Fدد خونه دداا تکيه

ووووړيي Fدد ووخت که وويي ژژم9 Fدد به ووخت
خرڅوړيي مرگگ Fدد ووااغندِِيي رراا به چه
ووااچوِِيي کښ خاوورروو تورروو په به ما
بوړيي بوډيي ززهه پرېوززمم به پyښ

وواايي څه ررااغه له ش9 باغه له وو[يل
ستايي څه څوکک ااغزيي ش9 گل Fدد صفت
سترگو ړندوو په نکا ززېب رراانځه
ښايي نه بدررنگو په نازز کا نازز که

٧۷٢۲٥



دديي غم ووددوونه کاڼي مه څوکک ووااددهه
دديي سم عمرهه له غمونه ددېې Fدد
دديي لونډاانن چه ددئئ هغو Fدد س|
ددئئ ددمم يوهه Fدد نيول9 غم په

دديي څونبرهه غمونه ددِِ ززړهه په وواايې
دديي هونبرهه سFرFهه رراا ناساززيي ددِِ څو
پوهه په ځما ش9 مFيFن چه هر
دديي ږوونبرهه مزرريي وول9 قهر Fدد

وويي کالل هر پسرل9 هر هر ددِِ ووااددهه
وويي ززاالل نيم ددِِ آآسس ځواانه ددِِ ښځه
دديي ددوولتمنو Fدد توکه ووااړهه دداا
وويي کنگالل چه څوکک تښت9 ددِِ ځن9

موم6 نه کمذااته له هيچريي به ووفا
ددررووم6 ددهه Fدد ززړهه په عمر همه که
نش9 طوط9 به ززااغغ نش9 بازز به ټپوسس
موم6 بوعل9 که ئ6 تربيت په

ددئئ نه ځواانۍ Fدد ددئئ ززووړوواال9 Fدد ووخت
ددئئ ززړهه ياررۍ په ځواانن Fدد ددِِ که
ااووسه نفر ووررته ووړهه جفا وو جورر
ددئئ ښه سFرFهه وورر کښ عشق په کارر دداا

٧۷٢۲٦



ددئئ دداانايۍ که شم حيراانن ووررته
ددئئ آآشنايۍ چه Fجنس Fجنس Fدد
لريي ووصلت سFرFهه ااصل خپل چه څوکک هر
ددئئ جداايۍ ئ6 ااصله بله له

ش6 ته ددِِ صوف9 شه صوف9 وواايې
شپږ ااهل نا ش١۱6ددرروومه سپيته سو

ددئئ باق9 عمر ددئئ ساق9 يارر که
تش9 کړمم ښېښ6 ميو دد به ال

ستائ9 ځانن خپل چه څوکک دديي غلط ووااړهه
وواائ9 پرېشانن پرېشانن کا لوئ9 کبر
ددئئ خاوورريي بيا سړىى ش9 لويي څو هر که
ښايي خداايي په لوئ9 کبر خوشحاله

وويي ووالړهه تاززهه وول9 به وونه
وويي ووالړهه ئ6 خوبي ووِِيي نه ئ6 وويخ چه
بويه ووررلََرهه خاوورريي بادد ااووبه
ووااړوويي څه دداا چه ش9 قائم ئ6 وويخ

ووژژن9 قضا ووعدهه پخپله څوکک هر
ووژژن9 بيا بيا ئ6 نه ش9 فنا وومړيي

) ددئئ.٦٦٠۰محش9 ووررته لي9y يعن9 خس يې، ځyه چه خس په حسابب دد اابجد (.١۱

٧۷٢۲٧۷



ررااغله باندِِيي رراا مرگونه څو څو
ووژژن9 پخواا مرگگ تر م9 بېلتونن يارر Fدد

کشۍ عزمم کاندِِيي چه هغه
خوښۍ ډېريي موم9 به هغه
کېږيي لتا گل چه خاوورريي شه خاوورريي
آآتشۍ په ش9 بل ددFرر به ااوورر

لريي پيمانن قولل عهد چه هغه
لريي اايمانن وو ددين ددFيي سالمم م9 پرېې
لريي سامانن اايمانن Fدد ددين Fدد چه څوکک
لريي ااررمانن به چه دديي کومه ئ6 ااررمانن

لريي پرس9¡ خودد کبر چه هغه
لريي پست9 باال هونبرهه چه ددFيي خداايي
نکا ززړهه Fدد رراايي بل هيچېريي به کامل
لريي هست9 هست9 په خداايي Fدد ااشيا

ددِِيي فائق9 ووااړهه محبوبي هغه
ددِِيي شائق9 عفت په پاک9 په چه
وو[گرززيي شyووو په م³ که شو څه
ددِِيي اليق9 م³ Fدد کله شyريي

٧۷٢۲٨۸



دديي ځايي هر هر په بول9 خداايي چه هغه
دديي همايي ځن9 دديي کرگس ځن9
دديي گرکس هغه خورريي بوټي سريي چه
دديي همايي هغه خورريي هډُُوونه ووچچ چه

ووِِيي کم ئ6 کشالل لريي لويي چه همت
ووِِيي عالم شاهه ووِِيي آآززاادد ووِِيي ښادد
ووِِيي ممس° خسيس وويي همت ددKوونن چه
ووِِيي غم ئ6 نصيب ددFيي ډېر ئ6 مالل که

ووااخل9 ووررېش6 خوږېې لرِِيي م| چه هغه
ووااخل9 ښ6 ښ6 بخريي ش9 سر چه ووېش په
گرززيي ووږيو په کََريي نه چه هغه
ووااخل9 ررېش6 هغه ووکرِِيي چه هغه

ددررووم9 بهارر په ددئئ هيڅ چه هندک9
موم9 شامته خپله له خواارريي
نشته حيا ئ6 بل نشته ووفا ئ6 يFو
كوم9 تر خوااست Fدد ځ9 خوااړهه ئ6 بل

ووه¡9 ووخت په بريي Fدد تورريي چه هغه
ووه¡9 بخت په بل Fدد ووااړهه ئ6 هغه
ووِِيي مقصودد خپل Fدد Ýطم� Fدد سپاهيانن
ووه¡9 تخت Fدد څښتن تورريي تنگڅ6 Fدد

٧۷٢۲٩۹



کامۍ¡ خودد په کا م| چه هغه
آآرراامۍ بې ددررووم9 وورر به پرېې
يم قالشش عاشق يم ااووباشش يم ررند
نامۍ بد Fدد نشته م9 ااندووهه

ددئئ پسر م9 که نلََريي چه هنر
ددئئ سر Fدد م9 ددرردد کا يادد ئ6 څوکک چه
وويي يmانه چه ووِِيي بېmانه چه
ددئئ ځmر م9 يا ددFيي لېمه م9 يا

ددئئ کفتارر هغه ندئئ مزرريي هغه
ددئئ غارر Fدد ئ6 غم نلريي غم بل چه
خورريي ووااززدديي هم گيدړ مات9 له ئ6 چه
ددئئ ښyارر مزرريو Fدد خو ښه ددئئ ښه که

وويي سازز ززمانه کله هر به هوښيارر
وويي آآغازز کارر Fدد ئ6 به دداانائ9 په
ووِِيي نه خبر پداا هيچېريي به نادداانن
وويي رراازز ځايه بې ئ6 به کارر هر هر په

وويي ډررنن ززړهه په چېريي هر به هوښيارر
وويي توررززنن به نورر ووررش9 چه جنگ په
کا هوسس ووته تورروو به نادداانن
وويي رريخن به نورر ووبرېښ9 تورريي چه

٧۷٣۳٠۰



ددئئ معلومم ئ6 حالل گوررهه ته هات9
ددئئ خرطومم ئ6 يو ددِِيي پښ6 ئ6 څلورر
کښ پنځه پداا ووِِيي نه ئ6 يFو که
ددئئ معدوومم ددئئ نيست ددئئ مست وو هست که

يې ته چه لyه گڼې هم بل هس9
يې ښه که ځانن په گڼې ښه به څوکک هر
گڼې مؤمن څوکک هر يې مؤمن ته که
يې! ته کافر که گڼې کافر څوکک هر

دديي مېرمن9 ززلفو تورروو Fدد چه هر
دديي ميFن¡9 بانديي ږيروو تورروو په
شه ددوويو په بال ږيروو سپينو Fدد
دديي عمجن9ََ ززړهه په ووااررهه له وول9

دديي عامو خاصو Fدد شرمم چه هغه
دديي فرجامو ني° Fدد ووررووڼه ززوويه که
شه ړنگ مزکه په شه ررنگ په مړوو Fدد
دديي نېyنامو څو Fدد کړوون9 نامم بد چه

غوااړيي جنگ خوله په به غليم هوښيارر
ووياړيي آآشت9 په جنگه تر به ډېر
ددررووم9 غم په چه ددئئ يFو خو عمر
وونغاړيي ووبا ددِِ عمر هس9 دداا

٧۷٣۳١۱



لََرِِيي ددمم په فهم کله هر به هوښيارر
لََرِِيي قدمم پخپل عين په نظر
مشه مغروورر هيڅ په گڼه غنيمت ددمم
لريي غم څه ااسمانن کښېن6 ددلmير که

ددئئ پالرر خپل ددِِ که نکا نمونځ چه هغه
ددئئ خواارر کښ ددين په مyړهه هيڅ ئ6 ااددبب
بويه نه پرېې سويي ززړهه وومريي چه پرېږددهه
ددئئ نهارر وو ليل کښ فاقه په که

وواائ9 پند ته ااحمق چه ووِِيي نه به هوښيارر
ښائ9 نه ته خروونو خبريي خوږېې
دديي آآددمم Fدد ددِِيي نه خروو Fدد خوااږهه
ستائ9 مزهه ئ6 چه ززددهه خوررااکک ئ6 چه

ددئئ نسyورر هس9 ووته بت چه هندوو
ددئئ لورر په کعبې Fدد يښ9 م| مؤمن
ددئئ عاددتت وو ررسم توکه ددووااړهه دداا
ددئئ نورر څه مطلب عالمه! ااووددهه

وويي بيداارر چاالکک وو چشت به هوښيارر
وويي دداارر خبر ژژرر به چاررهه هرFهه په
خبريي ئ6 لږ لريي، عمل به ډېر
وويي پyارر نظر ئ6 به ززمانن هر په

٧۷٣۳٢۲



وويي نه خوښ ځانه له هيچېريي به هوښيارر
وويي نه سرکښ فضولل به دداانش پخپل
لريي تجربې چه ووِِيي دديرينه چه
وويي نه ااشش بې هغو Fدد به بارر وو کارر په

ش9 کس Fدد ښyاررهه ووررځ9 ددووېې په هنر
ش9 پس پس ښyاررهه وورروو وورروو ئ6 عيب
ځال9 له سړيي Fدد نش9 مرغۍ شانن يو
ش9 کرگس کاررگانن ااوو بازز ووررځن9

لريي متين قراارر قولل چه هغه
لريي قرين ددنيا Fدد ددين Fدد ددوولت
گوررهه مه ئ6 څه نورر ووِِيي نه ئ6 دداا چه
لريي ددين Fدد ددنيا Fدد چارريي ښ6 ښ6 که

ش9 پيداا ئ6 بويي وو[مرِِيي چه هات9
ررااش9 پرېې څوکک چه تلون9 الرريي په
تېريږِِيي ځن9 نيول6 پوززهه
ش9 بال يوهه ووِِيي نه ئ6 خالص9

ستورريي لوئۍ Fدد ررااووړهه جوهر هنر
کمزوورريي يې ته نشته ددِِ دداا که
لرېې هوښ عقل که ااووس6 به هس9
نسyورريي کاسه نش6 خنداا دد چه

٧۷٣۳٣۳



وواائ¡9 پند ته نادداانن چه ووِِيي نه به هوښيارر
وواائ¡9 خوند وو قند Fدد خبرهه ته خرهه
کېږيي نه کښيدهه ټوک9 هر هر په
وواائ9 خرددمند پند ته چا هر به وول9

وويي پند Fدد محتاجج چېريي هر به هوښيارر
وويي قند تر بهتر بانديي ددهه په پند
نکا پروواا پند Fدد هيچېريي به نادداانن
وويي خوند حنظل دد بانديي ددهه په به پند

ددئئ پسر ددِِ که لََريي نه چه هنر
ددئئ خر گاوو يFو بوله مه ئ6 سړىى
لرېې ززرر څو هر که لرېې ززوورر څو هر که
ددئئ هنر بهتر ووااړهه همه دداا تر

ښئ9 څه ددررته چه گڼه ااستادد هغه
ښئ9 ښه ددررته چه وويي مشر هم کشر
لرمم منت ئ6 به ږيرهه سپينه په
ووښئ9 څه ررااته ررااش9 ووووړک9 که

وويي نه پندهه بې هيچېريي به هوښيارر
وويي نه خوندهه بې ئ6 به گفتارر ااوو کارر
وويي شرمم بې نفس بد لريي نه عقل چه
وويي نه شخوندهه بې هيچېريي ئ6 فکر

٧۷٣۳٤



وويي نه ددنيا په هيڅوکک به هميش
وويي تله ووررځن9 به وواارر په وواارر په
کښين9 کښ باغغ په ررااش9 مرغونه
وويي االوته نه باغه Fدد ئ6 بيا

گڼي خپل ځانن بهتر بله تر يو هر
گڼي بل تر کهتر به ځانن چه نشته
وويي غرهه څوکک هر عقل خپل خپل په
گڼي عاقل ځانن خپل کښ چاررهه هرهه په

ددئئ جعل تورر بل ددئئ بورراا تورر يو
ددئئ بل بېل سFرFهه ددووااړوو Fدد قسمت
پائ¡9 نو گلو Fدد بويي په بورراا
ددئئ ااږلل جعل ته گندگۍ وو تل

ددئئ يارر Fدد خوشحالل ددئئ خوشحالل Fدد يارر
ددئئ کارر جفا که ددئئ دداارر ووفا که
ددئئ ااسراارر څه چه عاشقانو Fدد
ددئئ کارر څه باندِِيي ررقيبانو Fدد

ددئئ ښه ززووړ ځواانه له ووِِيي يارر څه که يارر
ددئئ ښه جوړ ته نيازز وو ووړيي نيازز ددِِ به تل
کښ مل° په سوااتت Fدد نشته فکر بل
ددئئ ښه موړ ووږيي تر وويي ځواانن که ززووړ که

٧۷٣۳٥



ش9 هويداا چه ددئئ خاررښ څه يو
ش9 شيداا سFرFهه ررنگه څو څو په
کښ لېونتوبب په کا شا تر عيب
ش9 پيداا ددرريم کښ منځ په ددوووو Fدد

ددئئ ااسانن ښه يا ددئئ ځواانانن ښه يا
ددئئ آآسانن مشyل ش9 گراانن ووررته چه
توکه ددووااړهه دداا ووِِيي نه چه چا Fدد
ددئئ ااسانن هر که کړهه مه ئ6 عيب

وويي ررخه پر بل Fدد ش9 مFين چه يFو
وويي سخه ئ6 بانديي ش9 بېل سFرFهه چه
کاووهه څه به بلبل وو[يي نه ښه که گل
وويي ددمخه څه دد څه هر په مينه

لريي پيمان6 څو ميو Fدد مست يFو
لريي دداان6 څو يو جائفلو Fدد بل
ددئئ نه مستانو Fدد حالل په خبر
لريي اافسان6 سل چارريي خپل9 Fدد

ووياړيي ياررۍ په يارر Fدد به يارر
غوااړيي ښېmړهه ئ6 به چارر هFرFهه په
خانديي هم به ددئئ خانديي ئ6 يارر که
ژژااړيي هم به ددئئ ژژااړيي ئ6 يارر که

٧۷٣۳٦



ددئئ پېښ رراا فکر غروونو تر لويي يو
ددئئ خوېښ چا Fدد نه ززوويه نه پالرر نه
بخښ9 ااستغفارر په گناهونه ززرر
ددئئ هېښ يو چه نه دديي هوښيارر خداايي دداا

ش9 محبت په مهر په ئ6 يارر
ش9 حyمت هنر پسه له بyښ
وويي هغه ئ6 نه ووِِيي دداا ئ6 نه چه
ش9 ززحمت لورريه ددووااړهه په آآخر

نيس9 دداارر بازز يو يو باززوونه ياغ9
نيس9 خواارر هر ئ6 چه ددِِيي نه چرگ9 څه
کړهه پيداا ااسبابب چارريي هريي Fدد
نيس9 مارر چه هغه کا ززددهه ددِِ اافسونن

خورريي شيرينه حلواا کله هر چه ددئئ يو
خورريي جوينه ااووگرهه تل تل چه ددئئ بل
وويي ررنگه يFو سFرFهه ددووااړهه به مرگگ په
خورريي مينه په غوښ9 ئ6 به چمجۍ گورر Fدد

٧۷٣۳٧۷



ددئئ ااۇۇمم منځ تر سپږوو Fدد م9 ١۱يارر

ددئئ گرمم حسن په ستايي نه ئ6 څوکک چه
ش¡9 ررKڼا ما په ش¡9 ښyاررهه رراا چه
ددئئ تم تورر ما په ووينم نه ئ6 م| چه

يعن9 په ااوووو ستورروو کښ چه شپږ نورر سياررااتت ددِِيي، ااÞوومم ززما يارر ددFيي چه هغه نو لمر ددئئ..١۱

٧۷٣۳٨۸


