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                                                                  زه له شعره تېښته کوم
 « لمړۍ برخه» 

 

 د سماع  د جماعت خلک  چې او دا، . نه خوابده شي یو عادت لرم چې نغواړم څوک را زه داسې  -8

 .نخوښیږي خو زما دا کار  ما سره ځان وهي او ځینې هم خپل یاران منع کوي؛  پرمهال له 

زه په دې راضي یم ځکه چې زه داسي یو دلدار .  ې زما لپاره چاته څه مه وایئ سل ځلې مې ویلي، چ

چې دا یاران مې څنګ ته راځي او له دې وېره نلري چې له ما خفه شي شعر وایم ترڅو چې پرې  یم ،

  کنه ، زه چېرته او شعر چیرته ؟. بوخت شي 



 

   » 2 » : صفحه   

کوم چا په   داسې چې  څه نه دی  دې بدتر شی بل او زما لپاره له  یم  شعره بیزار چې زه له  ! وهللا

کړی وي او هغه د میلمه د آشتها لپاره ښوروي ؛ ځکه چې میلمه دې لري ته  لري، کې الس دننه 

وویني چي پالني ښار کې خلک څه رنګه کالي اغوندي  ماته الزمه ده ځکه انسان باید  . آشتها لري  

سره له دې چې متاع –چې هغه یې خرڅوي .دا د هغه پوهه ده :باید واخیستل شي  او څه رنګه کالي

 .اصل وي

چې زما څنګ ته فاضالن ،محقیقن زیرکان د زدکړو لپاره مې زیار وکاږه ما زدکړې وکړې او د علومو 

          . هغوی ته ژور له رازه ډک او دقیق څه وړاندي کړم او هغوی چې ژور فکر کوي راځي ؛ 

هغه ټول عالمان یې دلته را ټول کړل او هغه رنځونه یې دلته  ق تعالی ، خپله داسې یو څه غوښتل ،ح

                                                                   څه کوی شم ؟ کار کې بوخت شم ، راوړل چې زه په 

په هغه والیت  اره بل کار نه ؤ که مونږ د  له شاعری ، ننګ زمونږ په والیت کې او زمونږ په قوم کې 

و کړی وی چې د کې پاتی وی ،د هغوی په خوښه اوسیدلي وی څنګه چې هغوی غوښتل او هغه کار م

زهد او یا په ظاهر بڼه  لکه لیک لوست د کتابونو تصنیف او د وعظ کولو تکثیر ،.  وه  هغوي خوښه 

 .عمل کول 

 .دی ماته امیر پروانه وویل چې اصل عمل-۲

 :تا طالب وویل چې ورسره عمل وکړو ؟ عمل غواړي ؟ ي او هغه چې  مل اهل چېرته د ومې ویل دع

. شي  به د عمل غوښتونکی  ته به خپه شي ، چې یو څه واورې او که ونه وایم ،  غوږ دې نیولی

و، چې خ. یوداسې نارینتوب غواړو، چې پر هغه عمل وکړو چې مونږ په عالم کې ، : همدا چې ووایم

داسې یو پېریدونکی مو ونه موندو چې عمل وکړي ،د وینا پېریدونکی به و مومو ،نو ته پر عمل څه 

                                                                                       پوهیږې ځکه چې عامل نه یې ؟

صورت و په معنا   په صورت پوهه وی شو او  په علم ،علم   وپوهیږو او  په عمل کوی شو په عمل

 .ځکه چې پر دی الره چې روان یو الره معلومه نه ده او تشه ده  معنا ؛ 

ځکه ، چې دا عمل لمونځ او روژه نه  نو هغه به ووینو ؟   په الره یو او په عمل کې یو؛ او که مونږ 

وخته تر د مصطفا وخت پورې   له  ادم عمل په باطن کې یو معنا ده ؛ ځکه د دي او دا د عمل بڼه ده ،

لمونځ او روژه داسې نه وه او عمل و ؛ نو دا به د عمل بڼه وي ،عمل په انسان کې یوه معنا ده ،څنګه 

او هلته د عمل بڼه نشته ،که څه هم په هغه کې معنا ده او لکه څنګه  (( دارو عمل وکړ ))چې وایي 

                                                     .دی  ((  عامل ))ښار کې  هغه سړی په فالني  : چې وایی

 ((عامل ))  واسطه د هغه په   هغه ته اړه لري ،  هغه پورې هغه کارونه چې  :څه په بڼه کې نه وینې 

 .وایي 

چې عمل دا ظاهر دی او . چې دا خلکو پرې ګومان کړی ،هغوی ګومان کوي نو دا عمل هغه نه دی، 

ځکه چې په هغه کې هیڅ د صدق  !هغه ته هیڅ ګټه نه لري  نافق هغه د عمل بڼه پرځای کړی ،که م

 .او ایمان معنا نشته 

وینا د  .هغه خوار وینې ،   ته له وینا او قول نه خبر نه یې بس وینا او قول دی ، په اصل کې هرڅه 

 .                              پیدا کړ  او قول دعمل زیږنده دی حق تعالی عالم په قول ،  عمل د ونې میوه ده

                                                    : دی  په زړه کی   او ایمان«  کن فیکون » :  و فرمایل او چې 

                                                                                 . ګټه نه لري   ونه وایې ،  که په قول یې

معتبر  »چې وایې  سمه به نه وي او په دې زمان کې  ونه لولې ،  « قرآن »که   لمونځ چې فعل دی ،

ځکه چې له تا یې اورو چې قول   قول معتبر نه دی ؟  پر قول سره ردوي نو چې دا وینا  «قول نه دی 

 وایې ؟ ښه دا ته په قبول سره  .معتبر نه دی 
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