
 

1 

 
 ستورى

 

 لـقـع

 گل پاچا الفت
 

ډېر لږ خلك دي، چې كله كله يو نيم كار د عقل  

 په خوښه كوي.

نـــور  ـــون كارمنـــه د حيتـــې ام ح  ـــت دپـــار ، د  

حسد ام عتاد دپار ، د حرس ام هوس دپار  مي 

يــا د كــور رمرمر پــه احــر ام د نــادان  پــه  رحــا    

ــه پــه        ــرا كيــږي. ســر  لــه دق چــې د عقــل  رخ اج

ږ  د   يـا هـم هـر  ـوع د عقـل      ژمندانه كې ډېر  ل

ستايته كوي ام د عقل دښمن هـم عقـل ښـه   ـ      

 ام  ې عقل  نه خوښوي.

ښايې، چې عقل په همدغه سـ   د هـر چـاخو     

ــري ام د      ــه لـ ــې كارنـ ــار كـ ــه كـ ــا پـ ــې د چـ مي، چـ

 رمرمرم خوي په كې نشته.

عقـــل رحـــونږ ىـــا م دى ام رحـــونږ ر   ىـــه  ـــوري 

ــو ام      ــې ســتا ي  هغســې حشــور  راكــوي،  ســه ي

 صفت يې كوم.

كه عقل پر حونږ  اندق حاكم ماى ام اقتـدار يـې   

درلوداى حونږ  ه ىريته ډېر سر سام  ام  د  ه حو 

 اڼه،  سه چې ىر امسه حونږ له يو  حاكم نـه هـم   

ر   كې ډېر خو  نه يو ام ډېر ښـه حـاكم هـم ډېـر     

 خلك له  انه خوا دي كړي دي.

ــې  ــرر   ــ        ــدق   ــل غون ــه رښــتيا، چــې عق پ

 نشته.

عقل هر كله رحونږ خير ام  ټه راښي  ام عقـل د  

همدغه    نور دى. كه حونږ د عقل يو  خ ر  هـم  

منه حتو  يا هم عقل رانـه نـه  ـ  ام  ـد راسـر  نـه       

كـوي كـه حـونږ پـه ناكــار  كـار پسـې پـه  ــد   ر         

رما   و عقل راسر  حلګرى دى ام  وحر ، چـې  

 كيداى    له خطر نه حو ساى .

عقل په حرسته كيږي، كـه  ـه    ډېرق غال انې د 

هم غال ىه په ښه نظـر نـه  ـوري ام غـال يـې نـه د        

 خوښه. 

هغه  يطان  چلونه، چې انسا  كشف كـړي دي  

ام  ـــيطا  هـــم مرىـــه حيـــرا  دى د ســـاد انو ام 

 احمقانو كارنه دى.

 رېــ  ام  ګــ  ســر  لــه دق، چــې ســم ام صــ ي   

عقل مرىه  د  وري  يا هم د هوښيارۍ  د عملـه  

دى ام د  دسړي له عقـل  هـه دغـه رار  ـد      ام د

ام د پيداكيږي، همدغسې عقل يو  غله ىه هم 

د ىيښتې  ر  ښي  هم يې د حا   كالـه ىـه  يـاي     

ام كه حاكم منيو  د  ـا  د خالصـولو چلونـه هـم     

 مرښي .

كه سړى هر وحر   تهسار م عقل مرىه د نجـا   

 ر  لټوي ام له همدردۍ نه يې  س نه اخل . په 

 رښتيا، چې دمحر  حهر انه حلګرى  ل نشته.

هغه مخت، چې  وع عقـل لـه  انـه  ـړي ام پـه      

عقل هجور مر م ي  اد  ام پياله دى په  س كې 

مركــوي ام دحهــه مرىــه   يــو داســې  ــاى پيــدا  

كانــدي، چــې ډېــر رســوا نشــ  ام ح تســ  يــې    

  رېوا  ىه  س مانچوي.

 د عقل خوى ام خصلت په هيچا كې نشته په ر  
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كــې حســد ام عتــاد نلـــري، لســه حا ــور حـــرمر       

كيږي، نه ظلم ام نه يې نارما خوښـه د ، حګـر لـه    

ظـالم ســر  دښــمت  هــم نــه كــوي،  ســ  ام  جــور  

مرىه  د حعلوحيږي، خو د ذاهد په  ا  له  اس  

ام  اجرنــه نــه ىښــت ، هــر چــا ىــه د خيرخــوا  پــه   

 نظر وري ام د انسا  په حج وريت ډېرښه خ ر دى.

عقل په دق خ ر  ډېر رمر اچولى دى، چې انسا  

پهپلو كړم كې پور  ارادي ام اختيار نلري ام د 

 حج وريت جت ه يې ډېر  غال ه د .

هو! عقل دا غوا ي، چـې د انسـا  لـه  ـعف ام     

ناىوان  نه يو داسې قوي دليل جـو  كـړي، چـې    

د هغــه  ــل جهــا  لــه حالحتــ  نــه يــې هــم خــال   

 كاندي.

ي، چې انسا  د خپلو غرايزم عقل په دق پوهيږ

ام احساساىو ىا م دى ام حتطـ  هـر كلـه د خپلـو     

 اغرا و دپار  استعمالوي.

د انســــا  لـــــه حتطقــــ  ىعريـــــف  هــــه هـــــم دا    

ــا عاقــل      ــوحيږي، چــې دى امن حيــوا  ام  ي حعل

ــا م     ــت ى ــل د حيواني ــې د د  نطــ  ام عق دى، يعت

 دى ام حيوان  غرايز پسې د امليت ح  لري.

قــت دى، چــې عقــل رحــونږ ىــا م دا يــو حتلــى حقي

 دى، حونږ د عقل ىا م نه يو.

عقل رحونږ دپار  پيدا  ـوى دى حـونږ د عقـل د    

 پار  نه يو پيدا. 

كــه حــونږ پــه عقــل  انــدق د ليونــو ام حا ــوحانو  

كار كوم، كوي يـې ام رحـونږ لـه احـر نـه غـا   نـه        

 غړمي. 

ــم      ــو رحــا ام ســتا عقــل ه ــه دمســتا  ي كــه ر  ام ى

 دمست  كوي.

حونږ غليما   و رحونږ عقلونه يو له  ل سـر   كه 

 دښمت  كوي ام په جګړ  اخته كيږي.

ښه عقـل هماغـه دى، چـې د حيتـې ام ح  ـت پـه       

غيـــــږ كـــــې مد  مكـــــړي ام د ښـــــو عوا فـــــو ام 

 احساساىو په لمن كې مرمرن   .

عقل د اخالقوىا م دى، كه اخالق ښه م عقل ښه 

ي ام كيږي كه اخالق  د م عقل په  د   ر رمانيږ

                  د   ر  ښي .

 غزن

 ا اسين يوسفزى

 دلته كې قدر د  هار نه كيږي

 په دق م ن كې حې رمر ار نه كيږي

 ر  په خزا  كې سر   لونه غوا ر

 ستا پسرلو ىه را نه مار نه كيږي

 حاله  ې ىوله حيته راكړ  ا تا

 رحا په لږ  حيته كار نه كيږي

 په حخ حې امښسو  رق جو ق كړق

 په ر   كې  ر نه كيږيخو د قاىل 

 خدايه په خوب كې حې حضور كړى مرىه

  ت  رحا نه خو اظهار نه كيږي

 مخور  قسم د خپلې رنې په خان

 ستا په حا ملې اعت ار نه كيږي

 ليون  ىل په ح  ت سميږي

 قا   ىه مايه چې په دار نه كيږي

 ر ه رحا هر يو ارحا  پور  كړى

 دمحر   ال دي چې په  مار نه كيږي

 رم مرم  ه  وم كه هر  و  ر  رانه د م

  عضې كارمنه په ىلوار نه كيږي

 امس ناص انو اخر محتل چې

 د ا اسين په ر   كې  ر نه كيږي


