
د متلونو کتاب

پېژندلو

دا د متلونو کتاب دے. دا د متلونو هغه مجموعه ده چ د حضرت داؤد عليه
السالم زوئ د حضرت سليمان عليه السالم په واسطه رايوائ شوې او ليلے

شوې ده. حضرت سليمان بادشاه له خُدائ پاک يو خاص او نادر حمت
ورکے وو. په وان ک هغۀ د پاک خُدائ نه په دعا ک خواست وکو

چ، ”ما له حمت راکه چ ستا په خلقو په انصاف سره بادشاه وکم او د
ۀ او بد په مين ک فرق وپېژنم.“ (اول بادشاهان ۳: ۹). د متلونو کتاب د

حضرت سليمان په وسيله يعن د نن نه ۀ دپاسه درې زره کاله وړاندې
رايوائ کے شوى دى. د حېرانتيا خبره خو دا ده کۀ ۀ هم چ دا متلونه ډېر
خيزه دى او داس لے شوى دى، خو سره د دې بيا هم دا نن ډېر معنپخوا لي
ل له چ هم دا نن ليلے شوى دى. متلونه دې دپاره وليلے شُو چ ساده

خلقو ته پوهه ورکى، او وانانو ته حمت او شعور ورکى او چ هويار نور
هم هويار کى. په دې ک د تجارت، د ملرتيا، د وادۀ، د ماشومانو د

پرورش، د پېسو، د قرض، د کاروبار په حقله او نورې ډيرې خبرې شته دے. ډېر
متلونه د عقلمندو او د کم عقلو په ژوند ک فرق اره کوى. د متلونو په کتاب

ک عقل او حمت د ولو انسانانو دپاره دے او د عمل نصيحتونو په شمول
کوم چ يوه ولنه او معاشره د امن او امان او محبت طرف ته بو. نشه
،ے شاو اللچ به ختم ک غض، دشمنتماشه، زيات خوړل، حسد، کينه، ب

غريب به نۀ نظر انداز کيى، دا لوستونو ته د ايماندارۍ، راست، ذمه وارۍ،
مهربان، سخاوت، د معاف کولو، حقيقت، صبر، عاجزۍ، خوشحال، وفادارۍ،
پرهيزارۍ، ان قابو ک ساتل او د هويار سوچ د اَنجام ترغيب ورکوى. دا
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،سات غصه په قابو ک .د اخالقو، خواهشاتو او د هغوئ د عملونو نه را
فساد او جو نه لرې اوسېئ، فضول خبرو نه پرهيز وکئ، کبر پرېدئ،

عدالتونه دې د بانصاف نه پاک وى، د شرع د اختيارمندو عزت وکئ. مور
پالر دې خپلو بچو ته د صحيح تربيت او تعليم ورکولو خيال وسات، او بچ دې

د خپل مور پالر عزت کوى او هغوئ دې خپل خاندان د بشرم نه وسات. د
حفظ کولو دپاره ۳: ۶ آيت ”چ تۀ هر کار کوې نو په هغ ک مال خُدائ ياد

“.ائ ساته، او هغه به تا ته صحيح الره
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د حضرت سليمان متلونه

 د  د داؤد د زوئ د سليمان متلونه چ د بن اسرائيلو بادشاه وو.   ۱
ى او چمت او تربيت په حقله تعليم ورکخلقو ته د ح دوئ مقصد دا دے چ

 دا به تاسو ته تعليم درکى چ نه به  .هغوئ په عقلمندو خبرو پوهه ش
 دا متلونه ساده خلق خپل ژوند په صداقت، عدل او انصاف سره تېروئ. 

 دا متلونه د هويارانو پوهه هوياروى او وانانو له عقل او تميز ورکوى. 
 نو هغوئ به په متلونو او مثالونو او نوره هم زياتوى او د عالم رهنمائ کوى، 

.انو دواړو به پوهه شيارانو په خبرو او د هغوئ په معماد هو

د وانانو دپاره نصيحت

 د مال خُدائ يره د علم شروع ده، خو کم عقل خلق د حمت او تربيت

 زما زويه، د خپل پالر الرودنو ته غوږ شه او د خپل مور سپاوے کوى. 
 د هغوئ نصيحتونه به ستا د سر دپاره ائسته سهره او تعليم دې مۀ هېروه. 

 زما زويه، کله چ ناهاران ستا د ستا د غاړې دپاره د عزت هار وى. 
، کۀ چرې هغوئ ووائ بالرې کولو کوشش کوى، نو د هغوئ نه ان ساته. 

”راه، چ يو ائ شُو او د پ ائ نه زار وکو او قتل وکو. راه چ په
 راه چ د قبر يو بناه کس باندې هس د خوند دپاره غل حمله وکو. 
په شان هغوئ ژوندى تېر کو، د هغوئ په شان له وک چ د مرګ کندې ته

 مون به هر قسمه قيمت يزونه حاصل کو او د لوټ د مال نه به کوزيى. 
 راه مون سره ملرے شه او مون چ ۀ لوټ خپل کورونه ډک کو. 

 زما زويه، د داس خلقو سره کو نو په هغ ک به تا له هم برخه درکو.“ 
 ه چ هغوئ د بدکارۍ طرف ته مۀ ه، او د هغوئ په نقش قدم مۀ ه. 

 د يو مارغۀ په منه روان وى، او د وين تويولو په اړخ تېزۍ سره روان وى. 
 خو دغه شان خلق د د سترو د وړاندې جال خورول ومره بفائدې دى. 
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.تباه ش هغوئ به په خپله په ک دام چ ان دپاره دام خوروى، داس خپل
 هم دغه به وى اَنجام د هغه کسانو وک چ د ناجائزه پېسو لو اللچ وى

.نو په دې وجه به د خپل ژوند نه الس ووين

د حمت آواز

 حمت په الرو کوو ک په تېزه چغ وه، او په چوکونو ک په اوچت

 د بازار په ه ک هغه چغ وه، او د ار په دروازو  .آواز نعرې وه
 ”جاهله خلقو، تاسو به تر ک چرته چ خلق راغونيى هلته تقرير کوى، 
کوم پورې ساده ان ي؟ ترو پورې به تاسو مسخره کوون په خپلو مسخرو

 راش ک خوشحاله ي؟ ترو پورې به تاسو بوقوفان علم نه نفرت کوئ؟ 
او زما سخت خبرې واورئ. زۀ به خپل زړۀ نه تاسو خبر کم او تاسو به هويار

 ما تاسو ته و له آوازونه وکل خو تاسو رانۀ غل. زۀ تاسو له کم. 
 تاسو زما ول نصيحتونه نظر انداز درغلم خو تاسو ما ته توجو رانۀ که، 

ليف ککله تاسو په ت  خو چ کل او زما اصالح کول مو رد کل، 
پرېو نو زۀ به په تاسو پورې ملنې کوم، او زۀ به تاسو پورې خندا کوم کله

،ه د طوفان درباندې راشل بدبخت  کله چ چ تاسو بدبخت راېر کى، 
او چ مصيبت له د سيل په شان درباندې راش او چ مصيبت او سخت په
 نو بيا چ کله دوئ ما ته چغ وه، خو زۀ به دوئ  ،تاسو باندې غالبه ش
له جواب نۀ ورکوم. دوئ به ما هر چرته د زړۀ نه ولوى، خو دوئ به ما پېدا نۀ

 ه چ دوئ د پوه نه نفرت کولو او دوئ د مال خُدائ نه نۀ کى. 
 دوئ زما نصيحت رد کو، کله چ م اصالح کوله نو يرېدل خوښ کل، 

 نو په دې وجه دوئ به د خپل چال چلن ترخه دوئ ما ته هي توجو رانۀ که. 
 د ساده خلقو سرکش به  .مېوه وخورى او په خپلو منصوبو به ماړۀ ش

 خو هر وک دوئ مۀ کى، کم عقالن د خپل قناعت په وجه تباه کيى. 
چ ما ته غوږ نيس نو هغه به په امن ک اوسيى، او د نقصان ۀ يره به پرې
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نۀ وى.“

د حمت فائدې

 زما زويه، کۀ تۀ زما خبرې ومن او زما حمونه په زړۀ ک محفوظ  ۲
 او د عقل خبرو ته غوږ ونيس او خپل زړۀ د هويارتيا طرف ته مائل کې، 
 تۀ  نو بيا د پوه طلب کوه او د حمت دپاره په تېزه نعرې ووهه.  کې، 

د دوئ داس تالش وکه له د سپينو زرو چ کوې او يا ي داس لون وکه
خُدائ په يره باندې پوهه ش  نو بيا به تۀ د مال له چ د پ خزان کوې. 
 ه چ مال خُدائ عقل او حمت او د خُدائ پاک علم به حاصل کې. 
 هغه د نېو خلقو دپاره د  .لم او پوهه راونه ع ورکوى، او د هغۀ د خول

عقلمندۍ خزان سات، هغه د هغه چا دپاره ډال دے د چا کردار چ بداغه وى.
 هغه د انصاف کوونو د الرو ساتنه کوى او هغه د خپلو مقدسينو حفاظت

 نو تۀ به په دې پوهه ش چ ۀ ۀ او د انصاف او مناسب دى. او کوى. 
 نو تۀ به عقلمند ش او ستا علم او پوهه به ستا  .تۀ به د ژوند نېغه الر بياموم

 تميز به په تا نظر سات او پوهه به ستا حفاظت روح ته خوشحال ورکى. 
د چا خبرې چ او د هغوئ نه چ ، عقل به تا د بدکاره خلقو نه سات کوى. 

  چا چ صحيح الره پرې ده او په تيارو ک تلل کوى،  غلط دى، 
وک چ د خرابو کارونو په کولو خوشحاليى او د بدعملو په شرارت

 او دغه کسان په کو وږو سر دى او د هغوئ چال چلن د خوشحال کوى، 
 نو هغه به تا د بدکارې  نه وسات، د هغ زناکارې نه وک  دے. 

 چا چ خپل د وان د وخت چ په خوږو خبرو تا دوکه کول غواړى، 
خاوند پرېے دے او خپل لوظ ي هېر کو کوم ي چ د خُدائ پاک په وړاندې
 د هغ کور ته تلل مرګ ته دعوت دے، او د هغ د کور الر د قبر کے وو. 

 وک چ هغ له ورش نو هغه بيا نۀ راواپس کيى او هغه بيا الر ده. 
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 نو بيا تۀ د و خلقو په طريقو تلل کوه  .له د ژوند په الره راتلے نۀ شهي
 نو نېان به په مل ک اوسيى، او او د صادقانو په الرو ک پات شه. 

،لے شنه وش ل خو بدعمله به د هغه م  .ش پات داغه خلق به په کب
.او غداران به ترې د بېخ نه وويستلے ش

د عقل او حمت فائدې

مونه په خپل زړۀ کودنه مۀ هېروه، خو زما ح زما زويه، زما الر  ۳
  زما تعليم به ستا عمر سېوا کى او خوشحال به درکى.  وساته. 

هيله مينه او وفادارى د خپل ان نه مۀ لرې کوه. دوئ د خپل غاړې هار که
 نو بيا به تۀ د انسانانو او د خُدائ پاک او د خپل زړۀ په تخته باندې ي وليه. 

 په خپل ول زړۀ سره په په نظر ک محبوبيت او نې نام حاصله کې. 
 چ تۀ هر مال خُدائ باندې توکل کوه. او په خپله پوهه باندې تيه مۀ کوه. 

کار کوې نو په هغ ک مال خُدائ ياد ساته، او هغه به تا ته صحيح الره
 په خپل عقل باندې مۀ مغروره کېه، د مال خُدائ نه يرېه او  .ائ

.به پرې تازه ش ُوکى او ستا ه نو په دې به ستا بدن رغي بدعمل پرېده. 
 په خپل مال دولت سره د مال خُدائ عزت کوه، او د خپل ول فصل په

 نو بيا به ستا ودامونه ډک ش او د سر نه به اوړى، او وړومب مېوې سره. 
 زما زويه، د مال خُدائ اصالح ستا د چا د خول نه به نوى مے اوړى. 

 ه مۀ رد کوه او کله چ هغه تا تنبيه کوى په هغ باندې مۀ خفه کېه. 
چ مال خُدائ چ چا سره مينه کوى نو هم هغه تنبيه کوى له نه چ يو

 بختور دے هغه پالر هم هغه زوئ تنبيه کوى کوم چ هغۀ ته ران وى. 
 ه وک چ حمت حاصل کى، او هغه وک چ پوهه حاصله کى. 
چ دا د سپينو زرو نه ډېر قيمت دے او د دې ه د سرو زرو نه هم ډېره ۀ ده.

 دا د قيمت کاو نه هم ران دے او ستا د خو يو يز هم د دې برابر نۀ

 د عقل په  الس ک اوږد ژوندون دے، او د هغۀ په س الس دے. 
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 د هغۀ الرې برکت دى، او د هغۀ ول الرې پراَمنه ک عزت او دولت دے. 
 حمت د هغوئ دپاره د ژوند ونه ده وک چ هغ ته غاړه ورکوى، دى. 
 مال خُدائ د خپل حمت په بختور دى هغوئ وک چ هغه راينوى. 
ذريعه د زم بنياد کېودلو، او د خپل هويارتيا په ذريعه ي آسمانونه پېدا

 د هغۀ د حمت په وسيله د زم د الندې نه چين روان شول، او د کل. 
 زما زويه، عدل او تميز په خپل ان وريو نه پرخه په زمه راوورېدله. 
 دوئ به ستا روح تازه ک پېدا که، او هغه د خپل نظر نه مۀ لرې کوه. 

 نو بيا به تۀ په حفاظت سره په سات، او دا به ستا په غاړه د فضل هار وى. 
 کله چ تۀ مل، تۀ به خپله الر روان ي او ستا په به تيندک ونۀ خورى. 

 نو د ناهان افت نه به نۀ نۀ يرېې، او تۀ به په خوږ خوب اودۀ کېې. 
 نو  .په بدعملو باندې را ې کومه چنه يرې ې او نۀ به د هغه تباهيرې

.ېرولو نه وسات د په دام ک خُدائ به ستا ډاډ وى، او هغه به ستا پ مال
 وک چ حاجتمند وى د هغوئ سره ېه مۀ پرېده، کۀ چرې دا کار

،ى سره مدد کولے شاون  کۀ چرې تۀ اوس د خپل ستا وس ک وى، 
 د خپل اونى خالف نو ورته مۀ وايه چ، ”سبا راشه چ مدد دې وکم.“ 

ستا په خوا ک وک چ ،هغۀ ته د نقصان ورکولو منصوبه مۀ جوړوه
 په يو کس باندې هي بهيه الزام مۀ لوه اوسيى او په تا باور کوى. 

 د ظالم سره سيال مۀ کوه او ترو چ هغۀ تا ته نقصان نۀ وى درسولے. 
 ه چ مال خُدائ د هغوئ نه نفرت مۀ د هغۀ په نقش قدم عمل کوه، 
 د  .انو سره دوستانه تعلق ساتبدکاره وى، خو هغه د نې وک چ کوى

بدعمله په کور مال خُدائ لعنت وروى، خو هغه د صادق په کور باندې برکت
 هغه د مغروره مسخره کوونو پورې مسخرې کوى، خو په عاجز وروى. 
 هويار عزت په ميراث ک ، خو کم خويه باندې خپل فضل کوى. 

عقل خپل شرم زياتوى.
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د پالر نصيحت

 زما زامنو د خپل پالر هدايت ته غوږ ونيس. او هغ ته توجو ورکئ او  ۴
 ه چ زۀ تاسو ته ۀ تعليم درايم، نو زما تعليمات پوهه حاصله کئ. 

 هر کله چ زۀ د خپل پالر په کور ک هل وم، او د خپل مور مۀ هېروئ. 
 هغۀ ما ته تعليم راکو او وې وئيل، ”په خپل ول اې يو نيازبين زوئ وم، 
زړۀ سره زما نصيحت راين که، زما په حمونو عمل کوه نو ستا ژوند به په

 حمت حاصل که، او پوهه حاصله که، زما خبرې مۀ  .خير تير ش
 عقل ته مۀ شاه کوه، ه چ هغه به ستا هېروه او مۀ د هغ نه مخ اړوه. 

  .ى، د هغۀ سره مينه کوه نو هغه به په تا باندې نظر ساتحفاظت وک
حمت حاصلول د ولو نه اهم کار دے، د نورو يزونو د حاصلولو سره سره

 د حمت عزت کوه او دا به تا لوئ کى. دې ته غاړه پوهه هم حاصله که. 
 دا به ستا سر د فضل سهرې سره ائسته ورکه نو دا به تا عزتمند کى. 

 زما زويه، ما ته غوږ شه. کى او د شان او شوکت تاج به در په سر کى.“ 
 ما  .ۀ وايم هغه کوه، نو په دې کولو سره به ستا عمر اوږد ش درته زۀ چ
 کله چ درته د عقل او حمت الرودنه وکه او په نېغه الر م روان کې. 
تۀ ر نو ستا پ به هي يز نۀ منع کوى، او کله چ تۀ منه وه نو تيندک
.ستا نه الړ ش ده چه او دا مۀ پرېک ين زما نصيحتونه را به نۀ خورې. 

 د شريرانو په الر د هغوئ ۀ حفاظت وکه ه چ دا ستا ژوندون دے. 
 د هغوئ د الرو نه ک خپل قدم مۀ ږده او مۀ د بدکارانو په الر تلل کوه. 
ان وساته، د هغوئ په الر مۀ ه، د هغوئ د الرو نه راوره او په خپله الر

 ترو پورې چ دوئ غلط کار نۀ وى کے تر هغ خوب نۀ روان اوسه. 
ور، ترو پورې چ دوئ چا ته تيندک نۀ وى ورکے نو دوئ تر هغ پورې
. خورى او د فساد نه ډک مے  هغوئ د شرارت رو آرام نۀ کوى. 

 د صادقانو الر د سحر د را په شان ده، تر هغ ليى او ال نوره هم

 خو د بدکارانو الر له زياتيى ترو چ د ور را نۀ وى رااره شوى. 
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د تورې تيارې په شان ده، دوئ په دې نۀ پوهيى چ په ۀ باندې ي تيندک
 زما زويه، زۀ چ درته ۀ وايم هغ ته توجو ورکه، او په غور وخوړلو. 

ي  دا د خپل نظر نه مۀ وباسه او په خپل زړۀ ک سره زما خبرې واوره. 
 نو دا به هغوئ له ژوند ورکى چ وک ي پېدا کوى، او د دننه وساته. 
 د هر ۀ نه اول د خپل زړۀ خيال هغوئ ول وجود له به صحت ورکى. 

 د خپل خول نه  لرې ساته، ه چ دا د ژوند د هدايت سرچينه ده. 
 په غور سره مخامخ که، او دوکه مارې خبرې د خپلو شونو نه لرې که. 
 او د خپلو قدمونو دپاره الره هواره که، نېغ وره، او خپل نظر نېغ وساته. 

  او س طرف ته مۀ تاوېه، او نو بيا به ستا وله الر مضبوطه وى. 
خپل پ د شرارت نه وساته.

د زنا نه ان ساتل

 زما زويه، زما پوه ته توجو ورکه، او زما د حمت خبرو ته ۀ غوږ  ۵
 نو بيا به تۀ تميز حاصل کې، او ستا شونې به علم او حمت ونيسه. 

او د هغ .او نه شات راد شون  د زناکارې ه چ  محفوظوى. 
 خو په آخر ک هغه د نير په شان ترخه، خبرې د تېلو نه زيات نرم دى، 

د مرګ په طرف روان پ  د هغ او د دوه مخيزې تُورې په شان تيره ده. 
 هغه د ژوند د دى، او د هغ قدمونه سيدها د قبر طرف ته الرودنه کوى. 

الرې په حقله سوچ نۀ کوى، د هغ الرې کې وږې دى، خو هغه پرې نۀ پوهيى.
 نو بيا اوس زما زويه، ما ته غوږ ونيسه. او زۀ چ درته ۀ وايم نو د هغ نه

 د داس  نه ان لرې ساته. او چ د هغ د کور دروازې ته مۀ اوړه. 
.عزته شې او بخپل عزت نورو ته ورک نه چ  هس  هم ورنزدې نۀ ش
 هس نه چ پردى او د خپل ژوند وا د ظالمانو رحم و کرم ته وسپارې، 
 ستا په مال مزې وکى، او ستا د ژوند محنت د بل چا کور ماال مال کى. 
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او د خپل عمر په آخر ک به تۀ زبير او فريادونه کوې، هرکله چ ستا
 نو تۀ به ووائ، ”ما د اصالح نه ومره نفرت  ،او بدن خوړين ش غو

 ما به د خپلو اُستاذانو کولو. او ومره به زما زړۀ اصالح کول رل، 
 نو زۀ د تباه تابعدارى نۀ کوله، او نۀ به م خپلو الرودونو ته غوږ نيولو. 

 د خپل ذخيرې اوبۀ په غاړه والړ يم، او په ډېرو خلقو ک وشرمېدم.“ 
ه، او صرف د خپل  سره کوروالے کوه له نه چ د خپل کوه نه

 دا مناسب ده چ ستا چين په کوو ک، او ستا د  . اوبۀ روان
 نو دا دې يوا ستا وى، کله دې هم د اوبو لخت په چوکونو ک وبهيى؟ 

 ستا چين دې برکت ش، د خپل  سره  .نۀ ش پردو سره شري
 چ هغه د خوشحاله اوسه چ ستا په وان ک ورسره وادۀ شوے وو، 
يوې ُل مينه ناک او مهربانه هوس په شان ده نو د هغ د بدن ُال دې تا

 زما زويه نو تۀ دې  .غالم ي د مين ى، او تۀ دې هر وخت د هغمعمور ک
 ى دد بل س ؟ او تۀ ولېر يرا په مينه ک  د يوې زناکارې ول

ولو الرو د مال  نو د انسان په سره يو ائ کېې او غاړه غ کېې؟ 
 د شرير خُدائ نظر دے، او هغه په خپله د هغۀ د ولو الرو ارنه کوى. 

  .رانيس هغه کل ناه رس شرارت هم د هغۀ دپاره دام دے. او د هغۀ د
هغه به د خپل تربيت د کموال په وجه م ش، او د خپل کم عقلتوب په سبب

بالرې شوے دے.

د بل چا د قرض ضمانت مۀ کوه

ۀ اې ى دپاره په ضمانت کاون  زما زويه، کۀ چرې تا د خپل  ۶
 کۀ تۀ چرې د خپلو وى، او يا تا د بل چا د قرض د ورکولو وعده کې وى، 
خبرو په وجه په ل ک راېر شوے ي، او په دام ک د خپل خول د السه

 نو بيا زما زويه، په دې کولو سره تۀ د خپل اونى په  ،ېر شوے يرا
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السونو ک پرېوت، نو د هغۀ د دام نه د خالصېدو دپاره، هغۀ له ورشه او خپل
ان کمزورے که او هغۀ ته منت زارى وکه چ هغه تا د دې ذمه وارۍ نه آزاد

 زر ورشه مۀ اودۀ کېه او خپل ستر مرغ مرغ کېدو ته مۀ کى. 
 نو خپل ان له د هوس په شان د ارى نه او له د مارغۀ په پرېده. 

 ناراسته خلقو مېو ته وورئ، شان خپل ان د ارى د جال نه آزاد که. 
 دوئ نۀ مشر  .يار شئ او هواو د هغوئ په چال چلن باندې غور وک
 خو دوئ په اوړى ک خپل لرى، او نۀ وک آفسر او نۀ حمران لرى، 

 خو خوراک راولوى، او خپل ان دپاره خوراک په لو ک راجمع کوى. 
 تۀ تۀ ناراسته سيه ترو پورې به پروت ي؟ او تۀ به کله د خوب نه راپا؟ 

وائ، ”ل وخت دپاره به اودۀ شم، او ستر به پ کم، ل به خپل السونه
 نو بيا به غريب او نيست د وسله بند ډاکو په راغون کم او آرام به وکم.“ 

 بدمعاشان او کمينه خلق، وله ورځ تش دروغ شان په تا باندې حمله وکى. 
 هغوئ ستر وه او ستا د دوکه کولو دپاره په پو او وتو اشارې  .وائ
 د هغوئ کاږۀ زړونه خراب منصوب جوړوى، نو دغه شان هغوئ تل کوى، 

 نو په هم دې وجه په داس کس په هر ائ ک سرخوږے پېدا کوى. 
باندې ناهان افت را، او ناهانه به هغه و و ش او بيا به د جوړېدو نۀ

 شپ يزونه دى چ مال خُدائ ترې نه نفرت کوى بل اووۀ يزونه وى. 
 مغروره ستر، دروغژنه دى چ مال خُدائ هغه نۀ ش برداشت کولے، 

بدې منصوب  هغه زړۀ چ ژبه، هغه السونه چ بناه وينه تويوى، 
 دروغژن واه وک  ،ې وهد شرارت طرف ته من چ جوړوى، هغه پ

چ دروغ وائ، او هغه کس چ د خاندان په مين ک سرخوږے پېدا کوى.

د زنا خالف خبردارے

 زما زويه، د پالر په حمونو عمل کوه، او د خپل مور الرودنه مۀ هېروه.
 د هغوئ خبرې تل دپاره په خپل زړۀ ک يادې ساته، او د هار په شان ي په
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نو هغه به ستا رهنمائ تۀ روان ي  هرکله چ خپله غاړه ک روه. 
،ش راوي نو هغه به ستا حفاظت کوى، هرکله چ اودۀ ي کوى، او کله چ

 نو د هغوئ حمونه ډيوه ده او د هغوئ نو هغه به درته مشوره درکوى. 
 دا به تا د بدکاره و نه هدايت را ده، او د هغوئ اصالح د ژوندون الر ده. 

 د هغوئ په ائست  .و د نرمو خبرو نه به دې سات او د زناکارو ،سات
 يوه کنجره خپل زړۀ مۀ بائيله، او نۀ چ د هغ ستر وهل تا راېر کى. 
تۀ د يوې رو په قيمت اخستے ش، خو د بل سى د  سره زنا به ستا د

 وک په خپله جول ک بل شوے اور د کپو ژوند په قيمت وى. 
 وک په رمو سروو باندې بغېر د سوزېدلو نه بغېر اوچتولے ش ۀ؟ 

 نو دا کس هم د هغه چا په پو پول کېدو او سوزېدو نه رېدلے ش ۀ؟ 
شان دے وک چ د بل چا د  سره مل ،وک هم چ د هغ سره زنا
 خلق هغه غل ته سپ نۀ ورى وک  .کوى نو د سزا نه به خالص نۀ ش

 خو کۀ هغه ېر ش، نو هغه به چ د خپل لوږې د ختمېدو دپاره غال کوى، 
اووۀ چنده ورکوى، کۀ ۀ هم د هغۀ د کور په ول سامان ي قيمت پوره کيى.

 خو کۀ يو سے زنا کوى نو هغه بحده کم عقل دے، ه چ هغه خپل

 هغه به وهل وخورى او بعزته به ش، او دا شرم به هيله ان تباه کوى. 
رحمد خاوند قهر راوپاروى او په ب  نو غېرت به ي  .د هغۀ نه اخوا نۀ ش
 هغه به د دې په بدل ک معاوضه نۀ قبلوى او هغه  .سره به خپله بدله اخل

به رشوت هم رد کى کۀ ومره ډېر هم وى.

د بدکارو و په حقله خبردارے

 زما زويه، زما خبرې ان سره وساته او زما احام خپل ان سره  ۷
 زما په حمونو عمل کوه، نو تۀ به ژوندے پات ش. زما د حفظ که. 

 هغه د تعليماتو داس حفاظت وکه له نه چ د ستر د ا کوې. 
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 حمت ته ووايه خپلو وتو سره ونلوه او د خپل زړۀ په تخته ي وليه. 
 دوئ به تا د چ، ”تۀ زما خور ي،“ او پوه ته خپل نزدې رشتهدار ووايه. 

زناکارې  سره د تعلق نه وسات، او هم به دې دوئ د زناکارې  د دوکه
 يو ل ما د خپل کور د کک د جال نه بهر وکتل،  .و خبرو نه وساتکوون

 نو ما ۀ ساده وانان وکتل، نو د دوئ په مين ک م يو کم عقل وان

 نو هغه د هغ د کور سره په نزدې کوه ک روان د نظر الندې راغے. 
 د ماام په وخت ک، تيارۀ وو، کومه الر چ د هغ کور ته تل وه، 

 نو بيا يوه ه بهر راغله چ د هغۀ سره خوره شوه او شپه شروع شوه. 
مالو ش. هغ د کنجرتوب جام اغوست وې، او په غلط خيال سره چ هغه

 هغه بشرمه او بحيا ه وه چ وله ورځ هوايره رېدله. دوکه کى. 
وټ ک ار په هر او د ،ر و، او په چوکونو ک هغه تل په کو

 هغ هغۀ له غاړه ورکه او ُل ي کو، او په خپلو بشرمو والړه وى. 
 ”نن ما کره د قربان غوه ده او ما خپل نذر سترو سره ي هغۀ ته ووئيل، 

 نو زۀ بهر راووتلم چ تا سره مالو شم، ما ستا لون کولو او تۀ پوره کو. 
 ما په خپل ک باندې د مصر رنارن د ل ادرونه راته مالو شوې. 

ولخوشبو ل ود او دارچينع ،ر چيباندې د م  ما په خپل ک اچول دى. 
 راه چ تر سحره پورې په مينه ک ډوب شُو. او د يو بل د مين نه ده. 

 ه چ زما خاوند په کور ک نشته. هغه په لرې سفر باندې خوند واخلو. 
 هغۀ خپل جيب د پېسو نه ډک کے دے، او د دې مياشت تر تلے دے. 

و، او د هغهغه غلط ک  نو په نرمو خبرو سره ي  “.آخره به واپس نۀ را
 نو هغه سمدست هغ پس د يو داس غوي په شان پستو خبرو وغلولو. 

  لون په دام ک هوس ه چحاللېدو له روان وى، ل ه چروان شو ل
مارغۀ په شان وو چ ى. هغه د يو داسيو غشے د هغۀ زړۀ غوڅ ک و چتر
.هغه به د ژوند نه الس ووين هغۀ ته پته نۀ وى چ ،ې وهد دام طرف ته من

 نو بيا زما زامنو، ما ته غوږ ونيس، زۀ چ درته ۀ وايم نو هغ ته توجو

،طرف ته مائل ش  د داس  خپل زړۀ ته اجازت مۀ ورکوه چ وکئ. 
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 هغه د ډېرو کسانو د تباه سبب شوې  .په غلطو الرو روان ش او يا د هغ
 د هغ کور د قبر طرف ته ده او د بشمېره کسانو د مرګ سبب شوې ده. 

الر ده، او دا د مرګ داالن ته الرودنه کول دى.

د پوه آواز

 غوږ ش. ول پوهه آوازونه نۀ کوى ۀ؟ پوه خپل آواز نۀ دے پورته  ۸
 هغه په اوچتو ايونو د الرې په خوا ک، او چرته چ الرې په کے ۀ؟ 
 هغه ار ته د ننوتو او راوتو دروازو په خوا خپلو ک مالويى والړه وى. 

 ”اے خلقو زۀ تاسو ولو ته آواز کوم،  ،وه والړه وى او په زوره چغ ک
 اے ساده خلقو، احتياط زده او په زمه باندې ولو انسانانو ته آواز کوم. 

ما سره ستاسو دپاره اعل . غوږ ش کئ، اے بوقوفو. عقل حاصل کئ. 
 خبرې دى، او زۀ چ شونې پرانيزم نو هغه ۀ وايم ۀ چ صحيح وى. 

زما خولۀ هغه ۀ وائ ۀ چ رتيا وى، ه چ زما شونې د دروغو نه
 زما د خول ول خبرې صحيح دى، يو خبره ي هم که يا د نفرت کوى. 

 هويار په دې پوهيى چ زما ول خبرې ي دى، چا سره دوک نۀ ده. 
 د سپينو زرو په ائ زما چ علم وى هغۀ ته پته وى چ دا صحيح دى. 

ه چ  الرودن غوره کئ، او د خالص سرو زرو نه علم خوښ کئ. 
حمت د قيمت کاو نه هم ران دے، او ستا د خو يو يز هم د دې برابر نۀ
 زۀ حمت د پوه سره يو ائ اوسېم، او ما سره علم او تميز شته. دے. 
 د مال خُدائ نه ويرېدل دا دى چ د بدۍ نه نفرت وکئ، زۀ د غرور، کبر

  مشورې او تميز ورکول او غلط چال چلن او بدو خبرو نه نفرت کوم. 
 زما په وجه بادشاهان حومت کوى او زما کار دے، زۀ پوهه او طاقت لرم. 

 زما په وجه شهزادان حومت کوى، حمرانان منصفانه قانون جوړوى. 
 زۀ د هغه چا او ول صادق حمرانان وک چ په زمه حومت کوى. 
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سره مينه کوم وک چ ما سره مينه کوى، او وک چ زما لون کوى نو ما
 ما سره مال او عزت دے، تر ډېر وخته دولت او صداقت دے.  .بياموم

 زما مېوه د سوچه سرو زرو نه ۀ ده، او زما پېداوار د خالصو سپينو زرو
 زۀ د صداقت په الره روان يم، او د انصاف په الرو عمل کوم، نه بهتر دے. 
 وک چ ما سره مينه کوى په ميراث ک ورته دولت ورکوم، او د هغوئ

 مال خُدائ د هر ۀ نه وړاندې چ نور ۀ پېدا کى، خزان به ډک کم. 
 زۀ ي د ازل نه مقرر کے وم، د دې نه د ولو نه اول ي زۀ پېدا کم. 

 کله چ ال سمندر نۀ وو زۀ پېدا مخ چ دنيا ال پېدا شوې هم نۀ وه. 
د دې نه چ  مخ شوے وم، کله چ ال د چينو اوبۀ نۀ وې روان شوې. 

 د هغ نه ال غرونه او غونۍ په خپل ائ نۀ ۇو والړ زۀ پېدا شوے وم، 
وړاندې چ ال خُدائ پاک زمه او د هغ پ او ال نۀ ي د دنيا خاوره پېدا کې

 زۀ هلته وم هر کله چ هغۀ آسمان په خپل ائ ودرولو، وه چ زۀ پېدا وم. 
 کله چ هغۀ بره او کله چ ي د سمندر په مخ د فضا لهرونه خوارۀ کل، 
 او وري مقرر که او کله چ د سمندر د ډکولو دپاره چين جوړې کې، 

کله چ هغۀ سمندر ته حد مقرر کو، ترو چ اوبۀ د هغۀ د حم نه يو قدم هم
 زۀ زيات وانۀ خل، او کله چ هغۀ د زم بنيادونه کېودل نو زۀ هلته وم. 
د هغۀ په ن ک وم وک چ د ولو نه ۀ لار دے، زۀ هره ورځ د هغۀ د
 زۀ د خوشحال سبب وم، او ما تل د هغۀ په حضور ک خوشحال کوله، 

خوشحال ډېره خوشحاله وم، او د انسانانو نه م نيا کوله د هغۀ په
 نو اوس اے زما زامنو، ما ته غوږ ونيس، مبارک دى هغوئ حاصلوله. 

،يار شاو هو  زما تعليماتو ته غوږ ش وک چ زما په الرو عمل کوى. 
چ ،ما ته غوږ نيس وک چ  مبارک دے هغه دا مۀ نظر انداز کوئ. 

 روزانه زما په دروازه ک والړ وى، او زما په دروازه ک انتظار کوى. 
ه چ وک ما وموم نو هغه ژوند موم، او د مال خُدائ رضا حاصلوى.

وک چ ان ته نقصان ورکوى، هر ما نۀ حاصلوى خپل وک چ  خو

زما نه نفرت کوى نو هغه د مرګ سره مينه کوى.“
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د کم عقلو دپاره د پوه دعوت

اووۀ ستن ان دپاره ي ے دے، او خپلخپل کور جوړ ک  پوه  ۹
 هغ خپله غوه تياره کې ده او مے ي يو ائ کى دى، او تراشل دى. 
 هغ خپله وينه ورولېله او هغه د ار دسترخوان ي هم خور کے دے. 
 ”وک چ ساده ان وى هغوئ ول دې د اوچتو ايونو نه آوازونه کوى. 
 ”راش، زما دلته راش.“ او هغه هغوئ ته وينا کوى وک چ ناپوهه وى، 
 خپله ساده خوراک وخورئ او هغه مے و کوم چ ما  کى دى. 
 هر الر پرېدئ نو تاسو به ژوندى پات ش، او د پوه په الر تلل وکئ.“ 

وک چ د مسخره کوون اصالح کوى نو د خپل بعزت دعوت ورکوى، هر
 وک چ د شرير د شرارت نه ممانعت کوى، نو خپل ان به سپ کى. 

نو تۀ کله هم د مسخره کوون رنه مۀ کوه هغه به ستا نه نفرت کوى، هويار ته
 هويار ته الرودنه وکه نو هغه به تنبيه ورکه هغه به تا سره مينه کوى. 
نور هم هويار ش، صادق ته تعليم ورکه نو هغه به د دې نه نور تعليم هم زده

 د مال خُدائ يره د حمت شروع ده، د مقدس ذات پېژندلو د کى. 
 نو زما په وجه به ستا د ژوند ور ډيرې ش، او ستا د پوه اصليت دے. 

 کۀ چرې تۀ حمت لرې نو هغه به تا له  .عمر سره به نور کلونه سېوا ش
فائده درکى، او کۀ تۀ مسخره کوونے ي نو صرف تا ته به د هغ نقصان مالو
 د هغ کور  کم عقله ه سرتېزه وى، هغه بادبه او بعلمه وى.   .ش

 او وک چ په د ار په لوړ ائ ک دے. د دروازې سره ناسته وى، 
 ”اے ساده خلقو ول خپله الره سيدها تېريى نو هغوئ ته آوازونه ورکوى. 

 ”د غال اوبۀ خوږې وى، هغه دلته راش.“ هغه ولو ناپوهو ته وينا کوى، 
 خو دوئ ل هم په دې نۀ رو چ په په خوړلے ش خوندوره وى.“ 

پوهيى چ د هغ  په کور ک صرف مرګ دے، وک هم چ د هغ په
کور ک مېلمانۀ شوى دى نو هغوئ اوس د تورو خاورو الندې دى.
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د حضرت سليمان متلونه

يار زوئ خپل پالر له خوشحال دا د سليمان متلونه دى، يو هو  ۱۰
 د حرام مال دولت هي ورکوى، خو کم عقل زوئ خپل مور له غم ورکوى. 

 مال خُدائ صادق اهميت نشته، خو صداقت د مرګ نه خالصون ورکوى. 
 ناراسته السونه يو اوږى کېدو ته نۀ پرېدى، خو د بدکارانو ارمان رد کوى. 
رم په وک چ  انسان غريبوى، خو محنت السونه انسان مالداره کوى. 

ک فصل راولوى هغه هويار زوئ دے، خو هغه زوئ وک چ د لو په
 برکت د صادق د سر تاج دے، وخت ک خوب کوى د شرم باعث دے. 
 د نېانو يادول د خو بدعمله په خپلو چاالکه خبرو سره خپل شرارت پوى. 

 هوياران په نصيحت  .خو د بد کاره نوم به فنا ش ،ر برکت سبب
انسان به په امن ک  نې  .تن به تباه شوقوفه کى، خو بخوشحالي

ر، خو هغه وک چ کې الرې اختياروى، د هغۀ کارونو نه به خلق خبر
 هغه وک چ په  سره ستر وه نو د تليف باعث کيى، او په  .ش
 د صادق خولۀ د ژوند چينه ده، خو  .ره خبرو سره به کم عقل تباه شفب
 نفرت شر جوړوى، بدعمله په خپلو چاالکه خبرو سره خپل شرارت پوى. 
 د هويار په شونو ک پوهه موندلے خو مينه په ولو بدو پرده اچوى. 

 هوياران خپل علم ذخيره کوى، خو د کيى، خو د ناپوهه دپاره چوکه وى. 
 د مالداره مال دولت د هغۀ کم عقل فضول خبرې تباه ته دعوت ورکوى. 

 د صادق ه هغۀ له ژوند دپاره قلعه ده، خو غربت د غريب دپاره تباه ده. 
 هغه وک چ اصالح  .ناه طرف ته بو ه هغه د ورکوى، خو د بدکاره

قبلوى د ژوند په الره ، خو هر هغه وک چ اصالح کول نۀ من نو خپل
 هغه وک چ خپل نفرت پوى نو هغه دروغژن دے. ان بالرې کوى. 

 هرکله چ خبرې ډيرې وى وک چ د نورو غېبت کوى هغه کم عقل دے. 
نو هلته ناه هم موجوده وى، خو وک چ خپله ژبه قابو سات هويار دے.
 د  د صادق ژبه خالص سپين زر وى، خو د بدکاره زړۀ باهميته وى. 
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صادق د خول کالم ډېرو خلقو له فائده ورکوى، خو کم عقل د ناپوه په وجه
 د مال خُدائ برکت انسان مالداره کوى، او په ک هي قسم غم  .ش م

 کم عقل د غلط کار نه خوند اخل، خو هويار سے د نۀ سېوا کوى. 
ى نو هم هغه به يبدکاره يري نه چ  د کوم ش  .مت نه خوند اخلح

.ے شى هغه به ورله ورکخواهش وک د کوم ش ى، خو صادق چېر کرا
 هرکله چ طوفان راش نو بدکاره جارو کى، خو صادق به د تل دپاره قائم

 له نه چ سرکه غاونه برېوى او لوے ستر ترخوى، نو دغه وى. 
 د مال خُدائ يره عمر اوږدوى، خو شان ناراسته د خپل مال دپاره دے. 
 د صادق اُميد خوشحال ده، خو د بدکاره طمع به د شرير عمر به لن وى. 
 د مال خُدائ الرې د صادقانو پناه اه وى، خو د هغه خلقو  .پوره نۀ ش

 صادق به کله هم د بېخ نه ختم نۀ دپاره تباه وى وک چ بدکارونه کوى. 
 د صادق د خول نه د عقل او  .نۀ ش ه پاتخو بدکاره به په زم ،ش

 د صادق شونې په  .ے شه ژبه به پرې کخو ک ،مت خبرې راوح
دې پوهيى چ کومه خبره د منلو او په ائ ده، خو د بدکاره د خول نه صرف

.خبرې راو غلط

 مال خُدائ د تل د غلط استعمال نه نفرت کوى، خو هغه په صحيح  ۱۱
 کله چ په انسان ک غرور راش نو په هغۀ ناپ تول خوشحاليى. 

 د صادقانو ايماندارى د  .مت راخو د عاجزۍ سره ح ،راش رسوائ
 د عدالت په هغوئ الرودنه کوى، خو بايمانه په خپل بايمان تباه دى. 

 د ورځ به مال دولت په کار نۀ را، خو صداقت به ستاسو ژوند بچ کى. 
صادقانو صداقت د هغوئ الر سموى، خو بدعمله به د خپل بدعمل الندې راېر

 د صادقانو صداقت هغوئ بچ کوى، خو بايمانه خپل اللچ ک ېر  .ش
ومره اُميدونه چ هر .يو بدعمله مرى، د هغۀ اُميد ختم ش  کله چ  .ش
 صادق سے د تليفونو نه  .هغه د خپل مال د طاقت نه لرى هغه پناه ش
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 په  .ائ په بدعمله خلقو باندې را ليفونه د هغوئ پهخالص وى، او دا ت
خپلو خبرو سره کافر خپل اونيان تباه کوى، خو صادق به د خپل علم په

ار په هغوئ خوشحال ول نو ش صادقان برکت  کله چ  .ذريعه بچ ش
 د  .ش راوچت چغ نو د خوشحال بدعمله هالک ش کوى، او کله چ
صادقانو د برکت په وجه ار آباديى، خو د بدعمله په خبرو هغه تباه کيى.

 هغه وک چ کم عقل وى نو خپل اونى ته سپ ورى، خو هويار او

 غېبت کوونے د نورو راز خوروى،  .سات ے خپله ژبه قابو کپوهه س
 خو بغېر د رهنماي نه په يو قوم باندې  .سات خو قابل اعتماد کس راز پ

 کۀ چرې وک زوال را، خو ډېر مشوره ورکوون کامياب يقين کوى. 
د يو ناپېژندلو کس ضمانت وکى نو په يقين سره به دا کس تاوان ش، او کۀ
 يوه رحمدله  .ش ى نو هغه به بچ پاتوک چا ته د ضمانت الس ورنۀ ک
 يو رحمدله  . ى مال دولترحمه سخو ب ، ه عزت او احترام

ليفونو کان په ت ے خپلان ته فائده ورکوى، خو ظالم س کس خپل
 بدکاره سے په دوکه مال ، خو هغوئ وک چ د صداقت راېروى. 

 رتينے صادق سے به ژوندے  .اجر به وموم کرونده کوى نو حقيق
 پات ش، خو هغوئ وک چ شرارت کوى نو خپل مرګ ته روان دى. 

مال خُدائ د هغوئ نه نفرت کوى د چا زړونه چ کاږۀ وى، خو هغه د هغوئ
ئ، چ په دې يقين وک سره مينه کوى د چا چال چلن چ بداغه وى. 

بدکاران به بسزا پات نۀ ش، خو هغوئ وک چ صادقان دى هغوئ به آزاد
 د تميز نه بغېر يوه ُل ه داس وى له د سرو زرو نت چ د وى. 

 د نېانو اُميدونه په ۀ يزونو سره سر ته رسيى، خو خنزير په پوزه وى. 
 يو کس چ سخاوت کوى، د بدکارانو اُميد صرف د غضب په طرف وى. 

نو نور هم مالداره کيى، خو يو بل کس چ کنجوس وى نو نور به هم غريب
 يو سخ سے به مالداره ش، او يو کس چ نور تازه کوى نو په  .ش

 خلق د هغه چا نه نفرت کوى وک چ د ران دپاره  .خپله به هم تازه ش
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 کۀ غله ذخيره کوى، خو د هغه چا خير غواړى وک ي چ خروى. 
وک ي ىخو شر هغه چا ته ورسي ،چرې تۀ خير غواړې نو تۀ به خير وموم

 وک چ په خپل دولت باندې اعتبار کوى نو هغه به چ لون کوى. 
 وک چ د خپل پرېو، خو صادقان به د شنو پاو په شان تازه وى. 

خاندان دپاره مصيبت پېدا کوى نو په ميراث ک به ورته هوا پات ش، او کم
 د صداقت مېوه د ژوندون ونه ده، خو هويار عقل به د هويار نوکر وى. 

 کۀ چرې صادقانو ته په زمه د دوئ د کردار اجر  . ے زړونهس
مالويى، نو د بدعمله او ناهارانو به ۀ حال وى؟

سره مينه لرى، خو چ اصالح سره مينه لرى هغه د پوه وک چ   ۱۲
 مال خُدائ د ۀ سى نه وک اصالح نه نفرت کوى هغه کم عقل دے. 

د بدو منصوب خُدائ هغه کسان رد کوى چ خوشحاله وى، خو مال
 انسان د بدعمل په ذريعه قائم نۀ ش جوړېدے، خو د صادقانو جوړوى. 
 يوه پاک لمنه ه د خپل خاوند د سر تاج جرړه به کله هم نۀ ختميى. 

 د وى، خو يوه بحيا ه د هغۀ په هوکو ک له د ناسور په شان وى. 
صادقانو منصوب د انصاف وى، خو د بدعملو په نصيحت ک هم دوکه وى.

 د بدعمله خلقو خبرې د وينو توېدلو په طمع وى، خو د صادقانو خبرې د

 بدعمله خلق مۀ ش او فنا ش، خو د صادقانو هغوئ ژوند بچ کوى. 
 د سى د خپل حمت په مطابق صفت کيى، خو د خاندان کل والړ وى. 
 دا ۀ خبره ده چ انسان عام کس وى او خراب ذهن لرون سپ کيى. 

 صادق نوکر ي وى، په ائ د دې چ ان ته ۀ وائ او د لوږې مرى. 
انسان د خپلو ناورو د ضرورتونو خيال سات، خو د شرير ۀ عمل هم د ظلم
 وک چ په خپله زمه ک محنت کوى نو هغۀ سره به ډېر نه ډک وى. 

 خوراک وى، خو وک چ بکاره منصوبو پس ر کم عقل دى. 
بدعمله د بدينه خلقو د لوټ شوى مال خواهش کوى، خو د صادقانو جرړې
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 بد کاره سے په خپلو خبرو ک راېر ش، خو صادق انسان د خوريى. 
 انسان د خپلو شونو په مېوه په ۀ يزونو ميى، مصيبت نه بچ کيى. 
 کم عقلو ته خپل له نه چ د هغۀ د السونو محنت دۀ له اجر ورکوى. 

 کم عقل  .ے نصيحت ته غوږ نيسيار سارى، خو هو ۀ چال چلن
انسان خپله غصه زر اره کوى، خو هويار سے بعزت هم نظر انداز

 رتينے واه په صداقت سره واه کوى، خو دروغژن واه دروغ کوى. 
 د بپرواه خبرې د تُورې په شان غوول کوى، خو د عقلمند ژبه  .وائ

 رتين خبرې د تل دپاره قائم وى، خو د دروغو پرهرونو له شفا ورکوى. 
جوړوى نو د هغوئ په زړونو ک د بدو منصوب وک چ  مزے لن وى. 
 صادقانو  .امن راول وک چ د هغه چا دپاره ده دوکه وى، خو خوشحال

 مال ته به هي نقصان نۀ رسيى، خو بدکاران به د مصيبت نه ډک وى. 
خُدائ د دروغژونو شونو نه نفرت کوى، خو هغه د هر هغه چا نه خوشحاله وى

 هويار خپل علم نۀ رندوى، خو کم عقل خلق وک چ رتين وى. 
 محنت السونه به حومت کوى، خو ناراست به خپل جهالت اره کوى. 

 اندېمن زړۀ انسان الندې کوى، خو نرم او د ډاډ خبرې به دې غالم کى. 
 صادق انسان په دوستانه ک احتياط کوى، خو د هغه خوشحاله کى. 
 ناراسته انسان خپل ار هم نۀ  .په غلطه الر بو بدعمله چال چلن ي
 د صداقت په الره پخوى، خو محنت انسان خپل مال دولت اضافه کوى. 

ک ژوندون دے، په دغه الر ک مرګ نشته.

 هويار زوئ د خپل پالر تربيت قبلوى، خو يو جاهله انسان مالمتيا  ۱۳
 ۀ انسان د خپل خول د مېوې نه د ۀ يزونو خوند  .ته غوږ نۀ نيس

 وک چ خپله ژبه اخل، خو د غدارانو زړونه د ظلم کولو خواهش کوى. 
په قابو ک سات نو هغه خپل ژوند بچ کوى، خو چ وک نۀ سات نو هغه به

 يو ناراسته کس ډېر ۀ غواړى خو ۀ ورته نۀ مالويى، خو د  .تباه ش
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 صادقان د دروغو نه نفرت کوى، محنت کوون خواهش تر سره کيى. 
 صداقت د نېو خو د بدعملو کارونه د بشرم او بعزت سبب کيى. 

ان داس  يو انسان خپل خلقو الرې سات، خو شرارت بدعمله تباه کوى. 
ائ چ ن مالداره دے خو هي هم نۀ لرى، خو يو بل انسان خپل ان

 د يو انسان مال غريب ائ، خو په اصل ک ډېر زيات مالداره وى. 
دولت کېدے ش چ د هغۀ د ژوند فديه ورکى، خو غريب انسان ته خو وک
 د صادقانو را ډېره ليى، خو د بدعملو ډيوه دهم قدرې هم نۀ ورکوى. 

مت په هغوئ ک غرور صرف النجه پېدا کوى، خو ح په مه کېدو ده. 
 حرام مال دولت به زر ختم ش، خو هغه  .نصيحت من وک چ وى

 هغه اُميد وک چ په ورو ورو مال جمع کوى هغوئ به دا اضافه کى. 
چ په وخت پوره نۀ ش نو زړۀ بيماروى، خو کوم خواهش چ پوره کيى نو
 وک چ ۀ نصيحت ته سپ وورى هغوئ به هغه د ژوندون ونه ده. 

  .الو شم احترام کوى هغوئ ته به اجر موک د ح خو چ ،ش نقصان
د هويارانو تعليم د ژوند سرچينه وى، کوم چ انسان د مرګ د دامونو نه بچ

ايمانانو الرې سختۀ پوهه د انسان دپاره عزت پېدا کوى، خو د ب  کوى. 
 هر هويار سے کار په حمت سره کوى، خو کم عقل د خپل وى. 

 يو بدعمله پېغام وړونے په مصيبت ک راېريى، جهالت اظهار کوى. 
 وک چ تربيت نظر خو اعتمادى پېغام وړونے د شفا باعث جوړيى. 

انداز کوى هغوئ به غريب او شرمنده ش، خو وک چ نصيحت قبلوى هغه به
 کوم خواهش چ پوره ش نو دا روح دپاره ډېر خوږ وى، خو  .عزتمند ش

 وک چ هويارانو سره کم عقل د بدکارۍ د اوړېدو نه نفرت کوى. 
 مصيبت په ر هغه هوياريى، خو د کم عقلو دوستانه نقصان ورکوى. 
 يو ۀ انسان د ناهارو پس روان وى، خو سوکال د صادقانو اجر دے. 

خپل نسل دپاره ميراث پرېدى، خو د ناهارو مال دولت صادقانو ته حواله
 د غريب سى پ به ډېره غله پېدا کوى، خو بانصاف به دا هر ۀ کيى. 
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 هغه وک چ خپل زوئ نه د تربيت چوکه لرې سات هغه د جارو کوى. 
هغۀ نه نفرت کوى، خو هغه وک چ ورسره مينه کوى هغوئ ي په تربيت
 صادقان په مه خېه ډوډۍ خورى، خو د ورکولو ک احتياط کوى. 

بدعملو خېه اوږى وى.

 هوياره ه خپل کور آبادوى، خو کم عقله ه ي په خپلو  ۱۴
 وک چ په نېغه الر  هغه د مال خُدائ نه يريى، خو السونو ورانوى. 
 د کم عقل د خبرو نه يو ډنا  . سپ هغه ي  وک په غلطه الر چ
 چرته چ  .يارانو خبرې هغوئ بچ ساتخو د هو ،هغه وه چ جوړه ش

غوي نۀ وى هلته اخور خال وى، خو د غوي د طاقت په وجه ډېر فصل پېدا
.واه ډوزې وول خو يو دروغژن ،واه دروغ نۀ وائ تينے يو ر کيى. 

 مسخره کوون حمت لوى او هي نۀ موم، خو حمت آسان سره تميز

 د کم عقلو نه لرې اوسه، ه چ تۀ به د هغۀ د خول نه  .دارو له را
 د هويار حمت دا دے چ خپلو الرو ته سوچ حمت حاصل نۀ کې. 

 کم عقل خپل د ناه د وکى، خو د کم عقل کم عقلتوب هغه بالرې کوى. 
تاوان د نذران پورې خندا کوى، خو صادقان د مال خُدائ رضا حاصلوى.

 هر وک په خپل خفان ۀ پوهيى، او نور هيوک د هغۀ په خوشحال نۀ

 د  .خو د صادقانو خېمه به آباده ش ، د بدعمله کور به تباه ش پوهيى. 
هر کس په وړاندې يوه الر وى چ هغۀ ته ۀ ارى خو په آخر ک د دې

 په خندا ک هم زړۀ خفه کيى او خوشحال نه وروستو خاتمه مرګ وى. 
 بايمانان چ د ۀ حقدار وى هغه به ورته مالو ش او  .ش ان پاتهم خف

 يو ساده سے په  .الو شانسان ته به د دۀ د اعمالو په مطابق اجر م نې
 هويار هر ۀ باندې يقين کوى، خو هويار په هر قدم اوچتولو سوچ کوى. 
احتياط کوى او د غلط کار نه ان بچ سات، خو کم عقل په خپل ان غاوره وى

 تاوجن خلق کم عقل کارونه کوى، او د چاالکه او د هي پرواه نۀ کوى. 
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 ساده ان په ميراث ک کم عقلتوب پرېدى، انسان نه خلق نفرت کوى. 
 بدکاره انسانان به د نېانو په خو هويارانو ته د علم تاج ورپه سر وى. 
  .په سجده ش او شريران به د صادقانو په دروازو ک ،حضور ک

غريب د هيچا خوښ نۀ وى، تر دې چ خپل اونيان ي هم نۀ خووى، خو
 هغه وک چ خپل اونى سپ  ناه مالداره ډېر دوستان لرى. 

 کۀ وک بدې کوى، خو بختور دے هغه وک چ په غريب رحم کوى. 
ارادې لرى، هغه به مراه ش، کۀ وک نې ارادې لرى، هغه به مينه او وفا

 ول سخت کارونه فائده ورکوى، خو د تشو خبرو په وجه غربت  .وموم
 د هويارانو مال دولت د دوئ تاج دے، خو د ناپوهه هار صرف کم  .را
 يو رتونے واه ژوند بچ کوى، خو دروغژن واه دوکه مار عقلتوب دے. 
 هغه وک چ د مال خُدائ نه يره کوى هغه به د هغۀ محفوظه قلعه وى. 
 د مال خُدائ يره د ژوندون وى، او د هغۀ ماشومانو ته به دا پناه اه وى. 

 په و خلقو د  .انسان د مرګ د دامونو نه سات سرچينه ده، کوم چ
 صبرناک بادشاه عزت جوړ وى، او د خلقو نشتوالے د شهزاده تباه ده. 

 سے لويه پوهه لرى، خو غصه ناک سے خپل کم عقلتوب په وته کوى. 
 وک پرسونه زړۀ بدن له ژوندون ورکوى، خو حسد هُوک بوسه کوى. 

چ په غريبانانو ظلم کوى نو دا د هغوئ د خالق بعزت کوى، خو وک چ په
 بدکاران په خپلو بدو ضرورتمند رحم کوى د خُدائ پاک احترام کوى. 

عملونو سره خپل ان تباه کوى، خو تر دې چ صادقان په مرګ ک هم پناه
خو تر دې چ ،ائ نيس متح يارانو په زړۀ ک د هو اه لرى. 
 صداقت سره قوم حمت په کم عقلو ک هم خپل ان اره کوى. 

 بادشاه په هويار نوکر عظيم ش او ناه د هر چا دپاره رسوائ ده. 
خوشحاليى، خو هغه وک چ شرمېدل کارونه کوى د هغۀ قهر راوچتوى.

 د  نرم جواب غصه سوى، خو سخته خبره غصه لمبه کوى.   ۱۵
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هويارانو ژبه علم خوندور کوى، خو د بوقوفه خولۀ د کم عقلتوب سرچينه ده.
 د مال خُدائ ستر هر چرته موجودې دى، هغه ۀ او بد دواړو باندې

 کم  نرمه ژبه د ژوندون ونه ده، خو ماره ژبه روح ماتوى.   .نظر سات
عقل د خپل پالر تربيت ته سپ ورى، خو هر هغه وک چ اصالح قبلوى نو
 د صادق په کور ک لويه خزانه وى، خو د بدکاره ه هغه هويار دے. 

 د هويارانو شونې علم خوروى، خو د بعقله په هغوئ ته تليف ورکوى. 
 مال خُدائ د بدکارانو د قربان نه نفرت کوى، زړۀ ک داس ۀ نۀ وى. 

 مال خُدائ د بدکارانو د چال چلن نه خو د نېانو دعا هغه خوشحالوى. 
نفرت کوى، خو هغه د هغوئ سره مينه کوى وک چ صداقت پس روان وى.
وک چ ،دىصحيح الره پرې وک چ  د هغه چا به سخت تربيت وش

 دا چ عالم ارواح او دوزخ  .ش صالح کولو نه نفرت کوى نو هغه به مد ا
دواړه مال خُدائ ته ارى، نو د انسان زړۀ به ورته ومره زيات رند وى؟

 مسخره کوون اصالح نۀ خووى، نو ه چ د هويارانو سره مشوره

 خوشحاله زړۀ مخ شادابه ائ، خو پرېشانه زړۀ د انسان روح نۀ کوى. 
ون کوى، خو د کم عقل خولۀ په ناپوهلم ليارانو زړۀ د ع د هو ماتوى. 
 د مظلومانو د ژوند ول ور خراب وى، خو خوشحاله ک ريى. 

 د مال خُدائ په يره ک ل آمدن غوره دے، د زړۀ هر وخت جشن کوى. 
 دال ساګ دې وى خو چ هغه ډېر مال دولت نه چ سون په ک نۀ وى. 
 غصه مين سره وى، کۀ چرګ وى او نفرت ورسره وى نو فائده ي ۀ ده. 

 د ناک سے صرف النجه جوړوى، خو صبرناک سے جنونه سوى. 
 ناراسته الر د ازغو ډکه وى، خو د نېانو الرې له د پوخ سک په شان وى. 
هويار زوئ د خپل پالر دپاره د خوشحال ذريعه ده، خو بوقوفه خپل مور ته

 کم عقلتوب هغه سے خوشحالوى وک چ ناپوهه وى، خو سپ ورى. 
 چرته چ صالح مشوره نۀ وى نو هويار سے په سيدها الر روان وى. 

و په ذريعه کاميابخو د ډېرو مشوره ورکوون ،ناکامه ش هلته منصوب
 انسان په مناسب جواب ورکولو خوشحاليى، په مناسب وخت حاصليى. 
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 د هويارانو الر هغه بره د ژوندون ک ي خبره کول ومره ۀ وى. 
 مال خُدائ د مغرور  .هغه قبر ته الندې د تلو نه وسات چ ،طرف ته بو
 مال  .ې جائيداد محفوظ ساتکور سر د الندې راغورزوى، خو هغه د کون

 خُدائ د بدو منصوبو نه نفرت کوى، خو هغه په پاکو خبرو خوشحاليى. 
اللچ خپل خاندان ته مصيبت ورپه برخه کوى، خو هغه وک چ د رشوت نه
 صادقان د جواب ورکولو نه وړاندې  .ش نفرت کوى هغوئ به ژوندى پات
 مال خُدائ د بدعمله خلقو نه  .سوچ کوى، خو د بدکاره خولۀ فساد نول
 روڼ تندے زړۀ ته خوشحال لرې وى، خو هغه د صادقانو دعاان اورى. 

 هغه وک چ  رن ته غوږ ورکوى، او ۀ زيرے بدن تازه کوى. 
 هغه وک چ تربيت  .وشميرلے ش يارانو کنو هغوئ به په هو ،نيس

رد کوى د خپل ان سپاوے کوى، خو هغه وک چ تربيت قبلوى نو دے
 د مال خُدائ يره حمت پېدا کوى، عاجزى د عزت عقلمندى حاصلوى. 

وړومبے قدم دے.

جوړوى، خو د هغوئ فېصل منصوب  انسان په خپل زړۀ ک  ۱۶
الرې هغۀ ته پاک ول د هغۀ  د انسان په نظر ک مال خُدائ کوى. 

 هر يو کار چ تۀ کوې هغه  .خُدائ د هغۀ نيت آزمائ ارى، خو مال
 مال خُدائ هر ۀ  .ش به کامياب خُدائ ته سپاره، نو ستا منصوب مال
هم د تباه بدکاران ي ى دى، تر دې چد خپل مقصد د پوره کولو دپاره پېدا ک

 مال خُدائ د ولو مغروره خلقو نه نفرت د ور دپاره پېدا کى دى. 
 د مين او وفا په  .نۀ ش سزا پاتدوئ به ب کوى. په دې يقين لرئ چ
ذريعه ناهونه وينلے کيى، د مال خُدائ يره انسان د بدو کارونو نه بچ

 کله چ مال خُدائ د چا د کردار نه خوشحاله وى، نو د هغۀ کوى. 
 په صداقت سره له ه ۀ ده دشمنان به هم د هغۀ په امن ک اوسيى. 

 انسان په خپل زړۀ ک ان ته د د هغه ډيرې  نه چ په بانصاف وى. 
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 د بادشاه ت الره جوړوى، خو مال خُدائ د هغۀ د قدمونو رهنمائ کوى. 
 صحيح تله او خبرې درن وى، نو په کار دے چ هغه انصاف پ نۀ کى. 
 ناپ کول د مال خُدائ د طرفه دى، هغۀ د انصاف معيار قائم کے دے. 

بادشاهان د غلط کارونو نه نفرت کوى، ه چ د هغوئ تخت د صداقت په
 بادشاهان د رتينو شونو نه خوشحاليى، او هغوئ هغه بنياد جوړ دے. 

 د بادشاه غضب د مرګ پېغام  .تيا وائر وک چ انسان سره مينه کوى
 هر کله چ د بادشاه تندے دے، خو هويار انسان به د هغۀ قهر سوى. 

روڼ وى نو دا د ژوندون زېرے دے، نو په دې وخت ک د هغۀ رحم داس وى
 د حمت حاصلول د سرو زرو نه له د سپرل وري چ باران وروى. 

 د و چنده ۀ دے، او د عقل حاصلول د سپينو زرو نه و چنده ۀ دے. 
نېانو الرې د هر قسم غلط کار نه لرې وى. هر هغه وک چ د خپلو الرو خيال
 غرور انسان د تباه طرف ته بو، او د سات نو هغه خپل ژوند بچ کوى. 
 د انسان دپاره دا بهتره ده چ عاجز خويه  .بر رارېوتلو نه وړاندې ت راپ

وى او د مظلومانو سره ناسته پاسته کوى، د دې په ائ چ د مغرورانو په
 هر وک چ الرودنو ته توجو ورکى نو  .ش شري غنيمتونو ک
 کامياب به وى، او بختور دے هغه وک چ په مال خُدائ باور کوى. 

خبرې په هدايت کولو ک نرم ،لے ش يار وى هغه تميزدارهو وک چ
 د هغه چا دپاره حمت د ژوند سرچينه ده وک ي چ لرى. ۀ اثر کوى. 
 د قابل سى زړۀ د هغۀ خو کم عقلتوب د بوقوفه دپاره د سزا باعث کيى. 

 نرم خبرې د شاتو د بين په خولۀ قابو کوى، او د هغۀ کالم موثر کوى. 
 يوه داس الر شان وى، د ان دپاره خوږې او د هوکو دپاره درمان وى. 
هغه د مرګ طرف ته تل ارى، خو په آخر ک انسان ته صحيح شته چ

 د مزدور لوږه هغه په کار ليا کوى، ه چ هغه خپله لوږه ختمول وى. 
 بدعمله داس کار لوى چ نورو ته ترې نه تليف ورسيى، د غواړى. 

 بدکاره انسان النجه جوړوى، هغوئ خبرې هم سوزونے اور وروى. 
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 ظالمان خپل دوستان چغلخور نزدې دوستان په خپلو ک جدا کوى. 
ستر وک چ  هر هغه  .بو طرف ته ي الرې کوى او د تباهب
ورو وه هغه کې وږې منصوب جوړوى، او وک چ خپل شونې

 سپين وېتۀ د عزت تاج مروړى نو هغه په غلطو منصوبو سر شوى وى. 
 صبرناک انسان د يو دے، کوم چ د صداقت د ژوندون نه حاصليى. 
طاقتور سپاه نه بهتر دے، وک چ په خپله غصه قابو سات، د هغه چا نه

 انسان خو مېدان ته چه ول، خو د هر چا بهتر دے چ يو ار فتح کوى. 
فېصله د مال خُدائ په الس ک وى.

 د سون سره سپوره رو بهتره ده د هغ کور نه چ په ک ۀ  ۱۷
 يو هويار نوکر به د مال په شرمېدل زوئ خوراکونه د النجو سره وى. 
باندې حم چلوى، او په ميراث ک به ورته حصه هم له د يو ورور په شان

خو زړونه مال ، سرۀ زر او سپين زر په اور معلومولے ش  .الو شم
 بدکاره انسان خرابو خبرو ته غوږ نيس او دروغژن غېبت خُدائ معلوموى. 
 هر هغه وک چ په غريبانانو پورې خندا کوى، نو د هغۀ ته توجو ورکوى. 
د خالق بعزت کوى او هر هغه وک چ د چا په بدبخت خوشحاليى نو دے
 نمس د خپلو مشرانو دپاره تاج وى، او ماشومان  .نۀ ش سزا پاتبه هم ب

 کۀ هويارې خبرې د يو کم عقل دپاره نامناسبه وى، په مور پالر فخر کوى. 
 رشوت د نو د يو بادشاه دپاره به دروغژن شونې ومره نامناسبه وى. 

ورکوون دپاره د جادو په شان وى، ه هغه چ هر ۀ کوى نو کاميابيى.
 هر هغه وک چ د نورو خطاان معاف کوى نو مين ته وده ورکوى، خو
هر هغه وک چ يوه خبره بار بار تراروى نو نزدې دوستان سره جدا کوى.

ى، نه چل تنبيه کولو سره دومره زيات متاثره کي يار کس په يو يو هو

 بدکاره صرف سرکش پس ليون وى، خو دوئ يو کم عقل په سلو کوړو. 
 دا بهتره ده چ د هغ مېلو سره دې واسطه  .الو شته به سخته سزا م
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راش چ بچ ترې چا پ کى وى په ائ د دې چ يو بوقوفه په خپل کم
 کۀ چرته يو انسان د و په بدل ک بد کوى، نو د عقلتوب ينار کوى. 

 د خراب بحث شروع داس وى  .له بدى ختمه نۀ شهغۀ د کور نه به هي
جن چ د دې نه مخ ،وړومبے سورے وش د اوبو په بند ک ه چل
 بدعمله کس پرېودل، او بناه له سزا شروع نۀ ش نو دا زر ختم که. 

 په کم عقل د ورکول، مال خُدائ د دې دواړو کارونو نه نفرت کوى. 
خرچ کولو ۀ فائده نشته، ه چ هغه په خپله د عقل زده کولو خواهش نۀ

 دوست په هر وخت ک مينه کوى، او ورور هغه دے چ په کوى. 
 وک چ کم عقل وى خپل الس د اونى په  .په کار راش مصيبت ک

 هر هغه وک چ د جن جو سره ائ په ضمانت ک بل له ورکوى. 
مينه کوى د ناه سره مينه کوى، هر هغه وک چ په لوړه ر نو تباه له

 هر وک چ بد مانه وى نو هغه به برکت ونۀ موم، د چا دعوت ورکوى. 
 د چا په کور ک  .ېر شبه را دوکه ماره وى په مصيبت ک ژبه چ
چ بوقوفه زوئ پېدا ش نو په کور ک غم او پرېشان راول، د بوقوفه د
 خوشحاله زړۀ د ول بدن دپاره ۀ دوائ ده، پالر دپاره خوشحال نشته. 

 بدکاران په په رشوت اخل د انصاف په خو مات زړۀ هُوک هم اوچوى. 
 د يو پوهه انسان مقصد د عقل حاصلول الره ک دوئ مداخلت پېدا کوى. 

 کم عقل زوئ د خپل پالر د غم وى، خو د بوقوفه لون بمقصده وى. 
 يو باعث وى، او د تريخوال باعث د هغه چا دپاره وى د چا نه چ پېدا وى. 
بناه له سزا ورکول ۀ خبره نۀ ده، او نۀ يو شريف له د هغۀ د شرافت په وجه

 يو هويار ډيرې کم خبرې کوى، او يو پوهه کوړې ورکول ۀ خبره ده. 
 تر دې چ يو کم عقل هم هويار لے ش کله کس نرم خبرې کوى. 

.ارى کۀ چرې دے خپله خولۀ بنده سات دے غلے وى، او تميزدار چ

 بخونده کس هر ۀ د خپل خو په مطابق کوى، او د هرې  ۱۸
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 کم عقل د پوه نه خوند نۀ ش اخستے، خو صحيح فېصل مخالفت کوى. 
 کله چ بدکارى راش نو هغه په خپلو نظريو رندولو خوشحاليى. 

 د انسان د خول خبرې  .والے رااو د شرم سره سپ ،هم را رسوائ
 دا ۀ خبره نۀ له ژورې اوبۀ دى، او د حمت چينه له بهېدون وله ده. 

 د کم  .نصاف نه محروم شناه د ايا ب د مجرم طرفدارے وش ده چ
 د کم عقل خولۀ د عقل خبرې جن جوړوى، او خپل ان وهلو ته جوړوى. 

 د غېبت هغۀ خپله تباه ده، او د هغۀ خبرې د هغۀ د خپل ان دام دے. 
کوون خبرې له د خوندور خوراک په شان وى، دا بلل د سى دننه بدن ته
 وک چ په خپل کار ک سست وى هغه له د هغه ورور په کوزيى. 
 د مال خُدائ نوم مضبوطه قلعه ده،  .راول تباه وک چ شان دے

 د مالداره دولت د هغوئ صادقان هلته منه وه او په حفاظت ک وى. 
دپاره د مضبوط ار په شان وى او په دې خيال چ دا به د هغوئ د حفاظت يو

 د تباه نه وړاندې د انسان زړۀ ک کبر وى، خو د اوچت دېوال وى. 
د خبرې اورېدو نه مخ وک چ   .عزت نه وړاندې عاجزى را

 د انسان روح جواب ورکوى، دا د هغۀ کم عقلتوب دے او د هغۀ شرم دے. 
 هوياران بيمارى هم برداشت کولے ش، خو مات روح به وک وزغم؟ 
تل د علم حاصلولو په لون ک وى، او د هغوئ غوږونه د علم زده کولو دپاره

 تحفه د انسان دپاره الر خالصوى، او د هغۀ الس تر غو خلقو تيار وى. 
 وک چ په عدالت ک خپله دعوٰى اول پېش کى نو هغه پورې رسوى. 

 په صحيح ارى ترو چ بل وک راش او هغۀ نه تپوسونه شروع کى. 
جن ک ى، او د مضبوطو مخالفينو په مينونه ختمياچولو جن پچ

 د يو خفه شوى ورور رضا کول د يو مضبوط ار د فتح کولو نه ختموى. 
 د خپل خول په مېوه سخت وى، او النج د قلع دروازو ته اړمونه اچوى. 
 په  .و په فصل هغه مطمئن شى او د خپلو شونه که مانسان خپله خې

ژبه ک د مرګ او ژوند طاقت شته دے، او وک چ دې سره مينه کوى
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 چا ته چ ۀ ه مالو شوه دا د هغۀ دپاره  .الو شنتيجه م هغوئ ته به ي
 غريب سے د خزانه ده، او هغه ورته د مال خُدائ د خوا نه برکت دے. 
رحم دپاره منت زارى کوى، خو مالداره سے په سخت سره جواب ورکوى.
 ين دوستان يو بل ته کنده کن، خو رتينے دوست د خپل ورور نه هم

وفادار وى.

 دا بهتره ده چ يو سے غريب وى او په ايماندارۍ سره ژوند  ۱۹
 د علم نه بغېر جذبات تېروى، د هغه چا نه چ دروغژن او کم عقل وى. 

 د انسان کم عقلتوب د رندول ۀ نۀ دى، او بصبرى الر خطا کوى. 
 هغۀ ژوند تباه کوى، او بيا د هغۀ تريخوالے د مال خُدائ خالف وى. 
 دولت ډېر دوستان پېدا کوى، خو غربت ول دوستان د هغۀ نه شى. 

دروغژن واه به د سزا نه نۀ بچ کيى، او وک چ دروغ وائ هغه به بچ پات نۀ
 ډېر خلق د حاکم خوشامندى کوى، او هر وک د هغه چا دوست وى  .ش
 کۀ د غريب سى نه د هغۀ رشتهدار ډډه کوى، نو وک چ تُحف ورکوى. 

بيا به د هغۀ دوستان د هغۀ نه ومره نور هم ډډه کوى. کۀ ۀ هم چ هغه د
 وک  .هغوئ سره د خبرو کولو کوشش کوى، خو هغوئ ترې نه الړ ش

چ حمت حاصلوى نو د خپل ان سره مينه کوى، وک چ پوهه خووى
وک چ ى، اوواه به د سزا نه نۀ بچ کي  دروغژن هغۀ ته برکت مالويى. 
 کم عقل سره عېش عشرت ۀ نۀ ارى، او دا  .هغه به تباه ش دروغ وائ

 د به ال ومره نامناسبه وى کۀ چرې يو غالم په شهزادانو حومت کوى. 
انسان حمت د هغۀ غصه قابو کوى، او د بل بد ان ته نۀ ودرول هغۀ ته عزت

 د بادشاه غصه د ازمرى د غمبېدو په شان وى، خو د هغۀ احسان ورکوى. 
 بوقوفه زوئ د پالر د تباه باعث وى، او له په کبل د پرخ په شان وى. 

 انسان ته په  .اهر وخت را ه چه کووى ل ه داس مارهج
وراثت ک کورونه او دولت د پالر نيۀ نه مالويى، خو هوياره ه صرف
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او ل ،ۀ خوب راول  ناراست هغۀ ته د مال خُدائ د طرفه مالويى. 
 وک چ د خُدائ حمونه من نو هغه د خپل سے اوږے پات کيى. 

کوى هغه به م د هغۀ د الرو ال پرواه وک چ ژوند حفاظت کوى، خو هغه
 وک چ د غريب مدد کوى هغه مال خُدائ سره ېه کوى او  .ش

 د خپل زوئ تربيت د اول نه په ۀ چ هغه کوى نو هغه به ي اجر ورکى. 
 غصه رباد کې.  ماشوموال ک کوه هس نه چ وروستو تۀ د هغۀ ژوند ب

ناک سے به ضرور د خپل غص اَنجام ته ورسيى، کۀ تاسو چرې هغه يو
 نصيحت ته غوږ ونيسه او ل بچ کئ نو تاسو به هغه هر وخت بچ کوئ. 

 د انسان په زړۀ  .يار شبه تۀ هم هو ه، نو په آخر کهدايت قبول ک
 ک ډيرې منصوب وى، خو کيى هغه ۀ چ د مال خُدائ رضا وى. 
 د مال وفادارى د انسان ائست دے. يو غريب د دروغژن نه بهتر دے. 

خُدائ يره د ژوندون سرچينه ده، کومه چ انسان ته سون ورکوى او د
 ناراسته خو خپل الس تال ته رسوى خو تر دې  .بچ سات مصيبتونو نه ي

 کۀ وک پېغور کوونے چ هغه بيا واپس خپل خول ته هم نۀ وړى. 
لے شے ورى، کۀ چرې پوهه سان سبق زده ک نو د دې نه به ساده ووه
 هر هغه وک چ په خپل پالر باندې نو هغه به د دې نه نور علم زده کى. 

ظلم کوى او خپله مور وشى نو دے هغه زوئ دے وک چ د شرم باعث
 زما زويه هرکله چ تۀ نصيحت اورېدل بند کې، نو تۀ به د علم د دے. 

 بدکاره واه انصاف پورې خندا کوى، او بدکاران د  .الرې شخبرو نه ب
 سزا د پېغور کوون دپاره تياره شوې وى، او وهل  .شرارت نه خوند اخل

د کم عقلو د مالانو دپاره تيار وى.

 مے انسان نه مسخره کوونے جوړوى او د شراب ل د شر او  ۲۰
 د فساد جرړه ده، هر هغه وک چ په دې راواوړى نو هغه هويار نۀ دے. 
بادشاه غصه له د زمرى د غمبېدو په شان وى، هر هغه وک چ دے غصه
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 د جن نه لرې کېدل انسان ته کى نو خپل ژوند په خطره ک اچوى. 
 ناراسته په صحيح موسم عزت ورکوى، خو هر کم عقل زر جن کوى. 

 د انسان د ک قُلبه نۀ کوى نو د لو په وخت ک هغۀ سره هي نۀ وى. 
.ے ترې نه دا بهر راوباسيار سزړۀ منصوبه د ډوبو اوبو په شان ده، خو هو

  ډېر خلق د وفادارۍ دعوې کوى، خو وفادار يو هم نۀ پېدا کيى. 

 کله چ يو صادقه انسان نې ژوند تېروى او د هغۀ راروان نسل بختور وى. 
 بادشاه د عدالت دپاره په تخت کېن، خو هغه په خپله د ولو بدو تول کوى. 
 د غلط وک دا وئيلے ش چ، زما زړۀ صفا دے او زۀ پاک او بناه يم؟ 

 ماشومان هم په خپل تول او غلط ناپ دواړو نه مال خُدائ نفرت کوى. 
 کردار پېژندلے ش، دا چ ول د دوئ کردار پاک او ۀ دے او کۀ نه. 

غوږونه چ اورېدل او ستر چ ليدل کوى مال خُدائ دا دواړه جوړ کى
 خوب سره مينه مۀ کوه ه چ غريب به ش، بېدار اوسه نو تا سره دى. 
،ايت کوى چتل دا ش  اخستون به د خوراک دپاره هر ۀ ډېر تير وى. 

”دا ۀ نۀ دے، دا ۀ نۀ دے،“ نو بيا هغه الړ ش او وائ چ، ”دا سودا م ډېره
 سرۀ زر او لعلونه زيات پېدا کيى، خو هغه شونې چ د ۀ واخسته.“ 

 هر وک چ د پردى کس د قرض عقلمندۍ خبرې کوى نايابه زيورات دى. 
ذمه وارى اخل نو ضمانت ترې نه واخله، ضمانت ترې نه واخله کۀ چرې دۀ دا

 د غال رو خوږه وى، خو دا په خولۀ کار د پردى کس دپاره کے وى. 
 د نصيحت په را ک منصوب جوړوه، د جن نه ک په باجرۍ بدليى. 

 غېبت راز رندوى، نو د هغه کس نه ان ساته وړاندې ۀ مشوره کوه. 
 کۀ يو انسان چرې په خپل مور پالر لعنت کوى، د وک چ مشرو کوى. 
 کوم ميراث چ انسان ته  .ختم ش هغۀ د ژوند چراغ به په توره تيارۀ ک
 داس زر حاصل ش، نو په آخره ک به هغه دۀ ته د برکت ذريعه نۀ وى. 
مۀ وايه چ، ”د دې بدو انتقام به زۀ په خپله اخلم.“ مال خُدائ ته صبر وکه

خُدائ د غلط تول نه نفرت کوى، او د غلط  مال  .هغه به ستا بدله واخل
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 د انسان قدمونه اخستل مال خُدائ په خپله مقرر تل استعمال بد کار دے. 
 خپل ان په کى دى، نو بيا به نه يو کس په خپله الر پوهه ش؟ 

وروستو په هغ ېروه، نو بيا کله چسوچه نذر منلو سره خُدائ ته مۀ راب
 هويار بادشاه بدکاران په غا ول، او په هغوئ باندې باندې فر کوى. 
 د مال خُدائ را د انسان د روح لون کوى، او هغه د هغوئ غوبل کوى. 
 مينه او وفادارى يو بادشاه محفوظ سات، د په ان ک دننه لون کوى. 

 د وانانو عزت او جالل د دوئ مين په وجه د هغۀ تخت به مدام قائم وى. 
 زخمونه او دردونه طاقت دے، سپين وېتۀ د بوډاوال شان و شوکت دے. 

بدکارى لرې کوى، وهل انسان دننه نه صفا کوى.

 د بادشاه زړۀ د مال خُدائ په الس ک دے، کوم ائ چ د دۀ  ۲۱
ى ته خپل هر س  .هرونو د اوبو غوندې بوه د نل ه وى هلته يخو
ول الرې په خپل نظر ک صحيح ارى، خو مال خُدائ د زړونو جاج

 صداقت او انصاف کول مال خُدائ دا د قربان نه زيات خووى.  .اخل
 د محنت  مغروره ستر او مغرور زړۀ د بدعملو چراغ او ناه ده. 

انسان منصوب د آبادۍ باعث ر، خو په يقين سره جلد بازى انسان د غربت
 کوم مال دولت چ په دروغژنه ژبه ولے ش نو دا د سره مخ کوى. 

 بدکاران به د خپل ظلم زيات ختمېدون دوند او وژون دام په شان دے. 
په وجه جارو ش ،ه چ هغوئ د هر هغه کار نه انار کوى کوم چ صحيح
 دا بهتره  د ناه ار الره که وږه وى، خو د پاکانو الره نېغه وى.  وى. 
ده چ د کو دپاسه په يو وټ ک انله ژوند کوى نه چ په کور ک د
 بدکاره انسان د بدۍ خواهشمند وى، د هغۀ ژبه ورې  سره اوسيى. 
يو مسخره کوون  کله چ  .سمه رحم د هغۀ نه نۀ وينق يان هم هياون
ته سزا ورکے ش، نو ساده هم ترې نه عقل زده کى، خو کله چ د هويار

 صادقه خُدائ هغه هر ۀ الرودنه وش، نو هغه ترې نه نور علم حاصلوى. 
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  .راول ى، او په بدکاره به هغه تباهکي د بدکاره په کور ک کوم چ وين
کۀ يو سے د غريب ژړا فرياد ته خپل غوږونه بند کى، نو د هغۀ خپله ژړا
 په پرده ک تحفه ورکول غصه نرموى، په په فرياد به وک نۀ اورى. 

 هرکله چ انصاف وش، نو په  .قهر نه سات رشوت ورکول انسان د غ
 وک چ د حمت د دې صادق خوشحاليى، خو بدکاره ترې نه يريى. 
 وک چ د  .شمار ش و په ډله کنو هغه به د م ،الرې شالرې نه ب

عياش سره مينه کوى نو هغه به غريب ش ،وک چ د ميو او غوړو زېو سره
 د صادقانو په ائ بدکاران سزاوار شو،  .مينه کوى هغه به مالداره نۀ ش
 د جن ببره او سرتېزه او د هغوئ په ائ د نافرمانو فديه ورکے شوه. 
 د هويارانو په  سره د اوسېدو نه په صحرا ک اوسېدل ۀ دى. 
  . هغه  ۀ ۀ خوراکونه ډېر تير وى، خو کم عقل چ کور ک

وک چ صداقت او شفقت پس ر، هغه به ژوندون، آبادى او عزت پېدا
 يو هويار انسان په يو طاقتور ار حمله کولے ش، او هغه قوى کى. 

 وک چ خپله خولۀ دېوالونه راغورزولے ش په کومو چ هغوئ مال تى. 
 مغروره او او ژبه په قابو ک سات، خپل ان د مصيبت نه خالصوى. 
ان ولے سے چ مسخره کوونے ي نوم دے، هغه هر کار د تبر سره
 د ناراسته خواهش هغه د مرګ طرف ته بو ،ه چ هغه د کار کوى. 
 وله ورځ دے د نورو خواهش کوى، خو نېان تل په کولو نه انار کوى. 

 د بدکاره د قربان نه مال خُدائ کرکه کوى، نو د سخاوت ک ليا وى. 
 دروغژن هغ نه به نور ومره کرکه کوى کومه چ په بدنېت سره کيى. 

 يو واه به تباه ش، او وک چ رتيا وائ هغه به د تل دپاره خبرې کوى. 
بدکاره انسان خپل ان ته ائ خو صادق انسان په خپلو الرو باندې سوچ

 هي قسمه حمت، عقل او منصوبه نشته چ د مال خُدائ خالف کوى. 
د مال خو کامياب ،دپاره تيارولے ش د ور  آس د جن  .کاميابه ش

خُدائ په الس ک ده.
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 نې نام د ډېر مال دولت نه غوره ده، عزت د سرو او سپينو زرو نه  ۲۲
 مالداره او غريب دواړه يو شان دى، مال خُدائ د دواړو خالق بهتر دے. 
رېنه سات، خو ساده  هويار سے چ خطره ووين نو خپل ان ت دے. 

 عاجزى او د مال  .ېر شرا او بيا مصيبت ک ے پرې وردانس
 د بدکارانو په خُدائ نه يرېدل، انسان ته مال دولت، عزت او ژوند ورکوى. 
الر ک ازغ او دامونه وى، خو په چا چ خپل ان ران وى نو هغه د دوئ
 ماشوم په صحيح الر روان که، دے چ لوئ هم ش د  .ان بچ سات نه
 مالداره په غريبانانو باندې حومت کوى، او قرض هغ نه به وانۀ وړى. 

 کۀ وک نا انصاف کرى نو اخستونے د قرض ورکون غالم وى. 
 بختور دى هغوئ  .وره شاو د هغۀ د کبر کاسه به نس ،مصيبت به وريب

 پېغور کوونے وک چ سخاوت کوى، ه چ هغوئ غريبانان موى. 
کس وشه، دې سره به جن جې ختم ش، بحث مباحثه او سپاوے هم

 وک چ په زړۀ صفا وى او خوږې خبرې کوى، نو ورسره ختميى. 
 د مال خُدائ نظر په عالمانو باندې وى،  .بادشاه به هم د هغۀ دوست ش

 ناراسته وائ، ”بهر زمرے دے. کۀ خو هغه د بوفا خلقو منصوب ورانوى. 
 د زناکارې  خولۀ د  “.ووژن په الر ک م نو هغه به مچرې بهر وو

خُدائ په قهر شوے وى هغه به په ک مال ژورې کندې په شان ده، چا ته چ
 د ماشومانو زړۀ د کم عقلتوب نه ډک وى، خو د وهلو چوکه د ورغورزيى. 

 وک چ په غريبانانو باندې ظلم کوى د دې هغوئ نه دا عادت وکاږى. 
دپاره چ مالداره ش او هغه وک چ اميرانو ته تحف ورکوى نو دا دواړه به

.غريب ش

د عقلمندۍ دېرش مثالونه

 د هويارانو خبرو ته غوږ کېده او هغ ته پام وکه او زما تعليم د زړۀ نه

 نو دا به تا خوشحاله کى کۀ تۀ دا په خپل زړۀ ک ياد سات او قبول که. 
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 زۀ نن تا ته تعليم درکوم دا چ ستا دا په خپلو شونو هر وخت يادوې. 
 ما ستا دپاره دېرش خبرې ليل دى  .خُدائ باندې پېدا ش ايمان په مال
 او زۀ به تا ته رتيا او د اعتماد په کومو ک چ علم، او نصيحت دے. 
وړ خبرې دروايم، ترو چ قابل اعتماد جواب ورکولے ش هغه چا ته چا

.لے يتۀ رالې چ

اول نصيحت

 د غريبانانو د غريب نه غلطه فائده مۀ اخله، او په عدالت ک د حاجتمندو

 ه چ مال خُدائ به په خپل الس ک د دوئ مقدمه حق مۀ خوره. 
واخل او هغوئ به لوټ کى، چا چ دوئ لوټ کى وى.

دوېم نصيحت

  د غصه ناکو سره دوستانه مۀ کوه، او د قهرژنو سره ناسته مۀ کوه. 

هس نه چ تۀ د هغوئ عادتونه زده کې او خپل ان په مصيبت ک راېر
کې.

درېم نصيحت

  د چا په ائ د ضمانت الس مۀ ورکوه او مۀ د قرض ذمه وارى اخله. 

په کوم ک او تۀ چ هغوئ به راش ے شکۀ تۀ هغوئ له دا قرض ورنۀ ک
.ې نو هغه به درنه يوساودۀ کې

لورم نصيحت

 په زمه ک هغه د حد بندۍ وړومبے کاے مۀ بايه کوه کوم چ ستا
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پالر نيۀ اېے وى.

پينم نصيحت

 تۀ داس يو کس وين ،وک چ په خپل کار ک ماهر وى؟ هغه به د

عامو خلقو خدمت نۀ کوى، خو د بادشاهانو خدمت به کوى.

شپم نصيحت

نو دا په ذهن ک ،ېنخوړلو ته ک م سره روتۀ يو حاک  کله چ  ۲۳
 په خپله مرۍ چاړۀ کېده کۀ تۀ زيات راوله چ ستا وړاندې ۀ دى. 

 د هغۀ د مزېدار خوراک ډېر خواهش مۀ کوه، ه چ دا  .ے يخوړون
دوکه ورکوونے خوراک دے.

اوؤم نصيحت

د داس يار شه چے کوه. دومره هوان په مالداره کولو مۀ ست  خپل

او خپل ،فنا ش و په رپ ک ستا دولت به د ستر  .ان سات کولو نه
.وزرې به پرانيزى او د باز په شان به آسمان ته والو

اتم نصيحت

 د يو شوم سى رو مۀ خوره او د هغۀ د مزيدارو خوراکونو ارمان مۀ

همېشه د خرچ سوچ کوى، هغه تاسو ته وائ ے دے چس  هغه داس کوه. 
 چ، ”راش ما سره وخورئ و.“ خو هغه د زړۀ نه دا خبره نۀ کوى. 
لُ ول ئ او ستاسوک وى هغه به په پوزه باق ۀ خوړل تاسو ه چ

.فائدې شخبرې به ب
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نهم نصيحت

. مت خبرې سپ يو کم عقل ته خبرې مۀ کوه، هغه به ستا د ح

لسم نصيحت

 په زمه ک هغه د حد بندۍ وړومبے کاے مۀ بايه کوه او مۀ د

 ه چ د هغوئ بچ کوونے زورور يتيمانو په زمه باندې قبضه کوه. 
دے او هغه به ستاسو خالف د هغوئ د مقدم طرفدارے وکى.

يوولسم نصيحت

 خپل زړۀ تربيت ته حواله که او خپل غوږونه د حمت خبرو ته نيسه.

دولسم نصيحت

 د خپل اوالد تربيت مۀ پرېده. کۀ تۀ هغوئ ته په چوکه سزا ورکې نو

ئ او هغه به د عالم هغۀ ته په چوکه سزا ورک  .ۀ نۀ شهغوئ به د دې نه م
ارواح نه بچ کئ.

ديارلسم نصيحت

 دننه روح به  زما زويه، کۀ تۀ عقلمند ي، نو زما زړۀ به خوشحاله وى. 

په ما ک په وپونو ش کله چ تۀ رتيا خبرې کوې.

وارلسم نصيحت

 خپل زړۀ مۀ پرېده چ د ناهارو سره حسد وکى، خو د مال خُدائ نه
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وخت ک  په يقين سره ستا دپاره په راتلون هر وخت په يره ک اوسه. 
اُميد شته دے او ستا اُميد به نۀ ختميى.

پينلسم نصيحت

 زما زويه، ما ته غوږ ونيسه، هويار اوسه، او خپل زړۀ په صحيح الر باندې

 د شرابيانو سره ناسته پاسته مۀ کوه، او د خېورو سره مۀ قائم وساته. 
 ه چ شرابيان او خيور به غريبانان ش. او ډېر خوب به رېه. 

هغوئ ته شلېدل جام ورواغوندى.

شپاړسم نصيحت

 خپل پالر ته غوږ نيسه، چا چ تا له ژوند درکے دے، او د خپل مور

 حقيقت حاصل که او دا مۀ  .هغه بوډۍ ش مۀ کوه کله چ عزتب
 د صادق سى پالر ډېر خروه، او حمت، تربيت او پوهه حاصله که. 
 خوشحاله وى، هغه وک چ هويار زوئ لرى په هغۀ باندې فخر کوى. 
ستا مور او پالر دې خوشحال وکى، او هغه دې خوشحال وکى چا چ تۀ

.ولے يزي

اوولسم نصيحت

 زما زويه، خپل زړۀ ما ته راکه او ما ته ووره او په خوشحال سره زما په

 ه چ کنجره د ژورې کندې په شان وى او طريقو باندې عمل وکه. 
 هغوئ د ډاکوانو په شان په انتظار ک زناکاره د تن کوه په شان وى. 

ناست وى او بوفا سى زياتوى.
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اتلسم نصيحت

 وک دى چ وير کوى؟ وک دى چ غمژن دى؟ وک دى چ جه

کوى؟ وک دى چ شايت کوى؟ وک دى چ هس زخمونه لرى؟ وک دى
 دا هغوئ دى وک چ په مےخانو ک وخت چ سرې ستر لرى؟ 

 ميو ته مۀ وره کله چ دا سرۀ وى  . ميو پيال ارنتېروى، او د رن
 په آخر ک او کله چ په پياله ک شُغل وه او په آسانه سره تېريى. 

 ستا ستر به دا له د مار چيچل کوى او له د منور په شان زهريله وى. 
عجيبه او رنارن يزونه ورى، او ستا ذهن به د وډو يزونو تصور کوى.

 تۀ به په خيال ک د هغه چا په شان ي وک چ د سمندر دپاسه اودۀ

 نو تۀ خپل ان ته وائ، ”هغوئ زۀ  .وه ال وى، او د چپو دپاسه پروت
ېدله. کله چولم، خو ما ته پته ونۀ لووهلم، خو زۀ خوږ نۀ شوم، هغوئ زۀ و

زۀ راوي شم نو زۀ به د لو دپاره نور شراب هم پېدا کم.“

نولسم نصيحت

  د بدکارانو سره حسد مۀ کوه او د هغوئ د دوستان آرزو مۀ کوه   ۲۴
ه چ هغوئ په زړۀ ک د شر او فساد منصوب جوړوى، او د هغوئ خبرې

تل مصيبت جوړوى.

شلم نصيحت

 يو کور په حمت سره جوړيى، او د پوه په وجه هغه قائم پات کيى.
 د علم په واسط سره د هغۀ کو د نايابه او قيمت خزانو سره ائسته

.کولے ش
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يويشتم نصيحت

 يو هويار انسان لوئ طاقت لرى، او د عالم قوت ورځ په ورځ نور هم

 د جن کولو دپاره د ۀ هدايت ضرورت وى، او د و مشوره زياتيى. 
ورکوونو سره کامياب يقين وى.

دوويشتم نصيحت

 کم عقل هويارتيا نۀ ش حاصلولے، ه په جره ک د هغۀ خولۀ بنده

وى.

درويشتم نصيحت

  .جوړوى، نو هغه به په دوکه مار مشهور ش بدې منصوب وک چ 

د کم عقلو منصوب د ناه نه ډک وى، او خلق د مسخره کوون نه نفرت
کوى.

ليريشتم نصيحت

.نو تۀ بيا ډېر کمزورے انسان ي ، کۀ تۀ په سخت وخت همت بائيل

پينويشتم نصيحت

 د هغه کس په بچ کولو ک سست مۀ کوه وک چ مرګ ته روان کے

 کۀ تاسو چرې واي، ”مون ته خو شوے وى، او هغه حاللولو ته مۀ پرېده. 
د دې په حقله ۀ علم نشته دے،“ نو هغه وک چ د زړونو په سوچونو خبر

دے نو دا به معلوم نۀ کى ۀ؟ هغه وک چ ستا د ژوندون خيال سات په دې
نۀ پوهيى ۀ؟ هغه به هر هغه چا ته د خپل عمل په مطابق بدله ورنۀ کى ۀ؟
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شپويشتم نصيحت

 زما زويه، شهد خوره، ه چ دا ۀ يز دے، د بين د شهدو خوند خوږ

 نو په دې يقين وکه چ حمت هم دغه شان ستا د ان دپاره خوږ وى. 
دے، کۀ چرې تۀ ي بياموم نو دا ستا د راتلون ژوند دپاره اُميد دے، او دا

.له ستا نه اخوا نۀ شاُميد به هي

اوويشتم نصيحت

 د بدکارانو غوندې مۀ جوړېه وک چ د صادقانو د کور خالف په انتظار

 کۀ ۀ هم چ صادق ک ناست وى، او د هغوئ په کورونو حمله مۀ کوه. 
انسان اووۀ له راپرېو هغه دوباره راپا، خو د بدکاره دپاره يو افت بس

دے.

اتۀويشتم نصيحت

 هرکله چ ستا دشمن راپرېو نو په هغۀ باندې خوشحال مۀ کوه، او کله

 نو مال چ هغه تيندک وخورى نو په هغۀ باندې خپل زړۀ مۀ خوشحالوه. 
خُدائ به ستا دا خوشحال وورى او هغه به ستا نه نارضا ش او د هغۀ نه به

خپل غضب اخوا کى.

يو کم دېرشم نصيحت

  د بدکارانو په وجه مۀ پرېشانه کېه، او مۀ د هغوئ سره حسد کوه، 

ه چ د بدعمله سره د آئنده اُميد نشته، او د هغوئ ډيوه په مه کېدو ده.
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دېرشم نصيحت

 زما زويه، د مال خُدائ او د بادشاه نه يرېه، او د باغيانو سره ملرتيا مۀ

 ه چ دا دواړه به نااپه تباه ورنازله کى نو وک د دې اندازه کوه، 
لولے ش چ ۀ قسمه تباه به په دوئ راولېى؟

د حمت نورې خبرې

 هوياران هم داس وائ، د عدالت کولو په وخت ک د چا طرفدارى په

 هر هغه وک چ يو ناه ار ته ووائ چ، ”تۀ بناه ي “،ول کار نۀ ده. 
 خو هغه وک قوم به په دۀ باندې لعنت ووائ او قومونه به ي رسوا کى. 
 وک چ هر وخت  .نو ډېر برکتونه به په هغوئ نازل ش ،مجرم ر چ

 خپل بهرن کارونه اول ختم رتينے جواب درکوى هغه اصل دوست دے. 
 که او خپله د کروندې زمه تياره که، د دې نه وروستو خپل کور جوړوه. 
د ثبوت نه بغېر دې د خپل اونى خالف واه مۀ ورکوه، او د هغۀ په حقله د
 داس مۀ وايه، ”هغۀ چ ما سره ۀ کى دى نو زۀ دروغو خبرې مۀ کوه. 

 زۀ د يو به هم هغه شان ورسره وکم، او زۀ به ترې نه خپل بدل واخلم.“ 
 په هر ناراسته سى په پ تير شوم او د کم عقل د انورو باغ م وکتلو، 

ائ ک ازغ راختل ۇو، او زمه وله په ډيله باندې ډکه وه، او د کاو
م ۀ وليدل نو په خپل زړۀ ک  ما چ دېوالونه ي راغورزېدل ۇو. 

 کۀ ورباندې سوچ وکو، او چ ۀ م وليدل د هغ نه م سبق زده کو. 
يو سے وائ چ، ”ل به اودۀ شم، لې به ستر پ کم، ل به خپل السونه
 خو بيا غريب به له د يو ډاکو په شان په هغۀ راغون کم چ دمه شم،“ 

باندې وروپ کى، او نيست به له د وسله بند انسان په شان هغه راېر کى.
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د حضرت سليمان نور متلونه

 دا د سليمان نور متلونه دى، کوم چ د حزقياه کاتبانو د يهوداه  ۲۵
 دا د خُدائ پاک شان دے چ يوه معامله په راز بادشاه راجمع کى دى. 

 ک سات، خو د يوې مسئل اره کول د بادشاه عزت رندوى. 
ومره چ آسمانونه اوچت او زمه ژوره ده، هم دغه شان د بادشاهانو زړونه

 د سپينو زرو نه مالوټ لرې که ترو زرر ترې نه يو ائسته نامعلوم دى. 
 نو دغه شان د بادشاه د حضور نه بدکاران لرې که، نو لوے جوړ کى. 
 د بادشاه په حضور ک د د هغۀ حومت به د صداقت په وجه قائم وى. 

 دا خپل ان لوئ مۀ کوه، او مۀ د لويو خلقو په ائ ک وړاندې کېنه. 
به ۀ وى چ هغه تا راوغواړى چ، ”دلته راشه،“ او نۀ دا چ هغه تا د مشرانو
و ليدلتا په خپلو ستر ۀ چ .ېنوىته دې ک ى اوعزته کپه وړاندې ب

 نو هغه په عدالت ک په تېزۍ سره مۀ وړاندې کوه، نو تۀ به په آخر وى 
 کۀ ک ۀ کوې کۀ چرې ستا اونى تا مالمته کى او بيا دې وشرموى؟ 

تۀ خپل اونى سره په يوه مقدمه ک بحث کوې، نو په هغه وخت ک د بل
 او کۀ چرې هغه دا واورى او تا وشرموى، نو انسان راز ورته مۀ رندوه. 
 په ائ خبره داس وى له بيا به تۀ خپله دا بدنام هيله ختمه نۀ کې. 

 د يو هويار سى چ د سپينو زرو په لو ک د سرو زرو مه وى. 
تنبيه د هغه غوږ دپاره وک اورېدلے ش له د سرو زرو وال او يا د سوچه

ه د لو په موسم کے ل يو باورى پېغام وړون سرو زرو کال په شان ده. 
د واورې د يخوال په شان دے د هغه چا دپاره وک چ هغه استوى، او هغه د
 له د هغه وري او هوا په شان چ باران نۀ وروى، خپل مال زړۀ يخوى. 
 د صبر هغه وک دے چ د تُحفو ورکولو وعده کوى او بيا ي نۀ ورکوى. 
 کۀ چرې تا ته په وجه مشر هم قائليى، او يوه نرمه خبره هُوک هم ماتوى. 

شهد مالو ش نو ضرورت نه زيات مۀ خوره، په زيات خوړلو به دا قے کې.
چ نو کېدے ش ه، کۀ چرې تۀ ډېر وريانو کور ته کم وراون  د خپلو
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واه ى خالف د دروغواون د خپل وک چ  ستا نه نفرت شروع کى. 
 له ورکوى هغوئ له د لَوړ، يا تُورې يا د تېرۀ غش غوندې خطرناک وى. 

په خراب غاښ خوړل يا په وډه په تلل کول داس دى له په سخت وخت
وک د خوشحال  يو خفه کس ته چ ک چ په ناباوره کس توکل کوى. 

سندرې وائ، نو هغه به داس وى له چ د يو کس نه په يخ موسم ک ادر
 کۀ ستا دشمنان اوږى وى، نو اخوا کى، او يا سرکه د هغۀ په زخم واړوى. 
 هغوئ له خوراک ورکه، کۀ چرې هغوئ تى وى، نو هغوئ له اوبۀ ورکه. 

نو په داس کولو سره تۀ د هغۀ په سر باندې به بل سارۀ واړوې، او مال خُدائ
 له نه چ د شمال هوا باران راول، نو دغه شان به تا له اجر درکى. 

 دا بهتره ده چ پش شا خبرې کول د خلقو مخ د غص نه ت سور کى. 
د کو دپاسه په يو وټ ک انله ژوند کوې نه چ په کور ک د ژبه ورې
 له يخ اوبۀ چ د ستى زړۀ دپاره  وى نو دغه  سره اوسېې. 

 کۀ يو صادق انسان د بدکاره په شان يو ۀ زېرے د لرې مل نه دے. 
 سازش ک راش نو هغه بيا د نده چين او يا خراب کوه په شان وى. 
دا ۀ نۀ دے چ زيات شهد وخوړلے ش، او يا د ان دپاره د حد نه زيات

 وک چ خپل نفس نۀ ش قابو کولے هغه د هغه ار په عزت وغواړې. 
شان بوسه دے چ دېوالونه ي غورزېدل وى.

 له نه چ په اوړى ک واوره يا د لو په موسم ک باران  ۲۶
 نامناسب وى، دغه شان د کم عقل انسان عزت کول هم دومره نامناسبه وى. 
له نه چ چچه اخوا ديخوا الو او يا چ طوطارکے چرې وه او په

 له  .ېنيرا کول د چا په سر نۀ ک دغه شان نامناسبه ،ېنائ نۀ ک
نه چ د آس دپاره چاب، د خر دپاره وا وى نو هم دغه شان د کم عقل د

 کم عقل ته د هغۀ د کم عقلتوب په مطابق جواب مۀ مال دپاره چوکه وى. 
 د کم عقل سوال ته کم عقل جواب  .تۀ به هم د هغۀ په شان ش ن ،ورکوه
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 د يو کم عقل په الس پېغام  . يار ونۀان هو هغه خپل ه چ ورکوه
استول داس دى له انسان چ په خپله ان نه پ پرې کى او يا زهر

 د کم عقل په خول متل داس وى له نه چ د يو وډ په  .و
 کم عقل ته عزت ورکول داس وى له وک چ ليندې پورې بکاره وى. 

 له نه چ د ازغو بو د يو کاے وتى او زار پرې نۀ ش کولے. 
 هغه شراب په الس ک وى دغه شان يو متل د کم عقل په خولۀ ک وى. 

وک چ کم عقل او يا لوفر ته کار ورکى هغه له د هغه غش ويشتون په
ياناول يو سپے خپل ه چن ه ل  .وک پرې ول هر شان وى چ

 تاسو داس دوباره  دغه شان کم عقل خپل کم عقلتوب بار بار کوى. 
سے ليدلے دے چ هغۀ ته خپل ان هويار ارى؟ خو د دۀ نه زيات اُميد

 ناراسته وائ چ، ”په الر ک زمرے دے، د يو کم عقل دپاره وى. 
 له نه چ دروازه په خپلو  “.ر و کخطرناک زمرے په کو

 ناراسته قبضو تاويى، دغه شان ناراسته په خپل ک ک اوړى راوړى. 
خپل واپس ي ته وراوږدوى، خو هغه دومره ناراسته وى چ خپل الس تال
 ناراسته خپل ان د اووۀ هويار سو نه هم زيات خول ته نۀ راوړى. 

 له وک چ يو هويار  وک چ په حمت سره جواب ورکوى. 
کوه ډب سپے د غوږونو نه راونيس د هغه چا په شان دے چ د بل چا په

يو ليونے د اور او وژون ه چن ه ل - بحث ک ان شامل کى. 
غش وروى، دا د هغه چا په شان دے چ وک خپل اونى له دوکه ورکى

 د پوک نه بغېر اور م کيى،  “.کول وق ما خو صرف” ،چ او بيا ووائ
 له نه چ سارۀ بليى او له نه او د غېبت نه بغېر جن ختميى. 
چ لر لمب کوى، نو دغه شان د جن د تودولو دپاره جن مار سے وى.
 د غېبت کوون خبرې له د خوندور خوراک په شان وى، دا بلل د سى

 نرم خبرې شرير زړۀ پوى له نه چ په خاورين دننه بدن ته کوزيى. 
 کينه ناک انسان په خوږو خبرو کولو خپل  .روغن وش باندې رن لو
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 کۀ ۀ هم چ د هغۀ نفرت پوى، خو په زړۀ ک ي کينه ساتل وى. 
ارند هغۀ زړۀ د رن ه چ ،خبرې خوږې وى خو په هغوئ يقين مۀ کوه

 کۀ د هغۀ بدنېت د هغۀ په چل ول ک په وى، خو حرام کاريو نه ډک وى. 
 کۀ يو انسان بل چا ته کنده کن  .اره ش بيا هم د هغۀ شرارت هر چا ته
نو هغه په خپله په ک ورغورزيى، او کۀ يو انسان په بل چا کاے رغوى هغه
 د بل چا په حقله دروغ وئيل د هغۀ کاے به په خپله په دۀ باندې راورغيى. 

.راول نه نفرت کول دى، او د خوشامندۍ خبرې تباه

 د سبا په حقله الف مۀ کوئ، ه چ چا ته هم پته نشته چ سبا به  ۲۷
 دا به ۀ وى چ نور خلق ستا صفت وکى، نه چ تۀ په خپله د ۀ کيى. 
خپل ان صفت کوې، او دا به ۀ وى چ نابلده خلق ستا ۀ ووائ نه چ تۀ

 کاے دروند وى ش درن وى، خو د يو کم عقل تنول د دې په خپله. 
 قهر خو ظالم دے او غضب انسان چخ کوى دواړو نه زيات درانۀ وى. 

 رنده رنه د پ مين نه ۀ خو د حسد په وړاندې وک ينېدے ش؟ 
 د دوست رنه د هغۀ د مين اظهار دے، خو د دشمن لول سراسر ده. 
 وک چ موړ وى هغه شهد هم د پو الندې کوى، خو د اوږى دوکه ده. 

 له نه چ يوه مرغ د خپل جال نه دپاره تريخ خوراک هم خوږ وى. 
ورکه شوې وى د هغه چا په شان وى له وک د خپل کور نه په صحرا شوى

 له نه چ عطر او خوشبو د انسان زړۀ خوشحالوى، هم دغه شان وى. 
 خپل دوستان او د خپل پالر دوستان مۀ  مشورې دوستان خوشحالوى. 
هېروه، د خپل ورور کور ته مۀ ه کله چ په تا ۀ مصيبت راش. ستا نزدې

 زما زويه، هويار اوسه او زما زړۀ اونى د لرې ورور نه ۀ دے. 
خوشحاله که، نو بيا به زۀ هر هغه چا ته جواب ورکولے شم وک چ ما ته
 هوياران خطره د اول نه وين او د هغ نه ان بچ کوى، سپ ورى. 

 هر وک  .ېر شرا ليف کخو کم عقل پرې ورخالص وى او بيا په ت
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چ د پردى کس د قرض ذمه وارى اخل نو ضمانت ترې نه واخله، ضمانت
 کۀ چرې ترې نه واخله کۀ چرې دۀ دا کار د پردى کس دپاره کے وى. 

وک سحر د وخته په اوچت آواز سره په خپل اونى سالم واچوى، دا به هغه
 يوه جماره ه داس وى له چ په باران  .لو په شان وه د کنل

 د هغ بندول داس مشل وى له د هوا بندول  .اچت را د کو ک
 له نه چ اوسپنه اوسپنه تيره کوى، نو او يا تېل په مو ک نيول. 

خيال سات ر د ونوک د اين  کۀ دغه شان يو انسان بل انسان تېرۀ کوى. 
نو د هغ مېوه به هم وخورى، او هر هغه وک چ د خپل نې خيال سات نو

 له نه چ په اوبو ک مخ ارى، نو هم دغه شان  .هغه به عزتمند ش
 له نه چ په مرګ او تباه دنيا نۀ د يو انسان زړۀ يو انسان رندوى. 

 سپين او سرۀ زر په ميى، هم دغه شان د انسان ستر کله هم نۀ ميى. 
.فت کولو نه وروستو آزمائيلے شاو يو انسان د هغۀ د ص ،اور آزمائيلے ش

 کۀ تۀ کم عقل په لنرۍ ک د تخم په شان ووې، خو کم عقلتوب به د

 د خپلو رمو په حال ان پوهوه، او خپلو رمو ته زياته  .هغۀ نه الړ نۀ ش
 ه چ مال دولت هم د تل دپاره نۀ پات کيى او نۀ تاج او توجو ورکوه، 
 کله چ ياه ختمه ش او نوې ياه تخت د ولو نسلونو دپاره پات کيى. 
 نو بيا به ورى تا ته د کپو راشنه ش او ياه د غرونو نه راجمع کيى، 

 نو بيا به دپاره وړۍ درکى، او چېل به درته د پو د اخستو قيمت درکى. 
تا سره د چېلو دومره زيات پ وى چ په هغ به خپل خاندان او وين ساتلے

.ش

 بدکاران هي بهيه تت کۀ ۀ هم وک ورپس نۀ وى، خو  ۲۸
 هرکله چ يو مل باغ وى، نو د صادقان له د زمرو په شان ډاډه وى. 

.نظام برقرار سات ليار انسان د مډېر حاکمان وى، خو پوهه او هو لهغه م
په غريبانانو باندې ظلم کوى د هغه تېز باران په شان دے چ  کوم مشر چ
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 کوم خلق چ شريعت ماتوى نو په دې کار سره د والړ ول فصل تباه کوى. 
بدکارانو صفت کوى، خو هغه وک چ د شريعت تابعدارى کوى نو هغوئ د
 بدکاره انسانان په انصاف نۀ پوهيى، خو وک شريرانو مخالفت کوى. 

 غريب صادق چ د مال خُدائ لون کوى نو هغوئ پرې ممل پوهيى. 
 وک چ په شريعت عمل کوى نو انسان د دوکه مار مالدار نه ۀ وى. 

هغه يو هويار زوئ دے، خو وک چ د بد اخالقو دوست کوى د خپل پالر د
 وک چ خپل ان په زيات سود سره مالداره کى  .ر شرم باعث

خو آخر به د هغۀ مال دولت د هغه چا ش وک چ په غريبانانو مهربانه وى.
 خُدائ پاک د هغه چا د دعا نه نفرت کوى وک چ د شريعت نه مخ

کوى نو په خپل ل انسان بدکارۍ ته رهنمائ يو نې وک چ  اړوى. 
 يو  .الو شۀ ميراث م خو ايمانداره انسان ته به ،ېر شبه را ک

مالداره خپل ان هويار ، خو يو غريب عقلمند د هغۀ په اصل کردار
 کله چ صادقان کامياب ش، نو ول قوم غه خوشحال کوى، پوهيى. 

 هر هغه خو کله چ د بدکارانو حومت راش نو هر وک خپل ان پوى. 
وک چ په خپله ناه باندې پرده اچوى نو دے به کامياب نۀ ش، خو هر هغه

  .ى نو په هغۀ به رحم وشى او هغه بس کناه اعتراف وک د وک چ
وک چ ى، خوخُدائ نه يري هر وخت د مال وک چ بختور دے هغه

مبېدونه د غ ل  .ېر شبه را ى نو په مصيبت کخپل زړۀ سخت ک
زمرى او يا د اوږى مېلو په شان هغه بدکاره انسان دے وک چ په بوسه

 ناپوهه بادشاه به په خپلو خلقو ظلم کوى، خو خلقو باندې حومت کوى. 
وک چ د حرام مال دولت نه نفرت کوى نو هغه به د ډېر وخت دپاره ژوندے
 کۀ يو انسان خپل السونه د بل چا په وينو سرۀ کى وى نو هغه به تر وى. 

 د چا کردار چ مره پورې مفرور وى، نو هي وک دې د دۀ مدد نۀ کوى. 
بداغه وى نو هغه به بچ ش، خو د چا الرې چ غلط وى نو ناهانه به تباه
 وک چ د خپل زم زميدارى کوى هغوئ سره به ډېر خوراک  .ش
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وى، د چا په سوچ ک چ هوائ خيالونه ر، نو سخته غريب به پرې
 يو ايماندار کس ته به ډېر زيات برکت ورکے ش، خو کۀ وک زر  .راش

 د چا طرفدارى کول ۀ کار  .الو شمالداره کېدل غواړى هغۀ ته به سزا م
 نۀ دے ه چ ين خلق به د يوې نوړۍ رو دپاره غلط کار وکى. 
او د دې نه ناخبره وى چ مالداره ش کنجوس انسان د دې ليواله وى چ

 وک چ د اصالح دپاره تنبيه کول کوى په آخر غربت د دۀ انتظار کوى. 
 ک به د هغه چا نه ورته زيات عزت مالو ش وک چ په ژبه ل کوى. 
وک چ د خپل پالر او مور نه غال کوى او دے وائ چ، ”دا غلط نۀ ده،“ نو
 اللچ انسان جن جې جوړوى، خو وک دے د يو قاتل نه کم نۀ دے. 

 وک چ په خپل  .خُدائ باندې توکل کوى هغه به آباد ش په مال چ
ان يقين کوى نو هغه کم عقل دے، خو وک چ په هويارتيا سره قدم

 وک چ غريبانانو له ورکه کوى نو د  .ش اوچتوى نو دے به بچ پات
هي ش محتاجه به نۀ ش، خو وک چ په دوئ باندې ستر پوى نو دوئ به
 هرکله چ حومت د بدکارانو الس ته ورش، نو  .رفتار ش په لعنت ک

.نو صادقان بيا آباد ش بدکاران هالک ش وى، کله چان پ خلق خپل

 وک چ د ډيرې رن باوجود بيا هم په خپل ضد قائم وى، نو هغه  ۲۹
 کله چ صادقان حومت به ناهانه تباه ش او هي عالج به ي نۀ وى. 

کوى، نو خلق خوشحال کوى، خو هر کله چ بدکاره حومت کوى، نو خلق
 کوم انسان چ د حمت سره مينه کوى نو هغه خپل پالر فرياد کوى. 

 په انصاف کولو خوشحالوى، خو د کنجرو دوست خپل مال حال الووى. 
لنو هغه م رشوت اخل وک چ قائموى، خو هغه لسره يو بادشاه خپل م
 وک چ د خپل اونى خوشامندى کوى، نو دے د هغۀ د پو تباه کوى. 

 بدکاره انسان د خپل ناه په دام ک راېريى، خو دپاره دام خوروى. 
، صادقان د غريبانانو د حق خيال سات  .سندرې وائ صادقان د خوشحال
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 مسخره کوون ارونه خو بدکاران دغه شان سوچ او فر نۀ کوى. 
 کۀ يو هويار د يو بوقوف راپاروى، خو هويار انسان غصه سوى. 

خالف د مقدم دپاره عدالت ته روان ش نو بوقوف به غصه ش او مسخرې
 د وينو تى انسانان د نې انسان نه به کوى نو بيا به نه صلح راش؟ 
 کم عقل د  .صادقان ووژن وى چ نفرت کوى او په دې کوشش ک

 کۀ  .سات ان په قابو ک يار خپلپوره اظهار کوى، خو هو غص خپل
  .ول آفسران به بدکاران ش مران دروغو ته توجو ورکوى، نو د هغۀيو ح

په دې ک غريب او ظالم دواړه يو شان دى، ه مال خُدائ دواړو ته
 کۀ چرې يو بادشاه د غريبانانو سره انصاف کوى، د ژوندون ورکے دے. 
 د تربيت چوکه حمت پېدا کوى، خو هغۀ بادشاه به د تل دپاره قائمه وى. 
.مور د شرمولو باعث ش نو هغه به د خپل آزاد آموخته ش کوم بچے چ چ

 کله چ د بدعمله حومت راش، نو ناهونه عام ش، خو صادقان به د

 د خپل زوئ ۀ تربيت وکه هغه به تا ته سون  .خلقو خاتمه ووين داس
 چرته چ الهام نۀ وى نو هغه خلق سرکشه ش، خو او خوشحال درکى. 

 صرف په خبرو نوکر نۀ بختور دى هغه وک چ په شريعت عمل کوى. 
 وک سميى، ار چ هغه پوهه وى خو بيا هم ستا خبرو ته پام نۀ کوى. 
 کۀ تۀ د چ په جلدۍ ک خبرې کوى نو هغه د کم عقل نه هم بدتر دے. 
ورکووال نه خپل نوکر نيازبين آموخته کې، نو په آخر ک به هغه ستا پالر

 غصه ناک انسان جنونه جوړوى، او تُند خويه نه ډېر ناهونه کيى.  .ش
 د انسان غرور په دۀ باندې زوال راول، خو د انسان عاجز خوى هغۀ ته

 د غلو ملرے په خپله د ان دشمن وى، هغه دا چ د قسم عزت ورکوى. 
 وک چ د انسان نه  .دروغ وائ خوړلو نه وروستو به هم په عدالت ک
يريى هغه به په دام ک ېر ش، خو چ وک په مال خُدائ توکل کوى
 ډېر د دې په کوشش ک وى چ حمران  .هغوئ به په امن و امان ش

ورسره ۀ وى، خو دا د مال خُدائ د طرف نه ده چ انسان ته انصاف
 نېان د بايمانانو نه نفرت کوى، او بدکاران د نېانو نه نفرت مالويى. 
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کوى.

د اجور نصيحتونه

 د ياقه د زوئ اجور پېغام چ د خُدائ کالم دے. دې سى پېغام  ۳۰
ولو انسانانو ک زۀ په ه چش ب ورکو ايتاېل ته او ايتاېل اوکال ته. 
 ما عقل او حمت نۀ دے بوقوفه يم، ما ک د انسان په شان عقل نشته. 
 آسمان ته وک تلے زده کے، او نۀ ما ته د مقدس ذات په حقله پته شته. 

او بيا راغلے دے؟ هوا چا په مو ک بنده کې ده؟ او سمندر چا په خپل
ادر ک راېر کے دے؟ او د دنيا حدونه چا مقرر کى دى؟ د هغۀ نوم ۀ
 د دے او د هغۀ د زوئ نوم ۀ دے؟ کۀ تا ته پته وى نو ما ته ي راوايه. 
خُدائ پاک هره خبره قابل اعتماد ده، هغه د هغوئ دپاره ډال دے وک چ په

 د هغۀ د کالم سره اضافه مۀ کوه ه چ هغه به دې  .پناه اخل هغۀ ک
 اے ماله خُدايه، زۀ د خپل مرګ نه ور او دروغژن به دې ثابت کى. 

 ما د دروغو او وړاندې ستا نه دوه خواستونه کوم زما خواستونه مۀ رد کوه، 
د چل ول نه وساته مۀ ما غريب که او مۀ م مالداره که، خو ما ته صرف

 هس نه چ زۀ مالداره شم او تا ونۀ پېژنم خپله د هرې ور رو راکه. 
او ووايم چ، ”مال خُدائ وک دے؟“ او کۀ يا زۀ غريب شم او غال وکم، او
 د يو نوکر غېبت د هغۀ نې ته مۀ داس د مال خُدائ د نوم بعزت وکم. 

کوه هس نه چ د هغۀ لعنت هغه په تا ووائ او دا به ستا دپاره تليف جوړ
 داس انسانان هم شته چ په خپلو پالرانو لعنت وائ او په خپلو کى. 

 خو هغوئ ته خپل ان صفا ارى نو تر اوسه پورې د  ،ميندو بدرد وائ
 خو د هغوئ ستر هر وخت د کبر هغوئ هغه ند ال صفا شوې نۀ ده، 

 د هغوئ غاونه د تُورو په شان نه ډک وى، او نورو ته په سپ نظر ورى. 
دى او د هغوئ ژامن د چو په شان دى ترو چ غريبانان پرې د زم نه تير

۵۳ / ۵۶
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 جوره دوه لوه لرى او هر کى، او د انسانانو نه ضرورتمند ختم کى. 
وخت وائ چ، ”راکوه، راکوه.“ په دنيا ک درې يزونه دى چ کله هم نۀ

 قبر، او د شنې رحم،  ،کله هم ”بس“ نۀ وائ يزونه دى چ لور ،ىيم
 هغه ستر چ د خپل پالر پورې وق کوى، او او اوچه زمه، او تېز اور. 
خپل مور ته سپ ورى، نو د صحرا په پوسانو به راويستلے ش، او الش به
 په دنيا ک درې يزونه دى چ هغه  .خوراک ش نج د صحرا د ي
زما دپاره د حېرانتيا دى، او لور يزونه داس دى چ په هغوئ زۀ پوهه نۀ
 په هوا ک د باز الوتل، او په  باندې د مار تلل، او په سمندر شوم، 

 دا د زناکارې ک د کشت اوړېدل، او د سى مينه د  سره پېدا کېدل. 
او وائ ره شاو سراسر من ى او بيا والمبکله زنا وک طريقه ده چ 

 زمه د درېو يزونو په وجه لزيى، چ، ”ما خو ۀ غلط نۀ ده کې.“ 
 هغه غالم چ بادشاه ش، هغه کم  .يزونه برداشت کولے نۀ ش لور او
 ترخه ه چ وادۀ ش، او کومه وينه چ د  ،ه موړ شې په عقل چ

 لور يزونه دى چ په زمه واړۀ دى، خو دوئ  .بن جوړه ش بب خپل
رم ى خو کمزورے مخلوق دے، خو بيا هم په مې ډېر زيات هويار دى. 
 نل سوه خو کمزورے مخلوق دے ک خپل ان له خوراک راولوى، 
 د ملخانو بادشاه نۀ وى، خو په انو او نونو ک انله کور جوړوى، 
 چرم په الس ک هم رانيولے کېدے خو د لر په شان روان وى. 

 داس درې بل لور  .ر خو دا د بادشاهانو په محلونو ک ،ش
 زمرے، چ په ناورو ک د  ،يعن په ناز ناز قدم اخل يزونه دى چ

 هغه چرګ چ ان ببر ولو نه زيات ته دے او د يو يز نه هم نۀ يريى، 
 کۀ تا کم عقلتوب کى، نر چېلے، او بادشاه چ خپل فوجيان ورسره وى. 

وکو او خپل ان دې لوئ کو، او يا دې خراب منصوب جوړې کې نو په
 دغه شان کۀ شُمل وشارب نو د شُملو نه کچ خپل خول دې الس کېده. 
جوړيى، له نه چ پوزه زور کى او وينه ترې نه راو، غصه شاربل هم
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النجه جوړوى.

د بادشاه دپاره نصيحت

 دا هغه پېغام دے چ لمواېل بادشاه ته خپل مور تعليم ورکے وو.  ۳۱
  اے زما زويه، اے زما د تن نه په نذرانو او منتو پېدا شوى زويه، 

خپل د وان طاقت دې په و مۀ ختموه او خپل مال په هغوئ مۀ خرچ کوه،
 اے لمواېله، د بادشاه دپاره دا ۀ کار نۀ و بادشاهان تباه کى دى. 

 هس نه چ دوئ دے، چ شراب وى، او حمرانان دې شرابخوارۀ نۀ وى. 
شراب و شريعت ترې نه هېر ش او ول مظلومان د خپل حق نه محرومه
 شراب هغوئ ته ورکه وک چ تباه کيى، او مے د هغوئ دپاره کى. 

 دوئ پرېده چ ان نشه کى او چ خپله وى وک چ په غم آخته وى. 
 د هغوئ په ائ خبرې  .خپل غم ورنه هېر ش ى چپرې هېره ک غريب

کوه وک چ د خپل ان دپاره خبره نۀ ش کولے. او د هغه ولو خلقو د حق
 خبره کوه او په انصاف سره عدالت کوه، د دپاره وک چ مسينان وى. 

غريب او حاجتمند د حق حفاظت وکه.

يوه عزتمنده ه

 يوه پاکه او عزتمنده ه وک پېدا کولے ش؟ هغه د لعلونو نه زياته

 د خاوند په هغ باندې پوره باور وى، او هغه به دے د ۀ قيمت وى. 
 په خپل ول عمر ک به دا هغۀ ته فائده ورکوى او محتاجه نۀ کى. 
 هغه سن او وړۍ پېدا کوى او د هغ نه په خپلو نقصان به نۀ ورکوى. 

 هغه د سودارو د سمندرى جهاز السونو په خوشحال سره کپې جوړوى. 
 هغه سحر وخت په شان وى، وک چ خپل خوراک د لرې نه راوړى. 

راپا ال چ تيارۀ وى او د خپل خاندان دپاره خوراک تياروى او خپلو وينو
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 د زيات سوچ کولو نه وروستو هغه چرته زمه خووى او  .ائته کار ور
 په بيعه ي اخل او د خپل  او محنت په پېسو پ د انور باغ لوى. 

هغه خپل کار په ډېر محنت او د زړۀ نه کوى، او د هغ م د خپل کار پوره
 هغه په دې پوهيى چ روزار ي ه کوى، نو کولو دپاره مضبوط وى. 
 هغه په خپلو السونو سره رخه کوى او په شپه ک تر ناوخته کار کوى. 

 هغه خپل السونه د غريبانانو مدد دپاره  .وتو سره نيس دوک په خپلو
 کله چ واوره وريى نو د غزوى او حاجتمندو ته خپل السونه ورسوى. 
جام رم دوئ ته هغ ه چ ،ر نۀ وىۀ ف سره د خپل خاندان هغ

 هغه د خپل ک دپاره ادر او د خپل ان دپاره نازک او تيارې کى وى. 
 د هغ خاوند ته په جره ک عزت مالويى، کله رنارن کپې تياروى. 
 هغه د کتان جام جوړوى او چ هم دے د ار د مشرانو سره ناست وى. 
 هغه د طاقت او خروى، او تاجرانو ته ي د پ په شل ک هم ورکوى. 
وقار په لباس ملبوسه ده او د راتلونو ورو په حقله هغه خاندى او بفره وى.

  هغه په حمت سره خبرې کوى، او هغه په مهربان سره ودنه کوى. 

هغه د خپل کور په حاالتو او سامان باندې خيال سات او د ناراست رو نۀ
 د هغ بچ چ راپا نو دې ته برکت ورکوى او خاوند ي هم خورى. 

 ”ډيرې  دى چ د عزت او درانۀ کارونه کوى، خو تۀ د صفت کوى، 
 نازونه اداان دوکه ده او حسن فان دے، خو کومه  “.ۀ ي ولو نه دې

 کوم کارونه چ ه چ د مال خُدائ نه يريى نو هغه د صفت قابله ده. 
هغ کى دى هغ ته ي اجر ورکئ، او د خلقو په مين ک د هغ د محنت

ستائينه وکئ.
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