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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۳۰/۲۱/۲۰۲۱                 خوږلن هللا حفیظ

  

 ونړید  ی څل هسک یـــو معرفت او پــوهې د
 

 ( کی  رــوی  هــپ  رــارګـګـن  یـلـبښ دایــخ  د)
 

 بیدل  وداعم رنج کشی ضروراست چه

 ایی مـی توهم که مقامی  به من میروم

 
  افغان،   خواخوږی  افغانانویو  او   پرافغانستان  خبرشوم،چې  الری   له  پورتال  درانه   جرمن  دافغان  سره   خواشینۍ  ډیرې  په

 ټوله  کورنۍ،دوستانو،اوپه  خپلې   نګارګرله  اسحاق  ښاغلي  غړي   سـاری  اوبې  یومخکښ  ټولنې  فـرهنګي  د  اودافغانستان
  سره   ځان  له   ارمان   سایي،خوشحالۍ،اونیکمرغۍهو  د   یې  بښلي   خدای   چې   )  ســره   خلکو  ټــولــو   له  دافغانستان  کې

  .ونیوله الریې ،اوداخرت وکړه پاماني خدای دپاره تل د ( یووړ ګـــورته
 

 ( راجعون  وانآالیه  )اناهلل
 

 چې  شته  شوه،خوهیله  رامنځته  تشه  معنوي  ستره  یوه  هم  څه  که  نړیدوسره  په  څلي  هسک  دغه  د  اوپوهې  معرفت  د
 .کړي ډکه توګه بشپړه یا نسبي په تشه  دغه زیاراومحنتسره پـــه  هللا انشا به شاګردان او الروي دالرې داستاد

 

  تعصب   د  یې  ځانونه  چې  ي   انـد  روڼ  کاذب  ډله  هغه  کیږو،یوه  مخامخ  سره  ډلو   دوه  له   کې  اندو  روڼ  په  مونږدهیواد
  زنداني   کې  فس  ژبني،سمتي،قومي،مذهبي.....تنګ  پـه   یې  مارغه   قضاوت  وراچولي،اودخپل  ته  اوبوینوڅاګانو  ُخسا

 او   ،منطق  دپــوهې   زمانې  نـنۍ  د  محصوالت  او  تراوشات  زهرجن   اوذهني   کسانوفـــکري  داسې  د  البته  کړی،چې
  تیرې   مودې  له   یوې  د  یې   خاوندان  عقل  دسلیم  نلري،بلکه  پیریدونکی  هیڅ  داچې  یواځې  نه  کې  مارِکټ  پــه   استدالل

 .وراچوي ته صندوق موادو فاضله د څیر په تاعم  ( اِکسپایر ) شوی
 

  او   پالنې  نظرۍ،قوم  تنګ  دتعصب،  یې   خونې  اوزړه  فکر،دماغ،خیال  دخپـــل   دي،چې  اندي   روڼ   هغه  بیا  ډله   اوبله
 اوبآالخره  منطق  وجدان،قوي  عقیدې،پاک  سپیڅلې  د   کې  مـــورد  هــر   په   کړي،او  پاکې  نه   کثافاتو  ناوړه  له  پرستۍ  سمت

 .کوي څرګندونې او قضاوتونه رڼاکې په احساس نسانيا رښتیني د
 

  مارغه   اواستدالل  قضاوت  د   وو،چې  څخه  څیرو  ځلــــالنــده  له   اندو  روڼ  ډلې  دوهمې  نګارګرد  استاد  مرغه  نیکه  له
  ځل   ورایه  له  اصل  دغه  لیکنوکې  په  ده  د  چې  کاوه.  یې  الــــوت  شوی،اوٙازاد  راښکیل  و  نه  کې  قفسو  ډول  هیڅ  په  یې

 .لري صفا خوند،اواسالمي رنګ،افغاني انساني لیکنه هــره استاد وهـي.د
 

 است،ېعنی   انتقالی  پروسه  یــک  مرګ  )پدیده  وایي:  چې   کوم  رانقلوم  خبره  خولې  د  نیشاپوري  عطار  د  کې  پای  اوپه
  لورخپل  په ګلشن د عقبا  د څخه ګلخن له دنیا د االخره با نګارګرهـــــــم  استاد او (. عقبا ګلشن دنیا،به ګلخن از انتقال
 .کړ پیل سفر نوی

 

 .خــــیر پــــه ســـفردې ! اســـتاده ګـــــرانه

  بلې   دپاره  تل   د  ډیوې دخاطرو رپانده،اوستــــــا  جنډې  یادونو  د   ستا  به  زیارتوکې  والودزړونوپه  دمخلیصینواومینه  ستا
 .وي

  

 خوږلن هللا حفیظ

 کانادا
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