
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

          

   ۶۲/۰۳/۲۰۲۰                عبد الغفور لېوال
 
 

 

 

 ... کلن و ېدر هغه 
 

 
 
 ؟یولېږز یېومذهب  نیاو په کوم د یولېږز رتهېمور چ ېچ د، ېپوه نه
 

 باور لري؟ یدادا او مامي په کوم خدا ېچ د، ېخو نه پوه ،ېدېسیا ږېورته خو ېرڅېمور و پالر  د
 .هېړکله ژ رډېکله سره، کله شنه، خو  ،ېو ګۍلون ېنګیرن یېپالر  د
 

 پر پوزه و. لګچار یکلښ یېهم درلوده او د مور  رهږی یې پالر
 

شوي ول.  کليښ ندارویپه ه یې والونهیوه، د نهګیرن له، ګڼدرمسال  وادوالوېد ده ه ېچ وردواره، ګ
پالر  هږدلته د ده خوا ېچ ده، ېخو نه پوه دله، ښېخو یې کالښاو  ېانګالځکلن و، د درمسال  ېدر ید

 )عبادت( کوي؟ تنهښومور د چا پر
 

 کلن و... ېدر هغه

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2541008019344232&set=a.848504078594643&type=3&eid=ARCVIhmuRyGXEse5T2yT8PAXYRCcC1FHomeZzfmx1scC34LWdMrz-mcMssnAmutuvAEp7BUis-z_uVBX
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Liwal_gh_dry_kalan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Liwal_gh_dry_kalan.pdf


  

 

 2تر  2 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئ له موږ سره اړیکه   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

وه، مور نارنجي  ګړۍپ هېړول، د پالر ژ هږو، پالر و مور هم خوا یکلښدرمسال د تل په شان  نن
 ...دهیلځ یې لګچار ،ېو ېاغوست ېجام

 

 ...ېشو ېزډ اپهڅنا
 

 ...ېشو ېسر ېتک یې ېجام دل،ځېو مور راوغور پالر
 

د  زوډد  ېچ ه، ړک هډهم وه، ده ورمن یې رهږیوه، د ده د پالر په شان  یې ګۍلون نهیو، سپ ړیس وی
 یې وپکټکلن و او  ېدر ید ه، ړک خهیورته س ۍلېشپ وپکټوژغوري، خو هغه د  یې ېریله و ږغ

 .ژاندېنه پ
 

 واالګۍلون  ېنیلري. سپ  نید  لېاو د ده پالر ب  لېواال ب  ګۍلون  ېنیسپ  ېچ  د،ېکلن و او نه پوه  ېدر  ید
 ...شتیهم پر سر وو یلپاره د نید خپل د

 

 دي؟ ګۍسل ۍروست یېد کوم معبود په نامه  ېچ د، ېال نه پوه وت، یراپر ېک نویپه خپلو و ېچ ، ید
 

 ورسره وشول؟ ېداس ېول ېچ دهېکلن و او نه پوه ېدر ید
 

 ؟ید یولېږمور و پالر په کوم مذهب ز ېچ د، ېال نه پوه ید
 

 کلن و... ېدر ید
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