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 ۹۰/۰۶/۲۰۱۹          یپسرل مصطفی
                

  

 ؟یو داسې ولي موږ
 

  
 زما هم هغه او شوم خوشاله ډېر یې لیدو په ولید، کلو پنځلسو له بعد ملګری پخوانی ډېر یو مي نن
 . هراسر به ځې چې شو کلک ډېر نو ؤ کور یې نږدې شو، خوشاله ډېر لیدو په
 

 وخت بل نو وه رضا ج هللا د که نو ولید مې ځای ستا او ده میاشت روژې د چې وویل ډېر ورته ما
 .مبوتل یې سره ځان او شو زورور خو وکړو به بانډار او کینو به
 

 ؤ، کړی برابر یې ژوند ښه او درلود یې کور ښه ماشاءهللا شوم، خوشاله ډېر یې لیدو په ژوند د
 دوو د ده د مې ورسره او وخندل مو ډېر کړل، یاد سره مو یادونه زاړه وم ناست ورسره کې هوجره
 تر نیولې را وروڼو له کړل شروع یې رد بد او غیبت چې وه پوښتنه دا بس وکړه پوښتنه وروڼو
 کې نو کارته سره وروڼو دوو د مې پالر لرم، نه کار سره هغو له ویل ویې او پرېنښود، یې یو پالره

 کړم پښیمانه پوښتنه په یې زه ، ویل ویې ورتله خوله په چې څه او کړې صهخال ورسره ما اوسي،
 پېدا وخت مې څنګه چې کړم لېرې موضوع دغې له سړی او کړم پېدا الره یوه چې غوښتل مې اوس

 د چې وه دغلته بس کنه، لرې بچي او کنه کړی دې واده وروره چې وکړه مې پوښتنه ترې نو کړ
 او زامن دوه شکر کړی مې واده هو چې ویل ویې او شو مسکی او رکېو څېرې له یې کرښې قهر
 راکړې ښځه بي بي داسې ج خدای چې وکړه شروع توصیف په خسرګنۍ د یې دلته او لرم لور یوه
 ما دي، نیک او تکړه ډېر او کوي کار کې وزارتونو پالني او پالني په مي اوښیان ووایم، څه چې
 .ړک شروع توصیف خسر د ده نو جوړاوه ته پوښتنې بلې ځان چې

 

 مو مجلس چې دا لنډه خو وکړ توصیف خسرګنی د یې ساعته دوه یا نیم یو خوږوم مو به سر څه
 ؟یو افراطیان څومره چې کاوه فکر سره ځان مې کې الره نو الړم ترې او شو خالص

 

 خپل چې کووور قدر دومره یا او ګورو نه ورته سترګه په انسان د چې ګڼو سپکه دومره ښځه یا
 .يښکار سپکه راته کورنۍ مکمله او ورور پالر، مور،

 

 ؟يو داسې ولي موږ
 
 تدرنښ
 

 یپسرل مصطفی
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