
 
 

 

 1تر 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
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
۳۱/۷۰/۲۰۲۲                          رحیمي  الرحمن حبیب

  
 

 اختریزې شیبې 
 
 

غر اولمر سره ورغلل،مسافر وروستي دمه خای ته ورسیدل ،دوستانو ته ډالۍ ګلورینې شوې ،شفق  
خپله رنګونه نکریزو ته ورکړه ،اسمان ستوري هم لکه بللي میلمانه له هرې خوا میلمستون ته رامات  
شول،تیارې ورته دښه راغالست غالۍ وغوړولې ،د سپین مړوند دپاسه زیړې نیمې کړې دوړانګو  
ځل بل  سیموال راوپارول ،د هیلوالسونه یې ورسره لپه کړل ، دغرونو څوکې په لمبولکه بلې شمعې  
روښانه شوې ،دکلیو  په لربر کې ګڼې ګوڼې درانه واړه غږونه له ځان سره لرل دا ځل یې خوښۍ  
زیری راوړی وو چې دولس په اصطالح ډانګ پیلې  دمسجد له لوډ سپیکر څخه په خبرتیا سباورځ  
داختر ورځ ونومول شوه ،نور نو انتظار هم پای ته رسیدلی وو،دمسجدونو له کنجونو داعتکاف پردې  
ورټولې شوې ،تراویح د ماسختن لمانځه ته ورپاتې شوې چې له ادا کیدو وروسته دهیلو اوغوښتنو  

 تسلسل لمنې په غوړیدوشوې دې دعا ته پورته شوي السونو یو بیت داسې رایاد کړ:  
 

 هرچا ویښیده وو  نیمې شپې په زړه کې د  د 
 ه ــر غوښت له ربـبـچا یې جانان چا یې دل

 
خودا وخت دکلي دپاسه د پرونیو امیل داسمان غیږې ته ور پریوت ،د نوي سپیده داغ نوي ورځې  
پریوتونکو   زړه  په  اذان  د  ،چې  وکوچولې  څخه  دسیمې  الوتو  را  په  نسیم  سحرني  تیارې  زړې 

ماته کړه ،شورماشورهرڅه هیلمن ساتل ،نور نو ستړیا اوهڅو اختر ته ښکال    غږنودپړشمي خاموشي 
وربښلې وه ،چې وخت اوناوخت به ورته تابیا نیول کیده ،دښکال لوره په هرڅه کې ښکاریده ،اړ  
السونه راټول شول ،کلیوال جومت ته لکه دبوډۍ دټال جوړښت په رنګینو ګاللیوجامو کې رایوځای  

ه خوږې نغمې  له هرې خولې خورې وې ،چې په اوریدو یې چاپیلایر هم  شول ،خوږې خبرې لک
خوښي کوله ،پخپل زړه کې یې دمینې اوپخالینې زړي را ټوکیدل ،شته برخوال دتسبیحو په دوریښمین  
تارکې دپیلو ملغلرو په څیر غاړه غړی شول یوبل ته یې دمبارکۍ نارې وکړې اوعبادتونود قبلیدو  

وړاندې کړه نور نو پرانستې دروازې  دورتک،هر ورین تندي د موسکا او  دعا یې په ژبه ورته  
 غوړیدلې کندورې دخوړو هیله درلوده.  
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