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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
  
 

 ۰۵/۰۶/۲۰۱۷         یستانکز نيیام رمحمدیش
 

 نه اشتیم ريګسودا د روژه
 ده اشتیرسولو م ریثوابونو او خ د ېبلک

 

مسلمانان مکلف  ولټاو  ېپرمسلمانانو فرض شو اشتیم وی ېروژه په کال ک ېده، داچ اشتیاو برکت م ریخ د روژه
 ریچلند، خ هښ کي،یخلکو سره ن ې؛ بلکلوڅښنه  او لوړپه نه خو یوازې اشتیفرضي م یتعال یخدا دغه د ېدي، چ

 ېدي، چ هڅهغه  دلیاو په انصاف چل لورکو راتونهینه کول، خ بتیژغورل، غ انځ خهڅاو بغض  ېنیرسول، له ک
 .ترسره شي دیبا ېک اشتیم ادهیپه 

 

خپل  د ېهم د وخت په استفاد والټیاو ه يیږترسره ک ېک ېاشتیم ېپه روژ ريګسودا ريډی ېک وادیپه ه ېداچ ېول
  .وي هړلو دوه برابره یېنرخونو ب توکو د ريګسودا

 او مسکنانو سره وزلویشي، ب لړالسونه ورک ریخ خلکو ته د ېک ېپه روژ ېنه دي، چ ېفکر ک ېپه د یدو نو
 ۍرګسودا د لپاره روژه ګټې ېخپل د والټیشي، خو ه ستلیکار واخ له انصاف ېک تښرانګپه  ویب د او مرسته وشي

دغو ناروا  روګوالوسوداټیه انصافه ېب د خوله وهیسره په  ولټ دینشته او با ېدا په اسالم ک ېفکر کوي، چ اشتیم
خلکو  ېله مخ د انصاف والټیه ولټاو  يړوک ګیدیورته رس اداره وندهړدولتي ا وڅتر و،ړدولت ته منعکس ک ېنړک

  .وپلوري ېتوک الوڅخپل د خر ېباند
 

 کهځونه سپموي،  ېمرست ېسره خپل کسانو وزلویله ب ېک اشتیم مبارکه ېد په ېچ یته پکار د يګړهر و نو اوس
او  يځلپاره سهارله کوره و داکولویپ د ډۍوډ ړۍم ېوی د ېشته، چ ۍکورن ېوزلیب ېرډی ېک وادیپه ه ږزمو ېچ
   .يځکورته را امښما
 

لپاره  ۍکورن ېله امله د خپل ۍمجبور او د ېدلیهم اوج ته رس رميګ ېچ ېک ېاشتیم ېپه روژ وادوالیه ږزمو خو
 د کار د ېکسان هم شته، چ وزلهیب ېداس ريډی ېدغو ک په په موخه درانه کارونه کوي او داکولویپ د ېنفق هڅ وی د

 .يیږکورته راستن رتهیالس ب شت او ورته نه وي کار اهمیب ېول ي،ځکولو په تمه له کوره و
 

 او نانویمسک د ېاندازه مرست وی دیبا یدو او دولت يګړشتمن و ر،ګسودا زیئ مهیملي او س ېک اشتیپه م ېروژ د
 د به هڅنا هڅویاو  رزيګالمل و ویرضامند او وښیخو د یهللا تعال ېبه د دا کهځ ي،ړورک ېپه واک ک کسانو وزلویب
  .حل شي ېهم پر ېستونز ویوزلوکورنیب
 

  .لري ثوابونه یرډ برابره ونهګپه پرتله لس نورو وختونو د کيین وهیکي  اشتیم ېروژ په ېعالمان وایي، چ نيید
 

 ېدا نه چ ګټې او دغه ورسوي ګټې یاځخلکو ته د تاوان پر وادوال،یه ولټ ږزمو ېخبره ده، چ هښ ومرهڅ نو
که په توان مو  کول او خلکو سره ېخبر ښېک، خلکو ته سلو هښخلکو سره  ېبلک ي،یږک ولګل ېپر ېسیپ ږزمو

په وروري  او ستلیکار اخ خهڅعدل  له ېکپه توکو  الوڅد خر ل،ړالسته راو ونهړز یهغو د برابر نه وي، هڅ
  .اجرونه او ثوابونه لري رډیژوند کول  ېفضا ک

 

خلکو  ورسو، د رونهیخ یاځتاوان پر خلکو ته د سو،یصدقه ون له هړز د پوره اشتیم وهیبرکتونو  دغه د ېچ ئ،ځرا
 خپلو پوره ژمن ووسو، په اوامرو ته ولټ یتعال یاو عداوت نه الس واخلو، دخدا نویله ک و،ړآزار نه ک ونهړز

 ېک ثویاحاد او نبوي میقران کر هړا په ېاشتیم ېد د ېچ لیکوم فضا او له عدل او انصافه کار واخلو ېک ريګسودا
 .ثواب مو په برخه شو ي وي وڅتر و،ړاداء ک ېی هګعملي او په سمه تو انځپه  ولټهغه  راغلي،

 
 پای
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