
 
 

 

 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

          

   ۸۲/۰۹/۲۰۱۹                         رسید عبیدهللا ناد
 

  

 

 هیوه انتباهی او تعلیمی پارچ
 

 
او پښتو ادب په اوړو کې اغږلي شوي یوه انتباهی  يدرد فیسبوک د یارانو څخه په اخیستنۍ سره د 

 :هاو تعلیمی پارچ
  

 آ باز آ باز آ هر آنـــــچه هســتی باز
 آ ګر کافر و ګبرو، بت پرسـتی باز 

 
 ت این درګه ما درګـه ، نومیدی نیس

 آ صد بار اګر توبه شـــکستی ، باز 
  رابوسعید ابوالخی

 
چې راشه   چې غیبي غږ راباندی وشو،  ،وا، په اوږو دروند والی کد ګناهنو پیټي او درانه بارونو مې

  .ور وټکوه چې ور دې پرمخ خالص کړمچې زما دروازې ته نژدې شې ،هومره زما    ، دومره راشه
 

ډیر مزل مې وکړ! یو شیبه روحی تلقین راته حاصل شو ،چې همدا ځای به وي ، خو هیڅ دروازه 
مې و نه لیده ،چې هر څومره مې د لټون سترګي پرانیستي هغه دروازه ښکاره نشوه ، نو د ستړي 

وټکوم ،دلته خو هیڅ دروازه نه وینم  او ستومانه زړه نه مې غږ وکړ ، چې یاربه ! کومه دروازه
،غږ وشو او وي وییل :ما همداسي ووییل : چې ته راشې ،که نه ما هیڅ وخت د خپل رحمت دروازې 
،ستا پرمخ نه دي تړلي ،هماغه وو ، چې د ډیر حیرته د ګناهونو درانه بارونه مې د اوږو څخه پر 

د سجدی په حالت پریوتم .چې یاربه ستا   مځکه و غورځیدی ،او مخامخ تندی مې پرمځکه راغی ،او
د رحمت د دریاب، څومره خالصه غیږه ده ، چې هر نا امید چې هیڅ الره نه لری هم همدې خوا 

  . راځي
 

 ا ، دریای رحمت ریارب موجه ،چه آغوش است
 د و می آی ــ، سوی تکه هر کس ره ندارد هیچ سو

  لبید
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