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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

                              م٢٥/١١/٢٠٠٩                      عبدالرحمن فرقاني
 
 

  لوي اختر
  

ه اخترونههر دين آى په هرمذهب اوۍ آى په نږدو آى په اود تاريخ  ى تو ا په اسالم  خو ،   او شته دي، وپه 
 آه د فطر عيد ،ي ده تپكى نغي دي او يوه لويه معنى لپوري ت عبادت او اطاعت د اهللا تعالى په ړه اخترونهآى دوا

ورو  و نو  ي خه وروسته چى د روو ى داسي پكى په هم  شمبارآهچى د قدرژى د مياشتى له عبادت  تي ده را نغ
ندوچى د يوى مياشتى له عبادت كاري  ر چا لره هغه  ، وخه وروسته د اهللا تعالى د اطاعت او آرم خوشحالي 

ي  چى د خوشحالپكار هم ده  ندونه وآ  او د اهللا ،ژه نيولي وي ى يوه مياشت يى د ايمان او احتساب سره روچر
ي                        تع تنه وآ   الى د رحمت او مغفرت غو

ي خو دلوي اختر ان د اهللا آورچى د اهللا بند وروسته له هغه را ۍ ه  وټ مكى مكرمى ته والړ شي او د ن وټ  له 
ي  د ،ي خه مكى مكرمى ته مسلمانان  خه آرويدل آي وټ او لوري  رانه ترانه له هر  لبيك (دوي هغه خوږه او 

يى اغوستى ) احرام ( ادرونه پين او س) لك،الحمد والنعمة لك والملك ال شريك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن 
اي آويپل مناسك  بيا خ،ژندلي پيپه دوي آى شاهزاده او غريب نشي چى ليدونكى وي  لى په س او د عرفات په  پي

ي ولي ي باندي را خه مغفرت او عفوهچى پداسي حال آى  ،يپه ميدان آى دري او دعرفات غون  ول د اهللا تعالى 
مكى او اسمانونو خالق دوي ته غ آوي  ني وعده ورآوي او د  راشي ( غواړي او اهللا تعالى دوي ته د مغفرت او ب

نو بدلي شوي په  ته يقينًا ستاسو بدۍت دي وي تاسو  مغفرگانوزما بنده  نيآرم لوي نو د دي زيرى او) . ي په   او ب
ندونه مسلمانانو ته د خوشحالپايله آى  ر او ژورو روابطو د تضحى د مسلمانانو تر من د اال  عيد ، ؟پكار نده  

ون او مشارآت دي  اولوي اختر،اساسي المل دي  ر چى د عرفات له  هغه شعوري  ۍ ته د ډ ولى اسالمي ن خه 
خه تر ختي  ي  پوريلودي    . غزي

خه چىلوي اختر واللى بازار  ندونه دهى او تجارت د خوشحال د اهللا تعالى سره د  همداراز د هغه موسم او ر    
ي ، يادونه ده خه وروسته را و  خه ډآو ور  عبادت پكى اطاعت اوول چى  دا عيد د ذالحجه له هغه لسو د برآت 
ى اوش،زياتوي  والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا (( داسي ستايلى دي هپلپه خچى اهللا تعالى پي  هغه ور

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب (او رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم داسي ستايلى دي )يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
خه غوره دي  پ ړاندي په و  تعالى اهللا د..)إلى اهللا تعالى من هذه األيام و  و آى صالح عمل له نورو ور   .دي ور

 پوريپه اهللا تعالى چى ت دي ژور ارز بلكه دا هغه ،چى اساس ونلري  خوشحالي نده هغهپه اسالم آى يوازي عيد 
لي دي چى د  تن دي ت ي تنپه هغه دين اود،خلقت  ي   .ي راوړي  سوآال يىپارهچى د بشريت ل دي ليپوري ت  

ولنيز اړيكى : ورونو  و هغه  ه فرصت دي تر  ي دي پيريالچاپل په خچى انسان عيد يو دير    آى له السه ورآ
ي يدي شي ،ي پاآيړونه په عيد آى ز ، بيرته جوړ آ ين ى شوي اړيكى بيرته  مني ا، غو ه  د و عداوت له من

دوالي نيسي ،ي  اي مينه محبت اوني مني او لريوالي     ، د د
واتقوا اهللا  (په هكله داسي ويلي دي چى اهللا تعالى يى د مكانت او منزلت  ه فرصت ديپاره يو او عيد د صلة الرحم ل

خه  )الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا آان عليكم رقيبًا ي له هغه اهللا  ه غواړي چى ته وروويري او ارحام خه هر 
وري سو تا تعالىيقينًا اهللا ي ،  كلي آ و د هغو يتيمانو سرونه   ميني او محبت چى او دا هغه مناسبه فرصت دي تر 

ي دي  كل آول لپاك  ورځ آى د هغه  پدي ،ته ت پاره خامخا  زړونو خاوندانو انسانانو السونه د دوي سرونو ته د 
ي و   .ږدي

و د ل وخت ل آى پله خوشحال خپهپل بيوزله ورونه  آى مسلمانان ختراخپه  پاره دوي له غمجن حالت وي تر 
ي ژوندانه آاو د خه لري وساتي  خه هير آ   .او ور

ول دي او هغه خلكو ته د خوشحال ،  سوآالي او سرور موسم دي ، خوشحالي ،عيد د رحمت : ورونو  ر چى  ور
واآىخهخوشحالي له دوي  خه بيله شوي وي او يدو اراده  ونلري  بيرته دوي ته د ديوى اوږدى مودى  ر  ،ور

ه سرور هم دوي ته شا اړولي وي خو د عيد  د عقيدى او ايمان د په راتلو دوي ته خوشحالي او سرور همدارن
ي پيريال آى بيرته ورچاپه ي ولورور   . ر
خه ژوندانه له آ د  ته سره انسانپه راتد عيد  ريوان وي او ورسره په اوژوند چى د او  ږدو آى ورسره الس او

ړنو چى د دنيوي او مادي السته راوآشمكش په عيد آى هغه  ، ي پيدا آي فرصت دمه استراحت او  دستومانه وي
   . په آرار شي  روان وي پارهل



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 عين وخت آى د هغو خلكو سره د پهپلوانو او دوستانو تر من د راشه درشى فرصت وي خو  د خاخترچى سره لدي 
يچى پاستي فرصت هم برابروي ناستي  او نلري  ورسره آوم نسبي او د خس ي دي پاآي ور دا دنفسونود ،پلوي ت

ي او ميني او محبت او ورورولي ور   . ي دي او د خو
ۍ چى  هغه اسالمي جشن دي  اختر،المي وحدت او يووالي ورځ ده  د اساختر ځ د يوالي ي ورپدول اسالمي ن

ي هرهغه  دا عيد ،په بيلو هيوادونو آى اوسي خبري آوي او ژبو په مختلفو چى احساس آوي سره لدي  اي ته د خو
 فرصت پاره  هوآى دا د مغفرت او اطاعت ل،ي چى د اهللا تعالى نوم يادياي آى په آوم غام وړي  پياو سوآالي 

خه صفا او او ،ناهونو فاسدوي په  دا فرصت چىچا لره  نو زيان او خساره ده هغه ،دي  په كال يى د اهللا تعالى 
 او د هغو ،ړوي په اساس جشنونه مه جو عيد آى د حيواني اوشهواني غرايزو پدي نو ،ه آوي سرآشي باندي بدرن
ي  خه لري نده ،ړي دي په الس راوخه وړاندي مو چى له عيد نيكيوساتنه وآ  نفس د پلوك د خچى  له حماقت 

ر دي  فسق او واآى عيد ده لره دچى ي مان وآتنو تر اثر الندي شي او دا غو  اهللا تعالى مو دي شيطان ، اه  ډ
خه و   .ي په برخه آ را  صبر او استقامت يپه اطاعت او عبادت باندى د او د ده تعالى ژغوري له شر 

                           
ولو    ويعيد دي مباركد 

  
خه ترتيب شوي مطلبپاله عربي ويب    و 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


