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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

 ۰۲/۲۰/۰۲۰۲        سمیع الدین افغاني 

 د عبرت کیسه

 د مقدوني سکندر وصیت

 ري بقاــه لـــــــره نـــا لــدا دونیا چ
     ه فقیر دی که داراــترېنه درومي ک

 

 اهانوــوي د شــدبدبې دي تیرې ش
 ونه شول نسکور د حاکمانوــقدرت

 

 اسکندر مقدوني هم یو لوی نامداروه
 مقتدر وه سر لښکر سپاه ساالر وه

 

 زانــاڼه شوه خــچې یې کله  د ژوند پ
 وت تیر  شوه دورانــد ځواني او د ق

 

 نظامیان یې خپل دربار ته کړل احضار
 خپل حالت یې ورته  داسې کړ  اظهار

 

 چې زه فاني دونیا ځینې په تلو یم :ویل 
 رګه د څو هیلو په ارزو یمــپس له م

 

 وئــوره کــرور  پــه ضــه هیلې بــدغ
 پس له مرګ به ما په دې راز خښوئ

 

 لمړی خواست زما پوره کړئ په دا شان
 رف  داکترانــوي صــه  جګــجنازه ب
  او دهغی استاد ارسطو مرکه  سکندر        

 ه پیش قدم ويــسپین چپنې داکتران ب
 نظامیان به ترینه وروسته هغه دم وي

 

 ر ځایهــه الر  قبر تــدویم   دا چې ټول
 ټول هستي او زر مې وشیندئ تر پایه

 

 په شخصي طال ، زیورمې  الر ښایسته کړئ
 په همدې الر کې  مې تیره جنازه کړئ

 

 دریم  دا چې مې  السو نه  په ښه شان
 ړئ عیانــه را  بهره  کــابوت  نــله ت

 

 ې خښه جنازه کړئــپه همدې منوال م
 ه زما خاماخا پوره کړئــدا وصیت ب

 

 چې ستا په حال خفه یو :نظامیانو ویل 
 پس له مرګ هم ستا تابع  د قومنده یو
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 2تر 2 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 

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

 

      ې وي ستا امر ، هدایتــپه هر رنګ  چ
 ه یې په مینه  ، صداقتــکړو  اجرا  ب

 
   په دې وخت کې لوی افسر شو ډیر  حیران

 دې نامدار  سپاه ساالر  نه  شو  پرسان
 

 عجیبه ده ساالر دا کوم حکمت دی؟ :ویل
 ستاسو دې ډول وصیت نه څه مطلب دی ؟

 
    دې کې کوم داسې یو راز پروت دی پنهان؟

             د وصیت اصلي مطلب  که  کړئ  روښان
 

 ه   عیان  کړــسکندر د زړه  مقصد ورت
 ددې راز حکمت یې دا رنګه  بیان کړ

 
 جنازه که مې کړي پورته ډاکتران :ویل 

 وه شي هغه انــدې  پــه پــهر سړی ب
 

 معنی دا چې مرګ حتمي دي د هر چا
 ه دواــوک  بچوی شي نــنه ډاکتر څ

 
  دویم دا چې مې هستي الره کې شیندم

 ال د ځانه سره نه وړمــمعنا دا چې م
 

 ا جیب شته د پیسوــې د چــنه کفن ک
 ې  المارۍ شته د کالوــبرو کــه  قــن

 
 دا چې دواړه الس بیرون وي د تابوت

 ري ثبوتــار معنی ددې  لــداسې ک
 

 چې تش الس ومه راغلی دې دونیا  ته
 داسې تش الس به ور ځم  دارالبقا ته

 
 نظامیان یې دې وصیت ته شول حیران

 لري پایانریښتیا چې هر هستي  :ویل 
 

 د ژوندون معنی نه زور دی نه دولت دی
 نیک عمل دی صداقت دی عبادت  دی
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