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 د عقل برخه
 

ښاغلي ډاکټرمصطفی آریامل یوه لنډه لیکنه،   تر عنوان الندي د «خدای من» پرون مي په افغان جرمن پورتال کي د
چي له سره تر پایه پوري یې د خدای تعالی او د هغه د وجود په باره کي د سوال شکل درلود، ولوستله. لیکنه له 

سوال ته یې، چي په حقیقت کي یوازي د ده ښاغلي نه بلکه  ګټورو انکار نه منونکو ارقامو څخه ډکه وه؛ مګر اساسي
د هر بل یوه تر توان وتلی کار دی، جواب نه وو ویلی. زما نظم ښایي د ده محترم له لیکني سره چنداني اړه ونه لري 

 .خو د ده مضمون یې د لیکل کېدلو سبب سو
  

 لی دیـم وهـــلـــان قــهــه ازل کي د جــاچي پـچ
 ه شمع ځلېدلی دیــارو کي لکــیــه تــې پــور یــن

 

 عرفت لري ) سعدي(ـې رنګ د مـه یــونه پاڼــــره زرغـــه          
 نزل ته رسېدلی دیــري مـــرګي چي د زړه لــست

 

 ورته سوهـخدای یوه ناره ده د منصور له ستوني پ
 ېژندلی دیـینه کي پــه آیـــون پــنــم د جــــا هــــم

 

 ۍ وینيـرغـه د مــه اوښکــدرونه لکــمنــوی ســـل
 لېدلی دیـبنم کي ځـي د شــاڅکــه څـــا پــسب رـــه

 

 وم سجدې ته ځيـک یې د هللا څوک د یهوه په نڅو
 ي لګېدلی دیـاه کــقــانــت په خــې د زردشــاور ی

 

 ر صنم د ده له زوره دیـر معبد او هـــګ د هــرن
 ځېدلی دیـریشنا کي غــورلیو د کــه مـــشور یې پ

 

 ل وسپړېــقــون د عــالطـــسې د افــبه ال کی وـــڅ
 جنون په نیستان کي راښودلی دیـي یې مـور چـــک

 

 ونه شپې تڼاکي کړېــسي کلــپدو ــه لیـــخ یې پــشی
 ندلی دیـیــي مــزموږ ساقي د ُخم په یوه څاڅکي ک

 

 ړمــیسه در وسپـــوب کـتـونـېـــرباب د ل ه دــه بــڅ
 ر شرنګ څخه د حق نوم اورېدلی دیـه هـا یې لــم

 

 وله لمبه سي د پانوس په اورـــټه خـــه په پـــرنګــڅ
 ؟ی دیـرلـــني اور کـیـي د مــو کــګانـنـه پتـــا پــچ

 

 ه بله ځایه دیــواړي آواز لـــــدو غــوږ د اورېــــغ
 دي ختلی دیـانـبر بــنـر مــــالل دی پـــر بلبل بـــه

 

 ي راغی اغزن سفرنه جهاـرخـــه بـــتا پــا اوســـزم
 یدلی دـرزېـي پـه دې الر کــــل پـقـه عـونــلــزر ک

 ویرجینیا  د فبروري شلمه ۲۰۱۸
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