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 3تر 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

 

 ۱۲/۰۱/۲۰۱۸  عبدالباري جهاني 

ميالدى کى حضرت رسول اکرم صلى هللا عليه وسلم د وروستي ځل  ٦٣۲د هجرت څخه لس کاله وروسته  په کال 

دپاره  د حج فريضه ادا کړه او د حج د فريضې له اداکولو څخه وروسته يې خلکو ته په وينا کى وويل چى ښايى زه د 

. نو که د دين او دنيا نېکمرغي مو خوښه وي زما وروستيو وصيتونو ډېر وخت دپاره ستاسى په منځ کى پاته نه سم

 عر کى خلص مفهوم را اخيستى دى.ه شپته الوداع مشهوره ده او ما يې ته ښه غوږ ونيسى. د هغه دغه وينا  په حج

 عادحجته الو

 په سره اهاړ کى د غونډۍ پر څوکه
 والړ نازولى د خداىچېرته  

 ورته را ټول وه بېحسابه خلک
 چى واوري څه وايى  ښاغلى د خداى

 هغه د نورد دريابونو څښتن
 چى ورسره وې آيينې  د جانان
 هغه د سولي او ورورۍ پيغمبر

 هغه  د تورو د ميدان پهلوان
 چى يې تندي يوه سجده منله

 چى را نسکور يې کړل د خټو خدايان
 يارو خپره کړهچى يې د جهل پر ت

 رڼا د عقل پلوشه د ايمان
 هغه د حق د سپينو تورو ژبي

 تندر په کور کى د باطل او شيطان
 سترگي او الس يې کړل اسمان ته پورته

 هغه د عدل او انصاف قهرمان
 

 ويل يې واورى زه به تل نه يمه
 ستاسي له منځه بل جهان ته ځمه
 ما مى کتاب در کړ د الري مشال

 خپل جانان ته ځمهپر هغه الره 
 

 مقدس وگڼۍ د بل مالونه
 درته حرام دى مال  د هر مسلمان
 ړیپام کوۍ ويني چى د چا توى نه ک

 چى په غوسه به سي خالق د جهان
 د ژوند مالک د اسمانو  څښتن دى
 خرابه نه کړى څوک بناء د يزدان

 د حق سپيني الري  ړیپکښى پيداک
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 درته پرې ايښى مى کتاب دى قرآن
 ړیانت کى خيانت ونه کپه ام

 د خداى بندگان ړیچى څوک آزار نه ک
 

 دا بل وصيت مى دى د ښځي په نوم
 دا ښايسته رنگين مخلوق د سبحان
 ښځه د کور ښځه د ژوند زينت ده

 ښځه ناموس دى ښځه مور د انسان
 

 ښځه ښايسته لکه د گلو گېډۍ
 ورکړى رنگ د جنتونو باغبان

 ښځي له غېږى دي تر گور ملگري
 د غم ښادۍ د کور او اور ملگري

 
 د حق مشال ويله خلکو واورى

 د حق په مخ کى انسانان دي يو شان
 عرب، عجم که په رنگ تور که سپين دي

 په ترازو کى د يزدان دي يو شان
 هلته عمل دى د هر چا ملگرى

 صاحب، غالم او سلطانان دي يو شان
 

 ټوله په امر د سبحان رهي سى
 طان رهى سىنه چى پر الرى د شي

 
 هغه دښمن دى د آدم د اوالد

 هم به مو  دين او هم د نيا کي برباد
 که وصيتونه مي د چا وي په ياد

 په دواړو کونو به يې زړونه وي ښاد
 

 د حق مشال وکړې وروستۍ خبري
 چى لگېدې لکه خوږې شکري

 څو ورځى وروسته خپل جانان ته ستون سو
 له فاني کوره بل جهان ته ستون سو

 
 وه دا نړۍ په اجاره د شيطانش

 زړونو ته والړه وسوسه د شيطان
 الرى د حق سوې په  تيارو کى پټى

 پر وينو وسوه غلبه د شيطان
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 د خلکو هېرى سوې وروستۍ خبرى
 له زړونو والړې د ورورۍ خبرى

 له هغه دمه تر دې دمه پوري
 له اسمانو د غضب کاڼى اورى

 د مځکى مخ د وينو رنگ اخيستى
 پخوا دي ورځى سختى نورىال يې 

 
 هغه د عدل او انصاف قهرمان

 په وروستۍ ورځ يو حقيقت کړ بيان
 چى زه پر مځکه يم وروستى پيغمبر

 بل درته نه راځي له خدايه رهبر
 مادرته راووړ له آسمانه کتاب

 له خپل خالق له خپل جانانه کتاب
 پکښى څرگندى د جهان الري دى

 .ن الري دىاهم د رحمن هم د شيط
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