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 1تر 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 

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

 

 ۰۲/۰۲/۲۰۱۶       ژړاند زلفانه

 یم نه العقله ناقص زه

زه د مینې او محبت پرښته یم، زه د بشریت مور یادېږم، زه د ژوند د کړاوونو پر وړاندې د خپل خاوند تر ټولو 
 ښه مشاوره یم.

 
 زه ستا د کور ښکال او ښایست یم، زه ستا د ماشوم تر ټولو ښه روزونکې یم.

 
د ژوند ستره ډالۍ یم، زما سترګې پرتا خوږېږي او ته راته تر ټولو ستر انسان زه ناقص العقله نه یم، زه ستا 

 ښکارې، خو زه هم هغه یو څوک یم، چې تا ته مې د مینې او عاطفې درس درکړی دی.
 

زه مور یادېږم او مور تر پښو الندې جنت دی، زما سره محبت جنت ته دتلو الر اسانوي، زه ستا لباس یم او له 
نیمکړی یې، بېله ما د ژوند په معرکه کې بریالی کېدای نه شي، بې له تا زه هم د ژوند د کړاو تاب نه ما پرته ته 

 لرم.
 

 زه د ژوند د ټولو ښکالګانو سمبول یم. زه د انسانیت راز یم، زه د مینې وسیله یم، زه د بشریت مور یم،
ال هم د حقیقت په موندلو پسې ستړی یې، که زه هم د زدکړو حق لرم، زه هم د ژوند د رازونو ژباړه یم، خو ته 

 مې ستا په څېر ښوونځی لوستلی وای، نن به مې ستا اوالدونه ښه روزلي و.
 

زه هغه ونه یم،چې تل مې پر تا سایه کړې ده، تل مې د ژوند د حقیقت په راز پوه کړی یې، خو ال هم ستونزې 
نعنوي دودونو قرباني وګرځوي، ستا د بدۍ بدل زه شته، ال هم د ژوند مجبوریتونه دي، چې ځینې خلک مې د ع

 ورکوم، ستا د خوښۍ لپاره زما د راتلونکې ژوند په درشل د اور سپرغۍ بله شي.
 

زه ستا د مینې یواځینۍ الګو یم، په ښکلي مخ څپېړه مه راکوه، بلکې له ښکلي مخ نه مې د مینې الهام واخله، 
قلې خطاب مه کوه، بلکې د ژوند په چارو کې مې د مشاورې په خپلې خبرې سندریزې کړه، ما ته د ناقص الع

 توګه ومنه!
 

خو یوه غوښتنه! زما ماشومه شغله ښوونځي ته ولېږه، تر څو زما په څېر د علم او پوهې له رڼا بې برخې نه 
 شي.
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