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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 اشرف جاوید: له جرمني ژباړه
 

 رښتیا په هکله/ پخې خبرې
 لومړۍ برخه

 

 څوک چې رښتیا اوریدل غواړې، لوموړی باید د اورېدو زغم ولرې
 «ارنسټ رها وشکا»

 ٭٭٭

 درواغو په رښتیا ډیر ډارېږې ډیری خلک تر
 «ارنسټ فرسټل»

 ٭٭٭

 انسانانو که سل ځله درواغ اورېدلې وي، په اسانۍ یې منې
 خویوه رښتیا که پوره نوې هم وي، ها غسې یې نه مني

 «الفرېد پولګار»
 ٭٭٭

 دوه رښتیا وې هېڅکله مخالفي نه وې
 «ګالېلو ګالېالې»

 ٭٭٭
 درواغو ډیره ښه ده یوه دردونکې رښتیا تر

 «توماس من»
 ٭٭٭

 غمجن بدېل دی، خو موږ ورسره روږدې یو رښتیا په وړاندې ډیردرواغ د 
 «لبرت هوبارډا»

 ٭٭٭
 رښتیا د وخت ماشوم دی، زورنه دی

 «برتولت برښت»
 ٭٭٭

 ځان هغه مهال ښه څرګندوي، چېرې چې ښه ومومۍ او په ارزښت یې پوه شۍ رښتیا سره مېنه،
 «یوها ن ولفګنګ فون ګویټه»

 ٭٭٭
 سانه دهآانسانان به هغه وخت په غوسه شې، کله چې پوه شې، رښتیا دومره 

 «یوهان ولفګنګ فون ګویټه»
 ٭٭٭

 رښتیا په ژوره کې ژوند کوي
 «فرېد رېښ فون شېلر»

 ٭٭٭
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

 ځکه اوږد ژوند په مخکې لرې رښتیا تم کېدلې شې،
 «ارتور شوپنهاور»

 ٭٭٭
 په رښتیا ډاډمنتوب تر درواغو ډېر زیان رسوې

 «رېښ ویلهلم نېچهفرېد»
 ٭٭٭

 افالطون راته ګران دی، خو رښتیا راته ډیره ګرانه ده
 «ارسطو»

 ٭٭٭
 پوهېـږم چې نه پوهېږم

 «سقراط»
 ٭٭٭

 رښتیا سره مېنه تر رښتیا پېژندنې ډېره ښه ده
 «کنفوسیوس»

 ٭٭٭
 انسان رښتیا نه ستروي، بلکې رښتیا انسان ستروي

 «کنفوسیوس»
 ٭٭٭

 پلې کېدنه یې د انسان کار دی ختلو الر ده،سمان ته د آرښتیا 
 «کنفوسیوس»

 ٭٭٭
 خو رښتیا هېڅکله انسان نه شې لمانځلی انسان رښتیا لمانځلی شې،

 «کنفوسیوس»
 ٭٭٭

 عقلي ځواکمنتیا ډډه، رښتېنې مېړانه ده، چې داخپله د فلسفي زده کړې لومړی شرط دی
 «فرېدرېښ ویلهلم هیګل » 

 ٭٭٭
 وی رښتېنی نه دیرښتېنی نوی نه دی او ن

 «فرېد رېښ ویلهلم هیګل»
 ٭٭٭

 روغ زړه تل رښتیا ته لېواله وي
 «فرېد رېښ ویلهلم هیګل»

 ٭٭٭
 په رښتیا ډاډ منتیا لویه نېکمرغې ده، چې موږ یې هېله لرو

 «باروخ سپینوزا»
 ٭٭٭
 پای

 


