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

  
  

 جاوید اشرف: ژباړه جرمني له
 

 هکله په عقل/خبرې پخې
 برخه دوېمه

 کولی تم شې نه زور عقل خپلواکی د هېڅوک
 «نرېش ها مانفرېد»

 ٭٭٭

 ولرې عقل چې دی اړنه لرې، وینا چې خوڅوک لرې، حق دوینا عا  طب لرې، عقل چې څوک
 «کنفوسیوس»

 ٭٭٭

 جوړوي کوټه ښوونځې د نه اوکوټې کوټه نه ښوونځې د عقل
 «اګوست ویلهلم فرېدرېښ»

 ٭٭٭

 شې پټولې کمزورۍ جسمي ټولې سترتوب، عقلي
 «الآوتسه»

 ٭٭٭

 کتلې شې نه بیا اولوې لویوي څېزونه واړه چې دی، میکروسکوب عقل کمزوری
 «چېسترفېلډ لورډ ینهوپه ډورمرشټا فلېپ»

 ٭٭٭

 وژنې او لږوي اوشېره ځواک ژوند د کې انسان کموالې عقلي
 «مارتېن هانرېښ»

 ٭٭٭

 دی اړېن لوری یې پرمختګ ترعقلي
 «یوبرت یوزیف»

 ٭٭٭

 دی ګاونډی لرې بیا خومېړنی دي، ورونه سره قلاوعا نابغه
 «متل فرانسوي»

 ٭٭٭

 زوردی اروا ځواکمنې د عقل
 «روډل پیتر»

 ٭٭٭

 شې پیدا کرکه ډاراو ککړشې، عقل چې کله
 «پترروډل»

 ٭٭٭

 نېسې ناروغې ساري یې کړې،ژر بس لټون عقل چې کله
 «پترروډل»

 ٭٭٭

 کارکوې شې بېرته ده،چې چترۍ عقل
 «رډیوار توماس لورډ»

 ٭٭٭

 شې ځواکمن کوي،چې وده مهال هغه عقل
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 «داستایل ګرمانیه لوېزه انه»
 ٭٭٭

 دی ځواک عقل
 «پانېک اېلزه»

 ٭٭٭

 دی چاپېلایر اروا د عقل
 «یوبرت یوزیف»

 ٭٭٭

 ځېرشو ته ژوند ځلې دوه او کتاب یوځل نېسې،چې بڼه رښتېنې مهال هغه عقل
 «ګوېټه فون ولفګنګ یوهان»

 ٭٭٭

 دی څښتن لوی زموږ عقل
 «ارسطو»

 ٭٭٭

 دی لیونی زړه د عقل
 «کاوډ روخیفول فرانسوزدالدوک»

 ٭٭٭

 وې رخصت تل ځېنوعقل د
 «پېترسېریوس»

 ٭٭٭

 راولې خوځښت په نړۍ ټوله چې دی عقل
 «فرګېل»

 ٭٭٭

 ښیې ت زبا خپل تل عقل
 «نووالس»

 ٭٭٭

 خاندې،مړدی نه چې عقل
 «پېتررودل»

 ٭٭٭

 تړې الره نویواندونو د عقل تړلی
 «مېورر وېلې»

 ٭٭٭

 ده رښتیا یواځې عقل
 «هېګل ویلهلم فرېدرېښ جیورج»

 ٭٭٭

 غولېدلې خوا له زړه د تل عقل
 «کاولډ روخېفول دالدوک فرانسېز»

 ٭٭٭

 اوخبرې لوست فکر،: دی اړېن لپاره روزنې د دعقل څېزونه درې
 «مارتېن هاینرېښ»

 ٭٭٭

 وي الرښودی یې عقل چې کله کېـږې، پاتې ځوان زړېږې، نه سړی تېرېدو په عمر د
 «کېسرلېنګ ګرافون اډوارډ»

 پای


