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 5تر 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

  
  
 

 ۰۲1۲۱1۰۱۰۲        جاوید اشرف :جرمني ژباړه له
 

 ځانپېژند په هکله۱ پخې خبرې

 درېمه برخه
 کله چې هیله دې اوبو الهوکړه،پسې مه دانګه

 «ارسطو»
 ٭٭٭

 ځان لټون خپله د ډاډمنې ځان موندنې پیل دی 
 «کلوس کال ګیس»

 ٭٭٭

 بیا یې غوا ړېهوښیاران یې لومړی ازمښت کوي، 
 «الدوس هوکسلې»

 ٭٭٭

 ژبنۍ ژوبلېدا تردرملنې ډېره اسانه ده
 «یوهان ولفګنګ فون ګویته»

 ٭٭٭

 د پوهانوتر درده د لیونو د کاڼو ویشتلو درد لږ دی 
 «کلوس کال ګیس»

 ٭٭٭

 چې انسان عقلې فکراوغیرعقلې عمل وکړې انساني ده،
 «اناتولی فرانسی»

 ٭٭٭

 ې مانا لرېسرسري سپړنه د نه پوهېدن
 «هانزکېلیان»

 ٭٭٭

 ناپامي تل ګړنګ دی
 «کارل شترنهایم»

 ٭٭٭

 چې مخالفت یې وشې دې ارزښت لري، یواځې لږ د
 «ایرنس یونګه»

 ٭٭٭

 خو د چا نه خوښېږې دی، هنر ملنګي یو
 «جورج توماال»

 ٭٭٭

 تل په درېځ پاتې کېدنه اسانه کارنه دی 
 «الفرېد پولګا»

 ٭٭٭

 یواځې ناپوه بدلون نه منې
 «ګیورګېڅ پمپېدو»

 ٭٭٭

 تل تکرار نه اختال ف ښه دی
 «فرانسوزبانډي»

 ٭٭٭

 تر بې مسلکه مخکېتوبه د نابغه د تېروتنو زغم ښه دی 
 «داناوو څېتاتونه»
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 خوښ وي  اندونه هغه کوچنیان دي، چې ځېنې یې سړی ته ډیرګران او
 «لوترشمیت»

 ٭٭٭

 کارهم د ستومانۍ موخه ده  او کړ
 «هربرت هیکمن»

 ٭٭٭

 وک چې د ځان بدلون منې، رښتېنی پاتې کېږېڅ
 «ولف بیرمن»

 ٭٭٭

 تېروتنه د تجربې ژوره بڼه ده
 «مارتېن کیسل»

 ٭٭٭

 څوک چې ګټونکې وې، ژوند کې ډیرڅه نه بایلې
 «کلوس کال ګیس»

 ٭٭٭

 لوړه ده، خوهره لوړه سال ښه نه ده( مشوره)ښه سال 
 «هارتموت راو»

 ٭٭٭ 

 ګېرېـږې اول وې که اخېر چې رښتیا وایې،څوک 
 «اوسکار وېلډه»

 ٭٭٭

 خپله ارزښمنده پوهه ده  په لږ ارزښتۍ پوهېدنه،
 «ناخ اوتومېلو»

 ٭٭٭

 وهنې لومړی باید سوکوهنه زده شې ترسوک
 «کونوکالبوشکه»

 ٭٭٭

 ناپوه یې د ټولو یادونه کوې هوښیاریې ځان سره ساتې،
 «هاینرېښ هاینه»

 ٭٭٭

 ژوند تېرېږې توپېرنه منې ه یا بدخویه اوسو،که موږ ښه خوی
 «مېخایله مارتېن»

 ٭٭٭

 سړی ښه والی دانه دی، چې بل خراب کړې
 «هاینرېښ نورډهوف»

 ٭٭٭

 څوک چې ټول ستایې،هېڅ نه ستایې
 «سامویل جانسون»

 ٭٭٭

 غوسه او قهوه باید داغ وڅښل شې
 «ترکي»

 ٭٭٭

 لمرستا له مرستې پرته هم پرېوځې
 «تالمود»

 ٭٭٭

 سړی ټولفکري بهېرنه شې ګټلی
 «کلوس کال ګېس»

 ٭٭٭

 بدمرغه دي بدخویه انسانان،
 «هاینرګایسلر»
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 دې دوست وګڼه دوښمن څومره چې ژرکولی شې،
 «بېنیامېن فرانکلېن»

 ٭٭٭

 نه ښکال ښتوب باید زباد شې،
 «البویردافونتېنېال»

 ٭٭٭

 هرسړی په خپله ژرنده اوبه اېله کوي
 «اېټالیا»

 ٭٭٭

 خپلې زړورتیا روسته پوهېږېسړې په 
 «لود وېک مارکوزه»

 ٭٭٭

 ترنظرساتنې د نظربدلون، ډیره زړورتیا غواړې
 «فرېدرېښ هیبل»

 ٭٭٭

 شک د پوهې پیل دی 
 «کارتزیوس»

 ٭٭٭

 څوک چې په ژوند کې ناپوه نه وې،هېڅکله پوهېدلی نه شې
 «هاینرېښ هاینه»

 ٭٭٭

 اورېدا ترمېنځ ښه خبره پخالینه ده د وینا او
 «ارنست یونګه»

 ٭٭٭

 موږ ټول په یوه بېړۍ کې ناست یو، څوک ډېنګرۍ وهې اوڅوک کبان نېسې
 «متل»

 ٭٭٭

 روڼاندی هغه دی،چې خپل چا پېلایر داسې ومنې،څنګه چې دی
 «وېایام فاولکنر»

 ٭٭٭

 چا ته مه وایه خو د نوروهوښیاراوسه،
 «لورد چیستر فیلډ»

 ٭٭٭

 زیاتره وخت چوپتیا ښه ده 
 «نګ فون ګویټهیوهان ولفګ»

 ٭٭٭

 اورېدونکی دې پوه وې کله چې ویونکی لیونی وې،
 «الاوتسه»

 ٭٭٭

 ویې ښیه څوک یې مه وایه څوک وې،
 «یوهان ګوټفرېد هردرد»

 ٭٭٭

 بدلون دنده او مېنه،:سړی نه پوهېږې کله به دا درې څېزونه پای مومې
 «جان پرېستلي»

 ٭٭٭

 غوسه د خوښۍ شپېته دقیقي خورې یوه ګړۍ
 «ماریاګرافاوسکا »

 ٭٭٭

 څه چې دې نه وې ورکړې، بېرته یې داخېستو تمه مه لره 
 «ګویټه»
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 وې خپل ژوند اوږد څوک چې خپله غوسه لنډه کړې،
 «سویډن»

 ٭٭٭

 سړې له ښې الرې هرڅوک ډاډ منولی شې
 «پیارل اس بروک»

 ٭٭٭

 خو ډېرڅه ترالسه کوي دوستانه خبرې بې بـیې دي،
 «بالیزه پاسکال»

 ٭٭٭

 مرموزه ده ښکال چې موږ یې غواړو،هغه 
 «البرت آینشټاین»

 ٭٭٭

 تل لومړنۍ غوسه ډیره ښه وی
 «مارتېن لوتر»

 ٭٭٭

 خرابې ځواکمنتیا ډیره ښه ده ښه کمزورتیا تر
 «چارلېس اسناور»

 ٭٭٭

 خو بدلولې یې نه شې ځان هر یو ښه کولې شې،
 «ایرنسټ فون فویښترسلیبین»

 ٭٭٭

 په کې ولوېدېکله چې  په سېند مه غوسه کېـږه،
 « کوریا»

 ٭٭٭

 وخت ورته مه بخښه که ژوند دې خوښ وې،
 «ایورېپېدس»

 ٭٭٭

 خومیله نه ده ژوند خوښي ده،
 «پاول کلوډل»

 ٭٭٭

 مهربانه څېره ښه ده تر سرو زرو ډک صندوقه،
 «سعیدی بوسید»

 ٭٭٭

 رښتېنې باید ولټوې ښکلې پېدا کولې شې،خو
 «کارل وانډر»

 ٭٭٭

 ا ورکړهمان د ژوند مانا مه لټوه،
 «ګابې تینفلډه»

 ٭٭٭

 هېڅکله یې نه شې بدلولې څوک چې یواځې یوه نظریه لرې،
 «کلوس کالګېس»

 ٭٭٭

 ګټه ترې نه شې اخېستی ولرې، که ټول ستا نظر
 «کلوس کال ګېس»

 ٭٭٭

 نه  هېلو خو د څېزه بیلېدلې شې، سړی له هر
 «اېلیا ارېنبورګ»

 ٭٭٭

 کالو تمه لرې څه ته چې د سلو ورځ تل داسې تېروه،
 «مېناندر»
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 څه نه شې ترالسه کولې د چا چې ژوند خوښ نه وې،
 «لېوناردو داوېنسې»

 ٭٭٭

 د ژوند خوند واخله، که روستۍ شېبه هم وې 
 «ناپېژاند»

 ٭٭٭

 پېلېږې ښه ورځ سهار
 «مولداویا»

 ٭٭٭

 هره ورځ یې نوې کړه که ځان نوې کول غواړې،
 «کنفوسیوس»

 ٭٭٭

 هنر دی  انسان کېدون یو
 «نووالس»

 ٭٭٭

 تل درواغ وایې څوک چې په ځان ډاډ من نه وې،
 «فرېد رېښ نېچه»

 ٭٭٭

 ځان ولټوه  نورمه لټوه،
 «سېسرو»

 ٭٭٭

 نه تېروځې څوک چې فکرنه کوې،
 «کلوس کال ګېس»

 ٭٭٭

 شاته نه ځم ځم، خو زه ورو
 «ابراهېم لېنکلین»

 ٭٭٭

 کله پورته کله ښکته ژوند یوه زېنه ده،: لنډه دا چې
 «ارینست ارهوشکه»

 ٭٭٭

 پاې
 

 


