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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

 
 

 

 ۲/1۱۱/1۱1۲: تأریخ       اشرف جاوید:له جرمني ژباړه
 

 ځانځنۍ په هکله۱ پخې خبرې
 څلورمه برخه

 

 پسې جهان اول ځان،
 «ناپېژاند»

 چې تل راسره مل دی ځانځاني هغه سپی دی،
 «ویلهلم نېچهفرېدرېښ »

 ٭٭٭

 ځانځانی هغه دی چې یواځې خپل غږ اورې
 «ارنوذولټر»

 ٭٭٭

 ځانځاني هوساینې اوشته والي پسې تلواردی
 «ارتورشوپنهاور»

 ٭٭٭

 بلکې رښتیا ده ځانځاني چلند نه،
 «فرېدرېښ ویلهلم نېچه»

 ٭٭٭

 چې څنګه ځان وپېژنو؟ خوپوښتنه داده، موږځانځاني د ژوند چلند په توګه غندو،
 «لیونېکوالیوېچ تولستوې»

 ٭٭٭

 ځانځانی هغه دی چې د بل په هکله فکرنه کوې
 «ایوګېنه البېښه»

 ٭٭٭

 ځان نېکمرغه کړې اني هغه مهال زږېږې چې د نورو په کړ،ځځان
 «جان باپتیسته هنرې الکوردایره»

 ٭٭٭

 ځانځاني له ځان سره د مېنې کمښت دې
 «اندریاس ټنسر»

 ٭٭٭

 ځانځاني د روغ او خوشاله ژوند اړتیا دهسپیڅلې  پاکه او
 «ارنست فرایهیر فون فویشترسلیبین»

 ٭٭٭

 همغومره موږ له خپل شتون لرې کېږو څرخې،«ځان»څومره چې اندونه یواځې پر
 «ارنسټ فرسټل»

 ٭٭٭

 ځانځاني د خپلې ځاني ځېرتیا ضد ده
 «کلوس کالګیس»

 ٭٭٭

 ځانځانی په هېچا د تنفس کولو پېرزوینه نه لري
 «فرېتس شارشو»

 ٭٭٭

 چې ډیره برخه یې خپله ترالسه کړې ځانځانی خپله خوښې ځکه څرګندوې،
 «الفرېد زېلښر»
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 ٭٭٭

 ځاني پرمختیا مخنېونه ده یواځې ځانلېدنه اوکتنه،
 «داال کامګې»

 ٭٭٭

 سپکاوی د ځانځانۍ بده څېره ده
 «سامویل کولیرېدګه»

 ٭٭٭

 زموږ لپاره پېداشوې ديچې ټول څېزونه  موږ اجازه نه لرو ومنو،
 «رنه دیکارت»

 ٭٭٭

 ځانځاني هغه اوښ دی چې پـړی یې دښتی واال الس کې وي
 «اورکراتېس»

 ٭٭٭

 ګوښه یې کله چې ځان یواځې ګورې،
 «مانفرېدهنرېښ»

 ٭٭٭

 خوښه نوم نه ترالسه کوې ځانځانی په نړۍ کې ډېرڅه تر السه کوې،
 «ارنېل یعقوب یونس»

 ٭٭٭

 چې تربل چا خپل ځان ډیرستایې ده سړی دی،ځانځانی هغه بې خون
 «ارنبروزه جوینېټ بېرسه»

 ٭٭٭

 بله ځانځاني یوه غوسه او: دوه ګناوې مرګونې دی
 «روبرت هامرلېنګ»

 ٭٭٭

 خوښ وې ډیرو په یو چې تر ځانځانی هغه دی،
 «ویلې ماورر»

 ٭٭٭

 څېره ده بده بڼه او« اېزمونو»ځانځاني د
 «ویلې ماورر»

 ٭٭٭

 لیونتوب ځانځاني ده لیونتوب دی اوځانځاني 
 «لیونېکوالېوېچ تولستوی»

 ٭٭٭

 بشریت د ځانځانو یووالی دی
 «الفرېد زېلښر»

 ٭٭٭

 اروایې ناراحتي او بېلوالې راوړې ځانځاني ځان سره بد خویې،
 «پېترهارتون»

 ٭٭٭

 نه انسان سره ځانځاني یواځې څاروی سره ښه ښکاري،
 «اروېن کوخ»

 لرو یواځې د ځان په کنترولو کې توپېر و،ټول ځانځاني ی موږ
 «ارهارډ شومینسفلډ»

 ٭٭٭

 بندوي ځانځاني یوجال دی،چې تل زموږ پرمخ الر
 «الفرېد رېډه مخر»

 ٭٭٭

 ال مړشوې دي مخکې له دې چې مړشې، خپل ځان لپاره ژوند کوې، څوک چې ځان او
 «پېترامېنډ»
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 ٭٭٭
 ځانځاني یواځېتوب دی

 «فرېدرېښ شېلر»
 ٭٭٭

 ځانځانی خپله انساني تودوخه ځان کې ساتې
 «ارنست فرستل»

 ٭٭٭
 پاې یې ړنګېدا ده څوک چې یواځې په ځان سوچ کوې،

 «برنهارډ شټاینر»
 ٭٭٭

 کوچنی لوې لیونتوب دی ځانځاني یو
 «ولفګنګ موکر»

 ٭٭٭
 لکه کنګله غوښه ځانځاني داسې ده،

 «جانه مارنې مارېنیرس»
 ٭٭٭
 همغومره مورال لږېـږې ،څومره چې ځانځاني ډېرېـږې

 «اممانویل کانت»
 ٭٭٭

 ځانځاني لویه انساني کرکه ده
 «ویلیام ایوارت ګلتستونه»

 ٭٭٭
 غولوي ځان ډیر نورو ځانځانی تر

 «هنري وارډ بیښر»
 پایله کې خپله ګټه هم پورته کوي کوې، پوه ځانځانی مرستندوۍ اوپه نورو فکر

 «دالیالما»
 غږېږې ترنورو لږچې  ځانځانی ښه والی دادی،

 «ویلې ماورر»
 ٭٭٭

 روغه ځانځاني ویشنه ده ناروغه ځانځاني اسره ده،
 «الفرېد زېالښر»

 ٭٭٭
 چې څه تر السه کوي نور یې هم تر السه کړې روغ او رښتېنی ځانځانی هغه دی،
 «الفرېد زېالښر»

 ٭٭٭
 ځانځانی لپاره خپله موخه ترټولو وسېلو څپېڅلې ده

 «ارنست فرستل»
 ٭٭٭

 نځاني د انسان پیل دیځا
 «رابیندرانات ټاګور»

 ٭٭٭
 پای


