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 2تر 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 

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

 

 

 ۷۱/۴۰/۶۴۷۲        سلطان جان کلیوالانجنیر 

 کـیـســــــــــــــه !

 هللا ج  ووې چی ژر الړشــه جبرائیله                  دا پیغام په منـــډه یوســه تر خـلـیـلـه  

   دا خبـره ســتا د قــوم پــه را بطـه دهورته وایه چی رب ج کړی فیصله ده                  

 مرضونه                  ځـکـه عـام دی ستا په قام کی ګناهونهچې درلیږمـه څـلور ســخت 

 ده« وچکالې»دې بله سخته « نفاق»ده            بل « نیستې»او بل « ووبا»یو مرض دی د 

 ورشه وکړه د خپل قام سره خــــــبـري                 راخبر یی کړه نژدی وې او که لیري

 ده                دا هــم ســتاســو د اعــمــالو تنیجه دهورته وایه چی خدای ج  کړی فیصله 

  شــاید و نیســي په بر کې ډیر کلــونه  ــي درته څـلـور سخت مرضونه             ځچی را

 .........          .......... 

 پیغام تهسئ چی را ټول شئ او غوږ ونی        پیغمبر د خدای ج خبر ورکه خپل قام ته       

  خلک واړه سره ټول شول لوې میدان کې               ویره ګــډه وه د هر سـړی په ځان کې        

  بیا چا ایښئ په غـلـطه الره پـل دی؟               ؟یو د بل نه کړه پوښتنه چی څـه چــل دی         

  تهخبرغوږ شئ دی ویــوي، ای خلکو! سم     پیغمبر د خدای ج  چی و خوته ممبر ته                           

 دی فــرمان کی د هللا پاک امـتحان دی                 لي پاک هللا ج  مونږ ته فرمان دیږرا لی        

 هللا ج غواړي چې څلور سخت مرضـونه                را نازل کاندی په مونږه  لکه غـرونه        

 بیا یی وا خـســتل څلــور واړه نــومــونه                 په تـکرار یی ورته و ښـول مرضـونه        

.........            .......... 

 پیغمبر وکړی د قام ســره خــبـــري                      پری خبر یی کړل نژدي وو او که لــرې      

 نې مهلت                    چی به وکړو مونږ خپل منځ کی مشورتقوم یی و غوښته د رب ج ځ    

 درته وبه کړو ضرور وروستۍ  خـبــره                       بیا به راشو بیرته تا تـه پیــغـمـبــره     

 ــهغوړولې ده خپل قــام راتـه لــمـن                 پـیـغـمـبـر وکړه د رب ج ځنې غوښتنه    

 ای خاونده ! غواړی قـام زما مهــلـت                     تر څو وکړی په خـپل منځ کی مصــلحت

 ـوښـتونکي ســتا د رحــم خا مخا یوغخو             بیا چی ســتا څنګه رضا وی مونږ رضا یو       

 ی دا خــلک پــوره و کــاندی د قــتچ            رب ج منظور که ورته ښه کافی مهـلت          

..........                .......... 

 ه د هللا ج له خوا ســـرور شوخپیغمبر و وي ورځې سوال مو منظور شو                        در په بر

 رکـه شئــځـي او جـرګه شئ                         وکــړئ غــور څـو څـو وارې مــښـینئ نر او ښسره ک

 رحم ته هر وخت الس په دعا شئ  ء او مشــورې نه وروسته راشئ                          د خداید سـال

 وماتو ته   جــخلک الړل په امید خپلو کورو ته                                   مشورو د پاره ټول شول 

 ده« وچکالي»دی، څلورمه « نفاق»ده                        دریم « نیستي» دویم« ووبا»مرض  لوي او

 هر مرض باندی اوږدې وشوې خبرې                         تا ثیرات یی شوو بیان نژدی او لرې

 ارانومشهورو هوښی ټولوپه آخر کې فیصله وکړه مشــرانـو                             د دی قام 

..........                   .......... 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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 2تر 2 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 

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

 

 یی خدای رحیم دیچی هرڅه وی منودا مو تصمیم دي                       نور «نفاق»مونږه نه غواړو 

 وی              دغه دری واړه منو، رب ج دی راضي وی« وچکالي»که« نیستي»وی که «ووبا»که 

 ــولئ                      نه مو شــي د ژونـد لـه چـارو نه ویســـتلئدا رنځــونه مــونــږه نه شـــي پرځ

 که نفاق په مونږ نازل شو بیا تباه یـو                          په زرګــونــو مــرضــونــو مــبـتــال یــو

 ســـره پخـــالء شول دی خبره باندی واړه امـــــنـا شـــــــول                       مـــرور د زمــانــو

 بیا روان شوو پیغمبر د رب ج  جلیل ته                      نتیخــه یی کړه ښــکاره د خدای ج خلیل ته

 دا مو سالء ده                     په بل هر ډول آفت زمونږ رضا ده.«نفاق»مـونـږه نه غـواړو 

.........         ........ 

 صلی نه                           د خپل قام د دی هـوښــیاری مشــوری نهپیغمبر چی شو خبر دی فی

 ډیر خوشاله شو په زړه کی د دی کار نه                    هم یی وښود رضایت دی روغې الر نه

 بیا یی و وي، چې خاونده ذولـجــالله                        په هر څه باندی پـو هــیږی ال یــزالـــه

 په هــر څــه د دوی رضا ده« نفاقه»و زما د قام وروستئ فیصله داده                          بی خ

 رحم وکړه په دوی باندی مهــر بانه                         یا رحـیـمـه یا کریـمـه یا رحـــــمـــانــه!!!

 دي« نفاق» دلي له نا مې نه ددي                          ویری« اتفاق»پوهیدلی دوی په زور د 

 غواړې یو د بل په غم باندې خپــه شې                      لکه خویندې لکه ورونه ټول ســکه شې

...........                 .......... 

 خدای ج د عفوې زیرې ورکه پیغمبر ته                  د دی قام ملی زعیم ، ملی رهــبـــــر ته

 چی غوږ و نیسئ د خپل رب ج دی کالم ته                   چی خبر دی ورکړه قام ته ورته ویوی

 «اتفاق»ور په برخه می کـــړو دوی ته «               نفاق»دوې چې کرکه او نفرت کړي له 

 دی« نفاق»اوله « شقاق» سخت ناراضه له       دی      « اتفاق» زیرې ورکړه چې خدای ج مل د

 ه وعده وکړه امان شـــته                      د وعــــــدی په ماتولو کی تـاوان شــــته که وفایی پ

 ــلي ورته ټول د ی ګنــا هـــونه                را به نه شی ســتا پـه قـام نور مرضونهښما بـخـ

 بر بـاد شــی. مــلـت« نفاق»په « کلیواله» وکړي آباد شـــی                « اتفاق»مر ملت چی 

 تورنتو/ کانادا   ۰۲۲۲/ ۰۲نومبر/ 
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