
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۰۸/۰۶/۲۰۲۲                  عبدالغفور لېوال 
               

 
 

 الر  ته د تللو جنت
 
 

افغانستان یوه داسې پېغله وه، چې یوه ورځ راغله او د یوه زیارت تر څنګ ناست خرافاتي تاویزلیکونکي ته یې 
 ل:ووی

 

 ولې د تاویزونو په نامه له خلکو پیسې شکوې او ښځې ځوروې؟   ــ 
 

تاویزلیکونکي، له منافقته، ناڅاپه ترڅنګ ایښي د قصه خوانۍ د تاویزونو یوه ژیړ کتاب ته اور ورته کړ او په ګڼه  
 ...ګوڼه کې یې چیغې کړې، چې هلئ دا کافره نجلۍ قرآن مجید سوزوي

 

لور معصومه  خپله  او  راوخوځېدل  کړه... )خلک(  الندې  ټکولو  وهلو  تر  یې  نجلۍ  بېګناه  یوه  او  مور  خور،   ،
تاویزلیکونکي چیغې ال لوړې کړې... د تاویزلیکنې د مارانو او لړمانو پر کتاب بلې لنبې یې خلکو ته وروښودې، 

ککړه تر    لوګیو او ایرو خلک ال پسې وخښمول، نجلۍ یې بربنډه کړه، خپله لور او خپله خور یې لوڅه لپړه په وینو
 ...لغتو الندې کړه، په ډبرو یې وویشتله، د موټر ټایرونه یې پرې تېر کړل

 

پولیس راغلي ول، چې وګوري پېښه څه ده؟ نو چې په دروغجنه کیسه خبر شول، دوی هم د ثواب په نیت د نجلۍ په 
 ...ټکولو پیل وکړ

 

ایي، زه مسلمانه یم، د قرآن مجید قارۍ او  پر نجلۍ )افغانستان( وینې راروانې وې، چیغې یې وهلې: چې درواغ و
حافظه یم... خو خلکو سره شکوله او غوښې یې ترې بېلولې... په زرګونو ښاریان؛ تاجیکان، پښتانه، هزاره و ترکمن  

 ...و بل و بل ټول راغلي ول، چې د نجلۍ په ژوبلولو کې جنت ته والړ شي
 

)نجلۍ( په ژوبلولو، ځورولو او ځپلو کې موندل شوې وه او هرچا  جنت ته د رسېدو تر ټولو نږدې الره د افغانستان  
 ...غوښتل ځان لنډ په لنډو جنت ته ورسوي

 

نجلۍ ریتاړې ریتاړې شوه، خو د خلکو زړونه نه وو یخ، ال ډېر خلک جنت ته د ځان رسولو په تلوسه کې وو،  
 ... قرآن یې وسوځاوهپولیسو هم لغتې وهلې، تاویزلیکونکي چیغې وهلې : مه یې پریږدئ، چې 

 

 ... ېله " قصه خوانۍ" څخه راغلي په ژېړ کتاب یې د خلکو ولولې نورې هم راوپارول
 

افغانستان( یې خپلو خلکو سیند ته وغورځوله او بیا یې اور پرې بل کړ، نجلۍ په خپل سیند کې په خپلو اوبو نجلۍ )
ن وسوزېده ... خپلو خلکو جنت ته د تللو په تمه وسوزوله، کې وسوزېده، د خپلو خلکو په لنبو کې لولپه شوه، افغانستا

 ...له قصه خوانۍ څخه راغلي ژېړ کتاب وسوزوله ... دسیند اوبه قصه خوانۍ ته روانې وې
 

تاویز لیکونکي ورته کتل او پټ پټ یې خندل، د قصه خوانۍ نور ژېړ کتابونه یې تر تخرګ الندې ونیول او د قهرېدلو  
 .ورک شو خلکو له منځه ووت،

 

 !نن یې لویه غزا کړې وه
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 ...په کتاب کې رملونه وو، د تاویزونو دروغجن جدولونه وو، د مارانو او لړمانو بدرنګه رسمونه وو
 ...د نجلۍ په غوښو لنبې بلېدې... او د سیند اوبه قصه خوانۍ ته بهېدې

 

 او 
 

 افغانستان دغسې وسوزېد، په خپلو اوبو کې، په خپل سیند کې لو لپه شو، جنت ته د تللو په تلوسه کې لوخړه شو،  
 

  ،خو
 ... خلک هوښیار نه شول

 

 .د قصه خوانۍ ژېړو کتابونو خپل کار وکړ
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