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 اکموس
 
 ژبو لویب الیب زرو  و او په پاسه؛ د کۍایټچ او يیږاوس يګړو اردهیمل اته مک پاو ؛کې ليک نیخاور وال ړۍن په ږموځ

 ېباند ور کخل ېژب ېهر او یاځ هر د او لري نه ایتړا ته يکونړژبا یڅه ېچ ژبه ۍنځیوای خو. يګړیږ ېباند
 دنید د ېچ ده نه تابلو روحه یب وصال او فراق د ځترمن عاشقانو د ځېوای اکوسم. ده ژبه اکموس د هغه ي،یږپوه
 دليیشل ولولو د او يکپو اروا اڅن د کې هندارو په ونوړز ماتو د اکموس کېبل. يیږندګرڅ را پرمخ یې مهال په
 ژوند د او ويکور ورټک ته شور ېزمان د کې ونوګر په انسانانو سوک یب او لوینه د اکموس. رغوي رتهیب لونهیام

 .ويړجو ساز ته نغمو
 

. لري زیاغ رګجادو خپل هم، کې متن په ېزیغم او غم ،ېغوس د ېچ ده جذبه کېونښکرا هړز ېداس وهی اکموس
 ېتنست رڅی په ېجال د ڼېغ د او ويک دایپ الره ته دماغ او ذهن ه،ړز لوري مقابل د پرته، لویو هڅ له اکموس
 رهډی اکموس. ده غوره خهڅ انوګ خندا دروغجنو زرو له ا،کموس ۍنر وهی ېچ دي رباو ېد په پوهان اروا. ويړغو

 ېب ته ونوړز وکخل د خاونده، ای خاوند اکموس د. وګټ ېورباند هڅ رډی خو لویبا نه یڅه ږمو ېچ ده سودا اسانه
 ديیږپر شا تر خاپونه خپل لپاره عمر ولټ د یحت او لونوک د ا،کموس ېبیش ېوی د. ورننوزي ېزیو ېب او هټپاسپور

 ډاډ د خهڅ ېهغ ای هغه له او ويښخو رهڅی کۍموس کوڅ هر. ويک مرسته کې مولوک په درد د پونوټ روحي د او
 د اکموس نو ده، ۍالډ غوره ولوټ تر کې ژوند په عقل هک. »ده لهیپا قناعت ټپ د اکموس ېچ هځک وي،ک احساس
 «. ده نسخه ۍالیبر ولویښراو د شعور

 
 ۍورنک په کې ونوځمن پخپلو لپاره تل د ېچ دي ېپرت ېولین رګسن ېزیغر ېداس دوه کې فطرت په انانس هر د
 او غضب د. ده جذبه تیانسان او امن  ،ېنیم د بله او ده زهیغر خواهشاتو او حسد  ،کېرک د وهی. وي ېبوخت ګړېج

 ولوک دایپ د باور د اکموس. شي مخ سره ېوسل له اکموس د ېچ لهک وي،ک پورته السونه ۍمیتسل د هلته زهیغر ېغلب
. ید کرڅ الندهځ اعتراف او ښۍخو د اکموس نو ده، هښن ۍمانښیپ او غم د هښکاو هک. ده تهښخ ۍنړلوم ولویږز او
 سره وکخل له نو ولري، یاځ هګتو په تیشخص منلي وی د کې ولنهټ په او شي رډی یې دوستان ېچ يړغوا کوڅ هک
 .واخلي ارک خهڅ اکموس یېتښری له کې خبرو او ړروغب په ېد
 

 په ېد سره ورور خپل له - َصَدقَة أَِخیكَ  َوجه في تَبَسَُّمكَ »  فرمایي ېداس هړا په اکموس د( ص) محمد حضرت
! ذَر ابو ای»  لیوو السالم هیعل رسول ته ما ېچ يیوا غفاري ابوذر« ده صدقه ول،ک ېخبر تندي نیور او اکموس

 هک« ده يیکن تل،ک سره اکموس او ډېنټ ېپراخ په ته ورور خپل یحت ه،ګڼ مه مک مه عمل کیوړو ویکین د ته
 دلهیول هښکاو ېد کې وګستر په ېهغ ای هغه د هک خو ووایي، هم یې المل يیاښ نو شو، کېموس درته ېد والډیان
 د تکشر خپل د به زه»  وایي ریمد عمومي ۍمپنک ېستر ېوی د کې کاریوین په. هکړو تنهښپو المل د یې ته نو

 غوره رهډی خهڅ ېسریپروف ېمخ ویتر ېوی د ېپوهن اروا د ،ټېغلویپ کۍموس وهی ېسیل د لپاره اعالن تجارتي
 «. مګڼو
 

 اريیاخت په سره ولوځغ په يښکو او وډشون د کې عضالتو په ېاسک د مخ د ېچ ید ریبه دماغي ټکچ وی اکموس
 مارټګ او پک ګڼ ېچ کیږی دلیل لهک رډی. استوي غامیپ ۍسالمت او ښۍخو د ته لوري مقابل او يکیږ ته ځرامن ولډ

 ېچ ده بهتره کې حال ېدغس په  ي،کړ السه تر يږخو خوا او پاملرنه وڅتر يکړ هګنیچ خوله ولډ اذبک په کخل
 په مهال په ېدرملن د ناروغ خپل د ېچ نرسه ای بیطب ومک ويک وتهګ په ېسرو وهی. شي لګڼ ونه اکموس هغه
 ته هړز یاځ په دماغ د درملنه، ولډ دغه. وي ېمهال دږاو او ټکچ رډی یې زیاغ وي،ک ېخبر سره ېهجل کۍموس

 . سيین یاځ کې حافظه په او ويیږز عاطفه ي،یږوزک
 
 د ويک رکف پوهان اروا اوس خو ده، غذا روح د قيیموس ېچ ده مشهوره رهډی خبره وهی کې ځمن په وکخل عامو د

 ېدږاو ېپخپل( هیواش ریی بي) پوهاند یفرانسو. ده اکموس درملنه، غوره ونکس د نسانا ليینه او ۍآرام د اروا

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/malekzai_w_moska.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/malekzai_w_moska.pdf


  

 
 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
 

 بدن د او اسانوي ریبه ستلویاخ ساه د وي،ک تازه ذهن پراخوي، انونهیشر ېنیو د خندا او اکموس»  يیکل کې ېنڅیړ
 ناروغانو د هړز او انسرط د ،ېمخ له ېسرو ېوی د کې ډلنټاکس په« ويټکچ استول، جنیسکا د ته حجرو مختلفو

 . دي ولک ېخبر اکموس په سره هغوئ له عالج، هښ بدلولو رکف او تسل د هغوئ د سره
 
 یحت او دوستانو د دل،ځیرګ مخ ېونجګ او ېتند ویتر  غوسه، هیاځ ېب ېچ وروګ کې ژوند نيځور خپل په ولټ ږمو
 اکموس ړېو ېوی په. خپلوي پردي او ويډنل ېفاصل اکموس بالمقابل خو وي،ک دایپ نټوا ځترمن وړغ د ۍورنک د

 ېدلینال د عطرو د اکموس. وکړ ېمک لپاره بویش وڅ د ېنیښاند سک مندیښاند وی د ېچ شو ېوالک ږمو سره
 نه ېتاس»  ده نایو بله( ص) غمبریپ حضرت د. ويیږز احساس ښۍخو د کې حواسو په انسان د شان، په خوشبویي

 وښ او اکموس په ېچ ده ېشون دا ېول ئ،کړ یې خوشحاله او ئکړو ېمرست مالي سره چا هر له ېچ ېوالک شئ
 «. ئکړو ېالسرس ته هغوئ سره اخالقو

 
 وښیخو او انوګخندا له مو ولس او ېلڅټ بال ېتور ۍوسیب او ۍبیغر د مو وطن ېچ ویږپوه ولټ! دوستانو وږخو

 او خوند ته ژوند خو دوي،ږاو نه ژوند اکموس. ده هڼاګ ژوند د اکموس هم ایب خو سي،ین نټوا هکسو هکسو سره
 د دننه، ورک خپل د ېچ ئځرا نو ي؛کړور صدقه نارهید او درهم له پرته ېچ يړغوا کوڅ هک. يښب ګرن

 د اکموس ،ید عبادت اکموس ېچ هځک. وکړ پراخه او لیپ لتورک اکموس د ځترمن انسانانو ولوټ او دوستانو، خپلوانو،
 .هښن ېتلښغ ت،یشخص هښ د او ده دلبري اکموس. ده تومنه ریمض انساني د او یلڅ ګدن سخا
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