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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان 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

  
 ۲۵/1۲/۲۰1۴          سید عبیدهللا نادر

 

 د معرفت په رڼا کي ځواب  

 چا وکړله د بوذر جمــــــــــــــهیر څخه پوښتنه  
 چي  ته:ای په حــــــق او حقیقـــــت باندی مئینه  

 چی د شاهانو ځینی پاک ويکوم پادشاه وي ، 
 د خیر او د احســان په کارو کي همت ناک وي
 ده ووییل : هـــــغه چی تری پاکان وي ّپه امان
 ظالمـــــــان ،بد کاران ګناه کاران تری هراسان

 

 د خپل مینځي جنــــــګونو نه وروسته

 ستا د ظلمـــــونو ، افســـــــاني ختمي شوي
 ه دورې ، ختمي شويپه دي ملـــــــت تیار

 چي تا د وینو ډک جـــــــامونه ،  څښــــــل
 هــغه خمــونه ، او میخاني ، ختمـــي شوي
 چي فیصـــــلي ته به دي ، سر نه ایښــــود
 هغه وختونه او بهــــاني ، ختمــــــي شوي
 ســـــــــاز د قدرت به دي په خیــال غږیده

 ختمــــي شويدا ستا ســازونه او ترانئ ، 
 چي خوشحالي ته د غالم به غالمی ، منله
 دا بی ننګئ او بیشــرمئ ختمــــــــي شوي
 اوس نو نور ګــــرځه په غرو رغو آواره

 کابل۱۳۵۳کال   دا ستا غرور او ستا نخرې ، ختمي شو ي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

 تر ټو لو ِغوره الر
 یوه شیبه سر په خپل ګریوانه  کې ښکته کول ، او خپل حال او ماحول باندی ژور سوچ کول 
 انسان ته دعاجزئ د پوهیدو او درک مو قع برابروی . او دانسان په مافی الضمیر کې بدلون 

 راولي د یو ټکي د معني په رسیدو او پو هیدو سره انسان ټکان خوری او د غفلت له خوبه 
 د انسان په روحیاتو ژور اثر کوی خکه د روحی قوت د اخیستو سره د اعمالو بد لون  راویښیږي او

 ضروری دی . داسی کله کله په خپل حال نظر کول تر ټو لو غوره الر ده .
 

 کله کله په خپل عجز باندی نظر 
 په حالت د هر انســـان کوي اثر 
 بزرګــــــانو لدې الرې نه هر کله

 یت ، کړی ګذرپه حــــــریم د وال
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