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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 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

 

 

۰۱/۰۷/۲۰۱۹                                                                        سییییید هللا ییییید  نییییادر

        

 کتل په کار دي خپل آییني کې

 
 ـني عشــــق و وفــــا یوــــد میـ پا بند   ې آشــنا یوــــستا معرفت کـــــــې چ

 ې نارسـا یوـــــــتقصیر زمونږ دی، چ   ـتا کمۍ نشتهــــپه عظــمت کې ،ســ
 له یوي خـــاوري ، له یو اجـــــزا یو  افل له دي یوــــــجوړښت مو یو دی غ

 چې پیدایښت کــې یو شــــان پـــیدا یو  زمــا اوستا نور فرق به په څــــه وي
 چې ټول جهان ته ، رســـوارســــوا یو  ځان ځاني هومره ، لویي کې ډوب کړو

 لته، په څــــه هــــــوایوـــــــله غف مونږ  اروان د عـلم ، فلــک ته وخــــوتــــک
 ایوـــــو عیب دی؟یامونږ خطـــد سترګ  نو ، له جهلهـــــــنقصان په هر شي وی

 ایوــــــــــانونه ښــــځ،  هر چانظر کې   ر رڼا تهــد لم ، ه ذرې مونږــــــــــلک
 بونه وایوــــیــو بل، عـــــــو  به یــــڅ  ار دي، خپل آییني کېــــل په کـــــــکت
 ې ، باِد ، فنا یوـــترګو ،َرپ کسې ـــچ  په چارو ئ ، دنیاــــې نشــــــیه چــــتک
 ه بال یوـــــــبره ،دا څــــــــــــــمونږ ناخ  اري له هرې لوريــــو څـــمن مـــــدښ

 نا یو؟ــــونږه وړانده یو؟ او کـــــــه بیــم  اندیړترګو وــــیریږي د ســــــــعبرت ت
 ا درد کــــــې د زړه دوا یـــــــــوــنه دچ  ب ، نه دمضــمون شوــنه دي عنوان زی

 ت نه، ځـــــکه جـــــــــالیوــــرفـــــد مع  یر دی ، وچ تعــصب کېـــــروح مو اس
 ــا یوـــــار دي ، یـــــــوې رڼـــپه انتــــظ  ړلــفرت مو، زړونه تیـــاره کـــکرکي ن

 یا د نفـــاق په ، لومـــــــــــــــــه کې پایو  ـــانۍ ويبه شــــخړي، د ځــــان ځ څوتر
 و ، په دي به پوه شوــکه ځان ته ځیر ش

 ـوــړ د ژړا یـــقت، کــــــــې وچې حقیــ
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