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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠٨/٠٩/٢٠١٠                              سرور احمدزی
 
 
 

  اختر د سولې ښوونکی
         

انو ) ج(، چې خدای  دهاختر يوه داسې خوښي ولو بند انو لورولې او په دې ورځ يې خپلو   امر باندېپاک په خپلو بند

انونه او  ، خپ ی، چې تاسې بايد خپلې ناخوښ ي تاوتريخواليک د.... خپل من ۍ شئپرې  او ى، او يو بل ته غاړه غ

ې ى، راى کهتېرسره رځ په خوښ او ښادۍ دا و كى د سولې درس واخلو او په خه ، چې له دې ور د پيالمې 

دوخپل هېواد کې يې په  ي وي او ) ج(ای د خد له يوې خوا به مو ، آي هغه ستر اجر به مو السته ارشادات عملي ک

به مو له دې نېک اقدام سره له بلې خوا او ي چې آله نا آله انسان ته يې د السته راوړلو فرصت برابري وي راوړى

ای قلم راواخلو او د کرکې– خپل هېواد ته سوکالي او سوله راوستې وي ، رخې او  هغه داسې چې را د وسلو پر 

نيو و او نور هم مينه ترب ه وک ې د مينې زده ک که همدا وخت دی، چې بايد له دې ور دو،  ای مينې ته پرې  

وو وکولو ته وه اوونه ووهو او نېکمرغيو ته او په مينه يې ولمان و د يووالي پ ، دلته به د فخر  پرانېزوهالر ، تر

و و کنه ورکې م، چې يا به يو کې   .افغان هغه خبره راياده ک

ۍ په وياړ کوچني اختر د رارسېدو  نيكمرغه، چې په خپل وار سره دئ        اجازه راک  او په انومسلمانولو د ن

ولو  يدلو تېره بيا   د پاك اهللا م، چې د روژې مبارکه مياشت موافغانانو ته د زړه له کومې مبارکي ووايم او هيله لرآ

ي  وريدلي ملت د سوآالي غوښتنه آ يدلي او  خه مو ددې آ ي او د پاك اهللا له دربار  طاعت او عبادت آې تيره آ

م همدې برکتناکې شېبې چې له ، غواړم وي نه تاسې سره خپلې خبرې شريکې ک   .خه په 

پلي او د اختر د نم و، کوم چې سېالب  و کې خپل هغه ورونه هېر نه ک نو لپاره سر       را چې په دې ور ان

و او په دې کار سره د يوه لوی ولس ستونزې روژې فديې، چې خپلې ىپناه نه لري، را ې ک ان ل هغوی ته   دا 

ه راکم ول تر ل ان شريک ک و او په دې ثواب کې  ولو افغانانو لپاره د سولې  چې دا اختر من يماو هيله . ې ک د 

  . پيالمه وي

ل انپه پای کې يو  ول مسلمان ولس او په  ه ې بيا  وريدلي  تو ران او  افغان ولس ته د نېکمرغه کوچني خپل 

ې په خوښيم او هيله ده چې دا اختر د رارسېدو المله مبارکي ووا  .ئ، ښېرازۍ او سوله کې تېرې کىور

  

ې  هښکلواختره که را  وږمو سره را
هید مينې زېر    راوړه ولولو سره را

وله مينه   په 
  
  
  
  
 
  

 
 


