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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

 

 

 ۵۰/۵۰/۶۵۰۲    سید حامد سادات

 انسانیت هنوز ازبین نرفته  است

ادامه دارد این جدال  بعضی وقت ین جدال وتا آخر بشریت ا  در تاریخ بشریت همیشه بین ظلمت وروشنی جدال  بود

د اطالع داری یعنی  مبارزه ای بین خیر وشر است  همان طور کهخوبی وبدی  همان   که  پایین دارد و  باال ! مثل  دریا

نماینده جمهوری خواه  که خود  برای  ریاست جمهوری  آمریکا را کاندید  کرده است آقای ترامپ گفته است که دیگر 

مهاجرین  استقبال ازخیر یعنی  مسلمانان را به آمریکا اجازه ندهید که بیاید واز آمدن آنها جلوگیری کنید  این یعنی شر و

نشانه این که هنوز انسانیت در جهان   جاستین ترودو از طرف نخست وزیر آن کشور  سوری در شهر تورنتوی کانادا

 از بین رفته    در جهان که انسانیت  میکنند هنوز فکر  انسانیتازبین  نرفته واین یک پیام واضع برای آنهای است که 

صدای  است،  باالخره  در هر گوشه ای از جهان  یانسانیت در این گره خاکنه هنوز  که در حالی   استموجود 

شاعر   خواهیم بوداین طور کار ها   انسانیت بلند می شود وما امروز شاهد این بودیم وان شاء هللا در آیند هم  شاهد

 :میفرمائید که

 تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان ای پست مشو مهر بورز هــــکمتر از ذره ن
 شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان ر جهان تکیه مکن ور قدحی می داریـــــب

 گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان ه روانش خوش بادــــپیر پیمانه کش من ک
 رد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنانم دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل

 اند این همه خونین کفنانکه شهیدان که گفتمه سحر میـــــــــــــبا صبا در چمن الل
 ایمگفت حافظ من و تو محرم این راز نه

 از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان
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