
 
 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره
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  ۷۲/۱۲/۲۰۱۸                خادم انښرو
 

  

 ید تیریخ بلکل
  
  :وه ړیک ییپوشتنه  ،و ړیک لفونیوطن نه خپل کور ته ت یریمسافر د ل وی

 
   ؟ید تیریخ یک یکور کل ؟یحال د هڅــ 
   .ید یشو ړم ړیمه کوه خو خ شیتشو تیریبلکل خ هوــ 
   ؟یشو ړم یول ړیخــ 
   .. مه کوهشیتشو تیریو نور بلکل خ یبند شو یک یستون یوکډو ه ړیک راتیمو خ یپس یوه هغ یشو هړم یاد ــ

   ؟ېوخت وفات شو هڅ یادــ 
 تیریخ ری. نور خوچاود هړله غمه ز یو نو اد یعمران وشت یو ړیک ګجن یک یکل لګ نیورور ش یکشر ستا

   .مه کوه شیخبره نه ده تشو هټدومره غ
   ؟و ړیک ګجن یول لګ نیشــ 
  .ید تیریشو نور بلکل خ ګورسره جن یده نو په هغ یولین مکهځستاسو  نیملک د هغهــ 
  ؟ده یولین مکهځ ږزمون یول نید ملکــ 
   .ید تیریمه کوه خ شیتشو لیما درته وو ؟یکو یتنښدومره پو ی. ته ولقرض دار و ییستا پالر  یچ ییوا هغهــ 
 .  ړیپور خالص ک یچ یو یلیږخو ما ور ل یسیپــ 
 .  ید تیریبلکل خ هړیس ید تیریخ ویوه هغه چپه شو  یستیاخ ېپالر راکت الر ید سویهغه پ پهــ 

   ؟چپه شوه  یول الري
  .مه کوه  شی.دومره تشو ید تیری. خ ید یشوړو هغه هم م یچپه شو رټمو یتر یو په نشه ک یچرس وریرډ

 تیریخ یپه د ی. هللا د ید تیریخ یی اګیده او ته همدا ل یخانه غرقه شو لیخ ولهټزما  هړمو کور وران ک یخداــ 
 .   یوګاور ول

   ،ید تیریسل کسان ووژل شول نور خ وی دهځیوسو یغزن وی •

   ،ید تیریمرکز چاودنه وشوه نور خ یمیپه تعل یبرچ دشت •

   ،تیریتنه ووژل شول نور خ تهیشپ ویچاودنه وشوه فقط  یکلپ ک یپه ورزش یدشت برچ د •

   ،ید تیریتنه ژورنالستان ووژل شول نور خ وڅ ویچاودنه وشوه  دوهمه •

   ،تیریخ رینور خ ید ید پاکستان حمل وځیاځپه  یږیریت میدار س خار •

   ،ید تیریخ رینور خ هړوک یی یاستعف وړخالص ک ینه خدا اتمر •

   ،تیریشو نورخ څمحصل نه سرغو وانځ ځید طب د پوهن یک ابیفار په •

   ،تیرینورخ یولیون منانوښاو د ړسقوط وک ویولسوال ابیفار د •

  ،ید تیرینور خ ید دهیو یستانکز •

   ،ید تیرینور خ یلیوطن با یاوبه محارو یغن •

  ،ید تیرینور خ یږیک یزډد راکتو  ګار په •
  

 .ید تیریخبره نشته خ یڅه ،ئکوه م شیتشو هڅخلکو!  یا
 

 خادم انښرو
 ۳۰۱۸ -۷سپتمبر
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