
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
                                                   ۸۰/۷۰/۲۰۲۱                         خوږلن هللا حفیظ

  
 

 سره  ګیدړ شوي پټ یو له کې څرمــن په زمــري د
 

 څــوخبرې 
  

 انسانانو   قوته  اوبې  وزنه  دغوبې  له  راڅرګندیږي.  کې  پیاله  په  یې  قوت  دي،چې  ورته  کڅوړوته  چای  د  نان  انسا  وایي  

 نغمې  سیاسي  ډول  هر  دپاسه  ستیج  هرسیاسي  د  یې  تل  چې  ده  نانځکه  سیاسي  نامه  بد  هغه  نامه  په  پدرام  د  هم  یو  څخه  

 . دئ نڅیدلی ورته مزه مزه په  اچولي،او څڼې دریغه بې سره خرام دیپلومتیک په ته  

 مــلي  ( دی کې الس  په شبکو داستخباراتي هیوادو ګاونډیو د یې کنترول وتریم چې اکتور)کوم سیاسي دغه د  

 اوـ شپو ایزو ډیروتاوجنوجګړه په چې مآلشو بر ښه وخت هغه  وزن خراساني او سیاسي،ټولنیز،اخالقي  

 ولس  اسرې بې بدخشان د کې ټوله په او موکلین ملګري،خپل ګوند)کنګره( نامه په تش خپل د یې ورځوکې  

 اوـ  الل له راوتښتید،او ته کابل کشال پایدان کې  الوتکې یوې په نـنګي بې ډیرې په ترې دی پریښود،او ېی  

 .پریښوډ  میدان په غلوته راغلو نه پاکستان له  یې بدخشان زروډک اوسپینو  سرو الجوردو،اوله  

 معلوم کې پیاله په هم  قوت دې خو اوس ،چې داده ته سیاستوال اجیر او شوي خرڅ دغه سپارښتنه زمونږ  

 پـه  چې څو ،تر اخلې ګټه څخه اوبو او هوا له  افغانستان ویاړلي دې  د چې ترڅو دې تر وروسته نو شو،  

 سفرونه دپاره عیاشي  او جاسوسې د ته هیوادو اروپایې او ایران،تاجکستان،پاکستان،دوبئ پاسپورت افغاني  

 .ده حرامي نمک او جفا سره مــور له  وطن د دا  ځکه  وهــه. مه رمـبـاړې غوښتنې خراسان د دا نور نو کوې،  

 ته  بـبر کاغذي تا اواز  اولوړ غږ یو ،په بوډاګان  مین وطن اوپه پیغلې،زړورځلمیان ښاسته بدخشان د ستا اوس  

 :درکوي پیغور داسې  

 ته  منښـ د پریښودو یې مـونږه                                               

 نازیدونـه مونږ ډیر  پدرام نـنګه بې دا  په                                                                             

 رسواکړې  موږته خدای شکرچې                                               

 وغولیــدونـــه  ډیر تشوالپو په مونږدې                                                                              

                                              

 ***** 
 څــلوریځــې   دوې                                                                  

  

 ته  پدرام                                            
 

 دئ  سره ایران سریې ماسکو، یې زړه                                                      

 دئ  ســره پاکستان کابل،روح یې جسم                                                      
 

 تښتي کــې طــیاره تـــرې ورځ بده په                                                      

 دئ   سره خــــشان بــد  کــــې اخترو په                                                      

  
 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 غوښتونکوته  خراسان                                                           
  

 بریښي خیال او خوب ،یو بدلول نوم افغانسـتان                                                  

 یښي بـر پال پردي ته مونږ  دښمنان نوم دغه  د                                                  

  
 دئ  خښ کې هدیره په تاریخ د ومـــړ،  خراسان                                                 

 بریښي محــال  راتـه کـــول ژوندی بیا مړی دا                                                  

  

 خوږلن هللا حفیظ                   

 کانادا                                                                         
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