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  1تر 1  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.   تاسو ھمکارۍ ته رابوليښتنپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

     2016/ 10/ 13                                                                      ځيرکيار ربی رحمت ډاکتر

        

 دپلوماتان سپک دولت سپک د

 وينا سپکه دپلوماتانو سپکو د او 

 
com.yahoo@1234zirakyar  

 

 ده نه نـتکۍ د خبره نن غواړه پوزې د خير

 ده نه کرسۍ د ده پـښتو د ده وادھي د خبره

 راوسته لـه بھـرام دٻـو ھـغه خـټکه چاويل

 ده نه شھزادګۍ اندامه ګل وي ب0 څه به دا

 يرغل د امريکې د باندې افــغانـستان اوپه و شـعـر وروســتنئ خــټــک اجمل د چې لکه دا

 .و رارسېدلی  Vس په نياز جھانـزٻب پوھاند د ماته. و ليکلی يې اړه په) ٢٠٠١ اکتوبر(

 قاري منلي د مې وينا سپکه غړي غضبجن او نومه بې کوم د سفارت د افغانستان د کې سويډن په

 زبان پشتو چلد، می دری فقط ملی کجا پشتو....«: واورٻدله کې لينکونو Vندې په محمدي عيسی صاحب

 .»کنه برطرف مرا که رسد مین ھيچکس زور. ست پاکستانيا

 د. دي ټاکلي يې معين سياسي وزارت دغه د او وزيـر چارو بھـرنيو د چې چا ھغه په لعـنت 

 څـنـګه چې کې دې په بلکې کوي، فکر څه چې پروت دی نه کې دې په  جوھر مغز متفکر خپلواک

 !کوي فکر

 د افغانستان د کې سويډن( وينا محمدي عيسی صاحب قاري د کې* آن�ين جرمن- افغان په ما

 کې لينک ايميل په اعظم فاروق ډاکتر د او) ويډيو محمدی عيسی صاحب قاري د اړه په دپلوماتانو

 .ده لوستلې
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zirhttps://www.facebook.com/ho.omarzoy/posts/522897881384047akyar1234@yahoo.co

m 

https://www.facebook.com/ho.omarzoy/posts/522897881384047 

 عيسی صاحب قاري غـيرتمن د ډول لـڼـډ په مې ځکه کولی، نـشـم ليکل  لپاره مياشـتې يـوې د زه

 !قاريان دغسې کړې ډٻـر خدايه. وکړ م�تړ دريځ معقول او احساس ملي د  محمدي


