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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

  
  

 70/70/4710                            اسیرنسیم م، 
 افغان ها در هجرت عرایملک الش

  

 د !!!ــــاویـــج ۀدـــــــزن
 

 ،زن، مرد ، اعم ازانتخابات درعزیز ما افغانستان وطن  افراز سر مردم سربلند و ۀگسترد حضور
پرده های ورای  ن داشت تا جریان را ازآ ، ما غربت نشینان را برمملکت سراسر جوان در و پیر

 اشکریزان دنبال کنیم.  حسرت و با، ها تلویزیون
 

، مصمم بودند تا به خارجی و داخلیدشمنان  درد رسیده ما با وجود تهدیدات مکرر مردم شریف و
 می خواهند از نیست و گزار آهنین شان اثر ۀاراد تهدیدی در که هیچ تحدید و ندجهان نشان بدهمردم 

   .را تعیین نمایندو مردم خود سرنوشت خود  و هداده کرمدبرانه استف حق مسلم خود عاقالنه و
 

قش امنیت ملی ن وملی پولیس  ،، اردوی ملیمردم ۀنظم آن، اراد که بدون شک دراین موفقیت را 
صمیم قلب  جهان از سراسر ، دروطن سرافراز به ملت نجیب و با افتخار، داشتو اساسی عمده 

 :شعری پیشکش می کنمبا سربلندی  باد گفته و مبارک
 
 

 د !!!ــــاویـــج ۀدـــــــزن
 
 

 ؟؟وم بپا زنجیر، می میردـــکی می گوید که این ق
 ؟؟می میرد امیرـــپ ندوکش وــ، هردممــــــ دالور

 

 ، به جانبازین قومیآ کن ازگریبان  در توخود سر
 ؟؟یر، می میردـش زم شکارـکـــه آهـــویش کند ع

 

 ده می ماندــزن ، بــــــه پا ونمی میرد، نمی میرد
 می میرد رـ، همان بد مشرب بی پیاگــــرمــیــرد

 

 ن بـــــــه بد بینیــن آســـایش میهدریــــــده دامـــ
 برد تاثیر، می میرد ، مردم میربزشرق وغــــ

 

 پا بجا گردد ـــدت با ثبات وفـیـض وحـ ام ازنـظـ
 صد تعبیرمی میرده ، بچـنـبـن هـمت رنباشد گـــ

 

 نخواهی مرد وطن داری که دردل از به این عشقی
 می میرد پیر ر، جوان وآخــــ اسیر( ارچند در)

 

 اسیر(نسیم ) م.
 م4710اپریل0

 تفرانکفور

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assir_nacim_zenda_e_jaawiid_entekhaabaat_1393_afg.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assir_nacim_zenda_e_jaawiid_entekhaabaat_1393_afg.pdf

