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  ٢٠٠٧ـ١٠ـ٢١            وســــفــــان
 
 

  په خولكۍ آې به درآېږدمه گلونه*** لندن ته راغلې ستړى مه شې
  
  
  !وــتونكـــوســـرانو لـــگ
  

پوي دارگ ساحه خو ډېره ور ه دى لږ به بې خطره خپل وزرونه و ته وړه ده اغلى آرزى نن بيا په دوره ووت 
  هـآن

ورو ــد ناويا به وويني وبه گوري چې ددې هيـواد ونونه يلږ به په لندن آې دمه وآړي اخبار به ولولي تلويز

ې هيوادونو وگړي په خپله مورنۍ ژبه گړېږي لږ خو به خپلې مورنۍ ژبې او اساسي قانون ته متوجع شي دا ـــائــاروپ

وـــــډول س م هي چېفر ورته ډېر گ ي ړي ـږ ارام خوب وآ نه وي دشپې خو به لر گ هلته زړه مې ډېر ډېر پرې سو

ې ــخو په آابل آې خوب نه لري هره ش ه خو و ه  و ونارې او په سړآونو دانسانانو  و رن يبه په تلويزيون آې دآون

ورېږي تاسې ال خپل ولسمشر نه دى پېژند؟ انسان دى آنهريـوينې دى خو هم احساس ل   لى؟ ولې به نه 

ام بل ډول غومبر  ومره غافل هم شې خداى داسې نابغه مشاورين ورآړي چې سهار يو ډول او ما دى خوآه هر 

ه آوې داسې مسته  و ولس ئې په رمز پوه نه شې داخوال  انونه پوهوي تر  ورته وهي اوس په خپلو آې په غومبر 

ينگ آړى دى ماشا نړيوال رآارډآابينه لرچې واى واى خه به هم راتېرشوداسې پارلمــــــــان هللا  ماشاهللائې  له دې 

يازنه غواړي مياشتنى معاش زل آړ چې ترماليكو ال پاك خلگ پكې شته دي هي ډول امتورباندې رانا) ج(خداى

ول دجمعيت نور ده داته خوولس رايه ورآړېوآسانوږي ماليكې دي هسې يوخويوال نه غواړي په هوا پاي خو 

خه راغلي دي هغه يونس قانوندډلگۍ ماليكي دي  امي آې دسليمانپاس له اسمان   په تخت )ع(ي خو ال آله آله په ما

ان ورسوي ــــــسپور آريمل دژبې غومبردوختي له خپلې امسا سره په پارلمان آې غومبر وهي دا اوسهار بياين ته 

ول نترول وتلې ده ى لخوا ورته جوړه شوې اوبياپه تهران اوآريملين آې ترآآ.اس  .ىآالفبا د  هي خالپكې نشته 

انمرگو ته ورآول آېږي او نتېجه ئې هم دا دى تاسې وينئ چې هره  آردنات په سم ډول دهمدې الفــــا په مرسته 

تون په آورلمبې بلې دي خيردابه   ورځ دپ

ص ډول آرزى زموږ له مخې وانه اخلي دافغان ولس او په خا) ج(هم وزغموخوتاسې دا دوعا آوئ چې خداى

وان سا ورننيسته دتاريخ په اوږدــدپ تنو ته نه دى  تون په بې سا بدن خو همدې  تو ژبې او پ وآې دومره خدمت پ

لي او خپلواك اتل آرزي په وخت آې ـشوى لك ه مزه دار سفر ورته غواړمه دالمتوآل خاورومن   .بس نو 

  !خوږولوستونكو

خه ه را  پاته وي هغه بيا تاسې وليكئ چې بيا زموږ افغانـــه اداره گيله ونه زما اوس تلوار دى آاليزه مې ده آه 

    .ـاـه تربـيآړي خ
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