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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

german.de-maqalat@afghan 

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

    

 
۸۱۰۲ اکتوبر ۰۱: تاریخ                                                               حفیظ هللا خالد  

 

 رای دهندگانبه ۀ مشور

 
 ای عزیزم چشم و گوش را باز کن   

 انداز کنکاندیــــد را خـــــوب ور   
 

 وی-ـمان می شـخطا کردی پشیگر   
 دان می شویــوجمحکوم بت ـعاق  

 
 رای دادن بر تو یک امانت است 
 فروش آن برهرکه باشد خیانت است 

 
 تان راـــپاکس ده مــــــزدوررای ن 

 ران راــابـــر ایـرمــنــوکـــر و فـ
 

 وده را ، باز آزمودن خطاستآزمــ  
 همچو کار در حق این ملت جفاست  

 
 ـبان ،قاچاقـبرانزورمنــدان، غاص  

 هـر کــدام دارند شــــــوق پارلمان
 

 در مـــیان کانـدیــد ها چنـــد تنی
 یمبه فکر جیـب نیستند در غجز

 
 دیــگر خــــالف وحـــدت اند ۀعد

 کشـــور با هـویـت اند ایندشمن 
 

 ویـران کرد ـل جـــان رانکه کابــآ   
 رگردان کردیان را هر سو سکابلـ    

 
 وقتی در چور وطـــــن کامیاب شد    
 آرزوهایـــش هـــمه سیـــــراب شد    

 
 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

german.de-lat@afghanmaqa 

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

 

 ردــدان کــوارد میـــ ،پســر را او                                        
 ـت وی پنهان کردخویشرا در پشــ    

 
 

 گوئی شـــــــورا هم میــراثی شده؟
 کار خالی است؟ ـــن از اهلیا وطـ

 
 بهتر شود وضعگر تــو می خواهی   

 تر شودــال اقل سـطح فســــــــاد کم
 

 انـــتخاب کـن فــــرد خدمتـــگار را 
 عاقـــل و با دانــــــش و هوشیار را 

 
 روح و جان ماست باشــد تبارهر
 ــتغان ماســن افــدیاروهموطهم 

 
 هر که در این راه غفــــلت می کند
 بر سرش تاریــخ لعنـــت می کنـــد
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