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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 ۵/1۶۱/۴۱1۲                پوهیالی سیداصغر هاشمي
 

 دوه ګالن مړاوي شول
 

 
 افغانستان د او دی درمان زړونو د خلکو د بابا غني

  .قربانوي سر پرې ولس باوجدانه
 

 کوي، دعا ورته ږیري سپین ورکوي، سر پرې ځوانان
 مشرانې او زړې کورونو د ،نیسي روژه ورته پیغلې
 په یې ماشومان واړه او کوي خیراتونه نامه په یې ښځې

 .رسوي ته شهادت ځان نوم
 
 شول مړاوي ګالن شوي غوټۍ نوي دوه کې ننګرهار په
 .دي دعا په الس ورته خلک ټول او
 
 یې کې مبارزه په باطل د او حق د چې دادی جرم دوی د
 باد، زنده غني اشرف: یې ویل او کوله طرفداري حق د

 چې. دی پاچا زموږ غني اشرف باد، زنده غني اشرف
 .ولوید مخ بل په او شوه پاتې خبره یې کې خوله

 
 په خوا له ساتونکیو د شرمخ او مار داړه ،ظالم یو د دا

 .ورسېدل شهادت
 
 د چې وه، ورکړې رایه ته قاتل کورنۍ ماشومانو دې د

. کړ ادا ورته یې حق ښه چې کوي، یې به دفاع حقوقو
 .دی رسېدلی ته مقام دې ظالم واسطه په مظلوم همدې د دی، مالمته ډېر مظلوم نه ظالم د دلته

 
 درناوی ډېر او کېږي یې عزت او قدر دی، ظالم څوک چې دلته ژاړو، ورته بیا او وهو تبر په خپله په الس خپل
 .کېږي یې
 
 دی چېرې که کوم، هیله څخه کرزي حامد له بیا او وکړي تعالی هللا مخه له ټولو د دې، پوښتنه واقعې دې د

 . وکړي دې پوښتنه دوی د وي، کړی کار ښه یو یې کې کلونو 1۱ دغو په چې غواړي،
 

 وي به السونه زما او ګریوان ظالم دې د او کوم پوښتنه زه یې بیا نو کېږي، مشر به بابا غني چې شته امید
 پای
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