
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

   ۵1/12/2۰2۰                                                                ملت افغان  یصدا

 قهرمان واقعی است، اگر... جانم مرپد

 
   آقای امراله صالح 

امیدها و آرزوهای   —امیدوارم 

دختر نازدانه و در دانه اش را  

ر و قوت عمل  تحقق بخشد ، با تدبی

کند ، در گفتارش ، کردار و  

پندارش برای مردم و مملکت 

صادق باشد و تعهد ایمانی و  

وجدانی به مردم بسپارد که صادق  

هست و خاص و خالصانه عمل  

 . می کند 

من این شجاعت و دلیری صالح را  

می ستایم که عکس دختر عزیزش  

 را رسانه یی و مطبوعاتی کرد 

 

بر عکس کسانی که از سه زنی و چهار زنی خمی به ابرو نمی آورند و عرق شرم به پیشانی  

 . شان نمی نشیند و حاضر نیستند همسر ، خواهر، دختر و مادر شان وارد اجتماع شوند 

 آقای صالح 

با جامعه برخورد بکن ، پا را پس نکش ، با سنت های پوسیده به جدال بپرداز ، این نیاز جامعه  

  است 

 

 دخـتــَــر کـه بــاشی 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadai_melat_afghan_padar_janam_qahraman.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 میـدانی اولین ِعشــق زنـدگیـت پـــِدرت است 

 دخـتــَــر کـه بــآشی میـدانی ُمحکــَم تــَریـن پَنــآهگــاه دنیــآ 

 آغــوش گــَرم پـــِدر است 

 دخـتــَــر کـه بــآشی میـدانی مــَردانــه تـَریـن دستــی 

 کـه مـیتوانی در دستـِـت بگیـــری و 

 دیگـر اَز هـــیچ چیزی نَتــَرسی

 درت است دســــت های َگرم َو ِمهـــــَربان پـــِ 

 َهر کـجای دنیـا هم که بـــاشی

 چه بـاشد چـه نبــاشد 

 قَویتــریـن فِرشتــه ی نِگهبـــان پـــِدرت است 

 گفــت : با پدر یک جمـــله بســـاز

 گفتــم: من با پدر جمله نمیســازم ، 

 دنیــــــــایم را مي سازم 
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