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ایمبارزه  خارای وازسنگ " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"ًازتمام دوستان وخصوصا ازسايت وزين   صبورهللا آق
ل خود  ه  اشتباه عوض ايمي ه ب ل آدرسسياه سنگ ک ودم ايمي شان را نوشته ب ام  واي تانتم ل آگھی یدوس ه ايمي  ک

وارھما د و خصوصا ازاستاد بزگ رد ادب و، ًنامه بينام را گرفته ان رجم م الم ، مت الوژیک ، سر شناس سائنس وتکن
ای از وطن ع دفاسپھساالر قلم در عرصۀ زبان وادب، سد سديد به خاطر  وم  آق ر دپل ی صاحب"انجين دا "معروف ً ج

دمن ، ايشان ، که به سبب اشتباه معذرت ميخواھم ه ان رار گرفت وده ق اک و آل سان ھای ناپ  .مورد شماتت واھانت ان
ه من دارم  شرافت . ھرکس عملی انجام می دھد امکان دارد اشتباه نمايد به خصوص در سن وسال ومزاج عليلی ک

انسان حکم می کند که اشتباه کار را متوجه اشتباھش بايد کرد وبه او اين فرصت را بايد داد تا مردانه از اشتباھش 
فقط . بزرگی وشھامت يک انسان در نشان دادن اشتباه ، وپذيرش انتقاد ومعذرت خواھی وی است. معذرت بخواھد

  .ی را نمی پذيردانسان ھای کوچک از اشباه ديگران شاد شده ومعذرت و
ا شماره   رای وی ب يلش ب ی ادرس ايم ار آی پ ه اينب ر ک ا  95.208.136.190واما چوچه سگ پرچمی زادۀ رنجب ب

د از ، ساخته که سر را در ريک ودم را به ھوا دادهاز وی کبکیآدرس پوش خانه اش  ل بع ار قب ر ب  بايد بداند که اگ
ا مکردن از چنگآنھمه توبه نامه ھا ، وريش سفيد ھا را واسطه  ار ت ن ب ه  خالص شد، اي ان از او ديوان در خود الم

  .وااليش نيستم اندن مورسوای خاص وعامش نسازم نسازم ، 
   .در انتظار بقيه دقيقه شماری کند. برای جاسوس بچه می فرستم به حيث نشانی قبول کندرا ًفعال اين تحفه 

  بهلذت ازاستخوان را سگان کوچه 
  خوان به خوش  نامرد،به مرگ مرد

  گيردبـمردآن است که دست افتاده 
  خندان بهوآنکه زان افتادن خوش نه 

 


