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١

  زموږ په ه５واد ک３ ډ４ر ＄نگلونه
شته. د پست３ ＄نگلونه هم زموږ په

ه５واد ک３ شته. د پست３ ＄نگلونه  په
بغالن، سمنگان، هرات، او بادغيس

ک３ دي.



د پست３ ون３ په خپله  هم زرغون８５ي.
د پست３ ون３ په غون６يو او لوړو

＄ايونو ک３ ＊ه وده کوي.
د پست３ ون３ ډ４رې اوبه نه غواړي.

د باران په اوبو خ７وب８５ي.
د پست３ ون３ ژر نه خراب８５ي.

تر ډ４ر وخت پورې دوام کوي.
د پست３ ون３ ډ４رې لوړې نه دي.

خلک کوالی شي چ３ په اسان９ سره
پسته را！وله ک７ي.
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٣

  پسته زموږ د ه５واد وچه م５وه ده.
د پست３ م５وه د هغ３ زړی دی.

پسته ډ４ر ＊ه خوند لري. پسته د
انسان بدن ته ډ４رې گ＂３ رسوي.



د پست３ ميوه په بازارونو ک３ په
لوړه بيه خر＇８５ي.

ډ４ر خلک ي３ په کورونو ک３ له چای
سره خوري.

که له چای سره وخوړل شي؛ خلک نه
ت８ي کوي.

٤



٥

  د افغانستان پسته نورو ه５وادونو
ته هم 請ادر８４ي.

په نورو هيوادونو ک３ په لوړه بيه
پلورل ک８５ي.



دا چ３ پسته ډ４ره خوندوره م５وه ده؛
خلک ي３ ډ４ره خو＊وي.

له پست３ او نورو ＄نگلونو ＇خه
ډ４رې پيس３ الس ته را＄ي.

د پست３ خوراک ذهن قوي کوي.
د پست３ ون３ چاپ５ريال ته ＊کال

ورکوي.
پسته يو له قيمتي م５وو ＇خه ده.
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  موږ بايد د ＄نگلونو ساتنه وک７و.
د ＄نگلونو ساتنه د ！ولو ه５وادوالو

دنده ده.
بايد د ＄نگلونو ون３ پرې نه ک７و.



  که موږ د ＄نگلونو ساتنه وک７و.
ون３ ي３ پرې نه ک７و. مالونه په ک３

ونه ＇روو.
بيا کوالی شو له ＄نگلونو ＇خه ＊ه

حا請ل واخلو. بهر ته ي３ هم واستوو.
په دې سره به زموږ ه５واد ته ډ４رې

پيس３ راشي. د ه５واد اقتصاد به مو
پياوړی شي. غريبي به کمه شي. د

خلکو ژوند به ＊ه شي. د ＄نگلونو په
ساتن３ سره به هوا هم ＊ه شي. گرمي

او دوړې به کم３ شي.
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