
 
 

 

 2تر 1 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

 
 

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

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

    ۲۸/۱۲/۲۰۲۰                  رنگریز 
  

 زموږ د ننــــــــــــگ ټوټه 
 

 منظور ته یي 
 

 ســــر لښکر د لښــــــکريانو
 

 منظور ته يی
 

 نـــــاموره د باتورانو 
 

 منظور ته يی
 

 کارفرما په افغان ټبر کې 
 

 بل څوک نه و
 

 رهنمــــــا د باتــــــورانو 
 

 منطور تــــه يی 
 

 معــــرکـــــــه د انسانيت ده
 

 پـــــــه تا گرمه 
 

 شـــــــملور د غازيانو 
 

 منظور ته يی
 

 مبـــــــــــارز د آزادۍ
 

 د ميـــــــــدانـــــــــــونو
 

 صــــف شــــــکن د غــــــليمانو
 

 منظور ته يی
 

 ت په جـــــــرئت او شـــهام
 

 کـــې بې ماننده 
 

 پيش قـــــــدم له زمريانو
 

 منظور ته يی
 

 نه مــــــــــال يی

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Rangryz_de_nang_tota.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Rangryz_de_nang_tota.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

 

 

 نه مــــــــلک 
 

 او نــــــه ارباب يی
 

 غــــوڅ پــه غـــــــــم د افغانانو 
 

 منظور ته يی
 

 د کــــونړ د شـــــــــــنو درو 
 

 او جگو غرونو 
 

 هنــــــگامه د شنو زمــــــريانو
 

 منظور ته يی
 

 په غـازي امان او باچا خان 
 

 گران له هره چانه
 

 نـــــور چــــــشم د چشمانو
 

 منظور ته يی
 

 د انسانيت عدالت او آزادی
 

 د ستر بـــــــري لـــه بـــرکته 
 

 چې منظور شوې د جنګياليو  
 

 منظور ته يی
 

 پـــــه ميـــــــوند
 

 ايـــــوب خان وهكه آوازه د 
 

 شــــــــــــهسوار د کونـــړيانو 
 

 منظور ته يی
 

 ســــــــــر آغـــــاز د قــــــربانۍ
 

 د منـــزلونو
 

 ســـــــــــرآمــــد د فــــــاتــــحانو
 

 منظور ته يی
 

 چـــــــې تـــــــاريخ دې 
 

 هيــــرولـې نشي منظوره
 

 ځـــــــار قــــــربان شم
 

 ې د مــــړانه ستا د تــــور
 منظور ته ي
 منظور ته يي 
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