
 
 

 

 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
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 د زړه فریاد  د یوافغان مهاجر
 

 (د مهاجرو کمپ کې)
 

 د مهاجرو کمپ کې پروت یم په بد حال 
 که خالص شم له دې بنده  خالقه الیزال،

 

 ***** 
 دلته کې هره ورځ ماتم دی 
 هــر ګړۍ ظلم دې ستم دی 

 پاسه غم دی دلته د غـــم د
 سرتضمین خوندي دی نه د مال  نه مې د

 خالقه الیزال، که خالص شم له دې بنده 
 

 ***** 
 وطن مو ټول شولو خراب 

 د تنظیمونـــو پــه حساب 
 هر خوا ته ظلم دی عذاب 

 وال واکانو ربه کبر کړې زدې زور 
 خالقه الیزال، که خالص شم له دې بنده 

 

 ***** 
 قبول مو کړې دعا ربه 

 ږ پناه له تا نه غواړو مو 
 که له دې بنده شم رها 

 جنجال  په پردیسي کې محتاج ژوند دی د
 خالقه الیزال، که خالص شم له دې بنده 

 

 ***** 
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 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

 

 اوالد تعلیم ځینې مــحروم دی 
 د دوئ کمک هسې پــه نوم دی 
 بې وسه ځوان دی که ماشوم دی 
 ځوانان لویږي بې تعلیمه بې کمال 

 ، که خالص شم له دې بنده خالقه الیزال
 

 ***** 
 ربه وطــن مـــو کـــړی اباد 

 تـــه سوله کړې بنیاد   خوا هر
 دا زور واکان کړی ټول برباد 

 ږ د زړونو د احوال چې شي خبر زمو 
 خالقه الیزال، که خالص شم له دې بنده 
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