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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

  

  2/1۸۱/۳۱11              فارانی مسعود

 

 عید درغـــــربت وابـتار چه معنی دارد  عیــد بی خــانه ودلــــــدار چه معنی دارد

 شتارچه معنی داردا اینهمه ک  عید بــــــ  زارفتنه به پاـهر طرف خانه خــرابی وه

 عید بــــر روزه  گرفتار چه معنی دارد  فقر و تنگدستی مرا روزه  به اجبار نمود

 ایـن چنین روزه وافطار چه معنی دارد  رمضان بر دیگران ماه، وبرما همه سال

 بهر مـا چاشت  و  نهار چه معنی دارد  شب وروز گرسنه و خسته زایــــام زمان 

 عید بـــر رقص سِر دار چه معنی دارد  صه شدنـدرد و گرفتارغم و غهر زمان 

 بــــهـــراو درد وطـــندارچه معنی دارد   نـراج وطـلیون ستادندست زحـآنــــکه م

 عـــید بــــر میهن بیمار چه معنی دارد  وطنم زخمی وافگارو چهل سالــه غریق 

 مـــانده گرفتار چه معنی داردمـــرغ وا  است ـرجـنه امیدی زبهاران و خـــزانها ب

 عـــید بــــرجنگی دوار، چه معنی دارد  دشمنی کردن ما تیشه یی برریشۀ ماست

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/farani_m_eid_che_manee_darad.pdf
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 عـــید بــــا اینهمه کردارچه معنی دارد  ما اگر صاف نباشیم و کنیم حیله گــــری 

 مفلس و گــرمی بـــازار چه معنی دارد   ی بــازار وتمنای کسانـفه و گــــــرمـتح

 عید بـــــــا مردم نـــادار چه معنی دارد   اخ نشینان کند مستی وعشقـــــا کد بــیع

 عــــید در کلبۀ  نـــم دار چه معنی دارد   فل کاخـردانه  وایجاد گـــــــــــرمحعید د  

 عـــید بــــرمظلوم بیکار چه معنی دارد  انکه را مفت رسیدست زخــــــروار طال

 ـید  از  آدم مـــــــکار چه معنی داردـعـ  ان بـــاید بودـزمعید بــا صلح صفا رسم 

 عــید بــا مردم  مسعود کـــند َبـــزم بـــپا

 در خــانه یی غمدار  چه معنی داد   عــید

 


