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 1تر 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

 
 

 ۱۵/۰۵/۲۰۲۱          مسعود فارانی

 دارد؟ معنی  عید چه 
 

 

 عیــد بی خــانه ودلــــــدار چه معنی دارد 

                ار چه معنی داردط عید درغـــــربت وابـ  

 هر طرف خانه خــرابی وهزارفتنه به پا 

 ارد عید بــــــا اینهمه ُکشتارچه معنی د   

 فقر و تنگدستی مرا روزه  به اجبار نمود 

 عید بــــر روزه  گرفتار چه معنی دارد   

 ه، وبرما همه سال دیگران مارمضان بر  

 ایـن چنین روزه وافطار چه معنی دارد   

 شب وروز گرسنه و خسته زایــــام زمان 

 بهر مـا چاشت  و  نهار چه معنی دارد   

 دن هر زمان درد و گرفتارغم و غصه ش

 عید بـــر رقص سِر دار چه معنی دارد   

 ندست زحراج وطنآنــــکه ملیون ستا

 معنی دارد  رد وطـــندارچه بــــهـــراو د  

 وطنم زخمی وافگارو چهل سالــه غریق 

 عـــید بــــر میهن بیمار چه معنی دارد   

 نه امیدی زبهاران و خـــزانها برجاست 

 عنی دارد مـــرغ وامـــانده گرفتار چه م  

 دشمنی کردن ما تیشه یی برریشۀ ماست 

 عـــید بــــرجنگی دوار، چه معنی دارد   

 م و کنیم حیله گــــریاف نباشیما اگر ص 

 عـــید بــــا اینهمه کردارچه معنی دارد   

 تحفه و گــــــرمی بــازار وتمنای کسان 

 مفلس و گــرمی بـــازار چه معنی دارد   

 ان کند مستی وعشقعید بــــا کاخ نشین

 عید بـــــــا مردم نـــادار چه معنی دارد   

 کاخ  ــرمحفلِ عید ُدردانه  وایجاد گـــــــــ

 عــــید در کلبۀ  نـــم دار چه معنی دارد   

 انکه را مفت رسیدست زخــــــروار طل 

 عـــید بــــرمظلوم بیکار چه معنی دارد   

 ود عید بــا صلح صفا رسم زمان بـــاید ب 

 عـــید  از  آدم مـــــــکار چه معنی دارد   

 ا عــید بــا مردم  مسعود کـــند بَـــزم بـــپ 

 ی غمدار  چه معنی داد ادر خــانه     عــید 
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