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 1۱/۶۱/2۶1۲                                                                                                عبدالباري جهاني

 کابل مه ورانوی                      

 هم یی خزان هم یی بهار ښکلی دی        هم یی ماښام هم یی سهار ښکلی دی
 ر کندهار ښکلی دیـګرهار تـــتر ننار ښکلی دی        ــهم تر نارنج هم تر ان

 ینار ښکلی دیـــچهم نسترن هم یې وان تر الله زار ښکلی دی         ــله ارغ
 دا زموږ جونګړه بورجل مه ورانوی

 ه ورانویــل مـــابــد خدای د پاره ک
 هغه کابل د ښو زلمیو وطن             د ښکلیو نجونو شاپیریو وطن

 زموږ د سندرو د ښادیو وطنونو مېنه               ابــرب نوزلوـــد غ

 اولیو وطنــــد مستو پیغلو د پ یو وطن           ګوفو د پسرلـــــد ش
 پریږدی په اور یې اوربل مه ورانوی        
 ویــه ورانـــل مـــدای دپاره کابــد خ                 

 لیږيــه دا لمبې بــر کلــــه تــال به تر څو دا سرې مرمۍ اوریږي         ال ب
 خیږيــازې ښــــه شهیدي جنـــدلت  ورو        ــه تــال لـــد کربو ــــال به تر څ

 زموږ په لمبه به پردۍ شپې روڼیږي        زموږ پر تندي به وي تیارې لیکلي 
 ویــو مزل مه ورانــــدا د پیړی

 د خدای دپاره کابل مه ورانوی
 ورځي شپې ووینو یوـه د مستــــپریږدۍ چي موږ هم څو شیبې ووینو         څ

 یو څه یاران یو څه غونچې ووینوړو          ـــه ورکـــیو څه نڅا یو څه خندا ت
 یالي د زمانې ووینوـــــو څه ســـیو          ـــیو څه په ځان د سړیتوب جامه ک

 په سمه الره کي پل مه ورانوی
 د خدای دپاره کابل مه ورانوی

 دا د افغان د لوی ټبر مېنه ده                 د میړنیو د سنګر مېنه ده
 دا د تورزنو د خپلویو ځالۍ                 دا د بازانو د شهپر مېنه ده

 بر مېنه دهد شاه شجاع د قتلیدلو وطن                د مسجدي او د اک
 دا د زړه ورو مورچل مه ورانوی

 ه ورانویــــد خدای دپاره کابل م
 ال لښکريـــــه د بـــپله مېنـــر خــــنوري یې مه پریږدۍ د چا لښکري         پ

کريـــال لښــربـــد او کـــــدا د یزی لیو         ـــپلو کــړو له خــراځي چي وش  
د خپل رقیب کړو نیمه خوا لښکري  ړو د بابا لښکري        ـــژوندۍ کبیا را   

و اتل مه ورانوــــــیړیـــــدا د پ     
    د خدای د پاره کابل مه ورانوی

ویو وطنــــپلـــدا د جرګو دا د ورریو وطن          دا د قامونو د خ  
د سولي د سیالیو وطن دا د شملو دا د بګړیو وطن            د جنګ  
مګر ته د اغزیو وطنــد جهاني د ګل ګیډیو وطن             هر ست  

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_ab_kabul_maworanawai.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_ab_kabul_maworanawai.pdf


 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

 

            ویــه ورانـــدا د پردیو اجل م  
             د خدای د پاره کابل مه ورانوی

 
 

ـ د مارچ لومړۍ ورځ2۶1۲  
 ویرجینیا

 
 

 
 


