
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
  ۲۰۲۱/  ۰۷/  ۱۸         مرادزی  څلورس

 

 پنجابي سره د جنګ ترانه

 د پنجابي سره مو جنګ دی

 ځۍ چې پې ورځو

 ننګ دیووخت د غیرت او نام 

 ځۍ چې پې ورځو

+++ 

 پوځ، ای ایس ای پنجابی

 د پښتنو دوښمن په خدای

 څو چې واکمن وي پاکستان کې

 پښتانه نه لري هیڅ ځای 

 همت ځان خپلواک نکړو که په

 نه په زارۍ شي، نه په وای

 په پاکستان کې پښتون تنګ دی

 ځي چې پې ورځو

 ید پنجابي سره مو جنګ د

 ځۍ چې پې ورځو

+++ 

 موږ پښتانه یي قتل عام کړو

 ال ورته ګورو به ترڅو

 په تروریست نوم یي بدنام کړو

 به ترڅو ورته ګورو ال

 په بم راکټ یي ټول سرسام کړو

 ورته ګورو به ترڅوال 

 پنجابی زوی د تېر اورنګ دی

 ځۍ چې پې ورځو
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

 

 پنجابي سره مو جنګ دید 

 ځۍ چې پې ورځو

+++ 

 یووموږ اوالده د احمدشا 

 یوو د میرویس خان او د شیرشا

 یوو د اسیا زړه ژوندی ملت

 یوو په غورځنګ او حرکت نن

  دی د پنجابي دوښمن مورچل

 دی یرغل رېزموږ د ټولو پ

 یوالړ یي که پرنګ د ته شا

 ځۍ چې پې ورځو

 د پنجابي سره مو جنګ دی

 ځۍ چې پې ورځو

+++ 

  وخت د یووالی او وحدت دی

 ورکوو یو بل ته السونه

 د پښتونوالي او غیرت دی

 ټینګ به ساتو خپل مورچلونه 

 له قرباني نه په شا کیږو

 نیولي مو سرونهالس کې 

 وخت د پښتون د تورې شرنګ دی

 ورځوځۍ چې پې 

 د پنجابي سره مو جنګ دی

 ځۍ چې پې ورځو
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