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 پردیسي

 توره تیاره ده

 چاپیر تورتم دی

 اوسم ځنګل کې

 پردی وطن دی

 خوب تښتېدلی

 زړګی مې تنګ دی

+++ 

 د کلي سپو

 غپا نه اورم

 اشنا مرغانو

 چڼا نه اورم

 نه د کاروان

 ترپا ترغوږ شي

 یوه چوپتیا ده

 له ډاره ډکه

 یوې بدیا ته

 الره ده ورکه

+++ 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/


  

 

 3تر 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

 

 هرخوا چې ګورم

 بله الر نشته

 هر لور چې ښورم

 بله چار نشته

 دلته مې ژوند شو

 تر نامعلومې

 که خوښ وم خوښ وم

 که خورم زړه ویني

 چیری به الړ شم

 له پردیس خونې

+++ 

 د جنګ په اور کې

 وطن ال سوځي

 ولس له جګړې نه

 ستړي تر پزې

 سوله ده لیرې

 دېو د جنګ مست دي

 لس په وینود و

 طفیلي هست دي

 سوله هم نه شي

 په تش خبرو

 د جنګ پای غواړي

 سوچ د ککرو

+++ 
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 برخلیک بد شو

 دلته پردیس شوم

 دلته مې کور شو

 دلته مې اور شو

 که مې بد ایسي

 یا مې خوښیږي

 ریښې د ملک مې

 ټولې نړیږي

 دا برخلیک شو

 نور نه بدلیږي
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