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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۱۱/۰۵

حـفیظ هللا خوږلن

د افـغـانـیت ونــه
مونږهزاره ،تاجک ،اوزبک ،پښتانه
د افغانیت د ونې
غښتلې څانګې او ستر ـ ستر ښاخونه
زمونږ تنه یوه ده
زمونږ ریښې دي ګډې
مونږ د سمسور پسرلي
مونږه د مړاوې مني
خوږو ترخو شیبو کې ټول شریک یو

***
زمونږ قومي قبیلوي ویالې
زمونږ د ژبې او مذهب لښتي
که له هرځایه سرچینه اخلي
خو ورګډیږي په یوه سیند کې
د افغانیت څپانده سیند کې ګډې شوې اوبه
بیا په ډانګونو سره نه بیلیږي

***
مونږ د تاریخ په خونړۍ الر کې
د ښکیالکګر ویرغلګر فوج ته
د نـنګ سنګر او د غیرت مورچل کې
د شهادت ترسرې جنډې الندې
یوځای والړ یو د افغان او مسلمان په نامه

***
مونږ غزیدلي په یوه رباب کې
لکه د زیرلکه د بم تارونه
په هرشهباز مو چې څوک وترنګوي
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

په لوړ اواز په چیغو ـ چیغو وایو:
مونږ پتنګان د ازادۍ د ډیوې
مونږ دښمنان د غالمۍ د تیارې

***
مونږ د ورورۍ او ورورګلوۍ د غزل
له مینې ډک ښکلي رنګین بیتونه
هره مصرع کی د یووالي اهنګ
په هریو بیت کې د وحدت قافیه
او د غزل په سندریزه ژبه
د پیوستون د ترانې خوږ ترنم پروت دی

***
مونږ د یوه ګلشن رنګین ګلونه
مونږ د یوه تاج ښکلي ـ ښکلي غمي
مونږ د یوه غزل مطلع او مقطع
زمونږ د ژوند کورونه خوا په خوا دي
زمونږ د مرګ کبرونه څنګ په څنګ دي
زمونږ هستي په پـیوسـتون کـې نغښتې
نیستي او ورکه مو بـیـلـتون کې نغښتې
حـفیظ هللا خوږلن
کـانادا

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

