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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئله رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 
 80/80/2812         محمد حامد الوتاند  

 مورې
  

  زما پښتنې زما افغانې مورې  پر ما ډېر ګرانې مورې  مهربانې مورې  زما
 

 
 نازو انا د میرويس خان مور

 
 يمه ۍ ـــلــالــو د پــنــه ويـــد زړه پ  ۍ يمهــا روزلــه تـنـیـره په مــومــڅ
 يمه  ازولۍـــد ن  ړۍــــــګ  رهــــــه    ولۍ يمهــــوهـپ  ا زهـــت  هــنـیـم هــپ

 ورېـادې جانې م اې زما موره کې
 

  زما پښتنې زما افغانې مورې  پر ما ډېر ګرانې مورې  مهربانې مورې  زما    
 

 ېت وه زماـولـفـان د طـڼ او بوستــب  نت وه زماـې جــږه کــېـدا ستا په غ
 یمت وه زماـتیا قدر او قـښـیـهلته ري  وه زما  بتـحـور او مــــې کـنـیـد م

 ې مورېـت مکانـنـې په ريښتیا جـي
 

 زما پښتنې زما افغانې مورې  پر ما ډېر ګرانې مورې  مهربانې مورې  زما 

  

 کړمه زه  اــويـرو د ګـبـخ  هـپ  مــه  زه ړمهــدا کــرزيـــګپل او تا په پل،
 ا کړمه زهـــارو د دانــد په چــد ژون  نې کړمه زهـعـه مـز او پــوه د رمــپ

 زما ښوونکۍ يې دالرې مورې ته ښوونځۍ،
 

 زما پښتنې زما افغانې مورې  پر ما ډېر ګرانې مورې  مهربانې مورې  زما 

  

 ۍ يمهـــړلـلک تـلـلۍ زه کـځـه څـتا پ  ۍ ېمهـلــګ راغـیـدا چې زه داسې ځ
 يمه  ۍــــولــګـا زنــت  وارهــــګه  هـپ  ۍ يمـــلـتـښـه صبر زه غـې پـم چـــه

 ورېـانی مـــغــا افـــې زمـنـتـښـاې پ
 

 زما پښتنې زما افغانې مورې  پر ما ډېر ګرانې مورې  مهربانې مورې  زما 

  

 ه شمهـزتـــع  هــا او لـیـح هــل اـتـس  شمه هـوړ همتــل ه ـــه دغـار د لــج
 ه شمهـرتـو کـو وارې څـ، څوـپه څ  ه شمهــرتـېـه غــې لـوالــونـتـښـله پ

 ورېـــو مـــانـیـرتـېـورو غـلـمـد ش
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/alwand_mh_morey_de_mor_de_worazey_pa_wiyar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/alwand_mh_morey_de_mor_de_worazey_pa_wiyar.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ps/c/c6/Nazoanair2.jpg


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

  زما پښتنې زما افغانې مورې  پر ما ډېر ګرانې مورې  مهربانې مورې  زما 
 

 ان روزليـريـغوندې زم "اکبر"تا د   ازيان روزليـغوندې غ 1"انما"تا د 
 روزلي عقابانغوندې شاهین او  "دماح" تا د  پاکې لمنې کې د تل پهلوانان روزلي

 انو موریـريـو او زمــانـازيـای د غ
 

 زما پښتنې زما افغانې مورې  پر ما ډېر ګرانې مورې  مهربانې مورې  زما 

  

 ه وياړيـورونــي کـلـزت کـع ا پهـست وياړي غېرت زمونږ تاريخونونهستا په 
 رونه وياړيـــــدان او ډګـېــد جنګ م  وياړي  ونهـمحفل  ستا په همت زمونږ

"ناهید"اې د 
 
"نازو"او د  

 
"ماللې"او د  

 
 مورې

 

 زما پښتنې زما افغانې مورې       پر ما ډېر ګرانې مورې             مهربانې مورې   زما 
 

 ستا پحضورکې مې ځان ټیټ کڼمه کشر شمه  هـمشر شموې شمه او ــره چې لـومـڅ
 د حامد مورې اې افغانې مورې نېـتـښـای پ د درنښت نشته بل څوک ماته ستا په شانې مورې

 مورې  "ماللې"او د   "نازو"او د   "ناهید"اې د 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ماللی افغان قهرمان جنگ میوند 

 
 

 
 ستاکتن کلیفورنیا  - محمد حامد الوتاند: شعر 

 پاريس فرانسه –ولی احمد نوری : اديت و ظیم نت
 ها از ويکی پیديانقاشی 

                                                           

  .منظور از اعلیحضرت امان اهلل خان غازی محصل استقالل افغانستان است -1
ر ساخت و جام شهادت نوشید و در رستۀ قهرمانان استقالل ابر قشون تجاوزگر کمونیزم شوروی سینه اش را سپمنظور از ناهید شهید است که با مشت آهنینش در بر -2

پیوست
2  

 سلطان ملخی توخيپالر يې . ته نیژدې وزېږېده «تازي رباط»هجري سپوږمیز کال کښي  18٠1مور وه، چې په  میرويس خاننازو انا د ملي مشر  (نازو توخی) -2
نازو انا نه دا چې يوه ټولنیزه هوښیاره ښځه وه، بلکه يوه اديبه او شاعره، او د میرويس نیكه په څېر باتورانو  . مشر وود پښتنو  «جګلدکه»تر « غزني»نومېده چي له 

 .روزونکې هم ده، د پښتو ادب سره يې ډېره مینه درلوده
ها   بعضی. ه جاويدانگی پیوستب 1008 جوالی 2۲ها در  انگلستان با افغانامپراتوری تجاوزگر  دویکه در جنگ میان ار استقهرمان افغان دختر , ماللی میوندی -4

  .است  وی نام گذاری شده بزرگداشت ازدر افغانستان به  اتسسؤو م ، شفاخانه هالیسه هامانند زيادی اماکن  های  نام. ندنام  می افغان  ژان دارکقهرمان را ماللی 

http://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D9%86%D9%8A%DA%A9%D9%87
http://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D8%AE%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%AE%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Malalai_of_Maiwand.jpg

