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 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 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۴۰/۴۰/۶۴۰۲        حامد الوتاند
 

 اختر دی ګواکې 
 

 اختر دی لې راروان ګواکېچا وئی

 راشه وګوره پر مونږ دا څه محشر دی

 راشه وګوره پر مونږ دا څه محشر دی

 دلته زما په کلي کور په هر مالت کې

 سقر دیتل ویرونه دي غمونه دي 

 

 اختر دی لې راروان ګواکېچا وئی

 راشه وګوره پر مونږ دا څه محشر دی

 

 دلته مخکې له غوټۍ ګالن رژېږي

 په وژلو د افغان ګوره اشر دی

 څه بې رحمه دا ښکاریان او څه ېي نښې

 دا ېي موښې دا ېي الر دا ېي باور دی

 

 اختر دی لې راروان ګواکېچا وئی

 محشر دیراشه وګوره پر مونږ دا څه 

 

 دا اختر هم بختور شو د اغیارو

 مونږه ېو او بل وېشتلۍ په خنجر دی

 خود به لمانځي اخترونه د بریاوو

 چې افغان د بل افغان نه مرور دی

 

 اختر دی لې راروان ګواکېچا وئی

 راشه وګوره پر مونږ دا څه محشر دی

 

 ستۍ د هر کليهر چنار مې اور اخی

 در دیهر ګالب مې په سر کړۍ تور سا

 د نلري صبا تهژڼۍ ، ځوان هیڅ امی

 څوک ېي الړل څوک په فکر د سفر دی

 

 لې راروان ګواکې اختر دیچا وئی

 راشه وګوره پر مونږ دا څه محشر دی

 

 رباب ګنګ منګۍ شو مات او حجره بنده

 څنګه ماښام څنګه سحر دی خدایه دا 

 نه هغه خکلې روانې لکه زاڼې

 خکلۍ ګودر دیګرۍ دی نه هغه نه هغه ماځی

 

 اختر دی لې راروان ګواکېچا وئی

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


  

 

 

 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

 

 راشه وګوره پر مونږ دا څه محشر دی

 

 ناپوهي ده بې علمي او جهالت دی

 سو د بل لښکر دیځکه هر ېو په پی

 د پردو د الس نانزکې دي دا واړه

 شین ډالر خړه کلداره ېي رهبر دی

 

 اختر دی لې راروان ګواکېچا وئی

 محشر دی راشه وګوره پر مونږ دا څه

 

 غرته شول دا خلکڅه بدرنګه بی

 راتونو شور او شر دید پردو په خی

 ر او کمک اخليکه هر څو له پردو خی

 حال ېي داسې بیا له بدو نه بدتر دی

 

 اختر دی لې راروان ګواکېچا وئی

 راشه وګوره پر مونږ دا څه محشر دی

 

 کارو بار ته ېي مال ماته پښې ګوډې

 محشر دی دنیا پاتې تل په فکر د

 واېي نن صبا قیامت دی نور څه نشته

 د ناپوه مال پدې کې کوم اسر دی

 

 اختر دی لې راروان ګواکېچا وئی

 راشه وګوره پر مونږ دا څه محشر دی

 

 معلم وژني ښوونځي ته اور کړې پورې

 واېي دا ځای د فساد دی او د شر دی

 دا نکړيدا فساد به په بل ځای کې پی

 په لر او بر دیدا فساد بس د پښتون 

 

 لې راروان ګواکې اختر دیچا وئی

 راشه وګوره پر مونږ دا څه محشر دی

 

 ړې دي حامدهدا د کوم تقصیر سپی

 چې افغان خپل کلي کور کې در په در دی

 ار د مشران نويچې په خپل واک او اختی

 بې صاحبه کلۍ کور د انډوخر دی 

 

 اختر دی لې راروان ګواکېچا وئی

 مونږ دا څه محشر دی راشه وګوره پر

 

 مه۰۴کال د جون  ۶۴۰۲حامد الوتاند د 
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