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 1تر 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

  
  

 4112مارچ  8              محمد حامد الوتاند
 

 د خځو دنړېوالې ورځې په وېاړ
 

د خځو دنړېوالې ورځې په وېاړ د ټولې نړۍ او لر او بر افغان ملت ټولو درنو خځو ،خوېندو او مېندو 
 مباره کۍ او نېکې هیلې وړاندې کوم او دا شعر ټولو ته ډالۍ کوم ته خپلې

 

 خــځــه
 

 هم دا انګور ده هم توړۍ ده هم دا اندرور ده خځه مـور ده خځه خور ده خځه ترور ده
 کوره نۍ ده پـرې ودانه وداني د کلي کور ده د بي بي هوا نه واخله تردې دم تر مااو تا

 

 دا د ژونــد او د خکال ډېـــر خوږ انځـور ده پــر دوې ټـــولــهد خلقت ښکـــلې دنیا ده 
 ده  دنــیــا د مــیــنـــې اور ده ېدا د مـیـنـــــ ه ناکهکې ده دا مـیـنـه، مـیـنـ  پـه فـطـرت

 

 هر چا چې لور په لـور دهمهربانه پر
 وهلل مور ده مور ده همدا مور دهبس دا 

 یؤ شان  ، عاطفه د ټولـوه، رحمـنـیـم
 په لور ده لور یؤ ګوډ کې هرد نړۍ په 

 

 هـغـه خــونــد چــې پاکه غېږه کې د مور ده کې پېدا کېږي په فـرشنه په عرش او نه 
 بــل څــوک نــده دا یا لــور ده او یا خور ده دعا ګـویـه چې د پالر او که د ورور ده

 

 مـیـنـه د تـــوړۍ او هم د ترور ده  څـومـره چــې لـه خپلو بچـو وي پر مونږ زهیره
 چې پـردي ګڼي مور، پالر خپل دا انګور ده وي نـانـزکـې نـازولـې د مور پالر خپل

  

 د بري راز ده وـالـېـننګ  وــورزنــد ت
 د بـاتــورو ده بـریـا او د مـال زور ده

 

 څه نور دهد پـښتـو لـڼـډئېو خوند خو ال  شاځـلـمـو چـې په مېوند کې برۍ وموند 
 وخت بل کړۍ اور دهدې هرپر غلیم بان  ېچیغ ېتـــل پـاتــ دۍمـېـونــ  د مــاللې

 

 وي ناموسمېړنو ته خو دا تل ننګ او 
 پور ده پر ټولو باندېحفاظت یې فرض 

 

 یې مخ تور ده  پــه دنـیـا او په عقبا کې نظـر کتلي  خـځـو تـه پـه ټیټ ېچــا چـ
 چا چې خځو بانــدې کړۍ ظلـم زور ده         نارینه دی  مـېـړه نـهنه   نه دا مــرد او

 

 په بې وزلـه ضعیفانـو چې تېرۍ کړي
 خـو "حامده" دا پېغــور ده کې وپـښتـنـ
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