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 یوه لنډه  کیسه د مور د ورځې په مناسبت

 

 

 

 ـیرۍه حسینه  پــه مثـــال  د ښاپـــو  یــــوکیسه د یـــوې ښکلــــې  ناوکۍ

 ـدغه رازــرې خپلــه وه اګاه لـچې پـ ې ډیــروه بې اندازد ښکال شهرت یـ

 ـه رخسارکبرجنه ډیــــر مـغــروره پ خریدارځـــوانان یې د ښکال وه  یرډ
 

 ي تر ګوګل وړیهغه حسن یې زړګ وه په هغې زړګي بایللی ځوان ښکلی

 کړه خپل ارمان ته ېې اظهار ښکلې پیغلې ې با عزمه  با ایمانپه خپل فــکر کـ

 زړګی بایللی  ا باندی ېې خپلـچی په م دی هسې ښکلی ځوانپیغلې ولیده چې 
 

 شرط په هغه ان خپل ړهورته وړاندې ک په ښه شان دیې واوری ځوان اظهار چې د

 ه دې نشــــمـــه لیالله شـرطه بـ یب رط راته قبول کړه زه یم ستاکه دې ش

 راررم قـزه نل ــه چــېه وایــراتـــــ م تیاری ر شرط تهوان ویلې چې هځ
 

 روانیږی کورته ه د موربهمدا اوس  که پوهیږې مشکله شرط مې دیویل چې 

 ې په ازمونش پس له هغه به کامیاب  لړمون ړه ماته رایوړهمور دې مړه ک

 رط زما  مرامکه قبول کړې زما ش  دامکې تل م ژوندونه به ستا شمه ز
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 3از 2

 

 ه تکل شوه رسېدلو پـت د خــپل مور دخپل کورپه لورې سرشو ځوان په منډو

 قصه وهدې ـبې خــــبره دخپل ځـــوی پ مور په خوب بیده وه هلته ګوري چې ېې

 کړ بهر ورځیګرم خپل د سمـدستې یې کړ دخپل مورپه ګوګل سر لوی چاړه یې

 

 ر شوـزم او سفه لور ېې عـلې پد ج  یې کړ په الس په منډو سر شو دا ځیګر

 وه رـبـا خـې د خپلــه ځـانـه نـلیونــ  غې پیغلې په لور سروهه ورخطا د

 وغت کانی تر څنګهـودیراګوزار ش الرکی بنده چې نا څاپه یې پښه شوه

 

 ه شواو کللول وزارهلته ګر مورځیګ دی په خپل درد او فریاد باندی اخته شو

 ل شو پسرژوب ې مېچاه ، پاک ربه  و بهرر نـه دا اواز شولمــــور ځیګ

 وش بیدار خوبه را هغه سات د هپ ځوان وه اوریـــدو په چغهار شد اواز پـــ

 

 استه په هیبتمورېې سر ته ورته ن ساعت  دم چې دخوبه یې سرجګ کړ

 درانه ديخوبونه دې بیا ناارامــه وې  څه دي هځوی وکړمورې غږ ورباند ي 

 لته یــــې پښو تــــه ودانګله هیــــب وکتل ځوان چې خپل مورته له ورایه
 

 انصاف نه وم غافل عفه کړهما ته  لـانې زه یم ستا اصلي قاتویل مور ج

 ه ستا قدر ساتمهزه ب چې ژوندی یم ر دې دمهـت خپل نفس کېتا روزلی یم 

 م حیرانــه یستا دا پـاکې عـاطفې ت پاک سبحان دته خلقت  خوږموجودیې
 

 نا د سباووــم  رڼـوهستي ده هیــــ  ژوندند مور ده مینه مور احساس دی 

 پوهیږېباندې  خالق پـدی پیرزو د  ته رسیږې قدر مور ې دهغه څوک چ

 خوږه مور دهه څه ن هر په دنیا کې تر

 ور ښکال د هریوکور دهمور نعمت ده م

 

** * ** 



  
 

 

 3از 3

 د مور مینه
 

 نتي ده هــــم رڼـــا د سبـــاوويــوهس مور ده مينه مور احساس دی د ژوندن

 دې پوهيږېپيرزوبـانـد خالق پــــدی  ې د مور قدر ته رسيږېهغه څوک چ

 پـه دونيا کې تر هـر څه نـه خوږه مور ده
 

 یادونه:
 
نوری لیکنی او سرودونو هم ولولی، نو او لیکوال  که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی شاعر 

« آرشیف»د او مطالب په اجرا کولو سره د لیکونکی مقالی « کلیک»کوالی سی چی، پر انځور باندی د 
 !فهرست ته، الر ښودنه تر السه کړی
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