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

  

 

 11/10/2110                  محمد حامد الوتاند

 دنړېوالې ورځې په وېاړ ښځود 

ته خپلې مباره کۍ او نېکې  ،خوېندو او مېندو ښځودنړېوالې ورځې په وېاړ د ټولې نړۍ او لر او بر افغان ملت درنو  ښځود 

 هیلې وړاندې کوم او دا شعر ټولو ته ډالۍ کوم

     
 ښځه 

 

 ترور ښځهخور ده  ښځهمور ده  ښځه    

 هم دا انګور ده هم توړۍ ده هم دا اندرور ده

 د بي بي هوا نه واخله تر دې دم تر ما او تا           

 کوره نۍ ده پرې ودانه وداني د کلي کور ده
 

 دخلقت خکلې دنیا ده پر دوې ټوله

 دا د ژوند او د خکال ډېر خوږ انځور ده

 په فطرت کې ده دا مینه، مینه ناکه

 دا د مینې ده دنیا د مینې زور ده
 

 مهربانه پر هر چا چې لور په لور ده  

 بس دا مور ده خدائېږو مور ده وهلل مور ده

 مینه ، رحم ، عاطفه د ټولو يؤ شان

 د نړۍ په هر يؤ ګوډ کې لور په لور ده
 

 ېدا کېږينه په عرش او نه په فرش کې پ      

 هغه خوند چې پاکه غېږه کې د مور ده

 دعا ګويئه چې د پالر او که د ورور ده

 بل څوک نده دا يا لور ده او يا خور ده
 

 چې له خپلو بچو وي پر مونږ زهیره

 څومره مینه د توړۍ او هم د ترور ده

 وي نانزکې نازولې د مور پالر خپل

 چې پردي ګڼي مور، پالر خپل دا انګور ده
 

 دخلقت خکلې دنیا ده پر دوې ټوله

 دا د ژوند او د خکال ډېر خوږ انځور ده

 په فطرت کې ده دا مینه، مینه ناکه

 د مینې ده دنیا د مینې شور دهدا 
 

 د تورزنو ننګېالو د بري راز ده

 د باتورو ده بريا او د مال زور ده

 شاځلمو چې په مېوند کې برۍ وموند   
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

 د پښتو لڼډئېو خوند خو ال څه نور ده   

 د ماللې مېوندي تل پاتې چیغې

 پر غلیم باندې هر وخت بل کړۍ اور ده        
 

 مېړنو ته خو دا تل ننګ او ناموس وي

 حفاظت يې فرض پر مونږه باندې پور ده

 نظر کتلي ته په ټیټ  ښځوچا چې 

 په دنیا او په عقبا کې يې مخ تور ده      
 

 نه دا مرد او نه مېړه نه نارينه ده

 باندې کړۍ ظلم زور ده ښځوچا چې    

 په بې وزله ضعیفانو که تېرۍ کړي

 پښتنو کې خو حامده دا پېغور ده      
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