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 ۲۱/۷۰/۲۲۰۲                           کلیوال  جان سلطان

 
  

  

 غږ  دردمن

 
 

 سیالوونه  را روان  دي،  زلزلی دې  راروانې 
  راروانې دې  سلسلې دردونو، د  کورته  زمونږ 

  ســوزیږی  پکــی  انســانان  دی،  اور دلـتــه لږیدلی
  ســوزیږی  پکی  افـغانان  وشـوه،   پیـړۍ  نیــمه پوره 
  سوزیږی  پکی   اوځوانان سوزیږی، پکی  واړه  لوی 

  راروانې  دې شپی  توری  بوګنونکی، ویروونکی 
  راروانې دی سلسلې دردونو، د  کـورته زمونږ 

  واخست   رانه  یی   جمهوریت  واخست،  را  یی سلطنت 
  واخست   رانه  یی   ملت  شو،لوی حاکم  مزدور پردی د 
  واخست   رانه یی اسالمیت   شول،  رهبرانو  دینه بی   څو

  راروانـې دې  تیـارې ل  لـږی،  بادونه نفـاق  د 
  راروانې دې  سلسلې دردونو، د  کورته  زمونږ 

  شوی  نازل  را ماران  لوټ  کیږی، تال   مو شـتمنۍ 
  شوی  نازل را  قصابان کیږې، پرې   رانه هم   ژبې
  شوي  نازل  را  للن  د  شي، سـودا مو  سرونو  په

  راروانې  دې  جګړې  جنګ  پاره، د  ګټو  پردیو  د 
  راروانې  دې  تیــارې ل  لګـی،  بادونه نفـاق  د 

  کـیږی  تبــاه  بربادیږی   شه، بیدار  ولسه!  ویده  ای
  ډوبیـږی  او  نابودیـږی  یی،   ګیر را کی  توفانونو 

  غالمیږی  مزدوریږی  شی، ډوب  نه  شی  محوه  نه که
  راروانې  دې  سیسې د  نورې،  درته  کی  ګاونـډ  په

  راروانې  دې شپې  تورې  بوګنونکې، ویروونکې 
  

  ده  اتفاق د  لر  هغه  شته،   خالصونه د  لره  یوه 
  ده  نـفــاق د  لره  هــغه   ده، بربــادۍ  د  لر  بله
  ده  اخالق د  او ارزښت  د  ، ده محبت  لرد   دریمه

  راروانې  دي  درې یا   دوه لرې،   دغه ته مخ   دی نن 
  راروانې  دي دی  سیسې  د   نوری،  درته  کی  ګاونډ  چم
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  ده انـتــظـار  تـاتـه  دنـیـا مـلـتـــه!  وکـړه  فـیـصله
  لرده  په  کلوسترګۍ  له  مور، وطن  د  بوره  کوڼده

  ده کار  په  درته  بیدارې  ملته، لوی شوی  ویده ډیر
  راروانې دي  شیبې  دا نه،  دنیا له  نابودیږی 

  راروانې دی  دسیسې ،  نه دنیا  څلورکونجه له
  راروانې دي  سلسلې راروانې،  دی زلزلې

  
  ۲۰۲۲/ ۲۸جون/

  کاناډا - تورنتو
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