
 
 

 

 4تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۱۳/۱۰/۲۰۱۹         سلطان جان کلیوال 

 
 
 

 

 دنیا ولی نه ورانیږی؟ 

 

 دنیا ولی نه ورانیږی؟ 

 محشر ولی نه جوړیږی؟ 

 د دی ځمکی د مخ غرونه 

 ولی نه سـره جنګیـږی؟ 

 د اوبو ســـمنـدرونه 

 ولی اور کی نه سوزیږی؟ 

 خاوری شګئ د دی ځمکی 

 کله توره ایره کیږی؟ 

 او داستوري په اسمان کی 

 یږ؟ ولی ښکته نه را لو

 چی پوره دی ټول شرطونه 

 هره ورځ ال پوره کیږی 

 دنیا ولی نه ورانیږی؟ 

 

 پوره ټولې نښــانې دې 

 ښکاره واړه عالمې دې 

 تقُدس چی زکر کړي 

 پوره ټولې کار نامې دې 
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 چی دجال یی راته وایی 

 تکمیل واړه ترانې دې 

 د عیسی را ګرزیدو ته 

 جوړی شوی زمانې دې 

 چی قیامت ورته معطل دی  

 ره ټــولې بهــانې دې پو

 چی دا خوله د اسرافیل به 

 ولی پُف ته نه جوړیږی؟ 

 دنیا ولی نه ورانیږی؟ 

 

 دلته زوی د پالر قاتل شو 

 دلته یار د یار قاتل شو 

 دلته لور مور ته غله شوی 

 دلته وخت تیار قاتل شو 

 دلته ښار ورانوی کلی 

 کلی هم د ښـار قاتل شو 

 هرغریب په وینو سورشو 

 بادار قاتل شو دلته هر 

 ټول رعیت سوزی په اورکی

 پری نازل سرکار قاتل شو 

 هر ساعت په دی نړۍ کی 

 بی ګناه وینی توئیږی؟ 

 دنیا ولی نه ورانیږی؟ 

 

 ځناور جوړشو انسان نه 

 هم له ما نه هم له تا نه 

 ناست یو، یو د بل خوراک ته 

 رحــم ورک شـو د دنیــا نه 

 قهر اوری غضب اوری 

 ــمان نه په ځـمکه له اس
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 هر موجود په خالصیدو دی 

 له عــزت نه له حــیـا نه 

 درناوی له ســر الـوتــئ 

 شـرم نه کا څوک له چـا نه 

 مطلب څه له داسی ژونده؟ 

 چی عزت پکی ورکــیږی 

 دنیــا ولی نه ورانیــږی؟ 

 

 ماشومان په اور کی سوزی

 سپین ګالن په اور کی سوزی

 د جومات په سجده ځای کی

 مالیان په اورکی ســوزی 

 هم تر شا یی بی خبــره 

 مقتدیان په اور کی سوزی 

 سرچینه د اسالمیت مو 

 پاک قرآن په اور کی سوزی

 مدرسې په اورکی سوزی 

 استادان په اور کی سوزی 

 دا اوس څه ډول جهاد دی؟ 

 چی هرڅه پکی سوزیږی

 دنیــا ولی نه ورانیږی 

 

 م خبر نه دی  مخلوق یو ه

 د هللا )ج( د فیصــلې نه  

 نشته هیڅ بشر ته پته  

 چی جوړیږی څه له دېنه 

 کوو یو د بل نه کرکه 

 هریو ډک یو له کینې نه 
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 ټول یو ډول ناخبر یو 

 د جنت دوزخ کیسې نه 

 خو لګیا یو سره وژنو  

 نه را وځو له تیارې نه 

 چی ژوند ټول تیاره تیاره وی

 رڼـا نه را ښــکاره کیږی 

 دنیــا ولی نه ورانیږی؟ 

 

 دنیا ولی نه ورانیږی 

 قیامت ولی نه جوړیږی 

 چی انسان او حیوان دواړه 

 په یـو ډول حــاللیـــږی

 د وحشت سره جګړه کی  

 له وحشــته قـربانیږی 

 مـذهـبونه او رنګـونه 

 مـحـبت ســره جنګیـږی 

 دوه ملګری لکه ورونه 

 یو د بل ځـنــی ډاریږی 

 ژوندۍ ده   کومه هــیله ال 

 چی به دا حاالت بدلیږی؟ 

 دنیا ولی نه ورانیږی 

 محشر ولی نه جوړیږی؟؟ 

 ۲۰۱۹/ ۱۵سپتمبر/

 ایجکس ـ تورنتو ـ کاناډا
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