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سلطان جان کلیوال
وطن د آزادۍ د سلمی کلیزی په ویاړ

د آزادۍ پریښتې!
د آزادۍ پریښتې ،که بیا راتلی زمونږ وطن ته کله!
قهرو غضـب سره به نه راځی ،په مینه راشه
هسی خو نه راځی له مونږ ،زمونږ سرونه غواړی
له مونږه وینه غواړی ،ژوند غواړی هـډونه غواړی
نوکه راځی! کرکې نفرت سره به نه راځی ،په مینه راشه
د بل کوم نوی شرارت سره به نه راځی ،په مینه راشه
====

د تور څادراو توروشپوسره ،بیا دی وطن ته راچی نشی
د تور ټوپک اود لوګو سره ،بیا دی وطن ته راچی نشی
که بیا راتلی د بربادۍ سره به نه راځی ،آباده راشـه
زما بچو ته د قلـم سـره ،کتـاب سـره او ښاده راشـه
====

که بیا راتلی! نو مونږ ته جنګ او شهادت مه راوړه
لکه د نن په څیر نفرت ،ویره ،غربت مه راوړه
مونږ ته له ځانه سره سوله راوړه ،مینه راوړه
یوه دوره خو د ژوندون ،لږه حســینه راوړه!
====

مونږ ته یو بل سره دوستي او اشنائیي را زده کړه
مونږ ته د ژوند د ښکال ګانو موســیقې را زده کړه
مونږ ته را زده کړه محبت ،یو انســانی محــبت
په ښـکلې ځـمګه ،الــهی او اســــمانی محــبت
====

ازادۍ راشــه ،مونــږ ته الره د ژونــدون پرانــزه
زده کړه وروری ،او راته ور د پیوستون پرانزه
مونږ ته بی وخته  ،د مـرګـونو څــیری مه راښــایه
د تورو شـپو نه جـوړی نـوری ،تیـاری مه را ښــایه
====

مونږ ډیر اوږده کلونه  ،ستا په نامه اور کی تیرکړل
مونږ د میلمه په څیر،وختونه په خپل کور کی کړل تیر
مونږ په خپـل کلی کی ،پردیـو په ګـولیـو و ویشـتو
ګولۍ خو خیـر خو په هجرت کی ،په څپلیـو و ویشتو
====

زمونږ تاریخ د زور ورو  ،د حمـلو نه جوړ دی
زمونږ آسمان هم ،د باروتـو د لـوګـو نه جوړ دی
نو آزادۍ! که بیــا راځـی ،مونـږه رڼـا غــواړو
مونږ خپله خاوره ،خپل خواړه اوبه ،هوا غواړو.
اګست۲۰1۹/۲/
ایجکس ـ تورنتوـ کاناډا
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