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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۰/۰۴/۲۰۲۱                کلیوال  جان ن سلطان

                   
 

  
  

 انارکلي د وطن لورې! 
 
 

 انارکلي د  وطن  لوری،  د  افغان لورې  
 د  زحمت  کش  او  خواریکښ  صادق انسان لورې  

 له استبداد  نه  ډک  وطن کی   د  ایمان  لورې  
 د  زمانو  په اور کی سوې د   روښان  لورې  

 د  توفانونو  په  څپو کی د   توفان لورې  
 

                                   اوښکې دې  چاته  توی وی  انصاف  له چا  غواړی؟  

                                   د  بی  عـزتو  نه   عــزت  غـواړی  خـندا  غـواړی؟ 
 

 ***** 

 ګوره خورجانی! د  خـیر  تـمه له  شیطان،  نه  کیږی 

 د  باران  هــیله  په  دوزخ  کی  له آســمان،  نه  کـیږی  

 چی  وي  خـرڅ  شـوی  په  پیســو باندی  په زر  کرته 

 آرزو د  رحـم له  انسـان  شی، له حـیوان  نه  کـیږی  
 هـغـوی  چی  مینې   ته  نـفرت  بانـدی  ځواب   ورکوی  

 داسی وحشـی مـخلوق  نه  ،  تـمه د  احـســان  نه  کـــږی  
 

                                 نو  اوښــکی  مه  تویه   وه، صـبر تر  ســهار  وکـړه  

                                     چـی  مـینه  راوړی، پـســـرلی ته  انـتظـار  وکــړه 
 

 ***** 

 که پـســرلی  شـو  او  په دښــتو  کی  ګالن  پـیدا شول  

 که په ګلــڅانګـو  د   غــزلو،  بلبالن   پیــدا شــول  

 که سـتا  په کلی دا د  تور  توفان  څپې  تیرې شوې  

 که مو  ځوان  نسل  ته د  پوهې استادان  پـیدا شول 

 که دا شیطان را  ایله  شوی لښکر مات  شو  چیری 

 د  انسـانیت   و جـوړیـدو   ته انســنان  پـیدا شــول 
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 نو  ســتا  د  اوښـکو مـلـغلری  به  ارزانه،  نه   وی                
 دلته به سـتا د  وطن  هیڅ  زوی، بی ایـمانه، نه  وی                  

  

 ***** 

 زه باوري   یم  چی  تیریږی دا دوران  خوری  

 شي افغانان  به  ټول  له مخې  په  تا ګران  خوری 

 نه  بیا  بله »فـرخنده« او »رخـشانه«  سنګسار شی 
 نه  به  تـوهــین  وی د   هــندو   او مـُسـلمان خـوری  
 مـینه  به   وکـړی  غـزوني دی جـنت   وطـن  کــی 

 سـره ځاریــږی  به  یو  بـل  نه افـغـانان  خــوری 
  

 په  هـمدی  هـیله  کوو  ژوند   چی دا ارمان  پوره شی 
 په  الر روان  د  روغـې جـوړې د  کاروان  پوره  شی  
 ته  هـم  ژړا  پریږده  خـندا  وکړه بهار  رادرومی  
 پرون  تیر  شوی  نن روان  دی  بل سـهار  را درومی 

 

 اپریل/ ۲۰۲۱/۸
 تورنتوـ کاناډا 
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