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   ۸۲/۰۹/۲۰۱۹                       لسلطان جان کلیوا
  

 ؟هګناه کڅوړ د
 

  هد نور مخلوق سره کار نه لرم
  مخو د انسان په هکله فکر کو

  هچی ولی نور وژنی د ځان د پار
 .و له مرګی نه خپله ځان ساتیا

  یکه ژوند مزه لری او خوند لر
  یکه ژوندون خوږ وی او مرګی تریخ و

 ؟نو ولی ځان ساتی او نور وژنی
  مزه په دی نه پوهیږ

  هچی ژوند د ځان د پار
 ؟وند دی کنــهژ

  مزه په دی نه پوهیږ
  ؟چی د ژوندونه مزه په څه شی کی ده

  مخو داسی فکر کو
   چی مزه دار به وی

 :هسی ژوندونوی
  یچی پکی کرکه نه و
  یچی پکی ویره نه و
  کچی وی له مینی نه ډ
  یچی په ژړا تیر نش

  یچی سلګۍ نه وی پک
 .ماته د ژوند معنی همدا بریښی

  مژوند غواړ هز هخو ک
  هد نورو د آزار د پار
  یکه ماته ژوند خوږ و

  رد نورو نورو د کړاو په خاط
  نکه زه خوښۍ د ژوندو

  مد هغو نورو فریادو کی وین
 :نو داسی ژوند ته

  ید ژوندون نوم ورکول راته خطا ښکار
  یداسی ژوندون راته د ژوند سره جفا ښکار

 .داسی ژوندون راته کڅـوړه د ګناه ښکاری
 

  ۲۹/۲۰۱۴می/
 اتورنتو ـ کاناډ
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