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 ۳1/۰۷/2۰1۸            جان کلیوال سلطان

 ..!.چېمخکی له دی 

 قیامت راشې ېپخوا له دی نه چ

 سمندر وچ شې چېمخکی له دی 

 غرونه و جنګیږی چېپخوا له دی 

 ګودر وچ شی چېمخکی له دی نه 

 یوکرت بیاراته را غاړیوزه پخال شه اشنا

 وی هسی زما شه اشنا چېیو کرت بیا لکه 

*** 

 سمان ستوری ټکر شی سرهآد  چېپخوا له دی 

 په جهان باندی تیاره خوره شې چېمخکی له دی 

 سپوږمۍ ویلی شی قطره قطره شی چېپخوا له دی 

 ځمکه ماته شی ایره ایره شی چېمخکی له دی 

 ووایه! جانان  راته  زړګې  یوکرت بیا راته

 یو کرت بیا راته خندا خندا کی ګران و وایه!

*** 

 دا ګلونه خاوری خاوری شی چېخوا له دی پ

 چمنونه په صحرا واوړی چېمخکی له دی 

 مینه کرکی ته خپل ځای پریدی چېپخوا له دی 

 خنداګانې  په ژړا  واوړی چېمخکی له دی  

 یوځلی بیا راته نظر په زړو سترګو وکړه

 یوځل د مات زړه ننداره په مړو سترګو وکړه

....... 
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 ی ته ماښـام شته  دیجانانه ګوره هری ورځ

 هری اوږدی الری ته ختم شته انجام شته دی

 د هر مغرور غرور ماتیږی او زوال مـومی

 د هر مظلوم  آه  و فریاد  ته اختتام شــــته دی

 بی وسه شی خپل ځان سم کړه چېپخوا له دی نه 

 څو دی توان وی عـقیـده سـمه ایمـان سـم کړه

*** 

 شی ارمانی شی اشـنا پښــیمان چېپخوا له دی 

 بیا په بل اور کی ستی شی اشنا چېپخوا له دی 

 دا پاتی ژوند په مینه تیر کړه کرکه مکړه له چا

 وړ د مینی هم د خپل هم د پردی شی اشنا چې

 مخامخ نه شی په ژوندون کی له قیامته سره

 مخامخ نه شی نوی نوی مصـیـبته سـره.

*** 

 نۍ تور کړوروغه وکړو مخ د دښم چېراځه 

 مینه وکړو رنګ د تربګنۍ تور کړو چېراځه 

 ورونه شو  یو بل ته  پت د مور وساتو  چېراځه 

 راځه همت وکړو عزت  د ځـوانې خور وسـاتو

 دښمن  کړی  غالمان  دواړه چېپخوا  له دینه 

 په ګـډه وساتو دا ګران  افغــا نســتان د واړه.  
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