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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۴۲/۳۰/۴۳۰۲        انجنیر سلطان جان  کلیوال

 د سپوږمۍ ننداره
 

 
 چی وریځي نه وي او آسمان شین وي

 له د یارلسم تر شپاړسمه پوری
 زه د سپوږمۍ لیدو ته

 له ماښامي نه وروسته
                  له ښار بیرون کومی غونډۍ ته ځمه

......... 
 هلته سپوږمۍ ته ګورم

 وینمهم پکي دښتي 
 هم پکي غرونه وینم

 هم پکی څانګي څانګي
 د غرونو منځ کی دریابونه وینم

......... 
 زه داسی خیال کومه
 چی دا زما وطن دی

 وینمه« سپین غر» پکي
 وینمه« هندوکش » او « با با » پکي 
 وینمه« آمو » پکي « کونړ » پکي « هیلمند » پکي 

......... 
 زه داسی خیال کوم چی ناست یم 

 د غره په لوړه څوکه« با با » د 
 خواوتهګورم څلورو 

 وینم په هره خوا کی
 لوړې شملي او د ویاړونو څلي

......... 
 یدو راځیمخو چی سپوږمۍ په ک

 په هغو شپو کی ور ته نه ګورمه
 ځکه ، راځی می خیال ته

 په ځمکه لویږی« با با » ماتیږی، « هندوکش » چی 
 په اور کی سوځي« سپین غر » 
 وچ ښکاری« کونړ » او « هیلمند » سلګۍ وهی، « آمو » 

......... 
 شملی« اکبر خان»او « میر ویس خان»د 
 زړوکي« فرخندی»او « ناهیدی»، د « ماللۍ»د 

 له سر لویدلی ښکاری
 او د وطن د ښمنان

 ورنه چاپیره ناست خنداوی کوی.
......... 
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 تاسو ته هم وایمه
 چی په دی وخت کی 

 د سپوږمۍ څیری ته ونه ګورئ 
 تاسو به هم وژاړی

 هم لکه سپوږمۍ او لکه یخ ویلی شئتاسو به 
 تاسو به هم لکه یتیم وړی سلګۍ و وهي

 خو دا سلګۍ به د کڼو غوږونه وا نه وری
........... 

 که په سپوږمۍ کی مو څیره د وطن
 په پوره بڼه ګوری

 له د یارلسم تر شپاړسمه ورته
 له ښار بهر د کومی لوړی غونډی سر ته والړ شي

 وکړی. بیغمه زړه یی سیللو په 
 تورنتو ــ کانادا۲۲/۲۱۰۲د مارچ/
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