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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

 
 

 ۱۳/۳۱/۶۳۳۲       سلطان جان کلیوالانجنیر 

 وصیت!!

 
 دا یـو وصـیت می عزیزانو واورئ        زما چبیو په مــا ګرانـو واورئ 

 هـلته ډیر لـرې د یـمـا کـلـې کـې   اتسـو پـوهـیږئ چـی زمـا لکې کې

 آ  د مـریویس او احـمـد شاه په چرګۍ   زمـا او سـتـا د پالر بـابـا په چـرګۍ

 څـوکـو په واوریـنـه سـینهد لـوړو    هـلـته د لـوې پـامـری په سـپینه سـینه

 او د بـابـا د غـره ســوچـه لـمـن کې   هـندوکش په تکه شـــنـه لـمـن کېد 

 اود ســـپنی غر په ښـلکو ش نو درو یک        د فریوزکوه او ســیاکوه درو کــې

 د ننګ بچي دي او په ننګ اويس   رسه ګڼ ورونه څنګ په څنګ اويس

 یـا بـل دریـم او څـلـورم لکې کې   ېچبـیو دلــتـــه دې دومی لکــــې ک

 او د خــوارۍ د السه اــای د اړتی   د مــجــبـورۍ او نـا چارۍ د السه

 زویه کـم نه دی ډیر بېې مشری راغيل          ـکــه زما او سـتا په څـری راغيلل

 لـکـه جـنـت غوندې کـابـل کـلـې کې               دلــته او په خـپـل کــلـې کې ،خو هــلته

 ټـول افـغـاانن دي یـو مـلــت لـري             سـیږي یو هـویت لـريڅوک چـې او 

 زمـا دا یـو وصــیـت به نه هـریوۍ        چـو ګـورئ کـه زه مـړ شـوم دلـتهنو بـ

 د چـا پـردو په السـو نه ښـخـوۍ   ا به د خـاورو په تـوده سـینه کېمـ

 زمـا د ورونو په الســو کې ورکـړئ   ې مېښـپ د جـنـازې د کـټ څـلور 

 بـهل پښـه ورکړئ اتجـک ته چبـو   ښـه پښـتون ته ورکړئد کټ یوه پ 

 او څـلورمـه هـم ازبـک ته بـچـو                درمیه ورکړئ هـزاره ورورته مې

 د ټرمکنانو، بلـوڅـانو تـر مـنـځ   د کـټ څـلـور ابزوګان هـم و ویشئ
 

  نورســتاين او پشـه يي هـری نه کړئ      

 کړئهـلته می ورونـه قـرغـزی هری نه   

  هــندو افـغـان تـه هـم خــرب ورکړئ

 د جـنـازې پـښـې ای سـر ورکړئ
 

 زمــا ټـول ورونه ټـولوئ رضور   ـچـو زمـا په جـنـازه ابنـدی بـهب

 هـغـوي به ټـول رل خـربوئ ضـرور   ی مـی د خـاورو په لـور کټ واخیلچـ

 شــمقرب یک کیدي نو آ رام بـه                 که مې ټول ورونه په رشیکه رسه

 بس آ ماده او الس په انم په انم به مش                او امتحان ته د نـکــری مـنـکـر

 ورته بـه وایــم چــې افــغــان یـمـــــه  ؟که هغوي و پوښ تل چی څوک یی میلمه

 وایـم بـه بنــده د پـاک ســبحـان یـمــه   يي و پوښ تل چی رب )ج( دی څوک دی؟که بیا

 وایـم بـه،  شــکر مـســـلمــان یــمـــــه   وکړهکه يي پـوښــتنه بیا د دین 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

 پـردو مـلـکـو کـی سـر ګـردانـو بـچـو                         رئ دا هـم پـه مـا ګـرانـو بـچـوخو واو 

 ای مـالئیکــو په اوږو پـورتـه کــړه          کـه جـنـازه مـې چـا پـردو پـورتـه کــړه

 ریــاض په لـوريیـا د مـکې او د                         ه ېېې روانـه د حــجــاز په لـوريکـړ 

 ای د احصابو د هدیرې په خوایک                 یېې ښـخ کـړم د کـعـبېې په خـوا کېهـلتـه 

 یـا یېې تـرڅـنـګه د  آ دم او حوا )ع(                  یېې تـر خـوا د مـحمد مطفیی )((ای

 او، لـکـه یو نیـک انسـان یېې و پالمل           په قـدر خـاورو ته  ور وســپـارلـم

 او د ژوندیو تر ګـر ځـیدلو وروس ته   ـتهـا هـم زما تـر ښـخـیدلو وروس بی

 حـتـمـي پـوښــتــنې ته زمـا راځـي                            ــر مــنــکــر به خـامـخـا راځينــکــی

 یآ  مـالئیـــکو، پرښـتو قـرب کې                زه ښـخ کـړی یـم پـردو قــرب کې که

 خـپل سکــنـي ورور لـمـبـولـی نه می   خـپل زړور افغان ښـخ کـړی نه می

 وړ به د هــیڅ یوه ثــواب نه شــم   ـان کې به اکمیاب نه شــمنو امـتـح

 پروت می په درد او په ان اکم قرب کې   قـیـا مـتـه به نـارام قــبـر کېتر د 

 د مړو په منڅ یک می بد انم نکړئ   نو! بـچـو ګـورئ، مـا انرام نکړئ

 تـمــه وکړملکه یو پالر ات سـو ته     که غواړئ داچې هـلته دمه وکړم

 نو مې پـه مـړي افغاانن را ټـول کړئ

 زما په قرب عزیزان را ټـول کــــــړئ.
 ۳۲/۳۰۰۲د جون/

 تورنتوــ اکاندا

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

