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 کلیوالجان سلطان

 !!ېژبــــــــ ،ژبــــــــــــه

، عالمانو، استادانو او په مجموع پوهانو ږ د ډیرو سترو او پیاوړو لیکوالو،زمو وینم چی له هغه وخته چی په ښه او بد پوهیدلی یم

ځان خبر کړی او نه یی زیار ویستلی چی د توان په اندازه د  نه ،نهبی شمیره ستونزود افغان انسان د نظر خاوندانو،  کی اکثرو د

یا احساسوی او نه هم دمه یوی ستونزی د حل په هکله ګام پورته کړی، خو ژبني اختالفاتو ته دومره پراخه کار کوی چی نه ستړ

 پری وکړی. کوی. زه هیله لرم چی دا یو کوچنی شعر هر یو ولولی او که څه ګټه یی پکی و لیدله نو عمل دی 

 ژبي د دنیا ټولې خوږې دی له شکرو نه

 ښکلې له ګالنو دي هم ښکلې مرغلرو نه

 ژبـه بنـیادم سره یارې د پوهیدلو کړي  ژبـه د انســان سـره کومک د پیـژندلو کړي

 ماتـولـو کـړيد ژبـه مدام هڅه د زنځیر  ونږ د زړه آوازـژبـه یو او بل ته رسوې زم

 ژبـه تل تالش د هر نفرت د ختمولو کړي  وې ســرهـې کژدـرې انسانان نــیرې لیـژبـه ل

 ډکـه هـره ژبـه ده د میـنې د ســـندرو نه

 ژبـي د دنیا ټولې خوږې دی له شکرو نه

 تهکړې یی الرښونه پری زمونږ پیغمبرانو   انســـانانــو تـه تحفه ده   یوه  ژبـه د هللا ج

 و تهــطانانــداسی شیـونه پری همـتـنـلعلیږې   څوک چی د بدۍ د پاره ژبه کاروی خوله کې

 ژبه لکه ګل دی ، اغزي مه راوړی ګالنو ته  مه جوړوئ ژبې نه اغزی زبه اغزی نه دی

 زده کړي مینه زده کړي بلبالنو نه تنزرو نه

 بي دی د مینې له سـندرو نهژډکــئ ټولي 

 ژبـه و ســیله ده د رنځــورو عـیــادت لـره  ژبـه لوې هللا ج  ده پیدا کړی مــحـبـت لــره

 ژبـه د هـر قـام ده جـوړه شوې عبـادت لره  له نه ده د جګــړی او د نفــاق اشـــناآژبـه 

 اشـنا کـرکې نفــرت لرهتا خـد متـې کړیـده   هـره ژبـه مینه ده په ژبـو کی نفرت نشــتـه

 ټـولي ژبي جوړی دي د نور له سرو بڅــرو نه

 ډکــی ټولی ژبی دی د مینی له ســندرو نه

 ژبـه ډیره کشــره ده زمونږ له وجـدان ځنې  ژبـه ډیره وروسته پیدا شوی له انسان ځنې

 اده یاره له ایمان ځنېڅله یی مخکې بولي س  ژبـه وســیله ده غایه نه ده مرام هم نه دی

 ولې درته ګرانه ده د میــنی له جانان ځـنـې  ته خو دعوه ګیر د خپل جانان سره د مینې یی

 ؟ایا میـنه نه شــې بی له ژبـې او خـبـرو نه

 ژبـي د دنیا ټولی خوږی دی له شکرو نه

 میني عمل ځکه کړي مینه دی بایللی دا بی  خپـله ژبـه ښه ګڼـې له نورو ژبو کرکه کړي

 بس په همدی کار باندی به خپله ژبه سپکه کړي  ته چی سپک نظر کوی د نورو خلکو ژبو ته

 ه به سمه الره ورکه کړيت  دا بی ګټې کار دی  چیری به هم جوړه له دی شګو نه قـــال نه شې
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 وګوره نړۍ ته، لوړ چنار لوړو نښــترو نه

 او خبرو نه ؟ ایا مینه نه شی بی له ژبې

 جنګ مکوئ ېخدای ج خو د هر چا دی عقیدو باند  بس یی کړي یارانو په څیرو باندی جنګ مکوئ

 داد ټولو کور دئ په بریدو باندې جـنــګ مــکوئ  ټول مونږ اوسیدونکئ د یوې ځمـکې د کلـي یو

 نشــته دی اړتیا  په قـبـلو باندې  جـنـګ  مــکوئ  وکـړې یو د بل سـره خبـری له پیرزو ډکــې

 مه نیســئ یو بل سـره  پښــو نه له وزرو نه

 ژبـي ټولي ډکـې دی د میـنې له سـندرونه

 تیر شئ  کلیوالو یو د بل سر ډغـرو نه

 له ښکلو ملغلرو نه کلي دیښژبـي ټولي 

 ۷/۲۰۰۶ډسمبر/
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