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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

 

 

 ۰۸/۰۳/۲۰۱۸         انجنیر سلطان جان کلیوال

 د وطن لورته !

 

 ؟د وطـن لـوری ! لـه پیــړیو په تا څه تیــریـږی

 تیاری شوی تیری په نړۍ خو په تا نه تیریږی

 دا کوم شـیطان په زنځـیرونو درته پښـي تړلی؟

 زندان، په هـوا نه تیـریږی لهچی آزادی سـتا 

----- 

 هسووستا په وطن کی رابعــه د مینی اور کی 

 هسووکی په دی کورستره نازو او زرغونه هم 

 نه په ښارو نه په بانډو کی چا خوښی در کړی

 هسووهره خوښی هره خنـدا دی د پالر زورکی 

----- 

 ستا په راتلو باندی ال هم کـورته ژړا راځی

 ستا د وجود سره لوی غم ستا په با با راځـی

 وروردی نارامه دی چی کورته ولی خورراغله؟

 پیـدایښت سره دی مور ته هم  ژړا  راځیله 

----- 

 په سـپینه ږیره دی مال په شــکرانه کی غواړی

 پیر دی هـوس د پاره پالر نه نذرانه کی غواړی

 که دا ونه شی  بیـا تهـمـت دربانـدی لګـی لوری

 سنـګسـارول دی محکمی  جاهـالنه کی غواړی

----- 
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 2تر 2 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 

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

 

 ساتیکه وهل کیږی، که خرڅیږی خوله به پټه 
 د وطن لوری نه به ژاړی نه به شور جوړ وی
 که ته وړه یی که نا خوښه که رنځوره یی هم
 اویـا کلـن سـره به هـم د مـنـي کـور جوړ وی

----- 
 ال وی همداحد وطن لوری تر قیامته به دی 

 که زولنې  د اسارت  د دستور ماتی نکـړی

 لکه النځـکه به دی الس کی ګـډوی نارینـه

 زی د زندانونو ضرور ماتی نکـړیکه دروا

----- 

 وړیږییا مـاللـۍ جیا به ناهیـد او فـرخنـده ، 

 جوړیږی ږلۍیابه سـلـګي، یا به ژړا، یا به 

 یا به د خاورو سـره خاوری یی زبونه به یی

 یا به د ظلم و استـبداد سرته ګولۍ جـوړیږی

----- 

 لورانو پاڅۍ د انسان په نامه ځان جوړ کړئ

 د عـدل په بنیاد آزاد جهان جوړ کړئځانتـه 

 تاهم د ورور په څیرد خپلی مو شیدی خوړلی

 له دی دوزخ نه یو جنت افغانسـتان جوړ کړئ

 تورنتو ــ کاناډا ۲۵/۲۰۱۸فبروری/

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

