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 ۶۲/۱۰/۶۱۰۲         سلطان جان کلیوالانجنیر 

 وروستۍ چاره !!!
 

 بې دینو اور بل که، دیندارو پرې غوړي و پاشل
 لوګي ېې و ختل اسمان ته، ټول وطن ایره شو 

 چا د ځوانانو په قبرونو، سرې جنډې جـګې کړې
 چاېې په دښتوکې، په یاد سپین بیرغونه جګ کړل
 چا له کوڅو په زور تنکي ، تنکي ځوانان ټولول

 له ممبر نه په تبلیغ، جنګ ته زلمي هـڅــولچا 
 چا جوړاوه ورته جنت ، دلته د ځمکې په مخ

 چا د هـغـې دنیـا جـنـت، ته بې  پوښتنې  لیږل
 چاوې چې مونږ د ټیټ او پاس اوارول غواړو

 چاوې د دین سپین څراغونه، بلــول غــواړو
 چاوې چې خوار ته  ډوډۍ ، کور او کالي ورکوو

    راولـو ورورولي او خورولي ،ږهچاوې چې مون
 چاوې چې مونږه، عدالت او قانونیت جـوړوو

 چاوې چې مونږه، پاک وطن ته شرعیت راولو
 د خولې خبرې وی، هر چا په خرورو کولې
 خو په عمل کې، ټول د مخــې قاتالن و ختل

 خلک یې مړه کړل د وطن، وطن یې اور کی وسوو
 ختلد هپل وطن او خـپلو خلکو  دښمنان  و

 سریې تاال، مال یې تاال، پت او عزت یې لوټ که
 آ له نیـکو نه راته، پاتې شـهـامت یې لوټ که

 ، پړونی یې په نورو خرڅ کهد خپـلې خور د سر
 د لوې افغان د لوې د کاله، ملي هویت یې لوټ که

 واک یې پردی، د غالمۍ خال یې په ټنډه کیښود
 ټیټ کهسر یې د پالر د پخواني، غلیم پښو، ته 

 هنوې بادار ورته، په غاړه کی زنځیرواچــو
 پردو کاسو ته ټیټ که،لکه د .....غوندې یې سر

 و کـېپه )هورا( او د )تکبیر( نار شو توپیر ونه
 ناره  وهونکي د دې، دواړو مزدوران وو د بل

 د خپل  کاله  په  ورانولو یې،  لقبونه ګټــل
 د بل افغانانم نه وو ټول د مخې و فالمان وو

 د وطن غرونه یې ترهګرو ته، تحفه کی ورکړل
 د افغانیت په کور یې، بل یو نوی غکم راوست

 د دی سنګر نیوو ته راغلل، د نړۍ زوراور
 بیا یې یو بل شان د افغان، په کاله غم راوست

 نه راته ننګ، نه راته نوم او نه حیثیت پاتې شو
 نه درناوئ د اسالمیت، نه  افغانیت  پاتې شو

 له سرو پریوتې، غیرت تباه شو وړې شملېل
 نه د پرون د یاړ تاریخ، او نه هـویت پاتې شو
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 څه ساده ګان یو، الهم نه یو پوهیدلي په ځان
 الهم یو بل په کاڼو ولو،  خپله  مال  ما توو

 الهم پردو ته په ســجــده یو، تمــې و خوړلو
 ال هم د ورونو ورمېږونه، هر ســبا ماتوو

 هه دپاتې ، دې دغم کورته یوه چار اوس نو را
 چې د ځوانانو ، په اوږو باندی السونه کیدو

 د افغانیت په نوم یې، یو د بل تر څنګ ودروو
 چی قلم ورکړو د ټوپک، خوله ګلونه کیدو

 تورنتو/ کانادا                     
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