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 10/02/2017         سلطان جان کلیوال

 وصیت!!

 

 دا یـو وصـیت می عزیزانو واورئ   رانـو واورئ ـو په مــا ګـیـزما بچ
 ته ډیر لـرې د یـمـا کـلـې کـېـهـل   تاسـو پـوهـیږئ چی زما کلې کې

 رویس او احمد شاه په چرګۍـآ د می   د پالر بـابـا په چرګۍ او ستازما 

 وړو څوکو په واوریـنـه سـینهـد ل   هلته د لوې پامیر په سـپینه سـینه

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

 ښکلو شنو درو کی د سپین غر په او   روزکوه او ســیاکوه درو کــېـیـد ف

 او په ننګ اوسي نګ بچي ديـد ن   سره ګڼ ورونه څنګ په څنګ اوسي

 ې کېـیـا بـل دریـم او څـلـورم کل   بچـیو دلــتـــه دې دویم کلـې کې

 وارۍ د السهـیــا او د خــیا د اړت   د مـجبـورۍ او نا چارۍ د السه

 راغلي ر بې شمیرـزویه کم نه دی ډی   لکه زما او سـتا په څـیر راغلي

 وندې کابل کلې کېـلـکـه جنت غ   خپل کلـې کې خو هلته، دلته او په

 ان دي یـو ملت لـريـټـول افـغـان   څوک چې او سیږي یو هویت لري

 زما دا یو وصـیت به نه هـیروۍ   شوم دلته نو بچو ګورئ که زه مړ

 د چـا پـردو په السـو نه ښـخـوۍ   به د خاورو په توده سینه کې ام

 و په السو کې ورکړئـزما د ورون   د کټ څـلور پښـې مې د جنازې

 بـله پښـه ورکړئ تاجک ته بچـو   ته ورکړئ د کټ یوه پښه پښتون

 او څـلورمـه هـم ازبـک ته بـچـو   دریمه ورکړئ هزاره ورورته مې

 و، بلـوڅـانو تـر مـنـځـد ټرکمنان   د کټ څلور بازوګان هـم و ویشئ

 هلته می ورونه قرغزی هیر نه کړئ   یر نه کړئنورستاني او پشه یي ه
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 2از 2

 ر ورکړئـد جـنـازې پـښې یا س   هـندو افـغـان تـه هـم خبر ورکړئ
 

 

 زمـا ټـول ورونه ټـولوئ ضرور   بـچـو زمـا په جـنـازه بانـدی بـه

 هغوي به ټـول را خـبروئ ضـرور   واخلی چی می د خاورو په لور کټ

 دي نو آرام بـه شــمـیـر کی کـبـق   که مې ټول ورونه په شریکه سره

 ام به شمـه نـاده او الس پـبس آم   ان ته د نـکــیر مـنـکـر ـتحـاو ام

 ـم چـې افـغـان یمهـه بـه وایــورت   که هغوي و پوښتل چی څوک یی میلمه؟

 د پاک سبحان یمه وایـم بـه بنــده   دی څوک دی؟ )ج( که بیایي وپوښتل چی رب

 وایـم بـه،  شــکر مـســلمـان یمه   یا د دین وکړهـکه یي پـوښــتنه ب

 پـردو مـلکـو کی سر ګردانو بچو   په ما ګرانو بچو خو واورئ داهم

 یا مـالئیکــو په اوږو پـورته کړه   پورته کړه که جنازه مې چا پردو

 یـا د مـکې او د ریاض په لوري   په لوري کړه ېې روانـه د حجاز

 یا د اصحابو د هدیرې په خواکی   په خواکې هـلته یې ښخ کړم د کعبې

 )ع(یـا یې تـرڅـنـګه د آدم او حوا    )ص(مصطفی  یا یې ترخوا دمحمد

 نیک انسان یې و پاللم او، لکه یو   په قدر خاورو ته  ور وسپارلم

 ترګر ځیدلو وروسته ندیواو د ژو   بیـا هم زما تر ښخیدلو وروسته

 ه زما راځيـحـتـمـي پـوښــتنې ت   نــکـیـر مـنکر به خامخا راځي

 ېـر کـو قـبـیآ مـالئیـــکو، پرښـت   که زه ښـخ کړی یم پردو قبر کې

 مـخـپل سکني ورور لمبولی نه ی   خپل زړور افغان ښخ کړی نه یم

 مـیوه ثـواب نه شوړ به د هــیڅ    نو امـتحـان کې به کامیاب نه شم

 پروت یم په درد او په نا کام قبر کې   تر د قیـا مـتـه به نارام قبر کې

 کی می بد نام نکړئ د مړو په منڅ   نکړئ نو! بچو ګورئ، ما نارام

 لکه یو پالر تا سو ته تمه وکړم   دمه وکړم که غواړئ داچې هلته

 نو مې پـه مـړي افغانان را ټـول کړئ

 زما په قبر عزیزان را ټـول کــــــړئ.

 2۳/200۳د جون/

 تورنتوــ کانادا


