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 09/05/2016                انجنیر سلطان جان کلیوال

 پرښتې موری!
 

 دواړه په پښو کی کیدم سترګې درته می که زه  کیدم  کیکه زه مې زړه موری دا ستا په قدمو

 تا په السو کی کیدمـولي خوښۍ سـکه د دنیا ټ   موری که ستا د قدم خاوری په لیمو کی کیدم

 وې شپې موری!  ــړم ستا احسان د یـادا به نک

 م پرښتې موری!ــرت شـه قربان په زر کـتان

 اره په ځانـا د پـد وختونه زمـتا قبول کړی ب  ا د پاره په ځانـه زمـمنلې کړاوون رـتا ډی

 ا د پاره په ځانـپه تورو شپو کی منزلونه زم اره په ځان ـا د پـم د ی منلې شوګیرونه زمـه

 ږې موری!وم ته نارامه وې خو چی زه نارام

 ې پرښــتې مــوری!ـه افغانـه قــربان شــمـتان

 
 

 م درکړیـا ستـه کې مـدلــستا د احسان په ب  موری تا تل مینه راکړی خو ما غم در کړی 

 درکړی درکړی امید کم روری تشویش می ډیم  م در کړی ــا ماتـولي مـــې بهـه اوښکـتا رات

 هم زړه له مینې ډک دی لوې درنې موری  ال دی

 ې مــوریـــوی شپـــړم ستا احسان د یـادا به نک 

 ی خدمتګار نه شومـن مـد خپلو خلکو او وط  تا رښووله سمه الر خوزه په الر نه شوم 

 ه شومــه ګار نـــوبــه تـونـه ګناهـم کومــال ه   کار نه شومهشومه خپل کورته می پ دبل مزدور

 ی داده چی به څنګه ما بخښې موریـویره م

 وریــــم زما موری پرښتې مــانه قربان شت
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 2از 2

 ه شانه زویهـا باندی لـګزار به نه کوی په چ  رانه زویه ـماته په یاد دی چی ویل به دی، ای ګ

 دی انسانه زویهـوی انسان بانـه کـه نـم بـظل  د کوی افغانه زویه ـپه افغانی پت کی به ژون

 خبرې ستا کیسي موری ستا شوې رانه هیرې

 څنګه بخښي موریبه اوس  دا ګناه ګار بچی

 وڅ کهـــور ځیګر غـړو د استبداد مـما په چ  غوڅ که  د خپل ورور نه می سر غلیم می پریښوده

 ې له بشر غوڅ کهـد مـونـنې پیـي میـد انسان  پالر ټټر غوڅ که  سپین ږیری د په بی رحمۍ می

 وری  ـو راپسي مـځکه تباه شوم ستا ازار ش

 وری؟ـې مښدا ګناه ګار بچې به څنګه و بخ

 

 

 ۳0/200۷اپریل 

        

 


