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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۰1۹/۰۴/25

سلطان جان کلیوال

غـیـبــي غـږ
زه د تنکۍ ځوانۍ له وخت نه تر ننه پوری د کنړ په و الیت کی ډیر خواږه دوستان لرم .د  1۳۹1کال د جوزا په
میاشت کی د ځینو دوستانو د لیدو د پاره هلته تللی وم .د چغسرای د ښار په شمال کی د لنډی یا د پیچ د دری د سیند
په غاړه شمالی لوری ته د کرالې (کرهالې) کلی پروت دی .ټولو ته پته ده چی په
 1۳5۷کال کی د وخت د نظامی چارواکو له خوا د شوروی مشاورینو په دستورد کرهالې په کلی کی د ( )1۷۰تنو
په شاو خوا کی بی ګناه ملکی کسان چی ښونکی ،زده کونکی ،دولتی مامورین او د کلی نور بی ګناه ولسی وګړی
پکی شامل وو ،و وژل شول اوپه ډله ایزه توګه د بلدوزرونو په ذریعه په یوه قبرکی د خاورو الندی شول .له همدی
ځایه تیریدم چی څه غیبی غوندی غږونه می غوږو ته راغلل چی د آزاد شعر په بڼه می د همدی نوم الدی ( غیبي
غږونه ) سره راټول کړل ،او هغه داسی دی:
دلته زمونږه د سرونو نه غونډۍ جوړه ده
په دی غونډۍ کی د سرونو ارمانونه ښخ دي
دي خاورې خاورې ارمانونو کی ګلونه ښخ دی
په دی ګلونو کی د هیلو ـ امیدونو ډیوی
په دی ډیوو کی رڼا ګاني د سبا پرتې دي
ټولو قبرونو کی د عشق او آزادۍ سندرې
لکه د ځمکــــی خزانې
پټې په خارو او په کاڼو کی دي
څوک به پیداشی یوه ورځ
چیرته په دی خاوره کی
چی پس له مرګه ارمانونو کی بیا ساه پوکړی
چی د اوږدو او د تیارو شپو
په یخ وهلی او ساړه وجود کی
د ژوندی لمر د حرارت سره رڼا پوه کړی
او چی سهارشو کله
د استبداد نه مو د وینو انتقام واخلې
او چی رڼا راشی
د آزادۍ په لوری ګام واخلې
جوزا 1۳۹1 /چغسرای ــ کونړ

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

