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۲۰۱۹/۰۶/۱۰

سلطان جان کلیوال

مـجـبــــوره حـــوره!
ناسته د سرک په غاړه ،سوال کوی مجبوره ده
دا د لوی افغان د لوی اسمان ،د کلی حـوره ده
ناسته ده خو سوزی ،د غیرت نه په اورونو کی
داسـی ویلی کیـږی ،لکه شـمعه محـفـلـونـو کی
ژاړی ځکه سوال کوی  ،په شتون د اوو ورونو کی
موریی هم له غمه ،په بسـتر پرته رنـځــوره ده
دا د لوی افغان د لوی اسمان ،مجبوره حوره ده

*****
دری ورونه یی ساتنه ،د وطن کوی سنګر کی دی
دری نوریی د نورو ،جنګیالیو سـره لښګر کی دی
پالراو کشرورور یی ،بندیوان کوم سمندر کی دی
ځـوانه کونـډه شوی ،دوه زامنــو باندی بـوره ده
مور یی هم له غـمه ،په بسـتر پرته رنځـوره ده

*****
ناسـته ده حیرانه  ،لکه سـاه چی تـری وتلـی وی
ښـکاری نا اشــنا ،لکه له بل جهـان راغلـی وی
یا لـکه په میــنه کی د چا  ،چی تیـر وتلـی وی
نه ! خو داسی نه ده ،د افغان لورده مغروره ده
ناسته د سرک په غاړه ،سوال کوی مجبوره ده

*****
ښـکاری چی په زړه کی ،رهبرانو ته ښیرا کوی
یا د کــوڅی ټــولو ،شــیـطانانــو ته کنــځا کـوی
یا د حـق د الری  ،شـــهـیـدانــو تـه دعـا کــوی
ډیـره نا آرامه ده  ،هـوســۍ غـوندی تروره ده
دا د لوی افغان د لوی اسمان ،د کلی حوره ده

*****
د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

څـو به ښـاپیري ،د څــو دیوانـو په ولکه کی وی
څـوبه شیطانان راته ،دیـره کعبـه مکـه کی وی
څـو به مود ژوند اختیار،د نورو په قبضه کی وی
مور می د وطن هم ،د پردی کاله مزدوره ده
ناسته د سرک په غاړه ،سوال کوی مجبوره ده

*****
دا د وطـن لـور ،د خپل نادان له السه سپکه شوه
خورد پریښـتو ،د ظالم ورور د السه ورکه شوه
مینې نه بی برخې شوه ،چی ټوله جوړه کرکه شوه
ژاړی کلیوال ځکه ،د نور سپوږمۍ بی نوره ده
خورمی د سرک په غاړه ،سوال کوی مجبوره ده
جون۲۰۱۹/۶/
مرکم ــ تورنتو ــ کاناډا

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

