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سلطان جان کلیوال

ژړا پســـــې ژړا
یمه حیران چی په کوم شی او په کوم چا وژاړم

د خپل وطن په کومی پیښې کر بال وژاړم ؟؟
د بـدخـشــان د رنځــورانو او د وږو په حـال
که د ُکنــدُز د بـوری مـور په واویـال وژاړم
په ننګرهار کی د وحشت په قربان شوو زلمو
کـه پـه کابـل کی مـی د مـړو په ګــډا وژاړم
د استبداد بادونه هره ورځ په خوست را لوزی
په میدان ښار که په لوګر که په پکتیا وژاړم
د اسالمی تمدن کورغزنې بیا اور کی وسوو
اوس په غزنې که په زابل که پکتیکا و ژاړم
په کـندهار کی د آنار دانی دوزخ ته لویـږی
په ماللۍ که په میرویس که احمد شاه وژاړم
د هـیـلمند سیند راته بدل شو په تنور مالکه!
په زاړه غور که په نیمروز که لشکرګاه وژاړم
د فرهنګ زوړهرات می هم قصابخانه جوړه شوه

د جام په څلو ،په بادغیس که په فراه و ژاړم
فاریاب ،جوزجان کی ماشومان راته سلګۍ سلګۍ دی

په دی سلګیو که په بامیان کی په بودا وژاړم
د ســرپُل نه فـریادونه تر مــزاره رســــــی!
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په سمنګان که زوړ بغالن کی په تاال وژاړم
د ای خــانم په تاال شــوی تمدن تخار کی
زمـردو په سودا وژاړم
که د پنـجـشـــیر د
ُ
په شنه پروان کی می باغونه د انګورو دود شو

په دی بـاغـــو که په بـاغو د کاپیسا وژاړم
د هوښیارانو کور لغمان راته د غـم کلی شو
خدایه! ددی کلی له غمه څومره بیا وژاړم
د نـورســتان د ځنګلو وني تر عربو الړې
په دی ځنګلو که د کـُنړ په مست دریآ و ژاړم

زما د لوی افغانستان څپک څپک سوی دی
زه به لـه دی غمه ټول عمر هر سبا وژاړم
که څوک یی اوری او کنه زما کلیواله ژاړه
څو چی ژوندی یی له دی غمه له دی حاله ژاړه

دلتــه ژړا پســـی ژړا ده له پـیـړیو پـیـــړیو
له پـسـرلی تر پـسرلی له کال تر کاله ژاړه
اګست2018/12/
تورنتو ــ کاناډا
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