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سلطان جان کلیوال

لګیـږم د هـوا نه ،په بمــونو زه کم بخت
له ځمکې هم لکیږم ،په توپونو زه کم بخت

** * **
راغلــي مـی وژلــو تـه ،لـه بـل ملـک قاتــالن

په کور کی می په جنګ دی ،سره ورونه جاهالن

مشران زما د کلي شو ،د نــورو نوکران

څه مړه څه آواره او څه بی الری ُشو ځوانان

خرڅیږم هره ورځ ،په کاغذونو زه کم بخت

لګیـږم د هـوا نه ،په بمـونو زه کم بخـت
** * **
ُ
د ورور د مـرګ د پـاره ،له دښمن اخلم تفنګ
بـادار تـه نوکرۍ د پاره ،کړم په چوکۍ جنګ
راوړی می په زوردی ،خپل کاله ته پردی جنګ

سـیزمـه خپل تاریخ ،او لـه پلـرو را پاتی ننګ

اورونه لـګــوم  ،په مـکـتـبونـو زه کم بخت
لـګــیږم د هــوا نه  ،په بـمـونو زه کم بخت
** * **

وینځلی می ماغزه دی ،هم کافر هم مسلمان

لـوټ کړی بی ایـمـانودی ،له ما زما ایـمان

جـوړ شـوی لیـونی یـمـه ،د خـلکـو د جهان

حیران یمه خپل ځانته ،چی دا یم څنګه انسان؟

هرچا یـم غـولـولی ،په چلـونـو زه کم بخت
اورونـه لـګـوم ،په مـکـتـبـونـو زه کم بخت
** * **
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

سـاده یمه هرچا باندی ،باور کړم د دوســتۍ

خـبـر نه یـم د چا ،په شـیطانت او په پســتۍ

راځم د کور وراني ته ،په ګـډا او په مســتۍ

په کار کی د تخریب یمه ،بیزاره له سســتۍ

اخته به یم ترڅو ،په دی دردونو زه کم بخت؟
خرڅیږم هره ورځ ،په کاغذونو زه کم بخت
** * **

هم ځان په کاڼو ولم ،هم می بل په کاڼو ولي

اختـه یـم ورانومه  ،د ویاړونـو پاخــه څـلي

دیـره می په دیـره کی ،میـلمانه دي نا بلـلي

چی وژني می په ورور ،نو بادارۍ ته دی راغلي

تړلی یـم پـه خـامـو تنـابـونـو ،زه کـم بخـت

لګیـږم د هـوا نه ،په بمونو زه کـم بخـت
** * **
می2019/22/

ایجکس ــ تورنتو ــ کاناډا

یادونه:
که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی شاعر او لیکوال نوری لیکنی او سرودونو هم ولولی ،نو کوالی سی
چی ،پر انځور باندی د «کلیک» په اجرا کولو سره د لیکونکی مقالی او مطالب د «آرشیف» فهرست ته ،الر ښودنه
تر السه کړی!

زه کـــم بخت
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