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  ميکائيل ويه

 فرھاد وياړ: ژباړه
  ٢٠١٧ دسمبر ٢۴
  

  »السه«اوبدونکی 
  

  د خپل اوبدونې څرخ تر څنګ ناست، ټوکر اوبدي» السه«بزګر 

  خپل اوبدنې څرخ لپاره د خدا منندوی دی په فکر کې ډوب دی او د » السه«بزګر 

  د خپل اوبدنې څرخ لپاره د سپيڅلې مريم منندوی دی» السه«بزګر 

  ځکه چې د رويبارۍ لپاره ورته پيسې جوړوي

  د رويبارۍ لپاره ورته پيسې جوړوي

  د ساعتيرۍ لپاره ورته پيسې جوړوي

  !، د اوبدنې څرخ ھغه ته آزادي ورکړئ!ھو

  

  ل کيږي، څوک کيدای شي؟دروازه په کلکه وھ

  د اوبدنې څرخ پريږدي، په بيړه د دروازې لورې ته ورځي» السه«

  خو مخکې له دې چې د دروازې درشل ته ورسيږي، دروازه ماتيږي

  د پور د راټولو مامور له خپلو اجيرانو سره رادننه کيږي

  ورته زارۍ کوي، خو ھغه وھي او په ځمکه يې غورځوي» السه«

  .چې بی حاله او بی سده کيږيدومره يې وھي 

  

  سوالګر کيږي، نور کور نلري» السه«

  نور ھيڅ کله خپله جونګړه، ميرمن او اوالونه نه ويني

  ځمکه د ويده کيدو لپاره ورته ډيره سخته ده

  او الرې ھم ورته اوږدې او کړکيچنې 

  ډيری کسان د ھغه په شان دي،
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  ھر څه چې کوالی شي ھغه کوي 

  .څو خپلې تشې ګيډې ډکې کړي

  

  ولږه، تنده، يخنې او ستومنتيا ډيره ستونزمنه ده

  خو د ھيواد او پاچا قانونونه ال ستونزمن دي

  ھغه چې يوازې يو سوک لري او يوه امسا

  نيول کيږي او په اجباري کار محکوميږي

  له اوسپنې سره سوځول کيږي چې د اوسپنی په شان کلک شي

  .لو  له مامور سره بنده ګۍ ته ګمارل کيږياو د پورونو د راټو

  

  سړی بايد يو کار ولري چې ډوډۍ وکړای شي وخوري

  د پايبل کولو پرته يوازې په اوبدلو پوھيږي» السه«خو 

  د پورونو د راټولو مامور د اوبدولو کارخانه پرانيستې

  د ډيرو نورو په شان دې کارخانې ته ځي» السه«

  ی، او څنګه چې د اوبدنې ماھر د

  .نو په ورځ کې د اتلس ساعتو کار لپاره دری کرونه اخلي

  

  د اوبدونی د څرخ تر څنګ ناست، ټوکر اوبدي» السه«اوبدونکی 

  اوس له خپل اوبدونی څرخ څخه کرکه لري او ترې بيزار دی» السه«اوبدونکی 

  .ھغه ھم پروردګار او ھم سپيڅلې مريم ښکنځي

  

   آزاد ديڅوک چې ځواک او پيسې لري، ھغوې ټول

  آزاد دي چې نيستمن ولوټي، ووھي او زنداني  يې کړي

  .او د اوبدنې له يو څرخ سره يې په  ځنځير وتړي

 

  


