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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  فرھاد وياړ: ژباړه

 ٢٠١٣ جنوری ٠٢

  کان زيږيدلې ميرمن
  د بوليويا د کان کارانو سيمه ايزه ترانه

  

  زه ھغه ميرمن يم چې په کان کې زيږيدلی يم

  ه راغلې يمد سکرو پر ډبرو نړۍ ت

  د نامه بند يې راته په تښځه غوڅ کړ

  د سکرو پر ډيرۍ،پر غونډۍ ورغړيدلم

  د څټک، برمې او جبل سره مې لوبې وکړی

  او د چاودنې او ديناميت سره لويه شوم

  د کان له يو کارګر سره مې واده وکړ

  د کان له جنسه مې ماشوم وزيږو

  ديرش کاله مې سکاره پريمنځل

  او د کان ټپونه

   .وازينې سپما ده چې يې لرمي

  

  

  

  

  

  

  

  زه ھغه ميرمن يم چې په کان کې زيږيدلی يم

  پالر مې د ړنګيدلي کان الندې ښخ شو

  مور مې په غلبيل کې وينه راپورته کړه

  خور مې د سکرو اورګاړي الندې کړه
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  .او خاوند راته د سکرو زھر په کور کښينو

  

   مړۍ مړۍ مې له خپلې خوله ونيوله

  ذره ذره مې سپما وکړهاو 

  چې شايد يوازينې زوي مې

  کله چې لوي شي، يو څه ترې جوړ شي

  خو اوس، يوه اونۍ ده 

  چې ھر سھار د شګو ډھل په اوږه کوي

  او د خپلو ھمزولو سره

  د کار په لټه او لټون

  په ھيله مندۍ شاته پريږدي» شيطان درشل«د 

  او  بيرته غمژن راستنيږي

  دا د بيوزلي پنډ

  .ينی ميراث دی چې ورته ته رسيدلی دیيواز

  

  زه ھغه ميرمن يم چې په کان کې زيږيدلی يم

  له باروتو او ديناميتو سره لويه شوی يم

  د چوپتيا په ګړدود پوھيږم

  د عصيان څرک پيژنم

  ښه پوھيږم

  چې چاودنه مخې ته ده

  پريږده چې موسم يې راورسيږي

  کله چې زمزمې په فرياد بدلې شوی

   چې زهته به وګورئ

   جوړومه پلتېله خپلو زلفو سلګون

  .او له زړه مې بکور

  

  زه ھغه ميرمن يم چې په کان کې زيږيدلی يم

  زانګو مې کان، کوڅه مې کان، ھيواد مې کان و

  !او بی له شکه قبر به مې ھم  يو کان وي

  

 

 

 


