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 رونو
  فرھاد وياړ: ژباړه

٠۴.٠٢.٠٩ 
  
 

 هګړ جرنهيخ
 
 

اي امرېني التنانو،يھغه د فلسط.  دىىړ شوى شاعر او سندرغاژندلي د فرانسى پرونو اي افریلي او د سوک ه ق سونو پ  د ول
 استي سيالکيکښ د وادونويرونو د شتمنو ھ.  دهىړ کى مبارزهدونکيري نه ھاندىړ په واستي سسمي د تاچر او تاچرمالتړ

 .وكړ فت مخالي جديې ېاندړ په وګړې جيټخالف و او د کوم
 
  
 
  ولسمشرهاغلىښ
  کمي تاته لکي لدا
 مي ووادرته تا ې لپاره چې د دېوازي

  نشمړ ته واليټ                                  زه به کو
 )١( منطق ګړې د جستا
  منطق نه دىزما
  منطقزما
  خلکو سره ولوټ د ېمکځ د

 .                سوله ده           
 
 وږسبا وسله پر اوچيرې  که 
 ميږ ودرې کګېلډ ېوي نارنجک په الس، اي
  دفاعله انځ د ې ده چکارهښ
 ي درانګ راته ې ھغوى د دفاع لپاره چد
  د خپلو ماشومانواو
  د ماشومانو له دفاع پرته ډياونګ آن د او

 .ي نه وهڅ   به                                               
 
  
  لپارهځپلو د جالدانو د زه

   ووژل شمې کوګاي په سانتې چمي چمتو
  ومرمې کدي په مادرې چمي چمتو
  شمهټوټ هټوټ ې چمي چمتو
 ې په الره کانوګنوي د کازانځ خو
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  لپارهستونکوي الي د تاو
 .                          نه وژنم

 
 ې الندرغي ھغه بد
 " شل" ورباندى د ېچ
 ي ودلىيګآرم ل" تکزاکو" د اي

 دلي کوژل
 )٢! ( شوده توب دىهڅ
 
  
 
  
 

 ئړ که غواولسمشره
 ي پاتى شې کخي په تارايتښ په رې نوم دېچ
  د دوه زره کلونو لپارههږ تر لږ لاو

  ووسئړ وېنړاي                         د و
 
 ېکرښ لېخپل
 هيږ لپاره ولۍ د آزادني فلسطد
 .ل كيږي ماشومان وژځ ھره ورې چېريچ
 
 

 هيږ وليتوغونک
 يوړ په خاورو واڼۍ مانهي سپوڅ
 ! انتقام دىپلوځ ستمولوټ د دا
  
 
 دي پاى ته ورسولډ دا ې مکيل
 مي ىړ او فکر ومي هړ نازهړز
  ھمې نورېمي دوه کلېچ
 م؟ړ کېاتي ورزهګ خبرو په تووي  خپلو وروستد
 
الر(رج بوش و د جترانيا م ولسمشر، فرانسوېد فرانس)  ١( وجخهڅ استي سيتونکښ غوګړېد ج) پ اع د ت ه يې د دف  پ

 . وىيستله اصطالح کار  اخ"  منطقګړېج"موخه د 
: ه وېتښ پر مھال په شعر اوګړې جېوالړي نېمي د دوې ته اشاره ده چناي وې ستر شاعر، ژاک پره ور ھغېد فرانس) ٢(

 !" شوده توبهڅ هګړج" 
 
 

 
 


