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  فرھاد وياړ
١٠.٠۵.١٠  

 

  مينه
  د تورو تمبو تر شا

  د قفسونو په منځ كې

  دوه سره ګلونه

                  وغوړيدل

  "اويا پسرلي"

  نن،

  د زندانونو په ګوټ كې

   شينديد مينې وږمې

  او په موټي شويو السونو كې

  "ځالندې الرې"له 

  .                     ګلونه غنچه كوي

  نن

  دوه مينې

  – انساني او ځمكني ميني - 

  دوه ملګري 

  - ھم انده او ھم خياله - 

  د ميلو تر شا

  د كركې او موسكا تر منځ

  له واټنونو واټنونو

  :په مينه وايي

  ګرانې|       ګرانه                          

                                  راته ګرانه يې

  !                                راته ګران يې
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  نن

  دوه سره ګلونه

  دوه موټي شوي السونه

  دوه مينان" ځالندې الرې"د 

  د قفسونو او ميلو تر شا

  د وحشت او ترږمې په منځ كې

  : ورو ورو وايي                         

  ګرانې|                          ګرانه 

                           راته ګرانه يې

  !                         راته ګران يې

  نن دوه مينې

  د شكنجې او د زولنو تر منځ

  :يو بل ته فرياد وھي

                         راته ګرانه يې

  !                       راته ګران يې

  

شھور غورځنګ  ستي م دې الرې(ابيمائل ګاژمن او الناايپاراګيره د پيرو د كموني رې دي چې دا ) ځالن دوه اصلي څي

ديان دي ې بن دانونو ك ه جال جال زن ه . وخت پ اراګيره د ھغ رمن ايپ ښودنكى او مي سټ اي دې الرې بن ل د ځالن ابيمائ

  .   دهمرستياله او معشوقه

ستي  واد كې مائوي ه دې ھي ې پ دا دوه ھم انده او مينان دم ګړۍ څه باندې اويا كاله عمرونه لري او د ژوند يوه برخه ي

روي دانونو كې شپې او ورځې تي سانو . جګړې كې تيره كړى او د ھمدې فكر له امله اوس د ارتجاع په زن دې دوه ك

م سره يوځاى په دې وروستيو كې وپتييله چې څرنګه چې د يوې  ولسي الرې الرويان و،  په خصوصي ژوند كې ھ

ي . شي او له يوبل سره واده وكړي او شايد ھم ھيڅكله ونشي كړاى له يو بل سره وګوري ارواكي واي رو چ ه د پي ځك

شو كوالې "چې  ه ورسيږي، ن ل ت و ب تنبيھي نظام او زندان د ميني او عاشقي ځاى نه دى او د دې لپاره چې دا دوه ي

 ."ګونه پوليس له ھغوې سره له يو زندان څخه بل زندان ته انتقال كړو، دا اصال امكان نلريسل

 

 


