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  تريسي چمپين

 فرھاد وياړ: ژباړه

  ٢٠١١ اګست ٢٣

 

  ولې؟
  

  ولې ماشومان وږي دي

  کله چې خواړه د ټولې نړۍ لپاره په کافي اندازه شته؟

  ولې زموږ په شان خلک يوازې دي

  ه چې زموږ په شان ډير انسانان شته؟کل

  ولې توغندي د سولې ساتونکي ګڼل کيږي

  کله چې د وژنې لپاره په نښه کيږي

  ولې ميرمنې، ان په خپلو کورونو کې

   ال د امنيت احساس نه کوي

  مينه، کرکه ده 

  جګړه، سوله ده 

  او نه، ھو ده

  او موږ ھم په اصطالح آزاد يوو

  واب وواييخو باالخره يو څوک بايد ځ

  دا وخت به ژر راورسيږي

  د دې ټولو پوښتنو او تناقضاتو تر منځ

  داسې کسان شته چې د حقيقت په لټه کې دي

  ما ته ووايه ولې ماشومان وږي دي

  کله چې خواړه د ټولې نړۍ لپاره په کافي اندازه شته؟

  ولې زموږ په شان خلک يوازې دي
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  کله چې زموږ په شان ډير انسانان شته؟

  ولې توغندي د سولې ساتونکي ګڼل کيږي

  کله چې د وژنې لپاره په نښه کيږي

  ولې ميرمنې، ان په خپلو کورونو کې 

   ال د امنيت احساس نه کوي

  مينه، کرکه ده

  جګړه، سوله ده

  او نه، ھو ده

  او موږ ھم په اصطالح آزاد يوو

  خو باالخره يو څوک بايد ځواب ووايي

  دا وخت به ژر راورسيږي

  چې غافالن خپله بينايی بيا وموميکله 

   له حقيقته وغږيږيچوپ شوياو 

  ما ته ووايه ولې ماشومان وږي دي

  کله چې خواړه د ټولې نړۍ لپاره په کافي اندازه شته؟

  ولې زموږ په شان خلک يوازې دي

  کله چې زموږ په شان ډير انسانان شته؟

  ولې توغندي د سولې ساتونکي ګڼل کيږي

  پاره په نښه کيږيکله چې د وژنې ل

  ولې ميرمنې، ان په خپلو کورونو کې 

   ال د امنيت احساس نه کوي

  مينه، کرکه ده

  جګړه، سوله ده

  او نه، ھو ده

  .او موږ ھم په اصطالح آزاد يوو

  


