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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Vanguard Woman   پيشتاز زن

  
   سوري شاعره–غاده السمان 

  فرھاد وياړ: ژباړه
  

  زه يوه انسانه يم
  

  كه زما كور ته راغلى

  ما ته يو پنسل راوړه، تور پنسل

  غواړم پر څيرې مې كرښې وكاږم

  څو د ښكال په جرم په كپس كۍ ونه ليږم

  !يوه ضربه پر زړه راكړه چې د څه ھوس ونكړم

  د شونډو د محوه كولو لپاره يو پنسل پاك راكړه

  !نه غواړم چې څوك يې د سوروالي په ھوس، ما توره كړي

  يوه بيلچه، چې ټولې ښځينه غريزې له ريښې راوكاږم

  !ه آسانۍ جنت ته ځم، ګويابې له دې شيانو پ....ځان مې پايبيل كړم

  يوه پاكي راكړه، ويښته مې له بيخه وخروم، سر مې ھوا وخوري

  !او بې له څادره لږ فكر وكړم

  تار او ستنه ھم راكړه، د ژبې لپاره مې

  غواړم وې ګڼدم په كلكه

  !دا شان فرياد يې بى آوازه كيږي.... 

  قيچي دې ھيره نشي

  !غواړم ھره ورځ مې فكرونه سانسور كړم

  د جامو پرمنځلو پوډر ته ھم ضرورت لرم

  !د ماغزو د پريمنځلو لپاره

  ماغزه مې چې پريمنځل پر طناب يې اچوم

  .څو آرمانونه مې باد له ځان سره ويسي چيرې چې عرب شپيلۍ واچوله

  پوھيږئ چې بايد واقعبين ووسو؟

  !اته يې واخلهغږ غلى كونكي كه دې ھم پيدا كړ، ر

  غواړم كله چې د مينې او انتخاب په جرم
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  د بدلمنۍ تور راباندې وھي

  !بغض مې په ستونې كې ووژنم

  د تذكرې يوه كاپي مې ھم په كار ده

  كله چې ديني خويندې او ورونه د ارشاد په مقصد

  راته كنځلې كوي او سپكې سپورې وايي

  په ياد راولم چې څوك يمه؟

   چيرې دې وليده چې حقوق خرڅويكه... د خداى لپاره

  !څو په ډوډۍ كې يې وخورم... راته يې واخله

  !پتييه يم چې له نورو مخكې په خپله خپل حق وخورم

  كه پيسې درسره پاتې شوى

  د غاړكۍ په شكل يو پالكارد راته ھم واخله

  :او په زيږه تورو ورباندې وليكم... چې غاړه كې واچوم

  زه يوه انسانه يم

  ه انسانه يمزه ال يو

  !زه ھره ورځ يوه انسانه يم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


