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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary - Cultural  یفرھنگ - ادبی

  
  :اشتدياد

ال " ړفرھاد ويا" تشريف آوری نويسنده ومترجم پرکار کشور آقای  ه پورت ستان آزاد " را ب ستان آزاد –افغان ر " افغان خي
  . می باشيميشان اربار پھمکاری ھای  تداوم مقدم گفته، اميدوار

   و کامگار باشيد پيروز                                                               
 AA-AA پورتال                                                                  

  
 لنګستن ھيوز

  فرھاد وياړ: ژباړه
٠١.١۵.٠٩  
  

 يپريږدئ دا وطن بيا وطن ش
  
 

 .يپريږدئ دا وطن بيا وطن ش
 . چې وهي بيا ھماغه رويا شئپريږد

 يپريږدئ د دښتې مخکښ ش
 .ييګى ومومھلته ځي ده او چيرې چې آزاد

 
 .)دا وطن ھيڅکله ماته وطن نه و(
 

  په خپله رويا کې لرلهو چې روياپالونکيپريږدئ دا وطن ھغه رويا ش
 ي لوی او پياوړى ټاټوبى شېپريږدئ د مين

  ي وکړي بى پروايي شیھغه ټاټوبى چې په کې نه پاچاھان وکړا
  ي توطئه وکړي نه بلوسګران وکړاى ش

  .ي دى له منځه يوساو ھغه انسان چې ترې لوړ
 
 .)دا وطن ھيڅکله ماته وطن نه و(
 

  يآه، پريږدئ زما ټاټوبى ھغه ټاټوبى ش
 . ي ګل په تاج نه سينګاروي د جوړ شوېچې آزادی په کې د ھيوادپالن
  شونتيا او وخت شتهيخو ھر چا ته په کې رښتون

 . آزاد دى                                                      او ژوند
 

 .  په ھغه ھوا کې ده چې ټول يې  استشناق کووياو برابر
 
 ه ماتهلکې ھيڅک" آزادګانو په دې ټاټوبې"د ( 

 .)ي وه، نه ھم آزادينه په کار کې برابر
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 ږمه کې د شونډې الندې زمزمه کوئ؟وووايه، ته څوک چې په تر
 ؟يڅوک يې، چې حجابت دې تر ستورو  پورې پراختيا موم

 
  يم،لی يې غورځوېه سپين پوټکى يم چې غولوی يم، لربيچار

 ھغه تورپوټکى يم چې د بردګۍ رټه پر تن لرم،
  څخه شړل شوى يميھغه سورپوټکى يم چې له خپل ټاټوب

  په ھغه ھيله کې چې ھيله من کړى يميھغه مھاجر يم چې منګولې مې ښخې کړ
 ي نه دي سريزې پرته مې څه په برخه شوي لعنتۍخو له ھمغې پخوان
 .جوړويبيوزله غوبل پر  او شتمن تر پښو الندې يچې سپى سپى داړ

 
 زه ھغه ځوان يم  ھيله من او واکمن 

 چې ښکيل شوى د سود، ځواک، استفادې
 ، د زرو لوټلوټ د ځمکې 

 د اړتياو د پوره کولو د طريقو د لوټ
 د انسانانو د کار، د مزد

  د تصاحب کولو او د حرص او طمعى په فرمان د ټولو شيانو
 .په پخوانی بى پايه ځنځيرونو کې

 
 زه بزګر يم ـ د خاورې بنده

 .مريیکارګر يم، د ماشين 
 تورپوټکى يم، ستاسو د ټولو خدمتګار

 انديښمن، وږى، بدمرغى،: زه ولس يم
 . يملپاره حيرانچې د ھغې رويا سره ، ال نن ھم د يوې مړۍ ډوډۍ 

 
 !ـ آه، اى مخکښو. ال نن زه بيوزله يم

 ،يه يې ونشو کړاى يوګام مخې ته کيږدلزه ھغه انسان يم چې ھيڅک
 .يھغه بيوزله کارګر چې  له کلونو راپديخوا الس په الس ګرځ

 سره د دې، زه ھماغه کس يم چې په لرغونی نړۍ کې
 ھغه وخت چې ال د پاچاھانو رعيت وم

  رويا کې وپالـلـه،ېخپله بنسټيزه ھيله مې په خپل
 ھومره ځواکمنه، ھومره زړوره او ھومره رښتونی رويا

 يوې کې چې دا وطن يې يپه ھره خښته او ھر ډبرې او په ھرې ال چې 
                                                            ھغه ټاټوبى جوړ کړ چې اوس دى

 .يسرود واييې غښتلى زړورتيا 
  کې وګرځيدمو دريابونينسان يم چې په ټولو لومړينآه، زه ھغه ا

 ي، کور مې شدرلوده په لټه چې تمه مې څهد ھغې 
 زه ھغه څوک يم چې د ايرلند تورې غاړې

 او د لھستان دښتې
 او د انګلستان شنې ورشوګانې مې شاته پريښودى

 د تورې افريقا د سواحلو څخه جال شوم
 .ان کړمود" آزادګانو ټاټوبى"او راغلم څو د 

 
 آزاده ګان؟
 يوه رويا ـ

 .يھغه رويا چې اوس مې ھم ځانته رابل
 

 يآه، پريږدئ دا وطن بيا وطن ش
 ، نه دى يـ ھغه ټاټوبى چې ښايې و

 ـ! شياو بايد 
 يھغه ټاټوبى چې په کې ھر انسان آزاد و
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 .ھغه ټاټوبى چې زما دى
 ـ د بيوزلو، د سورپوټکو، د تورو، زما،

 کړ،چې دا وطن يې وطن 
  خوله يې، درد او ايمان يېيچې وينه او د تند

 يوه يې ي د السونو توياندې يې او تر باران الندې 
 .يزموږ غښتلى رويا راستنه کړبايد يوځل بيا 

 
 ھو، ھر څه کنځلې چې په زړه کې لرئ ماته يې وکړئ

 .يد آزادۍ پوالد زنګ نه وھ
  ي نښتي ديلکه چينج ھغو کسانو څخه چې د خلکو پر ژوندانه له

 .خپله امريکا يو ځل بيا واخلو، ښايی موږ خپل ټاټوبى
 

 آه، ھوکۍ
 په ښکاره يې وايم،

 دا وطن ھيڅکله ماته وطن نه و،
  !ي چې زما وطن، به وسوګند خورمخو سره د دې  

  رويا يې
  په شاني زړيد تلپات

 .زما د ځان په سلول سلول کې کرل شوى
 
 

  يموږ ښاي
 ، خپل سيندونهيه، خپل بوټ، خپل کانونيخپل ټاټوب

 :غرونه او بى پايه دښتې آزادې کړو
 ټول ځايونه، د دې شنه پراخو ايالتونو ګوټ ګوټ ـ

 ! کړو جوړاو يوځل بيا وطن
 
 


