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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@afgazad.com 
 Arts & Music  موسيقی ھنر و

 
  فرھاد وياړ
١١.١١.٠٩  

  

  په باد کې پوکی
 
 

دل رابرت آلن زيمرمن چې وروسته يې خپل نوم د مشھور شاعر،  ديلن توماس،  ته د درناوی له کبله په باب ديلن ب

په خپله يې ګيتار غږول ياد کړل او ډير ژر د موسيقۍ .  کال کې د مينه سوتا ايالت کې نړۍ ته راغی١٩۴١کړ، په 

  .په نړۍ کې يې شھرت وموند

په شپيتمه لسيزه کې چې د ځوانانو د مبارزاتو او اعتراضاتو لمنه پراخيدله او مبارزې ډلې د آزادۍ په الره کې په 

ب ديلن ترانی چې د دې اعتراضاتو سره ھمغږي وې، د اعتراض کوونکو د پيوستون په کلک ھوډ روان وو د با

  .غږونو بدليدلې او په کراتو په اعتراضونو کې د معترضينو پر شونډو زمزمه کيدلې

 .د ويتنام د جګړې پر مھال د باب ديلن ترانې د اعتراض يوه ښه بيلګه ګڼل کيده
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  تی دی چې مونږ انسانان، واقعا انسانان شوو؟څومره الره ال پا 

 سپينه کوتره بايد له څومرو سيندونو تيره شی چې باالخره يو ځای آرامه شي؟

  څومره نور به توغندي او شوبلې وتوغول شی مخکې له دې چې د تل لپاره ودرول شي؟

  !ھيڅوک د دې پوښتنو ځواب ورکولو ته السرسی نلري، ای زما ملګريه

  .څوک د دې پوښتنو ځواب ورکولو ته السرسی نلريھي

  د دې لپاره چې آسمان وګورئ،

  څو ځله اړتيا ده چې بايد لوړ وګورئ؟

  د دې لپاره چې د خلکو د ژړا آوازونه واروئ،

  څو غوږونه بايد ولرئ؟

  څومره نور کسان  بايد ومری چې پوه شوو ډير کسان مړه شوي دي؟

  ! ته السرسی نلري، ای زما ملګريهھيڅوک د دې پوښتنو ځواب ورکولو

  .ھيڅوک د دې پوښتنو ځواب ورکولو ته السرسی نلري

 يو غر مخکې له دې چې له منځه الړ شي، څومره عمر کوي؟

  مګر يو انسان څومره عمر کوي، مخکې له دې چې آزاد شي؟

 مګر يو انسان څو ځل کوالی شي خپل سر وګرځوی او وښيي چې څه يې ليدلي نه دي؟

  !وک د دې پوښتنو ځواب ورکولو ته السرسی نلري، ای زما ملګريهھيڅ

  .ھيڅوک د دې پوښتنو ځواب ورکولو ته السرسی نلري

 

 

 


