
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



  

   کې حماسه وزیولهویتنام ولس له امریکې سره په جهد 

  رسوایي وله کې له ویتنام سره په جه امپریالیزم د امریکې

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   نشتهه خوله خپلواک او آزاد پرته بل 

                                                         هوشي مین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ،په ولې ن کې

  د دې خاورې پر سر

  هر چیرې او هر کله

  یو ملت سر راپورته کوي

   او پېونهو خپل الس

  د ستم او استثمار له بندونو خه

  خالصې کي

   پولو ته خپلواکاو د آزاد او 

  .                            ورسیي

   په نوم اختاپوتیکېد امر

   ایچې د اته پو پر

  اته زره پې لري

  او د ن د اختاپوتانو مخک دی

  د پنه ستورو جنراالنو 

  سرتیرو په م سترو او د شین

 د توپ او انک او جني بییو

  او بم غورونکو او الوتکو تر شا

 د یوه ملت په واندې دریي

  :او وایي چې

  

  



  

  واکدارزه یم د ن د کمزورو هیوادونو 

  غواېچې نو، هره 

  باید زما نه یې وغواې

  هغه هم امریکایي وله

  :یعنې

  !امریکایي آزادي

  !خپلواکيامریکایي 

  او هر ه،

  !تر سیوري الندې حقونو ي د بشرېد امریک

   شته چې یا له ارهداسې ملتونه 

  تسلیمیي

  یا د خپلو پلورل شویو رهبرانو لخوا

  تیرایستل کیي

  او له مبارزې خه الس په سر کیي

  !په همدې امریکايي آزاداو 

  !خپلواکامریکایي 

  !تر سیوري الندې حقونو ي د بشرد امریکېاو 

  .زه خوشحالوي

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  خو،

  هغه ولسونه چې

  دغه اناني ناور په ه ول پیژني

  او د اودو مبارزو په تر کې

  د هغه په ماهیت پوه شوي

  د هغه د عوامفریب په واندې

   جوويله خپل ر خه ال

   پورته کوي، چېغاو 

  !                                نه

 

 

 

 

 



 

  

  او په دې ول

  اختاپوت په قهریي

  خپله لک خووي

  چیچي په غا خپلې شونې

  که د جوجاي الرې د هرې خوا نه تلې ویني

   ته د یرغلسرتیروخپلو بې اراده 

 فرمان ورکوي

  او هغوی مکه او زمان په اور لي

  او داسې ومان کوي چې

   توپ او انک او جني بییوپه

   سرهعوامفریب بم غورونکو او  پهاو

  بریالي کیدای شي

  .او پر زونو حکومت کوالی شي

  تاریخ تل

   شاهد دیویاتر ول 

  او د ویتنام سرذشت

  .د تاریخ تر ولو ه شاهد

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  د ویتنام ولس

  پی پي واندې

  یو ملت و

  وې ژبې یې خبرې کولېپه ی

 د یوې پولې په محدوده کې یې ژوند کاوه

  او د پخواني کلتور خاوند

   یېد پردیو د یرغل پر ضد

   درلوددوداود د مقاومت او میانې 

  

  

  

  



  

  د ویتنام ولس

  د فرانسوي کیالکرو د واکمن پر ضد

   مبارزې وروستهله اتیا کالو

  د دویمې نیوالې جې په پای کې

   الندېې مین تر مشرد هوش

  او د ن د پرمختللو واکونو په مرسته

  په ول هیواد کې 

  د ویتنام دموکراتیک حکومت

ک جو.  

  له هغې وروسته

  ملت د اسارت له بند خه خالص شو،

  او ولو

  د سولې او سوکال په سیورې کې

ې پیل وکپه کار او ه.  

  

  

  

  



  

  

  

   هغه ورېبیارغونېد سولې او 

 ومرهکلې وې.  

  ول ویتنام

  .په سولې او آرام کې و

  .فضا وهاو ملرتیا هرې خوا د پخالینې 

  آسمان شین

   نغمې په زه پورېمرغانود 

او سالم او روغب  

  .له شور او شوق او مهربان خه ک وو

  ماشومانو په هر ای کې

  له اندینې پرته 

  .په خوشحال سره په آزادې هوا کې لوبې کولې

  

  

  

  



  

  

  

  د ژوندانه رخ

   وروستهله کلونو جو او کاونو

   وروستهله کلونو وینې او اور

  له کلونو مینې او ژوند وروسته

  .یو وار بیا په حرکت راغلی و

  ول د بیارغونې په حال کې وو

   سکونه یې هوارولکنوکپر

  ویجا پلونه یې بیارغول

  باران شوې کروندې یې اولې بم

  ولجا کورونه یې جووی

  او ووني یې

  .چمتو کول

  

  

 

 



 

  خو له بده مرغه،

  د دې آزاد لمر

  .یر ژر پریوت

  که چې د دمن زه 

  یخ شوی نه و،

  .او په موذیانه ول په کمین کې ناست و

  آخر رنه یې لیدالی شول 

  چې یو ملت هه کوي

  پر خپلو پو ودریي

  او نور نه غواي

  .د پردیو اسارت ومني

  ردیو په الس او نور د پ

   خپل اوبي د شتمنیو لو نه منيد

  دا ل هم دمن هماغه دمن و

  یوازې خپل نوم یې بدل کی و

  فرانسه تللې وه

  .ه کې وامریکه په الر

  



 

  

  

  

  یو وار بیا

  د ویتنام سوله ییز آسمان

  د باروتو له لوي خه

  .تور شو

  یو وار بیا،

  کرونده ر له خپلو کروندو راستانه شول

  .ه ک یې پر اوووسلهو ا

  لرران له کارخانو راستانه شوکا

  .ه ک یې پر اوووسلهاو 

  

  

  

 

 

 

 



  

  

  

  

  

 

 

  وونکي او زده کوونکي له وونيو راستانه شول

ېواو وسلې یې پر اوک .  

   سندرې ونه ویلېمرغانونور نو 

  او چا دومره وخت نه درلود

  چې له خپلو خپلوانو سره

  .غب وکيپه رم سالم او رو

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  د امریکې امپریالیزم،

  له ستر جني ماشین سره 

                   ر ته راغلی و          

  زرونه پلي سرتیري او افسران

  د هوایي واک ستره برخه

بیالبیلې بی  

  سلونه الوتکې او جني هلیکوپترې

  سلونه بم غورونکې

 نه بمونهمیلیونونه  

  .نه کیمیاوي موادسلونه زره یل

  او په دې ولو وژونکو وسایلو سره یې

  ادعا کوله،

  چې غواي په ویتنام کې 

   چې له خطر سره مخامخ شوي، خههغې سولې او آزادله 

  .                                                                       دفاع وکي

  



  

  

شپه او ور  

  :په پرله پسې ول

  ارونه

  کلي

  سکونه

  کارخانې

  ووني

  روغتونونه

  کرنیزې مکې

  او هر هغه ای چې په کې د حیات نه وه

  د مرمیو د باران

  .نیولیې و الندې  بمباری داو

  او ادعا یې کوله

  غواي له هغې سولې او آزاد خه

  چې په ویتنام کې له خطر سره مخامخ شوي،

  .      دفاع وکي                                         

  



  

  

 

 

 

  کود ویتنام جې کلونو دوام 

  په دغو کلونو کې

  میلیونونه ویتنامیان او امریکاییان

   .                               په خاورو او وینو کې لت پت شول

  میلیونونه ویتنامیان او امریکاییان

  .                              علیل او ناقص العضو شول

  لیونونه ویتنامي ماشومانمی

                              د بمباریو له کبله

  .وې وې شول

  بې شمیره ودان ویجاې شوې

  زیاتو کرنیزو مکو

  .          اور واخیست او لمبه شوې      

  

  



  

  

  

 

 

 

  خو د ویتنام اتل ولس

  په خپلې بې سارې میانې

  د دومره کاونو او مصیبتونو په واندې

مقاومت وک                                       .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

  

  

  

 

  همدا وو 

  چې باالخره 

  د آزاد لمر راوخوت

  او د ویتنام زیارکان

  .د بریالیتوب دروازو ته ورسیدل

  

  

  

  

  

  

  

   دمنمات شوی



  ي سره له پېد نن او کرکې

  وتکوپه خپلو زو ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   انکونو او بییو او له کاره لویدلو

  له زرونو سرتیرو او افسرانو سره

   او بیچاره                          سریی    

  .خپل اوبي ته ستون شو

  

  



  

  یو وار بیا

  د سولې سپینو کوترو

  .د ویتنام په آسمان کې الوتل پیل کل

  یو وار بیا

  اتل او بریالي ولس

  حد او یو مويمت

د خپل هیواد په بیارغونې پیل وک.  

  یو وار بیا

  ماشومان ووني ته والل

  کرونده ر بیدیا ته

  کارران کارخانو ته

  .او ژوند له سره پیل شو

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  نور په ویتنام کې

  یي هیکله له سندرو ویلو نه ستي کمرغان

  .هیکله ووني نه تل کیي

  خ نه ودریيهیکله د کارخانو ر

  ونده ر پر مکې خپل کار نه درويهیکله کر

  .خپل غ نه پورته کوي) کون (بوماو نور هلته د جې 

  که هغوی

  وروسته له دې چې دمن ته ماته ورکه

  د دمن عامالن یې

   له هیواده وشلی سرپه 

  . دیوال ن کد جداییې یو وار بیا 

  

  

  

  

  



  

  ل یو شولیو وار بیا شمال او سوی

   بل لیدلو ته ورغللهول د یو

   یوه بل السونه یې په رم ونیولد

  .او خپله بریا او وحدت یې ولمانو

  که چې له مودو راهیسې

  د ویتنام ولس

  یو ملت و

   او په یوې ژبې یې خبرې کولې

  .او د یوې پولې په محدوده کې یې ژوند کاوه

  له فرانسې وروسته

   غوتل؟امریکې په ویتنام کې ه

  ولې یې په دې اوبي کې خپل السونه په وینو

                                                  ککول؟

  د ه لپاره یې د دومره جنایت او قتل او لو بار

  ؟وو                       پر اوو                             

  

  

  



  

  

   :واب یې روانه دی

  د ویتنام جه

  مریکایي پانه والو پیل کې وه؛ا

  .  امپریالیزم مشري کويو چې د امریکایيهغه پانه وال

  هغوی د ختی په یوې برخه کې خپلې ې

                                                په خطر کې لیدلې؛

  او د آزاد او له آزاد خه د مالت په نوم

          د یوه ملت آزادي یې تر پو الندې کوله                                 

  او د لویدی لوسپیکرو

  په خپلو لوسپیکرو کې

  د ویتنام د آزاد لپاره 

  .د امریکې د سرندنې فریاد پورته کی و

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  لیوني جانسن

  خپل ستونی یرې کاوه

  :چې د دې آزاد د ساتلو لپاره

   ووژنئ کسانال زیات

  ویجا کئ  ایونهال زیات

  .ال زیات جنایت وکئ

  او په خپلو ولو امکاناتو سره

  د شمالي ویتنام اوبی

  چې د ویت کن چریکانو مالت کوي

  . سره خاورې کئله خاورې

  

  

  

  

  



  

  

  خو جانسن او پلویان یې

  ومره احمقان وو

  پانه وال ومره لوده ان وو

  د امریکې امپریالیزم مالت کوونکي ومره انده وو

  چې ومان يې کاوه

  په توپ او انک او بییو

  کوالی شي ولسونه واروي

  .ولسونه تیر باسي

   په سیوري کېعوامفریباو د دغې ویرې او 

  پر هغوی حکومت وکي

  .او اوبی یې لو کي

  ومره انده وو هغوی

   ای ناستينننياو ومره انده دي د هغوی 

  خه یېله حماقت کسانو چې د خپلو پخوانیو 

  .د عبرت درس اخیستی نه دی

  

  



  اوس نور

  د ویتنام ماشومان

  پوهیي

  چې پانه والي د امپریالیزم مالتې ده؛

  .و امپریالیزم د انسانانو دمن دیا

  

  

  

  

  

  ه تر السه کويهاو هغه ملت چې پو

  پانه والي له منه وي

  له امپریالیزم سره مبارزه کوي

  رو ته سپاريپانه والي او امپریالیزم خاو

   ولنهخه آزادهاو له هر ول زبیاک 

  .                                             جووي

  

  

  له دې کبله،



  رو سهار

  په برخه کیيد مبارزو ولسونو 

ه والهغه ولسونه چې د پان  

                                او امپریالیزم

  .پر ضد جنیي                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  او د مریتوب بندونه

  او د اسارت زنیرونه

  .                         د انسانانو له الس او پو خه لیرې کوي

  

  



نن ور  

  .ویتنام یوه بیله ده

  د ولو هغه ولسونو بیله ده

  چې د اختاپوت یعنې د امریکا د اختاپوت 

  .په منولو کې الس او پې وهي

  امریکا چې له ولو تجهیزاتو سرههغه 

  د ولسونو د ارادې په واندې

  د زیارکانو د واک په واندې

  .                                 عاجزه ده

  اوس

   :د ولو ستم پلو هیوادونو ماشومان په خپلو کتابچو کې لیکي چې

  هسې پوس دیامریکا 

  . شاهد دید دې خبرېویتنام 
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