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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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 Political سياسی

  
 جوان بايز

 فرھاد وياړ: ژباړه
  ٢٠١١ جوالی ١٧
  
  

  نه، ميرمنو، ژړا نه
  

 نه، ميرمنو، ژړا نه
  نه، ميرمنو، ژړا نه
  نه، ميرمنو، ژړا نه
  نه، ميرمنو، ژړا نه

*  
   ھغه وخت چې مونږ ټول بهه ياد لرم  زه پ،ھو
   سره کښينستولو انګړ كېي حكومتپه ټاون بايز د

  او د ھغو منافقينو ننداره به مو کوله
  د  ھغو ښو انسانانو سره به ودريدل، چې 

  !چې مونږ به يې مالقات کاوه
   ملګري پيژنو، ښهمونږ ھو، 
  لله السه وركړ ډير ښه ملګري مو د الرې په اوږدو کې  او

  راتلونكي كې،او په دې ځالنده 
  خپله تيره ھيره كړومونږه غواړو 

  کړیاوښكې دې اوچې و، ن
  ! زه زړه وره يمھو، 

*  
  نه، ميرمنو، ژړا نه
  نه، ميرمنو، ژړا نه
  نه، ميرمنو، ژړا نه
  نه، ميرمنو، ژړا نه

*  
   ھغه وخت چې مونږ ټول به زه په ياد لرم ،ھو
  سره کښينستولو  انګړ كېي حكومتپه ټاون بايز د

    پوکې کوو چې لمبې وکړي به  اورنواو ورو
  د ھغه لمبو په شان چې په شپه کې رڼا کيږي
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   شوروا پښوله اوكبانچای، او مونږ به 
  ک کړوتاسره يې شري له چې
   يواځينې وسيله دهتللو زما د  مېپښېاو 
    بايد ورسره مخې ته الړه شمهچې

*  
  ! سم شيھر څه به
  ! سم شيھر څه به
  ! سم شيھر څه به
  ! سم شيھر څه به
  ! سم شيھر څه به
  ! سم شيھر څه به
  ! سم شيھر څه به
  ! سم شيھر څه به
  ! سم شيھر څه به

*  
  نه، ميرمنو، ژړا نه
  نه، ميرمنو، ژړا نه

   ای زما ګرانی کوچنی درته وايم ژړا نهھو، 
  اوښكې نه، اوښكې نه، اوښكې نه 

*  
  نه، ميرمنو، ژړا نه

   ژړا نهنه، ميرمنو،
  نه، ميرمنو، ژړا نه
  نه، ميرمنو، ژړا نه
  نه، ميرمنو، ژړا نه
  نه، ميرمنو، ژړا نه

  
 

 
 


