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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

  
  جوآن بايز

  فرھاد وياړ: ژباړه
 ٢٠١١جوالی ١٨
 

  بنګله ديش
  

  بنګله ديش، بنګله ديش

  بنګله ديش، بنګله ديش

   په لوديځ كې لمر ډوبيږيكله چې

    خلك مړه كيږيپه بنګله ديش كې يو ميليون

  

  قصه، ھغه لرغوني قصه دهد بنګله ديش 

  چې يو ځل بيا د ړندو حكمرانانو لخوا

  د ھيواد د ھغه قانون پر بنسټ تكراريږي

  چې د ځمكې لپاره خلك ورباندې قربانيږي

  

  بنګله ديش، بنګله ديش

  بنګله ديش، بنګله ديش

   په لوديځ كې لمر ډوبيږيكله چې

   ون خلك مړه كيږيپه بنګله ديش كې يو ميلي

  

   والړ يويوځل بيا څنډې ته مونږ 

  وينومصلوب شوى كورنۍ ھغه او 

   وينولس كلنې مور تشې سترګېې ھغد 

  څارينحيفه ماشوم  خپل چې 

   او د كلورا له مياشو سره  د بارانونو  د پشكالھغه ماشوم چې  

  د جګړې ھڅه كوي
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   وينومحصالن ھغه په پوھنتون كېاو 

   د شپې په آرامه خوب بيده چې 

   ويشتل كيږي كې په مردكيوو په بستررارسيږي،سرتيري 

  ډكيږي، ټول راپاڅيږي د ډار فريادونه جګيږيليليه د ويرې 

  وينو لمديږيسرو  بالښتونه په ،وبه كيږياچوپتيا 

  

  بنګله ديش، بنګله ديش

  بنګله ديش، بنګله ديش

   په لوديځ كې لمر ډوبيږيكله چې

   ديش كې يو ميليون خلك مړه كيږيپه بنګله

  

  ته د پوځ ھغه غوښتنه لوستې چې د وينې د ھديې لپاره يې كړى ده؟آيا تا 

  خو دا وينه د ھغو ھلكانو لخوا وركول كيږي چې ستنه په خپل وريد كې وھي

  له بدنونو څخه يې څاڅكى څاڅكى وينه ويستل شوىاو 

  دا پوھيدل نه غواړي، لږ څه درد غواړي

  

  قصه، ھغه لرغوني قصه دهه ديش د بنګل

  چې يو ځل بيا د ړندو حكمرانانو لخوا

  د ھيواد د ھغه قانون پر بنسټ تكراريږي

  چې د ځمكې لپاره خلك ورباندې قربانيږي

  

  بنګله ديش، بنګله ديش

  بنګله ديش، بنګله ديش

   په لوديځ كې لمر ډوبيږيكله چې

   په بنګله ديش كې يو ميليون خلك مړه كيږي

 

 


