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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

  
  اديت پياف

  فرھاد وياړ: ژباړه

  

  

 ټول شيان به سم شي
 

  ، ښه به شي، ښه به شي، ښه به شيآه

  اشرافان د دار پر سر دي

  آه، ښه به شي، ښه به شي، ښه به شي

  فان په دار ووھومونږ به اشرا

  دری سوه کاله کيږی چې مونږ سره د ډوډۍ ژمنه کوي

  دری سوه کاله کيږي چې  جشن نيسي

  او فاحشې ساتي

  دری سوه کاله کيږي چې مونږه ځپي

  دروغ او چټياټ وايي

  چې مونږ به نور له ولږی مړه نشو

  

  ، ښه به شي، ښه به شي، ښه به شيآه

  اشرافان د دار پر سر دي

  ي، ښه به شي، ښه به شيآه، ښه به ش

  مونږ به اشرافان په دار ووھو

  

  دری سوه کاله کيږي چې 

  د شپيلو او ډولونو له آوازونو سره جنګيږي

  او مونږ پريږدي چې له بدمرغۍ څخه ھالک شوو
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  دا به د ھميش لپاره دوام ونکړي

  دری سوه کال کيږي چې له مونږه سړي اخلي

   په شان چلند کوياو له مونږ سره د بارکشه حيوانانو

  دا به د ھميش لپاره دوام ونکړي

  

  ، ښه به شي، ښه به شي، ښه به شيآه

  اشرافان د دار پر سر دي

  آه، ښه به شي، ښه به شي، ښه به شي

  مونږ به اشرافان په دار ووھو

  

  مونږ به تاسو مجازات کړو

  ځکه چې خلک خپل حقوق بيرته تر السه کوي

  ارویتاسو په ښه ډول زمونږه ځواک ک

  نور نه ھر څه پای ته رسيدلي، ښاغليو پاچاګانو

  نور نو په مونږه حساب مه کوی

  مونږ به ستاسو سرونه پری کړو

  .ځکه چې اوس مونږه فرمان ورکوو

  

  ، ښه به شي، ښه به شي، ښه به شيآه

  اشرافان د دار پر سر دي

  آه، ښه به شي، ښه به شي، ښه به شي

  مونږ به اشرافان په دار ووھو

  

  

 


