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 Political سياسی

  
  فرھاد وياړ

٢٧/١١/١٠  
  

  
  

  جوين بايز، د آزادۍ او برابرۍ آواز
  
  

يپلوم اخيستلو  ديد منځن.  په نيويارک کې سترګې وغړولې د امريکا د متحدو ايالتونو  کال کې١٩۴١ بايز،  په جوين

 سره ليوالتيا پيدا شوه او وھڅيدله چې يو آزمايښتي کسټ ۍ کال کې د موسيق١٩۵٨وروسته يې د لومړی ځل لپاره په 

  .ثبت کړي، خو دا کسټ د کمپنيو خوښ نشو

ولسي « خو له ھغه ځايه چې زړه يې ي،بايز، د دې وروسته د  زده کړې لپاره د بوستون پوھنتون کې نوم ليک

 کال کې ١٩۵٩په .  بايللی و، ډير ژر دا پوھنتون خوشې او د موسيقۍ په نړۍ کې يوځل بيا پل ږديباندې» موسيقۍ

 يې د ي او موسيقېله ھغه ځايه چې سندر. يکلب دی،  د سندرو ويل پيلو"ولسي موسيقۍ" کلب کې چې د ۴٧په 

  .خلکو په زړونو کې الره موميد ډير ژر ولسونو غوښتنې، ھيلې، رنځونه، کړاونه او ارمانونه رانغاړي، 

 او د التينې و تورپوستکګڼو چې  پيل کيږي، چيرې کې  بايز د کنسرتونو لومړنی لړۍ په سويلي پوھنتونوجويند 

تود ھرکلي سره مخامخ         د دا کنسرت . د دې ځای خلک ځپليض عژوند کاوه او توکميزه تبھلته امريکا خلکو 

ږ نمو" کې  د حضور زره ليواله اوريدونکو په ٢۵٠ کال کې په واشنګټن کې د ١٩۶٣ په  او له ھغې وروسته يېشو

  .يترانه واي" بريالی کيږو

 بايز، د ويتنام د جګړې سره د مخالفت له امله د اعتراض په بڼه، د امريکا متحدو ايالتونو د عايد پر سر د جوين

د امريکا د مالياتو اداره د ھغې .   نه ورکوييکا دولت ته د امر،وه شوی ه، چې د ويتنام جګړې ته بيله سلن٩٠مالياتو 

   . څخه ډډه کويورکړې تر لسو راتلونکو کلونو پورې د مالياتو د نوموړېپه وړاندې قانوني چلند کوي، خو 

چې  بايز، د تبعيض، استثمار، اتمی وسلو، استعماري جګړی او د نابرابرۍ په وړاندې په ھر اعتراض کې جوين

 په  له امله د سپينې ماڼۍ مخې تهد ويتنام د جګړې په وړاندې د مخالفت: وکړي، شرکت کاوه ګډون کوالی شو 

 د مارتين لوتر کينګ تر ځنګ د تورپوستکو ماشومانو په وړاندې د تاوتريخوالي ضد ؛الريون کې حاضريږي

  .ورکوي د کليفرنيا د کروندو د اعتصابي کارګرانو لپاره کنسرت  اواعتراض کې فرياد وھي
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 د کنسرت پر مھال د ھغې سياسي نظريات د ژباړونکي لخوا  ته ځي،جاپان د کنسرت لپاره  کال کې ھغه ١٩۶٧ په 

ژباړونکی وروسته ادعا کوي چې د امريکا سی آی ای ھغه تر فشار الندې راوستی و چې د بايز . تحريف کيږي

 اجازه نه مومي چې د ،ستيندو سرهراان ځخه بيرته په  جاپله بايز جوين. ات بايد خلکو ته ونه رسول شيياصلي نظر

 زرو نندارچيانو په وړاندې ٣٠ د ، خو ھغه د اعتراض په توګهواشنګټن د اساسي قانون په تاالر کې کنسرت ورکړي

   . د امريکا دولت ته ښکاره کوي او پرتم او د يو ولسي معترض ھنرمند برمورکوي کنسرت وړيا

 ١١٩ کې د امريکا د وسله والو ځواکونو د مرکزي قول اردو د دروازې د تړلو له امله د په کليفرنياجوين بايز، 

 ورځو  زندان ٩٠ په لپارهسو ورځو لپاره زندانی کيږي، او يوځل بيا د ورته اقدام لالريون کوونکو سره  د 

 کال کې د يونان د ١٩٧٠ په ؛د زندانيانو د بلوا له ويرې خوشی کويډير ژر    يې خو د امريکا دولت،محکوميږي

 کال د دسمبر مياشت کې چې ھانوی د امريکا ١٩٧٠ د ؛ سره د مرستې په موخه کنسرت ورکويغورځنګمقاومت 

زويه  «، چېد سختو بمباريو الندې ده، امريکايي زندانيانو ته د ليکونو او د تحفو د رسولو لپاره ھانوی ته سفر کوي

 کال کې د شمالي ايرلند د خلکو د سولې په الريون کې ١٩٧۶  په .يله دهالبوم د ھمدې سفر پا» اوسه چيری يې؟

مونږ ټکان نه  «خوځيږي، ھغه،  بايز د قدمونو الندې جوين کال کې د اسپانيا ځمکه د ١٩٧٧ په ؛برخه اخلي

 کاله لويښتڅاسپانيايي ترانه په ژوندي بڼه د اسپانيا له ملي تلويزيون څخه اجرا کوي،  د دې ترانې خپرول » خورو

 اعتراضي څو کال کې د اتمي وسيلو په وړاندې په ١٩٧٨ په ي وو؛وړاندې د جنرال فرانکو په دستور ممنوع شو

 د رسولو په موخه کامبوج ته ي توکو کامبوجي خلکو ته د درملو او خوراک؛تظاھراتونو او الريونونو کې ګډون کوي

نه ھيروي او د غزې تراړې او غربي ساحل  انکې فلسطيني کال ١٩٨٧ په نيکاراګوئه کې کنسرت ورکوي؛ په ؛ځي

 چې د نړيوالو پام د ځي،  کال کې د بوسنيا او ھرزګزين جګړه څپلي سيمې ته  ١٩٩٣په ته د کنسرت لپاره ورځي؛  

  ... ته راوړوي اوو او دردونرنځونودې خلکو 

ې داسې ترانې فرياد کړي دي چې د انسانيت، جوين بايز، د آزادۍ او برابرۍ پرتمين آواز سره، د موسيقۍ په نړۍ ک

 .درناوی، عدالت، خپلواکي او د مبارزې تلپاتی بيلګی شميرل کيږي

  

 د ځمکې ټولې ستومانه ميندې 
 )د انسانانو يووالی(
 
 

 د ځمکې ټولې ستومانه ميندې به  باالخره
                                   آرامه شي

  ې نيسومونږ يې ماشومان په غيږې ک
  . او وروستی ھڅه کوو

  ھغوې مينې او موسيقۍ ته الره مومي
 کله چې لمر پر دښتو راټيټيږي

 د ځمکې ستومانه ميندې
                                 آراميږی
  کله چې مونږ د کروندګر ځمکه

  د ټولو ھغو سوداګرو د اوښکو سره اوبه کوو
  چې پر ھغه يې ناتاری کړي

   او قلبه شوی کروندې تر څنګھغه د خپل تراکتور
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                                                ھک پک ودريږي
  او 

  د ځمکې ستومانه بزګران
                                  آراميږي

  د نړۍ ټول دردمن کارګران
  د جوپه جوپه خلکو سره يوځای

  :فرياد وھي
  مونږ به نور بيوزله و نه وسو«

  »به مونږ کوم مالک ونلروځکه چې  نور 
  .د نړۍ ټول دردمن کارګران فرياد وھي

  
  او کله چې په ټولو ھيوادونو کې

  سرتيري، خپلو پوځي جامو ته اور واچوي
  او د ھيوادونو په پولو کې،

  مرچلې تشی پريږدي
  او کله چې جنرال د ليدنې لپاره راځي

  سرتيرو، ھغه ھير کړی وي
  د ځمکې ټول انسانان 

  .                         آراميږي         
      

                             
   *د ساکو او وانزتی قصيده

 
)١(  
  ستومانتيا او بيوزلي دې ما ته راکړه«

  دا جوپه جوپه ولسونه چې د آزادۍ د استنشاق ھيله لري
  دا د شتمنو ساحلونو څخه شړل شوي بدمرغي

  »ستوهدا بی کوره، توپان ځپلي ما ته راوا
  

  نيکمرغه، رنځيدلي دي
  نيکمرغه، سپيڅلی زړونه لري

  نيکمرغه، بخښوونکي دي
  .نيکمرغه،  غم ځپلي دي

  
  د خپلو ريښو څخه غوڅيدنه 

  د خپلو ملګرو او کورنۍ څخه جال کيدنه
                                                  سخته ده

  پلرونه او ميندې ژاړي
  .ږي چې څه تيريږيخو ماشومان ال نه پوھي

  
  کله چې موعود ټاټوبی راڅرګند شي

  زړور به له ټول مخکې او نور به يې شاته ورروران شي
  دا د انسان د اروا ښکال
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  زمونږ د روياګانو د تحقق اراده ھڅوي
  او جوپه جوپه خلک 

  د سمندر له زړه څخه  تيريږي
  چې د سولې او ھيلې ټاټوبي ته ورسيږي

   لورې ته ګام پورته کويخو کله چې دوې د ساحل
  ھيڅوک يې نه غږ اوري او نه يې رڼا ويني

  :او ھيڅوک د دې جملې انګازی ته ھرکلی نه وايي چې
  ».ما خپل الټين د طاليي دروازې شاته پريښودی دی«
  

  نيکمرغه، رنځيدلي دي
  نيکمرغه، سپيڅلی زړونه لري

  نيکمرغه، بخښوونکي دي
  .نيکمرغه،  غم ځپلي دي

  
  
)٢( 

 ، ھو،  زه يو زندانی يمپالره
 مه ويريږه چې زما جنايت اعالن کړئ

 !زما جنايت له بيوزلو سره مينه ده
  .دايوازې چوپتيا ده چې شرمناکه ده

 
  پالره، اوس درته وايم چې څه  زمونږ په ضد دي

 !ھغه دوکه چې له پيړيو راپديخوا ادامه لري
 يو څه تيرو کلونو ته ستون شه، پوه به شی

  .ول تاريخ ککړ کړی دیچې څه شي ټ
 

 !قانون زمونږه دښمن دى
 قانون د خپل پراخې واکمنتيا او ځواک سره

 !زمونږه دښمن دى
 پوليس پوھيږي چې څرنګه

  .يو انسان مجرم او بل بی ګناه کړي
 

 !د پوليس ځواکمنتيا زمونږ پر ضد ده
 ھغو کسانو ته چې  شرمناکه درواغ وايي

  ھره شيبه سره زر ورکول کيږي،
 !سرو زرو واکمنتيا زمونږ پر ضد دهد 

 !توکميزه کرکه زمونږ پر ضد ده
  !او دا ساده حقيقت چې مونږه بيوزله يو

 
 ګرانه پالره، زه يو زندانی يم

 مه شرميږه چې زما جنايت څرګند کړى،
 .د مينې او ورورولۍ جنايت

  !دا يوازې چوپتيا ده چې شرمناکه ده
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  زما مينه، زما بی ګناھي 

  و غريبان له ما سره ديکارګران ا
  او ھمدا دی چې زه غښتلی او پياوړی يم

  .زما ھيله له ما سره ده
 

 د پاڅون، د انقالب لپاره ډالرو ته اړتيا نشته
  فکر، د رنځونو زغم، رڼا او مينه
  او له ټولو انسانانو څخه پاملرنه

  .د انقالب اړتيا ده
 

 ته ھيڅکله غال نکوئ، ته ھيڅکله څوک نه وژنئ
  مينې او ژوندانه برخه يې ته د 

  انقالب له يو انسان څخه بل انسان ته
 الس په الس، زړه په زړه مخې ته درومي

 او کله چې زه ستورو ته ګورم،
 داسې انګيرم چې مونږ د ژوندانه بچيان يو

 .او مړينه کوچنۍ ده
  
)٣(  
 

 زويه، د ژړا پر ځاى، پياوړی ووسه
 زړه ور ووسه او مور ته دې تسال ورکړه
 مه ژاړه، ځکه چې اوښکې بې ځايه دي

  .مه پريږده چې نور کلونه دې ھم بى ځايه تير شي
 

  زويه، ما  د دې ناعادالنه مرګ لپاره وبخښه،
 ھغه مرګ چې پالر دې ستا د څنګ څخه ليرې کوي

 اې زما ټولو ملګرو ما وبخښې،
  !زه له تاسو سره يم، مه ژاړې

 
   څخه پريشانه کيده،زويه، که چيرې مور دې له وير او خپګان

   ھغه له ښار څخه بھر يوه آرام ځای ته د چکر لپاره بوځه
  د ونو تر سيوری الندی  دمه شئ

 له ھر ځايه ګلونه وشکوئ او غنچه يې کړئ
 د اوبو او موسيقۍ تر څنګ
 چې د طبيعت آرامتيا ده

 .ھغه، او يقيناً ته ھم، به ډير خوشاله شئ
 خو زويه په ياد ولره

 .يوازې  له دې ټولو نيکمرغيو څخه برخمن نشیچې ته بايد 
  يوه پوړۍ شاته راشه

  .او  مرسته وکړه چې يو بل غريب ستا تر څنګ ودريږي
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  زويه، ما  د دې ناعادالنه مرګ لپاره وبخښه،
 ھغه مرګ چې پالر دې ستا د څنګ څخه ليرې کوي

 اې زما ټولو ملګرو ما وبخښې،
  !زه له تاسو سره يم، مه ژاړې

 
 يوزلي چې د مرستې غوښتنه کوي،ھغه ب

  ستم ځپلي او قربانی شوي،
 دجګړې په ډګر کې ملګري

 ټول ستا دوستان دي
  ھو، کله کله ھغوې پر ځمکه وليږي

  لکه ستا د پالر په شان
  ھو، ستا د پالر او بارتلو په شان

 ھغوی پر ځمکه وليږي
  ھغوی پرون وجنگيدل او وليدل 
  .د نيکمرغۍ او د آزادۍ په ھيله

 
 او ته به د دې ژوندانه په مبارزې کې
 مينه، کله به له مينې ډير څه پيدا کړی
  ھو، ته به په مبارزې کې دا پيدا کړی

  چې ته ھم کوالی شی مينه ولري،
  او نور ھم کوالی شي له تا سره مينه ولري،

  
 اې زما ټولو ملګرو ما وبخښې،

  زه له تاسو سره يم،
  ھيله کوم چې و نه ژاړئ

 
 ايټاليايی انارشيستان وو چې د پانګوالۍ او د کارګرانو د زبيښاک په -يينيکوال ساکو او بارتولومه وانزتی، امريکا*

 . کال کې په اعدام محکوم کړل١٩٢٧، په "جرم"د امريکا پانګوال دولت دا دوه، په ھمدې . ضد يې مبازره کوله
  
  

 د ډيويډ  لپاره ترانه  
  

ډيويډ د ويتنام دجګړې ضد فعالينو څخه و، .  د ژوندانه ملګري، ډيويډ ھاريس، ته ويلى دىدا شعر جوين بايز د خپل
چې د دې جګړې په وړاندې د اعتراض او د عسکرۍ خدمت څخه د سرغړاونې له امله ونيول شو او په درې کاله 

 .بند محکوم شو
 

  د ډبرينې دروازې تر څنګ
 په زړه کې مې منتظره يم

 .ه غيږه کې په خوب ځياو ھغه کوچنۍ، مې پ
  د سپوږمۍ ھره طلوع
 کلونه څه په ځنډ تيروي

 .او مينه زمونږ  په زړونو کې تلپاتی کيږي
  نوي ملګري پيدا کوم
 او ځينې اړيکې شلوم،
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  فصلونه يو په بل پسې تيريږي
 .او مونږ خپل آسمان جوړوو
  د ډبرينې دروازې تر څنګ
 په زړه کې مې  منتظره يم

 . په غيږه کې په خوب ځياو ھغه کوچنۍ، مې
  
 

 ستا د آسمان ستوري
 زما د آسمان ستوری دي 

  .او مونږ دواړه، د دې ژوندانه زندانيان يو
  او زه، ته او مجرمان

  په يو ډول څپانده اوبو کې
  . خپل وخت پای ته رسوو

    
  ښه دی چې  پوه شوو

  څه بھر او څه ھم په زندان کې
 چيری يم : چې و نه وايی
 زه څوک يم: ايیاو يوازې وو

 ځکه چې ستا د آسمان ستوري
 زما د آسمان ستوري دي

  .او مونږ دواړه، د دې ژوندانه زندانيان يو
  

 ھغه غونډۍ چې ته يې پيژنئ
 تا ته به شينې پاتې شي
 او شين کوچنی چنار
 به استوار پاتی شي

 او کوم ګلونه چې مونږ کرلي
 د موسمونو په تيريدو سره به

 .ټول وغوړيږي
 ورځ چې ته بيرته راستنيږیھغه 

  څه چې مور کوالی شي، 
  خپل ماشوم ته چې لوبې کوي،

  : ووايي،دا به وي
  پالر دې ، زمونږ زړونو ته 
  پر بادونو سپور راستنيږي

  او تر ھغه وخته پورې
  زه کښينم او منتظره پاتی کيږم
  د ډبرينې دروازې تر څنګ

  او ھغه کوچنۍ
  .د ونو الندي نڅيږي

  
  

  ه يم  زه له تا سر
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 نور نو ھغه وخت دى چې آزاد دې کړم

 او ودې ګورم چې له ما ليرې کيږئ
 سره له دې چې په تګ دې خپه کيږم

  .زه له تا سره يم
 

 مخ دې د باد خوا ته وګرځوه
 پريږده چې سترې روياګانې دې پيل شي

 برى يا ماته؟: غوره الره انتخاب کړه
  .زه له تا سره يم

 
  کې ومزه ھلته د سھار په رڼا 

 له ھغې مينې سره چې پايداره ده 
 زه به ھلته  ستا په توره تياره شپه کې وسم 

 کله چې ډيره موده ده چې لمر وليدلی
 او زړه دې په چټکۍ سره ډوبيږي

 کله چې جيټکه خورئ، کله چې وليږئ
 کله چې ديوال ته د په شا ودروي
 کله چې ټول شيان پاى ته رسيدلي

  .زه له تا سره يم
 

 نو ھغه وخت دى چې آزاد دې کړمنور 
 .پريږده چې له ما ليرې شئ

 ما څه چې کوالی شول، کړې مې دی
 .زه له تا سره يم

 .برى يا ماته: غوره الره انتخاب کړه
 .زه له تا سره يم

  
 
 

  *زما د مڼی کيک چيرې دی؟
  

  .د پارک په زړې څوکۍ ناست 
  وروره، لکه چې خپه يې؟

  د راولی؟آيا ما په مورچلونو کې په يا
  .زه په لومړی نړيوالې جګړی کې جنګيدلی يم

  ھو، د سپرلی اورګاړي څخه چې راکښته کيدو، مونږ دې وليدلو
  .د خدای پامانی زړوره موسکا دې پر شونډو وه

  خو تاسو چيرې وې کله چې مونږ کور ته راستانه شولو
  څو خپله برخه مو د مڼې له کيک څخه وغواړو؟

  يری دی، دوستانو؟آه، زمونږ د مڼی کيک چ
  زمونږ د مڼی کيک چيری دی؟
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  مونږ د جګړې له ميدان څخه،
  په خپلو پښو يا په ويلچرونو کې راستانه شوي يو،

  اوس نو،  زمونږ د مڼی کيک چيری دی؟
  دويمه نړيواله جګړی له ټولو ښه وه

  خدای، مطمئناً زمونږ سره و
  ځوانو زلميانو د خپلو وياړلي پلرونو

   په دعا سرهد خير او برکت
   په پوځ کې  خپل نومونه وليکل
  شايد، چې جګړې بدلون ومومي،

  خو د يو ځوان ھلک د سترګو بريښنا بدلون نه مومي
  کله چې د خپل مرګ څخه يو ساعت مخکې

  .په ژړا سره خپلې مور ته غږ کوي
  آه، زمونږ د مڼي کيک چيری دی دوستانو؟

  زمونږ د مڼی کيک چيری دی؟
  ميدان څخه،مونږ د جګړې له 

   په خپلو پښو يا په ويلچرونو کې راستانه شوي يو،
  اوس نو، زمونږ د مڼی کيک چيری دی؟

  
  زه، د آخری جګړې لپاره داوطلب شوم

    اخالقي بحث نکوم،
  خو فکر می کاوه چې مونږ د ښی ستاينې وړ يو

  ځکه چې له خپل ژوند څخه تير شوو
  .ځکه چې په يو څه مو باور درلود

  زمونږ باور دومره ھم څرګند او روښانه نه وپوھيږم چې 
  خو په دې ھم پوھيږم چې زمونږ باور 

  د روغتون د کوټی په موږکانو 
  او يا ھم په ماتو ويلچرونو نه و

  آه، زمونږ د مڼي کيک چيرې دی دوستانو؟
  زمونږ د مڼی کيک چيری دی؟
  مونږ د جګړې له ميدان څخه،

  انه شوي يو،په خپلو پښو يا په ويلچرونو کې راست
  اوس نو، زمونږ د مڼی کيک چيری دی؟

  
  ھو، باالخره يو تن

  مخکې له دې چې د مڼی له کيک څخه خپله برخه واخلي
  خپل ټوپک يې واخيست
   او اوس السونه نلري 

  چې د مڼی له کيک څخه خپله برخه وخوري
  خو سره د دې نه غواړي چې مړ شي

  ځکه چې ترجيح ورکوي جګړې ته ادامه ورکړي
  او پريږدي چې کوچنی ورور يې پوه شي

  چې ھرکله بل ځلې د جګړې لپاره بلنه ورکول کيږي
  »!مونږ جګړې ته نه ځو! دوزخ، نه«:ځواب ورکړي
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  دريمه نړيواله جګړی به نه وي! دوستانو

  !دريمه نړيواله جګړی به نه وي
  مونږ د جګړې له ميدان څخه،

   يو،په خپلو پښو يا په ويلچرونو کې راستانه شوي
  !دريمه نړيواله جګړه به نه وي

  
  . ده» د جګړې څخه زما ونډه«څخه موخه » زما د مڼی کيک« په دې سرود کې *
  
  

  مونږ به بريالي شوو
  

  مونږ به بريالی شوو
  مونږ به بريالي شوو

  مونږ به يوه ورځ بريالي شوو
  د زړه له کومې په دې باور يمه

  چې مونږ به يوه ورځ بريالي شوو
  

  ه د يو بل تر څنګ په الره الړ شوومونږ ب
  مونږ به د يو بل تر څنګ په الره الړ شوو

  مونږ به د يو بل تر څنګ يوه ورځ په الره الړ شوو
  د زړه له کومې په دې باور يمه

  چې مونږ به يوه ورځ بريالی شوو
  

  مونږ به په ھوساينې کې ژوند وکړو
  مونږ به په ھوساينې کې ژوند وکړو

  رځ په ھوساينې کې ژوند وکړومونږ به يوه و
  د زړه له کومې په دې باور يمه

  چې مونږ به يوه ورځ بريالي شوو
  
  

  مونږ نور نه ويريږو
  مونږ نور نه ويريږو

  مونږ نن نور نه ويريږو
  د زړه له کومې په دې باور يمه

  چې مونږ به يوه ورځ بريالي شوو
  

  مونږ ټول به آزاد ژوند وکړو
   وکړومونږ ټول به آزاد ژوند

  مونږ به ټول يوه ورځ آزاد ژوند وکړو
  د زړه له کومې په دې باور يمه

  چې مونږ به يوه ورځ بريالي شوو
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  جوھيل
  

  پرون شپه، جوھيل، مې خوب ته راغی
  ژوندی، لکه ما او تا په شان

  »جو، ته خو لسګونه کلونه کيږي چې مړ يې« : ومی ويل
  »نه، ھيڅکله مړ شوی نه يم«: ھغه وويل

  »نه، ھيڅکله مړ شوی نه يم«: ه وويلھغ
  

  جو، د پوليسو افسرانو ته ووژلئ
  جو، ھغوې ته وويشتلئ: ما وويل

  او بيالبيلې وسلې يې د يو تن د وژلو لپاره وکارولئ
  »نه، زه مړ شوی نه يم«:جو وويل
  »نه، زه مړی شوی نه يم«: جو وويل

  
  ھغه زما د کټ تر څنګ ودريدلی و

  »په ښار کېد سالټ ليک «:ما وويل
  »ھغوې ته په قتل تورن کړی«

  »خو زه مړ شوی نه يم« :جو وويل
 »خو زه مړ شوی نه يم«:جو وويل

  
  ھغه، ھلته د ژوند د ستروالي په شان ودريدلی و

  او سترګې يې موسکا وی
  دوی ھر څه وژلی نشي«: جو وويل

   سازماندھي وکړئ
 »سازماندھي وکړئ

  
  د سانتياګو څخه تر ميانی پوری،

   ھر کان او ھرې کارخانې کې،په
  چيرې چې کارګران د خپلو حقوقو څخه دفاع کوي،

  تاسو به جو ھيل پيدا کړی،
 !تاسو به جوھيل پيدا کړی

  
  پرون شپه، جوھيل، مې خوب ته راغی

  ژوندی، لکه ما او تا په شان
  »جو، ته خو لسګونه کلونه کيږي چې مړ يی« : ومی ويل
  » نه يمنه، ھيڅکله مړ شوی«: ھغه وويل
  »نه، ھيڅکله مړ شوی نه يم«: ھغه وويل

 
 

  زما ټول رنځونه
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  ته پوھيږی چې ستا مور د مرګ لپاره وزيږيدله
  خدايه، زما ټول رنځونه به ژر ختم شي

  ډير ناوخته شوی زما وروره
  ډير ناوخته

  خو انديښنه مکوه
  خدايه، زما ټول رنځونه به ژر ختم شي

  
  د اردن سيند يخ او سوړ دی

  سړوي خو روح ګرمويبدن 
  خدايه، زما ټول رنځونه به ژر ختم شي

  
  ما د درې پاڼو کتاب تر السه کړی

  چې په ھره پاڼه کې آزادي ليکل شوی
  خدايه، زما ټول رنځونه به ژر ختم شي

  ډير ناوخته شوی زما وروره
  ډير ناوخته

  خو انديښنه مکوه
  خدايه، زما ټول رنځونه به ژر ختم شي

  
  وی چې په پيسو پيرل کيدیکه ژوند ھغه څه 

  ته پوھيږی چې شتمن به ژوندي وی
  او غريبان به مړه وی

  خدايه، زما ټول رنځونه به ژر ختم شي
  

  ھلته، په بڼ کې ونه غټيږي
  مسيحيان ھغه د آزادۍ ونه ګڼي

  خدايه، زما ټول رنځونه به ژر ختم شي
  ډير ناوخته شوی زما وروره

  ډير ناوخته
  خو انديښنه مکوه

   زما ټول رنځونه به ژر ختم شيخدايه،
  
  
  
  
  

  ادامه ورکړه
  

  دلته يو سړی زما تر څنګه قدم وھي
   دلته يو آواز زما په تن کې غږ وھي
  دلته يو آواز زما په تن کې غږيږي

 ادامه ورکړه،  ته ادامه ورکړه
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  دوې به تا ته خپلې تشې کيسې ووايي
  خپل سپي راستوي چې مونږ وداړي

  ن کې زنداني کړيدوی به مونږ په زندا
 ادامه ورکړه، ته ادامه ورکړه

  
 د دوې ټول درواغ به له منځه الړ شي

  د دوې ټول سپي به په ډيرانونو کې واچول شي 
  د دوې د ټولو زندانونو ديوالونه به ړنګ شي

 ادامه ورکړه، ته ادامه ورکړه
  
  

  کله چې ته نور نشی کوالی مخې ته الړ شی
  کې ورکړهالس دې د خپلو ورور په الس 

  ھره بريا بله بريا راوړي
 ادامه ورکړه، ته ادامه ورکړه

  
  ادامه ورکړه

  ته ادامه ورکړه
  ادامه ورکړه

  ته ادامه ورکړه
  
  

  د جګړې وزير
  

  ای د جګړې وزيره
  مونږ د پاچا منګولې او نيښ يو

  ولې ته بايد له يوې بدمرغۍ څخه تر بلې بدمرغۍ  پورې
  مونږه وڅرخوی؟
  و وخت نه راکویمونږ ته د ودريدل

  مونږ ته د دمې ځای نه راکوی
  

  ای د جګړې وزيره
  مونږ د پاچا منګولې او  غاښونه يو

  ولې ته بايد له يوې بدمرغۍ څخه تر بلې بدمرغۍ  پورې
  مونږه وڅرخوی؟

  مونږ ته د راتلو او پاتی کيدو لپاره ځای نه راکوی
  

  ای د جګړې وزيره
  مطمئناً ،ته ډير ھوښيار نه يې

   بايد له يوې بدمرغۍ څخه تر بلې بدمرغۍ  پورېولې ته
  مونږه وڅرخوی؟

  مونږ داسې ميندې لرو
  .چې خواړه نه لري
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  ای د جګړې وزير

  ولې ته بايد له يوې بدمرغۍ څخه تر بلې بدمرغۍ  پورې
  مونږه وڅرخوی؟

  
  
  

 ايډيټ او د شعرونو ژباړه خو دا وخت د زياتونې سره له سره. دا ليکنه په بل بڼه مخکې ھم خپره شوی وه: يادونه
 .يې د پخوا په پرتله دقيقه شوی ده

 
 


