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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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 Martyrs جانبازان

 
  مينا 
  فرھاد وياړ: ژباړه

  
   کليزې په وياړ ٢٣ھيواد د نامتو مبارزې، شھيد مينا د شھادت  د د 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ھيڅکله نه ستنيږم
  
  

 مي یدلڅي  نوره پاې چمي هښځزه ھغه 

 روي جسدونو له ادلوځي خپلو ماشومانو د سود

 مي ی او توپان شوی                                        راپورته شو

 ړی سر راپورته کې مالوي له ونوي خپلو ورونو د ود

 ی موندلواکځ ې خپل ملت د قھر له توپانه مد

 ې مدوي په لوي او  کلوالونوي دیدلځي د سووادي د خپل ھ

 ړی کداي سره کرکه پمنښ دله                                         

   وادوالهي ھ، ای زما وسه مه بولهی او بوزلهي نور نو ما ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  مي یدلڅي نوره پاې چمي هښځ  زه ھغه 

  ،ې موندلې                                 خپله الره م

   .ميږ نه ستنکلهيڅھ                                                

 

  

 ی شلولوښ له پرونهځينځ نور ھغه ما

 یستي ورونه پرانیلړ تې د ناخبرما

  ړی سره وداع کوګړ بننوي زرولوټ له ما

  ورورهی اوادواله،ي ھی                                ا

  ومهې چمي                               نوره زه ھغه نه 

 مي یدلڅي نوره پاې چمي هښځ              زه ھغه                  

 ،ی موندلې                               خپله الره م

 .ميږ نه ستنکلهيڅ                                                ھ

 

 ې موګ ستررکوځي خپلو په 

 يدلي لاني شولټ ې په توره شپه کوادي ھد

 يړ کېامګ ھنې کونوږ په غوې کوکارو مې شپېمي د نندوي بورو مد

 يدلي ماشومان لهګړ جونی آواره او ب،ېبلي ښې پما

 ،ي نکرزيېپر السونو ي چې دلي لې ھغه ناوما

 ي اغوستې جامې تورتوبډ                                                     د کون

 

 يدلي لوالونهي دړ د زندانونو لوما

  ړی کرهي تې کيټې خږې وې په خپليې ۍ آزادې        چ                    

 مي یدليږي زاي بې مقاومتونو او حماسو کندنو،ښي په سرزه

  ې کوګي سلوي په وروستما

 ې کپوڅ په ېني ود

 ې کځ په مناي او بري د براو

  ړی سرود زده کۍ                         د آزاد

  وسه مه بولهی او بوزلهي نو ما بنور

 

 ! ورورهی اوادواله،ي ھی                                        ا  

 

  تا سره  له  اوګنڅ ستا تر زه

 مي ی او ھمنوا شوږې لپاره ھمغې د ژغورنوادي ھد
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 ی شویاځوي سره ادي له فررمنوي مېدلڅي د زرھاو پاې مږغ

 ی شوهټ له السونو سره غووادولوي د زرھاو ھې مټېمو

 یوديښد خپل ملت لپاره قدم ا او ګنڅ ستا تر ما

 وړ سره مات کونهځ رنولټ ګۍ او د برداونهړ کولټ د ژوند وڅ تر

 ! ورورهی اوادواله،ي ھی                                   ا

  ومهې چمي                                    زه نوره ھغه نه 

 مي یدلڅي نوره پاې چمي هښځ                                    زه ھغه 

 ،ی موندلې                                    خپله الره م

 .ميږ نه ستنکلهيڅ                                               ھ

 

 


