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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  امجد القھوجی، مصري شاعر: ترانه
  فرھاد وياړ: ژباړه
 ٢٠١٣ جنوری ٢٠
  

  ډوډۍ، آزادي، برابري
  ډوډۍ، آزادي، برابري

  ډوډۍ، آزادي، برابري

  ډوډۍ، آزادي، برابري

  آزادي، برابريډوډۍ، 

  ډوډۍ د مصريانو لپاره يعنې ژوند

  د مصر په تمدن کې له کلونو، ډودۍ ھمدا مانا لري

  او ان که د نيل سيند ھم وچ شي

  مصريان د خپل تن په خولو ھغه  ډکوي

  ډوډۍ د مصريانو لپاره يعنې ژوند

  د مصر په تمدن کې له کلونو، ډودۍ ھمدا مانا لري

  او ان که د نيل سيند وچ شي

  يوه ورځ به باالخره څپاند شي

  او د مصريانو پور به پری کړي

  ډوډۍ، آزادي، برابري

  ډوډۍ، آزادي، برابري

  ډوډۍ، آزادي، برابري

  ډوډۍ، آزادي، برابري

  ژوند د ټولو خلکو حق دی

  د ټولو کارګرانو او دھقانانو حق دی

  ھغه ژوند چې د مرييتوب په شان نه وي

  او که د ژوند حق موجود وي

  نور حقونه ورپسې ھم ال شا راځي

  ژوند د ټولو خلکو حق دی
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  د ټولو کارګرانو او د ھقانانو حق دی

  ھغه ژوند چې د مرييتوب په شان نه وي

  !او موږ به دا ډول ژوند تر السه کړو، ان که په زور وي

  ډوډۍ، آزادي، برابري

  ډوډۍ، آزادي، برابري

  ډوډۍ، آزادي، برابري

  ډوډۍ، آزادي، برابري

  له چې د آزادۍ نوم پر ژبه راوړیک

  !بايد تړل شوی سوک دي ھم جګ کړئ

  آزادي يعنې ھغه ژوند چې ټول انسانی حقونه په کې موجود وي

  کله چې د آزادۍ نوم پر ژبه راوړی

  !بايد تړل شوی سوک دي ھم جګ کړئ

  !او موږ به دا ډول ژوند تر السه کړو، ان که په زور وي

  ! السه کړو، ان که په زور وياو موږ به دا ډول ژوند تر

  ډوډۍ، آزادي، برابري

  ډوډۍ، آزادي، برابري

  ډوډۍ، آزادي، برابري

  ډوډۍ، آزادي، برابري

  

 


