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Mark Sanders           ۱۸/۰۲/۲۰۲۲ 
 جهانیعبدالباری  ژباړه:
 گارت بروکس  آواز د

 د لوبی قربانی
 

 په پای کی یو څه وخت ورباندی تېر سو خو
 درانه رازونه درڅرگند سول د ژوندون

 هرکله ماتېږیوعدې  هغه داچی
 په لویه الر کی پلونه او سوځېږی به

 تا ایرې دی لټولی الندی باندی
 سرې لمبې اورونه پکښی چی پیدا کړې

 چی په الس څه درته نه دي درغلي
 ته د لوبی قرباني یې نازولي 
 

 ته والړه وې نیژدې او تا لیدله
 چی هرڅه را پرېوتله نړېدله

 اورېدلینه وي  ډېر څه هلته تا به
 د الری اورېدله ځکه تا د زړه

  مگر ما و حقیقت درته ویلی
 راته مه وایه چی تاخو به ویله

 اوس نو هیڅوک مالمت پر د نیا نه دی
 د هغو په څېر بل هیڅوک ړانده نه دی

 لکه څوک د یوې لوبی قرباني سی
 د خپل قسمت په الس کی زندانی سی او
 

 وک یېدلته نه ده چی ته څ دا مهمه
 رسېږی خپله برخه ور هرسړي ته

 فوالدو هغه چاته زړه په کار دی د
 چی د لوبی د قسمت قرباني کېږی

 
 که دی الره د دروغو انتخاب کړه

 له تاوانه یې بیا نه سې خالصېدالی
 غولول خو به اسان وی د دوستانو

 مخامخ به ورته نه سې بیا کتالی
 مچی والړ وی څوک په سیوری کی د شر

 په یارانو کی جگ نه سي ښکارېدالی 
 ټول دوستان او ټول یاران به درپوهېږی

 .چی د لوبی قربانی وی داسی کېږی
 

 دلته نه ده چی ته څوک یې دا مهمه
 هرسړي ته خپله برخه وررسېږی
 هغه چاته زړه په کار دی د فوالدو
 چی د لوبي د قسمت قرباني کېږی
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 چی دی سترگو ته درگورم زه پوهېږم
 زه ستا درد احساسومه زه خوږېږم

 ستا له سترگو راته هرڅه معلومېږی
 .ته د لوبی قرباني یې داسی کېږی
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