
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۲/۰۷/۲۰۲۱                 عبدالغفور لېوال 

                   

 
 

 هغوی چې خوب نه ویني 
 
 
 موږ،

 لکه د زړې زمانې ګالدیاتوران
 وژنو او وژل کېږو؛ 

 بې ویاړه، 
 بې ارمانه، 
 بې پایلې 

 او
 .بې ارزښته 

 وکړي،له بدنه مو وینې دارې  
 د زاړه روم شګلنه خاوره یې وزغمي او ورکې شي 

 هیڅوک مو نه شماري، 
 چې څومره وو؟ 

 او څومره مړه شو؟ 
 نندارچیان یوازې، 

 هغه زرینې سکې شماري، 
 .چې پر موږ یې په تړلو شرطونو کې ګټلي دي

 ټوله دونیا راته ناسته ده، 
 د لوبغالي په پټه پټه زېنو کې ، 

 .ننداره مو کوي 
 واین، رومي 

 د تورو اوړو ډوډۍ 
 او

 .زیتون 
 چې په تورو غوڅ شو، 

 دوی وخاندي 
 چې د خپل ملګري اورمېږ مات کړو، 

 شور جوړشي 
 :او مستې پېغلې له خوښۍ چیغې کړي 
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 خکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 !ویې وژنه 
 ! ویې وژنه 

 سناتوران د السونو ګټې ګوتې مخ کښته ونیسي 
 او د تږې تورې پړک وبرېښوي د اشرافو 

 .سترګې رډې رډې راوتلې 
 موږ لکه د زړې زمانې ګالدیاتوران، 

 شپه پر وښو بېدیږو 
 چې ژوندي پاتې 
 له لوبغالي راشو، 

 بوین طبیب مو په زخمي زخمي بدن باندې چونه وشیندي
 او په لمبو ایښې تېره چاړه، لکه د اور سکروټه 

 .د غوڅو غوڅو زخمو خوله وتړي 
 د خپلو سویو غوښو بوی سره بېهوښه پریوځو 

 .ګالدیاتوران خوب نه ویني
 .ګالدیاتوران مینه نه پېژني

 ګالدیاتوران 
 د نړۍ د اشرافو سکې زیاتوي 

 .یوازې اشراف خوب ویني 
 کلونه کلونه واوښتل، 

 چې وژنو 
 او

 .وژل کیږو 
 او د خپلو بدنونو د سویو غوښو بوی ته 

 بېهوښه شو 
 او

 .خوب نه وینو
 ځکه،

 که خوب مو ولید 
 وشرنګیږي نو زنځیرونه به مو  

 زموږ د غوجلې زمکه به وخوځیږي 
 اهای، 

 ! ګالدیاتورانو 
 د خپلې غوجلې زمکې ته غوږ مه نیسئ 

 هیڅ ژغورندوی نشته،
 چې غږ یې دګامونو واورئ 

 یوازینۍ ښکالو،
 چې غږ یې راځي؛ 

 ستاسو د غوجلې میرغضب ساتونکي دي،
 .چې ګرځي

 یاستاسو د مالکانو، 
 شرابو ورکړي چې په شرط کې ګټلې سکې یې په 

 او اوس له مستو غوالنځورو کنچنیو سره غاړه غړۍ 
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره
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 .خپلو وریښمینو پالنګونو ته ستنیږي 
 !ګالدیاتورانو 

 سترګې د لرې غرو له څوکو سره مه ګنډئ، 
 د تمې په پار 

 په هغو غرونو کې خیرن بربریان 
 د جړپنجړ ږیرو ترشا، لګیا دي 

 .د خپل یوسترګي امیر سپږې شماري 
 ګالدیاتورانو، 

 هیڅ ژغورندوی ته انتظار مه کوئ 
 !سترګې مو وتړئ او خوب ووینئ

 سترګې مو پرانیزئ 
 او خوب مانا کړئ 

 ګالدیاتورانو، 
 سپارتاکوس ستاسو تر منځ ویده دی 

 سپارتاکوس همدلته دی 
 !راویښ یې کړئ
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