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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            

                                               ۷۰/۷۰/۳۷۰۰            عبدالباري جهاني        

 جنګ به روان وي

تر عنوان الندي د محترم اسحق « عراده ها باز رهسپار جنګند»د افغان جرمن آن الین په ویب سایټ کي مي د  
نګارګر یوه ښکلې منظومه ترجمه ولیدله. ګران اسحق نګارګر وایی دا شعر یوه چینایی شاعر څه باندي دوولس پیړۍ 
پخوا د جنګ او وینو توییدلو پر ضد لیکلی دی. دا ال نه ده معلومه چي له دې ښکلي شعر څخه به څو پیړۍ مخکي 
نورو شاعرانو د جنګ د لیونتوب پر ضد چیغي وهلي وي. خو دا راته معلومه ده چي د چینایی شاعر د دغه شعر څخه 

رونه لیکل سوي دي. خو له بده مرغه، تر څو چي د وروسته د هوښیار انسان د جنګي لیونتوب پر ضد په زرهاوو شع
فرعونانو په سرونو کي د قدرت او بادارۍ د لیونتوب نشه ګرځي، د مځکي پر مخ به د جنګ لمبې همداسي بلي وي. 
څه باندي اوه کاله مخکي مي په افغانستان کي، په جنګونو کي د وژل سویو انسانانو، یوه لویه هدیره ولیده. یوازي د 

په شمیر څو قبرونو سرونو ته شناختي والړي وې، او نور په زرهاوو زلمي، چي هر یو یې د یوې نړۍ ارمانونو  ګوتو
سره ګورته تللی وو، د زمان د پراخي لمني په یوه هیر سوي کونج کي همداسي بې نومه پراته وه. د دې هر زلمي 

لي وي، څه ښکلي نازولي ناوي به کونډي سوي او سرته به څه پلرونو اوښکي تویی کړي وي، څه میندو به ساندي وی
څه ماشومان به بې پالره سوي او ګدایي ته اړ سوي وي. د دې زلمیو د هدیرې د لیدلو سره مي یو شعر ولیکی چي د 

   محترم اسحق نګارګر له منظومي ترجمې سره اړخ لګوي.

                     

 وراني جنډۍ

 دي تېر سوي ختم سوي دي جنگونه څو کلونه

 اوس نه بوی سته د باروتو نه غړومبېږي لوی توپونه

 نه سکروټي را اورېږي نه په قار دي اسمانونه

 نه گولۍ اوري پر کلیو نه تر هسکه ځي دودونه

 نه د ټانک له پښو لړزېږي سړکونه او کورونه

 نه د توپ تر خولې را وزي سره د اوسپني اورونه

 سترگي ژاړي نه ورک سوي دي پلرونهنه ماشومي 

 نه په کلیو کی سپین ږیري ښخوي زلمي سرونه

 نه لمبې پر پولو گرځي نه بمونو سوځولي

 نه پلټني د ماشومو سرو مرمیو ډارولي

 نه د  ورارو  نه د کونډو تر اسمانه ځي چیغاري

 نه ملکي په سرو سترگو رالېږي ورته کوکاري
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 تې له بامو غورځينه ناویاني ځي سرتوري نه ښایس

 نه توپک سته په اوږو کی نه قاتلي سترگي گرځي

 نه په غال دي څوک راغلی پر اوږو د سرو لښکرو

 نه ښایسته کابل دوږخ دی له وسلو  د زورورو

 اوس د جنگ له کلو پاته لویی لویی هدیرې دي

 ځینی جوړي پر غونډیو څه هوارو کی پرتې دي

 دي والړي پر چا سرې جنډۍ رپېږي پر چا توري

 نه کیسې یې چاته یادي نه په ویاړي نه پر ژاړي

 نه په زړه یې چاته قبر نه یې نوم چاته یادېږي

 په دعا یې وي الس پورته مساپر چی ترې تېرېږي

 تر دې هري جنډۍ الندي سل او زر ښخ دي خوبونه

 هر یوه ورسره وړي په زرگونو ارمانونه

 له چا پاته سولې کونډي پر چا بوري سولې میندي

 چا پرې ایښي یتمیان دي پر چا وژړېدی خویندي

 پر قبرونو یې جوړېږي کله کله اتڼونه

 هم زلمي ورته راوزي هم سرناوي هم ډولونه

 جنراالن پکښي تېرېږي ورسره وی مست آسونه

 ترانې د آزادۍ وي جوړوي پکښی جشنونه

 ډک جامونه چی تشېږي دا د دوی د وینو زور دی

 دا د دوی د مستۍ شور دی اتڼونه چی مستېږي

 دا د دوی په نوم جوړېږی لوی نومونه منصبونه

 آیینې یې  خلکو غال کړې پکښی ښیی خپل مخونه

 دا دوراني جنډۍ زور دی چی ترې جوړ قهرمانان دي

 شخ بېرتونه غوړ مخونه هم شهید او هم غازیان دي
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 چی داغونه یې خوړلي؟څوک خبر په هغي مور دي 

 چا لښکري د ماشومو یتیمانو دي لیدلي؟

 څوک خبر سوله چی څه سوې هغه کونډي هغه ښکلي؟

 ها په سرو خپړو پاته  په سالو کی نازولي؟

 ها له  وهمه  د مرمیو ترهېدلي تورېدلي

 چا له ملکه تښتولي چا پر بل باندي پلورلي

 هغه لوټ چی یې پلو سو له لښکره دغازیانو

 غه داغ چی یې لمن سوه د جهاد له افسرانوه

 څه پردیو ته به وایو خپل داستان د لوټماریو

 څو به وسپړو زرگوني افسانې د بربادیو

 څوک به یوسي احوالونه  تر قبرو د شهیدانو؟

 چی یې څه وکړل ملگرو په ناموس په یتیمانو؟

 له ازله تر ابده یو داستان دی تکرارېږي

 هوښیاران یې ثمره خوري ساده گان قرباني کېږي.
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 ویرجینیا

  


