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  فرھاد وياړ

  ٢٠١٧ اکتوبر ٠٢

  پوالد څنګه کلکيده؟
دا ناول، د . پښتو ته ژباړلی دی» زيور«روسی ناول دی، ليکوال يې نيکوالی آستروفسکي او » پوالد څنګه کلکيده؟«

ناول د ليکوال خپله کيسه ده چې . شويکي انقالب سختې ورځې او په دې انقالب کې د ځوانانو سرښيندنې انځورويبل

څنګه د يو عادي ځوان څخه په يو انقالبي سرتيری بدليږي او څنګه د انقالب د پياوړتيا لپاره ھر ډول قربانۍ ته چمتو 

  . ورکويکيږي او باالخره د انقالب په الره کې ژوند له السه

دا زړه ښکوونکی ناول، سوسياليستي ټولنې ته د اوښتنې ستونزمن پړاو انځوروي، ھغه پړاو چې د سرښندنو، کړاونو، 

په دې تلپاتي ناول کې ژمن انسان اصلي کرکتر دی، ھغه ځمکنی کرکتر چې . قربانيو او زيار او زحمت سره مل دی

ې او روښنتيا د کارګرانو خالصون په يو جمعي حرکت کې ګوري، په آګاھانه انضباط، په داوطلبانه ډول او په پوھ

  .ھغه حرکت چې انقالب نوميږي

د ناول لوستل تاسو ته پريږدم؛ خو ځينې لنډې برخې به يې . ناول ډير ښه ژباړل شوی دی، ژبه يې سليسه او روانه ده

  :تاسو سره شريکې کړم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ». پر ضد خبرې اترې او يا مبارزه کوي، نو دغې ته سياست واييخدای خبر خلک وايي، چې څوک د تزار«.١ 
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ھغوی بايد زوړ ژوند . مريانو بغاوت کړی. زه ارام او غير فعال خلک نه خوښوم، اوس په ټوله مځکه اوربل دی«.٢

له منځه يوسي، نو د دې لپاره زړور او غښتلي خلک پکار دي، چې د جګړو څخه ونه بيريږي او دغسې خلک پکار 

  ».دي، چې د ھيڅ شي نه ډار ونه لري او په ھيڅ شي اړ نه وي

ملګرو، په زړورتيا سره قدمونه واخلئ، زمونږ روح په مبارزه کې کلکيږي،موږ به په خپلو سينو کې داسې الره «.٣

  ».جوړه کړه، چې ھغه الر موږ د آزادۍ دولت ته ورسوي

  ».که ټول زيارکښ يو پر بل باور ولري، نو موږ به په ټوله نړۍ کې د ټولو ملتونو ورورګلوي جوړه کړو«.۴

  ».ماړه او وږي ھيڅ وخت ملګرتيا نه لري! نه«.۵

په ھر حال ھغوی . دلته اوښکې تويی کړي، خو نه ھلته، چې خونخوار سپي خوشحاله نه شي! ملګرو مه ژاړئ«.۶

ګورئ چې ځانونه په زاريو . نه پريږدي، مړه کيږو، راځئ چې په اساسي توګه سرلوړي مړه شوموږ په امان او قرار 

  ».ملګرو، په ياد ولرئ، چې د غرور او سرلوړۍ مرګ ډير خوند لري. د مرګ نه خالص نه کړئ

رګرانو او ستاسې وطن ـ د خانانو لپاره زما وطن د کا. کليمه مختلفې معنی لري» وطن«خو زما او ستا لپاره د «.٧

په دې کې ھيڅ شک نشته، چې زما په راتلونکي وطن کې، چې ھرومرو به جوړ شي، ھيڅوک ونه وايي، . بزګرانو

  ».چې ما د خپل وطن سره خيانت وکړ

دی، ژوند انسان ته يو وار ورکول کيږي، نو له دې کبله بايد » ژوند«د انسان لپاره تر ټولو ګران او با ارزښته «.٨

چې په بی مقصده تيرو شويو کلونو پسې ارمان و نه شي، د تيرو او بدنامو زمانو په شرم او پيغور داسې تير شي، 

ټول ژوند او ټولې قواوې مې د نړۍ د خورا لوړ او  :باندې زړه و نه سوځي او د ځنکندن په وخت کې وويالی شي

 کار ده، ځکه چې ناڅاپه ناروغي او يا ته وقف کړی دی او په ژوند کې چټکتيا په) د بشر د آزادۍ مبارزې(پاک ھدف 

  ».کومه لويه بال به د ژوند مزي لنډ کړي

کله چې د بډايانو . يو وخت يې موږ ھم دا ډول وھلو، خو اوس دغه وھنه زموږ په ھيواد کې له منځه تللی ده«.٩

  ».قدرت او واګی پای ته ورسيدې، نو زموږ پر شاګانو نور بيا د متروکو وارونه، نه دي شوي

  ».ميړانه په مبارزه کې رازيږيږي او په ازمايښتونو کې کلکيږي«.١٠

ته ضرر ورسيږي، نو د ژوند لپاره ورته ھيڅ نه پاتی » زه«ځانمن تر ټولو دمخه مړ کيږي، که چيرې د ھغه «.١١

  ».کيږي، خو که سړی د ټولنې په ګټه ژوند کوي، نو د ھغه  د منځه وړل ھم ګران دي

  ! او ژمنتيا، اتلوالی او قرباني ياده کړئناول ولولئ، ترې ھوډ

  

 


