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  ړفرھاد ويا

  ٢٠١٩ اپريل ١٧
  

 نوحشتناکه دورا
 ېزما کليم

  

او زبٻښاک دوران، د زړورتيا او مٻړانې دوران، د مينې او آزادۍ  وحشتناکه دوران؛ د جنايتونو دوران، د ښکٻالک

په دغه  شاندور پتوفي. شاندور پتوفي په کې وزيږيد، زلمی شو او د آزادۍ په مينه بلھاري شو دوران؛ ھغه دوران چې

خوا د خپلې ميرمنې مينه پالي؛ که له  وحشتناکه دوران کې، که له يوې خوا د ښکٻالکګرو په وړاندې راپاڅيږي؛ له بلې

الس د خپلې ميينې، د خپلې محبوبې، د خپلې ميرمنې؛ اننګي  يوې خوا په يوه الس د آزادۍ توره خوځوي؛ په بل

  .نازوي او زلفې يې نڅوي
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وسله وال ځي؛ ھم له خپلې تورې سره، ھم له . خپلواکۍ ډګر ته ځي  وحشتناکه دوران کې، دشاندور پتوفي، په دغه

 دواړه په ګډه په يوه جبھه کې، د استقالل او خپلواکۍ په جبھه کې جنګوي، چې د ښکٻالک دا. خپلو شعرونو سره

تمګرو پر ړنګيدلې ماڼۍ بله س ترږمۍ ووژني، فاشيست جاھالن وځپي او د آزادۍ، دموکراسۍ او برابرۍ ډيوه د دغو

  .کړي

ليوال و چې د ولسونو د ھوساينې سره مل شي، لوټماران او ډوزماران  پتوفي، د خپلواکۍ مينه وال و، د ھغه خپلواکۍ

خپلواکي چې  پتوفي ھغه. انساني ژوندانه برخمنې شي او ماشومان له موسکا پرته بل څه و نه پيژني وځپي، ميرمنې له

  .مرييتوب تداوم ګڼو د ستمګرو لوټمارانو په انډوخر، خرمستۍ او ستمګرۍ ککړه وي، د اسارت او

ھغه د نړۍ د نومياليو شاعرانو په کتار . تئاتر ھنرمند او شاعر ھم و شاندور پتوفي د دې تر څنګ چې يو مبارز و، د

ھغه خنجر و  ھغه، شعر د وسلې په توګه کارو، شعر يې. ړنه شنډ و او نه ھم په خچنو خيالونو لتا شعر يې. کې راځي

لټ، تنبل، خيرن او  دھغه شعر زموږ د اوسني ډيري شاعرانو په شان،  .چې د ستمګرو پر ورميږ په بيرحمۍ تيريدو

الو او يې پر ستمکارانو، لوټمارانو، باټوکانو، پانګو تخديرونکی نه و، بلکې د خوځانده، څپانده او بھانده سيند په شان

ولسونو د ھيلې کرونده يې خړوبوله؛ دردا چې په اوسني وحشتناکه دوران کې ال  ارتجاعي ځواکونو يرغل وړو او د

چې واټونه د ستمځپلو  ډيري شاعران د معشوقې د زلفو سپږنې قافيې او رديفونه سينګاروي او په داسې حال کې زموږ

   .مست او ملنګ، په شرابو کې لمده او خيشته پراته دي  سوروالي کېانسانانو پر وينو رنګينيږي، ھغوې ال د شونډو په

پيژندلی شوی او په دې ژبه کې د پتوفي د شعرونو او پٻژندګلوي  شاندور پتوفي تر دمګړۍ پښتو ادبياتو ته نه دی

 ښتو تهپتوفي خورا زيات شعرونه لري، ښايي په يو وړ او مناسب وخت کې ټول شعرونه يې پ .نيمګړتيا احساسيږي

څنګ، ځينې شعرونه  خو ما د خپل وس او توان سره ھڅه کړی چې د دې نامتو شاعر د پيژندګلوۍ تر. وژباړل شي

باورمن يم د دې مبارز شاعر په اړه ھر اړه خيزه  د ژباړې لپاره مې د محمود تفضلي ليکنه غوره کړی چې. وژباړم

    .ليکنه ده

د دې لپاره مې ھڅه کړی چې داسې . چې له لومړی ژبې څخه نه وي ه بياد شعر ژباړه ډير ستونزمن کار دی، په تير

د  ډاډه يم چې يوه ورځ به ځوانان د شاندور پتوفي. ليد او اند تر لوستونکي پورې ورسوم ژباړه وکړم چې د شاعر

  .ا کړيشاعر حق به اد شعرونو ال ښايسته، بډايه او په زړه پورې ژباړې وړاندې کړي او د دې نوميالي مبارز

مينه ناکې لور او له ګران او وران زوی منندوی ووسم چې وخت يې  د روزګار په دې پيچومو شيبو کې ښايي له خپلې

 ھمدا ډول د خپلې ګرانې ميرمنې د زيار، زحمت او مينې منندوی يم چې بوختيا. ته ورسوم راکړ چې دا ژباړه پای

  !ړم چې تر څنګ مو لرمويا. راته په ورين تندي زغمي او تل مرستندويه ده
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