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 Political سياسی

  
 فرھاد وياړ: ژباړه

  ٢٠١٣ جنوری ١٩

  

  ...ھيڅکله مه وايه
  

 يھودي  مه د لھستان په ويلنا ښار کې وزيږيد او په زلميتوب کې يې د ھغو٢۴ کال د اپريل په ١٩٢٠ھاينريش ګليک د 

د نازيانو د نيواک په دوران کې، . خپرونې کې کار کاوه» يونګه والد«ژبو شاعرانو په کتار کې ځای پيدا کړ چې د 

د اجباري کار په پنډغالي کې زنداني و او بيا د اجباري کار په نورو پنډغالو کې د بند موده » وايسه واکه«لومړی د 

  . شعري ټولګه وپنځوله» باري کار په پنډغالي کېيوه شپه د اج«په ھمدې وخت کې د . تيروله

ھاينرش ګليک، د ورشو د ګتو .  کال کې د المان پوځ، د پنډغالي ټول يھودي زندانيان د ويلنا ګتو ته وليږدول١٩۴٣په 

ترانه د روسي آھنګ جوړونکی ديميتری پوکارس د » ھيڅکله مه وايه«د پاڅون تر اغيزې، په ھمدې ګتو کې د 

اعالن کړ چې د » پارتيزانانو سرود«بنسټ وليکله چې د پارتيزانانو د متحد سازمان پارتيزاني ډلو ھغه د ملوډي پر 

  .يھوديانو د مقاومت د غورځنګ په مشھورې ترانې بدله شوه

د دې ګتو له ويجاړيدنې وروسته، ھاينرش ګليک د ګشتاپو لخوا ونيول شو او د استالند د اجباري کار پنِډغالي ته 

 کال کې له ھغه ځايه له تيښتې وروسته، د څلويښتو نورو زندانيانو سره، په ځنګل کې د ١٩۴۴په . ول شوواست

  . کلنی کې، وسله په الس پر ځمکه وليد٢٣پارتيزانانو د ليکو سره يوځای شو او څه موده وروسته، په 

  

  نور ھيڅکله مه وايه چې وروستی ګام دې اخلی،

  کله چې توپان، ان شين آسمان ھم له ځان سره جارو کوي،

  زموږ رويايي شيبه رارسيږي،

                               نوره رانژدې شوی،

  :ګامونه مو لکه ډھل فرياد وھي

  !                                      موږ دلته يو

  د خرما له شينو کروندو تر ليرې واټنونو

  وي ټاټوبي څخهپه واروې پوښل ش

  موږ د خپلو رنځونو سره راځو، 

  موږ له خپلو دردونو سره راځو،
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  او ھر چيرې چې مو د وينو څاڅکی وڅڅيږي،

  ھلته تازه ځواک رازرغونيږي،

  . ھلته تازه قھر رازرغونيږي

  

  د سباوون لمر چې راوځليږي،

   نوې ورځ به راروسيږي، غوره ورځ به راورسيږي

  وځای تري تم کيږي،توره شپه له دښمن سره ي

  او که لمر ال په مشرق کې زړه نا زړه دی

  .زموږ ترانه د ھغه د رارسيدو ضمانت دی

  

  موږ دا ترانه په وينو ليکلی؛ نه په قلم،

  دا ترانه، د يوې ښادې او آزادې مرغۍ ترانه نه ده

  دا ترانه ھغه ولس وايي 

  .چې د اور او لوګي تر منځ وسله په الس لري

  

  له مه وايه چې وروستې ګام دی اخلی،نور نو ھيڅک

  کله چې توپان، ان شين آسمان ھم له ځان سره جارو کوي،

  زموږ رويايی شيبه رارسيږي،

                       نوره را نژدی شوی

  :ګامونه مو لکه ډول فرياد وھي

  !                                                موږ دلته يوو

  

 


