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 Political سياسی

  
   سوری شاعر–نزار قبانی 

  فرھاد وياړ: ژباړه
  

  
  ...!!وايي چې مونږ تروريستان يو

  
  

  :وايي
  !مجازات کيږئ
  !د تروريزم لپاره
  که دفاع وکړئ

  !هد ګل د يوې څانګې له عطر ن
  !او د يوې ښځې د څيرې له ښکال نه

  !- د ناړو ډکه خوله چيغې او ناړی تويول –وايي 
  !ھی!  ھی-

  !الس له پښې مې خطا کوی
  چې مجازات کوو مو
  په تروريزم تورنو مو

  که دفاع وکړی
  !له يو بيت، د يو ځواکمن او ژوندي او څپانده شعر نه

  !له شين آسمان نه
  نه چې په کې ھيڅ پاتی نه دي،او زمونږ له بالځپلي ھيواد 
  ...نه رڼې اوبه، نه پاکه ھوا

  نه خيمه، نه اوښ
  .او نه د عربي ګيج کونکی ټينګې ګرمې قھوې يوه پياله

  
*   *  

  
  :وايي

  ! فکر مو وي-
  تاسو تروريست ياست

  !که د خپل ويجاړ ھيواد څخه وليکي
  که د خپل ھيواد د ويجاړتيا 

  خه وليکيد کنډو کپر کيدو او نيست کيدو څ
  که د خپل ورک شوي ھيواد څخه وليکی

  او له ھغه ملت څخه چې نوم يې ورته محوه کړی
  له ھغه ھيواد څخه
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  چې اجازه نه راکوي  چې يوه ورځپاڼه وپيرو
  او ھغه ھيواد چې په کې نبايد اخبار ته غوږ کيږدو

  په بالځپلي ھيواد کې چې مرغان په کې د آواز ويلو حق نلري
  کې چې ټول  په ستر وحشت کې ژوند کويپه ھغه ھيواد 

  ...په ھغه ھيواد کې چې ليکواالنو يې عادت کړی ھيڅ وليکي
  په ھغه ھيواد کې چې نارينو په خپلو پرتوګونو کې ميتازې کړي دي

  .او ميرمنې په يوازې له خپل شرف څخه دفاع کوي
  

*       *  
  
  
  آه

  مالګه زمونږ په سترګو کې
  مالګه زمونږ په شونډو کې
  مالګه زمونږ په کليمو کې

  ما ته ووايئ
  څرنګه کوالی شوو دا ټوله تنده وزغموو؟
  څرنګه کوالی شوو دا ټوله تنده وزغموو؟
  ...څرنګه کوالی شوو دا ټوله تنده وزغموو؟

  دوی عادت کړی چې مونږ سر ماتي او بی شرفه ووسو
  او څه پاتی کيږي انسان ته 

  کله چې څه ھم پاتی دي
  ....بی خونده وي

  ...او زه د دې دوران د يو رښتني ميړني په لټه کې يم
  خو ھغه څه چې وينم ډارن او تيښتيدونکي پيشوګان دي

   له ډار نه-
    د  سيخ شوي ويښتانو 

  – او ځوړندو بريتونو سره 
  دوی له خپلو ځانونو ويريږي

  ....او د موږکانو  د پاچا د حکومت څخه
  

*   *  
  
  :ييوا
  ! عقلمند ووسئ-  
  ! نه په تروريزم مو تورن ووکه

  که د خونړي شونډوکو شرمښانو سره له مذاکرې
  !او د سياسي ځان پلورونکو سره د الس ورکونې ډډه وکړئ

  
  

  :وايي
  !په تروريزم مو تورن وو

  !مجازات کوو مو
  که د خپل ټاټوبي، د خپل شرافت او د خپلې خاورې څخه دفاع وکړو

  ړاندې د تيري پر ضد راپاڅيږوکه د خپل ځان او د خپلو خلکو په و
  که د خپلو دښتو د وروستيو شنو خرما ګانو
  د خپل آسمان د وروستي ځالندو ستورو

  او د وروستی کليمې
  او د خپلو نومونو د وروستي سيالب

  او د خپلو ميندو د تي د شيدو د وروستي څاڅکي څخه دفاع وکړو
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  او که دا زمونږ ګناه وي
  !سته دیواه، چې تروريزم څومره ښاي

  
....  

  
  :وايي

  ! تاسو تروريست ياست-
  که په خپل ټول توان سره د خپلو ادبی ميراثونو

  د خپلو زړو او لرغونو ملي ديوالونو 
  د خپل سوربخن تمدن 

  او د غرونو په زړه کې د شپيلۍ د آواز له فرھنګ 
  او ھندارو څخه

  چې د رانجه شوو سترګو خمار منعکسوي
  .دفاع وکړو

  
  نږ د ھمدې لپاره تروريستان يووايی چې مو

  !نو ښه غوږ شی
  !نو ښه غوږ شی

  !زه له تروريزم سره يم
  که وکړای شم د خپل ملت له پښو د ظلم ځنخيرونه وشکوم

  !زه له تروريزم سره يم
  !که د خونړيو واکمنانو او د شرارت پزه پر خاورو وموږي

  !که انسان د بل انسان له وحشت څخه وساتي
  غوږ شي

  زه
  !ار قباني نز-

  د ښځې او شرابو شاعر
  د دې ملت او د ټولو ملتونو زوړ او بوډا شاعر

  له تروريزم سره يم
  د خپلو ټولو شعرونو سره
  د خپلو ټولو کليمو سره

  ....او د خپلو ټولو غاښونو سره
  

١٩٩٧  
   

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


