
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 2 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 

 16/08/2016                  م. اسحاق نگارگر

 جنگ! از داد
 

 ویران را کشور یک های آبادی همه . وسوزاند می را مردم جنگ آتش  . شود می برپا جا هر در جنگ! جنگ از داد

 جنگ است خود جنگی های سالح و سرپنجه زور   مغرور که حالی در تبختُر و ناز با آغاز در جنگاور هر. کند می

 غرور  . آید نمی دست به آسان چندان پیروزی که بیند می ناگهان ،جنگ خالل در و ،کند می آغاز صلح منظور به را

. دیاب می ادامه ها سال ب ُکش ب ُکش، درامۀ که است ترتیب همین بهو  ُکشد می تر وحشیانه و بیند می صدمه جنگاور

 ما دبختیب. بگذارد پایان نقطۀ درامه این برو  کند میانی در پا باید نیز بخشایشو  عفو باالخره که است این مسأله اما

 .مبگردانی ها بام سر   بر را زور قُلبۀ خواهیم می افغانی شیوۀ همان بهو  جنگیم می خود میان در که است این ها افغان
 

 ارادۀ بکوشیمو  نگیریم حساب در هیچ را مردم ما که آید می آنگاه جنگ. ندارد کار جنگ اختالف مورد   موضوع

 : که پرسیم نمی مردم از گاه هیچ دلیل همین به . بقبوالنیم آنان بر سرنیزه زور به را خود

 نیرنگو  تقلب به آن در آریم می رو دموکراسی به اگر. کند حکومت شما بر کس چه که خواهید می چه شما مردم ای

 دالم سینه بر گناهان بی    لقت از ماو  نشیند می خیر غندی در ما مخالف   آریم می رو جنگ به اگرو  جوییم می توسل

 .زنیم می افتخارو  شجاعت

 را نآ پیش سال نزده من. کند می افاده زیبا بسیار را بُکش منو  بُکش تو درامۀ این امریکایی شاعر "راندال ددلی"

و  گذارم می عزیز دوستان شما برای آنرا جا این در اینک. نکردم نشرش جا هیچ در ولی نمودم ترجمه دری به

 ارُکشت با که بزند نهیب ایشان بر وجدان ندای شبانگاهانو  کند نرم اندک را جنگاوران سنگین های قلب امیدوارم

 . آید نمی صلح هرگز

 وت» :گویند می مردم بهو  کنند می دفاع وحشی حیوانات   از نشود خراب زیست محیط اینکه برای دیگر دنیای در

 خود هموطنان از را زندگی حق ما ،اما «.بشمار محترم زیستن برای نیز را خدا موجودات دیگر حق   ولی کن زندگی

 یستن یکی «.کنید نمی رجوع ما دین بهو  شوید نمی هوشیار چرا» :گوییم می دیگران به مغرورانهو   ایم کرده سلب

 در ربانیمه آن از ه ایذر چرا است مهربانیو  احسان دین این پیغام اگر. بزند تان کمر   به تان دین» :بگوید ما برای

 رنگارگ مبرمنگه میالدی 2015 آگست 15 «.دکن نمی باز را شراه شما سنگین های قلب
 

After the killing  

“We will kill”  

Said the blood—thirster, ,, and after the killing there will be peace.,, 
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 But after the killing their sons killed his sons and his sons killed their sons, 

 And their sons killed his sons until at last a blood thirster said, 

“We will kill and after the killing there will be peace.” 

Dudley Randall (b 14 Jan1914 died 5 Aug 2000) 

 

 :گفت تبختُرو  ناز با آشام خون مــــــرد  

 ".آید می صلح آنگهو  جنگیم همی ماو  ُکشیم می "

 جنگ، از دــعـب حــصل آری آری،

 مقتولی، فرزند   آن از دبع اما ُکشت، 

 را؛ لـــقات دان  ــــرزنــــف ُکشت 

 ل،ـــــاتــق د  ـــرزنــف یک ازـــب 

 را؛ بسمل مقتول   آن فرزندان   ُکشت 

 دیگر، آشام   خون بازو  بُکشت آنو  بُکشت این 

 :گفت ـُرتبخت با 

 ".آید می صلح ما ُکشتن   از دبعو  بار این ُکشیم می" 

 .یچـه رـدیگو  ودـب ُکشتنو  ودـب ردنـمُ  لیک

 

 (1996 اپریل13 :ترجمه تاریخ رنگارگ: مترجم)

 

 

 
 
 
 

 


