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  :يادداشت

شتو  ه از پ ه ترجم انيم ک ضمن ابراز امتنان خدمت نويسنده و مترجم زيبا پسند ما آقای ذاکر، بايد به عرض شان برس
ال به زبان دری ھرچند برای ما افغانھ دگان پورت ا شايد به مثابه يک ضرورت احساس نشود، مگر از آنجائيکه خوانن

ين ابتکاری امريست در خور  د، چن ه می نماين دان مراجع تنھا به افغانھا محدود نشده و ھزاران رزمندۀ ايرانی نيز ب
ات اميد است اکنون که دوست گرامی ما آقای ذاکر به چنين کار بزرگی دست يازيده اند،. تحسين  در آن حديکه امکان

ان  ی زب ان و فرھنگ غن شتو زب سندگان پ ا نوي ی را ب دگان ايران برايشان ميسر است، بدان ادامه داده بدين سان خوانن
  . پشتو آشنا بنمايند

  شاد و موفق باشيد         
 AA-AAاداره پورتال      

  
  ړفرھاد ويا
  ذاکر: ترجمه

 
 

  !آه، ياران
  

 زنان کارگر جنبش کارگری اول می در شيکاگو خوانده بودم که در پاسخ سؤالی گفته درمورد، مری جونز، يکی از

  .ھر جا که مبارزه برای رھائی از استثمار آغاز شده باشد، خانه من ھمانجاست: بود

امروز وقتی که می بينم ھر جا که درد است؛ چه در امريکای التين، چه در اسپانيا، چه در عراق، چه در ايران و 

ھم در افغانستان، فرھاد با کلماتش ھمانجاست و با نثر و شعر به دفاع از خلق ھای زحمتکش و انقالبيون آزاده چه 

او با عراقی ھا فرياد می زند، با ايرانی ھا ھمدرد ، با افريقايی ھا ھمرنج ، با توده ھای ستمديده . می پردازد

او با ويکتور .  و با تمام جنبش ھای رھاييبخش سرود و ترانه ھايش را شريک می سازدکشورش ھم رزم است

خارا، ناظم حکمت، احمد شاملو، لورکا، لنگستن ھيوز و ده ھا شاعر، ترانه سرا و نويسنده مردمی ھمسنگر است و 

ذاشته و با شعر، ترجمه و به يقين می توان گفت که فرھاد نخستين قلمزن ادبيات پشتو است که مرزھا را پشت سر گ

  .نوشته  ھای ارزنده، نقش شايسته ای در غنامندی ادبيات پويای پشتو ايفاء کرده است

افغانستان "امروز، شعری از ايشان را که در سوگ پنج تن از برومندترين فرزندان ايران سروده اند و در پورتال 

وجود آنکه ممارست خاصی در ترجمه و به ويژه ترجمه شعر با . انتشار يافته است، خواندم"  آزاد افغانستان–آزاد 

، صميمانه می خواھم که ړاز جناب ويا. ندارم، ولی حيفم آمد که اين شعر را از زبان پشتو به دری برگردان نکنم

  .نواقص و زمختی ترجمه را بر من ببخشايند
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  !آه، ياران 
  

  دار
  دار
  دار
  دار
  دار

  الله ھای سرخينه زير دار
                    لبخنده بر لب     

                         لبخنده بر لب
  قطره
  قطره

  موج گشتند
  !وفان شدو موج ط

  
*  
  نابط

  شرمنده
  نفرينه

  پنجه ھای آلوده
                     خونين
  و پنج تا قلب جوان

                  شگوفه زد
  .               شگوفه زد

  
  
*  
  

  يکسو،
  ستوارسپيدارھای ا

  يکسو،
  ھيمه ھای کثافت

  يکسو،
  عشق 

  و 
  ترانه
  يکسو،
  آيات ھا

  و تکبير ھا
  
*  
  
  آه،

  ياران
  قطره
  قطره

  موج گشتند
  و موج توفان شد

 


