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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Arts & Music  موسيقی ھنر و

  
  فرھاد وياړ
١٩.٠٢.١٠  

  

  اتا ھوالپا يو پانكي، د  بزګرانو او كارګرانو آواز
  

ايتونو او  كال ك١٩٩٢ كال كې په آرژانتين كې وزيږيد او په ١٩٠٨اتاھوالپايونكي په  ستي جن و، د امريالي ې د رنځون

ړى ې ك ترګې پټ ه س ړۍ څخ ونكې ن ې توي ه . وين ې پ وانۍ ي ه ځ ان زوي و، خپل ي چوپ وه ارژانتين ې د ي انكي چ يوپ

و د  ه وكړي ن ه اړه څيړن انو پ ي د چوپان ستونزونو او كړاونو كې تيره كړه او تل به يې ويل كې څوك غواړي د چيل

  .  ژوند ښه بيلګه دهھغه كور د ټولو چوپانانو د

ه شپږ  ې ل اتاھوالپا يوپانكي چې ترانه ويونكې، شاعر، ليكوال او رسيدلې ګيتار غږونكو و، ګيتار او ويولون غږول ي

ر وچې او د  ر او انقالب پ ون او د ھن كلنې پيل كړل او دومره يې كيتار وغږو او ترانه يې وويلې چې د قھوې او افي

ې .  يښودهنړۍ پر ھنر يې ژوره اغيزه پر را ي ھغه د كليوالو، د ھقانانو، كارګرانو له ژوند سره له نژدې آشنا و او اكث

ې ې ويل ه تران و ت م"د . دې ستمځپلو خلك ه واي ه تران ا ت ه زه ت ه كې "ای دھقان د پ انو ژون ه دى چې د دھقان ه تران ، ھغ

ه ھڅوي دې . انځوروي او ھغوې مبارزې او خالصون ت انكي څه بان ې ١۵٠٠يوپ رۍ كې  تران ه ډي ی دی چې پ ويل

 .ھنري تعھد او رسالت په ډاګه تر سترګو كيږي
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ې څه؟: "خبريال له ھغې پوښتلي و چې) كروس(ھمدا و چې كله د موسيقۍ پاريس چاپې مجلې  انكي " شاعر يعن يوپ

ړى و واب ورك ږي: "ځ ل كي ه وي د ت و ډول تعھ ه اړه ي ت پ ره د حقيق ه نظ ا ل ه ليوا." زم ه پ سي ھغ ره د ول ا س لتي

سې كې  ه فران ې پ سي تران ې، ول و ك سندرغاړى عنوان مني او كله چې خبريال له ھغې پوښتې چې په وروستيو كلون

ه السه وركړي دي، ځواب وركوي ښې ل ه شوى دى: "خپلې ري ايونو كې رامنځت رو ځ ه ډي ړۍ پ ... دا وضعيت د ن

و آو ريزمونږ په ھيواد كې ھم يوه مرغې ده چې د ټولو مرغي ستقل آواز نل ل م د وي، خو خپ ه تقلي ه... ازون ده پايل !  ب

  "شايد ځينې ملتونه ھم ھمداسې وي؟

ه دى": يوپانكي د مركې په پاې كې خبريال ته د شعر او ھنر په اړه وايي ه ليوال الي ت زي ډول تع ه . انسان په غري البت

ه د ل سې توګ ه پ ه پرل سان پ ارزه كوي، او دا ځينې شيان ھغه كښتې خوا ته راكاږي، خو ان اره مب الي لپ دلو او تع وړي

ه ده چې ..." مبارزه او ھڅه ھغه بيه ده چې فرھنګ ته د مينې او درناوې لپاره يې وركوو او ھمدا د فرھنګ سره مين

  . وايي او د امريكا د امپرياليستي جنايتونو په ضد اعتراض كوي) نور نو بس دى(ھغه د ويتنام ضد مشھوره ترانه 

ھغه بيوزلو ماشومانو ته اشاره "تور بچی"د يوپانكي مشھوره ترانه ده چې په دې ترانه كې " بيده شه زما توره بچيه"

ھغه واكمنه شتمنه طبقه ښكاره كوي چې د آرژانتين ولس " سپين شيطان"ده چې په بيوزلۍ او رنځ كې ژوند كوي او 

  . لوټوي او استثماروي

  

  :سندرغاړى د دريو ترانو ژباړه دا ھم د دې انقالبي او ولسي 

  

  بيده شه زما توره بچيه
  

  بيده شه بيده شه زما توره بچيه

  مور دې په صحرا كې كار كوي

  بيده شه بيده شه زما توره بچيه

  مور دې په صحرا كې كار كوي

  چې تا ته د مړز غوښه راوړي

  خوږې خوږې ميوې درته راوړي

  ډير شيان درته راوړي

  يده نشيخو كه زما تور بچې ب

  سپين شيطان راځي 

  او خړپ خړپ خوري دي

  خړپ خړپ خړپ خوري دي
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  بيده شه بيده شه زما توره بچيه

  چې مور دې په صحرا كې كار كوي

  په سختۍ او كړاونو سره كار كوي

  كار كوي

  ھو،

  كار كوي

  ان كله چې د عزا جامې پر تن لري

  بيا ھم كار كوي

  كله چې ټوخيږي ټوخيږي

  ويخو بيا ھم كار ك

  ھو، 

  كار كوي

  كار كوي

  كار كوي، خو مزد نه وركوي

  ھو كار كوي زما توره بچيه

  مور دې په صحرا كې كار كوي

  كار كوي

  . كار كوي

  

  دھقان
  

  برخليك ته د ھيڅ په سترګه ګوري

  او ھغه سړى دې چې چا ته د سر ټيټولو

  ھيڅ نښه نښانه په كې نشې ليدلې

  ځمكه يې له الندې ځوروي

  رته تنبيه كويلمر يې له پو

  او د لمر او د ښورې ډكې ځمكې تر منځ

  .دا بيوزله روزګار تيروي

  ښوره ليرې واټنونو ته وړل كيږي

  بخار يې له ځان سره وړي

  او دھقان يوازې پاتې كيږي

  .د ځمكې او لمر تر منځ

  پياوړى او غښتلې دھقان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  برخليك ته د ھيڅ په سترګه ګوري

  ټولواو ھغه سړى دې چې چا ته د  سر ټي

  ھيڅ نښه نښانه په كې نشى ليدلى

  ځمكه يې له الندې ځوروي

  لمر يې له پورته تنبيه كوي

  او د لمر او د ښورې ډكې ځمكې تر منځ

  .دا بيوزله روزګار تيروي

  خپل ځان لوڅ لغړ باد ته ښكاره كوم

  چې له ما زده كړي

  ما ته يې ويلي دي چې باد ژاړي

  .خوزه د خنديدلو ليوال يم

  

  ه اړه پوښتنېد خداې پ
  

  :يوه ورځې مې وپوښتل

  بابا،

  خداې چيرې دى؟

  ھغه، ماته په غمژنه توګه وكتل

  .او ھيڅ څه يې ونه ويل

  بابا

  ھم په غرونو كې مړ شو

  بى له دعا او بې له اعترافه

  او سور پوستككو ھغه د ډھل او شپيلۍ سره

                                        خاورو ته وسپاره

  

  :رځې مې وپوښتليوه و

  پالره،

  د خداې په اړه په څه پوھيږى؟

  ما ته يې په غمژنه توګه وكتل

  او ھيڅ څه يې و نه ويل

  پالر  مې په كان كې مړ شو

  .بى له دعا او بى له اعترافه

.  
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.  

  آيا خداې له بيچاره ګانو سره مرسته كوي؟

  !شايد، ھو

  !شايد ھم، نه

  خو په دې كې ھيڅ شك نشته

  .ابانو د دسترخوان پر سر كينيچې خداې د ارب

 


