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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Arts & Music   موسيقی ھنر و

 
  مريم ناصحي

  فرھاد وياړ: ژباړه
 )دويمه برخه(

 
  ويکتور خارا، د انقالب سندرغاړی

  
  

ا او امريکا د راک موسيقي په ھغو کلونو کې د اروپ.  لسيزې لومړي کلونه وو، چې ويکتور اروپا ته سفر وکړ١٩۶٠د 

په چيلي کې ھم د موسيقۍ نوې بڼې . نوم يې پر تندي نغښتی و» اعتراض موسيقۍ«ورځ تر بلې راډيکاله کيدله او د 

په شان ډلو د چيلي د کارګري او کليوالو سيمو خلکو د ھير شويو » کويالپايون«او » ايتنی ـ لليمانی«د . ازميښت کيدلې

ونو او سازونو د کارولو سره ډيره ليوالتيا درلوده او د ھغوی له ژوند او مبارزې څخه يې په خپلې موسيقۍ کې کار آواز

په موسيقۍ کې دا انقالب، يوازې چيلي ته محدود نه و، بلکې د التينې امريکا پراخې برخې تر پوښښ الندې . اخيست

التينه امريکا، په دې لسيزه کې، د غورځنګونو ډکه . ښې درلودیلرلې او د دې سيمې په سياسي او ټولنيز تالطم کې ري

ھره ورځ د نوي انقالب، يا د کودتا چې د وينو ويالې يې تويولی او ګڼ شمير خلک . خلکو آرام او آرامتيا نه درلوده. وه

اروپا ته . خيستويکتور له دې نارامې وضعې څخه اغيزمن کيدو او له ھغې يې رنګ ا. يې په ځان کې ډوبول، شاھد وو

نور نشي کوالی ګټوره وي، ځکه چې په دې » د اعتراض موسيقي« : په سفر کې و، چې په يو ځای کې يې وويل 

يو .... له اصطالح کار واخلو» انقالبي غږ«زما په اند نور بايد د . شرايطو کې د ھغې مانا او مفھوم له منځه تللی دی

ھغه څوک چې د وسلوالو چريکانو په شان ...  پرمختللی بڼې کې، يو انقالبي ويھنرمند بايد د اعتماد وړ پنځونکي او په

  ».د واکمن نظم لپاره خطرناک وي، ھغه ھم د خلکو سره د ټينګو اړيکو له امله

ويکتور چې فولکوريکه موسيقي له خپلې مور زده کړی وه، دا يې ھم په خپلې زده کړې ورزياته کړه چې له خپل ګيتار 

. خه د ستمګرانو په ضد او د خپلو خلکو د رنځ او بيوزلي پای ته رسولو په موخه د وسلې په شان کار واخلياو ترانو څ

له ھغې وروسته چې سترګې مې نړۍ ته خالصې کړي، په خپل ھيواد چيلي کې د ټولنيزې  بی « : په يو ځای کې ليکي

زه پياوړی باور لرم، . د سندرغاړۍ اړتيا احساسومھمدا المل دی چې خلکو ته . عدالتۍ، بيوزلۍ او بدمرغۍ  شاھد يم

  ».چې انسان د خپل ژوند په بھير کې بايد د عدالت لپاره مبارزه وکړي، څو آزاد شي

ويکتور په خپلو ھڅونکو ترانو سره کوښښ کاوه چې د چيلي کارګر، زيارکښ او محروم خلک د خپل دوزخي وضعيت 

د دې  ھڅونې لپاره يې سرتيرو ته داسې . د ھغوی خوندي ھيلې خړوبی کړي: په ضد و ھڅوي او د پابلو نرودا په وينا

  :نصحيت کاوه
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  ...ای سرتيری پر ما ډزې مه کوه

  ...زه پوھيږم چې السونه دې رپيږي

  !ما مه وژنه

  .زه ستا ورور يم

ډلې سره » نکويال پايو«په ھمدې کال کې د .  کال کې خپرې کړی١٩۶۶ويکتور خپلې لومړنی ثبت شوی ترانې په 

يو کال وروسته، چه ګوارا په بوليويا .  کال پورې يې د دې ډلې د ھنري مدير په توګه فعاليت وکړ١٩۶٩يوځای شو او د 

ويکتور د چه ګوارا په وير کې يوه ترانه وويله چې د ثبت کمپنۍ د مخالفت له امله، په ترانې کې د دې . کې ووژل شو

خو سره د دې، دې ترانې د چيلي کيڼ فعالين او خلک ډير تر اغيزې . تيا نه وهمبارز نوم ته د مستقيمې اشارې شون

په دې کال . سياسي ځواکونو د فعاليت يو ډير مھم تاريخي وخت و کال، د چيلي دولت په ضد د ١٩۶٩. الندې راوستل

کې، د چيلي د کورنيو چارو وزير، پرس سوخبيس د پوليس ځواکونو ته دستور ورکړ چې پر ھغو کارګري او زيارکښه 

ډون اوه د يو نھه مياشتني ماشوم په ګ. کې ځانته کورونه جوړ کړي وو» پورتو مونت«کورنيو بريد او نابودکړي چې په 

پورتو مونت په اړه «ويکتور د . چيلې قھرجنه وه. کسان د پوليس ځواکونو په دې جنايتکارانه بريد کې ووژل شول

  :په نامه ترانه وويله، چې په ھغه کې پرس سوخبيس د يو جنايتکار په توګه معرفي کيده» پوښتنې

  د سويل ټول بارانونه به

  ستا د السونو د پريمنځلو لپاره بس نشي 

ويکتور نور نو د . په چټکۍ سره په ټولنه کې الره پيدا کړه او پر شونډو زمزمه شوه» د پورتو مونت په اړه پوښتنې«

محرومو خلکو ګران ترانه ويونکی او د چيلی کارګرې طبقې په زړه کې يو انقالبي مبارز و او ھمدا کافي و چې د چيلي 

ترانې شھرت المل شو چې ښيي السي » د پورتو مونت په اړه پوښتنې «د. ښيي او پانګواله ګوندونه له ھغې کرکه ولري

د شپې پالونکو د دې . ډلې، دا د واکمن نظام ساتونکي، يوه شپه پر ويکتور  په واټ کې بريد وکړي او ھغه ووھي

  :کرغيړن بريد په برابر کې، دا د ويکتور لوړ فرياد و چې په چيلي کې يې انګازې جوړې کړی

  دا دهزما پوښتنه 

  ھيڅکله مو فکر کړی چې دا ټاټوبی زموږ شتمني ده

  د ھغه چا شتمني ده چې لويه برخه يې په واک کې لري

  ديوالونه ړنګ کړئ.... 

  ھغه ويجاړ کړئ

  .دا ټاټوبی زموږ شتمني ده

يلي په ھمدې کلونو کې د سوسياليزم سره د ويکتور آشنايي، د ھغی پر فکر او ژوند ژوره اغيزه پريښوده او د چ

باندې د التينې امريکا د بدلولو په وړاندې د » د خلوت انګړ«د امريکا د متحدو ايالتونو . کمونيست ګوند سره يوځای شو

د بھير د ھنرمندانو مقابلې، د ويکتور ترانو ته د آزادۍ او عدالت په الره کې، امپرياليستي ضد ھويت » انقالبی غږ«

 چې انقالبي سندرغاړۍ معنې يوازې  د سياسی سرودونو د ويلو سره مترادف په دې باور نه يم«: ھغه ويل. وروبخښو

 کال کې، کمونيست ګوند، د ١٩۶٩په » .انقالبي ګري يعنې د امپرياليزم له داړلو څخه د خلکو د ارږښتونو ژغورل. وي

 نامه د يوې ټلوالی  په (United Popular)» ولس اتحاد«سوسياليستونو او د چيلي نورو کيڼ اړخو ډلو په شمول  د 

دا ټلواله يو کال وروسته د چيلي د ولسمشرۍ لپاره د خپل نوماند په توګه د سالوادور آلنده معرفي کولو . بنسټ کيښود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ويکتور چې تر دې وخت پورې د خپلو کړنو ډيره برخه د تئاتر د نندارې په برخه . سره ټاکنيزو سياليو کې ورګډه شوه

خو مخاطبينو په موندنې کې د نندارې د محدوديتونو په پوھيدو او له ھغه ځايه چې په دې ښه کې متمرکز کړی وه، د  پرا

 کال کې د تئاتر ننداره ١٩٧٠پوھيده چې د موسيقۍ سره به وتوانيږي د ولسي پرګنو سره پراخې اړيکې ټينګې کړي، په 

يلي د بيوزلو خلکو د مخ په ودې انقالبي خوشی کړه او ځان او خپلې لمبه وھونکی او ھڅونکې ترانې او ګيتار يې د چ

  .غورځنګ لپاره وقف کړ

  زما شعر د ھيڅ چا په مدحه کې نه دی

  او د دې لپاره يې نه وايم چې پردی وژاړي

  زه د خپل ټاټوبي يوې وړې او لرې برخې ته شعر وايم

  که څه ھم يوه کوچنې تراړه ده

  خو ژوروالی يې پای نلري

  مه او پای دهزما شعر د ټولو شيانو پيال

  له ميړانی ډک شعر

  ھغه شعر چې تل ژوندی او تاند او ھڅاند دی

  

  


