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 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
 ) برخهڅلورمه او وروستی(
 

  ويکتور خارا، د انقالب سندرغاړی
  
ستل  کال په دسمبر مياشت کې، له کلونو وروسته، د ويکت٢٠٠۴د  ور خارا د وژنې دوسيه د يو چيليايی قاضي لخوا پراني

انچي، . له ھغې تر اوسه، د ځينې عيني شاھدانو د شھادت سره سم، د ويکتور قاتل پيژندل شوی دی. شوه ر بي ن ديمت ادوي
ه وي ي تران ل د کودتا جالد او د چيلي د پوځ يو افسر، د ويرونکي شھرت سره، د چيلي خلکو د محبوب او انقالب ونکي قات

ا ١٩٧٠د اعالم شويو شواھدو له مخې، ھغه په . و  کال کې پانامه ته سفر کړی و او په پوځي ښوونځي کې چې د امريک
ه رسولی وی ای ت وځي زده کړې پ ود، پ ې نظارت درل و ي ر پراخو پوځون ا پ ې امريک ه دې . لخوا اداره کيده او د التين پ

ودمرکز کې د چيلي پوځ ټولو زده کړياالنو، د  ډون درل ابودۍ کې ګ ه ن انچي . چيلي په کودتا او د خلکو پ ر بي ن ديمت ادوي
خو . ھم نوميدو، مخکې له دې ھم د سالوادور آلنده په ضد په يوې نابريالی کودتا کې ګډون کړی و» ال لوکو ديمتر«چې 

ر زر خو ول، ډي ړای ش دانی ک ول او زن ول ش ته وني ا وروس امې کودت ه دې ناک ه او ملګري چې ل ه ھغ ول چې پ شې ش
ارا«د . راتلونکي کودتا او د خلکو په وژنه کې خپل رول تر سره کړي ور خ اتي شويو » ويکت دي پ الي څخه د ژون لوبغ

دانيانو  زندانيانو په وينا ھغه ھومره د انقالب او مبارزې په اړه د کرکې او قھر څخه ډک و چې ډير ژر د زيات شمير زن
ود چې د . معروف شو» ساديزمي«تر منځ په  رنس«دې مسما لقب سربيره، په خپله ھغه خوښ درل ا » پ م » شازاده«ي ھ
و «: بوريس نويا، چيليايی وکيل، د کودتا د دې جالد قھر او کرکه داسې انځوروي. ونومول شي ه بيالبيل الي پ ه د لوبغ ھغ

دانيان ډارول ې زن اھو سره ي ه وحشت او ھي و وحشي او ھغ. ځايونو کې په ناڅاپي توګه راڅرګنديدو او پ ه کټ مټ د ي
ې . ناھيلي لوبغاړي رول لوبو، چې زندانيان ښايي د ھغې په شتون کې په بشپړه توګه چوپ او سرټيټي وي ه الس کې ي پ

ې ھغوی  د څرمنې دره درلوده او د ھغو زندانيانو، چې د ساعتونو لپاره په ګونډو ناست وو تر منځ د قدم وھلو پر مھال ي
ېد ھغ» .پر سر او مخ وھل ې وھل دو او چيغې ي ه ودري ار مخې ت دانيانو د کت ږي چې د زن ل کي م وي : ې په اړه دا ډول ھ

ا « يدلی، ي ه رس ای ت ا وخت پ و، اوس ستاسو د وين زما غږ اورئ چټلو مارکسيستانو؟ ما ته په ډار سره وګوری، حرمون
  ».رئ د پرنس غږ دیزما غږ اورئ؟ دا غږ چې او. بايد موږ سره کار وکړی او يا بايد تاسو اعدام کړو

ه رسمي  ه پ ود، ھيڅکل ه الس درل ه نيغ د کودتا پرنس، چې د ډيرو شواھدو له مخې د زندانيانو په شکنجې او وژنې کې پ
.  کال په ډسمبر کې د چيلي له پوځ تقاعد ورکړای شو١٩٧۶توګه په يوې محکمې کې محکوم نشو او په ناڅرګنده دليل د 

ارل وروسته له ھغې يې د حسابدارۍ پ ار وګم ه ک ه رشته کې زده کړی وکړی او د پوځ د تقاعد او څارنې په برخې کې پ
سټ د . شو ر بن انون پ ال د ق ر مھ اتورۍ پ ازاتو څخه چې د پينوشې د ديکت و امتي ه د ھغ ا وړ ده چې ھغ م د حيرانتي دا ھ

ت کې د ھغو کسانو د حمايت لپاره دا قانون په واقعي. بشري حقوقو د حمايت قربانيانو لپاره تصويب شوی و، ګټه اخيستله
ه  ا ن رې کړای شوي وو، بي تصويب شوی و چې د پوځي ديکتاتورۍ پر مھال د سياسي کړنو له امله له خپل کار څخه لي

 کال له جوالې ځخه ٢٠٠٠د کودتا جالد د دې قانون له امله، د . استخداميدل او يا ھم د تقاعد حقوق يې الس ته نه راوړل
  .ي ديکتاتورۍ د قربانيانو له مزاياو څخه ګټه اخيستلهد کودتا او پوځ

ه د  ه دې چې څو کلون رنس«سره ل ي کې سياسي » پ ه چيل ږي او د ھغې ھويت ښکاره شوی دی او پ دنې تيري ه پيژن ل
ور  و دوزخي ورځو د ن ارا او د ھغ ور خ اره کړي دي، څو د ويکت ميره خپ ن ش ه او د تلف ه عکس او پت الينو آن د ھغ فع

اره ال زندانيان و د وژنې له امله د نوموړي د محاکمې زمينه برابره شي، خو د چيلي نوي دولت دې جنايت ته د رسيدنې لپ
  .ليوالتيا نه ده ښودلې

ا او د » پرنس«د . عجيبه دنيا ده انو سپکه دني و پلوي ه د ښکاره او پټ ونکي«او د ھغ ه وي ارګرو او » انقالب د تران او د ک
ا کې.  ترانې ويلی او ليکلې، پرتمينه دنيامحرومو خلکو چې ھغه ورته وه دني ه ي اوی پ ه . دوه بيالبيلې دني دی پ ښوالی د ب
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ل کې ه مقاب ل کې، انقالب د ضد انقالب پ ا کې، ! مقابل کې، کار او زيار د شتمنۍ او زبيښاک په مقاب ه دني ه دې عجيب پ
ولې  و اوږو ني ر خپل ې پ ا ي سانو سره دی چې دا دني ار وروستی بری د ھغو ک و ګيت ې ي وازې ي ور سره چې ي ده؛ د ويکت

ه  ډې بيوزل انتياګو ښار د څن ور، د س ې ډک زړه؛ د ويکت ه مين ه ل و خلکو ت ارګرانو او محرم درلود او يو ټپي ګوګل او ک
ارګرو او  پاره چې د ک ه س و ت ور للولل ل زړه د م ې خپ ه ي ه ماشومتوب څخ دا زوي سره، چې ل ل او د آمان ارګر مانوئ ک

ه بيوزلو خلکو  اع پ ې د ھمدې خلکو د دف ه ي ده او ھغ ې لکه چاړه لګي ر کوچني زړه ي و ډک و او پ و او رنځون ه غمون ل
ر . موخه راتلونکو جګړو ته چمتو کاوه په دې عجيبه دنيا کې، ويکتور دی، چې ژوندی پاتی کيږي او فرياد يې د تاريخ ت

رنس«پای پوری په بشري وجدان کې انګازې جوړوي او  ه ت» پ ه دی چې ل ه ورپ ل څه ن اتی کرکې او نفرت څخه ب لپ
  .برخه کيږي

  
*                *                  *                

  
ې ې وغږوه« :دښمن خپله پښه د ميړني پر سر ايښودی وه او پر مات شوي ګيتار يې زور کاوه او چيغې يې وھل ! اوس ي

ر ځمکې اوږده او» !اوس يې ووايه ه ورسول لخپ ويکتور مات السونه پ ار ت ه څنګل کې . مات شوي ګيت ې پ ار ي ګيت
ول شوی وي. په ويلو يې پيل وکړ... ونيو ه غږ کې راټ ې پ ي آواز ي ولې چيل ه . ګواکی چې د ټ م ټول ايد ھ الی، او ش لوبغ

ړه... نړۍ، د يوې شيبې لپاره له حرکته ودريده ان ...او بيا لوبغالی او شايد ھم ټولې نړۍ د ويکتور سره ترانه پيل ک  غليم
وده. په ويره شول ه درل ه ن ه مات شويو . داسې يې تم م پ ه ھ ه ھغ ه وواي ور کوالی شي تران دل چې څنګه ويکت ه پوھي ن

و، ھدف: بيا يې په قھر او غضب سره چيغې کړی...  السونو او شکنجې شوي ځان سره ارا ال !... سرتيرو چمت خو خ
ارا«لمر د !...  سرتيرو چمتو، ھدف... سم ترانه ويلهترانه ويله او لوبغالي، شايد ټوله نړۍ له ھغې سره  ور خ ه » ويکت پ

وي رې اچ دې څي ه من و ھيل دې، خ ر لژن ور پ ې د ويکت ې وړانګ ږي او خپل ه کي ې راپورت الي ک رتيرو .... لوبغ ! ډزې س
دلې ې... څلورديرش مرمۍ، څلور ديرش مرمۍ د ميړني پر تن ووري ه ي وده وين د، سره او ت ر ځمکې ولوي ور پ ر ويکت  پ

  ....خو د خارا د  ترانې غږ ال غوږونو ته رارسيږي... ځمکې تويه شوه
  

   ھغه کوتره ده چي د ځالې په لټه کې دهشعر
  خوشې کيږي، وزرې وھي څو والوزي

  !والوزي
  زما غږ،، آزاده او خپلواکه غږ دی

  او ھغه چا ته ډالۍ کيږي چې پاڅيدلی 
  وډ لريھغه چا ته چې د ابديت لوړوالی ته د الوتني ھ

  زما آواز ھغه ځنځير دی
  چې نه پيل لري او نه ھم پای

  زما په آواز کې به ټول خلک پيدا کړی
  پريږده چې له يو بل سره 
   د ولس سرودنه ووايو

  ځکه چې آواز ھغه  کوتره ده
  چې سيند ته د رسيدلو لپاره الوزي

  خوشې کيږي، وزرې وھي څو والوزي
  !والوزي
  !والوزي
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  :ا ھم د انقالبي سندرغاړي ويکتور خارا د څو ترانو متند
  
 

  مانيفست
  )لومړی ژباړه(

  
  د ويلو لپاره دی چې وايم نه 

  او يا دا چې ښه غږ لرم
  د دې لپاره يې وايم

  چې ګيتار
  احساس لري او سم فكر كوي

  په ځمكه كې زړه لري
  او د كوترې په شان څانګونه

   سپيڅلی دیلكه اوبه 
  ښيسپيڅلتيا بخدي ته او وير او ښا
  زما ترانه،

  څنګه چې ويولتا ويل،
  دلته راورسيده
   د کارګر ګيتار

  . پسرلني عطرونو  سرهله
  

  زما ګيتار
  ګيتار نه دىداسې وړو شيانو د شتمنو او د 

  زما ترانه
  د ودانۍ د اډانې ھغه پوړى ده

  چې يې جوړو 
  څو ستورو ته ورسيږو

  
  ترانه

  كله چې په رګونو كې
   يېا په تن كې چې د مرګ پر مھالد ھغه چ

  زمزمه كوي
  جريان ومومي
  :خپل مفھوم لري
  واقعي حقيقتونه

  نه غولونكي لمانځنې
   ھڅونېييا پرد
  ترانه

  د ځمکې په ژوروالي کې
  چيرې چې ټول شيان به ھلته ورسيږي

   ھغې سرچينه اخليلهاو ھر څه 
                             قناري ده

  
  ره ويھغه ترانه چې زړو
  تل به نوى ترانه وي
  تل به نوی ترانه وي
  .تل به نوی ترانه وي
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  مانيفست
  )دويمه ژباړه(
  

  نه د ويلو لپاره دی چې وايم
  او نه د خپل غږ د عرضه کولو لپاره

  نه،
  زه ھغه شعر د آواز سره وايم چې
  زما له احساسه ډک ګيتار غږوي

  ځکه چې دا ګيتار ځمکنی زړه لري
  د الوتنې په حال کې دیاو مارغه ډوله 

  او لکه مقدسې اوبه
  ميړني او شھيدان په مھر او مھربانۍ کې پريمنځي

  نو زما ترانه
  څرنګه چې ويولتا ويل

  اوس يې ھدف موندلی دی
  ھو،

  زما ګيتار کارګر دی
  چې له سپرلي ځليږي

  او د عطرونو وږمه شيندي
  زما ګيتار

  د جنايتکارو دولتمنو په کار نه راځي
  او زور حريصان ديچې د زر 
  زما ګيتار

  د زيارکښانو او ولسونو په کاريږي
  چې په سرود سره يې
  راتلونکی وغړيږي

  ځکه چې ترانه ھغه وخت معنی پيدا کوي
  چې زړه يې په ځواکمنه توګه تپاند وي

  او داسې انسان ھغه ترانه ووايي
  چې زمزمه پر شونډو شھادت ومني

  زما شعر د ھيڅ چا په مدحه کې نه دی
  زه شعر نه وايم چې پردي وژاړي

  زه د خپل ټاټوبي کوچنې او ليرې برخې ته شعر وايم
  که څه ھم يوه کوچنی تراړه ده
  خو ژوروالی يې پای نلري

  زما شعر
  د ھر شي پيالمه او پايله ده

  د ميړاني ډک شعر
  .تل ژوندی، تاند او ھڅاند شعر

  
  
  
  

  اى کارګره وي درناوى ېتا ته د
 

 ته وګورهپاڅيږه، غرونو 
  تهېد باد، لمر او اوبو سرچين
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  چې د سيندونو الره بدلوئهت
 پرواز ته وړی شيندلو سره، خپله اروا ته چې د بذر په

  وګوره دېپاڅيږه، السونو ته
 ي شپياوړي، چې هالسونه دې د خپل ورور په الس کې کيږد

 مونږ د يو بل سره په خپلو وينو کې متحد تللی شوو
 نن، ھماغه ورځ ده

  چې مونږ د اربابانو د بند له ژغورنې ځخه
  ھغوی چې موږ په بدمرغۍ او بيوزلۍ کې غواړي

  خپله راتلونکي جوړه کړو
 خو د عدالت او برابرۍ ورځ به راورسيږی

 چيغه کړه، لکه باد
  يد وحشی ګلونو څخه تيريږد غرونو پر سر لکه ھغه باد چې 

  د اور په شان، زما د ټوپک شپيلۍ پاکه کړه
 خره، ھغوې دي چې په ګونډو به شيباال

 د جګړې زړورتيا او ميړانه موږ ته ډالۍ کړه
  چيغه کړه، لکه باد
  يد وحشی ګلونو څخه تيريږد غرونو پر سر لکه ھغه باد چې 

 د اور په شان، زما د ټوپکې شپيلۍ پاکه کړه
 وګوره دې پاڅيږه، السونو ته

 ي شړيپياو چې ه،السونه دې د خپل ورور په الس کې کيږد
 موږ د يو بل سره په خپلو وينو کې متحد تللی شوو

  ننھمدا 
  .او تر مرګ پورى

 
  

  ، آماندا ته مې په ياده يې
  )لومړی ژباړه(
  
 

  آماندا،ته مې په ياده يې
 ې باران لمده کړى وېپه  ھغه واټ کې چ

 او په بيړه کارخانې ته 
  مانوئل ھلته دىيرې چېچ

 .روانه يې
 

 تل خندانه يې
 ين دې ويښته خيشت کړبارا

 
 ي اھميت نلر درتهاو ھيڅ شئى
  مينه يې تهيوازې دا چې

 !ته مينه يې، ته مينه يې، ته مينه يې، ته مينه يې
 
 

 يپه څو نورو  دقيقيو کې به د ژوند بشپړ ش
 يپه څو نورو دقيقو کې به زنګونه  په آواز ش

 ويکار دې تا ته انتظار ک
  ستا د ھر قدم سره خو 

 ،                    لمر شيندل کيږي        
   کېد څو دقيقو او 

 .ې خالصيږي ستا د بدن غنچ
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  آماندا،ته مې په ياده يې

 ې باران لمده کړى وېپه  ھغه واټ کې چ
 او په بيړه کارخانې ته 

  مانوئل ھلته دىيرې چېچ
 .روانه يې

 
 تل خندانه يې

 يباران دې ويښته خيشت کړ
 ي نلر اھميت درتهاو ھيڅ شئى

 مينه يېته يوازې دا چې 
 !ته مينه يې، ته مينه يې، ته مينه يې، ته مينه يې

  
 ھغه غر ته الړ،

 ،ي کړيچا سره بد نه  دله ھغه چې ھيڅکله 
 غر ته الړ،ھغه 

 .او په څو دقيقو کې ټول شيان بدل شول
 

 ،ي پورته شوآوازونهاوس د زنګونو 
 !کارخانې ته د ستيندو وخت رارسيدلى

  ھيڅکله راستانه نشول،مير کسانډير ش
   يې يوچې 

 .مانوئل دى
 

  آماندا،،ته مې په ياده يې
 ې باران لمده کړى وېپه  ھغه واټ کې چ

 او په بيړه کارخانې ته 
  مانوئل ھلته دىيرې چېچ

 .روانه يې
  
  
  

  ته مې په ياده يې، آماندا
  )دويمه ژباړه(
  
  

  ته مې په ياده يې، آماندا
  واټ لوند،

  په منډه منډه د کارخانې لورې ته
  .چيرې چې مانوئل کار کاوه

  
  پر شونډو دې موسکا خپره

  باران دې پر ويښتو،
  ھيڅ څه درته مھم نه وو،

  تللې چې له ھغه سره وګورې
  .له ھغه سره، له ھغه سره، له ھغه سره، له ھغه سره

  
  يوازې پنځه دقيقې دي

  .ژوند په پنځو دقيقو کې تلپاتی دی
  نې زنګ وھل کيږيد کارخا
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  او کار ته ستنيدل بيا پيليږي
  او ته، ګام په ګام 

  پر ټولو رڼا شيندې،
  .ھغه پنځه دقيقې تا غړوي

  
  

  ته مې په ياده يې، آماندا
  واټ لوند،

  په منډه منډه د کارخانې لورې ته
  .چيرې چې مانوئل کار کاوه

  
  پر شونډو دې موسکا خپره

  باران دې پر ويښتو،
  م نه وو،ھيڅ څه درته مھ

  تللې چې له ھغه سره وګورې
  .له ھغه سره، له ھغه سره، له ھغه سره، له ھغه سره

  
  له ھغه سره چې پر خاورې ليدلی،
  چې ھيڅکله يې زورول نه کول

  چې پر خاورې ليدلی 
  او په پنځو دقيقو کې

  .نابود شوی دی
  

  د کارخانې زنګ وھل کيږي
  او کار ته ستنيدل بيا پيليږي،

   راستيږي،ډير کسان نه
  .او مانوئل ھم

  
  ته مې په ياده يې، آماندا

  واټ لوند،
  په منډه منډه د کارخانې لورې ته

  .چيرې چې مانوئل کار کاوه
  
  
   

  !ترانې، څه نيمګړی يې
  
  

  مونږ پنځه زره تنه يو،
  .چې د ښار په دې کوچني څنډی کې سره راغونډ شوی يو

  !مونږ پنځه زره تنه يو
  يواد په دې څنډې او ھغه څنډې کې شته؟له زموږ څخه څومره د ھ

  
  د انسانانو دومره زياته شميره

  .د ولږې، يخنۍ، ويرې او درد سره
  شپږ تنه مو له السه ورکړي،

  .د آسمان له ستورو سره يوځای شوي
  يو يې مړ شو، بل يې داسې ووھو

  چې ھيڅکله مې تصور نکوه چې وکړای شي يو څوک دا ډول ووھو
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  وښتل خپلې ويرې ته د پای ټکی کيږديڅلورو نورو يوازې غ
  يو يې د مرګ درې ته ولويد

  بل يې خپل سر پر ديوال ووھو
  .خو ټولو په نيغه د مرګ سترګو ته کتلې

  
  مونږ لس زره السونه يو

  ھغه السونه چې نور کار نشي کوالی
  له موږ څخه څومره د ھيواد په دې څنډې او ھغه څنډې کې شته؟

  
  ملګري ولسمشر نه تويه شویکومه وينه چې زموږ له 

  د بم او ټوپک څخه ډير ځواک لري
  د ھغې د وينې سره زمونږ د ټولو د سوک ځواک

  .به يوه ورځ بيا راپورته شي
  

  !ترانې، څه نيمګړی يې
  کله چې له ھر بل وخت اړ يم، چې ترانه ووايم، نشم ويلی

  نشم ويلی، ځکه چې ال ژوندی يم
  .يمنشم، ځکه چې د ځنکدن په حال کې 

  
  

  د چيلي ستډيوم
  

و. دا د ويکتور خارا وروستی شعر دی الي کې وواي ه لوبغ ي پ وه ورځ مخکې د چيل دا شعر . ھغه دا شعر له وژل کيدو ي
وټ کې . بشپړ نه دی او آھنګ ھم نلري ل ب ه خپ د يادونې وړ ده چې دا شعر د ويکتور خارا وليکو او يو تن ملګري يې پ
  .ه وسپاروپټ او بيا يې د ھغه ميرمنې ت

  
  مونږ دلته پنځه زره تنه يو،

  دلته، د ښار په دې څنډه کې 
  .مونږ، پنځه زره تنه يو
  څومره کسان لکه موږ

  په ښارونو او ټول ھيواد کې شته؟
  

  مونږ لس زره السونه يو،
  چې کري

  چې د کارخانو ماشينونه په حرکت راولي،
  دومره لوی شمير انسانان

  ولږې، رپيدلي
  .درد سره، له اخالقي فشار سره، له ويرې سرهله غم سره، له 

  
  له مونږ څخه شپږ تنه د تل لپاره

  ستورو سره يوځای شول
  يو يې مړ شو،

  يو يې داسې وھل او ډبول وخوړل
  چې ما ھيڅکله تصور نه کاوه

  .چې وکړای شو يو انسان داسې ووھو
  څلورو نورو

  غوښتل تشې فضا ته په دانګلو سره،
   خپل سر په وھلو سره،او په ديوال باندې د

  .له خپلې ويرې خالص شي
  خو ټول، ټول ھغه چې سترګې يې
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  د مرګ په ليدنې سره
  تورتمې شوی

  په دې لټه کې دي
  .چې له خپلې ويرې خالص شي

  
  د فاشيزم څيره څومره وحشت ايجادوي

  ھغوې خپلې نقشې 
  په ډيرې ځيرتيا سره پلي کوي

  .بی له دې چې څه ته اھميت ورکړي
  

  ھغوی تهوينه 
            مډال دی

  او وژل
  .          اتلوالي

  
  خدايه،

  دا ھغه دنيا ده
  چې تا پيدا کړې؟

  آيا د ھمدې لپاره دې
  اوه ورځې کار وکړ او زيار دې وويست؟

  
  د دې څلور ديوالونو تر منځ

  .يوازې يو څه دي چې خپګان نه زيږوي
  ورور، ورو مې د مرګ ھيله کوله

  خو ناڅاپه وجدان مې
                   ما راويښوي 

  او د بی ضربانه زړونو
  خو د ماشينونو له ضربان سره يوه لويه څپه ګورم

  او پوځيان چې د خپلې مھربانۍ او احساس ډکې څيرې څرګندوي
  پريږدئ چې مکزيک او کوبا او ټوله نړۍ

  .پر دې ننګين تيري وژاړي
  مونږ لس زره توليدونکي السونه يو

  ونکړيچې نور به توليد 
  مونږ، په خپل ھيواد کې
                   څو تنه يو؟

  
  د ملګري ولسمشر وينه
  له بم او مردکي درنه
  پر ځمکه توييږي

  !بيا به زمونږ موټي  شوی السونه سوکونه ووھي
  

  آه، ترانې
  !څومره بديږي

  کله چې بايد تاسو ته  له وحشت وغږيږم
  ھغه وحشت چې په کې ژوند کوم

   کې مرمھغه وحشت چې په
  ھغه وحشت چې په دې نه ختميدونکو شيبو کې

  ځان په کې وينم
  ھغه وحشت چې په کې چوپتيا او فرياد د دې ترانې پای ده
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  ھغه څه چې مې ھيڅکله نه و ليدلي،
  ھغه څه چې مې حس کړي او حسوم

  ....د خالصون شيبې به له ځان سره راوړی
       

  
  مينه

  
  

   سره مينه لرمد خپل كور، ميرمنې او ماشومانو
  سره مرسته كويراد ھغې ځمكې سره مينه لرم چې د ژوند لپاره 

  د زده كړې او كار سره مينه لرم
  د ټولو ھغه كسانو سره چې خلكو ته په صداقت كار كوي، مينه لرم

  .، مينه لرمبرابرويد عدالت سره چې د انسان ستروالي ته د تساوي ابزار 
  ره د سولې او دوستۍ سره مينه لرم له ژوند څخه د خوند اخيستلو لپا

  د آزادۍ، خو د ھغه آزادۍ سره چې  د بل د آزادۍ په قرباني كولو سره السته نه وي راغلي، مينه لرم
  د ټولو لپاره د آزادۍ سره مينه لرم

  د ژوند لپاره، د ماشومانو د ژوند لپاره مې،
   په ھغه كور كې چې زما دى،

   زما په ښار كې، 
  كې، زما په مېنه 

  ...د ګاونډيانو تر منځ د آزادۍ سره مينه لرم
  د آزادۍ سره په ھغه چاپيريال كې چې د خپل برخليك جوړولو لپاره ورته اړتيا لرو، مينه لرم

  له بندګۍ پرته، نه زموږ او نه ھم د نورو لپاره،
  .د آزادۍ سره مينه لرم

  
 

  د چه لپاره مرثيه
  
  

  راغلې يم چې دا مرثيه ووايم
  ي غوښتنې ته دوه چنده معنى وركړماو آزاد

   ووژویھغوې جنګيال
  قوماندان چه ګوارا 

  ځنګلونه او دښتې او غرونه
  مورنې ټاټوبى يا محتومه مړينه

*  
   حقوقيدا  بشر

  په ټوله التينه امريكا كې
  تر پښو الندې كيږي

  ھره يكشنبې، دوشنبې او سه شنبې
  پوځ غواړي ښارونه تصرف كړي

  اتالن او پوځيانو او جنراالناو ديكتاتوران او ق
  ږ وتپينپر مو

*  
  ھغوې پر بزګرانو او معدنچيانو او كارګرانو

  ډزې كوي
  څومره تريخ برخليك دى
  ولږه، بدمرغي او درد
  بوليوار الره وښودله
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  او چه ګوارا په ھماغه الره والړ
  چې زموږ ښارونه د ظالمانو له واكمنتيا آزاد كړي

*  
  ارنستو چه ګوارا

*  
   كوبا ووياړله،راچه ګوا

  چې يو آزاده ټاټوبى شي
   ژاړي يې ھم پر فداكارانه ژوند،بوليويا

  بزګران ھغه د انځير د ونې سپيلڅې ارنستو نوموي
*  

                                                 
  ځنګلونه او دښتې او غرونه

  مورنې ټاټوبى يا محتومه مړينه
  
  
  
  

  د کار په الره کې
ارا . را دا شعر ھغه وخت ووايو چې د روبرتو آھومادا په نامه يو کارګر ملګری يې په الريون کې ووژل شوويکتور خا ور خ ويکت

  .په ښه ډول د روبرتو له ژوند سره آشنا و او ھڅه يې وکړه چې دا عاشقانه شعر د ھغه له پامه ووايي
  

  ته مې په فکر کې يې
  د ښار د واټونو څخه د تيريدلو په وخت کې

  .ه مې په فکر کې يېت
  کله چې څيرو ته ګورم

  له ھغو پنجرو څخه چې رڼا يې خړې  نيولې
  نه پوھيږم چې څوک دي او څه کوي

  .ته مې په فکر کې يې
  زما مينې، ته مې په فکر کې يې

  زما د ژوند يارې
  اوس او په راتلونکې کې،

  د ژوندانه په ترخو او خوږو شيبو کې
  کار د يوې کيسې له پيل څخه

  .ې د ھغې د پای په پوھيدوب
  کله چې د کار د ورځو پای رانژدې کيږي،

  او سھار رارسيږي
  پر ھغو بامونو مو چې جوړ کړي

  سيوري اوبه کيږي
  بيا له کاره راستنيږو

  خپل منځ کې بحث کوو
  ھر څوک د اوس او راتلونکي نه خپل دليل وايي

  ته مې په فکر کې يې
  زما مينې، ته مې په فکر کې يې

  د ژوند يارېزما 
  اوس او په راتلونکې کې

  د ژوندانه په ترخو او خوږو شيبو کې
  کار د يوې کيسې له پيل څخه
  .بې د ھغې د پای په پوھيدو

  کله چې کور ته راځم،
  ته ھلته يې
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  .او موږ د يو بل سره خپل خيالونه اوبدو
  کار د يوې کيسې له پيل څخه 
  .بې د ھغې د پای په پوھيدو

  
  
  

  یزمونږ ټاټوب
  

  
 :پوښتنه مې دا ده

  ھيڅکله مو فکر کړی چې دا ټاټوبی زمونږ دی
  د ھغه چا دی چې لويه برخه يې په اختيار کې لري

  :پوښتنه مې دا ده
  ھيڅکله مو فکر کړی ھغه السونه چې په دې ټاټوبي کې کار کوي زمونږ دي

  او حاصل يې ھم زمونږ دی
  ديوالونه ويجار او ړنګ ړنګ کړه

  دیدا ټاټوبی زمونږ
  پدرو او ماريا ته، خوان او خوزه ته

  که آواز مې ځوروي څوک
  که داسې څوک وي چې زما د آواز د اوريدلو توان نلري

  ډاډه ووسئ چې ھغه يو يانکي دی
  يا يو مالک او د ھيواد لوي فيوډال دی

  ديوالونه ړنګ کړه
  .ديوالونه ړنګ کړه

  
  

  متحد ولسونه

  متحد ولسونه به ھيڅکله ماته ونخوري
  متحد ولسونه به ھيڅکله ماته ونخوري

  پاڅيږه او ترانه ووايه، مونږ به بريالي شوو
  د يووالي بيرغونه په رپيدو دي

  او ته په الريونونو کې له ما سره يوځای کيږی
  نو خپله ترانه او له غوټيو جوړ  بيرغونه به وګوری

  د سباوون سره رڼا
  د ژوند د راتګ خبر ورکوي

  ړهپاڅيږه او مبارزه وک
  ځکه چې ولسونه به بريالي شي
 ژوند به په راتلونکې کې ښه وي
  د نيکمرغۍ  د السته راوړلو لپاره

  د زرګونو جنګياليو فريادونه به اوچت شي
  ووايه، ترانه  د آزادۍ 

  د ارادې سره به ھيواد بريالی شي
  مخ په وړاندې، مخ په وړاندې: او راپاڅيدلي خلک په اوچت آواز فرياد کوي

 ...ولسونه به ھيڅکله ماته ونخوريمتحد 
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  د ولس توپانونه
  

  ھغوې چې له آزادۍ غږيږي
  او تور السونه لري

  بيا په لټه کې دي چې ھيواد مې
  .د کارګرانو په وينې سور کړي

  ھغوی چې غواړي
  مور له خپلو اوالدونو جال کړي

ا ې بي ې دي چ ه ک ه لټ   پ
  ھغه صليب جوړ کړي چې

ږدوي ر اوږو لي سيح پ   م
  ټه کې دي چې ھغه بدنامي پټه کړيپه ل

  چې له پيړيو يې له ځان سره راوړی ده
  خو د قاتالنو رنګ 

  به له څيرو يې پاک نشي
  او دوې زرګونه زره کسان وو

  چې وينه يې ورکړه
  او د سخاوتمندۍ په رود کې

  ډوډۍ په تساوی وويشله
  اوس په ھڅه کې يم چې ژوند وکړم

  د خپل بچي او ورور تر څنګ
   پسرلی کې چې ټول په ھڅه کې يوپه ھغه

  د وخت په تيريدو سره يې جوړ کړو
  ګواښونه ما نه ويروي
  !ای د بدمرغۍ اربابانو

  د ھيلې ستوری
  .به تل زمونږ وي

  د ولس توپانونه ما ځانته رابلي او له ځان سره مې وړي
  د ولس توپانونه ما مخې ته بيايي
  آن که زړه مې څيرې څيرې کړی

  زور کړیاو پر ستونې مې 
  شاعر به داسې ووايی

  مرګ به څه وخت ما له  ځان سره ويسي
  د ولس په الره روان

  .ھمدا اوس او د تل لپاره
  
  
  

  ھيله
  

  السونه مې پر قولبې ايښي او ځمکه ورباندې ھواروم
  کلونه دې چې له ھغې سره ژوند کوم

  ولې بايد ستومانه و نه وسم؟
  پتنګان الوزي
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  ګونګوټۍ جير جير کوي
 ی می توريږيپوټک

  او لمر يې سوځوي، سوځوي، سوځوي
  خوله زما وجود توګي او زه ځمکه توګم

  بی له کومه ځنډه
  :ھغه تاييدوم
  ھيله تاييدوم

  کله چې پر بل ستوري فکر کوم
  ځان ته وايم

  ھيڅ ناوخته نه دی
  کوتره به والوزي

  سوکان مې لکه ييوه ھيله ټينګه ساتي
  ...په دې ھيله چې ھر څه به بدل شي

  
  
  

  د رڼا ډک باغونه
  

  ستا غږ غنم او جوار وو
  د بزګر الس

  پر مس
  ډوډۍ او سکاره

  د وخت او د لمر اوالد
  ستا ترانه يو فلزي ګل و

  د ولس فرياد
  د زيارکښ په موټې کې وسله

  او د شمال او سويل باد
  ته د ھغه زرګونو انسانانو سره ووژل شوی

  کله چې درد وزيږيد
   سوروالی ته خالص شوزړه دې لور ډوله د ژوند

  او ھمدا وو چې خلکو ته وکرلې
  د رڼا ډک باغونه يې

  د مبارزې او مينې نښه يې
  ويکتور، ته به د چيلی سرود يی

  
  
  
  
  


