
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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 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
٠٧.١٠.٠٩  

  
  

  مرسدس سوسا، د التينې امريکا  د رنځونو زړه ودريد
  
مرسدس (» همی ي ويلو ته انتخاب کړ زه ترانه،ويل انتخاب کړي نه دي بلکې ژوندد ترانې  خلکو تهپه خپله ما «

  )سوسا
  
غږ و ھغه د خپلو ورونو   د خلکو د رنځونو لپاره تر ټولو لوي غږ او لوي زړه درلود او په خاورينې کره کېھغې«

  )شکيرا(» .عدالت موسيقي بيرغ يې ورپود چې د رنځ او 
  
» . او زمونږ ژوند روښانه کويممکن د ھغې جسم زمونږ په منځ کې نه وي خو مرسدس ال ھم مونږ سره ده«
  )ھوګو چاويز(
  

 کلنې کې په ٧۴ کال د اکتوبر په څلورمه نيټه په ٢٠٠٩مرسدس سوسا د التينې امريکا آرژانتينۍ سندرغاړې د 
 کال د جوالی په نھمه ورځ د آند غرونو په لمنه ١٩٣۵مرسدس سوسا د .بوئنوس آيرس کې له نړۍ سترګې پټې کړی

د  ھغې كورنۍ ھومره بيوزله او نيستمنه وه چې مور به يې تل خپل . ورنۍ کې وزيږيدلهکې په يوه بيوزلې ک
  . اوالدونو په پوزه ونه لګيږيوږو د ې څو د ګاونډيانو د خوړو بوي د ھغماشومان له كوره د ځان سره بھر ته بيول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

خپل ځانګړی سبک پيدا کړ او د خپلو ترانو  کلنې کې ترانه ويل پيل کړل او په شپيتمه لسيزه  کې يې ١۵سوسا په 
  .لپاره يې اکثرا د  پابلو ميالنس، لئون ګيئګو و ماريا النا والش شعرونه انتخابول

  
سوسا چې د التينې امريکا په غږ مشھوره وه په بيالبيلو ھيوادونو کې د عدالت غوښتنې او آزادۍ او د ښه راتلونکې 

رۍ ضد، آواز او فرياد پورته کړ او د التينې امريکا د شتمن فرھنګ انځور يې په په پلويتوب او د بيوزلۍ او ديکتاتو
نوموړې چې ځان له ګوندي فعاليتونو پرته يوه مارکسيسته ګڼله د خپل تود غږ او آواز سره . خپلو ترانو کې تلپاتې کړ

غوږونو ته ورسولې او خپل ھنر د التينې امريکا د ولسونو ھيلې او آرزوګانې يې په فولکور موسيقۍ کې د نړيوالو 
او غږ يې په التينې امريکا کې د خلکو د ولسي او آزادي غوښتونکو ھيلو سره ګډ کړ او تر آخره پورې  د کودتاګرو 

  .جنراالنو  د فشار او تطميع په وړاندې تسليم نشوه
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 مخالف ٣٠٠٠٠باندې  کلونو پورې څه ١٩٨٣ څخه تر ١٩٧۶پوځي حکومت چې له » خونتا«په آرژانتين کې د 
واکمنو پوځيانو د تلويزيون او راډيو له الرې د ھغې د ترانو . کمونيستان له منځه ويوړل، سوسا يې ھم تبعيد کړه

خپرولو بند کړل او د ھغې ډير شمير پلويان يې په کنسرتونو کې ونيول او  په خپله ھم مجبوره شوه چې اروپا ته 
  .  او له ھماغه ځايه د پوځي جنراالنو په ضد د موسيقي له الرې مبارزه  وکړيالړه شي او په تبعيد کې ژوند وکړي

  
مرسدس سوسا په التينې امريکا کې  د پوځی کودتاګرانو د مستبدو واکمنانو په وړاندې د خپلو ترانو سره د خلکو د 

 لکه ويکتور خارا،  آزادي غوښتونکي غورځنګ تر څنګ ودريده او د نورو مخورو او آزادي غوښتونکو ھنرمندانو
ھغې د . په نامه د غورځنګ بنسټ کيښود» نوې ترانې«ويلتا پارا، ويکتور ھريدايا او الفردو زيتاروسا سره يې د 

 د موسيقۍ د برنامې پر مھال ويکتور خارا د قتل په وړاندې اعتراض وکړ خو په خپله ھم د دوه سوه پلويانو سره يې
  . د آرژانتيني پوځيانو لخوا ونيول شوه او زندان ته واستول شوه او څرنګه چې وويل شول تبعيد شوه

  
البوم خپور کړ چې په التينې امريکا کې يې آزادي غوښتونکي » تر برياليتوب پورې« کې د ١٩٧٢ھغې په 

  . غورځنګونه ال ګړندي  او چټک کړل
    

د مرسدس سوسا تر ټوله مشھورې ترانې »  کله چيرې سندرغاړی چوپتيا ته اړ کړي«او » ا منندويه يمه ستژوند« 
  . سره ھم په ګډه ترانې ويلي ديبائزدي، نوموړی د جون 

  
 جون بائز د پينوشې له ،دا عاشقانه ترانه.  د ويولتا پاررا شعر، د التينې امريکا تلپاتې ترانه دهه ستا منندويه يم،ژوند
په اسپانيا کې ھم دا ترانه د فرانکو د ړنګيدو . او دې ترانې ته يې سياسي ھويت ورکړه نګيدو وروسته وويلړ

په  .دهدا ترانه مرسدوس سوسا ھم په خپل خوږ او دردونکي غږ سره ويلی . وروسته د خلکو پر شونډو زمزمه کيده
ۍ په څرك وھلو سره د التينې امريكا خلك د دې ترانه كې داسې ښكاري چې د ديكتاتورۍ څخه خالصون او د آزاد

ژوند په خوږوالي پوه شوي وي او آن د خپلو سترګو د كتلو، د غوږونو د اوريدلو، د ګامونو د تللو او د شونډو د 
  .زمزمه كولوڅخه خوند اخلي

  
* 

  دې ډير شيان رابخښلي دي چې ما ته ژونده ستا منندويه يم
  يې خالصوم راکړي چې کله دې دوه سترګېما ته 

  کوالی شم په بشپړ ډول تور له سپين څخه جال کړم
  او په لوړ آسمان کې د ستورو ډکې لمنې

   چې راته ګران دی ووينماو د ګڼو خلکو تر منځ، ھغه سړی
* 
  

   دې ډير شيان رابخښلي ديچې ماتهژونده ستا منندويه يم 
   دې اوريدنه راكړى او د خپلې ټولې ارتوالي سره دېماته

   د ملخانو او کناريو سره كيندې شپهورځ او
  څټکونو، توربينونو، د سپيو د غپا او توپانونو سره
  او زما د ښايسته معشوق د ډير مھربانه غږ سره

*  
  

   دې ډير شيان رابخښلي دي چې ما تهه ستا منندويه يم ژوند
  .غږ او الفبا راکړی دې ماته

  ې وكړم او خبراو کليمې، له کومو سره چې زه کوالی شم فکر
  ، او ځليدونکي رڼا»ورور«، »ملګری«، »مور«

  .او د ھغه چا د روح الره،  چې ماته ګران دی
*  
  

  ه ستا منندوٻه يم چې ماته د ډير شيان رابخښلي ديژوند
  دې ګامونه وركړيزما ستومانو پښو ته 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

   شوم،ه او له ډنډونو تيرهچې له ھغوې سره زه په ښارونو کې وګرځيدم
  ،و او بيابانونو، غرونونوښت او دوساحلونپه 

  . كې وګرځيدمه  او ستا کور، ستا کوڅه، ستا انګړ
*  
  

  ابخښلي ديشيان ر دې ډير چې ماتهژونده ستا منندويه يم 
  .رپويدې زړه راكړى چې كالبد مې وما ته 

  ، ګورمکله چې د خلکو د فکر ثمره
  .کله چې نيکي ګورم چې څومره له بدۍ ليرې ده

  .، ژونده ستا منندويه يمسترګو ژورتيا وينمکله چې ستا د رڼو 
*  
  

  بخښلي ديډير شيان رادې  چې ما ته ژونده ستا منندويه يم
   دې خنديدل راكړي، ماته دې ژړيدل راكړيما ته

   كړمڅو ښادي له خپګانه جال
   ترانې جوړوړيزمادا دوه 

  .او ستا ترانه ھم، چې دواړه يوه ترانه ده
*  

  .له ترانه دهد ھر چا ترانه، چې زما خپ
  . دې ډير شيان رابخښلي دي چې ماتهژونده ستا منندويه يم

  
   
 


