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  ميکائيل ويه

 فرھاد وياړ: ژباړه
  ٢٠١٨ جنوری ٠٢

  

 د ويکتور خارا په ياد

  
 نيټه، اګوستو پينوشه د سالوادور آلنده د ولسي دولت په وړاندې کودتا وکړه او آلنده يې ١١ کال د سپتمبر په ١٩٧٣د 

د کودتا په لومړی ورځ د پينوشه مرييانو د ھغه د حکم له مخې د چيلي ولس انقالبي او ژمن ترانه ويونکی . ووژو

ميکائيل ويه او ډله يې چې د ستمګرانو په ضد د ھنر وسله په الس کې لرله، د ويکتور خارا په ياد . ووژو) ويکتورخارا(

  :دا ترانه وويله

  ډير شته داسې کسان چې د ځواکمنو لپاره 

  ځانونه پر خاورو اچوي او ځواکمنانو ته دستمال په الس ودريږي 

  وړولو لپارهډير شته داسې کسان چې د واکمنانو د دسترخوان د پوټو د خ

                                                                               غوړه مالي کوي

  خو تا خپله الره وټاکله

  تا د ولسونو لپاره ترانې وويلې

  تا د ځواکمنانو ژمنو او د واکمنانو ګواښونو ته ارزښت ورنکړ

  !ھو، ويکتور خارا

   د زړه تنګۍ کليمې بيان کړیتا د آزادۍ لپاره د بنديانو

  او د ھغو ستمځپلو کليمې دې بيان کړی

  چې په راتلونکي باورمن دي
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  په ھغه راتلونکي چې ھلته ځواک يوازې د ولسونو سره وي 

  تا د ھغو کسانو ھيلو ته ځواک او زړورتيا وروبخښله

  چې د ځواکمنانو د موزو الندې ژوندی کوي

  تا د لږکيو شتمنو په وړاندې

  .يوازې او يوازې د خپلې کرکې آواز اوچت کړ

  

  که راتلونکی  د ھغه ونې په شان دی 

  چې مونږ په ځمکې کې کرلی 

  او که د ھغه نازکه او رژيدونکی سور ګل په شان 

  نو بايد ځانونه په ښه ډول په وسلو سمبال کړو

  چې وکړای شو له بيوزلو دفاع وکړو

  و مالتړ وکړوبايد د ھغو کسانو په وړاندې له بيوزل

  .چې غواړي ھر څه چې سر راپورته کوي او راغوړيږي وځپي

  

  بيچاره ګان وايي چې مرګ د ټولو لپاره راځي

  :خو سمه به دا وي چې ووايو

  ھغه شان مروو څنګه مو چې ژوند کړی وي

  که معمولي ژوند دې کړی وي

  مرګ دې ھم د بڼکی د سپکوالي په شان دی

  ومریاو که د خپلو ولسونو لپاره 

  .نو مرګ دې د ډبرې د دروندوالی په شان دی

  

  !ويکتور خارا

  ستا ترانې به د کانونو په کيږليچونو کې انګازې جوړې کړي

  او د رسيدلو ميوو په شان به د کروندو له ډکو اونو وشکول شي

  او د غنمو د غندلو په شان به د ژوندانه په غنمزار کې

                      ھر لورې ته وشيندل شي                                   

  .او په اوبو کې به د کبانو په شان د کب نيونکو په لومه کې ولويږي

  

  !ھو، ويکتور خارا! ھو، ويکتور خارا

  ستا ترانې به ھيرې نشي

  له يو ګيتار څخه به بل ګيتار ته

  له دې ښار څخه به ھغه ښار ته

  زياو له دې ټاټوبي به بل ټاټوبي ته والو
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  په اوږدو شپو کې به زمونږ د بيده کيدو لپاره الاليي شي

  او کله چې ورځ راغړيږي،

  .د برياليتوب په پياده روۍ کې به له موږ سره يوځای وي

 

  


