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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  بنيامين. م
  فرھاد وياړ: ژباړه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ارنستو چه ګوارا
  بنيامين. م

  فرھاد وياړ: ژباړه
 

  ارنستو چه ګوارا
  بنيامين. م

  فرھاد وياړ: ژباړه
  سيند: خپرندويه

 ketabtoon.blogspot.com:وبالګ
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 
 
  
  

  د التينې امريكا
  ټول ماشومان

  ارنستو چه ګوارا
  .پيژني

  
  ھغه سړى

  چې د التينې امريكا
  ټول ماشومان يې

  .پيژندل
  

  خو ھغه څوك و؟
  څه يې كول؟

  او څه يې ويل؟
  چې دومره ماشومانو ته 

  ګران و،
  خو مشران يې د وينې تږي وو،

  ھغه مشران چې د ماشومان بيوزلي
 .فسانوي ثروت نتيجه وهد ھغوې د ا

 
  

  ارنستو چه ګوارا يو ډاكټر وو،
  ھغه ډاكټر چې خلك ورته ګران ول،

  او شپه او ورځ به يې،
  بى له پيسو نه

  په خپل كلينك كې
  .د ناروغانو درملنه كوله

  ھغه باور درلود
  چې له دې الرې خپل ھيواد ارجنټاين

  او خپلو بيوزلو ھيوادوالو ته خدمت  كوي،
  ن وو چې،او ھيله م

  په دې ډول خدمت سره،
  كوالى شي د ناروغيو جړې وچې كړي،

  او نور خپل شاوخوا
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  .ھيڅوك ناروغ و نه ويني
  خو، ھر څومره چې به يې درملنه كوله،

  ھر څومره چې به يې ګولۍ او شربت او ستنې وركولى،
  بيا به ھره ورځ

  ناروغان ډيريدل،
  .او د مړينې كچه زياتيدله

 
 
  

  كر كاوه،چه ګوارا تل ف
  چې داسې الره پيدا كړي،

  داسې يوه الره چې
  ميليونونه ولسي پرګني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .د بيوزلۍ او بدمرغۍ څخه وژغوري
  ھو،و فكر يې وكړ...فكر يې وكړ

  او باالخره دې نتيجې ته ورسيد،
  چې د خلكو دردونه د درملو سره نه رغول كيږي،

  د دې دردونو جړې په ماشومانو كې نه دي،
  په مشرانو كې نه دي،
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  په ټولنه كې دي،
  په ھغې ټولنه كې چې ھغه

  او مليونونه نور كسان په كې ژوند كوي،
  .او ستونزې ګالي

  باالخره كوم درمل،
  كوم شربت،

  كومه پيچكارۍ او ستنه،
  د ولږې درملنه كولى شي؟

  د بدوخواړو درملنه كولى شي؟؟
  او نيستۍ له منځه وړلى شي؟؟؟

   چې داسې درمل شته،بى له شكه
  .خو نه دا ُمسٍكن درمل

   :چه ګوارا تل په فكر كې وو
  .بايد يو ګټور درمل پيدا كړو
  .بايد يو ګټور درمل پيدا كړو

  
  
  
  

  دا په كلينيك كې ناست ډاكټر،
   .باالخره، د خپلې كوچنۍ كوټې راووت

  د كتابونو يوه غوټه يې غاړې ته واچوله،
  چموسې يې په پښو كړى

  وي روغتون الره يې ونيوله،او د ل
  چې ډير لوى و،
  ډير نامحدوده و،

  داسې روغتون چې ديوال او بريد يې نه درلود
  او ټوله التينه امريكا په كې شامله وه
  چه ګوارا، له دې ښاره ھغه ښار ته،

  له دې كلي ھغه كلي ته تللو
  د يوه سره يې خبرې كولى
  د بل سره يې كيسې كولى

  ټكو په جونګړو كې كښيناستو،په ساعتونو د سورپو
  او د ورانو ماشومانو سره يې
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  ټوكې ټكالې كولى
  باالخره په ھمدې سفرونو كې،

  دومره يې د ناروغانو نبض ونيو
  چې واقعي ناروغي يې پيدا كړه

  داسې ناروغي چې درملنه يې ھم دومره آسانه نه وه
  .او ډير كوښښ او ھلوځلو ته يې اړتيا درلوده

  :يجې ته ورسيدچه ګوارا دې نت
 چې دا ټولې ناروغۍ له يوې ناروغتيا رامنځته كيږي

 
 
  

  ھغه ناروغتيا چې د شينې په شان
  د ھر يوه وينه څكي،

  او په زرګونو نورو ناروغيو يې
  .اخته كوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  

  ده،" پانګوالي"ھغه ناروغي چې نوم يې 
  او ميكروب يې ھم

  پانګوال دى،
  نه يو، نه ھم دوه
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   سلګونه، زرګونهبلكې
 چې ډيركۍ يې د شمالي امريكا ميشته ول

 
 
  

  ھماغه پانګواالن چې
  د امريكا امپرياليزم

  رھبري كوي
  او د خپلو السپوڅو په مرسته،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  د دې ټاټوبي ټول ثروت لوټي،
  په داسې حال كې چې د دې ټاټوبى خلك

  په خپله، د شته ګنجونو سره سره
   مړه كيدلله نيستۍ  او بيوزلۍ

  چه ګوارا دې نتيجې ته ورسيد
  چې د ناروغۍ له منځه وړلو لپاره

 .ښايي ميكروب نابود كړو
 
 

  
  د پانګوالۍ له منځه وړلو لپاره
  ښايي پانګوال له منځه ويسو

  په ھمدې فكر سره، الس په كار شو
  !پانګوالي: ناروغۍ يې موندلى وه
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  !پانګوال: ميكروب يې موندلى و
  خو درمل؟

  د شربت سره يې كوالې شول دا ميكروب نابود كړي؟آيا 
  آيا د پيچكارۍ او  ستنې سره يې كوالى شول؟؟

  آيا د ګولۍ سره يې كوالې شول؟؟؟
  چه ګوارا، شپه او ورځ په ھمدې فكرونو كې وو

  نه، پورتني شيان يو يې ھم ګټور نه ول
  دلته نوره درملنه په كار نه راځي

  دلته ښايي مبارزه وكړو
   په ضد مبارزهد دښمن

  ھغه دښمن چې غل وو
  او په زور او چال او دوكې سره يې 

  د مليونونو وګړو ثروت لوټو،
  

  ھغه دښمن چې نه يې په كوچني او نه يې ھم په مشر رحم نه كاوه
  ھره مخالفه نغمه يې د مردكيو سره ځوابوله

  .او مبارزان يې وژل
  ھغه دښمن چې تر ستونې پورې په وسلو سمبال وو
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  نو، پر دې دښمن د بريا لپاره
  بايد وسله واله جګړه پيل شي

  .او د مردكي ځواب په مردكي وركړل شي
  ھمدا وو چې يوځل بيا چه ګوارا حركت پيل كړه

  غوټه يې پر اوږه
  چموسې يې په پښو
  .او ټوپك په الس
  ښار په ښار،
  كلى په كلى،

  ھيواد په ھيواد،
   يې  تبليغ پيل كړد خپلې عقيدې لپاره

  او خلكو ته يې توضيح وركوله
  چې دښمن ډير زيات بيرحمه دى

  دښمن په خبرو نه پوھيږي
  بايد د زور ځواب په زور وركړل شي

  او كه الس تر زنې الندې كښينو
  .ھيڅ ھم نشو كوالى

  
  
  
  
  

  :چه ګوارا، نور غښتلى وو
  نه له الرې ډاريده، نه ھم له ګړنګونو،

  نه له ولږې يې زونګ زونګ كاوه، نه له تندې،
  كوالې شول، ورځې ورځې، بې له دمې مزل وكړي،

  .او له غره، ځنګله او سيند څخه تير شي
  كوالې شول، اونۍ اونۍ، د ډوډۍ په ځاى

  پوستكي وخوري،
  .او تنده يوازې د باران په څاڅكيو ماته كړي

  نور، نو ورته 
  درلودله بريا پرته بل شئي اھميت نه 

  .په ھغه دښمن بريا چې نوى يې پيدا كړى وو
  په دې سفرونو كې يې

  يوه ورځ د داسې يو بل سړي سره وليدل
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  چې ھغه ھم د ديكتاتورانو له منګولو څخه
  .چې د امريكا نوكران ول، د خپل ھيواد د آزادۍ لپاره نقشه ايستله

  د دې سړي نوم فيډل و،
  .فيډل كاسترو

  :كاسترو ھم عقيده لرله
  د ھغه دښمن په وړاندې چې تر ګوګله پورې په وسلو سمبال دى،

  .بايد وسله واله جګړه وكړو
 چه ګوارا او كاسترو سره متحد شول،

 
  او ورځ تر بلې

  زيات كسان له ھغوې سره يوځاى كيدل
  دوې د اوږدې مودې لپاره مبارزه وكړه

  تر دې چې د كوبا انقالب يې بريا ته ورساوه
  ې وويستل،د امريكا نوكران ي

  او حكومت يې د كوبا خلكو ته وسپارو
  فيډل په كوبا كې پاتې شوو،
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  ...خو، چه ګوارا
  .چه ګوارا، يوازې په يوه ھيواد كې په انقالب قانع نه وو
  ھغه غوښتل نور ھيوادونه ھم د كوبا په شان آزاد وي

  اداره شيھغه غوښتل چې ھر ھيواد دې د آزادي غوښتوونكو لخوا 
  ھغه غوښتل داسې يو كار  وكړي

  چې نور ھيڅ يو ماشوم له بيوزلۍ او ناروغۍ 
  د خپلې مور په غيږه كې مړ نشي
  او ژوند د ټولو لپاره يو شان وي

  نو، له ھمدې لپاره په كوبا كې ډيره موده پاتې نشوو
  او بيا يې، غوټه په اوږه

  چموسې په پښو
  او ټوپك په الس،
  ره يې ونيولهد نورو ټاټوبو ال

  .چې د انقالب اور په نورو ټاټوبو كې ھم بل كړي
  چه ګوارا ھر چېرې چې تلو
  د كوبا د انقالب په اړه غږيده،

  د امريكا د ھغه نوكرانو په اړه غږيده
  چې د ھغوې له بريا وروسته يې

  خپلې لكۍ، شا ته راغونډې
  او د موږكانو په شان به تښتيدل
  ړيدلي زړونه درلودلچا چې له امريكايانو څخه ك
 د زړه له كومې به خنديدل،

 
  

 او د چه ګوارا خبرو ته  به يې غوږ ايښودو،
  .په دې ھيله چې ھغوې ھم وكړاي شي خپل ھيواد آزاد كړي

  چه ګوارا د انقالب په قاصد بدل شوى وو
  او ورځ تر بلې يې زيات ملګري او ھمرزمان پيدا كول،

  او كوچنيان 
   ناكه ھركلي ويونكي ولد ھغه لومړني او مينه

  !ھغوې آرزو درلودله چې كاش لويان وى
  او ټوپك يې اوږې ته اچولې،

  او د چه ګوارا سره اوږه په اوږه،
  په غرونو او ځنګلونو كې

   .د خپلو دښمنانو په وړاندې جنګيدلى
  
*  
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  د انقالب قاصد چې به چيرې پښه ايښوده
  د انقالب اور به لمبې وھلې،

  منې به يې سوځولىاو د مفتخورو ل
  د ھغه د پښې غږ،
  د آزادۍ غږ وو،

  د استقامت غږ وو،
  :د ولسونو د غليمانو په وړاندې د مبارزې غږ وو

  ولسمشرانو،
  جنراالنو،
  کشيشانو،
  بانکواالنو،

   ډلېىاو د اکا سام السپوڅ
  د ھغه د نوم په اوريدلو سره

  ځانونه بايلل
 ه د مرګ ھيله يې کولهغاو د ھ

  
  ، مردكي څه كوالى شولنه نور ،خو

  نه زندان،
  نه توپ او نه ټانک کومه اغيزه درلوده،

  .ۍ جال وطن ھمنهاو 
  و اغفالولی شو ھغهنه د کشيشانو موعظې

  .نه د جنراالنو ګواښنېاو 
   پورېارجنټاينله ونزوئال څخه تر 

 له اکوادور څخه تر سالوادور پورې
 
 

  ھر چيرې او په ټولو ځايونو کې
  و چه ګوارا غږ ويوازينې غږ، د

  . تللھغه په الرهاو د 
  خو دښمنان ھم بيغمه نه کښينستل

  شپه او ورځ يې نقشې ايستلې
   دا ھسک پروازه عقاب له پښو وغورځويچې

  ځکه چې د ھغه په شتون کې
  كوالىھيڅکله ھوسا خوب نشو دوې 

  ژراو ډير 
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  ې يې تړل کيدېد غال او لوټ الر
  ې په خطر کې وليدلاو پانګې يې

  خلک ورو ورو پوھيدل،
  او دې پايلې ته رسيدل چې کوالی شي،

   د يوې موټي پردو، مفتخوارو او احمقانو په ځاىخپل او د ھيواد برخليک
  په خپلو السونو كې ولري

   چې دښمنانواو ھمدا و
   ـچې د ټولو مشره يې امريکا وه ـ 

 سره متحد شول
  ځواکونه يې راغونډ کړل

  تينې امريکا د ولس مينه ناکه او مبارز ملګریاو د ال
   کال د اکتوبر پر نھمه١٩۶٧د 

  په يوه نابرابره غلچکي جګړه کې،
  د بوليويا په سويل ختيځ کې 

  .له پښو وغورځو
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  دښمنانو د آرامۍ ساه وويستله
  او دوستانو  له خپلو ځانونو نه 

  پوښتل،
   شوی دی؟آيا چه ګوارا په رښتيا مړ

  
  

   وښوده چېني څركسباخو 
           نه،

  .اتالن ھيڅکله نه مري
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  : خپاره كړي دي"سيند خپرندويه"
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   فرھاد وياړ–مور مې ښكلې نشوه، رضا فرمند، ژباړه . ۵         
  شم سھار ھا–لنين، ژباړه . ا.ماركسيزم او رفورميزم، و. ۶         
   فرھاد وياړ–، ژباړه !يوه پرتمينه مړينه!  يو ستر ژوند- ليوھوالن. ٧         
  ركڅ -د شناخت په اړه يو څو خبرې، صمد بھرنګي، ژباړه. ٨         
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