
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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
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 Martyre  جانبازان

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١۶  اکتوبر٠١

 Victor Jara خارا ويکتور برای گيتار ھزاران

 

 
خاطر ھشتاد و چھارمين سالگرد تولد  ی به تبزرگداش سپتمبر ٢٨ شنبه روز که "خارا برای گيتار ھزاران" تجمع در

 وسيلۀ به آھنگھايش به منظور ادای احترام گرديد، برگزار سانتياگو شھر در  La Paz ميدان در" ويکتور خارا"

von Joe Vasconcellos, Cecilia Concha, Carmen Vilches, Hugo Moraga مثابۀ به سايران و 

  .شد ختهنوا وی به احترام ادای و بزرگداشت

  

شھر کوچک در " لکوئن"ويکتور خارا چھرۀ سرشناس، شاعر انقالبی، آھنگساز، آواز خوان و گيتار نواز چيلی که در 

والدين ويکتور کشاورزان بی بضاعت بودند، پدرش به عنوان کارگر در . اطراف سانتياگو پايتخت چيلی به دنيا آمد

فضای خانۀ . مادرش در خانه ھای مردم نوکری می نمود. ر بزرگ شدمزارع کار می کرد و ويکتور در کنار پدر با کا

  . آنھا فضائی بود توأم با تحمل مشکالت اقتصادی و اجتماعی

طوری که می دانيم دراکثرکشورھا به خصوص کشور ھای تحت استعمار و کشورھای عقب نگھداشته شده، خلقھا در 

شرايط و اوضاع ناھنجار زندگانی خانواده ھای بی . و ھستندمجموع با غربت و بدبختی و ده ھا مشکل ديگرروبه ر

  .ًبضاعت، اکثراباعث تشنج ميان اعضای خانواده ھا به خصوص پدر و مادر ھا می گردد

پدر ويکتور جھت تأمين وضع اقتصادی زن و فرزندان خود مجبور به ترک فاميل شد، مسؤوليت ويکتور، خواھر و 

  .برادرانش به عھدۀ مادرش افتاد
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  .ويکتور خارا خود در يکی از ترانه ھايش دوران سخت کودکی اش را اينگونه تشريح می کند

  ھمانند بسياری ديگر، من عرق ريختن آموختم"

  .نه فھميدم که مدرسه چيست و نه دانستم بازی چه معنائی دارد

  درسپيده دم آنھا مرا از رختخواب بيرون کشيدند

  "در کنار پدر با کار بزرگ شدم

مادر ويکتور زن با استعدادی بود که گيتار می نواخت و آواز می خواند، وی نواختن گيتار را به فرزند خود " نداام"

ويکتوربعد از ختم دوران مکتب با عالقه و . ويکتور آموختاند و نقش زيادی درشکل گيری ھويت ھنری وی داشت

وی بعد ازختم تحصيل . ه چيلی شروع به تحصيل نموداستعداد سرشاری که در موسيقی داشت، دررشتۀ تياتر در دانشگا

به عنوان  کارگردان در تياترشروع به کار نمود، ولی بيشتر اوقات خود را با سرودن آھنگھا و فعاليتھای سياسی برای 

  .مردم خود سپری می نمود

ت کش چيلی است، او عشق آثار ويکتور خارا مملو از انديشه ھا و احساس انسانی او نسبت به زندگی سادۀ مردم زحم

وی ھمچنان با . بسياری از آھنگھايش بيانگر زندگانی پرمشقت آنھا است. زياد به زحمتکشان شھرھا و روستاھا داشت

  .سرودن اشعار وآھنگ ھای خود خلقھا را به مبارزه عليه ظلم و ستم می طلبيد

 را به بخشی مھمی از آھنگ ھای او بدل عشق بی حد وی به کشور و خلق زحمتکش آن، انديشه ھای سياسی ويکتور

  . ساخت

  سرزمينم را پاره پاره نمی خواھم

  می خواھم" با ھفت دشنه، به خون کشيده"و نه 

ويکتور خارا ھدايت بخش مھمی از جنبش ھای موسيقی امريکائی التين را که به نام :  طوری که معلوم است

ختصاص داده بود که باعث فعاليتھای انقالبی خلقھا در امريکائی است، به خود ا" آھنگھای تازه"يعنی " نووکانسيون"

  .التين شد

و يک تعداد ديگر از آوازخوانان مترقی امريکائی التين "  سلوادور آلنده" وی ضمن گرايش به انديشه ھای سوسياليستی 

 داده بودند و برای بھتر که  بھبود زندگانی زحمتکشان و ستمديدگان را اساس فعاليتھای سياسی و فرھنگی خود قرار

  .ساختن زندگانی آنھا سوگند ياد کرده بودند، اشعار و سرودھايش را خلق نموده بود

ھنر وی ھنر متعھد بود، به اين معنا که سروده ھای وی ھمواره  . ويکتور شاعر و گيتارنواز مردمی و انقالبی چيلی بود

ی بود که با به کاربردن ھنرش، بيان می نمود که انسان نبايد در ويکتور ھنرمند. آميخته بود" مقاومت"و " اعتراض"با 

توليد ھنر وی فارغ از ھويت کاالئی در بازار فروش ھنری . برابر رنج ھای اکثريت خلق يعنی ستمکشان، سکوت نمايد

ھنر . ه می شدھنر وی جنبۀ مادی نداشت و فقط بيانگر درد ھای جانکاه خلق بود، که با زيبائی خاص به کار برد.  بود

ھدف وی بيدار ساختن اذھان خلق بود تا عليه . ويکتور در کنار زيبائی به نوعی برانگيزاننده و آگاھی بخش بود

  .نظامھای ضد انسانی   به پا خيزند و مبارزه نمايند

وی را در چيلی يکی از اصلی ترين مضامين، ترانه ھا و اشعار  عليه ظلم و ستم و استثمار" و طغيان" اعتراض"

  :چنانچه گويد .تشکيل می داد

  من زبان آقايان را آموختم"

  و ھمين طور زبان مالکين و اربابان را

  آنھا، اغلب مرا کشتند
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  "چرا که من صدايم را عليه آنھا بلند کردم

يک گسترش سيستم سرمايه داری، کودتای نظامی را عليه دولت دموکرات امپرياليسم جنايتگستر امريکا، جھت حفظ و

 در کشور چيلی مانند اکثر کشور ھای امريکائی التين به راه انداخت و حکومت ١٩٧٣ سپتمبر ١١در " سلوادور آلنده"

 ديگر در اين یامپرياليسم امريکا، خلق چيلی را مانند خلقھا. حاکم بر سرنوشت خلق چيلی نمود نظامی دست نشانده را

  . نمودءبود، مبتال ... قاره به ھزاران بدبختی که فقر، فساد، تخريب و

که در يک کشور ديکتاتوری حاکم بر سرنوشت خلقھاست، سکوت و خفقان بر فضای کشور حاکم است و ھيچ  زمانی

 سکوت و خفقان را با فرياد ھا در  متعھد و مردمیکسی جرأت ندارد تا سخن به زبان بياورد، آنزمان است که ھنرمند

  :اض از اوضاع ناھنجار موجود می گشايد و می گويدآواز خود جای می دھد و زبان به اعتر

  پرسش من اين است"

  ھرگز به فکر تان رسيده که اين سرزمين مال ماست

  مال کسی است که بخشی بزرگی از آن را در اختيار دارد

  حصار را ويران کن

  آنھا را درھم بکوب

  "اين سرزمين مال ماست

ه با عشق به مردم و کشورش می زيست و باداشتن افکار ضد ويکتور خارا فردی از افراد ستمکش چيلی بود ک

 را کشتند و نظاميان قدرت را به دست گرفتند، ويکتور" النده"بعد ازکودتای نظامی که .  مبارزه می نمود،امپرياليستی

. گندندو به حبس افبود، وی را دستگير ی در آنزمان در دانشگاه فنی دولتی مشغول کار بود، ولی چون شخصيت مبارز

انتقال " نتياگواس"جوانان چيلی به جرم مبارزه عليه ديکتاتوری نظامی به ستيديوم ديگر از تن با پنج ھزار را ويکتور 

رئيس زندان که سروده ھای ھيجان انگيز خارا را شنيده بود، نزد . دادند و در آنجا به شکنجه و کشتار آنھا پرداختند

ه آيا حاضر است برای دوستان گيتار بنوازد و سرود بخواند؟ پاسخ ويکتور مثبت ھنرمند مبارز رفت و از وی پرسيد، ک

نگھبان رفت و تبری را با ! رئيس زندان به يکی از نگھبانان گفت، گيتارش را بياور! بود و گفت که البته حاضر ھستم

چرا معطلی؟ ! وب بخوانخ: آنگاه رئيس زندان به طعنه گفت. خود بياورد و ھر دو دست ويکتور را با آن شکستند

 از ھم زنجيران خود خواست تا با دھد، را در آسمان حرکت چکانشدستان خونمی کوشيد تا که  ويکتور خارا در حالی

  :وی ھم صدا شوند و آنگاه آواز پنچ ھزار انسان يکدل و ھمدرد، ستيديوم را به لرزه درآوردند و خواندند

  "ھرگز شکست نخواھند خورد"

اين واقعه .  به قتل رسيد و پيکرش به گورھای دسته جمعی انتقال يافت ایتور خارا به شکل وحشيانهپس از آن ويک

  .معروف شده است" سپتمبر سياه" رخ داد که در تاريخ چيلی به ١٩٧٣ سپتمبر ١۶در

وسيقی و م" آھنکھای تازه"امروز آھنگ ھای سياسی و انسانی ويکتور خارا در تمام دنيا تمجيد می شود و جنبش 

  .وی توسط آھنگھايش با مردم حرف می زد. سياسی به طورعام ھنوز ھم قدرتمند باقی مانده است

به ھمان سانی که از درد و رنج مردم الھام گرفته بود، در خدمت آنھا نيز قرار " خارا"زندگانی، اشعار و آھنگھای 

ر می خواھيم برای خود، مردم و کشور ما کاری تعمق به حيات اين اسطورۀ مبارزاتی به ما می آموزاند که اگ. داشت

ھا در آن طی " خارا"انجام دھيم می بايد چگونه زيستن را از وی ياد گرفته، در ھمان راه و مسيری گام گذاريم که 

  .طريق نموده، با ايثار خون شان جاودانه شده اند
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نرمندان، در صورتی که خواسته باشند کار ھا، برای شعراء، نويسندگان و ھ" خارا"درس آموزی از زندگانی پر بار 

  .درست و شايسته ای انجام دھند، الزامی است تخطی ناپذير؛ چيزی که امروز بيشتر از پيش بدان نياز داريم

ھای افغانستان از سنخ " خارا" است، که جھت معرفی اينپيشنھاد مشخص من به تمام سازمانھا و نھاد ھای مبارزاتی 

ا، لھيب ھا، آذرخش ھا و ساير شعرای ميھنپرست افغانستان که برخی قربانی فاشيزم لگام گسيختۀ سرمد ھرستاخيز ھا، 

 ءشدند و عده ای قربانی جھالت قرون وسطائی اسالم سياسی، به برگزاری روز شھداشوروی متوفا سوسيال امپرياليزم 

جليل روز تولد شان، ضمن ياددھانی و بسنده ننموده، اگر روز به خون کشيده شدن آن تھمتنان معلوم نيست، با ت

  . ، امکان پرورش نسل ھای آينده را نيز در مکتب انسانی و دورانساز ايشان مساعد بسازيمبزرگداشت از آنھا

رابطه می گيرد، ما از ھيچ گونه کمکی در چنين " آزاد افغانستان-افغانستان ازاد"تا جائی که به شخص خودم و پورتال 

  .اھيم ورزيدزمينه ای دريغ نخو

فرھاد " توانا ه و مترجم نويسند"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" از آھنگھای ويکتور را ھمکارمبارز پورتال یتعداد

  .مطالعه نمائيددر پورتال می توانيد آن را در آرشيف ايشان  پشتو ترجمه نموده که ن به زبا"ړويا

  

 

 


