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 فرھاد وياړ

  ٢٠١٢ دسمبر ٣١

  *تيرباران شوی ميلونګا
 

د التينې امريکا . د اروګوئه انقالبي ګيتاريست، سندرغاړی او آھنګ جوړونکی دی) لوييز ګررا(» په په ګررا«

ھيوادونو کې د امريکايي امپرياليزم جنايت او بربريت المل شو چې لسګونه انقالبي ھنرمندان د ولسي او په 

انقالبي غورځنګونو تر څنګ ودريږي او ھنر د انقالب، ولس، کارګرانو او د ھقانانو د آزادۍ او خالصون لپاره 

  .مشھور شوی دی» ه په ګرراپ«وکاروي، يو له دې انقالبي ھنرمندانو څخه لوييز ګررا دی چې په 

ھغه په ديارلس کلنی کې له .  د اروګوئه د تريتتا ای ترس ښار کې وزيږيد٣١بر په و کال د اکت١٩۴۴په په ګررا د 

 ډيسکه توليد کړي او بيالبيلې ۴۴د خپلې ھنري ډلې سره يې تقريباْ . موسيقي سره ليوالتيا درلوده او ترانې يې ويلی

 کال کې د پوځي ديکتاتوري پر مھال د دې ھنري ډلې ترانې په ١٩٧٣په . ي ديھنري جايزې تر السه کړ

اروګوئه خوشې نکړ او تر ھغه چې يې کوالی شول ترانې وويلي » په په ګررا«. اروګوئه کې ممنوع اعالن شوی

و او اسپانيا او او ھنر يې نيغه په نيغه د ولسونو د مبارزې د ھڅاندتيا لپاره وکارو، خو ډير ژر جال وطنۍ ته اړ ش

  . کال کې خپل ھيواد ته راستون شو١٩٨۴مکزيک ته الړ او بيرته په 

د په په ګررا يوه ښايسته او زړه پورې ترانه ده چې ال ھم د التينې امريکا په ھيوادونو » تيرباران شوی ميلونګا«

  .ومدلته د دې ترانې پښتو ژباړه تاسو ته وړاندې ک. کې د ولسونو پر ژبه زمزمه کيږي

  

  تيرباران شوی ميلونګا

  نه له ما وپوښتې چې څوک يم

  .او نه دا چې ما پيژنی

  ھغه روياګانې می چې لرلی

  .يوه ورځ به وزرې خالصې کړي، بی له دې چې په خپله ووسم

***  

  ژوندی نه يم، خو د ھغه څه په اړه مې چې خيالونه پالل، په ھمغه الره ځم

  او نور ملګري چې مبارزه کوي
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  سره ګلونه به وکرينور 

  او ما به ټول د دې ملګرو په نامه ياد کړي

***  

  څيره مې

  په ياد مې راوړی،

  ځکه، څيره مې په جګړه کې ورکه وه،

  تر ھغه ورکه وه چې په ټاټوبي کې مې 

  .کرکې ته اړتيا وه

***  

  آسمان چې څړيکه ووھي

  .تندی به مې ټول وپيژني

  د خندا غږ مې ډير لږ چا اوريدلی،

  اپيژندلی قھقھه به مې خو ن

  په سباوون کې پيدا کړی

                د ھغه ورځ په سباوون کې چې راتګ يې حتمي دی

***  

  د عمر پوښتنه مې مه کوی

  د ټولو په شان د عمر کلونه لرم،

  ما د بيالبيلو حاالتو

  .غوره کړی چې له خپل عمر ال بوډا ووسم

  او د واقعي عمر کلونه مې

  .اندازه دي چې د ټوپک له شپيلۍ مې وتلي ديد ھغو مردکيو په 

***  

  په ھر تيرباران شوي کې، له سره زيږيدلی يم

  که څه ھم تنه مې مړه وي،

  .واقعي عمر مې، د ھغه ماشوم عمر دی چې آزاد کړی می دی

***  

  قبر مې مه لټوئ،

  چې پيدا به يې نکړئ،

  زما السونه ھماغه السونه دي

  چې ال ډزې کوي،

                  زما غږ، ال ھماغه غږ دی چې ال فرياد وھي            

  .                           روياګانې مې ال ھماغه روياګانې دي چې خوټ کيږي

  په دې پوه شئ ملګرو، يوازې ھغه وخت مرم
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  چې تاسو مبارزه خوشې کړئ

  ځکه ھغه څوک چې په جګړه کې مري،

  .ږيد ھر ملګري په وجود کې ژوندی پاتی کي

--------------------------------------  

 ميلونګا په التينې امريکا کې په موسيقۍ کې يو ډول ريتم دی چې ډيرې ترانه ويونکو د خورخه کفرونه او *

  .مرسدس سوسا په ګډون دې ريتم کې ترانې ويلي دي

  

  

  

 


