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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

  ړ فرھاد ويا:هړژبا
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 زما ګيتار
 
 

  
  
  

   د افغانستان نوميالي او تلياد مبارزټولګهدا 
  . ته ډالۍ کومداد نوراني او انقالبي ليکوال، شاعر او مورخ، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

!زما ګيتار
 فرھاد وياړ

 سيند خپرندويه: خپرندويه 
  ketabtoon.blogspot.com:الګوب 
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  ،ئوژلی ش  ھم يا يېئ شبندي كولى کې قفسسندرغاړی په 
  !وژلی نشئ  يې خو آواز

                                ويکتور خارا                            
  
  
  

  سرليكونه
  سريزه

  ترانه ويونکی د انقالب ،ويکتور خارا
  )١(مانيفست

  )٢(فست ماني
  ! ای کارګره،تا ته دې درناوی وي
  )١ (!ته مې په ياده يې آماندا
  )٢ (!ته مې په ياده يې آماندا

  !څه نيمګړی يېته ترانې، 
  د چيلي سټډيوم

  مينه
  لپاره مرثيه» چه«د 

  د کار په الره کې
  زمونږ ټاټوبی
  متحد ولسونه

  د ولس توپانونه
  ھيله

  د رڼا ډک باغونه
  قھره، ھم رنځه لريھر څوک ھم رزمه، ھم 
  کارمينستيا، چا ووژله؟

  د معدنچيانو څټک
  د سولې ترانه
  د ژوندانه حق

  ګامونه
  د پوکونو په دره کې

    زويولسد 
  ګيتار
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  :سريزه
له ھغه .  په اړه يو څه کار وکړمې وه چې د انقالبي او ولسي موسيقۍخوا مې په پام کيله ډيرې مودې راپد

 د  په دې برخه کې، ومې پتييله چې سره پيژندګلوي نلرمشکل او فورمله د موسيقۍ له ايه چې په خپځ
د  نه د کومې سليقې او تفنن له امله، بلکې پيل،دا . منځپانګې او ماھيت او مضمون له پلوه الس په کار شم

د ھغو ل بيا يو ځ افغانستان :ورسره مخامخ ده زمونږه نننۍ ټولنه ھغې اړتيا له کبله تر سره کيږي چې
 ميندې او خويندې  خوستۍنيواکګرو د استعمار الندې دی چې له ھيڅ ډول جنايت څخه ډډه نکوي؛ زمونږه

او په ارزګان،  کوي جسدونو سره لوبې له؛ په کندھار او ھلمند او زابل او کنړ کې د افغانانو يپه سپو داړ
ه بلې خوا طالبان په انتحاري بريدونو کې  ل.کې وژني بمباريو پهفراه، ھرات کې ھره ورځ زيارکښه ولس 

  ... اووير زيږوي او جھاديان ال په خرمستۍ او جنايتونو کې ډوب دي؛
او په ھمدې جنايتونو کې زمونږ ھنرمندان او په تيره بيا سندرغاړي، د دې په ځای چې د ويکتور خارا، 

، ياف، کريس دي برګ، باب ديلونس، جوان بايز، باب مارلي، جان لنون، پينک، ادت پيکاروتئودکيس مي
 فرياد پورته کړي، ال سندرغاړو په شان د جنايتونو په وړاندېيو او نورو نوميال، ھيزل ډيكنز تريسي چمپين

زمونږ ھنرمندان په ډيره آسانۍ خپل  .كركه راپاروي يې مد ځان پلورنې وږ او کې لتاړ سپکې مينې په
  . ه پلوري چې د تاريخ ھره پاڼه يې په جنايتونو لړلى دهت جالدانو او قاتالنو ھغووجدان او ضمير 

په  ککړه شوی، ښايي  د سرکاري، جھادي او استعماري ھنرمندانو لخواپه داسې شرايطو کې چې موسيقۍ
 د توګه ه او په ټوليز ھيواد ځوانان او پيغلېد نړۍ د انقالبي او ولسي موسيقي په معرفۍ سره، د  کېګردې د

 چې د ښکيالک، زبيښاک، ستم، تيري او قتل په وړاندې  آشنا کړو ھغو تلپاتو ترانو سره پلويان دموسيقۍ 
 څو په ترږمو کې د ؛لې او عاطفې لمبې په تيارو کې بلوي د مينې، ھيکوي او د اعتراض تر څنګاعتراض 

    . او د آزادۍ د بليندې بلكه روښانه پاتې شيژوندانه الره انځوره کړي
د  ويکتور خارا  د چيلي محبوب ترانه ويونکی،ړني ګام په توګه ھڅه کړی چې لومپه ھمدې موخه ما د

 لپاره مې د ميرمن مريم د ويکتور خارا د پيژندګلوۍ . معرفي کړمتهلومړي ځل لپاره د پښتو موسيقۍ 
ه په دې ليکن، خو بايد يادونه وکړم چې غوره کړی) ترانه ويونکی د انقالب ،ويکتور خارا(ليکنه  ناصحي 

و ترانو ژباړه له ھغې ژباړه سره يو څه توپير لري چې ما د بيالبيلو ملګرو او په ځانګړي توګه راغلي د  کې
  . د يوه اسپانيوي دوست په مرسته، ژباړلي دي

   ! يمټولو منندوید                               
  وياړ.                                         ف                                                                
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  ترانه ويونکیويکتور خارا، د انقالب 
  

   مېڅيرد ډيرو نورو په 
  زده کړل چې خوله توييه کړم

   څه ته واييښوونځیچې پوه نشوم په دې 
  يعنې څهلوبه 

  ،ه سھار کې يېيوپه 
  ستميله خپلې بړستنې راوو

  ، وږه په اوږهسره ااو د پالر 
  .له کار سره لوی شوم

  
د سپتمبر له ورځو څخه يوه ورځ .  سپتمبر سره ګډ شوي وولهد ويکتور خارا لپاره، ګواکی ټول شيان      
 د ښار په څنډې کې، آماندا په د سانتياګو په ژمني يخنې کې،. د سانتياګو ھوا سړه وه. چې نړۍ ته راغی وه

  او بيوزلهمانوئل، د آماندا کارګر.  د ويکتور د زيږيدنې درد،درلود  او تورتمې جونګړه کې دردسړې
 چې  باالخره يې ويکتور ليديو خارا ماتينز نړۍ وزغمو درد دومرهخو آماندا . وو په لټه کې قابلېخاوند، د 

  . وه کال د سپتمبر دری ويشتمه١٩٣٢ته راوړ؛ د 
 د سانتياګو په واټونو شوبلوه ورځه وه چې توپونو او  ورځو څخه يوکلونه وروسته، بيا ھم د سپتمبر له     

د سپتمبر دا ورځ، د ھغه . کاوهکې پريډ وھو او د سالوادور آلنده د دولت په ضد يې د بريالۍ کودتا خبر ور
د وينو ډکه پوځ د  فرمان الندی تر او د ھغه که څه ھم د جنرال پينوشه ؛ په خالف، دومره سړه نه وهبلې

  . وه کال د سپتمبر يوولسمه١٩٧٣ د مرګ سوړتيا واکمنه کړي؛ د ې پر چيليکودتا، تلله چ
 له ځان  يوه مړۍ ډوډۍ به يې نو کومه ورځ چې به يې کار وموند،.وومانوئل، يو دياړي مار کارګر      

. به کور ته راستنيدوټيټ سر  تش الس او ،سره کور ته راوړله او په کومه ورځ چې به وزګار پاتی شو
 د تيرولو لپاره، ھغې ھم ھر کار ته اوږه  ژوندستونزمند کورنۍ د .  پاتی کيدهدا ھم البته چې وزګاره نهآمان

ويکتور . ، چې آن شپږ کلن ويکتور ھم کار کاوه او د کورنۍ سره يې مرسته کولهېنه يوازې ھغ. ورکوله
 کې کار ومومي او کورنۍ ته په دې ھيله چې په کروندوو چې مانوئل کور او کورنۍ پريښوده؛ وال ماشوم 

 کار سره ھغه څومره پيسې پيدا کولی شوی د مګر په کروندو کې !يوه خوشی او بی پايه ھيله. پيسې وليږي
 ھم روږدی لوچې يو څه يې کورنۍ ته وليږي؛ په تيره بيا چې مانوئل د ژوند په سختو کږليچونو کې په الکو

نوی ژوند پيل .  پری شوه او آماندا پاتی شوه او اوالدونهچارۍ په نا دا اړيکه وروستهېڅه مودله . ووشوی 
 ھيله درلوده چې ھغې. سته په غاړه واخي ځانهلو نورو اوالدونو پالنه په يوآماندا د ويکتور او د خپ. شو

 او ھنرمندانه روحيه نرمه ، ژوند سره سرههد سخت او بيرحمآماندا  .ماشومان يې د زده کړې الره ونيسي
 او وخت په الس ورتللهې موکچې  ھر کله به ، ګيتار او پيانو يې غږول او د نورو کارونو تر څنګ.درلوده

  .ې ترانې ويلې او وير په مراسمو کې به يې فولکلوريک، د خلکو د ودونوبرابريده  ورتهبه
 ه تر ماښامهرله سھا.  ځان اوبه کاوهدردمن د آماندا ونو کاروستونزمن او  په بل پسې تيريدلې يوورځې     

  کور تهستومانهڅخه له کار کله چې .  کړيپرېپورې يې کار کاوه چې د خپلې کوچنې کورنۍ لګښت 
  اوالدونه شاوخوا خپل او کې ونيسيل چې خپل زوړ ګيتار په څنګ مګر دا،يې نشو کوالیبل څه ه رسيدرا

 . ګيتار او ترانې سره آشنا شوله و چې ويکتورواو ھمدا . وغږوي او ترانې ووايي ګيتار او ھغوی تهراټول 
لکه څاڅکې  کې ود ويکتور په وين به غږ د ګيتار او ترانو او  به يې ويلېګيتار وھو او ترانې  بهآماندا
 او په آماندا مړه شوه،. لنډ کړرا ژوند، د آماندا عمر ستونزمنو کارونو او مالماتونکيخو افسوس، . بھيدل

ه  او ګرانه ښوونکې خپلويکتور، نه يوازې خپل مور، بلکې. وولن ويکتور يوازې پنځلس کدې وخت کې 
  . له السه ورکړهخواخوږې او ملګرې

و، په کار وکه ال ھم ژوندی   څخه، مور مړه شوی وه او پالر کورنۍېبيوزلې کارګرکوچنې  يوې له     
ھير  )آماندا او مانوئل(ې  خو ويکتور، ھغو. خپلو ماشومانو يې خبر نه درلودلهو او و کې ډوب واو الکول
کې ونيسي او ترانه  لګيتار په څنګ په دې وتوانيد چې  او، کله چې لوي شود آماندا او مانوئل زوي. نکړل
دا ترانه ويکتور، . تلپاتی کړهد خپل مور او پالر خاطره   يېترانې سره» ! آماندا،ته مې په ياده يې «؛ووايي

 او په ډيره مينه د دوو ې ترانې مھربانه راوي په خپله ويکتور وو د د. اروپا ته د سفر په ترڅ کې وويله
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 کارخانې د کارګرانو د لنډې ا ترانه د د.بيانوييسې ک، ، آماندا او مانوئلميرمن او خاوند ،کارګروځوانو 
په  د خپل زوي ، مانوئل.کويڅخه روايت  ليوالتيا لهلپاره د آماندا  ليدنېلنډې  کې د مانوئل د په دمهشيبې 

 دی چې د ژوند په سختو کږليچونو کې پر ځمکه وليدلی او الکولو ته يې پناه وړی  نهترانه کې ھغه کارګر
 ، وھل کيږيزنګ او کله چې د کارخانې ځيده، بلکې ھغه مبارز کارګر دی چې د مبارزې لپاره غرونو ته 

او مانوئل د خپل زوي په ترانه کې  آماندا .ھغه ھم د نورو ډيرو کارګرانو په شان کارخانې ته نه راستنيږي
 او ود کارګر ھغوې ھمدا شان. تر آسمانه پورې څانګونه وھي او له ھغه ځايه خپل کړيدلي زوي ته ګوري

  .په ځيرتيا ګوري او آرزو سره ېھيلد  د خپل زوي ګيتار او ترانو ته انو د ستاينې لپاره؛ انسانوزيارکښ
  

   آماندا،ته مې په ياده يې
  واټ لوند،

  لورپه  د کارخانې  رھيپه منډه منډه
  کار کاوه مانوئل رې چېچې

  
   ده خپرهمسکاې پر شونډو د

  ، وريدلیباران دې پر ويښتو
  درته مھم نه وو څهاو 

   سره وګورئ چې له ھغهرھي وی
  . سرهه، له ھغه سره، له ھغه سرله ھغه سره، له ھغه

   ،زې پنځه دقيقېايو
  ژوند په پنځو دقيقو کې تلپاتی 

  وھل کيږي زنګ کارخانې د
  .يږي پيل بيااو کار ته ستنيدل                       

   ګام په ګاماو ته
  پر ټولو رڼا شيندې

  ھغه پنځه دقيقېاو 
    .تا غړوي                           

   په ياده يې، آمانداته مې
  واټ لوند،

   لور پهد کارخانې رھي په منډه منډه 
  .وهچيرې چې مانوئل کار کا

 
 زر له دې کار څخه  ډير خو، پيل کړیويکتور په ځوانۍ کې، لومړی د حسابدارۍ په رشته کې زده کړې

خو څو کاله وروسته له مذھبی اوھامو ھم بيل . غوښتل يې کشيش شي. ته الړالس په سر شو او مدرسې 
انساني طبيعت  ھڅونکی او سرغړونکی او معترض غه دې کارونو د ھ.شو او ديني مدرسه يې پريښوده

په دې . وکړ ھم پيل و ترانه ويل يې په ته يې مخه کړه او په څنګ کې)تئاتر(ننداری نو . نشو ارضا کولی
 ليوالتيا خپلې ې کې کې، ويکتور مخکې له دې چې د خپل زوکړې ښار ته ستون شي او په تئاتر او ترانپړاو
 په ژوره توګه د چيلي او التينې امريکا د ھغه.  تير کړل ھمدامه ورکړي، څو کلونه يې په پوځ کېته ا

. ووفولکلور او په تيره بيا د وايولتا پارا، يوپانکو او پابلو نرودا په شان ھنرمندانو تر اغيزې الندې راغلی 
 د ه او د ھغ درلوده ترانو سره ډيره ژوره اغيزه خپلو د ګيتار او پر ويکتور يېدا آماندا وه چې خو

 نازک، حساس او  ھغهد) تئاتر او ترانې(ھمدې کار  .ه يې ھواره کړی وه الرانهراتلونکي ژوند
و ژوند، د ھغو د انو او زيارکښان کوالی شول د کارګر سره يې په دې.راضی کاوه سرغړونکی طبيعت

پر ستيج ويسي او په خپلو ترانو کې  د نندارې ؛ او کوچنی ھيلېسترېژوندانه کړاونه او رنځونه، د ھغوی 
  .فرياد کړي

  
  ما د ښاغليو ژبه ياده کړه

  ھمدا ډول د ملکانو او اربابانو ژبه
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   ووژلماکثراً   زهدوې
  د ھغوې پر ضد ما ،ځکه

  .خپل آواز اوچت کړ
  
د اروپا او امريکا د راک موسيقي په .  چې ويکتور اروپا ته سفر وکړل لسيزې لومړي کلونه و١٩۶٠د 

 په چيلي .وونوم يې پر تندي نغښتی » اعتراض موسيقۍ«ھغو کلونو کې ورځ تر بلې راډيکاله کيدله او د 
د په موسيقۍ کې په شان ډلو » کويالپايون«او » مانیايتنی ـ للي« د . کيدلېتجربهکې ھم د موسيقۍ نوې بڼې 

چيلي د کارګري او کليوالو سيمو خلکو د ھير شويو آوازونو او سازونو د کارولو سره ډيره ليوالتيا درلوده 
لي يپه موسيقۍ کې دا انقالب، يوازې چ. ه ژوند او مبارزې څخه يې په موسيقۍ کې کار اخيستاو د ھغوی ل

د دې سيمې په سياسي او  او ېو پوښښ الندې يېو، بلکې د التينې امريکا پراخې برخې و محدود نه پورې
لکو آرام او خ. ه وه غورځنګونو ډکله التينه امريکا، په دې لسيزه کې .ټولنيز تالطم کې ريښې درلودی

 چې د وينو ويالې يې تويولی او ګڼ شمير خلک ،کودتا او نوي انقالبيو  ھره ورځ د  اونه درلودهآرامتيا 
 او له ھغې يې رنګ ووويکتور له دې نارامې وضعې څخه اغيزمن . ليې په ځان کې ډوبول، شاھد و

 وي، هر نشي کوالی ګټورنو» د اعتراض موسيقي« «: : وې ويلو چېواروپا ته په سفر کې . اخيست
»  غږيانقالب«زما په اند نور بايد د . ځکه چې په دې شرايطو کې د ھغې مانا او مفھوم له منځه تللی دی

 يو انقالبي  بايدکې بڼه ياد وړ پنځونکي او په پرمختلل يو ھنرمند بايد د اعتم....له اصطالح کار واخلو
 له ھغه ھم وي،ان د واکمن نظم لپاره خطرناک چې د وسلوالو چريکانو په شوي ھغه څوک ... وي

  ».الرې اړيکو له  ټينګو سره دولسونو
 موسيقي له خپلې مور زده کړی وه، دا يې ھم په خپلې زده کړې ورزياته کړه چې هويکتور چې فولکوريک

ه د وسلې  پای ته رسولو په موخد او د خلکو د رنځ او بيوزلۍله خپل ګيتار او ترانو څخه د ستمګرانو په ض
، په خپل کړي خالصېسترګې چې نړۍ ته مې له ھغې وروسته  «: په يو ځای کې ليکي. کار واخليپه شان 

 دی چې خلکو ته د  المل يېھمدا. ھيواد چيلي کې د ټولنيزې  بی عدالتۍ، بيوزلۍ او بدمرغۍ  شاھد يم
 بھير کې بايد د عدالت لپاره زه پياوړی باور لرم چې انسان د خپل ژوند په. سندرغاړۍ اړتيا احساسوم
  ».مبارزه وکړي، څو آزاد شي

 د خپل ولس زيارکښ او محروم ، د چيلي کارګرخپلو ھڅونکو ترانو سره کوښښ کاوه چې دويکتور 
د دې  . يبی کړود ھغوی خوندي ھيلې خړ: دوزخي وضعيت په ضد و ھڅوي او د پابلو نرودا په وينا

  :حت کاوهينصداسې  سرتيرو ته لپاره يېھڅونې 
  

  ...سرتيری پر ما ډزې مه کوهای 
  ...زه پوھيږم چې السونه دې رپيږي

  !ما مه وژنه
  .زه ستا ورور يم

  
» کويال پايون« په ھمدې کال کې د . کال کې خپرې کړی١٩۶۶شوی ترانې په  ويکتور خپلې لومړنی ثبت

يو کال . ګه فعاليت وکړ د ھنري مدير په تو دې ډلې کال پورې يې د١٩۶٩ډلې سره يوځای شو او د 
  د د ثبت، خوويکتور د چه ګوارا په وير کې يوه ترانه وويله. وروسته، چه ګوارا په بوليويا کې ووژل شو

 دې، لهخو سره .  کې د دې مبارز نوم ته د مستقيمې اشارې شونتيا نه وه، په ترانېکمپنۍ د مخالفت له امله
 کال، د چيلي دولت په ضد د ١٩۶٩ .ه وکړه اغيزهډير باندېو  او خلکو فعالينو کيڼ پرې ترانې د چيليد

په دې کال کې د چيلي د کورنيو چارو وزير، پرس . وکال و ډير مھم تاريخي  يواکونو د فعاليتسياسي ځو
  يېېنابود اوپر ھغو کارګري او زيارکښه کورنيو بريد سوخبيس پوليس ځواکونو ته دستور ورکړ چې 

 نھه پوليسو په دې جنايتکارانه بريد کې دد . ولته کورونه جوړ کړي   کې ځان»پورتو مونت«کړي چې په 
پورتو «دې جنايت په اړه د ويکتور د . چيلې قھرجنه وه. ووژل شولون اوه کسان مياشتني ماشوم په ګډ
ترانه وويله، چې په کې پرس سوخبيس د يو جنايتکار په توګه معرفي  يوه په نامه » مونت په اړه پوښتنې

  :کيده
  

  د سويل ټول بارانونه 
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   .ونکړيبس به ستا د السونو د پريمنځلو لپاره 
  
ويکتور . ه او پر شونډو زمزمه شو په ټولنه کې الره پيدا کړهچټکۍ سرهپه » د پورتو مونت په اړه پوښتنې«

 په مبارزيو انقالبي د  کارګرې طبقې په زړه کې  وو او د چيلي دد محرومو خلکو ګران ترانه ويونکینور 
د پورتو  «. کرکه ولري اړخه او پانګواله ګوندونه له ھغه چې د چيلي ښييه او ھمدا کافي وتوګه ځای درلود

 د ترانې شھرت المل شو چې ښيي السي ډلې، دا د واکمن نظام ساتونکي، يوه شپهد » مونت په اړه پوښتنې
غيړن بريد په برابر کې، دا د ويکتور د دې کرارتجاع د . وھيوې  او ي بريد وکړ پر ويکتورسړک پر سر

  :و چې په چيلي کې يې انګازې جوړې کړیولوړ فرياد 
  

   دا ده مېپوښتنه
   دی ږنه مو فکر کړی چې دا ټاټوبی زمولھيڅک

   کې لرياختيارلويه برخه يې په  دی چې د ھغه چا
   کړهړنګ ديوالونه 
   ړنګ کړهديوالونه

  .دیږ ندا ټاټوبی زمو
  

 او د وکړه پر فکر او ژوند ژوره اغيزه ه سوسياليزم سره د ويکتور آشنايي، د ھغلهې په ھمدې کلونو ک
باندې د التينې امريکا د »  انګړخلوتد « د امريکا د متحدو ايالتونو .کمونيست ګوند سره يوځای شود چيلي 
لت په الره کې ، د ويکتور ترانو ته د آزادۍ او عدامقاومتدانو ند ھنرم» انقالبی غږ« د ضد په لوبدلو

 مانا انقالبي سندرغاړيد زه په دې باور نه يم چې «: ويلبه  ھغه .امپرياليستي ضد ھويت وروبخښو
 د امپرياليزم له داړلو څخه د توب انقالبي ، بلکې ويلو سره مترادف ويلهيوازې  د سياسی سرودونو 

 ياليستونو او د چيلي نورو کيڼ سوسد کال کې، کمونيست ګوند، ١٩۶٩ په ». ديښتونو ژغورلزخلکو د ار
 دا ټلواله يو . په نامه د يوې ټلوالی بنسټ کيښود (United Popular)»  اتحاديولس« د اړخو ډلو په شمول

 ټاکنيزو ، معرفي کولو سره پهچيلي د ولسمشرۍ لپاره د خپل نوماند په توګه د سالوادور آلندهکال وروسته د 
 ه تئاتر کې متمرکزپه ډيره برخه  وخت پورې د خپل فعاليتدېر  تويکتور چې. سياليو کې ورګډه شوه

 موسيقۍ له د دې په پوھيدو سره چې تئاتر د پراخو مخاطبينو په موندنې کې محدوديتونه لري او ،ه وکړی
او ځان او  کال کې تئاتر خوشی ١٩٧٠ په سره کوالی شي د ولسي پرګنو سره پراخې اړيکې ټينګي کړي،

 مخ په ودې انقالبي  دګيتار يې د چيلي د بيوزلو خلکو ھمدا ډول  او ھڅونکې ترانې او خپلې لمبه وھونکې
  .غورځنګ لپاره وقف کړ

  
   کې نه دیهزما شعر د ھيڅ چا په مدح

  چې پردی وژاړينه وايم زه د دې لپاره شعر 
   وايم شعرلپاره او لرې برخې کوچنېزه د خپل ټاټوبي يوې 

   يوه کوچنې تراړه دهکه څه ھم
  پای نلريخو ژوروالی يې 
  ده لهو پايا شيانو پيالمهزما شعر د ټولو 

   ميړانی ډک شعرد
  .تلپاتی، تاند او ھڅانده شعر

  
د بيوزلو خلکو په  بريا سره، له د چيلي د ولسمشرۍ په ټولټاکنو کې د سالوادور آلنده  کال کې،١٩٧٠په 

اړخو ې د نورو ډيرو سوسياليستو او کيڼ ويکتور ھم، د ټولن.  څړيکې ووھلیوېرڼازړونو کې د ھيلې 
 شتون درلود  کې يېسيالۍ ټاکنيزو په هد ھغ.  وکړمالتړ  څخهځواکونو او فعالينو په شان، له سالوادور آلنده

معروفه ترانه، ويکتور په ھمدې وخت کې وويله، چې » موږ به بريالی شوو«.  وويلیاو په کراتو يې ترانې
  :ي په شعار بدله شوهد چيلي د کيڼ اړخو د يووال

  
  موږ به بريالي شوو
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   شليدلو پرته بله چاره ونلريلهبه ځنځيرونه 
   د يو بل تر څنګ تاريخ په حقيقت بدل کړو بهموږ

  
 سربيره، زياتې کلتوري او ھنري نوپه ټولنه کې د يو شمير سياسي او اقتصادي بدلونو د سالوادور آلنده بري

وخت، ګڼ شمير د تئاتر او موسيقۍ ډلې جوړيدی او د ھنري برنامو د ھغه . پايلې ھم له ځانه سره لرلی
نوی ترانې « د .ول کونه سفر به يېته کارګر ميشتو سيمو عمدتاً  ،اجرا لپاره د چيلي بيالبيلو سيمو

ويکتور د دې نوي حرکت يو تن بنسټ . په شان حرکتونه په ھمدې وخت کې رامنځته شول» غورځنګ
د نړۍ د ادبياتو مھم آثار د ارزانه کاغذونو پر مخ په دومره بيه  کې،  وختپه دې . ووايښودنکی او فعال 

د ھغه کارګر او زيارکښ ليدنه . چې آن يو کارګر او زيارکښ يې ھم د پيريدلو توان درلود، عرضه کيدل
اين  کې د جک لندن، توماس مان، داستايوفسکي يا د مارک توپه بسونوچې ليک او لوست يې کوالی شو او 

. و شوق ټوله چيلي نيوله وها د ښه ژوند شور .ستانونه لوستل، د چيلي د ھغو ورځو يوه عادي پديده وهاد
د تئاتر د انځورګرانو د سانتياګو پر ديوالونو انځورونه کاږل، شاعرانو خپل شعرونه خلکو ته لوستل، 

په پاريدونکي  او ويکتور ھم ؛ ل د خلکو پر مخ پرانيستل شوي وونو واټ د اوو ورونه د کوڅېسالونون
 خو دا پارونکی ژوند، دا نوی ژوندون، د . ترانې ويلیتهد ليوالو خلکو ګڼې ګوڼې   سرهخپل ګيتارد حالت 

و او باالخره د التينې امريکا د ټولو دموکراتيکو او و سره، يوازې دری کاله  سرهټولو نيمګړتياو او ستونزو
  !کودتا:  چيلي ګريوان ھم ونيو برخليک دنوآزادي غوښتونکو غورځنګو

  
  

  وايم نه ترانهزه د دې لپاره 
  ويلو مين يمترانې چې د 

  يمنور ته وښيا دا چې خپل غږ 
  وايم ترانهيوازې د دې لپاره 

  ه انګيزه لري؛چې ګيتار مې د دې کار لپاره خپل
  ھغه ګيتار چې خاورين زړه لري

  او د کوترې په شان الوزي
  . راتوييږيله لوړېاو د پاکو اوبو په شان 

   وايمترانهد دې لپاره زه 
   مې د بيان لپاره انګيزه پيدا کړېچې غږ

  ويل،» ويولتا پارا«څرنګه چې 
  زما ګيتار کارګر دی! ھو

  .، پسرلی دی وږمه وھونکیدی، سمسور
  دا د شتمنو ګيتار نه دی

   ولريه، حرص او طمعقدرت او پيسوچې د 
  دیکارګرانو ګيتار يوازې د زماګيتار 

   نه وايم ترانهښادۍ لپارهاو زه د ساتيرۍ 
  پردي وژړومد دې لپاره ترانه نه وايم چې 

   ترانه وايمتهانسانانو   ھغو بربنډو ليرې سيمو د د خپل ټاټوبیيوازې
  .ژوند کوي کې ژورتياچې د ګړنګونو په 

  پيلووژوند  په کې هږنپر ھغه ځمکه چې مو
  ی ته رسووپاژوند  په کې هږنپر ھغه ځمکه چې مو

  زړورې ترانې،
  .يا برابرويتشوننويو فريادونو ته د زيږيدنې تل 

  
د . ويل شوی وهنوم واخيست، د جنرال پينوشه له کودتا څه موده وړاندې » د خارا مانيفست« چې دې ترانې

  دمخه پوھيده چې په کودتا کې به ووژلويکتور ويل کيږي چې قوله ميرمن، يوان ترنر، له خارا انګليسۍ
  .ووايو» مانيفست«شي او له ھمدې کبله يې خپل 
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 فني  څو د خپلې دندې لپارهو راووت څخه کال د سپتمبر په يوولسمه نيټه، ويکتور خارا له خپل کور١٩٧٣د 
 ور عمومی لهويکتور .  خوا بلې خوا تللېيومنډو منډو په  کسان په واټونو کې ځينې.  والړ شيپوھنتون ته

.  ولد پوځ د شوبلو او توپونو مقابلې ته چمتو محصلين يټول راغونډ شو. وننوتته پوھنتون څخه 
خو کله .  کوکاری ھوا ته پورته شویښادۍد . لومړی بريد پر شا وتمبو يانود پوځپر پوھنتون محصلينو 

د پوھنتون ديوالونه تر ھدف الندې ونيول؛ کله چې په حرکت شوی او د ھغوی اوږدې شپيلۍ چې شوبلې 
 ھغه فريادونو او آوازونو نښې دوغندی وتوغول شو او ديوالونه راوغورځيدل؛ د ښادۍ او ھلھلې لومړنی ت

ھغو . وسله والو سرتيرو بيا يرغل وکړ او دا ځل د پوھنتون  انګړ ته راننوتل. نښانې پر ځای پاتی نشوی
تړلي، په داسې حال خره الس ، په وينو لت پت او ککړ شول او باال شولوھلوکسانو چې ال مقاومت کاوه، 

ويکتور ھم .  ته ويوړل شولو، بنديخانولې چې د سرتيرو د ټوپک سړې شپيلۍ د خپلو څټونو تر شا حسکې
  :، غوږونو ته راورسيد آماندا سره يې فريادوهلهد ويکتور غږ چې . ووکې  منځ په د ھغوی 

  
   شوی روانهزويه، مور دې 

  لريھغوی پراخه واټ مخې ته 
  ونو سره د جوارو له کروندو تيريږياو په چټکو ګام

  راشه، له ما سره راشه
  پراخه واټ شا ته پريږدوچې دا 

  .بله راتلونکی د زيږيدنې په حال کې ده
  

. کارخانې او د مقاومت ټول مرکزونه بمبار شول. د زرګونو نورو سياسي فعالينو سره ونيول شوويکتور 
د ولسمشرۍ پر چيانو د يرغل په وړاندې مقاومت وکړ او دور آلنده د ولسمشرۍ په دفتر کې د کودتااسالو

 د ھمدا چېيوان ترنر، د ويکتور ميرمن، . د درنې بمبارۍ له امله مړ شود پوځي شوبلو او الوتکو ماڼۍ 
 سفارت دروازه د  د خو د انګلستان؛ بندي کيدو خبره شوه د مرستې لپاره د انګلستان سفارت ته والړهله ھغه

زرګونو نورو انسانانو په مخ چې د سانتياګو د وينو له سيند د د سفارتونو په شان د ھغې او نورو ھيوادونو 
 د کودتا د وروستی )بالونکيمد چيلي د خونړۍ کودتا س(د پينوشه متحدينو . وه، تړل شوی لڅخه تښتيدلي و

 چا نه کو فريادونهد ھغو خل.  ځپلو انتظار درلودسختو د کارګرې طبقې او د محرومو خلکو د يعنېپردې، 
 د.  وحشيانه يرغل څخه تښتيدلله د شوبلو او توپونو يانو پوځ شوي وسلو سمبال بيالبيلوپه چې اوريدل

 د بنديانو، څو کودتا د محرومو خلکو د وينو په سيند کې او د ل مدافعينو خپل غوږونه بند کړي وۍدموکراس
  . جوپی پر څپو آرامه شي او ساحل ته ورسيږي

 ته  حکايته غوندې عجيبيو دا د ويکتور لپاره. او زرګونه نور کسان يې ملي لوبغالي ته ويوړلويکتور 
يې ويکتور ھلته ، او اوس يدهلوبغالی نوم» ويکتور خارا«دا لوبغالی له درې کلونو راپديخوا د . پاتې کيده
  .ول شولوبغالي کې ويکتور خارا الس تړلی تر وھلو او ډبولو الندې ونيپه دې . وړی وو

 او د پوځ د ډله ايزې وژنې څخه ژوندي پاتی شول، کلونه وروسته يې ولپه دې لوبغالي کې ھغه کسان چې 
  د يوه ښه ژوند لپاره د مبارزې يو سمبول،ويکتور د ټولو شکنجو سره سره، ميړنی او اتل پاتی شو: ويل

له، د مقاومت او مبارزې روحيه يې  ترانې يې ويلی، له نورو سره يې خبرې کولی، تسال يې ورکو.پاتی شو
و چې ويکتور و دا ھغه کار .د ھيلې رڼا يې بلولهآن د سپتمبر د يوولسمې په ھغه دوزخي ورځ کې ھڅوله، 

د کودتا تالي ترانه فرياد کړه، » موږ به بريالي شوو«کله چې ويکتور خارا د . ووتل د ھغې په ھڅه کې 
ور يې په وحشيانه ډول ويکت.  يې بريد وکړشول او پر ھغه حرکت څخه قھرجن ي ھغه د دې ميړنڅټو د
 د خلکو مخې ته  يې ھډوکي مات کړل او په داسې حال کې چېۍپښتد  د دواړو السونو او د ھغه. ووھو

غوښتل  او په دې ډول يې »! ووايه دې ترانېغږوه، اوس دې ګيتار واوس«:و، فرمان يې ورکړوودرولی 
د ھغه سپکاوی وکړي، څو نور سرونه غوښتل يې .  ھيلې سمبول مات کړيچې دا د مبارزې سمبول، دا د
د دغې دوزخي ورځې شاھدان وايي، ويکتور په ماتو السونو خپل . ونيسيراټيټ کړي او د عافيت الره 

څلورديرش مردکي، . ترانې ته يې ادامه ورکړه» موږ به بريالي شوو«ګيتار په څنګل کې ونيو او د 
انقالب د ترانه ويونکي پر تن تشيږي، څو دا انقالبي ترانه پای ته ونه رسيږي؛ څو د څلورديرش مردکي د 

نه ويونکي سره دا ترانه ھغو زرګونو انسانانو غږ چې په دغه ورځ او دغه لوبغالي کې د خپل محبوب ترا
  . شي؛ څو د کودتا څرخ پای ته ورسيږيويله، غلی
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   څنډه کې ېد دې ښار په کوچن
   تنه يوږ پنځه زرهنمو
  .ږ پنځه زره تنه يونمو

  د خپل ټاټوبي په ټولو ښارونو کې
  څومره کسان يووټول ږ نمو

   يووالسونهلس زره ھغه دلته 
  چې دانې کري او کارخانې په حرکت راولي

  وڅومره ډير يوږ نمو
  ويرې  او دردله ولږې، يخنۍ، له
  !ډار او جنون سره له

  ونکی دهد فاشيزم څيره څومره ډار
  پلي کويټګۍ ، په شې په ځيرتياخپلې نق

  اھميت ولريبی له دې چې څه ورته 
   مډال ،وينه
   ګڼي اتلوالي،وژنهاو 

  ؟ په رښتيا دا ھغه دنيا ده چې تا پيدا کړئ،خدايه
   کار وکړ؟ فکر اوه ورځود ھمدې لپاره دې او ،خدايه

  د دې څلور ديوالونو تر منځ
  داسې شميرې دي چې نور وده نکوي

  د مرګ غوښتنه کوي ورو ورو او 
  ناڅاپه پر ما ھوښياري يرغل راوړي

   وينم، سيندبی څپاندهدا 
  د ماشينونو نبضونه وينم

   څيرې لريمينه ناکهسرتيري چې ھغه او 
   وينممکزيک، کوبا او ټوله نړۍ

   فرياد کوي په ضدچې د دې بدنامۍ
   توليد نشو كوالى  نور چېونه يوږ لس زره السنمو

  و ټاټوبي کې څو السونه يوپه دې ټولږ نھو، مو
   ويل ترانه څه يو رنځ دی، خووايمهترانه زه 

  کله چې ناچاره يم وحشت آواز کړم
  ھغه وحشت چې په کې ژوند کوم

  حشت چې ورسره مرم او ھغه و
  وينم شيبو کې بی بريده  او ځان په بی پايهزه

  چې په کې چوپتيا او فرياد
  .پايله ده ېسرود غبرګونيو  د 
  
.  په شپاړسمه نيټه د يو ځوان کارګر لخوا پيدا شوسمبردر سوری سوری او شکنجه شوی جسد د ويکتو د

  دې انقالبي او محبوب ترانه ويونکي سره اړيکه نيسي او دې ميرمنلهو چې د ويکتور وھمدا ځوان کارګر 
  .ھغې ته سپاريجسد 

که څه ھم د کودتا دولت د ويکتور خارا د . ويکتور خاورو ته وسپارو او په پټه له چيلي وتښتيدهيوان ترنر، 
 ترانې له يو شمير زياتې هچې د ھغی وه  دستور صادر کړ، خو يوان ترنر بريالۍ شويزنېټولو ترانو د س

  . کې کيږدياختيار نړۍ په  داو د انقالبي موسيقۍچيلي وباسي 
  

*                  *                   * 
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د ويکتور خارا د وژنې د يو چيليايی قاضي لخوا  کې، له کلونو وروسته،  مياشتسمبرد کال په ٢٠٠۴د 
، د ويکتور قاتل پيژندل سره سمله ھغې تر اوسه، د ځينې عيني شاھدانو د شھادت . دوسيه پرانيستل شوه

 اييد ويرونکي شھرت سره، د چيليادوين ديمتر بيانچي، د کودتا جالد او د چيلي د پوځ يو افسر، . شوی دی
 کال کې ١٩٧٠د اعالم شويو شواھدو له مخې، ھغه په . دىلکو د محبوب او انقالبي ترانه ويونکي قاتل خ

پوځي ښوونځي کې چې د امريکا لخوا اداره کيده او د التينې امريکا پر يو  پهو او وپانامه ته سفر کړی 
 کې د چيلي پوځ ټولو په دې مرکز. يې نظارت درلود، پوځي زده کړې پای ته رسولی ویپراخو پوځونو 

ال لوکو «ادوين ديمتر بيانچي چې . زده کړياالنو، د چيلي په کودتا او د خلکو په نابودۍ کې ګډون درلود
خو . ووھم نوميدو، مخکې له دې ھم د سالوادور آلنده په ضد په يوې نابريالی کودتا کې ګډون کړی » ديمتر

 خوشې ژرسته ونيول شول او زندانی کړای شول، ډير  کودتا وروناکامې چې له دې  يېاو ملګرينوموړی 
 لوبغالي  له»ويکتور خارا«د . شول چې په راتلونکي کودتا او د خلکو په وژنه کې خپل رول تر سره کړي

 کرکې او قھر څخه له ھومره د انقالب او مبارزې په اړه بيانچيپه وينا  ژوندي پاتي شويو زندانيانو  دڅخه
 سربيره، لقب مسما د دې. معروف شو» ميزسادي«زندانيانو تر منځ په  يات شميرز د ډير ژرو چې وډک 

د بوريس نويا، چيليايی وکيل، د کودتا . ھم ونومول شي» شازاده«يا » پرنس« خوښ درلود چې هپه خپله ھغ
نديدو  ځايونو کې په ناڅاپي توګه راڅرګبيالبيلوپه ھغه د لوبغالي «:  قھر او کرکه داسې انځورويددې جال

ھغه کټ مټ د يو وحشي او ناھيلي لوبغاړي رول لوبو، . او په وحشت او ھياھو سره يې زندانيان ډارول
په الس کې يې د . ونه يې ټيټ ويچې زندانيان ښايي د ھغې په شتون کې په بشپړه توګه چوپ او سر

 د قدم وھلو پر مھال ول،ت  ساعتونو په ګونډو ناسپه چې  تر منځ درلوده او د ھغو زندانيانوقمچينهڅرمنې 
او  چې د زندانيانو د کتار مخې ته ودريدو ويل کيږيھم دا  په اړه غهد ھ» .يې ھغوی پر سر او مخ وھل

، حرمونو، اوس ستاسو د کسيستانو؟ ما ته په ډار سره وګورئزما غږ اورئ چټلو مار«: يې وھلېبه چيغې 
 غږ زما غږ اورئ؟ دا.  تاسو اعدام کړوبايدړی او يا وينا وخت پای ته رسيدلی، يا بايد موږ سره کار وک

  ». د پرنس غږ دیچې اورئ
د کودتا پرنس، چې د ډيرو شواھدو له مخې د زندانيانو په شکنجې او وژنې کې په نيغه الس درلود، 

سمبر کې د د کال په ١٩٧۶ھيڅکله په رسمي توګه په يوې محکمې کې محکوم نشو او په ناڅرګنده دليل د 
 وکړی او د ېله ھغې يې د حسابدارۍ په رشته کې زده کړوروسته . تقاعد ورکړای شوڅخه  له پوځ چيلي

د پينوشی د  چې ھغه ده خبرهدا ھم د حيرانتيا . برخې کې په کار وګمارل شو په پوځ د تقاعد او څارنې
 د  د قربانيانو حقوقو د بشريد قانون پر بنسټ چې  ګټه اخيستهد ھغو امتيازاتو څخهديکتاتورۍ پر مھال 

و چې د و دا قانون په واقعيت کې د ھغو کسانو د حمايت لپاره تصويب شوی .ووحمايت لپاره تصويب شوی 
 ل او بيرته نهپوځي ديکتاتورۍ پر مھال د سياسي کړنو له امله له خپل کار څخه ليرې کړای شوي و

 جالد د دې قانون له امله د کودتا او پوځي د کودتا.  نه ورکول کيدلاستخداميدل او يا ھم د تقاعد حقوق
  . ګټه اخيستله کال تر جوالی پورې٢٠٠٠ د ديکتاتورۍ د قربانيانو له مزاياو څخه

 ھويت ښکاره شوی او په چيلي کې څو کلونه تيريږي او د ھغهله پيژندنې » پرنس«سره له دې چې د 
ويکتور خارا او د ھغو د څو ه کړي دي،  او د تلفن شميره خپارپتهسياسي فعالينو آن د ھغه عکس او 

چيلي نوي  د محاکمې زمينه برابره شي، خو د وژنې له امله د نوموړينور زندانيانو د د دوزخي ورځو 
  .نه ده ښودلې ليوالتيا الدولت دې جنايت ته د رسيدنې لپاره 

او د »  ترانه ويونکي دانقالب«د ھغه د ښکاره او پټو پلويانو سپکه دنيا او د او » پرنس«د  :عجيبه دنيا ده
دوه بيالبيلې دنياوی په يوه دنيا . کارګرو او محرومو خلکو چې ھغه ورته ترانې ويلی او ليکلې، پرتمينه دنيا

ښوالی د بدی په مقابل کې، کار او زيار د شتمنۍ او زبيښاک په مقابل کې، انقالب د ضد انقالب په . کې
دا  ده؛ چې دا دنيا يې پر خپلو اوږو نيولېوستی بری د ھغو کسانو دی ورپه دې عجيبه دنيا کې، ! مقابل کې

 ګوګل او کارګرانو او محرمو خلکو ته  يو ګيتار درلود او يو ټپي يېې يوازېچده د ويکتور وروستی بريا 
، بريا  زوي)مانوئل او د آماندا( انو بيوزله کارګر د، د سانتياګو ښار د څنډې مينې ډک زړه؛ د ويکتورله

له غمونو او  خلکو  سپاره چې د کارګرو او بيوزلولو تهللولچې له ماشومتوب څخه يې خپل زړه د مور 
او ھغه يې د ھمدې خلکو د دفاع په ل کوچني زړه لکه چاړه لګيد پرد ھغه  دا غمونه و اوورنځونو ډک 

پاتی کيږي او فرياد ويکتور دی، چې ژوندی  ،په دې عجيبه دنيا کې. موخه راتلونکو جګړو ته چمتو کاوه
دی چې له تلپاتی کرکې او » پرنس«يې د تاريخ تر پای پوری په بشري وجدان کې انګازې جوړوي او 

  .نفرت څخه بل څه نه ورپه برخه کيږي
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اوس يې « :ئوھليې چيغې اوه او کزور پر مات شوي ګيتار يې  وه او ي پر سر ايښميړنيدښمن خپله پښه د 
  يېمات شوي ګيتار ته خپل  اووغزول مات السونه پر ځمکې  خپلويکتور »!اوس يې ووايه! وغږوه
 په غږ کې آواز يېګواکی چې د ټولې چيلي . ړوکپه ويلو يې پيل ...  کې ونيولګيتار يې په څنګ. ورسول

 او ياو بيا لوبغال...  حرکته ودريدهلهټوله نړۍ، د يوې شيبې لپاره ھم لوبغالی، او شايد . راټول شوی وي
نه . داسې يې تمه نه درلوده. غليمان په ويره شول...  سره ترانه پيل کړهويکتور له ټولې نړۍ  ھمشايد

  شوي ځانهسونو او شکنج کوالی شي ترانه ووايه ھغه ھم په مات شويو الويکتور چې څنګه پوھيدل
 او  ال ترانه ويلهاخارخو !...  چمتو، ھدفسرتيرو: ړی بيا يې په قھر او غضب سره چيغې ک... سره

په » ويکتور خارا« لمر د !... سرتيرو چمتو، ھدف... سم ترانه ويله ، شايد ټوله نړۍ له ھغې سرهلوبغالي
سرتيرو .... شيندي ، خو ھيله مندې څيرېلژندې پر ويکتوروړانګې د خپلې لوبغالي کې راپورته کيږي او 

سره او  پر ځمکې ولويد، ويکتور... ووريدلې پر تن ميړنيمۍ، څلور ديرش مرمۍ د څلورديرش مر! ډزې 
  ....ږيترانې غږ ال غوږونو ته رارسي  دخاراخو د ... توده وينه يې پر ځمکې تويه شوه

  
   ھغه کوتره ده چي د ځالې په لټه کې دهشعر

   پرواز وکړيچېخوشې کيږي، وزرې وھي 
  !پرواز

  واکه آواز دیزما آواز، آزاده او خپل
  ھغه چا ته ډالۍ کيږي چې پاڅيدلی 

  ھغه چا ته چې د ابديت لوړوالی ته د الوتني ھوډ لري
  زما آواز ھغه ځنځير دی

  چې نه پيل لري او نه ھم پای
  زما په آواز کې به ټول ولس پيدا کړی

  پريږده چې له يو بل سره ووايو 
  نه و د ولس سرود

  ځکه چې آواز ھغه کوتره ده
   ته د رسيدو لپاره الوزيچې سيند

   پرواز وکړيچېخوشې کيږي، وزرې وھي 
  !پرواز
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  مانيفست
   )لومړی ژباړه(

  
  نه د ويلو لپاره دی چې وايم

  او نه ھم د دې لپاره چې ښه غږ لرم
  د دې لپاره ترانه وايمزه 

   مېچې ګيتار
  احساس لري او سم فکر کوي

  ې زړه لريد ځمکې په تل ک
  او د کوترې په شان څانګونه

  لکه اوبو سپيڅلی دی
  .او وير او ښادۍ ته سپيڅلتيا بخښي

  زما ترانه
  څنګه چې ويولتا ويل
  ھغه کارګر ګيتار دی

  چې له پسرلني عطرونو سره دلته رارسيدلی
  زما ګيتار

   ګيتار نه دیحقيرود شتمنو او 
  زما ترانه

   دهۍد ودانۍ ھغه پوړ
   رسيدنې لپاره يې چې ستورو ته د

  .                                          جوړو
  ترانه

   کله چې په رګونو کې
  زمزمه كوي  يېد ھغه چا په تن كې چې د مرګ پر مھال

  جريان ومومي
  :پيدا کويخپل مفھوم 

  واقعي حقيقتونه
  نه غولونكي لمانځنه

  .ھڅونه ييا پرد
  ترانه

   دهيقنار ھغه  کېګړنګونود ځمکې په 
  ستنيږيچيرې چې ټول شيان ھلته 

  ه ځايه پيليږي ھغلهاو ھر څه 
* 

  ھغه ترانه چې زړوره وي
  تانده وي،تل به 
  ! تانده
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  مانيفست

  )دويمه ژباړه(

  
  نه د ويلو لپاره دی چې وايم

  او نه د خپل غږ د عرضې لپاره
  نه،

   سره وايم چېزه ھغه شعر د آواز
  زما له احساسه ډک ګيتار يې غږوي 
  ځکه چې دا ګيتار ځمکنی زړه لري

  او مرغې ډوله د الوتنې په حال کې دی
  او لکه مقدسې اوبه

  تعميدويميړني او شھيدان په مھر او مھربانۍ 
  نو زما ترانه

  څرنګه چې ويولتا ويل
   ھدف يې موندلی 

  ھو،
  کارګر دیھغه زما ګيتار 
  ځليږيراي چې له پسرل

   شينديونهاو عطر
  زما ګيتار

  د جنايتکارو دولتمنو 
  زر حريصان دي  زور اوچې د 

  .په کار نه راځي
  زما ګيتار

  د زيارکښو ولسونو په کاريږي
  چې په سرود سره يې
  راتلونکی وغړيږي

  ځکه چې ترانه ھغه وخت معنی پيدا کوي
  چې زړه يې په ځواکمنه ډول تپانده وي

  ترانه ووايياو ھغه انسان دا 
  چې سرود ويونکی شھادت ومني

  زما شعر د ھيڅ چا په مدحه کې نه دی
  زه د دې لپاره شعر نه وايم چې پردي وژاړي

  زه د خپل ټاټوبي کوچنې او ليرې برخې لپاره شعر وايم
  که څه ھم يوه کوچنی تراړه ده
  خو ژوروالی يې پای نلري

  زما شعر
  د ټولو شيانو پيالمه او پايله ده

  يړانې ډک شعرد م
 .تلپاتی، تاند او ھڅانده شعر
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 ! اى کارګره ،وي درناوى ېتا ته د
 
 ،هپاڅ

  غرونو ته وګوره
  تهېد باد، لمر او اوبو سرچين

 چې د سيندونو الره بدلوئھغه څوک يې  هت
 ئھغه څوک يې چې اروا دې الوزولې شته 
  ، هپاڅ
  وګوره دېنو تهالسو

 ي شيد خپل ورور السونه دې ونيسه چې پياوړ
  مونږ له يو بل سره په خپلو وينو کې متحد ځو 

  څو راتلونکې 
 نن السته راوړو

   د اربابانو له بند نه وژغوروونهاو ځان
   غواړيي او بيوزلي بدمرغزموږ لپارهله بند نه چې اربابانو د ھغو 
   کړو په خپله جوړه بايد راتلونکيخپل

  .رارسيږيد عدالت او برابرۍ ورځ 
* 

 چيغه کړه، لکه باد
  يد وحشی ګلونو څخه تيريږد غرونو پر سر لکه ھغه باد چې 

  پاکه کړهد اور په شان زما د ټوپک شپيلۍ 
 باالخره، دا اربابان دي چې په ګونډو به شي

 راوبخښه زړورتيا او ميړانه مبارزېد مونږ ته 
  چيغه کړه، لکه باد

  يد وحشی ګلونو څخه تيريږد غرونو پر سر ه باد چې لکه ھغ
 پاکه کړهد اور په شان زما د ټوپک شپيلۍ 

  ، هپاڅ
 وګوره دې السونو ته

 ي شپياوړي چې السونه دې ونيسه،د خپل ورور 
 موږ له يو بل سره په خپلو وينو کې متحد ځو

  ننھمدا 
  !مرګهاو تر 
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  !، آمانداته مې په ياده يې
  )ړی ژباړهلوم(

  
 ! آماندا،ته مې په ياده يې
 ې و باران لمده کړىې چپه  ھغه واټ کې

 او په بيړه کارخانې ته 
 کار کوي مانوئل يرې چېچ

 .روانه يې
 

 تل خندانه يې
 يړباران دې ويښته خيشت ک

 ي اھميت نلر درتهڅهاو ھيڅ 
 مينهيوازې 

 !مينه، مينه، مينه، مينه
 

 يژوند بشپړ شپه څو نورو  دقيقيو کې به د 
 يپه څو نورو دقيقو کې به زنګونه  په آواز ش

 باسي انتظار ، ستاکار
   ھر قدم سره لهستا 

 ،                            لمر شيندل کيږي
   کې څو دقيقوپهاو 

 .غړيږي  دېې د بدن غنچ
 

 ! آماندا،ته مې په ياده يې
 ې باران لمده کړى وېپه  ھغه واټ کې چ

 خانې ته او په بيړه کار
 کار کوي مانوئل يرې چېچ

 .روانه يې
 

 تل خندانه يې
 يړباران دې ويښته خيشت ک

 ي اھميت نلر درتهڅهاو ھيڅ 
 مينهيوازې 

 !مينه، مينه، مينه، مينه
  

 ھغه غر ته الړ،
 ،رسوليبد نه دي  چې ھيڅکله چا

 غر ته الړ،ھغه 
 .او په څو دقيقو کې ټول شيان بدل شول

 
 ،ي پورته شوونهآوازاوس د زنګونو 
 ! وخت رارسيدلىستنيدنېکارخانې ته د 

 ھيڅکله راستانه نشول،ۍ ډير
  .يو يې ھم ستا مانوئل وو

 
 ! آماندا،ته مې په ياده يې
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 ې باران لمده کړى وېپه  ھغه واټ کې چ
 او په بيړه کارخانې ته 

 کار کوي مانوئل يرې چېچ
 .روانه يې

  
  
 
  
  

  !اه مې په ياده يې، آماندت
    )دويمه ژباړه(

  
  

  !اته مې په ياده يې، آماند
  واټ لوند،

   په لورپه منډه منډه د کارخانې
  .چيرې چې مانوئل کار کاوه

  
  پر شونډو دې موسکا خپره ده

  ويښته دې په باران المده،
  ھيڅ څه درته مھم نه وو،

  تللې چې له ھغه سره وګورې
  . له ھغه سره، له ھغه سرهله ھغه سره، له ھغه سره،

  
  يوازې پنځه دقيقې دمه

  .ژوند په پنځو دقيقو کې بشپړيږي
  د کارخانې زنګ وھل کيږي
  او کار ته ستنيدل بيا پيليږي

  او ته، ګام په ګام 
  رڼا شيندې،

  . غړويتادا پنځه دقيقې او 
                        

  !اته مې په ياده يې، آماند
  واټ لوند،
   لور په د کارخانېپه منډه منډه

  .چيرې چې مانوئل کار کاوه
  

  پر شونډو دې موسکا خپره ده
  ويښته دې په باران المده،
  ھيڅ څه درته مھم نه وو،

  تللې چې له ھغه سره وګورې
  .له ھغه سره، له ھغه سره، له ھغه سره، له ھغه سره

   سره چې پر خاورو وليدلی،له ھغه
  ول سره چې ھيڅکله يې زورول نه کله ھغه

  او اوس پر خاورې وليدلی 
  او په پنځو دقيقو کې
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  .نابود شوی
  

  د کارخانې زنګ وھل کيږي
  او کار ته ستنيدل بيا پيليږي،

  ډير کسان نه راستيږي،
  .ستا مانوئل ھم نه راستنيږي

  
  !اته مې په ياده يې، آماند

  واټ لوند،
  لورپه په منډه منډه د کارخانې 

  .چيرې چې مانوئل کار کاوه
  
 

  
  ! څه نيمګړی يې تهترانې،

  
  
  ږ پنځه زره تنه يو،نمو

  .زنداني يوچې د ښار په دې کوچني څنډی کې 
  !ږ پنځه زره تنه يونموز

  ؟ بنديان ديكېپه ھر ګوټ د اھيود   نورزموږ په شان څومره
  

  دومره بى شميره انسانان
  .درد سرهله د ولږې، يخنۍ، ويرې او 

  شپږ تنه مو له السه ورکړي،
  .د آسمان له ستورو سره يوځای شوياو 

   ووھوداسېيو يې مړ شو، بل يې 
   داسې ھم يو انسان ووھل شيھيڅکله مې تصور نکوه چېچې 

  وركړي پای تهيوازې غوښتل خپلې ويرې  نورو  څلورو
  يو يې د مرګ درې ته ولويد

  بل يې خپل سر پر ديوال ووھو
  . د مرګ سترګو ته کتلټولو په نيغهخو 

  
  ږ لس زره السونه يونمو

  ھغه السونه چې نور کار نشي کوالی
  ؟بنديان ديد ھيواد په ھر ګوټ کې نور ږ په شان څومره نزمو

  
   وينه چې له ملګري ولسمشر نه تويه شویھغه
   ډير ځواک لرينه بم او ټوپک له

  او د دغې ځواك په شان به زموږ موټي ھم
  .ان شيبيرته سوكيوه ورځ 

  
  !څه نيمګړی يېته ترانې، 

  ، ويلى دې نشمودې وايماړ يم کله چې 
  ، ځکه چې ال ژوندی يم نشمويلی دی 
  . کې يمدرشل په مرګنشم، ځکه چې د ويلی دی 
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  دا ھغه څه دي چې ما ډاروي

  ي شيبو كې پيدا كومياليتنھا مرګ  او په  ځاناو زه
  چيرې چې چوپتيا او فرياد

  ىزما د ترانې ھدف د
   ګورم، ھيڅكله مې ليدلي نه دي اوسڅه چې

   احساسوم او احساس كړي مي دي اوس چېڅه
  . بيا به پسرلني شيبې له ځان سره راولي

  
  

  
  سټډيومد چيلي 

  
دا شعر بشپړ نه دی او . ې ووايويوه ورځ مخکې د چيلي په لوبغالي کله وژل کيدو   چېدا د ويکتور خارا وروستی شعر دی

 او بيا يې د  كړ ويکتور خارا يو ملګري په خپل بوټ کې پټ ليکلو وروسته د د يادونې وړ ده چې دا شعر د.نلري ھم آھنګ
  .ھغه ميرمنې ته وسپارو

  
   پنځه زره تنه يو، دلتهږنمو

  دلته، د ښار په دې څنډه کې 
  .ږ، پنځه زره تنه يونمو
   لکه موږ  نورڅومره کساناو 

  په ښارونو او ټول ھيواد کې شته؟
  
  ږ لس زره السونه يو،نمو

  چې کرل کوي
  ،راوليچې د کارخانو ماشينونه په حرکت 

  انسانانزيات دومره 
  رپيدلي، وږي
  . ويرې سرهلهاخالقي فشار سره، له  درد سره، له غم سره، له
  

  د تل لپارهشپږ تنه ږ څخه نله مو
  ستورو سره يوځای شولله 
  و يې مړ شو،ي

  يو يې داسې وھل او ډبول وخوړل
  چې ما ھيڅکله تصور نه کاوه

  . ووھو داسېچې وکړای شو يو انسان
   نورووڅلور

  تشې فضا ته په دانګلو سره،
  په ديوال باندې د سر په وھلو سره،او 

  .ه خپلې ويرې خالص شيغوښتل ل
   چې سترګې يېو ھغو، ټولو ټولاو

  د مرګ په ليدنې 
   شویتورې

  ه دې لټه کې ديپ
  .چې له ويرې خالص شي
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  څيره څومره وحشت ايجادويد فاشيزم 
   خپلې نقشې

  په ډيرې ځيرتيا پلي کوي
   ولري؛ته اھميتوربی له دې چې څه 

   ھغوی ته،وينه
            مډال 

  نهاو وژ
  . ده          اتلوالي

  
  خدايه،

  دا ھغه دنيا ده
  چې تا پيدا کړې؟

   دې لپاره ھمدېآيا د
  ه ورځې کار وکړ او زيار دې وويست؟واو
  

   تر منځنود دې څلور ديوالو
  : چې خپګان نه زيږويڅهيوازې يو 

    دهورو، ورو د مرګ ھيله
   وجدان مېخو ناڅاپه

  وي                  راويښ
   د ماشينونو له ضربان سرهاو 

   ګورم يوه لويه څپهد بی ضربانو زړونو
  حساس ډکې څيرې څرګندوييان چې د مھربانۍ او ا پوځ ھغهاو

   مکزيک او کوبا او ټوله نړۍپريږدئ چې
  .پر دې ننګين تيري وژاړي

  ونږ لس زره توليدونکي السونه يومو
  يای شچې نور به توليد ونکړ

   ھيواد کېټول په  په شانږنموز
  ؟دي                 څو تنه 

  
  د ملګري ولسمشر وينه

   ده درنه نه بم او مردکيلهچې 
  يږييتوپر ځمکه 

  !سوکان راپورته شي هږنبيا به زمو خو
  

  آه، ترانې
  !يېرنګه څومره بد
   وغږيږمه بايد  له وحشتکله چې

  ھغه وحشت چې په کې ژوند کوم
  ھغه وحشت چې په کې مرم

  ھغه وحشت چې په دې نه ختميدونکو شيبو کې
  ځان په کې وينم

  ھغه وحشت چې په کې چوپتيا او فرياد د دې ترانې پای ده
  
  ،و ليدليوھيڅکله نه چې مې غه څه ھ

   يې احساسوم کړي اواحساسچې مې ھغه څه 
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  ....ي خالصون شيبې به له ځان سره راوړد
       

  
  

  مينه
  
   مينه لرم، اوالدونو او کور سره ميرمنېې خپلله
  سره مرسته كويرا ھغې ځمكې سره مينه لرم چې د ژوند لپاره له
   زده كړې او كار سره مينه لرمله
   ټولو ھغه كسانو سره چې خلكو ته په صداقت كار كوي، مينه لرمله
  .، مينه لرمبرابروي عدالت سره چې د انسان ستروالي ته د تساوي ابزار له
   سولې او دوستۍ سره مينه لرم ، له ژوند څخه د خوند اخيستلو لپارهد

  له آزادۍ سره مينه لرم
  راغلينه وي ۍ الس ته خو له ھغه آزادۍ سره چې د بل د آزادۍ په قربان

  :د ټولو لپاره د آزادۍ سره مينه لرم
   لپاره،اوالدونو د ژوندد ژوند لپاره، د 

  ،خپل کور کې په 
   ښار كې، په خپل 

  ، په خپل وطن کې
  ... آزادۍ سره مينه لرملهګاونډيانو تر منځ خپلو د 

  له بندګۍ آزاد
  زما لپاره، ستا لپاره

  يك جوړولو لپاره ورته اړتيا لرو، برخلپه ھغه چاپيريال کې چې د 
  . آزادۍ سره مينه لرمله

  .له آزادۍ سره مينه لرم
  
  
   لپاره مرثيه»چه«د 

  
  راغلې يم چې دا مرثيه ووايم

   وركړممانا غوښتنې ته دوه چنده ياو آزاد
   ووژویھغوې جنګيال

   !قوماندان چه ګوارا
   دښتې او غرونه،ځنګلونه
  .ى يا محتومه مړينه ټاټوبىمورن

  
   حقوقيدا  بشر

  په ټوله التينه امريكا كې
  تر پښو الندې كيږي

  ھره يكشنبې، دوشنبې او سه شنبې
  وي ښارونه تصرفيانپوځ

  او ديكتاتوران او قاتالن او پوځيان او جنراالن
  ږ تپينپر مو

  
  ھغوې پر بزګرانو او معدنچيانو

   او كارګرانو       
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   ډزې كوي                      
  څومره تريخ برخليك دى

  ولږه،
   بدمرغي
  .او درد

  
  انځورکړهبوليوار الره 

  او چه ګوارا په ھماغه الره الړ
  چې زموږ ښارونه د ظالمانو له واكمنتيا آزاد كړي

  
   كوبا ووياړله،چه ګوارا

  چې يو آزاده ټاټوبى شي
  ژاړي  ژوندسرښندونکيپر د ھغه  ھم ،بوليويا

   نوموي»ارنستو« یلڅر د ونې سپيبزګران ھغه د انځي
                                                 

   دښتې او غرونه،ځنګلونه
  . ټاټوبى يا محتومه مړينهمورنى

  
 

  
  د کار په الره کې

 چې په ښه کله چې د روبرتو آھومادا په نوم د ويکتور خارا يوه کارګرې ملګرې د الريون په ترڅ کې ووژل شوه، ويکتور
  .ډول د آھومادا له ژوند سره آشنا وو، دا مينه ناکه شعر يې د ھغه له لورې ووايو

  
  ئد ښار په واټونو کې کله چې تيريږ

  ئته مې راياديږ
  ئته مې راياديږ

  کله چې له ھغو خړو پنجرو څخه
  د خلکو څيرو ته ګورم

  نه پوھيږم چې څوک دي او څه کوي
  ئيوازې ته مې راياديږ

  ميني،ای زما 
   يارېانهای زما د ژوند
  ئته می راياديږ

  ھمدا اوس او د تل لپاره
  د ژوند په خوږو او ترخو شيبو کې 

  ئياديږراته مې 
  کار د يوې کيسې له پيل سره

  بی د ھغه د پای په پوھيدنې سره
  کله چې کار پای ته نژدې کيږي

  سھار رارسيږي
  او په ھغو بامونو چې مونږ جوړ كړي

  يسيورې رڼا کيږ
  مونږه له کاره راستنيږو
  له يو بل سره بحث کوو
  ھر څوک خپل دليل وايي
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  .د اوس او راتلونکي لپاره
  

  ئته می راياديږ
  ای زما ميني،
   يارې،انهای زما د ژوند
  ئته مې راياديږ

  ھمدا اوس او د تل لپاره
   خوږو او ترخو شيبو کېپهژوند د 

  کار د يوې کيسې په پيل سره
  . پوھيدنې سرهبی د ھغه د پای په

  
  کله چې کور ته راستنيږم

  تا وينم
  او مونږ له يو بل سره خپل خيالونه انځورو

  ھو، کار د يوې کيسې په پيل سره
  .بی د ھغه د پای په پوھيدنې سره

  
  

  زمونږ ټاټوبی
  

 :پوښتنه مې دا ده
  نږ دیو فکر کړی چې دا ټاټوبی زموھيڅکله م

  د ھغه چا دی چې لويه برخه يې په اختيار کې لري
  :پوښتنه مې دا ده

  ه دې ټاټوبي کې کار کوي زمونږ ديھيڅکله مو فکر کړی ھغه السونه چې پ
  او حاصل يې ھم زمونږ دی

  ديوالونه ويجار او ړنګ ړنګ کړه
 دا ټاټوبی زمونږ دی

   خوزه  اوخواند  ماريا،  اوپدرود 
  وککه آواز مې ځوروي څ

  نلريتوان که داسې څوک وي چې زما د آواز د اوريدلو 
  ډاډه ووسئ چې ھغه يو يانکي دی

  يا يو مالک او د ھيواد لوي فيوډال 
  ديوالونه ړنګ کړه
  ديوالونه ړنګ کړه

  .دا ټاټوبی زمونږ دی
  
 

  ونهمتحد ولس

   به ھيڅکله ماته ونخوريونهمتحد ولس
  يڅکله ماته ونخوري به ھونهمتحد ولس

  پاڅيږه او ترانه ووايه، مونږ به بريالي شوو
  د يووالي بيرغونه په رپيدو دي

  او ته په الريونونو کې له ما سره يوځای کيږی
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   بيرغونه به وګوریله غوټيو جوړ نو خپله ترانه او 
  د سباوون سره رڼا

  د ژوند د راتګ خبر ورکوي
  پاڅيږه او مبارزه وکړه

   به بريالي شيځکه چې ولسونه
 ژوند به په راتلونکې کې ښه وي
  د نيکمرغۍ د السته راوړلو لپاره

  د زرګونو جنګياليو فريادونه به اوچت شي
  !ترانهآزادۍ فرياد کړه د 

   سره به ھيواد بريالی شيھوډ د
  :  كوي په اوچت آواز فريادراپاڅيدلی ولس
  !مخ په وړاندې
  !مخ په وړاندې

 ...اته ونخوري به ھيڅکله مونهمتحد ولس
  
  

  د ولس توپانونه
  

  ھغوې چې له آزادۍ غږيږي
   السونه لري ککړاو

  بيا په لټه کې دي چې ھيواد مې
  .د کارګرانو په وينې سور کړي

   چې غواړيېھغو
  مور له خپلو اوالدونو جال کړي

  په لټه کې دي چې بيا
  ھغه صليب جوړ کړي چې

  مسيح پر اوږو ليږدوي
   کې دي چې ھغه بدنامي پټه کړيپه لټه

  راليږدويچې له پيړيو يې له ځان سره 
  رنګ د وينو خو د قاتالنو 

  .له څيرو پاک نشي  د ولسونوبه
  ل زرګونه زره کسان وھغوې

  چې وينه يې ورکړه
  او د سخاوتمندۍ په رود کې

  . وويشلهډوډۍ په تساوي
  اوس نو غواړم

  د خپلو اوالدونو او ورونو سره
  سرلي کې چېپه ھغه پ

  په لټه کې يوو د وخت په تيريدو يې سمسور کړو
  يو ځای ژوند وکړم

  زه له ګواښونو نه ويريږم
  !ای د بدمرغۍ اربابانو

  زه باور لرم چې د ھيلی ستوری
  به تل مونږ ته وځليږي

  ځکه د ولس توپانونه ما ځان ته رابلي
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  او له ځان سره مې وړي
  !ه کاږيد ولس توپانونه ما له ځان سره مخې ت

  !ای اربابانو
  که زړه مې څيري څيري

   کړی زندۍاو ستونی مې زندۍ
  :زه شاعر به بيا ھم فرياد کړم

   يمد ولس په الره روان
  ھمدا اوس او د تل لپاره

  زه چمتو يم 
  .چې له مرګ سره مخې ته الړ شم

  
 

  ھيله
    
   کومقلبه ځمکه، يوهالسونه مې پر 

   ھمدا مې کار دی چېکيږيکلونه 
  ؟نه شمې بايد ستومانه ولنو 

  پتنګان الوزي
  ګونګوټۍ جير جير کوي

 پوټکی می توريږي
  لمر يې سوځوي، سوځوي، سوځوي

  توږيخوله زما وجود 
   او زه ځمکه 

  .توږم بی له کومه ځنډه
  

  ځال وينم بل ستوري د يوکله چې 
  په ھيلې باور كوم

  ځان ته وايماو 
   ناوخته نه دیال

  کوتره به والوزي
  نيولېکلکه يې ه يو  څنګه چېوکاناو زما سو

  ونيسيھيله به ھم ټينګه 
  ... چې ټول شيان به يوه ورځ بدلون ومومي:ھغه ھيله

  
  
  

  د رڼا ډک باغونه
  

  ستا آواز غنم او جوار وو
  د بزګر الس
   د مس روح

  ډوډۍ او سکاره
  د وخت او لمر اوالد

  وستا ترانه د اوسپنې يو ګل و
  ادد ولس فري



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٧

  د زيارکښ په موټې کې وسله
  او د شمال او سويل باد

  ته د ھغه زرګونو نورو انسانانو سره ووژل شوی
  کله چې درد وزيږيد

  زړه دې لور ډوله د ژوند سوروالی ته خالص شو
  او ھمدا وو چې خلکو ته وکرلې
  ته د ھغوې د رڼا ډک باغونه يې

  د ھغوې د مبارزې او د مينې نښه يې
  ه ته يید چيلی سرود ب

  !ويکتور
  
  
 

  ھر څوك ھم رزمه، ھم قھره، ھم رنځه لري
  

   ھم رنځه لري، ھم قھره،ھر څوك ھم رزمه
  ھر څوك ھم بزمه، ھم السى، ھم ګنجه لري

  ھغه چې له تا سره
  له تا سره

  ھم رزمه دى
  غواړي له تا سره پر غليم بريالى شي

  ھغه چې له تا سره ھم قھره دى
  !و پر حقه يوموږ: ړي له تا سره فرياد كړيغوا

  ھغه چې له تا سره ھم رنځه دى
  په دې پوھيږي چې څوك ستا رنځيدل غواړي

  خو له ھغه سره چې
  ھم بزمه نه يې

  ستا د اوالد وينه څښي
  خو له ھغه سره چې

  ھم السه نه يې
  لينګته دركوي چې له پښو وغورځيږى

  او په خپله السبرى پاتى شي
  سره چېخو له ھغه 

   ھم ګنجه نه يې
  وايي  درته

  ستا رنځ زما ګنج دى
  ئته كه ستومانه ووس

   يمآبادزه 
  سئوو بنديته كه 
  م يزه آزاد

  ھغه چې ستا ھم ګنجه دى
  درنه پوښتنه كوي

   نه؟ بى له تا ـ دىستا رنځ د چا ګنج 
   نه؟ بى له مونږ ـدىزمونږه رنځ د چا ګنج 

  ه وسله جوړه كړنو
  کرکېله غرور او جوړه 
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  :فرياد كړهھمرزم ته دې او 
   رزم هتل دې وي زمونږ

   دې وي زمونږ قھر بلينډه
  !راتلونكې دې وي زمونږ ګنج

  
  

  ووژله؟چا  ،کارمينسيتا
  

  د ښکلو اتو شوو جامو سره
  د انديښنې نه رپيږي

  .او اوښکی يې توييږي
  

  ليری، چيرې جرسونه او سپي انګوالوی کوي
  .و ښار بيده دیپارکونه تور تورم ا

  
  يوازې پنځلسه کلنه وه چې ژوند يې مړاوی شو

  په کور کې  ځپل شوی او په ښوونځي کې ستومانه
  د راډيو په څپو کې 

  .ورځني خيالونو او بتانو د ھغې سترګې ړندې کړی
  

  ي چيرې چې د ساړه خيالونو پلورونکپه مجلو کې
  له ځوانانو ګټه پورته کوي
  واغ يې ورته وپلورلد ھغې ھيلې منحرفی او در

  .دروغجنه خوشالي، مينه او ھوس يې ورته وپلورل
  .يوازې پنځلسه کلنه وه چې ژوند يې مړاوی شو

  
  ، کارمينسيتا مړه شوه،وتښتيده

  پر قبر يې سره ګلونه وغوړيدل
  .الړه چې خپله آخري ھيله پيدا کړي

  
  نه پوھيده چې ھغوي ورته زھر ورکوي

  دا ټولې افسانې 
  نړۍ او د المبو حوضونه،دا د چرسو 
  . سره د ميلې لپاره مسافرتونه د ھغې لپاره نه ديانټرنيشنل د برينيف 

  
  ته ورته وه» پيال«نړۍ يې، ګاونډۍ 

  ځپيلتيا او د فريادونو کوڅې
   تنګو او ارزانه کورونو سرهله

  او په پخلنځی کې کار
  چيری چې بايد مړه شوی وای 

  .څو نور بډايه شي
  

  !نامعلومه پيښه: ورځپاڼو وليکل
  

  ، کارمينسيتا مړه شوه،وتښتيده
  پر قبر يې سره ګلونه وغوړيدل
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  .الړه چې خپله آخري ھيله پيدا کړي
  
  

  د معدنچيانو څټك
  

  ما ستا په خالصو السونو كې
  خپل ترانه وھونكى ګيتار كيښود

  دا د معدنچيانو څټك
  دا د بزګرانو يوه

*  
  *»ريكابارين«
  »ليوس ايميليو ريكابارين«

  زه واقعاً ستا د رڼا منندوې يم
*  

  ستا آواز لكه سيلۍ
  له باد سره

   له باد سره**»پمپاس«د 
   كې څپې وھيپه مركز او سويل

*  
   ھيلو ونېپرتمينواي د 

  ته په لمر كې وزيږيدلې
  .ستا ميوه رسيدلې او اوس د آزادۍ ترانه وايي

*  
  »ريكابارين«
  »يوس ايميليو ريكابارينل«

 .زه واقعاً ستا د رڼا منندوې يم
  
   ليوس ايميليو ريكابارين د چيلي د كارګري غورځنګ مشر*

  . پمپاس د انديس غرونو يوه لويه وادي ده**
 
  
  

  د سولې ترانه
  

  كه څټك مې لرلې
   مېپه ټول ھيواد كې

  سھار ټكاوه
  شپې ټكاوه

  د خطر په وړاندې ويښ
  ونږ بايد له سولې نه د دفاع لپارهم

  متحد شوو
*  

  كه ناقوس مې لرلې
  مېپه ټول ھيواد كې 

  سھار غږاوه
  شپې غږاوه
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  د خطر په وړاندې ويښ
  ږ بايد له سولې نه د دفاع لپارهنمو

  .متحد شو
*  

  كه ترانه مې لرلى
   مېپه ټول ھيواد كې

  سھار ويله
  شپې ويله

  د خطر په وړاندې ويښ
  ولې نه د دفاع لپارهږ بايد  له سنمو

  متحد شو
*  

  اوس،
  ھم څټك لرم 
  لرم ناقوس ھم
   لرمپه ټول ھيواد كې د ويلو لپاره يوه ترانهھم او 

  د عدالت څټك
  د آزادۍ ناقوس
  او د سولې ترانه

  ! د سولې ترانهھو، 
  
 

  د ژوندانه حق
  

  د ژوندانه حق
  ھغه پيغام دی 

  چې شاعر ھوشی مين يې
  . ته ورکويبشريت څخه ټول له ويتنام

  يو تونل به ھم نابود نشي
   به ونه دريږيقلبهستا د شولو د کروندو 

  .سوله ايزه ژوند، زمونږه حق دی
  

  ھندوچين 
  د سرور سمندر ھاخوا

  ګلونه  ې دوھغه ځای دی چيری چې
  ويد ډله ايزی وژنې او ناپالم سره منفجر

  سپوږمۍ ھغه انفجار دی
  کوي چې ټول فريادونه ويلی

  .سوله ايزه ژوند، زمونږه حق دی
  

  ، زمونږ ترانه وکاکا ھو
  د ځالنده اور مينه ده

  له کوترو څخه يوه کوتره
  د زيتونونو د کروندې يوه ونه 

  يوه نړيواله ترانه  
  ھغه ځنځير چې بريا جوړوي
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  .سوله ايزه ژوند، زمونږه حق دی
  
  
  

  ګامونه
  

  ګامونه 
  ګامونه

  ځم د ازادۍ په لټه
  له منديم چې ھغه الره به پيدا کړمھي

  چې ورباندې ګام ووھم
  .ګام

  دا ستونزمنه ده چې په سيورې کې رڼا پيدا کړی
   لمر حقيقت په ترږمه کې پټ کړیځالندهکله چې 

   څومره وخت مخکې زه بايد رارسيدلی وی
  څومره نور بايد زه الړ شم

  څومره نور  بايد ګامونه ووھم
  څومره نور ګامونه

  ګامونه
  .ګامونه

  
  
  

  د پوکونو په دره کې
  

  د پوکونو په دره کې
   پريشانويونهچيرې چې بادونه سيند

   خړوبويايلنېچيرې چې باران 
  ھلته آنجليتاھيونومان ژوند کوي

  په منځ كې شرغشو د او  څيړيود 
   په منځ کېو سروۍ غرن د په ګړنګونو اوسنځلود 

  نو په منځ کېد وحشي عطرجنو ګلو
  آنجليتاھيونومان ژوند کوي

  پنځه سپي 
  او يو زوي چې د مينې يادګار يې دی

  د آنجليتا ساتنه كوي
   ھغې د کوچنې کروندې په شاناو د
   د ھغې شاوخوا څرخيږي يېنړۍ

  د کپی ھيو د سروګلونو  وينه
  په وينو کې منډه وھيد ھغه 

  د پنجرې د پيتاوې تر څنګ
  ديآنجليتا خپل ژوند اوب

  السونه يې په تاروپود کې نڅيږي
  .لکه د يوې کوچنې مرغۍ د وزرو په شان
  کوم ګل چې اوبدي له معجزې ډک دی

  کړیيې  يآن کوالی شئ  بو
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  ستا په اوبدنې کې! آنجليتا
  ستا ژوند نغښتى
  خوله دې نغښتې

  .او اوښكې دې نغښتي
   ناشناسه السونهستا

  د پنځونې ھغه خالق السونه
  روسته مياشتو کار ود

  اوبدي ښکلی روجايي ې بی سارهد پلورنې لپاره يو
   په قفس کې د يوې مرغۍ په شانچې

  . واييسندره  پيرونکي لپاره غورهد 
  
  
  

  د خلکو زوي
  

   يېراچاپير كړى ته د ظلم ځنځيرونوای د خلکو زويه، 
  و نه مومي ادامه  تلخو دا بی انصافي به

  ويون دې ډك له وير  ژوندکه
  برده ووسئ،ته ھم او 

  ښه به دا وې چې مړ شى
   نپانګواالدا بی حده خودخواه 

   ديهبى خبر ونوددر له انوچې د انسان
  د مبارزينو لخوا

  ! آزادۍ په پياوړي شعار کې نابود کړای شيبه د
   بيرغونوو سر اىآه،

  !ئمه كونور زغم 
  استثمار بايد
  پای ومومي

  ای ژمنو خلکو
  . راپاڅيږئونو کېد ټولنيز انقالب په شعار

  دفاع وکړی
  .ئھيڅ څه له السه نه ورکوتاسو 

  پيوستونيوازې 
  د بريا الره ده

  زمونږ د دفاع پياوړي سپرونهاو 
  ماته نخوري

  چټله بورژوازي
  !يږينابود
  !يږينابود

  د کارګرې طبقې زړه
  چې زمونږ د اصولو لپاره دربيږي

  ھغه وخت به له ښادۍ ډک شي
   پيوستون په ليوالتيا او مونږچې

  و د بريا لپاره مبارزه وکړ
  !ھو، بريا زمونږه ده

  او بورژوازي به نور د پرولتاريا سره په وياړنې چلند وکړي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣٣

   مبارزه به د دوې احمقانه بدچلندۍ په ياد ولريه او زمونږ
  ..... سره بيرغونه زمونږ،ھو
  
 

 ګيتار  
 فرھاد وياړ

  
 مټې مې پرى

 په سکروټو کې 
         وريتيږی       

 ګيتار مې مات
 ګوتې مې په لمبو کې

                          سوځيږی
  زما پر شونډوهتران

 .په وينو کې لمبيږیزړه مې                  
 
  

 شيطان،
 کاږی زما پر مټوراچاړه 

 :وھيپه ملنډو چيغه 
 !                                ګيتار؟

 
 دښمن

 ه لمبو کې پقھروريت زما د 
 په زخمي ليمو کې اللھانده زما سرود

 ،مسکیګيتار مې 
  خوځيږي مې ېشونډ

  :               ګوتی می نڅيږي
 »!موږ به بريالي شوو                     «
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 :دي کړي خپاره ”خپرندويه سيند“
  

  وياړ فرھاد:ژباړه انګلس، فريدريش اصول، کمونيزم د.١
   سحر مرينه :ژباړه قربانی، رضا لپاره، ځوانانو د ماترياليزم ديالکتيک.٢
  وياړ فرھاد :ژباړه شاملو، احمد انديښنې، شاعر يوه د .٣
  سپيڅلی ـ انتقام او دی پاڅون ده، کرکه چې شعر يو.۴
  وياړ فرھاد :ژباړه فرمند، رضا نشوه، ښکلې مې مور.۵
  سھار ھاشم :ژباړه لنين،.ا.و رفورميزم، او مارکسيزم.۶
  وياړ فرھاد :ژباړه ،!مړينه پرتمينه يوه !ژوند ستر يو ـ ليوھوالن .٧
  څرک :ژباړه بھرنګي، صمد خبرې، څو يو اړه په شناخت د .٨
  وياړ فرھاد:ژباړه بنامين،.م ګوارا، چه ارنستو.٩
  رووفي.ف :ژباړه بھرنګي، صمد کارغان، او اولدوز.١٠
  رووفي.ف :باړهژ بھرنګي، صمد حمزه، ګنجی او کوراوغلو.١١
  وياړ فرھاد :ژباړه ستالين، .و .ى اړه، په ماترياليزم تاريخي او ماترياليزم ديالكتيك د .١٢

  
  
  

  :خپريږي
 شھيد مخكښ                       
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