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  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Arts & Music موسيقی ھنر و

  
  ګڼه۴٢د پيشرو خپرونه، 

  ٢٠١٢ مارچ ١۶

 

  !موږ بايد خپل دولت جوړ کړو
                   

ري، خو موسيقي ھغه ھنر دی چې کوالی اعتراض بيالبيل ډولونه ل. ھر چيرې چې ستم وي، ھلته اعتراض وي

شي له پراخو اعتراضي غورځنګونه سره تر بريا پورې ملتيا وکړي او د ولسونو په راپارولو سره د زبيښاک او 

رپ موسيقۍ چې د امريکا د تورپوټکو له کوڅو او واټونو سر راپورته . استعمار په وړاندې مبارزه ال ګړندۍ کړي

ی چې منځپانګه يې د نورو پرتله زياته د ستم، تيري، زورواکۍ، تبعيض، اشغال او کړی، د موسيقۍ ھغه ډول د

  .جګړې په وړاندې متمرکز ده

 لسيزې په وروستيو کې امريکايی نيواک ګرو پر ويتنام بريد وکړ او دې وحشيانه ١٩۶٠وروسته له ھغه چې د 

ھم ې کرکه ال زياته کړه، دننه په امريکا کې اشغال او نيواک په نړيواله کچه د امريکايي امپرياليزم په وړاند

 تورپوټکو عمالً د امريکا د امپرياليستي پانګوالۍ په وړاندې د اعتراض الره تضادونه ال زيات شول اوطبقاتي 

ونيوله او ورسره جوخت د رپ موسيقۍ ھم په بی ساري توګه د ھارلم او نيويارک په کوڅو کې د اعتراض 

  .ھنګامې پورته کړې

 دا موسيقي يوازې د ھارلم او نيويارك په كوڅو كې نه هنور.  كال د رپ موسيقـۍ د بريد د ماتيدنې كال و١٩٧٩

په ھمدې كال كې رپ موسيقي بازار ته ھم .  او نورو ھيوادونو ته يې آواز ورسيدلهغږيدله، بلكې له امريكا ووت

وال چريك  سره پرتله كاوه او د    وسلهه يولهنا خارا په وي  رو چې د دې موسيقي خطر د ويكتولپانګوا. الر ومونده

 چې دا موسيقي په بازاري ھوسونو ككړه او ه چاودنه ګڼله، ھڅه پيل كړون يې د بمونوھغه ضرب او  د كليمو ت

  . ووژني يې خصلتیڅونكپا

دې او  خبرې کيداسې يوه سوداګريزه رپ ترانه ولوستل شوه چې په كې د ښادۍ او جشن نيولوکې  كال ١٩٧٩په 

دې د » برادر دي«په دې يې ټينګار کاوه چې د نورو خلکو له دردونو بايد تير شو او خپله خوشالي ولمانځو؛ 

  : ترانه وويله»څنګه تور ملت راپاڅوو؟«ترانې په غبرګون كې د 

   وموميیستا جشن كيداې شي ډير ژر پا

  كله چې ھغوې يوه ورځ له غرمې وروسته، 
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   په كتار كې ودروي»تور كوڅه ډبي«، د د ھغوې په وينا

  ې په داسې حال كې چې ته شپه سھارواو

  د ښي السو په منګولو کې ښکيل کيږيدا ھيواد ال 

  هه ځان چمتو كړله اوسنو 

  يا د تيښـتې الر ونيسهاو 

  ځكه چې په پوليسي دولت كې، ھيڅ جشن مشن نشته

 ھغه ترانه ده چې نړيوال شھرت يې ، نوميږي»پيام« ډلې ترانه چې »ففوريس فاي« او د »ر فلشټ مسډګرن«د

چې دا په کې انځور شوي . دی یپه دې ترانه كې د بيوزلو ولسونو او زياركښانو ژوند انځور شو. موندلى دى

  : خلک ورو ورو الس وسلې ته وړيڅنګه له پانګوالي سيستم څخه پوزې ته رسيدلي

  وسله په الس کې ټينګه نيسم

  يې كړىځكه چې زما د وژلو تكل 

   پاې ته رسيدلې مېكه مه راكوه، حوصلهديما ته 

   سيم ونه وھمیكوښښ كوم وروست

  ی د يو ځنګل په شان ددا ځای

  او ځينې وختونه تعجب كوم

  .روغ رمټ وباسونګه كوالى شو ځان رچې څ

زې ھغه  ولسونه يوا و چېباور او په دې ي ھغه رپ سندرغاړى دى چې د استعمار ضد ترانې يې ويل»برادر دي«

وخت کوالی شي خالصون ته ورسيږي او له وژنې خالص شي، چې خپل دولت جوړ کړي او ښکيالکګر له 

  : واکمنۍ څخه راکوز کړي

   ستونزې، ید نننۍ نړۍ ډير

  خصوصاً ھغه ستونزې چې زموږ ولس ورسره مخامخ دى

  يد ښكيالك د تضاد ښكارندوى د

  هاصلي مسئله، د واكمنۍ مسئله د

  د واكمني ويزموږ موخه باي

   پايله دهۍتوكم پالنه زموږ د اوسنۍ ناتوان

  په دې وضعيت كې طبيعي توپيرونه په زبيښاك كې رول لوبوي

   مطرح كيږي اكثراً ې خبره جګړتر السه کولو لپاره دد برابرۍ 

  ،وپوښته  څخهخو له ځان

   دوې څه ارزښت لري چې وغواړو ورسره برابر ووسو؟ اصالً 

  له منځه يوسئكنټرول  یكوښښ وكړه چې بھرن

  موږ بايد خپل دولت جوړ كړو

  را زرغورنيږي نړيوال نظم ويني چې لكه ګل په غندلې ی نودا

  راپورته کيږي، ومبارزخلکو له د نړۍ د ټولو 

  څو ھغه څه چې په حقه خلکو پورې تړاو لري، رامنځته کړي
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  اصلي مسئله واکمني ده،

  ديھر څه چې زغمو، المل يې د واکمنۍ نه لرل 

  بی له واکمنۍ، وژل کيږو

  .زموږ موخه بايد واکمني وي

  

 

 


