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  فرھاد وياړ
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  ژان فرا؛ د مبارزې او تعھد آواز
  

ړاو ومومي او په موسيقي د ھنري ژانر په توګه ھغه وخت تلپاتې کيږي چې د ولسونو او خلکو له واقعي ژوند سره ت

خپل ترنم کې ھغه څه ته انعکاس ورکړي چې ھره شيبه، ھره ګړۍ او ھره لحظه ولسونه يې په خپل وجود سره 

موسيقي او په تيره بيا ولسي او متعھده موسيقي نشي کوالې خلک تخدير کړي، صوفی ګري دود کړي او . احساسوي

خو له بده مرغه زمونږ په ھيواد کې موسيقي ھغه . ز پورته کړيد جنايتکارانو او خاينانو په مدحه کې د سازونو آوا

رسالت او اصالت نه دې په ځای کړی، څه چې يې په چيلي، آرژانتين، اسپانيا، کوبا، روسيه، فرانسه، ايتاليا، امريکا 

  .او ان ايران کې په پرتمين ډول تر سره کړی دی

ې اسيره ده او د معشوقې په شونډو رپيږي او د ځيني بازاري زمونږ په ھيواد کې که موسيقي ال د صنم په زلفونو ک

سندرغاړو لخوا د جالدانو په مدحه کې سپکيږی او په کرکې بدليږي؛ خو په فرانسې کې، ژان فرا، کلونه کلونه 

  .موسيقي د خپل آرمان د ترنم ھغه پرتمينه وسيله ګڼله چې د ژوند تر پای پورې ورته ژمن پاتې شو
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 کال د مارچ پر ديارلسمه ٢٠١٠ کلنې کې، د ٧٩ھو، خبر شوم چې ژان فرا، د فرانسې د موسيقۍ ځالنده ستوری په 

د ژان . له نړۍ سره وداع وکړه او يوازې آواز يې مونږ ته د خپل د ژوندانه د بيوګرافي په توګه په يادګار پريښود

 غورځنګونو سره تړاو موندلی و او که څه ھم د فرانسې د فرا، آواز او موسيقي دواړه د مبارزې او انقالبي

  .کمونيست ګونډ غړيتوب يې تر السه نکړ او د ځينو اختالفاتو سره سره يې د دې ګوند له مبارزې څخه دفاع وکړه

 کلونو کې د فرانسوي ځوانانو تر منځ د مبارزې، مينې او ھيلې روښانه سمبول ١٩٧٠ او ١٩۶٠دا ځالنده څيره په 

خو د فرانسې راډيو د دې مبارز . ل کيده او سندرې او ترانې يې د مبارزو ځوانانو پر شونډو زمزمه کيدېګڼ

  .سندرغاړي د ترانو له خپرولو ډډه کوله ځکه د نوموړي ترانې او آواز يې د کمونيستي تبليغاتو يوه برخه ګڼله

 ترانې ويلي دي په اکثرو ترانو کې د ٢٠٠باندې ژان فرا، چې د لويي آراګون، پل الوار او د خپلو شعرونو څخه څه 

دې فرانسوي مبارز سندرغاړي، د پخواني شوروی اتحاد له . خپلې مينې او سياسي تعھداتو ستايل ھير کړي نه دي

خوا د افغانستان او پراګ اشغال په کلکه وغندو او په دې ډول يې وښودله چې مبارز سندرغاړي د نړۍ په ھر ګوټ 

او استعمار  او ستم پر ضد ودريږي او يو مبارز سندرغاړي ته نه ښايي چې پر يرغل او وحشيانه کې د ښکيالک 

تيوري په مسخرو او ملنډو ونيوله او » ھنر د ھنر لپاره«کړنو باندې چوپه خوله پاتې شي او په دې ډول نوموړي د 

  .په خپلو ترانو کې د انسانی ارزښتونو او د مبارزې آواز پورته کړ

طان د   نيټه په پاريس کې نړۍ ته سترګې خالصې کړی او باالخره د سر٢۶ کال د دسمبر په ١٩٣٠را، د ژان ف

  .ناروغې سره د کلونو مبارزې وروسته د فرانسې په اوينا ښار کې سترګې  د تل لپاره پټې کړی

     

  
   
 


