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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
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  فرھاد وياړ
٠١.٠٤.١٠  

  

  :تريسي چيمپين
   مينه ناكه آواز، مينه او انقالب

  

او په يوه مناسب وخت كې د له څه مودې راپديخوا مې تكل كړى چې د نړۍ اعتراضي او ولسي موسيقي راغونډه 

دا چاره د دې لپاره اھميت . په بڼه خپره كړم)  احتمالي نوم–د اعتراض موسيقي (بياكتنې او اډونې سره يې د كتاب 

لري چې زمونږ په مستعمره ھيواد كې ښكيالكي او استعماري تلويزونونه او سندرغاړي په داسې وخت كې چې 

، شنډه او ارتجاعي موسيقي عرضه كوي او په دې موسيقۍ سره د تخدير دنده ھيواد مو د جنايت په لمبو كې سوځي

  .مخې ته بيايي
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تريسي چيمپين له دې پلوه اھميت لري، كه له يوې خوا . په ھمدې لړ كې مې دا ځل پام تريسي چيمپين ته اوښتى دى

چيمپين كه له يوې خوا .  او بدمرغي او بيوزلي ھم نه ھيرويمينه ناكه موسيقي ترنم كوي له بلې خوا ولس، انقالب

دا مينه . غواړې د خپل مينې په مټو كې خوږې شيبې ولري، له بلې خوا د بيوزلو خلكو سره د مبارزې فرياد ھم كوي

ونكي ناكه آواز، كه له يوې خوا غواړي مين يې ورته خيانت ونكړي، له بلې خوا نه پريږدي چې په ظاھره انقالب وي

ھم د خلكو آرمانونو ته خيانت وكړي او منډه منډه منډه منډه، ھغه فرياد دى چې د خپل مين د خوږو خبرو تر څنګ 

  .يې له ولس سره فريادوي

 امريكايي سندغاړى، ترانه –ھغه يوه افريقايي .  كال د مارچ پر ديرشمه نړۍ ته راغله١٩۶۴تريسي چيمپين د 

ا مينه ناكه ګوګل د تيز موټر، د انقالب په اړه غږيدل، ګرانه زه تا ځنډولي شم،  يو دليل د. ليكواله او موسيقي پوھه ده

دا ترانې د عشق او مينې تر څنګ د ژمنتيا، . سندرو لپاره ډيره مشھوره ده... راته ووايه، ژمنه، ويونكې كيسې او

  . تكل، ولس او ان د انقالب پر مضمون راڅرخي

په درې كلنې كې د لومړي ځل لپاره مورې . تريسي چيپمپين په يوه بيوزله كورنۍ كې زيږيدلى او مور يې لويه كړى

 كال د ښايسته ھنرونو په برخه كې دكتورا تر السه كړه، ٢٠٠۴ورته يو كوچني ګيتار واخيسته او باالخره يې  په 

ھغه جدي او كلكې ټولنيزې ژمنتيا او انساني وجدان له پلوه خو نن ھغه نه د دكترا، نه ھم په خپله د موسيقۍ بلكه د 

  .ډيره مشھوره ده، ھغه څه چې له بده مرغه زموږ ډيرى سندرغاړي ھډو نلري

  

  : دا ھم د تريسي چيمپين يوه ترانه
  

  نه پوھيږی چې له انقالب څخه ستا غږيدل 

  د بونګ بونګ کولو په شان دي

  غږيدلنه پوھيږی چې له انقالب څخه د ھغوی 

  د بونګ بونګ کولو په شان دي

   

  کله چې دوې د خيرات  په کتارونو کې ودريدلي

   د صدقه ورکونکو په درشل کې ژاړي

  او د وزګارتيا په کتارونو کې خپل وخت وژني

  او د ترفيع لپاره په انتظار کې سره ناست دي 

 
  

  نه پوھيږی چې له انقالب څخه ستا غږيدل 

   ديد بونګ بونګ کولو په شان

 

  بيوزله ولسونه راپاڅيږي

  او خپله برخه اخلي
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  بيوزله ولسونه راپاڅيږي

  او خپل حق تر السه کوي

  

 نه پوھيږی چې ښه به دا وي چې منډه کړی، منډه، منډه، منډه، منډه، منډه، منډه، منډه، منډه، منډه، منډه، منډه، منډه، 

  ډه، منډه، منډه، منډه، منډه، منډه، منډه، منډه، منډه، منډهھو ما وويل ښه به دا وی چط ته منډه کړی، منډه، منډه، من

  باالخره  به ميزونه ړنګ شي

  له انقالب څخه غږيدل

  باالخره به ميزونه ړنګ شي

   نه-  اوهله انقالب څخه غږيدل، 

   نه–له انقالب څخه غږيدل، اوه 

  

  کله چې دوې د خيرات  په کتارونو کې ودريدلي

  ې ژاړي د صدقه ورکونکو په درشل ک

  او د وزګارتيا په کتارونو کې خپل وخت وژني

  او د ترفيع لپاره په انتظار کې سره ناست دي 

  

  نه پوھيږی چې له انقالب څخه ستا غږيدل 

  د بونګ بونګ کولو په شان دي

  

  او باالخره  به ميزونه ړنګ شي

  له انقالب څخه غږيدل

  باالخره به ميزونه ړنګ شي

   نه-  له انقالب څخه غږيدل، اوه

   نه–له انقالب څخه غږيدل، اوه 

   نه- له انقالب څخه غږيدل، اوه 

 

 


