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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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 Arts & Music  موسيقی ھنر و

  
  فرھاد وياړ
٢۴.٠٩.٠٩  

 قيي موسانقالبي او ولسي کاي د جامائه،ګر
 
 رهډي  يې پوھانو قيي موس وچو پرهځد پند نورو موسيقي ډولونو تر څنګ ھغه ولسي او انقالبي موسيقي ده چې  ه،ګر

 ېوازي ې چقييدا موس. کړی ده او په بيالبيلو ھيوادونو کې يې موسيقي ته نوی بڼه او منځپانګه ورکړی ده زهياغ

ې د ولسونو پر شونډو زمزمه کيږي او  او اروپا کاي استرال،افريقا په مرکزي يې ترنم کاله سابقه لري ۴٠ ېنژد

  .زړونو کې د ھيلې، مينې، مبارزې او پرتم او برم لمبې رڼا کړي ديآھنګ او جوړښت يې د ولسونو په 

 

 یکټ د کلتورونو  د تالقي کاي او شمالي امرقاي د افرې چې،ک)جامائيکا( اپوټ وهي په ندي سبي د کارائقيي موسهګ رد

د ( شو ليرت پ مھاجی دردونکخهڅ وي ته د کلارښ کاي جامائې په اواسطو کيږې لس١٩۶٠د .  دهیدليږي زي،يږ کلګڼ

 د لستانګ او انکايد امر.  واچولههيټ خموي سالوويکا پر کلي د جامائوګ پانکاييي امرې کوړي په لومېزي لس١٩۵٠

له  ې چېري بندر چنټيسګني د کې شول چړ کسان اري شمرډي او ړی غصب کېمکځ د دھقانانو وي کمپندي د تولميالمون

  چې وو کډوال  ته رامات شويارښ کاي جامائاو دا) يړ کې ودانګړې او ھلته حلبي جونيړ وکهډو، کو ډک رانونډي

  . ولهځ وپنيې قييوس مهګد ر

  

ډير ژر د ھغو  امله ې او له ھمديځ ته ګړې جۍستي او نېوزلي مھاجرت او د بي دردونکې د ھمدې ترانهګد ر

ځورول  ې تر استعمار الندوادونوي ھستيياليد امپرھيوادونو د انقالبي او څپانده ځوانانو پام ځان ته راګرځوي چې 

  .کيږي

 

 په دوو ولنهټ ې کلونو کېپه د. ړ مھاجرت وکې پر اتمه برخوي کاي د جامائې کري په بھزوي دوو لس١٩۶٠ او ١٩۵٠ د

 داسې ژور طبقاتي توپير رامنځته شو چې ساری يې په دې سيمه کې ليدل شوی نه و او د  شوه،شليقطبونو وو

 د تورو ې کځ د جنت په من پوټکوني د سپې واقعا چکايجامائ«: وسيقۍ د وتلي څيرې په ويناجورج ايلزاک، د رګه م

 يګ او فرھنايارتګ او وزۍستي نې او د ھمددهياتي زې بلتر ځ ورېوزلي وو او بارهګ وزوانانځ ري شمرډي» .دوزخ و

 ېاندړ په ووګ د سترزمياليامپر کايييد ولسونو د قھر د توپان په شان د امرموسيقي  هګ رې و چې کځ په منرغلي

 ي وارداتکايييد امر او هړ سره بدله کېقي طرې په خپلقيي صادراتي موسکاييي ولسونو امرپليځستم. هراپورته شو

  . د حلبي جونګړو آواز او د قھر فريادونو د دې موسيقۍ په ريتم کې ځای ونيو سره ې د ضرب په استفادقييموس
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نونو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې امپرياليستي او ښکيالکګر ھيوادونه د سختو ننګونو ولسي پاڅو ې کېزي لس١٩۶٠ په

ډير ژر د متحدو ايالتونو د تور پوټکو . سره مخامخ کړل چې جامائيکا ھم د دې انقالبي او ولسي غورځنګونو شاھد و

تړ څخه برخمن د خالصون د غورځنګ څپې د جامائيکا کينګسټين بندر ته ھم راورسيدې چې د ولس له کلک مال

 د وندګ د انوګانړ د تور پکاي د امرړي ځل لپارهوملې ډلې، ويلرز، غړي د  مشھورولوټ تر ۍقي موسهګ د ر.شو

څرنګه چې د پانګوالي نظام ھر . شول کارهښ راېسره کنسرتونو کپه اغوستلو  فورميوني کييچرد  په شان فورميوني

موسيقي ھم د بی خونده عاشقانه او ارتجاعي سندرو قرباني شوه خو څه د خپلو طبقاتي موخو لپاره کاروي نو د رګه 

 يګ فرھنېاندړ په وستمي سالکييکښ د ې پوھان ھغه وو چقييموس غوره هګ  د رهګ توزهيولټپه د دې سره سره 

 مالتړ يې کو او پر ټولنې يې استبداد واکمن الکيکد ښ ې چېاندړ په وتيحيد ھغه مس دې ډلې .لهړ ته وې مخهګړج

 مذھبي، خرافي او رډي ې فلسفېزي دودې ھم دهڅکه . هړ ته مخه کدي لړۍ او نې فلسفېزي دودقاي د افرکړی و

  .  مبارزاتي رول لوبويې ېاندړ په وديولوژيي ايالکيکښ لرل خو د خونهړارتجاعي ا

  

 ټې پګې سترړۍ له نولډ مرموز ې په کال  ک١٩٨١ په ې چلي،ار باب مسندرغاړي، نامتو وي د  موسيقۍ هګد ر

  : اوروې په ترانه ک،ړیک

 

 

 مړ بمبار کساي کليړ غواې مهړز

 وايي درواغ واعظ ې چيږیپوھ

 ديګړه بوخت  په جني مبارزې خالصون د الرد

   شي؟ی پاتې په کور کيړ غواوکڅ

 

 

 کمرغهي د ھغه نيړ نه غواولډ يڅ په ھی، ودليښافار نوم ا د راستې يانځ پر ې چ،اني پلوې فلسفېزي دودقاييي د افر

 پر مخ ېمکځ ېدا مکتب، د تورو آزادي د ھمد.  وروسته ژمنه کويګ له مريې تيحي مسې شي چیژوند په تمه پات

 او ې پر مبارزپلوځ د ستمکاي امرېني او التقاير د افېتوھمات چپر  تيحي سره د مسلوي او د داسو ترانو په ويړغوا

  :ويل کيږي ې کې ترانې بلېوي په هګد ر.  وھيډې کوي، ملنزهي اغدي لړۍن

 

 

  انتظار کويږ وروسته زمونګ له مرې راکوي چې ژمنږې خوې په ھغه جنت کیھغو

  نه اوريادونهي فرږ زمونکلهيڅ ھې تر قبره پورخهڅ وګ له زانخو

  لرميې دلويلځ د لمر په ې سره چډاډ ې له ھغ- ډاډ په نو

 بيي ر به توپانکري باد ې چوکڅ -  واخلم ې م حقې چمځ

  نه يوه ژوندې نانځکه يا ژوندی برده ووسم ینيړ مړ موي  چې مييزه پت
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 هګ تور ولسونه، د ریرډي امله ې او له ھمدی دی موندلیاځ ې او ماغزو کونوړ د ولسونو په زۍقي موسهګر

ستونزمن او د بيالبيلو ګواښونو سره  ژوند وړدرغا سنهګ د رې چی دليھمدا دل. يګڼ استازي اسييھنرمندان خپل س

 په ترانو کې د استبداد، ښکيالک، بيوزلۍ او طبقاتي توپيرونو پر ضد فرياد او د پاڅون ھڅونه د دې .مخامخ دی

 او  ديکوليټ او ی وھليړ سندرغاهګ د رو په کراتسانوي پول.موسيقۍ د سندرغاړو د حبس او ځورونې المل کيږي

 آن په بيالبيلو پلمو د ھغوې د ترانو د خپريدلو مخنيوی  دي اويړ کېري تې کو په زندانونې مودېو مود ھنرمندانېد

 تاش په تريد پ.  شوي ديهړ مولډ په شکمن کسان لس خهڅ ھنرمندانو ې د دهږ لترږ لې کلونو کروي په ت.شوی دی

 او رمني مې د خپلېاندړ شل کاله وې و نژدنګ ھستوکاي د جامائې چړی سندرغاکالهي رادولوټ تن تر وي هګنامه د ر

د رګه موسيقي ھيڅکله شاته نشوه او د ولسونو په مبارزاتي خو .  په باران سره ووژل شووياوالدونو سره د مردک

 به کلهيڅ ھکله،يڅ خو ھ– ړی کی ونه پری شیته کوال«: بھير کې امپرياليستي سيستم ته  يې داسې خطاب وکړ

  ».ی له شره خالص شږ زمونی کوالی نشته او – ھم شته هيښ روهي ې چکهځ – ی نشیاليبر

  

  : برخهوهي ې تران»څيږی پا– ی شيښو« او باب مارلي د ترتاشي د پدا ھم 

  

 

 يږی مه ودرېخپل حق لپاره له مبارزد  ،څيږی پا،ی شيښو

  شيليږ راولۍالډ هي به ورته لوخهڅ له آسمانونو ې فکر کوي چیرډي

  او خوشاله ويادښ به ولټ  اوي به حل شېستونز

 ی دولډ هڅ ژوند ږ زمونې چئيږ نه پوھخو

 ړی تر السه کې کاي دنېخپل حق مو په د

  دهی شوانهښ درته روالره

 ی دې کړۍ نې جنت په بلې چيي واې کږ راته په غوواعظ

  دههڅ ی د واقعي ژوند معنې چيږی ته نه پوھم،يږ زه پوھیواي

 ووي شوي ړی ستې له لوبمي او تسلې سجدې د دنور

  دهیدلي مو سر ته رسحوصله

 ی موجود دیمکنځ خدا ھمدا ځواکمن ې چويږ او پوھويږ پوھږمون

 وړ وخته دوکه کوي تر  کسانري شموي شو یکوال

 وړ د تل لپاره دوکه کولټ ی نشو کوالخو

  دهی شوانهښ ته روږ الره موننور

 .يږی مه ودرې د خپل حق لپاره له مبارز،څيږی پا،ی شيښو

 

 

 


