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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
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 Arts & Music  موسيقی ھنر و

  
  فرھاد وياړ

١٣/١٠/١٠  

  

   او د اشغال په وړاندې اعتراضيموسيق
  

  زه د سولې مخالف نه يم

  سوله زما مخالفه ده

  او ما به نابود کړي

 کله چې الرويانود خپلو ورکو شويو د لټې په ،ماسي اسطوره ای داستان کې راغلي ديد لرغوني يونان په يو ح

چې ښکلی او ښايسته څيرې يې لرلی او ادعا يې کوله » سيرنيانو«موخه د سيند الره ونيوله او بيړۍ کې کيناستل  د 

  .دي، ټاټوبي ته ورسيدل» لورګانېد سيند د خدای «چې 

 يې په بيړۍ كې د وږ غږه دريايی پريان و چې د خپل زړه وړونکي آواز سره، ھغه بدسرشته خو خ»سيرنيان«

 ه او په دې ډول ټول مسافرين د سيند ويرانګرو څپو ته کاږل بيړۍ او د دې دلربايۍ وروسته يې،سپرو زړه راكاږو

 د ه درلود چې  دا توان او وس نھيڅ بيړۍپه دې ډول  او ترھه جنې الرې کې ډوب او محوه کيدل او ېپه دې ويرجن

  .څخه تيرې شي قلمرو لهسيرنيانو 

و، په لټه کې شو چې د دې دوکې او فريب مخه » اورفئوس«په دې منځ کې، يو ھنرمند ګيتار وھونکی چې نوم يې 

 بيا ھم داسې غولونکی آواز يې تري تم کړ، خو له دې سره سره» سيرنيانو«ونيسي، داسې آواز يې جګ کړ چې د 

  .په لومه کې وليدل» يرنيانوس«كسان وو چې د 

شته چې بد » پريان«زموږ په اوسني شرايطو کې ھم، داسې ښکلي ه مې د دې لپاره رانكل كړه چې   اسطوردا

 په سرشته او بدطينته دی او ھڅه کوي چې  د خپلو زړه کښوونکو آوازونو سره د ولسونو بيړۍ ډوبه کړي، خو

وټ ګوټ کې پيدا کيږي چې د خپلو ترانو او فريادونو سره د بدطينته  داسې ھنرمندان ھم د نړۍ په ګورته وخت كې

  .کې تري تم کوي او ترانو  په خپلو آھنګونو او موسيقۍ هاو بدسرشته ھنرمندانو آوازون

  :په دې ليکنه کې په لنډه توګه د فلسطيني موسيقي يوې برخې ته اشاره کوم چې د اشغال پر ضد غږول کيږي

د دې ډلو ډيرې  بې له . ډلې لري) ۴۵(لجزاير وروسته، د غزې تراړه تر ټولو زيات د رپ  په عربي نړۍ کې د ا

په شان د اسرائيل د نابوديدلو غوښتنه وکړي، د دې دولت د اشغال پر ضد آواز ) احمدي نژاد(دې چې د سوپر ليوني 
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د ھيپ ھاپ ډله ده » دم«ې ھم د له دې ډلو څخه يوه ي. پورته کوي او په خپلو ترانو کې تل د اشغال ضد خبرې کوي

چې په آګاھانه او عامدانه ډول خپلو ترانو ته سياسي مضمون ورکوي او د خپلو مخاطبينو سره په ښکاره او څرګند 

  .اړيكه ټينګويډول 

  

  

  

  

  

  

  

  

 سره ورته والی لري، پوستكو د ترانوډلې غړی دی، وايي چې د ھغې ترانې د امريکا د تورو» دم«تامر نفار، چې د 

تامر . ، او زما د ترانو مضمون ھم ھمدا دىځکه چې ھغوې ھم په خپلو ترانو کې له بيوزلۍ او تبعيض څخه غږيږي

چې تل په خپلو ترانو کې د اسرائيلو پر دولت بريد کوي، وايي چې د عربي موسيقۍ په وړاندې لوي خطر دا دی چې 

  . دیې پردڅخه د سياسي مسائلو  عاشقي ته بيلې شوي او عمالً  عربي ترانې عشق او٩٩په سلو کې نژدې 

 اسرائيليانو ګډون کړی و، ١٠٠٠ په ھغه کنسرت کې چې د تل آويو په ښار کې جوړ شوی و، او په کې نژدې ، تامر

  :د خپلې ترانې په يوه برخه کې داسې وويل

  ته تروريست وی،

  کله چې دې زما ھيواد تصاحب کړ

  ه يمد سولې مخالف نزه 

  سوله زما مخالفه ده

   نابود کړي به مااو

رام هللا د ځمکې «آواز دی چې د » ياذ عباس«يو بل آواز چې د اسراييلو د اشغال په وړاندې پورته شوی دی، ھغه د 

عباس باور لري چې  د رپ موسيقي په لويديځ . دا ډله ھم په فلسطين کې ډير پلويان لري. ډلې غړی دی» الندې

عباس چې د اقتصاد . نو حق او د ھغوی د خاورې اشغال په خپلو ترانو کې رانغاړيناب د فلسطيساحل کې اغل

خپل سياست بدل چې محصل دی، وايي که چيرې موږ فلسطينيان، اسراييلی توکې تحريم کړو، ھغوې به مجبور شي 

  .دی» بايکات« کوم ھنری نوم چې له ځان لپاره غوره کړی، د ھغې معنی ھم ،عباس. کړي

په دويمې انتفاضې کې، وروسته له دې چې عباس رام هللا ته دننه کيږی، په دې ښار کې د اسراييلی شوبلو ته يې پام 

  :کيږي، چې دا په خپله د ھغې د لومړني ترانې د ويلو المل کيږي

  مونږ د تګ راتګ په بنديز کې شامل شوي يو

  ھره ورځ اړ يو چې په کورونو کې کښينو

  ش راغلیزمونږ وينه په جو

  .او سرونه مو د اسراييل د نابودولو له خيالونو او فکرونو ډک شوي دي
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په دغو ورځو کې د ھر اسراييلي په وړاندې چې . عباس په دې وخت کې ځوان و او له وضعيت څخه ناھيلی شوی و

نو بريدونه د عباس په اند عبث به وژل کيدو لس فلسطينان به له پښو غورځيدل او ھمدا المل شوی و چې د فلسطينيا

سره له دې ھغې د خپل ھيواد د اشغال زغم نه درلود او ھمدا و چې د ھيپ ھاپ د موسيقۍ . او بابيزه وانګيرل شي

  .لپاره يې د ترانو په ليکلو پيل کړی

يری يې د ډ. ډلې که ډير کم غړي پيدا کولی شو چې د اسراييل د نابودي غوښتونکي وي» رام هللا ځمکې الندې«د 

  .دوو خپلواکو ھيوادونو په جوړولو باور لري او دا ډله په ښکاره ډول وايي چې د حماس سره ښې اړيکې نلري

  

  

 


