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 Arts & Music  موسيقی ھنر و

  
  فرھاد وياړ

  پينک، مينه او ژمنه
  
  

 كال د سپتمبر په اتمه ١٩٧٩د . پينك، د امريكا د ځالنده ستيجونو سندرغاړى ده چې اصلي نوم يې اليشا بيت مور دى
 کال وروسته ٢٠٠٠ چې د ھغه.  ده او په خپله ھم سندرۍ ليکينيټه زيږيدلې او دا وخت يوه مشھور سندرغاړى

 مليونه البوم په ١٠ د پينك د سندرو څه باندې .په ډګر کې يوه پيژندل شوی څيره ده د رپ او پاپ رپ مشھوره شوه 
  .  ميلونه په نړۍ كې پلورل شوي دي٣٢ امريكا او څه باندې

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 په کراتو يې عاشقانه سندرې ويلی دي، خو دا  پينك سره له دې چې د امريكا د ځالندو ستيجونو سندرغاړې ده، او
ھنری او انساني وجدان لري چې د ظالمانو او ستمګرو د ستايلو پر ځای د ھغوې جګړې ته الړه شي او خپله کرکه 

 يوازې او يوازې د عاشقانه سندرو په ډنډ کې تر څټه ډوب دي او خو زمونږ په ھيواد کې سندرغاړي. څرګنده کړي
نه يوازې دا چې د روانو ظلمونو پر ضد فرياد نکوي، بلکې ځينې يې د ستمګرانو پښو ته وليږي او خپل ستونې د 

  . په شان جنايتکارانو ته پلوري... دوستم، مسعود، رباني او 
  

  ګرانه ښاغلې ولسمشره
  پينك

  
  لسمشره،ګرانه ښاغلى و

  غواړئ له ما سره دوه قدمه ووھى؟
  فرض كړو چې مونږ دوه كسه يوو، د يو بل په شان او

   .ته ھم له ما ښه نه يې
  څو پوښتنې درنه لرم،

  .كه سم او رښتيا ځواب راكړى
*  
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  ٍڅه احساس لرئ كله چې
  په واټونو كې دومره بى سرپناه كسان وينې؟
  يده شى؟د چا درګاه ته دعا كوى مخكې له دې چې ب

  څه احساس لرې كله چې ھنداره كې ځان ګورى؟
  !په ځان دې نازيږئ، كنه؟

*  
  څنګه دې خوب وړي كله چې مونږ ټول د سوز او درد ژړا كوو؟

  كله چې يوه مور نشي كوالې د خپل زوي سره خداې پاماني وكړي؟
  څنګه كوالې شې سر دې اوچت ونيسې؟

  كوالې شې زما سترګو ته وګورى او ووايې چې ولې؟
*  

  ګرانه ښاغلې ولسمشره،
  په ماشومتوب كې يوازې وى؟

  داسې نه چې اوس ھم يوازې يې؟
  ھا، داسې نه چې د يوازٻتوب ماشوم ووسې؟

  څنګه ويلې شې چې ھيڅ ماشوم ھير شوى نه دى؟
  !مونږ خو خره نه يو، ړانده نه يو

  و كې اوټول د زندانونو په كنجون
  .ته د دوزخ الره فرش كوى

  ھغه څنګه پالر دې
  !چې د خپل لور حقوق سلبوي؟

  ھغه څنګه پالر دى
  !چې د خپل لور نه كركه لري، ځكه چې جينې ھمجنس بازه ده؟

*  
  په دې فكر كې يم چې لومړى ميرمن څه وايي؟

  ګواكې چې نور د ويسكي او د كوكائين خبرې نشته؟
  مونږ ټول د سوز او درد ژړا كوو؟څنګه مو خوب وړى كله چې 

  كله چې يو مور د خداې پاماني وخت نلري؟
  څنګه كوالى شې نيغ په الره الړ شى، سر دې ھم جګ ونيسى؟

  څنګه كوالې شې سترګو ته مې ان وګورى؟
*  

  :پريږده يو څه له سخت كار درته وغږيږمه
  !حداقل مزد د ھغه ماشوم سره چې په الره كې دى

  :ه سخت كار درته وغږيږمهپريږده يو څه ل
  !له يو كارټن څخه د خوب ځاى جوړول

  :پريږده يو څه له سخت كار درته وغږيږمه
  ته خو اډو د سخت كار په مانا نه پوھيږى؟

  سخت كار
  ....آه

  څنګه د شپې خوب وړي؟
  څنګه كوالى شې نيغ په الره الړ شى، سر دې ھم جګ ونيسى؟

*  
  ګرانه ښاغلې ولسمشره

  ھيڅكله ھم وغواړي ما سره دوه قدمه ووھىفكر نكوم چې 
  غواړئ؟
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