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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Arts & Music موسيقی ھنر و

  

  حميد بھشتی: برگردان از
  ٢٠١١ نومبر ٢۵

  

 و متن آن» !راست ميگن؟ افريقا بدھکار است« ويديوی ترانۀ 
 
  

music_fric-du-doit-afrique-l_vtm42x/video/com.dailymotion.www://http 
  

  
  !راست ميگن؟ افريقا بدھکار است

  افريقای برده، مستعمره، عذاب ديده، غارت شده

  افريقا بدھکار است

  

  کوھی از پول

  )١(که فرانک آفريک استعماری دزديد 

  ای مقصریمستبدھ

  که مقابل بانکھايشان در سويس مواظب اند

  )٢(با رشوه ھائی که سيروان به آنھا داده 

  )٣(و قرضه ھائی که از ُدبی گرفتند 

  افريقای برده، مستعمره، عذاب ديده، غارت شده

  

  به مزِد مزدور

  شکنجه گرۀ و اسلح

  ميلياردھا فران

  از کشورھای بدبخت دزديده

  )۴(شالق ھای ھوپوه 

  )۵(ل کثيف ساسو پو
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  !راست ميگن؟ افريقا بدھکار است

  !آيا افريقا ھنوز ھم بدھکار است؟ نه

   سال استعمار۴٠٠

  سال ھا کار اجباری

  ! که اين قاره را غارت کرده اندیھزاران شرکت

  

  دسيسه ھای صندوق بين المللی پول

  و تمسخرھای بانک جھانی

  ميلياردھا يوروئی که 

  ديدندزحقه بازھا د

  رقام جعلی ترازنامه ھابا ا

  پلو کثيف ساسو

  !راست ميگن؟ افريقا بدھکار است

  

  کوھی از پول

  که فرانک آفريک استعماری دزديد

  رئيس جمھورھای افريقا ھر کدام دستی در معامالت دارند

  شالق ھای ھوپوه

  )۶(با ُگنبوی بُنگو

  

  !راست ميگن؟ افريقا بدھکار است

  راست ميگن؟ افريقا بدھکار است

  ست ميگن؟ افريقا بدھکار استرا

  

وجود آمد، ه  نام نظام مافيائی دولتی است که در زمان دوگل توسط ژاک فکار ب–فرانک آفريک  )١(

  .اتحادی از زبدگان افريقائی با دولت فرانسه

خصوص در رابطه با ه سيروان يک بازرگان فاسد فرانسوی بود که به ويژه در افريقا بسيار فعال بود ب )٢(

 ELFانسوی اِلف شرکت نفت فر

  رئيس جمھور اسبق گاُبن–عمر بنگو  )٣(

 . رئيس جمھور اسبق ساحل عاج بود–ھوپوه  بويگنی  )۴(

 که رئيس جمھور فعلی کنگو می ١٩٩٢ تا ١٩٧٩ رئيس جمھور زئير در سال ھای –ساسو ن گوسه  )۵(

 .باشد

   رئيس جمھور اسبق گابُن–عمل بنگو  )۶(
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 و متن آن»  کشور وضعش خراب است« ۀ ويديوی تران

  

Mal+Va+Pays+Le/Fakoly+Jah+Tiken/music/com.musictory.www://http 

  

  

  کشور وضعش خراب است

  

  : بندترجيع

  کشور وضعش خراب است

  کشور من وضعش خراب است

  ن وضعش خراب استکشور م

  کشور من وضعش خراب است

  ھميشه خراب است

  کشور من وضعش خراب است

  

  

  سابقا حرفی از شمال و جنوب نبود

  اما حاال ھمه چيز فاسد شده

  ارتش پراکنده است

  دانشجوھا پراکنده اند

  جامعه پراکنده است

  و حتا مادرھايمان در بازار ھم پراکنده اند

    

  بند ترجيع

  

  ز مسيحی و مسلمان نبودسابقا حرفی ا

  اما حاال ھمه چيز را فاسد کرده اند

  ارتش پراکنده است

  دانشجوھا پراکنده اند

  جامعه پراکنده است

  و حتا مادرھايمان در بازار ھم پراکنده اند
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  بند ترجيع

  

  ما دارو کم داريم

  برای بيعدالتی، برای قبيله گرائی، برای بيگانه ستيزی

  )١(ساحل عاج پس از تحريکات فرقه ای 

  که ئو را اختراع کردند و اِ و اُ و اَ را

  

  بند ترجيع

  

  جامانا گناگامونا

  اُباِف کان گنان جامانا گناگامونا

  جامانا گناگامينا لو ھو

  اُباِف کان گنان جامانا گناگامونا

  ماگومی باِف کاگنان جامانا گناگامونا

  هللا ماھو کيلی چيال

  جامانا گناگاموال لو ھو

  )٢( گناگاموالجامانا

  

قديمی «اصطالحی است که در ساحل عاج در زمان گباگبو اختراع کردند برای اينکه  :  Ivoiritéايُويريته  )١(

ھمان سياست تفرقه افکن و حکومت . تحريک کنند» متجددين عوضی«ساحل عاج را عليه » ھای اصيل

  .کن

  در کشور گيجی حکمفرماست )٢(

  ندازندبيی خواھند کشورمان را به مخمصه آنھا م

  ھمه کسانی که می خواھند کشور ما را از بين ببرند

  الھی خدا جزايشان دھد

  گيجی حاکم است 

  و ھرکس فقط به فکر خودش است

  

  


