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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

  

 فرھاد وياړ

  ٢٠١١اول دسمبر 

  

  تيکن جا فاکلي، ھغه آواز چې خپلواکي فريادوي
بی ايدئولوژي «:  وو چېچيرې مې د شوروي اتحاد د نوميالي موسيقي پوه ديمتري شوستاکوويچ څخه لوستي

موسيقي وجود نلري، آن پخواني آھنګ جوړونکو په پوھيدنې يا نا پوھيدنې سره په خپلو آثارو کې سياسي اندونه 

بايد ھغه ته ځواک ورکړي . موسيقي کوالی شي او بايد د انسان او د ھغه د پرمختګ په چوپړ کې وي. څرګندول

زما په فکر ھر آھنګ جوړونکو بايد د خپل . فلسفي اند او منځپانګه لريما ته موسيقي، . څو خپل روحي غنا وپالي

  ».اثر د تصنيف مخکې د خپلې موسيقۍ فلسفي او آرماني بنسټونو ته فکر وکړي

په شان، » شوستاکوويچ«او تيکن جا فاکلي، يو له ھغو سندرغاړو او د رګي موسقي آھنګ جوړونکی دی چې د 

لې، آرزو او د ولس او انسان لپاره کاروي او د ھمدې لپاره وايي چې  ھغه د افريقايی موسيقي د فکر، اند، باور، ھي

زه د ھغوې غوښتنې نړۍ ته «او » .دا ماشومان ما خپل غږ ګڼي، ځکه په خپله کوم غږ نلري«:ماشومان غږ دی

واد، د عاج ساحل څرګندوم، د ټولو ھغو خطرونو سره چې ورسره مخامخ يم او د ھمدې لپاره اړ شوم  چې خپل ھي

  ».پريږدم او له ھغه ځايه وتښتم

  

  

  

  

  

  

  

خو . مونږ د پيړيو برده توب او مستعمره توب وروسته پنځوس کاله کيږي چې خپلواکي لرو«جا فاکلي وايي چې 

مونږ  . نن مونږ د  خپلې خپلواکۍ د اصلي سند لپاره دعوا کوو. مونږ يوازې د خپلواکۍ فوټوکاپي تر السه کړی ده

  » .خپلواکي نه ورکول کيږي، بلکې اخيستل کيږي. سي او ھمدا ډول اقتصادی خپلواکي غواړوسيا
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او د ھمدې لپاره ھغه د موسقيۍ په مرسته د بيوزلو او زيارکښو انسانانو په کوڅو کې ګرځي او زيارکښان منسجم 

يې ھڅوي او نوم يې کوي، ھغه د بی سوادو وګړو کورونو ته ورځي، ورونه يې ډبوي او د ښوونځيو تګ ته 

ھغه په کوڅو کې د خلکو سره . ږدي او باور لري چې بی له پوھې بريا نه تر السه کيږي» افريقايي انقالب«

کښيني، د ھغوې دردونو ته غوږ ږدي، کورنۍ جګړې وحشت بولي او ديکتاتور لورنت ګباګوی د وحشيانه جګړو 

 ترانې، ترجيع بندونه، فريادونه يې د ولس په آواز بدليږي لپاره د خلکو جالد ګڼي او ھمدا المل دی چې شعرونه،

او د وحشيانو کړيکه پورته کوي او د دې لپاره چې د فساد، جګړې، بدمرغی، زبيښاک او غال په ضد ترانې وايي، 

که ھغوې د دې لپاره چې زه رښتيا وايم ما تروروي، څه فرق نکوي، زه چمتو « خو وايي . ترانې يې سانسوريږي

  ». يو څوک باالخره بايد دا شيان ووايي.يم

 تيکن جا فاکلی وروسته له ھغې د ولسونو تر منځ په يو اتل بدل شو چې تلونکي ولسمشر ګباګوی ته يې جالد 

وويل او د ھغه د سيال السين کوييتارا غوښتنه، چې ورته ترانه ووايي، په قاطعيت رد کړه، او ھمدا المل شو چې د 

  .ي او ال په کلک ھوډ د خلکو دردونه آواز کړيجال وطنۍ الره ونيس

  

  

  

  

  

  

ھغه باور لري چې ښکيالکګر  ھيڅکله له زيارکښو ملتونو سره مرسته نشي کوالی او يوازې موخه يې د ھيوادونو 

خبره » مرستې«کله چې ھغه ھم تير شو، ښکيالکګرو د . له برده دارۍ وروسته د ښکيالک وار راغی«: لوټل دي

زمونږه لويه » «.لوديځ ھمدا اوس ھم د افريقا ځمکنی زيرمې لوټي. ه، د ھغوې تر نظر الندی مرستهرامخې ته کړ

  » .دا وضعه عادي نه ده، که ده؟ دا زما پيام دی. وچه، افريقا شتمنه ده، خو افريقائيان په فقر کې ژوند کوي

الی شي او په دې اړه خپل رسالت ھغه وايي چې ھيڅوک افريقا نشي بدلوی او دا يوازې خلک دي چې دا کار کو

دا امکان نلري چې ھم د ستمځپلو بيانونکی ووسم او ھم له ھغوې فاصله واخلم، لکه د مايکل «:داسې څرګندوي

او ھمدا دی چې د خپلې لويې وچې د » .دا کار عمالً ناشونی دی. جکسن غوندی د مشھورو سندرغاړو په شان

  .و او ويجاړيدو خبرې کوي او له ھيلې او آزادۍ غږيږيسوځيدو، ايره کيدو، لمبه کيدو، لوټيد

  دوې پر ديکتاتورۍ باندې سترګې پټوي

  يوازې د دې لپاره چې مونږ وږي وساتي

  دوی زمونږ ثروتونه لوټوي

  څو مونږ ژوندي خخ کړي

  دوی کانګو وسوځوله

  انګوالی يې په لمبو کې ايره کړه

  ګابون يې په کنډواله بدل کړ

  .هکنشاسا يې وسوځول
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  !په رښتيا، افريقا پوروړی ده؟

  !برده، مستعمره، رنځيدلی او لوټيدلی افريقا

  !افريقا پوروړی ده؟

  يو غر پيسې

  )١(چې ښکيالکي فرانس آفريک غال کړی 

  ھغه ګناھګارو مستبدينو غال کړی

  چې په سويس کې د خپلو بانکونو مخې ته  ودريدلي

  )٢(له ھغو بډو سره چې سيروان ورکړي 

  )٣(يې اخيستي دي   پورونو سره چې له ُدبیله ھغه

  !برده، مستعمره، رنځيدلی او لوټيدلی افريقا

  د مزدورانو په مزد

  او د شکنجه ګرو په وسلو

  ميلياردونه فرانکه

  له بده مرغي ھيواد څخه غال شوي دي

  )۴(د ھوپوه له شالقونو سره

  )۵(او د ساسو له چټلو پيسو سره 

  !ه؟په رښتيا، افريقا پوروړی د

  !آيا افريقا ال ھم پوروړی ده؟  ـ نه

* 

   کاله ښکيالک۴٠٠

  کلونه اجباري کار

  زرګونه شرکتونو چې دا وچه يې لوټولی ده

  د پيسو نړيوال صندوق توطئی

  د نړيوال بانک ملنډې

  او ملياردونه يورو چې دوکه بازانو غال کړي

  د بيالنسونو په جعلي شميرو سره

  .د ساسو په چټلو پيسو سره

  ! رښتيا، افريقا پوروړی ده؟په

*  

  يو غر پيسې

  چې ښکيالکي فرانس آفريک غال کړی

  د افريقا ولسمشران ھر يو په يوې معاملې کې الس لري

  د ھوپوه له شالقونو سره
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  )۶(له ُبنګو ُګنبو سره 

  !په رښتيا، افريقا پوروړی ده؟

  !په رښتيا، افريقا پوروړی ده؟

  !په رښتيا، افريقا پوروړی ده؟

  

  

  

  زما د ھيواد وضعه خرابه ده

  )ترجيع بند          (

  ـ١               ـ 

  زما د ھيواد وضعه خرابه ده

  زما د ھيواد وضعه خرابه ده

  زما د ھيواد وضعه خرابه ده

  زما د ھيواد وضعه خرابه ده

  تل خرابه ده

  !ھو، زما د ھيواد وضعه خرابه ده

  پخوا د شمال او سويل خبرې نه وی

   شيان فاسد شوي ديخو اوس ټول

  پوځ خپور شوی  دی

  محصلين خپاره شوي دي

  ټولنه خپره شوی ده

  .او ان ميندې مو په بازارونو کې خپرې شوي دي

   ـ٢        ـ 

  پخوا د مسيحي او مسلمان خبرې نه وی

  خو اوس يې ټول شيان فاسد کړي  دي

  پوځ خپور شوی  دی

  محصلين خپاره شوي دي

  ټولنه خپره شوی ده

  .او ان ميندې مو په بازارونو کې خپرې شوي دي

   ـ٣               ـ 

  )٧(د ساحل عاج د فرقه ای لمسونو وروسته 

  چې ئو يې اختراع کړ او ِا او اُ او اَ 

  مونږ 
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  د بيعدالتۍ لپاره، د قبيله پالنې لپاره، د بيګانه ستيزۍ لپاره

  .کم درمل لرو

   ـ۴                  ـ

  اجاماناگناگامون

  اُباِفکانگنانجاماناگناگامونا

  جاماناگناگامينالوھو

  اُباِفکانگنانجاماناگناگامونا

  ماگوميباِفکاگنانجاماناگناگامونا

  اللھماھوکيليچيال

  جاماناگناگامواللوھو

  جاماناگناگاموال

  )٨ (جاماناگناگاموال

  

  سياسي جګړه

  زه په ياد لرم كله چې ځوان وم

  لسياستواالن زمونږ بانډې ته راغل

  ھغوې زما له والدينو وغوښتل چې ورته رايه وركړي

  !نه، نه، زه دوې ته رايه نه وركوم: او زما پالر وويل

  ه ښه ژوند، زده كړھيله، ژمنه،

  ه او امنيت ما ته د راتګ الره نه پيژنيښه واټون

  . له ما ډير ليری دیغږ يېاو 

  و سره ميرمنو زياتله رييسان  او وزيران،حكومتونه

  شخصيتونه ونه او پوھنتون

  ما ته د راتګ الره نه پيژني

  .او له مونږ نه ډيری ليری پراته دي

  ومزه په ياد لرم كله چې ځوان 

   د خپلې كورنۍ او ملګرو څخه تري تم شو مېپالر

   چې په سياسي جګړې كې وجنګيږيبوتوھغه يې 

  .او اوس د سياسي جګړي لپاره قرباني كيږي

  

  افريقايي انقالب

  ب غواړومونږ انقال

  د ځوانانو انقالب
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  د روڼ اندو انقالب

  انقالب د افريقايانو لپاره د تعليم انقالب دیدا 

  مونږ انقالب غواړو

  د ځوانانو انقالب

  د روڼ اندو انقالب

  .بايد د تور پوټكو انقالب ويانقالب دا 

*  

   ښوونځي ته الړ شه،هرورو

  او زده كړه چې دوې څه كوي

  صې كړي به ستا سترګې خالښوونځی

  به پوه شی وضعيت پهد خلكو 

   ښوونځي ته الړ شه، وروره

  ته به ژر په ټولو ھغو ستونزو پوه شې

  چې ستا ھيواد يې زغمي

   ستا په ذھن كې،وروره

  ھغه ځواك دي چې نړۍ بدلولى شي

  پوھه به له تا سره مرسته وکړي

  چې ښه  ھيواد جوړ كړى

  وروره ستا په السونو كې

  لي دهافريقا د خالصون کد 

  چې دې حکومت ورکه کړی ده

   ويۍ انقالب آزاد دافريقايي انقالب بايد د تورپوټكو

  

  تبعيض

  وي؟ولې بايد تبعيض په نړۍ كې 

   ژوند وكړي په کې دا نړۍ د ټولو لپاره پيدا كړه چېیخدا

   يوه نړۍ او يو خلك:ويلی او و

   يوه نړۍ او يو خلك: وې ويل،ھو

   تبعيض وي؟ولې بايدپه نړۍ كې 

*  

   په کې ژوند وکړي دا نړۍ د ټولو لپاره پيدا كړه چېیخدا

   يوه نړۍ او يو خلك:ويلی او و

   يوه نړۍ او يو خلك: وې ويل،ھو
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   وكړي په کې ژوند دا نړۍ د ټولو لپاره پيدا كړه چېیخدا

   تبعيض وي؟ ولې بايدپه نړۍ كې

*  

   شرم دىتبعيض

  یتبعيض شرم دھو، 

  د انسانيت لپاره شرم دى

   واييھو جاجا، 

  زه نه پوھيږم ولي زما خلك په سويلي افريقا كې ژاړي

  وايي  جا، ھوجا

  زه نه پوھيږم ولې زما خلك په امريكا كې ژاړي

   وي؟تبعيضپه نړۍ کې ولې بايد 

  ، ھو جا واييجا

   زما خلك په سويلي افريقا كې ژاړيېزه نه پوھيږم ول

   وايي، ھو جاجا

  ريكا كې ژاړيزه نه پوھيږم ولې زما خلك په ام

  ؟وي تبعيض په نړۍ کې ولې بايد

  ې زه نه پوھيږم ولاوھو،زه نه پوھيږم ولې، 

  زه نه پوھيږم ولياوھوزه نه پوھيږم ولې، 

 ... ولې، ولېې، ولې، زه نه پوھيږم ولاوھوزه نه پوھيږم ولې، 

  ؟په نړۍ کې ولې بايد تبعيض وي

  زه نه پوھيږم ولې، آه، نه پوھيږم ولې

  .... ولې، ولې، ولې، ولې،ږم ولې، ولېزه نه پوھي

 ؟وي تبعيض  ولې بايدپه دې نړۍ كې

  

  افريقا

  افريقا، افريقا

   ويهافريقا غواړي چې آزاد

  مور ـ افريقاـ

  .افريقا غواړي چې آزاده وي

  زه د ھغوې په سيستم پوھيږم

  زما د خلكو په وړاندې يوه توطئه دهچې 

  له مونږ سره ويكه جا 

  ه ضد كيداى نشي زمونږ پ ھمھيڅوك
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  كه جا زمونږ د خلكو لپاره وي

   څوك به كوښښ وكړي چېزه نه پوھيږم

  څوك به كوښښ وكړي چې زمونږ دښمن ووسي

  زما افريقا غواړي چې آزاده ووسي

  زه د ھغوې په سيستم پوھيږم

   زما د خلكو په وړاندې يوه توطئه دهچې

  مونږ سره وي  لهكه جا

  يزمونږ په ضد كيداى نشھم ھيڅوك 

  كه جا زمونږ د خلكو لپاره وي

  څوك به كوښښ وكړيچې زه نه پوھيږم 

  څوك به كوښښ وكړي چې زمونږ دښمن ووسي

  .زما افريقا غواړي چې آزاده ووسي

* 

  افريقا غواړي چې آزاده ووسي 

   په ځنګل كېیلكه زمر

   آزاده ووسي چېافريقا غواړي

  لكه مرغۍ په آسمان كې

   نه پوھيږى،كه ته نه پوھيږى

  ته  بايد پوه شى

  آزاده نه دهچې مور ـ افريقا ـ 

  !ه نه ده اوھو آزاد،اوھو

  !ه نه ده اوھو آزاد، اوھو

   آزادي غواړيـ افريقا ـمور

*  

  كله چې زه د آزادۍ په اړه غږيږم

  زه د اقتصادي آزادۍ په اړه خبرې كوم

  كله چې زه د آزادۍ په اړه خبرې كوم

  زه د سياسي آزادۍ په اړه خبرې كوم

   تر اوسه نه پوھيږى،كه ته تر اوسه نه پوھيږى

  اوس بايد پوه شى

   ال آزاده نه دهـافريقاـ مور 

  !ه نه ده اوھو آزاد،اوھو

  !ه نه ده اوھو آزاد، اوھو

  ! غواړي چې آزاده شيـافريقاـ مور 
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----------  

د فرانسې له دولت سره د افريقايي (فکار لخوا رامنځته شو فرانس آفريک د ھغه دولتي مافيائي نظام نوم دی چې د دوګل په وخت کې د ژاک ) ١(

  )مخورو اتحاد

  . فرانسوي شرکت په تړاو فعال وELFسيروان يو فرانسوي فاسد سوداګر و چې په ځانګړي توګه په افريقا کې په تيره بيا د ِالف ) ٢(

  ايدريس دبی، د چاد ديکتاتور) ٣(

  .سمشر و د ساحل عاج پخوانی ول–ھوپوه بويګني ) ۴(

  . کلونو پورې د زئير ولسمشر چې د کنګو اوسنی ولسمشر دی١٩٩٢ څخه تر ١٩٧٩ له –ساسون ګوسه ) ۵(

   د ګابن پخوانی ولسمشر–عمر بنګو ) ۶(

)٧(Ivoiritéې په وړاند» عوضي متجددينو«د » پخواني اصيل«ھغه اصطالح ده چې دګباګبو په وخت کې د دې لپاره چې د ساحل عاج :  ايُويريته

  )تفرقه واچوه او حکومت وکړه.(ولمسوي، په ساحل عاج کې يې اختراع کړه

  په ھيواد کې ګنګستيا واکمنه ده) ٨(

  ھغوې غواړې زمونږ ھيواد په مخمصه کې ښکيل کړي

  ټول ھغه کسان چې غواړي زمونږ ھيواد له منځه ويسي

  خدايه ته يې جزا ورکړی

  ګنګستيا واکمنه ده

  کر کې دياو ھر څوک يوازې په خپل ف

  

  


