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  فرھاد وياړ
٢۴.٠٣.١٠ 

 

  ترانه، د فاشيزم ضد مبارزه» د ډنډ سرتيري« 
  

.  ولوبويپه دې کې ھيڅ شک نشته چې موسيقي کوالی شي د ښکيالک ضد مبارزې کې په بی ساري ډول خپله ونډه

د نړۍ په بيالبيلو ھيوادونو کې داسې ډيرې بيلګې شته چې په ښکاره توګه د فاشيزم، ښکيالک او استعمار او 

که . استثمار په ضد د موسيقی او د موسيقي پوھانو او په ځانګړي توګه د ترانې پرمختللی او انقالبي رول څرګندوي

ترانه د » د ډند سرتيري«شونډو زمزمه شوه، په المان کې ھم فاشيستي ضد ترانه پر » بالچاو«په ايتاليا کې د 

فاشيزم ضد آواز او فرياد شوه او په کراتو کراتو يې د المانيانو تر څنګ د نورو اروپاييانو او د التينې امريکا د 

  .ولسونو پر شونډو د مبارزې قھر او د ھيلې مسکا خپره کړه

 معترضو ترانو څخه شميرل کيږي چې ډير جالبه او حيرانونکی داستان ، د نړۍ د»د ډنډ ترانه«يا » د ډنډ سرتيري«

د اجباري کار پنډغالي کې د يو ډلې » بورګر مور« کال کې د المان په امس الند کې د ١٩٣٣دا ترانه په .  لري

ت او په دې پنډغالي کې ډير زيا. زندانيانو لخوا جوړه او په ھمدغه پنډغالي کې د لومړي ځل لپاره آواز شوه

ستونزمن او نا انساني شرايط واکمن وو چې  سياسی، معترض او د نازيزم ضد زندانيان په کې ساتل کيدل او د 

  .کړي» آباد«زندانيان محکوم شوو چې د بيل سره ډنډونه وچ او 

 کيڼ اسر چې د کمونيستي افکارو په جرم زنداني شوی و يو. ترانه د جان اسر لخوا ليکل شوی ده» د ډنډ سرتيري«

 کال پورې په ھمدې ١٩۴۵ کال کې بورګر مور ته د نازيانو لخوا واستول شو او تر ١٩٣٣اړخه زنداني و چې په 

په ترانې کې د جان اسر تر څنګ يو بل پيژندل شوی » د ډنډ سرتيري«ھيره بايد نکړو چې . پنډغالي کې وساتل شو

و تر څنګ، يو بل کيڼ اړخې زنداني، رودولف د دې دواړ. کمونيست ھنرمند، ولفانګ النګ ھوف ھم ھمکار و

ګوګول د اسر او ھوف ترانې لپاره آھنګ جوړ او ھغه . ګوګول ھم په دې پنډغالي کې په اجباري کار محکوم شوی و

 کال د اګست په اوه ويشتمه د بورګر ١٩٣٣لپاره چمتو کړ او باالخره دا ترانه د يې په پنډغالي کې د مراسم د ورځې 

دې شپاړس زندانيانو چې د زندان جامې پر . مور پنډغالي د اغزنو سيمونو تر شا د شپاړس زندانيانو لخوا فرياد شوه

دا ترانه په اوچت آواز فرياد غاړه درلودې او السونه يې د اجباري کار له امله ټپي ټپي وو په ضعيفه بدنونو سره 

  :رودولف ګوګول، وروسته په دې اړه ويلي دي.کړه 
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په دغه ورځ شپاړس زندانيانو په داسې حال کې چې د زندانيانو ځانګړې جامې اغوستې وی او په ګډه توګه مارش «

زه چې د . ړ کړکاوه او بيلونه يې د ټوپک په ډول په الس کې درلودل، صحنې ته دننه شول او يو مثلث يې جو

وروسته له . ارکستر مشر وم، د مثلث په راس کې ودريدم او ما د بيل د مات الستي سره، دا ھنري ډله رھبري کوله

ھغې مو چې د ترانې څو بيته وويل، زرګونه زندانيان او آن زندان ساتونکي مونږ سره يو ځای شول او دا ترانه مو 

  ».په ګډه د اغزنو سيمونو تر شا وويله

 يادونې وړ ده چې د دې ترانې څخه تر اوسه پورې څه باندې ديرش نسخې جوړې شوي او د بيالبيلو نړيوالو د

  .لخوا په پرتمينه ډول ويل شوی ده... سندرغاړو لکه جوان بايز، ھانس وادر، ارنست بوش، پت زګر او

  

  :ترانه» د ډنډ سرتيري«دا ھم 

  

  تر ھغه ځايه چې سترګې کار کوي

   ډنډونه او دښتې ديزموږ شاوخوا

  د مرغيو آوازونه ښادي نه راپاروي

  چنارونه ساړه او لغړ خبرداره ودريدلي دي

  موږ د ډنډونو سرتيري يو

  )تکرار(له بيلونو سره ډنډونو ته ځو 

*  

  په دې دره کې، پنډغالی جوړ شوی

  د اغزنو سيمونو تر شا

  ھر ځای له خوشالۍ تش دی

  موږ د ډنډونو سرتيري يو

  )تکرار(  سره ډنډونو ته ځو له بيلونو

*  

  ھر سھار يوه ډلګۍ ، کتار

  د کار لپاره ډنډونو ته ځي

  چې په ټکندې غرمې کې

  خاوره او خټه پای بيل کړي

  او شايد يوه ورځ بيرته کور ته ستانه شي

  موږ د ډنډونو سرتيري يو 

  )تکرار(له بيلونو سره ډنډونو ته ځو 

*  

  ساتونکي ھره ګړۍ پستونه بدلوي

  ، ھيڅوک، له دې ځايه تښتيدلی نشيھيڅوک

  د تيښتی پايله يوازې مرګ دی
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  دا زموږ د پنډغالي د شاوخوا واقعيت دی

  موږ د ډنډونو سرتيري يو

  )تکرار(له بيلونو سره ډنډونو ته ځو 

*  

  سره له دې کومه شکوه نلرو

  ځکه چې ژمی تر ابده نه پاتی کيږي

  يوه ورځ به په ښادۍ سره فرياد کړو

  ا يې، زماوطنه ته زم

  او له ھغې وروسته به سرتيري ھيڅکله له خپلو بيلونو سره

  )تکرار(ډنډونو ته الړ نشي 

  

 


