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  فرھاد وياړ
٢۴.٠۴.١٠  

  

  د خالصون د الرې ويښ او پاڅيدلی سندرغاړیباب مارلي، 
  

ه موسيقي په اړه ليکي وو تر عنوان الندې د رګ» رګه، د جامائيکا انقالبي او ولسي موسيقي«موده وړاندې مې د 

 پوھانو قيي وچو پر موسهځد پند نورو موسيقي ډولونو تر څنګ ھغه ولسي او انقالبي موسيقي ده چې  ه،ګر «چې 

 ې چقييدا موس. کړی ده او په بيالبيلو ھيوادونو کې يې موسيقي ته نوی بڼه او منځپانګه ورکړی ده زهي اغرهډي  يې

ې د ولسونو پر شونډو زمزمه  او اروپا کاي استرال،افريقا په مرکزي يې ترنم ، لريمخينه کاله ۴٠ ې نژدېوازي

  ».کيږي او آھنګ او جوړښت يې د ولسونو په زړونو کې د ھيلې، مينې، مبارزې او پرتم او برم لمبې رڼا کړي دي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ګڼل  د ھيلې او مبارزې سمبول ھو، باب مارلي يو له ھمدې ترانه ويونکو څخه دی چې د رګه موسيقي په اډانه کې

دى چې  په موسيقۍ كې  باب مارلي د نورو سندرغاړو لكه پيترتاش تر څنګ دا، ځکه چې په رګه موسيقي کې كيږي

 ھمدا د . و او ھره كلمه يې د ولسونو د شعار بڼه نيسيد آزادۍ او مبارزې د کليمو توفانيدل په څرګنده توګه وين

  . ې باب مارلي په اويايمې لسيزې کې د جامائيکا د معترضو ځوانانو په اتل بدلوي شعار دی چ او آزادۍ مبارزې
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باب مارلي چې په خپله په يوه بيوزله کورنۍ کې زيږيدلی و، وی کړای شول په خپلې موسيقۍ کې د جامائيکا د 

 د مارلي موسيقي يوازې د نڅا او ګډا موسيقي نه وه، بلكه د ھغو خلكو.  نړيوالو ته انځور کړي،بيوزله ولس ژوند

  .په كلونو كلونو په ستونې كې وژل شوى وغږ او آواز و چې 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 کال کې په مرموز ډول له نړۍ ١٩٨١د باب مارلي کورنۍ د وسله والو لخوا په ډزو ووژل شوه او په خپله ھم په 

  .سترګې پټی کړی

  : کوچنی قطعې کوالی شي د نوموړی د ترانو او موسيقۍ مضمون په ښه توګه ښکاره کړيدا الندې

  

  آيا ته پريږدی چې حکومتي نظام -

     تا ورور وژنې ته اړ کړي

     نه، وحشت، نه

*  

 مړ بمبار کساي کليړ غواې مهړز -

 وايي درواغ واعظ ې چيږیپوھ  

 ديګړه بوخت  په جني مبارزې خالصون د الرد  

   شي؟ی پاتې په کور کيړ غواوک  څ

*      

  ميرمنې سر په السونو کې نيولی او ژاړی -

    ځکه چې زوي په کوڅه کې په ډزو وژل شوی

    يوازې د دې سيستم له امله

  .  ھو، د دې سيستم له امله
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  برده دار
  

   ميز چپه شوى، اى برده داره

  اور يې اخيستى او ته سوځيدلى شى

  په شوى ميز چ،اى برده داره

  اور يې اخيستى او تا به وسوځوي

   وھلو ھغه فريادونه اورمھر كله چې زه د قمچين

  وينه مې كنګل كيږي

  زه په ياد لرم چې د بردګانو په بيړۍ كې

  ھغوې څرنګه په ظالمانه ډول ډيرې ارواوې وځورولى

  نن دوې وايي چې مونږ آزاد يو

  او يوازلې د بيوزلۍ په ځنځيرونو كې بند  يو

  ښه خدايه، زه فكر كوم چې دا ټوله ناپوھي دهاى 

  دا يوازې ماشين دى چې پيسې جوړولى شي

  ! ميز چپه شوى دى،اى برده داره

  

 


