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ګريس دی برګ د ايران خلکو ته سندرې وايي، نه د ايران اخوندي 

  رژيم ته
  کريس د موسيقۍ سره غواړي يو څه بدل کړي

  
  
  

 کال کې د سکای نيوز ټلويزيون سره په مرکه کې وويل چې ١٣٨٧سندرغاړي  په ګريس دی برګ، ايرلندي 

غواړي الړ شي ايران ته  او ځوانانو ته کنسرت ورکړي، خو په کلکه يې ټينګار وکړ  چې دا کنسرت به د ايران 

  .لپاره دولت  د، نه لپاره ویخلکو

نې کسان دي چې تپوس کوي چې ولې ايران ته سکاي نيوز ټلويزيون په دې مرکه کې له کريس څخه پوښتي چې ځي

زه او دوستان مې په . ھو، البته«: ځی او آيا کومه انديښنه ھم لری که نه؟ خو کريس دی برګ ځواب ورکوي چې

زه ډير نيکمرغه يم چې زما موسيقي څه پاسه شل کاله دی چې په ايران . خپلو سياسي ليدلورې کې ساده لوح نه يو

د ھغو کسانو د خبرې په اړه چې وايی ولې ايران ته ځم، وايم چې که تاسو په چين کې د . ..کې اوريدونکي لري

  ».مسئله، د سوداګرۍ مسئله ده... بشري حقوقو سره موافق نه ياست، ولې له چين سره سوداګريزې اړيکې لری؟ 

اکثرا د ورزشکارانو او فکر کوم څه چې واياست ډير جالبه بريښي، دلته « :سکای نيوز ټلويزيون بيا پوښتي چې

ھنرمندانو په شان مخور کسان دی چې ګرم ګڼل کيږي، په داسې حال کې چې زيات شمير ډلې نورې ھم دي چې له 

  ».دې ھيوادونو سره اړيکې لري

زه فکر کوم چې دا د سوداګرۍ مسئله ده چې مھمه ده او بله خبره دا ده . سل په سلو کې« :او کريس ځواب ورکوي

زه لومړنی کس وم چې په بيروت کې مې د شل ... ې د خلکو لپاره ووايم نه ځم چې د دولت لپاره ووايمچې زه ځم چ

زه د اپارتايد په سختو شرايطو کې سويلي افريقا ته الړم له دې لپاره چې . کلنې جګړې وروسته کنسرت ورکړ

و په خپله څه کار کوی چې يو توپير ھغوې ته چې وايی ولې ھلته ځم، وايم ښه، تاس... کوښښ وکړم يو څه بدل کړم

  ».زه غواړم يو توپير رامنځته کړم او يو څه بدل کړم. رامنځته کړی
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او ولس دريځه سندرغاړی دی چې د انقالب شعار ورکوي، د ورونو د ډبولو خبر کريس دی برګ ھغه سياسي 

ورکوي، د واټونو آوازونه د موسيقۍ په ترنم کې پورته کوي، له ميړينو غږيږي، د نوې جګړې له پيليدو خبرې 

 ځای د تسليم کوي او اخوندي او جالد رژيم ته خپل ستونې نه خرڅوي؛ خو زما په ھيواد کې سندرغاړي د انقالب پر

پالنې سجدې وھي، جالدانو ته خپل ستونې خرڅوي،  د اسارت لومه خپروي او د واټونو د آوازونو پر ځای، د 

رښتيا ھم چې د کريس دی برګ او زما د . بويناکو بسترو بونګيدل د شعر مصرعه ګرځوی او موسيقي  مرداروي

  !وطن د سندرغاړو تر منځ څومره لوي واټن دی

  

  :يس دی برګ د انقالب ترانې يوه برخهدا ھم د کر

  پاڅيږئ دوستانو
  له پنجرې رڼا ښکاري

  اورم چې يو څوک ور ډبوي

  په واټونو کې آوازونه دي

  د ھغو ګامونو آوازونه چې منډې وھي

  او فريادوي د انقالب کلمه

*  

  له بانډو ميړني راکښته کيږي

  ھغه سترې بيړۍ ته چې په ساحل کې يې لنګر اچولی

  شپې په ترږمه کېميړني د 

  له ځان سره رڼا راوړي

  څنګه چې په باد کې فريادوي
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                              د انقالب کلمه

*  

  ھله زما ټوپک او يو موټی نقره راوړه

  مونږ به د جګړې لپاره د سيند په غاړه کې راټول شو

  ډير کلونه تير شوي

  او ډيرې اوښکې توی شوي

  مونږ مخکې له دې ماته خوړلی

  او اوس دا دی نوی جګړه پيلوو

  کله چې مو توپونه غراری پيل کړي

  او فرياد کړي

  د انقالب کلمه

  پام دې وي او ويښ ووسه

  د نښې اخيستلو لپاره چمتو ووسه

  زمونږ په منځ کې شته داسې کسان چې ال تر اوسه يې رڼا نه ده ليدلی

  مونږ بايد د انقالب کلمه د دې وطن ټول ولس ته ورسوو

  ۍ په غونډۍغونډ

  غر په غر

  بايد وګرځو

  ځکه چې اوس زمونږ نوبت دی

  چې اور بل کړو

  اور بل کړو

  اور بل کړو

  راځئ چې نن شپه له يو پاڼ څخه

  د واټ څارنه وکړو

  او د ترږمې د تيارې الندې

  بايد د ليکې شا ته کښينو

  او ھغه کسانو ونيسو چې زمونږ ھيواد يې لوټ کړی

  اک چلویکلونه کلونه يې پر مونږ و

  اوس بايد د تندي په منځ کې نيغه په نيغه ډزې وکړو

  اور بل کړه

  اور بل کړه

  اور بل کړه

  .ھغوې به په رڼا کې وګوری

 


