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  فرھاد وياړ
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  کريس دي برګ، د انقالب او مينې کوکاره
  

ن په  کال د اکتبر په پنځلمسه د آرژانتي١٩۴٨کريس دي برګ، چې اصلي نوم يې کريستوفر جان ديويسون دی د 

کريس، خپل ماشومتوب تر پنځلس کلنې پورې په بيالبيلو ھيوادونو لکه نيجريه . الس ماګنولياس کې زوکړه کړی ده

او زئير کې تير کړ او د ھمدې لپاره په خپلو ترانو کې کله نا کله د افريقا او د افريقايانو د ورورولي او انساني چلند 

که څه ھم پالر يې  د ھغه وخت يو . ورنۍ سره ايرلند ته کډه شو کال کې د خپلې ک١٩۶٠ھغه په . څخه غږيږي

شتمن سړی و، خو دغه شتمنيتا کريس ړوند او ګونګی نکړ او تر ننه پورې په خپلو ترانو کې د بيوزلو تر څنګ پاتی 

  . شوی دی

  

س مشر ورور، د د لومړي ځل لپاره د کري. ګيتار، د موسيقۍ ھغه وسيله وه چې د کرديس دي برګ ژوند يې بدل کړ

دي برګ، ساعتونه ساعتونه د ګيتار په غږولو تيرول او د لومړي ځل لپاره . ھغه په کليزه کې ورته ګيتار ډالۍ کړ

  .يې په پنځلس کلنۍ کې کورنۍ کنسرت ورکړ چې د نندارچيانو د السونو په پړکا سره يې ھرکلی وشو

 THE WASTE OF LOVEاو د ھغې لومړنې ترانه کريس،  کالج کې د زده کړې پر مھال ترانه ويل پيل کړل 

کريس، خپلې لومړنې ترانې په رستورانتونو، کافي شاپونو او د ښکال په سالونونو کې د کمو پيسو په بدل . نوم درلود

خو ورو ورو ھغه په داسې نړيوال سندرغاړي او ترانه ويونکي بدل شو، چې له افريقا څخه نيولې تر .  کې ويلی

، د ايرلند څخه نيولې تر ايرانه پورې او د پاريس څخه نيولې تر آرژانتين پورې د انقالب، مينې، او لبنانه پورې

سوکالۍ په مالتړ يې ستونی کوکاری کړ او د  ظالمانه جګړو، وژنی او تاوتريخوالي  په ضد يې  د آھنګونو په ترنم 

  .کې اعتراض پورته کړی

 سيمه کې د بم چاوديدنې له ناورين ENNISKILLENرلند په  کال کې د شمالي اي١٩٨٢کريس دي برګ، په 

 ترانه AT THE WAR MEMORIALوروسته، چې سلګونه سړي، ښځې او ماشومان په کې ووژل شول، د 

   کال کې ھغه په دوبلين کې١٩٩٠وويله او دا ترانه يې د دې پيښې د قربانيانو د کورنيو پاتې غړو ته ډالۍ کړه؛ په 

پاتی کنسرت ورکړ چې په اروپا کې د پاپ موسيقۍ تر ټولو ښکلی او ځواکمن کنسرت ونوميد ـ د يو پرتمين او ياد

  اروپا د ګوټ ګوټ څخه ميليونونه کسان په دوبلين کې سره راټول شول او د جګړې او تاوتريخوالي په ضد يې د
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 خپلو ټولو کنسرتونو السته راغلي عوايد عراقي کردي  کال کې کريس د١٩٩١اعتراض فريادونه پورته کړل؛ په 

 کال کې کريس سويلي افريقا ته سفر وکړ او د دوربان، ژوھانسبورګ او پورت ١٩٩۶مھاجرينو ته ورکړل؛ په 

 پرتمين او ستر کنسرتونه په الره واچول او د دې کنسرتونو ټول عوايد يې د افريقا قحطي ١٩اليزابت په ښارونو کې 

  .  ورکړلځپلو ته

د مدرن ژوندانه واقعيتونه، تريخوالی، بری او ماته، انساني ارزښتونه، سوله، د ښکيالکي جګړې او لويديځي 

ميليتاريزم  سره مخالفت،  د کريس د ترانو مضمون او منځپانګه جوړوي او له ھمدې امله ھغه د پاپ يو پيژندل 

 له مبارزينو سره د خواخوږۍ له امله په النجمنه څيرې بدل شوی سياسي ترانه ويونکی ګڼل کيږي او د سويلي ايرلند

  .  شوی دی
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سره په مرکه کې وويل چې په پام کې لري ايران ته » سکای نيوز ټلويزيون« کال کې د ١٣٨٧کريس دي برګ،  په 

ت لپاره نه الړ شي او ايراني ځوانانو ته کنسرت ورکړي، خو ھغه په کلکه ټينګار وکړ چې دا کنسرت به د ايران دول

  . وي، بلکې يوازې او يوازې به د ايرانيانو لپاره وي

په دې مرکه کې له کريس څخه وپوښتل چې ځينې کسان پوښتې چې کريس ولې ايران ته » سکای نيوز ټلويزيون«

زه او دوستان . ھو، البته«: ځي، آيا ته په دې اړه کومه انديښنه ھم لری که څنګه؟ کريس دي برګ ځواب ورکوي

زه ډير نيکمرغه يم چې موسيقی مې څه باندې شل کاله .  په خپل سياسی ليدلورې کې له ساده توب کار نه اخلومې

خو د دې کسانو د پوښتنې په اړه بايد ووايم، که تاسو په چين کې د بشري ... کيږي چې په ايران کې اوريدونکي لري

مسئله، د سوداګرۍ مسئله ... اګريزې اړيکې لرئ؟ حقونو د سرغړاونې سره موافق نه ياست، ولې له چين سره سود

 ».ده

څه چې تا وويل ډير جالبه ښکاري، په داسې مسائلو کې اکثراً د «:د سکای نيوز ټلويزيون مرکچی له ھغه بيا پوښتي

ورزشکارانو او ھنرمندانو په شان مخور کسان ګرم ګڼل کيږي، په داسې حال کې چې يو شمير زياتې ډلې نورې ھم 

 »چې له دې ھيوادونو سره اړيکې لري، که څنګه؟شته 

زه ايران ته د دې . زه فکر کوم چې دا د سوداګرۍ مسئله ده چې مھمه ده. سل په سلو کې« :کريس ځواب ورکوي

زه لومړنی سندرغاړی وم چې په بيروت ... لپاره نه ځم چې دولت ته ترانې ووايم، ځم چې ترانې مې خلکو ته ووايم

زه د اپارتايد په سختو شرايطو کې په دې ھڅه، سويلي افريقا ته ... ې جګړې وروسته کنسرت ورکړکې مې د شل کلن

ښه، تاسو په خپله په دې : ھغوې چې له ما پوښتي چې  ولې ھلته ځم، زه ورنه تپوس کوم... الړم چې يو څه بدل کړم

 » . يو څه بدل کړمزه غواړم يو توپير رامنځته کړم او. اړه چې يو څه بدل کړی، څه کار کوی

څنګه چې يادونه وشوه،کريس دي برګ، ھغه سياسي او ولس دريځه سندرغاړی دی چې د انقالب شعار ورکوي، د 

دروازو له ډبولو خبر ورکوي، د واټونو آوازونه د موسيقۍ په ترنم کې پورته کوي، له ميړينو او اتالنو غږيږي، د 

 په واکمنو او زورواکو جالدانو باندې نه خرڅوي؛ خو زما په ھيواد نوې جګړې له پيليدو خبرې کوي او خپل ستونې

کې سندرغاړي، په داسې شرايطو کې چې ټاټوبی مو د نيستۍ په درشل کې ودريدلی، د انقالب پر ځای، زورواکو 

ی، ته د تسليمۍ سجدې وھي، جالدانو ته خپل ستونی خرڅوي،  د اسارت لومه خپروي او د واټونو د آوازونو پر ځا

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

 !!يو اتالن پالي، بل جالدان پالي: وطن د سندرغاړو تر منځ څومره لوی واټن دی

 

 انقالب

 پاڅيږئ، ای دوستانو

 وګورئ له پنجرې رڼا ښکاري

 اورم چې يو څوک ور ډبوي

 ټونو کې د ګامونو آوازونه پورته دیاو په وا

 د ھغو ګامونو آوازونه چې منډې وھي، منډی

  او د انقالب کلمه زمزمه کوي
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 وګورئ، له بانډو سړي راکښته کيږي

 دلته اوږدې بيړۍ په ساحل کې ودريدلي

  او ھغوې  له ځان سره رڼا

 د شپې په ترږمه کې ليږدوي

 لکه په سيلۍ کې د انقالب  زمزمه

*  

  ارانو، زما ټوپک راوړیھله ي

 ھله يارانو، يو موټی نقره راوړی

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

 ډير کلونه تيريږي

 ډيرې اوښکې توی شوي

 مونږ يوځل ماته خوړلی

  .او اوس نوې جګړه پيلوو

 

 کله چې زمونږ توپونه د انقالب غراری پيل کړي

 پام دې وي او ويښ ووسه

 لو لپاره چمتو ووسهد نښې نيو

  زمونږ په منځ کې شته داسې کسان

 چې ال تر اوسه يې رڼا نه ده ليدلی

  مونږ بايد د انقالب کلمه

 د دې وطن ټولو ولسونو ته ورسوو

 غونډۍ په غونډۍ

 غر په غر

 بايد وګرځو

 ځکه چې دا ځل زمونږه وار رارسيدلی

 اور دې  بل کړه

 اور  دې بل کړه

  اور دې بل کړه
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  ارانو، راځئ ي

 نن شپه له يوه پاڼ څخه

 د واټ څارنه وکړو

 او د ترږمې د سيوري الندې

 چمتو کښينو

 او ھغه کسان ونيسو چې زمونږ ھيواد يې لوټ کړی

 کلونه کلونه يې پر مونږ واک چلولی

  اوس بايد د ھغوې د تندي په منځ کې

  نيغه په نيغه ډزې وکړو

 اور دې بل کړه

 اور دې  بل کړه

 کړهاور دې  بل 

 .چې ھغوې په رڼا کې وګورئ
  

  

  

  

 

 ساده حقيقت 

  يو ماشوم د جګړې په ميدان کې سترګی غړولي

  سرتيري په ګونډو کيږي

 او يوه ميرمن له ښادۍ او درد څخه ژاړي

   څه وخت به مونږ بيرته په سوکالۍ کې ژوند وکړو؟

  چيرې چې وحشي سيلۍ لګيږي، 

   پورې ټوټه ټوټه دیپه ھغه ټاټوبي کې چې له شمال څخه تر سويله

  او کورنۍ ھره ورځ ترې تښتي

  ھلته يو ماشوم سترګې غړولي

   څه وخت به مونږ بيرته خپل کور وګورو؟

  څه وخت به دې ساده حقيقت ته ورسيږو

  چې جګړه يوازې بايد لعنت شي
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  او د يو ماشوم ژوند له يوه ځنګله مھم دی

  د يو ماشوم ژوند له يوې پولې  مھم دی

   ورځ به راورسيږي؟آيا داسې يوه

  يو ماشوم په صحرا کې د لمر الندې زيږيدلی 

  او يو کوچنی ژوند پيليږي

  او مور د خپل وږي ماشوم لپاره ژاړي

  چې څه وخت به بيا خپل ماشوم ته ډوډۍ ورکړای شي؟

  يو ماشوم په يوه عادي کور کې 

  ختيځ يا لوديځ، ھر چيرې چې وي، سترګې غړولي

  شووخو مونږ ټول غواړو پوه 

  :چې آيا زمونږ ماشوم به د داسې  ورځې د ليدنې لپاره  ژوندی پاتې شي

  چې مونږ ټول بيرته خوندي ژوند ولرو؟

  څه وخت به دې ساده حقيقت ته ورسيږو

  چې جګړه يوازې بايد لعنت شي

  او د يو ماشوم ژوند له يوه ځنګله مھم دی

  د يو ماشوم ژوند له يوې پولې  مھم دی

  د يو ماشوم ژوند له يوه دينه مھم دی
  

  مونږ بايد باور وکړو، د انسانيت لپاره

  ...مونږ بايد باور وکړو

  .چې د يوه ماشوم ژوند، د ابديت د زړه رپا ده
  

 

  

  

  ستا لپاره ترانه

  دلته د پوځيانو قرارګاه ده... سالم ګرانې

  وخت مې پيدا کړی چې يو څه درته وليکم

 ، د راستنيدو اميد نشتهنن مونږ حمله پيلوو

 سرتيري ټول د بريد لپاره چمتو دي
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 ھو، زه ښه يم، خو دا ځای د دوزخ په شان دی

 وايي» پاشندال«ورته مشھور 

   کې بايد جګړه پای ته رسيدلی وی١٩١٧په 

 جنرال وايي چې دا ځل بريا زمونږه ده

  

  ګرانې، درته مې يوه کوچنې ساده ميلوډي ليکلی ده

  چې يې زمزمه کوئ، زما په ياد ووسهګرانې، ھر کله

  مونږ دواړه به په دې ميلوډي کې له يو بل سره ووسو

  :ای مينې، زمونږ ميلوډي داسې پيليږي

  الالال... ال ال ال... ال ال ال

 ال ال ال....  زمزمه يې  کړی، ګرانې

 ....الالال.... الالال... الالال

 

  ، زمونږ ه بوډا ھمرزمه نيول شوی دی»بيل«

 و بل سرتيری ھم په يوه مردکي ال ټپي پروت دیي

 دوې وايي، دا جګړه به دټولو جګړو پای وي

 !ای خدايه، کاشکی ھمداسې وي

  

  آه، ستره بريتانيا څنګه ده؟

  ال، په سندرو او سازونو ډکه ده؟

  ھغه سندرې چې مونږه يې د زمزمه کولو څومره مينه لرله

  ھر کله چې جګړه پای ته ورسيږي

  سيند ته الړ شو» دوور«  د مونږه به

  او ھلته به د چنګک سره د پخوا په شان کبان ونيسو،

  

  درپسې خفه يم، درپسې خفه يم، درپسې خفه يم... آه

  که چيرې دښمن زه ونيولم، زما مينې، په دې پوه شه

  چې مونږ دواړه به د تل لپاره په دې ميلوډي کې له يو بل سره ووسو

  ال ال ال... ال ال ال:ھغه ميلوډي چې داسې پيليږي
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  زه بايد الړ شم... ګرانې، د تللو وخت  دی

  !په ځان دې پام کوه زما مينې

  

  الالال... الال.... الالال.... الال

  درپسې خفه يم، درپسې خفه يم، درپسې خفه يم... آه

  !په ځان دې پام کوه زما مينې
 

 

  

  آرامه انقالب

  يو آرامه انقالب د وقوع په حال کې دی

  ه اور چې د نړۍ په  ھر ګوټ کې لګيدلی دیلک

  او ھغه ملګري چې ته يې له کلونو کلونو پيژنی

  د خپل ضمير د نوي ځالندتيا څخه غږيږي

  او د ځليدلو  سترګو  سره دا ځالندتيا څرګندوي

  

  آرامې خبرې اترې روانې دي

  او خلک د ھغه څه په اړه غږيږي، چې ليدلي دي

  اتيدو دیاو ھر چيرې دا احساس په زي

  .ډير ژر به زمونږ په ژوند کې بدلون را څرګند شي چې 

  

  ھو، آسمان ته د زرګونو کلونو د کتلو وروسته

  اوس، دا دی يو څه واقع کيږي

  اوس، دا دی  يو څه واقع کيږي

  ته به يې باور کړی

  ته به يې باور کړی

  کله چې ھغه رڼا راڅرګنده شي

  ته به يې باور کړی

  ته به يې باور کړی

  .کله چې ھغه رڼا پر تا وځليږي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

  

  آرامې لمانځنې د وقوع په حال کې دي

  ځکه چې ډيرې د اوږده مھال لپاره په تمه دي

  چې ټوله نړۍ له خوبه راپاڅيږي

  او نوی ستروالی په ځانونو کې روزل کيږي

  څو په خپل پېر کې د يوې نوې بربنډونې شاھد ووسو

  اوس، دا دی يو څه واقع کيږي

  يو څه واقع کيږياوس، دا دی 

  ته به يې باور کړی

  ته به يې باور کړی

  کله چې ھغه رڼا راڅرګنده شي

  ته به يې باور کړی

  ته به يې باور کړی

  .کله چې ھغه رڼا پر تا وځليږي

  

  مونږ بايد د دښمنانو مراقب  ووسو 

 ھغوې ممکن مونږ سره مرسته وکړي

 يا ھم په تياره کې مونږ ته خيانت وکړي

ه غږيږهمه غږيږه، م  

 ځکه چې دا آرامه انقالب به

 په خپلې رڼا، تورفکري نابود کړي

    ته به يې باور کړی 

  ته به يې باور کړی

  کله چې ھغه رڼا راڅرګنده شي

  ته به يې باور کړی

  ته به يې باور کړی

  کله چې رڼا يې پر تا وځليږي

  رڼا يې پر تا وځليږي

  رڼا يې پر تا وځليږي
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 بيګا

  کې قدم وھوبيګا مې په بندر

 چيرې چې د کب نيولو  بيړۍ په ساحل کې ودريدلي

 خبرونه په چټکتيا خپريدل

 ټول تلل چې د ښاروال وينا واوري

 خلکو د ښادۍ ھلھله کوله

 کله چې ھغه د وياړونو 

 او له ھغو سرتيرو غږيده

 چې له جګړې راستيندل

 بيګا، کله چې ټول په واټونو  کې نڅيدل

کوڅې ډکې کړی ویاو موسيقۍ بارونه او   

 د زوړ ښار له يو کور څخه د ګيتار غږ راتلو

د تورو زلفو سره د سرې رڼا الندې»  مارګاريتا«  

 په کور کې منتظره وه

 او ھغو سرتيرو ته مسکيدله

 چې له جګړې کور ته راستانيدل

 ھغه سرتيري چې له جګړې کور ته راستانيدل

مونږ اتالن وو، : سرتيرو ويل  

نږه ښه وو،مو: سرتيرو ويل  

 مونږ سرلوړي فاتحان وو، خدای له مونږ سره و

مونږ به ھيڅ شئی بدل نشي کړی«: او ما ويل  

 له پرونه تر ننه، مونږ ھماغه يو  چې يوو

 له پرونه تر ننه، څه نه دي بدل شوي

 له پرونه تر ننه، مونږ ھماغه يو چې يوو

 خو احساسولی شم چې دننه مې يو نوی اشتياق زيږيږي

يد راضي يې کړم، بيګا په دې پوه شمچې با  

  بيګا مې په تياره کې قدم وھو

  له ټولو موزيکونو او جينکو څخه ليرې
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  يو سرتيری مې  له يوې سياه پوشې ښځې سره وليد

  دواړه بې له کومې خبرې غلي ودريدلي وو

  او يوازې يو عکس ته ځير شوي وو

   ښځې په ژړا پيل کړی

  ه کې وژل شوی ود ھغه سرتيري لپاره چې په جګړ

  د ھغه سرتيرو لپاره چې په جګړه کې وژل شوي وو

مونږ اتالن وو،: سرتيرو ويل  

 سرتيرو ويل، مونږه ښه وو،

 مونږ سرلوړي فاتحان وو، خدای له مونږ سره و

مونږ به ھيڅ شئی بدل نشي کړی«: او ما ويل  

 له پرونه تر ننه، مونږ ھماغه يو  چې يوو

ي بدل شويله پرونه تر ننه، څه نه د  

 له پرونه تر ننه، مونږ ھماغه يو چې يوو

 خو احساسولی شم چې دننه مې يو نوی اشتياق زيږيږي

 چې بايد راضي يې کړم، بيګا په دې پوه شم
  

  

 پياوړی احساس

  آه، زړه مې ډک له توفانه

  يوازې ھغه پوھيږي چې احساس لرم

  سترګې مې د کوټې دننه ته ښخې کړي

   چاودنه کيږي چې ناڅاپه يوه پياوړی

  ھو، مونږ بيا، مخې ته ځوو

  په ھغه نړۍ کې چې نور په کې ونډه نلري

  ھو، مونږ بيا، مخې ته ځوو

 مونږ له سپرغۍ څخه په لمبې بدليږو

 زه پياوړی احساس لرم، ھو، پياوړی احساس

 او د احساس په اوج کې به مې ستا مينه الره پيدا کړي

 آه، زړه مې لکه اور سوځيږي

ه د خپلې مينه ناکې سا سرهنژدې راش  
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 زما الس ونيسه او د خپل بدن ټوله رڼا وروبخښه

 راته ووايه چې نن شپه ستا آواز يم، آواز

  ھو، مونږ بيا، مخې ته ځوو

  په ھغه نړۍ کې چې نور په کې ونډه نلري

  ھو، مونږ بيا، مخې ته ځوو

  مونږ له سپرغۍ څخه په لمبې بدليږو

اوړی احساسزه پياوړی احساس لرم، ھو، پي  

 او د احساس په اوج کې به مې ستا مينه الره پيدا کړي

 زه پياوړی احساس لرم، ھو، پياوړی احساس

 او د احساس په اوج کې به مې ستا مينه الره پيدا کړي

 

 

 د آزادۍ الره

 احساسوم چې باد د انګړ له ور څخه لګيږي

 د باد د لګيدلو آواز ما ته وايي چې دوبی تللی دی

په سيورې کې په انتظار کې ناست دیاو ژمې   

 د توفان سره يوازې په انتظار کې ناست دی

 

  زه بوډا شوی يم او ھډوکي مې وروست شوي

  او زوي مې ټول ھغه څه دي چې زه يې لرم

  خو ھغه تللې چې د آزادۍ لپاره وجنګيږي

 او زما زړه يې يوازې پريښودی دی

 

  دیما په خپل ټول ژوند کې دا ھيواد ګران لرلی

 په خپلو السونو سره مې ورباندې کار کړی دی

 خو پوښتنه مې دا ده چې آيا دا آزادي کوالی شي باران ووروي

 کله چې مونږ زړي په ځمکې کې شيندل دي

 آيا دا آزادي کوالی شي دردونه  آرام کړي

 او زوي مې بيرته ما ته راکړي؟
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... آه.... آه... آه  

 

 ما ھغوې وليدل

  بھانده سيند کله چې د بی پايه

 د ډبرو تر منځ يې المبو وھله

 څومره ډير کسان د آزادۍ په الره کې مړه شول

 څومره ډير کسان پر ډبرو وليدلي مړه شول

 

 ما په خپل ټول ژوند کې دا ھيواد ګران لرلی دی

 په خپلو السونو سره مې ورباندې کار کړی دی

ن وورويخو پوښتنه مې دا ده چې آيا دا آزادي کوالی شي بارا  

 کله چې مونږ زړي په ځمکې کې شيندل دي

 آيا دا آزادي کوالی شي دردونه  آرام کړي

 او زوي مې بيرته ما ته راکړي؟

... آه.... آه... آه  

  

  پرون شپه، کله چې ټوله نړۍ بيده وه

  ما مې زوي په خوب کې وليدو، ما ته يې چيغې وھلی

  ځکه چې په تورتم ځنګله کې ورک شوی و

  ه وريدهاو وارو

  ھو، واوره پر ځمکه وريده
  

  آزادي

 

  د سھار پرده يوې څنډې ته کړئ

 د سھار  پرده يوې څنډې ته کړئ

 او پريږدئ چې زه د آزادۍ ټاټوبی وګورم

 آيا اصالً کوم شئي بدلون موندلی دی؟
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 پرتمينه آزادي

 پرتمينه آزادي زمونږ په الس کې ده

 آيا دا د پالن يوه برخه ده

 ذھني تصور دی؟که يوازې يو 

 

 آسونه او سړي

 آسونه او سړي د جګړې په ميدان کې دي

 ھغوې تسليم نه شول

 او ډيري يې دلته پر ځمکه وليدل

 ھيڅکله مه ھيروه چې ھغوې زمونږ لپاره څه کړي دي

 وخت به يې راورسيږي

 ھغه وخت چې ټول شيان به بيا تغيير ومومي

  .ي ديھيڅکله مه ھيروه چې ھغوې زمونږ لپاره څه کړ

  

  

دا ليکنه مخکې په بله بڼه خپره شوی وه، دا وخت د زياتونو سره بيا ايډيټ او نوي شعرونه ورباندې ورزيات : يادونه

 .شوي دي

 


