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 ۴١نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١١ دسمبر ١٢

  

 »... ، تاسو لږ!موږ بی شميره يو«
  

د  ه ض اورينونو پ اخوالو او ن و ن ای د ھغ و ځ ره ي سونو س ه ول ل ل دان ت ن ھنرمن ي او ژم ې د انقالب وي چ راض ک اعت

ږي سونو تپل کي ه داسې حال کې چې . زبيښاکګرو او ښکيالکګرو لخوا پر بيوزله زيارکښه ول د پ و ھنرمن که چيرې ي

ستنې ترانې زمزمه کوي، چپ  ولسونه راپاڅيدلي وي، اعتراض کوي، شعار ورکوي، سوکان پورته کوي او د غچ اخي

انو   ه خپلو کوڅهپاتې شي يا له ولسونو سره د ملتيا په ځای ال پ ه شرمناکه توګه د غليم ا پ ای ھوسونو کې ډوب وي او ي

په چوپړ کې د خپل ګوګل په ليالمولو بوخت وي، داسې ھنرمند نه وجدان لري، نه درد پيژني او ھغه بی ضميره او شنډ 

  .انسان دی چې په ھيڅ ډول ورته د ولسونو ھنرمند ويالی نشو

يو ھنرمند بايد د اعتماد وړ پنځوونکی او «:رز ترانه ويونکي په څرګنده توګه ويلي ديويکتور خارا، د چيلي نامتو او مبا

ي وي و انقالب د ي ه کې باي ي بڼ ه پرمختلل اره ... پ ام لپ ن نظ ر د واکم ه څي انو پ و چريک له وال ه څوک وي چې د وس ھغ

ه الرې ه» .خطرناک وي، ھغه ھم له ولسونو سره د ټينګو اړيکو ل د ل سونو سره اړيکې ټينګې او که چيرې ھنرمن  ول

ه  وازې ھغه رنګين طوطي ت نکړای شي او د يوه چريک په توګه د تروږمو او ناخوالو جګړې ته ونه درومي نو ھغه ي

  .ورته کيږي چې په قفس کې ژوند کوي

الی موسيقي ھغه وسيله ده چې په مرسته يې کو«موسيقي کوالی شي ولسونه منسجم کړي، د جنايتونو په ضد يې وھڅوي؛ 

ړو و السي ک د او ي سونه متح راخ ول و، پ ه »ش و ت ارزې ډګرون ې د مب دې ي ه وړان ښاک پ ر ډول ښکيالک او زبي ، او د ھ

ام  ه پ ه موخه پ وھڅوو، د ولسونو احساسات، ھيله او قھر، ماته او بريا په کې انځور کړو، خو که چيرې موسيقي دا پرتمين

  .وجل راپورته شيکې ونه نيسي، ھغه رمباړو ته پاتې کيږي چې له غ

دا وخت په ټوله نړۍ کې د پانګوالۍ نظام پر ضد د قھر خوځښتونه پيل شوي او د بيالبيلو پانګوالو ھيوادونو ولسونه نور 

ده دي ه نظام زيږن ستان، . ھغه ظلم او زبيښاک، فقر او بيوزلي نشي منلی چې د ھمدې ظالمان ه امريکې، انګل دا وخت پ

ه فرانسې، آلمان، ايټاليا، اس م پ ستۍ، زبيښاک او ظل پانيا، جاپان او نورو پانګوالو ھيوادونو کې ولسونه د فقر، بيکارۍ، ني

ه وړاندې شعارونه ورکوي او په دې ھڅ ه(ه کې دي چې د دې نظام مرکزون ډو بازارون دا ) د ون اشغال کړي، خو ھم
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ه دي او د  ه وطن کې پرات ه موخه زموږ پ ه ډول د ښکيالک پ بشري «، »بيارغاونې«ھيوادونه په دروغجن او کاذبان

  په نامه ملياردونه ډالرې مصرفوي، ولې؟» ترھه ګرۍ ضد جګړې«او د » حقوقو

ه . دې مھاله لسګونو با وجدانه ھنرمندانو په خپلو ترانو کې ورته ځواب ويلی دیدا ھغه پوښتنه ده چې تر  دلته د بيلګې پ

ه !) موږ بی شميره يو(توګه د ماکانا د ترانې  يوه برخه وړاندې کيږي چې د اوسني ربړونکي شرايطو انځور دی او پ

  :و يووالي ته رابليورته وخت کې د يوه باوجدانه ھنرمند ھغه فرياد دی چې ولسونه مبارزې ا

  موږ دلته سره يوځای راغونډ شوي يو

  او ھغه وخت رارسيدلی چې نور خپل قھر فرياد کړو

  د ھغو پر ضد چې په قفس کې مو بندي کوي

  د ھغو پر ضد چې د ُمزد ارزښت مو غال کوي

  البي کوونکي ناست په واشنګټن کې چټياټ غږوي

  د قانوني صالحيت تر نوم الندې يې غږوي

  راتان په آزادۍ کې پورته کړې قھقه د خندابروک

  .څو يې چې نکړو جارو، موږ به نشو په شا

*                          

  تر ھغه چې تاسو کوئ مزايده د اکثريت، نه د اقليت

  موږ به ټول واټونه اشغال کړو، محکمې به اشغال کړو

  .ستاسو دفترونه به اشغال کړو، دفترونه به اشغال کړو

*                          

  ملت مو جوړ په دې باور شو

  چې ھر وګړی حق لري د ھوساينې

  خو کله چې له سره د جمھوريت قوانين بيا وليکل شول

  څو تنو ټول شيان تصاحب کړل

  ټول شيان يې بی له کوم مسووليته تصاحب کړل

  ھو تصاحب يې کړل، خو ھغوې زما او ستا په شان نه دي،

  د قانونی کيدنې لپاره خپل نفوذ کاروي ھغوې د دې تصاحب 

  .او تر ھغه چې مخنيوی يې ونشي، موږ به آزادۍ ته ونه رسيږو

*                          

  تر ھغه چې تاسو کوئ مزايده د اکثريت، نه د اقليت

  موږ به ټول واټونه اشغال کړو، محکمې به اشغال کړو

  .ال کړوستاسو دفترونه به اشغال کړو، دفترونه به اشغ

*                          

  تاسو چې خپل انحصارات د وسلو په زور پلي کوئ

  او زموږ زامن او لوڼې ورته قرباني کوئ

  داسې ډير شيان دي چې د ټولو خلکو دي
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  خو تاسو يې ټول له خلکو غال کوئ

  نو اوس يې په بدل کې زموږ اخطارونه واورئ

   کويستاسو پوچې خبرې نور پر موږ اغيزه نه

  موږ اعتراف کوو چې کم شيان به له السه ورکړو

  .خو زيات کسان به په اعتراضونو کې يوځای کړو

*                                  

  موږ بی شميره يو

  ... او تاسو لږ

  

  

 


