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 فرھاد وياړ

  ٢٠١٣ اگست ٢٧
  

  ....مايکل جيکسن نه په ګونډو کيږي، خو فرھاد دريا
  

مايکل جيکسن سره له . مايکل جيکسن نامتو سندرغاړی، ھغه سندرغاړی چې ژوند يې له ژورو او ټيتو سره مل و

ھغه په . دې چې د مينې لپاره يې سندرې ويلی خو ھيڅکله يې د ستم او وحشيګرۍ په ضد اعتراض ھير نکړ

امريکا کې د شته بی عدالتۍ، ظلم، ستم او بلوسګرۍ په ضد و او دې ضديت يې په ترانو کې په يو ډول الره پيدا 

  . کړی وه

 جوړوي او بيا ھغه توغوي څو بی وزله انسانان ووژني، دا ستم او جنايت د کله چې د امريکا امپرياليزم توغندي

د مايکل » ھغوې مونږ ته اډو اھميت نه راکوي«. مايکل جيکسن وجدان زوروي او اعتراض ته يې اړ کوي

 او جيکسن ھغه مشھوره ترانه ده چې په کې د بيوزلۍ، بی عدالتي، توکميز توپير، يووالي او د پوليسو د وحشيګرۍ

  .نورو ستمونو په وړاندې اعتراض شوی دی

مايکل جيکسن په دې ترانه کې د امريکا دولت تورنوي چې پر سرلوړي او غرور يې ورته تيری کړی، ھغه  

لغتې مني خو په ګونډو کيدل نه قبولي او په دې ډول ښکاره کوي چې زمونږ د مسخره ھنرمندانو سره څومره 

 دې لپاره چې د ستمګرو لغتو ونه خوري، ھغوې ته په ګونډو کيږي، د ھغوې په زمونږ سندرغاړي د. توپير لري

 .ډيران بدليږي او ورميږ ورته ټيټ نيسي چې ستمګران يې پر غرورـ که وې لري ـ تيری وکړي
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ندې په فرھاد دريا يو له دې مسخره او دلقکو سندرغاړو څخه دی چې له کلونو راپديخوا د ستم او جباريت په وړا

داسې يو فاسد ھنرمند دی چې په داسې حال کې چې ولس يې  د امريکا په  بمباري کې وژل . ګونډو شوی دی

کيږي او جھادی فاشيستان يې پر افغانو خويندو تيری کوي او طالبان د ستمځپلو انسانانو سرونه پرې کوي،  ھغه 

که . کګرو او جھادی قاتالنو فرھنګی مری دیال د بی ننګۍ او خجالتۍ څخه ستړی شوی نه دی او ال د ښکيال

مايکل جيکسن فرياد وھي چې ومی ډبوئ، د لغتو الندې مې واچوئ خو ما به تر السه نکړئ، فرھاد دريا په 

خاپوړو، بی له دې چې د جبارانو او ستمګرانو لغتې وخوري، د دوې په درشل کې حاضري ورکوي او مستۍ ته 

 .رسيږي

 

 

 

 

 

  

  

ايکل جيکسن د موسيقۍ د منځپانګې په دګر کې ډيرې ژورې لري، خو سره له دې دومره وجدان سره له دې چې م

او شرافت لري چې د ستمونو په وړاندې اعتراض وکړي، خو زمونږ فرھاد دريا او وحيد قاسمی او صديق شھاب 

سونه د امريکايي ال د معشوقې د پرتوګ د بډې سپږي دي، ھغه ھم په داسې يو وضعيت کې چې زمونږ بيوزله ول

  .او ناټويي يرغلګرو او د ھغوې د جھادي او طالبی او السپوڅي نوکرانو لخوا ھره ورځ په بيرحمۍ وژل کيږي

  :د ترانې ژباړه» ھغوې مونږ ته اډو اھميت نه را کوي«دا ھم د مايکل جيکسن 

  

  ھغوې مونږ ته اډو اھميت نه راکوي

  مړې ککرې... خرول شوي سرونه

   ټول خراب شويټول فاسد شوي،

  وضعيت ال ستونزمن شوی، ال سخت شوی

  ټول دعوا لري

  په موسيقۍ کې، په خبرونو کې

  ټول لکه سپي د ډوډۍ په لټه کې دي

  توغندي، توغول کيږي او انسانان وژني

  ټول ليوني شوي

  ھغه څه چې غواړم ووايم دا دي چې

  ھغوې مونږ ته اډو اھميت نه راکوي

  ھغه څه چې غواړم ووايم دا دي چې

  ھغوې مونږ ته اډو اھميت نه راکوي
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  په ُدره مې ووھئ، را نه کرکه وکړئ

  خو ھيڅکله نشی کوالی ما په ګونډو کړئ

  ومې ھيروئ، ومې ډاروئ! د وژنې تکل مې وکړئ

  خو ھيڅکله نشی کوالی ما ووژنئ

  ما په زوره يھودي کړئ، ما وڅارئ

  وکړئټول راسره دا ډول چلند 

  په لغته مې ووھئ، په لغته مې ووھئ

  خو په تورپوستکي او سپين پوستکي مې مه جال کوئ

  ھغه څه چې غواړم ووايم دا دي چې

  ھغوې مونږ ته اډو اھميت نه راکوي

  ھغه څه چې غواړم ووايم دا دي چې

  ھغوې مونږ ته اډو اھميت نه راکوي

  

  راته ووايئ چې پر ژوند مې څه بال راغلئ

  يرمن او دوه اوالدونه لرم چې ډير ورته ګران يمزه يوه م

  زه اوس د پوليسو د وحشيګرۍ قرباني يم

  زه له دې چې د کرکې قرباني ووسم، ستړی شوی يم

  تاسو زما پر سر لوړي او غرور تيری کوئ

  د خداې لپاره

  آسمان ته ګورم څو رسالت يې پای ته ورسوم

  خوشې مې کړئ

  خرول شوي سرونه، مړې ککرې

  اسد شوي، ټول خراب شويټول ف

  ډار او ويره، حدس او ګمان

  ټول ادعا لري

  په موسيقۍ کې، په خبرونو کې

  ټول لکه سپي د ډوډۍ په لټه کې دي

  تور پوټکي انسانان، بدنامه کوي

  ورور ورته زنداني کوي

  ھغه څه چې غواړم ووايم دا دي چې

  ھغوې مونږ ته اډو اھميت نه راکوي

  ا دي چېھغه څه چې غواړم ووايم د

  ھغوې مونږ ته اډو اھميت نه راکوي
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  راته ووايی چې زما پر حقوقو او حقونو مو  څه بال راوستئ

  دا چې تاسو ما په رسميت نه پيژنئ

  آيا زما د نشتوالي په مانا ده؟

  په خپلو ويناوو کې مو ما ته د آزادۍ ژمنه کړی وه

  دا چې د بی ننګۍ او خجالتۍ قرباني ووسم، ستړی شوی يم

  اسو ما له بد نوم سره په ټولګي کې اچويت

  باور نشم کوالی چې دا ھماغه ټاټوبی دی چې زه ترې راغلی يم

  پوھيږئ چې د دې شيانو له ويلو واقعا کرکه لرم

  خو ګنی حکومت نه غواړي چې دا ټول وګوري

  که روزولت ژوندی وی

  ....نه.... نه يې پريښودل چې داسې وشي؛ نه

  ککرېخرول شوي سرونه، مړې 

  ټول فاسد شوي، ټول خراب شوي

  وضعيت، تفکر،ټول معترض شوي

  په ُدره مې ووھئ، ومې ډاروئ

  خو ھيڅکله نشی کوالی ما ډيران وګڼئ

  و مې ډبوئ، د لغتو غوبل راباندې جوړ کړئ

  خو ھيڅکله نشی کوالی ما تر السه کړئ

  ھغه څه چې غواړم ووايم دا دي چې

  ھغوې مونږ ته اډو اھميت نه راکوي

  ھغه څه چې غواړم ووايم دا دي چې

  ھغوې مونږ ته اډو اھميت نه راکوي

  

  په دې ژوند کې داسې شيان شته چې ھغوې نه غواړي وويني

  خو که مارتين لوتر ژوندی وی

  ھيڅکله... نه يې پريښودل چې داسې وشي؛ ھيڅکله

  خرول شوي سرونه، مړې ککرې

  ټول فاسد شوي، ټول خراب شوي

  کميزه توپيرونهوضعيت خراب شوی، تو

  ټول ادعا لري

  په موسيقۍ کې، په خبرونو کې

  ۍ په لټه کې دي ټول لکه سپي د ډوډ

  په لغته مې ووھی، سپکاوې مې وکړئ

  خو نشی کوالې ما په زوره ښه او بد کړئ
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  ھغه څه چې غواړم ووايم دا دي چې

  ھغوې مونږ ته اډو اھميت نه راکوي

  ھغه څه چې غواړم ووايم دا دي چې

  مونږ ته اډو اھميت نه راکويھغوې 

  

 


