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  نذير دلسوز

  ٢٠١٧ اگست ٢٠
  

 ؟ است ايستاده کجا در کشور، بديل بی ھنرمند "سعيد آريانا"
  

 متبحر محافل که باشد می افغانستان) زنان ھنرمند قشر( موسيقی تاريخ بديل بی آوازخوانھای از تن يک "سعيد آريانا"

  . است ساخته مبھوت و متحير ھم را تاجيکستان و ايران موسيقی

 و حضاره توج ممکنه فرصت زودترين به که دارد  ھا سروده ھای واژه مفھوم گری تصوير ھنر در شگرفی استعداد

 تبسم با ھم ، ابرو و چشم گردش وبا جذاب سيمای و بلند قد با وی .سازد می خود متوجه را آواز و ساز تشنۀ شنوندگان

 پرتمکينش و نظير کم و انگيز دل ھای ژست با ھمينطور و»  نشين آتش بانوی « ورش شعله خشم با ھم و شورانگيز

 کالسيک موسيقی ازعالم شنونده جذب فقط شگرد اين که رساند می شنونده به و  بخشد می بال و پر طوری را ھا سروده

  . بود ظاھرساخته احمد از آماتــــورش شکل ودر سرآھنگ استاد

 را حق اين خود به باشم کرده بيان گريخته جسته و کوتاه سطر باچند را شجاع ھنرمند ھنراين حق باشم توانسته ھرگاه

 اندرندگ و موسيقی دشمنان از ھراس بدون که کشورمان ھمتای بی خوان آواز "سعيد آريانا" بنويسم که دھم می ھم

  ؟ دارد قرارد کی خدمت در،  سرايد می ھا تخويف و ھا تھديد ھمه با داعيشی و طالبی و جھادی اخوان

 در يا و ؛ اش زنجيری ھای سگ و اشغالگران هعلي مردم خيزش خاطر به و مردم برانگيزاندن و مردم خدمت در

 دو رھبری به - ظاھر در - آن مستعمراتی ادارۀ بخوان ( امريکا امپرياليزم نشاندۀ دست دولت فرھنگی سياستھای خدمت

 و سحرانگيز آواز جاذبۀ ربچن در را کشور جوانان تأسف جھان يک با که ، دارد قرار ) عبدهللا و غنی اشرف ملی خاين

 در ( رسند می تن ھزاران به که را آوازش شيفتۀ جوانان ذکر و فکر برآيند در که ، دھد می قرار اش زيبائی و افسونگر

 خونبار وضع به انديشيدن از ساخته موسيقی متوجه ) نيست طرفدارش جوان غير تن ھزاران سخن طرف بحث اين

 الساحۀ وسيع قشر رساتر بيان به يا . سازد می منحرف ) شده فروبرده آتش و خون ميان در که( شان شدۀ اشغال کشور

 و جھادی ( اخوان ضد و اشغال ضد سياسی ھای ادنھ سوی و سمت به شدن نزديک از را کشور داخل در جوان ھزاران

  . شود می مانع اشغالگران متحدان و بگيران مزد و ) ...و طالبی

 مثل اشغالگر؛ ھای کشور به وابسته ھای لويزيونت آنھا پيشاپيش و ھا رسانه خصوص به نشانده دست دولت سھم

 فرھنگی سياست چنبر به يافته راه ھنرمندان ساير و ( ھنرمند اين محبوبيت و شھرت برای مساعـد ای زمينه "طلوع"

  . است بوده ) اشغالگران

 ٢٠١٧ اگست ١٨ - دلسوز نذير


