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  نذير دلسوز
  ٢٠١٩ اپريل ٢٢

  
  

  :به جای پيشگفتار
و يادداشت پورتال در ھمان زمينه " شمی صلواتی"از قلم ھمکار پورتال آقای " تعرض ارتجاع"وقتی مطلب معنون به 
رچند يادداشت پورتال را در زمينه بسنده تشخيص دادم، با آنھم حيفم آمد به مثابۀ  ارائۀ سند جھت را مطالعه نمودم، ھ

اثبات ادعای يادداشت پورتال و مکمل بحث آن، دو نوشتۀ خودم را که يکی اندکی کمتر از دوسال و آن ديگری حدود 
اميد مورد توجه  ھمکار عزيز . فرستمنشر شده اند، نو ھمين جا يک سال سابقه دارند، و ھرکدام در زمانش در فيسبوکم 

  .و بقيه خوانندگان پورتال قرار گيرند" صلواتی"پورتال آقای 
  دلسوز. ن

 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 متحير و مبھوت ھمچنان را تاجيکستان و ايران جمله از کشور چند موسيقی

 و ھا واژه مفھوم تصويرکشيدن به ھنر در[ را نظيرش کم و شگرف استعداد ، سرائيدن فرود و فراز در ھنرمند اين

 و حضار هتوج ممکنه فرصت ينزودتر به که چنانی ؛رساند می آوازش مشتاق شنوندگان به ]ھا سروده گلواژۀ

 .سازد می خود متوجه را آواز و ساز تشنۀ شنوندگان

 شورانگيز تبسم با ھمينطور ، هچھر ارتعاش و ، ابرو تموج و چشم گردش با ، جذاب سيمای و بلند قد با سعيد آريانا

 ھا سروده ، پرتمکينش و انگيز دل ھای ژست با ھمينطور و )» نشين آتش بانوی «( ورش شعله خروش و باخشم گاھی

 ،هسرآيند یسو به شنونده جذب و موسيقی فضای خلق شيوۀ چنين که رساند می شنونده به و  دھد می بال و پر طوری را

 و ساربان از آماتورش درشکل و ، اوليمر استاد ؛ ) سرآھنگ استاد( منطقه و افغانستان کالسيک موسيقی ازعالم تنھا

  . بود ظاھرساخته احمد

 را حق اين خود به باشم، کرده بيان گريخته جسته و کوتاه سطر چند با را شجاع ھنرمند ھنراين حق باشم توانسته گاهھر

 درندگان و موسيقی دشمنان از ھراس بدون که[ کشورمان ھمتای بی خوان آواز سعيد جان آريانا بنويسم که دھم می ھم

 قرار کی خدمت در و است ايستاده کجا در ]سرايد می ھا خويفت و ھا تھديد ھمه با عشیاد و طالبی و جھادی اخوان

  ؟ دارد

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

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

 و سحرانگيز آواز جاذبۀ چنر در را کشور جوانان تأسف جھان يک با که ، دارد قرار )عبدهللا و غنی اشرف ملی خاين
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 می تن ھزاران به که را آوازش شيفتۀ جوانان ذکر و فکر برآيند در که ، دھد می قرار اش زيبائی جاذبۀ و افسونگر

 وضع به انديشيدن از ساخته موسيقی متوجه )نيست طرفدارش جوان ھزار ھا ده قلم اين سخن طرف بحث اين در( رسند

 به يا . سازد می منحرف ؛ شده فروبرده مذاب سرب و آتش و خون دريای ميان در که ،شان شدۀ اشغال کشور خونبار

 ضد سياسی یھا نھاد سوی و سمت به شدن نزديک از را کشور داخل در جوان ھزاران الساحۀ وسيع قشر رساتر بيان

 . شود می مانع ، اشغالگران متحدان و بگيران مزد وضد ) ...و طالبی و جھادی( اخوان ضد و اشغال

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

 سياست چنبر به يافته راه ھنرمندان ساير و ( ھنرمند اين ربيشت ھرچه محبوبيت و شھرت برای مساعـد ای زمينه" سياه

 است بوده )اشغالگران فرھنگی

 قصاب با وی نگرفت عکس و سعيد آريانا ديدار از وقت آن تا نگارنده گرفت شکل هنگاشت اين که زمانی : دھانی ياد

 . بود نشده آگاه ، است آغشته افغان ھزار ھا ده خون به دسـتـش که ناتــــو قــــوای کـل آمـــر با يعنی افغانستان، مردم

 ٢٠١٧ اگست ١٨ - دلسوز نذير

  


