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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Arts & Music  موسيقی ھنر و

 
  ھيوادوال کابلی

  ٢٠١٠ فبروری ١٢

  
  دفاع ازفرهنگ اصيل كشوردفاع ازهويت ملي است

  

  
  

، نوشتۀ ھموطن بزرگوار، " افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" پورتال ملی ـ مترقی ٢٠١٠ فبروری ١١درشمارۀ 

اميد ايشان . را با عالقۀ فراوان خواندم"  ماذهللا خان و جرمن"، زيرعنوان » معروفی«محترم انجنيرخليل هللا 

نی کابل با ھمان ظرافت ادبی ھمزمان با خصوصيات زبان عاميانۀ مردم آنزمان کابل خاطرات بيشتری ازھستۀ باستا

  .را ، برای نوازش روح و روان ھمدياران ماعرضه دارند

آقايان کريم : ِ، ازدو ھنرمند راديو افغانستان قريب به نيم قرن پيش » معروفی«در نوشتۀ شان ، جناب انجنير

ًباخواندن نامھای آندوھنرمند فراموش شدۀ ديارما ، فورا سری به سايت . انديادنموده » شوقی«و خالوی » شوقی«

دوآھنگ » شوقی«خوشبختانه ازمحترم کريم .  زده و بخت خودرا با درج نام ھای آن ھنرمندان آزمودميوتيوب

 آن ھنرمند اميد که آھنگ ھای اوليۀ.  ميباشندلپ ِسنگدستياب شد که دوآھنگ ثبت تلويزيون دھۀ ھشتاد ميالدی و 

  .خوش آواز ، ازآرشيف راديو افغانستان ناپديد نشده باشند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

چاريا پنج دھه پيش ، فقط نام وی را گاه گاھی از زبان » آرامی«، که درزمان » شوقی«درمورد آقای خالوی 

ی و ميان تعصب دربرابرھنرموسيق. بزرگان می شنيدم ، ھيچ چيزی دستگيرنشد ؛ که اين امرکدام تعجبی ھم ندارد

انحصارموسيقی توسط جمع معدود حرفه ئی آنزمان به اضافۀ تنگ نظری ھا و حسادت ھائی که درمحيط راديو 

» معروفی«آنچه را بيشترممنون محترم انجنيرصاحب . افغانستان آنوقت حاکم بود ، نمی توان انتظارزياد داشت

 واداشت که ديگرتأخير امروز به فردا را ھستم اينکه ياد آوری شان ازدوھنرمند فراموش شدۀ وطن ، مرا به آن

  .ًخاتمه داده و درموردی که ازمدتھا آرزو داشتم تماس بگيرم ، اينبارحتما بنويسم

درشرايطی که پولھا و امکانات بادآوردۀ متجاوزين نظامی و اشغالگران حاکم بردولت پوشالی درکابل ، ھمانند 

 ، بدون فھم ، صالحيت ھنری و معيار ، مساعد َرک و َپچکَسرا برای » ھنرنمائی«ھمتای روسی شان ، زمينۀ 

بسان مور و ملخ می » ھنرمند«ساخته اند و از در و ديوارتلويزيون ھای بلندگوی استعماروجيره خواران شان ، 

بارد ، وظيفۀ ھرفرد آگاه و وطنپرست است تا درحد توان فردی ھم که شده ، اين افتضاح را محکوم نموده و برای 

َع از َسره و حمايت ازآن دربرابر نا  َسره ، بدل و تصنعی ، لب به اعتراض بگشايددفا َ َ َ.  

که حيف (» شبکۀ آريانا افغانستان«پرست . ای. آی. تلويزيون سی» برنامۀ انتخاب بينندگان«چند لحظه ای تماشای 

، انسان و افغان آگاه و ) ده اندآن نام ھای پرشکوه که ظالمانه برآن تلويزيون تمويل شدۀ استعمارگران گذاشته ش

اين بدان معنی نيست که من . وطندوست را نه تنھا به غم و اندوه دچار می کند بلکه حالت تھوع به وی دست می دھد

بی استعداد و بدريخت را به عين شکل قضاوت نموده و » عجيب الخلقه ھای ھنری«جوانان با استعداد و 

اعتراض به حق من . ا با چماق انتقاد بيرحمانه بر آن جمع ديگر، يکسان بکوبماستعدادھای خوب قابل ھنرمندشدن ر

ـ به عنوان فردی ازجامعۀ افغانستان و حايزحق مسلم ابرازنظر ـ اينست که خوب ھا بايد حد و حدود خودرا شناخته 

حبوب دلھای ھموطنان شده ًو به آگاھی و شعورھنری دست يابند تا با تقويت سالم و علمی استعداد ھای خود ، واقعا م

بود که ناجوانمردانه به » پارسا«نمونۀ آنچنان استعداد و افتخار ، جوان ناکام نصرت . و ھموطنان به آنھا افتخارکنند

دست چند تن بی بند وبارو پست فطرت ، دربھترين مرحلۀ انکشاف استعداد و محبوبيتش درميان ھموطنان ـ که به 

 ـ ازنعمت زندگی ساقط شد و ھمه ھنرمندان اصيل وطن و ھنردوستان را درسوگ مرگ ًوی واقعا افتخارمی نمودند

  .نابه ھنگام خود نشاند

ـ » پارسا«ساخت تلويزيون ھای مستعمراتی را با آن گل پرپرشده ـ نصرت » عجيب الخلقه ھای ھنری«حال اگر

خشم  می با شد اينست که نطاقان بی ولی آنچه مايۀ . مقايسه نمائيم ، ھيچ ضرورت تبصرۀ بيشترباقی نمی ماند

مولود دوگانۀ فرھنگ بيگانه و سياست فرھنگی » عجيب الخلقه ھای ھنری«مسؤوليت تلويزيون ھای نامبرده ، از

و امثال اينگونه القاب و » ھنرمند سال«، » ھنرمندپرآوازۀ کشور«، » ھنرمند محبوب دلھا«استعمار، به عنوان 

يادمی کنند که به نظرمن نه تنھا به کجراه بردن شماری ) به سان پول بی پشتوانه(صفات خودساخته و بی محتوا 

ازاستعداد ھای بالقوه است بلکه با ترويج يک فرھنگ قالبی و تصنعی که برشھرت کاذب ، پول پرستی و دنباله 

بزرگی است به استوار است ، درعين حال خيانت ) تقليدازغربی ھا(روی چشم و گوش بستۀ سياست ھای استعماری 

اينکه متأسفانه شرايط تحميلی و جانکاه جنگ درطول چند دھه به اضافۀ بيسوادی يا کم . ملت و نسل ھای آيندۀ کشور

موسيقی » بی خاصيت ساختن«سوادی مزمن باعث سقوط سويه برای درک ھنرشده ، نبايد توجيھی برای بيشتر 

کشورکه با اندوه و سوگ شاھد مسخ شدن ھنرموسيقی کشور اميد آنعده ازھنرمندان اصيل و سابقه دار. کشورشود

با اين تذکر، برمی گردم به ھدف . اند، سکوت را شکسته و صدای به حق و با مسؤوليت خودرا درزمينه بلند نمايند

  .عمدۀ اين نوشته که يادازھنرمندان محبوب و لی فراموش شدۀ کشوراست
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خبری ويا اثری ازھنرمند خوش آواز ولی زودگذردرصحنۀ  دنبال چشم دردسالھاست که به گفتۀ مردم ما 

اين را بااطمينان می توانم ادعا کنم که من يگانه . ـ می گردم» دلنواز«محترم آقای ھنرموسيقی کشور ـ 

ًھوادارآوازايشان بوده نمی توانم و مسلما ھموطنان ديگری ھم درگذشته ازشنيدن آوازگرم آن ھنرمند پراستعداد لذت 

افغانستان ھم کوشش نمودم تا ردپائی ازآن ھنرمند محبوب پيدانمايم ولی متأسفانه موفق » آرامی«درزمان . دبرده ان

نام اصلی وی قاری حسيب است و درراديوافغانستان : ًمثال. ًآنچه ازايشان می دانم ، کامال شکل آوازه را دارد. نشدم

 نامزدش متوجه آوازگيرای ايشان شده ۀنامزد شد ، خانوادزمانيکه . به حيث قاری برای قرائت قرآن استخدام گرديد

اين امرموجب شد که ايشان ـ خالف ميل ". بگير و بخوان"و با شوخی ھارمونيه ای را مقابل ايشان گذاشته و گفتند 

 ۀدھ(خورشيدی ٤٠ ۀِ ھمسرشان ـ چند آھنگی دراستديوی راديو افغانستان دھۀخاطر خوشی خاطرخانواده خود و ب

ًبعدا موقعيکه ُفرصت گريز ازآن . ثبت نموده ، شيفتگان ھنر موسيقی اصيل افغانستان را شادکام سازند)  ميالدی٦٠

دست آوردند ، ازموسيقی و آوازخوانی دست کشيده و دوباره به قرائت قرآن روی ه را ب» مجبوريت خانوادگی«

 ازيکی ازھموطنان سايتیًتصادفا .  پناھنده شده انددرآسترليا» دلنواز« ، شنيدم که آقای ٩٠ ۀدرسالھای دھ. آوردند

 کشورخواھان ۀ ، درمورد ھنرمند فراموش شد ايميلۀمقيم آسترليا نظرم را جلب نمود و ازآن ھموطن ، ذريع

ازآن زمان تا حال ھيچ . حال خيلی سالخورده شده» دلنواز«درجواب ، بسيار کوتاه نوشت که آقای . معلومات شدم

  .رد ايشان دردست نيستمعلوماتی درمو

اين است که درھيچ رژيمی ، برای خوشی ھيچ نظامی ، » دلنواز«به نظرمن ، بزرگترين برتری و افتخارآقای 

ًاگرآھنگ يا ترانه ای ميھنی می سرودند ، مسلما که برای ملت و مردم می بود و . نساخته اند» بی آبرو«ھنررا 

  قالی ھای سرخ و ...    تخته تخته پارچه پارچه...قچهی آقالين ُببافيم سوبيا ُبريم " بسان آھنگ پرآوازه و دلنشين 
که ھرگاه با فرارسيدن » دلنواز«آھنگ ديگری از آقای . خود می گرفته  فرھنگ ملی بۀ، نوعی مشخص» ...سفيد

   درخت نسيم عطرفشان شد  «موسم بھاربه گوش برسد ، کيف و لذت ملکوتی ازآن دستگيرانسان می شود ، آھنگ 
می باشد که ھرگاه ُخرده گيران مرا به تحميل ذوق » پيرجوان شد      به کوه و دشت وبيابان      چراغ الله عيان شد

ِمتھم ننمايند ، سمع آن آھنگ بی نظيررا ، به خاطراصالت ھنرموسيقی آماتورآنزمان افغانستان ، به ھنردوستان 
ازکنارمن چرا رميده ...   ای نگارمن«، سرود دلنشين » دلنواز«آھنگ پرکيف ديگری ازآقای . توصيه می نمايم

  .است که با ھمان کيفيت عالی و ظرفت ھنری سروده شده است» بودی؟

 سايتدرتجسس در. جای بس تأسف است که ازھنرمندی با آن استعداد انکارناپذير، حتی تصويری ھم دردست نيست

سرخوردم که درآغازآنھا فقط يک تصويرگذرا » !قاری دلنوازاستاد نينواز و « ، به سه آھنگ مجلسی يوتيوب

چشم نمی ه ـ چيزی ب» دلنواز«ـ آقای »  ماۀگمگشت«نمايان می شود ولی از ) اگراشتباه نکنم(» نينواز«ازآقای 

تشخيص شده می » دلنواز«، صدای آقای ) که ھمه حدس زده می شود ازعين مجلس باشند(باشنيدن آھنگ ھا . خورد

  .  ولی اينکه آن آھنگ ھای مجلسی چه زمانی و درکجا ثبت شده اند ، تذکری دردست نيستتواند 

ۀ ھنرمند ديگری که بسيارزود به شھرت رسيد و به ھمان زودی فراموش شد ، يک ھموطن کوچی بود که عالق

 وی با صفای .ًمفرط به موسيقی داشت و استعداد خوبش ، وی را تصادفا به راديو افغانستان رھنمون شده بود

ولين راديوافغانستان درميان گذاشته بود و آنھا برايش ؤ باديه نشينان ، آرزومندی خودرا بامسۀ زندگی آزادۀمشخص

 چھل خورشيدی ۀ بود و اين خاطره به آغازدھپاينده گلاسم آن ھنرمند بی آاليش . امکان ھنرنمائی رامساعد ساختند

 ھنرموسيقی ۀِ مارا ازديگرھنرمندان شوقی آنزمان صحنآنچه ھموطن کوچی. برمی گردد) ١٣٤٤سال( 
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وی اظھارداشته بود که فقط با اجرای ھمزمان اتن قادراست . کشورمتمايزمی ساخت ، آوازخوانی ھمزمان با اتن بود

  . آوازبخواند

ی از انحاء     به نحو ،و امثال ايشان پاينده گل و دلنواز ، خالوی شوقی ، کريم شوقیاگربه فراموشی رفتن آقايان 

استاد يعقوب خودرا بيابند ، درمورد ھنرمند واال مقام و شھيری چون » توجيه«ًلی مسلما به شکل ناقابل و ناچار و

 موسيقی علمی و اصولی افغانستان که ۀآن يکی ازاستادان گرانماي.  ، ھيچ دليلی نمی تواند کارگربيفتد»قاسمی«

 ۀنگُز فرد با آواز گيرا وه  را باتردستی منحصرب»الھوتی«ابوالقاسم ون شعرشاعرآزاده و بی ھمتا و انقالبی ای چ
مخصوص خود خوانده بود و درروزتجليل ازاسترداد استقالل افغانستان ، روان ھرافغان آزاده را نوازش داده ، 

  :غرورملی و حس آزاديخواھی اش را به شور می آورد

  

  زندگی آخرسرآيد      بندگی درکارنيست

  رشرط باشد     زندگی درکارنيستبندگی گ

  

تنھا به فراموشی سپرده شده ه با کمال تأسف که آن استاد بی نظير ن. درخورتمجيد و ُحرمت گذاری بی پايان است

 مستعمراتی امروزی ۀنمی تواند به ميل اراکين ادار» قاسمی«البته با آھنگی که ذکرآن رفت ، استاديعقوب (

افغان ھنگ ھای اورا می گيرم ، با ھمان چند آھنگ ثبت آبلکه درھرکجا که سراغ ) افغانستان و ھمدستان آن باشد
 زمان جمھوری داوودخان روبرو می گردم که به ھيچوجه نمايانگرآثارپرارزش زندگی ھنری آن ھنرمند موزيک

 در حافظه  آرامگاۀزرگ که درايران درھمان سالھا درمحوطن استاد بيک آھنگی از آ. بی ھمتا بوده نمی تواند

 بس افتخاراست ـ متأسفانه کيفيت تصويری خودرا ازدست داده و نسبت به آھنگ ھای ۀشيرازثبت شده ـ و ماي

، ی راديو افغانستان ، مدت چند دھه خارجۀ برنامجينيريکدراخيربايد يادآورشوم که . راديوئی استاد ، کوتاه می باشد

» مرا ازآن دو جام ارغوانی      بده ساقی حيات جاودانی« : »قاسمی«آغازيکی ازآھنگ ھای زيبای استاد يعقوب 

  . و نواختن آالت موسيقی افغانی شمردکامپوزکه بدون مبالغه می توان آنرا شھکاری ازھنرآوازخوانی ، 

 و ۀ احياءدرپايان ، ازھمه ھموطنان ھنردوست که به اصالت موسيقی کشورارج می گذارند ، خواھشمندم تا درزمين

 کشور، دست به ابتکارزده و تشنگان ھنراصيل و با کيفيت ۀاختن نام ، خاطره و آثارھنرمندان فراموش شدمتبارزس

عمل ه بی درمورد ھنرمندانی که درباال ازآنھا ذکر. افغانستان را با رد يابی آن ھنرمندان و آثارشان ،  سيراب سازند

در رابطه با داشته ھای خصوصی ، الزم . اھند گذاشت، برمن منت خو) »قاسمی«محترم دلنواز و استاد يعقوب (آمد 

 آشنائی داشت و هقاريزاد «ۀ زنده ياد ضياءھمشيره زاد\يادآوری می دانم که باری يکی از دوستان که با برادرزادهه ب

 استاد زنده ياد ۀ به  منزل آن ھموطن ھنردوست رفته بود ، حکايه نمود که سالون منزل آن ھموطن شيفت٤ ۀدرکارت

صورت خصوصی ولی با کيفيت ه ً، يک آرشيف مکمل آن آھنگ ھای استاد بود که اکثرا ب» سرآھنگ«محمد حسين 

.  ديگری نبودتعدادی ازآن آھنگ ھا نزد ھيچ فرد.  ، ثبت شده و گردآوری شده بودنديلِممتاز ، در فيته ھای کالن  ر

، ۀ شخصی و خصوصیور اينست که آن گنجينبزرگترين آرزومندی من درقسمت صيانت از داشته ھای فرھنگی کش

خصوص وحوش طالبی ، درامان مانده باشد و روزی ه وامثال آن ، از گزند دشمنان گوناگون فرھنگ کشورما ، ب

  .، با دوباره ديدن آن اثار، روشن گردند ھنرچشمان شيفتگان

  

    


