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  بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Arts & Music  هنر و موسيقی

 
  داکتر عبدالحنان روستائی

  ٢٠٠٩ مارچ ١٨المان، 
  
  
 

  به پيشواز نوروز با صفی وهاب
  

   آهنگ ساز و آواز خوان آزاديخواه
  

در قبال کودتای منحوس ثور و تجاوز شوری سابق بر ی مثل هزاران افغان دگر، صفی وهاب در عنفوان جوان
آقای وهاب که زندگی در .  چندی در کشور های همسايه به المان اقامت گزيداندن مهاجر شده و بعد از گذشت،افغانستان

چنانکه او با آنکه با . ه بود آيندۀ خود را در تحصيل علم و آموزش کمال دريافت،مهاجرت برايش سنگينی فراوان می کرد
آنچه آقای وهاب را . مشقات فراوانی دست و پنجه نرم می کرد، تحصيلش را موفقانه به انجام رسانده تشکيل خانواده داد
چنانکه در سالهای . از بسياری جوانان هم سن و سالش متمايز گردانيده بود، عالقه مندی او به مردم و کشورش بود

های بزرگداشت از مبارزات آزاديخواهانۀ مردم افغانستان وروی سابق آقای وهاب در روز ضد شجنگ کبير ميهنی بر
ار بوده از المانها طلب کمک ذها و سرک ها در گشت و گا دوستانش ساعات متمادی در بازاربرای جمع آوری کمک ب

هاب برای همکاری بيشتر با آقای و. می کرد و برای جمع آوری دوا از يک شفاخانه به شفاخانۀ دگری سر می زد
همچنان ها به پاکستان سفر کرد و احوال زار مهاجرين افغان را از نزديک مشاهده نمود و به کمک هايش  بار،افغانها

 آقای وهاب در بسياری از مظاهرات و مجتمعات افغانی شرکت ،گذشته از اين فعاليت های بشرخواهانه. ادامه می داد
او در فرصت هايی که به دست می آورد . ستان نه تنها شعار می داد، بلکه آواز نيز می خواندکرده و برای آزادی افغان

هايی از مقاومت و خروش های آزاديخواهی مردم کشور را بلند کرده و ای ميهنی می ساخت که در آن فريادآهنگ ه
با شعری از شاعر انقالبی کشور آقای چنانکه آهنگ مشهور او . آنرا با شور و صفا تقديم بينندگان و شنوندگان می کرد

  :روشنگر با مطلع 
  

  ورنه غرق رودبار خون شويد    روسها از ملک ما بيرون شويد
  

 افغانی و المانی که اتها، کنفرانس و تجمعآقای وهاب آهنگ های ميهنيش را در سيمينار. رديدزبانزد خاص و عام گ
 آقای وهاب زيبندۀ همچو به اين ترتيب آهنگ های ميهنی. ند می خوا،روی مسايل آزادی افغانستان صورت می گرفت

های مردم کشور را تبارز می دادند، چون اين آهنگ ها درد. ار ميساختشد و آنرا از همبستگی و هيجان سرشمحافل مي
دوستان اين امر باعث آن گرديد که آقای وهاب با جمع کوچکی از وطن. بنابران دوستداران آن روز به روز بيشتر می شد

به وجود آورد و به فعاليت های بيشتری " گروه واخان"دگر برای خواندن آهنگ های ميهنی گروه هنريی را به نام 
  .از طريق کمپيوتر در قالب های ديجيتال و سکوينس بريختو دست يازيد و اولين هنرمنديست که موسيقی را در 
ورت اکثر اشعار انقالبی را که تراوشی از تفکر آزاديخواهی او به ص. آقای وهاب در انتخاب اشعار دقت زياد می کرد

و انعکاسی از فعل و انفعال نبرد  افغانها برای استرداد استقالل شان بود، در قالب آهنگ می آورد و با آواز گيرای خود 
 از اشعار زنده ياد یئ چکامه هابه گونۀ مثال. وندگان و بينندگان را به وجد و شور می آوردنوای آنرا سر می داد و شن

محمد هاشم زمانی، آقای داکتر سيد هاشم ساعد، شهيد عبدالقيوم رهبر و عده ای از سالکان راه آزادی را در قالب 
هر چه از دل "و اين آواز ها بر حکم آن که . آهنگهايی که خودش ساخته بود در آورده و با نوای پر جذبه ای می خواند

 روح و روان شيفتگان وطن اثر می گذاشت و آنها را برای يک مبارزۀ دوامدار برای بر" خيزد، الجرم بر دل نشيند
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در ذيل چند مثالی از آنها به . های اجنبی از کشور و حصول استقالل مملکت تشويق بيشتر می کردبيرون ريختن نيرو
  :عنوان مشت نمودی از خروار يادآوری می گردند 

  

 اين آهنگ جايگاه ارجمند و مقام عالی شهدای راه آزادی را تمثيل می :ی  کشاعر نيمه شهيده چه وستايم په نغمو •
ش را در محراب به جاودانگی می پيوندد که زندگيکسی به تارک تاريخ جای می گيرد و "به قول آقای وهاب . کند

 بند کشيدن مردم سيه دالن و اهريمنان که سودايی به جز در. آرزو های مردم رنج ديده و ستم کشيده اش قربان کند
حرمان کشيده ندارند، پيوسته در اين پندارند که با گرفتن جان از مشعلداران، رهپويان ديار آزاديست که می توان به 

، مرگ های مردمش گذاشتهفل از آنند که برای کسيکه زندگيش را در پای آرزومگر غا. اهداف شوم خويش نايل آمد
مگر جاويدانه مردان زمان که پيکرۀ شان بر صخرۀ بلند . را نابود می کند مرگ  کهیي زندگآغاز زندگی دگر است؛

تاريخ ثبت شده و در دل افسانه ها جا يافته اند پا بر گلوی مرگ نگذاشته اند؟ آيا رستم، کاوه و آرش مرده اند؟ چه 
گان اند اينست که جاوهکسی می تواند بگويد آری؟ مگر نه اينست که رستم، کاوه و آرش زنده های جاويد اند؟ مگر ن

 بر فرق مرگ می گذارند و بدان زروه ها و قله های ن جان خويش در پای آرزو های مردم خود، پایزمان با گذاشت
. آنجا دگر فضای بيکران زندگی ابديست. ی پرواز در آن نيستابلند تاريخ باال می روند که مرغ زندگی را يار

نی می انمايۀ شانرا آگاهانه در محراب آرزو های  مردم رنجيدۀ شان به قربارادمردان آزاديخواه کشور که زندگی و ج
 رستم، قلۀ تاريخ باال می روند و در جرگۀ مرگ می نهند و بر رفيعترين گذارند با گذشتن از زندگيست که پا بر سر

سانه ها جاويدانه می آری مردم کسانی را در زروه های تاريخ و در سينۀ اف. کاوه، آرش و مجيد جاويدانه می شوند
 آرش باشند، در ايثار، در ستم، در شوريدگی کاوه در استواری رها و مبين خواسته های شان بوده،کنند که ممثل آرزو

 و در جان بازی چون باشند فتوت و رادمردی و بينش مجيد باشند و در تدبير، انديشه، ايثار و قربانی عبدالقيوم رهبر
آدم هايی از اين برش و از اين نمط اند که نه تنها پيکرۀ شان در صخرۀ بلند . ادی باشندمنام راه آزگهزاران شهيد 

مردان، در ترانه های آزادگان، در سرود ر بانگ نای شبانان، در حکايت پيرتاريخ حک می گردد، بلکه د
 نقاشان، در پيکارگران، در آهنگ نوازندگان، در شعر شاعران، در خطوط تصوير صورتگران، در نقش و نگار

. خالصه، به هر چه و هر کجا که رو کنی يادی و نشانی از آنها را می بينی. خامۀ قلم پردازان جاويدانه می شوند
های مردم رنجديدۀ شان حلقوم مرگ را فشرده و از ورطۀ اشتن زندگی شان در پای تحقق آرزوزيرا اين مردان با گذ

 ."نابودی به ديار جاودانگی پيوسته اند
 عيد که در حال آمدن است فرياد زده و خواهش می کند که در سر زمين ر آقای وهاب با اين آهنگ  ب:ه ځره مه رااخت •

 .زيرا در آنجا از ظلم روس جوی های خون جاريست. ما نيايد
انسته و  اين آهنگ واقعيت يک دولت دست نشانده را بيان کرده مرگ آنرا  حتمی د:ور بود جيره خوار دولت مزد •

 . تاريخ می دانديگاهش را در زباله دانجا
 در اين آهنگ آقای وهاب خطاب به مادران افغان که فرزندان خود را در جنگ استقالل از :گريه مکن ای مادر  •

 .گرفته می شوند آنها از قاتالن  هایچون خون. دست داده اند می گويد که گريه نکنند
ين آهنگ گروه هنری واخان با آواز رسا و بلند می خوانند که افغانستان  در ا: د افغانانو دی افغانستان وطن زموندا  •

 .يها، روسها و چينايهائملکيت افغانهاست و نه از امريکا
 و بدون وطن زندگی وجود ین می گويد که کون و مکان من تو ا اين آهنگ خطاب به ميه:بی تو به سر نمی شود  •

 .ندارد و هيچ چيزی به سر نمی شود
 مردم  و به اشعار زمان جنگ آزاديخواهانۀمه جانبه به آهنگ های ميهنی داردب در حاليکه توجه عميق و هآقای وها

چنانکه در اين . ارد، در ضمن اشعار و آهنگ های فولکلوريک را نيز زمزمه کرده استافغانستان ارج فراوان می گز
ساسات و عواطف آنها می باشد که بگونۀ بسيار فلکلور مردم انعکاس دهندۀ ظريفترين اح " :مورد آقای وهاب گويد

هر . گذرد و چون محمل کاروانها از نسلی به نسلی کشيده می شود، از سينه ها ميساده و دلنشين از قلب ها بر می خيزد
سرزمين در حال رزم . کجا مردمی زيسته اند در کشتزار فرهنگ شان غنچه هايی از فولکلور خود را نيز پرورانده اند

ی را در آسمان ، که گاهی رادمردان افسانه ئها و موسيقی گرم و گيرا می باشدو قصه ها آوازنيز گهوارۀ آهنگ ها ما 
 که از بهر مثال ،هنر به نمايش می کشد و زمانی هم قصه های گرم عشق و سرمستی را در گوش ها زمزمه می کنند

آهنگ الال شاه .  از نوع دومی آن می باشد" رادو جانبی بی"قصۀ دل انگيز   از نوع اولی و"الال شاه محمد"آهنگ 
 که بر سر  مردم با سرودن آن از مرد افسانه ئيیهای آن ديارتاکستانهای شماليست که در کوچه باغ محمد آهنگ مردم 

ر قصۀ بی بی رادو جان از آن قصه های عشقی ناد. زورمندان کوبيده و بر دل رنجبران مرهم گذاشته است، ياد می کند
اين قصه جذبات و احساسات دو دل داده . مردم ماست که در آن مسلمان زاده ای دل در گرو زيبا روی هندو می گذارد

بی بی "قصۀ . گاه واحدی می راند، حکايت می کنده را که کيش و آيين جدا از هم دارند ولی شور عشق آنها را به جلو
اين دو .  اتفاق افتاده است،نه و بتخانۀ دلدار در کنار هم قرار دارندکه خا  جايی، که در هندو گذر کابل قديم"رادو جان

 از طرف ديگر پليست که ،آهنگ اگر از يک سو به منظور جاليش دادن فرهنگ فولکلوريک افغانستان می باشد
  ."آگاهانه بين موسيقی اصيل گذشته و موسيقی حماسی امروز زده می شود
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در همه جا . می گرددر با نوروز بار دگر از راه می رسد و عالم از نو بيدار و زنده اينک زمستان به پايان رسيده و بها
ولی و اما و افسوس که در ميهن ما نوروزی وجود .  استميانکمفرما می شود و نويد بهاران در خوشی و سرور ح

 ٥٠ تا ٤٠لی همه روزه خون در آنجا کما کان جويهای خون روانست و طبق ارقام معتبر بين المل. ندارد و بهاری نيست
از جانب ديگر اشغالگران به کمک . طالبان ريختانده می شودشريک جرم شان افغان بدست نيرو های ناتو و امريکا و 

دولت دست نشانده و ايادی استعمار به وحدت ملی ما صدمات جبران ناپذيری رسانده و جنجالهای قومی، منطقه يی، 
اينجاست که آهنگساز و آواز خوان پر شور .  د تا شيرازۀ وحدت ملی را از هم بپاشانندزبانی و غيره را دامن می زنن

محمد هاشم زمانی با مطلع زير انتخاب کرده و در قالب آهنگی استاد مردم آقای صفی وهاب شعری را از ديوان مرحوم 
  : ريختانده خدمت دوستان وحدت ملی افغانستان تقديم می کند ،زيبا که خودش ساخته

  
  ـهــــنـيـــــــت ســــــره راځـــه د امــوطــــــن تـــ  ـره راځــهـد پــيـغـام ملـــــی وحــــدت ســوروزه ـن

  ـهـره راځــۍ او عــــدالــت ســــ آزاد،د ســـــولی  ـوــ بــيـزار يیه دـی او د ظـلـمـونـګ او غالمـد جن
تون او هزاره دی که ترکمن دی، تاجک،ازبک   هـ ملت سره راځ"افغان" کی يو افغان دیپه تول    پ

ــوطــن دی آزادۍ   هـــرمــت ســــره راځـــ حــــ اوهيلوچــه دونه در        ران عزيز شـهيـد مزار تــهـ د 
  

  )زمانیمحمد هاشم (   
   

" تصويریو ی صوت"در ستون   و پرطنين جناب صفی وهاب،سنگيناين شعر زيبا را در قالب آهنگ دلکش و آواز 
  !بشنويد"  آزاد افغانستانــافغانستان آزاد "پورتال 

  
  


