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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

 
  محمد حيدر اختر

  ٢٠١۴ جون ٠۶
  

  يادی ازاستاد محمد حسين سراھنگ
  سر تاج موسيقی کالسيک

                                               

 خورشيدی  استاد محمد حسين سراھنگ ١٣۶١ جوزای ١۶وسال قبل از امروز يعنی  در روز يکشنبه         سی و د

 قلبی داعی اجل را لبيک گفت باشندگان گذر خرابات ، ۀدر بخش صدری بيمارستان ابن سينای  شھر کابل  به اثر حمل

  .مندان موسيقی را اندوھگين ساخت ه دوستداران وعالق

 که گذر خرابات ، شھر کابل ،  بااثر فير راکت وبمباردمان تخريب و داغان گرديد یل ھا با وجود        درطول اين سا

ثارگران بھای افغانستان به يغما برده آ ۀخارجی زدند ھم تعداد کثيری از ھموطنان ما دست به مھاجرت ھای داخلی و و

مندان موسيقی جايگاه ه زھم مانند نزد عالقشد ولی کسی نتوانست صدای رسای استاد سراھنگ را خاموش نمايد  وھنو

  .خاص خود را دارد 

  

 استاد محمد حسين سراھنگ  پسر مرحوم استاد غالم حسين می باشد 

يا   ھجری شمسی  درگذرخواجه خوردک کابل،١٣٠٢که در سال 

الت آرد کزمانی که چشم باز  .خرابات امروزی ، متولد شده است

س پيدا کرد ، آواز کثرت ورياضت موسيقی را ديد و تا گوشش احسا

. به ھمين ترتيب با ساز وسرود بزرگ و بزرگتر شد پدر را شنيد و

گرديد »  امانی« نجات ۀ طفوليت  شامل  ليسۀبعد از گذشتاندن دور

پھلوی دروس  مکتب، اساسات موسيقی را، نزد پدرش که خود  در

.  نموديکی از بزرگترين استادان  موسيقی زمان خويش بود، آغاز 

که  پسرش را به ھنر موسيقی  آشنا  استاد غالم حسين  بعد از آن

دنيای شگفتی آور موسيقی را بر او  ود وسر ساخت و رمز ساز و

شکار نمود، وی را  به کشور پھناور ھندوستان فرستاد تا موسيقی را آ

ی خان يکی از بنيان گذران مکتب لبدين ترتيب  استاد سراھنگ  نزد استاد عاشق ع به صورت علمی آن فرا بگيرد  و

ماند و شانزده سال تمام را دربين  استادان و موسيقی » گر «زانو زد و به اصطالح موسيقی دانان مسلکی»  پتياله«

موفقيتی . اساسات و ضوابط سنگين علمی موسيقی کالسيک نايل آمد  دانان سرزمين ھند  گذشتاند و به معيارھای برتر و
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قه ترين تمرينات تحمل شا را به صورت رايگان به دست نياورده، بلکه  پس از عمر ھا رياضت و  آنکه استاد سراھنگ

  .ی کرده بودئجسمی و روحی کما

 پدرش استاد غالم ، به مرحلۀ رسيده بود کهزمانی که محمد حسين  منحيث يک استاد مسلم موسيقی  به کابل برگشت

  .اشت حسين تصور رسيدن پسرش را به آن مرحله  ند

مندانش گرديد زيرا ھر آھنگش  شوری داشت ه  محمد حسين  در کنسرت ھا و محافل موسيقی مورد قبول  عالق

  .ی درد مندان  را التيام می بخشيدانند مرھمی بود که جراحت ھاونشاطی ، م

عالوه ھنرمندان ه ال بين فيستوا  درسينما پامير داير يافته بود ودر١٣٢٩چنانچه  در فيستوال بزرگ موسيقی که درسال 

 درخشيد ه ایمند بزرگ  کشور ھند استاد بره غالم علی خان نيز اشتراک داشت  محمد حسين ھمچون ستارافغان  ھنر

 محمد حسين در ،که  ھم در ھمين سال بود کابل نايل گشت  و» شھر داری « به گرفتن مدال طال ازجانب  شاروالی 

موسيقی دانان کشور حضور داشتند شرکت نموده  با سرودن   نويسندگان  و و ءمحفل ھنری که  درآن جمعی از شعرا

با    شاعر توانا وباقی قايل زادهدربين  عالقه مندان موسيقی مرحوم  . راگ ھا و غزل ھای ناب  به گرمی محفل افزود 

  :محمد حسين گفت  برای استاد ء وادباءوی در ختم مجلس به اجازه شعرا. احساس  ولی نابينا ھم حضور داشت 

 ۀ ھمۀت راگ ھا وتھمری ھا و غزل ھای مقبولی را سرودی که مورد عالقيمحمد حسين جان  با آواز گيرا «  

را باالی تو بگذارم ، اين لقب برايت » سراھنگ « مه به اجازه حاضرين می خواھم که لقب . حاضرين مجلس گرديد 

استاد باقی قايل زاده  راگرفته و با احترام کامل وافتخار  لقب است دست محمد حسين  ازجای برخ. »   باشد مبارک

   »١« سراھنگ را پذيرفت  وبعد ازآن شد استاد محمد حسين سراھنگ  

  

 استاد سراھنگ ۀ            بعضی از اھل قلم که دربار

مطالبی را رقم زده اند  درقسمت لقب  يا تخلص استاد 

 را وزارت اطالعات سراھنک ياد آور شده اند که اين لقب

 کردهاز طرف حکومت وقت برای استاد محمدحسين اعطا 

» سراھنک«  قسمی که گفته شد لقب يا تخلص در حالی که

را محترم باقی قايل زاده برای محمد حسين لطف کرده 

  .است نه حکومت ويا وزارت اطالعات وکلتور

 استاد محمد حسين سراھنگ  صرف درکشورش مورد استقبال مردم 

دوستان  داشت وبا ی  که به سرزمين ھنئقرار نگرفت بلکه  باسفر ھا

ی که درمجامع بزر گ و ئھنروری ھا ی ھای باشکوھی که مردم ھنر شناس ھند از او به عمل آوردند وئدعوتھا و پذيرا

 ھا ، القاب ، داد درجه پرشکوه و در برابر گوشھای تيز و چشمان حيرت زده وحسود استادان نام آور آن ديار نشان می

،  وسيقیدرجه ھای ماستری ، داکتری  و پروفيسوری  در م. آفرين نامه ھا ومدالھا وافتخارات فراوانی  را به دست آورد

سرتاج موسيقی ، کوه بلند موسيقی ، بابای :    مانند یده ھا مدال نقره  وطال، ده ھاتحسين نامه وافرين نامه و القاب

  .ی کرد ئافتخارات  ديگر راکما قی وموسيقی و باالخره شير موسي

ی از يک کشور ديگر به دست آورده ، کاری که بی نظير و بی بديل ئه اين استاد مسلم موسيقی به تنھااين است آنچ

   »٢« .    ومنحصر به فرد است 

 خودش می بينش عصر  استاد سراھنگ  در پرداختن موسيقی  حريفی  را نمی شناخت او ھميشه قدمی فراتر از ذوق و

سف که أگذاشت  وآرزو داشت  تا ھم مسلکانش را نيز درآن جھتی  که خود روان بود بکشاند وياری رساند ولی  با ت
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کثريت و رياضت  را  زحمت  و کسی قدرش را ندانست  و آنچه که استاد سراھنگ توقع داشت  ديگران تحمل رنج و

  . نداشتند 

مند کالسيک خوان ممتاز وبی نظير بود،  خوانندۀ غزل خوان   که يک ھنریه اعالوه  استاد محمد حسين سراھنگ ، ب

نيز می باشد، روی ھمين دليل در انتخاب  شعر سخت کوشا بوده است و غزل ھای ناب را از ديوان ابوالمعانی بيدل، 

 کشور مانند ازديوان شعرای معاصر موالنا جالل الدين بلخی ، صايب تبريزی ، حافظ شيرازی ، واقف الھوری  و

ھمياری مرحوم  عبدالحميد  غالم احمد نويد ، غالم سرور دھقان ، شايق جمال و صوفی غالم نبی عشقری ، به کمک و

شود که استاد  اما ديده می. سيک  سروده است درقالب ھای مختلف کال انتخاب نموده  و»  قندی آغا «سير مشھور به ا

ی که می سرود اين ئالی غزل ھاه دھد چنانچه در الب مندی بيشتر نشان میه سراھنگ به ابوالمعانی بيدل ارادت و عالق

  : عالقه مندی اش را چنين ابراز می نمود

  يدلــگ شود نغمه سرای بـچون سراھن      د  در محفل    نھمه مدھوش  شوبی تکلف 

بزرگ  دانش، بيشتر از ھر کسی ديگر استاد را گرامی می داشتند و استاد سراھنگ نيزبامنه و بيدل دوستان و عالق

  .ی  را  احترام می کرد وشب ھارا درميان شان به صبح می رساندئعت نفسی که داشت پاس آشنامنا منشی و

ی که  راگ ھای  او ھمان قسم.  آھنگ ھا و سروده ھای استاد محمد حسين سراھنگ صرف  راگ ھا  وتھمری ھا نبود 

ی  می بخشيد که کمتر ئان زيبا نيز چن آھنگ ھای محلی و فلکلوری  افغانسنگين  و دشوار  را خوب می خواند به

چنانچه  قسمت اعظم  سرود ھای سال ھای اخير عمر استاد سراھنگ را ترانه ھا . ھنرمندی را مجال آن بوده است 

  .دتصانيف شيرين  محلی  وفلکلوری  احتوا می کن

زمانی که  درمحفل .  استاد محمد حسين سراھنگ مانند ساير ھنرمندان مسلکی انسان وطن دوست وموقع شناس بود 

    تک بيتی درزمينه می سرود وبه گرمی محفل می افزود وضع  را می ديد  فوراً 

مشھور « رک کارمل  شوروی سابق به رھبری  ببۀ  رژيم دست نشاند١٩٨١ر دارم که ماه جوالی سال چنانچه  به خاط

گی  محمد حسين سراھنگ را به نمايندرا داير کرد و استاد» جبھۀ ملی پدروطن «مجلس نام نھاد »  به شاه شجاع روسی 

 تبليغ وترويج کميته مرکزی حزب دموکراتيک خلق ۀ  کميتھنرمندان و اھل خرابات  وادار ساخت تا مطلبی را که قبالً 

 ھنرمندان را کار می کرد به استاد سراھنگ دادند که ۀ  که درآن زمان رياست اتحاديتھيه ديده  بود توسط مسحورجمال

جانبی ھم  از رانی نکرده بود و سخن سياست بازانھنگ چون ھيچ گاھی  در چنين محافلاستاد سرا.  درمجلس بخواند 

  روی خود را به سوی ببرک را خوانده و در اخير مطلبی بود که خودش به آن عالقه مند نبود به بسيار کراھت  آن

  : کارمل که در قطار اول سالون نشته بود کرده گفت  

  . اجازه است که يک شعری از خود بخوانم  

  چرا نه :   ببرک کارمل گفت  

   :    تقديم حضار نمود واستاد سراھنگ  شعر استقالليه  مرحوم عبدالعلی مستغنی را به 

   بحر دربــــر قطره ای طوفانی امناز دارد بی سرو و سامــانی ام     

  کل ھـــرکار شـــد آسانی امــــآسمان سير است سر گردانی ام      مش

  ر ندانی  غيرت افغانی امــــــگ

  چون به ميدان آمدی می دانی ام

 يک چوضعی که در سالون به وجود آمد  ھيجانی بود  چشم ھا از کاسه برآمد  يکی به سوی ديگری می ديدند ،  ولی ھي

  ی استاد بر خيزد ئنتوانست  درمقابل  واقعيت گو
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 ازجانب ديگر چون استاد سراھنگ شخصيت  ارزنده و با احساسی بود ، درک کرد که دربين عالقه مندان آوازش، از 

بخش موسيقی  حالت بھت وحيرانی  ايجاد شده  است ، خود در»  جببۀ ملی پدر وطن « اشتراکش در محفل نام نھاد 

افغانستان اشتراک نموده  بعداز سرودن چند آھنگ  ، شروع نمود »   ذھنی راديو تلويزيونۀمسابق«ز برنامه ھای يکی ا

  .به خواندن يکی از آھنگی فلکلوری اش  با ابياتی کنايه آميزی  از ابوالمعانی بيدل

 ولی  در راديو افغانستان ازطريق تلويزيون افغانستان نشر شد»  اويار کتيت کار دارم« اين آھنگ فلکلوری که  

 در شھر کابل پخش گرديد که  استاد  چند روزی را در خاد شش درک  ه اینشر  ھمان برنامه آواز وبا سانسور شد

  .سپری نموده و تحقيقاتی نيز انجام يافته بود 

  :           اين رباعيات را استاد سراھنگ  درآھنگ فلکلوری  اويار کتيت کار دارم سروده بود 

  آثار  بنا خلق  بـــر دوش خطاست          اين جـا بــه غيرازکجی نمی آيـــد راست

  ھرنيک وبدی که فطرتت نه پسندد         شرمی کن وچشم بپوش بی عيب خداست

  

  تا دل داری خطاست بيـــــدل ديـدن          حق را نمی توان با چشم باطل ديدن

       بـــسمل  نــاشده حـــال بسمل ديــدنای منکر تحقيق خيال است و محال     

  

  م باش          تا بار نفس بدوش داری خم باشأدگی توبيدل بـــــه سجود بن

   »٣«  طينت تست      هللا نمی تــــــوان شــــد آدم باش   هِ اين عجز که در کارگ

باشند  برای استاد سراھنگ  خاطرات ھر ھنرمند در طول  فعاليت ھای ھنری اش خاطرات  شيرين وتلخی می داشته 

شيرينش بيشتر بوده ، زيرا با اجرای ھر کنسرت  چه در داخل  ويا خارج از کشور ، خاطره ھای خوش ھنری ديگری  

  : تلخ از واليت قندھار برايش فراموش ناشدنی بودۀبر خاطرات جاودانه  اش افزون می يافت  ولی يک خاطر

با استقبال بی نظيری . ر محفل يک عده ازدوستان ، راگ للت را می خواندم دندھار ، روزی  در خشک آبۀ  واليت ق «

» سرگم « من به قسمت  . که دوستان  ھنرفھم من آن رو ازخواندنم به عمل می آوردند، اشک شوق ازچشمانم جاری بود

قدری دورتر از حلقۀ ما ايستاده بود، کردن رسيده بودم و دوستان  سرا پا گوش  بودند که نا گھان يکی از تماشاچيان  که 

  »....وان دير شه پھلوان ده  خو افسوس چه گنگه ده دغه ځ« : قرار داده گفت شنوندگان را مخاطب 

آن روز تا شام ديگر آواز .   با شنيدن  اين بانگ بی محل ، يکباره آواز در گلويم  خفه شد و ساز را  خاموش کردم 

   »۴» « ... اطره ھای ھنری من است نخواندم  واين از تلخترين خ

ی دربيمارستان صدری ابن سينا  ری شمسج ھ١٣۶١ جوزا ١۶حسين سراھنگ به روز يکشنبه  وباالخر استاد محمد 

 را درميان اننگشتانش يافتند که درآن نوشته شده ه ایبعد از وفات استاد سراھنگ  کاغذ پار.  ی اجل را لبيک گفت عدا

  :بود

   بيدل       نبرد اين سيل اگر امروز  فردا می برد مارای کرد دست از ما بشوگداز درد توفان

 استاد محمد حسين ۀ با پخش خبر وفات استاد محمد حسين سراھنگ  يک دقيقه سکوت کرد  و جنازنديا راديو الآ

شد و بعد از ی بار اخير  در خاک گذر خرابات گذاشته  برات خودش نظر به وصي جوزا١۶سراھنگ به روز يکشنبه 

واقع در شھدای صالحين درحالی که تعداد »  ع «ادای نماز جنازه درمسجد جامع پلخشتی ،  درجوار جابر انصار 

  خاک سپرده شد  خداوند بيامرزدش ه مندان آوازش حضور به ھم رسانيده بودند محترمانه به فراوانی از عالق

  

    :مآخذ
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  ٢٠٠۵ ھفتم سال ۀ ــ وپسايت کابل نات   شمار١

  ١٣۶٩  عزيز آسوده  کابل ۀ ــ سيمای معاصر نوشت٢

  ١٩٩۴مبر  دس١٢ مطابق ١٣٧٣ قوس ٢١ دوردوم  سال اول١٢ۀ  کاروان شمارۀ ــ ماھنام٣

   استاد عبدالوھاب مددی  ۀ ـ سرگذشت موسيقی معاصر افغانستان  نوشت۴

  

  

  

 

 


