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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Art&Music هنر و موسيقی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   2010 جون 26، نيو يارک
  
  
  
  

   در کنج غم از دست تنهائیبجان آمد دلم
  ئیـــــــراغ آرزوی جان مشتاقان نمی آچ

  

  اسم افغانــــــــنالۀ استاد ق
  غازی امان اهللا خاندر فراق 

  

   
  

            اعليحضرت امان اهللا خان غازی                                استاد استادان موسيقی افغانستان      
    ممدوح استاد قاسم افغان                                     "قاسم افغان                                     "

  
 را نوشتم، دو سال  »دو استاذ بی انباز ساز و آواز ــ استاد قاسم افغان و اخَتری بائیِ فيض آبادی« از زمانی که مقالۀ 

هرچه پاليدم، از سردستۀ خراباتيان کابل و " يوتوب"در آن زمان در آرشيف صفحات ). 2(و چار ماِه تخت ميگذرد
در مقاله با آه و حسرِت .  دستيابم نگشت، موجد موسيقی معاصر افغانستان، جز چند خواندن معدوداوستاد اوستادان و
  :بسيار، چنين نگاشتم

 هـنوز در "اختری بائی"در آوانی که استاد قاسم افغان در معراج و  ذروۀ شهرت و محبوبيت خود می خراميد، « 
چون استاد افغان از تلفيق موسيقی کالسيک هند . اغازيده بوددبستان هنر درس موسيقی می گرفت  و به آوازخوانی ني

های استاد همه بداع کرده بود، و چون آهنگو موسيقی فولکلوريک افغانستان مکتب خاصی را در موسيقی ايجاد و ا
 هم در افغانستان عرضه در هندوستان در قالب ريکاردهای گراموفون درآمده و به عالقه مندان هنر هم در آنجا و
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 متأثر "قاسم افغان"ميگرديدند، قويًا حدس ميزنم که اختری بائی از همين آهنگها و بلکه از همين مکتب عاليشان 
چون آهـنگهای اولين بيگم اختر به عـين سبکی خوانده شده اند، که از حنجرۀ استاد معظم افغان به . گرديده باشد

  !!!!! استاد ماست با" فضل تقدم"يادگار مانده اند ؛ و همه ميدانيم که 
اختری " فقط چند آهـنگ معدود را در يوتوب ميتوان يافت، در حالی که از "استاد ما"با تأسف بايد بگويم که از 

اگر آهـنگهای بيشتر استاد افغان در دسترس عام ميبود، و من از آنها .  همه چهارصد آهـنگش را ميتوان شنيد"بائی
مان که اين مقاله مضمون بهتری بخود ميگرفت و از جهات مختلف صائب تر ستم، بی گدر اين نوشته بهره می ُج

  »....ميگرديد
  

 بجان آمده بود و بدنبال آهنگهای نوستالژيک ميگشت، صفحۀ استاد قاسم افغان را )3("تنهائی"امروز که دل از دست 
قافله ساالر موسيقی افغانستان، دهها دريافتم، که اينک از ــ فرحتزا ــ تعجب باز کردم و با هزار تعجب " يوتوب"در 

درد من اين خالء را دريافته و به دای را بجای کردم، که هموطنان باشکر خ. آهنگ قابل درک و دريافت است
ِک ايشان در زمينه نشده ق و محّرو از کجا معلوم که همان تذکر حسرتبار اين قلم، سائق، مشّو. پرکردنش کوشيده اند

استاد  نمکين و آهنگهای پرطنطنه و تمکينِ  آوازجای صدها شکر و سپاس است، که جای باشد؟؟؟ در هر صورت 
  !!!!ديگر خالی نيست" يوتوب"استادان افغان در 

 .اينک دهها آهنگ استاد را می يابيم که با ذوق خاص و عکسهای درخور تاريخی، بدرقه ميگردند" يوتوب"در 
 

  : کل از فقط از دو بيت است، که با شاهبيتی چاشنی ميگيردآهنگی که مطلعش در عنوان آورده شده، متش
  

  ان آمد دلم در کنج غم از دست تنهائیـبه ج
  چــــــراغ آرزوی جــان مشتاقان، نمی آئی

  زليخا را کند روشن ـر شمع شبستان مگــــ
  نور و نور بينائی رد از ديدۀ  يعقوب، که ُب

  
  :و آن شاهبيت اينست

  

  تَوم،  زندگی نصيب مباد رویِ    زــُــداجـ
  دران چـــمن  که  گلی نيست، عندليب مباد

  
با يک کليک " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"من لنک اين ترانۀ جانانه را ميگذارم، تا خوانندگان ارجمند پورتال 

 خاطرات خوش رش که همه آهنگهای ديگاين آهنگ استاد ويقين کامل دارم، که . بازش کرده و از شنيدنش لذت ببرند
د، مورد پسند وطنداران معمر ما و آنانی که عمر شريف  شان باالتر از شست نو نوستالژيک گذشته را زنده ميساز

و گمان نکنم که به مزاج جوانان وطن بد بخورد، اگر من بيشترين خاطرات . د گرديدنسال است، واقع خواه
  . نوستالژيک را برای قشر باال، مينويسم

  
http://www.youtube.com/watch?v=0wrWHaYyQRI&feature=related 

  
 "اعليحضرت امان اهللا خان غازی" را در فراقو حسرتزا  اين ترانۀ غمبار " افغاناستاد قاسم"که و به تحقيق  هرآينه
  .ده استخوان

  :چه؟؟؟ يعنی که يعنی "م، زندگی نصيب مبادَوــُا ز روی تدــُـج"
  

  "دخداوند بدون ديدار تو، زندگی را نصيبم نکن"
  

است و " غازی امان اهللا خان"، "گل" مراد استاد از !!!!"دران چمن که گلی نيست، عندليب مباد"وقتی که گويد و 
، "گل رعنا"در حضور آن هميشه  است، که "سم افغاناستاد قا"  خود "عندليب".  هم کيست"دليبنع"معلوم است که 
  !!!!!!ه استدناله سر ميدا

 ديده بود و استاد پاس آن همه تقدير و تکريم  شاهگان شاه غازی بود، که از وی نوازشهایاستاد قاسم شيفته و فريفتۀ 
 داده است و درين ميانه از کسی هم استاد افغان در فراق شاه افغانان، نغمه بسيار سر. شاه آزاده را به نکوئی ميدانست

آل و آری؛ هيچ باکی نداشت که اين همه ناله و ندبۀ استاد در فراق امان اهللا خان، سرِ  ظاهرشاه و . باکی نداشته است
  .خاندانش، هرگز خوش نميخورد

 دو پراگراف را  يکی،" غازیاعليحضرت امان اهللا خان" و "استاد قاسم"هيچ تشويش ندارم که از آن مقال در مورد 
  :نقل ميکنم

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    3

شاه اصالح طلب پس از کشته شدن . استاد قاسم در دورۀ امان اهللا خان به معراج شهرت و محبويت خود رسيد« 
محبوبيت استاد ازين . شهرت قاسم جو در همه جا پيچيد.  خود را از هنر موسيقی قاسم جو ادامه دادپدرش، حمايت

گويند امان اهللا خان آنقدر مجذوب آواز و آهنگهای استاد قاسم . سبب نيز باال گرفت که کابل صاحب راديو گرديده بود
اردهای گراموفون استاد را با خود داشت و شده بود، که حتی در سفرهای رسمی خود در آسيا و اروپا  نيز ريک

های کابل مورد استفاده قرار  هنوز در کافيها و رستوران1970کاردها تا دهۀ اين ري. پيوسته از شنيدن آنها لذت ميبرد
  ».ميگرفتند

  : چنين آمده استو در پراگراف ديگر
ان و هنرش را خيلی به ديدۀ قدر  استاد قاسم افغ،که اعليحضرت غازی امان اهللا خان ،بسيار معروف است «

، دختر اعليحضرت غازی امان اهللا خان طی مصاحبه ای با پورتال  جان"هنديه"قسمی که شاهدخت . مينگريست
های استاد قاسم را ق زندگی از فاميل خواست تا آهـنگفرمود، امان اهللا خان در آخرين دقاي" افغان جرمن آنالين"

از وطن فکر اينکه در وطن است، ه بهای ملکوتی استاد قاسم افغان، ق آواز و خواندنيگويا شاه غازی از طر. بگذارند
  ».رهسپار عالم ملکوت گرديد

  
 ،"ناعليحضرت امان اهللا خا" آن بخاطر "دوبيتی" است، که يک "زليخا دارم امشب"يکی ديگر ازين نغمه ها، ترانۀ 

  :ود گرفته، بزبان عاميانه سروده شده است؛ بدين نمط را بخ" نارنج دستی" که عنوان دوبيتیاين . سر داده شده
  

  نارنج دستی شوم  ربانت ـــمه ق
  زليخا دارم امشب

  ز بويت زنده يم هر جا که استی
  زليخا دارم امشب

  ود ميائی نه قاغذ ميفرستیـنه خ
  زليخا دارم امشب

   بت ميپرستیمگم  کافــر شدی،
  زليخا دارم امشب

  
  .است" امان اهللا خان "اناهم" نارنج دستی "مراد از
، کسی از ناله سر داد" يار کافرکيش"  و از بيوفائی را خواندقتی استاد قاسم بار اول اين ترانۀ نوستالژيک گويند، و
  : گفته بود"نادری ــ ظاهری"خاندان 

  

  »!!!!!ق شدهننی خود ِد  شویِ باز پشِت« 
  

  !!!!!!و حتی چيزی بدتر از آن
  

  .پرداخت ان، سخن بسيار است و ان شاء اهللا در آينده بدان خواهمستاد بزرگ موسيقی افغانست در مورد ابدين نمط 
  ":زليخا دارم امشب"لنک ترانۀ و اينک 

  
http://www.youtube.com/watch?v=a1p6Ock_LK4&feature=related 

 
 

  
  ر دوستانهتذکـــــــ

و من لنک ، )4( با سوز و گداز ميخواند،"عشقری" را از مرحوم غالم نبی  که استاد غزلی"وصل نکويان"در ترانۀ 
 :شاهبيتی نهفته است بدين مضمونآنرا در آخر اين سطور می اندازم، 

  

  اينجا غم محبت، آنجا جزای عصيان
  آسايش دو گيتی بر ما حـــرام کردند

  
  : اينطور آورده اند"يوتوب"در  بيت را اين

  
  اگر جزای رسد) (اينجا غم محبت
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  :و در ترجمۀ انگريزی آن آورده اند
(If we are to be punished here with the cares of Love – 

  آسايش دو گيتی بر ما حرام گردد
(Tranquility in both worlds will be come unlawful for us) 

 
  !!!!!!! ميداردمعذب و ناشاداستاد ما را شاد  روانِ بدون شک ، کامًال بی معناست، که ع اولعبارت  مصرا

  :استاد قاسم ميخواهد بگويد
  )اينجا غم محبت، آنجا جزای عصيان(در دنيا غم محبت است و در آخرت ُمجازات گناه 

  )ــرام کردندآسايش دو گيتی بر ما حـ(سايش دنيا و آخرت را بر ما حرام ساخته اند پس آ
  

  !!!"آخرت" مراد از "آنجا"ست و "دنيا" مراد از "اينجا"
وقتی که در دنيا اينطور از دست عشق و محبت عذاب ميکشيم و در آخرت هم سزای گناهان خود را می بينيم، پس 

  . آرام داشته باشيم،اينجا و نه در آنجادر هر دو جهان را بر ما تحريم کرده اند و خواسته اند، که نه  ِ "آسايش"اصًال 
  

آهنگهای استاد قاسم افغان برسد، تا هرچه زود تر به و گرانقدر  آرزومندم که اين سطور از نظر متصديان عزيز
 ،نيزافغان  هنرمندان دگرالبته در جاهای ديگر و در آهنگهای . بپردازنداولش مصراع بيت و خصوصًا اصالح آن 
  .و امالی عبارات موجود استل شعر کمبودهائی از نگاه نقلغزشها و 

  

در را و متون اشعار  به ايشان اينست، که تکستها "افغانی الحاحِ "مشورۀ دوستانۀ من با 
که شعر و ادب بگذرانند و اجازه ندهند، فن و لطفًا از نظر اهل بدو ترتيب و تنظيم آنها، 

 مخدوش گرداندۀ ايشان را ننگدوستاه وطنخواهانه و فرنقل غلط اشعار، کار دلسوزانه،
  !!!!!!!!!!!!!ناقص جلوه دهدو 
  

  ":وصل نکويان"لنک ترانۀ 
  

http://www.youtube.com/watch?v=vYvC1xZ9L9Q&feature=related 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :حاتيتوض
  .است" استاد غوث الدين"ار روانشاد ــّ ــ پورتری استاد قاسم مرحوم، به احتمال قوی از قلم موی سح1
 آرشيف 200نشر و تحت شمارۀ " افغان جرمن آنالين" نوشته شده و در پورتال 2008رچ  ما22ــ اين مقاله بتاريخ 2

نيز " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال آزادگان،  2008 سپتمبر 18بعدها آنرا در صفحۀ . معروفی، قيد گرديد
  .منتشر ساختم که در آرشيفهای مربوط، قابل دسترس است، 
تنهائی " همانا "تنهائی"منظور از . نيست" تنهائی فزيکی"بين گيمه گرفتم، چون درينجا مراد از  را در "تنهائی" ــ 3

از همينرو کسی نيست، که مانع . ست، چون انسان در ضمير و نهاد و روان و ذهن خود، هميشه تنهاست"معنوی
 مقولۀ "بی پايگی"ينجاست، که به ا.  آزاد استانسان مافی الضمير خود، آزاِد. فعاليتهای روانی و ذهنی کسی گردد

 پی ميبريم، چون انسان در انديشۀ خود آزادی مطلق دارد و باصطالح فلک هم جلو فکر و انديشۀ وی "آزادی انديشه"
  .را گرفته نميتواند

هنر "  بخش ،2008 دسمبر 11در صفحۀ مؤرخ ،  "شبی که حنجرۀ سحرآفرينی بينوا گشت" ــ درين باره به مقالۀ 4
   .رجوع گردد، "معروفی"و آرشيف " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال " سيقیو مو

  


