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   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  د تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـش کشور نباچو
  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

  
  
  

  Arts & Music   موسيقی ھنر و
  
  

                                     دپلوم انجنير خليل هللا معروفی                                     
  ٢٠٠٨ جوالی ١٩برلين، 

  
  
  

َ کـــلـیھغه زمونږ کور ده ، ھغه زمونږ   !!! دهِ
  

  !!!ھغه زمونږ کور ده ، ھغه ھم سوزيدلی ده
  

  !!!اماست و آن قريۀ م ن خانۀآ
  

  !!!، که آن ھم سوخته استاست خانۀ مآن
  

را يافتم " طاھر شباب"گذر رفت و در آن نالۀ پرسوز ھنرمند دلسوز وطن، " آزمون ملی"به سايت پويای 
  .که با صد نوحه و نفير، غمنامۀ وطن برباد رفته و خانه و کاشانۀ سوختۀ ما را بياد ھمی دھد

 زلف سياست آزمندانه و ظالمانۀ جھانبانان ِسرکه فدای " افغانستان"ی به نام "خراب آباد"در محنتکده و 
ی موجود ــ گرديده است، ھرچه از "ناتو "معدوم و" شوروی"ب ــ اعم از شرق و غرجنگ افروز ملعون 

 خاک ھنوز خون میآب و از گوشه گوشۀ اين . درد و رنج و تباھی و خانه خرابی بخواھی، خواھی يافت
نه تنھا انسان ھردم شھيد و مظلوم اين وطن ، که پرنده و چرنده . ردچکد و از کران کرانش غم و ماتم می با

ری را  يپايان نپذ" ُحـزن نامۀ"و خزنده و حتی سنگ و چوب و خس و خار و خاشاکش نيز ناله سرميدھند و 
 اين وطن آن قدر عام است و پھنايش ناپيدا، که در  و ناله و فريادفغانو درد و رنج و . ل ھمی کنندتمثي
  اء و آمار ، کجا تواند گنجيد؟؟؟؟  احص

 اين خاک  مظلوم سوزد، آھی برون آرد و ناله ای سر حالبدون شک که در چنين حالتی ھر کس دلش ب
و اگر از خاصان . ُدھد؛ امی و ناخوان و عوام به شکلی و باسواد  و تعليم يافته و خواص به شکلی ديگر

  :سخن گويم 
َامه روی نامه ريزد  و آن دگری دست به دامان شعر برد و اوزان يکی رنج و درد وطن را از صرير خ َ

را از حنجرۀ دردمند و افغان  فرياددرين ميان مگر فردی ھست که آه و ناله و . قديم و جديد را به مدد طلبد
و من اين . می کشدھچه ديگران را يارای کردن و انجام دادنش نيست، ھمان را پيش  خود ھمی کشد و آن

  :ريد و يگانه را به شما معـرفی ميکنم ِفرد ف
ِاين فرد فريد و يگانه، ھنرمند افغان است؛ ھنرمند ساز و آواز و ھنرمند نواخوانی و رامشگری که از حلقوم 
َو حنجره و از خالل پرده ھای ساز، آن بيرون آورد، که از ھيچ قشر و اليۀ ديگر افغان ساخته نيست؛ ال  َ

اگر نويسنده و شاعـر و داستان سرا غمنامۀ وطن و " : افغانستان پيما"مول و اقل بدينگونه عام و وطن ش
ِھموطن را محض به يک قشر خاص باسواد و تعليم يافته تقديم ميکنند، مخاطب ھنرمند ھمه کس است؛ از 

 تا توانا و از ُامی گرفته تا باسواد و از عالم و عالی گرفته تا علم نياموخته و دانی، از پير تا برنا ، از ناتوان
َبلی؛ ھنرمند حد و ثــغـر و مرز  را می شکند؛  برای تو و او و من و شما و  ما و ايشان ، . نادار تا دارا



 ٢

ّو مقصر و بی گناه و مبرا ھکار او گن!!! ميگويد؛ يعنی برای ھمه و بدون تبعيض َ نمی شناسد، بيمار و ُ
دو به عين شکل مخاطب اويند، جنس و قشر و طبقه تندرست را ازھم تفريق نمی نمايد ، درويش و غنی ھر

خارج  ھيچ کدم از دائره مخاطبت و تخاطب او... و قوم و منطقه و دين و مذھب و اعتقاد و آيدئولوژی و 
  .نيستند

     
َاز قيد و بند حدود و ثغور رسته است، " ھنر"ھمان گونه که  "ھنرمند واقعی"ِ نيز  وارسته از ھمه ُخنياگری  ِ

ُقـی◌ ِ را نمی شناسد )  ھاسد( موانع و اسداد ين خنياگرا. ود و بندھاست و آخذه و گيرنده اش ھمه و عموم اندُ
معنای اين  را ندارد، که او " خدمت عام قرار گرفتن"البته در . و بی ريا در خدمت عامۀ مردم قرار ميگيرد

. می گزارد و اعمال ايشان را ناديده می انگارد" صاد صحيح"بر کجرويھای کجروان صحه و به اصطالح 
ًن کجرو و کج انديش و کج کردار را عمال  ھماواقعنی ھرگز و به ھيچ صورت اينطور نيست ؛ او در 

او ميخواھد که فقط متکی بر احساس انسانی . درس راستروی و راست انديشی و راست کرداری ھمی دھد
بيدار سازد، که انسانان ھمه و نيز  و خواب آلود را يدهو بشری، دست بدين کار يازد و احساسات  خواب

  !!!!!باشد )جبلی(نتوانی که عاری ازين وديعت  طبيعی و مجبول بالتفريق با احساس اند و انسانی يافته 
  

آری؛ او غمنامۀ وطن را از پردۀ ساز و آواز بيرون می کشد، از خالل آوای نافذ و آھنگی گيرنده و دلپذير؛ 
ّدرست ھمان گونه که قلم موی نقاشی ماھر ترسيم  و مويک نگارگری سحـار ، تجسيم ھمی کند ِ!!!  

  
َدين و افغان، از ھمه طيف ھای ديگر جامعه  ھنرمندان ساز و آواز ِو رامشگران نياگران و خبدون شک که 

درک کرده و ماحصل ــ " نکوترين"و " نکوتر" بوجه احسن ــ يعنی بصورت ين عرصهرسالت خود را در
 ساليان ربيش بھا و گرانقددر ميان اين ھمه ھنرمندان . عرضه کرده اندبه نيکوترين صورتی  درک را  اين

  .ھمی برد" افغانستان"گيرد و به خرابه زاری به نام  مگر کسی پيدا شده که دست ما را میوطن، اخير 
يک منظر ويران به منظر دست ما را ھمی گيرد و ميگرداند ؛ از يک خرابه به خرابۀ ديگر ، از ! بلی

، از يک خيمه ه پالس پارۀ دگرب، از يک خانۀ سوخته به خانۀ سوختۀ ديگر، از يک پالس پاره ويران دگر
به طفل گريان و يتيم ناالن   وبرھنهی از يک کودک پاِ گاه  دگر، فرار و به خيمه زار گاه فرارو زار 

و بيوسيلۀ به بيوۀ بيمار و بی وسيله ، از يک بيوۀ بيمار طفل گريان و يتيم ناالن دگر ی برھنه وکودک پا
می برد و و خالصه به گونه گونه صحنه ھائی ... ، م ديگرافغان مظلوم به افغان مظلوديگر، از يک 

َرقت بار آورند ،که  ميگرداند لمبه و لھيب خانه خرابی خاطر را در  دل را در شعله و النگۀ ويرانی وطن و َ
  !!!!!!َوطندار، بسوزانــند

نيست، بل عين " خواب و خيال" در خالل نغمۀ خود از وطن و وطندار ترسيم ميکند، خنياگرآنچه را اين 
  !!!!!بلی؛ ھمه انعکاس  واقعيت ھای عينی ، غمين ،  دردناک و گويای وطن است. واقعيت است
، گرچه در ظاھر فقط درد و رنج و بربادی و تباھی را به مانند نقاشی  و خنياگر جوان نواخواناين ھنرمند

 اشارتھا دارد به مسببان ِ داخلی و ًروی پرده ھمی کشد، اما در خفاء و تلويحا" قال"چيره دست،  با زبان 
وی گويا مسببان زنده و مردۀ اين . خارجی اين ھمه بربادی و خانه خرابی و در بدری و خاک بسری

شاطران "تبھکاری ھا و جنايات و خيانات  ــ اعم از کشور ھای متجاوز ديروزی و امروزی و پايدوان و 
   ھمی فرستد ،ميکوبد و بر ھمه لعن و نفرين" حال" زبان  ديروزی و امروزی ــ را با"شيطانان

   

  !!!!!!!!نت حق باد بر ھمه تبھکاران و مفسدين فی االرضـکه لع                 
           

دری گوی ِ وطن  من لينک اين آھنگ پرسوز طاھر شباب، ھمان ھنرمند برازندۀ پشتوزبان ِ
" يو توب"کليک از َدکه و  ا با يک، را در دسترس تو خوانندۀ ارجمند ميگذارم، تا آن ر

ِھنرمند، لحظه ای ياد وطن ويرانه و خانه و کاشانه و ده و   سوزِ  دل ِِ آوازبکشايی و ھم 
  !!!!!!!! :قريه و روستا و شھر و ديار سوخته و برباد رفتۀ خود بنمايی
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