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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
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 Arts & Music  موسيقی ھنر و

  
   

  !» آزاد افغانستان-افغانستان آزاد«گردانندگان نھايت ارجمند پورتال ملی و مترقی 

  

اينسو نسبت مصروفيت ھای زياد شخصی و ازمدتی به . سالم ھای گرم وپرخلوص خودراحضورتان تقديم می دارم

اميد اين غيبت . بفرستم» AA-AA«مسلکی قادرنشدم چندسطری در رابطه با مطالب منتشره درپورتال پرافتخار

که يبا وجود موانع وقتگير. ناخواسته تعبيربه کاھش عالقمندی به محتوای ارزشمند صفحات پورتال نشده باشد

مشخصهء آزاديخواھانه . ده اند ، من مطالب پورتال را ھيچگاه ازنظردورنداشته امھنوزھم متأسفانه به پايان نرسي

. و ضدتجاوز و اشغال درآن ، ھمانطورازالبالی مضامين و اشعار، ھرروزمتبلور است و باعث مسرت من می گردد

راستای و درره درپورتال ھم حاوی نکات بسيارمھم و بکربوده تشناگفته نبايد گذاشت که مقاالت انگليسی من

ازجمله اعتراف جنرال روسی دريکی ازآن مقاالت و .  پورتال حرکت می کنندۀگرانسياست آزاديخواھانه و افشاء

من به . ھشداری وی به اشغالگران فعلی ، به خصوص امريکائی ھا ، ازاھميت تاريخی بس بزرگ برخورداراست

ديشه ھای کليدی بس مھم درخود درج دارند که نبايد با اين نظرم که مطالب منتشره در پورتال ، ھرکدام نکات و ان

بايست بدون ترديد به مندرجات آن ھا دوباره مراجعه شده و ابعاد . گذشت ھمان روز ، به طاق نسيان گذاشته شود

  . ، به مداقه و کنکاش گرفته شوندآنھا  خود با مضمون تازه ای ، وياھممختلف آنھا در رابطه 

. ، ارسال می دارم» آريانا«در رابطه با اھدای جوايزبه آوازخوانان افغان ، توسط تلويزيون درپائين ، چند سطری 

  .ھمراه داشته باشده اميد تأييد و موافقت شما و ديگر ميھن پرستان صديق را ب

  !يش تانبا آرزوی مؤفقيت ھای بيش ازپ                                                                        

  ھيوادوال کابلی                                                                                         

  

و » چشم« جايزه به آوازخوانان افغاني يا تبليغ به نفع ءاهدا

  ـ پرچمي آن؟» خلقي«استعمار و ايادي » زبان«
  

سی کشوررااز نوک بينی خود فراترنديده ويا نمی خواھند ببينند و شايد آن عده افرادی که جريانات اجتماعی و سيا

تمام خوب وبد درسطح ملی و بين المللی ، نبايد چند لحظه ای ھم که شده ، راحت و کيف شخصی و خصوصی شان 
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يط ، به خشم آيند ولی بيان واقعيت ھا درشرا» آريانا«را مختل سازد ، باخواندن اين موضعگيری دربرابرتلويزيون 

خون و آتش درسرزمين آبائی ما ، نمی تواند درگرو مزاج و ديد سھل انگارانهء افراد بی مسؤوليت و خوش گذران 

  :قرارداده شود

به گونهء سال پار، مراسم باشکوھی را » شبکۀ جھانی آريانا«درآخرين روزھای ھفتهء گذشته ، تلويزيون 

و شايد ھم صد و چند آوازخوان ـ بامعيارھای مدرن جھانی ـ درشھرھامبورگ آلمان برگزارنمود که طی آن ازدھھا 

ًمن عمدا ازبکاربرد کلمهء ھنرمند دربعضی جاھای اين مضمون خودداری نموده ام ؛ و ازاين . استقبال به عمل آورد

با من ازنگاه معنوی و احساسی زيانمند می شوند ، » ظالمانۀ«بابت ازآن عدۀ معدود ھنرمندانی که دراين برخورد 

  . اخالص و صميميت پوزش می خواھم

ًمطمئنم که با ارائۀ داليل ازجانب من ، نتنھا گستاخی مراخواھند بخشيد بلکه با من قسما يا کال ھمنظرھم خواھند شد ً .

  :ولی پيش ازآنکه به اصل مطلب بپردازم ، چند نکته را الزم به يادآوری می دانم

  .ولی گوش حساس برای تفکيک موسيقی معتبر ازموسيقی مبتذل دارممن به موسيقی آشنائی ندارم :  اول اينکه

دست » شبکۀ جھانی آريانا«و » بنياد بيات«من تاحال قادرنشده ام به تاريخچه ، راھھای تمويل و دوام :  دوم اينکه

امه ھای به عنوان بنيانگذار و مجری اينھمه تحرکات و برن» بيات«يابم ؛ نه ھم حرفی اززبان آقای احسان هللا 

وارنثارھموطنان می » حاتم طائی«خيرخواھانه، با اعتماد و متانت فردی که ھمه را به ابتکار و امکانات خود، 

»  آريانا«شان ، درصفحۀ انترنيتی تلويزيون » بنياد«و » بيات«اگرتمام معلومات دررابطه با آقای . نمايد، بشنوم

  . ناحيه ازخود گله داشته باشمموجودباشد، پس اين تعلل من بوده که بايست ازآن

برنامه را تعقيب نموده ام و ھرگاه چيزھائی دربخش اول )  دسمبر١٨شب جمعه (من فقط قسمت آخر:  وسوم اينکه

پيش گذشته باشد  که باعث زيرسؤال بردن موضعگيری من شود ، درآنصورت ھم مسؤوليت ) ھای(برنامه درروز

  .شدخبط خودرابدون چون و چراقبولدارخواھم 

نمايندگان استعمارھنرموسيقی و آوازخوانی رابه وسيله ای برای پيشبرد تبليغات 

  استعماری مبدل می سازند

  

ـ » خلقی«ھمه ھموطنان شريف به خاطردارند که چسان حکومت رسوا و دست نشاندۀ روس ـ حکومت کودتاچيان 

اديو ـ تلويزيون افغانستان گردآورده شده پرچمی ـ با دستبرد به گنجينۀ پربھای موسيقی کشورما که درچارچوب ر

بود ،  آن دستاورد ملی و فرھنگی را به سود تبليغ سياست ھای سوسيال ـ امپرياليستی و روسپی پرور باداران 

راازکوچه و پسکوچۀ شھرو ده آورده ، با ثبت درحزب بدنام » بی سر و بی پا«روسی خود ، به مسخره گرفته ، ھر

برای ھمه ، به پشت » ھنری«و دادن امکانات شگوفائی » ھنرپروری«ه عنوان نمونۀ ، ب» دموکراتيک خلق«

ًمکروفون ھای راديو و تلويزيون دولتی آورده و با اجرای آھنگھا و ترانه ھای عمدتا حزبی  به نفع سياست ھای 

  .تجاوز و استعمارروسی ، برگوش و روان مردم ما تحميل نمودند

ـ وجمعی »  سرآھنگ«وروافتخارملی ـ مانند زنده ياد استاد محمد حسين ھنرمندان واقعی و مدافع غر

ديگرازھنرمندان مسلکی وياھم آماتوران معتبر ، محبوب و ھمسوی مردم ، به شکلی ازاشکال ، زيرفشارقرارداده 
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ربيگانگان عده ای ھم بسان ھزاران آوارۀ ھموطن ، راھی ديا. شده وبه بالتکليفی و ھنرنمائی جبری سوق داده شدند

  .شدند

البته اينبار ، دست زبرو آھنين  ، دردستکش . امروزبا سوگواری ، شاھد تکرار آن وطنفروشی و ھنرفروشی ھستيم

ـ پرچم ، » خلق«و جان به سالمت برده ازخيانت ملی   چند ھنرمند سابقه دارۀمخملين پنھان ساخته شده ودر زمر

کثيری از ھمان دلقک ھای ديروزی راديو ـ تلويزيون رژيم شقاوت جھادی ھا و بربريت وحوش طالب ، جمع 

را به نمايش »ھنرپروری«آورده شده و گويا » آريانا«روی ستيژمحفل تلويزيون » ھنرمند«ـ پرچم ، به نام »  خلق«

  .می گذارند

اه می کرد   تلويزيون به وقفه ھا ، درتناوب با نشاندادن روی ستيژ ، برجمع حاضرين  مکث کوتۀدرآن محفل ، کمر

ًراديو افغانستان به چشم می خورد که اکثرا خسته و ھجران   ھنرمندان سابقه دارۀو درآنجا چھره ھای آشنا از حلق

ًکه فراوان و اکثرا بيمورد ، » بديع«جای آقای اسد ه چقدرمنطقی و آبرومندانه می بود اگرب. زده به نظرميرسيدند

ًوازش ھای بعضا مضحک لفظی و عين ميزان تمجيد به ستايش می گرفت و ھرآوازخوان با سابقه و ياگمنام را با ن

 وسيع درعالم ھنرو موسيقی ، شاگرد استاد ۀدرمی آورد ، ھنرمند فھيم ، حايزصالحيت علمی و تجرب... ادا و اطوار

، ، که درآنجا تشريف داشتند » مددی«، آقای عبدالوھاب ) »سرآھنگ«پدراستادمحمدحسين (غالم حسين خان 

بلکه به احترام ھنرمندان » آريانا«و يا تبليغ تلويزيون » بيات«نه به پابوسی آقای احسان هللا (سخنگوی چنان محفل 

ياھم چه چيزی مانع می شد که با آنھمه مصارف گزافی که درتدويرآن . می بودند) معتبر و قابل ستايش  درآنجا

، شاگرد ممتاز يکی از استادان » مددی«د آقای وھاب که مانن» قيام«محفل صورت گرفت ،ازآقای انجنيرصديق 

 غنی نظری و عملی در ۀ موسيقی بوده و تجربۀو مؤلف اثری دررشت) بخش استادرحيم زنده ياد(سرشناس کشور 

ولی تصادفی نيست .  آن محفل را به عھده می گرفتندۀموسيقی و آوازخوانی دارند ، دعوت به عمل می آمد تاسررشت

  .عمل نشداگربدانگونه 

.  به نظرمن ، ھدف واقعی تدويرچنان محفل ، درسرشت و چگونگی به واقعيت پيوستن آن ، نقش تعيين کننده دارد

يعنی درشرايطی که استعمارجھانخوارامريکا و متحدين بی آزرم آن با گسيل دھھاھزارسربازخون آشام به ميھن 

راه  ،ا به نمايش گذاشته اندرفاشيزم عريان  ، ھموطنان حرمان کشيده و بی پناه ما ، ۀآبائی ما و کشتاربيرحان

ازآوازخوانان کشورـ بدون آنکه يکبارھم که شده ازظلم و ستم برمردم » قدردانی«اندازی چنان محفل پرطنطنه برای 

، ازجنايات ) مقيم خارج به خصوص افغان ھای(ما سخن برزبان آرند ـ فقط تالشيست برای انحراف توجه مردم 

 زمستان ، بی برق و بيکارما اعمال می ۀی که ھرروز و ھرآن برمردم بی آب و نان ، بی سرپناه ، بی آذوقفاشيستي

  . شود

ـ پرچمی شده است که با توصيف و » خلقی« ديد و بازديد دلقک ھای آوازخوانۀدرعين حال ، آن محفل قرارساالن

دررابطه با » مجيد«و مختار» بديع«به اسد» دريا«تذکرفرھاد(» ...وب باريديمچه خ«تعريف ازھمديگر و اينکه 

ـ پرچم يعنی ياد ازخاطرات رقص و پاکوبی شان درزمانی که مردم » خلق«راديو ـ تلويزيون رژيم » گروه باران«

 نثارسخيفانه ،  و)  خوک ھای وحشی روسی و نوکران بدنام شان سر به نيست ساخته می شدندۀمظلوم ما درزيرپاشن

  .برای خود دست  وپا می نمايند» ھنری«به اين و آن ، روی وآبروی » بديع«توسط اسد » استاد« لقب ۀو کودکان

 فرھنگی و درک وفھم ھنروادبيات به شکل رقت انگيزآن  ۀوافسوس و صد افسوس که درشرايطی که سطح و سوي

مود می نمايند که گوياممثل ھنرواقعی موسيقی کشوربوده ـ پرچم ، چنان وان» خلق«سقوط نموده ، دلقک ھای دوران 
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ولی اين . فراموش ناشدنی شان ارج گذارند» خدمات« به دھای درخشانی اند که ملت دردمند ما باي» ستاره«و امروز

 تلويزيون ۀجايز! آری. را استعمار برای پيشبرد منافع خود ، به ضدمنافع مردم ، به آنھا قائل می شود» ارج«

که ديروز » نغمه« شد ولی اعطای  جايزه به اءگرچه به تعدادی از آوازخوانان خوب محلی يا ھم آماتوراھد» ياناآر«

 و قصبات کشورمارابمباران می  پيلوت ھای وطنفروش و جانی که ده ھارا با ناز و کرشمه به» الليه ھوابازه«

 ۀآماد(» ...و، نورئی نه ورانووړافغانستان کړه جوی چځرا« ... ۀکردند می خواند ، امروزبا ھمان ديده درائی خاص

را می خواند و گويا سنگ وطنپرستی به سينه می زند ولی اين را ازخود ) شنيدن درسايت افغان ـ جرمن آنالين

  سؤال نمی کند که سرآغاز ويرانی و بربادی مادی و معنوی کشور، درچه دورانی بوده است؟

ـ پرچم به ھيچکسی پوشيده نبود ولی درجريان » خلق«د وبندھايش با رژيم که ز» دريا«ھمين گونه فرھاد ه  ب

جای ترانه ھای ه دست زد ، امروزب» يتيم پروری«و » مردم دوستی«سالھای بود و باش درغرب ، به مانورھای 

با جست و خيزھای ھستريک روی و خدا يکی را » االھو«حزبی اش ، آھنگ » رفقای«مورد پسند روس ھا و

بسرايد؟ » االھو «ۀـ پرچمی درآنزمان آھنگی به شيو» خلقی«آيا ممکن بود برای ھمين جمع .  می سرايد،ستيژ

و نوکران امروزی استعمارامريکا ، نمونه ھائی از بی آزرم ترين و » امپراطوری  شوروی«نوکران ديروزی

  .خودفروخته ترين افراد  درجھان امروز می باشند

و شايد ھم ) »مددی« حضورآقای وھاب ۀبه عالو(» ارمان«و حسين » خيال«ظ هللا ن حفيبا آنکه موجوديت آقايا

رات  حضور آن پاسداران ثيی تا»نو«ۀ ھنرمندان سابقه دار ديگر، وزنه ای برای آن محفل بوده است  ولی پديد

دسته ھای » ئیھنرنما«لی افغانستان را درآن محفل درمقاطعی از برنامه ، زائل می ساخت ؛ و آن ،  وموسيقی اص

افغانی را می توان ھای بود که ازافغان بودن ، فقط نام شخصی شان و يگان کلمه از  زبان » ديسکو«نوجوانان  

درغيرآن ، نه موسيقی شان ارتباطی به افغانستان داشت و نه لباس و سرو وضع شان ؛ و برای . تشخيص نمود

گرچه دراساس ، آن جوانان  . ان آميخته با زبان انگليسی بوددلخوشی ولينعمتان امريکائی ، قسمت زياد آھنگ ھای ش

قربانی شرايط جالوطنی و فشارسايشی محيط اجتماعی اند ولی اين واقعيت تلخ نمی تواند ، تأييد مصلحتی را بر 

 است بپنداريم يا سقوط  حزن انگيزفرھنگی؟ مشکل» تکامل« انزجارآور را ۀحال اين پديد. بينش انتقادی تحميل نمايد

ولی آنچه غيرقابل انکارمی باشد ، اينست که نسل متولد درغربت و يا بزرگ . درمقطع حاضرزمانی قضاوت نمود

» ھنرمندان«شده درآنجا ، روزتاروزدرمرداب ازخودبيگانگی تاريخی و فرھنگی فرورفته و دربھترين حالت ،  

، ) که ازھمين حاال بدان دست يازيده اند(انی جوانه زده درمحيط غرب ، با به استعاره گرفتن ظواھرفرھنگی افغ

  .شاھد بودند» آريانا«از آن بيرون می دھند که نمونه ھای آنرا ھموطنان درآن محفل تلويزيون » معجون مرکبی«

ًحال اگرآن محفل را از ديد دلخواه واقعا ملی و متکی به تاريخ و فرھنگ خودارزيابی نمائيم ، درمی يابيم که 

فل ، ازنگاه اصل و مرام ، نھايت پسنديده ، نکو وارزشمند می تواند باشد ، درصورتيکه درفضای  امحتدويرآنگونه 

منزه ازاستيالی بيگانگان برکشورما ، درفضای عاری ازظلم و تعدی برھموطنان ما ، درمحيط عاری از موجوديت  

 بی آزرم جاده صاف کن استعمار و ـ پرچمی و درمحيط پاک شده از عناصرمتملق و» خلقی«خائنين و وطنفروشان 

مانند تعداد انگشت ( ھنری تثبيت شده ۀازجانب ديگر، دعوت ازھنرمندان اصيل وباسابق. انقياد طلبی ،  صورت گيرد

عمل آيد تا آنھا از ه ، به عنوان جمع با صالحيت ھنری ، با جايگاه خاص و معزز می تواند ب) شماری درآن محفل

 ۀومھمترازھمه اينکه جايزه بايست نمايندگی ازيک مفھوم خاص درتجرب. ل رابرگزينندرديف خود ، سخنگوی محف

فرصت طلبان ، غيرقابل دستبرد و موسيقی و آوازخوانی نمايد تا تعبير و اھميت آن واضح و برای استفاده جويان 
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توانست چنين باشد ؛ و آن نظربه داليلی که پيش ازاين ارائه شد ، نمی » آريانا«درمورد جوايز تلويزيون  . باشد

به خود می داده است و » بيات«، جايزه ای بوده است که ھربارآقای احسان هللا » آريانا«جايزه با نشان تلويزيون  

  .کف اصلی را درپشت پرده ، امريکائی ھا و متحدين می زدند

آن ، چشمگيربود ، ھمانا ، به شکل رقت آور » جوايزھنری«ھمانطوری که اشاره شد ، آنچه درآن محفل اعطای 

ازھنرموسيقی پربارافغانستان ، » بديع«نمايندگی اسد . عدم صالحيت ھنری گردانندگان و سخنگويان آن محفل بود

به ھنرموسيقی و ) ـ پرچمی بودن وی» خلقی «ۀھم ازنگاه عدم صالحيت ھنری و ھم ازنگاه تفال(توھين بزرگ 

» سرآھنگ«أسف را من درمورد مراسم سوگواری استاد بزرگ عين ت. ھنرمندان اصيل و وطنپرست کشوراست

  .عھده داشته ب» دريا«داشتم که  پيشبرد آنرا درستديوی راديو ـ تلويزيون ،  بوقلمونی چون فرھاد

 محافلی مانند محفل ھامبورگ ، بسته به امکانات مادی و تخنيکی ۀدرپايان متذکربايد شد که راه انداختن سھل و ساد

ولی آنھمه امکانات مادی و تخنيکی مطابق با . را می تواند ممکن سازدای » معجزه«می باشد که ھر باد آورده 

 لغزش ھای لفظی  جملۀمن( جھانی ، نمی توانند فقرھنری ، خامی سخنگوی آن ۀعصر وزمان وبا معيارھای پيشرفت

، خامی و بيگانه بودن تعدادی از ) ديمشني» بديع«جای عالمه اقبال ، از زبان آقای ه اقبال را ب» موالنا«ديگر ، 

تلويزيونی که با پخش آشکار و .  آنرا نمی تواند کتمان نمايدۀآوازخوانان و به خصوص آلوده بودن مرجع برگزارکنند

امريکا ، نام با شکوه )  ِسنترل ـ انتيليجنس ـ ايجنسی(» .ِای. آی. سی«ننگين اعالن دستگاه جھنمی جاسوسی و کشتار

معلوم الحال » ھنرمندان«اصطالح ه را به لجن کشيده است ، حق ندارد با تطميع چند تن ازب» آريانا«ين و غرورآفر

  !و آستانبوس ، خودرا علمبردارھنراصيل و بارور موسيقی کشورباستانی ما جابزند

                                                              

آزاد ، با تكيه براستعدادهاي كوره ديده و صالحيت هنري به اميد روزي كه درافغانستان 

 هنرمندان واقعي كشورمان ، جشن پيروزي براستعمار و نوكران زبون و بي ةشناخته شد

  !مقدارشانرا با افتخارملي و سروربي پايان همگاني جشن بگيريم
  


