
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
 محمد حيدر اختر 

  ٢٠١۵ اپريل ٠۶

  وضع اسفبار موسيقی در افغانستان
  

.  بعضاً که وقت برايم ياری می کند، سری به سايت ھای انترنيتی زده و از مطالبی که انتشار می يابد استفاده می کنم

نگاھی " ب که دريکی از صفحات انترنيتی ھفته گذشته انتشار يافته بود، مضمونی  تحت عنوان  چندين مطلۀاز جمل

  .م را جلب کرد اسماعيل  فروغی  توجھ"* رفيق  "نوشتۀ " شتابنده بر وضعيت کنونی موسيقی افغانستان

داری  ل درزمان  زمام و درعين حاافغانستان سيد اسماعيل فروغی يکی ازکارمندان سابق راديو تلويزيون" رفيق"

 ۀمنحيث منشی سازمان اولي  حزبی نيز داشته وۀ وظيفۀ اصلی اش وظيفۀعالوه  شوروی سابق  بۀرژيم دست نشاند

  .کرد راديو تلويزيون در بخش نشرات راديو ايفای وظيفه می

 بی تفاوتی بزرگان  ی وئبود نقد سالم وسازنده  و بی پروا موسيقی  کشور را در نۀجناب آقای فروغی  وضعيت آشفت

 کم ازکم به تشريح اين وضعيت آشفته و  کسی نيست تا«:  ھنر موسيقی دانسته ومی نويسدۀو پيشکسوتان عرص

  » .عوامل و داليل ايجاد آن پرداخته، راه ھای عملی جلوگيری از سقوط بيشتر در پرتگاه ابتذال را ، پيشنھاد نمايد

مندان  خاص  موسيقی خوب  بوده و می باشم  نظر به ھمين ه  از عالقمن گرچه اھل ھنرموسيقی نيستم، ولی يکی

 ارزيابی ۀ وظيفه اصلی ام در ادارۀعالوه عالقۀ من به موسيقی بود که سال ھای متمادی در راديو افغانستان ب

يقی  موسيقی کالسيک  و موسۀ افتخاری منحيث پروديوسر برنامپروگرام ھای راديو افغانستان  به صورت کامالً 

  .کالسيک تک نوازی  کار می کردم 

 به نظر من  چندين عامل باعث آن شد تا موسيقی  افغانستان که سال ھای زياد به اثر زحمت کشی و پشت کار 

ھنرمندان وپيشکسوتان مسلکی  يعنی استادان اھل خرابات و ھنرمندان غير مسلکی  يعنی ھنرمندان شوقی و آما تور 

  . موسيقی را در افغانستان  پائين بياورد ۀته آھسته سطح و سويبه اوجش رسيده بود، آھس

مندان موسيقی با من ھم نظر باشندکه بعداز کودتای ننگين ثور، شور وشوق غير ه  ھنرمندان و عالق ــ  شايد اکثراً 

از سوی رژيم منظم در موسيقی پديد آمد، که آن ھم با ايجاد  فضای اختناق آور سياسی و بستن وکشتن مردم بی گناه 

 موسيقی ، به خصوص در راديو تلويزيون ءً بنا.  ھنرمندان تنگ و تنگ تر شد   فعاليت ھای ۀبر سر اقتدار،  عرص

سف سياسی شد ورژيم دست نشانده ، ھنرمندان را مجبور ساخت تا آھنگ أافغانستان  ازحالت عادی اش برآمده و با ت

قای رژيم بسرايند وھمان آھنگ ھای بی کيفيت ھمه روزه ازطريق  حزبی و شعارگونه برای تبليغ و ب-ھا کارگری

  .امواج راديو تلويزيون به خرد مردم بيچاره  داده می شد 
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 موسيقی پائين آمد که موسيقی از تاالر ۀمندان موسيقی  به خاطر داشته باشند زمانی سطح و سويه ـــ  شايد عالق

، سينما ھا ،  رستورانت ھا به  روی بازار و پارک زرنگار برده راديوتلويزيون افغانستان ، سالون ھای کنسرت 

 مرکزی رژيم دست نشانده ،  ھنرمندان را مجبور ساختند تا در کنسرت ھای ۀوزارت اطالعات وکلتور و کميت. شد

  .  بازاری اشتراک نمايند و آھنگ ھای به اصطالح انقالبی بخوانند 

  : چنين می نويسند رفيق فروغی در يک قسمت  پراگراف  پنجم

اين . بلکه آنرا بيشتر ميبينيم  موسيقی را نميشنويم  از چند سال به اينسوست که ما  طوريکه معلوم است ، اساساً « 

ھای ناجور زنان و دختران رقاص ، بيشتربرای ديدن توليد ميشود تا  رقصۀ بدان معنا که موسيقی ما از راه اراي

   ». برای شنيدن 

 آقای فروغی ھم نظر ھستم  ولی يک چيز را نبايد فراموش کرد که  با تجاوز  قشون سرخ ۀ  نوشتمن با اين بخش

 شوروی سابق، ۀ قدرت از جانب  اتحاد جماھير اشتراکيۀبق درافغانستان و نصب  گروه پرچم  به اريکوروی ساش

موسيقی ما نيز شکلی ديگری  ساحات اقتصادی، سياسی، فرھنگی افغانستان رونما گرديد  وۀشرايط  ديگری درھم

ی به حدی رسيد که وجيھه ئوروی ستاوھنرمندان پرچمی به ستايش از شوروی روی آوردند وش. به خود گرفت 

برخی از . را سرود شعر اين آھنگ از بارق شفعيی يکی از رھبران پرچم می باشد " کابل مسکو" رستگار  آھنگ

 ھای ھنرمندان جمھوريت ھای شوروی سابق يعنی تاجيکستان و را با مونتاز رقص ھنرمندان ما آھنگ ھای شان

مکس يامونتاز رقص در آھنگ ھای ھنرمندان ما از ھمان . ازبکستان ثبت استديو ھای تلويزيون افغانستان نمودند 

  سرود خوانی برای ھنرمندان باز ۀاما منکر يک موضوع ديگر نيستم که در ھمان زمان زمين .سال ھا  آغاز گرديد

ھنرمندان . شد  و يک تعداد ھنرمندان ما توانستند بعضی سرود ھای ميھنی نيز بخوانند که قابل ستايش می دانم  

سرودند که حاال ديگر زمانش گذشته و " بده بيره "" ميراکبر خيبر " ، "ون داود تړ" ی ھم سرود ھای برای حزب

  .قابل نشر ھم نيست 

 گروه مردم آزاروستمگرخلق و پرچم ۀنگونی رژيم دست نشانده و يا بھتر گفته شود بعد از بين رفتن آخرين مھرباسر

يعنی نجيب  و روی کار آمدن تنظيم ھای جھادی سابق  بازھم مردم افغانستان روی خوشی و آرامی را نديده وبه اثر 

ه کشور پاکستان برده شده به نرخ کاۀ ماش به فروش جنگ ھای قدرت تمام ھست و بود افغانستان ازبين رفت و يا ب

 مردود شناخته شده ، در وازه ھای سينما ھا ، تياتر به روی مردم مسدود دراين زمان  ھنر موسيقی  کامالً .  رسيد

گرديد و ھنرمندان نيزاز ترس جان راه فرار را در پيش گرفتند و تعداد قليلی از ھنرمندان که در کابل باقی مانده 

يعنی  . بودند  راديو تلويزيون ايشان را وادار می ساخت که آھنگ بخوانند ولی بدون ساز و ونواختن آالت موسيقی 

  .نوحه گری و عزا خوانی بيش نبود 

بعداز سقوط رژيم تنظيم ھای جھادی سابق و به قدرت رسيدن طالبان فرھنگ ستيز و زن ستيز، ھنروموسيقی 

ما .  ممنوع اعالم گرديد ادند، که موسيقی حرام است و درسراسر افغانستان کامالً گليمش ازکشور جمع شده فتوا د

ديديم که طالبان پاکستانی مشرب و بی فرھنگ آالت موسيقی را شکستانده ، تلويزيون ھا و کست ھای موسيقی را به 

 از فلم ھای یسف تعدادأا تلی ببه آرشيف راديوتلويزيون نرسيد  وخوشبختانه دست طالبان .  برق آويزان کردندۀپاي

  .افغان فلم را به آتش کشيدند

زمانی که امريکا حامد کرزی را به حيث رئيس حکومت عبوری درافغانستان تعيين نمود ، آن قدر مشکالت پيش 

  ھنر وموسيقی فکر نکرد و در طول دو دوره رياست جمھوری تقلبی اش نيز کدام کار ۀ در باررو داشت که اصالً 

سيس انستيوت موسيقی بيشتر به ابتکار داکتر ناصر سرمست وبا أصرف ت. درقسمت ھنرصورت نگرفت ثمربخشی 
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وزارت کلتور نيز نه دربخش سينما وتياتر و نه درقسمت ھنرموسيقی . سيس گرديدأکمک کشورھای کمک دھنده  ت

را بدون پشتوانۀ  ی ھنری شان خود فعاليت ھاۀفعاليت چشم گيری ازخود نشان نداد،  خود ھنرمندان ھرکدام به نوب

اکثريت ھنرمندان تازه کار ھم  بدون کدام رھنما و استاد به فعاليت ھای ھنری روی آوردند  . دولت  به پيش بردند 

 راديو ۴٨ھمان سخن استاد محمد حسين سراھنگ يادم آمد که روزی در استديوی . که ثمره اش را امروز می بينيم 

دست می زند، مانند گل تمرين ورياضت به فعاليت ھای ھنری  ی که بدون استاد مشق،ھنرمند«  : افغانستان گفت

  ».ی ھستند که با يک شمال پرپر می شوند ئھای خود رو

 اين که چگونه می شود وضيعت اسفبارموسيقی کشور درمسير درست آن برود، کارساده نبوده بلکه سخت دشوار 

مندی به اين کار ه ات وفرھنگ به دور است زيرا درقدم اول کدام عالقزيرا اين کار از قدرت وزارت اطالع.  است

   امروز تعدادفراوان.ندارد و ثانياً نمی تواند تمامی رسانه ھای تصويری و راديو ھا ی شخصی را کنترول کند

يند و تلويزيون ھا و راديوھای شخصی در سراسر افغانستان فعاليت دارند و ھرچيزی که دل شان می خواھد می گو

انتشار می دھند و ھر موسيقی که باب ذوق خود شان بود به نشر می رسانند حتی بعضی از تلويزيون ھا آھنگ 

ی  که به آواز ھنرمندان پاکستانی خوانده شده منحيث آھنگ پشتو انتشار می دھند و بيننده نمی داند که ھمين ئپشتو

  .فغانستان و يا آن طرف سرحد  که می بيند از کجا نشرات دارد از داخل ای را کانال

به نظرمن درقدم اول بايد رسانه ھای گروھی  چه تصويری و صوتی ، درقسمت نشر موسيقی  بورد مسلکی داشته 

باشد که آھنگ ھا را قبل از نشر يک بار از نگاۀ شعر ، تصوير بررسی نمايند خوب را از بد سوا نمايند ونگذارند 

در آن وقت است که ھنرمند مجبور می شود به .  فاقد ارزش ھنری به نشر برسدموسيقی ھای مبتذل و بی کيفيت و

ر را نمی خواھيم  اگر درھمين يد  شايد بسياری بگويند که سانسوتھيه وثبت آھنگ ھای بھترو خوب تر اقدام نما

  .  بھتری نخواھد داشت ۀحالت جلو نشر اين چنين موسيقی گرفته نشود موسيقی درکشورما آيند

  

.. ....................................................................................................................  

ولی اگر درزمان حاکميت حزب و موجوديت قوای حامی شان، رفيق گفته . کنند را ندرتاً استعمال می" رفيق " -*

  .گفته نشوند شايد قھر شوند . . .  حاال آقای  واگر. شد، آن ر ا اھانت تلقی ميکردند  نمی

 

 

 


