
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  ۲۰۲۱/ ۰۹/ ۱۳              ولی ناروغ

 

 ؟ موسیـقی را چـرا بایـد خنجر زد!
 

 شاید نه تنها برای انسان بلکه  برای همه مخلوقات خدا ـ از پرنده گان  تا حیوانات و نباتات،  موسیقی غذای روح است
...  

 . پرنده گانیکه از حلقه دین و آیین آزاد اندپرنده گان نیز می سرایند ، بلی 
موسیقی بهترین وسیله اثر گذار برای ارسال پیام هاست ، حتی پیام خدا یان ـ  و تقدس بگوانی ها که موسیقی را جز 

 ...مذهب میدانند ، قرآت قـرآن خود آهنگ است و آیات و احادیث دارای وزن شعر و موسیقی
 

  !!! اها
 

  نمیدانیم که با مرگ و خموشی موسیقی ما نا آگاهانه مرتکب جرمی نزد هللا میشویم؟؟؟مگر ما 
 آیا ما با وصف ادعای عقل و خــرد  غافل از درک حقیقت آن ذات یکتا نیستیم؟؟؟

 

بلی ! آن ذات یکتا انسان را از دو عنصر جسم و روح  سیراب می سازد ، جسم ما به آب و دانه و روح ما به آگاهی 
 .از حقیقت و اخالقیات و درک عرفانی نیاز دارد. نگذارید روح ما از فقدان تنفس عرفانی جان به باد فنا بسپارد

 

 اگر ما درست می اندیشم پس موسیقی را چرا باید خنجر زد؟ 
 

 .بگذارید موسیقی فضای زنده گی آدمی ذات را رنگینی و آزین بخشد
 

 .موجودات را نوازش دهدبگذارید  موسیقی روح تمام  
 

 .بگذارید موسیقی چون طبیب روانی ـ روح مارا مرحم گذاری نماید
 

 .بگذارید موسیقی وسیله دعوت جوانان به جهاد نفس و ازادی مادروطن و وسیله تحریک غرور ملی باشد
 

   د...باش بگذارید موسیقی وسیله تربیت و پرورش اطفال و عشق به ترانه های پر مهر مادری و کودکانه
 .بلی من میدانم که صفای موسیقی کشور ما را بیگانه پروران کم اندیش با غبار فساد اخالقی آلوده ساخته بودند

 .من میدانم که خرافات موسیقی حواس جوانان مارا زهراگین ساخته بود
 .اخالقی بودبلی من تایید میکنم که ابتذال موسیقی در جامعه ما وسیله شهوت رانی و فساد 

بلی من خود نیز می شنیدم که از موسیقی به عنوان وسیله منفور و ناگوار بچه بازی و زنکه بازی و از معصومیت  
 .اطفال و جوانان بی بضاعت و قربانیان جنگ و فقر سو استفاده می شد

 ... و من خود به عنوان یک انسان این جامعه از همچون یک پدیده منفور رنج می بردم
 .اینصورت اگر ما راست باشیم ، پس من اکنون نیز درست میگویم که بیایید موسیقی بجای تیر اندازی نجات بخشیمدر  

بیایید موسیقی را انسانی ، عاطفی ، وسیله ابراز حقیقت و به عنوان غذای روح از فالکت نجاست دیروزی نجات 
دید تقدس نگریست و یکبار دیگر امانت آراستــگی و    دهیــم  و  برای آراستــگی روح جامعه انسانی موسیقی را به  

 . شایستـــگی موسیقی را بدست خود موسیــقی ســپرد
 

 :والی په باب دا سندره وگوري ارزښت او شته  د، د ژوند په ډېرو برخو کې د موسیقي درانه لوستونکي کوالی شي
 

https://www.youtube.com/watch?v=tZFqJ0WNQtY&ab_channel=AfghanMusicHD   
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