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و شميره   ٥تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دل: يادونه ير و لولـ، يکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  ١٩/١٢/٢٠٠٩                                     مسعود فارانی: نگارنده 
  

  جوانان را هميشه ارجگزاريم
  

وقتی آلمان بعد از جنگ بويرانه يا يک مشت خاک تبديل شد 
چه باعث شد که درين مدت کم دوباره اين زخمی دست و 
پاشکسته به پا ايستاد ودر تمام امور، جامعه اش را باز سازی 

واب روشن است که سهم خبرگان جامعه باشرکت کرد؟ ج
مستقيم مردم اين سرزمين، و پالن مارشال، آلمان شکسته را 

پس گره مشکل ما درکجاست ماکه جامعه . دوباره بارور ساخت
ملل را در کنار داريم پول انگفت داخل کشور شده مگر باز هم 

  . بجای پيشرفت روز بروزپس رفت داريم
 ما بايد بدانيم که در برابرموضوعات خواننده گان محترم،

وقضايای بزرگ وکوچک جامعۀ ما بی تفاوت نبوده بخصوص 
رويدادهای کوچک را پيش پا افتاده تلقی نکنيم چه رسد به 

رويداد های کوچک نيز باعث می شوند تا در ساختمان جامعه . قضايای بزرگ که خود از اهميت زياد برخوردار اند
  .ندرول بسزای داشته باش

  .    من درين بحث بيشتر به اوضاع فرهنگی افغانها، آنهم به اجمال خواهم پرداخت
مردم افغانستان تالش دارند تا جامعۀ شان را در امور مختلفه بعد از دورۀ ويرانگرجنگ  به پيش سوق دهند ولی 

يا نا آگاهانه  مانع پيشرفت  .هبرعکس تعدادی خبرگان جامعه بخاطر غرايز شخصی نه تنها ممد نمی شوند بلکه  آگاهان
. و تعدای از خبرگان شريف که آرزوی ترقی را دارند نمی دانند چگونه جامعه را ياری و کمک نمايند   .نيز ميگردند

باداشتن چنين مشکالت سوال ايجاد می شود که چگونه ميتوانيم همکار وممد قراربگريم ؟ گرچه من در سطح نيستم تا 
لی آنچه الزميست منحيث يک پيشنهاد می تواند هر نظری که در آن ناظرش نيت پاک داشته نسخه صادر نمايم  و
  .  باشد کار سازخواهد شد

  انسان از آنجايکه در نهاد ش خود خواهی وجود دارد کمتر اشخاص می توانند با سالح هوش قادر شوند که بجنگ اين   
اين بحث سر دراز دارد که .  مستلزم دانش بسيار  نيستهوش داشتن و هوشيار بودن. اين غريزه ناجور برخيزند

بخاطر صرفۀ جويی از وقت و کوتاهی کالم  دست بدامن بيدل زده کار خود را آسان ميسازم زيرا بيدل اين مرد چند 
 : بيدل بزرگ می گويد . بعدی هميشه در قصيرترين مصرع ها طويلترين مطالب اجتماعی را راه حل ميدهد 

  
 . چشم واکردن زمين تا آسمان فهميدن است++ باشد کتاب و دفتری در کار نيست  اگر      هوش 

 
پس بايد به قضايا دقيق استوار بر سنجش دوراز بی حوصلگی و خود خواهی برخورد کرد و منافع جامعه و مردم را 

  . با اين مقدمۀ کوتاه می آيم به اصل مطلب. بر منافع خود ترجيح داد
  

با ديدن اين پروگرام مجبور شدم تا مطالبی را .  تلويزيون پيام افغان پروگرام را بدست نشر سپرد٢٠٠٩ اکتوبر٢٦شام
  .به ارتباط اين پروگرام بنگارم

   نخست غرض آسانی کارپروگرام را به چند جزتقسيم می کنم 
   برنامه سازی ١
   گردانندگی  ٢
  محل برگزاری ٣
   تماشاگران وعالقمندان برنامه ٤
  موزيک ترتيب ٥
   سوند وصدا٦
 جوانان هنرمند   ٧
 هيئت داوريا ژوری٨
 
  



 
 

 
و شميره   ٥تر ٢  له:د پا

ينگه کله موږ سره په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئ اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  بخش برنامه سازی ١
 بايد باشد عرض شود که طرح مذکور مبتنی بداليل حکيم سپاسبايد گفت  طراح بر نامه که به احتمال غالب آقای 

  . ذيل بسيار عالی و قابل قدر ميباشد
بيرون مرزی افغانها در خارج به مشکالت زيادی دست وگربيان قبل از همه مختصراً بايد بنگارم که جامعۀ جوانان 

اند و جوامع مصرفی غربی که جوانان مارا در خود ميپروراند در کنارزمينۀ مثبت مکتب رفتن، مشکالت زياد را 
ه از آنجايکه رواج است، آشپزی وجاروکشی بايد اليسنس و شهادتنام. توأم به آن  برآنها بنا به خصلت تحميل ميکند

ازينرو خانواده ها از . داشته باشد مگر طفل آوردن اين امر مهم را هرکس بی جواز وبی اليسنس  ميتواند سامان دهد  
روی نا آگاهی و بی تجربه گی درتربيت طفل، بخصوص درجوامع بيگانه با اطفال تازه بالغ شده دچار مشکالت می 

اين مشکالت زمينۀ ميشود که فاجعۀ های . شوند
برخورد ناسالم وخوشنت . ناپذيری بميان آيدجبران 

بار والدين سبب می شود تا جوانان از يگانه آغوش 
  .گرم خانواده دلسرد شوند

در کنار اين مشکل تاثير فرهنگی اقتصادی 
وسياسی جوامع ميز بان نيزبه اين مشکالت می 

ازينروبايد روشن بيان کرد که درين جوامع . افزايد
فی در سر راه جوانان ما دام بالهای باندستی مختل

گسترده است تا از جوانان خوشباورکم تجربه 
  . سرباز گيری نمايند

  
  ميرمن دنيا پرکار و شاغلی حکيم سپاس

  
دسته های مافيايی مواد مخدر با نيرنگ ها و حيله ها که سبب بقای شان است جوانان را بدام می اندازند که ازين * : 

نها در زندان های اين جوامع دور از مادر وپدر وبعضی ها  دور از زن وطفل، جوانی طريق جوانان زيادی از افغا
  .شانرا در چوکات زندان ها تجربه می کنند والدين واقارب شان از خجالت بد نامی ، لب به سخن نمی گشايند 

قانه با عمل پر از خشونت تعدادی هم زير فشار بی جای خانواده ها تا سرحد ميرسند که خواهر يا مادر شانرا احم * :
اين خشونت ناشی از خشم ايجاد شدۀ درونی ايشان است که از والدين بی برنامه و بی پروگرام صاحب . بقتل ميرسانند

  شده اند 
اغوا ميشوند که از تمام زندگی … و…تعدادی هم از طرف زيکت های گوناگون  مذهبی بوسيلۀ انترنت و:  *

  .نه به چيز های پناه ميبرند که فاقد خالقيت بوده حتی مکاتب شانرا به پايان نمی رسانند دور از خا.خانوادگی ميبرند 
تعدادی هم ازطريق دکانداران دين خود ما اغواشده از خانواده های شان بريده اند و بسياری آنها در جبهات * : 

وتعدادی . دۀ فريبکاران آماده اندناميمون آدمگشان بحيث وسيله، حاضر به فداکردن جان شان دربدل بهشت تلقين ش
  . ترک دنيا نموده اندشان هم با خشونت ، خانۀ والدين را ترک کرده با لباس مسخرۀ دور از تمدن،

پس خواننده گرامی درين نوع روزگار کسی که بخواهد توجه جامعۀ جوانان را در راه فرهنگ و هنر جلب کند 
 تمام زحمت را قبوادار شده درين راه به همکاری کيم سپاسحکاريست بس بزرگ وبسيار ارجمند که محترم 

درين باب بايد خاطر نشان کرد که بدون کدام بودجه  وحق والزحمۀ زمينۀ . دوستانش  اين امر مهم را سامان ميدهد
 شايد.  کار آسانی نيستچنين امر مهم را مؤفقانه سامان دادن و تعدادی افغان ها را در زير يک سقف گرد آوردن

بتوان تعدادی کثيری از انسانهای غير افغان را در زير يک سقف به آسانی 
آورد ولی آوردن افغانها را در زير يک سقف جمع کردن وآنها را راضی 

يکی ازعلل آن خامی . نگهداشتن ، از مشکلترين کار های جهان بنظر می آيد
حکيم خالصه آقای . و دگرگونی جامعۀ ما بوده که ثمرۀ دوران جنگ است

 در آرزوی همکاری به جوانان هنر دوست و هنرپسند که می خواهند سپاس
اولين گام را که تاکنون توجه يی به . ، می باشددر آينده هنرمندانه تبارز کنند
يعنی اولين چرخ اين حرکت را که اميد .  برداشتآن نشده بود با همکارانش
يت بزرگ چگونه ببار می حال می بينيم که اين ن. وارانه بود، به حرکت آورد

  نشيند ؟
  :   گردانندگی محفل ٢

  .  گردانندگی شد دنيا پـُرکاراين محفل توسط خانم جوان، بنام ،
  



 
 

 
و شميره   ٥تر ٣  له:د پا

ينگه کله موږ سره په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئ اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

اين خانم  در بخش نطاقی آنهم در ستيژ و مقابل صفحۀ تلويزيون، دنيای از توانايی، دنيای از حاکميت و مسلط بودن 
ندگی ويا بزبان مدرن مديراتوری که شرط اصلی کار نطاقی ميباشد در بر هنر کارش يعنی  نطاقی، گويندگی، گردان

دنيا همچنان بايد خاطر نشان کرد که خانم .  سطح بسيار واال درخشيد که از نظر نگارنده  بسيار قابل توجه است
و » بیهنر حاضر جوا« در صفحۀ تلويزيون مؤفقيت ديگری دارند چرا که شرط اول مديراتوری در تلويزيون پرکار

اما درين محفل .   درين زمينه بسيار خوب تبارز نموده استدنيا پرکارميباشد که خانم » هنرتصميم گيری آنی وبجا«
 به پاس داشتن حرمت به آنها طوری خود دنياپرکارکه تعدادی از هنرمندان مطرح در جامعه نيز حضور داشتند  خانم 

تاثير داشت  اما با وجود آن  زحماتش بر متانت وسنگينی پروگرام را اعيار کرده بود که آزادی کارش را زير تحت 
  .می افزود

 با حرکات که به هيچ وجه تقليدی نبوده مايه از شخصيت برازندۀ دنياپرکاردر کنار اين مؤفقيت بايد گفت که خانم 
دنيا يعنی . م قايل شوند خودش ميگرفت تما شاچيان يا بينندها را چنان  وادار ميکرد که از عمق دل به ايشان احترا

  .  در بخش کارش آگاهانه گام  ميگذاشتپرکار
اين بخش متشکل ازحرکات قد واندام،  لباس، آرايش،   مديراتوری روشن است که درقسمت :شوو و يانمايش فيگوری

 بخش نيز کامل  دريندنيا پرکارخانم  .ترتيب بيان کلمات، ِمِمک صورت و داشتن لبخند در اثنای ادای کلمات می باشد
يا سند باالی درين رشته در دست دارد يا تحت نظر . و عامل بود اين پختگی او در کارش بيانگر چند نکته است

رهنمای ورزيده ای ميباشد، درغير اينها، بايد گفت که پس استعداد ذاتی اوست  که با پشت کاروزحمت، توانسته است 
  .به اين مدارج عالی برسد

اين خانم درين بخش مؤفق، استوار، بدون ترس حاکم و . سواد که شرط اساسی و اوليه نطاقی ميباشد : سواد درنطاقی
از آنجايکه تعدادی از نطاقان چه زنان باشند يا مردان ، اين حاکميت در کارشان . غاور برکلمات و جمالت است

  .بدبختانه واضح ديده نميشود
 جامعۀ نطاقان می شوند اينست که تعدادی از نطاقان يا گويندگان راديو مسئلۀ بسيار عمده ديگرکه خانم باعث سربلندی

ويا » هـ «يا » ع«يا » الف«و » ح « مثالً  فرق بين حرف . ويا تلويزيون ها در اداء يا شناخت کلمات مشکل دارند
تلفظ غلط ايشان تماشا چيان ويا شنودگان را بسياری از گرداننده گان يا نطاقان بخاطر . را بطور قطع نمی فهمند» ی«

با تلفظ غلط ، ) گرامی معنی ميدهد .که دوست داشتنی، ارجمند ( توهين می نمايند و بطور نمونه بجای کلمۀ عزيز
»  آمد« را» حامد« ،»حارزو« را » آرزو« . صدای حضيض را بگوشها می رسانند که معنی پست وذليل را ميرساند

تلفظ می نمايند که از لحاظ هنرنطاقی کفر مطلق » روی «را » روح  « ، »قرحان«را » قرآن   «،»حاب « را» آب«
و ناجايز است با نکردن تلفظ صحيح اين حروف  گوينده ويانطاق اوج بيسوادی و نا فهمی خودرا به مخاطبينش ظاهر 

که درين . داند وبرايش دل می سوزاندمخاطب با آنکه اورا می شنود ولی پايين بودن سطح هنريش را نيک مي. ميسازد
هکذا بايد اضافه کنم  .زمينه خانم دنيا دور از اشتباه، مؤفقيت کامل را نه تنها دارا بودند بلکه قابل تحسين نيز ميباشند

ازينرو اشعاری را که خانم دنيا مطابق با  .که انتخاب اشعار، نکته ها وفکاهيات نغز، نيز يکی از وظايف نطاقی است
حيۀ محفل آماده کردبود با طرزادای مؤفقانه و خواندن صحيح کلمات با درنظر داشت اوزان بيت ها در سطح رو

  .بسيار عالی بود که بحيث يک نطاق يا گوينده ويا مديراتور مؤفق و مطرح ميتواند حساب شود
   محل برگزاری  ٣  

اچيان در دوطبقه جدا ازهم زمينۀ خوبی برای  تاالر برگزاری نيز مساعد بود زيرا سن يا ستيژ با جايگاه تماش
برگزاری ميتواند باشد  يعنی تماشاچيان در محل تماشاچيان، موزيک در جای مناسب هيئت ژوری ياداور نيز در 

  .  آمدن مديراتوربا هنرمندان از عقب ستيژ، عالی تنظيم شده بود. جای مناسب قرار داشتند
   تماشاگران وعالقمندان برنامه ٤

ه بخش تماشاچيان آنطوريکه بايد پـُر می بود نبود که نشانۀ از بی عالقه گی  بخش ازمردم مارا به هنر ميرساند گرچ
  .مطلوب بود که از آن با قدربايد ياد شود با اين نقيصه در نخستين کار ها بايد گفت که بسيار خوب و

با آنهم . ری  سايۀ منفی بر تمام اوضاع داشتتشويق تماشاچيان خوبتر وعالی تر از هيئت ژوری بود گرچه هيئت ژو
  . تماشاچيان سهم خود را با زيبايی ادا کردند که قابل تحسين و تمجيد فراوان است

   ترتيب موزيک٥
بخش موزيک تاجايکه از پروگرامهای افغانها تجربه دارم درين محفل  با هنر مندان تازه کار کم تمرين بنظر می 

قبول شده است بخصوص در اولين  افغان ها دير آمدن و کم تمرين بودن يک امر عادی ورسيد که در بر نامۀ های 
نوازنده ها نيز از توانايی . کار ها، مگر با آن هم جوانان  توانستند برنامه را با زيبايی به پيش ببرند که قابل قدر است

ز برسند زيرا بخش موسيقی مثل بخش های خوبی بر خوردار بودند آنها با پشت کار ميتوانند به مدارج عالی تری ني
زيرا . »نو بادی پرفکت «ديکری هنری علمی وفلسفی بيک بحر شباهت دارد که هيچ کس نمی تواند کامل باشد 

 .» بی عيب خداست «  از همين سبب گفته اند که .تباه هستندش اارایاساتيد بزرگ نيز بهتر ازما ميدانند که د
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   سوند وصدا٦
يصه از آنجايکه نگارنده از طريق صفحۀ تلويزيون به سوند وصدا دقت کردم و بگوشم تنظيم  نبود شايد  شايد اين نق

يصه بايد مشکل نشراتی در اصل چنين نباشد زيرا تلويزون ها نيز در پخش سوند وصدا دارای مشکل هستند که اين نق
 آشنا هستم هميش ايشان در تنظيم سوند پاسسيد حکيم سزيرا درغير آن تاجايکه با نحوۀ کار محترم . داشته باشد

  .وصدا دست توانای دارد
   جوانان هنرمند ٧

  جوانان هنر مند را بايد به تناسب کارهای اولی رسمی ايشان محاسبه کنيم زيرا شايد آنها در جمع خانواده هايشان ويا 
حرف از سقراط . الً  تغيير ميکنددرجمع دوستان شان هنر نمايی کرده باشند اما در ميدان امتحان موضوع کام

  :فيلسوف ودانشمند يونان باستان بيادم آمد که
پرسيد چه خبر است ؟ جواب . روزی شورماشور و هلهلۀ بگوشش رسيد ديد مردم زيادی به يک جهت روان هستند « 

  ».با خونسردی گفت پرشان شدم فکر کردم برای امتحان ميبرند. دادند کسی را به اعدام ميبرند 
پس درين آزمون جوانان، متوجه شدم که آنها باشور .  اين حکايت ميرساند که امتحان سخت تر از همه چيز است

کارشان به حساب می آيد ميتوان به جرئت گفت که تبارز آنها  بدون » ديناميزم « درونی شان که انرژی اصلی يا 
تند پارچه هارا چنان زيبا اجرا نمايند که توقع نمی ترس که رکن اساسی هنرمند شدن است  و حاکم بر احساسات توانس

آنها در اولين کارشان  آنهم در چوکات محدود وخـُشک امتحان  بسيار عالی درخشيدند که اين مؤفقيت شانرا . رفت
نخست بخود شان باز به خانواده هايشان ودراخير به پروديسر پروگرام از صميم قلب تبريک گفته مؤفقيت بيشتر 

  .ن آرزومندم برايشا
  
  هيئت داوريا ژوری٨

 هيئت داور يا ژوری در هر جامنحيث منتقدين هستند که خوب وبد را واضح ساخته، بد را به داليلی  وخوب را نيزبا 
از آنجايکه هيئت ژوری يا داور خود مقام . داليلی دقيق برجسته  بسازند  تا گوشۀ از جامعۀ شان را ياری کنند

اشند بايد هيئت با در نظر داشت  مقام ی که برايشان قايل شده اند خود را با مسؤليت ومکلفيت ارجمندی را حايز ميب
  .عيارسازند

 خود منحيث يک پرسوناژعامل ، وظيفه دارد که به تنهايی دور از اعضای ديگر هيئت، هریکديگر اينکه هيئت 
اين لياقت کارهر عضو . ژوری بنمايش بگذاردنظرواضح وسازنده خود را ابراز نمايد  تا لياقت کار خود را منحيث 

در . که  کمبود آن صالحيت هيئت ژوری را باطل ميسازد و کار سازی ندارد. هيئت، الزمی؛ حتمی وضروری است
غير نکات ياد شده هر شخص که در آن مقام چه در سطح کوچک ويا چه درسطح بزرگ قرار گيرد، جز بنمايش 

با اين مبنا می پردازيم بکار هيئت ژوری در . ی است چيزی باالتری نخواهد بودکشيدن خودشان که نوع فضل فروش
  .محفل که مورد بحث ما است

شریف غزل، محترم سميع رفيع، هريک محترم . جنابان محترم که منحيث هيئت درين محفل اخذ مقام کرده بودند
  .  ميباشندم علی اعتمادی،محترم خوشحال سدوزی، محترم ظاهر هویدا، محترمه خانم افسانه و محتر

در مورد هنر ايشان هيچ جای شک نيست که هر يک از چهره های مطرح در جامعه ما حضور دارند اما از لحاظ 
 به چه انداره ميتوانند در مقام هيئت باشند؟ زيرا درميان هيئت ژوری کشور های ديگر متخصص صائبداشتن نظر 

 بخاطر که  بتوانم منظورم را روشن سازم مثالی را الزمی ميدانم  . ندويا کار آگاه در امور قضاوت هنری ميباش
  : اينکه  

زيرا آنها مبتال به هنرشان هستند نه . نقاش يا شاعر يا هنرمند نمی تواند از طريق هنرش  به مسند قضاوت بنشيند
نمی تواند بخواند ونمی آنکه در رشتۀ موسيقی شناسی از دانشگاه دپلوم می شود بدون شک . متخصصين هنر ايشان

  .برعکس آن همچنان . تواند بنوازد ولی در بخش قضاوت استاد است
بطور نمونه يک بيمار مرض شکر نمی . ببخشيد که بخاطر روشن شدن موضوع بيک مثال نامطلوب بايد بپردازم

ند عوارض تواند متخصص مرض شکر باشد ولی دکتور که مبتال به مرض شکر نيست مکر بنابه تخصص می توا
مرض را دقيقتر وبيشتر از بيمار ميداند و ميتواند نسخه صادر نمايد درحاليکه بيمار مبتال بمرض  نمی تواند نسخه 

  غير اينکه متخصص نيز مبتال  بمرض باشد  با نظر داشت موضعات فوق  می آيم به کار هيئت . صادر نمايد
ری  را خوب و صميمانه می شناسد و با ايشان از نزديک نگارنده خوشبختانه هريک از اعضای هيئت ژو.  ژوری 

آشناست منحيث نقد سالم که منظور ساختن باشد نه ويران کردن بنکات می پردازد که شايد از نظر ايشان نامطلوب 
بهر حال خاضعانه واحترامانه می خواهم چشم ديدم را نکته وار روی کاغذ بياورم تا در آينده کارهای . جلوه کند

  .ری انجام پذير شودبهت
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هيئت ژوری هرگاه در زمينه کارآگاه نباشد متخصص نباشد ولی  فقط در بخش هنرش قريحه و استعداد باال داشته 
باشد آيا ميتواند بحيث هيئت ژوری که معنيش هيئت منصفه است در قضيه  قضاوت و يا داوری نمايد؟ تا انصاف 

  خدشه دارنشود؟
ش نشان داد، فضای محفل را ضربه ميزد، شور وشوق جوانان را دست کم گرفت، فقط چيزی که محفل را بی ارز

تماشاچيان و گرداننده محفل را، آواز خوانان را بی موجب تحت فشار قرارداده بود چهره های عبوس تعدادی از 
شويق و محفل توقع  عکس آنرا  يعنی توقع ت.  بود که در نقطۀ برجستۀ محفل قرار داشتند ژوری اعضای هيئت

  . که متاسفانه ببار ننشست.  ترغيب  اصالح و نقد بهتر و خوبتر را از ايشان داشت
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