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 ستن ااافغ تا یک نفر

 نستان استازنده افغ
ک یاین  نیده ایم وها شبارافغانستان را همه  کم نظیر مندهنرآهنگ ساز و ، ترانه سازولی شاه ولی  مرحوماین آهنگ 

شهر در فرهیخته و فرهنگی مند سنگ مزار این هنرزینت بخش ترانه ساز است، گویندۀ آن هم  ، کهآهنگ اوبیت 
 ایالت کالیفرنیا نیز هست.هیوارد 
از چه تالش های دشمنان افغانستان و « بود شودکه فرهنگ آن نایک ملت زمانی می میرد »  معروفیست که مقولۀ

شان نایل به آرزو های شوم راه بتوانند  ازینوخدشه دار بسازند افغانی را نکردند تا فرهنگ اصیل مزبوحانۀ که دریغ 
توانسته  بد سگالهمسایگان بادر مناطق همسرحد  مخصوصا  برخی جهات میشود که در  أسف مشاهدهبا کمال تشوند. و 

پی برده بیگانگان  به این نیاتهند که امید است آنها نیز بزودی قرار د ثیرأنو بنیاد را تحت تهای معدود کسان و نهاداند 
 داشته های فرهنگیئر موسیقی و ساهنرادب و زبان و  مخصوصا   راای فرهنگ  افغانی  هو راه برگشت به اصالت

صوتی و چه در ر سانه های نام بردیم  بخشهای که میتوان  در همینأثیرات را نمونه های از این ت انتخاب کنند. 
 و بخوانیم و بشنویم.م به بینی تصویری و چه چاپی هر روز

بخش اول مقالۀ تحقیقی اخیر های در همین روزخوشبختانه  وبه همین نکته اشاره شد مقاالت اخیرم نیز در یکی از 
زبان ، زاد گاه لهجه های متنوع  زبان هاو فارسی زبان آن با زبان دری و تفاوت و گذشتۀ  استاد جاوید در مورد تاریخ

برای آنانیست که  بزرگی شد که سر مشق   آن الین نشویب سایت افغان جرمن  در همین و جه تسمیۀ  آن،دری و 
ین بخش اول در حالیکه مطالعۀ هممروج در ایران را دارد فارسی زبان  حیثیت و مقام نازلتر از زبان شان فکر میکنند
فرهنگ  تعدادی این قدرچه دلیلی وجود داشته میتواند که به اثبات میرساند. نمیدانم آنرا غنامندی ارجحیت و قدامت و 

، آوردن بدعت هابا یا هم اینکه بگمارند و نا رسا دوری  گزینند و یا آنرا زبان و فرهنگ خود شان گردند که از  گریز
 گردانندگانمثال: از یکی از بگزارند. به نمایش مترقی! و پیشرو خواند، خود شانرا آوری را نوکه نمیتوان آن
یک جملۀ مکمل نه که « اسم شما و از کجا به تماس»لفون کننده میگفت تجواب  که به شنیدم غانستان اف تلویزیونهای
این راستا داد سخن بخواهیم  دراگر ربط و نا منسجم. عل و حرف چند لغت بدون فبجز ، هم یک عبارت تماماست و نه 
 خواهد شد. فراموشصحبت کنیم عنوان مضمون به مطابق باید روی آن که  موضوعیاصل بکشیم را بدرازا 

یست نین شان از هفت تا بمندان جوان افغان که  سیک گروه شصت و دو نفری هنر بود. اخیرا   صحبت از هنر
لگی ها بود و شاگردان  انستیتیوت موسیقی  افغانستان  بودند، برهبری  داکتر  ناصر  سرمست رئیس این سا

انستیتیوت  سفر هنری  به ایاالت متحده داشتند.  اولین  کنسرت آنها   مصادف  بود با روز اول  وظیفۀ جان کری  
ی استماع با  همه مصروفیتهای که داشت  براوزیر جدید  خارجۀ ایاالت متحده در وزارت خارجۀ این کشور  که 

   اودیتوریم های  وزارت خارجۀ ایاالت متحده اشتراک کرد و این  هنر مندان جوان  را این کنسرت در  یکی از 
 نامید.«  سفیران صلح»

ای هر یکی از افتخاراتیست که برمرکز فرهنگی کنیدی در واشگنتن  درئر نمایشات هنری سا اجرای کنسرتها و
راوی استاد هم یکی که در این مرکز کنسرت دادند و از جملۀ کسانیهنری دیگر، از افتخارات است  مند و گروههنر

هنری از ایالت  یک گروهمندان جوان افغانستان نه تنها در این مرکز با همکاری جوانان این هنرشنکر است. اما 
بینندۀ با از چشمان هر استقبال شدند که اشک سرتی اجرا کردند و چنان با گرمی کنواشنگتن  مریلند در جوار

شده زنده باره دو غان دست میداد که احساس میکرد شنوندۀ افمیکرد بلکه چنان افتخاری به  افغان را جاریاحساسی 
روشن و درخشان مشاهده جوان چون افق مندان ر سیما و نوای موسیقی این هنرد و آیندۀ درخشان کشورش را

 میکند.
حق ، برادیو افغانستان وقتشماره دوم ، بنیان گزار ارکستر سرمستوم استاد سلیم فرزند مرحاستاد ناصر سرمست 

 استاد سرمست را شاد ساخته است. یراث دار و نگهدار هنر اصیل افغانی است و ارواح مرحوم م
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ایاالت حده بلکه در قصر سفید و کانگرس ایاالت متنستان نه تنها در وزارت خارجۀ گروه هنری جوان افغااین 
حاصل ور ایاالت متحده نیز جمهکر آمیزی از بارک اوباما رئیس تشهانی نیز کنسرت داده و نامۀ متحده و بانک ج

 کردند. 
« کینگ هال »یو صالون تاریخ« کارنیگی هال»گر دیاتی فرهنگی و تحقیقهایی هنری در مرکز  رای برنامهاج 

نیز هال ن آ افغان درجوانان این وو گروه هنری میسر نیست مند یز از افتخارتیست که برای هر هنرندر نیویارک 
 داشتند. کنسرتی 

 

آن مثبت کمتر درکه جوانب ی هستند وقایعر نقطۀ از جهان در پی موضوعات و هدردرهر کشوری و  رسانه ها 
جهانیان برسانند که  در  صدای آنانی را بگوشصدای بیصدایان می شمارند تا  ه میشود به این دلیل که خود رادید

میگذارند تا به آن توجه ا هم نا رسائی های را به نمایش دهد و یند ویا کسی به آنها گوش نمیشان صدائی ندارجامعۀ 
نستان سال گذشته از افغاملحوظات دیگر، در بیشتر از سی  هما رفع گردد. روی همین لحاظ و یاشود و نقیصه ه

، خشنرده میشود سیمای یک جنگجوی نامی از افغانستان بنمایش داده بود. هر زمانیکه  به جهانیان دیگریسیمای 
مرده در فرزند انداز، گریۀ طفل و زجۀ مادری  راکتماشیندار و  با، کسی قتلفالکت و بدبختی، انتحار و  و فقر

بار زیر خیمه ها در زمستان هم حیات فالکتیاپای برهنه از جنگ و خونریزی و خانوادۀ با یک حملۀ انتحاری، فرار 
 مجسم میگردد.بیننده و یا خواننده و شنونده سرد طاقت فرسا، در نظر های 

 

نوید بخشی را از پرورده، سیمای دیگر و « ن صلحسفیرا»سرمست بحیث  که استاد ناصر رانوباوگانی این  ولی
کرده نمیتوانست. چون چه نظام  تصور آنرا همست دوازده سال قبل هیچ موجودی درافغانستان به نمایش گذاشتند که 

دست به منع کرده بودند، بلکه  کامال  م میدانستند و آنرا ی را حرااینکه موسیقنه تنها  و چه طالبی، هر دوتنظیمی 
جات  این بخش نافغان فلم نیز زدند که باعث  وموسیقی و فلم رادیو تلویزیون آرشیف تخریب و از بین بردن 

فیته ها و افغان فلم گردیدند و رادیو تلویزیون و ی، کارمندان با فرهنگ و صدیق قهرمانان واقعفرهنگ افغانستان 
یا را  دادند و آنها هم این نوارها تسلیمکنندگان و منکران فرهنگ افغانی  تخریبارهای کهنه و فرسوده را به نو

ران شان نمودند و احکام به باداش بودند از اینکه خدمت بزرگی خود و یا هم پارچه پارچه نمودند. حریق کردن
ران اختناق و استبداد حسرت همان دوز هم هستند گروهکهای که که هنواما جای تعجب اینست آنهارا عملی کردند. 

 .را میخورند
 

،  وضع های سیاسی، مثل مرز بندی رشتۀ هنرید و اگر سرحد بخشی های درهر نداردرست است که هنر مرز 
و این امر باعث  انحطاط هنری  بین میرودهنری و فرهنگی از شود، ابتکار د و محدودیت های برآن تحمیل گرد
فرهنگی  لت های  هنری واصامدۀ همان هنر است اما نباید خصوصیات عردد. نو آوری درهر هنر یکی از میگ

ر امتزارج آالت د مخصوصا  و سرت این هنرمندان جوان افغان کنه گرفته شود که این اصل را در آن نا دیددربومی 
آقای این هم یکی دیگر از ابتکارات  ووبی میشد که تشخیص داده شود ا بخآهنگ ها و میلودی هموسیقی و ترکیب 

 . موسیقی آالتؤثر بود و هم در  معرفی مفی فرهنگ و موسیقی افغانی سرمست بود که هم در معر
 

ورهای دوست،  نه کشافغان به کمک فرهنگ دوستان دیگر از  دارد که همه نیروهای داخلی و خارجیجای آن 
ت هم داده و از ، دست بدسندهستقت در پی تخریب فرهنگ افغانی دوستی را می نوازند ولی در حقیآنانیکه طبل 

 زنده است که فرهنگ آن زنده است  و  نمایند چون هر ملت تا زمانی  فرهنگی  حمایتبخش های مختلف 
 

 افغان استتا یک نفر 
 زنده افغانستان است

 پایان
  


