AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de
ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۲۱/۰۱/۱۳

میر عبدالواحد سادات

بزرگان و سابقه داران موسیقى در خوارى و بیچاره گى
در مورد جایگاه هنرموسیقى زیاد شنیده ایم و میدانیم كه از افالطون و ارسطو و تا هیگل و شوپنهاور در مورد سخن
گفته اند و دوستدار آن بوده  ،و همه بر « تاثیر عمیق موسیقى بر روح انسان » تاكید و انرا « غذاى روح » و«زبان
روح» خوانده اند .
در سرزمین ما  ،موسیقى از دوره آریانا و ملیودى هاى اوستا  ،تا ابو نصر فارابى و ابن سینا كه در كتاب «قانون»
از « درمان موسیقى » صحبت و تجربه نموده و فرهنگ ساالران و شعراى بزرگ كه از رودكى  ،تا فرخی سیستانى
و ناصر خسرو بلخى و ...امیر على شیر نوایى و خوشحال خان خټك و حضرت موالنا كه عرفان و تصوف ان با
موسیقى گره خورده و انرا « بیان عشق » گفته است :

این علم موسیقى بر من چون شهادت است
چـون مـومنم شهادت و ایـمــانـم ارزوست
البته موسیقى و اهل هنر در دربار و دولتها  ،قبل از اسالم و بعد از آن  ،دوره هاى  ،غزنویان و سلجوقیان و  ...تا
رباب نوازى عبدالرحمن خان و حشر و نشر پسرانش حبیب هللا خان و نصر هللا خان با موسیقى و شاگردى شاه امان
هللا نزد استاد قاسم افغان و دوستى بینظیر ایندو با هم و عالقه آخرین پادشاه افغانستان به موسیقى و ورود شان به
اسرار این هنر كه  ،حتى كمپوز ها ساخته است .

اما در عمل ،صادقانه باید اعتراف نماییم:
در حالیكه همه ما مرهون اهل موسیقى و هنرمندان خود هستیم  ،مدیون آنان و شاهدان زنده تراژیدى هنر و اربابان
موسیقى نیز مى باشیم .
در دو دهه اخیر  ،صحبت از سرازیر شدن صد ها ملیارد دالر در افغانستان مى شود و كم نیستند هنر ستیزان و
دشمنان موسیقى كه اكنون به بركت این پول هاى باد اورده  ،زندگى « قارونى » و فرعونى پیدا نموده وبر زمین و
زمان فخر مى فروشند و ملیارد ها دالر بخاطر محافظت از آنان و خرچ دسترخوان شان میگردد .
در حالیكه در همین مدت جنازه شهنشاه غزل خوانى كشور استاد رحیم بخش فقید ،بكمك دوستداران هنر او و هزار
و یك مشكل بكابل منتقل و مسؤالن پرسان مریضى هنرمند بى بدیل « امانى » و دها دیگر را در مجموع كشور نمى
نمایند و استاد گدا محمد هروی دوتار نواز معروف در عدم توجه مقامات جاودانه گردید:

زمانه بى هنرى مى خرد  ،زمان هنر نیست
گــنــاه رفــتــه بـبـخـشا و فارغ از هـنرم كن
دیروز گذارش عیادت برنامه ساز ارجمند  ،اقاى ضمیر كابلى را از هنرمند بى بدیل  ،استاد سالم لوگرى فرزند و
شاگرد ممتاز بنیادگذار مكتب موسیقى كلیوالى لوگرى در یوتوپ دیدم  .در حالیكه از ابتكار شخصى جوان با احساس
باید قدردانى نمائیم  ،دیدن خانه فقیرانه و كلوخى استاد در یكى از قریه هاى دور افتاده والیت لوگر و احوال مریضى
و ناگوار او  ،سخت زجر دهنده است :
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استاد امانی

استاد سالم لوگری

تـا زدم الف هـنـر خـواجـه بـه هیـچم نـخرید
بى هنر شو كه هنر هاست  ،درین بى هنرى

در قانون اساسى كشور و در فقره اول ماده (  ) ٤٧ان مسجل است كه :
« دولت براى پیشرفت علم  ،فرهنگ  ،ادب و هنر پروگرام هاى موثر طرح مى نماید » و همچنان « قانون حمایت
حقوق مولف  ،مصنف  ،هنر مند و محقق » نافذ است كه كه  ،در فقره اخیر ماده (  ) ٥۳ان  ،از تضمین دولت براى
حقوق متقاعدین این عرصه ها  ،حكم مینماید  ،كه متاسفانه در عمل به تاق نسیان سپرده شده و دولت به مكلفیت هاى
خود عمل نكرده است .
حمایت و مواظبت از اهل موسیقى  ،هنرمندان و بخصوص بزرگان و استادان این هنر واال  ،رسالت انسانى  ،مدنى
و یك وجیبه ملى است .

بدینرو :
بسیار ضرور است  ،تا پاسداران هنر و قدرشناسان حق و حقوق هنرمندان  ،صداى شانرا بخاطر قدر شناسى از
هنرمندان مستمند و استادان بزرگ موسیقى كشور بلند نمایند .
چه خوب است كه انستیتوت موسیقى افغانستان و رئیس بزرگوار و غمخوار هنر و هنرمندان  ،جناب دوكتور
سرمست ،اتحادیه هاى هنرمندان در امریكا و اروپا جناب علم و جناب دژم در اشتراك مساعى  ،راه هاى عملى كمك
رسانى به این حقداران ما  ،زمینه هاى عملى وارسى ازین بزرگان و خادمان صادق وطن را مطرح فرمایند .
اگر گوش شنوایى در وزارت اطالعات و كلتور كه مسؤلیت مستقیم درین عرصه را عهده دار است  ،باید متوجه
وجایب قانونى و ملى شان گردند .
با حرمت
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