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 خبرنگار آزاد با، گفت و شنود فضل الرحیم رحیم

 موسیقی افغانستان هنرمند با سابقه عرصهء، محترم بشیر دژم

 

 
 

شنود از  کار دارد در این گفت و پنجاه خورشیدی بدینسو با موسیقی سر و ءکھ از دھھ، آقای بشیر دژم

ده را بھ خوانش متن آن معطوف نخاطرات جالبش در این عرصھ گفتنی ھای دارد کھ توجھ صاحب دل خوان

  . میدارم

  

 

  

  

  

  

 ، آقای بشیر دژم سالم

 . یدیقبل از پرداختن بھ پاسخھا بگو شما اگر لطف نمایید کوتاه از زیستنامھء تان

یشتر از امروز م قرن پکھ در گذرگاه شھر کابل حدود نی احمد بشیر وفا بود ان کودکی امدور ام اصلی ون -

تا  مصروف و از دوره تحصیل در لیسھ حبیبیھ کھ بھ کار ھای ھنری مشغول و م وکشید اولین نفسھا را

امروزی است کھ درین روزھا شقیقھ ھایش ھم از دور سفید معلوم ) بشیر دژم( حدودی مشھور شدم ھمانا

جمع ، رشد بعضی استعدادھای نامریی پرورش و آموزش و آغاز ھر انسانی از دوران کودکی و، شود  می

باشد کھ نمیدانم درین مصاحبھ کدام بخشی   خصی اش میزنده گی ش ای بعدی کاری و خصوصیاتدوره ھ

ً ادامھ دھید من در  ؟برای خواننده گان گرامی شما باز گو کنم کھ جالب باشدازین دوره ھا را  شما لطفا

 . را بیشتر معرفی خواھم کرد تان خود  البالی سؤاالت

ھنگھای ما نشوند بھ ھیچ صورتی آھنگھای آچون قصھ ازین قرار است، پس تا کشور ھای متذکره حاضر بھ نشر 
این مسالھ بھ حیث یک اصل مھم باید پذیرفتھ شود،  نگردند و ر نشرات ما بھ این پیمانھ فعلی نشرآن کشور ھا د

 . . .  جدی از حمایت موسیقی کشور ما در مقابل ھمسایھ گان ماست و این خود نوعی بسیار مھم و
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 ؟شد تا شما سراغ موسیقی را بگیرید چیزی و یا چی انگیزهء باعث چی -

ثر ام ا م آهمتوجھ شد و، قط یک انگیزه عاشقانھ ای دوران جوانی کھ خواستم ازین طریق درد دل کنمف -  

پس برایم  شعر زیبا ارایھ کنم عواطف خود را در البالی یک کمپوز و بخش است و می توانم احساس و

ن این تعریف را برای کارم نداشتم بھ ادامھ دادم البتھ در آنزمابھ آن  دارم و ثابت شد کھ این توانایی را

 . بطرف این ذوق برده است کھ شاید ھمین انگیزه ای بوده کھ مرا، کردممرور زمان درک 

 ؟وسیقی را چگونھ نزد کیھا آموختیدم -

ت ما باعث شد محیط زیس ر ابتدا تشویق دوستان دوره مکتب و تاثیر پذیری از خانواده روشن اندیش ود -  

کھ آغاز کنم ولی بھ مرور زمان ھنگامی کھ از طریق اجرای کنسرت ھا راھی بھ دیپارتمنت موسیقی رادیو 

 ھمدوره ھای ما در آنزمان سال، کھ شمھ ای آموختم از ھر افغانستان واقع در شھر نو کابل برایم باز شد

شاه ، ھنگامھ، اسدهللا انیل، عمر شکیب ،تیمورشاه سدوزی، رحیم مھریار، احمد مرید) خور شیدی ١٣۵۴(

دیگران بودند کھ ھمزمان ھمھ ای ما تحت نظر آرکستر آماتوران دیپارتمنت موسیقی رادیو  ولی سدوزی و

نشر می  آماده ثبت و تمرین و مشق و، بود آھنگھای خود را تھیھ، جمال کھ بھ رھبری استاد مسحور

اسمعیل خان اعظمی نوازنده  مرحوم استاد، فقیر محمد ننگیالیاستادانی دیگری چون مرحوم استاد . ساختیم

استاد محمد حسین ، استادانی چون توریالی زارع نوازنده گیتار مرحوم استاد عبدالرحیم نالھ و، سکسفون

تیمور شاه سدوزی کھ در آنوقت در آرکستر نوازنده طبلھ نیز بود و آوازخوانانی ، خلیل هللا راغب، ارمان

از طویل  جلوگیری اسمای ھمھ را بخاطر کھ. . .  و، وکیل رووف، وحید قاسمی، احمد ظاھرچون مرحوم 

آموزش  منبع الھام و، اینھا وعده ئی دیگری از ھمین نخبھ گان ھنر موسیقی افغانی، شدن جواب نمی گیرم

با استعداد شاگرد مجموع این شخصییت ھای  موختھ ام و در حقیقت خود را پیرو وا کھ از ھریک من بودند

یک مدت زمان کوتاھی در کورسھای آموزشی مرحوم استاد سلیم ، اما بھ صورت فنی، کشورم می دانم

در ھرھفتھ دو سھ ساعتی بھ  تعمیر مقابل پشتنی تجارتی بانک قرار داشت ونزمان در آسرمست کھ در 

شاید یکی از ، نرا ادامھ ندادمنمی دانم روی چھ دلیلی آ، مدتی کوتاھی متاسفانھ بعد از، آموزش می پرداختم

ولی ، پشیمانم یا تنبلی من بوده کھ تا امروز ازین بی توجھی خود نادم و دالیل ھم مشکل بودن آموزش و

 . جبران ناپذیر این افسوس اکنون ناوقت است و

ی ز نخستین روزھای کھ تازه آموختن آرمونیھ را فرا گرفتھ بودید و ھمزمان گاه گاھی زمزمھ ھم ما -  

 ؟محدود یتھای فرا راه تمرینات تان وجود داشت عکس العمل ماحول شما آیا تشویق کننده بود و یا، کردید

وشبختانھ من درین باب بھ جز کمبود وعدم دسترسی بھ وسایل موسیقی کھ بھ آن نیاز داشتم دیگر خ - -

ویا روز . . .  یا با مر شکیبھمینکھ از مکتب بھ منزل می آمدم یا با ع، مشکلی در سر راه خود نمی دیدم

شام می شد اگر دروس مکتب می ماند بعوضش ، کھ نوبت ما می بود یا نمی بود، ما در دیپارتمنت موسیقی

 ، ، در فکر ایجاد آھنگ جدیدی با ایشان می بودیم

انی کھ داشتم پیوستھ ھر چیز ی کھ می اموختم در صدد آن می شدم تا آنرا بھ کس ءشوق وعالقھنسبت ھمین 
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ً ھمین افراد واشخاص ماحول ما بودند کھ مایھ تشویق و ابراز عکس العمل ھای مثبتی می ، بھ شنوانم طبعا

شاید در آنوقتھا خوب می نواختم ویا خوب می خواندم کھ مردم ما مرا بھ ادامھ ، شدند کھ ما ھم ادا مھ دادیم

ھنر را از امروز بیشتر ودقیق تر می ورنھ در آنزمانھا مردم ومسوولین کشور ما  ؟آن تشویق میکردند

 ، شنویدند

ً از بگونھ مثال ؛   تا آھنگ جدید وشعر زیبا ونغمھ خوب ودر حقیقت اجرای خوب پیشکش نمی کردیم اوال

کمیسیون ارزیابی اھنگھای رادیو افغانستان کھ خیلی ھا سخت گیر ھم بودند پاس نمی شد وھرگز چانس 

ً از نظر مسوولین گذشتاند ه می شد ھر آھنگ حد اقل مدت دو ھفتھ نشر نداشت شعر وکمپوز ما باید و قانونا

ً بھ سر می بود و ً وحتما ً این مسایل  . . .  و. . .  و. . .  با آرکستر مشق وتمرین می شد آواز حتما شما حتما

تھ است را از بسیاری آوازخوانان مشھور سی سال قبل بار ھا شنیده اید ودر مصاحبھ ھای تان انعکاس یاف

وھم چنان بعد از اجرای این اھنگھا برای ما حق الزحمھ می دادند وباید ھر آھنگی درجھ ای می داشت کھ 

ً درین تالش بودیم کھ آھنگی بسازیم کھ. مطابق آن درجھ حق الزحمھ اش حوالھ می شد درجھ وما طبعا

ء کردن یک آھنگ نو این خود نوعی از تالش ما برای بھتر خواندن وبھتر اجرا، خوب بدست آورد

 . . .  ھا مسالھ دیگر کاپی از دیگران مجاز نبود و ده، مجبور بودیم آھنگ نو بخوانیم بود؛ازینکھ بگذریم ما

اینھا ھمھ نمایانگر آنست کھ ما ھاییکھ در انوقتھا می خواندیم باید یگان چیزی را یاد می داشتیم ورنھ بھ 

. مھ حاالت در طی سالھای متمادی بشکل آماتور ادامھ دادیمدرین ھ !دروازه رادیو داخل شدن محال بود

دوم وسوم آماتوران کشور ما بھ خاطر ادامھ دادن این ھنر واال وتا حدودی ھم وسعت ، دوره ھای اول

بخشید ن این ھنر از چار چوکات خرابات ورایج شدن موسیقی در میان مردم بشکل سالم وپذیرفتھ تر آن 

 . ھا خود رامی توانم بشمارم ھمانسلک پرداختند کھ من ھم یکی از بوجود آمدند وبھ این م

 ؟ز کار ھا و ھمکاری ھای کھ در این عرصھ با آوازخوانان و ھنرمندان کشور ما داشتید بگوییدا -  

بنا بر تصادفات و ضرورتھای روزگارم با ھنرمندان موسیقی در  ام را ن بیشترین اوقات زنده گیم -  

 ١٣۵٢سالھای  ام وقصھ ھای فروانی دارم بھ گونھ مثال از وسیقایی کشورم سپری کردهارگانھای مختلف م

خورشیدی بدینسو کھ سروکارم وسرنوشتم با ھنرمندان موسیقی گره خورد بنا برضرورتی کھ در انوقت 

در کشور بھ میان آمد بھ اجرای ماموریت ھایی در این  ١٣۵٧محسوس بود بعد از تحوالتی کھ در سال 

 . دولتی کھ کار شان ھنر وموسیقی بود انجام وظیفھ وخدمت کرده امسات وارگانھای مؤس

رادیو افغانستان بودکھ آھنگھای بسیاری از آواز خوانان را ھر روزثبت  ۴٨ در استدیوی، اولین ماموریتم

ام گرچھ  ام توضیحاتی داده در مورد این زمان وکلیھ دوره ھای کاری ام در کتاب موسیقی، وکاپی میکردم

ً بخوانندتوانند در آنجا ھمھ را مفص عالقمندان گرامی می خواھید  ن شما برای این مصاحبھ تان میچو، ال

ازمن چیزی بشنوید مشت نمونھ خروارمدت پانزده سال بعدی را بطور فشرده ؛خدمت شما بعرض 

 : میرسانم

بھ حیث عضو مدیریت راپورتاژھای بعد از تحوالت دیگر کھ در آن سال ھا یکی پی دیگر می آمدند زمانی 
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اداری وبعدھا بھ خدمت مقدس ، رادیو افغانستان و مدتی بعد در شعبات مختلف چون مدیریت الیت تلویزیون

دو باره بعضویت مدیریت کنسرتھای ریاست افغان موزیک پذیرفتھ  در ختم این دوره نیز. عسکری رفتم

فغان موزیک کھ بھ صورت قطع یک تصمیم اشتباه آمیز واجرای خدمت کردم بعد از لغو و ادغام ریاست ا

وزیرکلتور دولت وقت بود از ساحھ رادیو تلویزیون دلسرد شده بھ شغل خبر نگاری در ھفتھ نامھ درفش 

ھای اختصاصیی با ھنرمندان موسیقی کشورم بودم کھ  وبھ طور اخص مسوؤل اخذ وپخش مصاحبھ، جوانان

ھنرمندان موسیقی انجام دادم وھمزمان مسوؤلیت صفحھ ورزشی را نیز  ھای اخباری با در انزمان مصاحبھ

 . داشتم بعھده

تقرر حاصل کردم ، مربی بخش موسیقی اتحادیھ ای ھنرمندان جمھوری افغانستان بعداز دوسالی بحیث اولین

این کھ در آنوقتھا در بست معادل رتبھ سوم در سطح یک مدیر عمومی در شعبھ موسیقی بکار آغاز کردم 

دوره زنده گی ام فراز ونشیب ھای فراوانی داشت کھ از جملھ زمانھایست کھ من چانس بیشترین خدمت 

واولین آمرکلوپ فرھنگی استاد  درھمین وقت مؤسس کردن بھ ھنرمندان موسیقی کشورم رابدست آوردم و

یت مکروریون چھارم در موقع وعبدالغفوربرشنا بودم مبرھن است کھ بعد از تاسیس این کلوپ فرھنگی کھ 

قی را دایر کردم کھ عده کثیری درسرک مطبعھ دولتی قرار داشت بھ صدھا محفل ھنری وفرھنگی وموسی

اند وموردحمایت وتشویق مسوولین واراکین دولتی  ما در آنجاھنرنمایی ھایی کردهازھمین ھنرمندان کشور

ت بھ کتابم مراجعھ شود زیرا چندین سالی را وارگانھای ھنری کشور قرار گرفتھ اند؛ دراین باب نیز بھتر اس

 . در بر داشت

در ابتدا بھ حیث ، بعد از ایجاد مرکزیت واحد موسیقی در کشور در چوکات کمیتھ ای دولتی کلتور وقت 

واقع در سرک ، مرکزآموزش موسیقی کالسیک ھندوستان( اولین مدیر عمومی کورسھای موسیقی

تقرر حاصل کردم چون طی مراحل اداری عودت استادان  )ی ونجاریدارالامان در مقابل فابریکھ حجار

ً ھر روزی شھر کابل تحت راکت باران دشمنانش  ھندی وھمچنان خرابی اوضاع امنیتی آنزمان کھ تقریبا

ً معطل شد تولیدو کنسرتھای ، دروظیفھ من تغیراتی آمد و بحیث مدیر عمومی انسجام، قرار داشت موقتا

ارت ادامھ دادم کھ در تنظیم بیشتر ازصدھا کنسرت در نقاط مختلف کشور وآماده ریاست موسیقی آن وز

ھا کنسرت رادیو تلویزیونی ھنرمندان آن مؤسسھ کھ بیشتر از چھل تن بودند نقشھای اساسی  سازی ده

ھ ام زمان کارم درین مؤسسھ باخاطرات خوب وبد انروزگار نیزدر کتابم انعکاس یافت انجام داده، وکلیدی را

 . است

بیشترین تماس  ترین اتحادیھ ھای کشورمابود ندان کشور کھ در آنوقت یکی از مھمنرمزمانی بھ اتحادیھ ءھ 

وخدمت گذاری ھایم وتوجھ ام را بھ ھنرمندان اھل خرابات کشور ما معطوف ساختم از آخرین امکانات کھ 

، باز ھم ھنرمندان کشور ما از مادسترس داشتیم گرچھ در حال جنگ وبدبختی ھای عمومی بسر می بردیم 

ھنگامی کھ آن دولت ، رسیدند وسایر اراکین دولت وحکومت بھ خاطر این ھمھ توجھ راضی بھ نظر می

ً اھل خرابات کشور متوجھ شدند کھ چھ وضعییتی پیش آمد؟ مدرن گذشت  ھنرمندان ما مخصوصا
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درین ، دمرمندان افغانستان تقرر حاصل کردو باره بحیث معاون انجمن موسیقی اتحادیھء ھن بعداز چندسالی 

سالگرد تولدی استاد رحیم ت وپنجمین مدت زمان ھم بھ ابتکاراتی منجملھ تجلیل نھایت باشکوه از شص

در خانھ علم وفرھنگ کھ زمانی از شکوه قابل مالحظھ ای ، وباری ھم از استاد محمد ھاشم چشتی، بخش

ب ھنرمندان خرابات کشورما واعزام ھنرمندان جھت تداوی برخوردار بود واجرای کنسرتھای نھایت جال

ھا  چو برنامھھمدھھا  و. . واسترحت بھ کشورھای کھ مناسبات سیاسی بھتری با افغانستان داشتند و

 . وکارھای ھنری

کانکور ھای آھنگسازی وآواز ، منجملھ راه اندازی فستیوالھا بھ منظور حمایت ازفرآورده ھای موسیقی ما 

با جوایز قابل مالحظھ ای ومعرفی ھنرمندان مستحق وخدمت نشان داده ما برای تثبیت لقب ھنرمند خوانی 

شایستھ ای فرھنگ جمھوری افغانستان کھ بر عالوه نشان ودیپلوم افتخاری کمک نقدی ویا ازدیاد وافزودی 

خت حق الزحمھ ھای معاش ماھوارماھانھ مبلغ سھ ھزار افغانی بر عالوه حقوق دولتی واضافھ کاری وپردا

ام کھ ھمھ ھنرمندان عزیز وآنھاییکھ ازین حمایت ھا  ھای را ایفا واجراء کرده روزمره ء شان بود نقش

بینیم از  اند آن خاطرات را فراموش نکرده اند وگاھگاھی کھ یک دیگر را در ھرگوشھ دنیا می مستفید شده

 . آن زمان خاطراتی بدی ندارند

بنا بر تجاربی ، نا برضرورت مادر وطن برای سپری کردن دوره احتیاط آماده شدمب بعدازین دوره بازھم. 

کھ در طی این ھمھ سالھا در امور موسیقی پیدا کرده بودم وھمزمان آمریت شھرک جوانان افغانستان نیز بھ 

بھ ، بعد چند ماھی از قطعھ عسکری در حال داخل خدمت با حقوق سربازی وجود من ضرورت داشت

ر شھرک جوانان افغانستان کھ زمانی یکی از عمده ترین مراکز رشد وارتقاء ھنری جوانان کشور حیث آم

از آنجاییکھ آمرین ومسوولین قبلی ھیچ ، درمدت تصدی درشھرک جوانان ما، بود تقرر حاصل کردم

ً ھمھ کار ھا را از صفر آغازکردم در مایھ طی چند  ای از آن شکوه قبلی بھ جا نمانده بودند من مجبورا

ای بخشیدم وسایل کمبود را تکمیل وبعد از برگشت دوباره  ماھی بھ کار ھای آن شھرک رنگ ورونق تازه

ای ھنرمندان از فستیوال دایر شده در کشور ترکیھ آماده گی ثبت ھای دو باره ای ارکستر گلسرخ و 

اری را ثبت واز طریق سازماندھی ثبت ھای جدید را بھ عھده گرفتم کنسرتھای در خور توجھ وماند گ

 . تلویزیون کشور انتشار دادیم

بخش جاز آن در بالروم  و) صدا( توانم از نشر کنسرت آرکستر شرقی گلسرخ بنام می بطور نمونھ ومثال 

شوند نام ببرم در  ھوتل انتر کانتی ننتال کھ تا بھ امروز از امواج رادیو ھا وتلویزیونھای کشور ما نشر می

، ھنوز در پختھ گی ھا خامی. . ھنگھای مشھور محترم امیر جان صبوریتوانم از آ ھ میآن کنسرت از جمل

از محترمھ خانم . . شبی در خیالی توگل چیده بودم. . آھنگ، از محترم استاد شریف غزل، خامی ای دل

و ھرچھ کردی بات، گلھ گذاری کردم، زاری کردم، زاری. . آھنگ مشھور دیگری با مطلع، وجیھھ رستگار

وآھنگھای فروانی در ھمین ردیف از محصول زمان کارم در ؟ ندانستی بھ ما چھ، تو ندانستی، یاری کردم

 . شھرک ھستند نام ببرم
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کردیم آھنگھای مشھور فرھاد  ا بھ کمک جریده درفش جوانان انتخاب مینرمند سال رن زمانی کھ ھھم چنا

رچھ ھای فراوانی از انزمانھا باقی ماندند کھ تاھمین و پا. . و. وه توری بنگلیوالی. . جان دریا از جملھ

ھای بخش تیاتر  آیند ھمزمان فعالیت امروز درون مایھ نشرات سایر تلویزیونھای کشورما بھ حساب می

، گلسرخ را نیز وسعت بخشیده درامھا وانترکھای مانده گاری را بھ ھمت ھنرمندان تیاتر گلسرخ بجا ماندیم

خوب بیاد دارم ھمان شبی کھ ، کنم بیاد خاطرات انزمان می افتم ھا واھنگھا یادی می من وقتی ازاین برنامھ

فردایش حدود پنجصد مھمان را در بالروم جھت اشترک بھ ثبت تلویزیونی دعوت کرده بودیم من بھ حیث 

ھمان شب ، مسوول شھرک احساس مسوولیت کرده تا آخرین لحظات از ھمھ کار ھا وارسی می کردم

ھمان زینای چوبی کھ خانم وجییھھ از آن باال باید بھ ( من ونجیب رستگار مصروف تھیھ دیکور ازبسکھ

چک کردم ومتوجھ شدم کھ این زینھ چندان محکم نیست شاید در وقت پایین شدن ھنرمندان ) آمد  پایین می

ھا صرف برای  از این زینھ سقوط کنند در حالیکھ من ونجیب جان طوری طرح کرده بودیم کھ از آن زینھ

کنیم درین حالت حوالی نھ بجھ شب عقب نجار  گروپھای رنگھ وگذاشتن گلدانھا استفاده می دیکور ونصب

ً تھیھ دیکور شعبات مخصوصی در ( ونجاری را آورده مشکل را مرفوع کردیم رفتم ً برای مثال اساسا

شدیم زیرا درین  ا دست بکار میخود م، خود اما برای کنسرتھای ارکسترا ھای، رادیوتلویزیون وجود داشت

چون دریور شھرک را وظیفھ دادم تا نجار را بھ منزلش برساند و دو باره  )زمینھ دست باز تری داشتیم

من ؟برای انتقال ما بیاید دریور در قیود شب گردی گیر مانده بود ومن اطالع نداشتم چھ مشکلی است

دیم واستیژ را برای ساعت دوی روز بعدی کھ ونجیب رستگار ھمان شب تا صبح مصروف ادامھ کار ش

ما ھردو فقط ھمین قدر وقت داشتیم کھ بھ خانھ رفتھ  قراربود کنسرت ثبت تلویزیونی شود آماده ساختیم

لباس تبدیل کنیم ودو باره برای مسایل دیگر این کنسرت در سالون دو ساعت وقت تر از مدعویین بھ آماده 

خوانان را بھ منازل شان رسانیدم باز ھم  آواز سرت تاکھ آخرین نوازنده ودرختم ھمان کن، گی بھ پردازیم

اش بود این مثالھا یکی از ھزار خاطرات ما بھ قیودشب گردی دیگری برخوردم کھ یازده بجھ شب بعدی 

ً قابل یاد آوری می ای زند گی کاری ام بود کھ خاطری از آن هدر امور روزمر ن دانم کھ آ ھا تازه کردم کامال

فقط از ، ای بھ حیث یک ارث خوب از گذشتھ یادی کنند آھنگھای را کھ امروز بدون یاد آوری حتا یک کلمھ

شود کھ این محصوالت بھ  کنند وباری درین مورد یادی نمی گیرند وشب وروز بار ھا نشر می ارشیف ھا می

را نمی شناختیم پولھای تخصیص  ما در آنوقتھا دالر ؟عرق ریزی ھای کدام سازماندھنده گانی بھ بجا مانده

خوب بیاد ، شد قران برویت اسناد ومدارک تحریری با امضاء سھ تن از ما حساب گرفتھ می، قران داده شده

با موادارتزاقی ، دارم کھ موتر دولتی ما روزانھ بیشتر از پنج لیتر تیل اجازه نداشت مصرف کند وما صرفا

زنده گی میکردیم در جریان سازماندھی یک کنسرتی بھ ھمان  ازطریق کوپونھای ماموریت ما داشتیم کھ

تیل موتر جیپ  شدیم چون توان خرید غذا از بالروم ھوتل رانداشتیم و شکوه ومانده گاری اگر گرسنھ می

ً یا گرسنھ ویا ھم با  دولتی را باید برای بازگشت دوباره ای ھنرمندان بھ منازل شان ذخیره میکردیم مجبورا

پت از چشم مردم شکم سیر کرده بھ وظیفھ ادامھ می دادیم؛ این مثالھا ، ن خشک در عقب استیژیک توتھ نا
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ھا ضرور اند زیرا وقتی من در ھامبورگ ویا در کلیفورنیای  ای خروار اند ویاد آوری آن مشت نمونھ

بھ کردم ایشان را دیدم ونزد خود محاس، آمریکا سازماندھی توزیع آوارد ھای تلویزیون آریانای آقای بیات

کنند وبودیجھ  ماشاهللا اکنون در ثبت یک کنسرت شان برابر بھ چھارصد کنسرت زمان ما خرچ می

ً شرایط زمین تا بھ ، وامکانات دردسترس دارند؛ گرچھ مقایسھ کردن زمان درین مقطع مشکل است طبعا

یدم با اریھ بعضی فاکت ھا ومثالھا ومن الزم د، اید زمان از ھم متفاوت اند اما شما پرسیدید چھ کار ھا کرده

روشن سازم این خاطرات بخشی از ، ذھن خواننده گرامی را ولو بھ این مسایل ارزشی قایل ھستند یا نی

محتوای کتابم در مورد موسیقی کشورماست کھ چگونھ رشد کردوبااالخره چگونھ متأسفانھ زمانی سقوط 

اتحادیھ ھنرمندان رفتم ودر آنجا برعالوه اجرای معاونیت بعد از ختم دوره احتیاط عسکری بازھم بھ ، کرد

شدم کھ  )آرکسترستاره ھای اریانا( انجمن موسیقی آن ارگان مصروف تاسیس یک ارکستر جاز جوانان بنام

یم تا سقوط ھرچھ ھنر تر بگو  این آرکستر نیز سالھای بعدی تا زمان ورود حکومت انتقالی ویا ساده

ھای ازین دنیای فانی تیت  از آن ھمھ بھ گوشھ وفرھنگی بود دوام کرد وبعد وھنرمند وکار ھای ھنری

 . وپراگنده شدیم

ای  خواھم از کارکرد ھای این ارکستر کھ از اول تا آخر خود کفا بود یادی کنم آز جملھ بگونھ مثال می -

بی شایبھ ای ازھمکاری ھای  فریده ساحل و، فرشتھ ژوبل، آواز خوانان آن شریف ساحل؛ماھرسلطانی

وعده ای دیگری کھ بھ اساس ، عبادی، ف، تلویزیون افغانستان حاجی محمد کامران-ھنرمندان تیاتر رادیو

تفاھمی با آرکستر ما ھمکاری داشتند و از اشتراک این ھنرمندان در کنسرتھایی بھ مناسبت جشن نوروز 

ودر نھایت از اشتراک این . . .  ن ودر والیات بغال، )جنده باالی سخی جان ( در میلھ گل سرخ وسال نو

ر آلما کھ ساالنھ یکباری در شھ) صدای اسیا( ارکستر بھ نماینده گی از جوانان کشور در فستیوال بین الملی

افتاد یادی کنم کھ درین فستیوال درخششی خوبی  ور قزاقستان بین سی ودو کشور جھان براه میکشتای 

نفری خود شبھا وروزھای عید مردم خود را رنگین تر وزیبا تر می  ما توسط این ارکستر چھارده. داشتیم

ً برای  کند تا جاییکھ حافظھ یاری می، ساختیم حد اقل بیشتر از چھل کنسرت افتخاری وعایداتی را من صرفا

ھا  ھمبن ارکستر موسیقی درداخل وخارج از کشورما سازماندھی کرده واز مدرک عواید حاصلھ از آن

حظھ ای را بھ ھنرمندان آن گروپ تحویل داده سالھای متمادیی بھ شکل خود کفا عمل کرده حقوق قابل مال

متاسفانھ در اولین روز ھای . حتا سی فیصد خالص عواید خود را بھ اتحادیھ ھنرمندان ما تسلیم می کردم

، شناورود حضرت صبغت هللا مجدد ی وسربازان سر بکف شان کھ ا منیت ساحھ کلوپ فرھنگی استاد بر

ای بزرگ آن استاد گرانمایھ وفقید کشور را کھ در سالون قرار  راعھده دار بودندشاھد شکستاندن مجسمھ

اش بعد از شکستن ایینھ ھای بزرگ آن سالون از آرمونییھ وطبلھ گرفتھ تا  شکستاندند و روز بعدی، دشت

برده زمینھ ھرگونھ فعالیتھای  ھمھ وھمھ وسایل موسیقی ما را مانند ھمھ ادارات دیگر کشور ما بھ یغما

 . بعدی را بروی ما وھمھ بستند

پاسخ شما دراین " ؟موسیقی یعنی چی"ھمھ سالھا سر وکار داشتن با موسیقی اگر از شما بپرسم کھ بااین  -  
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 ؟زمینھ چیست

درک خود بغیر از موسیقی غذای روح است  ای شناخت و  ھ پاسخ این سؤال تان ھر کسی بھ اندازهب -  

اند باید کمی تأمل کنم زیرا من کھ درین مورد ریسرج   ژورنالیستان ما ھمچنان انتشار داده یزھایی گفتھ وچ

 ؟ویا کدام چیزی دیگری ؟کردم تاھنوز برایم معلوم نشده کھ موسیقی علم است ویا ھنر ویا ترکیبی از ھردو

زی درین ھنر نھفتھ است کھ بعضی حتا متوجھ شدم کھ چھ را، این باره بھ اسناد زیادی بر خوردم من در

افراطییون مذھبی ما ودر ھزاران سال قبل چرا وبھ چھ دلیلی خوردن گوشت خوک وتنھا ھنر موسیقی را 

شناختھ شده وتا )غیر مشروع( ای تابو ھا نیز از جملھ حرام اعالن کرده بودند کھ در پھلوی آن ھنر رقص

سپورت فوتبال نیز  ھ باھنر مجسمھ سازی و بعضی ھا باچنان ادامھ دارد چنانچ حاالھم دربعضی کشورھا

ھمچنین یک ، ای نیست درحالیکھ دربین این ھنر ھا تیاتر ھم ھنر ساده ؟دھند چندان روی خوشی نشان نمی

چنانچھ کارتونھای غیر ، تواند ھرکھ را ھرچھ بخواھد ھمانطور بھ نمایش بگذارد نقاش با برس وقلمش می

حتا باعث قتل ، یست دنمارکی درچندسال گذشتھ ترسیم کرد وبھ نمایش گذاشتمجازی را کھ یک کارتون

چیزیکھ درین ، وکشتار وبزندان افگندن انسانھای شد کھ یا از دیدن کارتونھا نفرت داشتند ویا ھم بر عکس

ھا ھمھ انواع مختلف ھنر وآثار ھنری ھستند کھ ھرکدام  مبحث برای من جلب توجھ میکند این است کھ این

اما ھنر موسیقی چھ . . .  رسند ھا نمی دھد کھ دیگر کماالت بشری بھ آن در جای خود کاری را انجام می

کمالی داشتھ وچھ رازی در آن نھفتھ است کھ بیشتر وزود تر از ھمھ ھنر ھا ا ینقدر زننده و گیرنده و قوی 

ھا ھم ھنوز  برخوردم کھ این ؟درنیجھ مطالعاتم بھ نکات زیرین؟ھا چھ بوده تر محاسبھ شده وعوامل آن

ً جامع واز ھر لحاظ قابل قبول اکثریت برای آن پیدا نشود . حرفھای آخری نیستند ممکن یک تعریف کامال

 ؟زیرا ھرکسی بھ اندازه درک خود برای این ھنر ارزشی وتعریفی دارد

 یگری را بکلی بداند وبخاطریکھ رازھای ھنر موسیقی ھنرمند د آید کھ یک ھنر مند ما  آیا باور تان می 

طریق این  موسیقی درآورده تا بتواند از بھ عقد استاد دخترش را، ازینطریق بھ آن دسترسی بیشتری بیابد

حالیکھ  در ؟آنھا ورودی نداشتھ است وصلت در نھایت بھ کشف اسراری درین ھنر بپردازد کھ قبل برآن در

ً بھ این وصلت ھیچ تمایلی ممکن  )نامیم  توتھ ای جگر می( شما اوالد را ما و ھمین دختر مورد بحث اصال

یا برادر بھ موسیقی عشق دارد ھمھ ھستی  نخواھد اما چون پدر و یا ھرگز این وصلت را نداشتھ باشد و

توتھ ای جگرش را فدای ھنر موسیقی می کند روی  و، صدقھ این ھنر کرده است معنوی خود را مادی و

مثال دیگر اینکھ آیا محافل عروسی و  !از موسیقی نھ جگرشان بگذرند و چھ دلیلی میتوانند از توتھ ای

ھای  تطبیق سنت انجاھا از در حالیکھ در ؟را دیده باشید کھ بدون موسیقی باشد . . .  شرینی خوری و

توانند  در حا لیکھ تابو است اکثریت مردم بدون این ھنر نمی، دنیوی سخن رانده می شود خوب متوجھ شوید

ھنرمندانی بودند کھ ازخانواده ھای خودبھ خاطر این ھنر برای ھمیشھ بریدند وا ، کنندویابرعکس آن زیست

ً بھ خاطر موسیقی نواختن شان بھ قتل رسیده اند ولی دیگران  خطار ھا شنیدند وحتا در بعضی حاالت صرفا

ھای  ستاره( ابی از کتاب خودمپس بیایید تا نتیجھ این سخنان را کھ من طور انتخ. . ازین ھنر دور نشده اند
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ًبااعماق روح انسان  )آریانا گرفتھ ام با شما ھم شریک سازیم وبگوییم کھ موسیقی تنھا ھنریست کھ مستقیما

توان مانند آبی مقدس کینھ ھارا شست وبدی ھا را بھ خوبی مبدل ساخت موسیقی قوه  سروکار داردوبا آن می

خره عواطف روحی بشر رامی افزایدموسیقی فن ترکیب اصوات استنباط وبااال، حس مشاھده، ھوش، تدقیق

کھ من  تشریحات مکمل تری اندرین باب…  است بھ نحوی کھ بھ گوش خوش ایند باشد و دھا تعریف دیگر

ام در کتابم خوانده خواھد شد کھ خا لی از دلچسپی برای  ھم از آثار زیا دی دیگری در تھیھ آن مستفید شده

  . ھد بود محققین بعدی نخوا

ُ فراز و نشیبی داشتھ کھ ناشی از سلیقھ ھای م -   وسیقی در کشور ما مانند سایر ھنرھا حالت ھای پر

از تجربھ و برداشتھای شخصی تان با توجھ بھ سن کھ شما درآن . حاکمان در صدر قدرت بوده و می باشد

دام دوره ھای سیاسی حاکمیت ھا قرار دارید آیا دوره شکوفاھی و فراز موسیقی کشورما کدام دوره ویا ک

 ؟بوده

خست باید برای پرداختن جوابی بھ این سؤال یک مقطع زمانی راتعین کنیم زیرا اگر بھ گذشتھ ھای ن -  

ً دردی رادوا نمی ، کنیم کھ کند بدین لحاظ از زمانی شروع می نھایت دور برویم جواب طوالنی شده و فعال

مندان موسیقی در گذر خرابات پھره دار تعیین میکند تا مردم امیر عبدالرحمان خان برای حفاظت ھنر

از دست نا ، ھنرمندان تازه وارد شده بھ کابل را کھ شامل نیاکان ھمین ھنرمندان مشھور ا مروزی ماست

زنیم ا ین خود نمایانگر  وقتی از حفاظت در مقابل تعرض حرف می !بکار مزاحمین حفاظت شوند

پس درینصورت از آن عصر بھ خاطر فقط ، گذارد وبی برای ما بھ نمایش میو آنزمان را بھ خ، مشکالت

ھمین توجھ شان ممنون وسپاسگذار باشیم کھ این سلسلھ را توانستند حفظ کنند ودر ا دامھ آن بذل مساعی بھ 

ً برای تفریح وتجمل خود  خرچ دھند گرچھ آن ھا درین تصور بودند کھ ازین ھنر وھنرمندان صرفا

کنند ودرین تصور نبودند ونمی دانستند کھ ھنر  رای اطفال ؛آغازاده ھای شان استفاده میوسرگرمی ب

 . شود ھنرمندان وارد شده از ھندوستان اینقدر عام وھمھ گیر می

بعد ھا در دوران ا میر امان ا   خان با ورود استاد قاسم افغان در دربار وسرایید ن ھای میھنی اش 

ھ دانی ھا وظرافت ھای وی وھمچنان خاص بودن زمان سیاسی کشور کھ استاد درمقابل متجاوزین و نکت

نغمھ آزادی افغانستان را می ، قاسم با پرده ھای پیانوی ارگ توسط خود سفیر ونماینده انگیس آقای داپس

کند زمامداران را متوجھ این  نوازد واین درایتش در بیرون از محوطھ ارگ شاھی انعکاس خوبی پیدا می

دوره پادشاھی امان افغان تا آمدن حبیب هللا کلکانی یک دوره درخشان دیگری برای ، واال می سازد ھنر

رشد موسیقی ما بود زیرا بھ دالیل باالیی دولت و دولت مردان متوجھ شدند کھ اگر ازین ھنر استفاده بھ جا 

کرد واز ھمین زمان شود بروی دشمن سیلیی محکمی وارد  صورت گیرد با شعر وآھنگ وموسیقی ھم می

گرچھ در زمانھای گذشتھ تر ازین ھم از ھنر موسیقی درکشور ، درصد د استفاده سیاسی ازین ھنر برآمدند

ً  ما استفاده سیاسی صورت می گرفت ولی مردم دران سطح درک قرار نداشتند کھ این راز را بدانند مثال

ای کھ بکار  ا بھ جنگھا ی بزرگ اولین وسیلھھ آن شنیده باشید کھ برای جمع کردن خلق خدا وبرای اعزام
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در ا یام مختلفی خون ھزران انسان ، با این د ھل زدنھا و اجرای گویا ا تن ملی ما، رفت دھل وسرنا بود می

ً ا تن کرده بوده ریختانده شده و ا نگیزه اولی ھمانا دھل وسرنا یا سرنی اند  کھ جوانان ما از فرط شوق اوال

ھای  مثل سایر پیشرفت، بھر حال در عصر امان افغان، تھا بھ خانھ ھایشان فرستاده شده اندو در آخر بھ تابو

کھ مروج ، توجھ عمیق بھ ایجاد وبازسازی چھ، اجتماعی دیگر ورود استادان موسیقی از کشور ترکیھ

ساختن باندوی موسیقی عسکری آوردن االت موسیقی غرب از قبیل آالت پفی وضربی کھ در نواختن 

چنانچھ در ھمین عصر حتا بھ این ، گرفتند توجھ عمیقی صورت گرفت ارش ھا مورد استفاده قرار میم

مسالھ توجھ شد کھ کمپوز ھای جدیدی غیر از ساز ھای ترکی در موزیک عسکری ما بوجود آمد کھ در 

اھر خان بود کھ ھا شبیھ ھمین ترانھ دوران شاھی محمد ظ شدند کھ ادا مھ آن حال ا جرای مارشھا نواختھ می

 . . . . ، سربلند باد مردم افغان، زنده باد قوم، زنده باد شاه: ھمھ بیاد داریم

و عده گم نام دیگری  )استاد فرخ ا فندی( ھا بھ ھمین ترتیب ورود استادان ترکی منجملھ مشھورترین آن و

بودند کھ موسیقی را از خرابات  ھا کھ آمدند ورفتند ونامی بزرگتری از ایشان از خود بھ جانماندند اما ھمین

 . قرار دا دند، وشکل قبلی و تنھا تفننی بودنش کشیدند و در خدمت حکومت وسیاست

باورود ھمین اشخاص ومساعدت ھمان دولت ھا در کشور ما با ایجاد مکتب صنایع ظریفھ ودر جنب آن 

شد اینھا مثالھای کوچکی ایجاد صنوف درسی واموزشی موسیقی بود کھ بھ آن رنگ ورونق دیگری داده 

در حالیکھ من درین باره مطالعات . تان عرض کردم  ھستند کھ نظر بھ گنجایش این مصاحبھ خدمت

 ام و تا حدودی از ھمھ تحوالت آگاھی دارم فراوانی کرده

اش مثل دوره ا مارت امیر  بعد از سقوط ا ین دوره ھای طالیی برای رشد ھنر موسیقی در زمانھای بعدی

اش زمان زمامد اری محمد نادرشاه خان وحتا تا  هللا کلکانی کھ نھ ماھی را در بر داشت و دوره بعدی حبیب

یکی ، چند سال اول پادشاھی ظاھر خان کدام تاریخ برجستھ وقابل تذکری برای موسیقی در دستر س نیست

اری بچھ سقاو در حافظھ تاریخ ام کھ در زمان زمامد از قصھ ھای ناشنیده ای از استاد قاسم افغان را دریافتھ

دانم اما درین  خالی از دلچسپی نمی مانده آن ھم یک شنگ سیاسی دارد کھ تکرار آنرا در مصاحبات بعدی

 . گنجد  محدوده نمی

ولی بعد ازینکھ سیاست تغیر کرد وحکومت ھای غیر از خاندانی در کشور ما بھ وجود آمدند واوضاع 

توان بھ آغاز وفعالیت  بھ موسیقی توجھاتی صورت گرفت کھ از جملھ میسیاسی و امنیتی تغیر کرد باز 

وتوجھ بھ این ھنر کھ باید بازھم نشرات آن رادیو شنونده پیدا ، یگانھ دستگاه رادیوی افغانستان اشاره کرد

اما در ھر حالی برای رشد وشگوفایی ھنر موسیقی ، گرچھ اینبار ھم توجھ سیاسی بود تا ھنری!کرد می

تدویر کورسھای کوتاه مدت و طویل مدت در چوکات ، ایجاد مکتب موسیقی، ت مفید وارزنده واقع شدنھای

رادیو افغانستان وایجاد کورس ھای شخصی و تقرر حاصل کردن ھنرمندان موسیقی بھ حیث معاش خوران 

  ،توان از آن طرفھ رفت ھا ھمھ مواردی ھستند کھ نمی این، در مقابل ھنر نمایی شان، دولت

کھ دوره دیگری برای رشد کمی وکیفی ، در ایام سقوط رژیم شاھی وایجاد اولین دولت جمھوری افغانستان
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در چوکات دولت  ھای آماتوران و باز ھم بوجود آمدن دیپارتمنت ھای موسیقی موسیقی بود از ادامھ فعالیت

ً تفویض لقب استادی بھ ھنرمندان قدیمی وحتا تفویض این لقب بھ است کلمھ حتا درین جا ( اد مھوش راومثال

توان از جملھ توجھات عمیق این دوره ھا  می )بمنطور اینکھ ایشان یک زن ھستند مورد استفاده قرار گرفتھ

ھای شخصی موسیقی وتولید بیش از حد اھنگھای جدیدمنجلھ از ھنرمندانی چون  فعالیت دستگاه، بشمار گرفت

رسند ھم در پھلوی دیگر ساحات در  کھ بھ صد ھا می. . و. . ناس وناش، احمد ولی، ظاھر ھویداً ، احمد ظاھر

ودر والیات کشور تازه مروج شده بود  رشد ھنر رولی مھمی داشتند اجرای کنسرتھای کھ در ایام جشن ھا

کار در عرصھ موسیقی در زمانیکھ از آن ، در تشویق ھنر مندان عرصھ نھایت رول مھمی را بازی کردند

 . توان آن دوره را نیز نادیده گرفت ابل قدر ودر خور ستایش است کھ نمیکنیم ق صحبت می

چیزیکھ درین زمان قابل بحث است اینکھ ھنر موسیقی ھنوز ھم آنچنانکھ در خدمت عوام الناس باشد نبود 

ھا در  شھری و خارج دیده ازین ھنر بیشتر مستفید میگردیدند و این فعالیت ھای متمول یعنی تنھا خانواده

در آخرین . محدوده رادیو وجراید وروزنامھ ھا باقی ماندند اما ذھن عمومی پذیرش بیشتری پیدا کرده بود

کھ تازه بھ آغاز نشرات تلویزیونی می پرداخت با تحولی دیگری سیاسی در ، روز ھای دولت جمھوری

ان رسید ورشد موسیقی دانم چھ ھا بودند در عرصھ موسیقی بھ پای کشور ھمھ پالنھای حکومات قبلی کھ نمی

تان   بعدی ما وسرنوشت بعدی آن بدست زمامداران دیگری افتاد کھ اکنون چند مثالی درین زمینھ خدمت

  :عرض میدارم

ن بھ جواب کمی بیشتری را  شما سؤالی مطرح کردید کھ باید امکان شنید، آری محترم فضل الرحیم رحیم

در خود نھفتھ دارد اگر جواب قناعت بخشی ارایھ نگردد خواننده داشتھ باشید زیرا سؤال تان بسیار مسایل را 

 . عزیز تان چیزی ازین مصاحبھ بدست نخواھدآورد

ایم ھرکدام بھ این ھنر از نگاه خود عالیقی  نسل من وشما کھ شاھد بسیاری از کار ھا درین عصر بوده

 ست ھمانطور بھ اندیشند ؛توانند آنچھ میل وخواھش شان ا وبرداشت ھایی داریم ودیگران نیز می

رژیم جدید زمینھ را برای  خورشیدی من از اولین شاھدان بودم کھ ١٣۵٧در اولین روزھای ھفت ثور سال 

مساعد ساخت تا از طریق ھنر موسیقی وثبت ونشر  . . .  دکتور ناشناس ومسحور جمال وگلزمان و

زمینھ را برای تسلط بیشتر بر ، ی افغانستاناھنگھای تھیجی وپخش اشعار انقالبی وترویجی از امواج رادیو

اوضاع وارامش نمایاند ن وپیشکش کردن آن از این ھنر کھ نوعی از تسلط براوضاع سیاسی و تحکیم آن و

کھ در آن روز ھا ولحظات ! !پخش چندین بار ومسلسل نغمات اتن ملی، را بھ ارمغان می آورد توجھ کردند

، موقع انجام دادند باشد کھ از آن استفاده بسیار بھ ام می ز مبین مثالھای قبلیشد نی خیلی برایشان مفید واقع می

این مثالھا بھ خاطری در آغاز گفتھ شد کھ این دولت مردان جدید قبل از ھمھ متوجھ اثر بخشی ھنر موسیقی 

شان در  بود کھ در زمان تظاھرات، این حزب دموکراتیک خلق افغانستان چنانچھ، در بین جامعھ ما بودند

ھای تھیجی واشعار انقالبی  کردند موسیقی خیابانھای شھر از استیژ سیاری کھ در مارش ھای شان استفاده می

ھا قبل از ھمھ متوجھ این باریکی بودند بھ ھمین ترتیب بعد از گذشت زمان کوتاھی با  و آن کردند پخش می
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ی کھ سیستم جمھوری دیموکراتیک را استفاده از سیستم مروج در کشورھای سوسیالستی ودیگر کشورھا

ً ھمھ فعالیت برای ھنر موسیقی کھ در  ھای شخصی را در چوکات دولت تنظیم کرده پیشھ کرده بودند تقریبا

تشکیالت وسیعی وبزرگی را کھ ھرگز ، شد وآمریت ھا رھبری واداره می گذشتھ ھا در سطح یک مدیریت

وانسامبل ، تحادیھ ھنرمندان جمھوری دموکراتیک افغانستانایجاد ا، در گذشتھ چنان نبود بھ وجود آوردند

ھای کھ تحت حمایت مادی ومعنوی دولت قرار داشتند ازقبیل انسامبل اردو مربوط وزارت دفاع و انسامبل 

سارندوی کھ بمعنی گروه ھنری وزارت داخلھ کشور بود وحتادر چوکات وزارت امنیت دولتی کھ از جملھ 

موسسات دولتی اعم از ، پوھنتون، ر بود وتوسعھ گرو ه ھای ھنری در مکاتبارگانھای ا منیتی کشو

ھای ھنری در کلیھ قطعات نظامی مرکز ووالیات  کارگری وتولیدی کشور وتوسعھ وامکاندھی ایجاد گروه

کردند عده کثیری از  بود از آن صرفھ نمی وحتا در کوپراتیف ھا ھم اگر امکان ایجاد یک گروه ھنری می

ھای دولت از خود گروه ھنری داشتند تا در ایام تدویر محافل وتجلیل از روز ھای ملی وبین  خانھوزارت 

الملی خود گروه ھنری موسیقی ھمان وزارت در ختم ھر محفلی امکاناتی دردسترس داشتھ باشند کھ کنسرتھا 

ھای موسیقی  جوانان گروه درمکاتب پسرانھ ودخترانھ نیز بھ منظور جلب استعداد ھای، را بھ راه بھ اندازند

ھا ھمھ وھمھ بھ ھیچ صورت  تمویل وتحت حمایت قرار دادند کھ این، ونوازنده گان وآواز خوانان را تشویق

تشویق نکرده باشد  عرصھ خا لی ازین کیفییت نبود کھ مردم را برای شنید ن وحمایت وسھم گیری درین

ز نشرات تلویزیون در کشور بود درست در اول ماه چانس دیگریکھ بھ این رژیم جدید نھایت کمک کرد آغا

نشرات امتحانی را آغاز کرده بودند وبعداز سی وھفت روزاین تلویزیون بدست  شمسی، ھجری ١٣۵٧حمل 

در بھ شھرت رسانیدن ھنرمندان موسیقی خیلی ، خواه ناخواه تلویزیون نسبت بھ رادیو، رژیم جدید افتاد

ا بھ نوعی چھ خواھان و جانبداران رژیم بودند وچھ نبودند با این رژیم انس تر بود کھ ھنرمندان مار باارزش

ً میھنی پرداختند وآنقدر این اھنگھا مروج شدکھ چندین سال پیھم بیشتر  گرفتند وبا ثبت اھنگھای جدیدومعموال

ی، از ھزاران آھنگ جدید درتوصیف وطن دھقان وکارگروپیشھ ور وگل وباغ ، اتحادوھمبستگی، صلح، آزادِ

واجراءشد کھ در تاریخ کشور ما ھرگز سابقھ ای ، کمپوز، وغیره عناوین ثبت. . وبھاروعید ونوروز و

در حالیکھ ، نداشت وھچگاھی بھ این کمیت آھنگ در ارشیف رادیو وتلویزیون کشور ما وجود نداشت

نظور وسعت بیشتری داده شد حتا ایجاد نشرات ای جدیدی بود ورادیو ھم بھ ھمین م تلویزیون یک پدیده

  . رادیوتلویزیون تعلیمی وتربیتی نیز بھ امکانات این مرحلھ افزوده شده ونھایت وسیع فعالیت کردند

تشکیل ریاست افغان موزیک در قدم اولی یکی دگر ازین توجھات دولت وقت بھ شمار میرفت زیرا 

فھ میکردم و دقیق میدانم کھ چنین شکوھی تا انزمان ھرگز درآنوقت خودم دریکی ازشعبات آن ایفای وظی

استدیوی ثبت در داخل ، ارکسترا ھا، در آن مؤسسھ اتاقھای مشق وتمرین، ادارات قبلی موسیقی نداشتند

از تولید تا کنسرتھا ھمھ وھمھ ؛ را در بر داشتند  محوطھ و استدیوی تولید کست ھا ھم در یک محل جمع و

غیر ضروری کھ توسط  باره گی با یک تصمیم نھایت با عجلھ و  رفتند کھ بھ یک  یدرحال منظم شدن م

ریاست افغان موزیک کھ می توانست آینده  وقت گرفتھ شد کلتور آقای عبدالمجید سربلند وزیر اطالعات و
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ره استدیوھای موسیقی دوبا کلتور وقت برامد و موسیقی را بیشتر تضمین کند از تشکیل وزارت اطالعات و

نھ امور موسیقی  بھ ریاست تخنیکی رادیو سپرده شد کھ بعد ازین مرحلھ دیگر نھ ھنرمندان راضی بودند و

ھا نیازمند  زیرا امکاناتی را ھنرمندان ما بھ آن، چوکات رادیوتلویزیون داشت کشور ما چندان پیشرفتی در

بعلت عدم موجودیت اتاقھای  افتھ بودھنرمندان از یک نظمی کھ تازه آغاز ی بودند از دست شان گرفتھ شد و

ً تیت و آماده سازی آھنگ تمرین و عده کثیری بھ انسامبل ھای یاد شده قبلی جذب شده  و پرک شدند ھا تقریبا

، منگل، تا آخر در چوکات نظامی باقی ماندند ازجملھ آوازخوانان بھ شھرت رسیده امروزی خانم نغمھ

بھ نشر  وان نام برد کھ برای اولین بار آھنگھای شان از طریق ھمانجارامی ت. . و. . نادیھ و، فرھاد دریا

واز میان ھنرمندانیکھ بعد ازحذف ریاست افغان موزیک بھ صفوف قوای مسلح در انسامبل ھای . رسید

 . توان نام برد شان تا آخر ماندند از ینھا می

، عبدالرووف کندھاری، حسن ھاشمی، یاستاد محمد ول، گل علم، قمرگل، فرزانھ، حاجی سیف الدین، بیلتون

ویک عده کثیری از نوازنده گان بدرد ، دراردو وعده دیگری چون نغمھ ومنگل. . .  و. . سلیم سحاب و

، بخور رادیو تلویزیون بھ انسامبل سارندوی رفتند ودیگر بھ رادیو برنگشتند این مسالھ را کھ کنار بگذاریم

دان وبر عکس خود ھنرمندان موسیقی از امکانات دولتی استفاده بطور مجموع چون دولت از وجود ھنرمن

ناصر ، بردند بازھم برعالوه اعزام ھنرمندان جھت تحصیل بگونھ مثال اعزام خالد ارمان متقابل می

 )بھ اثراصابت راکت ھای کور شھید شد( کھ متأسفانھ ھمایون رازبان، وحید ؛ھمایون ننگیالی، سرمست

استراحت وتداوی بھ کشورھای خارج وبرای اولین بار توز یع چندین باب  ان برایوھمچنان اعزام ھنرمند

ھای جدیدی بنام ھنرمندان موسیقی کھ ھرکدام بنام خود  زمین وتوز یع، اپارتمانھای دولتی مکروریونھا

مانند سایر مامورین دولت مستحق این امتیازھا ، صاحب زندگی مستقلی شدند واکثریت از کوچھ خرابات

 ، دند در گذشتھ ھا سابقھ ای نداشتش

با امتیازات مادی وده ھا تشویق وحمایت ھای ، تفویض القاب ھنرمند شایستھ فرھنگ جمھوری افغانستان

بیشتر ابتکار ، بیشتر تولید کنند، دولتی باعث شد تا ھنرمندان موسیقی کشور نسبت بھ کلیھ دوره ھای گذشتھ

دوره جمھوری ، درنظرداشت این خاطرات فراوانی کھ گفتمداشتھ باشند وخوبتر زنده گی کنند با

ً جمھوری افغانستان توانیم یکی از بھترین دوره ھای رشد موسیقی بھ شمارآریم  را می، دیموکراتیک وبعدا

چنانچھ آثار تولیدی ان عصر تا ھمین اکنون در سطح بلند تری قرارداشتھ وبیشتر مورد استفاده وسایل 

کھ موسیقی ممنوع ، ستند اگر بدین منوال ادامھ دھیم در دوره امارت طلبای کراماطالعات جمعی کشور ھ

این دوره برای من الھام داد تا ، شد وموسیقی دانان وھنرمندان کشور وخرابات ما ازبیخ بنیادشان برچیده شد

 . ھستیمکتابی از زندگیی ھنرمندان کشورم بھ رشتھ ای تحریر بیاورم کھ ھمین اکنون مصرو ف کارھایش 

بعداز تحوالت دیگری کھ باعث زدودن طالبان و ورود دوباره جھادیان کشورما شد واغاز دو باره ھمھ 

بینیم امکانات نھایت  تواند باشد ما درحالیکھ می این خود جواب سؤال تان می، کارھای موسیقی از صفر

ً در کشور  وسیع مادی ونشراتی بھ ده ً کمبود آن بھ ھا مراتب بیشتر از گذشتھ را فعال داریم اما چیزیکھ اساسا
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تواند موسیقی ما را یک سمت وسو  تجربھ کھ می وضاحت محسوس است ؛ عدم موجودیت کادر مسلکی وبا

 . باشد بدھد مشکل فعلی می

موسیقی چی  ضع موجود موسیقی کشور ما را چگونھ ارزیابی می نما یید و برای بھتر شدن رشدکیفیو -

 . پیشنھاد ھای دارید

ر جواب سؤال قبلی تان تا حدودی بھ این مطلب اشاره کردم کھ گویا حدود ھشت سال قبل نسبت اینکھ د - -

موسیقی ما از بیخ وریشھ کنده شده بود دولت وملت ما با گذاشتن گامھای جدیدی تازه بھ این فکر شدند کھ 

یستھ ظلم دوران طالبان را کھ در حق حد اقل باید موسیقی را دو باره آغاز کنند وبھ آن بھ دیده ئی قدر نگر

دھند قسمیکھ من درجریان سفرھایم  وعادت این ھنر واال کرده بودند تالفی کرده مردم را دوباره بھ ان خو

ً در شھر کابل متوجھ شدم ھنوز ھم موسیقی فعلی ما بھ اصطالح بھ ترس ولرز بھ پیش می رود   صرفا

و . . .  کنرھار و، زابل، قندھار، ھایی مثل ھلمند ی وشھرھنوز مردم ما در کلیھ شھرھای مناظق جنوب

زنیم  توانایی ودسترسی وامکان استفاده از ھنر موسیقی راندارند وقتی ما در مورد موسیقی کشور ما گپ می

ای ھمین چھار پنج تلویزیون جھانی وسایت ھای انترنتی ویا رادیو ھای ملی ومحلی  نباید در محدوده

ًروشن وواضح است کھ نباید ازین دولت فعلی چنان توقعی برد کھ  صحبت کنیم این یک حقیقت کامال

موسیقی ما بھ سرعت برق تغییر کند وھمھ کارھا منظم باشد من در باال اشاره کردم کھ اکنون کمبود کادر 

رھبری وسازمانده این ھنر خیلی کم وحتا در حد ھیچ است بھ ھمین خاطر است کھ این وسایل اطالعات 

بدون درنظر داشت ھیچ معیاری وبدون دور نمای موسیقی وپالن رشد ، ھرچھ دل شان شد عی وشخصیجم

ً تعین شده شاید بھ پرسید کھ درموسیقی ، بھ ھرطرفی روان است آن مطابق یک دکتورین ویا استراتیژی قبال

رکستر بزرگ زیرا ما وقتی ندانیم کھ برای ایجاد یک ا، ھم چنین گپ ھایی کار است؟ بلی وصد درصد

شانزده سال وقت ضرورت داریم ھرگز در فکر تقویھ واکمال مکتب موسیقی  رادیو تلویزیونی حد اقل

ً تحکیم ویا ادامھ وایجاد ھنرھای زیبا ودر جنب آن شعبھ موسیقی  در چوکات دانشگاه کشور نمی افتیم، وبعدا

شاگردانی کھ امروز در ، بیست سال قبلاین بدان معناست کھ مااگر بخواھیم یک ارکستری داشتھ باشیم مثل 

توانند درین ارکستر بنوازند واز روی نوت موسیقی  مکتب موسیقی شامل شوند حد اقل شانزده سال بعد می

حتا در  ھای اساسی وجدی ودور نمایی تا ھنوز سرود ملی کشور را اجرا کنند ؛ پس درینصورت سنگ پایھ

شناسم ویا اطالع ندارم  شت وچھ بسا کھ ھیچ کادری را من نمیفکر وزیر اطالعات وکلتور قبلی ما نمی گ

در حالیکھ ، کھ چنین سؤالی رادر برابر دولت فعلی ما قرار داده باشد ودر انجام آن خود ھا را مکلف بدانند

در زمان کار ما چنین نبود ما ھمھ میدانستیم کھ با اعزام جوانان در خارج از کشور ویا تقویھ وانکشاف 

چنانچھ اعزام خالد آرمان بعد از ختم دوره مکتب ، توانیم بھ این ما مول نایل اییم وسیقی میمکتب م

ً شده بود موسیقی متاسفانھ من اکنون ، اش ده سال بعد او قھرمان وبرنده جوایز وامتیازاتی شد این فکر قبال

ستگی برای آینده مطمین بینم کھ بھ آن دلب چنین چیزی را در پیشروی ویا در پالن کاری دولت فعلی نمی

دانید کھ نواختن وساختن وسرودن ھمین  شما می، ودرخشان وتضمین موسیقی کشور ما در آینده مکفی باشد
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اینجا بھ  سرود ملی کشور ما در کشور آلمان با ھزینھ ھنگفتی کھ دولت مجبور بود انرا بپردازد تھیھ و از

ن ارکستیریست کھ ما در گذشتھ داشتیم واکنون اثری از نبود یک چنی، دلیلش ھم واضحاً ، کابل فرستاده شد

ازینکھ بگزریم من رفتم در محل کار موزیک باندوی عسکری ارگ ریاست . آن بھ چشم نمی خورد

توانند ودر جریان اجرای آن  وشنیدم کھ ھمین سرود ملی فعلی افغانستان را درست نواختھ نمی جمھوری

مبود کادر فنی است حتا کسی نیست کھ برایشان بگوید کھ بھ لحاظ چون ک، ھا بار غلطی صورت میگیرد ده

ای نوت آن کھ عین میلودی را داشتھ باشد  خدا سرود ملی را درست ودقیق مطابق تکت ھای داده شده

ا ین نوازنده گان بیچاره تقصیری ندارند زیرا باید در سال اول جمھوری اسالمی ! درست ودقیق بنوازید

ان اردوی ما را برای یک آموزش ولو کوتاه مدت بھ کشور ھای خارجی اعزام تعدادی ازین افسر

بود حال شما خود قضاوت کنید آیا امکان پیشرفت ھنر موسیقی ما بدون  میکردیدند تا این مشکل رفع می

  گویم ھرگز نھ؛ یک استرتیژی وپالن منظم امکان دارد؟ من می

ھا  عر وھر اھنگی را کھ ھر کسی بھ ھررقمی اجرا کرد آنبھ ھمین سبب است کھ این تلویزیونھای ما ھر ش

 ً بخاطر بدست آوردن یک مشت پول واندوختن سرمایھ ازین مدرک وپخش اعالنات تجارتی شان کھ کامال

ھای عایداتی دارد بسنده کرده ودر صدد کدام کار بنیادی وآینده نگر برای رشد موسیقی ما نیستند وھیچ  جنبھ

ھا صرف بھ خوشی چند لحطھ یی مردم وتجارت خود اینطرف  آن، دانند نھ مکلف نمییک خود را درین زمی

اندازند ومواد نشراتی رایگانی را در مقابل مصارف نا چیزی متناسب بھ آنچھ  آنطرف محافلی را بھ راه می

رش اندازند ودر صدد تھیھ دیگ بدست می آورند وبعد از آنکھ آن آھنگھا کھنھ وفرسوده شد دور شان می

آیند بھ اثر  اگر گاھگاھی اثاری خوب وبکری ھم بوجود می، شوند واین پروسھ تا امروز جریان دارد می

ھای فراوانی در  تالش شباروزی ھمان ھنرمندان عزیز موسیقی کشور ماست کھ خود با پرداخت ھزینھ

مصارف استدیوی  فقط این زحمت را خود شان بدوش گرفتھ از پرداخت تولید ھمچو آثار مبادرت ورزیده

خود بیچاره ھا تھیھ وحتا در بعضی موارد این ) کلیپ است( ثبت تا تھیھ ویدیویی آنکھ نام امروزی اش

من وشما درین زمینھ مثالھای ! !مالکان تلویزیونھا جھت نشر آھنگ شان از ایشان پول حق النشر میگیرند

ً اشاره کردم ک، فراوانی در دسترس داریم ھ دولت ھای وقت برای ماھا حق االلزحمھ در حالیکھ من قبال

از نشرآھنگھای ھنرمندان ، واکنون برعکس شده کھ تلویزیون بھ خاطر امکان نشراتی کھ دارند، میدادند

 . گیرند جوان ما حق االلزحمھ می

پس بھتر است با ذکر ھمین چند مثال بگونھ مشت نمونھ خروار خود قضاوت فرمایید کھ ھنر موسیقی ما 

  دان ما در چھ حال وروزی قرار دارند؟وھنرمن

 ؟بھ جواب قسمت دوم سؤال تان کھ برای بھتر شدن ورشد موسیقی ما در شرایط حاضر چھ پیشنھادی دارم 

ً با ذکر چند نکتھ ای کھ ھمین لحظھ در خاطرم است پشنھاداتم را بھ شکل زیرین خدمت شما  من فعال

انھا ومکانھای معینی متضمن پیشرفت وشگوفایی ھنر پشیکش میدارم کھ ھر کدام این نظریات در زم

 . موسیقی ما ازدید من در آینده خواھد بود
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ً در  توسعھ ھر چھ زود تر وبیشتر مکتب فعلی موزیک شھر کابل وایجاد ھمچو مکاتب در والیاتی کھ فعال

 بامیان و، پروانبدخشان ، کندز، ھرات، وضع بھتر امنیتی قرار دارند مثل والیات بلخ در شھر مزارشریف

ھا را ھستھ  حتا اگر درین جاھا امکان یک مکتب سی ودو نفری ھم امکان داشتھ باشد باید آن. . .  و . . . 

ً برای تدریس دران مکاتب فکر می، گذاری کرد کنم از سی ودو کشور جھان داوطلبانی حضور  چون فعال

 . بھم خواھد رساند

لی را ھم برای تدریس مھیا خواھند کرد درین زمینھ یک مشکل طبیعی است کھ کشورھای کمک کننده وسای

ھای غیر شھری ما وآنانیکھ در بند رسوم قیودات دینی  قدیمی در کشور ما وجود دارد کھ حد اکثر خانواده

ھا اکنون در  زیرا آن. ومذھبی قرار دارند طرفدار اعزام اطفال شان بھ ھمچو مکاتب موسیقی نخواھند بود

 . ندارند )تصوری( ال بعد طفل شان وضرورت کشور شان تصویریباره بیست س

ھا ؛ مرستونھا وپرورشگاه ھا واطفال بی سرپناه وجود  برای رفع این معضلھ اطفال فراوانی از یتیم خانھ 

ھا در ھمچو مکاتب از یک جانب خود این اطفال رنج دیده وجنگ زده با ھنر  دارند کھ با سوق و اعزام آن

واز ، کنند کھ خود خدمت یست بزرگ کنند و نامالیمات روزگاررافراموش می کار پیدا می وموسیقی سرو

جانبی از میان ھمین اطفال بی سر پرست استعداد ھای را خواھیم یافت کھ دور از تصور باشد چنانچھ 

ند بزرگترین استادان موسیقی کشور ما بھ ھمین شکل در گذشتھ ھای نھ چندان دوری بمیان امدندو رفت

 . ما دوباره طی شودکھ باید این پروسھ در کشوروازخود خاطراتی ماندند جاودانی وفراموش ناشدنی 

ً ضرور است کھ در توسعھ ورشد ویا ایجاد پوھنحی ویا ھستھ دیگری معادل پوھنتون موسیقی ھم   کامال

درعین حال . شتر بدھیمھمین حا ال ھستھ گذاری گردد تا دراینده متکی بخود بازدھی این مکاتب را رشد بی

 . شود  توجھ بھ رشد این مسلک در عرصھ نظامی ھم ضرور پنداشتھ می

اصیل آن  ووسعت بخشیدن کوچھ خرابات کشور وایجاد امکانات بھتر معشیتی وزیستی برای مردم، ترمیم

ذوق مردم محلھ با اھمیت شھر کابل نیز ممد پیشرفت درین عرصھ خواھد بود زیرا در آنجا این فن بنا بر 

شود آنجا خود عالقمندان بھ پای خود رفتھ مراسم گر مانی ویا  وبشکل حرفوی وفنی آموزش داده می

 . آورند  شاگردشدن رابھ جا می

ام در مورد معافیت محصوالت گمرکی برای تورید کننده گان وسایل موسیقی بھ  من در کتاب موسیقی

لبان کرام ھرچھ وسایل موسیقی داشتیم و از کشورھای ام کھ در زمان حکمروایی ط وضاحت پیشنھاد کرده

نانی بفروش رسیدند وانچھ درین  ای ھمسایھ ما وارد شده بودند دو باره در ھمانجاھا برده ودر مقابل لقمھ

و در بازار کم پیدا واگر ھم پیدا شوند مردم  چند سال اخیر در کشور وارد شد حد اکثر شخصی اند

بھ ھمین منظور من از  ان خرید وسایل را ندارند کھ خود مشکل یست قابل مکثوعالقمندان ونوآموزان تو

جملھ اولین پیشنھاد کننده گان این طرح ھستم کھ دولت فعلی ما باید برای حد اقل ده سال آینده تجاران ما کھ 

واین کنند از پرداخت مالیات دولتی در امتعھ و وسایل موسیقی معاف کرده  وسایل موسیقی را وارد می

مطلب تا زمانی دوام کند کھ گم شده ھای دوران طالبان دوبار در کشور داخل شده مورد استفاده د ه ھا 
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 ، . مکتب وموسسھ ھنری ما قرار گیرد

ناگفتھ پیداست وقتی حرف باالی تورید وسایل موسیقی میزنیم باید ترمیم انرا نیز مد نظر داشتھ باشیم ھمین 

ً ضرور است کھ  در مکتب فعلی موسیقی ما یک شعبھ جدیدی برای سازنده گان آالت موسیقی اکنون کامال

 . کھ این خود نوعی از توجھ فعلی برای بیست سال بعد است )ترمیم کاران( ایجاد شود

ایجاد بعضی مضامین موسیقی وزیبایی شناسی ومعلوماتی درجنب پالن تدریسی فعلی مکاتب ابتدایی وعالی 

سازد  اصلی باشد نیز جوانان آینده را درین زمینھ آماده پذیرش بیشتر این ھنر میما کھ نھ بھ حیث مضمون 

ام کھ محترم وحید قاسمی درین زمینھ  درین زمینھ تجارب کافی جھانی دردسترس ماست چنانچھ شنیده

 . پیشنھاداتی بھ دولت داشتھ است

گھای جدید ریفورم ھای گذشتھ ھمھ در چوکات موسیقی برای رادیو ھا وتلویزیونھای مملکت ما وتولید اھن

توان بھ  وھمھ تجربھ شده وامتحان داده شده در کشور ما است کھ درین بخش از تجارب مفید گذشتھ می

 . توان بشکل زیرین ردیف کرد این ریفورمھا را می. خوبی مستفید شد

زاد ولجام گسیختھ بنام ھای آ کنترول فنی ودولتی بر فعالیت گروه، ایجاد کمسیون ارزیابی اھنگھای جدید

موسیقی کھ ھر چھ خواستند در محافل خوشی مردم ما می سرایند وبھ ھر اندازه ایکھ دل شان شد ویلیام 

سازند وھر  صدای موسیقی را بدون ھیچ معیاری بلند وبلند تر کرده گوشھای شنونده گان شانرا کر می

گیرند  لیتی را در قبال محافل خوشی مردم نمیگذارند وھیچ مسوو نرخی باالی ھنر نمایی خود خواستند می

ً خارج اند ھیچ جایی راجستر وثبت ھا در این گروه  . نشده واز کنترول قانون ودولت کامال

داند در ھیچ حالتی نھ ازحقوق ھنرمندان در مقابل زورگویی  در حالیکھ دولت خود را مدافع حقوق ملت می 

ز حقوق کسانی کھ ھنرمندان را برای اجرای ھنر نمایی در محافل توانند ونھ ا مردم زوردار دفاع کرده می

این خود مشکل . خود استخدام می نمایند زیرا قانونی وموسسھ ای بھ این ھدف در کشور ما وجود ندارد

ً اشعار اھنگھای جدید  دیگریست باالی مشکالت قبلی توسط موظفینی کھ در ادبیات ورود کافی دارند حتما

  . د کھ درین بخش افتزاھاتی درین سالھا صورت گرفتھ استچک وکنترول گرد

توسط کمیسیون فنی ومسلکی معیاری برای پخش وتعین فیصدی آھنگھای خارجی کھ ازطریق رادیو ھا 

ونشرات تصویری کشور چھ در داخل وچھ در خارج از کشور پخش میگردد تثبیت گردد کھ ما در مقابل 

سیک وغزل ومحلی ما بھ چھ مقدار اھنگھای خارجی را پخش ونشر موسیقی اصیل افغانی خود اعم از کال

کنیم؟ واین نشرات مابا کشور ھای بخصوص ھمسایھ ھای ما در حد یک توافقنامھ ھایی در سطح وزرای 

 . د کلتور تعیین وامضاء گرد

ھنگھای بگونھ ای مثال توجھ کنید کھ در طی بیست سال اخیر وسایل اطالعات جمعی ما بھ چھ پیمانھ آ 

کنند در حالیکھ در طی ھمین سالھا حتا یک  پاکستانی وبلوچی وغیره را نشر می، ایرانی، ازبیکی، تاجیکی

 ً باری یک تبعھ کشور ما یک آھنگ افغانی را از البالی نشرات تلویزیونی این کشور ھا ندیده اند کھ مثال

د و یا در پاکستان یک اھنگی از استاد در تلویزیون ایران یکپارچھ آھنگ استاد سرآھنگ ما نشر شده باش
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اولمیر ما ویا در ازبکستان یک پار چھ موسیقی حاجی ھماھنگ ما اقبال نشر یافتھ باشد این درحالیست کھ 

ما توقع ھم داریم کھ ھنرمندان ما و موسیقی ما رشد بیشتر کند و در حد اقل اسیای مرکزی شھرت 

پس تا کشور ھای متذکره حاضر بھ نشر اھنگھای ما ، ار استومحبوبیت داشتھ باشند ؛ چون قصھ ازین قر

نشوند بھ ھیچ صورتی آھنگھای آن کشور ھا در نشرات ما بھ این پیمانھ فعلی نشرنگردند واین مسالھ بھ 

این خود نوعی بسیار مھم وجدی از حمایت موسیقی کشور ما در ، حیث یک اصل مھم باید پذیرفتھ شود

  . . .  و مقابل ھمسایھ گان ماست

وطندوستی وده ھا ، دانش، اطفال، راه اندازی کانکورھای کمپوز جدید بمناسبت ھا ومسایلی چون صلح

تواند  نمونھ ومثال مشابھ دیگر مطابق نیاز عصر وزمان کھ در ھرحال بزرگترین جوایز معنوی ونقدی می

ژوری ویا ارزیابی این  مشوق این کانکورھا باشد ودر عین زمان پرداخت فیصدیی معینی برای ھیات

 . کانکورھا متضمن نتایج مثبت این مسابقات خواھد بود

ھا طرح برای برونرفت از حالت موجود بنا برتجاربی کھ در سالھای  بھمین ترتیب اگر ادامھ دھم بھ ده

اما در ، ھای فراوانی بکنم توانم روی ھریک بحث ام دارم کھ عندالموقع می متمادی درین عرصھ آموختھ

چون مسایل امنیت در اصل قرار دارد چون کشور در حال جنگ طاقت فرسا وبی پایانی . . شرایط فعلی

توان دولت وحکومت فعلی را بیشتر ازین بربا د انتقا د گرفت از ھمین  برد در چنین اوضاعی نمی بسر می

.  دا را باید شکرگذار بودھا مشوره اگر بھ تطبیق یکی دو تا ھم اقدام کرده پنجاه درصد ھم موفق شوند خ ده

 . .  

 ؟طف نموده از آغازین روزھای کھ با رادیو و تلویزیون ملی افغانستان ھمکاری تان شروع شد بگوییدل -

ھا باعث ماللت خاطر خواننده گان  ام کھ تکرار آن رین زمینھ در جوابھای قبلی اشارات فراوانی کردهد -  

خواھم با استفاده ازھمین موقع درباره ھمکاری ام با  ن ملی گفتید میاما چو ن از رادیوتلویزیو، شود شما نھ

ً ده مصاحبھ با ھنرمندان موسیقی دکتوران بدون ، ورزشکاران، اھل دانش وقلم، سینماگران، انجام حدودا

وبخصوص با ھنرمند مردمی ما زلمی آرا یادی کنم کھ بھ استقبال از جھانی شدن نشرات ، مرز

ما خودم اقدام وبا ھمکاری محترمان زبیر پاداش وشریف فقیر زاده وھادی جان کمره  رادیوتلویزیون ملی

تکمیل وبھ کابل ، بھ مصرف خود وزحمت ھمین ھمکارانم تھیھ، مین جوان ما در حوالی شھرفرانکفورت

ً انتشار یافت وعده کثیری از عده ای ازین مصاحبھ ھایم کھ بھ مزاق آن، فرستادم ھا  آن ھا برابر بود عاجال

ھرکدام شان دشوار بود تا امروز دیده نشدند کھ نمیدانم برای این ھمکاری واستقبال خود کھ ما  کھ کار تھیھ

، ھا از کی گلھ کنم؟ ھمان بود وھمان شد از تلویزیون ملی کردیم چھ نامی بگذارم؟ وبخاطر نشرنا مکمل آن

ً بھ اساس اما نا گفتھ نماند کھ تنھا مصاحبھ جالبی کھ با زلمی آرا  انجام داده بودم بیشتر از چھاربار صرفا

ً شما وسایر خواننده گان این مطلب  تلیفونھا وتقاضاھای مکرر تماشاچیان شان افتخار نشر یافت کھ حتما

 . یکباری انرا شنیده ودیده باشید

 ؟وضیح بدھیدھمکاری داشتید ت، ز کارکرد ھا و دست آورد ھای تان مدتی کھ در رادیو و تلویزیون ملیا -  
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خواھید  ھا اشاره کردم می باشد اگر بطور مشخص می ای آن قسمی کھ در باالبھ عده، ز گذشتھ ھای دورا -

  :توانم کھ کدامھا؟ بطور فشرده ازینھا نام برده می بدانید

وسایر ارکسترھای  بھ تعداد بیشتر از بیست آھنگ رادیوتلویزیونی از خودم بھ ھمکاری ارکستر اماتوران 

خوشخوی بودندآنھارا ( وقت رادیوتلویزیون ما کھ ھمھ در آرشیف ھای شان موجود است وبعضی اوقات کھ

واما دررھبری وانسجام کنسرتھای مختلف وفراوانی در طی بیست سال ھمکاری ام کھ بطور )نشر میکنند

ثبت وتھیھ کورس در ، توانم ازینھا نام ببرم مستقیم در ھریک سھم بارزی ودر خور توجھی داشتھ ام می

ھای جمعی جوانان کھ در اولین جشن جوانان در استدیوم ورزشی کابل اجرا شد وتا کنون شنونده گان 

اند درثبت ونشر کلیھ  امروز ھنرمندان نامداری بمیان آمده، فراوانی دارد کھ ازمیان ھمان جوانان

وبھ صد  ی ومعاون انجمن موسیقیکانکورھای موسیقی کھ در زمان کا رم در اتحادیھ ھنرمندان بحیث مرب

 . ام  ھا آھنگ میباشد ھمکاری جدی داشتھ

کھ در چوکات مدیریت عمومی ) بھار بھ رھبری کاظم شیدایی( درثبت ونشر وآماده سازی آرکستر ی بنام 

تولید وکنسرتھای ریاست موسیقی کمیتھ دولتی کلتور وقت بھ حیث مسوول آن کھ اجرای وظیفھ میکردم 

مھ کھ در یک ونیم سال شش بار نشر شده در ھر کنسرت تلویزیونی حد اقل شش پارچھ آھنگ واین برنا

 . جدید را بھ معرض دید وقضاوت بیننده گان رادیوتلویزیون ملی قرارمی دادیم

کھ در بخشی دیگری از ین ، در آماده گی وثبت ونشر وسازماندھی آخرین کنسرتھای ارکستر گلسرخ 

ً  شاراتی کردم نیز آثاری ما نده گاریست کھ از اثر زحمات شبا روزیھا ھم ا مصاحبھ بھ آن ً شخصا کھ طبعا

مسوول شھرک جوانان داشتم میتوانم در جملھ ھمکاری ھایم با آ ن ارگان  مر وآمسوولیت اولی را بھ حیث 

 . یاد آوری کنم

ھ بار کنسرتھای شش از آخرین دست اوردھای کاری ام بازھم سازماندھی ومسوؤلیت ظبط ونشر حداقل س 

ھای آریاناست کھ مدت بیشتر از دوسالی تحت نظر خودم با رادیوتلویزیون ملی  اھنگھ ارکستر ستاره

درین مدت زمان یک باری ھم یک کنسرت مشترک این ارکستر را با یک ، افغانستان ھمکاری داشتیم

ه ظبط ونشر کردیم کھ مورد انسامبل رقص وآواز کشور تاجیکستان در تاالر رادیوتلویزیون ملی آماد

 . استقبال شایانی بیننده گان ما قرار گرفت

حتا در زمان مھاجرتم کھ باری سفری بھ کابل داشتم یک کنسرتی از سھ آھنگ جدیدم را با انجام 

 . ای در تفریگاه بند قرغھ کابل ثبت تلویزیونی کرده وانتشار دادیم مصاحبھ

در ارشیف رسمی دولتی ما موجود وتا ھمین حاال عده ، تان گفتم  آنچھ در باال مشت نمونھ خروار خدمت

 . کثیری ازآنھا قابل استفاده بوده از جملھ موادنشراتی ومصرفی نشرات فعلی ما را تشکیل میدھند

فعالیت ھای ، ا جائیکھ من در جریان ھستم در دیار غربت ھم شما سر بھ زانو نگذاشتھ اید بر عکست -  

 ؟می شود پیرامون آن ھمھ صحبت مختصر داشتھ باشید، د و داریدادبی و ھنری داشتی

پناه آوردیم وتا امروز درینجا ماندگار شدیم  کھ از بد حادثھ در کشور آلمان ١٩٩٣ھتر میدانم از سال ب -  
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 . آغاز کرده بشما وعالقمندان گرامی توضیحاتی بدھم

ً یک ش )آفتاب( نشر یک مجلھ پنجاه صفحھ یی بنام- ماره آن بھ تیراژ محدودی چاپ شد وبعلت کھ صرفا

اش بود متأسفانھ اولین  عدم دسترسی بھ منابع توزیعی وجمع اوری عواید آنکھ متداوم شماره ھای بعدی

 . شماره آن اخرینش نیز بود

ً بھ نشریھ تصویر  عضویت در کمسییون فرھنگی ونشراتی شورای مھاجران افغان مقیم آلمان کھ مستقیما

ً در اجرای کنسرتھای جالبی برای محافل آن شورا نقش مستقیم ، ھھمکاری داشت و چندین باری شخصا

 . ام حتا دو سھ باری خودم در شھر بن وکوبلنز آواز خوانی کرده، داشتھ

عضویت در ھیات ھنری کانون روشنگران افغانستان مقیم آلمان کھ ھمچنان وظایفی مشابھی را در آنجا نیز 

 . ام انجام داده

را مدت دوسال داشتم کھ ، لیت شورای مھاجران شھر واطراف کوبلنز مربوط ا یالت راینلند فالز آلمانمسوو

 . چھ مشکالتی دارد میتوان خود حدس زد کھ رھبری یک شورای شھری

کھ مدت چھارسال متواتر ، آغاز نشرات تلویزیونی از طریق شبکھ ایالتی این شھر بنام اوفنر کانال کوبلنز

ً دوساعتھ است کھ  ادامھ داشت ونتیجھ نھایی آن ھمانا یک ارشیف با حدود شصت برنامھ یکساعتھ وبعضا

ً در نزدم موجود است داستان مفصل این نشرات کھ در ذات خود یکی از بزرگترین خدمات من ، فعال

برای یک خانواده دور از وطن با جیب ودست خالی صورت گرفت  وخانواده ام بوده ودر دنیای مھاجرت

 . رایم اھمیت زیادی داردب

ھای اریانا در  وبھ ھمین خاطر این جریان را با ھمھ تفصیالت آن تحت عنوان نشرات تلویزیونی ستاره

، گویم اما یک گپ مھم این نشرات را کھ برایم قابل افتخار است ھمین حاال می، ام گنجانیده ام کتاب موسیقی

دو دیپلوم افتخاری یک کانکور نشراتی را از بین ھشتاد خانواده دژم در سال دو ھزار میالدی ) ما( من

کنم ونشنیده ام کھ کدام ھموطن دیگر ما با  وسھ کاندید دیگر برای نشرات خود نصیب شدیم کھ فکر نمی

ھا ونشرات خارجی ودر  گرچھ ما در تمام مصاحبھ، چنین افتخاری برای نشرات تلویزیونی نایل آمده باشد

سناد را برایم در محفلی بزرگی تسلیم میدادند بھ صدای بلند گفتم کھ این افتخار بھ ھمان لحظھ ایکھ این ا

 ً ھمھ مھاجران افغان مقیم آلمان تعلق دارد ولی آنرا من بھ نماینده گی مردم آفغانستان بدست آوردم کھ فعال

 . ام خانھ سالون خود را با آن ھا مزین کرده

از شھر اسن  ت دوسال متواتر ریانا کھ بھ مدت تلویزیون جھانی آستھ گذاری نشرابھ ھمین ترتیب بعد از ھ

ای اولین دایرکتران موسیقی آن  نشرات داشت از جملھ، آلمان بھ حمایت مادی محترم نعیم جوانبخت

شگوفھ ھا کھ دخترم مرسل جان دژم  ھای اطفال بنام و دایرکتر برنامھ، وگرداننده برنامھ ھای موسیقی

نیز . ھا بودنداحمد جمشید جان دژم گرداننده آن پسر ارشدم برنامھ دنیای جوانان کھ گرداننده آن بود و

بی معاش ومدد و داوطلبانھ داشتم کھ از تدویر محفل افتتاحیھ تا اختتامیھ ای آن تلویزیون ھرچھ  ھمکاری

برنامھ ، کتردایر، در توان و امکان داشتم صر فھ نکردم محصوالت باقیمانده ازین ھمکاری ام بحیث نطاق
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، ای ھم نشر نا شده آن تلویزیون جھانی ھمانا حدود پنجاه برنامھ نشر شده وعده ۴٨ساز ومسوول استدیوی 

مانده کھ مدت چند سالیست در فکر ادامھ این پروسھ از طرق دیگری ھستم ؛  ولی آماده نشر در ارشیفم باقی

بھ  ؟م کھ این نشرات چگونھ آغاز شد و چرا ختم شدالبتھ درین باره در جلد دوم کتابم مطالبی قابل گفتن دار

 . این سوالھا جوابات جالبی دارم کھ در موقعش خواھم گفت

خانم صوفیا وعده ، بار دیگر من خودم باجلب ھمکاری ھنرمندان دیگری چون محترمان زبیر پاداش

، دی، پی( جھانی دیگری از ھم مسلکان دست بھ ترتیب وآغاز نشرات تلویزیونی دیگری از طریق شبکھ

کھ مخفف نام تلویزیون جھانی مشترک ایران والمان است واز شھر ی بنام کونز در نزدیکی سرحد  )اف

ای نشر ساختھ وآنھا را انتشار  اقدام کردم وسھ برنامھ یکساعتھ را آماده، کشور لوکزامبورگ نشرات دارد

آن نشرات استقبالی ھم صورت گرفت اما بازھم ھا را دیدند وتا حدودی از  ای از ھموطنان ما آن دادیم عده

ً برای آن نشرات پالن کرده بودم این برنامھ جھانی ما بار دیگر سقوط کرد  بھ دلیل نبود بودیجھ ایکھ قبال

ھای ھمکاری مادی داده بودند بیشتر از یکصدوبیست ایرو جمع آوری  وما نتوانستیم از مردمیکھ با ما وعده

ازین برنامھ ھم ارشیفی دارم پر محتواء کھ ھرگاه ضرورت باشد ، نم لطف کرده بودندکنیم کھ آنراھم برادرا

 . برای نشرات بعدی دیگری با کمی مونتاژ قابل استفاده ھستند

یک کنسرت عایداتی بزرگی را در سالون تاریخی وبا شکوه !! در زمان امارت اسالمی طلبان کرام

ھا وآلمانی ھای شھر ما براه انداختم کھ تمامی عواید حاصلھ  نیایرا، شھرداری کوبلنز با اشتراک افغانھا

شد بدست آورده وھمھ را با حضور  خالص آنرا کھ در آنزمان بالغ بر دو ھزار وپینجصد مارک می

ً بھ ریاست یونیسف شھر ما تسلیم کردم تا برای اطفال بی سرپناه وسیلھ ای  ژورنالیستان ازطریق بانک رسما

دار زیادی نبود کھ کدام درد بزرگی را دوا کند اما ھمتی کھ ھنرمندان کردند وھرکدام بھ این پول مق، شود

ً  نوبھ خود دران سھمی گرفتھ ودعوت مرا پذیرفتند برایم ارزش بیشتر داشت حتا شھردار کوبلنز شخصا

 کنسرت باارایھ بیانیھ افتتاحیھ اش استقبال گرمی کرد ازین

فامیلم ودوستانم نان و منتو چای توزیع کردند و ، گرداننده گی کردم ،آھنگ خواندم، خودم درین کنسرت

 . در بھبود محفل سھم خود را اداء کردیم ھریک

دوسھ سال قبل بھ ، بعد ھا در فکر ھمکاری با ھموطنانی شدیم کھ امکانات دیگری در دسترس شان بود

را مساعد   کھ ایشان زمینھ، ھمکاری محترم احمد شاه قادری مسوول وموسس تیاتر جوانان ھامبورگ

ومن مسوولیت سازماندھی کنسرت بزرگی را بنام تجلیل از جشن استرداد استقالل ما وجشن بھاری ، کردند

مھاجران افغان در ھامبورگ وبخش گرداننده گی آنرا نیز بعھده گرفتھ با دعوت بیشتر از سی تن ھنرمندان 

ب یافتھ من در آنجا کنسرت ھای جالبی اجراء کردند واین افغانی ما کھ حد اکثر بنا بردعوت وپالن ترتی

عنعنھ در شھر ھامبورگ پایدار مانده تا کنون در ھمان فصل سال توسط عزیزان دیگر ما تحت نطر آقای 

شود ؛ چیزیکھ قابل ذکر درین جاست  قادری بھ راه انداختھ شده ھمھ سالھ آن برنامھ تحت اجراء گرفتھ می

است کھ در اولین بار در دو روز پیھم بھ ، کننده گان جشن پارک اویندورف ھامبورگ ھمانا تعداد اشتراک
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تعداد بیشتر از سھ تا چھا رھزار تن از ھموطنان ما بدون پرداخت حتا یک ایرو ورودیھ درین کنسرتھا 

خاطرات جالبی را حفظ کردند درین کنسرت خودم ھم  اشتراک کردند واز این محافل ھرکسی برای خودش

آرزومندم تا این بنیانگذاری وتنوع کھ دراولین محفل بود تابھ دیر وقتھا ، . چند آھنگ جدیدم را اجراء کردم

برای ایجاد وحدت وھمبستگی افغانان ما در جال وطن نھایت ارزنده  ادامھ داده شود زیرا تدویر ھمچومحافل

 . ومفید است

ده ام دست بھ ثبت اولین سی دی خود با ده باری بمنظور ارضای ذوق خود وتقاضای دوستان وخانوا 

ام زدم کھ این سی دی بھ ھمکاری استدیوی بیژن مقیم شھر کاسل  آھنگ جدید وباز سازی کمپوزھای گذشتھ

آلمان تکمیل وجھت تکثیر بھ استدیوی پامیر در شھر بن آلمان سپرده شده کھ امیدوارم این اثر ھنری ام 

فکر میکنم من ازجملھ . اران عرصھ ھنر وموسیقی کشور ما تقدیم گرددنیزھمزمان با نشر کتابم بھ دوستد

ھرگاه انرا شنیدید  ام ام وکاپی خوانی نکرده ھمھ از خود خوانده محدود آواز خوانانی ھستم کھ درین سی دی

 . بھ اھل فن وذوق قضاوت را میگذاریم

ھای  لی بودم با اجرای مصاحبھدوسال قبل زمانیکھ مصروف ثبت اھنگھای جدیدم در رادیو تلویزیون م

ھنری ام با وسایل اطالعات جمعی کشور مورد تشویق واستقبال ھموطنانم قرار گرفتم کھ مایھ خوشی 

 . باشد  ومباھاتم می

در جریان سالھای مھاجرت وبی سرنوشتی ام کھ حدودآ ده سالی را در ، قسمیکھ شما نیز بدان اشاره کردید

ای  ند موسیقی موفق بھ اکما ل نخستین مجموعھ توضیحی وتصویری عدهدر عرصھ ھنر ھمھ پس بر داشت

ھا بھ بیشتر از چھار صد تن میرسد وشامل بیشتر از یک ھزار  از ھنرمندان موسیقی کشورم کھ تعداد آن

بنگاه ( قسمیکھ مؤسسھ ناشر آن، گردیدم، قطعھ عکسھای یگانھ ونایاب ھنرمندان موسیقی افغانستان است

درین اوخر برایم اطالع دادند چون حجم کتاب با این  )تحت نطر محترم حامد یوسف نطری، نشراتی کاوه

ھا تصمیم دارند کھ این کتاب را در سھ جلد  پیمانھ عکس وخاطرات ھنرمندان بیشتر از حد معمول شده آن

کثیر آنکھ ای آماده نشر ساختھ بھ عالقمندان پیشکش بدارند کھ بھ ھمین لحاظ کار چاپ وت چھارصد صفحھ

قرار بود در ماه فبروری تکمیل شود بخیالم یکی دو ماه دیگر نیز معطل خواھد شد وانشاالھ بدسترس 

چون در ھریک از جوابات قبلی بھ نحوی درباره این کتاب ، دوستداران ھنر وفرھنگ خواھد رسیدد

ً این ، د بگویدتا این کتاب زمانی خودش در باره خو بگذارید، ام موسیقی یاد اوریھایی داشتھ نھ منی کھ فعال

درین اواخر دست بھ ایجاد یک انسامبل موسیقی زدم کھ اولین کنسرتھای  و کتاب ھنوز در دستم نیست

وکھلن آلمان بمناسبت تجلیل شایستھ از روز نوروز وجشن باستانی آن در ، دورانی آنرا در شھرھای کوبلنز

، نعیم امیری آواز خوان قبلی ارکستر گلسرخ، ھنرمند محبوبدرین انسامبل خانم فرزانھ ، آلمان دایر کردیم

و بشیر دژم کھ نیز در قدم اول گرداننده گی ودر بعضی لحظات آواز خوانی ھم میکردند با ھمکاران 

دیگری در قسمت نوازنده گی چون محترم فرید وطندوست در نواختن آالت ضربی و آقای فر حت پامیری 

ھنوز ھم ، ای وعده دیگر از نوازنده گان اروپایی وافغانی با ما ھمکاری داشتند در قسمت نواختن آالت پرده
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در قسمت راه اندازی محافل دیگری کوشا ھستیم کھ اگر مشکالت ناشی از دوری فاصلھ ھای محالت 

زیست ما بھ این اقدام صدمھ نرساند ممکن در آینده ازین انسامبل یک ارکستر بزرگی بوجود آمده مصدر 

 . شوند خدماتی

ً ساده ای بنام  درین تازه گی ھا بعداز اشتراک در دوره آموزشی کمپیوتر موفق بھ ایجاد یک ویبالگ کامال

دھد و بشترینھ بھ  کھ محتوای آنھم بیشتر موسیقی ونقد نشرات تلویزیونھای افغانی را تشکیل می خودم شدم

رف مدت کمتر از دو ماه بیشتر از خوشبختانھ در ظ، منظور جمع آوری انعکاسات نشرات تصویری است

یک ھزارھفتصد تن ھموطنان ما آنرا بھ مطالعھ گرفتھ وتا ھمین اکنون در حدود دو صد تن از فرھنگیان 

ومردم ما در مورد این اقدامات رأی ونطر داده مصروفیت جالب وآموزنده ای برای فرھنگیان ما شده است 

ً بھ عھدشخص مدیریت این ویب را   دارم کھ درین لینک قابل دسترس بھ عالقمندان می باشد ا
www. dezham. blogfa. com 

بیایید کھ این مصاحبھ طوالنی را با لبخندی بھ پایان برسانیم اگر اجازه شما باشد ، محترم فضل الرحیم رحیم

 . خواھم عالوه کنم را می من بھ ادامھ ای سطور باالیی خود این چند سطر

  !آری ژورنالیست گرامی

بود  درموقف من می. . .  پرسم اگر یک مھاجر آمریکایی یا انگلیسی ویا فرانسوی ویا  حال من از شما می

ھمین کار ھای ، ودر عالم مھاجرت وناآرامی ھای ناشی از آن درحالیکھ ده سال عمرم بھ سرگردانی گذشت

با دست خالی وجیب مشترک خانواده انجام داده وبھ سر رسانده ام آیا برای  فرھنگی وھنریی را کھ من

ً کھ ژورنالیستان شان آن !گرفتن جایزه ای اگر نوبل نھ ھا را بھ  کمی پایین تر از آن معرفی نمی شد؟؟ یقینا

 بردند واز کاھی کوھی ساختھ برای ھنرمندان ونویسنده گان خود جھت تشویق بیشتر شان آسمانھا می

 . پیشنھاداتی جالبی مھیا میکردند

 ؟توا نید بینیم کھ شما باپخش وانتشار این کار ھای ما برای ما چھ دست آوردی کمایی کرده می حال می

ناگفتھ نباید گذاشت کھ برای ھرسطری از کار ھایم اسناد ومدارک وشواھد کافی ومطمینی در دسترسم دارم 

 . ای شما قرار خواھم داد ننده گان محترم این مصاحبھکھ عندالموقع در اختیار شما وکلیھ خوا

سراغ مرا گرفتید و ، تشکر از اینکھ درین دنیای بزرگی کھ پر از ھنرمندان وقلم بدستان نازنین است 

 . لحطاتی از وقت پر بھای تانرا صرف ما کردید موفق وسر فراز باشید

 2010. 03. 03 آلمان، بشیر دژم کوبلنز

 

  . تشکر کھ بھ پرسش ھایم با حوصلھ مندی و تفصیل پاسخ گفتید از شما یک دنیا ،آقای بشیر دژم
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