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  داکتر عبدالحنان روستائی
  ٢٠٠٩ مارچ ٢١المان، 

  
  
 

  به پيشواز نوروز با صفی وھاب
  

   آھنگ ساز و آواز خوان آزاديخواه
  

در قبال کودتای منحوس ثور و تجاوز شوری سابق بر صفی وھاب در عنفوان جوانی مثل ھزاران افغان دگر، 
آقای وھاب که زندگی در . ی ھمسايه به المان اقامت گزيد چندی در کشور ھااندن مھاجر شده و بعد از گذشت،افغانستان

چنانکه او با آنکه با .  آيندۀ خود را در تحصيل علم و آموزش کمال دريافته بود،مھاجرت برايش سنگينی فراوان می کرد
قای وھاب را آنچه آ. مشقات فراوانی دست و پنجه نرم می کرد، تحصيلش را موفقانه به انجام رسانده تشکيل خانواده داد
چنانکه در سالھای . از بسياری جوانان ھم سن و سالش متمايز گردانيده بود، عOقه مندی او به مردم و کشورش بود

ھای بزرگداشت از مبارزات آزاديخواھانۀ مردم افغانستان وروی سابق آقای وھاب در روزجنگ کبير ميھنی بر ضد ش
ار بوده از المانھا طلب کمک ذھا و سرک ھا در گشت و گ در بازارا دوستانش ساعات متمادیبرای جمع آوری کمک ب

آقای وھاب برای ھمکاری بيشتر با . می کرد و برای جمع آوری دوا از يک شفاخانه به شفاخانۀ دگری سر می زد
مچنان ھھا به پاکستان سفر کرد و احوال زار مھاجرين افغان را از نزديک مشاھده نمود و به کمک ھايش  بار،افغانھا

 آقای وھاب در بسياری از مظاھرات و مجتمعات افغانی شرکت ،گذشته از اين فعاليت ھای بشرخواھانه. ادامه می داد
او در فرصت ھايی که به دست می آورد . کرده و برای آزادی افغانستان نه تنھا شعار می داد، بلکه آواز نيز می خواند

ی از مقاومت و خروش ھای آزاديخواھی مردم کشور را بلند کرده و ھايای ميھنی می ساخت که در آن فريادآھنگ ھ
چنانکه آھنگ مشھور او با شعری از شاعر انقOبی کشور آقای . آنرا با شور و صفا تقديم بينندگان و شنوندگان می کرد

  :روشنگر با مطلع 
  

  ورنه غرق رودبار خون شويد    روسھا از ملک ما بيرون شويد
  

 افغانی و المانی که اتھا، کنفرانس و تجمعآقای وھاب آھنگ ھای ميھنيش را در سيمينار. رديدگزبانزد خاص و عام 
 آقای وھاب زيبندۀ ھمچو به اين ترتيب آھنگ ھای ميھنی.  می خواند،روی مسايل آزادی افغانستان صورت می گرفت

ھای مردم کشور را تبارز می دادند، چون اين آھنگ ھا درد. ار ميساختشد و آنرا از ھمبستگی و ھيجان سرشمحافل مي
اين امر باعث آن گرديد که آقای وھاب با جمع کوچکی از وطندوستان . بنابران دوستداران آن روز به روز بيشتر می شد

به وجود آورد و به فعاليت ھای بيشتری " گروه واخان"دگر برای خواندن آھنگ ھای ميھنی گروه ھنريی را به نام 
  .ن ھنرمنديست که موسيقی را از طريق کمپيوتر در قالب ھای ديجيتال و سکوينس بريختدست يازيد و اولي

او به صورت اکثر اشعار انقOبی را که تراوشی از تفکر آزاديخواھی . آقای وھاب در انتخاب اشعار دقت زياد می کرد
لب آھنگ می آورد و با آواز گيرای خود افغانھا برای استرداد استقOل شان بود، در قا و انعکاسی از فعل و انفعال نبرد

ی از اشعار زنده ياد ئ چکامه ھابه گونۀ مثال. وندگان و بينندگان را به وجد و شور می آوردنوای آنرا سر می داد و شن
محمد ھاشم زمانی، آقای داکتر سيد ھاشم ساعد، شھيد عبدالقيوم رھبر و عده ای از سالکان راه آزادی را در قالب 

ھر چه از دل "و اين آواز ھا بر حکم آن که .  که خودش ساخته بود در آورده و با نوای پر جذبه ای می خواندآھنگھايی
بر روح و روان شيفتگان وطن اثر می گذاشت و آنھا را برای يک مبارزۀ دوامدار برای " خيزد، cجرم بر دل نشيند

در ذيل چند مثالی از آنھا به . تشويق بيشتر می کردھای اجنبی از کشور و حصول استقOل مملکت بيرون ريختن نيرو
  :عنوان مشت نمودی از خروار يادآوری می گردند 

  

  :ی ښشاعر نيمه شھيده چه وستايم په نغمو ک •
  

  که زه چرته يو شاعر وی  
  

  یښنغمو کـــــــ چه دی وستايم! شاعر نه يمه شھيده
  یښک م په ختوړقھرمان ک پاس آسمان ته دی په شعر

  مړــقـــOب کــــد انـ ــرخ دی تاوڅ دن د مــسامونودب    
  یښکـــ وميم اغــزوټه خپــل وړه پشانی زړل د زـدبلب    
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  مړـک ړ جوۍ په ھستۍ د ی دمستۍجوش دمينی آزاد
  یښک م په رگوړ غرور مغرور دی را پيدا کۍدخود

  مړپه اعجازک د عيسی په شان ژوندی دی دخپل شعر    
  یښک جنگ ته وباســــم ژوند و دی ۍقھرمان د آزاد    

  وم د جنت حوری سر توریـسرو زخمونوته دی کين
  یښکدم په زخموږ خپل درته کيـۍسوزوساز دشاعر

  ی زما شــعر تــرجمان ویښکسلگوسـتا  په مرموزو    
  یښکــيدلی په ســلگو ـزونو په اســرار دی پوھـد رم    

  ه زه چرته يـو شـاعر ویـک! يده گران مجيدهـای شھ
  یښکــانقــOب پــه زمزمو  مــا ســتايلی د شعـرونو

 
کسی به تارک تاريخ "به قول آقای وھاب . اين آھنگ جايگاه ارجمند و مقام عالی شھدای راه آزادی را تمثيل می کند

ن ش را در محراب آرزو ھای مردم رنج ديده و ستم کشيده اش قربابه جاودانگی می پيوندد که زندگيجای می گيرد و 
سيه دcن و اھريمنان که سودايی به جز در بند کشيدن مردم حرمان کشيده ندارند، پيوسته در اين پندارند که با . کند

فل از آنند که مگر غا. گرفتن جان از مشعلداران، رھپويان ديار آزاديست که می توان به اھداف شوم خويش نايل آمد
 مرگ را نابود می  کهیي زندگ، مرگ آغاز زندگی دگر است؛ذاشتهھای مردمش گبرای کسيکه زندگيش را در پای آرزو

مگر جاويدانه مردان زمان که پيکرۀ شان بر صخرۀ بلند تاريخ ثبت شده و در دل افسانه ھا جا يافته اند پا بر گلوی . کند
که رستم، کاوه و مرگ نگذاشته اند؟ آيا رستم، کاوه و آرش مرده اند؟ چه کسی می تواند بگويد آری؟ مگر نه اينست 

 ن جان خويش در پای آرزو ھای مردم خود، پایگان زمان با گذاشتاند اينست که جاوآرش زنده ھای جاويد اند؟ مگر نه
ی پرواز در آن ابر فرق مرگ می گذارند و بدان زروه ھا و قله ھای بلند تاريخ باc می روند که مرغ زندگی را يار

رادمردان آزاديخواه کشور که زندگی و جانمايۀ شانرا آگاھانه در .  ابديستآنجا دگر فضای بيکران زندگی. نيست
 مرگ می نھند و بر نی می گذارند با گذشتن از زندگيست که پا بر سرمردم رنجيدۀ شان به قربا محراب آرزو ھای

آری مردم کسانی را در .  رستم، کاوه، آرش و مجيد جاويدانه می شوندقلۀ تاريخ باc می روند و در جرگۀرفيعترين 
 در استواری ھا و مبين خواسته ھای شان بوده،زروه ھای تاريخ و در سينۀ افسانه ھا جاويدانه می کنند که ممثل آرزو

ير، انديشه، ايثار و  آرش باشند، در فتوت و رادمردی و بينش مجيد باشند و در تدبايثار، در ستم، در شوريدگی کاوهر
آدم ھايی از اين برش و از اين . منام راه آزادی باشندگ و در جان بازی چون ھزاران شھيد باشند قربانی عبدالقيوم رھبر

مردان، ر بانگ نای شبانان، در حکايت پيرنمط اند که نه تنھا پيکرۀ شان در صخرۀ بلند تاريخ حک می گردد، بلکه د
در سرود پيکارگران، در آھنگ نوازندگان، در شعر شاعران، در خطوط تصوير صورتگران، در ترانه ھای آزادگان، 

خOصه، به ھر چه و ھر کجا که رو کنی يادی و . در نقش و نگار نقاشان، در خامۀ قلم پردازان جاويدانه می شوند
ھای مردم رنجديدۀ شان حلقوم اشتن زندگی شان در پای تحقق آرزوزيرا اين مردان با گذ. نشانی از آنھا را می بينی

 ."مرگ را فشرده و از ورطۀ نابودی به ديار جاودانگی پيوسته اند
 عيد که در حال آمدن است فرياد زده و خواھش می کند که در سر رب  آقای وھاب با اين آھنگ:ه ځاختره مه را •

 .زيرا در آنجا از ظلم روس جوی ھای خون جاريست. زمين ما نيايد
انسته و حتمی د  اين آھنگ واقعيت يک دولت دست نشانده را بيان کرده مرگ آنرا:ود جيره خوار ور بدولت مزد •

 . تاريخ می داندجايگاھش را در زباله دان
 در اين آھنگ آقای وھاب خطاب به مادران افغان که فرزندان خود را در جنگ استقOل از :گريه مکن ای مادر  •

 .گرفته می شوند آنھا از قاتOن  ھایچون خون. ددست داده اند می گويد که گريه نکنن
 در اين آھنگ گروه ھنری واخان با آواز رسا و بلند می خوانند که افغانستان : د افغانانو دی ږافغانستان وطن زموندا  •

 .يھا، روسھا و چينايھائملکيت افغانھاست و نه از امريکا
 و بدون وطن زندگی وجود یيد که کون و مکان من تو ان می گو اين آھنگ خطاب به ميھ:بی تو به سر نمی شود  •

 .ندارد و ھيچ چيزی به سر نمی شود
 مردم  و به اشعار زمان جنگ آزاديخواھانۀمه جانبه به آھنگ ھای ميھنی داردآقای وھاب در حاليکه توجه عميق و ھ

چنانکه در اين . مزمه کرده استارد، در ضمن اشعار و آھنگ ھای فولکلوريک را نيز زافغانستان ارج فراوان می گز
فلکلور مردم انعکاس دھندۀ ظريفترين احساسات و عواطف آنھا می باشد که بگونۀ بسيار  " :مورد آقای وھاب گويد

ھر . گذرد و چون محمل کاروانھا از نسلی به نسلی کشيده می شود، از سينه ھا ميساده و دلنشين از قلب ھا بر می خيزد
سرزمين در حال رزم .  در کشتزار فرھنگ شان غنچه ھايی از فولکلور خود را نيز پرورانده اندکجا مردمی زيسته اند

ی را در آسمان ، که گاھی رادمردان افسانه ئھا و موسيقی گرم و گيرا می باشدو قصه ھا آوازما نيز گھوارۀ آھنگ ھا 
 که از بھر مثال ، ھا زمزمه می کنندھنر به نمايش می کشد و زمانی ھم قصه ھای گرم عشق و سرمستی را در گوش

آھنگ cc شاه .  از نوع دومی آن می باشد"بی بی رادو جان"قصۀ دل انگيز   از نوع اولی و"cc شاه محمد"آھنگ 
 که بر سر  مردم با سرودن آن از مرد افسانه ئيیھای آن ديارتاکستانھای شماليست که در کوچه باغ محمد آھنگ مردم 
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قصۀ بی بی رادو جان از آن قصه ھای عشقی نادر . ه و بر دل رنجبران مرھم گذاشته است، ياد می کندزورمندان کوبيد
اين قصه جذبات و احساسات دو دل داده . مردم ماست که در آن مسلمان زاده ای دل در گرو زيبا روی ھندو می گذارد

بی بی "قصۀ . ه واحدی می راند، حکايت می کندگاه را که کيش و آيين جدا از ھم دارند ولی شور عشق آنھا را به جلو
اين دو .  اتفاق افتاده است،که خانه و بتخانۀ دلدار در کنار ھم قرار دارند  جايی، که در ھندو گذر کابل قديم"رادو جان

 از طرف ديگر پليست که ،آھنگ اگر از يک سو به منظور جOيش دادن فرھنگ فولکلوريک افغانستان می باشد
  ."بين موسيقی اصيل گذشته و موسيقی حماسی امروز زده می شودآگاھانه 

در ھمه جا . می گردداينک زمستان به پايان رسيده و بھار با نوروز بار دگر از راه می رسد و عالم از نو بيدار و زنده 
زی وجود ولی و اما و افسوس که در ميھن ما نورو.  استميانکمفرما می شود و نويد بھاران در خوشی و سرور ح

 ٥٠ تا ٤٠در آنجا کما کان جويھای خون روانست و طبق ارقام معتبر بين المللی ھمه روزه خون . ندارد و بھاری نيست
از جانب ديگر اشغالگران به کمک . طالبان ريختانده می شودشريک جرم شان افغان بدست نيرو ھای ناتو و امريکا و 

ملی ما صدمات جبران ناپذيری رسانده و جنجالھای قومی، منطقه يی، دولت دست نشانده و ايادی استعمار به وحدت 
اينجاست که آھنگساز و آواز خوان پر شور  .زبانی و غيره را دامن می زنند تا شيرازۀ وحدت ملی را از ھم بپاشانند

در قالب آھنگی محمد ھاشم زمانی با مطلع زير انتخاب کرده و استاد مردم آقای صفی وھاب شعری را از ديوان مرحوم 
  : ريختانده خدمت دوستان وحدت ملی افغانستان تقديم می کند ،زيبا که خودش ساخته

  
  ـهــــنـيـــــــت ســــــره راځـــه د امــوطــــــن تـــ  ـره راځــهـد پــيـغـام ملـــــی وحــــدت ســوروزه ـن

  ـهـره راځــۍ او عــــدالــت ســــ آزاد،ـــولید ســ  ـوــ بــيـزار يیه دـی او د ظـلـمـونـګ او غOمـد جن
  هـ ملت سره راځ"افغان" کی يو افغان دیپه تول    پښتون او ھزاره دی که ترکمن دی، تاجک،ازبک

  هـــرمــت ســــره راځـــ حــــ اوھيلوچــه دونه در       ران عزيز شـھيـد مزار تــهـ د ګــوطــن دی آزادۍ
  

  )زمانیمحمد ھاشم (   
   

  ! بشنويدرھروان  سايتدر  و پرطنين جناب صفی وھاب،سنگيناين شعر زيبا را در قالب آھنگ دلکش و آواز 
  

  


