
 
  

  

افغانستان نواز فرهمندپیانو هایآرزو  

 

 مردم
 اشاره

ی نوجدوا  اغادا     ، دو نوازندهه 2131حمل  12به تاریخ 
المللی پیدانو   )الهام غانوس و میالد یوسفی( در رقابت بین

کسب مقام سوم به ایدن  توانستنه با  "های طالیی پرده"
کشور برگردنه. این دو هنرمنه جوا  از سوی انسدتیتو   
ملی موسیقی اغاانستا  در ایدن رقابدت اشدترار کدرده     
بودنه. در این میا  اما، غانوس الهام بیشتر از هفت سال 

نوازد و اغتخارا  زیادی را برای مردم  شود که پیانو می می
 1121ر دسامبر اغاانستا  بهست آورده است. غانوس د

ی  ی سده ماهده   ی آلما  بورسیه با حمایت وزار  خارجه
ی موسیقی غرانتس لز  شهر و ایمار را دریاغدت   غاکولته
 کرد.
ی  چهدره "اش را در قالب البومی بندام   او اثرهای هنری 

را به بازار موسیقی اهها کرده اسدت و او اکندو  بدا     "من
شهه است. قابل یی وارد هنترکالج امریکا  دریاغت بورسیه

یادآوری است که داستا  زنهگی الهدام را مستنهسدازا    
نیدز   "موسیقی من برای اغاانستا -الهام"تحت عنوا  

 به تصویر کشیهه انه. 
المللی شود، داستا   خواهه پیانونواز در سطح بین او که می
 سازد. بخش خود را با ما شریک می الهام

*** 
اغاانسدتا  بده عندوا     در مورد سفر  به خدار  از  

 بگو. ی اغاا  نوازنهه
ام. در سن پنج سااگی    در کابل به دنیا آمده 7991من در سال 

مشاوور موسای      آوازخاوا  به نواختن تبله روی آوردم. پادرم  
ی ما  کردیم. خانواده کالسیک افغانستا  است. ما باهم اجرا م 

 عاشق موسی   بود.
در صنف هفتم، من در انستیتوت مل  موسی   افغانستا  ثبات  

کن، باا سااعات الاو ن  درسا ،      خسته–نام کردم. من مکتب
را رها کردم. من  -های بدو  موزیک و درسگیر سختاستادا  

با بود  در انستیتوت مل  موسی   افغانستا ، آرامش بزرگ  را 
کساب مادر    هاایم را بارای    کردم. اکناو  درس  احساس م 

خوانم. مان   امریکا م -گیسانس در اجرای موسی   در هنترکاگج
ی کامال وارد ایان دانشایاه     با دریافت بورسایه  5172در سال 
 شدم.

ی موسدیقی پیدانو را برگزیهیده، درحالیکده      چرا آله
 های دیگری را نیز در اختیار داشتیه؟ آله

موسای    ی  انییخات. بخاالریکاه آگاه    ی مرا بر م  پیانو عالقه
ام مان   اگملل  است. بدین معنا که باا ایان آگاه و موسای       بین
توانم با جوا  ارتباط برقارار کانم. دقیاق باه یااد دارم، باه        م 

های پیانو را گمس کردم و صدایش را شنیدم،  مجردی که دکمه
تاوانم از   عاش ش شدم. موسی   برایم موم است، زیرا من ما  

هاا   در افغانساتا  بسایاری   م را بیاا  کانم.  این الریق احساسا 
خواهم پیانونواز در  خواهند داکتر یا انجنیر شوند، وگ  من م  م 

 اگملل  شوم. سطح مل  و بین
 آیا آموختنِ نواختن پیانو متفاو  است؟

من نواختن پیانو را از دوازده ساگی  شروع کاردم. در اول، مان   
کردم. من روزهای  پایداریاین آگه را خیل  متفاوت یافتم وگ  

وقات بارای تمارین کام     هاا   روزتمرین را به یااد دارم، خیلا    
شدم که چه وقت به تمرینم پایا  دهام    آوردم. متوجه نم  م 

هاا و   کردم تا مواارت  شدم و تالش م  چو  خیل  مجذوب م 
را بیاموزم. به تدریج دریاافتم کاه پیاانو جواا  خاا       ها  متن

 خودش را دارد.
ی کده از انسدتیتو  ملدی موسدیقی      در مورد تجربه

 اغاانستا  بهست آورده ایه، به ما بگوییه.
انستیتوت مل  موسی   افغانستا ، مکتب هنرهای عموم  بود، 

ایان   سرمستاش آقای داکتر احمدناصر  گذار و رئیس وگ  بنیا 
ییانااه  سرمسااترا بااه انسااتیتوت موساای   ارت ااا داد. داکتاار 

کتورا شخص  است که در افغانستا  در بخش تاریخ موسی   د
دارد. او به شاگردانش هام موسای   کالسایک افغاان  و هام      

هاای موسای   را در اختیاار     کارد. او آگاه   غرب  را معرفا  ما   
های زیادی را بارای آناا  مویاا     داد و فرصت شاگردا  قرار م 
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 لمدیر مس و
 عبدالخالق آزاد

 7880788070ی تماس: شماره

 سردبیر
 آذری آمونیایی بهرام

 7877878000ی تماس: شماره

 amoniaee@gmail.comایمیل: 

 زیر نظر شورای نویسندگان

در افغانساتا    ی فاوکسس  ی  که از سوی شابکه  نظرسنج  تازه
درصد کسان  که قبلن  25دهد که بیش از  اجرا شده، نشا  م 

خواهناد باار دییار در     در انتخابات اشترا  کارده بودناد، نما    
 انتخابات شرکت کنند.

م اعاالم نتاایج   ی فوکسس در مراس نجیب اهلل آزاد، رئیس شبکه
ی گذشته در کابال گفات کاه ایان      شنبه این نظرسنج  در سه

و یاات افغانسااتا  صااورت  43نفاار در  71275از نظرخااواه  
 نظرسنج  این کنندگا  اشترا  درصد ۰1 از گرفته است. بیش

. دهناد  ما   تشاکیل  زناا   را ها آ  درصد 77 حدود و مردا  را
 نظرسانج   کننادگا   اشاترا   درصاد  سا   از بیش  ،همچنا
 را نظرسانج   ایان  ی فاوکسس  شابکه  م اماات  .هساتند  باسواد

 37 در تنواا  نظرسانج   ایان  که گویند م  و خوانده سرتاسری
 .است نشده انجام افغانستا  ناامن وگسواگ 

های ماردم از   گوید: افزو  بر نیران  س م فوکس ی رئیس شبکه
برگزاری انتخابات، عملکرد نمایندگا  فعل  پارگما  بار   ی نحوه
ها در شرکت نکرد  در انتخاباات نیاز ن اش داشاته      آ  ی اراده
 .است

دهااد کااه حاادود ساا  درصااد  س نشااا  ماا فااوکس نظرسانج  
نه، بلکه  "ملت ی خانه"شوندگا ، مجلس نمایندگا  را  مصاحبه

بایش از   .خوانده اناد  "کارا  دکاندارا  و کمیشن"محل تجمع 
کنندگا  در این نظرسنج  به ایان بااور اناد     درصد اشترا  72

 .که اکثریت نمایندگا  مجلس در فساد دست دارند

ساواد باود     ا  از وضعیت موکلین شاا ، با   خبری نمایندگ ب 
شماری از نمایندگا  مجلس، دساتاورد نداشاتن پارگماا  در ده    

یااب  زورمنادا  باه مجلاس و      سال گذشته، ناامن ، احتمال راه
کرد  نمایندگا  تنوا به اهااگ  منط اه شاا ، از د یال      خدمت

دییری بوده که اشاترا  کننادگا  بارای شارکت نکارد  در      
 .اند به آ  اشاره کردهانتخابات 

از شکایات دییر مردم عدم دسترس  به نمایندگا  شاا  باوده   
اناد   درصد مردم گفتاه  37س آمده که در نظرسنج  فوکس .است

توانند نمایندگا  شا  را در کابل پیادا کنناد و بایش از     که نم 
شاا    درصد از رفتار نادرست نیوبانا  نمایندگا  با ماوکلین  75

درصد مردم همچناین از سافر کام     5۲اند. بیش از انت اد کرده 
اند که در این  اند و گفته نمایندگا  به و یات شا  شکایت کرده
 .شاود  ها نیز انجام نم  سفرهای محدود هیچ سفری به وگسواگ 

شااوندگا  از کااارکرد  درصااد مصاااحبه 43تنوااا نزدیااک بااه  
   .نمایندگا  شا  راض  بودند

دهد کاه   ورت واضح نشا  م ی فوکسس به ص نظرسنج  شبکه
ی ملت را به فسادخانه و  نمایندگا  مجلس کنون ، نه تنوا خانه

های  کاری مبدل کرده اند، بلکه مردم را از ارزش مرکز کمیسش
، حاکمیات  ادموکراتیک چو  انتخاباات، پارگماا ، تفکیاک قاو    

. اناد بااور سااخته    داری خوب نیز با   قانو ، شفافیت و حکومت
گاذاری   گا  مجلس کنون  نه تنوا توانای  قاانو  بسیاری نمایند

و  بلکااه مافیااای  هسااتند کااه خااود عاماال فساااد   ،را ندارنااد
در کشور اند. اکثریت شا ، بیشتر از آنکه باه فکار    شکن  قانو 

مردم، منافع مل ، حاکمیت ارضا ، اسات الل، توساعه، تغییار و     
رج و مارج و  ها بوبودی وضعیت باشاند، خودشاا  در خرابا ،    

حوی دست دارند. به الاور مثاال، بع ا  از    ثبات  کشور به ن ب 
اع ای پارگما  بیشتر از آنکه به فکر امنیات و یات شاا   از    

کنند( باشند، دوست دارند منااالق شاا     جای  که نمایندگ  م 
 ، ماه  بییرند.آگود آب گلناامن باشند تا بتوانند از 

ی  کاه بار کرسا    از سوی دییر، بسیاری از نمایندگا  کناون   
 الریقهای  را که بدست آورده اند از  رأیتکیه زده اند، پارگما  
 هماین دگیال، بسایاری    وده اسات. باه  هاا با   خریاد رأی ت لب و 

های شا  را در بدل  بینند با مردمان  که رأی نم نیاز نمایندگا  
در نیااه دییار، هماا     پول تبادگه کرده اناد، پاساخیو باشاند.    

ه اناد، حاال   الوری که در انتخابات پارگمان  مردم با آناا  نباود  
بع   نماینادگا ، هناوز هام خاواب     آنا  نیز با مردم نیستند. 

بینند، فکر  نشستن بر کرس  پارگما  را برای پنج سال آینده م 
توانناد رأی   ی شا  دوبااره ما    های بادآورده کنند که با پول م 

 مردم را بخرند و برنده شوند. 
غانساتا  کاه   خواهم بیویم که اگر این بار مردم اف در نوایت م 

در انتخابات پارگماان  ندارناد،    اشترا ی آنچنان  هم به  عالقه
اگر هم خواستند رأی بدهند، باید به کسان  رأی بدهناد کاه از   

گ ، دانای  و توانای  نمایندگ  را داشته باشاند   یک سو شایسته
 باشند. و از سوی دییر، به مردم و ملت افغانستا  دگسوز

 
 
 

ساترای  باه عناوا  آرک   5174اگملل   کرد. او ما را به سیر بین م 
جوانا  مل  افغاا  فرساتاد. ماا باه امریکاا رفتایم و در صااگو         
کارنیی  نواختیم. او اکنو  در حال تدار  سیر دییری باا گاروه   

 است. 5171دخترا  در 
در این انستیتوت، شااگردا  بسایار زیاادی وجاود دارد، باا آماار       

هاای   ا آگاه با ی  از استعدادهای دختر و پسر. بع   شاگردا  با 
هنری ضرب  خاوب اناد و بع ا  شاا  هام در ناواختن آ ت       
موسی   افغان  مثل تبله و رباب استعداد خاص  دارناد. تعادادی   

تر از این  اندک  هم پیانونواز اند، در نواختن پیانو خوب اند و بیش
 کنند. هم پیشرفت م 

آیا در وقت آمدوزش پیدانو در اغاانسدتا  بده کدهام      
 مشکلی برخوردیه؟

هاای زیاادی    مردما  دییر، در کشورهای مختلف دارای فرصت
های شا  پیانو دارند، آنا  اساتاد، مکتاب و    هستند  آنا  در خانه

گیار آناا  نیسات.     تر از همه، جنگ دامن محیط آرام دارند و موم
بسایاری از ایان     نواختم م  پیانوشدم و  زمان  که من بزرگتر م 

ها را نداشتم. به همین خااالر بسایار ساخت کوشایدم و      فرصت
تمرین کردم تا پیانونواز جوان  شوم. بل ، این مشکل است وگا   
بسیار خوشحاگم از اینکه وقت  برای استادانم نواختم، آنا  بسایار  

 شده بودند.زده  شیفت
 یی که از انستیتو  داریه، چیست؟ بهترین خاطره

انستیتوت در جریا  سال اول، پیانو نداشت. برای آماوختن، مان   
خود تمرین کردم. بعد از یک ساال، داکتار   با خودآموزی کردم و 

. استاد دگخواه من کرداز خارج استخدام را پیانو  ا استاد سرمست
ی تدریس  ساب هس  و پنج ساگه از ایتاگیا آمد  آدرینا ماسکوگ . او 

باه   ام عالقه و شوق خا من  کرد  داشت. او همیشه تالش م 
. او بسیار صبور بود. مان باه یااد دارم کاه     را از دست ندهمپیانو 

، او باا خوشاحاگ    ندنواخت وقت  شاگردا  بیست بار هم اشتباه م 
مادت  را کاه مان باا او     کرد.  درست م اشتباه را تمام بیست بار 

 ام، از جمله بوترین خاالراتم در این انستیتوت بوده است. گذرانده
 ؟تاثیر گذاشته استا   موسیقیبر چگونه اغاانستا  

ام و بع   از این موسای   را در   من از موسی   افغا  ملوم شده
کوشام آنارا در    ما  ام استفاده کرده و همچنا   های هنری قطعه

ی  قاگب اگفبای موسی   کالسیک غرب  بنویسم. من پانج قطعاه  
اش بسیار افغاان  اسات وگا  در قاگاب اگفباای       هنری دارم  یک 

 کالسیک غرب  و دییرانش بسیار غرب .
غربددی موسددیقی اغاانسددتا  را   شددنونهگا  آیددا 
 پسنهنه؟ می

محدود به افغان  یا غرب  بود   نام که موسی   صرف من آموخته
. مان  موسای   را باا هام آمیخات    توا   م ها  خیل  وقتنیست. 

بسایار خاا  اسات. وقتا  مان       ستا معت دم که موسی   افغان
و کمپاوزم در  ها  پارچهموسی   افغان  را در های  ظرافتبع   از 

پسندند. باه   م  نکنم، مردم واقع ب  اضافه م قاگب موسی   غر
را که هنرمندا  موسای ى افغاانى   هاى صدایى  سیستمنظر من، 

ها متفاوت اناد   کنند، بع   وقت شا  استفاده مى های آهنگدر 
های بسیار خاص  دارد. وگ  موسای   همیشاه موسای       و ذوق

وقت  شما آنرا بنوازید و کند از کدام نوع است   است، فرق  نم 
 ی درستش بیا  کنید، همه آنرا خواهند پسندید. با شیوه
حسدی   هچد در کشور دیگدری   پیانونواختن و بود  
 ؟دارد

اینجا در ایا ت متحد امریکا، وقت  مردم به نواختن من گاوش  
. بینناد  را ما  نادیاده شاده     سپارند، آنا  بخش  از افغانستا  م 

های زیادی دارند. به نظر من دید  یک پیانویسات   آنا  پرسش
افغا  تأثیرات عمی   با ی مردماان  دارناد کاه افغانساتا  را     

کارد   همواره به من افتخار م  سرمستشناسند. داکتر  هنوز نم 
افغانساتا   از و آرزو داشت من یک پیاانونواز کنسارت  شاوم و    

  چیازی کاه مان از اجارای آ  بسایار      کنمهمچنا  نمایندگ  
 شوم و خواهم شد. خرسند م 

توانه برای اغاانسدتا  بده ارمادا      موسیقی چه می
 آورد؟

در فرهناگ افغانساتا  ریشاه دواناده اسات.       نموسی   عمای  
. کند خودآگاه  را ترویج م دهد و  موسی   به مردم آرامش م 

های دییر هنری  ن اش  و تئاتر(، موسی   به ذهان   مانند شکل
ی نیک  است، اگر باه   دهد. به نظر من موسی  ، قوه آرامش م 

، یکا  از متفکارا    صورت مثبت اساتفاده شاود. اباوعل  ساینا    
مطرح روشنیری اسالم  و یک  از پدرا  الب مدر  معت د بود 
که موسی   توانای  درماا  ماردم را دارد. باه صاورت عماوم،      
تجسم کرد  جوا ِ بدو  موسی  ، هنر و فرهنگ، کاار دشاوار   

 است.
هاای بسایار زیاادی     من باورمندم که موسی   افغانستا  زیبای 

وا  شریک کرد. افغانساتا  اساتعدادهای   شود آنرا با ج دارد، م 
ی موسی   جوان   توانند در توسعه قوی و درخشان  دارد که م 

توانند افغانساتا  را بساازد و    ن ش ایفا کنند. مردم افغانستا  م 
 آمیزی را بوجود بیاورند. یک دنیای بوتر و صلح

آرزویم این است که بتوانم نسل جوا  را نه تنوا در افغانساتا    
خاواهم خاودم مکتاب     لکه در هر کجای  کمک کنم  من ما  ب

خواهم  موسی   برای هنرمندا  جوا  موسی   داشته باشم. م 
 ی مثبت افغانستا  را به جوا  نشا  دهم.  چوره

 آیا کهام پیامی برای جوانا  داری؟
پیامم به جوانا  افغانستا  این است که رویاهای شا  را تع یب 

باید کااری  باید به توقعات دییرا  نه بیویند. آنا    گاهکنند. 
کنناد دوسات داشاته     که دوست دارند و کاری را کاه ما   کنند 
نوازا  افغانساتا  ایان اسات کاه      مشوره من به موسی  باشند. 

       داشته باشند.  نسبت به موسی   جوان  دید باز
 

 نقد  اجتماعی

 
 یملتخانه

کاریمرکزکمیشنیا
 ...حسین نجفی شاه 

 
 

 ی باگ کننهه: موسسه مصاحبه

 حسین غایز برگردا : خادم

 ی باگ منبع: موسسه
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