بنام خداوند بخشاینده و مهربان

فستیوال "موسیقی شرق" در شهر باستانی سمرقند۳۱۰۲-

آجندای گپ یاسپاسگزاری
نویسنده :دولت محمد جوشن
بتاااری  ۳۲عقاار  ۰۲۲۳باای راابرانت منتیاار دیاادن و شاانیدن
برنامت هنرمندان آواز خوان پاامیر افاانساتان از یریاق شاب ت
تلویزیون آرزو بودیم کات یای روز وعاده نشار آن از سااعت ۲
ش بات بداد داده شاده باود و علات ایان انتیاار هام مدلاوم اسات
زیرا مردم محرومی ت اکثرآ از حق شناسی سر چشمت فرهنا اللل خاود درجهاان
بشر سیرآ نشده باشد ،چون تشنت همیشت منتیر جام آ از تائیاد حقیقات دریاا
هستی خویش است.
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این هنرمندان موسیقی پاامیر بدخشاان افاانساتان بات اثار توجات محتارم جناا وزیار
آقا سید مخدوم(رهین) و وزارت محتارم ایععاات و فرهنا جهات اشاترا در
فستیوال "موسیقی شرق" کت در شهر باستانی سمرقند بخاایر بزردداشات از روز
استقعل کشور همسایت و با ما دوسات ازب ساتان جشان درفتات میشاد ،بات آن کشاور
اعزام دردیده بودند  .ازب ستان کشوریست کت با ما پیوند فرهنگی و تااریخی کهان
سالی دارد کت حاجت بات تویایب بیشاتر نادارد ،چاون فرهنگیاان ماا خاود ازآن آدااه
اند
نگارنااده نخساات از هماات سپاسااگزار فااراوان خااویش را باسااائر هموینااان ایاان
زاویتء مهم و دور افتااد کشاور بات جناا وزیررااح ساید مخادوم (رهاین)  ،بات
همااات فرهنااا پاااروران راساااتین ،وزارت فرهنااا و همچناااان بااات ادار محتااارم
تلویزیون آرزو وهمت ژورنالیستان تشویق درهنرمندان پاامیر بدخشاان تقادیم داشاتت
تشا رمینمایم کاات بدااد از ماادت هااا باات فرهنا ایاان زاویاات کاات باات هماات بدخشااانیان و
مااردم کشااورعزیز مااا تدلااق دارد توجاات ویاان دوسااتانت نمااوده انااد چااون توجاات باات
فرهنا ملای کشااور بخرااو آن جااواهرات الااوان آن کاات از نیااار پوشاایده مانااده
حااال آن کاات باااز دوینااده ساایما باسااتانی ملاات مااا و نقااش آن در تماادن و فرهن ا
مشرق و مار میباشد ،وییفت همت فرزندان آداه این وین است  .لاالا توجات بات آن
در حقیقت بت خود شناسی ملی ما آداهی اف ار چات در سایب ملای و چات بیارون از
آن کمک نموده باعث تحی م پیوندها ملی کشور دردیده وهم باعاث شاناخت هاا
فرهنگی ما در جهان بخرو مشرق زمین کت وین ما بمثابت نقیت اترال آن باا
مار است دشاتت جایگااه حقیقای خاود را در تمادن بشار بات نماایش میگاالارد از
جملت موسیقی کت میتواند تجع فرهن غنی وکهن سال ما را با نقش عییم آن باا
زبان مدنو خویش بیان نماید
درچت هنرمندان آواز خوان ما کت بت سمرقند رفتت هنرنماایی کردناد و از ناام هنار
پامیر بدخشان افاانستان بت ما افتخار بخشیدند ولی بات نسابت نباود یاک مرجاه آدااه
از فرهن در منیقت شان کت بت آن ها در راستا هنر اکادمیک کماک و باا در
عمیااق از آن بتواننااد اسااتفاده علماای هناار نماینااد وجااود ناادارد ،زیاارا افااراد نابلااد
فرهن ا و موساایقی منیقاات نمیتواننااد آن چاات در عمااق حقیقاای و ول آن اساات را
بزود در تجاع دهناد چاون مدلوماات فرهنگای شاناختت اکادمیاک در موسایقی
را ها مروج باستانی پامیر بدخشان و دیگار اکنااک کشاور یاک جاا باا اساتدداد
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هنرمناااد باااا آدااااهی از رور فلسااافی در هاااا تااااریخی ارتباااای آن هاااا بافرهنااا
عمومی و موسیقی منیقت در مجموع مشرق زمین هناد ،چاین ،ایاران و آسایا میانات
دانش ادبیاتی و تلفیات ورحت خوانی شدر دادن لالت فهام از یریاق آهنا هاا
دونادون ولی کوتاه مخترر برا شنونده دان وغیر جوا بات پرسانده میاابق بات
حقیقت ها فرهنگی یدنی داشتن سواد فرهنگی و انتخا آهن ها واقدا زیباا
پااامیر کاات از خااود محااعت آن باشااد وغیااره میتوانااد باار ناماات را باات ساایب عااالی
فرهنگی دلپالیر نموده وسیما حقیقای مدرفای منیقات را بات کرسای شناساایی دیگار
ملاات هااا بنشاااند لااالا هماات ایاان دفتااار فااوق را رهنمااا فرهنگاای دلسااوزانت میتوانااد
تامین و باعث تجع دردد کت متاسفانت در این راستا هناوز کمباود هاا زیااد دیاده
میشود ،از یریق ایجاد یک مرجه فرهنگی در منیقت میتواناد حال شاود امیادوارم
هنر مندان ما در عررت هنر آن ماورد باال را از ماردان ادااه فرهنگای و وارد بات
موسیقی اکادمیک استفاده نمایناد تاا بتوانناد تجاع دهناده حقیقای فرهنگای کهان ساال
ومشحون از شاد و لالت تروک و عرفان زنددی ونشی و فراز تاری از آئینۀ
موسیقی ما باشند .

داود پژمان با هنرمندان افغان در فیستیوال شرق شهر سمرقند
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همچنااااان از آقااااا داود "پژمااااان" و
سعم جان "پامیر " وهمراهان شاان
کاات خااو درخشاایدند ،میخااواهم باااز
هاام کوشااش بیشااتر نماینااد تااا خااوبتر
تجااااع فرهنگاااای منیقاااات را تمثیاااال
نموده باعث افتخارات وین دردند و
ما را از چشمت اللل فرهنا و هنار
موسااایقی نیاکاااان جاااام هاااا رنگاااین
حقیقاااای ومیااااابق باااات مدرفاااات آناااارا
نراااای دردانیااااده ساااایرآ نماینااااد
مهری مفتون ،آواز خوان مشهور افغانستان
همچنانی ات آقااا مفتاون توانسااتت باا اسااتفاده
از استادان وارد بت موسیقی منیقات در بساا
مورد تجاع فرهنا و موسایقی ماا را منیقات از یریاق ساروده هاایش بات نماایش
بگالارد
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