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  پیرامون تاسیس اتحادیھ ھنرمندان

  

 
 

 

.  

  

  

  ، آقای بشیر دژم سالم

  

کھ اینک  شنودی پیرامون کار ھای ھنری تان و موسیقی کشورما داشتم من چند سال قبل گفت و

تان در ایجاد و تاسیس  شنود می خواھم پیرامون تالشھای شما و ھمکاران پیوست بھ ھمان گفت و

شما یک مجلس از پرسش و پاسخ داشتھ  اتحادیھ ھنرمندان و آوازخوانان کشور در خارج از مرز با

   ؟باشم

  

اندیشھ و تاسیس یک چنین اتحادیھ می تواند پس منظر ھایی داشتھ باشد کھ من سالھا درین باب . . . 
ً ھمھ  اندیشیده بودم ولی زمانی کھ این موضوع را مطرح کردیم و عام ساختیم دیده شد کھ تقریبا

 ی کار ھای آینده شان ضروری دانستندیا مرکزی را برا ھنرمندان موسیقی موجودیت چنین اتحادیھ و
و مشوره بھ کار ھای  ھیآنھا در طول سال گذشتھ متوجھ شده اند کھ می توان با ھمدلی و ھمرا

 )بشیر دژم( .بزرگی دسترسی پیدا کنند



من نیز بھ ھمین ، فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد پرکار و پرتالش آقای، نویسندهء فرھیختھ - دژم 

باعث شد کھ  پیدا و موضوعی کھ باز زمینھ وخوشحالم  خاطر بھ کار ھای شما ارزش استثنایی قایلم و

بلی؛ من ، کھ مسایل جدید در آن مطرح باشد عالقمندان بحثی داشتھ باشیم دوستان و شما برای ما و

از ھنرمندان موسیقی ما باعث شدم تا  شماریو در مشوره با  ٢٠١١در ماه می سال بعد از تفکر زیاد 

رورتی با نظر داشت ض فیسبوک و یخبررسان جال جھانی و انترنت وکی یبا استفاده از امکانات تخن

 این برداشتم و) اتحادیھ ھنرمندان موسیقی افغانستان( ایجاد یاایجاب میکرد نخستین گامھایی را برکھ 

گرم جوشی توسط ھنرمندان موسیقی کشور کھ در  استقبال بی شایبھ و ھاقدام خوشبختانھ تا این دم ب

 رم بھ سواالت تانضعالقمندی حا ازینرو با کمال میل و. مایند مواجھ شدسراسر دنیا زنده گی می ن

یکی از  ؛ درنھ بگویم کھسواالت تان باید عاجزا طرح ما قبل ازا، جالب باشد بدھم کھ بتواند یجوابھای

ھم کرد ااستفاده نخو) من( گفتھ بودم کھ از کلمھافغانستان نوشتھ ھایم خطاب بھ ھنرمندان موسیقی 

ً می خواھم درینجا از آن کلمھ ) ما شدیم( عده از ھنرمندان درین راه ھمگام شدندمانیکھ ا زیرز طبعا

بھ خاطر سھولت در جوابھا  صرف خداوند را می زیبد و ھمچنان، استفاده کنم کھ تنھایی) ما( زیبای

   م؛در خدمت بفرمایید .کھ مخفف نام اصلی است یاد خواھیم کرد) اتحادیھ( نام منبعد تنھا با

بھ عنوان اولین پرسش . کھ بھ انجام این گفت و شنود موافقت نمودید آقای دژم، ممنون شما – رحیم

نوازنده گان کشورما را ، آوازخوانان، دقیق ھنرمندان می خواھم بدانم کھ آیا شما احصائیھ مشخص و

یک آوازخوان و می شود این احصائیھ را با تفک، کھ در خارج از مرز اقامت دارند نزد خود دارید

  ھنرمندان سابقھ دار و تازه کار بھ خواننده گان معلومات دھید ؟، مردان نوازنده و ھمچنان زنان و

  

 در دسترس بلکھ ھیچ ارگانی تا کنون، تنھا ما مشخصی را نھ تاسف کھ احصاییھ دقیق و با – دژم

ً باچنین سوالی ھیچ کسی مواجھ نھ شده ازینرو ف ندارد و از  ؛انم با مسوولیت بگویم کھقط می تواصال

) ١٢۵( مرز ھای کشور ھمین حاال خارج از در داخل و، نسل جدید، سابقھ دار، میان ھنرمندان فعال

با ما رابطھ دارند کھ صد در  تن شان عضویت صفحھ اتحادیھ ھنرمندان موسیقی افغانستان را کسب و

داریم و ھستند حدود  کافی معلومات یز مادر باره ھر یک ازین ھنرمندان عز صد آنھا را می شاسیم و

قناعت بخش برای اثبات مدارک  کھ بھ علت عدم ارایھ اسناد و ا درخواست دھنده گان دیگریھدھ

درین اتحادیھ معطل عضویت شان مبنی بر پذیرش  آنھاتا کنون درخواست ھای ، ھنرمند بودن شان

 کھ ھنرمند موسیقی ما تا زمانی می شناسیم وزیرا ما آنھا را ن، در صفحھ حفظ شده وقرار داده شده 

ً بھ  معرفی و مااثر ھنری خود را برای) سھ( تا حد اقل) غیر از شناختھ شده ھا( پیشکش نھ کنند اصال

ارشی زاما در مورد این تعداد موجوده ما گاھی چنین گ و عضویت این اتحادیھ پذیرفتھ نمی شوند

  . تن مردان ھستند) ١٠۶( و تن خانمھا )٩( متشکل از ترکیب اتحادیھ ما، داشتیم



 تعداد ھنرمندانی کھ بھ شغل آوازخوانی و نوازنده گی یکی از آالت پرده ای موسیقی بلدیت دارند بھ

  . تن می رسد) ٨٧(

  . تن میرسد) ٢٨( متباقی اعضای اتحادیھ صرف مصروف نوازنده گی می باشند کھ تعداد شان بھ

گیتار  و سیتار، رباب، باس گیتار، تاری از قبیل لیدگیتارنده گان آالت نواز تن) ١٠( ما درین ا تحادیھ

  . داریم

تن ھستند ) ١٣( بھ تعداد. .. جازبند وطبلھ ودھل وزیربغلی و کانگھ، نوازنده گان آالت ضربی ازقبیل

   .تن آنھا صرف نوازنده طبلھ می باشند) ٨( کھ از جملھ فقط

ً تعداد ، ھارمونیھ، ن یا کیبوردنوازنده گان آالت پرده ای از قبیل آرگ اکوردیون وآالت ھمنوع آن جمعا

   .تن می رسد) ٧( شان بھ

فلوت می  تن اعضای این اتحادیھ نوازنده آالت پفی از قبیل ترومپت و سکسفون و) ٢( در عین زمان

   .دنباش

بر عالوه کھ البتھ  غزلخوانی می نمایند کالسیک و) تن ۶ الی ۵( از جملھ اعضای موجودما در حدود

   .غزل شھرت ندارند عده دیگری ھم توانایی آنرا دارند اما بھ حیث آوازخوانان کالسیک و

  .لقب استادی ر ا در ھنر موسیقی دارند تن افتخار) ٩( از جملھ اعضای اتحادیھ ما

تن نویسنده گان کتابھای موسیقی ھم ھستند کھ آثار شان بھ چاپ ) ٣( در بین اعضای این اتحادیھ

ھرسھ نویسنده آوازخوانی ھم  موسیقی دانان ما قرار گرفتھ است و مورد استفاده ھنرمندان و ه ورسید

   کرده اند

تن رھبری بزرگترین ) ١( تن مصروف رھبری آرکسترای بزرگ و) ٢( در بین اعضای این اتحادیھ

  . انستیتوت موسیقی کشور را عھده دار است

دارند کھ  ف برای تھیھ اشعار موسیقی ھم حضورمصن تن شاعر و) ٢( در بین اعضای این اتحادیھ

  . در خدمت مردم قرار دارد آثار شعری شان بھ چاپ رسیده و

بھ حیث سرود فعلی اتحادیھ  پیشکش شده و سرود این اتحادیھ توسط محترم رحمت عامر کمپوز و

  سرود اتحادیھ می باشد ، ھمان آھنگ) اگر ضرورت بود( برسمیت شناختھ شده کھ تا طرح بعدی

 کھ در داخل افغانستان و، یا دعوت شده اند اعضای این اتحادیھ از تمام قاره ھای دنیا گرد ھم جمع و

  .داریم عضو) ١١( ایران

) ١٠( ناروی وآسترالیاً ، سویدن، روسیھ، سویس، فرانسھ، در سایر کشور ھای اتحادیھء اروپا مثل

تن می رسد ) ١۵( عضو و کانادا بھ) ١٣( آمریکا، عضو) ۵( انگلستان، عضو) ١٠(ھالند  در، عضو

ً بھ) آلمان( بیشترین اعضای این اتحادیھ در کشور کھ؛ تن می ) ۵٢( بسر می برند چون تعداد شان فعال

ً می توان گفت حدود   .اعضای این اتحادیھ در کشور جرمنی زنده گی می نمایند) %۵٠( رسد وتقریبا



این ھنرمندان  ھنرمندان موسیقی افغانستان رھبری اتحادیھء شورای مرکزی واعضای عده ای از  

  ھستند؛

  ، از داخل افغانستانـ ـ 

بھ نماینده گی از اھل  مسکونھ کابل، نوازنده آالت پرده ای، کمپوزیتور( استاد محمد حسن ھاشمیـ 

  ) خرابات کشور

فتھ پژوھشگر امور موسیقی و یکی از آوازخوان تعلیم یا نویسنده و( محترم انجنیر صدیق قیامـ 

  ومسلکی کشور 

  ) ھنرمند آوازخوان( محترم محمد داوود حنیفـ  

  ) سابقھ دار کشور ندھار آوازخوان پشتو وکمسکونھ والیت ( محترم بشیر احمد کندھاریـ 

  از کشور ھالندـ 

  ) آوازخوان سابقھ دارومحبوب نسل جوان( احمد پرویز محترمـ 

  ) نسل جوانمحبوب  و آوازخوان سابقھ دار( محترم نجیم نیکزادـ 

  از کشور آمریکا 

نوازنده آالت ضربی و پرده ای یکی از تعلیم یافتھ گان لیسھ مسلکی موزیک ( محترم ویس خبیریـ 

  ) مسکونھ کشور آمریکا افغانستان

  ) چھره شناختھ شده موسیقی مسکونھ کشور آمریکا( محترم عمر شکیبـ 

  ) ھ کشور آمریکاچھره شناختھ شده موسیقی مسکون( محترمھ پریسا مرسلـ 

  ) چھره شناختھ شده موسیقی مسکونھ کشور آمریکا( محترم جواد غازی یارـ 

  از کشور کانادا 

لوگوی این  کھ سرود و کسی، کمپوزیتور، آواز خوان، مسکونھ کشور کانادا، محترم رحمت عامرـ 

ً استاد لیسھ حببییھ  اتحادیھ را    .بودطرح وساختھ است و قبال

   از کشور انگلستان

پسر یکی از ، زخواناھنرمند نوازنده آالت ضربی و در عین زمان آو( محترم یوسف محمودـ ـ 

  ) استادان بزرگ خرابات کشور

  از کشور آسترالیا

رییس انستیتیوت موسیقی افغانستان مسکونھ کابل و ، داکتر موسیقی، محترم استاد ناصر سرمستـ 

   .کشور آسترالیا

  از کشور سویدن 



کھ خود  پسر دومی مرحوم استاد رحیم بخش نماینده ای از خرابات کشور د حسین بخشمحترم استاـ 

   .شان نیز با تربیھ شاگردانی درین عرصھ خدمات زیادی را تا کنون انجام داده اند

  ) جرمنی( از کشور آلمان

  ) آوازخوان نسل جوان کشور( احمد رشاد فیروز محترمـ 

لیسھ  استاد در رشتھ موسیقی بھ یکی از، کمپوزیتور، قھ دارآوز خوان ساب( محترم خوشحال سدوزیـ 

  ) ھای موزیک ھامبورگ ودر عین حال برنامھ گذار نلویزیونی

یکی از چھره ھای نو وجالب موسیقی ما کھ با سبک وشیوه جدید در تالش ( محترم شکیب مصدقـ 

   ی دیگر ی بھ آن می پردازنداست آھنگھایی را مطرح کند کھ بیشتر در بیرون از افغانستان وکشور ھا

زخوان اآو) بنایانگذاران موسیقی آماتور افغانستان اعضا ء ویکی از( محترم صابر شیر زویـ ـ 

   وکمپوزیتور

 نخستین مجموعھ تصویری و( نویسنده کتاب ستاره ھای آریانا) آوازخوان آماتور( احمد بشیر دژمـ 

ً معاون انجمن موسیقی اتحادیھ ھنرمندان ) نزنده گی نامھ ای ھنری ھنرمندان موسیقی افغانستا قبال

   .جمھوری افغانستان

   

در خارج از مرز چگونھ بوجود آمد بھ ، اندیشھ ایجاد اتحادیھ ھنرمندان عرصھ موسیقی افغان - رحیم

   یا یک عدهء بصورت مشخص پیشنھاد چنین یک نھاد را نمودند؟ شکل انفرادی و

  

حادیھ می تواند پس منظر ھایی داشتھ باشد کھ من سالھا درین باب تاسیس یک چنین ات اندیشھ و - دژم

ً ھمھ  اندیشیده بودم ولی زمانی کھ این موضوع را مطرح کردیم وعام ساختیم دیده شد کھ تقریبا

 ھنرمندان موسیقی موجودیت چنین اتحادیھ ویا مرکزی را برای کار ھای اینده شان ضروری دانستند

توجھ شده اند کھ می توان با ھمدلی و ھمرایی و مشوره بھ کار ھای بزرگی آنھا در طول سال گذشتھ م

گونھ مثال ؛ می توان از ھ از جملھ ب ن حاال مشکالتی را برایشان ایجاد کردهیمکھ ھدسترسی پیدا کنند 

ا آنھا ب، یاد کردشان اطالع دادیم  یایھ بردبرنامھ تلویزیونی بنام این اتحا کھ در مورد آغاز یک پیامی

بھ اضافی  یاو پرداخت ھزینھ ھدقت متوجھ شدند کھ مشکل نشر آھنگھای جدید شان بدون درد سر 

میسرشده است ولی آغاز خود این برنامھ ھم بھ پشتیبانی مالی نیاز دارد تا ما بتوانیم از شکل ساده ای 

برنامھ ھا توان کاری را برای ھنرمندان موسیقی خود انجام دھیم کھ سایر طریق این برنامھ موسیقی 

بودیجھ را ھم در دسترس ندارد ) حد اقل( کدام منبع مالیاین اتحادیھ ھنوز، آنرا نھ خواھند داشت اما

در محفلی بھ کشور ھالند حضور داشتید ) آقای رحیم( کھ بتوانیم این نشرات را آغاز کنیم شما خود تان

ر ھستند ھمھ ضاین اتحادیھ را حا زرین اعالن کرد کھ برنامھ یکساعتھ رییس تلویزیون سس وؤکھ م



روزه بھ طور رایگان نشر کنند ولی ما بھ علت نداشتن بودیجھ ابتدایی این برنامھ را تا ھنوز آغاز 

ھ آن می ب بزرگتر از آنست کھ ما در نخست خیلی ازینرو معنای تاسیس این اتحادیھ کرده نتوانستھ ایم

  . اندیشیدیم

مھ این اتحادیھ را مطالعھ کنید خواھید خواند کھ مسایل بسیار با بھ ھمین منوال ھرگاه شما اساسنا

ً محسوس بود ھرگاه ما با توانایی بیشتری از  اھمیتی در آن درج شده کھ تا کنون این کمبود ھا جدا

لحاظ مادی بتوانیم عمل کنیم تمام جامعھ فرھنگی ما متوجھ خواھند شد کھ موجودیت چنین اتحادیھ ای 

موسیقی کشور نھایت ضروریست اینکھ در کابل ھم چنین اتحادیھ ای وجود دارد ما برای ھنرمندان 

مطلع ھستیم اما در طی دھسال گذشتھ حتا یک پیام ویک حرکت شان محسوس نبوده است ما الزم 

  ... دیدیم چنین اتحادیھ ای داشتھ باشیم

   

ورت است موجودیت این اتحادیھ یازویا یک ضریک ن، ایجاد اتحادیھ ھنرمندان آیا از نظر شما -  رحیم

  خواھد داشت ؟ و داخل کشور ھنرمند افغان در دیار غربت چی تاثیر در کار وفعالیت ھنری

  

نقال   در جواب این سوال تان می خواھم بخشھایی از مسوده طرح اساسنامھ ءاین اتحادیھ را -  دژم

گونھ ھ ب ال پاسخ قناعت بخشی داددرینجا بیاورم چون با مطالعھ آن بھ ساده گی می توان بھ این سو

  فعالیت این اتحادیھ آمده است؛شیوه  ساسنامھ وطرح مسوده ا مقدمھ مثال در بخشی از

  

  کھ یکی از ضرورت ھای سیقایی خودانسجام بھتر وبیشتر فعالیت ھای مو پیشرفت و، جھت حفظ

را برای ھنرمندان  اساسی برای ھمزیستی با ھم و زنده نگھداشتن فرھنگ کشور است اتحادیھ ای

ایجاد ، مینمایند طرح موسیقی افغانستان کھ حد اکثر شان در برون از مرز زنده گی وفعالیت ھنری

و ، افتتاح وبھ اشتراک نظر اکثریت این ھنرمندان فعال سازند، آماده، وبا پیشکش نمودن این مسوده

ً اعالن وبرای رھبری امور فعالیت رسمی آنرا بعد از راجستر در مراجع رسمی کشور متحابھ رسم ا

  . تعیین وانتخاب نمایند، آن ھیاتی مشتمل از نماینده گان منتخب ھنرمندان موسیقی افغانستان را کاندید

پیشنھاد کردند تا با رای پرسی ھمگانی  چنین مسوؤلیتبا احساس ، انبخشی از ھنرمندان و روشنفکر

انترنتی موضوعات شامل این  و یک ویبال گاز طریق ایجاد یک صفحھ فیس بوک  ھنرمندان موسیقی

 ھای ھنرمندان محتوا را بھ رای پرسی ھمھ گانی برسانند و از طریق این اتحادیھ انجمن

، موسیقی استادان ونویسنده گان کتاب ھای درسی وتاریخی، نوازنده گان، آوازخوانان، کمپوزیتوران

عرصھ ھا را انسجام بخشیده از طریق این  رھبران آرکسترا ھا ی موسیقی وسایر دست اندرکاران این

وجایب شان کھ تا کنون بھ آنھا توجھی نھ  پشتیبانی جمعی از حقوق کلیھ ھنرمندان و اتحادیھ در دفاع و



چنین فعالیت ھای فرھنگی را خود بھ عھده گرفتھ در راه جلوگیر ی از  پیشبرد شده بود بپردازند و

ایت از ھنرمندانیکھ حقوق شان در داخل وخارج از ناشی از جالوطنی و برای حم نابسامانی ھای

  .کشور پایمال امیال غیر گردیده ومیگردد فعال نمایند

   ...ھمچنان؛ در بخشی دیگری چنین می خوانیم
 رسمی از شکایات و اتحادیھ ھنرمندان موسیقی افغانستان وظیفھ خود میداند تا با تماس مستقیم و: ب

با تماس با  شخصی و تلویزیونھای دولتی و، رادیو ھا، ولت ھامشکالت ھنرمندان با مراجع رسمی د

ء یا نماینده از طریق وکیل قانونی و نماینده گی ھای رسمی کشور از حقوق تلف شده ھنرمندان دفاع و

  . بھ ھمین منظور تعیین میگردد پشتیبانی نماید کھ رسمی خویش

ً عزا داری اعضای خود  اتحادیھ ھنرمندان در مراسم خوشی و: ج با در نظر داشت ظوابطی کھ قبال

تعین میگردد سھم خود را اداء ودر صورت ضرورت برای تامین زنده گی بھتر اعضایش با راه 

اتحادیھ در ، اندازی محافل عایداتی وتبلیغاتی بھ ھر نوع ممکن از سعی وتالش الزمھ دریغ نمی ورزد

یا  کلیپ ھای اعضای خود شده و و ھاوی دی  دی تولید سی دی و، تالش ایجاد استدیوی ثبت ولبسنگ

 و توان تولید آنرا ندارد) عضو اتحادیھ( کھ خود ھنرمند با پرداخت وجوه مالی برای آنعده آھنگھایی

  .تالش بھ خرچ میدھد توسط کمسیون موظف تثبیت میگردد کھ آھنگ قابل نشر است سعی و

قتی را برای حمایھ مالی خود مو دایمی و) اسپانسوران( ھمچنان اتحادیھ می تواند تمویل کننده گان

حق اشتراک در جلسات بزرگ شورای  کھ صرف) افتخاری( اسپانسوران را بھ حیث اعضای جلب و

بھ اساس توافق جانبین در تمام فعالیت ھای خود منابع تمویلی را  مرکزی را میداشتھ باشند جلب و

  .مورد پشتیبانی تبلیغاتی و تشویقی قرار دھند

طرحھا وپیامھا ونظرات جمعی ھنرمندان با سایر وسایل اطالعات جمعی داخلی اتحادیھ با ارسال : د

وسایر ) آوارد ھا( تقدیر نامھ ھا، مدالھا، وخارجی افغانستان تالش می نماید تا در توزیع القاب

 حرف امتیازات دیگری کھ مخصوص ھنرمندان موسیقی است نقش تعین کننده را داشتھ با نظر جمعی

  . سیقی را بھ مسولین ارگانھای زیربط برساند ودر تطبیق آن کوشا باشدآخر ھنرمندان مو

  

اعضای اتحادیھ با صداقت الزم تالش می نمایند تا برای مسولین وسایل اطالعات جمعی اعم از : ه

سمعی وبصری تفھیم نمایند کھ رابطھ میان ایشان ودستگاه ھای ایجاد شده نشراتی آنھا طوریست کھ 

یا  ھمکار یک دیگر نباشند با نبود اھنگ موسیقی تلویزیون و پشتیبان و ممد و ھرگاه ھر دوجانب

تبلیغاتی امکان پخش فعالیت ھنری  بدون موجودیت یک وسیلھ نشراتی و و رادیو معنایی ندارد

 ایجاد پروتوکولھای ھمکاری فیمابین ھنرمندان تحکیم این رابطھ ضروری و( ھنرمندان میسر نیست

لین نشراتی مسالھ مھمی ایست کھ تا کنون در ؤمسو و) ان موسیقی افغانستانرھبری اتحادیھ ھنرمند(



وردن آبوجود ، اسناد نیامده است در روی کاغذ و کشور ما بین این دو نیرو این مشکالت مطرح و

تامین این مامول ، این فضای ھمکاری واعتماد یکی دیگر از وظایف عمده این اتحادیھ بشمار میرود

  . نرمندان یکی از اھداف عمده ء اتحادیھ خواھد بودورفع مشکل دایمی ھ

  : در نظر دارد اتحادیھ، بھ منظور رسیدن بھ این اھداف 
سایر  نویسندگان و صاحبان اندیشھ و، ھنرھای ھفت گانھ ھنرمندان، روشنفکران، با تمام شعرا - ١

 اقشار جامعھ در تماس بوده برای برآوردن اھداف خود پروتوکولھای ھمکاری متقابل را با نھاد ھا و

در تطبیق  ھمیشھ بھ نوعی با ھنرمندان موسیقی افغانستان سروکار دارند امضاء و کھ سایر مراجعی

   ی افغانستان در قرار داد ھا بھ گنجاندمواد پروتوکول شده نکاتی را بھ نفع ھنرمندان موسیق

افغانستان وجھان تجلیل بھ عمل  فرھنگی و سنتی، و روز ھای ملی جشنھا، ایام، از مراسمـ ـ  ٢

واز جانب ھنرمندان موسیقی در مراسم و جشن ھا و روز ھای ملی و سنتی  بھ نماینده گی، آورده

  .واشتھارات سھم خود را ادا می نمایند آگاھانھ اشتراک نموده در صورت ضرورت با پخش پیامھا

  

را ھ یدی ازین اتحاشما از آن برداشتی ابتدای فکر میکنم با مطالعھ این بخشھا خواننده گان محترم 

  . خواھند داشت

  

آغازین روز ھای کاری تان در این عرصھ بگوید و این کھ تا حال چی تعداد از عزیزان  از - رحیم

یعنی کار ایجاد در کدامین مرحلھ از  عضویت در این اتحادیھ نموده اند ھنرمند ابراز آماده گی برای

  ؟ تاسیس اش قراردارد

  

انتشار یابد در حقیقت در نخستین روز  ٢٠١٢می سال  ماه ٣١ اگر این مصاحبھ شما تا تاریخ -  دژم

 کھ ما تا ھنوز مصروف طی مدت یک سال می شودسالگرد این اتحادیھ قرار خواھیم داشت درست 

ً بھ ھمھ اعضا اخبار شده بود کھ این اتحادیھ با تفکر  کردن مراحل اولی ھستیم واین موضوع قبال

وتبادل نظر و کار جمعی با در نظر داشت انتخابات آزاد وبدون قید وشرط بسوی ، مشوره، جمعی

و  سالھا تجارب. ندام واعالن موجودیت کنددر جامعھ افغانیی ما باید عرض ا ایجاد رسمی وفعال

ما این درسھا را داده است کھ ھرگاه ؛ در چنین کار ھا عجلھ ای صورت  یااقدامات ھمگون گذشتھ بر

گیرد عمر آن اقدام نھایت کوتاه و کار ھایش موقتی و بی نتیجھ می ماند ولی آنچھ ما در نظر داریم 

اد کامل پیدا کنند و ھنوز ھم زمان طوالنیی در کار است کھ ھمھ درین اتحادیھ سیھم شوند وبھ آن اعتم

ھ بتواند از کار یدتا آنگاه این اتحا برای فعالیتش برزمند و با ھنر خود آنرا از لحاظ مادی تقویھ کنند

ھای ھنری ھریک از اعضای خود پشتیبانی وحمایت نماید اعالن موجودیت ما بدون داشتن امکانات 



ید ما حد اقل در ده کشور جھان پراگنده قسمیکھ در جوابھای باالیی متوجھ شد، مالی ھنوز ممکن نیست

ن در ھر کشوری کھ اعضای این ما اگر بتوانیم با یک نورم معیی، ھستیم وحتا در قاره ھای مختلف

ھ در آن بسر می برند کار ھای ھمگونی را انجام دھیم ویا حد اقل در مقابل یک مشکل بزرگ یداتحا

نوز سابقھ این خودش بزرگترین گامیست کھ تا ھ) ھمدلی و ھمنوایی را بکشیم( کشور صدای ناز چندی

) طورمثال( سایلیست کھ ما ھریک درین باب می اندیشیم چگونھ می توانیمنداشتھ است واین درست م

شان از سو استفاده ھنرمندان  بگوییم کھ با سپردن این آوارد ھای روسای تلویزیونھای شخصی برای

را حمایت کنید زخوان اگ شده یک آونبا نشر یک آھنگ لپس یدسیقی ما دست بردارید شما نمی توانوم

ً مستحق حمایت ھستند دلس ھیچ ، راز جانب دیگ، رد تر شوندبلکھ شما باعث می شوید آنھاییکھ واقعا

ً نوازنده آالت موسیقی برای آنھا ارزشی نداردد نای درین برنامھ ھا حضور ندار هندنواز این ( واصال

د آنھا بھ این شیوه نمی توانند بھ ھنر موسیقی خدمتی کنن) ھ ھنوز ادامھ داردبزرگترین اشتباه آنھاست ک

ھیچ گاھی در ، بھ ھنرمندان داده شود نھ از طریق رای انترنتیرد ھا باید با معیار ھای ھنری ااین آو

چگونھ می توان  د ایوب رای انترنتی بدھدتاس ادارد کھ برای جود نجالل آباد آنقدر رای دھنده ای و

د کھ کدام ه باشییدیا شن گاھی دیده وضمنا  ! حق استاد ایوب را ادا کرد ؟ اگر تشویقی در میان است 

البتھ در آخرین برنامھ تلویزیون آریانا افغانستان حضور ( قرار گرفتھ باشدنوازنده ای مورد تشویق 

ً تصادفی بود نباید بسنده دانست و دھا را) محترم سخی جان رباب نواز  ھمشکل دیگر کھ ھم کھ کامال

  . برای ھریک ما، مواردیست قابل توجھ

   

از اقدامات تان از نظر اداری و حقوقی برای ثبت و راجستر اتحادیھ بگوید کھ چی شده و در  -  رحیم

  کدام مرحلھ ازکار قرار دارید ؟

  

ر ومشوره باید نظ) اساسنامھ اتحادیھ( برای نوشتن ارش کاری ما چنین آمده ؛زی از گدر بخش -  دژم

 ویا وکیل رسمی را انتخاب وتعیین کنیم تا از روی این طرح پیشنھادی اصل یکی دوتن از قانون دانان

 نتھیھ و قوانیھای کشورھای اروپایی وداخل کشوراین اتحادیھ را بنویسند تا مطابق نورم ) اساسنامھ(

ری عمومی گذاشتھ وراجستر اسا سنامھ رسمی ما بھ رای گی بعد از ترجمھ. رعایت گردد نافذه در آن

ً خوشبختانھ ھمان طرح اولی ایکھ من ارایھ کرده بودم مرعی االجرا وبا رای ھمگانی ) می شود فعال

ً زمانی، مورد قبول واقع شده است کھ مراحل انتخابات رییس و معاونین آن تکمیل شد شاید یکی  طبعا

شن این اتحادیھ در کشور ی باشد کھ از نخستین کار ھای رییس جدید ما ھمانا طی مراحل راجستری

  . بیشترین اعضا در آن بسر میبرند

   



خارج از کشور می توانند عضویت داشتھ باشند ویا ، در این اتحادیھ صرف ھنرمندان افغان - رحیم

  محدودیت در نظرنیست ؟

  

بسر می برند این اتحادیھ تنھا برای ھنرمندان موسیقی افغانستان کھ در داخل و خارج از کشور  - دژم

ھرگاه ھنرمندی بتواند حد اقل سھ اثر ھنری خود . وفعالیت موسیقایی دارند تاسیس و ایجاد شده است

غ خواھد وبرایشان ابالمی شود در باره عضویتش درین جا تصمیم گرفتھ ، را بھ این اتحادیھ بفرستند

  . گردید

  

بھ ھنرمندان عزیز ما  یسخنی یا پیام، یبیشتر از آنچھ در پاسخھای تان لطف نموده گفتید حرف -  رحیم

  دارید ؟، کھ ھنوز از این اقدام شما آگاه نیستند

چند در مورد مسایل تشکیالتی و  نکاتیبھ نماینده گی از تمام اعضای این اتحادیھ م من می خواھ -  دژم

عی ھنر موسیقی واق وبا استفاده ازین موقع سایر عالقمندان مسایل کاری ما کھ تا حال انجام شده بگویم

این اقدام ما  زاو پشتیبانی مادی و معنوی  الن ھمکار یاع بادعوت کنم کھ  ان را صمیمانھتسافغان

انجمن ھا ادارات وتجار ملی و ھنر دوست ما می توانند اعضای ، نمایند سایر اتحادیھ ھااستقبال 

ونکھ در عالم مھاجرت چ ارا حمایت کنندم، دستھ جمعی یما باشند ودر ھمھ فعالیت ھا یافتخار

نخستین باریست کھ بیشتر از صد تن ھنرمندان موسیقیی ما از مدت یکسال بھ اینسو در تالشند راه 

بگونھ ( جامعھ تدارک ببینندرموسیقی بھ شکل سالم آن را دودرستی رابرای پیشکش کردن ھنر دقیق

نخبھ ھای ھنر موسیقی ایجاد آھنگھای جدید را متشکل از ) کمیسیون ارزیابی( ما می خواھیم) مثال

ً قبل از کھ کنیم واز ھمھ نشرات جھانی ما خواھش کنیم کھ ھر آھنگی را  می خواھند نشر کنند لطفا

نشر از نظر این ھییات مسلکی بگذرانند تا جلو نشر آھنگھای پیش پا افتاده و آھنگھای غیر قابل نشر 

ما می خواھیم با ھنرمندان ، انی ما حفظ گرددگرفتھ شود تا در جھان آبروی موسیقی اصیل افغومبتذل 

موسیقی ما بھ تفاھم برسیم کھ با استفاده از اشعار زیبا وبا مفاھیم با مشوره با ھنرمندان سابقھ دار و 

 .موسیقی را وسیلھ تجارت نھ سازند، شناختھ شده وامتحان داده کشور در ساختن آھنگھا عجلھ نھ کنند

تصاویر غیر ضروری  مورد اصالت آھنگھا فکر می کنند نھیھ در از اعضای این اتحاد بسیار ی

رقص ھم ھنر قابل پسندی است اما ھر (، مجازغیرشھوانی و  ساختھ گی وامروزی با رقص ھای 

ھر ، کھ متاسفانھ بھ علت تجارتی بودن سایر نشرات تلویزیونی ما) نقطھ جایی وھر سخن مکانی دارد

و این راھی نیست با فرھنگ عامیانھ ما تطابق نداشتھ  ھا ن پارچھافزوده می شود وای اروزی بھ آنھ

ما در صدد آن ھستیم کھ با ھنرمندان موسیقی خود مشوره . کھ موسیقی ما ازین طریق بھ جایی برسد



کنیم کھ تا حد ممکن در جریان اشتراک بھ محافل خوشی مردم ما از پخش صدای موسیقی بھ اندازه 

ی از مردم ما درین زمینھ شاکی ھستند اما دالیل ھنرمندان موسیقی باید از معین استفاده شود بسیار

ن گونھ کار ھای بسیاری درپیش رو یمنیده شود کھ چرا چنین است و از ھطریق رسانھ ھای جمعی ش

  .داریم کھ ھمھ وھمھ ایجاب وقت وزمان و امکانات مالی و معنوی را دارد

  .نجام شدها تا کنون بخشی ازین کار ھا

کھ  بر عالوه ای تھییھ دھا کمپوز جدید کھ بر ھرکدام آنھا تبصره ھای مسلکی شده و مسایل تشکیالتی

کھ بھ رحمت حق پیوستند  مراسم عزاداری ھنرمندانی چھار باربا تأسف ، در باال از آنھا یادی کردیم

آلمان بھ اثر  کیبورد نواز جوانی کھ در) عبدهللا یوسفی( دراین صفحھ مطرح و از یادوبود مرحوم

نوازنده ) طارق غزنوی( بار ھم مراسم یادوبود بخاطر وفات مرحومسھ حادثھ ترافیکی وفات کرد و 

و وفات نا بھ ھنگام مرحوم ھویدا نخستین آوازخوان در داخل شھر کابل ) رحیم غمزده( طبلھ و مرحوم

بارپیامھای تبریکی سالگرد تولد  )٩٢( بیشتر از یاد آور شد ھمچنان تا کنون اتحادیھ کاندید ریاست این

ھ بھ اعضای این اتحادیھ بھ روز وموقع معینھ اش از نام و بھ نماینده گی از ین اتحادیھ تحریر و ب

ً این پیامھا برای ادامھ وتامین ارتباط میان ما از اھمیت .صفحھ ھایی اعضا پست شده است ظاھرا

  . می کند) تنھایی( ن ازودر عین حال ھنرمند احساس برآمد ستاخاصی برخوردار

ھ تبلیغ وبھ اتحادیاز طریق این ) کنسرت آوازخوانان عضو این اتحادیھ ۶پوستر ھای تبلیغاتی ( تا کنون

  . ونشر گردیده استعرض دید سایر ھنرمندان ما گذاشتھ و تایید م

، ول این مدتھم در طوانترنتی بین اعضای این اتحادیھ  ھمچنان قابل یاد آوریست کھ ارتباط تیلفونی 

بھ خاطر مشوره وبھبود کار صورت گرفتھ وتبادل نظر شده  بار بوده کھ ھمھ ارتباط ھابیشتر صد 

   .این خودش نمایانگر یک تحرک است کھ در گذشتھ چنین نھ بوداست 

نیم کاره مانده کھ باید بھ مرور وسایر مسایل تا کنون ، نامھاساس، ھیات رھبری واما انتخاب نھایی

کنون از ھیچ مدرک ومنبعی ھیچ  ھمچنان باید متذکر شد کھ این اتحادیھ تا، آنھا پرداختھ شود زمان بھ

بودجھ ای در اختیار ندارد کھ این موضوع منبعد نمی تواند دوامدار باشد وباید در جستجوی منابع  نوع

  . پولی براییم

ھای سینمایی بھ شھر توزیع آوارد  سرپرست اتحادیھ بار اول با چند تن اعضای آن در مراسم

اشتراک وازین اتحادیھ نماینده گی کردند کھ سفر دومی اش مالقات کاری در رابطھ ، سفر فرانکفورت

دایر گردد با یکی از نماینده گان  در اروپا این اتحادیھ با برنامھ ستاره افغان کھ قرار بود بھ ھمکاری

  . گرفت نیز در شھرفرانکفورت صورت تلویزیون حھانی طلوع بود کھ



ازکشور ھالند بھ کشور اوکراین محترم خلیل صدیق یکتین از اعضای اتحادیھ ، بنا بر دعوت رسمی

ً بیست روز سفر  ھنرمندانیکھ از کابل آمده بودند جھت ھمکاری در چندین کنسرت بھ مدت تقریبا

  .ھنری و عایداتی کرد

بھ کشورھالند سفر کردند و برنده دو بنا بردعوت رسمی دو تن اعضای این اتحادیھ از آلمان وامریکا 

  .وتقدیر نامھ ھایی گردیدند کھ با تشکر پذیرفتھ شد) جایزه ھای مطبوعاتی( آوارد

  .آماده گی برای اشتراک در فستیوال شھردویسبورگ آلمان جریان دارد ودر ماه می عملی خواھد شد

کھ از جانب شاروالی کابل  گچھلستون وتپھ تاج بی، قصر ھای داراالمان برای اعمار وباز سازی

را این اتحادیھ در استدیوم  اعالن کمک مالی شده بود وعده شده کھ در ایام بھار بزرگترین کنسرت

با  ورزشی کابل براه خواھد انداخت تا از عواید آن برای بازسازی تعمیر ھای مذکور استفاده شود

دد ھنرمندان ما برای اجرای این شاروالی کابل در تماس ھستیم ھرگاه زمینھ کنسرت مساعد گر

   .دھھا کار دیگر....و... کنسرت ابراز آماده گی کرده اند

احصایوی ومعلوماتیی این اتحادیھ کھ از بدو تاسیس ان تا اخیر ماه ، ساختاری این بود گزارش فشردهء

  انجام شده .ماه رادر بر میگیرد) ٨( کھ مدت ٢٠١٢جنوری سال 

ھای موسیقیایی چیزی نھ گفتیم چون حال نوبت ساختار واحصاییھ ما درین گزارش از فعالیت 

ومعلومات بود ورنھ کار ھای زیاد ی صورت گرفتھ کھ منجملھ تالش ما برای آغاز یک برنامھ 

   ؛تلویزیونی جریان دارد وببینیم کھ ما با ھمت خود درین راستا چھ کمک ھایی کرده می توانیم

، یھ مرحوم ظاھر ھویدا بوددا برای احراز پست ریاست این اتحام ددر بخش تشکیالتی نخستین کاندی

رسید ایشانرا کاندید ورای م کھ ھر گاه کار تا انتخابات یکھ با ایشان بھ توافق رسیده بود در حالی

بھ حق پیوستن نا بھ ھنگام این ھنرمند دوست داشتنی اخیر شان و  یاپرسی میکنیم متاسفانھ مریضی ھ

 ھاپرسی ونظر سنجی میان دھدر نتیجھ بعداز رای کھ جستجو بودیم و ھا در صدد  شد کھ ماه عثما با

از ھنرمندان را مورد بحث قرار دادیم کھ در نتیجھ ماستر موسیقی استاد ببرک  ءعده یرشخصیت ھن

یان گذاشتیم کھ با پذیرش لی ھنگامیھ ایشانرا در جرن نظر ھا را بھ خود اختصاص داد ووسا بیشتری

ھ اعالن ھمکاری کنند محترم وسا یداتحا ت بھ ما افتخار بخشند و برای پست ریاست اینیلاین مسوو

را پیشکش کرده از گرفتن این  پذیرشدالیل قابل ، صاحب نسبت مشغولیتھای نھایت زیاد ھنری شان

حاال در صدد . وقبول نمودندرا درک کرده  مسوولیت معذرت خواستند وھمھ ھنرمندان این مشکل

خواه نا . نظر خواھی کنیم یراھیم در مورد چند شخصیت ھنری دیگی بعدی ھستیم و می خورای پرس

 یھدبر شخصیت حقوقی ومعنوی این اتحا یس نیک نام وھنرمند مشھوریخواه قرار داشتن یک ر

یکسال قبل رای پرسی ایکھ  پیشنھاد ھنرمندان ما وتاثیرات خودرا خواھد داشت ومن تا آنزمان بنا بر

امھ داشتھ ینمایم تا کار ھای اولی آن وارسی و ادسرپرستی موریاست آن یھ دصرف ازین اتحا شده بود



بل اما جریان دارد و امیدواریم بھ فرصت زود تری بھ نتایج ق یاھ شورهباشد ولی تا حد امکان م

  توجھی دست یابی کنیم 

صفحھ فیس بوک عده  داشتن نبابد گذاشت بھ دلیل عدم دستری انترنتی و بھ خصوص عدم نا گفتھ

دار و بزرگان ما ازین جمع بھ دور مانده اند کھ این مسالھ بدان معنا نیست  کثیری از ھنرمندان سابقھ

کھ نخستین گرد ھم آیی ھنرمندان ینکھ زماکھ کسیکھ نامش در ین لیست نیست با ما نخواھد بود بل

  . پذیرایی خواھیم کردآنھا از میگردند وبا احترام خاصی  اعالن شد ایشان ھم دعوتموسیقی ما 

کھ من از  ییمتباقی سواالت را از دیگران بپرسید وبھ این منظور تا جا مندمخواھش، در اخیر کالم

ً آزاد وفعال افغانی ما در  شخص شما شناخت چندین سالھ ای دارم شما یکی از ژورنالیستان واقعا

قی ما بوده وبا بسیار ی ازین ھنرمندان ما برون مرز ھستید کھ بیشترین توجھ تان بھ ھنرمندان موسی

 خواھشمندم تا شما را بھ حیث من از اعضای این اتحاد یھ( جالبی را تھییھ دیده اید ھ ھایمصاحب

د تا قبول نماین برای مدت زمانیکھ خود الزم میدانید بھ عضویت صفحھ این اتحادیھ) عضو افتخاری(

ان موسیقی تامین شود وبا داشتن این امکانات با ھریک از ازینطریق زمینھ ارتباط شما با ھمھ ھنرمند

کھ کمتر  دانینرا انجام دھید وبا معرفی آنعده ھنرمھ ھایی بودند مصاحب ضراعضای این اتحادیھ کھ حا

 ھاوپیشنھاد ه ھابا نشر عکسھا وخاطر شناختھ شده اند ویا بھ اثر بی توجھی از تبلیغات بدور مانده اند

کھ از  ھمزمان ھر موضوعی، انترنیتی افغانستان را رنگین تر سازید ھ ھایفحشان ص یھ ھایونظر

بھ  برا ی شما جالب بود در نشر و اشاعھ آنھا با این اتحادیھ ھمکاری نمایید نظر ژورنالیستیکی

ھیچ تلویزیونی تا حال متاسفانھ خصوص توجھ بیشتر تانرا در مورد نوازنده گان می خواھم چون 

  . دکرحساب بتوان آن  الیمورد تشویق نوازنده گان ما کاری بکند کھ با ر نھ شده درحاض

  تشکر با

  . کوبلنز ٢٠١٢می  ١٠) سرپرست اتحادیھ ھنرمندان موسیقی افغانستان( بشیر دژم
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