ﺻﻔﺪر )ﺗﻮﮐﻠﯽ( ﭼﻬﺮﻩ ﭘﺮﺗﻼش ،ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎن
)اﺳﺗﺎد ﺻﺑﺎح(

ﺻﻔدر ﺗوﮐﻠﯽ ﺗﻧﮭﺎ ھﻧرﻣﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﻧﺳرت را ﭘﯾش ﻣﯾﺑرد زﯾرا ﺧودش ﺷﻌر ﻣﯽ
ﺳراﯾد ،آھﻧﮓ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺟﺎدو ﮔوﻧﮫ ﻣﯽ ﻧوازد و طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن اﺧﯾر ﺑﺧﺎطر ﻏﻧﺎ ﻣﻧدی ھﻧر ﻣوﺳﯾﻘﯽ و
ﺗﺷوﯾق و ﺗرﻏﯾب دﯾﮕران ﮐﻧﺳرﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ را ﺑرﮔزار ﻧﻣود و ھﻣﮫ اﯾن ﺑزﻣﮭﺎ ﺑﮫ اﺑﺗﮑﺎر و
رھﺑری وی ﺑوده اﺳت .ﺗوﮐﻠﯽ اﻓﺗﺧﺎرات ﺑزرﮔﯽ را درﯾن ﻣﺳﯾر ﻧﺻﯾب ﮔردﯾده و ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ را ﮐﻣﮏ و
ھﻣﯾﺎری ﻧﻣوده اﺳت.
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﻧواﯾﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دارای رﯾﺗم ﺑوده و ﺷﻧﯾدن آن ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﺎﺷد .ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺳﯾﻘﯽ را
در اﺳﺎس رد ﮐﻧد ﭼون اﻧﺳﺎن ﻓطرﺗﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯽ را دوﺳت دارد.
در ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧواھﺎﯾﯽ را ﻣﯾﺗوان ﯾﺎﻓت ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﯾﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ﺗوﺳط ﻧﺎم آوران اﯾن ﻋرﺻﮫ ﺗوﻟﯾد و ﺑدل ﺑﮫ آھﻧﮓ
ﻣﺎﻧدﮔﺎر و ﺧﺎطره اﻧﮕﯾز در ذھن ھﻧر دوﺳﺗﺎن ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .ﭼﻧﯾن آﺛﺎری در ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺎ ﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ اﻧدﮐﯽ ﺟﺳﺗﺎر در
آرﺷﯾف ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھﺎی ﺧود آﻧﮭﺎ را ﯾﺎﻓت ،آﺛﺎری ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﺣد ﯾﮏ آھﻧﮓ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ی ﺧﺎطره اﻧﮕﯾزی ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﮔوش ﺳﭘردن ﺑدان ﺣس ﻧوﺳﺗﺎﻟژﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺧﺎطب دﺳت دھد ﮐﮫ ﯾﺎدآور ﺧﺎطرات ﺧوش و ﻧﺎﺧوش اﯾﺎم ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در زﻣﺎن
ﮐﮫ ھﻧر ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﺻﯾل ﻣﺎ ﮐﻣﺗر ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺟواﻧﺎن ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗوﺟﮫ ﺑر ھﻧر اﺻﯾل ﺧود ﺑﮫ ھﻧر ﻏرﺑﯽ ﮔروﯾده
اﻧد و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ً طرﻓداران ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﺻﯾل روز ﺑﮫ روز ﮐﻣﺗر و ﮐﻣﺗر ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺑﻠﯽ! اﯾن ھﻧر واﻻ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧود را رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ در ﻣﯾﺎن ﺳﺎﯾر ھﻧرھﺎ از دﺳت ﻣﯾدھد ،ﻧﮕراﻧﯽ از دﺳت دادن ﺑزرﮔﺎﻧﯽ ﭼون اﺳﺗﺎد
ﺳرآھﻧﮓ ،اﺳﺗﺎد زﻻﻧد ،اﺳﺗﺎد رﺣﯾم ﺑﺧش ،اﺣﻣد وﻟﯽ ،ﻧﯾﻧواز ،ﺷﺎه وﻟﯽ وﻟﯽ ،ارﻣﺎن ،اﺳﺗﺎد ﺧﯾﺎل ،اﺣﻣد ظﺎھر ،ظﺎھر ھوﯾدا،
ﺻﺎدق ﻓطرت ﻧﺎﺷﻧﺎس و . . .و ﻧﺑود ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ در ﺣد اﯾن ﺑزرﮔﺎن ﻏم ﻣﺎ راﺑﯾش از ﭘﯾش اﻓزون ﺗر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،اﻣﺎ دﯾده ﻣﯾﺷود
ﺟواﻧﺎﻧﯽ در ﮔوﺷﮫ ھﺎی ،ﺑدور از ھﯾﺎھو ﻣﺷﻐول ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﺻﯾل ھﻧری در ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺳﭼﮫ وطﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﭼراغ اﯾن ھﻧر
واﻻی را روﺷن ﻧﮕﺎه دارﻧد ،اﮔر ﭼﻧد ﺗﻌداد اﯾﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻗﺑل ﮐﻣﺗر ﺑوده اﺳت و ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣواردی ﺑﮫ
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ﺗﻌداد اﻧﮕﺷﺗﺎن دو دﺳت ﻧﯾز ﻧرﺳد اﻣﺎ ﺟﺎی ﺷﮑرش ﺑﺎﻗﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان از ھﻣﯾن ﺗﻌداد اﻧدک ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻣﯾدوار ﺑود و ﺑراﯾﺷﺎن
آﯾﻧده درﺧﺷﺎﻧﯽ را در ﻋرﺻﮫ ھﻧر اﺻﯾل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣود.
اﯾﻧﺟﺎ ﻻزم دﯾدم ﺗﺎ ﭘﯾراﻣون ﭼﮭره ﭘرﺗﻼش ،ﺻﻣﯾﻣﯽ و ﻣﮭرﺑﺎن ﺣرﻓﮭﺎی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .اﯾن ھﻧرﻣﻧد ﺑزرگ و ﻓراﻣوش ﻧﺎﺷدﻧﯽ
ﺻﻔدر ﺗوﮐﻠﯽ اﺳت و ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ رﺳﺎ و ﭘرطﻧﯾﻧش ﻣﯾﺧواﻧد:
ﺳﺣر ﺷﺑﻧم ز ﺑرگ ﻻﻟﮫ ﺧﯾزد
ﺳرﺷﮏ از دﯾده ﺗر دﯾده رﯾزد
ﻓﻐﺎن ﺧﯾزد ز ﻗﻠب ﻏﺻﮫ داران
ﻧوای ﺟﻐد از وﯾراﻧﮫ ﺧﯾزد.
ز ﻋﺷﻘت ای ﺻﻧم ﻏوﻏﺎ ﮐﻧم ﻣن
ﭼو ﻣﺟﻧون روی در ﺻﺣرا ﮐﻧم ﻣن
ﭼو ﻣﺟﻧون از ﻏم ﻟﯾﻼی ﻣﺣﺑوب
ﻓﻐﺎن ﺷور وا وﯾﻼ ﮐﻧم ﻣن.
ز ھﺟراﻧت دل ﺑﯽ ﺗﺎب دارم
ز ﻣژﮔﺎن ﺗﺎ ﺳﺣر ﺧون آب دارم
ﮐﺟﺎی ای ﻣﮫ ﻧﺎزم ﮐﺟﺎی
ھﻣﮫ ﺷب دﯾده ﺑر ﻣﮭﺗﺎب دارم.
ﺷب ﻣﮭﺗﺎب از ﻣن ﺗﺎب رﻓﺗﮫ
ھﻣﮫ در ﺧواب از ﻣن ﺧواب رﻓﺗﮫ
ﺑﺟﺎﻧم ﺟﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﻟﺷﮑر ﻏم
زﭘﯾش ﻣن در ﻧﺎﯾﺎب رﻓﺗﮫ.
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ﺻﻔدر ﺗوﮐﻠﯽ در ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھزارﮔﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓردی را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت .او اﺳطوره دﻣﺑوره ﻧوازی ﻧﺳل
ﺧوﯾش اﺳت و ﺑﮫ داﺷﺗن ﺳﺑﮏ ﺧﺎص در ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺷﮭور اﺳت .ﺻﻔدر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺑﯾن ﺷﻧوﯾﻧده ھﺎی ﻋﺻر ﺧوﯾش
ﻣﺣﺑوب اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺳل ﺟﻧواﻧﺗر را ﻧﯾز ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯾری دﻣﺑوره ﻧﻣوده اﺳت.
در ﺷﺑﮑﮫ ﺳراﺳری ﻣردم ھزاره در ﻣورد ﺗوﮐﻠﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ،ﺗوﮐﻠﯽ ﺻداﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾم ﻗرن ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﮔوشھﺎ آواز ﺧواﻧده اﺳت،
اﻣﺎ ھﻧوزﻏرﯾب و ﻧﺎ آﺷﻧﺎﺳت .ﺑﺎ آنﮐﮫ درھﻧرﻣوﺳﯾﻘﯽ ﭼﮭره ﯾﺳت آﺷﻧﺎ وﻧﺎﻣﯽ وﻣﺎﻧدﮔﺎروﻓراﻣوش ﻧﺎﺷدﻧﯽ .ﻏرﯾب وﻧﺎآﺷﻧﺎ
ﺑﺧﺎطرﮐﮫ ادارات دوﻟﺗﯽ وﻧﮭﺎدھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺻدھﺎھﻧرﻣﻧد دﯾﮕرﻓراﻣوﺷش ﻧﻣوده وﮐﻣﺗرﺳراﻏش راﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﺻﻔدر ﺗوﮐﻠﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً درﻣوﺳﯾﻘﯽ وﺧﺻوﺻﺎ ً درﻣوﺳﯾﻘﯽ ھزارﮔﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓردی را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت.
اواﺳطوره دﻣﺑوره ﻧوازی ﻧﺳل ﺧوﯾش اﺳت وﺑﮫ داﺷﺗن ﺳﺑﮏ ﺧﺎص درﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺳﻧﺗﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺷﮭور اﺳت.
ﺗوﮐﻠﯽ از ﭘﯾﺷﮕﺎﻣﺎن و ﻣﻔﺎﺧر ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھزارﮔﯽ اﺳت .ﺻﻔدر ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻدای ﮔرم و دل اﻧﮕﯾزش ﺑﺎ ﻧواﺧﺗن دﻣﺑوره،
ﮔوش ھﺎی ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ را ﻧوازش داده اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب ﺻﻔدر درﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﺎ از ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .ﺷﺎﯾد ﺧﺎﻧﮫ ی ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ در آن ﺗﯾپ ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﮐﺳت ﺻﻔدر در آن ﯾﺎﻓت ﻧﺷود .ﺻﻔدر ﺗوﻛﻠﯽ ﻛﮫ از ذوق ﺳرﺷﺎری
ﺑرﺧوردار اﺳت ﻏﺎﻟب دوﺑﯾﺗﯽ ھﺎی ﻣﺷﮭور ھزاره ﮔﯽ را ﺧود ﺷﺧﺻﺎ ﺳروده او ﻛﮫ ﺳروده ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﮭﺟﮫ دری ﻧﯾز ﺧواﻧده
اﺳت ،در ﻛﺎﺑل ﻣﺣﺑوﺑﯾت داﺷت طوری ﻛﮫ ھﻣﺳر دوﻣش از ﺗﺎﺟﯾﻛﺎن ﻛﺎﺑﻠﯽ ﺑود ﻛﮫ ﻋﺎﺷق ﺻﻔدر ﮔﺷﺗﮫ ﺑود و ﻣراﺳم
ازدواﺟﺷﺎن ﺑﮫ ﺟﻧﺟﺎﻟﯽ ﻣﺑدل ﮔﺷﺗﮫ ﺑود ﻛﮫ ﺑﺎ وﺳﺎطت دوﻟت ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﯾد.
ﺻﻔدر ﺗوﮐﻠﯽ درﺳﺎل  ١٣٢٠ﺧورﺷﯾدی ﯾﺎ  ١٩۴٢ﻣﯾﻼدی در ﯾﮑﺎوﻟﻧﮓ ﻣرﮐز وﻻﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن ﻣﺗوﻟد ﺷد.
او دﻣﺑوره ﻧواز ھﻧرﻣﻧد و آواز ﺧوان ﻣﺷﮭور رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﮐﺷور اﺳت.
ﺗوﮐﻠﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﻣوﺳس و ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧده ﺳﺑﮏ ﺧﺎص ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﺷﻌر ھزاره ﮔﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد .او ﺧود ﺷﻌر ﻣﯽ ﺳراﯾد
آھﻧﮓ ﻣﯽ ﺳﺎزد .او اﺳطوره دﻣﺑوره ﻧوازی ﻧﺳل ﺧوﯾش اﺳت و ﺑﮫ داﺷﺗن ﺳﺑﮏ ﺧﺎص در ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺳﻧﺗﯽ ﻣﺣﻠﯽ و ﻓﻠﮑﻠور
ﻣﺷﮭور اﺳت .ﺻﻔدر در ﺟواﻧﯽ ﺷوق و ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ھﻧر ﻣوﺳﯾﻘﯽ روی آورد ﺑرای دﻧﺑﺎل ﮐردن ھدﻓش ،ﺑﺎﻣﯾﺎن را ﺗرک ﮔﻔﺗﮫ و
ﻋﺎزم ﮐﺎﺑل ﮔردﯾد از طرﯾق دﮐﺎن ﮐوﭼﮏ ﮐﺳت ﻓروﺷﯽ واﻗﻊ در ﺑﺎﻏﺑﺎن ﮐوﭼﮫ ﮐﺎﺑل اﻣرار ﺣﯾﺎت ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ھﻧری
ﺧود در ﻣﯾﺎن ﻣردم و در ﻣﺣﺎﻓل آﻏﺎز ﻧﻣود.
ﻧظر ﺑﮫ ﺷوق و ﭘﺷت ﮐﺎر ﮐﮫ در ھﻧرﻣوﺳﯾﻘﯽ داﺷت ﺑﮫ رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن راه ﯾﺎﻓت .وی ﻣﻔﺗﺧر ﺑﮫ اﺧذ ﻣدال
ﺻداﻗت و ﻧﺷﺎن اﻓﺗﺧﺎر ﮔردﯾده اﺳت .وی ﺑﺻﻔت ھﻧر ﻣﻧد ﻣﺣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺎﻓرﺗﮭﺎی زﯾﺎدی ھﻧری ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ازﺑﮑﺳﺗﺎن،
آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ،ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ،ﻗرﻗﯾزﺳﺗﺎن ،ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎن ،ﻣﻐوﻟﺳﺗﺎن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﯾران داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ از اﯾن ﻣﺳﺎﻓرﺗﮭﺎﯾش دﯾﭘﻠوﻣﮫھﺎی
ھﻧری زﯾﺎدی را ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ آرﻣﻐﺎن آوردهاﺳت.
وی از ﺳﺎل  ١٣۶۴ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٧۵ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﮔروه ھﻧری وزارت اطﻼﻋﺎت و ﮐﻠﺗور را ﺑﻌﮭده داﺷﺗﮫ اﺳت .او از ﺟﻣﻠﮫ
ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺣدود اﺳت ﮐﮫ در طول ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺟﻧﮓ و اﻟﯽ ﺗﺻرف ﮐﺎﺑل ﺑﮫ دﺳت "طﺎﻟﺑﺎن" ﮐﺷور را ﺗرک ﻧﮑرد .او درﯾن ﮔﯾر
دار ﺟﻧﮓ ﭘﺳر و ھﻣﺳر ﺧود را از دﺳت داد.
او ﺧود ﺷﻌر ﻣﯽ ﺳراﯾد آھﻧﮓ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﯾﮑﯽ از آھﻧﮕﮭﺎی ﺟﺎوداﻧﮫ ﺗوﮐﻠﯽ:
اﮔراز ﺑﺎﻣﯾﺎن و ﻗﻧدھﺎرﯾم
و ﯾﺎ از ﮐﺎﺑل و ﺑﻠﺦ و ﺗﺧﺎرﯾم

ھﻣﮕﯽ ﭘﮏ ﺑﯾرارﯾم
ھﻣﮕﯽ ﭘﮏ ﺑﯾرارﯾم
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وﯾﺎ ھﻠﻣﻧد و ھرات

اﮔر از ﻟوﮔر وﻏزﻧﯽ وﻏورات

ھﻣﮕﯽ ﭘﮏ ﺑﯾرارﯾم

ﮔرﺷﮏ و ﭘﮑﺗﯾﺎ وﻧﻧﮕرھﺎرﯾم

ﻗﻼت و ھﻣﮑﻧﺎران

اﮔر از وردک و ﻧﯾﻣروزارزﮔﺎن

ھﻣﮕﯽ ﭘﮏ ﺑﯾرارﯾم

اﮔر از ﮐﺎﭘﯾﺳﺎ و ﭼﺎرﯾﮑﺎرﯾم
اﮔر از ﮐﻧدوز و ﺑﻐﻼن و ﻟﻐﻣﺎن
ھﻣﯾﺷﮫ در ﭘﻧﺎه ﮐردﯾﮕﺎرﯾم

ﻓراه و ﭘﮑﺗﯾﮑﺎﯾم
ھﻣﮕﯽ ﭘﮏ ﺑﯾرارﯾم

اﮔر از ﺑﺎدﻏﯾس و ﻓﺎرﯾﺎب ﺟوزﺟﺎن
ﭼﻧﺎن در ﯾﮏ ﺧط و در ﯾﮑﻘطﺎرﯾم

ﺑدﺧﺷﺎن و ﺳﻣﻧﮕﺎن
ھﻣﮕﯽ ﭘﮏ ﺑرارﯾم.

ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻋده ی ﺧود ﺧواه و ﺧودﺑﯾن اﻧد و ھﯾﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد دﯾﮕران را ﻣطرح ﺑﺳﺎزﻧد و اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧود ﺑﯾﻧﯽ
و ﺧودﺳﺗﺎﯾﯽ ﺧودﺷﺎن درﻣﺎن ﻣﯾﺷود .و ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ دﯾدﯾم اﯾن آھﻧﮓ ﺗوﮐﻠﯽ ﺗﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﻣدﺗﮭﺎ ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻓرھﺎد درﯾﺎ ﮐﺎﭘﯽ ﺷد و
ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺎﻣﯽ از ﺗوﮐﻠﯽ ﺑرده ﺑﺎﺷد ﮔﻧﮓ و ﻣﺑﮭم ﺑود و آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ آھﻧﮓ ﺗوﮐﻠﯽ را ﻧﺷﻧﯾده ﺑودﻧد و ﻓﮑر ﻣﯾﮑردﻧد ﺷﻌر ،ﮐﻣﭘوز
و آھﻧﮓ از ﻓرھﺎد درﯾﺎ اﺳت و ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ آھﻧﮓ )ﺑﺎز آﻣدم ﺑﺎز آﻣدم ﭼون ﻋﯾد ﻧو ﺗﺎ ﻗﻔل زﻧدان ﺑﺷﮑﻧم( اﯾن آھﻧﮓ ﻧﯾز در
ﯾوﺗوپ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی دور ھﺎی دور وﺳﯾﻠﮫ ﻣرﺣوم ﻧﯾﻧواز ﺳروده ﺷده ﺑود.
ﺗوﮐﻠﯽ ھﯾﭻ وﻗت ﺧود را در اوج ﺷﮭرت ﻧﺑﺎﺧت و ازﯾن در ﺑﮫ آن در ﻧرﻓت و دروازه ﮐﺳﯽ را دق اﻟﺑﺎب ﻧﮑرد و وﺳﯾﻠﮫ اﯾن و
آن ﺗﺣت ﻧﺎﻣﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﺟﯾری و ﻏﻼﻣﯽ ﮐﺳﯽ را ﻧﭘذﯾرﻓت ﺗﺎ ﮐﺳب ﺷﮭرت ﻧﻣﺎﯾد و ﭘول ﺑدﺳت آورد و ﺑﮫ وطﻧداراﻧش
ﺧﯾﺎﻧت ﻧﻣﺎﯾد .ﺗوﮐﻠﯽ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ ﺳﺎده و در ﺑﯾن ﻣردﻣش ﺟﺎی ﮔرﻓت و ﻣﺣﺑوب اﻟﻘﻠوب ﮔردﯾد و ﻣﺎﻧﻧد اﮐﺛرﯾت اﺳﺗﺎدان ھﻧر
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺣروم و ﻣظﻠوم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .آھﻧﮓ اﮔر از ﺑﺎﻣﯾﺎن و ﻗﻧدھﺎرﯾم – ھﻣﮕﯽ ﭘﮓ ﺑرارﯾم ،ﺑﺻﻔت ﯾﮏ ﺳﻣﺑول اﺗﺣﺎد
ﻣﻠﯽ ﺳر زﺑﺎﻧﮭﺎ اﻓﺗﯾد و ﺟﺎوداﻧﮫ ﺷد .ﺻﻔدر ﺗوﮐﻠﯽ دارای ﮔروپ ﺧﺎص ھﻧری ﺑود و ﺷﺎﮔردان زﯾﺎدی ﺗرﺑﯾﮫ ﻧﻣود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻓﻌﻼً
آھﻧﮓ ﺳراﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد.
ﺻﻔدر ﺗوﮐﻠﯽ ﻣﯾﮕوﯾد -ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺣﻠﯽ ھزاره ھﺎ در وﻻﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن و دﯾﮕر ﻣﻧﺎطق ھزاره ﺟﺎت در ﺣﺎل طﯽ ﮐردن ﺳﯾر ﻧزوﻟﯽ
اﺳت .ﻧﺳل ﺟدﯾد از آھﻧﮓ و ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﺻﯾل ﮔذﺷﺗﮕﺎن ﺧود ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ داﻧﻧد و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗن اﯾن ﻧﺳل از ﻣوﺳﯾﻘﯽ و آھﻧﮓ
ﻣﺣﻠﯽ ﮔذﺷﺗﮕﺎن زﻧﮓ ﺧطری ﺑرای ﻧﺎﺑودی اﯾن ﺳﺑﮏ از ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﺳت.

ﺻﻔدر ﺗوﮐﻠﯽ ﺑر اﺣﯾﺎء ﻣﺟدد ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھزارﮔﯽ )دﻣﺑوره ﻧوازی( ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد و ﮔﻔت -ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻓرھﻧﮓ ﭼﮭﺎرھزار ﺳﺎﻟﮫ دﻣﺑوره
ﻧوازی را زﻧده ﮐﻧﯾم .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺣﺎﻓل دﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھزارﮔﯽ روزﺑﮫ روز در ﺣﺎل اﻓزاﯾش
اﺳت و اﻣﯾدوارﯾم ﮐﮫ اﯾن روﻧد اﻟﯽ ﯾﺎﻓﺗن ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھزارﮔﯽ ،اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧد.
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ﺻﻔدر ﺗوﮐﻠﯽ ﺑﯾش از  ٣٠٠آھﻧﮓ ﺛﺑت ﺷده در رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ دارد.
اﮔر ﭼﮭﺎر رﻛن اﺳﺎﺳﯽ آھﻧﮓ ،ﺷﻌر ،ﮐﻣﭘوز و ﺻدای ﺧواﻧﻧده را در ﺳﺎﺧت و اﺟرای ﯾك آھﻧﮓ ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺟوه اﺻﻠﯽ در
ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ،ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﻧﺳل ﺟدﯾد ﮐﺷور ﮐﻣﺗرﯾن ھﻧرﻣﻧد را دارﯾم.
ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﺻدای ﺗوﮐﻠﯽ ﺳﺎده و ﺑﯽ اﻻﯾش اﺳت وﺑﮫ ﺳﺎده ﮔﯽ در ﻗﻠﺑﮭﺎ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﺷﺎﯾد از اﯾن روﺳت ﻛﮫ ﺷﻧوﻧده ﮔﺎﻧش
ﺑﺳﯾﺎر دوﺳﺗش دارﻧد .وی ﻣﯾﮕوﯾد -ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﺻدا و ﻧواﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻧﯾدﻧش ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﺎﺷد و از ﮔوش ﺳﭘردن ﺑﮫ آن ﻟذت
ﺑﺑرد .ﺑر اﺣوال دروﻧﯽ اش اﺛر ﺑﮕذارد و اورا دﭼﺎر ﺗﺣول ﻧﻣﺎﯾد .ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت اﺳت ﺑدون آن ﮐﮫ ﭘﺎی ﮐﻠﻣﮫ و واژه
ﯾﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد و ﻧﺷﺎن دادن اﻣواج روﺣﯽ ﯾﮏ ﺷﺧص اﺳت ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ ارﺗﺑﺎط ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺗﺣرﮐﺎت دروﻧﯽ
اﻓراد را از طرﯾق ﺷﻧواﯾﯽ ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ ﺟﺳم اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻏذا ﻧﯾﺎز دارد ،روح اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﻣﺣﺗﺎج ﻏذاﺳت ﮐﮫ
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎﺳت ،آﺛﺎر و ﺷواھدی از ﺗﺎﺛﯾر ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑر روی ﺟﺳم ﻧﯾز ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده اﺳت.
ﻏﻣﺎی ﯾﺎر ﮐﮫ ﻧﯾم ﺷو ﻣﯾﺎﯾﮫ
آﺗﯾش وری ده ﺟﺎن ﻣﮫ ﺗو ﻣﯾﺎﯾﮫ
ھر آﻧﭼﮫ ﻣﯾﮑﻧم آرام ﺑﮕﯾروم
ﮔزﯾده ﻋﻘرﺑش ﮐﯽ ﺧو ﻣﯾﺎﯾﮫ
ﺧﯾﺎﻟش ﭘﯾش ﭼﺷــﻣم در ﺷب ﺗﺎر
ﭼو ﻗـــــــــرص اَﻓﺗــــو و ﻣـــﺎﺗو ﻣﯾﺎﯾﮫ
ﭼو ﻗـــــــــرص اَﻓﺗــــو و ﻣـــﺎﺗو ﻣﯾﺎﯾﮫ
ﻏﻣﺎی ﯾﺎر ﮐﮫ ﻧﯾم ﺷو ﻣﯾﺎﯾﮫ
آﺗﯾش وری ده ﺟﺎن ﻣﮫ ﺗو ﻣﯾﺎﯾﮫ
ھر آﻧﭼﮫ ﻣﯾﮑﻧم آرام ﺑﮕﯾروم
ﮔزﯾده ﻋﻘرﺑش ﮐﯽ ﺧو ﻣﯾﺎﯾﮫ
ﺑﮫ ﺻـــــــــد ھﺎ ﻏﻣزه و ﻧﺎز ﮐرﺷﻣﮫ
دﻟم را ﻣــــــــــﯽ ﮐﻧﮫ ﺟو ﺟو ﻣﯾﺎﯾﮫ
دﻟم را ﻣــــــــــﯽ ﮐﻧﮫ ﺟو ﺟو ﻣﯾﺎﯾﮫ
ﻏﻣﺎی ﯾﺎر ﮐﮫ ﻧﯾم ﺷو ﻣﯾﺎﯾﮫ
آﺗﯾش وری ده ﺟﺎن ﻣﮫ ﺗو ﻣﯾﺎﯾﮫ
ھر آﻧﭼﮫ ﻣﯾﮑﻧم آرام ﺑﮕﯾروم
ﮔزﯾده ﻋﻘرﺑش ﮐﯽ ﺧو ﻣﯾﺎﯾﮫ
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روم ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺳـــــــــــــــﺎزم در ﻟب اَو
ﺑﮫ اﻣﯾــــــــــــدی ﮐﮫ ﯾﺎر ده اَو ﻣﯾﺎﯾﮫ
ﺑﮫ اﻣﯾــــــــــــدی ﮐﮫ ﯾﺎر ده اَو ﻣﯾﺎﯾﮫ
ﻏﻣﺎی ﯾﺎر ﮐﮫ ﻧﯾم ﺷو ﻣﯾﺎﯾﮫ
آﺗﯾش وری ده ﺟﺎن ﻣﮫ ﺗو ﻣﯾﺎﯾﮫ
ھر آﻧﭼﮫ ﻣﯾﮑﻧم آرام ﺑﮕﯾروم
ﮔزﯾده ﻋﻘرﺑش ﮐﯽ ﺧو ﻣﯾﺎﯾﮫ.

ﺻﻔدر ﺗوﮐﻠﯽ در ﺟﺷﻧواره راه اﺑرﯾﺷم ﮐﮫ ﻣورد ﺗﻘدﯾر و ﻗدرداﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓت ﻣﯾﮕوﯾد:
در طول ﭼﮭل ﺳﮫ ﺳﺎل ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎرﻣﻧد رﺳﻣﯽ در وزارت اطﻼﻋﺎت ﻓرھﻧﮓ اﺟرای وظﯾﻔﮫ ﻧﻣوده ام ﺑﯾش از ﭘﻧﺟﺻد
آھﻧﮓ ﺗﻠوﯾزوﻧﯽ و رادﯾوﯾﯽ ﺛﺑت و در آرﺷﯾف رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وی در طول زﻧدﮔﯽ ھﻧری ﺧوﯾش ﺑﮫ
ﻣﺷﮑﻼت اﺷﺎره ﮐرده ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﺗﺎ ﺳرﺣدی ﺣﮑم ﻣرﺗد و ﺗﮑﻔﯾر ﺑودن وی در ﺟﺎﻣﻌﮫ آن روز ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺷده ﺑود وﻟﯽ
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ وی ھﯾﭼﮕﺎھﯽ در ﺑراﺑر ﻣﺷﮑﻼت و ﭼﺎﻟش ھﺎی ﮐﮫ وی را ﺗﺎ ﺳرﺣد ﻣرگ ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐرده اﺳت ﺳر ﺗﺳﻠﯾم ﻓرو
ﻧﯾﺎورده و ﺗﻧﮭﺎ رﻣز ﻣوﻗﻌﯾت و ﺑﻘﺎ ﺧود و ھﻧر ﻣﺣﻠﯽ دﻣﺑوره را در ﮔﯾر و ﻣﻘﺎوﻣت و ﭘﺷت ﮐﺎر ﺧوﯾش داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯾﮕوﯾد .اﻣروز
ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﮫ از ﻣن و اﻣﺛﺎل ﻣن ﻗدرداﻧﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد اﻟﺑﺗﮫ ﻗدرداﻧﯽ ﻧﮫ از ﻣن ﺑﻠﮑﮫ ﻗدرداﻧﯽ از ارزﺷﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣردم
ﻣﺎ در ﺣﻘﯾﻘت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺻﻔدر ﺗوﮐﻠﯽ ﺳﻠطﺎن ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺣﻠﯽ ھزاره ﮔﯽ ﻋﻼوه ﺑﮫ ﻧواﺧﺗن دﻣﺑوره ﺑﮫ ﺳراﺋﯾدن اﺷﻌﺎر
ھزاره ﮔﯽ ﻣﮭﺎرت ﮐﺎﻣل داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﺟﻣوع ﺳروده ھﺎی وی ﻋﻧﻘرﯾب در ﻗﺎﻟب ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﭼﺎب ﺑرﺳد .ﺻﻔدر ﺗوﮐﻠﯽ
ﺷﺎﮔردان زﯾﺎدی را ﺗﺎ ﺣﺎل ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺗرﺑﯾت و ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻘدﯾم ﻧﻣﺎﯾد .از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺎﮔردان ﺻﻔدر ﺗوﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗوان از ھﻧرﻣﻧدان
ﭼون اﻣﺎن ﯾوﺳﻔﯽ و ھﻣﺎﯾون ﻟﻌﻠﯽ ﻧﺎم ﺑرد.
زﮐف ﻋﻣر ﺟواﻧﯽ رﻓـــت اﻓﺳوس ﺑﮭﺎر زﻧدﮔﺎﻧﯽ رﻓت اﻓﺳوس
ﻧﮕﻔﺗم راز دل ﯾﮑدم ﺑﮫ ﭘﯾﺷــــــش
ﺧداوﻧد ﻋﺎﺷق زارم ﻧﻣﯽ ﮐرد

زﭘﯾﺷم ﯾﺎر ﺟﺎﻧﯽ رﻓت اﻓﺳوس
ﺑﮫ اﯾن ﻏﻣﮭﺎ ﮔرﻓﺗﺎرم ﻧﻣﯽ ﮐرد

ﺑﮫ اﯾن ﻏم ھﺎ ﮔرﻓﺗﺎرم ﺷب وروز ﺟدا از ﯾﺎر دﻟدارم ﻧﻣﯽ ﮐرد
زﻋﺷﻘش ﺟز ﻣرا ﺳودا دﮔر ﻧﯾﺳت ﻧﮕﺎرم از دل زارم ﺧﺑر ﻧﯾﺳت
زﺑس ﮐﮫ ﮔرﯾﮫ ھﺎ دارم ﺷب ﺗﺎر
ﺳﺣر ﺷﺑﻧم زﺑرگ ﻻﻟﮫ ﺧﯾزد

ﺣدﯾث ﻋﺷق ﻣن ﺟز ﭼﺷم ﺗر ﻧﯾﺳت
ﺳرﺷﮏ ازدﯾده ﺗر دﯾده رﯾزد
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ﻓﻐﺎن ﺧﯾزد زﻗﻠب ﻏﺻﮫ داران

ﻧوای ﺟﻐد از وﯾراﻧﮫ ﺧﯾزد

زﻋﺷﻘت ای ﺻﻧم ﻏوﻏﺎ ﮐﻧم ﻣن

ﭼو ﻣﺟﻧون روی درﺻﺣرا ﮐﻧم ﻣن

ﭼو ﻣﺟﻧون از ﻏم ﻟﯾﻼی ﻣﺣﺑوب

ﻓﻐﺎن ﺷور وا وﯾﻼ ﮐﻧم ﻣن
ﺑﺧﺎطر دارم اﯾن ﻧﺎز واداﯾت

از ﯾﺎدم ﻧﻣﯾره ﮔل ﺧﻧده ھﺎﯾت
ﺷب ﺟﻣﻌﮫ ﺗورا در ﺧواب دﯾدم
زھﺟراﻧت دل ﺑﯽ ﺗﺎب دارم
ﮐﺟﺎی ای ﻣﮫ ﻧﺎزم ﮐﺟﺎی
ﺷب ﻣﮭﺗﺎب از ﻣن ﺗﺎب رﻓﺗﮫ
ﺑﺟﺎﻧم ﺟﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﻟﺷﮑر ﻏم

ﺳررو آﻣده زﻟف ﺳﯾﺎھت
زﻣژﮔﺎن ﺗﺎ ﺳﺣر ﺧون آب دارم
ھﻣﮫ ﺷب دﯾده ﺑر ﻣﮭﺗﺎب دارم
ھﻣﮫ در ﺧواب از ﻣن ﺧواب رﻓﺗﮫ
زﭘﯾش ﻣن در ﻧﺎﯾﺎب رﻓﺗﮫ.

ھﻧرﻣﻧد واﻗﻌﯽ ﮐﺳﯾﺳت ﮐﮫ در ذات و ﺟوھره وﺟودی ﺧود ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﺣﻘﯾﻘت وﮐﻣﺎل را دارﻧد .ھر ھﻧرﻣﻧدی ﮐﮫ ﺑرای
ﮐﺎرش اﺣﺗرام ﻗﺎﺋل ﺑﺎﺷد وﺑرای ﮐﺎرش ﻓﮑر ﮐرده و زﺣﻣت ﮐﺷﯾده ﺑﺎﺷد و ﺟﺎﻣﻌﮫ اش را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﺑﺳﺗرھﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اش را در اﺛری ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد ﻣد ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ھﻧرﻣﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ واﻻ دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧد وھﻧرش را درﻗﺎﻟب ﯾﮏ ھﻧر ﻣﺗﻌﮭد و ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋرﺿﮫ ﮐﻧد.
ﺗوﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﻣن ﻣﯾﮕﻔت -ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺳﻧﺗﯽ وﻓوﻟﻛﻠور ،راﺑطﮫ ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮕﯽ ﺑﺎ ادﺑﯾﺎت دارد وﮔﺎه ﺗﻔﻛﯾكﭘذﯾرﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﻣوﺳﯾﻘﯽ – ﺗﺎ ﮐﻧون ﺗﻌﺎرﯾف ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ در ﻣورد اﯾن ھﻧر در ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ و ﻣﺣﺎﻓل ﻣﺧﺗﻠف ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻌﺎرﯾف ﺗﺎ
ﮐﻧون ﺑﯾﺷﺗر ﻣورد ﻗﺑول واﻗﻊ ﺷده ،ھﻧر ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﺻداھﺎ را ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﯾﮕوﯾﻧد .ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھﻧر ﺗرﮐﯾب اﺻوات
و ﺻداھﺎﺳت ﺑطورﯾﮑﮫ ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﺎﺷد .در ﻧﮭﺎﯾت اﻣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرداﺷﺗن دﯾوارھﺎی ﺳﻠﯾﻘﮫ ﯾﯽ درﻣورد ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﺑﺎ اﺣﺗرام
ﺑﮫ ﺷﻧوﻧده ﮔﺎن وآوازﺧواﻧﺎن ﻣوﺳﯾﻘﯽ وآﮔﺎھﯽ ازﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻏﻧﺎﻣﻧدی ﻣوﺳﯾﻘﯽ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻋرﺿﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺗواﻧﯾم
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﺷور را از ﻣﺑﺗذل ﺧواﻧﯽ و ﭼرﻧد ﻧوازی ﺑﯾرون ﻧﻣﺎﯾم.
ﺑﮭره :ﺷﺑﮑﮫ ﺳراﺳری ﻣردم ھزاره ،ﺑﺎزﺗﺎب و ﺟرﯾده دھﻘﺎن  ٢٦ﻗوس . (١٣٦٣
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