
  ین مسرور،محترم شمس الد
 هنرمند برازندهء کشورما که همه تالشش در راه حفظ اصالت 

 موسیقی افغانی بوده است ،
تحقیقات و پژوھش . خود نوازشگر روان انسانھا ست موسیقی در ذات 

ھم بھ ھای امروز این را بھ ثبوت رسانیده کھ حتا حیوانات و نباتات 
با خلقت انسان مرتبط موسیقی قدامت سلسلھء  . موسیقی نیاز دارند

بھ ھمین اساس . است کھ انسان ھمیشھ از ترنمش محظوظ بوده است 
است  کھ موسیقی جایگاه ء ویژه و رفیع در بیان فرھنگ مردمان و 
کشور ھا داشتھ و دارد کھ امروز انرا موسیقی محلی و یا فلکلوریک 

دلپذیری بخش از محلی بھ نحوی در کشور ما موسیقی . می نامند 
فرھنگ عامیانھ  انرا برجستھ گی و رنگینی خاصی بخشیده است کھ 

و در ، اخالق ، اعتقادات و باورھابازتاب دھندهء احساس، عشق
تنوع موسیقی محلی در . اجتماعی مردمان است مجموع زندگی 

. جالب و رنگینی بیشتر می بخشدکشورما یک مسلھء دلچسپ دیگری است کھ خود غنامندی فر ھنگی این مرز بوم را 
و موسیقی موسیقی محلی بھ گونھ ھای مختلف و متفاوت چھ از نظر کار برد االت کھ در مناطق مختلف افغانستان 

بی تردید دل شنونده را ھمچنان از نظر ریتم ھا و میلودی ھا وجود دارد کھ حین شنیدن 
 امانت گرانبھا از نسلی بھ نسلی برای رشد و انتقال این. خود می سازد گرویده ء 

بزرگمردانی با قبول زحمات فراوان تالشھای را انجام داده اند کھ خدمات  ھر یک از 
  . انھا قابل قدر است 

، ، مطربی چیره دست با انگشتان سحر انگیزکشور ما یکی از این ھنرمندان نامدار
وریک کشورما گردیده شخصیتی کھ نتنھا تالش ھا و زحماتش موجب رشد موسیقی فلکل

در زمینھ حفظ بھترین  پارچھ ھای قدیمی فلکلوریک کار ھای مثبتی را انجام داد بلکھ 
ء ھنری نھ تنھا موجب درخشش ھنر موسیقی داخل فعالیت ھنری این فرھختھ. است 

کشورما شده بلکھ در سفر ھای ھنری کھ بھ کشورھای مختلف داشتھ اند بھ ھمھ مھارت 
موسیقی فلکلوریک افغانستان را بھ وجھھ احسن ان معرفی  زیده اند تاتمام تالش ور

، محترم این رامشگر دلباختھء موسیقی کھ بشترین قسمت از عمر خود را وقف خدمت در راه موسیقی کرده. نماید
ار مایھ ھای ذوقی و ابتک. خورشیدی مامور رسمی رادیو افغانستان شد1344شمس الدین مسرور، است کھ از سال 
زمینھ خوبی شد برای معرفی و افتخار نتنھا محبوب قلوب اھل دل ساخت  بلکھ  اشخصی اش در عرصھء موسیقی او ر

  . موسیقی کشورما 
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