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۴۱/۱۴/۶۱۴۲ 

 " قسم بر آسمان پر ستاره، هزاره شیعه و سنی نداره"

میگویند " موسیقی غذای روح است"، و من میگویم بدون هیچ شک و شبه چنین است و چنین خواهد بود و 

تجربه بارها اینرا به اثبات رسانیده است. موسیقی و آهنگ موزون، آواز دلنشین و روح پرور، کامپوز خوب و 

. هنر موسیقی واقعاً مفهموم و پر معنی، واقعاً که بعضاً انسان را با خود به یک دنیای دگر میکشاندشعر پر 

هنریست زیبا که هزاران سخن برای گفتن دارد. بعضاً یک شعر خوب و یا یک آهنگ رسا، به نظر من کار 

است، یک شعر رسا با هزار مقاله و کتاب را انجام میدهد، کاری که یک لشکر جنگی از انجام آن عاجز 

 سادگی انجام میدهد.

پرچمدار نیروهای افغان  ،(۰۸۸۱جوالی  ۷۲قندهار) -انگلیس و در محاذ میوند -آنگاهی که در جنگ دوم افغان

زمین گذاشت و پرچم افتاده را  بر ماللی مشک آب را ،هدف گلوله قرار گرفت و پرچم از دستش بر زمین افتاد

 و با یک فریاد سخت هیجان انگیز و رسا، مبارزین راه آزادی  قرار دادن مبارزان افغان اطبخمبا و بلند کرد 

 و فریاد برآورد:ا :جنگ فراخواند ۀرا به ادام

 که په میوند کی شهید نشوی  خدایږو اللیه بی ننګی ته دی ساتینه

همین سخنان باعث  میرساند.قندهار که در جنگ میوند به مبارزان افغان آب آشامیدنی بود از ماللی دختری 

افغان شد و در نهایت به پیروزی آنان انجامید. ماللی خود نیز در این  ۀتحریک نیروهای تا حدودی شکست خورد

 .پیکار جان باخت

 در این جنگ مشهور فقط یک آواز رسا و یک شعر گویا، یک جنگ را به پیروزی رساند.

ِن"قسم بر آسمان پر ستاره، هزاره شیعه و سنی نداره" که این و نیز چنین است آهنگ بی نهایت قشنگ و دلنشی

 آهنگ کار هزار لشکر جنگی را بدون خونریزی و بربادی انجام میدهد.

جهت اینکه از مقصد و هدف و مرام دور نشوم، بر می گردم به اصل مطلب و آنهم تأثیر یک شعر خوب و پر 

 مفهوم در متن یک آهنگ موزون است.

بیداد و در این روزگار که آئینه محتاج خاکستر است و اسپ زرین به زیر پاالن و طوق زرین بر در این عصر 

که از دلی بر خاسته و  گردن خر، آنکه در سینه دلی دارد که برای مردم و میهن اش می تپد، شعری می سراید

 الجرم بر دلها می نشیند. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Anwari_Hamid/anwari_h_qasam_bar_aasoman_e_por_setara.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Anwari_Hamid/anwari_h_qasam_bar_aasoman_e_por_setara.pdf
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تحت عنوان) قسم بر آسمان پرستاره ...( یکی از این اشعار زیبا، گیرا و پر معنی، شعری است 

 که در قالب یک آهنگ نهایت دلنشین و با آواز روح پرور پیشکش هموطنان با درد گردیده است.

در جستجوی یک آهنگ میهنی در "یوتیوب" بودم با این آهنگ آشنا  چند روز قبل در حالیکه

که با هموطنان خوبم شریک  شدم، به دقت گوش دادم و از هر لحظۀ آن حظ بردم و حیفم آمد

 نسازم، اما الزم می افتد قبل بر این اندکی در مورد روشنی انداخته شود.

این آهنگ یکی از ده ها و صد ها آهنگ میهنی است که از سوی "لیسۀ عالی معرفت" پیشکش هموطنان ما 

 و سخت بر دلها چنگ میزند. گردیده است و توسط شاگردان این مکتب با بسیار زیبائی اجرا گردیده 

در غرب کابل موقعیت دارد که با پاکی و صداقت و صفا و صمیمیت مشغول خدمت  خصوصی"معرفت"مکتب 

 ب و خاک است و جا دارد کمی به معرفی آن پرداخته شود:آبه فرزندان این 

  در عرصه ردانگشامعلم عزیز رویش بنیانگذار لیسه معرفت در شهر کابل است. این مکتب به دلیل تربیت ]

ترین امکانات این مکتب را تاسیس کرد ولی حاال به    رت زیادی دارد. رویش با ابتداییهای مختلف شه

  .های زیادی دست یافته است موفقیت

عزیز رویش مکتب معرفت را در بین آوارگان جنگ افغانستان 

 تحصیلگذاری کرد. هدفش این بود که زمینه   در پشاور پایه

حداقلی را در بین مهاجرین فراهم کند و کودکان محروم از همه 

 .چیز، بتوانند خواندن و نوشتن بیاموزند

که   تاسیس و ادامه فعالیت مکتب خصوصی با پول آوارگانی

ها بود، دشوارترین روزها برای   بافی یگانه درآمد آن  قالین

در فضای نامساعدی که هم از جنگ »عزیز رویش بوده است: 

مردم متضرر بودند و فرهنگ خشونت و نفرت عام بود و فقر 

 «.پول دهد تحصیلکرد، بسیار دشوار بود که وقتی کسی شکمش را پر نتواند، چگونه بتواند برای  بیداد می

مکتب معرفت را در یک حویلی کرایی با چهار  ۴۸۳۴پس از شکست طالبان، رویش به کابل آمد و در سال 

نفر  ۶۲۱دارد و  متعلمنفر شاگرد داشت ولی حاال مکتب معرفت چهار هزار  ۸۲مکتب صنف آغاز کرد. این 

  .کنند  کارمند در این مکتب وظیفه اجرا می

دالر امریکایی داشت و با همین سرمایه کوچک فعالیت این مکتب  ۰۲۱آقای رویش برای تاسیس مکتب معرفت 

رسد. معرفت ساالنه حدود  ش از سه و نیم میلیون دالر میرا آغاز کرد. ولی حاال تنها تجهیزات این مکتب به بی

 [.افتد میلیون افغانی بودجه دارد که با این پول، چرخ یک مکتب خصوصی معروف به گردش می ۰۱

فراوان به جامعۀ جنگ  ،ۀ خصوصی معرفت که متعلمین با استعداد و پرتالشو این بود مختصری در مورد لیس

اولیا امور آن لیسه با دلسوزی عمیق و احساس پاک از هر فرصت کوچک ای استفادۀ زدۀ افغان تقدیم داشته و 

بزرگ نموده و بالوقفه تالش کرده اند در حد توان شان همدلی، همیاری، همکاری و اتحاد را بین ملت جنگ زدۀ 

 .افغان احیا کنند که الحق خیلی هم موفق اند
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و منسوبین و شاگردان این لیسه آرزو میکنم، آهنگ زیبای  درحالیکه موفقیت های مزید برای تمام مسؤولین

متذکره را در همین صفحه و همین جا با هموطنان خوب خود شریک می سازم و از مسؤولین محترم سایت تازه 

کلیپ این آهنگ را برای مدتی در باالی  در صورت امکان افغانستان آنالین" صمیمانه تقاضا میکنم -نفس "آریانا

 نان بیشتری از آن حظ ببرند.سایت قرار دهند تا هموط

ناگفته نباید گذاشت که گذاشتن کلیپ های مختلف در مواقع و مناسبت های مهم ملی و میهنی و نیز آهنگ های پر 

 زیبا و در خور ستایش. زمان گیر، معنی، باید یکی از مسؤولیت های دست اندرکاران سایت باشد که کاریست

 

  ستاره پر سمانآ بر قسم  :و حظ ببرید کنیدکلیک 
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