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Dr. Sadiq Fitrat Nashenas’ın (Sadık Fıtrat Naşinas) Biyografisi
 
 

“Naşinas Naşinas Değil”,“Ben Suçsuzum, Sen Şüphecisin”,
 “Naşinas Nağmeleri” kitapları

ve
Dr. Nashenas’la direkt iletişimime dayalı olarak yazılmıştır. 

 Yazan: Manizha Naderi, Shahmama Yayınevi Başkanı
24 Ağustos 2020, Hollanda

 
Çeviren: Şahit Safi

28 Ocak 1935’te Kandahar’ın koyu inançlı “Habibi” kasabasında adını “Sadiq” (Sadık) koydukları bir çocuk doğdu. 
Soyu Babur KHAN Kakar’ın (Babür Han Kaker) torunlarından 18. yüzyılda Zhob (Job) kasabasının Kakaran kö-
yünden Kandehar’a göçen Habibullah Akhundzade’ye (Habibullah Ahundzâde) dayanıyor. Babası Mohammad Ra-
fiq (Muhammed Refik) çağının yaygın olan öğrenimini görmüş ve Arapça, İngilizce ve Hintçeyi öğrenmişti. Değişen 
zamanlarda finans sektöründe ve öğretimde yurda hizmetlerini sürdürmüştü.

Sadık ve 3’ü çocukken ölen 4 kız kardeşi ve annesiyle yaşamının ilk yıllarını orta gelirli bir ailede Kandahar’da 
geçirdi. Birinci sınıfına Kandahar’daki Shalimar (Şâlimar) okulunda başladı. Babası 1940’ta Karachi (Karaçi) Ulu-
sal Bankasında (Hint Britanyasına ait) tayin edildi ve 1941’in sonları veya 1942’nin başlarında ailesiyle Karachi’ye 
taşındılar. Yaklaşık beş yıl orada yaşadı ve Hintçeyle aşina oldu. On yaşındayken tek erkek kardeşi Habiburrah-
man doğdu. İşte o zaman standart bir Afgan ailesini tamamlamış oldular.

Babası 1946’da Sadık’ı Delhi’ye götürdü ve böylece küçüklük yıllarından itibaren yeni bir dünyayla tanışmış oldu. 
Bir yandan 11 yaşındaki Sadık için çok düşkün olduğu sevgili annesinin uzaklığı zordu. Belki de o huzurun te-
cellisini Hindistan’ın adeta sihirli müziğinde bulmuştu ve onunla kendini avutuyordu. Böylece yavaş yavaş genç 
dimağı doğunun zarafetli ve asil melodileriyle tanışmış oldu. Genç Sadık Hindistan’ın siyasi büyüklerinden Dr. 
Zakir Hussein (Zakir Hüseyin) (1967-1968 Hindistan’ın Cumhurbaşkanı) ile görüşme fırsatı buldu ve onun hocalık 
yaptığı  Okhla’daki Yamuna nehrinin kıyısında olan Camiat-ül Milliye öğretim kurumuna dahil oldu ve Hindistan’ın 
bu sevilen şahsiyetinden Farsça, Hintçe ve hattatlık dersleri aldı. Şüphesiz o diyarın ihtişamlı atmosferinin özel 
yaşamı; sosyal ve sanatsal kişiliği üzerindeki etkisi oldukça fazlaydı. Bir yandan Delhi’nin sıcak havası, bir yandan 
da babanın aşırı denetimci karakteri anne hasretini daha da hissettirmeye başlamıştı. 
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Kader, Sadık’ın Delhi’den Pune’ye gitmesinden yanaydı. Babasının bir dostu olan Ibrahim Batta’nın(İbrahim) yar-
dımıyla Pune’ye gittiler ve oradaki Christian Convert School’a yazıldı. Orada Hintçe/Urduca’yı daha çok öğrenmiş 
oldu ve o şehrin güzelliği ve yumuşak havası da doğasına uyumlu geldi. Sadık babasıyla birlikte 13 ayın sonunda 
Karachi’nin yolunu tuttu. Sonra da oradan sırayla Baluchistan, Kuwete, Peshaver ve Kashmir’e gittiler. Bu arada 
babasının ticareti daha da refah bulmuştu. 

Baluchistan/Chaman’de bir yıl ikamet etti ve bu arada okuldaki öğrenciler bir ara okulun açılış yıl dönümünü kut-
larken öğrenciler masalara vurup Sadık şarkı söylüyordu. Okul idaresinin bundan haberi oldu ve Naşinas idareye 
çağrıldı. Sadık kendince bu davranışından dolayı azarlanacağını düşündü, bu yüzden inkar etme kararı aldı. Ama 
anladı ki onu övmek için çağırmışlardı. Meğerse kınanmak için değil teşvik edilmek için idareye gitmişti. Sonra 
kısa bir şiir parçası için beste yazdı ve onu bütün okulun önünde okudu. İlk hediyesi de büyük bir madalya ve 5 cilt 
dini risaleydi. 1948’de babasıyla birlikte yurda dönüyorlar ve 1949’da Habibia (Habibiye) okulunun 8.sınıfına ya-
zıldı. Gün geçtikçe Kâbil’de ailesinin ekonomik zorlukları   artıyordu ama Sadık daha çok ailesinin manevi boyutu 
hakkında düşünüyordu.

Zamanla edebiyatın temellerini öğrendi ve sanatsever babasının 
da ilgisi olan Farsça ve Peştucanın klasik edebiyatının büyükleri-
nin eserleriyle tanıştı. Şiir, müzik ve sahne gösterisinde oynamaya 
da merak sarmış ve zaman zaman okulda düzenlenen programla-
ra da katılıyordu. Çokça beğeni topluyordu. 

 Sanata ilgisinin yanında sorgulayıcı ve kendine güvenen bir ruhu 
vardı.  Fıtratında olan bu gurur ve sorgulayıcılık onu, kendisinin 
istemediği halde ona yüklenen bazı geleneksel tabuları kırmasına 
yardımcı oldu. “Habibi” soyadıyla özdeşleşen siyasi kargaşalar 
yüzünden zaman zaman o da müteessir oluyordu. Bunun yanın-
da kişiliğini de tanıtan bir ada sahip olmak istiyordu ve sadece 
16 yaşındaydı ki kimliğini tanıttığını düşündüğü şu iki kelimeyi 
birlikte ad ve soyad olarak seçti: Sadık ve Fıtrat. Bu ismi ilk defa 
başbakan Maiwandwal’ın (Meyvendval) okulu ziyaret ettiği sırada 
karşısında makalesini okuyup bitirdikten sonra kendisini tanım-
lamak için kullanmıştır. Belki de bu seçim Mahmud Habibi’nin 
(amcasının oğlu) Fransa’dan bir mektup göndererek Sadık Habi-
bi’nin şarkı söylemesine çirkin bir tepki göstererek “Habibi ailesinin 
tarihi üzerindeki kara leke” demesine bir cevap olmuştu. Babasıy-
sa bu seçimini “ani karar” diye nitelendirmişse de soğukkanlılıkla 

karşılamıştır. Babası ciddi ve kaideli bir adamdı ve baba-oğul ilişkileri her zaman mantıka ve babanın istediğine 
göre ilerlemeliydi ki bu Sadık’ı oldukça sıkıyordu ama annesi şefkat, merhamet ve oğlunun doğasını esas alarak 
davranıyordu. O, oğlunun gurur verici ve yetenekli olduğunu biliyordu.

Naşinas daha genişe açılmanın ilk çabası olarak Hintçe bir makaleyi yazdı ve kendisi onu radyoda seslendirdi. 
Sonrasında da Hintçe programın sunucusu olarak seçildi ve bazen çeviri işini de yapıyordu. 

 Radyoda Utad Qasem (Üstat Kâsım), Ustad Sarahang (Üstat Serâheng), Ustad Rahim Bakhsh (Üstat Rahim 
Behş), Ustad Brishna (Üstat Birişna), Ustad Khyal (Üstat Hayal) gibi büyük ve ünlü  sanatçılarla yakından görüş-
me fırsatı buldu. Bazen oyunculuk maksatlı sahneye de çıkardı ama müzisyenlik onun ruhunda vardı. Bu sebeple 
diğer ilgi alanlarından daha fazla kendine cezbetmişti onu ve ara sıra Saigal’in (Seygel) şarkılarını, o dokunaklı 
sesiyle mırıldanırdı. 

 Ustad Brishna’nın hediye ettiği harmoniumu (şark müziğine özgü bir tür tuşlu enstrüman) yanından hiç ayırmaz 
ve gündüzleri babasından gizlice şarkı söylerdi. 1953’te Ustad Yaqub Qasemi’ye (Üstat Yakup Kâsımî) verdiği 
sınavın neticesinde radyoda şarkı söyleme izini buldu ve o yılın sonuna kadar 4 tane şarkıyı “bı̂bak”, “pervâz” ve 
“rast nihat” lakaplarıyla Kâbil Radyosu’nda kaydetti. İlk Peştuca şarkılarının isimleri “Tore Sterge Khomari Derta 
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Krem Nala Zari” ve “Sterge Narges Khole De Ghuncha Sra De 
Laban Laila” idiler. Daha sonra ise “Naşinas” lakabıyla ilk Far-
sça şarkıları olan “Haselam Zin Mazrea Be Bar Namedanam 
Chi Shod” ve “Az Ghamat Miram Ai Dilruba Ta Ba Kai” idiler. 3. 
veya 4. programdan sonra radyonun genel müdürlüğündeki bir 
görevlinin yüzüne söylediği şu söz onu derinden sarsmıştı: “Eğer 
gücenmezsen demek isterim ki artık radyoda şarkı söyleme” ve 
radyoyu arayarak sesinin kötülüğünden şikayet edip küfreden 
dinleyicileri ona anlatmıştı. 

 Sadık Fıtrat üzgün ve umutsuz bir vaziyette eve dönüyor ama 
annesinin şu sözleri ona moral veriyor ve onu daha çok çabala-
maya itiyor: “Kederlenme. Şairler, yazarlar ve müzisyenler birer 
şair, müzisyen ve sanatçı olarak doğmazlar. Çok çabalamışlar, 
hoşlarına gitmeyen pek çok şey işitmişler, hakaretler işitmişler ta 
ki yüksek makamlara ve raddelere ulaşabilmişler...” 

 Sadık Fıtrat müzikle uğraşmanın yanı sıra bazen de şarkı sözü 
yazardı. İlk defa hem sözünü hem de bestesini kendi yaptığı şar-

kısıyla radyo kayıt bölümüne gittiği zaman yayınlamak üzere ismi 
sorulduğunda: “Naşinas” der.\ yıl 1954. Radyonun teknik müdürü 
Mahdi Habib (Mehdi Habib) Naşinas’ın şarkısının dinleyiciler 
tarafından çok güzel karşılandığı haberini söyleyince Ustad Zaland (Üstat) başka bir şarkıyı daha kaydetmesi 
gerektiğini söyler ve böylece Naşinas ilk gelişim adımını başarıyla atmış oldu.

Aradan 4 sene geçiyor ama Naşinas’ın sesinin bir aşığı olan babası hâlâ bu bülbülün, kendi gölgesinin altında 
büyüyüp en yüksek kulelere uçtuğunu bilmiyordu ve kaza sonucu onun kendi oğlu olduğunu öğreniyor. Naşinas o 
kadar ün salmıştı ki Afganistan’ın en ücra köşelerinde bile ismi biliniyor ve sesi zevkle dinleniyordu. 

 9 Ağustos 1973’te Favziya Naseri (Fevziye Nâsırî) Hanımla evleniyor; Amjad (Emced) ve Arshad (Erşed) adların-
da iki oğulları ve Lema (Lime) adında bir kızları var ve 1991 yılından beri Londra’da yaşıyorlar.

 

 Sadiq Fitrat Nashenas’ın Öğrenim Dönemleri, Görevler ve Seyahatleri: 

 1955-1959 Hukuk ve Siyasi Bilimler Fakültesi (İktisat alt dalı) Kâbil Üniversitesi. (O dönemde ayrı olarak iktisat 
fakültesi bulunmuyordu) 

 1959-1960 Ticaret Bakanlığında görev (3-4 aylığına)

 1960-  Üstat Bineva’nın (Radyo başkanı) ricası üzerine 
radyo dışındaki yayınlar müdürü olarak işe başladı.

 1962-1966 Rus Dili ve Edebiyatı öğrenimi için, Mosko-
va’ya gitti.

 1966- İhtiyat okulunda kutsal askerlik görevine başla-

dı. (6 ay öğrenim ve 6 ay subay olarak görevini yerine 
getirdi) , Kâbil.

 1967-1970 Peştuca doktorasını almak için, Sovyetler 
birliği’ne gitti, tez konusu: Rahman Baba’nın Şiirindeki 
İrfan ve Tasavvuf.

 1971- Dairetülmaarif Tarih Kurumunda göreve başladı.

 1971-1973 Zahir Şah’ın isteği üzerine müzik öğrenimi 
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için Hindistan’a gitti. Bharatiya Kala’da klasik Hint müziğinin 
öğrenimini görüyor.

 1973- Beyhakı̂ yayınevinin basım müdürü oluyor, Naşinas’ın 
yaşamındaki bunalımlar başlıyor.

 1978- Radyonun genel başkanlık görevini üstleniyor. 

 1979- Radyonun edebiyat ve müzik bölümü başkanı.

 1980- Afganistan Radyosu’nun sanat ve edebiyat bölümü 
üyesi oluyor.

 1980-1989 Moskova büyükelçiliğinde göreve başlıyor. (daha 
çok büyükelçinin diğer büyükelçilerle görüşmelerinde tercü-
manlık görevini üstlendi ve büyükelçilik haber bültenini (İngiliz-

ce), İnayet Medeni gittikten sonra hazırlamaya başladı.

 1989- Dış işleri bakanlığına emeklilik başvurusu yaptı.

 1989-Kültür bakanlığı üst kuruluna resmi üye olarak tayin 
edilmesi istendi ama Naşinas kabul etmedi. 

 

Nashenas’ın Sanatsal Başarıları:

Naşinas’ın 270 Farsça, 100’den fazla Peştuca ve 30 Hintçe şarkısından 150 tanesi Farsça, 80 tanesi Peştuca ve 
15 tanesi Hintçe olmak üzere toplam 245 tane şarkısının bestesi kendisine aittir. 

Nashenas’ın Özel Eserleri:

 -Naşinas’ın Ezgileriyle Yarım Asır (Half A Century With -Melodies of Nashenas) Yazan: Dr. Naşinas, 2017

 -Naşinas Naşinas Değil(Fame in Anonymity), Dr. Saboorullah Siasang, 2019, (Kanada)

 -Ben Suçsuzum, Sen Şüphecisin (Innocent Suspect), Dr. Saboorullah Siasang (Kanada), 2020

 -Naşinas Nağmeleri(Melodies of Nashenas), Manizha Naderi (Hollanda), 2020 

 -Naşinas Naşinas Değil’e Dair, Dr. Inayatullah Shahrani (Kâbil), 2020

 

Afganistan’ın Yöneticileri ve Siyasetçileriyle Gerçekleştirdiği Görüşmeler: 

 Dr. Sadiq Fitrat Naşinas’ın siyaset ve siyasetçi kavramlarından kaçınmasına rağmen kazandığı şöhret ve sa-
natsal başarıları yüzünden her zaman siyasetçilerin göz odağı olmuştur ve şüphesiz onlardan bazılarının yersiz 
istekleri üzerine aralarında acı anıların yaşanmasına vesile olmuştur ki bunları verdiği demeçlerde ve yayınlanan 
kitaplarında da açıklamıştır. 

 Zahir Shah (Zahir Şah), 1970;

 Maiwandwal (Meyvendval) ile bir kaç kere görüşmüştür. İlk defa okul öğrencisiyken ve son defa da onun başba-

kanlık görevinden istifa ettiği zaman;

 Dr. Nawin (Dr.Nevin) (zamanın kültür bakanı) 1973 Naşinas’ın hayatındaki en bunalımlı zamandır. Beyhakı̂ ya-
yınevinin basım müdürüyken Nevin bir kitabın basılması gerektiğini söyler. Naşinas ise söz konusu kitabın yayım 
için uygun olmadığını düşünür ve kabul etmez. İşte bu zamandır ki Naşinas ve Nevin arasında gerilim başlıyor. 
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 Davud Khan (Davut Han), Naşinas, Ahmad Zahir (Ahmet Zahir) ve Ahmad Wali’yi (Ahmet Veli) hiçbir metin veya 
şiir parçasını onlara sunmadan milli bir şarkı düzenlemeleri ve halka icra etmeleri için huzuruna çağırır. 

Diğer bir mesele ise Davut Han tarafından Naşinas’ın Peshawer’e (Peşaver)Afganistan’ın milli gününü kutlamak 
amacıyla gidip konser vermesini istemesiydi. Naşinas bunu reddeder çünkü bu tarz sahne gösterilerinde ve eğlen-
ce programlarına çıkıp bir takım sinsi amaçların avı olmak istemezdi. Bu yüzden red eder ve bunun sonucunda da 
eski işinden azledilip Nengarhar haber müdürü olarak tayin edilir. Nengrahar’daki işi kabul etmez o yüzden işsiz 
kalır;

 Taraki, 1978 temmuzu;

 Hafizullah Amin’i (Hafizullah Emin) Hitlere benzetmiştir;

 Babrak Karmal: 3 defa karşılaştılar ki bunun ilk iki defasında Nashenas’ı hoş karşılamadığı için selamlaşmazlar;

 Dr. Najib (Necip) ile defalarca görüşmüştür. Bir keresinde KHAD (Afganistan’daki kom komünist rejimin istihbarat 
kuruluşu) üyeliğinin ona bahşettiği yüzsüzlükle evini satmaya engel olur. Sonra da onu Moskova’da çalışmaya zor-
lar. Bir de Necip’in Moskova’dan Kâbil’e dönüşünde havaalanındaki çirkin hatırası vardır; Dr. Naşinas’ı KGB (Sov-
yet istihbarat kuruluşu)  generali vasıtasıyla Pakistan’a veya Londra’ya Pir Gelani (Geylâni) ile görüşmeye zorlar 
ve Dr. Necip’in bütün karşılama heyeti önündeki bu davranışı Dr. Fıtrat için affedilmeyecek ve unutulmayacak bir 
davranıştı. Sonunda Dr. Naşinas KGB’yi temsilen gerçekleşecek olan bu rezaleti mecburen kabul eder, buna kafa 
tutmayı bırakır ve Ulusal Uzlaşma meselesini çözüme kavuşturmak için Mücahitlerle iletişime geçer.

Hayatındaki Başlıca Diğer Önemli Olaylar:

 8 Ekim 1990’da aileJalalabad (Celâlabat)yolundan Pakistan sınırına geçerek vatanı terk etmek zorunda kaldılar 
ve İslamabad’a yerleştiler. Naşinas 
bütün Pakistan’da ve özellikle de 
Peşaver ve Kuweta’da (Kuvete) 
büyük bir üne sahipti. Bu yüzden 
Pakistan halkı ve hükümeti tara-
fından büyük ilgiyle karşılandı. 
Nitekim ISI (Pakistan’ın İstihbarat 
Teşkilatı) onun ismini kendi yararına 
kullanmak için de çabalamıştır. Dr. 
Sadık Fıtrat diğer milyonlarca Afgan 
mülteci gibi vatanı terk etmeye 
mecbur kalmıştı. Pakistan hükü-
metinin aracısı pek çok kez yanına 
gidip hükümetin isteklerini ilettiyse 
de o asla onların siyasi birliktelik 
isteklerini kabul etmedi ve sadece 
kültürel ilişkisiyle yetindi. Birkaç 

kaydedilmeyen şarkısını ve bir kaç televizyon söyleşisi kaydetti. 

 26 Eylül 1991’de İngiltere hükümeti Naşinas’ın iltica başvurusunu kabul etti ve ailecek İngiltere’ye taşındılar. 
Ondan sonra daha çok sanatsal işlerine odaklandı ve pek çok yeni şarkı besteledi, Amerika, Avrupa ve Avustural-
ya’da birçok konserler verdi. Halkının büyük ilgisiyle karşılanıyordu ve sanatıyla yeni neslin gençlerine asil Afgan 
müziğini sevdiriyordu. Dr. Naşinassihirli sesinin ve gönülleri fetheden eşsiz müziğinin yanı sıra bügüne bügün Af-
ganistan’ın kültürel inkılabının kurucusu olarak biliniyor. Sebebi ise onun cesurca, korkmadan Afganistan tarihinin 
sahte bir bölümünü ifşa etmesidir.
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Naşinas son iki kitabında Dr. Saboorullah Siasang’ın telifiyle Abdulhai Habibi’nin (babasının amcaoğlu) “Patta 
Khazana” (Saklı Hazine) kitabı hakkında ona verdiği sırrı ifşa etti. Kral Zahir Şah’ın döneminde Sardar Hashim 
Khan (Serdâr Hâşim Han, başbakan), Sardar Naim Khan (Serdâr Naim Han, eğitim bakanı), Shah Mahmud Khan 
(Şah Mahmut Han, harbiye bakanı) ve Mohammad Gul Khan Momand (Muhammed Gülhan Mumend) tarafından 
Abdulhai Habibi’ye(Abdülhey Habibi) zorla yazdırıldı. Dr. Fıtrat Naşinas kendi doktora diplomasınıaldıktan sonra 
Patta Khazana’nın gerçek bir kitap olup olmadığını araştırmaya ve sorgulamaya başlamıştı ve bunu öğrenmek için 
Abdulhai Habibi’ye sorar. Habibi’ye Peştuca’nın ilk şiiri olduğu sanılan “za yem zmaray pa de naray”ın o zamana 
ait bir şiir olamayacağını söyler. Sonunda o da hakikati Naşinas’a ifşa eder ve bunun eski monarşi hükümetinin 
Peştuca edebiyatının tarihini,olduğundan daha eski göstermek için kendisine zorla yaptırdığı bir iş olduğunu 
söyler. Naşinas’a da o öldükten sonra bu hakikati ifşa etmesi için görev yükler ta ki bu denli büyük bir yalanın 
yükünden vicdanını kurtarabilmiş olsun. Habibi o zamanın bunu açıklamak için uygun bir zaman olmadığını gayet 
iyi biliyordu. Dahası var: 

Patta Khazana 1940 yılında adı geçen şahıslarca zorla Ha-
bibi’ye Amin Khugyanai(Emin Hugyanay), Abdurrauf Benawa 
(Abdüreuf Bîneva) ve Abdulshukoor Reshad’ın(Abdülşükür Ri-
şat)yardımıyla kaleme alındı. Kitaptaki çoğu şiir şair Bineva’ya 
aittir. Ama o zamanın Afgan hükümeti bu eserin kaybolup 
sonradan Habibi tarafından bulunan muteber bir tarihı̂ belge 
olarak tanıttı, 6’sı kadın olmak üzere içinde 51 şair (bilinmeyen 
ve divansız) zikredilir ki ilk şair olarak “Amir Koror”u tanıtır. 
Güya 1200 yıl önce yaşamış olan bu şaire eğitim müfredatın-
da da yer vermişlerdi. Patta Khazana’dan binlerce cilt basılır 
ve içeriği Peştuca edebiyatının büyük bir belgesi olarak halka 
sunulur.

Patta Khazana’nın yükseldiği o ilk yıllarda ünlü bir edebiyatçı 
ve araştırmacı olan Qalandar Momand (Kalender Mumend) bu 
kitabın sahte olduğunu söylese ve kitap eleştirisi olarak “Patta 
Khazana Fil Mizan” diye bir kitap yazsa da Patta Khazana’yı 
destekleyenler tarafından cevap olarak hiçbir bilimsel ve akla 
yatkın argüman sunulamadı. Nitekim hükümet tarafından ya-
zarın Afganistan topraklarına girişi de, kitabının Afganistan’da 
basılması da yasaklandı; Ama bugün bile (2019-2020) Dr. 
Naşinas’ın bunu söylemesi ona çok haşin tepkilerin yağması-
na sebep oldu ve ona türlü türlü ithamlarda bulunuldu. 

Patta Khazana’nın sahte olduğunu söylemek hâlâ tepki topladı ve hatta (İsmail Yoon gibi) bazılarınca bu kitap 
Kuran-ı Kerim ile eş tutuldu. Buradan şu sonuca varıyoruz: bunu yapanlar ne Kuran’ı okumuş ne de Patta Khaza-
na’nın iki sayfasını okumuştur.  Naşinas ise cehaletin ve sahtekarlığın yandaşlarına şu mesajı vermiştir: “Dünün 
hakikatini bugünün doğru anlaşılması ve yarınlardaki yolumuzu bilmemiz için öğrenmek zorundayız!”

Naşinas’ın müziğe, edebiyata ve üç dilde okuduğu aksansız teranelere ilgi göstermesinin yanında şarkıları vasıta-
sıyla halka faydalı mesajlar iletmiş ve Afganistan’da 65 yıl geçmişiyle hâlâ şarkılarının yüzde 90’ına yakını halkın 
zihninde olan tek sanatçıdır. 

Dr. Sadiq Fitrat Nashenas emeklilik günlerini Londra’da ailesinin yanıbaşında geçiriyor ve yeni şarkılar ve bestele-
rini yaratıyor. Genç nesle ümidi ile şimdi yeni başlayanların destekçisi ve yol göstereni mesabesindedir.


