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 اختر حيدر محمد

 !نکنيد قيچی را زندگی ننگين صفحات
  ،گرامی و عزيز دوستان

 )رزمی زلمی محترم ۀنام زندگی( عنوان تحت دخو فيسبوکۀ درصفح افغانستان، سينمای نامدار پيشگان ھنر از يکی

  . نمايد معرفی اش صفحه مندان عالقه و دوستان به را رزمی زلمی تا است خواسته

 اين بود مکث قابل افغانستان تلويزيون راديو سابق کارمندان از يکی حيث من ،من برای آن خواندن از پس که چيزی

  :است شده نوشته "رزمی" ھای کارکرد به راجع درمتن که است

 متوسط و یئابتدا ھایآموزش .شد زاده شھرکابل در ،)ميالدی ١٩۵۴(مطابق خورشيدی ١٣٣٣ درسال رزمی، زلمی"

" بانک تجارتی پشتنی"کارمند عنوانه ب  رسانيده فرجامه ب ) نجات(يا امانی ليسه و عارفان و عاشقان )مکتب(در را

 ١٣۵٩ سال از شد توظيف و نيتعي ننداریزينب مديرسينما حيث به سپس و مخابرات وزارت در مدتی کرد کاره ب آغاز

  "پرداخت کار به سينماھا و فيلم سانسور و توريد عمومی مدير عنوان به فلم افغان ۀسسؤم در ،١٣٦٧ سال تا

  : نوشتم چنين محترمانه دارم "رزمی زلمی" از کامل شناختی من چون

 کمبودی دارای که گذشتاندم نظر از رزمی زلمی  "رفيق"معرفی درقسمت را تان ۀنوشت وارجمند، گرانمايه ھنرمند

 ايد نموده آوری ياد فلم افغان رياست در "رزمی" ھای کارکرد از صرف شما مثال ۀگون به . باشد می حقايق وکتمان

 حال عين در و ردهک کار پرچم و خلق باند زمامداری درزمان فلم افغان ۀاولي سازمان منشی حيث من وی که مدتی ولی

  .ايد نکرده آوری ياد بود خاد نفعاال از يکی
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 .شناسند می صفاتش تمام با و خوبی به را رزمی زلمی"رفيق" کردند می کار فلم وافغان تلويزيون راديو در که کسانی

 برداشت اش صفحه از مرا ۀنوشت روز يک از بعد اما پسنديد مرا داشت ياد اش درصفحه نخست، ما ارجمند ھنرمند اين

 نظر ھم يا و واقعيت از دور توصيف و تعريف از ھمه که را "رزمی" قماشان ھم وء رفقا دوستان، يادداشت صرف و

 از و مطبوعات قانون خالف عملش اين که بجاگذاشت باشد، می وحزبی سازمانی رفاقت خويشاوندی، دوستی، روابط به

  . ھدد می نشان خاديست يک با را اش ديگرھمکاری جانب

 برايم تلويزيون راديو دار سابقه ھمکاران از يکی نوشتم کامنت "رزمی" معرفی پای در من که زمانی ديگر جانب از

 برنامه از دريکیً قبال متن ھمين زيرا نيست و نبوده خودشۀ نوشت سينما، ۀپيش ھنر ۀدرصفح شده نشر متن که داد اطالع

 به ھا باپرچمی تنکاتنگ روابط که است خانمی آن ۀگردانند و يابد می تشاران لمانا ھامبورگ شھر از که تلويزيونی ھای

 به را آن و بوده "رزمی" خود از نوشتهً اصال که شد ثابت برايمًء بنا. است يافته انتشار دارد "رزمی زلمی" با خصوص

 رزمی "رفيق" که است معنی اين به اين بدھند انتشار خود ۀدرصفح تا داشته ارسال قماشانش ھم و ھمکاران بعضی

  زند می را سينما و فرھنگ به خدمت مدال خود ۀسين در خودش

 از اند آورده پناه امپرياليزم دامن در که یئھا پرچمی و ھا خلقی که بودم نوشته خود ۀگذشت ھای داشتياد در ھا بار من

 بودن منشی و بودن اگرحزبی پس .کردند می افتخار آن به خود قدرت درزمان کهای  گذشته از .شرمند می خود ۀگذشت

 نمی امروز که پذيرفتند ودل جان به را آن چرا بود بد اگر و دارند شرم آن از اکنون چرا بود خوب بودن خاديست و

  .دارند نگه بلند مردم مقابل در را خود سر توانند

 

 . است شده نظر صرف مکررش خواھش به نظر سينما مقام واال ھنرمند نام گرفتن از : داشتديا

 

  


