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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Arts & Music موسيقی ھنر و

  
 محمد حيدراختر 

  ٢٠١٣ جنوری ١٨

  گلی بر مزار يک ھنر مند
  به يادعزيزغزنوی   

  

 تنفسش  را بست و صدايش را خاموش مجرای را فشرد ، انسان ھنرمندیباز ھم پنجه ھای سخت و سنگين مرگ گلوی 

مندانش  می ه الی ساز بر دل عالقه الب که بيش از چھل سال از آن  آواز خوشی بر می خاست و در یئصدا .ساخت

  .رد کنشست ؛ خوشی و سرور ايجاد می 

تم جدی سف به روز ھفأ که با ت، کشور ما افغانستان بودۀ اين صدای صاف ورسای عزيزغزنوی ھنرمند شناخته شد،بلی

   .ن بخشيد ميالدی  در گلويش خفه شد وجان به جان آفري٢٠١٢مبر  دس٢٨ خورشيدی مطابق ١٣٩١

شود گ  دريکی از خانواده ھای روشن فکر واليت غزنی ديده به جھان ، ھجری خورشيدی١٣٢۶زيز غزنوی درسال ع

 با خانواده اش  در شد چون پدرش به کابل تبديل .ی  را دريکی از مکاتب واليت غزنی به پايان رسانيدئ تعليمات ابتداو

 از  ابتدای جوانی  به موسيقی عالقه داشت  و اما،.يد  عالی حبيبه گردۀسرای غزنی کابل اقامت گزيد و شامل ليس

  . بعضی اوقات  آھنگ  را با خود و يا دربين دوستان وھمساالنش زمزمه می کرد 

 خورشيدی؛ نزد سيد مظفر شاه آغا که در آن زمان به ١٣۴٧عزيز غزنوی درسال نخستين بار،خوب به ياد دارم که 

که چه کسی اورا به آغا صاحب   اين.و افغانستان کار می کرد  به راديو آمدحيث معاون مديريت آرشيف موسيقی رادي

  عزيزغزنوی  را به آواز خوانی  برای نگارنده و محترم شاه ۀآغا صاحب  موضوع عالق. معرفی کرده بود  نمی دانم 

اديو افغانستان کار آسانی بايد بگويم که درآن وقت ثبت آھنگ در ر. محمد سلطانی مدير نطاقان آنزمان  درميان گذاشت 

.  می گذشت تا آوازش در استديوھای راديو افغانستان  ثبت می گرديد  موافـقـتمند از چند امتحان  و بايد يک ھنر.نبود

  برده نزد مرحوم استاد محمد عمر رباب نواز  رھبر ارکستر ۴٨ما ھمه يکجا شده عزيز غزنوی را  باخود به استديوی 

 اين :روی خود را به عزيز غزنوی کرده گفت.  خوب است ،گی اش گفتاد محمد عمر با لبخند ھميش است.معرفی کرديم 

  گز واين ميدان   ببينم که چقدر استعداد آواز خوانی داری ؟
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الی موسيقی ه را گرفتند  عزيزغزنوی  در الب الت موسيقی شانآش رابرداشت واعضای ارکستر ھر کدام خودش رباب

صاف و رسا داری  ولی آھنگت بايد    آواز خيلی مقبول ؛،  استاد محمد عمر گفت. ديده بود خواند که تھيهی راآھنگ

  خود استاد محمد عمر با .  با آھنگ مطابقت ندارد ای،ه در نظر گرفت رانآ تکه خودای دست کاری شود و نغمه 

ن روز  اولين آھنگش را ثبت استديوی  کردند  و عزيز غزنوی توانست به ھمانظيمنوازندگان ديگر موزيک آھنگ را ت

  :راديو افغانستان نمايد و مطلع آھنگش ھم اين بود 

  یئآشنای         به پا س ئرجا مندم پس از مرگم سرخاکم بيا

   .م شده است  اين آھنگ به راگ بيھرو  ترتيب شده بود اين که شعرآھنگ از کی بود  فراموش، نکنماشتباهکه اگر 

 از امواج راديو افغانستان پخش گرديد  اولين » آھنگ ھای نو« ۀنگ برای بار اول ازطريق برنامزمانی که  اين آھ

شخصی که به راديو تلفون کرد  مرحوم استاد ھماھنگ بود و پرسيد  که اين ھنرمند کی است و شاگرد کی می باشد  

 اش کشيده بود با آواز  رسا و مقبول ی که عزيز غزنوی در اين آھنگ  از حنجرهئزيرا صدای عزيز غزنوی  وزنگه ھا

  .ی داشت ئاستاد ھماھنگ شباھت ھا

 ھنری لوگری چندين آھنگ ديگر ارکستربارد يگر عزيز غزنوی ازطريق مديريت عمومی موسيقی راديو افغانستان با 

  در استديوی  راديو افغانستان ثبت کرد

مور رسمی در مديريت عمومی موسيقی راديو افغانستان أ عالی حبيبه  منحيث مۀ عزيز غزنوی بعد از فراغت از  ليس

 فرمايشی  ايفای وظيفه می ۀ  برنامومتصدی برنامه ھای  سرود  روستا ؛  محلی سندری حيث ه بتقرر حاصل کرد و

 که درنتيجه،ی پيدا کرد ئشمس الدين مسرور آشنادر راديو افغانستان با ھنرمند و کمپوزيتور مشھور کشور محترم .کرد 

عضی از آھنگ ھای  شمس الدين مسرور  را نيز خوانده است و ھم  بعضی آھنک ھايش از ساخته ھای محترم  نغمه ب

  .   نيز می باشد )١(سرا 

  زمانی ھم در مرستون تياتر  يا تياتر بلديه  ،که در راديو افغانستان  فعاليت ھنری داشت وۀ اينعاله عزيز غزنوی  ب

  .ی می کرد  ئی نمايشنامه ھای  تياتر ھنر نمااله بواقع مندوی کابل نيز  در ال

 ۀعزيز غزنوی درشھر کابل درماه مبارک رمضان  وھم درايام جشن استقالل  در کمپ ھای وزارت خانه ھا درمنطق

در کنسرت ھای رسمی و کنسرت ھای خارج از کشور نيز . جشن  با شمس الدين مسرور  برنامه ھای ھنری داشتند 

  .درخشيد  خوب می

 مرحوم عزيز غزنوی  انسان مھربان ؛ فقير مشرب ، خوش برخورد؛  مردم دوست ؛ و با پاس بود  وھيچ وقت  روی 

  .ماديات  حساب نمی کرد ھميشه پابند دوستی و رفاقت بود 

  : که ازجوانمردی عزيزغزنوی مثالی بياورمشايسته است

سی  محترم محمد عمر اکبر زاد مدير عمومی پروگرامھای  عرو١٣۵٣ در شب بيست وھفتم ماه مبارک رمضان سال 

راديو افغانستان در ھوتل کابل بود و قرار بود در آن  بعضی از ھنرمندان به شمول مرحوم ظاھر ھويدا سھم بگيرند  

نوازندگان  ھمه حاضر بودند ولی محترم ظاھر ھويدا نظر به معاذيری که برايش پيش آمد نتوانست  درمحفل حاضر 

 می کردند  اينجانب ءود  محترم شمس الدين مسرور و عزيز غزنوی در ھوتل باميان پھلوی سينمای آريانا برنامه اجراش

  به ھوتل باميان رفتيم و موضوع را با عزيز غزنوی و شمس الدين مسرور درميان )٢( صافیاحمدومحترم فيض 

ی نمايند  زمانی که ئم در محفل عروسی عمرجان ھنر نماھ  ھردو ھنرمند حاضر شدند که ھم درھوتل باميان و.گذاشتيم 

ھوتل باميان  به پايان می برد به محفل عروسی آمده و در محفل شور می در عزيز غزنوی  يک ساعت برنامه اش را 

 مرحوم ۀ تا زمانی که من و صافی صاحب خانوبه گرمی مجلس می افزود، شمس الدين مسرور می آمد آفريد  وبعداً 
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 کرد اصال  اين ھنرمندان واقعی  ءھنگ ھای آھسته برو ومراسم ديگر را اجراآالند در اخير شب  زالند رفتيم و زاستاد 

  .ومردمی موضوع ماديات را باما درميان نگذاشتند

 زمانی که افغانستان دچار جنگ  داخلی و قدرت طلبی ھای تنظيم ھا گرديد و بعدا ھم  رژيم فرھنگ ستيز طالبی  روی 

محترم استاد محمد .  شان بپردازند یآمد عزيزغزنوی و ديگر ھنرمندان  افغانستان نتوانستند به فعاليت ھای ھنرکار 

 انتشار داده اند  »مرواريد ھای سياه « ی که تحت عنوان ئ کشور دردوبيتی ھاۀد شاعر ونقاش  شناخته شدايوسف کھز

  :د درباب عزيز غزنوی و ديگر ھنرمندان  ما چه خوب می گوي

  عزيز غزنوی  ديگر خموش  است              ھماھنگ و زمــــان  خانه بدوش  است

  يدی  تـــــــو از طاھر شبابت              که از ھجران تو خونش به جوش استــنپرس

ير زنوی مدتی به حيث مدير عمومی موسيقی راديو افغانستان ؛ مدغعزيز  بعد از سقوط رژيم طالبان در افغانستان 

عمومی موسيقی راديو وتلويزيون افغانستان  وھم زمانی ھم به حيث رئيس  توليد موسيقی  ايفای وظيفه می کرد 

  .االمر به حيث مدير تطبيق موسيقی  راديو افغانستان  مقرر شده بود آخرو

ن عزيز غزنوی را ھم  در راديو تلويزيون افغانستا، داشتم  عزيزدرسفر اخيری که درماه اکتوبر سال گذشته  به کابل

ديدم  آن عزيز غزنوی سابق نبود خيلی ھا پژمرده به نظر می رسيد از يک سو مريضی که عايد حالش بود  آزارش می 

 راديو تلويزيون ملی افغانستان وی را از ھنرمندان و که وزارت اطالعات و فرھنگ و داد واز جانب ديگر از اين

  رنج می برد با دل پر درد با آه وافسوس و ريختن اشک از شرايط ،ر ساخته بودندمور دفتأموسيقی  به دور انداخته و م

  . ياد کرد،ناگوار که برايش ساخته بودند

 قلبی ۀ راديوتلويزيون افغانستان دچار حملۀ خورشيدی در داخل محوط١٣٩١ جدی ۵ عزيز غزنوی به روز هوباالخر

 بلکه ،ولين راديو تلويزيون  وی را به بيمارستان انتقال ندادندؤمسگرديد دو بار به زمين خورد و زمين گير شد  ولی 

برای خانواده اش تيلفون کردند که عزيز غزنوی را به شفاخانه ببرند زيرا اکثر شفاخانه ھای کابل  شخصی می باشد 

    )٣.(شايد راديو تلويزيون  ملی نخواست مصرف تداوی عزيز غزنوی را متقبل شوند 

زنوی  وی را به بيمارستان انتقال دادند  وبعداز يک شبانه روز داعی اجل را لبيک گفت وبه ديار ابديت  عزيز غۀخانواد

  .پيوست 

جالل نورانی  وی را  بلبل  رفيق  کابل  مشاور ارشد وزارت اطالعات و فرھنگ ۀدرمراسم جنازه اش در پل سوخت

  .شنودش نکرد  ولی خ، که بعد از مرگ  برايش داده شدی لقب.غزنه لقب داد

ُ عزيز غزنوی م  روانش شاد ودش ز  خداوند بيامر. ولی ھنرش ھمچنان می درخشد ونامش تا ابد باقی خواھد ماند،ردــ

ن  منداه  ھنرمندان و عالقۀداريم  وبرای ھم  ما دسته گلی از ديار غربت بر مزارش گذاشته ، يادش را گرامی می.دشبا

  .يم ئآواز عزيز غزنوی  تسليت می گو

...................................................................................................................................................  
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