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  افغانستان تلويزيون راديو مورأم سابق - اختر حيدر محمد

   ٢٠١٢ جوالی ١٢

                

  ھنرمندان درافغانستان به مطبوعاتی جوايز اعطای پيرامون
 

 بعضی  برای که  شدند اين به موفق افغانستان؛ دولتی تلويزيون راديو و وفرھنگ؛ اطالعات وزارت ھا مدت از پس

 راديو بزرگ تاالر در که آن مکمل جريان گرچه . بدھند استادی لقب و جوايز  موسيقی بخش  ھنرمندان از

  ولی ؛ باشم نديده من شايد باشد شده شرتمن اگر يا و نيافته انتشار ھنوز تا بود، شده داير  افغانستان دولتی تلويزيون

 ھم  که شد منتشر آن از یھائ بخش  يافت، انتشار دولتی تلويزيون ازطريق  که )بخير صبح سالم( ۀبرنام در

   .آور ثرأت ھم و بود خوشايند

 خدمت  موسيقی دربخش  قرن نيم از بيشتر که  محترم ھنرمندان از بعضی برای  که بود خاطری به آيند خوش 

 بعضی برای . آمد عمل به تقدير شان ھنری ھای فعاليت واز گرفت صورت يادی ايشان از پيری ايام در و اند نموده

 طبله ولی  ،کندھار عبدالحميد ،شيرغزنوی ،لوگری سالم  ،بيلتون جان منمؤ  مانند. شد داده  استادی لقب آنھا از

 ھنرمندان اين ھرکدام زيرا است، شان مسلم حق واقعا که» گل نبی استاد مرحوم پسران «نواز ارمونيهھ حنيف ،نواز

  .دارند و قرارداشته  شان مردم درخدمت سال ھای سال

 اصطالح به از يکی برای  افغانستان مردم واقعی مندان ھنر اين دربين که شد آور ياد  زياد سفأوت ثرءت با بايد اما

 بسيار ۀگذشت که مھمتر ازھمه و دارد مردمی پشتوانۀ  ونه  داشته موسيقی رشتۀ در طوالنی ۀسابق  نه که  ھنرمند

 ببرک نزديک اقارب از يکی که دارد نام "مريد احمد" شخص اين. دادند جايزه نيز دارد  افغانستان مردم عليه ننگين

  .بود انستانافغ در  خاد جھنمی دستگاه  نفعاال از و پرچم   ازاعضای يکی و  »روسی شجاع شاه  « کارمل

 ايفای افغانستان تلويزيون راديو در که  بياورم زمانی از  را  خاطراتم از يکی  قسمت دراين که بود نخواھد جا بی

  :باشد ھنرمند برای ۀجايز وسترگی وپاکيزگی باشد مريد احمد واقعی ۀچھر نمايانگر  تا کردم، می وظيفه

 تاانحالل رسيدن قدرت به بدو از سابق شوروی ۀنشاند دست رژيم که دانند می خوبی به  افغانستان شريف مردم ۀھم

  دولتی  سساتمؤ اکثر در کابل؛ شھر در واقعه کوچکترين با . داشت قرار  ھراس و ترس در ھميشه  غروبش و

 که  ھا روز از دريکی. شد می گرفته ھا خاديست خصوص به و  شوروی مزدوران  توسط  امينتی ھای بند کمر

 افغانستان تلويزيون راديو ھای خاديست و پرچميھا و خلقيھا بود، داده رخ کابل شھر در واقعه چه ندارم ياد به  خوب
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 با بود) دارو ماريا شوھر(دارو يوسف نام به شخصی  آن منشی که تلويزيون راديو ۀاولي سازمان ازطرف ھمه

  تلويزيون و راديو استديوھای  ،ھا دھليز ،تلويزيون راديو ھای ديوار عقب در کدام وھر شده مسلح  نکوفيکلش

 با ما ۀادار دھليز در بود افغانستان راديو موسيقی عمومی مديريت عضو که "مريد احمد" .  گرفتند  موضع

   ،کند می یانزندگ کانادا در فعال و داشت نام جان "شکيال"  که ما ۀادار ھمکاران از يکی. کرد می گزمه  کنوفيکلش

  :پرسيد وی از  کند می گزمه نکوفيکلش با که ديد را "مريد احمد" ،ما ردفت ۀدرواز دھن

 جھت من  که داد جواب مغرورانه داشت درشانه که یسالح سر ازخيرات "مريد احمد" جان؟ مريد است خيريت 

 معنی و بلند بسيار ۀخند يک با جان "شکيال ".نرساند صدمه شما به اشرار و انقالب دشمنان تا ھستم شما نگھبانی

  :گفت برايش دار

  .ما به رسد چه  توانی نمی کرده نگه را خودت تو جان مريد 

 در دادند، می فحش  برايش پروردگانش دست و خاين کارمل که یامريکائ وھمان خارجی قوای ازبرکت که حاال 

 نمی وپنھان پت فغانستانا مردم چشم از بدھند انجام چه ھر اند، کرده پيدا خوب پناھگاه فروختند، که وطنی وطن، آن

 انجام "رنجبر" امثال که یئھا وخيانت ھا عياشی و سازی حزب خرابکرانه، ھای تالش نه و ننگين گذشتۀ نه. ماند

  . است داده

 ژوری؛ تيأھ ھم ويا افغانستان تلويزيون راديو عمومی رياست و وفرھنگ اطالعات وزارت مقام که نشد فھميده اما

 ارزيابی  ھنری ھای وفعاليت قدامت نگاه از اگر.  گرفتند نظر در را یا جايزه "مريد احمد" برای اساس  کدام روی

 و آوازگرم  دارای ،داشته  فعاليت قدامت "مريد احمد"از بيشتر که  ديگری خوانندگان ھستند کنم می فکر  باشد شده

  تأجر به توان می که گذارند می ارج شان وھنر شخصيت به  موسيقی مندانه وعالق افغانستان مردم و ھستند گيرا

، سليم حيدر ،يار غازی جان جواد ،جھانی رحيم ،پوپل جان نعيم ناشناس، فطرت صادق داکتر جان؛ ولی احمد از

 تصميمی چنين پرچمی، ھای نفوذی با سازمانی  روابط ويا  شخصی شناخت روی از واگر برد نام وغيره نجيم

 است عملی ،یشخص چنين به دادن جايزه. است گرفته صورت جفا زيادی مندانھنر درحق واقعا  باشد شده گرفته

   .نابخشودنی

 ۀودردور  نداشت آنھا با بیحز  روابط ھيچگونه وفرھنگ اطالعات وزير شخص  که دانيم می خوبی به گرچه 

  افغانستان  يونتلويز راديو عمومی رئيس ھمچنان و داشت فعاليت افغانستان جھاد و مجاھدين پھلوی در مھاجرت

  ھای رياست چوکی سيزده از بيشتر  سفانهأمت داريم اطالع کهئی تاجا اما ندارد؛ را پرچم و خلق باند عضويت

 شده داده  پرچمی فروشان وطن به  وزارت آن ارشد مشاور چوکی  شمول به  فرھنگ و اطالعات وزارت مربوط

 فرھنگی شخصيت پرچمی و خلقی فروشان ازوطن غير و شدبا الرجالی قحط درافغانستان که گردد نمی فکر. است

 .ببرند پيش وفرھنگ اطالعات وزارت در را محوله امور که باشد نداشته وجود ديگر

 


