خاطراتی از رادیو تلویزیون انحصاری دولتی افغانستان
ارسالی صمیم سحری عطا
دوازدهم ماه مارچ ۴۱۰۲
شهر سدنی -استرالیا

در ماه دلو سال  ۰۶۳۰قوماندانی قطعه سررددی ویترب خدانراص یمرمیم رارب یرا
سرره ن ررر از هنررر منررداص محلرری ولنرروالی شرراناص ویتررب خدانرراص ااااننررتاص هررر ت ر
اقرراتوص اسررتاد دهانرردار شرراه  -نررور محمررد واسررنود خررایتی و مرروی داد روشررانی رره
سرخازاص دوره ادباری ادتیاط خودند خا نوروز شاه پنر استاد دهاندار شاه ره مترر
از ده سال عمر داشب غرض ادرای ننرر هرای خررای قطعرا قروای سررددی و
سرراتر دررت و یامهررای نقررامی م رریم اخررد اعررتاو نماتررد و در صررور هم رراری رادتررو
یلوتتترروص دولترری ااااننررتاص ونررد پارورره اهنرری در ارشرری ات ر دو مردررف ارهن رری
نور هم ثبب نماتند
خرنامه های ه خخاطر ینوتق اانراص و سرخازاص در دتویامهای نقامی ادرا میند
صررور راررب و هیی رراهی از طرتررق رسررانه هررای اطرعررا دمعرری ننررر ننررد و
دترری هرریی ا انرررا ثبررب هررم ن رررد  .هنررر منررداص اهررد دتررار مرراص را غرررض ث ررب
اهن های محلی شاص خه یلوتتتوص دولتی ااااننتاص ارستادند ولری هریی ا هم راری
رره یزو خررود ن رررد و خرره خهانرره هررای مختل ر انهررا را خررای و پرراتی میدواندنررد ورروص
یلوتتتوص دولتی ااااننتاص در اص زماص در انحمار عده ای از مردو مثرد رد زمراص
و اواز اواناص دت ری ه سب هندی و غرخی مینررودند خرود و خره اتر خییار راص
وانا مینر نند.
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خنررده رره در انتمرراص در ت رری موسنررا دولترری در اخررد ررار می ررردو خررا اسررت اده از
ارصب طی شب ننینی ای در منتل ت ی از اقارب ماص دو دل ه نب اودتدتی نود
دقی ه ای را خاستندرد عالی ثبب نمودو ولی خا یاس خاتد عرض رنم ره دزد ارامیلی
(همنرریره زادها او خرردوص ادررازه انهررا را راترره و از نررتد وی نرری دت ررری دزدتررده
اسب ختارتخ  ۴۲ماه دو سال  ۰۶۳۰ه سالروز یولرد ت ری از ارزنرداص خنرده خرود
از هنرمنداص عتتت اواهش ردو یا خا قبول زدمب خه منتل م ه در اریه وهرار
اخررد خررود ینرررت خیاورنررد و ونررد اهنرری خرررای مررا خنررراتند خعررد از صررر غ ر ای
شب اواستیم یا می از موسری ی محلری ارود لر خررتم  -خمجررد انع را صردای
سرراز دا البرراب اانرره او را شررنیدو و دترردو همنرراته مررا هنررتند و اررواهش ردنررد در
صور ام اص خخانه شاص خا مهمانانم خروتم ره مح رد عروسری شراص در هویرد ارتم
شده و در اانه هم خاتد رمجوشی داشته خاشند ووص شب می نا وقب خرود معر ر
اواستیم و قرار خر اص شد یا اردا خا انها خاشیم.
همناته ما ت ی از اانم های من خا اوید های خنر رسیده دارای یحمریر عرالی
و ررار هررای خلنررد دولترری و شخمرری و ا ثررر اویدهرراتش در اررار از نررور خودنررد -
اودش خات اامید از وطنداراص هتاره ه ار و خارش را می ردند زند ی داشرب
و در روز های یعطید اوید ها  -نواسره و دت رر دوسرتانش ره از ارود زنرد ی دردا
داشتند خدتدنش میامدند و همی شب هم محد عروسی نواسه داتری اش خرود ره در
منتلش راه اندازی شده خود هنوز غ ای صبحانه ماص صر ننده خود ه خاز از ما
دعو شد یا در مح د شراص اشرتران نمراتیم و یدررو وسراتد سراز و سررود را دمرف
اوری و خرره خمنررتل شرراص راترریم ورروص عررده از مهمانرراص شرراص دوررور خهررم رسررانیده و
یعدادی هم میامدند خنا خرت محد مخموصی خرای هنرمنرداص عتترت مرا امراده شرد و
خرنامرره سرراز و اواز اغازتررد ازتن رره هنرمنررداص مررا خرررای خررار اول در ونرری اوررا
دوور خهم رسانیده خودنرد ره ا ثرترب مهمانراص را داترراص درواص و اانمهرا ینر ید
میدادنررد یحررب یرراثیر مح ررد قرررار راتنررد و سررراپای اسررتاد دهانرردار شرراه را عرررا
پوشرانیده خرود  -در وا ره اول ازش پرسریدو (ا ره دهانردار شراه اره ترد غررا عرهرق
سوز ا ا ه دهاندار شراه وررا غررا در عررا هنرتین تنرد ره ایلری منر د اسرب
خرای م ه درتنجا هنر نماتی رنم  -خرراتش رتم خ ر ار ره اول نروروز شراه دراص
هنر نماتی ند یا اهنته اهنته همه ویت ینقیم شود
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مهمانرراص ت رری پرری دت ررر دوررور خهررم رسررانیدند رره در یر یررب انهررا اقرراتوص دنرررال
صادب دوره خی ااص واه اخری قومانردص پوهنتروص هرواتی  -دنررال صرادب محمرد
معنروا وهراب وهنرتانی رتریا لودنرتی وزار امرور داالره  -دنررال صرادب
محمد عتتت دنا قومانداص قوای ارد ملی  -عبد الحرق والره شراعر و نوتنرنده ره
هر دامناص قراخب اامیلی نتدت خا صادب اانره داشرتند و عرده دت رر خرا اعورای
اامید ه از ااطرو اراموش شده اند شخمی مرا را خاطراا دت رری دعرو ررد یرا
ویتی خخرورتم و خنوشریم و در درتراص اتر وا ره شرراتد منراعد شرد یرا عررض درال
نموده و م شانرا مطالبه نمراتیم در اریبراط ثبرب ونرد اهنری یلوتتترونی و هم ری
پاسخ مثبب دادند و خعدا خه محترمه اوزته متررا دمیردی ره در مح رد داورر خرود و
پینرره نطرراقی در رادتررو و یلوتتترروص داشررتند و شرروهرش هررم زاده ویتررب نرردز خررود
هداتب دادند یا خا ما هما راری نماترد مح رد انرروز خره خنریار اوشری و ررو دوشری
شب و دنرال صادباص خا ساتر داورت در مح د رقمریدند و یر ردنرد و در
اتم مح د دنرال صادب دوره خی اراص ره عرقره ااصرش را ننراص میرداد وعرده
س ردند دتما اری را اواهند رد
طبق وعده قبلی و قرار اشت مرقا وندت خراره خرا محترمره اوزتره متررا دمیردی
مواق نندتم یا دتی ت پاروه اهنی را ارشی یلوتتتوص ثبب نیم و خهانه یراشری
می ردند ه در یلوتتتوص خاتد اهن ها خه ش د لپ سنی ادرا شوند ه ات هنرمنداص
از عده اص خر نمی اتند وند خار خا دنرال صرادباص دترد و خراز دترد خعردی داشرتم ولری
متاس انه اری از دسب شاص سااته نند خهر دری میتدتم یا دد اقد اهن ی را ثبرب
نماتیم و خایاره خ م محترو عبد الوهاب مددی منوول خخش موسی ی رادتو ونرد
پاروه اهنی در ار شی رادتو ااااننتاص وقرب ثبرب ردتدنرد م رر متاسر انه هر رت
خه ننر نرسیدند
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