
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

  
  2 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
  ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

 23/ 06/ 2010       انوری                                                                                                                 ميد ح
  
 
 

"ديگر رخسار خوبان را نمی بينم "   
 

 قدم به دنيای   "سهار ماخام دی اوشکی تويومه "  ،او که با ريختن اشک.  نمی تواند ديداو ديگر رخسار خوبان را
بر دلها رخنه کرد و با خود شادی و سرور آورد، ديگر در ميان ما   های زيبايشهنر و موسيقی گذاشت  و با آهنگ

بلی اين هنرمند خوش آواز، پرگار و خستگی ناپذير ، رحيم مهريار است که هميشه مهر ورزيد و سرور و . نيست
 رخ در  با نهايت تأسف که ديگر در بين مانيست و، اين هنرمند شهير !بلی هموطن. شادمانی با خود به ارمغان آورد

، شام و سحر اشک خواهيم "هجران کی جانانه ستا په " به آهنگ زيبای نقاب خاک کشيده است و ما در نبود او 
  ."گل بر افشانيم و می در ساغر اندازيم " او ديگر نيست که بيآيد تا با هم . ريخت

گاهگاهی "  او ديگر نمانده است که .  او ديگر نمی رقصد"جام چشم " رحيم مهريار اکنون خاموش است و زندگی در 
با دو چشم " او نماند و ما .  و بار ها در هر محفل و مجلسی به نيکی ياد خواهد شد ياد او کنيم ، اما به يقين که بار بار"

  . يادش را گرامی خواهيم داشت"اشک باری 
و سر  هنرمندی که برای مردم خود سرود و در خدمت مردم بود و باخود شادی وطرب و ساز و سرود به ارمغان آورد 

  . خوش آواز رحيم مهر يار بوددهنرمن اين . آفرين سپردانجام در غربت و دوری از وطن ، جان به جان
رحيم مهريار قرار معلوم بيشتر از دوسال بود که با مرض خانمان برانداز سرطان دست و پنجه نرم ميکرد و با شکيبائی 

دوستداران رحيم مهريار و دوستداران هنر و آواز وی بگمان . و بردباری درد جانسوز سرطان را متحمل گرديده بود
 يا هم اگر داشتند ، عدۀ محدودی از نزديکان و دوستان وی بودند که اين درد و غالب از اين ماجرا اطالعی نداشتند و

رنج و غم را باديگران قسمت نکرده بودند و خانوادۀ آن مرحومی با خاموشی و بردباری می سوختند و می ساختند و 
 وآواز با هموطنان عادت شايد آنها به قسمت نمودن شادی و سرور و ساز. هرگز هم نخواستند تا غم شانرا قسمت کنند

شايد می . کرده بودند و نمی خواستند اين بار خالف معمول ، درد و رنج و الم را به خانه های هموطنان شان هديه برند
اگر قادر نيستند تا شادی و نشاط  به هموطنان شان هديه کنند، پس نبايد با رنج خود آنها را رنجور سازند و انديشيدند که 

  .منشی شان حکايت ميکنداين از بزرگ 
که در دوسال گذشته غم بزرگی را به بزرگی کوه بابا بر شانه های خويش حمل  خانم پرستو يا مشعل ترنم ، به يقين 

اين زوج . نمود است و با متانت و صبر و شکيبائی  از شريک زندگی  و رفيق و همراه هنری اش مواظبت نموده است
 افغانستان برخوردار هستند و آهنگ های هر دو از دل برخواسته و بر دلها می هنری از جايگاه خاصی در موسيقی

  .ميکردنشيند و بخصوص اجرای آهنگ های دوگانه آنها ، شور و غلغلۀ را در بين دوستداران هنر و آواز شان برپا 
شود کتاب ها نوشت و در مورد هنر و هنرمند و بصورت خاص آن هنر و هنرمندان ايکه در خدمت مردم بوده باشند، مي

. ياد و خاطرات و زحمات شان را در عرصۀ  هنر شان گرامی داشت و به کارکرد های هنری شان نازيد و افتخار کرد
اما چون بخواهی در مورد هنر و . هنر مندان مردمی هميشه زنده و جاويدان اند و رحيم مهريار يکی از آن هنرمندان بود

ندان مردمی  مطلبی روی کاغذ آوری ، بايد الاقل اندکی در راه هنر گام برداشته باشی و هنرمند و آنهم هنرمند يا هنرم
  هنرموسيقی و آواز خوانی و ُسر  ۀاگر اين هنر ، هنر موسيقی و آواز باشد، الزم می افتد تا کم از کم اندر خم يک کوچ

 نيست تا در مورد مقدوراينرو برای اين کمترين  از .تا چيزی برای عرضه کردن ، در چانته داشته باشیو تال آن باشی 
اوشکی "  بنويسم ، اما به حيث يک دوستدار آواز او ، در نبودش سخت غمينم و به ياد او ی هنر مهريار و آواز او چيز

 هنرمند خوش صدا و ترنم ،  مهربان وی ، خانم پرستومرگ نابهنگام اين هنرمند هردل عزيز را به خانم". تويومه 
يقی و به همه فاميل ، اقارب ، دوستان و عاشقان هنر و آواز رحيم مهريار صميمانه تسليت عرض ميدارم و متذکر موس

  :ميشوم که 
  

   مرد نميرد به مرگ ، مرگ از او نام جست                                
   نام چو جاويد شد ، مردنش آسان کجاست                                  

  .يشه جاويد شده است و در قلوب هموطنان اش برای هميشه زنده استنام او در عرصۀ هنر موسيقی و آواز برای هم و 
                                                                          :اما خانم پرستو از مقامات حکومت کابل شاکی هستند که و 

سوی دولت افغانستان و سفارت افغانستان در آلمان دريافت نکرده بود   درجريان بيماری مهريار، وی هيچ پيامی از".....
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 بودند، اما تماس تلفنی گرفته يکبار از دفتر رئيس جمهور کرزی" سبب مايوس بود، اما به گفته خانم پرستو  و از اين
  ) آزادی  رايوی (" .و حتی شنيده هم نمی توانست وقتی بود که چشم های رحيم مهريار بسته شده بود

بايد خدمت اين هنرمند گرامی عاجزانه عرض نمود که هرگز از اين بابت غمی بر دل راه ندهند که هيچ پيامی از سوی 
چه بهتر که اين حکومت ناکارآمد و سراپا فاسد و . رده استدولت افغانستان و سفارت افغانستان در آلمان دريافت نک

رحيم مهريار يک هنرمند مردمی بود و حکومت موجودۀ کابل يک . غرق در لجن ، يادی از رحيم مهريار نکرده است
يقين است اگر مهريار زنده ميبود و در بستر . حکومت غير مردمی است و اين دو را هيچ پيوندی با همديگر نيست

اری و پيامی و يا پيغامی از حکومت کابل در بستر مريضی برايش ميرسيد، متأثر ميگرديد و مايوس می شد که چه بيم
 و نام او به لوث او سر بلند رفت و به جاودانگان پيوست.  کرده انداو  ياد  ،خطائی از وی سر زده است که مقامات کابل

  . حکومت کابل آلوده نشد
 اشکريز دعوت بعمل آورده است تا به استديوی ندر کابل ، از اما" تلويزيون آريانا " سيلۀ  حکومت کابل هم اکنون بو

آيا اين حکومت و اين رژيم و اين تلويزيون نمی دانند که امان . آنها تشريف فرما گرديده و مصاحبۀ با آنها انجام دهد
 کودتای و يکی از دست اندر کاران فعال " ديموکراتيک خلق " اشکريز يکی از سرسپردگان حزب منحلۀ به اصطالح 

  .  اگر نمی دانند ، لطف نموده به کليپ های وی در يو توب  مراجعه نمايندننگين هشت ثور بود؟
 و امثال شان بوديم و ديديم  ها"احمد مريد "  هنرمندان فروخته شده ای چون در گذشته ها نيز ما شاهد تشريف فرمائی 

" محمود بريالی " بعد ها با چشم و سر مشاهده کرديم که جسد متعفن . ونه پذيرائی کردکه حکومت کابل از آنها چگ
  ....... در مراسم دفن وی شرکت کردندوکدام مقامات حکومت کابلبرادر ببرک لعين را چگون به کابل بردند و 

، آزاد نپيوست ، آزاد آمده بود شما شاد باشيد که رحيم مهريار به اين جمع !  افغانستان)ترنم موسيقی (  خانم پرستو 
 و روح آن شما صحتمند و سر افراز باشيد. و آزاد رفت و  با پيغام و پيام حکومت و سفارت اش آلوده نگشتزيست 

   .مرحومی شاد باد و ياد عزيز اش گرامی 
  
  

                                        
 

  


