
 رادیویی ایستگاه تاسیس روز میالدی 1927 دسامبر 22 روز که هستید واقف: مرادی احمد

 بر رادیو این تاثیرات و خدمات از ترکمن هنرمند یک بعنوان شما کلی ارزیابی. است آباد عشق

 ترکمنهای موسیقی هنر بویژه و غیره و فولکلوریک آثار تا گرفته تئاتر از ملی فرهنگ غنای

 علیه بر مبارزه و ملی هویت حفظ و هنر و فرهنگ تداوم در حد چه تا رادیو این و چیست ایران

 ؟ است داشته نقش ترکمنها آتی نسلهای میان در شاهنشاهی رژیم ملی ضد سیاستهای

از آنجاییکه رادیوی مذکور از سالهای طفولیت ما با ارائه ی برنامه های متنوع  :دکتر مجید تکه

عتال و حفظ فرهنگ بس غنی ترکمن تقدیر ترکمن های نه تنها ترکمنستان وگوناگون فرهنگی در ا

بلکه ترکمن های سراسر جهان را کسب نموده است. بویژه در ممالکی مثل ایران که جمعیت قابل 

توجهی از ترکمن زندگی میکند، رادیو عشق آباد ایستگاه غیر متغیر رادیوی خانگی شان بود. 

شه روی ایستگاه مذکور روشن و خاموش می شد. مثال جالب توجه بعنوان مثال رادیوی ما همی

سال برنامه های  20تردیگر، چندین سال قبل که هنوز رادیو عشق آباد مثل گذشته های قبل از 

ساز و آواز را ارائه می داد در جمعی جوانی مشغول نوازندگی بوده است. در بین حاضرین 

و به متکایی لم داده و سراپاگوش نوازنده را گوش  پیرمردی که پوستین بر دوش خود انداخته

میداد، بعد از اتمام سازی)آهنگی( رو سازنده)نوازنده( جوان نموده و میگوید در فالن جای این 

آهنگ اشتباه داشتی. نوازنده جوان که انتظار چنین چیزی را نداشت با دلخوریی که نشان می داد 

یرمرد دراز کرده و میگوید که اگر میتوانی بیا خودت به غرورش برخورده، دوتار را به سوی پ

بزن و نشان بده. پیرمرد با قاطیعت تمام جواب میدهد اگر میتوانستم االن آن دوتار در دست تو 

نبود و در همان لحظه گوشه ای از پوستین خود را کنار زده رادیوی کوچک خود را نشان داده 

روی عشق آباد هست و جای دیگری را نگرفته است.  سال قبل این رادیو فقط 50-40میگوید از 

همیشه به سازهای)آهنگ های بدون کالم( عشق آباد گوش می دهم و گوشم پر از ساز است. در 

جایی که تو اشتباه داشتی آهنگ اینطور باید باشد و با زبان خود آن گوشه از آن آهنگ را نواخته 

 .داشت تعریف کرداست. این اتفاق را کسی که در آن نشست حضور 
چه چیزی باعث میشد تا رادیوی اکثر منازل ترکمن همیشه روی ایستگاه مذکور باشد؟ طبیعتا 

زبان مادری بودن اساسی ترین دلیل آن است. غیر از این ارائه برنامه های متنوع موسیقی 

روزهای تئاترهای رادیویی مثل گوراوغلی، بوکه لک آقا و تمن دایزا، برنامه ی بهار که عصر 

شنبه و سه شنبه و ... در ساعات مختلف شبانه روز هم مزید آن است. زیرا از اولین ساعات 

صبح برنامه ساز)آهنگ بی کالم( خود را شروع و در  5:15الی  4:30سحرگاه یعنی در ساعت 

نیز با پخش برنامه های  11-10دقیقه در غروب وحتی شب در ساعات  90ساعات ظهر به مدت 

از و سازگوش شنوندگان همیشگی خود سیراب میکرد. حتی این موضوع را که در اینجا مختلف آو

به عرض خواهم رساند اشتیاق بی پایان مردم ترکمن به موسیقی خود را به وضوح نشان میدهد: 

یکی از جالب ترین برنامه های رادیوی مذکور ارائه ی برنامه ی زنده ی موسیقی توسط اساتید 

دقیقه صبح با اعالم برنامه ی  4:15ه اکثر شنوندگان در آغاز برنامه در ساعت مختلف بود. البت

رادیو مطلع میشدند که امروز در رادیو و تلویزیون عشق آباد چه بر نامه ی زنده ای اجرا خواهد 

شد. در ساعت فرا رسیدن برنامه ی زنده اکثر مشتاقان رادیوضبط خود را با نوارکاست سونی که 

ده تومان و پنج لایر قیمت داشت هر نوع برنامه ی زنده را ضبط و نگهداری و بعد در آن زمان 

در اوقاتی که رادیو برنامه نداشت گوش میدادند. بعدها ضبط شدن آن اجراهای زنده، به گنجینه 

هایی بسیار ارزشمند تبدیل شد. زیرا بعد از استقالل ترکمنستان و برقراری رفت و آمد پی بردیم 

٪ 90راهای زنده مستقیما روی آنتن میرفته و وارد آرشیو رادیو نمیشده و در حال حاضر که آن اج

آن اجراها در آرشیو رادیو عشق آباد وجود ندارد. به عنوان مثال آخرین اجرای زنده ی استاد 

بزرگمان ساخی آقا )اوغالن باغشی( در آرشیو شخصی ام وجود دارد که در آرشیو رادیو عشق 

هفته ی پیش شاگرد برجسته ی ساخی آقا استاد نوریاغدی بایرام در منزل ما بود و  3آباد نیست. 

سالگی اش با کمانچه نواز بسیار توانا استاد  25سال دارد آوازهایی را که در  75در حال حاضر 



مرحوم چاری قربان اجرا نموده بود را در ضبط صوت گذاشتم. پس از با اشتیاق گوش دادن گفت 

ا را در آرشیو رادیو خیلی جستجو کردم ولی پیدا نکردم و از من خواهش کرد تا آنرا من این اجر

برایش کپی کرده و به وی دادم. یا این که من در سالهای طفولیتم پول توجیبی ام جمع کرده و به 

تک تومنی ضبط صوت مارک جی وی سی خریده و با ضبط آهنگ ها و گوش دادن و  270

ایی که می نواختم را به این طریق آموختم. که بعدها به شوخی هم شده تکرار آن، همه ی سازه

میگفتم یکی از استادهای بنده ضبط صوت جی وی سی ام است. بعد ها در ایام جوانی پس از 

اینچ سیاه سفید که توسط یکی تصویر و با  14شنیدن برنامه رادیو در سحرگاه با تهیه دو تلویزیون 

وار بر جیپ شده به همراه یکی دوتن از دوستان بر بلندی کوه که اکثر دیگری صدا را میگرفتم س

بلندی " یگ دیرک" در نزدیکی سه راهی اینچه برون بود ویا در منزل یکی از دوستان ساکن 

روستای "داشلی برون" اجرای اساتید موسیقی را از مشاهده کرده و رموز نوازندگی را می 

ل، زنان و دختران قالی باف ترکمن که تعدادشان کم نبود همه با سال قب 40-30آموختم. یا اینکه در

 .گوش دادن به رادیو عشق آباد قالی بافی میکردند
دلیل دیگری که در گوش دادن ترکمن ها به رادیو عشق آباد، شمار کسانی که در سال های اختناق 

ای حفظ جان خود و بعد از در ترکمنستان به دالیل مختلف خانه و کاشانه خود را بر 1930

باالجبار ترک نموده و در ترکمن صحرا ساکن شده بودند نیز کم نبود و خانواده ی این اشخاص 

همگی به یاد خانه و اقوام خود رادیو عشق آباد را گوش میدادند. حتی فرزندان آنان که در ترکمن 

ادر مرحومم در سنین صحرا متولد شده بودند. یکی از این خانواده ها خانواده ی خودم هست که، م

سالگی پدرش را جلوی چشمانش  12سالگی و پدر مرحومم طبق گفته خودش در  13-14

تیرباران کرده بودند و با توصیه یکی از اقوام مسن خود در آن سنین اجبارا زادگاه خود را ترک 

 .کرده است
حفظ هویت ملی بسیار  به این منوال بنده برنامه های رادیو عشق آباد را در ترویج فرهنگ بومی و

با ارزش می دانم و بسیاری از ترکمنان در حال حاضر حسرت آن برنامه ها را می خورند. زیرا 

چند سالی است نه تنها رادیو بلکه تلویزیون عشق آباد هم در ترکمن صحرا و دیگر مناطق جهان 

کمنان است که چرا امکان دیدن یا شنیدن را ندارد و این در عصر تکنولوژی مورد سوال همه تر

دولت ترکمنستان چنین روالی را پیش گرفته که رادیو تلویزیون شان فقط در در داخل ترکمنستان 

مورد استفاده است. این مورد را از لحاظ حقوق بشری هم بسیار اشتباه تا حدی که نقض حقوق 

رادیو و تلویزیون  بشر قلمداد میکنند و مشتاقان فرهنگ ترکمن از من سوال میکنند: که چرا دیگر

عشق آباد را نمی شود گرفت؟ شما که برای اجرای برنامه های مختلف فرهنگی گذرتان به عشق 

ست. چون مگر ترکمن آباد می خورد این موضوع را سوال نمی کنید؟ این عمل نقض حقوق بشر ا

فقط در ترکمنستان هست؟ در کشورهای مختلف دنیا از اروپا گرفته تا امریکا ترکمن زندگی میکند 

آیا حق آنان نیست که از برنامه های مذکور بهره مند شوند؟ بعد هم اضافه می کنند: در واقع حقوق 

 .اولیه آنان پایمال می شود
ک اطالع دارم، رادیو عشق آباد و بویژه بخش دانگ احمد مرادی: تا آنجایی که من از نزدی

سازی در آغاز و شکل گیری و فرارویی صنعت هنر موسیقی و سازندگی)نوازندگی( شما تا 

درجه استادی نقش غیر قابل انکاری داشته است. شما این روند را چگونه ارزیابی می کنید و آیا 

ازندگی)نوازندگی( شما تاثیری کیفی داشته فکر می کنید که واقعا این رادیو در ارتقای هنر س

  است؟

همانطور که در جواب سوال اول نیز اشاره گردید، رادیو عشق آباد در آموختن  :دکتر مجید تکه

نوازندگی نه تنها اینجانب بلکه در آموزش قریب به همگی پی گیران هنر موسیقی ترکمن از 

تند تاثیرات بسیار مثبت و ارزشمندی داشته خوانندگان گرفته و حتی افرادی که فقط شنونده هس

است. این افراد آنگونه که قبأل به عرض رسید از طریق ضبط آهنگ ها و گوش دادن ها و 

همنوازی ویا همخوانی های مکرر، موسیقی ترکمن را می آموختند. حتی در مورد آهنگهایی که 

ه اجرا در می آورد توسط تکثیر گروه موسیقی دولت محمد آزادی در رپرتوار خود قرار داده و ب



آهنگهایی که از این رادیو ضبط گردیده در بین اعضای خود انجام میداد. چرا ؟ تنها وسیله ی 

دسترسی به آثار صوتی اساتید بود و برای نوازندگان و خوانندگان ترکمن صحرا به مثابه پلی میان 

گی همه ی هنرمندان ترکمن صحرا هم آنان و اساتید موسیقی ترکمن بود و بر نوازندگی و خوانند

 .به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی نقش بسیار ویژه یی را ایفا کرده است
احمد مرادی: واقعیت این است که امروز سطح موسیقی سنتی ترکمنی با سالهای قبل از انقالب 

ا درمیان با به میدان آمدن افرادی مثل شما که هنر سازندگی)نوازندگی( جدید و با کیفیتی ر

ترکمنهای ایران رایج نمود، بسیار تفاوت کرده است. شما این ارتقای سطح موسیقی و 

سازندگی)نوازندگی( در میان ترکمنهای ایران را ناشی از چه دانسته و در این میان تا چه حد 

 مدیون رادیو عشق آباد هستید؟
نرمندان نسل جدید نیز وجود رادیوی مذکور در ایام اساتید قبل از دوره ی ه :دکتر مجید تکه

داشت اما تاثیری را که بر سطح کمی و کیفی هنرمندان نسل جدید را گذاشته بود، نداشت. زیرا به 

نظر اینجانب اساتید دوره قبلی به اندازه ی هنرمندان نسل جدید به دلیل کاستی های فراوان تکنیکی 

آموزش را نداشتند و موسیقی ترکمن در  که در آنها وجود داشت، یارای تجزیه و تحلیل آهنگ ها و

دوره ی نسل جدید به دلیل توانایی تجزیه و تحلیل موسیقی ترکمن، انصافا شکل دگرگون شده ای 

را به خود گرفت. این مورد را به شکلی علمی تر نیز می توان بیان نمود. اجراهای نسل جدید 

جزیه تحلیل موسیقی به صورت موسیقی ترکمن شکل علمی تری گرفت. یعنی به دلیل توان ت

علمی، نسل جدید توانست موسیقی ترکمن را به صورت علمی تر در اجراهای خود منعکس سازد. 

حتی اینگونه که در چند ماه اخیر دو نفر غیر بومی از تهران برای تحقیق و پژوهش در باره ی 

لیسانس موسیقی از  موسیقی ترکمن نزد اینجانب آمدند که یکی از آنان فوق لیسانس و دیگری

دانشگاه تهران بودند. بعد از اینکه چندین سوال مختلف آنان را تفصیال جواب دادم، یکی از آنان 

لبخندی رضایت مندانه کرد. علت خنده را پرسیدم. جواب داد: این روش را چگونه پیدا کردی؟ از 

فاوتی که دارد شما دروس موسیقی دانشگاهی، روش شما خیلی راحت تراست و هم علمی. تنها ت

علم موسیقی مکتوب را به شفاهی تبدیل و درک موسیقی را راحت تر کرده ای. با روش شما 

هرکسی که در کالس موسیقی شما بتواند حضور یابد حتما نوازندگی خواهد کرد و کسی پیدا 

 600یبا نخواهد شد که بدون نوازندگی از پیش شما برود. گفتم اینطور هم هست. زیراتا حاال تقر

نفر که بیش از یک سوم این تعداد دختران و بانوان هستند برای مثال کسی نیست که نوازندگی 

سال( بود در کالس اینجانب چند ماه 50نکرده باشد حتی خانمی که بازنشسته ی فرهنگی )باالی 

 .حضور داشت و نوازندگی یک ساز)آهنگ بی کالم( را آموخت
هدند، شما نخستین فردی در ترکمن صحرا هستید که موفق به احمد مرادی: آنگونه که همه شا

ایجاد آنسانبل )ارکستر( بزرگ ساز و آواز ترکمنی، متشکل از طیف های مختلف فکری، جنسی 

و سنی گردیده و به موفقیت های بزرگ داخلی و خارجی و جهانی نیز قائل آمده اید. آیا در فکر 

ی در خانه های شخصی را به سطح ایجاد و تاسیس این نیستید که آموزش ساز و آواز ترکمن

آموزشگاههای موسیقی ترکمنی ارتقا دهید؟ اگر در این فکر هستید، مشکالت شما در این راه 

 چیست؟

درباره این مورد حقیقتا مدت مدیدی در فکر تاسیس آموزشگاه موسیقی بودم حتی  :دکتر مجید تکه

نگار ضرب المثل معروف که می گوید به ما رسید خشک برای تاسیس آن اقدام نیز نموده ام. اما ا

شد اتفاق افتاد. برای تاسیس در زمانی که اقدام نمودم پس از موافقت مرکز مسئول در تهران، 

نخست مجوز موقت یکساله را استان صادر می نمود. حتی مجوز موقت یکساله استان را هم 

رسید که مجوز موقت یکساله ی استان لغو شود دریافت نموده بودم. اما این بار از تهران دستور 

زیرا آنرا هم باید تهران صادر نماید و مستلزم نمود دوباره مدارک را به تهران ارسال نمایم. برای 

این کار به مسئول امور هنری اداره محترم ارشاد اسالمی گنبد کاوس آقای رشید نیک قجوق 

کپی گرفته تا به تهران ارسال و مراحل مراجعه نمودم که مکررا از پرونده ی اینجانب 

بوروکراسی دوباره طی شود. با کمال تاسف یا خوشحالی برادر رشید نیک قجوق اعالم نمودند که 



پرونده ی اینجانب گم شده است. اینگونه شد و بنده هم به قول معروف عطایش را به لقایش بخشیدم 

نیست و مگر تا حاال مجوز آموزشگاه داشتم  و با خود گفتم آن مجوز در حقیقت کاغذ پاره ای بیش

نفر درکالس آموزش دوتار اینجانب دوتارنوازی آموختند. بدون آن هم من به کارم  600-500که 

ادامه خواهم داد. که بعدا به طریقی مطلع شدم که مسئول محترم امورهنری اداره فرهنگ و ارشاد 

نیستند آموزشگاه های این چنینی باز شود و  گنبد کاوس برادر رشید نیک قجوق آنطورها هم مایل

به خصوص از دوتار بدست گرفتن دختران و بانوان ترکمن رضایت مند نیستند. در حال حاضر 

حتی بهتر می دانم که به جای آموزشگاه موسیقی، مکتب خانه موسیقی ترکمن باز شود چون در 

برای این کار غیر ازموافقت مسئولین و  پایان مدرک قابل قبول دولتی هم می تواند صادر نماید اما

مراکز دولتی، بودجه کافی و مکان مناسب که برای تهیه مکان نیز بودجه مناسب الزم است و 

بوروکراسی و فرمالیته های اداری فراوان که دیگر حال و حوصله ی کافی نیز برای پی گیری 

تا اینجا هم در رواج و اعتال و تداوم  این همه فرمالیته را در خودم نمی بینم. یعنی به قول معروف

فرهنگ و موسیقی ترکمن قیمت بس گزاف معنوی و مادی را به تنهایی خرج نموده ام و به دالیلی 

نوعی سرخوردگی روحی و عاطفی که در اینجانب بوجود آمده، دیگر آن حال و هوا و انگیزه 

 .کافی را سلب نموده است

 


