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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Arts & Music موسيقی ھنر و

 
  امين بسملمحمد: فرستنده

 ٢٠١٢ می ٠٣

 

 دناموتي او درانه  سندرغاړي

 استاد اولمير دٻرشم تلين لمانځو
 

دريمه نٻټه زموږ دناموتي، منلي  اوپه  زړونوکې  دٻره استاد له پخوانۍ خبرتياسره سم دسږ کال می مياشتې په  

  .اولمير دٻرشم  تلين له ګران  افغانستان  څخه  زرګونه کيلو متره لرې لمانځو

داستاد د دٻرشم تلين دښې لمانځنې لپاره مو په تٻرو لسو ورځوکې  دموسيقي ځانګړي ګروپونه  تنظيم کړي وو 

  .زې  داستاد اولمير سندرې  ووايي او کوشش وکړي  چې سمې  يې ووايي داھر ګروپ  دنده لرله  چې يوا

زموږ ځوانوسندرغاړو تمرين ھم  وکړ خو له بده مرغه، چې  زموږ يوتن  افغان  دزړه  دناروغي له کبله  په 

  .دې ھغه  ته  روغتيا ور په برخه کړي ) ج(روغتون کې بستر او تر اوسه  دکوما په  حال کې دی  خدای 

ږ چې ھسې ھم دلسيزو په لمبوکې پولۍ پولۍ شوي يو دموسيقي له  پروګرامه مو صرف نظر وکړ يوازې به  د مو

  .استاد ياد په يو بې  رنګه ماښامي کې وکړو

مرحوم  استاداولمير په موږ اوتاسو ټولو حق لري  زموږله  تاسوڅخه  دوروري ھيله ده ، چې دامکان په  صورت 

  .کې دھغه ياد وکړئ 

  .دزياته کړو، چې  په  ځينوغږيزو اوتلويزيوني  رسنيوکې مو داستاد د دٻرشم  تلين دلمانځلو تابيا ھم کړې دهباي

  

  : نٻټــــــــــــه 
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  دمی مياشتې دريمه

  :محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  شمال لوٻديځه برخه) زې(دشټارنبٻرګ  دډندې 

  :ــــــــــــــــــــده تيليفونمالوماتي ګرځنـــــــــــــ

0049 173 470 83 88  

  

 دپښتوموسيقي دپياوړي استاد خداى بښلي استاد اولمير ژوندليك

  :زوكړه 

  .لمريزكال دپٻښورپه يوه متوسطه كورنۍ كې وزٻږٻد پالريې سيداخان نومٻده١٣١٢استاداولمير په

  :زده كړه 

نومي ښوونځي كې )فريتر(ټولګي پورې دپٻښورپه ې ترلسم ھغه لمړنۍ زده كړې ترڅلورمه اونورې زده كړې ي

  .كړې دي 

  :ھنرى ژوند يې 

 وخته  ھغه   الله   آن  موريې مړه شوه دميرې الس ته كښٻناست، دګردون له ناخوالوسـره  و چې  ماشوم   ھغه 

  .دژوند ترخي شٻبې دھندي سـندرو په زمزمه كولوتٻرولې    و ھغه به  الس او ګرٻوان 

  .خو استادي ته ھم پكې ورسـٻد  په رګ رګ كې وځغلٻده ځكه  دبدن   نۍ كې يې دموسيقي مينه په لس كل

  .په موسيقي كې يې لمړنى ښوونكى استاد جعفرنومٻده

يې ال    اودژوندڅپې   دې وخت كې يې پالروفات  شو په   ور پورته  ته  ټال   وسيقي نازنين د م  استاد چې كله 

  . تره خپله لور ھم ورته كوزده كړهيې خپل تره سره اوسٻده څه وخت وروسته  پسې طوفاني شـوې بيا استاد له 

 په راديوكې   ٻلي و چېخو يې بياله سبزعلي سره شاګرد كړخودا يې ورته و  تره يې دموسيقي مخالف نه و ځكه 

  .به سندرې نه بولې 

په   شول   ډٻرښه وروزه دسندرومينه وال يې ډٻرزيات   ھغه يې  وکړې ډٻرې خوارۍ  له استادسره   سبزعلي 

ښه وځلٻدچې دکنسرت په   دې کنسرت کې استاداولميردومره    پورې كنسرت وركړپه  كې يې يو ډيرپه زړه الھور

    ھم استاد اولمير   وبولي  جـوړه سـندره  څو ورسره  غوښتنه وکړه ي ورڅخه جريان کې پخپله استاد سبزعل

راديوڅخه خلګوداسندره واوريده دھغې  اونٻغ په نٻغه دپيښورله  سندره يې ورسره وكړه    راغلی و غبرګه  ګرم

  .وشاړه تره يې چې خبرشونو استاد اولمير يې له خپل کور څخه )زړګى مې شو ټوتې ټوتې(سـندرې مطلع وه 

ھم خفه شوخوبيا يې ھم له موسيقي څخه الس وانه اخيست والړله ګلستان   خپل استاد څخه  استاد اولمير له 

  .شو پياوړى   سره شاګرد اوالپسې 

 د    افغانستان دګران ملــكانوسره   پښتونخواله  عمر دكوزې  كلو په ١٧ كال كي د١٣٢٩ په استاد اولمير

  .ته وروپٻژندل شو  راغى كنسرت يې وركړاوبيا د قبائيلو رياست   كابل ته استقالل جــشن لمانځلولپاره

په افغانستان راډيوكي كاركاوه  په كابل كې يې له ملنګ جان سره پٻژندګلوي وشوه په ھغه وخت كې ملنـګ جان 

  .راډيو ته وروپٻژاند دى يې ھم افغانستان 

  .ې پاته شوھلته يې په سندرو پيل وكړاو دعمر تر پايه په كابل ك
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راديـوكې يولړ   په پښـتو دښمنوعناصرودواړو ته يوشمٻر   شوه بيا دوى   سره يې ملګرتيا ال پخه   له ملنګ جان 

يې وشړل خويوڅه وخت وروسته بيا داستادنبـي ګل په مرسته استاداولميربيا   راديوڅخه   ستونځې پيدا كړې اوله 

  .ھم راديوته ور پرٻښودل شو

  .زياتې سندرې ثبت شوې دي  ه  څخ٢۵٠له   ھلته يې 

  .ډٻره مينه ورته استاد وٻلې   په   و رسٻدلى خو خلګو به   ته نه   ھغه ال استادي 

دمسلكي  په رسمي غوښتنه اوداطالعات اوكلتوروزارت  درياســت  لمريز كال كې د راديوافغانســـتان ١٣۵٠په

  .دپښتوموسيقي داستاد لقب وركړشو  مجلس په تصويب 

  .ساره سړى او په غږ كې يې ځانګړى اثر پروت وھغه ډيرخاك

كال دغويي ١٣۶١استاداولمير په يوه ترافيکي پٻښه کې ټپي اود   کال کې زموږ ګران ١٣۵٩له بده مرغه په 

  .له موږ څخه وكوچٻد استاد د شاه شھيد په ھـديره كې خــاورو ته وسپارل شو  نٻټه ١۴دمياشتې په 

   .دې هللا پاک اجر او بری ورکړي اخوږو ته دې ښــاد او ټولوخو داستاد روح 

  محمدامين بســـــمل

 

 


