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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

  
  محمدامين بسمل

٠٣.٠۵.٠٩  

  استاد اولمير يادونهد 
  

   
  

  نوګيله مې ځکه وکړه وه زماياره شٻرينه
   ستا دغاړې ھارهز

  په در کې دې کړٻږم يمه ستا په انتظار
   نوګيله مې ځکه وکړه

  
  !ھو

  !وـــــــــــــــګرانو ھٻوادوال

تانو څخه کيګيلهيو څه ګيله من يم او ه دوس ده مرغه چې ږي ھم ل ه ب ه ل ودې څخه څه   زه ل دې  م څه خوايو را پ

ه    ورځني تاوده مالوماتدانترنيت له الرې ځينيزورپه  بيا ھم دزړه خوناروغ يم  وم خويوڅه  ت  زهچې ترالسه ک

ومې کېپه  دادومره افغــانانو   ورځې نتر نشوي وای خو چې بايد په الر وم سترګې   ډٻرپه  دادوو اونيوکې   نه ک

   .کړزحمت ورلږ  ته  ځانخپل  ځوان  او نه کوم ټولنې وريــکولت

ولی او ښورولی  ځان نه دینٻټه شوه بياھم چا١٢دغويي دمياشتې  نندادی  اری ني  نه دانترنيت  په پاڼوکې چا څه تي

اد کړی وای ه  دوو کرښو کې ي ې ھسې پ ه خو ي ه کم م ل ه ھر  نه خوکوم  چا لږ څه زړه پرې سوځولی چې ک  پ

ښه وه ورت ډٻر به مو په انتظارص وه دردونکې پٻ ه دغويي دمياشتې ي ه ھغ کې نه پرٻږدم را به شم اصل مطلب ت
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با پوليسوافغان کې کله چې زه دتم١٣۶١کال چې په  با يوزلمی افسر وم وشوه دھغې پٻښې س ل س وره ٢٧نه ب ه پ  کال

و٢۶کيږي په دا تٻرو  اد ھٻ ل وس  کلونو کې دھغې دردونکې پٻښې په اړوند م ر خپ واد څخه بھ ه ھٻ ه او ل ه دنن اد پ

و کې دا ورځ   دې وتوانٻدم چې  کړی دی په تٻره بيا زه په و کلون رو دري ه کچه  په دا تٻ ړۍ پ تراليا څخه دن ه اس ل

انځم  ته  ولم ه مرس ورې دملګرو پ ا پ يا، او آن افريق داني مسؤليتترڅو رانيولې بيا تر امريکا ، اروپا، اس ل وج   خپ

ومېديو داسې چا ډاې خو مظل دې  په وړاندې رفع کړم کوم چاچې ديوې خوږې او ب تم الن ې  او ترس خدمت ډٻر ژب

  .کړی و

دھغه ملنګ  ياد  ور زلميان به زموږ دانګوندې روغتيا غم وخوره  دخپلېته لږ دا  سږ کال ما دافکر کاوه چې راځه

ږ ځان ٻروافغانانو کې  يو دا دومرو بې  شموکړي خو بيا ھم له بده مرغه چې تر نن ورځې مې په ھم ونه ليد چې ل

ه دې  لګيا دي  ارام نه کښٻني نن ھم بيا ورکړي  خو  ته زحمت ه ال ديو ګوډاګي لپاره تبليغ کوي او سبا دبل خو پ ن

تراتيژيتباھي لاو تاريخ دټبر  دي خبر چې دا نانځکې دافغان ورې س ه پاره دھغې اوږدې او ت واد دي کوم ه  م   اوم

  .په ضد روانه ده ) يزم او القاعدهترور(صطالح د په اھسېچې 

ر د  ھغه  دپښتوژبې لوی خدمتګار، ته  شو خپلې خبرې بهبره راځخه اوږده اوسياسي شوه را چې خېښخببياھم و  ل

ر  دای بخښلیــ خ او دپښتو موسيقي ځالنده ستوریاوبر پيوند تاد اولمي ه   اس ادوم تاسو ت با  در ي ل س ه ب با ن چې  س

ړه  را روان   تلينتم٢٧ نٻټه يې ١۴ياشتې په دغويي دم ه وک ه مې ځک ادی، نو ګيل ا . . .  وه زم ا ددا چې تنھ و م  ي

  ؟ولېاستاد سندرې اورولې او خوښ

  ؟بل چا ته يې ھيڅ خوند نه ورکاوه

  ترخه ژبه ووايم چې بل چا غوږونه نه لرله په لږ   يا که 

  
  ونه کړم  له چا يې وکړم؟  بخښنه غواړم خو ګيله چې له تاسو  البته زهئ  مې ښه په قھر کړلځل فکر کوم چې دا

ږدي او  ين  پرٻ ه ممثيل له يوې خوا دتورو شپو استازو داسې اسمان  راټيټ کړی دی چې نه سندرغاړی پرٻږدي ، ن

ازولي نوروفنونو لرونکي اوله بلې خوازموږ دامنور په  تٻره بيانه د ري په بھر کې ن م ل افي وخت او وس ھ چې ک

و خپلومړوپالنه کوي اونه دژونديوخوځانونه له ھرچاڅخه لوړ اوباتور ګڼي ، په ودونواود  نهو بيا ھم خ نورو محفلون

ه  داستاد اولمير کومه راګرمولو لپاره   د يو عادي سندرغاړی ددوی کې چې  دکوم بل توکم  وډ او ناسم   تران ه ګ پ

ا دزوی  اچوي او دا ورته زانګي پيسې پرېګرامر ھم ووايي نو زموږ ښاغلي ه  ال ھم وايي چې زم ا ورور واده ت  ي

   . به خامخا ھمدا سندرغاړی راغواړم
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ه شي   خپل  زحمت اوھمداسې ھم وکړي په ې خدمت ن ښتو ژب ا دپ ه تنھ خولو ګټلې پيسې داسې چاته ورکړي چې ن

ه و ګيل وي  ن ې وران ا  کوالی بلکې ال ي ړه وزم ه وک وږ ددې وس  . . . مې ځک ې م ل  چې ول م خپ رو چې ھ ه ل ن

  داستاد اولمير ځای چا ته ورکړو چې که  پيسې ھغه  سختي ګټلې   په   او دا خپلې نازووسندرغاړي وروزو، ويې 

  . کمه ھغه الر خو به يې تعقيب کړي شي رسٻدی  کم له نه  ته 

  !وــــــــــعزيزان

 ر څو وګورم چې شاه زلميانو څه کړي دي  خوکه رښتياووايم ھمدانن  ديو څوګانټو لپاره له روغتون څخه راغلم ت

ا ھم تر سترګو را کې مې ھيڅ ه پاڼو پله بده مرغه چې دانترنيت نه غلل نو مې فورأ په ھمدې ليکنه پيل وکړ چې بي

سم چې ھغوی څه کړي  تھم چر  راته پيدا شو چې راځه يوه تيليفوني اړيکه په کابل کې له استاد ګلزمان سره وني

  او که نه؟دي 

ر   مې ورڅخه   روغبړ څخهتيليفون  پورته کړ وروسته له استاد  تاد اولمي اری  وپوښتل چې تاسو داس د تي ه اړون پ

  نيولی ؟

وفکر ٢٧وٻل په جوزا کې به يې خامخا غم خورو ما ورته ووٻل چې سبا نه بل سبا يې له  ره ده ن ين سره براب  تم تل

ه  موږ اوس ھمدا اوس  تياری نه دی نيولی يڅ موږ خو ھخو ښه کار ونه شويې وکړ وٻل ھو و دا ل کې  يوپ محف

انځو ٢٧ داستاد   چې راکړي چې موږ ته الس  راځي زه به خامخا ورته ووايم  کولتور وزير ھم  يو د ين ولم  تم تل

  . رنګين کړو وٻل ښه   پرې وسه تر خپله  راديويي پروګرامونه  غواړم بيا به نور   درته  ده بری ما وٻل سمه 

ونيله ھغه څخه وروسته مې  دلويې پکتي انو سره تيليف ویا له ښکلو فرھنګي وه ھغ ل ډٻر   اړيکه وني ړم وٻ خوښ ک

  . تم تلين ولمانځو٢٧ پروګرام سره داستاد  يوښکلي په  موږ تيار يو د دوشنبې په ورځ به 

ه ه  ل ته  ھغ ه وروس ټڅخ ه   مې ماس ور ت ازوان  من زوان اوش در، رٻ ي حي و د ش ر عل ړ خو ي ون وک ـتيليف   ازوانــ

  .راکړه چې داستاد ياد به خامخا وکړي  او وعده يې  تيليفون  ډٻر خوښ ه  ھم زما پھغهون کار وکړ تيليف

ې  بي سي له راديوګانو سره تيليفونيورپسې مې دازادی او بي ه شان ي ل پ ا  اړيکه ونيوه چې دت ديز زم ه وړان ومان

   . تلين ولمانځي تم  ٢٧اولمير استاد وسه  دباد ھغوی به تر خپله کور يې آ

 زرغون شاه شينواري ال دمخه راسره وعده کړې وه چلوونکي ښاغلي داريانا تلويزيون دڅٻرو او خاطرو پروګرام 

   .  تلين به ولمانځي تم٢٧چې داستاد 

ـدو او   تاســـو ه دومر  په استازيتوب  ټولنې انانو دکولتوريــــدخپل ځان او بايرن مٻشتو افغ اوس به  درمنو خوين ق

ه په وروڼو ته ووايم چې موږ دمونشن  دښار رځ کې څنډه کې ديوه ھنري ماښامي پ درمن د ت ر ق ـران اوډٻ ل ګــ   خپ

ړم چې٢٧استاداولمير  ه ک ه نوموړي تم تلين له خيره سره لمانځوبايدزيات ندرغاړی  پ رام کې ځوان س ښاغلی  پروګ

م  فريدون ه و خو  سرشق  ھ ره ورځ مٻلم ده مرغه چې تٻ ه ب ه   ل د ل ا خدای بخښلي ځالن ې مام ړۍ څخه ي  دې ن

  . سترګې پټې کړې نو له ھمدې سببه  ھغه نه شي راتالی 

مڅه که لږ  : ـــــــــــهــــــيادونـــــــ دو اووروڼوڅخه  تند تللی ي شرانو، خوين و مشرانو، ک ه خپل ا ل و ځل بي ي

ره ھمداراز له ھغو خوږو بخښنه غواړم   ـس درد ھ ليکوالو ملګرو څخه  دزړه په مينه مننه کوم کومو چې دخپل ول

دپه بيړورځ  په رنګينو کلماتوکې تمثيل کړی دی البته ليکنه مې لږ  ه ځان  ورسوم ه وکړه ځکه چې باي روغتون  ت

  .ئ که کومه سھوه وي پکې  بيا ھم  ما وبخښ

    . . .ځکه وکړه وه زماياره شٻرينهيله مې  نوګبس
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  ښلي استاد اولمير ژوندليكخدپشتوموسيقي دپياوړي استاد خداى ب

  : وكړهز

  .لمريزكال دپٻښورپه يوه متوسطه كورنۍ كې وزٻږٻد پالريې سيداخان نومٻده١٣١٢استاداولميرپه

  :زده كړه 

 كړې دي كې نومى ښوونځي)فريتر(پورې دپٻښورپهي  ټولګترلسميې نورې زده كړې ټولګي   ترڅلورم يېلمړنۍ زده كړې

.  

  :  ژوند يېيھنر

هر د ګردون له ناخوالوس ٻناستښميرې الس ته كدبيا  شوه  موريې مړه   چه وھغه ماشوم  وان  ه ال له ھغه وخت  الس اوګرٻ

   .  بيا به يې دژوند ترخي شٻبې دھندي سـندرو په زمزمه كولوتٻرولېو

  .په لس كلنۍ كي يې دموسيقي مينه دبدن په رګ رګ كي وځغلٻده ځكه خو استادي ته پكې ورسـٻد

  . جعفرنومٻدهپه موسيقي كې يې لمړنى ښوونكى استاد 

ره  ل ت ه خپ ا ل اني شـوې بي ې طوف ې ي د څپ الر ومړدژون ې پ كله چه دموسيقي نازنين ټال ته ورپورته شو په دي وخت كې ي

  . سره اوسٻده څه وخت وروسته ئي تره خپله لور ھم ورته كوزده كړه

ه ې چوي سره شاګرد كړخودا يې ورته وٻل بيا له سبزعلي ې ځكه خو يومخالف نه تره يې دموسيقي  سندرې  په راديو كې ب

  . نه بولې

ر كې يې يو ډيـر ښه كنسرت وركړاودومره غښتلى شو سبزعلي ډيرښه وروزه دسندرو مينه وال يې ډٻر زيات شول په الھو

ښــو وغوښتل چې يې ورڅخه استادې چ ه دپي ه نٻغ رله ورسره جــوړه سـندره وبولي ھغه ورسره غبرګه سندره وكړه اونٻغ پ

وتې( مطلع وه ې سـندرېده دھغٻ خلګوداسندره واورراديوڅخه ې خبرشوبيا  )زړګى مې شو ټوتې ټ ره ي ېت وره څخه ي ه ك  ل

اګردڅخه ھم خفه شوخو بيا يې ھم له موسيقي څخه الس وانه اخيست والړله ګلستاله خپل استاد وشاړه م ن سره ش ور ھ او الن

  .پسي پياوړى شو

ه ال ك١٣٢٩پ ښتونخ١٧ دېك وزې پ ه عمردك و پ ره زموږداسكل ـكانو س ه راغى واله مل ل ت اره كاب شن دلمانځلولپ تقالل دجــ

  .ژندل شوٻكړاوبيا د قبائيلو رياست ته وروپكنسرت يې ور
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اوه دى ٻپه كابل كې يې له ملنګ جان سره پ ار ك و كي ك ســتان راډي ه افغــان ژندګلوي وشوه په ھغه وخت كې ملنــګ جان پ

  .ھلته يې په سندرو پيل وكړاو دعمر تر پايه په كابل كې پاته شو ندھم افغانستان راډيو ته وروپٻژايې 

دا  ولړ ستونځې پي ـو كي ي ه راډيـــ ښــــتو دوښمنو عناصرو پ ه پ ا دوى دواړو ت له ملنګ جان سره يې ملګرتيا الپخه شوه بي

  . كړې اوله راډيو څخه يې وشړل

ته يداستاد نبـ يوڅه وخت وروسته خوبيا ه مرس وازې  ګل پ تاداولميرا ي ه س ښودل شوھلته  راډيوت ېور پرٻ ه ي  څخه ٢۵٠ ل

  . زياتې سندرې ثبت شوې دي

تاد په  خلګو به چې    رسٻدلى و ته نه  ال استادياستاد اولمير ا وٻلېډيره مينه ورته اس ه  بي ال كې د١٣۵٠پ ز ك و لمري  راډي

  . ستاد لقب وركړشواتصويب دپښتوموسيقي دلكي مجلس په مسداطالعات اوكلتوروزارت د، وښتنهت په غرياسـ تان دسافغان

  .و يې ځانګړى اثر پروت ېرخاكساره سړى او په غږ كٻھغه ډ

ي ي ترافيك ديوېېكال ك١٣۵٩ په  استاداولمير ګران زموږ مرغه  بده  له ه وجې ټپ ښې ل ال دغويي د١٣۶١دشو چې  پٻ  ك

  .   خــاورو ته وسپارل شوله موږ څخه وكوچٻد اود شاه شھيد په حـديره كي نٻټه ١۴ په  مياشتې

                  وي                     ــادــــــــــــــــــــــــــــــــ دښــــ روح                                                                                  

 

  

  

 

  


