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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

 
 بســـــــــــــــــــــــــمل

  ٢٠١١ می ٠٦

  

 

 

 ددرانه استاد اولمير اته ويشتم تلين  لمانځو
  

  .ه مظلوم ياد ونه کړ داستاد اولمير اته ويشتم تلين راورسٻد خوھيڅچا ھم دھغ

  !ګرانو لوستونکو

  . داستاد په اړوند  خپله ليکنه يو څه اوږدوم ھيله ده چې په  تاسو ونه غميږي 

پيل  شوه  خوماد تفريح  ) تفريح(ھمدا اوس  په جرمني کې  د غرمې دولس بجې شوې زموږ  غرمنۍ  دمه  

 راواخيست چې نا څاپي مې سترګو ته  ګران  استاد کولواو ډوډۍ  خوړلو په  ځای خپل لپ ټاپ  په داسې حال کې

اولميرودرٻد  خوږې  او ملي سندرې  يې  يوه يوه  زماپه  ذھن  راخورې  شوې له ځان سره مې  وويل دمې په 

  لمړيوکې خو موږ ھرکال داستاد تلينونه لمانځل  دا سږ کال ولې  متوجه نه شوو؟

  .ٻرې کړې  خوزموږ  دګران اومظلوم  استادياد ھيڅچانه  و پکې کړی له واره مې ټولې افغان ويبپاڼې له  نظره ت

مبايل  تيليفون  مې راواخيست  لمړی  مې له  استاد ګلزمان  سره اړيکه  ونيوه  له ستړې مه شې څخه وروسته 

  مې ورته وويل چې استاذه  د استاد اولمير  اته ويشتم تلين دی تاسو کوم څه  په نظر کې نه لرئ؟ 

  :وويل استاد

  .زه  خوبٻګا شپه  په خوست کې دچنارګل مشاعرې  ته  را بلل شوی يم چې کابل ته والړ شم غم به يې وخورم 

  :ما ورته وويل 
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   .له  معين  ښاغلي غالم نبي فراھي سره  اړيکه  ونيسم  چې ھغه  څه  وايي "اطالعات  اوکولتور”چې  زه  دصبر 

يې آباد په  ورين  تندي  يې زما ھيله  ومنله  او وعده يې راکړه  چې ستا فراھي صاحب  ته  مې تيليفون  وکړکور 

له تيليفون  څخه  وروسته  به فورأ  زرين  انځورته  ھدايت  ورکړم  چې  داستاد اولمير لپاره  ھمدانن  خپرونه  

اولمير قبر ته ګالن ترتيب کړي که نن نورمھم څه ونوسبا به خامخا داستاداولمير يادکوواو پخپله به ھم داستاد 

  .وروړم 

 سره مې په مننه خدای په اماني وکړه اودريم  تيليفون  مې بياھم استاد ګلزمان  ته وروکړ ھغه ”فراھي صاحب“له 

  .ته مې  ډاډ ورکړ چې کار جوړ شو ته  ځان کابل  ته ورسوه او ھلته  به  په ګډه  داستاد اولمير لمانځنه وکړئ  

    خوښ  شو خبرې مو را لنډې کړې وٻل ما ته  څه  امر خدمت؟استاد ګلزمان  ډٻر زيات

  :ما وٻل 

  .استاذه ګله دعا راته کوه 

  .استاد دومره ووٻل چې هللا پاک دې ګل ګلزار لره 

  :ما وٻل

  . امين 

څلورم  تيليفون  مې دآزادي  راديوته وکړ ھغوی وويل  چې زموږ کولتوري  پروګرامونه له کابل  څخه  

  .ږ به ستاسو خبراوغوښتنه ور ورسووتنظيميږي مو

پنځم تيليفون مې دبي بي سي راديوته وکړ دسپين تڼي دې کور آبادوي  دکابل مسؤلين  يې  په  يوه  دقيقه کې  را 

 .سره وصل کړل سبا به له خيره سره دپيلوزې  په  پروګرام کې  داستاد اولمير ياد وکړو

ل ھغوی څوک په کارکې وو څوک پيدا شول  فيصله مو په دې وکړه وروستي  تيليفونونه  مې خپلوملګرو ته  وکړ

  .چې ھمدا نن دماښام په اوو بجو ديو لنډه کي ماښامي  په  طرځ کې دګران استاد ياد وکړو

  !خوږو ھيواد والو

ی  باورمو وشه که  زه  په  نننۍ دايوناڅاپي يوساعته سازماندھي کې پاته  راغلی وای  اوفراھي صاحب  ډاډ نه وا

  .راکړی نو سخت به  خوابدی  شوی وم خو له نٻکه مرغه  خبرو سور ونيو روحأ ارام  او تبه مې برابره شوه 

  .له حوصلې، مينې او اخالص څخه مو مننه کوم 

 
  :يوه اړينه يادونــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 ده چې زه دکابل له ګوډاګۍ ادارې سره پخال داچې له ښاغلي غالم نبي فراھي څخه مې مننه کړې داپه دې مانا نه
شوی يم  يا خردوم رھين دا دايران ځانګړی اجنټ  زما خوښيږي  نه نه داسې نه ده ھيله ده چې په مابدګمانه نه 

  .شئ  زه دګران ھيواد او ولس خپلواکي غواړم او درښتينې ولسواکي پلوی يم 
  دمثبت  ځواب  په  راکولو داستاد ياد وکړ دقبرسر ته يې پاته  دې نه وي  چې ښاغلي فراھي تٻرځل ھم ما ته

ګالن  وروړل او ديو افغان  په  حيث يې زموږ دګران  استاداولمير يادکړی  وخوله  رھين  څخه داتوقوع لرل لويه 
  .اشتباه ده ځکه مې له فراھي صاحب سره اړيکه ونيوه 

 

  توموسيقي دپياوړي استاد خداى بښلي استاد اولمير ژوندليكښدپ

  : زوكړه

  .لمريزكال دپٻښورپه يوه متوسطه كورنۍ كې وزٻږٻد پالريې سيداخان نومٻده١٣١٢په استاداولمير

  :زده كړه 
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 ښوونځي كې ينوم)فريتر( پورې دپٻښورپهي ټولګ ھغه لمړنۍ زده كړې ترڅلورمه اونورې زده كړې يې ترلسم

  . يكړې د

  : ھنرى ژوند يې

وخته    ھغه اللهآن    دګردون له ناخوالوسـره، ٻناستښ موريې مړه شوه دميرې الس ته كې چو   ماشوم ھغه 

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

  .پكې ورسـٻدھم و استادي ته  خ  وځغلٻده ځكهې په رګ رګ ك دبدن  يې دموسيقي مينه ېپه لس كلنۍ ك

  .په موسيقي كې يې لمړنى ښوونكى استاد جعفرنومٻده

ال  يې  څپېوفات  اودژوندپالر  وخت كې يېېد شو په   پورته  ور  ته  ټال موسيقي نازنين د  كله ېچاستاد 

  .رته كوزده كړه تره خپله لور ھم و يېخپل تره سره اوسٻده څه وخت وروسته  له  بيا استاد طوفاني شـوېپسې 

په راديوكې و چې   بياله سبزعلي سره شاګرد كړخودا يې ورته وٻلي ې خو ي  ځكهوتره يې دموسيقي مخالف نه 

   .به سندرې نه بولې

په  رښه وروزه دسندرومينه وال يې ډٻر زيات شول ٻډ له استاد سره ډٻرې خوارۍ وکړې  ھغه يې  سبزعلي 

 ښه وځلٻدچې دکنسرت په دومره په  دې کنسرت کې استاداولميرسرت وركړكنپه زړه  پورې الھوركې يې يو ډير

 استاد اولمير  ھم  وبولي   جـوړه سـندره ورسره غوښتنه وکړه  څو   ورڅخهجريان کې پخپله استاد سبزعلي 

غې  راديوڅخه خلګوداسندره واوريده دھ لهر اونٻغ په نٻغه دپيښو وكړهيې ورسره سندره   غبرګه ګرم  راغلی و

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

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

  .شو  پياوړى ې سره شاګرد اوالپس

 د دګران  افغانستان  ملــكانوسره   پښتونخواله  دكوزې عمر لو په ك١٧كال كي د ١٣٢٩پهاستاد اولمير  

  .ژندل شوٻ ته وروپ يلو رياستئراغى كنسرت يې وركړاوبيا د قبا قالل جــشن لمانځلولپاره كابل ته تاس

 په افغانستان راډيوكي كاركاوه  ژندګلوي وشوه په ھغه وخت كې ملنـګ جانٻپه كابل كې يې له ملنګ جان سره پ

  . راډيو ته وروپٻژاند دى يې ھم افغانستان

  .ھلته يې په سندرو پيل وكړاو دعمر تر پايه په كابل كې پاته شو

 يولړ ېيـوكد را  پښـتو دښمنوعناصرو په يوشمٻر دواړو ته شوه بيا دوى پخه  سره يې ملګرتيا ال له ملنګ جان 

 ګل په مرسته استاداولميربيا يداستادنبـبيا ته خويوڅه وخت وروس يې وشړل يوڅخه د را ستونځې پيدا كړې اوله

  .يوته ور پرٻښودل شودھم را

  . زياتې سندرې ثبت شوې دي  څخه ٢۵٠ له يې ھلته 

  . ره مينه ورته استاد وٻلېٻډ  په   رسٻدلى خو خلګو بهو   ته نه ھغه ال استادي

 دمسلكي   اوداطالعات اوكلتوروزارتغوښتنه رسمي  په  درياســت يوافغانســـتاندرا لمريز كال كې د١٣۵٠په

  .دپښتوموسيقي داستاد لقب وركړشو مجلس په تصويب 

  .و يې ځانګړى اثر پروت ېھغه ډيرخاكساره سړى او په غږ ك

 كال دغويي١٣۶١اود په يوه ترافيکي پٻښه کې ټپي  استاداولمير ګرانزموږ   کال کې١٣۵٩له بده مرغه په 

  .  خــاورو ته وسپارل شوېد شاه شھيد په حـديره ك استاد وكوچٻد له موږ څخه نٻټه ١۴دمياشتې په 

   او ټولوخواخوږو ته  دې هللا پاک اجر او بری ورکړي دې ښــاد روح داستاد 
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  :يادونــــــــــــــــــــــــــــــه 

رله پسې موږ تر خپله وسه وسه  دګران استاداولمير  ياد کړی ھر کال مو دھغه تلينونه لمانځلي  زموږ دپ

لمانځنو په سبب  په ځانګړې  ډول  په  نړيوالو راديو ګانو کې  زموږ  دھڅو له  مخې  نه  يوازې  داستاد قبر  

  .وموندل  شوبلکې زموږ  افغانې خور ماللۍ جويا پخپل لګښت  داستاد قبر جوړ کړ چې موږ ورڅخه مننه کوو

  

                                                                                                                                                          


