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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Arts & Music هنر و موسيقی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی  

  2011برلين، ششم ماه می 
 
  
  

  

    ميراستاد اول کبيرسيمای 
  

  سال پس از خموشی29
  

   
فراموش نشدنی موسيقی بزرگ و  سالروز وفات سيمایبيست و هشتمين به مناسبت  سال گذشته در همين روز

اينک باز فرصت آن رسيده . کردمــ افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان ــ صفحۀ آزادگان افغانستان سطری چند تقديم 
  . است"استاد اول مير" اين سيمای بزرگ. است تا از آن شخصيت بی همتا يادی نموده و خاطره اش را گرامی بداريم

يگانه و مسلک ز نگاه  بدون شک که در فن شريف و هنر ظريف موسيقی وطن بسا استادان بزرگ گذشته اند، که ا
بر همه ی استاد اولمير را  سيما نظر دارم، بعدی که درين معروضه مگر بر بعد ديگری.بوده انددوران  نادرۀ

 استاد اول مير است، که در "آزادی پرستی" و "وطندوستی" بعد، بعد اين. ميدهدهنرمندان ديگر ارجحيت و برتری 
گان قرار در شرائطی که وطن در اشغال بيگان . شرائط حکفرما بر وطن عزيز ما، شاخص ديگری بخود ميگيرد

ر گ از هر وقت د"استاد اولمير" شخصيت مينوازند،را يکسره سرنای احداث لشکرگاههای اتازونی تبليغگران دارد و 
  .دتجلی ميکنتر بارز

يادگارهائی که از استاد بجا .  آزادی بهوطن و دگر عشقبه  داشت، يکی عشق  بزرگ و نامنتهااستاد اولمير دو عشق
اولمير صرف نظر هم بکنيم، استاد ديگر اگر از تمام ترانه های جاودانۀ باری؛ . مانده اند، همه شاهد مدعای مايند

 و همين .د مؤدی و بيانگر عشق بی پايان استاد درين دو عرصه بوده ميتواند استا"وطن جنت نشان دی" آهنگ
 التماس دارم که اين آهنگ بزرگ و بی نظير از خوانندۀ عزيز. اندگر ميگردت که مقام وی را برتر از هر کس ددوس

 را بر "افغانستانآزاد "را به گوش هوش بشنود؛ به گوش هوش بشنود تا متوجه گردد که استاد با چه شور و هيجان 
  . اوست"اوج شرف"زبان ميراند، دو نامی که نزد هر افغان وطنپرست و آزاده مقدس است و همين دو در واقع 

  
http://www.youtube.com/watch?v=cWNbiIyhix0&feature=related 

  
 بزرگ کشور چکوسلوواکيا ــ پرتاب ــ دومين شهر" برنو" در شهر 1963سال ين سطور را مينويسم، بوقتی ا
خاطره ای که هرگز . د و خاطرۀ کانسرت باشکوه هنرمندان افغانی، در آن شهرمی آي روزگار جوانی به ياد .ميشوم

ير راديو کابل در آن شهر تشريف در چند روزی که هنرمندان شه!!!  و هرگز فراموش مبادموشم نخواهد گشتافر
دان آن آنسامبل با تأسف که از جملۀ هنرمن. داشتند، باربار بديدن ايشان رفتيم و هر يک را از نزديک زيارت کرديم

  کبير و نه استاد"ننگيالی"نه استاد در ميان ماست،  "الندځ"؛ نه استاد ی در قيد حيات است کس، کمترمندشکوه
  ."ميراول"

" استادی"، درينجا به  گرديد ــ" آزادگانۀخط" ار کشور محبوب و معبودش ــاور رهسپ از پش"اول مير" کودکی بنام
 "افغانستان"پروانه وار دور شمع . ، بسر برد" شرفناموس و"ِ سرزمينهمين   را در و عمر گرانمايۀ خودرسيد

  .وطن سوزانيدهمين چرخيد و  پر و بال خود را در آتش عشق 
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 ــ ن زيبا وطږدا زمونـ"عنوان  مقاله ای را که زير نيز همان   استاد اول مير،نهم وفاتالروز بيست و  سبه تقريب
نشر کرده بودم، از آرشيف بيرون آورده و " افغان جرمن آنالين" در پورتال 2007جنوری  29بتاريخ  " رود دلهاسـ

افغانستان آزاد ــ "، ارمغان پورتال "استاد يگانه"رگداشت و تبجيل از آن با پيرايشی جديد و اضافات الزم، جهت بز
بر هر و هنرمند محبوب القلوب،  واالشأن  استاد، از دين بزرگی که آن با اين يادآوریباشد که. ميکنم" آزاد افغانستان
                                                 :                             ــ دارد، ذره ای اداء گردد"  افغانکهترين"اين  بر  باالخص  وفرد افغان ــ

  
 

 
 

  

  دا زمونــــږ زيبــــــا وطــن
  

  رود دلهاـــس
  

  !!!حال دل وطنپرستان را،  وطنپرستان دانند
  

در شهر " راديو کابل" سال پيش را از کانسرت هـنرمندان خواننده و نوازنده، و برازندۀ وقـتی خاطرۀ چهل و سه
اهـداء " افغان جرمن آنالين"ی  "ذشته هانگاهی به گ"ــ چکوسلوواکيای آن زمان ــ نوشته و آنرا برای صفحۀ " برنو"

 سخن رفـت و از آهـنگ جاودانه اش که "استاد اولمير"مثال زبان پشتو، مرحوم  کردم، از هـنرنمائی  آوازخوان بی
  . سرود" افغانستان"در وصف وطن عـزيزش 

  : در آن نوشته چنين آمده بود 
. جستۀ افغانان جای دارد و بر تارک آن ميدرخشددر صدر خصوصيات بر" وطنپرستی"و " ميهندوستی"خصلت « 
های نبرد و کارزار افغانان در مقابل بيگانگان و متجاوزان بچشم سر ديده  شده، ن خاصيت نه تنها عـمًال در ميداناي

شاعـر در شعر خود، نويسنده در . بلکه هـرکسی از افـراد اين آب و خاک سهم خود را در زمينه اداء کرده است
هـنرمندان عـزيز ما نيز، درين استقامت بسيار قامت افـراخته اند و بسا . خود و عـوام الناس به رستۀ خودنوشتۀ 

 همآهـنگهای ناب را در وصف وطن و در وصف چشم و چراغ وطن ــ حضرت کابل ــ سروده اند؛ هم بزبان دری و 
، دا وطن مو وږ زيبا وطن، دا زموږ ليال وطندا زم"معروف " در ميان همه اما سرامد همانا  آهـنگ. به زبان پشتو

به صراحت بايد گفـت، که .  استاد اول مير مرحوم است، که شاهکاريست جاودانه و پايا"ځان دی ــ دا افغانستان
آوای  بی هـمتای استاد اول مير، حنجرۀ .  تاکنون هـيچ  کس  در وصف وطن  چنين زيبا و پرجذبه نسروده  است

تالی را که او بلد بود و عـشق شورانگيز و بی پايانی که اوستاد اولمير به افغانستان داشت، اين خدادادش، ُسر و 
با وجودی که همه هـنرمندان هـمدوره و مابعـد او، اين آهـنگ را تيمنًا و . آهـنگ ملکوتی را بيادگار گذاشته است

خوانده نتوانست و نخواهـد مير به زيبائی استاد اولما هـيچ  کس تبرکًا در کانسرتهای خود می خواندند و می خوانند، ا
  !!!!!!توانست
اش، تا جهان است، "دا زموږ زيبا وطن"رد، ولی نالۀ مير در وصف ميهن بسيار خواند و بسيار ناله کاستاد اول

يدم و صفحۀ انترنت را کشودم و ويديوی او را د" آهـنگ دلها"همين لحظه که  به اشتياق شنيدن اين . جاودان است
خصوصًا که شنيده بودم، که استاد . بسوختظلوم ولی عاشق به افغانستانش، دل و جانم را شنيدم، چهرۀ معصوم ، م

اولمير در اتاقی حقـير و فـقـير، درويشانه زيست، در آتش عـشق وطن گـداخت و در حالی که با سنگ سنگ و خار 
بود ميچقـدر زيبنده .  وداع کرد"جهان بی وفا"ته بود، با اين خار و دشت و کهـسار  افغانستان عـزيزش پيمان وفا بس

 بدون ، و هردل عزيزمثال بی ترانۀانتخاب ميکردند؛ گرچه اين " سرود ملی افغانستان"اگر همين آهـنگ را به حيث 
  »....ته استافغانها را گرفـ" سرود ملی"ايگاه آن هم در عـمل ج

  
يک جمله اش را مد نظر گرفـته و ، که درينجا  بودشر گرديد، پراگرافی آمدهان ندر يکی از مقاالتم که در همان زم

  :رايضم را تقـديم ميکنم بر مبنای آن عـ
خصلت خانه زاد همه باشندگان اين آب و خاک است، و شايد هـيچ " تیوطنپرس"و " وطندوستی " من،به برداشت

ل دشمنان و متجاوزان و جنگهای افغانان به مقاب. کسی از هموطنان خود را نيابيم که عاری ازين خاصيت باشد
شايد کسانی بيايند و . ، همه و همه بدرجۀ اول از ميهندوستی و آزادی پرستی افغانان سرچشمه ميگيرداشغالگران
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جنگها بدانند، چنانکه جنگ آزاديبخش ملت ما را به مقابل اردوی خون آشام چنين  را محرک اصلی "دين"موضوع 
 اسالم درين جنگ انکارنپذير است، ولی بدون شک رول دين. گذاشتند" جهاد" می دادند و نامش راسرخ، صبغۀ اسال

برای به کرسی نشاندن اين واقعيت، که رول عمده و اساسی را . رول عمده و تعيين کننده همانا فکتور اولين است
  .ورد، ولی دو دليل عمده را درينجا برميکشم، ميتوان داليلی بسيار آ"دين"تشکيل ميدهـد و نه "  پديدۀ  اولين"همانا 

اسالم هـنوز تشريف فـرمای کشور عـزيز ما نشده بود، نيز جنگهای وطنخواهانه و جنگهای  ضد ــ در زمانی که دين 
  . ها را قـطار کنيم بزنيم و لست طومار وار چنين جنگکافـيست کتب تاريخ را ورق. بيگانه داشته ايم

، يک مملکت اسالمی بر خاک ما "روسيۀ شوری"ميبود، يعنی اگر در عـوض " ور اسالمیکش"ــ اگر متجاوز يک 
ميتاخت و به اشغال وطن ما ميپرداخت، هـرآينه و به يقـين که به همان صورت و نه کمتر از آن پيمانه، به مقابله اش 

  .م، آرام هم نميگرفـتيممی شتافـتيم و تا متجاوز را از خاک وطن  بيرون نمی راندي
پس محرک اصلی و عمدۀ جنگهای ضد اشغالگران، اينست که افغانان ديده نميتوانند و تحمل ندارند ببينند، که 

باشندگان اين آب و خاک، هـر کسی که باشد ــ خواه . وطنشان در اشغال بيگانه درآمده و بيگانگان بر آن حکم ميرانند
بلی؛ مقـوله های . دنــ مبرا ازين خاصيت بوده نميتوان... و " خراسانی"و يا " فغانستانیا"بنامد و يا " افغان"خود را 

پديده هائی اند که با عـروق و شرائين و در تار و پود همه باشندگان اين سرزمين عجين " وطندوستی"و " آزادی"
د افغانان و باشندگان افغانستان، در مگر؛ در وجوجود تمام افـراد بشر سراغ ميگردد گرچه اين پديده در و. گشته اند

شايد هم وضع جغرافـيائی و ساختمان طبيعی اين سرزمين نقـشی بزرگ .  استشکل افـراطی آن به وديعه گذاشته شده
است، و " مدلول"هـرچه ميخواهـد باشد، مهم برای ما مگر " دليل. "در زمينه داشته است، دارد و خواهـد داشت

اين کدام فـرضيه و . چيزيست که هـست و وجود دارد و از وجودش کسی انکار کرده نميتوانددرينجا همانا " مدلول"
باشندگان اين سرزمين، وطن خود را دوست دارند و آن را تا سرحد ": ادعای محض نيست، وقـتی ميگوئيم که

. ن، هم آشنا و هم بيگانه اين چيزيست که همه بدان ايمان و ايقان دارند، هم دوست و هم دشم".دوست دارند" پرستش"
باشندگان اين " وطنخواهی و وطنپرستی"به يقـين کمينه،  عامل و ضامن اصلی تماميت ارضی کشور ما همين پديدۀ 

چون هـر کشور ديگری  در مدار . سرزمين است، و اگر اينطور نميبود ، اين وطن امروز ديگر وجود هم نميداشت
افغانان شايد در همه چيز ديگر باهم اختالف . ميپاشيد و توته توته ميگرديداين حلقۀ خبيثۀ سه دهه جنگ، از هـم 

هـيچ افغانی را نخواهـيد يافـت که خود را در .  مگر همه اتفاق نظر دارند"وطندوستی"داشته باشند، در موضوع 
  .       کمتر از ديگران بداند"وطنپرستی"
  

که شامل حال تمام " وطنپرستی"بايد اذعان کرد، که پديدۀ پسنديدۀ با شرح باال که ميشد دامنه اش را درازتر کشيد، 
اين پديدۀ خجسته . روابط  و عـاليق ايشان نيز بوده ميتواند" گرهـزِن"افـراد و آحاد اين سرزمين است، بزرگترين 

تالف نظر در و وقـتی که اين طور است، بايد ازين فـکتور تعيين کننده، که اخ. ماست" وفاق ملی"بزرگترين عامل 
ی و ربا گذشتاندن سه دهه بدبختی و تيره روزی و دربد. آن راه ندارد،  استفاده کرد و ابنای وطن را بهم پيوند زد

و بعد از طرد بيگانۀ متجاوز خاک بسری، اينک وقـت آن فـرا رسيده است، که اوالد اين وطن دست بدست هم دهـند، 
روح و زمينگير خود را بپا ايستاده کنند و در دامان مهرگسترش، بر زخمها مرهم نهند، وطن مجو اشغالگر، 

  ).زندگی کنند(برادروار بزيند 
  :مقـدمه ميرويم به اصل مطلب مدنظربا اين 

. ، مزين ساختم استمن عـنوان مقاله را با سرود مشهور ميهنی، که از حنجرۀ استاد اولمير مرحوم  به يادگار مانده
نداند؟؟؟ کيست که وطن خود را مجنون " زيبا"باشد و وطن خود را " ا زموږ زيبا  وطند" بلی کيست که منکر نص 

انکار نمايد؟؟؟ کدام هموطنی "  دا زموږ ليال وطن"يش خطاب نکند و از "ليال"وار، معشوق و محبوب خود نشمارد و
 و جان قـبول نداشته را از دل" دا وطن مو ځان دی"نداند و نص " جان خود"را " ميهن"را خواهـی يافـت که 

  تا اينجا نداند؟؟؟و مال بالمنازع خود، را از خود " افغانستان"باشد؟؟؟ و کدام وطنداری را سراغ خواهـيد کرد، که 
  . بند اول سرود، ولی بندهای ديگرش نيز همه به هـمين سياق دلنشين اند و پذيرفـتنی

اين آهـنگ را  سنگ و چوب ديار خود  بود  و کسی که خار و ، عاشق خار)1(سرايندۀ اين سرود مرحوم ملنگ جان
 هم "دا زموږ زيبا  وطن"ترانۀ .  خواند، نيز از دل و جان به اين آب و خاک عـشق ميورزيدچنان سوزناک و پرشور

 از زبان و برخوردار است و همو پرجالل شعر عالی و پرمفهوم و عام پسند دارد، هم از کمپوز بسيار پسنديده 
من تاکنون از .  ميساخته است"عـشق به افغانستان"را ) 2(، که شهيق و زفـيرش  استسی به يادگار ماندهحنجرۀ ک

زبان "به از زبان کسانی که حتی زبان هـيچ هموطنی نشنيده ام ــ نه از زبان کسانی که از تبعيض مبرايند و نه 
اين . دنوده  و يا که از شنيدنش بوجد نيامده باشند ــ که اين آهـنگ قـشنگ و پرمعنی را نستشهره گرديده ا" ستيزی

من تاحال کدام محفـل خوشی و سور و سرور افغانها . سرود در هـر محفـل افغانها نواخته ميشود و گوشها را مينوازد
و محافل اين سرود آنقـدر در مجالس . را نديده ام، که اين آهـنگ زيب و زينت و رونق و نقـل مجلس آن نبوده باشد

  .  را بخود گرفـته استمحافل و مجالستمام " فـرض عـين"و " سؤال حتمی"روده شده، که حکم س
.  خود قـبول نمائيم"سرود ملی"هم بحيث " رسمًا"را  و عظمت ميسزد که ترانه ای بدين برازندگی و عام پسندی 

پيدا کرده و عمًال وجهۀ " ملی"غت اين آهنگ در واقعيت امر صب تذکر ميدهم، مرادم اينست، که "رسمًا"وقتی از قيد 
  :اين سرود خوششان نمی آيد، خواهم گفـت "پشتو بودن"به کوتهنظرانی که از . ه استما را گرفت" سرود ملی"
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  !!!!!!!!نهفـته است" پشتو بودنش"رود، در خاص اين سيکی از زيبائيهای 
ان و اداره  و کشورداری و تجارت و معامله و برايشان باز خواهم گفـت، که وقـتی هـشتاد درصد امور دفـتر و ديو

زبان "ما به " سرود ملی"گيرد ــ  چرا  میعمًال هم صورت بگيرد ــ که " دری"ما به زبان ... تدريس و تحصيل و 
   مسجل گرديده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟" دری زبان" نباشد، که رسمًا و قانونًا هـمتراز" پشتو

  
و دکه ای باز گرديده و مشام جان را تازه ير را تقديم ميکنم، که فقط با کليک لنک چند ترانۀ استاد اولمو اينک 
  :ميسازد

  
  :ما را دارد" سرود ملی واقعی"که حکم " دا زمونـږ زيبـا وطن "ترانۀ ويديوئی جاودانۀ

  
  

related=feature&GdsbKtshdMY=v?watch/com.eyoutub.www://http  
  

  
  :"دا زمونـږ زيبـا وطن"ترانۀ مکمل آديوئی 

  
http://www.youtube.com/watch?v=Law_SnQHYt0&feature=related 

  
  ":هار دیی، کله گل، کله بوکله خزان "ترانۀ 

  
http://www.youtube.com/watch?v=T9Ysxsaic5k&feature=related 

  
  ":ستا د سترگو بال واخلم"ترانۀ 

  
related=feature&Xo8fLdrg5Ty=v?watch/com.youtube.www://phtt  

  
، صورت گرفته است، از نظر خوانندۀ عزيز "استاد اول مير" مصاحبه ای را که سالها پيش با "حسن ختام" حيث به

ارصد  حدودًا چقرار اظهارات استاد، تا هنگام مصاحبه. ) ساله بود52 استاد در هنگام مصاحبه  (ده ميگذرانمشنون
هنگهای  البته اگر آ.ان ثبت گرديده بود از ايشان در راديو و تلويزيون افغانستتصويریآهنگ صوتی و تعدادی آهنگ 

  :بعدی استاد را نيز مدنظر بگيرم، اين تعداد باندازۀ معتنابهی باال ميرود
  

related=feature&w_7W-sGW080=v?watch/com.youtube.www://ttph  
  
  

  !!!!!!ش باد مير شاد و فردوس برين مأوايروح استاد اول
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :اتتوضيح
مشهور " ملنگ جان"و سرانجام به " امين جان"بود و بعدها به " محمد امين"مرحوم ملنگ جان که نام اصليش  ــ 1

  و درعـين جوانی  گشود دنيا بهديده ولسوالی بهسود واليت ننگرهار "چميار"  هـ ش در قـريۀ1293گشت، در سال 
وی عاشق افغانستان بود و در وصف ليالی وطنش، مجنون وار .  پدرود حيات گفـتيکیـترافناگوار  ۀدث حاباثر

تا جائی که بر من روشن گرديده است، شايد هـيچ  شاعـری ديگر، به پيمانۀ او در . سرود، بسيار سرود و زيبا سرود
ن مرحوم در مدح وطن اشعاری را که ملنگ جا. وصف وطن اين قـدر نغز و سرشار نسروده باشد

   .، بايد جزئی از  شهکارهای جاودانۀ ادب پشتو دانسته استمحبوب خود سرود
به هـوائی گفـته شود، که از شش بيرون " زفـير"هـوائی را گويند که حين تنفـس داخل شش ها ميشود و " شهيق" ــ 2

است و چون " شهيق"ی، که فـرو ميرود، اگر عـبارت  حضرت شيخ اجـَل سعدی شيرازی را برگزينيم ؛  نفـس. گردد
  ".زفـير"بر می آيد 

     
 
  


