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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

  ٢٠١١ دسمبر ١٧
 
  

 
  

  دغمزده په مړينه سخت غمزده شوم
ه وروسته مې  دپخوا په يوه شٻبه مخکې ستړی او يخني نيولی کور ته راستون شوم دکمپيوټر له  روښانٻدو څخ

خالف يوناڅاپه  زړه  راته وويل،  لمړی  ايمايل  پرانٻزه ھمداسې مې وکړل، چې ګورم محترم  ډاکتر صاحب 

  .اکرم خان ملکزي  دموسيقي د يوځالند ستوري  د غورځٻدو خبر ليکلی و

  ).رحيم  غمزده(غمزده دريادم ھغه زموږ ګران او ځورٻدلی 

  .ې او درنې  راته پرٻوتې يواليزال پوھيږي داچې داشٻبې څومره ترخ

 ماته  ھغه تللي وختونه  راپه ياد شول، کله به چې مرحوم ماسټر فضل غني له غمزده سره ګډې سندرې بللې،ھغه 

وخت  ھم  را په ياد شو، چې دڅرخي پله په زندان کې  له بٻګناه او بٻچاره غمزده څخه  دکارغل خادستانو دګوتو 

  .وونوکان ايستلي 

ھغه  وختونه  مې ھم  راياد شول، چې غمزده له زندان  څخه  راخالص  اوډٻر وروسته مو بياڅوځلې  په  

  .خصوصي محفلونو کې دزړه خواله سره وکړل 

  :دا ھر څه  په تفصيل سره  اوس ځکه نشم ليکالی، چې حالت  مې زيات  وران  دی  يوازې دومره ليکم چې 

  الويږيزموږ ستوري يو په بل پسې  ر

  دبدمخو لوټې وختې اسمان ته
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  خدايه څه دې په پښتون پسې رااخيستې 

  نه يې مال او نه يې جان پرٻږدې جانان ته

  .له بدمخو څخه مې  مراد دا په موږ تپل شوي  غالمان او له جانان څخه مې مراد ګران افغانستان دی  

  .ه وي تر دوبۍ او جرمني يې بيا رارسولي وي  دتپل شوو غالمانو لپاره نن ھرڅه تيار دي په سر يې ال درد ن

داڅوم ځل  دی چې ھغه  قسيم فھيم  دروغتيايي کتنو لپاره  المان  ته  راوړل کيږي، چې  دولس  په وينورنګ  خو  

  .کيږي  )معاينه(بيا ھم  ھر ځل  د ولس  په  وينو کتل 

  :ھغه پښتواو فارسي متلونه  دي 

  .ناولې تيکه اور نه اخلي 

  .فت نداردآنده گجان بادن

يوسل اويوپنځوس  زره  ١۵١٠٠٠ تٻرکال  په  ھمدې سنډاباندې  ديوې اونۍ لپاره  دجرمني  په  يو روغتون  کې  

  .ايرو ولګٻدې 

  .  د دې لګښت  فورمې افغان سفارت  ته ورسٻدې اوزموږ  دمظلوم ولس له  وينويې لګښت  ورکړشو 

وځلې  شوې  دي سږکال  يې بياراوړی  و داچې ټولټال به  څومره لګښت دقسيم  فھيم  روغتيايي کتنې پخواھم څ

  .پرې  راغلی وي زه نه  پوھٻږم  خو ماته  يې  لګښت  له يو ميليون  ايورو  څخه  زيات  ښکاري 

 اوس به  راشم يو ځل  بيا زموږ بې  وسه  رحيم غمزده  ته  چې څومره خدمت يې افغان  فرھنګ، شعر، موسيقي 

  .او پښتو ژبې ته وکړ خودکابل ګوډاګۍ او داړه مارې ادارې يو ځل ھم  د درملنې لپاره بھر ته ونه لٻږه 

رحيم غمزده  دستوني دسرطان له کبله وفات  شو دستوني دسرطان  درملنه  په جرمني اويو شمٻر نوروھٻوادونو 

  .کې  په  ښه  ډول سره کيږي 

ي له  راديوڅخه مې دخردم  رھين غږ واورٻدچې  ايله  اوس يې دمړينې په ھمداشٻبه  چې داليکنه ليکم دبي بي س

  .ورځ  غمزده ياد کړ او دھغه  مړينه يې دافغان موسيقي لپاره په  مکاره خوله لويه  ضايع  وګڼله 

  .چا فريادونه  په  درد نه  خوري  زه فکر کوم  اوس  ډٻر ناوخت  دی  دغمزده لپاره اوس  دھيڅ

ھين  دومره انسانيت او زړه سوی لري  ښاغلی استادګلزمان او استاد ايوب   دې  دتداوي لپاره بھرته   که  خردم  ر

  وليږي  ھغه  ھم ناروغان  دي  سبا چې وفات  شي بيابه  ھله  دا دايران  السپوڅی لباسي افسوس  پرې کوي؟

تلويزيون  تر مشرتوبه  ) سيتمي(؟ ھمدا راز له  زرين ګل  رنځورڅخه  ھم  پوښتم، چې  ته  خو اوس  د ملي ؟

  پورې  ورسٻدې  آيا کله  ھم  دا خوږ ژبی  په ولس مين غمزده  تا در وباله يا يې  پوښتنې ته ورغلې؟

  .شه بيا ښه ډٻر پرې وژاړه . . . اوس يې په مړينه  يو څاڅکی اوښکې ھم مه تويوه که  فھيم 

  تاسو درانه لوستونکي نه  غمجنوم  په اخٻر کې غمزده صاحب  لنډه  دا، چې  دردونه  او داغونه  ډٻر دي نور به

  .څخه فردوس جنت او کورنۍ ته يې جميل صبر غواړم ) ج(ته له  خدای 

  !خوږولوستونکو

 اووه ويشت  کاله ٢٧ستاسو د پام غلطي لپاره  دخدای  بخښلي  رحيم غمزده له  يوڅوخوږو سندرو څخه  چې  دا 

چا او آن  چې   ساتل شوې  دي يوه  داسې سندره  وړاندې کوم، چې  تکرار يې  ھيڅکيږي  له  ما سره امانت  

  .پخپله غمزده صاحب  ھم نه  دی اورٻدلی 
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ديادولو ده، چې  دا سندره زما ديو نږدې  دوست   د زامنو د سونتي  په  پروګرام کې  وٻلې  شوې  دي  دا يو 

  .وخته کابل ته  راغلی وداسې وخت و، چې  غمزده صاحب  وروسته له  ډٻره 

  :يادونــــــــــــــــــــــــــــــــه 

داسندره  دحجم  دزياتوالي ياتخنيکي ستونځې له کبله  په نوروويبپاڼوکې نه شئ اورٻدالی، باوري  يم چې  که تاسو

قدردان  ډاکتر دتل افغان ويبپاڼې  له  درانه  چلوونکي  قدرمن او دتل افغان  په ويبپاڼه کې به واورٻدله شي،

  .صاحب سمون  څخه واردمخه منندوی يم 
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