
 
 

 استاد اولمیراروا اد 
  ھنري  یره برمیالھ او زموږ د ھیواد ویاړلي

  
خپلې لرغوني جغرافیوي او استراتیژیک موقعیت لھ مخې د طبیعي ډیرو  زموږ ھیواد د

زموږ  ېچ، دی خاوند زیرمو او منابعوو، نیوشتم سرشارو طبیعي،  کلو مناظرو

د خپل ھنر او استعداد پھ  ھکلھ دې پھ او لیکواالنو پوھانو، مورخانو  ت رو،نو فرھن ي

اثارو  یې پھ خپلو حافظی تھ تاریخ خاوری سره لرلھ دھغھ مینھ یې چې د خپلی  او وسیلھ

دغو فرھن ي  یرو  ھیریدونکي خاطرې سپارلې دي، چې دیاد ارونھ او نھ  درانھکې 

   .یاو نھ ھیریدونکي خدمتونھ د پوره قدر او ستاینې وړ د نېلمبتکرانھ زیار ا

 انسانانو د ارتباط وسیلھ ده، چې ھدف او موخھ یې د انسانانو را پھ یوه  ولنھ کې ھنر د

 د او يت را بیدارواحساسات او تمایال عواطف، ویده ډول وی ول دي او د انسانانو ھر

ډول  او احساسات پھ مبتکرانھ ھنر پھ وسیلھ خپل واقعي او ریشتیني افکار خپل کالم او

 کال او  د: دي لکھ پھ ھره  ولنھ کې بیالبیل ھنرونھ موجود .انتقالويو بیان ا تھ نورو
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 د نقاشي ھنر، خطاطي ھنر، د موسیقي ھنر، د ان وریز ھنر، د  کال پیژندنې ھنر، د

پھ  او داسی نور د فلم او سینما ھنر ھنر، د ډبرلیکنو ھنر، تیاتر لیکنې ھنر، د ن ا ھنر، د

 موسیقې ھنر د نورو ھنرونو د. مکتب کې موجود دي د ھنرونو پھ زړه پورې حرکتونھ

پھ برخھ کړې  ې خدای پاک ھنرمندانوتھ ورچ تر  ن  یو ډیر پھ زړه پورې ھنر دی

الھي  الھامي کیفیت او یو شعر ھنر ھم لکھ د لکھ  رن ھ چې لیدل کیږي دا ھنر .دی

   .حکمت دی، چې زیاتره ھنرمندانو تھ ډالي شوې دی

  کلي آوازونو پھ پھ زړه پوري او وموږ زیاتره ھنرمندان د خپلخبره ده چې ز ھھمدا

 ولنې  یخپل  کلي کمپوزونو کې ډیر پھ شعرونو  لدستی موسیقې سره یو ای د وسیلھ د

د موسیقې سره یو  ان ړې مینھ  زموږ ھیوادوال .تھ وړاندې کړې دي مینھ والو واو خپل

عالي تو ھ تر سره  پھ ډیر خپلھ دندهھنرمندان  ې زموږلري، نو پھ کار ده چاو عالقھ 

 سندرې او ترانې او خوږې نغمې پھ زړه پورې خپل خوږ کالم او خپلې دوی باید. کړي

او  ورسوي، تھ والو ساز پھ  پو کې خپلو مینھ او خوږو آوازونو کې د پھ خپلو اغیزناکو

وکړي، او  تپاره خدمل او آرامې روح د تسکین د دوی د آرمانونو تھ او دھغوی ھیلو او

بیان  حاالت ھم اصالحي او روزنیز د  ولنې وسیلھ اود موسیقې د ھنرپھ کیپھ خپل کالم 

کې او پھ خپل پھ زړه پوري کالم او ژبھ  یو اثر ھنرمند کوالی شي چې پھ خپل یو .کړي

درد او رن  پھ  ادي او  مصیبت، غم او د انسانانو کې برخوردونو کې پھ خپل حرکاتو او

   .ل کړي کال تبدی

ملي یوالي، اتحاد او اتفاق،  وطني او تاریخي افتخاراتو، خپل کوالی شي چې د یو ھنرمند

پھ  چې د انسانانو ھنرمند کوالی شي لنډه دا چې یو .یوه  ر نده بیل ھ شي محبت او مینی

یوه . باندی اغیزه ولري اقتصادي او فرھن ي موقف ملي، تاریخي، اجتماعي، سیاسي،

 نغمو او موزیکال آوازونو او مستو سندرغاړو او ھنرمندانو پھ خوندورو د انساني  ولنھ

زیاتره شرقیان طبیعتا د  ،کھ د موسیقې پھ اغیزه سوچ وکړو. ده غږونو  کلې او رن ینھ

 نی  دا پدی چې موسیقې خو وي ختی ھ نو دوی زیاتره، غمونو او دردونو سره اختھ دي

   .ان یزه او خواشینوونکې ده پرتلھ غمموسیقې پھ  ختی ھ موسیقې د لویدیزې



ودی  زموږ پھ ھیواد کې د خراب اباد استادانو د موسیقې د چې ده شوې خبره دا یوه منل

 فکارو کې د دوی ھنري اغیزپھ ا خلکو د. خدمتونھ کړې دي وړ ستاینې د لپاره

ړي پھ او سندرغا) نوازند ان( دوی پھ سل ونو سازیان. ھیریدونکې دی نھ  لیدونکې او

 برکتھ موسیقې ھنر د دوی د ھ و او زیار لھ تو ھ روزلی دي، او د خصوصي رسمي او

استادان لکھ د موسیقې سرتاج استاد  دغھ کو ھ  خھ نامتو ډیرغوړیدلې دی، او لھ

  .استادان وتلي دي نور سراھن  او

 د واو نامتو شاعران زیاتره خلک د لویو چې زموږ ،ھمدغھ د خراب اباد ھنرمندان وو

خسرو بلخي دھلوي،  موالنا جالل الدین محمد بلخي، امیر: لکھ سره بلد شول شعرونو

 استادانو او داسی نور بیدل ابولمعاني عبدالقادر ت، صاحب تبریزي، حضرحافظ شیرازي

خپل خوږ کالم کې د  پھ او نورو ھنرمندانو د دوی شعرونھ پھ خپلو خوږو سندرو کې او

افغانستان  ھندوستان نھ زیاتره دغھ استادان چې د. ھ رسولي ديت غوږونو  ولو ھیوادوالو

پیروان وو،  عرفاني چشتیھ طریقې زیاتره دوی د. کې اوسیدل پھ خراب اباد تھ راغلي وو

ھندوانو پھ مذھب  د .اظھار اجازت شتھ دی ساز او آواز د طریقھ کې د موسیقی پھ دغھ

 پھ خوندورو موزیک مذھبي مراسم دخپل    ي، او مقدساتو تھ رسیدل موسیقې کې ھم

یدو  خھ وروستھ تیر د ډیر کلونو لھ کې اروپایې ھیوادو پھ تر سره کوي، خو کې  پو

   .کلیسا  انو تھ موسیقې الره پرانیستھ

افراطي   ینو متعصیبینو ھر وخت د ھنر پاتی  ولنھ کې د موسیقې زموږ پھ وروستھ 

بیا ھم د دغو ستونزو سره  خو شوې دی، مخامخ بندیزونو سره مذھبي ډلو لھ خوا لھ ډیرو

او دي، یو   وکیدلي وو راپھ بڼ کې ډیر شمیر استادان او ھنرمندان  زموږ د موسیقې سره

غږ لرونکې ھنرمند خدای بخ لې استاد اولمیر  وتلې او خوږ، نھ نامتو استادانو لھ دی

   .دی

 بزمونو د کلونو پھ کلونو اوستوری  موسیقې پھ آسمان کې  النده د زموږ اولمیر استاد

دا . ورکړې وه کال  تھ الون  پویرادیوتلویز ده پھ خپل خوږ آواز د چې مشال ؤ،

دي، چې ھر وخت باید دا شتمنې د  ملي شتمنې سترې ھیواد ھنرمندان زموږ د استادان او



 یدلم، چې د دی زه ھم دی تھ وھ. شي رو انھ وساتل  النده او موسیقې پھ تاریخ کې

   .ولیکم کړم او یو ھ پور ادا وطني او ملي پھ ھکلھ خپل شتمنې ملي

او لیدونکو پھ زړونو من ولی  اوریدونکو یو پھ زړه پورې آواز لري، چې د استاد اولمیر

 خو دده تل پاتی غږ د خلکو پھ من  کې نشتھ دی کھ نن. کاږي ھغوی  انتھ را شخوي او

 چھ ک ډیر عالي پھ او سندرې ل آھن ونھخپ ده. ھنر د خلکو پھ زړونو کې  ای لري او

دي،  وړ قدر د ده کمپوزونھ د. کړې دي  ای پھ  ای یې کې قالبونو پھ عالي دي او ویلې

پاتی او زړونو کې ژوندی  پورې د ده آواز د خلکو پھ ذھن ھمدا سبب ھم دی چې تر ننھ

   .ولشعرونھ پھ موسیقې کې انتخاب )ملن  جان(خدای بخ لې  ده زیاتره د. دی

 خوږ ژبې، وتلې، ولسي، با یو پھ غیږه کېادب  ود پ ت) ملن  جان( خدای بخ لې

د ده شعرونھ د پ تو ادب پھ آسمان کې رو انھ او  لیدونکی . او ملي شاعر ؤ احساسھ

   .دي

   :ھ کې دا ووډیر نږدی کسان د موسیقې پھ برخ د ملن  جان 

 بادام، نواب تور اسلم،  اللي، سپین بادام،استاد منور، عثمان،  ایوب، استاد اولمیر، استاد

   .داسی نور او،نعمت هللا، طال محمد سید علم،

د نورو خلکو پھ محافلو کې د ملن  جان شعرونھ  کې او پھ کابل رادیو ھنرمندانو دغو 

   .دي کې ویلی طرزونو او کمپوزونو ډیرو  کلو پھ

 ادیب، شاعر او لیکوال دی د نامتو ھیواد یو ی خدمت ار، چې زموږ دن اغلې عبدهللا بختا

   :ملن  جان پھ ھکلھ پھ خپل یو شعر کې داسی وایي

  

   د عصر یو آواز وزموږ  ملن  جان

   د خوارو خلکو د زړه راز و د وطن 

   کړ یې اولس بیداره نغمو خوږو پھ

   ساز و و و  داز او سوز و نیاز، درد ازر

 



ده  .سیقې پھ تاریخ کې یوه لویھ پان ھ دهاستاد اولمیر  ولی سندرې او آھن ونھ د مو د

 سندره چې د ده یو  کلي غږ کې ویلي دي، خو خپلې سندرې پھ ډیر عالي طرزونو او

ملن  جان دی د ھیواد پھ تاریخ ک ی بھ ھر وخت  النده  خوږ ژبي شاعر شعری یې د

 موسیقېاو د  پوری سندره د ملي سرود ب ھ لري او نن ورځ دغھ پھ زړه تل پاتی وي، او

ددی  کلی او . شتھ چې ھنرمندانو دا سندره ھلتھ نھ وي زمزمھ کړی نھ داسی محفلونھ

   :ملي سندرې شعر دا دی

  

  زموږ لیال وطن دا     وطن  دا زموږ زیبا

  دی افغانستان دا     دا وطن مو  ان دی 

   

 مینھ تد ده غږ ډیر زیا او ،منلې او وتلې ھنرمند و ا یو حقیقت دی چې استاد اولمیر یود

   .وال لرل

 د استاد اولمیر شخصیت نھ یوازی د ده پھ سندرو کې پروت دی بلکھ ده د افغانستان سره

   .او د انسان او انساني کرامت سره یوه ژوره او  کلی مینھ لرلھ

   .زیږدلی دیپھ کلي کې ) سولی(لمریز کال کې د پی ور د ) ١٣١٢(استاد اولمیر پھ 

استاد پھ تو ھ د  ولو  د ده ھنري ژوند د یو سر لوړي. د ده پالر احمد خان نومیده

   .پھ ډلھ کې یو  ان ړې مقام لري ھنرمندانو

او ، ولې دهاستاد اولمیر تر  لورم  ول ي پورې خپلھ زده کړه پھ خپل کلي کې سر تھ رس

زده  پھ  وون ې کې تر لسم  ول ي پورې خپلھ بیا پی ور تھ والړو او ھلتھ یې د فرن یر

پسی  او ھمداسیدی لس کلن ؤ چې د موسیقې سره یې مینھ پیدا کړه . سره کړه کړه تر

یې  ده ھر وخت د پ تو فلمي سندرې لیدلې او زمزمھ کولې او ترینھ. سندرغاړې شو

لس  دی. ده خپل مور او پالر پھ کوچینوالی کې لھ السھ ورکړل. خوند او   ھ اخیستلھ

 کړه ان سره پھ خپلھ سیمھ کې پیژند لوي پیداخعلي  کلن ؤ چې د یو نامتو ھنرمند جعفر

  اوو د ده نھ یې آرمونیھ ھم زده کړه ې کې تر السھ کړه اد ھغھ شا ردي یې پھ موسیق او

 وروستھ لھ دی چې پالر او مور یې. لھ ده سره پیل کړه کړه زدهموسیقې  پ تو استاد د



 شیبی تیرې کړې دي ترخې ستومانې او پھ خپل ژوند کې ډیرې ستړې اووفات شول ده 

 او عالقھ چې استاد د ساز، آواز مینھ او ھغھ استعداد، .خپل تره سره اوسیده دی د او

دده ډیر قدر کاوه او دده ھنر تھ یې پھ ډیره درنھ ستر ھ  تره ھم سره لرلھ دده موسیقې

   .کتل

 آواز چې استعداد او پھ زړه پورې د استاد ھغھ د ده تره وروستھ لھ  و مودې پس

   .موسیقې کې ولیده دی یې د یو مشھور ھنرمند سبزعلي خان سره شا رد کړ

  ان سره الھور تھ یووړ د یې علي خان ھم چې دده توانایي پھ موسیقې کې ولیده دیسبز 

 فعالیتونو یو لړ ھنري پس د. او ھلتھ یې ده تھ د موسیقې د زده کړی الره اواره کړه

   .وروستھ دی بیرتھ پی ور تھ راغی

زړ ې می شو  و ی ( علي خان پھ پی ور کې د استاد سره پھ  ډه یوه سندره چې بزس

د . سندره وه چې خپره شولھ لومړنې دا خپره کړه  خھ رادیو لھنومیده د پی ور  ) و ی

خپھ او خوابدی شوه او دی د  خپرولو وروستھ د ده  ولھ کورنې لھ ده نھ ی سندرې ددغ

ام ورکړ موسیقې زده کړی تھ دو سره لھ دی ھم ده د خو .شو زیاتو ستونزو سره مخامخ

   .نشو او پھ دی الره کې نھ ھیلی

پیدا  سره پیژند لوی  لستان شاعر  اغلي لھ  ھ  نډ وروستھ دی د یو نامتو او پیاوړي

ډیری  یې د ده سره ژوند کاوه او دده نھ یې ډیره   ھ ترالسھ کړه او کړه او یو  ھ موده

خواریو  پس لھ ډیرو ستونزو، ستومانیو او. ھ مرستھ جوړی کړینوی سندرې یې د ده پ

مشرانو  کال کې د تیرا د یو شمیر مخورو او لمریز )١٣٢٩( پھ کلنې کې) ١٧(دی پھ 

محال کې  پھ دی. ډون لپاره کابل تھ راغی د خپلواکې پھ جشن کې د  افغانستان سره د

او مل رې  لن  جان سره معرفيي شخصیت اروا اد ملم ولسي او ،یو نامتو، ادبي د دی

. مسوول ؤ چلوونکې اوھغھ وخت ملن  جان پھ رادیو کابل کې د پ تو موسیقې  .شو

ډ کارتھ ادامھ   استاد اولمیر د ملن  جان پھ مرستھ یو  و مودی لپاره پھ کابل رادیو کې

طرزونو کې  عالي پھ زړه پوري شعرونھ پھ ډیر استاد د ملن  جان خواږه او .ورکړه

   .وړ کړل او پھ خپل  کلي غږ کې الپسی  کلي اوپھ زړه پوري کړلج



 یو وروستھ استاد د. خود  ینو ستونزو لھ کبلھ د ده اړیکې د کابل رادیو سره وشلیدلې

مرستھ  پھ پیدا کړی او د ده سره اړیکې استاد نبي  ل نامتو او خوږ ژبي ھنرمند اروا اد

   .ل ھنري فعالیت پیل کړیو سره خپلمریز کال کې بیا د کابل راد) ١٣٣۵(پھ 

د  خپلو ھنري ھلو  لو تھده  پھ زړه پوري غږ چې ده درلودھغھ سرشار استعداد او ھغھ 

 او د رادیو کابل سره یې اړیکې نورې ھم زیاتی او ژوند تر پایھ پورې دوام ورکړ

   .پیاوړې شوې

الره  واخیستھ او پھ دیده د پ تو موسیقې د ودی او پرمختیا پھ برخھ کې ډیره غ ھ ونډه 

موسیقې کې  پھ د پ تو. یې ترسره کړل کارونھ او ډیر زیات زیار و الھ کې یې ډیر زیات

   .وړ بلل کیږيد ده خدمتونھ د پوره قدر او ستاینې 

 تھ یې کمپوزونھ ھم جوړکړي سندرغاړوشمیر  یو شا ردان وروزل او ډیر اولمیر استاد

علم ده تھ  سید او طال محمد هللا، ھ ھغوی  خھ نعمتل خو وو استاد شا ردان ډیر د .دي

کې  پھ شاو خوا سندرو )۴٠٠( کې د ستاد پھ خپل غږ کې پھ کابل رادیوا .نږدی کسان وو

د ده پھ تلویزیون کې  .خپرې کړې دي سندرې ثبتی او شمیر ھم یو پھ تلویزیون کې یې او

   .سندرې ثبتی کړې دي کبلھ لږ لھ حاالتوناروغې اوصحیي 

   .ړهسره د پ تو موسیقې پان ھ نوره ھم بډایھ ک سندروخپلو ثبتی شوې  استاد د

  

 او ذی دروند لمریز کال کې د استا) ١٣۵٠(کلتور وزارت لھ خواپھ  او ده تھ د اطالعاتو

 او ھغھ  ایھ پورې چې ده پھ موسیقې کې یو  پانده استعداد تر. شو ویاړلې لقب ورکړ

  وهدده  .ستایل شوې دی مقاماتو لھ خوا ویاړل شوې او وتل د لوړ دی درلوده غږ خوږ

استعداد  د ده .ده جایزه اخیستی ډیر درن ت د لومړې درجې د سندرغاړي ھنريپھ   لھ

   .او ھلې  لې پھ موسیقې کې نھ ھیریدونکې او نھ ورکیدونکې دي

افغاني  تاد داس .سندرې ویلې دي ده نھ یوازی پھ ھیواد کې د ننھ بلکې د ھیواد نھ بھر ھم

سفرونھ کړې  ھنريتھ  کو ې او پی ور ،چکسلواکیا روسیې، سره ھندوستان،ډلو نريھ

   .دي او ھلتھ یې خپلو مینھ والوتھ کنسرتونھ ترسره کړي دي



د  موسیقې غوره کول د سندرو لپاره د ده کمپوزونھ د پ تو شعرونو انتخاب او د استاد د

پورې  ولھ ھمدی کبلھ د ده خوږې سندرې اوپھ زړهودی او پراختیا لپاره د قدر وړ دي، ا

خو وي  ھر  وک یې  ان ړې  ای لري اوزمزمې د خلکو پھ زړونو کې یو  ترانې او

خلکو محفلونھ  ده پھ خپل خوږ آواز اوپھ زړه پورې نغمو ھر وخت د. او ترینھ لذت وړي

   .دي تاوده ساتلي

  

 سره مخامخ ناخوالو او ستونزو یرواستاد اولمیر ډیر کړکیچن ژوند تیر کړې دی اود ډ

تیر  خپل ژوند یې زیاتره پھ یوازیتوب او ده د ژوند تر پایھ پوری واده ونھ کړ. شوې دی

سره تیره  شا رد نعمت هللا ده د ژوند آخری ور ی د تکړه سندرغاړي او د ده. کړې دی

   .ھم د ده ډیر قدر او درناوې کاوه نعمت هللا او ولی

 )١٣۵٩( ھنرمند پھ سندرو او زړه پورې نغموپھ  د  النده ستورې او خوږ ژبې بلبل،دا 

شو،  ترافیکي پی ھ کې سخت  پي پھ یوه پھ میاشت کې) سنبلې(لمریز کال کې د وږې 

لپاره پھ  کیڼ الس مات شو او دی د یو  ھ مودی چې لھ بده مرغھ پھ دغھ پی ھ کې یې

وکړه او دی  ه باندی ډیره ناوړه اغیزهرن ورتیا پھ د دغی پی ی او. روغتون کې پاتی شو

مینھ چې  خو لھ دی سره سره ده ھغھ. و وراوه ې ژوند کې ډیریې پھ خپل وروست

   .موسیقې تھ لرلھ خپل ھنري کارونو تھ ادامھ ورکړه

 کال کې لھ دی لمریز) ١٣۶١(نی ھ پھ ) ١۴( غوایي د میاشتې پھ  دا  وریدلې استاد د

. شو تر  ن  خاورو تھ وسپارل شھید زیارته شا دی د. ړېفاني دنیا  خھ ستر ې پ ی ک

دننھ  کې خلک یې پھ ھیوادده میرمن ماللی چې یوه نامتو  یره ده او زیاتره  وړونې دیا د

یې پھ  لرلھ د ده قبر تھ ھنري شخصیت پیژني ھغھ عالقھ چې دی د استاد اولمیر بھر او

برخھ  ھیواد پھ فرھن ي د کارکړ چې د دی دا  خپل شخصي ل  ت بیرتھ لھ سره جوړ

   .کې یو نھ ورکیدونکې او نھ ھیریدونکې کار دی

 لوی ھنرمند دی چې د ده ملي اوھغھ  استاد اولمیر ،لھ دی لیکنې پھ پای کې ویلې شم

 او د  ولو د موسیقې مینھ والو پھ زړونو افغانانو ھنري  یره اود ده ویاړلې نوم د  ولو

   .ده غږ د تل لپاره ژوندی دی کې یو  ان ړې مقام لري او د



   :خوشحال خان بابا وایې

  

   مړه ھغھ چې نھ یې نوم نھ یې نشان شتھ

    اغلي پایي نوم  ھ پھ تر تلھ تل

  

   د ده روح دی  اد وي

  

 مسعود عبدالقادر انجنیر: پھ مینھ او درن ت

  

  :استاد صادق فطرت ناشناس د استاد اولمیر پھ ھکلھ
  

http://www.youtube.com/watch?v=Lt5eZ7cVpUY 

 

 

 

 !توجھ

  ز استمجا »اصالت« صرف با ذکر منبع و نام »اصالت« نقل مطالب از کاپی و

  می باشد »اصالت« حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق بھ کلیھ ی

Copyright©Esalat  

 www.esalat.org 

http://www.youtube.com/watch?v=Lt5eZ7cVpUY
http://www.esalat.org

