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ﺍﻟ
د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر
ارواښﺎدډاآﺘﺮ آﺒﻴﺮ ﺳﺘﻮري
ﭘﻪ ﻧﻮم!
ﭼﯥ زﻩ ﻳﯥ ﭘښﺘﻮ او ﭘښﺘﻮﻧﻮﻟۍ ﺗﻪ هڅﻮﻟﻰ او روزﻟﻰ ﻳﻢ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺳﺮﻟﻴﻚ
ﺳﺮﻳﺰﻩ
اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ
اﺳﺘﺎد ﺷﺎﻩ وﻟﻲ
اﺳﺘﺎد ګﻠﺰار ﻋﺎﻟﻢ
اﺳﺘﺎد ﺑﺨﺘﻴﺎر
ﻣﺎس ﺧﺎن وﺻﺎل
ﺷﺎﻩ ځﻮان ﻣﻨﻮر
ﻣﭕﺮﻣﻦ ګﻠﺸﻦ
ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺻﻤﺪي
ﻣﭕﺮﻣﻦ هﻤﺎ )ﻣﻴﻨﻪ اﻓﻐﺎن(
آﺒﻴﺮ اﻣﻴﺮي
آﻤﻴﻦ ګﻞ ﺣﭕﺮت
اﺳﺘﺎد ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰى
ﻣﺎﺳټﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪر
ﺳﭕﺪا ګﻞ ﻣﻴﻨﺎ

ﺳـــﺮﻳـــﺰه
ﻫﻨﺮ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ،ټﻨګ ﺗګﻮر ،ﺷﺎﻋﺮ ،ادﻳﺐ او ﻓﻨﻜﺎر ﻳﻮ د ﺑﻞ ﺳﺮه ﺗړاو ﻟﺮي ﺷﻌﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻫﻢ وﻳﻞ
ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ او ﻫﻨﺮ د ﺷﻌﺮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﺮه ﺑﺸﭙړﯦﺪاى ﺷﻲ.
ﺧﻮﺷﺎل ﺧﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺎﻋﺮي اﻟﻬﻲ ﺣﻜﻤﺖ ګڼﻲ واﻳﻲ:

ﻣﻼﻳﻲ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻲ
ﺷــــﺎﻋـﺮي ده ﻟـﻪ ﺣــﻜــﻤــﺘﻪ

او ښﺎﻏﻠﻰ ﻻﻳﻖ زاده ﻻﻳﻖ ﺋﯥ اﻟﻬﺎﻣﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻮﻟﻲ او واﻳﻲ:

ﺷﺎﻋﺮي ﻛﻪ اﻟﻬﺎﻣﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻪ وى
د دﻧــﻴﺎ ﺧﻠﻚ ﺑﻪ واړه ﺷﺎﻋﺮان وو
ﻧﻮ دا ﭼﯥ ﺷﺎﻋﺮي اﻟﻬﺎﻣﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ او اﻟﻬﻲ ﺣﻜﻤﺖ دى او د ﻟﻮى ﺧﺪاىج ﻟﻪ ﻟﻮي ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﻨﺪه ګﺎﻧﻮ ﻟﻮرﻳﻨﻪ
)ﭘﯧﺮزوﻳﻨﻪ( ده ،ﻧﻮ ﻫﻢ دا راز ﭘﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ او ﻓﻨﻜﺎراﻧﻮ ﻫﻢ د ﺧﺪاىج ﻧﻈﺮ دى ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻮږو او زړه راﺷﻜﻮﻧﻜﻮ
او ښﻜﻠﻲ او ازوﻧﻮ ﻳﯥ ﺳﻨﺒﺎل ﻛړي دي .اوازوﻧﻪ او ﻏږوﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺗﺎﺛﻴﺮ او ښﻜﻼ ورﺑښﻠﻰ ده ﭼﯥ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ او
ټﻨګ ټﻜﻮر ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺷﻌﺮ ﻳﺎ ﻧﻈﻢ ﭘﻪ ښﻜﻠﻲ ﻛﻤﭙﻮز ﻛﯥ ټﻮﻟﻨﯥ او ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﻛړي.
ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټﻲ ﺗﻮګﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺧﻮښﻮوﻧﻜﻰ ﻗﺎم دى ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ او ټﻨګ ټﻜﻮر د ﭘښﺘﻨﻮ د ﺣﺠﺮو او
دﯦﺮو ډول او ﺳﻴﻨګﺎر دى او ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ورﺗﻪ وﻟﺴﻲ ﻣﻘﺎم ﺣﺎﺻﻞ دى.
)د ﭘښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د اﺳﻼم راﺗګ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻫﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ رواج وه ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ډﯦﺮه
ﺳﺎده او اﺑﺘﺪاﻳﻲ وه ،ﺧﻮ ځﻴﻨﯥ ﺑﻨﺴټﻲ راګﻮﻧﻪ او ﺳﺮوﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻴﺪا ﻛړى وو د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ او ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮۍ
داﺳﯥ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻧﻪ وه ،ﭼﯥ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﭘﻜﯥ ﺷﺎﻣﻠﻪ ﻧﻪ وه ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﭼﯥ ﺑﻪ ﺟﻨګ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﻠﻞ ،ﻧﻮ ډول او
ﺳﺮوﻧﺎګﺎﻧﯥ ﺑﻪ ورﺳﺮه وې(.
)اﻳﻤﻞ ﺧټﻚ ،ﻟﻴﻜﻮال ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﻣﺠﻠﻪ2 ،ګڼﻪ ،اﭘﺮﯦﻞ  ،1992ﭘﯧﺸﻮر(

د ﭘښﺘﻨﻲ ټﻮﻟﻨﯥ زﻳﺎﺗﺮه وګړي ﻧﺎﻟﻮﺳﺘﻲ ﻛﺴﺎن دي ،ﻟﻴﻚ ﻟﻮﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﻲ ﻛﻮﻻى ،ﺧﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ،ټﻨګ
ټﻜﻮر ،ﻓﻦ او ﻫﻨﺮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮي .د ﺷﺎﻋﺮ ﻛﻼم او ﭘﻴﻐﺎم د ﺷﻌﺮ ،ﻧﻈﻢ ﻳﺎ ﺳﻨﺪرې ﭘﻪ ﺑڼﻪ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﻪ ﺑﺪرګﻪ
اوري ﭘﻪ دې ﻫﻜﻠﻪ ډاﻛټﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﺳﺘﻮى واﻳﻲ:

ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﻧﻪ وﻳـﻨﻢ ﭘﻪ ﻏﻮږو ﻳﯥ اورﯦﺪﻟﻰ ﺷﻤﻪ
ﭘﻪ ﻟﻴﻚ ﻛﯥ ﻣﻪ راوړه ﭘﻴﻐﺎم د ﺳﺎز ﻧﻐﻤﻮ ﻛﯥ راوړه

ﻧﻮ د ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ او ﻓﻨﻜﺎراﻧﻮ دا دﻧﺪه ده ،ﭼﯥ ﺷﻌﺮ ﻳﺎ ﻧﻈﻢ د ﺧﭙﻠﻮ اﻏﯧﺰﻧﺎﻛﻮ ﺧﻮږو اوازوﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى د
ﺳﺎز ﭘﻪ ﻧﻐﻤﻮ ﻛﯥ ﻟﻮﺳﺘﻮ او ﻧﺎوﺳﺘﻮ ﭘښﺘﻨﻮ ﻏﻮږوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ او ﻻره رﺳﻮي ،ﺟﺬﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺪاروي،
روﺣﻲ ﺗﺴﻜﻴﻦ او ارام ورﻛﻮي او د ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮۍ ﺳﺮه ﺳﺮه د ټﻮﻟﻨﯥ اﺻﻼﺣﻲ او ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻰ روزﻧﻪ ﻫﻢ ﻛﻮي ﭼﯥ د
ﭘﻮره ﻗﺪرداﻧۍ او ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ وړ ده.
د ﭘښﺘﻨﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ،ﻓﻨﻜﺎراﻧﻮ او ﻫﻤﺪا ﺷﺎن د ﻫﻨﺮ او ﻓﻦ د ﭘﺮ ﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ او ﺳﺮﻛﺎري ﻛﭽﻪ
څﻪ ځﺎﻧګړې او د ﻳﺎدوﻟﻮ وړ ﭘﺎﻟﻨﻪ او ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ،ﻧﻪ ده ﺷﻮې ،ﺧﻮ د وﻟﺲ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د ﭘښﺘﻨﻲ ﻛﻠﺘﻮر د ارزښﺘﻨﺎﻛﻪ
ﻓﻨﻰ او ﻫﻨﺮي ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺮ دې دﻣﻪ ژوﻧﺪۍ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮې ده.
ﭘﻮﻫﻪ ،ﻓﻦ ،ادب او ﻫﻨﺮ ﻫﻐﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ ده ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻴﺎوړى ،ځﻼﻧﺪه او ﺗﺎزه ﻛﯧږي ،ﺧﻮ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او روزﻧﻪ ﻫﻢ ﻏﻮاړي دا ﭼﯥ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ او اﻣﻦ ﻏږ دى او ﭘښﺘﺎﻧﻪ اﻣﻦ او ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
ﺧﻮښﻮوﻧﻜﻰ ﻗﺎم دى ،ﻧﻮ ﺧﺪاىج ورﺗﻪ ﻳﻮه ﻏټﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ د ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ او ﻓﻨﻜﺎراﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛړې ده.
ﭘﻪ 1992ع ﻛﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د ﭘښﺘﻨﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ وﻟﺴﻮﻟﻴﺰ ګﻮﻧﺪ ) (PSDPﭘﻪ ﻧﻮښﺖ او د ﭘښﺘﻨﻮ
ﻛﻠﺘﻮري ټﻮﻟﻨﯥ_ ﻛﻠﻦ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﻪ ﺑﻠﻨﻪ د ﭘښﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻣﻨﻠﻲ او وﺗﻠﻲ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﺮ ﻳﻮ ښﺎﻏﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل
ﻣﺤﻤﺪ ،ښﺎﻏﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ ،ښﺎﻏﻠﻰ اﺳﺘﺎد ګﻠﺰار ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد ﺑﺨﺘﻴﺎر او ښﺎﻏﻠﻰ ﻣﺎس ﺧﺎن
وﺻﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ځﻞ د ﻫﯧﻮاد ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ .د ﭘښﺘﻨﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ وﻟﺴﻮﻟﻴﺰ ګﻮﻧﺪ ) (PSDPدوى ﺗﻪ
ﺟﺎﯦﺰې او ﻟﻘﺒﻮﻧﻪ ﻫﻢ ور ﻛړل او د دوى ﻟﻨډې ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮۍ ﻳﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻟږ وﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑڼﻪ ﻛﯥ ﺧﭙﺮې ﻛړې،
ﭼﯥ زه ﻟﻪ  PSDPڅﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻛﺘﺎب څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﻪ د دوى ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮۍ ﭘﻪ )ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان( ﻟﻮﻣړي
ټﻮك ﻛﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى ﻛﻮم.
ﻫﻤﺪا راز ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ او ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان او ﻓﻨﻜﺎران ﻟﻜﻪ ښﺎﻏﻠﻰ
اﻧﻮر ﺧﻴﺎل ،ښﺎﻏﻠﻰ ﺷﺎه ځﻮان ﻣﻨﻮر ،ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻫﻤﺎ اﻓﻐﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،ښﺎﻏﻠﻰ ﻣﺎﺳټﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪر ،ښﺎﻏﻠﻰ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ
ﺻﻤﺪي ،ښﺎﻏﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ګﻞ ،ښﺎﻏﻠﻰ اﻧﻮر ﺷﺎه )د ﻃﺒﻠﯥ ﺷﺎﻫﻜﺎر( ،ښﺎﻏﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰى،
ښﺎﻏﻠﻰ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺣﯧﺮت ،ښﺎﻏﻠﻰ ﻧﻨګﻴﺎﻟﻰ ﺻﻤﺪي ،ښﺎﻏﻠﻰ ﺳﻤﻴﺮ ﺟﺎن ﺻﺪﻳﻖ ،ښﺎﻏﻠﻰ ﻛﻤﻴﻦ ګﻞ ﺣﯧﺮت،
ښﺎﻏﻠﻰ ﻛﺒﻴﺮ اﻣﻴﺮى او ښﺎﻏﻠﻰ ﻋﺎﻟﻤﺰﯦﺐ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ وو د ﭘښﺘﻨﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ وﻟﺴﻮﻟﻴﺰ ګﻮﻧﺪ PSDP
د ځﻴﻨﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﺎړ ﻣﺸﺎﻋﺮې ﺟﻮړې ﻛړې او د دوى ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻓﻨﻜﺎراﻧﻮ او ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﺑﺎﭼﺎ ﺧﺎن
ﺟﺎﯦﺰى ﻫﻢ ورﻛړې.
د ﭘښﺘﻨﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ او ﻓﻨﻜﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ژوﻧﺪ او ﻓﻦ ﺑﻪ ﻧﻮرو ﻟﻴﻜﻮاﻻﻧﻮ ،ادﻳﺒﺎﻧﻮ او ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻮ ﻟﻴﻜﻨﯥ ﻛړې
وي او ﭘﻪ ورځﭙﺎڼﻮ او ﺧﺒﺮي رﺳﻨﻴﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ وﺧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻣﺮﻛﯥ ﺧﭙﺮې ﺷﻮې وي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ او ﻛﺘﺎﺑﻲ
ﺷﻜﻞ د ﭘښﺘﻨﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮي او ژوﻧﺪ ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ زﻣﺎ ﺗﺮ ﻧﻈﺮه ﻧﻪ دي راﻏﻠﻲ ،ﻧﻮ زه ﻫﻢ دې ﺗﻪ وﻫڅﯧﺪﻟﻢ
او اراده ﻣﯥ وﻛړه ،ﭼﯥ د دې ﻣﻠﻲ ﺷﺘﻤﻨۍ )ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ( د ژوﻧﺪ ،ﻓﻦ او ﻫﻨﺮ ﻳﻮ څﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻲ
ﺷﻜﻞ ﻛﯥ راﻏﻮﻧډه ﻛړم ،ټﻮﻟﻨﯥ او ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ وړاﻧﺪې ﻛړم ،ﭼﯥ دا ﻛﺎر ډﯦﺮ وﺧﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ﻧﻮ د
ځﻴﻨﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﻣﺮﻛﯥ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺷﺘﻪ دى ،د )ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان( ﻟﻮﻣړى ټﻮك ﭘﺮې رﻧګﻴﻦ او
ښﻜﻠﻰ ﺷﻮى دى.

ﭘﻪ دې ﺗﺮڅ ﻛﯥ د دوﻳﻢ ټﻮك او ورﭘﺴﯥ د ﻧﻮرو ټﻮﻛﻮﻧﻮ ﺗﺎﺑﻴﺎ ﻣﯥ ﻫﻢ ﻛړې ده ،ﺗﺮڅﻮ زﻣﻮږ دراﻧﻪ او ښﺎﻏﻠﻲ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان او ﻓﻨﻜﺎران ﭘﻜﯥ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻲ .ددې ﻛﺘﺎب او ﻧﻮرو ټﻮﻛﻮﻧﻮ د ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮاه
ﭘﻮﻫﻨﯥ دﯦﺮې را ﺳﺮه ژﻣﻨﻪ ﻛړې ده .ﺗﻤﻪ ده ،ﭼﯥ د ﭘﻮﻫﻨﯥ دﯦﺮه ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ژﻣﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮه او ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﻪ
وﻧﻪ ﺳﭙﻤﻮي.
ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ زه ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﭘښﺘﻨﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ او ﻓﻨﻜﺎراﻧﻮ څﺨﻪ ﻫﻴﻠﻪ او ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮم ،ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻨډې
ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮۍ او ﻧﻈﺮوﻧﻪ او د ﭘښﺘﻨﻲ ﻛﻠﺘﻮر د ودې او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ د ﭘﻮﻫﻨﯥ دﯦﺮې ﺗﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ
اﻧځﻮر ﺳﺮه ور ﻛړي او ﻳﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨۍ ﭘﺘﻪ ﻣﺎﺗﻪ راوﻟﯧږي ،ﺗﺮڅﻮ د )ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان( ﭘﻪ ﻧﻮرو ټﻮﻛﻮﻧﻮ او
ﭘښﺘﻨﻲ ﻛﻠﺘﻮر ﭘﻪ دﻏﻪ ارزښﺘﻨﺎﻛﻪ ﺷﺘﻤﻨۍ ﻏﻨﻲ او د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎڼﯥ ﭘﺮې زرﻳﻨﯥ ﺷﻲ اﻣﻴﺪى دى ﭼﯥ ﭘښﺘﺎﻧﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ د ﻧﻮي ﻃﺮزوﻧﻮ او ﻛﻤﭙﻮزوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮښﺖ ﺳﺮه د ﻫﻨﺮ او ﻓﻦ ځﻮﻟۍ ﻧﻮره ﻻ درﻧﻪ او ﺑډاﻳﻪ ﻛړي اوس دا
ﺗﺎﺳﯥ او دا ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﯥ )ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان( ﻟﻮﻣړى ټﻮك او د ﻧﻮرو ټﻮﻛﻮﻧﻮ د ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻴﻠﻪ.

ﭘﻪ درﻧﺎوي

ﻧﺼــﻴﺮ ﺳﺘﻮرى
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ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺧﻴﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ د ﭘښﺘﻮ ﻓﻦ د ﺧﻴﺎل ﺷﻤﻠﻪ ده
ﺧــﺪاى دې ﺗـﻞ دﻏــﻪ ﺷــﻤـﻠﻪ ﻟــﺮي اوﭼــﺘﻪ
)ﻛﺒﻴﺮ ﺳﺘﻮرى(

اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ د ﺧﯧﺒﺮ د ﭼﻮره ﻛﻠﻲ د اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ د ﺳﭙﻴﻦ ګﻞ زوى دى ،ﭘﻪ ﻫډ ﭘښﺘﻮن او د اﭘﺮﻳﺪو
د ﻣﻠﻚ دﻳﻦ ﺧﯧﻞ ﭘﻪ ټﺒﺮ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي.
ﺳﭙﻴﻦ ګﻞ ﺧﺎن د ﺧﯧﺒﺮ د ﭼﻮره ﻛﻠﻲ وو او ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ ﻳﯥ ﻛډه ﻛړې وه او اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ 1946ع ﻛﺎل
ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﯥ زﯦږﯦﺪﻟﻰ دى.
د اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﺗﻪ ﺳﻜﻪ وروڼﻪ او دوه ﺧﻮﯦﻨﺪې وې ،ﭼﯥ درې وروڼﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ څﺨﻪ
ﻣﺸﺮان وو او ﻳﻮه ﺧﻮر ﻳﯥ ﭘﻪ ﺣﻖ رﺳﯧﺪﻟﯥ ده دى د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر څﻠﻮرم زوى دى .اوس څﻠﻮر وروڼﻪ او ﻳﻮه ﺧﻮر
ﻟﺮي ،ﭼﯥ دى ﻳﯥ ﻣﻨځﻮﻣﻰ دى ،دوه وروڼﻪ ﺗﺮې ﻣﺸﺮان او دوه ﺗﺮې ﻛﺸﺮان دي.
اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ دوه ښځﯥ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﻳﻮه ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺋﯥ ژوﻧﺪۍ ده .د ﻣﺸﺮې ښځﯥ ﻳﯥ اووه او دﻛﺸﺮې
ښځﯥ ﻳﯥ اﺗﻪ اوﻻدوﻧﻪ دي .ﻟﻮﻣړى واده ﻳﯥ ﭘﻪ 1963ع ﻛﺎل ﻛﯥ ﻛړى دى .ﭘﻪ 1964ع ﻛﺎل ﻛﯥ ﻳﯥ ﻟﻮﻣړى زوى او
ﭘﻪ  1965ﻛﺎل ﻛﯥ اﻧﻮر ﺧﻴﺎل ﭘﻴﺪا ﺷﻮى دى.
اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ د ﭘښﺘﻮ ژﺑﯥ د ﻛﻼﺳﻴﻜﯥ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ،وﻟﺴﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ او د ﻧﻮې ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﻛﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا ﻛﯥ ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ اّﺳﻴﺎ ﻛﯥ د ﻳﻮ ﻟﻮړ ﻣﻘﺎم ﺧﺎوﻧﺪ دى.

د اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ د ﻓﻦ اﻏﺎز:
ﭘﻪ دې ﻫﻠﻜﻪ اﺳﺘﺎد د اﻟﻤﺎن ﻏږ ﻟﻪ راډﻳﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﺮﻛﻪ ﻛﯥ واﻳﻲ:
)زﻣﺎ واﻟﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺳﺮه ﺗړون در ﻟﻮد ،زﻣﺎ ﻣﺸﺮ ورور ﺳﻴﻒ اﻟﻤﻠﻮك ﻫﻢ د ﭘﻴښﻮر د راډﻳﻮ ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺳﻨﺪرې وﻳﻠﯥ .ﭘﻪ دې ﻛﯥ څﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻏﻮﻧﺪې ﺧﺒﺮه ﺧﻮ دا ده ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺑﻪ ﻫﻢ دا راډﻳﻮ اورﯦﺪﻟﻮ ورﺗﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ
ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﺷﻮ او ﻛﻠﻪ ﺷﺎﺗﻪ ﭼﯥ د راډﻳﻮ ﻧﻪ ﺳړى د اواز څﻨګﻪ راوﺑﺎﺳﻲ ،ﻧﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ دى ﭼﯥ د ﻳﻮه دوﻛﺎﻧﺪار ﺳﺮه
داﺳﯥ ﻏټ ﻏﻮﻧﺪې راډﻳﻮ وه ،زه ﻳﯥ ﺷﺎﺗﻪ راﻏﻠﻢ .ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ زﻣﻮږ د ورو ﭘﺮوګﺮام وو ﻣﻄﻠﺐ دا دى ،ﭼﯥ
ورور دي ﻫﺮ څﻨګﻪ ﭼﯥ وي ﺧﻮږ وي ،ﺧﻮ دﻏﻪ ډﯦﺮه څﻪ ﺳﻴﺪه ﺳﺎده زﻣﺎﻧﻪ وه او زﻣﻮﻧږ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب و ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
راډﻳﻮ ﺗﻪ زه ﺷﺎﺗﻪ و درﯦﺪم ،ﭼﯥ ﻣﺎ وى ګﻮره ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ وي ،ﺧﻮ دا ﺳﻮچ ﺧﻮ زﻣﻮږ ﻧﻪ وه دا څﻪ
ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻏﻮﻧﺪې ﻛﺎر دى .ﻧﻮ ﭘﺲ د ﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻫﻢ زﻣﻮږ ددې ﺳﺮه ﺷﻮق و او زﻣﺎ واﻟﺪ ﺻﺎﺣﺐ او زﻣﺎ ورور ﻫﻢ
ﺑﺎﺟﻪ ،ﺗﺒﻠﻪ ،ډول ﺳﺮه اﺷﻨﺎ وو زﻣﺎ ﻣﺸﺮ ورور زه ﭘﻪ 1958ع ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﯧښﻮر راډﻳﻮ ﺗﻪ راوﺳﺘﻢ وﻳﻠﯥ راﺷﻪ
ازﻣﻮﻳﻨﻪ دې اﺧﻠﻢ ،ﻛﻪ د راډﻳﻮ واﻟﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛړې ،ﻧﻮ زﻣﺎ ﻫﻢ ﺷﻮق و رﺳﺮه وْو ﻧﻮ ورﻏﻠﻢ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ
رﺷﻴﺪ ﻋﻠﻰ دﻫﻘﺎن ﺻﺎﺣﺐ د راډﻳﻮ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﺮوګﺮام ﻣﺸﺮ و او ﻣﺎ دا ﺳﻨﺪره ووﻳﻠﻪ:

ﻧﻦ ﻣﯥ د ښﻜﻠﯥ ځﻮاﻧۍ ﺑﻴﺎ ﻧﻮى دوران دى

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺗﺒﻠﻪ را ﺳﺮه ﭼﺎ ﻏږوﻟﯥ وه ،ﺧﺪاى دې وﺑښﻲ د ﻫﻐﻪ ﺛﻤﺮګﻞ ﻧﻮم و او ﺷﭙﯧﻠۍ ﭼﯥ را
ﺳﺮه ﭼﺎ ﻏږوﻟﯥ وه ،د ﻫﻐﻪ ګﻞ رﺣﻴﻢ ﻧﻮم و .ﻫﻐﻪ دواړه اوس ﺧﺪاى ﺑښﻠﻲ دي او ﭘﻪ دې ﻣﯥ ﻓﺨﺮ دى ،ﭼﯥ اﺳﺘﺎد
ﺑﺨﺘﻴﺎر را ﺳﺮه دى دﻏﻪ ﺳﻨﺪره اّزﻣﺎﻳښﺘﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﯥ ﻣﺎ ووﻳﻠﻪ او ﻫﻐﻮى رﻳﻜﺎرډ ﻛړه د ﭘﯧښﻮر د راډﻳﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ
دﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ رﻳﻜﺎرډ ﻣﻴﻜﺎرډ ﻧﻪ وو ،ﭼﺎ ﭼﯥ ﺑﻪ څﻪ ووﻳﻞ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺳﺮه ﺑﻪ وو ،ﻧﻮ ﺧﺒﺮه ﺑﻪ ﺧﺘﻤﻪ وه ،ﻧﻮ زﻣﺎ
ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺳﺮه ﭼﯥ د راډﻳﻮ ﻛﻮم ﻣﺸﺮان وو ،ﻧﻮ زﻣﺎ د اواز ﭘﺮې ﻟږ څﻪ اﺛﺮ ﺷﻮى وي .ﻧﻮ ﻣﻮږ ﭼﯥ
ﺳﻨﺪره څﻨګﻪ ووﻳﻠﻪ ،ﻧﻮ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻳﯥ رﻳﻜﺎرډ واوروﻟﻮ ،ﺑﻴﺎ زه ﻫﻢ ﭘﻪ ﺳﻮچ ﻛﯥ ﺷﻮم(.

د ﻏﺰل د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻧﻮى رﻧګ:
اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺲ اﺗﻪ ﻛﺎﻟﻪ د ﺳﻨﺪرو ﻧﻪ ﻻس اﺧﻴﺴﺘﻰ و او ﻳﻮازې د ﺗﺒﻠﯥ او ﺑﺎﺟﯥ ﺳﺮه ﻳﯥ ﺷﻮق
ﺳﺎﺗﻠﻮ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﺪاى ﺑښﻠﻰ رﻓﻴﻖ ﺷﻴﻨﻮارى دى ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺳﻨﺪرو ﺗﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛړ او ﭘﻪ دې ﻟړ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻏﺰل
ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺗﻪ ﻧﻮى رﻧګ ور ﻛړ .دى ﭘﻪ دې ﻫﻜﻠﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ واﻳﻲ:
)رﻓﻴﻖ ﺷﻴﻨﻮارى دې ﺧﺪاى وﺑښﻲ ﻧﻮ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳﯥ ګﭗ ﻟګﻮﻟﻮ ،ﭼﯥ وروره ﺗﺎ وﻟﯥ راډﻳﻮ ﺗﻪ ﺷﺎﻛړې ده ،ﭘﻪ
ﺗﺎ ﻛﯥ زه ﻟږ څﻪ وﻳﻨﻢ .دى ډﯦﺮ ﻳﻮ ﭘﻮه ﺳړى و ،ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺳﻨﺪرې وﻳﻠﯥ وې او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ راډﻳﻮ ﻛﯥ ﻛﻤﭙﻮزر )ﻃﺮز
ﺟﻮړوﻧﻜﻰ( ﺷﻮ .ﻣﺎ ورﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﺑﺲ رﻓﻴﻖ ﺟﺎﻧﻪ! زﻣﺎ زړه اوس ﻧﻪ ﻏﻮاړي ،ﺗﺴﻠﻲ ﺧﭙﻠﻪ راﺗﻪ ﻧﻪ ﻣﻴﻼوﯦﺪه،
ﺧﻮ داﺳﯥ ﻳﻮ وﺧﺖ راﻏﻰ ،ﭼﯥ ده وﻳﻞ ټﭙﻪ ،ﭼﺎرﺑﯧﺘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﺧﻮ زﻣﻮږ رواﻳﺘﻲ ﺷﻰ دى ﺑﻨﻴﺎدي ﻏﺰل ﻫﻢ ﭘﻜﯥ ﺷﺘﻪ
دى ،دې ﻏﺰل ﺗﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ رﻧګ ورﻛﻮل ﭘﻪ ﻛﺎر دي .رﻓﻴﻖ ﺑﻴﺎ ﻣﺎﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﺳﺒﺎ ﺗﻪ رﻳﻜﺎرډﻧګ دى راډﻳﻮ ﺗﻪ ځﻮ،
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زه اﺗﻪ ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﭘﺲ راډﻳﻮ ﺗﻪ وﻻړم .دوه درې ﺳﻨﺪرې ﻣﯥ ووﻳﻠﯥ ﻟﻜﻪ د ارﺑﺎب ودود ﻛﻼم:

اوس دې ﻳﺎدوﻧﻪ اﻓﺴﺎﻧﯥ ښﻜﺎري
دا څــﻪ دﺳـﺘﻮر د زﻣـﺎﻧﯥ ښــﻜﺎري
او د ﺣﻤﺰه ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻼم:
ژوﻧـــﺪ ﺗــﻪ وګــــﻮره ژوﻧــﺪ څـــﻪ دى؟ ﻫـﻤﻪ ﻛـﺎر ﻛـﺎر دى
ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﺣﺴﺎب دى ،ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﭼﯥ ﺑﯥ روزګﺎر دى

ﻧﻮ ددې دوه ﺳﻨﺪرو ﺳﺮه ﺳﺮه داﺳﯥ ﺣﺎﻻت ﻫﻢ ﭘﻜﯥ راﻏﻠﻪ ،ﭼﯥ د ﻏﺰل ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻣﺴﻴﻘۍ ﻛﯥ ﻟږه وه،
دا ﺑﻪ وواﻳﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ وﻟﺲ ﻛﯥ ﻛﻤﻪ وه ،ﭼﯥ ﺑﺲ دﻏﻪ ﻳﻮ ﻣﻨګﻰ و ډز او ډوز ﺑﻪ و ،ﺧﻮ ﻣﻮږ وﻳﻞ ﭼﯥ ﺧﺎﻣﺨﺎ ددې
څﻴﺰ ﻟږ وړاﻧﺪې ﺗګ ﺗﻪ ﻫﻢ څﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر دي ،ﭼﯥ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻧﻪ ﺳړى ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠﻲ .دوﻣﺮه څﻪ ﻣﻮږ وﻛړ ﭼﯥ د
ﻣﻮﺳﻴﻘۍ رﻧګ ﺑﺪل ﺷﻮ.

زﻣﻮږ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دا ﻫﻢ ﺧﻠﻜﻮ وﻳﻞ ﻳﻮ ښﻪ ﺳﻨﺪر ﻏﺎړى و ﭼﯥ ﻫﺪاﻳﺖ اﷲ او ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮ د راډﻳﻮ ﻧﻪ ﻫډو
ﻟﻴﺮې ﻛړئ .ﻫﻮ ﺑﻌﻀﯥ ﺗﻌﻠﻤﻴﺎﻓﺘﻪ ﺧﻠﻚ ﻫﻢ و ﭼﯥ ﻫﻐﻮى دا ﻗﺒﻮل ﻛړل ،ﭼﯥ دا ﻏﺰل ﺧﻮ ﻫﻢ ﺟﺪا ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﻌﻴﺎر
او ﺑﻨﻴﺎد ﻟﺮي ،ﻧﻮ ﭼﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻮﻟﻮ او ﭼﺎ ﻣﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎ ﻛﻮﻟﻪ .ﻧﻮ د ﻗﺪرت ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ وه ﭼﯥ ﻏﺰل ﻛﯥ
ﻣﻮږ دوﻣﺮه ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻻړو او دوﻣﺮه ﻣﻮ داﯦﺮه را ﺟﻮړه ﻛړه ،ﭼﯥ ﻏﺰل ﻣﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﻟﺲ وﻣﺎﻧﻪ(.

ﭘﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺎر ﭘﻴﻞ:
اﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ 1968ع ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺎر ﭘﻴﻞ ﻛړى دى .دى ﭘﻪ دې ﻫﻜﻠﻪ واﻳﻲ:
)ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﯥ د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﺳﮕټﻴﺸﻦ ﻧﻪ و او زﻣﻮږ د راډﻳﻮ اﺳﺘﯧﺸﻦ ﻫﻢ داﺳﯥ وو ،ﭼﯥ
د ﭼﺎ ﺧﺒﺮه ﭼﯥ ورﻧﻨﻪ ﺑﻪ وﺗﻮ ﭘﺘﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻟګﯧﺪه ،ﭼﯥ دا د راډﻳﻮ ﺳټﯧﺸﻦ دى؟ ﻧﻮ د ﭘﻨډۍ ﭘﻪ ﭼﻜﻼﻟﻪ ﻛﯥ د
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺳټﯧﺸﻦ و ،ﻧﻮ دﻏﻪ د  1968ﻛﺎل ﺧﺒﺮه وه ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳټﯧﺸﻦ ﻛﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل اﺳﺘﺎد ﺑﺨﺘﻴﺎر اول
ﭘﺮوګﺮام ﻛړى دى .وﻟﯥ ﭼﯥ دا راﻏﻰ رﻳډﻳﻮ ﺗﻪ ﻧﻮ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﻫﻐﯥ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﻣﻮږ ﺧﻮ د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻫﺴﯥ ﻧﻮم
اورﯦﺪﻟﻰ وو ،ﻧﻮ ده وﻳﻞ ﭼﯥ دﻏﺴﯥ ﺟﻮﻧګړه ﻳﯥ راﺗﻪ ﺟﻮړه ﻛړې وه او ﭘﻜﯥ ﻧﺎﺳﺖ وم ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮږ د
ﭘﻨډۍ ﻧﻪ د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﭘﺮوګﺮام ﻛﻮﻟﻮ .ﭘﯧښﻮر ﻛﯥ د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن د ﺳټﯧﺸﻦ د ﺟﻮړﯦﺪو راﻫﻴﺴﯥ ددﻏﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
ﺳﺮه ﻛﺎر ﻛﻮم ﭘﻪ ﻛﻮﯦټﻪ ﻛﯥ ،ﻛﺮاﭼۍ ،ﻻﻫﻮر او د ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻛﯥ ﻣﻮږ څﻪ وﻳﻠﻲ دي ،د ﺧﭙﻞ
وﻟﺲ او ﻗﺎم ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﯥ وﻳﻠﻲ دي(.

ﭘﻪ ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﻛﯥ د اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺧﻪ:
اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮ 1970ع ﻛﺎل ﻛﯥ ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ او وﻧډه اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻴﻞ ﻛړى دى .ده د ﭘښﺘﻮ ﭘﻪ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ټﻮﻟﻮ ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ درې ﺳﻮو ﺗﻪ رﺳﯧږي ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ ده او ﻳﻮازې ﭘﻪ درې ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ
ﻛﺎر ﻧﻪ دى ﻛړى .ځﻴﻨﻲ ﻓﻠﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ ده ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻜﭽﺮاﻳﺰ ﺷﻮي او ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻳﻮازې اواز دى .دده ﻟﻮﻣړى ﻓﻠﻢ
)دره ﺧﯧﺒﺮ( و .دى ﭘﻪ دې ﻫﻜﻠﻪ داﺳﯥ واﻳﻲ:
"د ﭘښﺘﻮ ﻟﻮﻣړﻧﻰ ﻓﻠﻢ )ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎن او ﺷﯧﺮﺑﺎﻧﻮ( او دوﻳﻢ ﻓﻠﻢ )دره ﺧﯧﺒﺮ( و ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻛﻠﺘﻮر ﺑﺎﻧﺪې
ﺟﻮړ ﺷﻮى ﻓﻠﻢ و ﭘﻪ دﻏﻪ ﻓﻠﻢ ﻛﯥ دوﻣﺮه ﺳﺎده ګﻲ وه ،ﭼﯥ زﻣﻮږ ﺧﻮر ﻟڼﻮ او ﭘښﺘﻨﻮ وروڼﻮ ﻛﺘﻮ ،ﻧﻮ ﭘﺮې ښﻪ
ﻟګﯧﺪه د دره ﺧﯧﺒﺮ ﭘﻪ ﻓﻠﻢ ﻛﯥ دا ﺳﻨﺪره ﭼﯥ د ﻳﻮﻧﺲ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺷﻌﺮ دى ،ﻣﺎ وﻳﻠﯥ ده":

ﻣــﻮﻧږ ﻳﻮ د ﺧﯧﺒﺮ زﻟﻤﻲ ﭘـــښـــﺘﻮ زﻣﻮږه ﺷﺎن دى
ﻣــﻮﻧږه ﭘــښـﺘﺎﻧﻪ ﻳــﻮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﻣــﻮ ځﺎن ﻗﺮﺑﺎن دى
ﻣﻮﻧږه د ﺧﯧﺒﺮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﻜﻮ ﻏﺮوﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻮى ﺷﻮي ﻳﻮ
ﻣــﻮﻧـــږه ﭘــﺘـﻨـګﺎن ﻳـﻮ د ﻏـﯧﺮت ﭘﻪ ﺷﻤﻌﻪ ﺳﻮي ﻳـﻮ

ﻣـــﻮﻧـــږ د وﻃـــﻦ ﻣـــټــﯥ ﻳﻮ وﻃﻦ زﻣﻮﻧږه ځﺎن دى
ﻣـــﻮﻧـــږه ﭘــښــﺘﺎﻧﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﻣﻮ ځﺎن ﻗﺮﺑﺎن دى

زﻣــــﻮﻧــږه ارادې د ﺗــﺎﺗــﺮې ﻧﻪ ﻫـــﻢ اوﭼـﺘﯥ دي
ﭘـــﻪ وﻳـــﻨﻮ ﻛﯥ زﻣﻮﻧږه ﺧﺰاﻧﯥ د ﻏﯧﺮت ﭘټﯥ دي

ﻣــﻮﻧږه ﺗﻮرﻳﺎﻟﻴﻮ ﻳﻮ دا وﻃﻦ ﭘﻪ ﻣﻮﻧږه ګﺮان دى
ﻣـــﻮﻧږه ﭘــښــﺘﺎﻧﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﻣﻮ ځﺎن ﻗﺮﺑﺎن دى

څﻮك ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﯧﺮﻧﻮ ﺳﺘﺮګﻮ دې وﻃﻦ ﺗﻪ وګﻮري
ﺳـﺘﺮګﯥ ﺑﻪ ﺗﺮې وﺑﺎﺳﻮ ﭼﯥ دې ﭼﻤﻦ ﺗﻪ وګﻮري

زﻣـــﻮﻧــږ ﭘﻪ ﻳــﻮه ﭼـــﻐﻪ ﻟړزﯦﺪﻟﻰ ټـﻮل ﺟﻬﺎن دى
ﻣـــﻮﻧږه ﭘــښــﺘﺎﻧﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ وﻃـﻦ ﻣﻮ ځﺎن ﻗﺮﺑﺎن دى

دﻏﻪ ﺳﻨﺪره د رﻳﻜﺎرډﻧګ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻓﻜﭽﺮاﻳﺰ ﺷﻮه .دا د ﻫﻐﻮى ﺧﻮاﻫﺶ و ،ﺧﻮ زه ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﺗﻪ
ﺣﯧﺮان ﺷﻮم ،ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺗﻪ ﭼﯥ اوس زه ګﻮرم ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻏﻪ ﺳﺘﯧﮋ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﻣﻮږ دﻏﻪ ﺳﻨﺪره ﻓﻜﭽﺮاﻳﺰ ﻛړې وه،
ﻛﻪ زﻣﻮږ ﭘﻪ دې دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﻛﯥ اوس څﻮك ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺗﻪ ﻻړ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺟﻮﻣﺎت ﺟﻮړ دى ،ﺧﻮ دوﻣﺮه
ښﺎﯦﺴﺘﻪ او ښﻜﻠﻰ ﺟﻮﻣﺎ ﺟﻮړ دى ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺟﻮړ ﻛړى ،ﺧﻮ د ﺧﺪاى ﻛﻮر دى ،ﺧﻮ ډﯦﺮ اﻋﻠﻰ اﻛټﺮ ﺟﻮړ ﻛړى
دى ،ﭼﯥ ﺧﺪاى ﺑښﻠﻰ اﻟﺤﺎج ﺳﻠﻄﺎن راﻫﻲ ﻧﻮﻣﯧږي.

ﺟﺎﯦﺰې او ﻣډاﻟﻮﻧﻪ:
اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ د ﻓﻦ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ ﺳﺘﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﺟﺎﯦﺰې او ﻣډاﻟﻮﻧﻪ
ﻻس ﺗﻪ راوړې دي ،ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﻳﯥ دا دي:
ﭘﻪ 1970ع ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺧﯧﺒﺮ ﺟﺎﯦﺰه د ﺣﻴﺎت ﺧﺎن ﺷﯧﺮﭘﺎو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ د ﺻﻮﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ګﻮﻧﺮ او ﻟﻮﻣړى وزﻳﺮ و.
ﭘﻪ 1980ع ﻛﺎل ﻛﯥ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن د ﺻﺪر ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﻚ د ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﻣډال.
ﭘﻪ 1988ع ﻛﺎل ﻛﯥ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن د ﻛﻠﺘﻮر وزارت د ﻓﻠﻢ د ادارې ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻠﻲ اﻳﻮارډ.
ﭘﻪ 1989ع ﻛﺎل ﻛﯥ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن د ﭘﯧﻨځﻪ وﻳﺸﺘﻤﯥ ﻛﺎﻟﻴﺰې د ﻧﻤﺎﻧځﻠﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن د
ﻛﻮرﭘﻮرﯦﺸﻦ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻃﻼﻳﻲ ﻣډال.
ﭘﻪ  1989ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺑﺎﭼﺎ ﺧﺎن د اﻣﻦ ﺟﺎﯦﺰه.
ﭘﻪ 1990ع ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺻﻮﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ د اﺳﻤﺒﻠۍ د ﺳﭙﻜﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺧﺪﻣﺖ ﻣډال.
ﭘﻪ  1991ﻛﺎل ﻛﯥ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن د ﻛﻠﺘﻮر وزارت د ﻓﻠﻤﻲ ادارې ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻠﻲ اﻳﻮارډ.

د ﺳﮕﻮډﻧټ ﻓﯧډرﯦﺸﻦ ﻻﻫﻮر ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣډال.
د اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ اواز ﻧﻪ ﻳﻮازې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن د راډﻳﻮ او ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ښﻜﻠﻲ
ﺷﻮي دي ،ﺑﻠﻜﯥ د زﻳﺎت ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ راډﻳﻮ ﭘښﺘﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ د اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ اّواز او
ﻓﻦ ژوﻧﺪ ورﺑښﻠﻰ دى .ده د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻔﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ ﭼﯥ زﻳﺎت ﺷﻤﯧﺮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺳﻔﺮ ﻛړى دى ،اّزاد
ﻛﻨﺴﺮﺗﻮﻧﻪ ﻫﻢ ورﻛړي دي.
د ﻗﻴﺼﺮ ﺧﺎن د ﻳﻮې څﯧړﻧﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ) (81590ﺳﻨﺪرې وﻳﻠﻲ دي ،ﭼﯥ )(11590
ﺳﻨﺪرې ﻳﯥ رﻳﻜﺎرډ ﺷﻮي دي .دﻏﻪ رﻳﻜﺎرډ ﺷﻮې ﺳﻨﺪرې ﭘﻪ دې ډول دي:
د راډﻳﻮ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن د راډﻳﻮ ﭘﯧښﻮر ،راډﻳﻮ ﻛﻮﯦټﻪ ،راډﻳﻮ اﺳﻼم اﺑﺎد او د ﻻﻫﻮر ﻟﻪ راډﻳﻮ څﺨﻪ 4290
ﺳﻨﺪرې.
د ﻓﻠﻤﻲ ﺳﻨﺪرو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ).(2000
ﭘﻪ ﻛﯧﺴټﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې ﺳﻨﺪرې ).(2200
ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ،ﻗﻮﻣﻲ ،ﻛﻠﺘﻮري ،رﺳﻤﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ ) (70000ﺳﻨﺪرې ﭼﯥ څﻪ ﻳﯥ د رﻳﻜﺎرډ ﺷﻮو ﺳﻨﺪرو
ﺗﻜﺮار دى .ﻟﻨډه دا ﭼﯥ اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ د ﭘښﺘﻮ د ﻓﻦ او ﻫﻨﺮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪوﻧﻜﯥ ﺑﺮﺧﻪ ده او ﺑﻞ ﻟﻪ ده ﻧﻪ د
ﭘښﺘﻮ د ﻫﻨﺮ او ﻓﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻴﻤګړى دى.



ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﺎﻩ ﻭﻟﻲ
اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ ،د ﺣﺎﺟﻲ ﺑﻬﺮام ﺧﺎن زوى او د ﺣﺎﺟﻲ ﺗﺒﺮك ﺷﺎه ﻟﻤﺴﻰ دى .دى د ﭘﺮوان وﻻﻳﺖ د ﺗګﺎب ﭘﻪ
وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻛﯥ ﭘﻪ  1952ﻛﺎل ﻛﯥ زﯦږﯦﺪﻟﻰ دى .ﭘﻪ ﻫډ ﭘښﺘﻮن او د ﺳﺎﭘﻮ د ﻣﺴﻌﻮد ﭘﻪ ﺗﺒﺮ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي.
اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ ﺷﭙږ وروڼﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﭘﯧﻨځﻪ ﻳﯥ ﻣړه دي او ﻳﻮ ﻳﯥ ژوﻧﺪى دى ﭼﯥ وﻟﻲ ﺟﺎن ﻧﻮﻣﯧږي او ﻟﻪ
اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ ﻧﻪ ﻛﺸﺮ دى.
اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ ﻳﻮه ﻣﯧﺮﻣﻦ او دوﻟﺲ ﺑﭽﻴﺎن ،ﭼﯥ  7ﻫﻠﻜﺎن او ﭘﯧﻨځﻪ ﻳﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ دي ،ﻟﺮي .دده ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ
ﻛﺸﺮ زوى ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮﻣﯧږي او دوه ﻛﻠﻦ دى .اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ درې ﻟﻤﺴﻴﺎن ﻟﺮي او د ﺧﭙﻞ واده ﭘﻪ اړوﻧﺪ
واﻳﻲ ،ﭼﯥ:
)ځﻴﻨﯥ ﺧﻠﻚ ﻓﻜﺮ ﻛﻮي ،ﭼﯥ زﻣﺎ دوه ښځﯥ دي ،ﺧﻮ ﻳﻮ ﺧﺪاى ښﻪ دى او ﻳﻮ ﻳﺎر ښﻪ دى ،زﻣﺎ ﻳﻮه ښځﻪ ده(.

د اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ د ﻓﻦ ﭘﻴﻞ:
دى ﭘﻪ دې ﻫﻜﻠﻪ واﻳﻲ:
)زﻣﺎ د ﺳﻨﺪرو ﺳﺮه داﺳﯥ ﺷﻮق ﭘﻴﺪا ﺷﻮ ،ﭼﯥ زه د وﻟﻲ داد ﺧﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﯧﻨځﻢ ټﻮﻟګﻲ ﻛﯥ
وم .زه ﭘﻪ دﻏﻪ ﻻره ﭼﯥ ﺑﻪ ﺗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎوو ،زه ﭼﯥ ﺑﻪ ﺳﺒﻖ ﺗﻪ ﺗﻠﻢ ،ﭘﻪ واﭘﺴۍ ﻛﯥ ﺑﻪ راﺗﻠﻢ ،ﻳﻮه ورځ
داﺳﯥ ورځ وه ،ﭼﯥ زﻣﺎ ﻳﻮ ډﯦﺮ ګﺮان ﻋﺰﻳﺰ ﭼﯥ د ﻛﻮﻧړ دى او ﺳﻴﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮﻣﯧږي او د ﻫﻐﻪ اواز ﭘﻪ راډﻳﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ
د ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﮕﺮه ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ وه ،راﻏﻰ ﭼﯥ وﻳﻞ ﻳﯥ:

ﺗﻞ ﻣﯥ ﺳﻮځﻲ ﭘﻪ ﻏﺮﻣﻮ وﻻړه ﻳﻤﻪ
ﺳــﺨـــﺘــﻪ د ﺑــﻞ وﻃـﻦ ﻳـــﺎري ده

ﻧﻮ دﻏﻪ اواز ﭘﻪ ﻣﺎ ډﯦﺮ ﺧﻮږ وﻟګﯧﺪه او ﻣﺎ وﻳﻞ ﭼﯥ زﻣﺎ زړه ﻳﯥ راووﯦﺴﺖ .د ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺪرې ﺳﺮه زه اﺷﻨﺎ
ﺷﻮم ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﺳﻨﺪره ﻣﺎ ﭘﻪ ﻟﻮړ اواز وﻳﻠﻪ ،ځﻜﻪ ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ ﺑﻪ ﻣﯥ ﻧﻪ ﺷﻮه وﻳﻠﯥ ،ځﻜﻪ ﭼﯥ زﻣﻮږ د
ﻛﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﯧﺪه ،ﻧﻮ ﺑﻬﺮ دښﺘﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ووﺗﻠﻢ او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ د ﺑﺎﺑﺎ ﺧﻮړ ورﺗﻪ واﻳﻲ ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﺧﻮړ ﻛﯥ
ﺑﻪ ﻣﯥ ﺷﺮوع ﻛړه ،ﭼﯥ:

ﺗﻞ ﻣﯥ ﺳﻮځﻲ ﭘﻪ ﻏﺮﻣﻮ وﻻړه ﻳﻤﻪ

ﺑﻴﺎ ﻣﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻣﺎ ګﻞ اﻏﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ارګ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻛﺎر ﻛﺎوه ،ووﻳﻞ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻛﻮرﻧۍ ﺧﻮ ﻳﯥ ډﯦﺮ ﺑﺪګڼﻲ
ﺧﻮ زﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﻨﺪرو ﺳﺮه ﺷﻮق دى ،ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ اﺟﺎزه واﺧﻠﯥ ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ راډﻳﻮ ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻢ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻫﻐﻪ دوﻣﺮه ﻛﻮﻣﻚ وﻛړ ،ﭼﯥ د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه )ﭘﺎﭼﺎ زوى( ﻧﻪ ﻳﯥ ﺧﻂ واﺧﻴﺴﺖ او ﻣﺎ راډﻳﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻳﻮړ .ﭘﻪ
دﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﻪ زه ﻳﻮوﻟﺲ ﻛﻠﻦ وم ،ﭼﯥ ﭘﻪ راډﻳﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ و ﻧﻴﻮل ﺷﻮم او ﻳﻮه ﺳﻨﺪره ﻣﻰ داﺳﯥ
ووﻳﻠﻪ ،ﭼﯥ زﻣﺎ اواز ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﻛﯧﺪه ،ﭼﯥ ﻫﻠﻚ دى او ﻛﻪ ﻧﺠﻠۍ ده؟ دﻏﻪ  1963ﻛﺎل و ،ﭼﯥ ﻟﻪ دﻏﯥ ﻛﺎل
څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راډﻳﻮ ﺳﺮه زﻣﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﭘﻴﻞ ﺷﻮه او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺟﻮړﯦﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ
ﻣﯥ ﻟﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺳﺮه ﻫﻢ ﻫﻤﻜﺎري ﭘﻴﻞ ﻛړه(.
اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ راډﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻛﯥ ﻟﻪ  150ﻧﻪ زﻳﺎﺗﯥ ﺳﻨﺪرې وﻳﻠﻲ دي.

اﺳﺘﺎد زاﺧﯧﻞ او اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ:
د اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ ﺑﺎﺟﻪ اﺳﺘﺎد زاﺧﯧﻞ ﺗﻪ ورﺗﻪ ده دى ﭘﻪ دې ﻫﻜﻠﻪ واﻳﻲ:
)زه ﻟﻪ اﺳﺘﺎد زاﺧﯧﻞ ﺳﺮه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  15ﻛﺎﻟﻪ ﺷﺎګﺮد ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮى ﻳﻢ ،ﺧﻮ ورﻳﺠﻨﻞ )ﺳﻮﭼﻪ( ﭘښﺘﻮ ﭼﯥ څﻪ ﺷﻲ ﺗﻪ
واﻳﻲ ،ﺑﻨﻴﺎدي ﻃﻮر ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻣﺎ د ﭘښﺘﻮ ﭘﻪ ﻫﻠﻜﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻛﺎر ﻛړى دى ،ﻧﻪ ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ځﻜﻪ ﭼﯥ ورﺗﻪ ﻛﻮم
ﻓﻮﻟﻜﻠﻮري ﺳﻨﺪرې واﻳﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺪرې ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﺟﻪ ﻛﯥ ﻏږوﻟﯥ .د ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮى ﻓﻜﺮ ﻛﻮم ،ﭼﯥ زﻣﺎ ګﻮﺗﻮ او
زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﻮﺟﻮده ده او ﺧﻠﻚ راﺗﻪ واﻳﻲ ،ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺳﺘﺎ د ﺑﺎﺟﯥ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻰ ﺷﻮ ،ﻛﻮم
ﭼﯥ ﻣﻮ د زاﺧﯧﻞ ﻟﻪ ﺑﺎﺟﯥ ﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻪ(.

د اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺟﻪ ﻣﺨﻜښ رول ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻛﯥ ﻟﻮﺑﻮي او د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻧﻮرې اّﻟﯥ ځﺎﻧﺘﻪ ﻫﻢ
ﻏږﯦﺪﻟﻰ ﺷﻲ .دى واﻳﻲ:
)ﺑﺎﺟﻪ ﻳﻮ ﺑﻨﻴﺎدي ﺷﻰ دى ﻟﻜﻪ د ﻳﻮه ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﻛﻮر ښﺨﺘﻪ ،رﺑﺎب ﭘﻪ دې ﻛﯥ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ دى ،ﭼﯥ رﺑﺎب دى
ﻳﺎ ﺳﻴﺘﺎر ،دوﺗﺎر ،ﺗﻨﺒﻮر ،ﺳﺎرﻧګﻰ ،دﻟﺮﺑﺎ ،ګﻴﺘﺎر ﻳﺎ واﺑﻠﻦ ﻟﻪ ﺑﺎﺟﯥ ﺳﮕﺮه ﺳُﺮ ﻛﯧږي او ﻛﻪ ځﺎﻧﺘﻪ وي ،ﻫﻐﻮى
ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻛﺎر ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻲ(.

اﺳﺘﺎد او ﻛﻼﺳﻴﻜﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ:
اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ د ﻛﻼﺳﻴﻜﯥ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ د اﺳﺘﺎدۍ درﺟﻪ ﭘﻪ ﻻﻫﻮرﻛﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړې ده دى ﭘﻪ ﺑﺎﺟﻪ او د
ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﻪ ﻧﻮرو اّﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﺨﺘﻠﻒ راګﻮﻧﻪ ﻏږوﻟﻰ ﺷﻲ .ده د ﻛﻼﺳﻴﻜﯥ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ زده ﻛړه  12ﻛﺎﻟﻪ ﻟﻪ اﺳﺘﺎد
ﻣﺎﺳټﺮ ﻧﻮاب ﻋﻠﻲ ﺧﺎن څﺨﻪ ﻛړې ده.
اﺳﺘﺎ ﺷﺎه وﻟﻲ ﭘﻪ ارﻣﻮﻧﻴﯥ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﻪ رﺑﺎب ،ﻫﻮرګﻞ ،ﻃﺒﻠﻪ ،دوﺗﺎر ،ﺗﻨﺒﻮر او زﯦﺮ ﺑﻐﻠۍ ﭘﻪ ﻏږوﻟﻮ ﻛﯥ
ﭘﻮره ﻣﻬﺎرت ﻟﺮي.
ده د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﭘﻪ راډﻳﻮ او ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻛﯥ د درې ﺳﻮو ﻧﻪ زﻳﺎﺗﯥ ﺳﻨﺪرې وﻳﻠﻲ دي او د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن د
اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻛﻠﺘﻮر وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺗﻪ ﻣډاﻟﻮﻧﻪ او ﺟﺎﯦﺰې ﻫﻢ ورﻛړل ﺷﻮي دي .د ﺑﺎﭼﺎ ﺧﺎن ﺟﺎﯦﺰه ﻳﯥ ﻫﻢ ﻻس
ﺗﻪ راوړې.
اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﻛﻲ ﻫﻢ ﺳﻨﺪرې وﻳﻠﻲ دي او ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا څﺨﻪ ﺑﻬﺮﻳﯥ ﻫﻢ
ﻛﻨﺴﺮﺗﻮﻧﻪ ورﻛړي دي او د ډﻧﻤﺎرك ﭘﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن او راډﻳﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﭘښﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﺮوګﺮام وړاﻧﺪې او
ﺧﭙﻮر ﺷﻮى.
ج

اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ د ﭘښﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ډﻳﻮه ده ،ﺧﺪاى دې دﻏﻪ ډﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻟﺮي اﻣﻴﻦ.



ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻠﺰﺍﺭ ﻋﺎﻟﻢ
اﺳﺘﺎد ګﻠﺰار ﻋﺎﻟﻢ د ﻣﻴﺮ اﻓﺴﺮ ﺧﺎن زوى او د ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎن ﻟﻤﺴﻰ دى ﭘﻪ ﻗﻮم ﭘښﺘﻮن او د ﻣﻴﺎګﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ټﺒﺮ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي.
د اﺳﺘﺎد ګﻠﺰار ﻧﻴﻜﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎن د ﺻﻮاﺑۍ د ﺳﻴﻤﯥ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻰ و ددﻏﻪ ځﺎى ﻧﻪ ده ﻣټﻪ ﻣﻐﻞ ﺧﯧﻞ
ﺗﻪ ﻫﺠﺮت وﻛړ ،ﭼﯥ ډﯦﺮه ﺷﺒﻘﺪر ﺗﻪ ﻳﻮ ﺷﭙږ ﻣﻴﻠﻪ ﻧﮋدې ﻛﻠﻰ دى .دﻏﻠﺘﻪ دده ﻧﻴﻜﻪ وﻓﺎت ﺷﻮى دى .ﻧﻴﺎ ﻳﯥ د
ﭘﻼر او ﻳﻮې ﺗﺮور ﺳﺮه ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻞ .دﻏﻠﺘﻪ د اﺳﺘﺎد ﭘﻼر اﺑﺎد ﺷﻮ اوواده ﻳﯥ ﻫﻢ وﻛړ.

اﺳﺘﺎد ﭘﺮ 1959ع ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﯥ دې ﻧړۍ ﺗﻪ راﻏﻠﻰ دى .اﺳﺘﺎد ګﻠﺰار ﻋﺎﻟﻢ ﭘﯧﻨځﻪ وروڼﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ
درې ﻳﯥ ﺳﻜﻪ او دوه ﻳﯥ ﻧﺎﺳﻜﻪ دي او ﭘﯧﻨځﻪ ﺧﻮﯦﻨﺪې ﻟﺮي ،ﭼﯥ دوه ﻳﯥ ﺳﻜﻪ او درې ﻳﯥ ﻧﺎﺳﻜﻪ دي د ﭘﻼر
ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮ زوى دى .دده دواده څﻪ ﻧﺎڅﻪ ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﻛﯧږي او درې زاﻣﻦ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﻣﺸﺮ ﻳﯥ د اﺗﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ او ﻛﺸﺮ
ﻳﯥ د دوو ﻛﻠﻮﻧﻮ دى.

د اﺳﺘﺎد ګﻠﺰار ﻋﺎﻟﻢ د ﻓﻦ ﭘﻴﻞ:
دى د ﺧﭙﻞ ﻓﻦ ﭘﻪ ﻫﻠﻜﻪ واﻳﻲ:
)زﻣﺎ ﻟﻪ دې ﻓﻦ ﺳﺮه ﺗړون د ﺷﻮق ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد دى ،زه ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮم وم ﻣﺎ ﺑﻪ د دوو ﺳﻨﺪرﻏﺎړو اوازوﻧﻪ اورﯦﺪل،
ﭼﯥ ﻳﻮ ﻳﯥ اﺳﺘﺎد ﻣﻬﺪي ﺣﺴﻦ و ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اردو ژﺑﻪ ﺳﻨﺪرې واﻳﻲ او ﺑﻞ اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ و .دﻏﻪ دوه
اوازوﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ډﯦﺮ ښﻪ ﻟګﯧﺪل.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ زه ﺧﭙﻞ ﻛﻠﯥ ﺗﻪ ﻻړم ،ﻧﻮ د دوى ﺳﻨﺪرې ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ ﭘټﻮ ﻛﯥ وﻳﻠﯥ .دﻏﻪ ﺷﺎن زﻣﺎ ﺷﻮق او ﻳﺎ ﻓﻦ ﺳﺮه
ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮه.
زﻣﻮږ ﻛﻮرﻧۍ ﻳﻮه ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﻮرﻧۍ وه ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ زﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺳﺮه ﺷﻮق وو ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﭘټ ﭘټ ورﺳﺮه ﺗړون
ﻟﺮو .زه را ﻟﻮى ﺷﻮم او ﭘﻪ ﻛﺎﻟﺞ ﻛﯥ ﻣﯥ داﺧﻠﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ .ﭘﻪ ﻛﺎﻟﺞ ﻛﯥ زه ﭘﻪ دوﻟﺴﻢ ) (12ټﻮﻟګﻲ ﻛﯥ وم .ﻫﻠﺘﻪ
ﺑﻪ ﻳﻮ ﭘﻴﺮﻳډ ﻛﯧﺪﻟﻮ ،ﭼﯥ رﻳﺴﺲ ﺑﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ وﻳﻠﻮ ،ﭼﯥ ﻫﻠﻜﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﺎن وﻳﻞ ﺑﻌﻀﻮﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮوﻧﻪ ﻛﻮل،
ﭼﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺮوﻧﻪ وﻳﻞ او ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرې وﻳﻠﯥ.
ﻫﻠﻜﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻪ وﻳﻞ ،ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﺧﻮ ښﻪ اواز دى ،ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ زده ﻛړې .د ﻛﺎﻟﺞ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ زﻣﻮږ ﻳﻮ
ډﯦﺮ ښﻪ اﺳﺘﺎد و ،ﭼﯥ ﻣﺎﺳټﺮ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻧﻮﻣﯧﺪه .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻣﺎ داﺧﻠﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ او ﻟږه ﻟږه ﺑﺎﺟﻪ ﻣﯥ
ورﺳﺮه ﺷﺮوع ﻛړه .ﺑﻴﺎ زه ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﺗﻪ ﻻړم او د ﻫﻨﺮ ﭘﻪ څﺎﻧګﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﻪ ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮم.
د ژوﻧﺪ ﻟﻮﻣړى ﭘﺮوګﺮام ﻣﺎ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻛﯥ ورﻛړ .ﻳﻮه ﻣﻴﻠﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې وه ،ﭼﯥ ﻣﺎ دﻏﻠﺘﻪ ﺳﻨﺪره ووﻳﻠﻪ،
ﭼﯥ ﻣﻠګﺮو او ﺧﻠﻜﻮ زﻣﺎ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ وﻛړه او زﻣﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﻮره ﻫﻢ اوﭼﺘﻪ ﺷﻮه ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻋﻮاﻣﻲ ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ
ﺷﺮﻛﺖ وﻛړ ،ﻧﻮ دﻏﺴﯥ ﭘﻪ ﻣﺰه ﻣﺰه زﻣﺎ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ زﻳﺎﺗﯧﺪل(.
اﺳﺘﺎد ګﻠﺰار ﻋﺎﻟﻢ د ﻫﻨﺮ ﭘﻪ څﺎﻧګﻪ ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮړه زده ﻛړه د  B.Aﭘﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﭘﺮ  1986ﻛﺎل ﺑﺸﭙړه ﻛړې ده.

اﺳﺘﺎد ګﻠﺰار ﻋﺎﻟﻢ او د ﻣﺎرﺷﻞ ﻻ دور.
د اﺳﺘﺎد ګﻠﺰار ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻨﺪرې د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ډﯦﺮې ﺧﻮښﯧږي او ﭘﻜﯥ ﻣﻠﻲ او د اﻧﻘﻼب ﭘﯧﻐﺎم ﭘﺮوت دى.
را واﺧﻠﺊ ﺑﻴﺎ د اﻧﻘﻼب ﺳﺮه ﻧﺸﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﯧﻮﻧﻮ زﻟﻤﻮ
دا ﺧــﺎوره اﻧـــﻘــﻼب ﻏــﻮاړي ،د ازادۍ اﻧـﻘﻼب

ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻮات ﻛﯥ ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ ﻳﻮه ﻣﻠګﺮي ﭘﻪ واده ﻛﯥ وﻳﻠﯥ وه او رﻳﻜﺎرډ ﺷﻮې وه ،د ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ ﭘﺎم ځﺎﻧﺘﻪ
راواړوه او ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ دى وځﻮراوه .دى ﭘﻪ ﻧښﺘﻮن ﻛﯥ واﻳﻲ.
)ﻣﺎرﺷﺎل ﻻ د ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ څﻮﻣﺮه ﻛﺎر ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﻮ ﻛړى دى ،دوﻣﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻜﯥ ﻣﻮږ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ
ﻫﻢ اﺧﻴﺴﺘﯥ ده(.

ﭘﻪ راډﻳﻮ ﻛﯥ ﻫﻤﻜﺎري:
اﺳﺘﺎد ګﻠﺰار ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ وﻟﺴﻲ ﻣﺠﻮﺑﻴﺖ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ د رﻳډﻳﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻫﻤﻜﺎرۍ وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮى و او ﭘﻪ
 1989ﻛﺎل ﻳﯥ د ﻛﻮﯦټﯥ د راډﻳﻮ ﻧﻪ ﻟﻮﻣړى ﻫﻨﺮي ﭘﺮوګﺮام وړاﻧﺪې ﻛړى او ﻧﺸﺮ ﺷﻮى دى او ﭘﻪ رﻳډﻳﻮ ﻛﯥ
ﺻﺮف ﺷﭙږ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ وروﺳﺘﻪ د ﻟﻮﻣړﻳﻮ درﺟﻪ ﺳﻨﺪرﻏﺎړو ﭘﻪ ﻛﺘﺎر ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻮ.
ﻧﻦ ورځ اﺳﺘﺎد ګﻠﺰار ﻋﺎﻟﻢ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن د ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ رﻳډﻳﻮ او ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻮ ﺳﺮه ﻛﺎر ﻛﻮي او ﻫﻢ ﻳﯥ
ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﻨﺪرې وﻳﻠﻲ دي .د ﻛﻮﯦټﯥ او ﭘﯧښﻮر د راډﻳﻮګﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ) (144او د ﻛﻮﯦټﯥ او
ﭘﯧښﻮر د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ څﺨﻪ ﻳﯥ ) (733ﺳﻨﺪرې ﻧﺸﺮ ﺷﻮي دي.

ﺟﺎﯦﺰې او ﻣډاﻟﻮﻧﻪ:
د ﭘﺎﭼﺎ ﺧﺎن د اﻣﻦ ﺟﺎﯦﺰه.
د ټﻮل ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺎﯦﺰه.
د ﻛﻠﺘﻮر وزارت د ﺻﻮﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ د څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺟﺎﯦﺰه.
د ﭘښﺘﻮن ﺳټﻮډﻧټ ﻓﯧډرﯦﺸﻦ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﺎﭼﺎ ﺧﺎن ﺟﺎﯦﺰه.
د ﭘښﺘﻮ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻛﺎﻧﻔﺮﻧﺲ ﻛﻮﯦټﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻃﻼﻳﻲ ﻣډال.
اﺳﺘﺎد ګﻠﺰار ﻋﺎﻟﻢ ﭘښﺘﻮن وﻟﺲ ﺗﻪ داﺳﯥ ﭘﯧﻐﺎم ﻟﺮي.
)زه ټﻮﻟﻮ ﭘښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﻛﻮل ﻏﻮاړم ،ﭼﯥ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺷﻮق اوري ،د ﻫﺮ ﭘښﺘﻮن ﭘﻪ ﻛﻮر
ﻛﯥ رﻳډﻳﻮ ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن او وﻳډﻳﻮ ﺷﺘﻪ ،ﺧﻮ ﺳﻨﺪرﻏﺎړي ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﺰت ﻫﻐﻪ ﻗﺪر ﻧﻪ ورﻛﻮي ،ﻛﻮم ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﺣﻖ
دى .ﻧﻮ زه ﺧﭙﻠﻮ ﭘښﺘﻨﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ،ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺗﻪ د ﻗﺪر ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ وګﻮري(.



ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺨﺘـﻴﺎﺭ
ادم ﺧﺎن ورﺗﻪ ﺳﺮ ټﻴټ ﻛړ ﭘﻪ ﺗــﻌــﻈﻴﻢ ﺷـﻮ
ﭼﯥ رﺑﺎب ﭘﻪ ﻏﯧږ ﻛﯥ ﭘﺮوت د ﺑﺨﺘﻴﺎر دى

ﺧﺪاى ﺑښﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺑﺨﺘﻴﺎر ،د دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زوى او د ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻤﺴﻰ دى ﭘﻪ ﻫډ ﭘښﺘﻮن او د
دوزو ﭘﻪ ټﺒﺮ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي.
دى ﭘﺮ 1937ع ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻣټﯥ اﺻﺤﺎب ﺑﺎﺑﺎ ﻛﯥ زﯦږﯦﺪﻟﻰ دى .اﺳﺘﺎد ﺑﺨﺘﻴﺎر ﭘﯧﻨځﻪ وروڼﻪ او درې
ﺧﻮﻳﻨﺪې ﻟﺮي .اﺳﺘﺎد ﻳﻮه ﻣﯧﺮﻣﻦ او ﻧﻬﻪ ﺑﭽﻲ ﻟﺮي ،ﭼﯥ څﻠﻮر ﻳﯥ ﻫﻠﻜﺎن او ﭘﯧﻨځﻪ ﻧﺠﻮﻧﯥ دي .د ﻣﺸﺮ زوى ﻳﯥ
اﺧﺘﻴﺎر اﺣﻤﺪ ﻧﻮم دى ،ﭼﯥ ﻟﻪ رﺑﺎب ﺳﺮه ﺷﻮق ﻟﺮي او ﻧﻮر درې ﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻮ زاﻫﺪ ،ﻣﺮاد او ﻋﺎرف ﻧﻮﻣﯧږي.

د اﺳﺘﺎد ﺑﺨﺘﻴﺎر د ﻓﻦ ﭘﻴﻞ:
د اﺳﺘﺎد ﭘﻼر د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﭘﻪ راډﻳﻮ ﻛﯥ ﻛﺎر ﻛﺎوه او ﻳﻮ ورور ،ﭼﯥ ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﻣﯧﺪه ﻫﻢ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﭘﻪ
راډﻳﻮ ﻛﯥ ﻃﺒﻠﻪ ﻏږوﻟﻪ.
اﺳﺘﺎد د ﻛﻮﭼﻨﻴﻮاﻟﻲ ﻧﻪ د رﺑﺎب ﻏږوﻟﻮ ﺳﺮه اﺷﻨﺎ ﺷﻮى او ﭘﺮ  1957ﻛﺎل ﻛﯥ د ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ راډﻳﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ دا
ﻣﻬﺎل رﺷﻴﺪ ﻋﻠﻰ دﻫﻘﺎن د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ د ﭘﺮوګﺮام ﻣﺸﺮ و ،دى ﭘﻪ ﻧﻮﻛﺮۍ وﻟګﻮو اوﺳﻞ روﭘۍ ﺗﻨﺨﻮا ﻳﯥ ورﺗﻪ
ﻣﻘﺮره ﻛړه.
ده د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻪ د رﻳﺪي ﺳﻨﺪره ﻳﺎده ﻛړې او د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ دﻏﻪ ﺳﻨﺪره ﭘﻪ راډﻳﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ رﺑﺎب
وﻏږوﻟﻪ.
اﺳﺘﺎد ﺑﺨﺘﻴﺎر ﻟﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺳﺮه ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ څﺨﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺷﺮوع ﻛړې ،د ﻛﻮﻣﯥ ورځﯥ څﺨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﭘﯧښﻮر ﻛﯥ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﭘﻪ ﻛﺎر ﭘﻴﻞ ﻛړى دى.

ﻛﻤﭙﻮزوﻧﻪ:
اﺳﺘﺎد ﺑﺨﺘﻴﺎر د ﻟﻮړو او ﻧﺎﻣﺘﻮ ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﻨﺪرﻏﺎړو ﻟﻜﻪ :اﺳﺘﺎد ﻣﻈﻔﺮ ﺧﺎن ،اﺳﺘﺎد ﺷﯧﺮ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ،اﺳﺘﺎد
ﻧﻮراﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ،اﺳﺘﺎد ﻣﻴﺮګﻞ ،اﺳﺘﺎد اﻧځﺮي ،اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ،اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ او اﺳﺘﺎد
ګﻠﺰار ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺮه رﺑﺎب ﻏږوﻟﻰ او ﻛﻤﭙﻮزوﻧﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ ﺟﻮړ ﻛړي دي او ﻟﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ژوﻧﺪۍ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻛړې
ده ،ﭼﯥ د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﺳﻴﺪه ﺧﭙﺮﯦﺪه.

ﻓﻠـﻤـﻮﻧﻪ:
اﺳﺘﺎد ﺑﺨﺘﻴﺎر ﻟﻪ  22څﺨﻪ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﻛﯥ رﺑﺎب ﻏږوﻟﻰ دى .د دره ﺧﻴﺒﺮ ﭘﻪ ﻓﻠﻢ ﻛﯥ ﻫﻢ د اﺳﺘﺎد ﺑﺨﻴﺎر
رﺑﺎب دى ،ﭼﯥ د ﺧﻴﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ ﻏﯧږ ﻛﯥ ﭘﺮوت دى.

ﺷــﺎګﺮدان:
اﺳﺘﺎد ﻟﻪ  25څﺨﻪ زﻳﺎت ﺷﺎګﺮدان روزﻟﻲ دي ،ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﻳﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ دي ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﻦ ﻛﯥ د
ﻟﻮړ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن د ﺻﺪر ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺧﺪﻣﺖ ﻣډال )ﺻﺪارﺗﻲ اﻳﻮارډ( ﻫﻢ ور ﻛړل ﺷﻮى دى.

ﺳﻔــﺮوﻧﻪ:
اﺳﺘﺎد ﺑﺨﺘﻴﺎر ﺑﻠﺠﻴﻢ ،ﺗﺎﻳﻠﯧﻨډ ،ﭼﻴﻦ ،ﻣﺴﻜﻮ ،ﺳﻨګﺎﭘﻮر ،ﺑﻨﻜﺎن ،ﻫﺎﻧﻜﺎﻧګ ،ﺗﺮﻛﻲ ،اردن  ،ﻫﺎﻟﻨډ،
اذرﺑﺎﻳﺠﺎن او ﻋﻤﺎن ﺗﻪ رﺳﻤﻲ ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﻛړي دي او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ وړاﻧﺪې ﻛړي دي او ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﻠﻠﻰ او
ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ د ﭘښﺘﻮ ﻣﺤﻔﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ رﺑﺎب ﺑﺎﻧﺪې رﻧګﻴﻦ ﻛړى ،ﭼﯥ د وﻃﻦ ﻧﻪ ﻟﺮې ﭘښﺘﻨﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﺠﺮو ټﻨګ
ټﻜﻮر ور ﻳﺎدوي.

ﻛـﻼﺳﻴﻜﻲ ﻣـﻮﺳﻴﻘﻲ:
اﺳﺘﺎد ﺑﺨﺘﻴﺎر د ﺧﭙﻞ ورور ﺗﺎج ﭘﻪ ﺳﻼ د اﺳﺘﺎد ﻧﻈﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻪ د ﻛﻼﺳﻴﻜﯥ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ زده ﻛړه ﻛړې ده او د
ﻛﻼﺳﻴﻜﯥ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻣﺨﺘﻠﻒ راګﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻞ رﺑﺎب ﭘﻪ زﻳﺮ او ﺑﻢ ﭘﺮدو ﻛﯥ اړوﻟﻰ ﺷﻲ او ﭘﻮره ﻣﻬﺎرت ﭘﻜﯥ
ﻟﺮي.



ﻣـﺎﺱ ﺧـﺎﻥ ﻭﺻﺎﻝ
ﻣﺎس ﺧﺎن د ﭘښﺘﻨﻮ د دﯦﺮو او ﺣﺠﺮو ﻳﻮ ځﻮان اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺮوﻧﻜﻰ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺟﻮړوﻧﻜﻰ ،ﻃﺒﻠﻪ ﻏږووﻧﻜﻰ
او ﺷﺎﻋﺮ دى.
دى د ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زوى او د ﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻤﺴﻰ دى او د ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﺧﯧﻠﻮ ﻛﯥ ﭘﺮ 1966ع ﻛﺎل
ﻛﯥ زﯦږﯦﺪﻟﻰ دى .دى ﭘﻪ ﻫډ ﭘښﺘﻮن او د ﻣﻮﻣﻨﺪو د ټﺒﺮ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي.
د ﻣﺎس ﺧﺎن ﭘﯧﻨځﻪ وروڼﻪ او دوه ﺧﻮﯦﻨﺪې دي .وروڼﻪ ﻳﯥ دده ﻧﻪ ﻣﺸﺮان دي او ﻛﺸﺮ ﻣﺎس ﺧﺎن دى .ﻣﺎس
ﺧﺎن د  1992ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﯥ واده ﻛړى دى.

دﻣـﺎس ﺧـﺎن د ﻫﻨﺮ ﭘﻴﻞ:
دى ﭘﻪ دې ﻫﻜﻠﻪ واﻳﻲ:
)زه د اﺗﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﻛﯥ وم ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻣﯥ ﭘﻴﻞ ﻛړى دى او ﻟﻮﻣړى ﻣﻰ ډول ﻏږوو او ﻣﻮږ ﺑﻪ د
زﻧﺎﻧﻪ و ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻛﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻮ زﻣﺎ ﻣﺸﺮ ورور ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻃﺒﻠﻪ ﻏږوﻟﻪ ،ﻣﺎ د ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻃﺒﻠﻪ زده ﻛړه او ﭘﻪ
ﻃﺒﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻟﻮﻧﻪ ﻟﻜﻪ ﺗﻨګړه ،د ﺧټﻜﻮ اﺗڼ او داﺳﯥ ﻧﻮر رازده ﻛړل .ﺑﻴﺎ ﻣﺎ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ د ﺑﻨﻴﺎدي
څﻴﺰوﻧﻮ د زده ﻛړې دﭘﺎره ﻟﻪ اﺳﺘﺎد اﻧﻮر ﺷﺎه او اﺳﺘﺎد ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ څﺨﻪ د ﻃﺒﻠﯥ ﻧﻮره زده ﻛړه وﻛړه.
ﻃﺒﻠﻪ ﻳﻮ داﺳﯥ اّﻟﻪ ده ،ﭼﯥ زده ﻛﻮل ﻳﯥ ډﯦﺮ ﻣﺤﻨﺖ ﻏﻮاړي ،ارﻣﻮﻧﻴﻪ او رﺑﺎب ﭘﺮدې ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﻃﺒﻠﻪ ﭘﺮدې ﻧﻪ
ﻟﺮي او څﻪ ﭼﯥ زه ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ واﻳﻢ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ ﻏږووم(.
ﻣﺎس ﺧﺎن زﻳﺎﺗﻮي ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻃﺒﻠﻪ ﻛﯥ ) (360ﺗﺎﻟﻪ دي.

ﻣـﺎس ﺧﺎن د ﺷﺎﻋﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ:
ﭘﻪ دې ﻫﻜﻠﻪ ﻣﺎس ﺧﺎن واﻳﻲ:
)د ﻃﺒﻠﯥ د زده ﻛړې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ زه د اﺳﺘﺎد ګﻠﺰار ﻋﺎﻟﻢ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻛﯥ ﺷﻮم ،ﻫﻠﺘﻪ زه ﻟﻪ ډﯦﺮ ښﻪ ﻣﺎﺣﻮل ﺳﮕﻪ
ﻣﺘﻌﺮف ﺷﻮم ،ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮان او ﻋﺎﻟﻤﺎن راﺗﻠﻞ ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى ﻧﻪ ﻣﺎ د ﺷﺎﻋﺮۍ رﻧګ واﺧﻴﺴﺖ .ښﺎﻏﻠﻰ
رﺣﻤﺖ ﺷﺎه ﺳﺎﯦﻞ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه د ﺷﻌﺮ او ﺷﺎﻋﺮۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ زﻳﺎﺗﻪ ﺧﻮاري ﻛړې او ﻛﻮي ﻳﯥ(.

د ﻣﺎس ﺧﺎن د ﺷﻌﺮ ﺑﯧﻠګﻪ:

دﻋــﺎ
اوﺳــﻲ ﭘﻪ ﺳــﻤﻪ ﻛﻪ ﭘــﻪ ﻏــﺮ ﭘښﺘﺎﻧﻪ
ﺧﺪاﻳﻪ ﻳﻮځﺎۍ ﻛړې ﻟﺮ او ﺑﺮ ﭘښﺘﺎﻧﻪ

ﺗــﻨـﻜﻲ ګﻠـــﻮﻧﻪ دې ﺗﺎزه اوﺳﻲ ﺗﻞ
ﻻﻫــﻮ دې ﻧﻪ ﺷﻲ ﺑﯥ ګﻮدر ﭘښﺘﺎﻧﻪ

وﻃﻦ ﻣﯥ ﺗﻦ زړګﻰ ﭘښﺘﻮن ﻟﺮﻣﻪ
ﺑﻞ ﻣﯥ د ﺳﺘﺮګﻮ دي ﻧﻈﺮ ﭘښﺘﺎﻧﻪ

دا ﺗﺎر ﭘﻪ ﺗﺎر ﻟﯧﻮﻧﻲ ﺑﻴﺎ ﻳﻮځﺎى ﻛﻪ
ﭼﯥ ځﻲ راځﻲ ﭘﻪ ﺧړ ﺧﯧﺒﺮ ﭘښﺘﺎﻧﻪ

ټﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﻛﯥ دې ﺑﺪﻟﻮن راوﺳـــﺘﻪ
ﻳﻮځﺎى دې ﻧﻪ ﻛړه در ﭘﻪ درﭘښﺘﺎﻧﻪ

ﻻ زه وﺻـــﺎل ﺗﺮې ﻧﻪ اﻣــﻴــﺪ ﻟﺮﻣـــﻪ
ﻳــﻮ ورځ ﺑﻪ راوﻟﻲ اﺧـــﺘﺮ ﭘـــښﺘﺎﻧﻪ
ﻣﺎس ﺧﺎن د ډول او ﻃﺒﻠﯥ ﺳﺮﺑﯧﺮه ارﻣﻮﻧﻴﻪ ،رﺑﺎب ،ﺳﺮﻳﻨﺪه او ﻫﻮرګﻞ ﻫﻢ ﻏږوﻟﻰ ﺷﻲ .ﻣﺎس ﺧﺎن ﻟﻪ 1977
ﻛﺎل ﭘﻪ دې ﺧﻮا د ﭘﯧښﻮر او ﻛﻮﯦټﯥ راډﻳﻮ او ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺳﺮه ﻛﺎر وي او ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻃﺒﻠﻪ
ﻏږوﻟﯥ ده.
ﻣﺎس ﺧﺎن د څﻪ ﻧﺎ څﻪ دوه زره ﻧﻮﻳﻮ ﺳﻨﺪرو ﺳﺮه ﻃﺒﻠﻪ ﻏږوﻟﯥ او ﻓﻌﻼً ﺋﯥ ډﯦﺮو ځﻮاﻧﻮ ﺳﻨﺪرﻏﺎړو ﺗﻪ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺟﻮړه ﻛړې ده .ﻣﻮږ ﻣﺎس ﺧﺎن ﺗﻪ د روښﺎﻧﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ او اوږد ژوﻧﺪ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮو.



ﺷﺎﻩ ﻮﺍﻥ ﻣﻨﻮﺭ
ﻧﺮ زاﻣﻦ د )ﻣﻨﻮر( ﺷﺎه ځﻮان ،رﺿﻮان
د ﺣـــﺠــﺮې د ﻣـﺠــﻠﺲ دوى دي اﺗﻼن

ځﻮان او ﺧﻮږ اوازه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ښﺎﻏﻠﻰ ﺷﺎه ځﻮان )ﻣﻨﻮر( د ﺧﺪاى ﺑښﻠﻲ اﺳﺘﺎد ﺑﺎدام )ﻣﻨﻮر( زوى ،د ﻛﻮز
ﻛﻮﻧړ د ﺷګﯥ ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﭘﺎﻟﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﻛﯥ ﭘﻪ  1350ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل زﯦږﯦﺪﻟﻰ دى .زده ﻛړه ﻳﯥ د ﻛﻮز
ﻛﻮﻧړ د ښﻴﻮې د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎن ﭘﻪ ﻟﯧﺴﻪ ﻛړې ده.
ﺷﺎه ځﻮان ﭘﯧﻨځﻪ وروڼﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ښﺎﻏﻠﻰ رﺿﻮان ﻣﻨﻮر ﻳﯥ ﻣﺸﻬﻮر ﺳﻨﺪرﻏﺎړى دى او د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ د
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺸﺮي ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮي .څﺎروان ﻣﻨﻮر ﻫﻢ ﺳﻨﺪرې واﻳﻲ ،ﺑﺎزوان ﻣﻨﻮر او ﺷﺎه ﺟﺎن ﻣﻨﻮر ﻳﯥ
ﺷﺎﻋﺮان دي.
ﺷﺎه ځﻮان ﭘﻪ  1368ل ﻛﺎل واده ﻛړى ،درې زاﻣﻦ او څﻠﻮر ﻟﻮرګﺎﻧﯥ ﻟﺮي.
ﺷﺎه ځﻮان واﻳﻲ ،ﭼﯥ ﭘﻪ  1367ل ﻛﺎل ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﻴﻞ ﻛړى او د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﻪ اﻻﺗﻮ ﻛﯥ ارﻣﻮﻧﻴﻢ
)ﺑﺎﺟﻪ( ﻏږوﻟﻰ ﺷﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ راډﻳﻮ او ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻛﯥ ﻳﯥ ﻫﻢ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﻨﺪرې وﻳﻠﻲ دي .ګڼ
ﺷﻤﯧﺮ وډﻳﻮ او اوډﻳﻮ ﻛﯧﺴټﻮﻧﻪ ﻳﯥ د ﻣﻮزﻳﻚ ﺳﻨټﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ټﻨګ ټﻜﻮر ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﻛړي دي.
ﻟﻮﻣړﻧۍ ﺳﻨﺪره ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺑﺎدام ﻣﻨﻮر ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى د ﻛﺎﺑﻞ راډﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻛﯥ وﻳﻠﯥ وه ،ﭼﯥ ﻣﻄﻠﻊ
ﻳﯥ داﺳﯥ ده:
ﭼـــﯥ دې ﭘـــﻪ ﻣـــټـــﻮ ﺧــــﻮﻧﺪ ﻛــــﻮﻳــﻨﻪ
راﺑﻪ وړﻣﻪ داﺳﯥ ﺑﻨګړي داﺳﺘﺎ دﭘﺎره

ﺷﺎه ځﻮان ﻣﻨﻮر واﻳﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻳﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﺳﻨﺪرو ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻛﺎروان ﺻﻴﺐ دا ﻏﺰل:

ﻏﻮږ ﻏﻮږ وﻣﻪ ﭼﯥ ﻏﻠﻰ ﻏﻠﻰ ﻳﺎر ﻏږﯦﺪه
ﭘﻪ زړه ﻛﯥ ﻣﯥ ﻧﺮى ﻧﺮى ﺳﻴـــﺘﺎر ﻏږﯦﺪه

ډﯦﺮ ﺧﻮښ دى ،ﭼﯥ ﻃﺮز او ﻛﻤﭙﻮز ﻳﯥ ﻣﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛړى دى.
ددې ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻣﻮ د ﻛﻮﻣﻮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﺷﻌﺮوﻧﻪ وﻳﻠﻲ دي؟ دى واﻳﻲ:
)ټﻮل ﭘښﺎﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮان راﺗﻪ ګﺮان دي او درﻧﺎوى ﻳﯥ ﻛﻮم ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول ﻣﯥ د ډاﻛﺘﺮ ﻛﺒﻴﺮ )ﺳﺘﻮري(،
ﻻﻳﻖ زاده ﻻﻳﻖ ،ﻧﻌﻴﻢ ﻣﺎﻣﺎ ﺧﯧﻞ ،ﺷﻴﻔﺘﻪ ﻣﻞ ﻛﺎﻣﻪ وال ،ﺷﻔﻴﻊ اﷲ ﺑﺎﺑﺮزي ،ﻣﺪﻫﻮش ،ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷګﻴﻮال ،ﺑﺎز
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﺷﻜﻮټﻲ ،ﺷﻜﺮاﷲ اﻣﺎن زوى ،ﻗﺪﻳﺮ وﻃﻨﻮال ،ﻗﺪﻳﺮ ﭘښﺘﻮﻧﻤﻞ ،ﺣﻀﺮت ښﯧﻮه وال ،اﺳﺘﺎد ﻣﻠﻨګ
ﺟﺎن ﺷﻌﺮوﻧﻪ او ﻏﺰﻟﯥ وﻳﻠﻲ دي.

ﭘﻮښﺘﻨﻪ :ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻛﯥ دې د ﭼﺎ اواز ﺧﻮښﯧږي؟
ځﻮاب :ټﻮل ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان د ﻗﺪر وړدي او زﻣﺎ ﺧﻮښ دي ،ﺧﻮ زه د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر اﺳﺘﺎد ﻣﻨﻮر ﻟﻪ اواز ﺳﺮه
ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮم او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اواز دﻏﻪ وﻳﻞ ﺷﻮې ﺳﻨﺪره ،ﭼﯥ د ﺧﻮﺷﺎل ﺧﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﻛﻼم دى:

ﻛــﻪ زه ﻧﻪ واى ﻋـــﺸﻖ ﺑـــﻪ ﺗﺎ ﻟﺮه ﺑﻠﻞ څــﻮك
ﭘﻪ ﭘﺎﻟﻨګ ﺑﻪ دې دا ﻫﺴﯥ درﺧــﺘــﻞ څــﻮك
ﻣﯥ ﻫﺮ وﺧﺖ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻳﺎد را ﺗﺎزه ﻛﻮي

پ :ﭘﻪ ﺧﻮراﻛﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﻏﺬا ﻛﯥ دې څﻪ ﺷﻰ ډﯦﺮ ﺧﻮښﯧږي؟
ځ :ﭘﻪ ﺧﻮراﻛﻮﻧﻮ او ﻛﺘﻎ ﻛﯥ ﻣﯥ ﻛﺒﺎن ډﯦﺮ ﺧﻮښﯧږي.

پ :ﻛﻮﻣﻮ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻮ ﻫﻨﺮي ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﻛړي دي؟
ځ :ﭘﻪ 2004ع ﻛﺎل او 2006ع ﻛﺎل دوه وارې ﻣﯥ اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻨﺮي ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﻛړي دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺟﺮﻣﻨﻲ ،ﻫﺎﻟﻨډ ،ﺑﻠﺠﻴﻢ ،ډﻧﻤﺎرك ،ﺳﻮﻳډن او ﻧﺎروې ﻛﯥ ﻣﯥ ﻻﻳﻒ ﻛﻨﺴﺮﺗﻮﻧﻪ ور ﻛړي دي او ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﻛﯥ د
ﭘښﺘﻨﻮ د ځﻮان ﻛﻮل ﭘﻪ ودوﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﯥ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ او ﺳﻨﺪرې ﻣﯥ وﻳﻠﻲ دي .ﭘښﺘﻨﻲ ﻛﻠﺘﻮر او ادب ﺗﻪ د
ﻧﻪ ﺳﺘړي ﻛﯧﺪوﻧﻜﻴﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﭘښﺘﻨﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ وﻟﺴﻮﻟﻴﺰ ګﻮﻧﺪ  PSDPد ﺑﺎﭼﺎ ﺧﺎن ﺟﺎﯦﺰه راﻛړې ده.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ او ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ  Keyboardﭼﯥ ﻫﺮ څﻪ ﭘﻜﯥ ﻳﻮ ﻛﺲ  Automaticﺑﺮاﺑﺮوي ﻟﻪ
ﭘښﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺳﺮه ﻏﺒﺮګﻪ ﺷﻮې ده ،ﻧﻮ د ﭘښﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ  Liveﺧﻮﻧﺪ او ﻣﺰه ﻳﯥ ﻛﻤﻪ ﻛړې ده .ﻛﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﻗﻲ
ﻣﻴﻮزﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ) (Keyboardﺗﻪ ﺳﻨﺪرﻏﺎړي ﻫﻢ وﻻړ وي او ﺳﻨﺪرې واﻳﻲ ،ﺧﻮ ژوﻧﺪۍ ) (Liveﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﻮ اﻻﺗﻮ ﻟﻜﻪ ډرم ،ګﻴﺘﺎر ،اﻛﺎردﻳﻮن او داﺳﯥ ﻧﻮرو ﺳﺮه ښﻜﻠﯥ ﺷﻮې وي .ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ دﻟﺘﻪ
ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ او ﻧﻮرې اروﭘﺎ ﻛﯥ د ودوﻧﻮ او ښﺎدﻳﻮ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ وﻟﻴﺪل ،ﺳﻨﺪرﻏﺎړي ﻳﻮاځﯥ د ﺧﭙﻠﯥ
ګټﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ) (Keyboardﺷﺎﺗﻪ وﻻړوي .ﻻوډﺳﭙﻴﻜﺮوﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺟګ اواز ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ
ﻛړي وي ،ﻧﻮ اورﯦﺪوﻧﻜﻲ او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ اوښﺎدﻳﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﻔﻞ ﻛﯥ ګډون ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږي،
ﻳﻮاځﯥ ﻟﻜﻪ د ډﺳﻜﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن درز او ﻏﻮﺑﻞ وي ،ﻧﻮ زﻣﺎ وړاﻧﺪﻳﺰ دا دى ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دراﻧﻪ او ښﺎﻏﻠﻲ ﺳﻨﺪرﻏﺎړي
ﭼﯥ ﭘښﺘﻨﻲ ﻛﻠﺘﻮر د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺮه ﻛﻜړوي ،ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻜﺮ وﻛړي او د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ د
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره ﻧﻮرې ﻻرې ﭼﺎرې وﻟټﻮي او ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﻛﯥ ټﻮﻟﻮ درﻧﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻴﻮ ﻫﯧﻮادواﻟﻮ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ
ﻛﻮم ،ﭼﯥ د ودوﻧﻮ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﻣﺤﺎﻓﻠﻮ ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ ﻛﻠﺘﻮر او ﻫﻨﺮ د ژوﻧﺪي ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ژوﻧﺪۍ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ )ټﻨګ ټﻜﻮر( ﺗﻪ ﻏﻮره واﻟﻰ ور ﻛړي او ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﺑﻪ دا ښﻪ وي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ټﯧﭗ
ﻛﯥ ﻛﻴﺴټ واﭼﻮي او د ﻻوډﺳﭙﻴﻜﺮوﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻳﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ واوروي .ﻫﻴﻠﻪ ده ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ
دراﻧﻪ ﻫﯧﻮادوال ﻧﻪ ﺧﭙﻪ ﻛﯧږي.
ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﻣﺮﻛﯥ څﺨﻪ ﭼﯥ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻮ وﻛړه ،ډﯦﺮه ډﯦﺮه ﻣﻨﻨﻪ.



ﻣﯧـﺮﻣــ ﻠﺸ
ښﻜﻠﯥ او ﺧﻮږ اوازه ﺳﻨﺪرﻏﺎړې
ﻳﺎدوﻧﻪ :ددې ﻣﺮﻛﯥ ﻏټ ټﻜﻲ د )ﻧﻨګﺮﻫﺎر( ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﻣﺠﻠﯥ د  1352ﻫـ ل ﻛﺎل د ﻟﻴﻨﺪۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د
دﯦﺮﺷﻤﯥ ﻧﯧټﯥ د  193ﻳﻤﯥ ګڼﯥ څﺨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي دي.
ﻣﯧﺮﻣﻦ ګﻠﺸﻦ د ﭘښﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺧﻮږ ژﺑﯥ ﺳﻨﺪرﻏﺎړې ده ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﺮه او ﺑﺮه ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا ﻛﯥ او ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ
ﭘﻪ ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﻛﯥ ډﯦﺮ ﺷﻬﺮت او ﻣﻴﻨﻪ وال ﻟﺮي.
ﻣﯧﺮﻣﻦ ګﻠﺸﻦ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟګﻮۍ ﻛﯥ واﻳﻲ:
زﻣﺎ ﻧﻮم ګﻠﺸﻦ دى او د ﭼﺎرﺳﺪې ﻳﻢ ،د ﻣﯧړه ﻧﻮم ﻣﯥ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ دى او ﭘﻪ ﻛﻮﻫﺎټﻲ ﻣﺸﻬﻮر دى .ﻣﻮر او
ﭘﻼر ﻣﯥ اوس ﻫﻢ ﭘﻪ ﭼﺎرﺳﺪه ﻛﯥ اوﺳﯧږي ،زه دﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﯧړه ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى ﭘﻪ ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﻛﯥ اﺳﺘﻮګﻨﻪ ﻟﺮم.

ﭘﻮښﺘﻨﻪ :ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﺳﻨﺪرو وﻳﻠﻮ ﺳﺮه ﻛﻠﻪ او څﻨګﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮه؟
ځﻮاب :زﻣﻮږ ﻛﻮر د ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا ﭘﻪ ﭼﺎرﺳﺪه ﻛﯥ و او ډﯦﺮه ﻛﻮﭼﻨۍ وم ،ﭼﯥ د ﺳﻮر ﭘﻮښﺎﻧﻮ ﻏﻮﻧډې او
ﻣﻈﺎﻫﺮې ﺑﻪ ﻣﯥ ﻟﻴﺪﻟﯥ او ﻛﻠﻪ ﭼﯥ زه ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﺗﻪ راﻏﻠﻢ ،د ﻣﻠﻨګ ﺟﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯥ اورﯦﺪل او
ﻫﻤﺪې ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﺎدوﻟﻮ د ﻫﻨﺮ ﻧړۍ ﺗﻪ راښﻜﻠﻢ او د زړه ﻟﻤﺒﯥ ﻣﯥ د ﺳﻨﺪرو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ څﺨﻪ
راووﺗﻠﯥ.

پ :ﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ دﻧﺪه څﻪ ده؟
ځ :دا ﺧﻮ ښﻜﺎره ﺧﺒﺮه ده ،ﭼﯥ ﻫﻨﺮ د ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل اﻧﻌﻜﺎس دى ،ﻧﻮ ﻫﻤﺪا ﺳﺒﺐ دى ﭼﯥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ د ﻳﻮې ټﻮﻟﻨﯥ
ﻫﻨﺪاره ده ،ﻧﻮ ﻛﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻫﺮ څﻮﻣﺮه ﺧﭙﻞ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل او ﺧﻠﻜﻮ ﻛﯥ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻮي او ﻫﻨﺮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﺧﻠﻚ
ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗﻲ.

پ :ﭘﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﻛﯥ دې د ﭼﺎ اواز ډﯦﺮ ﺧﻮښﯧږي؟
ځ :ﭘﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﯥ د اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻗﻤﺮګﻞ او ګﻠﻨﺎر ﺑﯧګﻢ اوازوﻧﻪ ډﯦﺮ ﺧﻮښﯧږي.

پ :ﻛﻮم ﺧﻮاړه دې زﻳﺎت ﺧﻮښ دي؟
ځ :ﭘﻪ ﺧﻮراﻛﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﯥ ﺳﻮﻛړك او ﺳﺎﺑﻪ ډﯦﺮ ﺧﻮښ دي.

پ :ﭘﻪ ګﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ دې ﻛﻮم ګﻞ ﺧﻮښ دى؟
ځ :د ﻧﺮګﺲ ګﻞ ﺳﺮه ﻣﯥ ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ ده.

پ :ﻛﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺼﺮوﻓﻴﺖ ﭘﻪ اړه څﻪ وواﻳﺎﺳﺖ؟
ځ :زﻣﺎ ﻣﺼﺮوﻓﻴﺖ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻛﻨﺴﺮت ﻛﯥ دى او د )ګﻠﺸﻦ ﻧﻨﺪارې( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﯦږي ،ﺑﻞ ﻣﺼﺮوﻓﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﺮم .د
راډﻳﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﭘﺎره ﻣﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻟﺲ ﺳﻨﺪرې ﺛﺒﺖ ﺷﻮي او ﻧﻮرې ﻫﻢ ﺛﺒﺘﻮم.



ﺑــﺮﻳـﺎﻟﻰ ﺻﻤﺪﻱ
ځﻮان ﺳﻨﺪرﻏﺎړى ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺻﻤﺪي د ﺧﺪاى ﺑښﻠﻲ اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ زوى ،ﭘﻪ  1978ع ﻛﺎل د ﻧﻨګﺮﻫﺎر
وﻻﻳﺖ ﭘﻪ رﻳګ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻛﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻫﻨﺮي ﻛﻮرﻧۍ ﻛﯥ زﯦږﯦﺪﻟﻰ دى.
ﭘﻪ  2002ع ﻛﺎل ﻛﯥ ﻳﯥ واده ﻛړى دى ،دوه زاﻣﻦ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﻣﺮاد ﺧﺎن او ﻣﺮﻳﺪ ﺧﺎن ﻧﻮﻣﯧږي.
ښﺎﻏﻠﻰ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺻﻤﺪي د ﺧﭙﻞ ﺧﺪاى ﺑښﻠﻲ ﭘﻼر اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﭘﻪ ﻫﻠﻜﻪ واﻳﻲ:
)زﻣﺎ ﭘﻼر د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺗﻜړه اﺳﺘﺎد او د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﻪ رازوﻧﻮ او ﺳﺮوﻧﻮ ﭘﻮه و ،د ﭘښﺘﻮ ﻣﺴﻴﻘۍ د ﻏﻨﻲ
ﻛﯧﺪو دﭘﺎره ﻳﯥ ډﯦﺮ زﻳﺎر ګﺎﻟﻠﻰ دى ،ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮه ﺷﺎګﺮدان ﻳﯥ ﻟﻜﻪ ښﺎﻏﻠﻰ اﺳﺘﺎد رﺣﻴﻢ ﻏﻤﺰده ،ښﺎﻏﻠﻰ ﻣﻨګﻞ،
ښﺎﻏﻠﻰ ﻣﺪد ،ښﺎﻏﻠﻰ ګﻞ ﻋﻠﻲ ،ښﺎﻏﻠﻰ اﺳﺘﺎد زاﺧﯧﻞ ،اﺳﺘﺎد ﺧﺪاﻳﺪاد ،ﻣﯧﺮﻣﻦ ګﻠﺸﻦ ،رﺿﻮان ﻣﻨﻮر ،ﺟﻌﻔﺮ
ﺧﺎن ﺧﻠﻴﻞ ،روزي دﻳﻦ او ﻧﻮر روزﻟﻲ دي .ﻟﻪ اﺳﺘﺎد زاﺧﯧﻞ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛﻼﺳﻴﻜﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻛﻮﻟﻪ(.
ددې ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻨﺮ ﺳﺮه دې وﻟﯥ او څﻨګﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮه؟ واﻳﻲ:
)ﻟﻪ ﻫﻨﺮ ﺳﺮه ﻣﯥ ﻣﻴﻨﻪ ﻟﻪ درﯦﻴﻢ ټﻮﻟګﻲ څﺨﻪ وه ،دا ﭼﯥ زه د ﺧﭙﻞ ټﻮﻟګﯥ اول ﻧﻤﺮه وم او ﺗﺮاﻧﯥ ﺑﻪ ﻣﯥ وﻳﻠﯥ،
ﻧﻮ ﻫﻤﺎﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛړم .ﻟﻪ ﺳﻨﺪرو ﺳﺮه ﺳﺮه زه ارﻣﻮﻧﻴﻢ )ﺑﺎﺟﻪ( ،ﻃﺒﻠﻪ ،ډوﻟﻚ ،رﺑﺎب او
ﺷﭙﯧﻠۍ ﻫﻢ ﻏږوﻟﻰ ﺷﻢ.

پ :ﻟﻮﻣړﻧۍ ﺳﻨﺪره دې ﻛﻮﻣﻪ ﻳﻮه ده او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻳﻞ ﺷﻮو ﺳﻨﺪرو ﻛﯥ دې ﻛﻮﻣﻪ ﻳﻮه ډﯦﺮه ﺧﻮښﯧږي؟ ﺧﭙﻠﻪ
دې ﻛﻮم ﺷﻌﺮ وﻳﻠﻰ او ﻛﻪ ﻧﻪ؟
ځ :ﻟﻮﻣړﻧۍ ﺳﻨﺪره ﻣﯥ د اﺳﺘﺎد ﺳﺘﺎر ﺧﺎن ﭘﻪ زﻳﺎر د ﻣﻠﻲ ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﻠﻨګ ﺟﺎن اﺳﺘﺎد ﻏﺰل دى:

ﻻس ﻣﻪ وﻫﻪ ﭘﻪ اور ﻛﯥ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ وﺳﻮځﯧږې
ﻇﺎﻟــــﻤــﻪ د ﻣــــﻈﻠﻮم ﻟــﻪ اّﻫـــﻪ وﻟﯥ ﻧﻪ وﯦﺮﯦږې

او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻳﻠﻮ ﺳﻨﺪرو ﻛﯥ ﻣﯥ د ﺑﺎﺑﺮزي ﺻﻴﺐ دا ﺷﻌﺮ ډﯦﺮ ﺧﻮښ دى ،ﭼﯥ:

د ﺷﻤﻠﻮ وﻃﻦ ﺗﻪ راﺷﻪ ﭼﯥ ﺷﻤﻠﯥ درﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛړو
ﺗــﻪ رڼﺎ د ﺳـﺘﻮرو راوړه ﻣﻮږ ﺑﻪ وﻳﻨﯥ دزړه درﻛړو

زه ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮم ﺧﺎص ﺷﻌﺮ ﻧﻪ ﻟﺮم ،ﺧﻮ ټﭙﯥ )ﻣﺴﺮۍ( ﻣﯥ ډﯦﺮې ﺟﻮړې ﻛړي دي.

پ :ﭘﻪ ﺳﻨﺪرﻏﺎړو ﻛﯥ دې د ﭼﺎ اواز ﺧﻮښ دى؟
ځ :ټﻮل ﻣﯥ ﺧﻮښ دي ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺎم ﻟﺮي ،ﺧﻮ ښﺎﻏﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ،ښﺎﻏﻠﻰ رﺣﻴﻢ ﻏﻤﺰده،
ښﺎﻏﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ او ﻫﺎرون ﭘﺎﭼﺎ اوازوﻧﻪ ﻣﯥ ډﯦﺮ ﺧﻮښ دي.

پ :ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﻛﯥ څﻮك ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺳﺮه ﺗړاو ﻟﺮي ﻛﻪ ﻧﻪ؟
ځ :ﻫﻮ ،ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﻣﯥ ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ووﻳﻞ ،زه ﻟﻪ ﻳﻮې ﻓﺮﻫﻨګﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﺳﺮه اړﻳﻜﻪ ﻟﺮم ،ﭼﯥ ﭘﻼر ﻣﯥ د
ﻣﻮﺳﻴﻘۍ اﺳﺘﺎد و ،ﻧﻮ زﻣﺎ د ﻛﻮرﻧۍ ﻏړي زﻣﺎ وروڼﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻧﻨګﻴﺎﻟﻰ ﺟﺎن ،ﻧﺜﺎر ﺧﺎن او اﺳﺪ ﺧﺎن ﻫﻢ ﺗﻜړه
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻏږوﻧﻜﻲ دي او ﻳﻮ ورور ﻣﯥ زرﻳﺎﻟﻰ ﺻﻤﺪي ﺳﻨﺪرې واﻳﻲ.

پ :ﻛﻮﻣﻮ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻮ ﻫﻨﺮي ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﻛړي دي؟
ځ :دوﺑۍ ،ﻫﺎﻟﯧﻨډ ،ډﻧﻤﺎرك ،ﻧﺎروې ،ﺟﺮﻣﻨﻲ ،ﺳﻮﻳډن او اﺗﺮﻳﺶ ﺗﻪ ﻣﯥ ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﻛړي دي.

پ :د ﻛﻮﻣﻮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﺷﻌﺮوﻧﻪ ﻣﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ وﻳﻠﻲ دي ﻛﻪ د ﻳﻮ څﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واﺧﻠﺊ؟
ځ :ﻣﻠﻲ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻠﻨګ ﺟﺎن ،رﺣﻤﻦ ﺑﺎﺑﺎ ،ﺧﻮﺷﺎل ﺑﺎﺑﺎو ﺣﻤﺰه ﺑﺎﺑﺎ ،ﺧﺎﻃﺮ اﭘﺮﻳﺪي ،ﺧﻴﺒﺮ اﭘﺮﻳﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر
اﺳﺘﺎد ،ﺳﻴﺪ ﺑﻬﺎواﻟﺪﻳﻦ ،داﻛﺘﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﺳﺘﻮري ،ﻏﻨﻲ ﺧﺎن ،ﻻﻳﻖ زاده ﻻﻳﻖ ،ﺷﻔﻴﻊ اﷲ ﺑﺎﺑﺮزي او داﺳﯥ
ﻧﻮرو ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﺷﻌﺮوﻧﻪ ﻣﯥ وﻳﻠﻲ دي.

پ :ﺗﺎﺳﯥ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ ﻳﺎﺳﺖ څﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﻮئ؟
ځ :ټﻮﻟﻮ ﭘښﺘﻨﻮ ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ راﻛړه ،د ټﻮﻟﻮ دې ﻛﻮر ودان وي.

پ :ﻛﻮﻣﻪ ﻫﻨﺮي ﺟﺎﯦﺰه ﻳﺎ اﻳﻮارډ او ﻳﺎ دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﻣﻮ څﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي دي؟
ځ :ﭘﻪ 2006م ﻛﺎل ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ د ﭘښﺘﻨﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ وﻟﺴﻮﻟﻴﺰ ګﻮﻧﺪ  PSDPراﺗﻪ د ﺑﺎﭼﺎ ﺧﺎن ﺟﺎﻳﺰه راﻛړې،
ﭼﯥ دا زه ډﯦﺮ زﻳﺎت وﻳﺎړ ګﻨﻢ او ﻟﻪ  PSDPڅﺨﻪ ډﯦﺮه ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮم ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮه ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ
ﻛﻠﺘﻮر ﭘﺎﻟﻨﻪ ﻫﻢ ﻛﻮي.



ﻣﯧﺮﻣ ﻫﻤﺎ )ﻣﻴﻨﻪ ﺍﻓﻐﺎﻥ(
ﺧﻮږ اوازه ﺳﻨﺪرﻏﺎړې
ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻫﻤﺎ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ټﺎټﻮﺑﻲ ﺳﺮه د زﻳﺎﺗﯥ ﻣﻴﻨﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ځﺎن )اﻓﻐﺎن ﻣﻴﻨﻪ( ﻧﻮﻣﻮي اﺻﻼً د ﻛﻨﺪﻫﺎر ده او
اوس د ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﻛُﻠﻦ ﭘﻪ ښﺎر ﻛﯥ اﺳﺘﻮګﻨﻪ ﻟﺮي او د ﻛﻮﻟﻦ ﭘﻪ ښﺎر ﻛﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه روﻏﺘﻮن ﻛﯥ د ډاﻛﺘﺮ د
ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻟﯥ ) (Assistant Doctorﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮي.
ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ دﻟﺘﻪ ﻟﻪ اﻟﻤﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎداﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه د ﻫﯧﻮاد ﭘﻴﺎوړي ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ زي
څﺨﻪ زده ﻛړه ﻛﻮي .ﻛﻠﻪ ﻧﺎﻛﻠﻪ ﺷﻌﺮوﻧﻪ ﻫﻢ واﻳﻲ .د ﻳﻮه ﺷﻌﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﯥ داﺳﯥ ده:

اﺷـﻨﺎ ﻳﺎره اﺷـﻨﺎ ډﯦــﺮ ګــﺮان ﻳﯥ ﺗﻪ ﭘـــﺮﻣﺎ
ﻧﻮر ﺗﻮان د ﺟﺪاﻳۍ ﻧﻪ ﻟﺮم ﻣﺮﻣﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺗﺎ

ددې ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ ،ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻣﻮ څﻮﻣﺮه ﺳﻨﺪرې وﻳﻠﻲ دي؟ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻫﻤﺎ واﻳﻲ:
ﻟﻪ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎد ښﺎﻏﻠﻲ ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ زي ﺳﺮه ﻣﯥ ﻳﻮ ځﺎى ﭘﻪ ګڼﻮ ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺳﻨﺪرې وﻳﻠﻲ دي او ﻟﻪ
اﺳﺘﺎد ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪ رﻧﺪ ﻋﻠﻰ زي ﺳﺮه ﻣﯥ ﻳﻮه ﺳﻲ ډي ﻫﻢ ﺛﺒﺘﻪ ﻛړې ده ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺎﻣﺒﻮرګ ﻛﯥ ﺑﻪ د ﺑﺎﺧﺘﺮ
ﻣﻴﻮزﻳﻚ ﺳﻨټﺮ ﻟﻪ اړﺧﻪ ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻲ.

ﭘﻮښﺘﻨﻪ :ﻛﻪ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ او ﭘﯧﻐﻠﻮ ﺗﻪ څﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﻟﺮې ،ﻧﻮ وواﻳﺎﺳﺖ.
ځﻮاب :د ﻫﻨﺮ او ﻓﻦ ﻣﻴﻨﻪ وال ﭘﯧﻐﻠﯥ وي او ﻛﻪ ځﻮاﻧﺎن او ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ ځﻮان ﻛﻮل ﺗﻪ دا ﭘﯧﻐﺎم ﻟﺮم ،ﭼﯥ د
ﺧﭙﻞ ﻛﻠﺘﻮر ﭘﺎﻟﻨﻪ او روزﻧﻪ ﭘﻪ زﻏﺮده وﻛړي ،ﺧﭙﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان او ﻓﻨﻜﺎران ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛړي او د ﭘښﺘﻨﻲ ﻛﻠﺘﻮر د
ﻫﻨﺮ او ﻓﻦ ﺑڼ ﺳﻤﺴﻮر وﺳﺎﺗﻲ.



ﺎﻏﻠﻰ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻣﻴﺮﻱ
ښﺎﻏﻠﻰ ﻛﺒﻴﺮ اﻣﻴﺮي د ﻫﯧﻮاد د ﻫﻐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاده ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ دى ،ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ زده ﻛړې ﺗﺮ
څﻨګ ﻳﯥ ﭘښﺘﻨﻲ ﻛﻠﺘﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ ﻣﻼﺗړﻟﯥ ده ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ښﻜﻠﻲ اوازﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﻛﯥ د ﭘښﺘﻨﻮ ډﯦﺮ ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻪ ﺗﺎزه
او رﻧګﻴﻦ ﻛړي دي.
ښﺎﻏﻠﻰ اﻣﻴﺮي د ﺳﻮﻳډن د ﻣﺎﻟﻤﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻛﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻮﻫﻨځﻲ د دوﻳﻢ ﻛﺎل ﭘﻮﻫﯧﺪوﻧﻜﻰ دى .ﻟﻪ زده
ﻛړې ﺳﺮه ﺳﺮه د ﺣﻼﻟﯥ روزۍ د ګټﻠﻮ ﻟﭙﺎر ټﻜﺴﻲ ﻫﻢ ﭼﻠﻮي .ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ څﻮ وارې د ﻫﻨﺮي ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎر راﻏﻠﻰ
دى ،ﻣﻮږ ورﺳﺮه ﻟﻨډه ﻣﺮﻛﻪ ﻛړې ده ،ﭼﯥ ګﺮاﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻴﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ وړاﻧﺪې ﻛﻮم.

ﭘﻮښﺘﻨﻪ :ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻧﻮم او د ﭘﻼر ﻧﻮم څﻪ دى ،ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻼر څﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻟﺮﻟﻪ؟
ځﻮاب :زﻣﺎ ﻧﻮم ﻛﺒﻴﺮ اﻣﻴﺮي دى ،د ﭘﻼر ﻧﻮم ﻣﯥ اﻣﻴﺮ ﺧﺎن دى ،ﭼﯥ ﭘﻮځﻲ اﻓﺴﺮ و.

پ :د زﯦږﯦﺪو ځﺎى او ﻧﯧټﻪ ،اﺻﻠﻰ او اوﺳﻨۍ ﭘﺘﻪ ﻣﻮ څﻪ ده؟
ځ :زه ﭘﺮ 1977ع ﻛﺎل د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ د ﺣﺴﺎرك ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻛﯥ زﯦږﯦﺪﻟﻰ ﻳﻢ او اوس ﭘﻪ ﺳﻮﻳډن ﻛﯥ د
ﻣﺎﻟﻤﻮ ﭘﻪ ښﺎر ﻛﯥ اﺳﺘﻮګﻨﻪ ﻟﺮم.

پ :زده ﻛړه ﻣﻮ ﭼﯧﺮﺗﻪ او څﻮﻣﺮه ﻛړې ده؟
ځ :زه اوس د ﻣﺎﻟﻤﻮ د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د  Political Scinceﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻮﻫﻨځﻲ د دوﻳﻢ ﻛﺎل ﭘﻮﻫﯧﺪوﻧﻜﻰ
)ﻣﺤﺼﻞ( ﻳﻢ.

پ :واده ﻣﻮ ﻛﻠﻪ ﻛړى دى او څﻮ اوﻻدوﻧﻪ ﻟﺮئ؟
ځ :واده ﻣﯥ د 1999ع ﻛﺎل ﭘﻪ ﺟﻮﻻﻳﻲ ﻛﯥ ﻛړى دى ،ﻳﻮه ﭘﯧﻨځﻪ ﻛﻠﻨﻪ ﻟﻮر ،ﭼﯥ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﻮﻣﯧږي ،ﻟﺮم.

پ :څﻮ وروڼﻪ او ﺧﻮﯦﻨﺪې ﻟﺮﯦﻮ ،ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﻛﯥ ﻧﻮر څﻮك ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮي او ﻛﻪ ﻧﻪ؟ او
د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻛﻮﻣﯥ اﻟﯥ ﻏږوﻟﻰ ﺷﯥ؟

ځ :درې وروڼﻪ او دوه ﺧﻮﯦﻨﺪې ﻟﺮم ،زﻣﺎ ﻣﺸﺮ ورور اﻣﺎن اﷲ اﻣﻴﺮي ﻫﻢ ﺳﻨﺪرې واﻳﻲ .ارﻣﻮﻧﻴﻪ او رﺑﺎب ﻫﻢ
ﻏږوﻟﻰ ﺷﻲ.

پ :ﻟﻪ ﻫﻨﺮ او ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺳﺮه ﻣﻮ څﻨګﻪ او وﻟﯥ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮه؟ اﻳﺎ ﭼﺎ ﻫڅﻮﻟﻲ ﻳﺎﺳﺖ او ﻛﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﻮ ﭘﻴﻞ
ﻛړى او زده ﻛړه ﻣﻮ ﻟﻪ ﭼﺎ څﺨﻪ ﻛړې ده؟
ځ :ﺑﯥ ﻟﻪ ﺷﻜﻪ ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﺗﺸﻮﻳﻖ زﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻛﯥ ﺑﯥ ﺳﺎرى رول ﻟﺮي ،ﺧﻮ د
ﻣﺴﺎﻓﺮۍ ژوﻧﺪ او د دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﺗﺸﻮﻳﻖ دې ﺗﻪ وﻫڅﻮﻟﻢ ،ﭼﯥ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړم .د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻛﻮم ﺧﺎص
ﻻرښﻮد ﻧﻪ ﻟﺮم ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ ورور اﻣﺎن اﷲ اﻣﻴﺮي د ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﻻرښﻮوﻧﻮ ﭘﻮروړى ﻳﻢ.

پ :د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ درﺳﺮه څﻮك ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي؟
ځ :ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ زه ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺟﻮړوم او د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ د اﻻﺗﻮ د ﻏږوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ را ﺳﺮه ﻧﺠﻴﺐ اﷲ ،ﻓﺮﻳﺪون ﺟﺎن
او ﻓﻴﺾ اﷲ ﺟﺎن ،ﭼﯥ زﻣﺎ د ﻛﻮرﻧۍ ﻏړي دي ،ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي.

پ :ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻳﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﺳﻨﺪرو ﻛﯥ ﻣﻮ ﻛﻮﻣﻪ ﻳﻮه ډﯦﺮه ﺧﻮښﯧږي او ﻟﻮﻣړﻧۍ ﺳﻨﺪره ﻣﻮ ﻛﻮﻣﻪ ﻳﻮه وه؟
ځ :د ښﺎﻏﻠﻲ ﻟﻤﺮ )ﭘﺮﻫﯧﺰ( ﺷﻌﺮ دى ،ﭼﯥ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﯥ ده:

اى زﻣـــﻮږ ګـــﺮاﻧـﻪ ﻫـــﯧـــﻮاده
ﺳﺘﺎ ښﺎﯦﺴﺘﻪ ښﻜﻠﯥ ﻫــﻮا ده

زړه دې ،دى د ﻛـــﺎﯦـــﻨـــﺎﺗـــﻮ
ﻫــــﺮه ﺗـــﯧــــــږه دې ﻃــــﻼ ده

ډﯦﺮ ﺧﻮښﯧږي ،ځﻜﻪ ﭼﯥ د ﻣﺴﺎﻓﺮۍ ﭘﻪ دې ﺣﺎل ﻛﯥ د وﻃﻦ ﻟﻪ ﺣﺎل ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﺧﻮري.

پ :اﻳﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻛﻤﻪ اﻟﻪ ﻏږوﻟﻰ ﺷﺊ؟
ځ :ارﻣﻮﻧﻴﻪ )ﺑﺎﺟﻪ( ﻏږوﻟﻰ ﺷﻢ او دوﻣﺮه ﻣﯥ ﭘﻜﯥ ﻻس ﭼﻠﯧږي ،ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ زړه ﺑړاس ﭘﯥ وﯦﺴﺘﻠﻰ ﺷﻢ.

ﭘﻪ :ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻣﻮ ﺑﺎزار ﺗﻪ ﻛﻮم ﻛﯧﺴټ ﻳﺎ  C.Dوړاﻧﺪې ﻛړې ده ﻛﻪ ﻧﻪ؟
ځ :د ﺧﭙﻠﻮ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﺼﺮوﻓﻴﺎﺗﻮ او زده ﻛړې ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﻻ ﻧﻪ ﻳﻢ ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟﻰ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻟﺮم ﭼﯥ د ﻫﻨﺮ ﻣﻴﻨﻪ
واﻟﻮﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻛﯥ  C.Dاو ﻳﺎ ﻛﯧﺴټﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻛړم.

پ :ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﻮ ﻫﻨﺮي ﻛﻨﺴﺮﺗﻮﻧﻪ ﻳﺎ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ورﻛړي دي؟
ځ :ﺳﻮﻳډن ،ﻧﺎروې ،ډﻧﻤﺎرك ،اﻧګﻠﺴﺘﺎن او ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ ﻣﯥ ژوﻧﺪي )ﻻﻳﻒ( ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ورﻛړي دي.

پ :د ﻛﻮﻣﻮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﺷﻌﺮوﻧﻪ ﻣﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ وﻳﻠﻲ دي؟
ځ :ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻣﯥ د ﻧﺎګﺎر ﺻﻴﺐ ،ﻟﻤﺮ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺻﻴﺐ ،اﺳﺘﺎد ﻣﻠﻨګ ﺟﺎن ،ﻫﯧﻮاد ﺷﯧﺮزاد او داﺳﯥ ﻧﻮرو
ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﺷﻌﺮوﻧﻪ وﻳﻠﻲ دي.

پ :ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﻨﺪرﻏﺎړو ﻛﯥ ﻣﻮ د ﭼﺎ اواز ډﯦﺮ ﺧﻮښﯧږي؟
ځ :د ﻫﺮ ﺳﻨﺪرﻏﺎړي اواز ځﺎﻧﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﺧﺎص رﻧګ او ﺧﻮﻧﺪ ﻟﺮي ،د ټﻮﻟﻮ ﺳﻨﺪرﻏﺎړو د اواز او ﻣﻮﺳﻴﻘۍ
ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮم ،ﺧﻮ د اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ اواز ﻣﯥ ډﯦﺮ ﺧﻮښﯧږي.

پ :ﭘﻪ ﺧﻮراﻛﻮﻧﻮ او ﻏﺬاګﺎﻧﻮ ﻛﯥ دې ﻛﻮﻣﻪ ﻳﻮه ډﯦﺮه ﺧﻮښﻪ ده؟
ځ :د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ د ﻻس ﭘﺨﻪ ﺷﻮې ﻏﺬا )ﻛﺘﻎ( ﻣﯥ ډﯦﺮ ﺧﻮښﯧږي ،ﻫﺮ څﻪ ﭼﯥ ﭘﺎﺧﻪ ﻛړي ،ډﯦﺮ ﻣﺰﻳﺪار او
ﺧﻮﻧﺪور وي ،ﻧﻮ ﻣﺎﺗﻪ ﺧﻮﻧﺪ راﻛﻮي.

پ :دا ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ څﻮ وارې د ﻛﻨﺴﺮﺗﻮﻧﻮ ،ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻮ او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره راﻏﻠﻲ ﻳﺎﺳﺖ ،څﻪ
اﺣﺴﺎس ﻛﻮئ؟
ځ :زه ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ راﺷﻢ ،ﻧﻮ ﺧﭙﻞ وﻃﻦ راﺗﻪ راﻳﺎد ﺷﻲ او داﺳﯥ اﺣﺴﺎس ﻛﻮم ،ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﺗﻪ
راﻏﻠﻰ ﻳﻢ ،دا ځﻜﻪ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘښﺘﻨﻲ ﻛﻠﺘﻮر ﺳﺮه ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮي .د اﻟﻤﺎن د
ﭘښﺘﻨﻮ ﭘښﺘﻨﻪ ﻣﻴﻨﻪ ،ﭘښﺘﻨﻲ ﻏﯧﺮت ،ﻟﻪ ﭘښﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ او د ﭘښﺘﻨﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ،ﻣﯧﻠﻤﻪ
ﭘﺎﻟﻨﻪ او اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻏﺮور زﻣﺎ ﭘښﺘﻨﻲ اﺣﺴﺎس راﺗﺎزه ﻛﻮي او ﻣﺎﺗﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻠﯧږي او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ اﺣﺴﺎس ﻛﻮم.

پ :ﻓﻦ او ﻫﻨﺮ ﺳړى ځﻮاﻧﻮي ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ روﺣﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ او ﺗﺴﻜﻴﻦ ورﻛﻮي ،ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ
دي ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ څﻪ دى؟
ځ :واﻳﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ روﺣﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ او ﺗﺴﻜﻴﻦ ورﻛﻮي ،ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﺑﺎﻧﺪې زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻳﻮاځﯥ
ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ډﯦﺮ ښﻪ ﭘﻮﻫﯧږي ،ﭼﯥ ﻟﻪ وﻃﻦ څﺨﻪ ﻟﺮې او ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮۍ ﻛﯥ ژوﻧﺪ ﻛﻮي ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺳﺮه درې ﻧﻮر
اﺳﺎﺳﻲ ﺷﻴﺎن ﺗړﻟﻲ دي ﻟﻜﻪ ﺷﻌﺮ ،ادب او ﻫﻨﺮ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ څﻮك ﭼﯥ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻏږوي ،ﻧﻮ ﻫﺮو ﻣﺮو ﺑﺎﻳﺪ د ادب
ﭼﻮﻛﺎټ ﺗﻪ ﻧﻨﻮځﻲ او د ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ ځﺎن ﭘﻮه ﻛړى وي او وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﺎﻧﺪې رﻧګﻴﻨﯥ ﻛړي.
ﺷﻌﺮ او ﻫﻨﺮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺳﭙﻜﻪ ﺳﺘﺮګﻪ وﻧﻪ ﻛﺘﻞ ﺷﻲ او ﻛﻮم ﺳﺎده او اﺳﺎن ﻛﺎر ﻫﻢ ﻧﻪ دى .ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺷﻰ ﻳﺎ ﻟﻔﻆ
ﭼﯥ ﻟﻪ زړه څﺨﻪ راوځﻲ او ﺑﻴﺎ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ زړه ﺑﺎﻧﺪې اﺛﺮ ﻛﻮي ،ﻫﻐﻪ ﻛﻮم اﺳﺎن او ﻳﺎ ﺳﺎده ﻛﺎر ﻧﻪ دى .ﻫﻐﻪ ﺷﻌﺮ دى
ﻫﻐﻪ ﻫﻨﺮ دى ،ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ زه د ﻣﻠﻨګ ﺟﺎن اﺳﺘﺎد ﺷﻌﺮوﻧﻪ ﻟﻮﻟﻢ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ دا ﺧﻮاږه اﻟﻔﺎظ ﭘﻪ ﭼﺎ دوﻣﺮه اﻏﯧﺰه
ﻛﻮي ،ﭼﯥ ﺑﯥ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﯥ ﻟﻪ ﺳﺘﺮګﻮ اوښﻜﯥ راځﻲ.

پ :د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ او ﻫﻨﺮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ څﻪ ﻛﻮل ﭘﻜﺎر دي؟
ځ :ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ زﻣﻮږ د ﻋﻨﻌﻨﺎﺗﻮ او ﻛﻠﺘﻮر ﻳﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﺟﺰ دى ،ﭼﯥ ﺳﻨﺪرﻏﺎړي ﻳﯥ ﭘﺨﭙﻞ اواز ﻛﯥ ﻧﻮي ﻧﺴﻞ
ﺗﻪ رﺳﻮي او د ژﺑﯥ ﭘﻪ ژوﻧﺪي ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ رﻛﻦ دى ،ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺗﻪ د ﻗﺪر ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ وﻛﺘﻞ ﺷﻲ او
ﻛﻮم د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺑﺪ ﻣﻴﺮاث ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻴﻜﻮﻧﻮ څﺨﻪ راﭘﺎﺗﯥ دى ،ﻫﻐﻪ ﻫﯧﺮ ﻛړو او د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﻪ ﻗﺪر
ﺑﺎﻧﺪې ځﺎن ﭘﻮه ﻛړو.

ﭘﻪ درﻧﺎوى



ﻛﻤﻴ ﻞ ﺣﯧﺮﺕ
ﻛﻤﻴﻦ ګﻞ ﺣﯧﺮت د ﭘښﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻳﻮ ﺗﻜړه ﻛﻴﻼﻧټ ﺳﻴﻜﺴﻔﻮن ﻏږووﻧﻜﻰ دى ،ﭼﯥ ﭘﺮ  1340ﻫـ ل ﻛﺎل د
دﻟﻮې ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ د روژې ﻣﺒﺎرﻛﯥ ﻳﻮوﻳﺸﺘﻤﻪ ورځ وه ،د ﻧﻨګﺮﻫﺎر د ﺳﺮه رود ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﭘﺎﻟﻪ
ﻛﻮرﻧۍ ﻛﯥ زﯦږﯦﺪﻟﻰ دى.
ښﺎﻏﻠﻰ ﻛﻤﻴﻦ ګﻞ ﺣﯧﺮت واﻳﻲ:
واده ﻣﯥ ﭘﺮ  1355ﻫـ ل ﻛﺎل ﻛړى دى ،دوه زاﻣﻦ )ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺣﯧﺖ او اﻃﺎف ﺣﯧﺮت( ﺧﺪاى راﻛړي دي .څﻠﻮر
وروڼﻪ او څﻠﻮر ﺧﻮﯦﻨﺪې ﻟﺮم .وروڼﻪ ﻣﯥ ټﻮل ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺳﺮه ﺗړون ﻟﺮي .اﺳﺘﺎد ﺣﺎﺟﻲ ﭼﻤﻦ ګﻞ ﻣﯥ ﻣﺸﺮ ورور
دى ،ﭼﯥ ډﯦﺮ ﺷﺎګﺮدان ﻳﯥ ﻫﻢ روزﻟﻲ دي ،ﻃﺒﻠﻪ ،رﺑﺎب ،ارﻣﻮﻧﻴﻪ او ډوﻟﻜﻰ ﻏږوﻟﻰ ﺷﻲ .اﺳﺘﺎد ﻣﻴﻨﺎ ګﻞ او
ﺻﻨﻢ ګﻞ ﻃﺒﻠﻪ ،ارﻣﻮﻧﻴﻪ ،رﺑﺎب او ډول ﻏږوي.

ﭘﻮښﺘﻨﻪ :ﻛﻠﻪ ﻣﻮ ﻫﻨﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ وﻛړه او ﻟﻪ ﭼﺎ څﺨﻪ ﻣﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﻻت زده ﻛړي دي؟
ځﻮاب :زه د ﻟﺴﻮ ﻛﺎﻟﻮ وم ،ﭼﯥ ﻫﻨﺮ ﺗﻪ راﻏﻠﻢ ،زﻣﻮږ ټﻮﻟﯥ ﻛﻮرﻧۍ ﻃﺒﻠﻪ ﻏږوﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ رﺷﺘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﻛړه
او ﻛﻴﻼﻧټ ﻣﯥ زده ﻛړ اوس ﻛﻴﻼﻧټ ﺳﻴﻜﺴﻔﻮن ﻏږوم .زﻣﺎ ﻟﻮﻣړﻧﻰ اﺳﺘﺎد زﻣﺎ ﭘﻼر دى ،ﻧﻮر اﺳﺘﺎدان ﻫﻢ ﻟﻜﻪ
اﺳﺘﺎد ﻏﻼم ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎن ،اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ،اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ ،اﺳﺘﺎد ﻟﻌﻞ ﺧﺎن او اﺳﺘﺎد زاﺧﯧﻞ .زه ﻫﻢ
دﻳﺎرﻟﺲ ﺷﺎګﺮدان ﻟﺮم ،ﭼﯥ ﻧﻘﻴﺐ اﷲ ﺣﯧﺮت ،ﺷﻬﺰاده ،ﻗﺪرت اﷲ ،ﺟﻮد او ﻧﻮر ...ﻧﻮﻣﯧږي.

پ :ﺧﭙﻠﻪ دې ﺳﻨﺪره ﻳﺎ ﻛﻮم ﺷﻌﺮ وﻳﻠﻰ دى؟
ځ :ﺳﻨﺪرې ﻣﯥ ﻧﻪ دي وﻳﻠﻲ ،ﺧﻮ ﺷﺎﻋﺮي ﻣﯥ ﻛړې ده ،ﻳﻮ ﺷﻌﺮ د ﻧﻤﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ واﻳﻢ:
ﭘﺎس ﭘﻪ ﺗﻮرﺧﻢ ﻣﯥ اړوﻳﻨﻪ
ﻳﺎر ﻣﯥ ﻧﻨګﺮﻫﺎرى دى ﻣﻮرې ﻣﺎ درﻧﻪ وړﻳﻨﻪ
ﺑﻞ ﺷﻌﺮ:
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﺑﺎ ادب ﻫــــﺮ اﻧــــﺴﺎن زﻣﺎ ﺧـﻮښﯧږي
وﻻ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ټﻮل ﻟﻐﻤﺎن زﻣﺎ ﺧﻮښﯧږي

د اﻟـــﻔﺖ او ﻣــــﺤﻤﺪ ﻧﻮر ښــﺎﯦﺴﺘﻪ وﻃﻦ ﻳـﯥ
دا ﻣــﺮﻛــــﺰ د ﻣـــــﻬﺘـــﺮﻻم زﻣــﺎ ﺧــﻮښــﯧـــږي

پ :ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﻨﺪرﻏﺎړو ﻛﯥ دې د ﭼﺎ اواز ډﯦﺮ ﺧﻮښﯧږي؟
ځ :اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ او اﺳﺘﺎد اول ﻣﻴﺮ ﻣﯥ ډﯦﺮ ﺧﻮښﯧږي.

پ :ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻣﻮ ﻛﻮﻣﻮ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻨﺮي ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﻛړي دي؟
ځ :ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻣﯥ ﻛﻮرﻳﺎ ،روﺳﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ،دوﺑۍ ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،اروﭘﺎ ،اﻳﺮان او اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻪ ﺳﻔﺮوﻧﻪ
ﻛړي دي.

پ :د ﻫﻨﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺪان ﻛﯥ ﻣﻮ ﻛﻮﻣﻪ ﺟﺎﯦﺰه ،ﻣډال ،اﻳﻮارډ او ﻳﺎ دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﺑﻞ څﻪ ﻻس ﺗﻪ راوړى دى؟
ځ :د ﻛﻮرﻳﺎ ﭘﻪ ﭘﻴﻨګ ﭘﺎوﻧګ ﭘﻪ دﻳﺎرﻟﺴﻢ ﻓﻴﺴټﻮال ﻛﯥ ﻣﯥ ګﻮﻟډ ﻣﯧډال اﺧﻴﺴﺘﻰ دى .ﺑﺮﻟﻴﻦ )ﺧﺘﻴځ
ﺑﺮﻟﻴﻦ( ﻛﯥ ﻣﯥ ﻟﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن څﺨﻪ ﻣډال اﺧﻴﺴﺘﻰ ،ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻛﯥ ﻣﯥ ﻧﻘﺮه ﻳﻲ ﻣډال اﺧﻴﺴﺘﻰ ﭘﺮ 2006م ﻛﺎل ﻛﯥ
ﻣﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ د ﭘښﺘﻨﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ وﻟﺴﻮﻟﻴﺰ ګﻮﻧﺪ ) (PSDPد ﺑﺎﭼﺎ ﺧﺎن ﺟﺎﯦﺰه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړې ده.

پ :ﺣﯧﺮت ﺻﻴﺐ :دا راﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻮراﻛﻮﻧﻮ )ﻏﺬا( ﻛﯥ دې څﻪ ﺷﻰ ډﯦﺮ ﺧﻮښﯧږي؟
ځ :د ﺑﺎﻧﺠﺎن او ﺷﻠﻐﻢ )ټﯧﭙﺮ( ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻣﯥ ﻧﻮر ټﻮل ﺧﻮښﯧږي.

پ :ﭘښﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ وﺧﺖ ﻛﯥ څﻨګﻪ ده؟
ځ :ﭘښﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ وﺧﺖ ﻛﯥ ډﯦﺮه ښﻪ رواﻧﻪ ده.



ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻳﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰﻯ
ښﺎﻏﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰى د ﺧﻮږ او زړه راښﻜﻮﻧﻜﻰ ښﻜﻠﻲ اواز ﻟﺮوﻧﻜﻰ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاده ،ﻧﻮښﺘګﺮ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ دى .ﻟﻪ ﻫﻨﺮي ﭘﻮﻫﯥ ﺳﺮه ﺳﺮه ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻮﻫﻪ ﻫﻢ ﻟﺮي .ﭘښﺘﻮ ،ﭘښﺘﻮﻧﻮﻟﻲ ،ﻣﯧﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ ،دوﺳﺘﻲ او
ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎ ﻳﯥ د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ ده .ﭘﺮ  1333ﻫـ ل ﻛﺎل ﻳﯥ دې ﻧړۍ ﺗﻪ ﺳﺘﺮګﯥ ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﻲ دي .ﭘﻼر ﻳﯥ ﻣﻴﺮزا ﻋﻠﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﻣﺸﻬﻮرو ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ )ﺳړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ( څﺨﻪ و ،ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻣﯧﺮزا او څﻪ
دﭘﺎﺳﻪ  35ﻛﺎل ﻳﯥ د ﻛﺎﺑﻞ د ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﺪﻳﺮ ،د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺣﺎﻛﻢ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻮرﻳﺮ ،ﭘﻪ ﺗﺎﺷﻜﻨﺪ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﺟﻨﺮال ﻗﻮﻧﺴﻞ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل او ﺑﻴﺎ د ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﻮﻧﺴﻞ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺧﺪﻣﺖ ﻛړى دى.
اﺳﺘﺎد ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰى ﺷﭙږ وروڼﻪ او درې ﺧﻮﯦﻨﺪې ،دوه زاﻣﻦ )اﺣﺴﺎن او ﻋﻤﺮ( او ﻳﻮه ﻟﻮر )دﻳﺒﺎ( ﻟﺮي،
ﭼﯥ ﻋﻤﺮ )راﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰى( ﻳﯥ ښﻪ ورزﺷﻜﺎر ﻛﻴﻚ ﺑﺎﻛﺴﺮ دى ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺎﻟﻨډ او ﺑﻬﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻣﺴﺎﺑﻘﯥ او درې
ﻛﭙﻮﻧﻪ ګټﻠﻲ دي .ﭘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )ﻧړﻳﻮاﻟﻮ( ﻣﺴﺎﺑﻘﻮ ﻛﯥ د ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻻﺋﻨﺲ ﻫﻢ ﻟﺮي.
اﺳﺘﺎد ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﺰى د اﺗﻮ ﻛﺎﻟﻮ راﻫﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﻫﺎﻟﯧﻨډ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮرﻧۍ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى ژوﻧﺪ ﻛﻮي.
اﺳﺘﺎد ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰي ﺗﺮ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ زده ﻛړو وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮړې زده ﻛړې د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ادﺑﻴﺎت او
ﺑﺸﺮي ﻋﻠﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨځﻰ ﻛﯥ ﭘﺮ  1357ل ﻛﺎل ﺑﺸﭙړې ﻛړې دي .ﭘﺮ  1358او  1359ل ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر
د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻛﯥ د اﺳﺘﺎد )ښﻮوﻧﻜﻲ( ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړې ده .د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻠﻲ
ژﺑﯥ )ﭘښﺘﻮ( ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﻪ اﻧګﻠﻴﺴﻲ ،دري ،اردو )ﻫﻨﺪي( ،روﺳﻲ او ﻫﺎﻟﯧﻨډي ژﺑﻮ رواﻧﯥ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻻى ﺷﻲ.
ﻟﻪ ﺷﻌﺮ او ﺷﺎﻋﺮۍ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮي .ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺷﻌﺮ ﻫﻢ واﻳﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ  21وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ژوﻧﺪي
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻛړي دي .ﻟﻪ ﻫﯧﻮاد څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﻫﺎﻟﯧﻨډ ،اﻧګﻠﺴﺘﺎن ،اﻟﻤﺎن ،ﺑﻠﺠﻴﻢ،
ﺳﻮﻳﺲ ،اﺗﺮﻳﺶ ،ﻧﺎروې ،ﺳﻮﻳډن ،ډﻧﻤﺎرك ،اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻣﺎﺳﻜﻮ ،ﺗﺎﺷﻜﻨﺪ ،اﻟﻤﺎﺗﺎ ،ﺧﺎرﻛﻮﻓﻮ ﻣﻴﻨﺴﻚ او
اوﻛﺮاﻳﻦ ﺗﻪ ﻫﻨﺮي ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﻛړي او ژوﻧﺪي ) (Liveﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ او ﻛﻨﺴﺮﺗﻮﻧﻪ ﻳﯥ اﺟﺮا ﻛړي دي.

ﻣﻮږ ﻟﻪ اﺳﺘﺎد ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰي ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ ﻛړې ده ،ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻳﯥ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻮ.
ددې ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻨﺮ او ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺳﺮه ﻣﻮ څﻨګﻪ ﻣﻴﻨﻪ او ﺷﻮق ﭘﻴﺪا ﺷﻮ؟ اﺳﺘﺎد واﻳﻲ:
)زﻣﺎ ﻟﻪ ورﻛﻮټﻮاﻟﻲ څﺨﻪ ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ او ټﻨګ ټﻜﻮر ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وه ،ځﻴﻨﯥ ﺳﻨﺪرې ﭼﯥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ راډﻳﻮ_
ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن او ﻛﯧﺴټﻮﻧﻮ څﺨﻪ واورﻳﺪې ،ﻧﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻳﯥ اﻏﯧﺰه ﻛﻮﻟﻪ او زه ﻳﯥ ﻣﺪام ﻫڅﻮﻟﻢ ،ﭼﯥ
ﺳﻨﺪرې وواﻳﻢ او ﻛﺎل ﭘﻪ ﻛﺎل ﺑﻪ ﻣﯥ ورﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ زﻳﺎﺗﯧﺪه ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺗﺮڅ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﺧﺪاى ﺑښﻠﻲ ﭘﻼر ﻫﻢ
وﻫڅﻮﻟﻢ ،ﭼﯥ ﺳﻨﺪرې وواﻳﻢ .ﻧﻮ ﭘﺮ  1354ﻫـ ل ﻛﺎل ﻣﯥ ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو وﻳﻠﻮ ﭘﻴﻞ وﻛړ .د ﻫﻨﺮ او ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻧﻮره زده
ﻛړه ﻣﯥ د ﻳﻮ ﻫﻨﺪي ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺘﺎد ،ﭼﯥ اﺳﺘﺎد ﻳﺶ ﭘﺎﻧډى ﻧﻮﻣﯧږي ،ﻛړې ده(.

ﭘﻮښﺘﻨﻪ :د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ درﺳﺮه ﺑﻞ څﻮك ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي او ﻛﻪ ﻧﻪ؟
ځﻮاب :ﻧﻪ.

پ :څﻮﻣﺮه ﺷﺎګﺮدان دې روزﻟﻲ؟
ځ :ﺷﺎګﺮدان ﻣﯥ روزﻟﻲ دي ،ﭼﯥ ډﯦﺮﻛﻲ ﻳﯥ ﺷﻮﻗﻴﺎن دي او ﺣﺮﻓﻮي ﭘﻜﯥ ﻛﻢ دي ﻳﻮه ﻋﺮاﻗۍ ﺷﺎګﺮده ﻣﯥ
ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺴﻜﻮ ﻛﯥ وروزﻟﻪ ،ﭼﯥ د اﻳﻜﺘﺮﻧﺎ ﻧﻮﻣﯧﺪه ،ﭼﯥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳﯥ ﻏﺒﺮګﯥ ﭘښﺘﻮ ﺳﻨﺪرې وﻳﻠﯥ .ﺧﻮږ ژﺑﯥ
ﺳﻨﺪرﻏﺎړې ﻫﻤﺎ )اﻓﻐﺎن ﻣﻴﻨﻪ( ﻫﻢ زﻣﺎ ﺗﻜړه او ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاده ﺷﺎګﺮده ده ،ﭼﯥ اوس دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻰ_ ﻛﻮﻟﻦ ښﺎر
ﻛﯥ اوﺳﯧږي.

پ :ﻛﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﺳﻨﺪره ﻣﻮ ﻳﺎده وي ،ﻧﻮ وواﻳﺎﺳﺖ؟
ځ :ﻳﻮه ﻫﻨﺪى ﺳﻨﺪره وه ،ﭼﯥ:

اﻧــﺸﺎ ﺟﻲ اټﻮ ،اب ﻛــــﻮچ ﻛــﺮو
اس ﺷﻬﺮ ﻣﻰ ﺟﯥ ﻛﻮ ﻟګﺎﻧﺎ ﻛﻴﺎ.

پ :ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻣﻮ څﻮﻣﺮه ﺳﻨﺪرې وﻳﻠﻲ؟
ځ :دﻗﻴﻖ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ راﺗﻪ ﻧﻪ دى ﻣﻌﻠﻮم.

پ :ﭘﻪ راډﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن او ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﻮ څﻮﻣﺮه ﺳﻨﺪرې ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دي؟
ځ :ﭘﻪ راډﻳﻮ او ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن د ﺳﻨﺪرو ﺷﻤﯧﺮ ﻫﻢ راﺗﻪ ﻧﻪ دى ﻣﻌﻠﻮم ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﯥ ﺳﻨﺪرې ﻻ ﻧﻪ دي
وﻳﻠﻲ.

پ :د ټﻨګ ټﻜﻮر او ﻫﻨﺮ ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﻮ څﻮﻣﺮه ﺳﻨﺪرﻳﺰ اﻟﺒﻮﻣﻮﻧﻪ ،ﻛﯧﺴټﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﻲ ډي وړاﻧﺪې ﻛړي دي؟
ځ :ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻣﯥ د ﻫﻴﻮا او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﻴﻮزﻳﻚ ﺳﻨټﺮوﻧﻮ څﻪ  13_12ﻛﯧﺴټﯥ او
 Cdsد ﻫﻨﺮ ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﻛړي دي.

پ :ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﻛﯥ ﻧﻮر څﻮك ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ او ﻫﻨﺮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮي؟
ځ :ﻫﻮ ،ورﯦﺮه ﻣﯥ ﻧﺎدﻳﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺎﻣﺒﻮرګ ﻛﯥ زﯦږﯦﺪﻟﯥ ده او اوس د  23ﻛﺎﻟﻮ ده ،ﺳﻨﺪرﻏﺎړې
اﻧﻮﭘﻴﺎﻧﻮﻳﺴﺖ ده .اوس زﻣﺎ د ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺗﺮﺑﻴﯥ او روزﻧﯥ ﻻﻧﺪې ده.

پ :اﻳﺎ ﻛﻮﻣﻪ رﺳﻤﻲ او ﻳﺎ ﻏﯧﺮ رﺳﻤﻲ دﻧﺪه اوس ﻟﺮئ او ﻛﻪ ﻧﻪ؟
ځ :ﻧﻪ.

پ :ﻛﻮﻣﻮ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻮ ﻫﻨﺮي ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﻛړي دي ،ﻛﻪ د ﻳﻮ څﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واﺧﻠﺊ؟
ځ :ﻣﺎ ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺷﻜﻨﺪ ،اﻟﻤﺎﺗﺎ ،ﺧﺎرﻛﻮف ،ﻣﻨﺴﻚ ،ﻣﺴﻜﻮ ،اّﻟﻤﺎن ،ﺑﻠﺠﻴﻢ ،ﺳﻮﻳﺲ،
اﺗﺮﻳﺶ ،ډﻧﻤﺎرك ،ﺳﻮﻳډن ،ﻧﺎروې ،ﭘﺮاګ ،ﻟﻨﺪن او اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻪ ﻫﻨﺮي ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﻛړي دي.

پ :اﻳﺎ ﻛﻮﻣﯥ ﺟﺎﯦﺰې اﻳﻮارډوﻧﻪ او ﻳﺎ دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﺑﻞ څﻪ ﻣﻮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړې دي؟
ځ :ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻣﯥ د ﺧﺪﻣﺖ او ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﺎﯦﺰه ،د ﺳﺘﻮر ﻧښﺎن ،د راډﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻘﺪې ﺟﺎﻳﺰې،
او ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻦ ﻛﯥ د ﭘښﺘﻨﻮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ وﻟﺴﻮﻟﻴﺰ ګﻮﻧﺪ  PSDPﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﺎﭼﺎ ﺧﺎن ﺟﺎﻳﺰه ﻻس ﺗﻪ راوړې ده.

پ :ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻳﻞ ﺷﻮو ﺳﻨﺪرو ﻛﯥ ﻣﻮ ﻛﻮﻣﻪ ﻳﻮه ډﯦﺮه ﺧﻮښﯧږي؟
ځ :ﻳﺎره! د ﺑﻨګړﻳﻮاﻟﯥ داﺳﺘﺎن ﻣﯥ ډﯦﺮ ﺧﻮښﻴږي.

پ :ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻣﻮ د ﻛﻮﻣﻮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﺳﻨﺪرې ﻳﺎ ﺷﻌﺮوﻧﻪ وﻳﻠﻲ دي ﻛﻪ د ﻳﻮ څﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واﺧﻠﺊ؟
ځ :ﻣﺎ ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎروان ،ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﻣﻠﻨګ ﺟﺎن ،داﻛﺘﺮ ﻛﺒﻴﺮ
ﺳﺘﻮري ،ﻋﺒﺪاﻟﺮوف ﺑﯧﻨﻮا ،ﺧﺎن ﻣﻴﺮان اﺗﺤﺎد ،اﺳﺤﺎق ﻧﻨګﻴﺎل ،اﻓﻀﻞ ټﻜﻮر ،ﺑﻴﻨﺎ ،ﺑﻬﻴﺮ اﺳﻤﺎري ،ﻧﻈﻴﻒ
اﷲ ﺗﻜﻞ ،ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺳﺮﺗﯧﺮ ،ﻋﺎرف ﺧﺰان ،ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻬﺎﻧﺪ ،وﻃﻨﺪوﺳﺖ ﻧﻮر اﷲ ځﻞ ،ﻣﻤﺘﺎز ارﻣﺎن ،رﺣﻤﺖ
ﺷﺎه ﺳﺎﯦﻞ ،ﻣﺤﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﺐ ،ﻳﻮﺳﻒ روف ،ﺷﺎه ﺟﺎن ﺣﺮﻛﺖ ،ﻟﻮﻧګ ﻣﺨﺘﺎر ﺷﻴﻨﻮاري ،ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺣﻤﺪ
ﻛټﻠﻮي ،اﺟﻤﻞ ﺧټﻚ ،ﻏﻨﻲ ﺧﺎن ﻏﻨﻲ ،ﻃﺎرق رﺷﺎد ،ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻪ وال ،ﻣﺒﺎرز ﺳﺎﭘﻲ ،ﺣﻤﺰه ﺷﻴﻨﻮاري،
ﺧﺎﻃﺮ اﭘﺮﻳﺪي او ﻧﻮرو ﻗﺪرﻣﻨﻮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ،ﭼﯥ ﻻﻫﻢ ډﯦﺮ ﻟﻪ ﻗﻠﻢ څﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل ،ﺷﻌﺮوﻧﻪ وﻳﻠﻲ دي.

پ :ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮ ﻛﻮم ﺷﻌﺮ وﻳﻠﻰ؟

ځ :ﻫﻮ ،وﻳﻠﻰ ﻣﯥ دى:

رواﻧـــﻪ ﺷــــــﻪ زﻣـــــﺎ د ﺟـــــﻨــــــﺎزې ﺳـــــــﺮه دﻟـﺒﺮه
ژړا ﻛـــــړه د ﺗـــــﺎﺑــﻮت د ﻛـــﻨــﺎرې ﺳــــﺮه دﻟـــﺒــﺮه

راﻧﻐﻠﯥ ځﻨﻜﻨﺪن ﻛﯥ زﻣﺎ ﺳﺘﺮګﯥ ﺧﻼﺻﯥ ﭘﺎﺗﯥ
ﺷــــــﻮې ﺳــــﺘـــﺎ د اﻧــﺘـﻈﺎر ﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﯥ ﺳﺮه دﻟﺒﺮه

ﺟـــﺎﻣـــﯥ ﺗﻮرې ﭘﻪ ځﺎن ﻛړه د زﻳﺎرت ﭘﻪ ﺳﺒﺎوون
زﻳﺎرت ﺗﻪ ﻣــﯥ ﺑـــﻴﺎ راﺷـــﻪ ﺳـــــﭙﺎرې ﺳﺮه دﻟﺒﺮه



ﻣﺤﻔﻞ د ﺧﻮښۍ ﻧـــﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺳﻮﺳﻴﺎل ﻟﺮه ﺳﺎﻗﻲ ﺷﻮم
اّﻏﺎ ﺻﻴﺐ ﺳﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻧﻪ څﻠﻮر ﻧﻴﻢ ﺳﻮه ﺑﺎﻗﻲ ﺷﻮم

اﻳـــﺮو ﻟـــــﻜﻪ ﺑﻼ وه ﻧﻪ راﺗــګ ﻳﯥ ﻣــــــﻮږ ﺗــﻪ ښـــﻪ و
ﺑﯥ ټﻮﻛﯥ درﺗﻪ واﻳﻢ ﭘﻪ رﺷﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺟﯧﺐ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﻮم

اوﺳـــﯧــــږو اروﭘــــــﺎ ﻛﯥ ﭼﯥ زﻧﺪان ﺗﺮﯦﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ دى
ﺗــﻮان ﻣﯥ ﭘﻪ ﭘــښﻮ ﻧﺸﺘﻪ زه ﺑﯧﺰاره ﻟﻪ ﭼﺎﻗﻲ ﺷﻮم

ﻛﺎﺳـــــﯥ ﻣـــــﯥ ﻟﻪ وزرو دي ﺗــــړل ﺳﭙـــﻴــــﻨﯥ ﺷﺎﺗﻪ
ﭘــــﺮواز ﻛﻮﻻى ﻧﻪ ﺷـــــﻢ ﺑﺎم ﭘﻪ ﺑﺎم زه ﻣـﻼﻗﻰ ﺷﻮم

ﻧــﻈــــﺮ ﭼﯥ ﻛړم ﻫﻤﺪردو ﺗﻪ ﻧﻮ زړه ﻣﯥ ورﺗﻪ ژاړي
ځﻮړﻧﺪ ورﺳﺮه ﺗﺎر ﻛﯥ ﻟﻜﻪ ﻏﻮښﻪ زه ﻗﺎﻣﻲ ﺷﻮم

وﻃﻦ ﻣﯥ ﻛﻨډواﻟﻪ ﺷﻮ او ﭘښﺘﻮ ﻳﯥ ﻛړه ﺳﺮﺗﻮره
ﻛﻤﻴﻦ ﻛﯥ ﻻ ﭘﺮاﺗﻪ دي ﻗﺼﺎﺑﺎن زه ﺳﻼﻗﻲ ﺷﻮم

ﺳﻴﺨﻮﻧﻪ ﻣﯥ ﭘﻪ زړه وﻫﻠﻲ وﺧﺖ د اور ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳﻢ
واﻣﯥ ړوه ﻇﺎﻟﻤﻪ ﭼﯥ ﻛﺒﺎب داﻏﻲ داﻏﻲ ﺷــﻮم

راﺿﻲ ﻟﻪ ژوﻧﺪه ﻧﻪ او ﺳﺮګﺮداﻧﻪ ﭘﻪ ﺣﺠﺮو ﻛﯥ
څﻪ ﻏــټــﻪ اﺷــﺘﺒﺎه وه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻫﺴﯥ ﻧﺎﻗﻲ ﺷﻮم

پ :ﻫﻐﻪ ځﻮان ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻨﺮ او ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮي ،څﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﻛړي؟
ځ :ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ د زده ﻛړې ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ ﺟﻮړ ﻧﺸﻲ ،ﻣﺸﻜﻠﻪ ده ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﭙﺎره راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﺗﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان وروزل ﺷﻲ .ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ﻏﯧﺮ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻲ ذاﺗﻲ راﺑﻄﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ زده ﻛړه وﻛړي ،ﺑﻠﻪ ﻻره
ﻧﺸﺘﻪ او دﻏﻪ اﻣﻜﺎن د ﻫﺮ ﻣﻴﻨﻪ وال ﻟﻪ وﺳﻪ ﭘﻮره ﻧﻪ دى .اﺳﺘﻌﺪادوﻧﻪ ﺷﺘﻪ دى ،ﺧﻮ دﻏﻪ زﻣﻴﻨﻪ ورﺗﻪ ﻧﻪ ده
ﻣﺴﺎﻋﺪه ،ﭼﯥ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻪ وده ورﻛړي او ﭘﻪ ﻛﺎر ﻳﯥ واﭼﻮي او ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي.

پ :ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ دﻧﺪه څﻪ ده؟

ځ :ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫڅﻪ وﻛړي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻫﻨﺮ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﯥ راوړي اور ﺧﭙﻞ ﺗﻮان ﭘﻪ اﻧﺪازه وﻗﺘﺎً
ﻓﻮﻗﺘﺎً ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﻧﻮې ﺳﻨﺪرې وړاﻧﺪې ﻛړي او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻨﺪرو ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﺧﻠﻜﻮ د ذوق او ﺷﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻛﯥ
ﻣﺮﻏﻠﺮې وړاﻧﺪې ﻛړي ،ﺑﻠﻜﯥ ﺗﻴﺎرو ﺗﻪ ﻫﻢ رڼﺎﻳﯥ وروﺑښﻲ.

پ :دﻏﻪ اﻟﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻏږوئ ،ﺧﻮﻣﺮه ﺗﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻜﯥ ﻏږوﻟﻰ ﺷﺊ؟
ځ :زﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﺮه دﻏﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻟږه ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﯧږي .ﻫﻐﻪ دا ﭼﯥ:
ﺗﺎل :ﻳﺎ ﺗﺎﻟﻮﻧﻪ د )ورن( ﻳﺎ )ﻟﻰ( ﻃﺒﻠﯥ او ډول ﻟﭙﺎره راځﻲ ﻟﻜﻪ:
ګﺪه ،دادره ،ﻣﻐﻠﻲ ،روﭘﻚ ،ﺗﺎﭘﻴﺪ ،ﭼﭗ ﺗﺎل ،ﺗﻴﻦ ﺗﺎل ،اﻳﻜﻪ ﺗﺎل او ﻧﻮر...
راګ ﻳﺎ راګﻮﻧﻪ د ﺳُﺮ ﻳﺎ د ﭘﺮدو اواز ﺗﻪ :ﻫﺎروﻣﻮﻧﻴﻪ ،ﺳﺘﺎر او د ﻧﻮرو اّﻟﻮ د اوازوﻧﻮ ﻟﭙﺎر راځﻲ.
ﻣﻘﺎم ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻪ ﻟﻜﻪ :ﺑﻴﺮوي ،ﭘﺎړي ،در ﺑﺎري ،ټﻮډي ،ﻣﺎﻟﻜﻮﻧﺲ او ﻧﻮر...
ﻧﻮ څﻮﻣﺮه ﺗﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻜﯥ ﻏږوﻟﻰ ﺷﯥ ،ﺻﺮف د )ﻟﻰ( ﻟﭙﺎره راځﯥ ﻧﻪ اوازوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻜﻪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻪ ،رﺑﺎب،
ﺳﺘﺎر ...ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ځﻴﻨﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دﻏﻪ اﻧﺪ ﺳﺮه ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﻪ وي ،ﺧﻮ زه ﻳﯥ ﭘﺮواﻧﻪ ﻟﺮم .دا ﭘﻪ
ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻛﯥ ﻳﻮه ﻋﻠﻤﻲ ﺑڼﻪ ﻟﺮي او زه ﻫﻤﺪاﺳﯥ روزل ﺷﻮى ﻳﻢ.

پ :ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﻨﺪرﻏﺎړو ﻛﯥ ﻣﻮ د ﭼﺎ اواز ډﯦﺮ ﺧﻮښﯧږي؟
ځ :زﻣﺎ د اﻳﻮب اﺳﺘﺎد او اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ اوازوﻧﻪ ډﯦﺮ ﺧﻮښﯧږي.

پ :ﻛﻮم ﺧﻮراك )ﻏﺬا( ﻣﻮ ډﯦﺮه ﺧﻮښﯧږي؟
ځ :ﻗﺎﺑﻠﻲ ﭘﻠﻮ ،ﺳﺎﺑﻪ او دوده )ﺟﻮار( ﻣﯥ ډﯦﺮ ﺧﻮښﯧږي.

پ :ﺗﺎﺳﯥ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ ﻳﺎﺳﺖ څﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﻮئ..
ځ :ﻫﻢ ﺧﻮښﻲ او ﻫﻢ ﺧﭙګﺎن .د ﻛﻠﺘﻮر ،ادب او ﻫﻨﺮ د ﻣﺌﻴﻨﺎﻧﻮ او ﭘﺘﻨګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ ،ﺧﻮ
ﻛﺎﺷﻜﯥ دﻏﻪ ﭘﺎك او ﺳﭙﯧڅﻠﻰ اﺣﺴﺎس ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻛﯥ ﺷﺘﻪ او ځﻴﻨﻮ ﻫﻐﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ ،ﺧﻮ ﭘﻪ
دﻏﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﻳﻚ دي ،ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺧﻠﻜﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ واى ،ﻳﺎ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻳﻮه ﻛﻮﭼﻨۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ واى،
ﻧﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﯧڅﻜﻠﻪ ﺧﭙګﺎن ﻧﻪ درﻟﻮداى.

پ :ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه د ﭘښﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره څﻪ ﻛﻮل ﭘﻜﺎر دي؟
ځ :ﭘﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﻻس او ﺗﺸﻮ اﻟﻔﺎﻇﻮ ﺧﻮ ﻫﯧڅ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻛﯧږي .ﭘﻪ ﻛﺎر دي ﭼﯥ ﻣﺎﻟﻲ څﺎﻧګﯥ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﺷﻲ او
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ ،ﻛﻪ ﭘﻪ وﻃﻦ ﻛﯥ وي او ﻛﻪ ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ ،ﭼﯥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان )ﺳﻨﺪرﻏﺎړي او
ﻧﻮازﻧﺪګﺎن( ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻫﻨﺮ وﺳﺎﺗﻲ او ﻫﻢ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﺗﻪ ﻧﻮي ﺷﺎګﺮدان وروزي او د ﺧﭙﻞ ﻛﺎر ﺛﻤﺮ ﭘﻪ  CDګﺎﻧﻮ او
ﻛﺴټﻮﻧﻮ او د ﻛﻨﺴﺮﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ او ﺑﺎزار ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﻛړي او ﻋﻮاﯦﺪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣﺎﻟﻲ څﺎﻧګﻮ ﻛﯥ
ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳﺎت ﺷﻲ او ﭘﻪ ښﻮﻻرو ﺗﺨﺼﻴﺺ ورﻛړل ﺷﻲ.

پ :ﻫﻨﺮﺳړى ځﻮاﻧﻲ او اﻧﺴﺎن ﺗﻪ روﺣﻲ ﺗﺴﻜﻴﻦ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ور ﻛﻮي ،ﭘﻪ دې اړه ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻧﻈﺮ څﻪ دى؟
ځ :زه ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻟﻪ اﻧﺪ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻧﻈﺮﻳﻢ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﯥ ﻫﻨﺮ ﭘﻮره ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺣﺴﺎس ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ ﻛړي ،ﻛﻪ
اﺣﺴﺎس ﻳﯥ ﻗﻮي وي ﻧﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ډﯦﺮ ژر د زړه ﻗﻮت ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ور ﻛﻮي ،ﻣﺎﺣﻮل ورﺗﻪ ﺳﻮر اور ﻛﯧږي .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
ﻫڅﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻫﻨﺮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ ځﻴﻨﯥ ﻧﺎوړې او ﺗﻴﺎرې اﺻﻼح او روښﺎﻧﯥ ﻛړي .ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﭘﻪ
ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ورﺗﻪ د )ډم( ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ﻛﺘﻞ ﻛﯧږي او ډم ﻳﯥ ﺑﻮﻟﻲ ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﯧﺨﯥ زﻳﺎت
دى ،ځﻜﻪ ژر ځﻮاﻧﻲ او د زړه ﻗﻮت ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛﻮي ،ﺧﻮ ﻫﯧڅﻜﻠﻪ ﻣﺎت ﻧﻪ ﻣﻨﻲ.

دﻏﻪ ﭘﻮرﺗﻨﻰ اﻧﺪ ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ زﻣﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ ذاﺗﻲ ﺑﺮداﺷﺖ دى ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺰاره و ﻛﯥ داﺳﯥ ﻧﻪ ده
او ﭘﻪ ﺗﺎﺟﻜﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ داﺳﯥ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ .ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻻى ﺷﺊ ددﻏﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﻪ ډﯦﺮﻛۍ ﻛﯥ د ﭘښﺘﻮ ژﺑﯥ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ژوﻧﺪ او ﻗﺪر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛړئ .دا زﻣﻮږ ﺣﻖ دى ،ﻣﻮږ ﻏﻮاړو ﭼﯥ زﻣﻮږ د درﻧﯥ ژﺑﯥ او ﻫﻨﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ
وﺷﻲ .د ګﺮاﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻴﻜﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﭘښﺘﻨﻲ ﻣﻴﻨﻪ او ادب ﺑښﻨﻪ ﻏﻮاړم ،ﭼﯥ د ﻳﻮ ﻧﺎروغ ﭘﻪ څﯧﺮ داﺳﯥ
ﺳﺨﺖ وﻳﻞ او ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻮم ،ﺧﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻞ دﻏﺴﯥ دردوﻧﻜﻰ وي ،ددﻏﻪ ﺳﺘﺮ ﻛﺘﺎب )ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان( درﻧﻮ
ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻴﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻛﻪ ﺟﺴﺎرت وﻧﻪ ﺷﻲ ،زه ﺧﻮ ﺗﻞ دﻋﺎ ﻛﻮم د درد ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ ﭼﯥ ﺧﺪاى دې ﻫﯧڅ ځﻮان ﭘﻪ
ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻪ ﻛړي او ﻛﻪ ﻳﯥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻛﻮي ،ﻧﻮ دا ﭼﻢ ورﺑﺎﻧﺪې وﻛړي ﭼﯥ اﺣﺴﺎس ﻳﯥ ورځﻨﯥ واﺧﻠﻲ ﻳﺎ
دا ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ورﺗﻪ داﺳﯥ ﺳﺎزګﺎر ﻛړي او ﻟﻪ ژوﻧﺪ او ﻫﻨﺮ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪوﻧﻪ واﺧﻠﻲ او ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ،ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺎورې
او ﺧﭙﻠﯥ ژﺑﯥ ﺗﻪ ﺧﺪﻣﺖ وﻛړي.

پ :ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه د ﭘښﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ اوﺳﻨۍ وﺿﻊ )ﺣﺎﻟﺖ( څﻨګﻪ دى او د ﻫﻨﺮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎر څﻪ ﻛﻮل
ﭘﻜﺎر دي؟
ځ :ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ ﺧﻮ د ﭘښﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺟﻨﺎزه ﻟﻪ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴﯥ د ﻛﯧﺒﻮرډ ﻟﻪ ﻛﻮر څﺨﻪ د ﺟﺎز ﭘﻪ
ﻫﺪﯦﻪ ﻛﯥ ﺧﺎورو ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮې ده او ډﯦﺮ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻛﯧﺒﻮرډ ﻏﺮﺑﻲ
ﻣﻮزﻳﻚ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ور ﻛﻮي او د ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﭘﻪ ﻃﺒﻠﻪ ،رﺑﺎب او ﺳﺘﺎر اﺻﻼً ﺷﺮﻣﯧږي .او ﭘﻪ وﻃﻦ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻫﻢ اوﺳﻨۍ
وﺿﻌﻪ د ﺗﺸﻮﻳﺶ وړ ده.
ﻫﻐﻪ ﺳﭙﯧڅﻠﯥ ﻫﺠﺮې ﭼﯥ د ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم اﺑﺎدې وې ،د ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ د ﻣﺠﺒﻮرۍ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ د ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ د ﺑﯥ وزﻟۍ ﭘﻪ
ﺧﺎﻃﺮ او د ځﻴﻨﻮ ﺑﯥ ﭘﺮوا ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻛﺎل ﭘﻪ ﻛﺎل ﺷړه ﻛﯧږي او راﺗﻠﻮﻧﻜﻴﻮ ﺗﻪ ﻻﭘﺴﯥ ﺑﯥ ﺧﻮﻧﺪه او
ﭘﺮدۍ ﻛﯧږي .دا زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ اروﭘﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻮ د ﻛﺎر ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ او ډﯦﺮه ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ده ،ﭼﯥ د ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ د راټﻮﻟﻮﻟﻮ
او ﻛﺎر ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻧﻴﺴﻲ ﻛﻪ د ټﻮﻟﻨﻮ وﻇﻴﻔﻪ ﻳﻮازې او ﻳﻮازې ﻛﺘﺎب ﭼﺎﭘﻮل وي ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮره ﻳﻘﻴﻦ
وﻛړئ .ﭼﯥ ډﯦﺮ ﺧﻠﻚ ﺑﯥ ﺳﻮاده دي او د دوى دﻏﻪ ﻛﺎر ﻫﻮﻣﺮه ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻪ دى او ﺧﻠﻚ اﻛﺜﺮاً دا ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻟﻮﻟﻲ
ﻳﺎ وﺧﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي ﻳﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي او ﻳﺎ ﻫﻢ ﺳﻮاد ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﻳﯥ وﻟﻮﻟﻲ .ﻛﻪ ﺻﺮف ﭘﻪ دﻏﻪ ﻛﺎر دا ټﻮﻟﻨﯥ
دوام ور ﻛﻮي ﻧﻮ د ﻳﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻨﺪ ﻳﻢ ،ﭼﯥ د ﻫﻨﺮ او ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻮم د ﺧﭙﻞ ﻛﻠﺘﻮري ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﻣﻨځ څﺨﻪ وﺑﺎﺳﻲ ،ﭼﯥ ﻧﻪ ﻫﻨﺮ او ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﻪ ﻛﺎر وﻛړي او ﻧﻪ ﻟﻪ اﺣﻮال ﻧﻪ ﻳﯥ ﺧﺒﺮ اﺧﻠﻲ ،ﻧﻮ د ﻫﻨﺮ او ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
ﺷﺘﻮن ﭘﻪ دﻏﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﯥ د ﻫﻨﺮ او ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻟﻪ ﻧﻮم څﺨﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻠﺘﻮري ټﻮﻟﻨﯥ د ﺑﻘﺎ او اوږد ﻋﻤﺮ ﻟﭙﺎره ﻏﻴﺮ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮل دي .ﻳﻮازې او ﻳﻮازې د ګﻮﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ څﻮ ﻣﺤﺪود ﻛﺴﺎن ﭼﯥ د ﻫﻨﺮ او ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻟﻪ درد
ﺳﺮه ځﺎن ﻏﻢ ﺷﺮﻳﻚ ګڼﻲ او وﺧﺖ ﭘﺮ وﺧﺖ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛړې ده او ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﺧﺎرﺟﻲ
ﺳﻔﺮوﻧﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﻛړى دى ،ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ددﻏﻮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﻮ ﭘښﺘﻨﻮ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ﻳﻮ څﻮ ﻧﻮرو
ﻛﻠﺘﻮري ټﻮﻟﻨﻮ ،ځﻮاﻧﺎﻧﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻓﺮﻫﻨګﻲ ﻛﺎر ﻛﯥ ﻟﻪ دوى ﺳﺮه ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﻮ ﻛړي واى او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار
ﭘﻪ دﻏﻪ ﻛﻠﺘﻮري ﻛﺎر ﻛﯥ وﻧډه واﺧﻠﻲ .ﻛﻨﺴﺮﺗﻮﻧﻪ ،ﺳﻲ ډي ګﺎﻧﯥ او د ﺗﻴﺎﺗﺮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻓﻠﻤﻮﻧﻪ او د ﺳﺘﯧﮋ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ،ﻫﻨﺮي ټﻮټﯥ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺛﺒﺖ او ﺧﭙﺎره ﻛړي ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا د ژﺑﯥ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﺷﻲ او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺧﭙﻞ
ﻛﻠﺘﻮر او ﻓﺮﻫﻨګ ﺗﻪ وده ور ﻛړي .دې ﻛﯥ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ او ﻫﻢ د ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﻮښۍ زړي راﺷﻨﻪ ﺷﻲ او
دوﻟﺴﻮﻧﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ وګﺮځﻲ.



ﻣﺎﺳ ﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﯧﺪﺭ
ﺧﻮږ اوازه ﺳﻨﺪرﻏﺎړى او ﻧﺎﻣﺘﻮﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺟﻮړووﻧﻜﻰ
د ﭘښﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻛﻤﭙﻮز او ﻃﺮز ﺟﻮړووﻧﻜﻰ او ﺧﻮږ ژﺑﻰ ﺳﻨﺪرﻏﺎړى اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻲ ﺣﯧﺪر ،ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻣﺎﺳټﺮ ﺷﻬﺮت ﻟﺮي ،د ﺧﺪاى ﺑښﻠﻲ ﻫﻮا ﺟﺎن زوى ،د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ د ﺧﻮږﻳﺎڼﻮ وﻟﺴﻮاﻟۍ د وزﯦﺮو د ﻛﻠﻲ ﭘﻪ
ﺳﺮه ﻗﻠﻌﻪ ﻛﯥ ﭘﺮ 1966ع ﻛﺎل زﯦږﯦﺪﻟﻰ دى.
ﻣﺎﺳټﺮ د دوو ﻛﺎﻟﻮ و ،ﭼﯥ ﭘﻼر ﻳﯥ ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ ﻛډه وﻛړه ﭘﻪ څﻠﻮر ﻛﻠﻨۍ ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻼر ﻟﻪ دې ﻓﺎﻧﻲ دﻧﻴﺎ څﺨﻪ
ﺳﺘﺮګﯥ ﭘټﯥ ﻛړې ،ﻧﻮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻳﯥ د ﻣﺸﺮ ﻣﺎﻣﺎ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺷﻮه .ﻣﺎﺳټﺮ ﺧﭙﻠﻪ زده ﻛړه ﭘﯧښﻮر ﻛﯥ
ﻛړې ده ،واده ﺋﯥ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ ﻛړى دى .درې زاﻣﻦ ،ﭼﯥ ﺳﻠﻴﻢ ،ﻫﺎرون او ﻋﺎدل ﻧﻮﻣﯧږي ،ﻟﺮي .ﻳﻮه ﺧﻮر ﻟﺮي او
ﻳﻮ ورور ،ﭼﯥ ﻏﻼم ﻧﻮﻣﯧږي ﻃﺒﻠﻪ ﻏږوي او ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺳﻨﺪرې ﻫﻢ واﻳﻲ.

ﭘﻮښﺘﻨﻪ :ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺳﺮه ﻣﻮ ﻛﻠﻪ ،وﻟﯥ ،ﭼﯧﺮﺗﻪ او څﻨګﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮه؟
ځﻮاب :دا ﭼﯥ زه ﻳﺘﻴﻢ ﺷﻮم او ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻣﯥ د ﻣﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺷﻮه ،ﻧﻮ ﻣﺎﻣﺎ ﻣﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺳﺮه ﺗړون ﻻره
او ﺷﻮﻗﻲ ﺳﻨﺪرې ﺑﻪ ﻳﯥ وﻳﻠﯥ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﯥ اﺛﺮ ﭘﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﺮﯦﻮت او ﻟﻪ ﭘﯧﻨځﻪ ﻛﻠﻨۍ څﺨﻪ ﻣﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺳﺮه
ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮه .ﭘﻪ اووه ﻛﻠﻨۍ ﻛﯥ ﻣﯥ ﺷﻮﻗﻲ ﺳﻨﺪرې وﻳﻠﯥ ،د ﻟﺲ ﻛﻠﻨۍ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﻛﯥ ﻣﯥ د ﭘﯧښﻮر راډﻳﻮ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن د ټﻨګ ټﻜﻮر ﭘﺮوګﺮام ﻛﯥ ،ﭼﯥ ﺳﻴﺪ رﺣﻤﻦ ﺷﻴﻨﻮ او ﺗﺎج ﻧﺒﻲ ﺧﺎن ﺗﺎج دا ﭘﺮوګﺮام ﭼﻠﻮﻟﻮ ،ﻳﻮ څﻮ
ﺳﻨﺪرې ووﻳﻠﯥ او زﻣﺎ ﺳﻨﺪرې د ﺧﻠﻜﻮ ﺧﻮښﯥ ﺷﻮې .دا ﭼﯥ ﻣﺎ ﭘﻪ وړو ﻛﻮاﻟﻲ ﻛﯥ ﺳﻨﺪرې ووﻳﻠﯥ ،ﻧﻮ د
ﻋﻮاﻣﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا راﺗﻪ د )ﻣﺎﺳټﺮ( ﻟﻘﺐ راﻛړى ﺷﻮ.
ﭘﺮ 1989ع ﻛﺎل د ﺳﺘﻮﻧﻲ د راﭘﯧښﯥ ﺷﻮې ﻧﺎروﻏۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ زﻣﺎ د ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺷﻮ او زﻣﺎ اواز ښﻜﺘﻪ
ﺷﻮ ،ﻧﻮ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ د اﻻﺗﻮ زده ﻛړې ﺗﻪ ﻣﯥ ﻣﺨﻪ ﻛړه .ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ زﻣﺎ ﻣﺎﻣﺎ ﻫﻢ وﻓﺎت ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻟﻪ اﺳﺘﺎد
ﺑﺨﺘﻴﺎر څﺨﻪ ﻣﯥ ﺧﭙﻠﯥ زده ﻛړې ﺗﻪ دوام ورﻛړ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ رﺑﺎب ﻏږاوه او ﻣﺎﺗﻪ ﻳﯥ ارﻣﻮﻧﻴﻢ )ﺑﺎﺟﻪ( زده
ﻛﻮﻟﻪ .ﻟﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺨﺘﻴﺎر ﭘﺮﺗﻪ ﻣﻰ ﻟﻪ ﻟﻜﺸﻤﻲ ﻛﺎﻧټ او ﻟﻌﻞ ﺟﺎن اﺳﺘﺎد څﺨﻪ ﻫﻢ زده ﻛړه ﻛړې ده .ښﺎﻏﻠﻲ اﺳﺘﺎد
رﻓﻴﻖ ﺷﻴﻨﻮاري او ښﺎﻏﻠﻲ اﺳﺘﺎد زاﺧﯧﻞ ﻣﯥ ﻫﻢ ذﻫﻨﻲ او روﺣﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎدان دي.
ﺗﺮ 1997ع ﻛﺎل ﭘﻮرې ﻟﻪ اﺳﺘﺎد ګﻠﺰار ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺮه ﻣﻠګﺮى وم ،ﻛﻤﭙﻮز او ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﯥ ورﺗﻪ ﺟﻮړوﻟﻪ .د
وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه زﻣﺎ اواز ﺑﯧﺮﺗﻪ ورو ورو ﭘﻪ ښﻪ ﻛﯧﺪو ﺷﻮ .دا ﭼﯥ ﻣﺎ د ﭘښﺘﻮ ﻧﻈﻤﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻫﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
ﺟﻮړه ﻛړې او ﻧﻮرو ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﻨﺪرﻏﺎړو ﻟﻜﻪ اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ،ﻫﺎرون ﺑﺎﭼﺎ ،اﻧﻮر ﺧﻴﺎل ،ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺻﻤﺪي،
ﻣﻨګﻞ ،ﻧﻐﻤﻪ ،ﻫﺪاﻳﺖ اﷲ ،ګﻠﺮﻳﺰ ﺗﺒﺴﻢ ،وږﻣﻪ ،ﺷﺒﻨﻢ ،ﻧﺎزﻳﻪ اﻗﺒﺎل ،ﻣﻪ ﺟﺒﻴﻦ ﻗﺰﻟﺒﺎش ،رﺿﻮان ﻣﻨﻮر ،ﺷﺎه
ځﻮان ﻣﻨﻮر ،ګﻞ ﺟﺎن ﺻﺎدق ،وﺻﺎل ﻣﺤﻤﺪ ،ﺟﻠﻴﻞ ﺷﺒﻨﻢ ،ﺳﻴﺪاګﻞ ﻣﻴﻨﺎ ،راﺑﻌﻪ ﺗﺒﺴﻢ ،ﻋﻘﻞ ﻣﻴﻨﻪ ،ﺟﻌﻔﺮ
ﺧﻠﻴﻞ او ﻧﻮرو ﺗﻪ ﻃﺮزوﻧﻪ ،ﻛﻤﭙﻮزوﻧﻪ او ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺟﻮړه ﻛړې ده ،ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻃﺮز ﺟﻮړاوه ،ﻧﻮ ﺷﺎګﺮداﻧﻮ
او ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺑﻪ راﺗﻪ وﻳﻞ ،ﭼﯥ ﺳﺘﺎ اواز ښﻪ دى ،ﺳﻨﺪرې وواﻳﻪ .ﻧﻮ ﻫﻤﺪا وه ،ﭼﯥ ﭘﻪ  1997ع ﻛﺎل ﻣﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ
ﺳﻨﺪرو وﻳﻠﻮ ﭘﻴﻞ وﻛړ .ﻟﻮﻣړﻧﻰ ﭘﺮوګﺮام ﻣﯥ ﭘﺮ  1998ع ﻛﺎل د ﺳﻨﺪرﻏﺎړي ﭘﻪ ﺣﻴﺚ د ﭘﯧښﻮر ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻛﯥ ﻟﻪ
ﭘﺮوډﻳﻮﺳﺮ اﻋﺠﺎز اﺣﻤﺪ ﻧﻴﺎزى ﺳﺮه وﻛړ او د ﺳﻨﺪرﻏﺎړي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻫﻨﺮﻣﻴﺪان ﺗﻪ راووﺗﻢ.

پ :ﻟﻮﻣړۍ ﺳﻨﺪره ﻣﻮ ﻛﻮﻣﻪ ﻳﻮه ده او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻳﻠﻮ ﺳﻨﺪرو ﻛﯥ دې ﻛﻮﻣﻪ ډﯦﺮه ﺧﻮښﯧږي؟

ځ :زﻣﺎ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﺳﻨﺪره د ﺳﺎﻳﻞ ﺻﻴﺐ دا ﻛﻼم دى ،ﭼﯥ:

د ﻳــﻮ ﻧـــﻈﺮ څــﻮﻣـــﺮه ﺗﺎوان ﻏﻮاړې
زړه راﻧﻪ ﻏﻮاړې ﻛﻪ ګﺮﯦﻮان ﻏﻮاړې

او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻳﻠﻮ ﺳﻨﺪرو ﻛﯥ ﻣﯥ دا ډﯦﺮه ﺧﻮښﯧږي:

زه ﻟﻜﻪ ﻧﻴﻤګړى ﻣﺎزﻳګﺮ ﺑﻪ درﻧﻪ ﻻړ ﺷﻤﻪ

پ :ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮ ﻛﻮم ﺷﻌﺮ وﻳﻠﻰ دى ﻛﻪ ﻧﻪ؟
ځ :ﺷﻌﺮ ﻣﯥ ﻧﻪ دى وﻳﻠﻰ ،ﺧﻮ د ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ او ﻣﻄﻠﺐ ښﻪ ﭘﻮﻫﯧږم.

پ :ﺗﺮاوﺳﻪ ﻣﻮ د ﻛﻮﻣﻮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﺷﻌﺮوﻧﻪ وﻳﻠﻲ دي؟ ﻛﻪ دﻳﻮ څﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واﺧﻠﺊ؟
ځ :ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻣﯥ د ﻣﻠﻨګ ﺟﺎن ،ﺧﺎﻃﺮ اﭘﺮﻳﺪي ،ﻏﻨﻲ ﺧﺎن ،ﺷﻔﻴﻊ اﷲ ﺑﺎﺑﺮزي ،ﺳﻠﻴﻢ ﺧﺎن ﺳﻠﻴﻢ ،رﺣﻤﺖ
ﺷﺎه ﺳﺎﻳﻞ ،ډاﻛﺘﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﺳﺘﻮري ،اﻛﺮام اﷲ ګﺮان ،ﻗﻠﻨﺪر ﻣﻮﻣﻨﺪ ،ﻻﻳﻖ زاده ﻻﻳﻖ ،ﻻﻳﻖ زﻣﺎن ﺻﺪف ،ﻓﺮدوس
ﺧﺎن ﻓﺮدوس ،اﻛﺮم ﻋﻤﺮزي ،ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎﻧﯧﺮوال ،اﻧﻮر ﻣﺎﻧﯧﺮوال ،ﺧﻴﺒﺮ اﭘﺮدي ،ﺣﻤﺰه ﺑﺎﺑﺎ ،رﺣﻤﺎن ﺑﺎﺑﺎ ،ﺧﻮﺷﺎل
ﺑﺎﺑﺎ ،ﻓﻀﻞ ﺳﺒﺤﺎن ﻋﺎﺑﺪ ،ﺣﺴﻴﻦ اﺣﻤﺪ ﺻﺎدق او داﺳﯥ ﻧﻮرو ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﺷﻌﺮوﻧﻪ وﻳﻠﻲ دي.

پ :ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﻨﺪرﻏﺎړو ﻛﯥ دې د ﭼﺎ اواز ډﯦﺮ ﺧﻮښﯧږي؟
ځ :ټﻮل ﻣﯥ ﺧﻮښ دي ،ﺧﻮ د اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ اواز ﻣﯥ ډﯦﺮ ﺧﻮښ دى.

پ :ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻣﻮ څﻮﻣﺮه ﺳﻨﺪرې وﻳﻠﻲ دي؟
ځ :د ﭘﯧښﻮر راډﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن او  AVTﺧﯧﺒﺮ ﻟﭙﺎر ﻣﯥ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﻨﺪرې ﺛﺒﺖ او ﻧﺸﺮ ﺷﻮي دي .د ﻣﻮزﻳﻚ
ﺳﻨټﺮوﻧﻮ ﻟﭙﺎر ﻣﯥ ﻫﻢ زﻳﺎت ﺷﻤﯧﺮ ﻛﯧﺴټﻮﻧﻪ ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻮي دي.

پ :ﻛﻮﻣﻮ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻮ ﻫﻨﺮى ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﻛړي دي؟
ځ :ﻣﺎ اوﺳﻪ ﭘﻮرې اﻣﺮﻳﻜﺎ ،اروﭘﺎ ،ﻋﺮﺑﻲ اﻣﺎرات او دوﺑۍ ﺗﻪ ﻫﻨﺮي ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﻛړي دي.

پ :ﭘﻪ ﺧﻮراﻛﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﻮ ﻛﻮﻣﻪ ﻏﺬا ډﯦﺮه ﺧﻮښﯧږي؟
ځ :اﻟﻮګﺎن ،ورﻳﺠﯥ او ﻏﻮښﻪ.

پ :د ﻫﻨﺮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﻮ ﻛﻮﻣﯥ ﺟﺎﯦﺰې ﻳﺎ اﻳﻮارډوﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي دي ﻛﻪ ﻧﻪ؟
ځ :ﭘﺮ  1994ع ﻛﺎل ﻣﯥ د ﭘﯧښﻮر ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﺸﻨﻞ اﻳﻮارډ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړى ،ﭘﻪ اردو ﻣﻴﻮزﻳﻚ ﻓﻴﺴټﻮل ﻛﯥ ﻣﯥ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ګټﻠﯥ ده او اﻳﻮارډوﻧﻪ ﻣﯥ اﺧﻴﺴﺘﻲ دي .اﻣﺮﻳﻜﯥ ﺗﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ګټﻠﯥ ده او اﻳﻮارډوﻧﻪ ﻣﻲ اﺧﻴﺴﺘﻲ دي.
اﻣﺮﻳﻜﯥ ﺗﻪ ﻫﻢ د ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا د ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﭘﻪ  Selectionﻛﯥ ﺗﻠﻠﻰ وم .ﭘﺮ  2006ع ﻛﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ زه ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ
راﻏﻠﻢ ،ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﯥ د ﭘښﺘﻨﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ وﻟﺴﻮﻟﻴﺰ ګﻮﻧﺪ ﻟﻪ ﺧﻮا راﺗﻪ د ﺑﺎﭼﺎ ﺧﺎن ﺟﺎﯦﺰه راﻛړ ﺷﻮه.

پ :اﻳﺎ ﻛﻮﻣﻪ رﺳﻤﻲ دﻧﺪه ﻟﺮې ﻛﻪ ﻧﻪ؟
ځ :ﻧﻪ.

پ :دا ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ ارﻣﻮﻧﻴﻢ )ﺑﺎﺟﻪ( ﭘﻮره ﻛﻨټﺮول ﻟﺮئ او د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻟﻪ اﻻﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﻮ ﺳﺮو ﻛﺎر دى ،ﻛﻪ ﭘﻪ
دې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ څﻪ رڼﺎ واﭼﻮئ ﻧﻮ ښﻪ ﺑﻪ وي.
ځ :ارﻣﻮﻧﻴﻪ )ﺑﺎﺟﻪ( ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﯥ ﺟﻮړه ﺷﻮې ،ﻃﺒﻠﻪ د اﻣﻴﺮ ﺧﺴﺮو ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﯥ ده ،ﭼﯥ ﻟﻪ
ﻫﻐﻪ ځﺎى څﺨﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن او ﺑﻴﺎ ﭘښﺘﻨﻮ ﺗﻪ رارﺳﯧﺪﻟﯥ ده ،ﺧﻮ د ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ ﺷﭙﯧﻠۍ ،ډول
او د ﺗﺎر ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﺳﻴﺘﺎر او رﺑﺎب ﺷﻜﻞ ﺗﺮې ﻫﻢ ﺟﻮړ ﺷﻮ ،د ﭘښﺘﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا اﻳﺠﺎد ﺷﻮي دي .ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ وﺧﺖ ﻛﯥ
د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻳﻮه ﻧﻮې اّﻟﻪ ﭼﯥ دروځﻪ ﻧﻮﻣﯧږي او ښﻜﻠﻰ اواز ﻟﺮي او د ﭘﻮﻛﻲ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻏږﯦږي ،ﭘﻪ ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا
ﻛﯥ ﺟﻮړه ﺷﻮې ده .او ﺻﺮف ﻳﻮ ﻏږوﻧﻜﻰ ارواښﺎد زرﻧﻮش ﻧﻮﻣﯧﺪه .ﻫﺮه اﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ او ﺗﺎﻟﻮﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ د
ﺳﺎزوﻧﻮ ﻃﺮز او ﭘﻴﻞ زﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻛﯥ ﻟﻪ ارﻣﻮﻧﻴﻢ )ﺑﺎﺟﯥ( څﺨﻪ ﻛﯧږي او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ ټﻮﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ د
ﺳﻨﺪرﻏﺎړي ﭘﺴﯥ ځﻲ او ﺳﻨﺪرﻏﺎړي ﻳﯥ  Leadﻛﻮي.

پ :ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ښﻪ ﺳﻨﺪره ﻛﻮﻣﻪ وي او د ﺳﻨﺪرې د ﻛﺎﻣﻴﺎﺑۍ راز ﭘﻪ څﻪ ﻛﯥ دى؟
ځ :د ښﯥ ﺳﻨﺪرې دﭘﺎره ﻟﻮﻣړى ﺷﺮط ښﻪ ﺷﻌﺮ دى ،ورﭘﺴﯥ ښﻪ ﻛﻤﭙﻮز ،ﻃﺮز او د ﺳﺎزوﻧﻮ او ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﻛﯥ  Arrangementدى ،ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ﺧﻮاږه اواز ﺳﺮه ووﻳﻞ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ښﻪ ﺳﻨﺪره ﺗﺮې ﺟﻮړه ﺷﻲ.

پ :ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻳﺎ ﻓﻨﻜﺎر دﻧﺪه څﻪ ده؟
ځ :ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮښښ وﻛړي ،ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وﺳﺎﺗﻲ ،ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ د اﻣﻦ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ ﻏږ
دى ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻮ د ﺷﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﺷﺎن ځﺎن ﺳﻮځﻮي او ﻣﺤﻔﻞ رڼﺎ ﻛﻮي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ څﻪ ﺑﺎﻳﺪ وړاﻧﺪې ﻛړي ،ﭼﯥ زﻣﻮږ
د ﻛﻠﺘﻮر ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ وي او د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺷﻌﺮ وواﻳﻲ ،ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ د اﺻﻼح ﻟﭙﺎره وي او ﻫﻐﻪ اورﯦﺪوﻧﻜﻲ ،ﭼﯥ د
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻓﺰاﻳﻲ ﻛﻮي ،ﻧﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ دې دا د ﺧﺪاى اﺣﺴﺎن وګڼﯥ او د اورﯦﺪوﻧﻜﻴﻮ اﺣﺴﺎن دې واﺧﻠﻲ.

پ :د ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﻪ ﻫﻠﻜﻪ څﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﺮې؟
ځ :ﻛﻪ زﻣﻮږ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻟﻪ اﻻﺗﻮ ﺳﺮه ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﻻت ور زﻳﺎت ﺷﻲ ،ﻧﻮ دا ﺑﻪ ښﻪ ﻛﺎر وي او ﻧﻮرې اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې
ﺑﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړي.

پ :ﻫﻨﺮ او ﻓﻦ ﺳړى ځﻮاﻧﻮي ،ﭘﻪ دې ﻫﻜﻠﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻈﺮ څﻪ دى؟
ځ :ﭘﻪ دې ﻫﻜﻠﻪ ﺑﻪ زه درﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮه ﺧﺎﻃﺮه وواﻳﻢ:
ﻣﺎﺗﻪ څﻪ  Tensionو ،ﻣﺎ ﺑﻪ داﺳﯥ اﺣﺴﺎس ﻛﺎوه ،ﭼﯥ زﻣﺎ ﺗﺒﻪ ده ،زﻣﺎ ﻫډوﻛﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ درد ﻛﺎوه ،ﻧﻮ ﻫﺮ
ډاﻛﺘﺮ ﺑﻪ راﺗﻪ دﺗﺒﯥ ﭘﻴﭽﻜﺎرۍ وﻫﻠﯥ ،ﺧﻮ څﻪ ښﻪ واﻟﻰ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ راﺗﻠﻮ ﻧﻮ زه ﻳﻮ ځﻞ د ﻓﻠﻢ د ﺳﻨﺪرو د ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ
دﭘﺎره ﻟﻪ اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى ﻻﻫﻮر ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ وم .دﺷﭙﯥ دوه ﺑﺠﯥ وې ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺎ دﻏﻪ ﺗﺒﻪ راﻏﻠﻪ ،ﺧﻮ
ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﺪره ﭘﻴﻞ ﻛړه او اواز ﻳﯥ راووﯦﺴﺖ ،ﻧﻮ زﻣﺎ ﺗﺒﻪ او ﻫﻐﻪ ټﻮل
دردوﻧﻪ ورك ﺷﻮل ،ﭼﯥ د ډﯦﺮې ﻣﻮدې راﻫﻴﺴﯥ ﻣﯥ درﻟﻮدل .د اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻪ اواز ﺳﺮه زه ښﻪ ﺷﻮم،
زﻣﺎ روح ﺗﺎزه ﺷﻮ ،زړه او دﻣﺎغ ﻣﯥ ارام ﺷﻮل ،ﻧﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ د ﺳړي روح ﺗﺎزه او ارام ﺳﺎﺗﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻤﯧﺸﻪ ورﺗﻪ
ځﺎن ځﻮان ښﻜﺎري.

پ :ﻛﻪ د )ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان( ﻛﺘﺎب ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻴﻮ ﺗﻪ څﻪ ﭘﯧﻐﺎم ﻟﺮې ،ﻧﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ وﻛړئ.

ځ :دا ﭼﯥ ﺳﻨﺪرﻏﺎړى د ټﻮﻟﻨﯥ ﻏړى دى او د ﺧﭙﻞ ﻗﺎم او وﻃﻦ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ ﻛﻠﺘﻮر د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ
دﭘﺎره ﭘﻪ ﻫﻨﺮي ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺳﺘﺮه وﻧډه ﻟﺮي او د ﭘښﺘﻨﻲ ﻛﻠﺘﻮر ﺑڼ ﺗﺎزه ﺳﺎﺗﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻜﺎر ده ﭼﯥ د ﻧړۍ د ﻧﻮرو
ﺳﻨﺪرﻏﺎړو ﭘﻪ ﺷﺎن زﻣﻮږ ﻫﻢ درﻧﺎوى وﺷﻲ او وﺧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ راﺗﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﻛړاى ﺷﻲ او د ﺳﺮﻛﺎر ﻟﻪ
ﺧﻮا ﻫﻢ ﭘﻮره ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او روزﻧﻪ وﺷﻲ.

دې ﻣﻘﺎم ﺗﻪ ﭼﯥ )ﻣﺎﺳـټﺮ( رارﺳﯧﺪﻟﻰ
ډﯦﺮ ﻟﻮﯦﺪﻟﻰ ،ﭘﺎڅﯧﺪﻟﻰ دى ﭘﻪ ﻻر ﻛﯥ



ﺳﯧﺪﺍ ﻞ ﻣﻴﻨﺎ
ﺳﻴﺪا ګﻞ "ﻣﻴﻨﺎ" د اﺳﺘﺎد ﻣﻴﻨﺎ ګﻞ زوى او د ﺛﻤﻴﻦ ګﻞ ﻟﻤﺴﻰ دى .ﭘﻪ 1973م1352/ﻫـ ش ﻛﺎل د ﻧﻨګﺮﻫﺎر
وﻻﻳﺖ د ﺟﻼل اّﺑﺎد ﭘﻪ زوړ ښﺎر ﻛﯥ زﯦږﯦﺪﻟﻰ دى.

د ﺳﻴﺪا ګﻞ ﻣﻴﻨﺎ د ﻛﻮرﻧۍ ټﻮل ﻏړي ﻟﻪ ﭘښﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ او ﻫﻨﺮ ﺳﺮه اړﻳﻜﯥ ﻟﺮي .ﭘﻼر ﻳﯥ ﻣﻴﻨﺎ ګﻞ د ﺗﺒﻠﯥ
او ردﻳﻢ اﺳﺘﺎد دى او ﺗﺮوﻧﻪ )ﺣﺎﺟﻲ ﭼﻤﻦ ګﻞ ،ﺑﺎدام ګﻞ ،ﻛﻤﻴﻦ ګﻞ او ﺻﻨﻢ ګﻞ( ﻳﯥ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ اّﻟﻮ
اﺳﺘﺎدان دي.
ﺳﻴﺪا ګﻞ ﻣﻴﻨﺎ واده ﻛړى ،ﺷﭙږ ﻟﻮڼﻪ او ﻳﻮ زوى ﻟﺮي .ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪه ﻛﻮرﻧۍ ﻛﯥ
ﺳﺘﺮګﯥ ﻏړوﻟﻲ دي ،ﻫﻤﺪﻏﺴﯥ ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ ﻓﻦ اﻏﺎز ﻟﻪ ډﯦﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب څﺨﻪ ﻛړى دى .ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه څﻮ
ﻟﻨډې ﺧﺒﺮې ﻛړي ،ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻴﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﻳﻜﻮو:

ﭘﻮښﺘﻨﻪ :ﻛﻠﻪ او څﻨګﻪ ﻣﻮ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ د ﺑڼ ﭘﻪ درﺷﻞ ﭘښﻪ ﻛﯧښﻮده؟
ځﻮاب :زه ﻻ ډﯦﺮ ﻣﺎﺷﻮم وم ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺳﺮه ﺑﻪ ښﺎدﻳﻮ او ودوﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻢ او ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﺳﺮه ﻣﯥ ډﯦﺮ
ﺷﻮق و .ﻛﻠﻪ ﻧﺎﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﯥ ﺳﻨﺪرې ﻫﻢ ورﺳﺮه وﻳﻠﯥ ،ﻧﻮ ﻫﻤﺎﻏﻪ و ﭼﯥ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ځﻞ د ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ راډﻳﻮ
ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻛﯥ ﻳﻮه ﺳﻨﺪره ووﻳﻠﻪ او ﻫﻐﻪ داﺳﯥ وه:

ﭘټــﻪ ﭘـټﻪ ﻏﻠﯥ ﻏﻠﯥ ځﯥ
ﻫﻮ ،ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻴﺎ ﻛﻠﻪ راځﯥ

او ﺑﻴﺎ د ﭘﯧښﻮر راډﻳﻮ ﺗﻪ راﻏﻠﻢ ،ﻫﻠﺘﻪ ﻻﻳﻖ زاده ﻻﻳﻖ ﺻﻴﺐ د ﭘښﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﺮوډﻳﻮﺳﺮ و ،ﻧﻮ ﻻﻳﻖ
ﺻﻴﺐ زه ﻳﻮ ﭘﺮوګﺮام ﺗﻪ راوﻏﻮښﺘﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻛﯥ ﺷﻜﻴﻠﻪ ﻧﺎز ﻫﻢ وه ،ﻧﻮ ﻣﺎ د ﺣﻤﺰه ﺑﺎﺑﺎ دا ﻏﺰل ﭼﯥ:

ﭘﻪ ﺳﺎده ﺳﺘﺮګﻮ ﻛﯥ دې ﻏﻼ ﭘﯧﮋﻧﻢ
او ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﺳﻨﺪره رﻳﻜﺎرډ ﻛړه.

پ :د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﻪ اّﻟﻮ ﻛﯥ ﻛﻮﻣﻪ اّﻟﻪ ﻏږوﻟﻰ ﺷﺊ؟
ځ :ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ټﻮﻟﯥ اّﻟﯥ ﻟﻜﻪ  ،Keyboardاﻛﺎرډن ،ﺗﺒﻠﻪ ،رﺑﺎب SPD ،ډرم ﻏږوﻟﻰ ﺷﻢ.

پ :د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﭘﻪ ﻫﻨﺮ ﻛﯥ ﻣﻮ ﻟﻪ ﭼﺎ څﺨﻪ ﺷﺎګﺮدي ﻛړې؟
ځ :ﻣﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر اﺳﺘﺎد څﺨﻪ ﺷﺎګﺮدي ﻛړې ﭼﯥ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺻﻤﺪي ﻣﺎﻣﺎ و او ﺑﻴﺎ ﻣﯥ ﻛﻼﺳﻴﻜﻪ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻟﻪ اﺳﺘﺎد ﻟﻌﻞ ﺧﺎن څﺨﻪ زده ﻛړې .اوس زه ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﺷﺎګﺮدان ﻟﺮم ﻟﻜﻪ ﺣﺸﻤﺖ ﺳﺤﺮ ،اﻧځﻮر ﻛﻠﻴﻮال
او ﻧﻮر ډﯦﺮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ څﺨﻪ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻓﻦ زده ﻛﻮي.

پ :ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻼر اﺳﺘﺎد ﻣﻴﻨﺎ ګﻞ ﭼﯥ د ﺗﺒﻠﯥ ډﯦﺮ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺘﺎد دى ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﻣﻮ زده ﻛړه ﻛړې او ﻛﻪ
ﻧﻪ؟
ځ :ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر څﺨﻪ د ردﻳﻢ او ﺗﺒﻠﯥ زده ﻛړه ﻛړې او زﻣﺎ ځﻴﻨﻮ ﺳﻨﺪرو ﺗﻪ زﻣﺎ ﭘﻼر ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺟﻮړه ﻛړې او
ﻛﻤﭙﻮز ﻛړى دى.

پ :ﭘﻪ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﻛﯥ دې د ﭼﺎ ﺷﺎﻋﺮي ډﯦﺮه ﺧﻮښﯧږي؟
ځ :ټﻮل ﺷﺎﻋﺮان ﻣﯥ ﺧﻮښ دي ﺧﻮ د ﻫﺮ ﺷﺎﻋﺮ ښﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﯥ ډﯦﺮ ﺧﻮښﯧږي او زه ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺗﺮې ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻠﻢ.

پ :ﭘﻪ ﺳﻨﺪرﻏﺎړو ﻛﯥ دې د ﭼﺎ اواز ﺧﻮښﯧږي؟
ځ :ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﻨﺪرﻏﺎړو ﻛﯥ ﻣﯥ د اﺳﺘﺎد ﺧﻴﺎل ﻣﺤﻤﺪ او اﺳﺘﺎد ﺷﺎه وﻟﻲ اواز ډﯦﺮ ﺧﻮښﯧږي او ﺑﻴﺎ ﻣﯥ ټﻮل
ﺳﻨﺪرﻏﺎړي ﺧﻮښ دي ،د ﻫﺮ ﭼﺎ اواز او اﻧﺪاز ﭘﺨﭙﻞ ﺧﭙﻞ ځﺎى ښﻪ دى.

پ :ﺗﺎﺳﯥ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﺳﻨﺪرو ﻛﯥ د ﺷﺎﻋﺮۍ ﻟﻪ ﻛﻮم ﺻﻨﻒ څﺨﻪ زﻳﺎت ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻠﺊ؟
ځ :زه ﭘﺨﭙﻠﻮ ﺳﻨﺪرو ﻛﯥ ﻏﺰل ډﯦﺮ ﺧﻮښﻮم او وﻟﺴﻲ )ﻓﻮك( ﺳﻨﺪرې ﻣﯥ ﻫﻢ ﺧﻮښﯧږي ،ﺧﻮ ﻏﺰل ﻣﯥ ډﯦﺮ
ﺧﻮښ دى.

پ :ﺗﺮاوﺳﻪ ﻣﻮ څﻮﻣﺮه اډﻳﻮ_وﻳډﻳﻮ ﻛﯧﺴټﯥ او  CDsرﻳﻜﺎرډ ﻛړي او ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﻮ وړاﻧﺪې ﻛړي؟
ځ :ﻟﺲ د ﻛﻴﺴټﻮ واﻟﻴﻤﻮﻧﻪ او ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮه  CDsﻣﯥ رﻳﻜﺎرډ ﺷﻮي او زﻣﺎ ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻮي دي.

پ :ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ﭼﯥ د ﺗﯧﺰې ﻣﻮﺳﻴﻘۍ دور دى ،ﺗﺎﺳﯥ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﻮم ﻧﻈﺮ ګﻮرئ؟
ځ :ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ وﺧﺖ ﭘﻪ ځﺎى ﻧﻪ دى وﻻړ او ﭘﺮﻣﺦ ځﻲ ،ﻫﻤﺪاﺳﯥ د ژوﻧﺪ ژواك ﭘﻪ ﻫﺮ ﺷﻲ ﻛﯥ ﺑﺪﻟﻮن
راځﻲ ،ﻧﻮ ﭘښﺘﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻫﻢ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺑﺪﻟﻮن څﺨﻪ ﺑﯥ اﻏﯧﺰې ﻧﻪ ﺷﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪى ،ﺧﻮ ﺿﺮورت ددې ﺧﺒﺮې دى
ﭼﯥ د ﻣﻮﺳﻴﻘۍ اﺻﻠﻲ روح ﺗﻪ زﻳﺎن وﻧﻪ رﺳﻮي .ﻧﻦ ﺳﺒﺎ زه ﺧﭙﻠﻪ د ﭘښﺘﻮ د ﻧﻮي ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻟﭙﺎره ﻛﺎر ﻛﻮم او د
ﻧﻮي ﻣﻮﺳﻴﻘۍ ﻟﭙﺎره ﻣﯥ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛښﯥ ﻛﻤﭙﻴﻮټﺮاﯦﺰ ﺳټﻮډﻳﻮ ﺟﻮړه ﻛړې ،ﭼﯥ ﻛﺎروﻧﻪ ﻳﯥ ﻻ ﺑﺸﭙړ ﺷﻮي ﻧﻪ
دي ،ﺧﻮ څﻮ ﺗﻨﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﯥ ﻧﻮې ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺟﻮړه ﻛړې او ﺧﻠﻜﻮ ﺧﻮښﻪ ﻛړې ده .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﯥ ﻣﯥ
اراده ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻼل اﺑﺎد ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺳټﻮډﻳﻮ ﺟﻮړه ﻛړم او ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺗﻪ د ﭘښﺘﻮ ﻧﻮې ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺟﻮړه
ﻛړم.
ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ څﺨﻪ ډﯦﺮه ﻣﻨﻨﻪ



ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﺼﻴﺮ ﺳﺘﻮﺭﯼ ﺩ ﺍﮐ ﺮ ﮐﺒﻴﺮ ﺳﺘﻮﺭﯼ ﻮﯼ ﭘﻪ  1964ﮐﯥ ﺩ ﮐﻮﻧ
ﻭﻻﯾﺖ ﺩ ﺧﺎﺹ ﮐﻮﻧ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟ ﺩ ﺗﻨﺮ ﭘﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﯥ ﺯﯾ ﯦﺪﻟﯽ ﺩﯼ .ﺯﺩﻩ ﮐ ﻩ ﺋﯥ ﺩ
ﺧﺎﺹ ﮐﻮﻧ ﭘﻪ ﻟﯿﺴﻪ ﺍﻭ ﺩ ﻧﻨ ﺮﻫﺎﺭ ﺩ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺭﻭ ﺎﻥ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﮐﯥ ﮐ ﯾﺪﻩ .ﺩ
ﻧﻨ ﺮﻫﺎﺭ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﺩ ﮐﻮﻧ ﺩﭘﻮﻫﯿﺪﻭﻧﮑﻮ ﺩ ﻮﻟﻨﯽ  Kunar Student Fedrationﺩ
ﺑﻨﺴ ﺍﯾ ﻮﺩﻭﻧﮑﻮ ﺩ ﻟﯽ ﻣﺨﮑ ﺍﻭ ﺩ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﭼﺎﺭﻭ ﻣﺸﺮ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻏﺎ ﻩ ﻟﺮﻟﻪ .ﺩ
ﺍﺯﺍﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩ ﻟﯿﮑﻮﺍﻟﻮ ﺩ ﻮﻟﻨﯽ ﻏ ﯼ ﺍﻭ ﺩ ﻭﻓﺎ ﮐﺎﺭ ﮐﻮﻧﮑﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﻮﯾﺪﻱ .ﭘﻪ
ﺍﻧ ﺮﯾﺰﯼ  Weeklyﻭﻧﯿﺰﻩ » ﺟﻬﺎﺩ ﺍﯾﺠﺴ « ﺍﻭ ﺩ  ANSﺧﺒﺮﯼ ﺍﮊﺍﻧﺲ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺩﻧﺪﻩ
ﺩﺭﻟﻮﺩﻟﻪ .ﺩ  AMAﺩ ﺭﻭﻏﺘﯿﺎ ﺋﯥ ﮐﻮﺭﺳﻮﻧﻮ ﺩ ﺯﺩﻩ ﮐﻮﻭﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺋﯥ ﺍﻧ ﺮﯾﺰﯼ
ﺩﺭﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘ ﺘﻮ ﮊﺑﺎ ﻟﯽ ﺍﻭ ﺩ ﭘ ﺘﻮ ﮊﺑﯥ ﻮﻭﻧﮑﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﻮﻱ ﺩﯼ.
ﺩ ﭘ ﺘﻨﻮ ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻭﻟﺴﻮﻟﯿﺰ ﻮﻧﺪ ) (PSDPﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮﺍ  /ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩ ﻣـﺸـﺮ ﺗﺎﺑﻪ ﺩ
ﻓـﺘﺮ ) ﺩﺍﺭﺍﻻﻧﺸﺎﻩ ( ﻣﺮﺳﺘﯿﺎﻝ ،ﺩ ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮﺍ ﻣﺠﻠﯽ ﺩ ﺧﭙﺮﻭﻧﯽ ﺟﺮ ﯽ ﻋ ﯼ ﺍﻭ ﮐﻮﻧ
ﺩ ﻮﺍﻧﺎﻧﻮ ﺩ ﮐﻮﻟﺘﻮﺭﻱ ﻮﻟﻨﯽ ﺩ ﮐﺎﺭ ﺩ ﻟﯽ ﻏ ﻳﺘﻮﺏ ﻟﺮﻱ.ﺍﻭﺱ ﭘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﮐﯥ
ﺍﻭﺳﯿ ﻱ.

