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 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

:وشال خان بابا شاعري الهي حكمت ګڼي واييخ  
 

 ماليي په ډېر تحصيل شي

تهــمــكــه حـري ده لـاعــــش  

 

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

 شاعري كه الهامي كيفيت نه وى

يا خلك به واړه شاعران ووــد دن  

 

 له لوي په ځينو بنده ګانو لورينه جد لوى خداىنو دا چې شاعري الهامي كيفيت او الهي حكمت دى او 
 نظر دى، چې په خوږو او زړه راشكونكو جده، نو هم دا راز په هنرمندانو او فنكارانو هم د خداى) پېرزوينه(

اوازونه او غږونو ته يې تاثير او ښكال وربښلى ده چې د موسيقۍ او . او ښكلي او ازونو يې سنبال كړي دي
 .اى شعر يا نظم په ښكلي كمپوز كې ټولنې او مينه والو ته وړاندې كړيټنګ ټكور سره يو ځ

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

م موسيقي رواج وه، چې د هغه وخت موسيقي ډېره د پښتنو په سيمو كې د اسالم راتګ نه مخكې ه(
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
)، پېشور1992ګڼه، اپرېل 2كوال مياشتنۍ مجله، ايمل خټك، لي(  

د پښتني ټولنې زياتره وګړي نالوستي كسان دي، ليك لوست نه شي كوالى، خو موسيقي، ټنګ 
د شاعر كالم او پيغام د شعر، نظم يا سندرې په بڼه د موسيقۍ په بدرګه . ټكور، فن او هنر سره مينه لري

 :اوري په دې هكله ډاكټر كبير ستوى وايي
 

نم په غوږو يې اورېدلى شمهـپه سترګو نه وي  

 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 
وي، جذبه يې بيداروي، ساز په نغمو كې لوستو او ناوستو پښتنو غوږونو ته په اسانه طريقه او الره رس

روحي تسكين او ارام وركوي او د ساعت تېرۍ سره سره د ټولنې اصالحي 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 
ولو وړ پالنه او پاملرنه، نه ده شوې، خو د ولس په مالتړ د پښتني كلتور د ارزښتناكه څه ځانګړې او د ياد

 .فنى او هنري برخه تر دې دمه ژوندۍ ساتل شوې ده
پوهه، فن، ادب او هنر هغه شتمني ده، چې په استعمالولو سره پياوړى، ځالنده او تازه كېږي، خو 

وشحالۍ او امن غږ دى او پښتانه امن او موسيقي پاملرنه او روزنه هم غواړي دا چې موسيقي د خ
 . ورته يوه غټه شتمني د هنرمندانو او فنكارانو هم په برخه كړې دهجخوښوونكى قام دى، نو خداى

 په نوښت او د پښتنو (PSDP)ع كال د جون په مياشت كې د پښتنو ټولنيز ولسوليز ګوند 1992په 
موسيقۍ منلي او وتلي هنرمندان هر يو ښاغلى استاد خيال كلن جرمني په بلنه د پښتو _ كلتوري ټولنې

محمد، ښاغلى استاد شاه ولي، ښاغلى استاد ګلزار عالم، مرحوم استاد بختيار او ښاغلى ماس خان 
 دوى ته (PSDP)د پښتنو ټولنيز ولسوليز ګوند . وصال په لومړي ځل د هېواد نه بهر جرمني ته راغلل

و د دوى لنډې پېژندګلوۍ يې په ډېر لږ وخت كې په كتابي بڼه كې خپرې كړې، جاېزې او لقبونه هم ور كړل ا
لومړي ) پښتانه هنرمندان( څخه په مننه له دغه كتاب څخه په ګټه د دوى پېژندګلوۍ په PSDPچې زه له 

 .ټوك كې تاسې سره يوځاى كوم
 او فنكاران لكه ښاغلى همدا راز په دې وروستيو كلونو او بېال بېلو وختونو كې يو شمېر هنرمندان

انور خيال، ښاغلى شاه ځوان منور، مېرمن هما افغان مينه، ښاغلى ماسټر علي حيدر، ښاغلى بريالى 
، ښاغلى استاد يار محمد عليزى، )د طبلې شاهكار(صمدي، ښاغلى صاحب ګل، ښاغلى انور شاه 

ى كمين ګل حېرت، ښاغلى همايون حېرت، ښاغلى ننګيالى صمدي، ښاغلى سمير جان صديق، ښاغل
 PSDPښاغلى كبير اميرى او ښاغلى عالمزېب مجاهد جرمني ته راغلي وو د پښتنو ټولنيز ولسوليز ګوند 

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 او فن به نورو ليكواالنو، اديبانو او ژورنالستانو ليكنې كړې د پښتنو هنرمندانو او فنكارانو په ژون
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 

د ژوند، فن او هنر يو څه برخه په كتابي ) پښتانه هنرمندانو(مې وكړه، چې د دې ملي شتمنۍ او اراده 
شكل كې راغونډه كړم، ټولنې او مينه والو ته يې وړاندې كړم، چې دا كار ډېر وخت ته اړتيا لري، نو د 

ې رنګين او لومړى ټوك پر) پښتانه هنرمندان(ځينو هغه هنرمندانو مركې، چې له ما سره شته دى، د 
 . 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 
ددې كتاب او نورو ټوكونو د بشپړتيا په خاطر د پښتونخواه . هنرمندان او فنكاران پكې هم برخمن شي

وهنې دېره به په دې برخه كې ژمنه ترسره او خپله مرسته به تمه ده، چې د پ. پوهنې دېرې را سره ژمنه كړې ده
 .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 

په نورو ټوكونو او ) پښتانه هنرمندان(ور كړي او يا يې په الندينۍ پته ماته راولېږي، ترڅو د انځور سره 
پښتني كلتور په دغه ارزښتناكه شتمنۍ غني او د تاريخ پاڼې پرې زرينې شي اميدى دى چې پښتانه 

 بډايه كړي اوس دا هنرمندان به د نوي طرزونو او كمپوزونو په نوښت سره د هنر او فن ځولۍ نوره ال درنه او
 .لومړى ټوك او د نورو ټوكونو د بشپړتيا په هيله) پښتانه هنرمندان(تاسې او دا هم ستاسې 

 
 په درناوي
 نصــير ستورى
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 استاد خيال محمد
 

  خيال محمد د پښتو فن د خيال شمله ده

تهــري اوچــله لـمــه شــل دغـداى دې تــخ  

 

)كبير ستورى(  
 

ر د چوره كلي د اوسېدونكي د سپين ګل زوى دى، په هډ پښتون او د اپريدو استاد خيال محمد د خېب
 .د ملك دين خېل په ټبر پورې اړه لري

ع كال 1946سپين ګل خان د خېبر د چوره كلي وو او پېښور ته يې كډه كړې وه او استاد خيال محمد په 
 .كې په پېښور كې زېږېدلى دى

وه خوېندې وې، چې درې وروڼه چې له خيال محمد څخه د استاد خيال محمد اته سكه وروڼه او د
اوس څلور وروڼه او يوه خور  .مشران وو او يوه خور يې په حق رسېدلې ده دى د خپل پالر څلورم زوى دى
 .لري، چې دى يې منځومى دى، دوه وروڼه ترې مشران او دوه ترې كشران دي

د مشرې ښځې يې اووه او دكشرې .  دهاستاد خيال محمد دوه ښځې لري، چې يوه مېرمن ئې ژوندۍ
ع كال كې يې لومړى زوى او 1964په . ع كال كې كړى دى1963لومړى واده يې په . ښځې يې اته اوالدونه دي

 . كال كې انور خيال پيدا شوى دى1965په 
استاد خيال محمد د پښتو ژبې د كالسيكې موسيقۍ، ولسي موسيقۍ او د نوې موسيقۍ په برخه 

 .ې په پښتونخوا كې بلكې په اّسيا كې د يو لوړ مقام خاوند دىكې نه يواز
 

: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 (
په دې كې څه عجيبه غوندې خبره خو دا ده چې موږ به هم دا راډيو اورېدلو ورته به كله . رې ويلېبه سند

مخې ته شو او كله شاته چې د راډيو نه سړى د اواز څنګه راوباسي، نو حقيقت دى چې د يوه دوكاندار سره 
وو مطلب دا دى، چې په دغه وخت زموږ د ورو پروګرام . داسې غټ غوندې راډيو وه، زه يې شاته راغلم

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 

و او زما والد صاحب او زما ورور هم نو پس د هغې نه هم زموږ ددې سره شوق . عجيبه غوندې كار دى
ع كال كې پېښور راډيو ته راوستم ويلې راشه 1958باجه، تبله، ډول سره اشنا وو زما مشر ورور زه په 

ازموينه دې اخلم، كه د راډيو واله منظور كړې، نو زما هم شوق و رسره وْو نو ورغلم، په هغه وخت كې 
 :پروګرام مشر و او ما دا سندره وويلهرشيد على دهقان صاحب د راډيو د موسيقۍ 



 
 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 

هغه دواړه اوس خداى بښلي دي او په دې مې فخر دى، چې استاد . سره چا غږولې وه، د هغه ګل رحيم نوم و
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 

نو موږ چې .  لږ څه اثر شوى ويپه خيال په هغه وخت سره چې د راډيو كوم مشران وو، نو زما د اواز پرې
 ).وويله، نو موږ ته يې ريكارډ واورولو، بيا زه هم په سوچ كې شومسندره څنګه 

 
:د غزل د موسيقۍ نوى رنګ  

استاد خيال محمد لس اته كاله د سندرو نه الس اخيستى و او يوازې د تبلې او باجې سره يې شوق 
رته سندرو ته تشويق كړ او په دې لړ كې يې د غزل ساتلو، خو بيا خداى بښلى رفيق شينوارى دى بې

 :دى په دې هكله پخپله وايي. موسيقۍ ته نوى رنګ ور كړ
رفيق شينوارى دې خداى وبښي نو ما سره به يې ګپ لګولو، چې وروره تا ولې راډيو ته شاكړې ده، په (

طرز (او بيا په راډيو كې كمپوزر دى ډېر يو پوه سړى و، پخپله يې هم سندرې ويلې وې . تا كې زه لږ څه وينم
زما زړه اوس نه غواړي، تسلي خپله راته نه ميالوېده، ! ما ورته وويل چې بس رفيق جانه. شو) جوړونكى

خو داسې يو وخت راغى، چې ده ويل ټپه، چاربېته بدله خو زموږ روايتي شى دى بنيادي غزل هم پكې شته 
 رفيق بيا ماته وويل چې سبا ته ريكارډنګ دى  راډيو ته ځو، .دى، دې غزل ته هم يو رنګ وركول په كار دي
 :دوه درې سندرې مې وويلې لكه د ارباب ودود كالم. نو بيا زه اته لس كاله پس راډيو ته والړم

 

 اوس دې يادونه افسانې ښكاري

كاريــانې ښـتور د زمـه دســدا څ  

 

:او د حمزه صاحب كالم  

 

ار دىـار كـمه كـه دى؟ هـــڅد ــوره ژونــــه وګــد تـــژون  

 هغه ژوند په مرګ حساب دى، په دنيا چې بې روزګار دى

 

نو ددې دوه سندرو سره سره داسې حاالت هم پكې راغله، چې د غزل برخه په پښتو مسيقۍ كې لږه وه، 
ددې 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 

دومره څه موږ وكړ چې د . څيز لږ وړاندې تګ ته هم څه په كار دي، چې د موسيقۍ نه سړى خوند واخلي
 .موسيقۍ رنګ بدل شو

 



 
 زموږ متعلق به دا هم خلكو ويل يو ښه سندر غاړى و چې هدايت اهللا او خيال محمد خو د راډيو نه هډو 

قبول كړل، چې دا غزل خو هم جدا يو خپل معيار هو بعضې تعلميافته خلك هم و چې هغوى دا . ليرې كړئ
نو د قدرت مهرباني وه چې غزل كې . او بنياد لري، نو چا مخالفت كولو او چا مو مرسته او ملګرتيا كوله

 ).موږ دومره مخ په وړاندې الړو او دومره مو داېره را جوړه كړه، چې غزل مو په خپل ولس ومانه
 

 :په تلويزيون كې په كار پيل
 :دى په دې هكله وايي. ع كال كې په تلويزيون كې په كار پيل كړى دى1968تا خيال محمد په اس

په دې وخت كې په پېښور كې د تلويزيون اسگټيشن نه و او زموږ د راډيو استېشن هم داسې وو، چې (
ه كې د د چا خبره چې ورننه به وتو پته يې نه لګېده، چې دا د راډيو سټېشن دى؟ نو د پنډۍ په چكالل

 كال خبره وه په دغه سټېشن كې زما په خيال استاد بختيار اول 1968تلويزيون سټېشن و، نو دغه د 
ولې چې دا راغى ريډيو ته نو موږ ته يې د هغې كيسه كوله موږ خو د تلويزيون هسې نوم . پروګرام كړى دى

است وم، نو هغه بيا به موږ د اورېدلى وو، نو ده ويل چې دغسې جونګړه يې راته جوړه كړې وه او پكې ن
پېښور كې د تلويزيون د سټېشن د جوړېدو راهيسې ددغه تلويزيون . پنډۍ نه د تلويزيون پروګرام كولو

سره كار كوم په كوېټه كې، كراچۍ، الهور او د نورو سيمو چې په تلويزيون كې موږ څه ويلي دي، د خپل 
 ).ولس او قام په خدمت كې ويلي دي

 
 :ې د استاد خيال محمد برخهپه فلمونو ك

ده د پښتو په . ع كال كې فلمونو كې په برخه او ونډه اخيستلو پيل كړى دى1970استاد خيال محمد پر 
تقريباً ټولو فلمونو كې چې شمېر يې درې سوو ته رسېږي برخه اخيستې ده او يوازې په درې فلمونو كې يې 

دده لومړى فلم . يز شوي او په ځينو كې يې يوازې اواز دىځيني فلمونه په ده باندې پكچرا. كار نه دى كړى
 :دى په دې هكله داسې وايي. و) دره خېبر(

و، چې دغه هم په كلتور باندې ) دره خېبر(او دويم فلم ) يوسف خان او شېربانو(د پښتو لومړنى فلم "
روڼو كتو، نو پرې ښه جوړ شوى فلم و په دغه فلم كې دومره ساده ګي وه، چې زموږ خور لڼو او پښتنو و
 ":لګېده د دره خېبر په فلم كې دا سندره چې د يونس قياسي شعر دى، ما ويلې ده

 
 

تو زموږه شان دىـــښـــونږ يو د خېبر زلمي پــم  

و ځان قربان دىــو په وطن مــتانه يـښــونږه پــم  

 

 مونږه د خېبر په خوشكو غرونو كې لوى شوي يو

وـېرت په شمعه سوي يـو د غـګان يـنـتــږه پـــونــم  

 

 



ې يو وطن زمونږه ځان دىــټـــن مـــږ د وطـــونـــم  

تانه يو په وطن مو ځان قربان دىــښــږه پـــونـــم  

 

تې ديـم اوچـــرې نه هــاتــږه ارادې د تــونــــزم  

نو كې زمونږه خزانې د غېرت پټې ديـــه ويـــپ  

 

ږه ګران دىونږه تورياليو يو دا وطن په مونــم  

تانه يو په وطن مو ځان قربان دىــښــونږه پـــم  

 

 څوك چې په خېرنو سترګو دې وطن ته وګوري

ترګې به ترې وباسو چې دې چمن ته وګوريـس  

 

ول جهان دىـغه لړزېدلى ټـــوه چــږ په يــونـــزم  

ن مو ځان قربان دىـتانه يو په وطــښــونږه پـــم  

 

دا د هغوى خواهش و، خو زه يوې خبرې ته . وروسته په ما فكچرايز شوهدغه سندره د ريكارډنګ نه 
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 الړ، نو په هغه ځاى جومات جوړ دى، خو دومره 
جوما جوړ دى، چې هغه چا جوړ كړى، خو د خداى كور دى، خو ډېر اعلى اكټر جوړ كړى ښاېسته او ښكلى 

.دى، چې خداى بښلى الحاج سلطان راهي نومېږي  

 
:جاېزې او مډالونه  

الونه ډ د فن په برخه كې د خپل ستر خدمت له كبله ګڼ شمېر جاېزې او مۍاستاد خيال محمد د موسيق
 :ديې دي، چې ځينې يې دا ړالس ته راو

 .ع كال كې د خېبر جاېزه د حيات خان شېرپاو له خوا چې د صوبه سرحد ګونر او لومړى وزير و1970په 
 .ع كال كې د پاكستان د صدر له خوا د ملك د خدمت عالي مډال1980په 
 .ع كال كې د پاكستان د كلتور وزارت د فلم د ادارې له خوا ملي ايوارډ1988په 
 د تلويزيون د پېنځه ويشتمې كاليزې د نمانځلو په خاطر د تلويزيون د ع كال كې د پاكستان1989په 

 .كورپورېشن له خوا طاليي مډال
 . كال كې د باچا خان د امن جاېزه1989په 
 .ع كال كې د صوبه سرحد د اسمبلۍ د سپكر له خوا د خدمت مډال1990په 
 .ملي ايوارډ كال كې د پاكستان د كلتور وزارت د فلمي ادارې له خوا 1991په 



 .د سگوډنټ فېډرېشن الهور 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 

ه د خپلو سفرونو په لړ كې چې زيات شمېر هېوادونو ته يې سفر كړى دى، اّزاد د. فن ژوند وربښلى دى
 .كنسرتونه هم وركړي دي

) 11590(سندرې ويلي دي، چې ) 81590(د قيصر خان د يوې څېړنې له مخې استاد خيال محمد 
 :دغه ريكارډ شوې سندرې په دې ډول دي. سندرې يې ريكارډ شوي دي

 4290پېښور، راډيو كوېټه، راډيو اسالم اباد او د الهور له راډيو څخه د راډيو پاكستان د راډيو 
 .سندرې

 ).2000(د فلمي سندرو مجموعه 
 ).2200(په كېسټونو كې نيول شوې سندرې 

سندرې چې څه يې د ريكارډ شوو سندرو ) 70000(په ولسي، قومي، كلتوري، رسمي پروګرامونو كې 
مد د پښتو د فن او هنر د تاريخ نه بېلېدونكې برخه ده او بل له ده نه د لنډه دا چې استاد خيال مح. تكرار دى

 .پښتو د هنر او فن تاريخ نيمګړى دى
 
 

 
 

 استاد شاه ولي
 

دى د پروان واليت د تګاب په . استاد شاه ولي، د حاجي بهرام خان زوى او د حاجي تبرك شاه لمسى دى
 .هډ پښتون او د ساپو د مسعود په تبر پورې اړه لريپه .  كال كې زېږېدلى دى1952ولسوالۍ كې په 

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

دده تر ټولو .  هلكان او پېنځه يې نجونې دي، لري7استاد شاه ولي يوه مېرمن او دولس بچيان، چې 
استاد شاه ولي درې لمسيان لري او د خپل واده په اړوند . زوى صدام حسين نومېږي او دوه كلن دىكشر 

 :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  

اسې شوق پيدا شو، چې زه د ولي داد خېلو په متوسطه كې په پېنځم ټولګي كې زما د سندرو سره د(
زه په دغه الره چې به تلم كتابونه به زما په شاوو، زه چې به سبق ته تلم، په واپسۍ كې به راتلم، يوه ورځ . وم

په راډيو كې چې داسې ورځ وه، چې زما يو ډېر ګران عزيز چې د كونړ دى او سيد عالم نومېږي او د هغه اواز 
 :د يو چا سگره په الس كې وه، راغى چې ويل يې

 
 تل مې سوځي په غرمو والړه يمه

اري دهـــن يـل وطــه د بــتـــخــس  

 

د هغه سندرې سره زه اشنا . نو دغه اواز په ما ډېر خوږ ولګېده او ما ويل چې زما زړه يې راووېست
ه، ځكه په كور كې به مې نه شوه ويلې، ځكه چې زموږ د شوم، بيا به هماغه سندره ما په لوړ اواز ويل

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 والړه يمه

 

ل چې ستاسې كورنۍ خو يې ډېر بدګڼي بيا مې خپل ماما ګل اغا ته چې په ارګ كې يې كار كاوه، ووي
خو زما له سندرو سره شوق دى، كه ما ته اجازه واخلې، چې د افغانستان په راډيو كې ونيول شم، نو بيا 

په . نه يې خط واخيست او ما راډيو افغانستان ته يوړ) پاچا زوى(هغه دومره كومك وكړ، چې د احمد شاه 
ه راډيو افغانستان كې و نيول شوم او يوه سندره مى داسې دغه وخت كې به زه يوولس كلن وم، چې پ

 كال و، چې له دغې كال 1963وويله، چې زما اواز نه پېژندل كېده، چې هلك دى او كه نجلۍ ده؟ دغه 
څخه وروسته له افغانستان راډيو سره زما همكاري پيل شوه او د افغانستان د تلويزيون جوړېدو سره سم 

 ).م همكاري پيل كړهمې له تلويزيون سره ه
. نه زياتې سندرې ويلي دي150استاد شاه ولي د افغانستان په راډيو تلويزيون كې له   

 
:استاد زاخېل او استاد شاه ولي  

:د استاد شاه ولي باجه استاد زاخېل ته ورته ده دى په دې هكله وايي  
پښتو چې څه شي ته ) سوچه(جنل  كاله شاګرد پاتې شوى يم، خو وري15زه له استاد زاخېل سره تقريباً (

وايي، بنيادي طور له هغه سره ما د پښتو په هلكه باندې كار كړى دى، نه كالسيكي ځكه چې ورته كوم 
د هغه خوشبوى فكر كوم، چې زما ګوتو او . فولكلوري سندرې وايو هغه سندرې به هغه په باجه كې غږولې

چې موږ ستا د باجې نه هغه خوند اخيستلى شو، كوم زما په السونو كې موجوده ده او خلك راته وايي، 
 ).چې مو د زاخېل له باجې نه اخيسته



لوبوي او د موسيقۍ نورې اّلې ځانته هم د استاد شاه ولي په نظر باجه مخكښ رول په موسيقۍ كې 
 :دى وايي. غږېدلى شي

شته دى، چې رباب دى باجه يو بنيادي شى دى لكه د يوه تعمير يا كور ښخته، رباب په دې كې شك ن(
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 كالسيكه موسيقي  
استاد شاه ولي د كالسيكې موسيقۍ د استادۍ درجه په الهوركې تر السه كړې ده دى په باجه او د 

 كاله له استاد 12ده د كالسيكې موسيقۍ زده كړه .  په نورو اّلو كې مختلف راګونه غږولى شيموسيقۍ
 .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

كې د درې سوو نه زياتې سندرې ويلي دي او د پاكستان د ده د پاكستان په راډيو او تلويزيون 
د باچا خان جاېزه يې هم الس . اطالعاتو او كلتور وزارت له خوا ورته مډالونه او جاېزې هم وركړل شوي دي

 .ته راوړې
استاد شاه ولي په پښتو فلمونو كي هم سندرې ويلي دي او له افغانستان او پښتونخوا څخه بهريې هم 

 وركړي دي او د ډنمارك په تلويزيون او راډيو كې يې د پښتو موسيقۍ پروګرام وړاندې او كنسرتونه
 .خپور شوى

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

 
 

لزار عالم  استاد 
 

 په قوم پښتون او د مياګانو په استاد ګلزار عالم د مير افسر خان زوى او د محمد حسين خان لمسى دى
 .ټبر پورې اړه لري

د استاد ګلزار نيكه محمد حسين خان د صوابۍ د سيمې اوسېدونكى و ددغه ځاى نه ده مټه مغل خېل 
نيا يې د . دغلته دده نيكه وفات شوى دى. ته هجرت وكړ، چې ډېره شبقدر ته يو شپږ ميله نژدې كلى دى

 .دغلته د استاد پالر اباد شو اوواده يې هم وكړ.  راغللپالر او يوې ترور سره پېښور ته
 
 



استاد ګلزار عالم پېنځه وروڼه لري، چې . ع كال كې په پېښور كې دې نړۍ ته راغلى دى1959استاد پر 
درې يې سكه او دوه يې ناسكه دي او پېنځه خوېندې لري، چې دوه يې سكه او درې يې ناسكه دي د پالر 

 دده دواده څه ناڅه لس كاله كېږي او درې زامن لري، چې مشر يې د اتو كلونو او كشر .تر ټولو مشر زوى دى
 .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، (

دغه دوه . استاد مهدي حسن و، چې هغه په اردو ژبه سندرې وايي او بل استاد خيال محمد وچې يو يې 
 .اوازونه به په ما ډېر ښه لګېدل

دغه شان زما شوق او يا فن سره . كله چې به زه خپل كلې ته الړم، نو د دوى سندرې به ما په پټو كې ويلې
 .مينه پيدا شوه

 بيا هم زما له موسيقۍ سره شوق وو، نو ما پټ پټ ورسره تړون زموږ كورنۍ يوه مذهبي كورنۍ وه، خو
هلته . ټولګي كې وم) 12(په كالج كې زه په دولسم . زه را لوى شوم او په كالج كې مې داخله واخيسته. لرو

به يو پيريډ كېدلو، چې ريسس به يې ورته ويلو، چې هلكانو به مختلف شيان ويل بعضوبه تقريرونه كول، 
 .ونه ويل او ما به سندرې ويلېچا به شعر

د كالج په وخت كې زموږ يو . هلكانو به ماته ويل، چې ستا خو ښه اواز دى، نو بايد موسيقي زده كړې
له هغه سره ما داخله واخيسته او لږه لږه باجه مې . ډېر ښه استاد و، چې ماسټر عنايت سلطاني نومېده

 . هنر په څانګه كې په پوهنه بوخت شومبيا زه پوهنتون ته الړم او د. ورسره شروع كړه
يوه ميله جوړه شوې وه، چې ما دغلته سندره وويله، . د ژوند لومړى پروګرام ما په پوهنتون كې وركړ

چې ملګرو او خلكو زما ستاينه وكړه او زما حوصله نوره هم اوچته شوه بيا ما په عوامي محفلونو كې 
 ).امونه زياتېدلشركت وكړ، نو دغسې په مزه مزه زما پروګر

 . كال بشپړه كړې ده1986په سويه پر  B.Aاستاد ګلزار عالم د هنر په څانګه كې خپله لوړه زده كړه د 
 

.استاد ګلزار عالم او د مارشل ال دور  
.د استاد ګلزار عالم سندرې د ځوانانو ډېرې خوښېږي او پكې ملي او د انقالب پېغام پروت دى  

 
ه نشانونه لېونو زلمورا واخلئ بيا د انقالب سر  

قالبـواړي، د ازادۍ انــالب غــقـــاوره انــدا خ  

 
 

چې په سوات كې يې د خپل يوه ملګري په واده كې ويلې وه او ريكارډ شوې وه، د پوځيانو پام ځانته 
 .دى په نښتون كې وايي. راواړوه او په مختلفو طريقو سره يې دى وځوراوه

 څومره كار سياستمدارانو كړى دى، دومره برخه پكې موږ هنرمندانو مارشال ال د منځه تللو كې چې(
 ).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 

ى دى او په ريډيو كې  كال يې د كوېټې د راډيو نه لومړى هنري پروګرام وړاندې كړى او نشر شو1989
 .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 
او د كوېټې او ) 144(د كوېټې او پېښور د راډيوګانو څخه يې . يو شمېر فلمونو ته سندرې ويلي دي
 .سندرې نشر شوي دي) 733(پېښور د تلويزيونونو له مركز څخه يې 

 
: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

 .و عالمي كانفرنس كوېټې له خوا طاليي مډالد پښت
 .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 (
ې د هغه حق كې ريډيو، تلويزيون او ويډيو شته، خو سندرغاړي ته هغه عزت هغه قدر نه وركوي، كوم چ

 ).نو زه خپلو پښتنو ته وايم، چې خپلو هنرمندانو ته د قدر په سترګه وګوري. دى
 
 
 

 
 

 استاد بختـيار
 

وـظيم شــعــادم خان ورته سر ټيټ كړ په ت  

 چې رباب په غېږ كې پروت د بختيار دى

 
 

 هډ پښتون او د خداى بښلى استاد بختيار، د دين محمد خان زوى او د پير محمد خان لمسى دى په
 .دوزو په ټبر پورې اړه لري

استاد بختيار پېنځه وروڼه او درې . ع كال كې د مټې اصحاب بابا كې زېږېدلى دى1937دى پر 
د مشر زوى يې . استاد يوه مېرمن او نهه بچي لري، چې څلور يې هلكان او پېنځه نجونې دي. خويندې لري

 .لري او نور درې يي هر يو زاهد، مراد او عارف نومېږياختيار احمد نوم دى، چې له رباب سره شوق 
 
 



:د استاد بختيار د فن پيل  
د استاد پالر د پاكستان په راډيو كې كار كاوه او يو ورور، چې تاج محمد نومېده هم د پاكستان په 

 .راډيو كې طبله غږوله
د پېښور په راډيو كې چې دا  كال كې 1957استاد د كوچنيوالي نه د رباب غږولو سره اشنا شوى او  پر 

مهال رشيد على دهقان د موسيقۍ د پروګرام مشر و، دى په نوكرۍ ولګوو اوسل روپۍ تنخوا يې ورته 
 .مقرره كړه

ده د خپل پالر نه د ريدي سندره ياده كړې او د لومړي ځل لپاره يې دغه سندره په راډيو كې په رباب 
 .وغږوله

 هغه وخت څخه همكاري شروع كړې، د كومې ورځې څخه چې په استاد بختيار له تلويزيون سره له
 .پېښور كې تلويزيون په كار پيل كړى دى

 
:كمپوزونه  

استاد مظفر خان، استاد شېر علي خان، استاد : استاد بختيار د لوړو او نامتو پښتنو سندرغاړو لكه
استاد شاه ولي او استاد نورالرحمن، استاد احمد، استاد ميرګل، استاد انځري، استاد خيال محمد، 

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 الرې سيده خپرېده

 
:فلـمـونه  

يار د دره خيبر په فلم كې هم د استاد بخ.  څخه په زياتو فلمونو كې رباب غږولى دى22استاد بختيار له 
 .رباب دى، چې د خيال صاحب په غېږ كې پروت دى

 
:شــاګردان  

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

 
:سفــرونه  

ار بلجيم، تايلېنډ، چين، مسكو، سنګاپور، بنكان، هانكانګ، تركي، اردن ، هالنډ، استاد بختي
اذربايجان او عمان ته رسمي سفرونه كړي دي او پروګرامونه يې وړاندې كړي دي او جرمني ته هم تللى او 
نګ هلته ئې د پښتو محفل په خپل رباب باندې رنګين كړى، چې د وطن نه لرې پښتنو ته د خپلو حجرو ټ

 .ټكور ور يادوي
 

 



:كـالسيكي مـوسيقي  
استاد بختيار د خپل ورور تاج په سال د استاد نظر حسين نه د كالسيكې موسيقۍ زده كړه كړې ده او د 
كالسيكې موسيقۍ مختلف راګونه د خپل رباب په زير او بم پردو كې اړولى شي او پوره مهارت پكې 

 .لري
 

 
 

 

 مـاس خـان وصال
 

ښتنو د دېرو او حجرو يو ځوان استعداد لرونكى، موسيقي جوړونكى، طبله غږوونكى ماس خان د پ
 .او شاعر دى

ع كال 1966دى د نورمحمد خان زوى او د مير احمد خان لمسى دى او د پېښور په ماشوخېلو كې پر 
 .دى په هډ پښتون او د مومندو د ټبر پورې اړه لري. كې زېږېدلى دى

ماس . وروڼه يې دده نه مشران دي او كشر ماس خان دى. و دوه خوېندې ديد ماس خان پېنځه وروڼه ا
 . كال په پيل كې واده كړى دى1992خان د 

 
: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 (
ه كورونو ته تلو زما مشر ورور، چې هغه طبله غږوله، ما د هغه نه طبله زده كړه او په زنانه و پروګرامونو ت

بيا ما د موسيقۍ د بنيادي . طبله كې يې مختلف تالونه لكه تنګړه، د خټكو اتڼ او داسې نور رازده كړل
 . كړه وكړهڅيزونو د زده كړې دپاره له استاد انور شاه او استاد عنايت سلطاني څخه د طبلې نوره زده

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

.تاله دي) 360(ماس خان زياتوي، چي په طبله كې   
 
 
 

 



:مـاس خان د شاعر په توګه  
:په دې هكله ماس خان وايي  

 طبلې د زده كړې نه وروسته بيا زه د استاد ګلزار عالم په ډله كې شوم، هلته زه له ډېر ښه ماحول سگه د(
ښاغلى . متعرف شوم، چې هلته به شاعران او عالمان راتلل، چې د هغوى نه ما د شاعرۍ رنګ واخيست

 ).يېرحمت شاه ساېل له ما سره د شعر او شاعرۍ په برخه كي زياته خواري كړې او كوي 
 

 :د ماس خان د شعر بېلګه

 دعــا

ر پښتانهــه غــمه كه پــي په ســاوس  

 خدايه يوځاۍ كړې لر او بر پښتانه

 

ونه دې تازه اوسي تلـــكي ګلـنــت  

و دې نه شي بې ګودر پښتانهــاله

 

 وطن مې تن زړګى پښتون لرمه

 بل مې د سترګو دي نظر پښتانه

 

هدا تار په تار لېوني بيا يوځاى ك  

 چې ځي راځي په خړ خېبر پښتانه

 

تهـــټوله دنيا كې دې بدلون راوس  

 يوځاى دې نه كړه در په درپښتانه

 

هـــد لرمــيــال ترې نه امـــال زه وص  

ښتانهـــتر پـــو ورځ به راولي اخــي  
 

 1977ماس خان له . ماس خان د ډول او طبلې سربېره ارمونيه، رباب، سرينده او هورګل هم غږولى شي
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 فعالً ئې ډېرو ځوانو سندرغاړو ته 

 .د ژوند هيله كووموږ ماس خان ته د روښانه راتلونكي او اوږ. موسيقي جوړه كړې ده

 
 



وان منور  شاه 
 
 

شاه ځوان، رضوان) منور(نر زامن د   

لس دوى دي اتالنــجـرې د مــجــد حـ  

 
 

زوى، د كوز ) منور(د خداى بښلي استاد بادام ) منور(ځوان او خوږ اوازه هنرمند ښاغلى شاه ځوان 
زده كړه يې د كوز . كال زېږېدلى دى لمريز 1350كونړ د شګې په كلي كې په موسيقي پاله كورنۍ كې په 

 .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 واليت د 

 او شاه جان منور يې څاروان منور هم سندرې وايي، بازوان منور. هنرمندانو د ټولنې مشري په غاړه لري
 .شاعران دي

 . ل كال واده كړى، درې زامن او څلور لورګانې لري1368شاه ځوان په 
 ل كال كې يې په موسيقۍ پيل كړى او د موسيقۍ په االتو كې ارمونيم 1367شاه ځوان وايي، چې په 

ګڼ . ر سندرې ويلي ديد افغانستان او پېښور په راډيو او تلويزيون كې يې هم ګڼ شمې. غږولى شي) باجه(
 .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 پالر بادام منور سره يوځاى د كابل راډيو تلويزيون كې ويلې وه، چې مطلع 
 :يې داسې ده

نهــويــــوند كــــو خـــټـــه مـــې دې پـــچ  

 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

تار غږېدهـــپه زړه كې مې نرى نرى سي  

 
 .ډېر خوښ دى، چې طرز او كمپوز يې ما پخپله كړى دى

 :ر اوسه مو د كومو شاعرانو شعرونه ويلي دي؟ دى واييددې پوښتنې په ځواب كې چې ت
، )ستوري(ټول پښانه شاعران راته ګران دي او درناوى يې كوم، خو په خاص ډول مې د ډاكتر كبير (

اليق زاده اليق، نعيم ماما خېل، شيفته مل كامه وال، شفيع اهللا بابرزي، مدهوش، پرهيز شګيوال، باز 
ن زوى، قدير وطنوال، قدير پښتونمل، حضرت ښېوه وال، استاد ملنګ محمد كاشكوټي، شكراهللا اما
 .جان شعرونه او غزلې ويلي دي



 په پښتنو هنرمندان كې دې د چا اواز خوښېږي؟: پوښتنه
ټول پښتانه هنرمندان د قدر وړدي او زما خوښ دي، خو زه د خپل پالر استاد منور له اواز سره : ځواب

 : ويل شوې سندره، چې د خوشال خان بابا كالم دىاواز دغهډېره مينه لرم او د هغه په 

 

وكــه تا لره بلل څـــشق بـــه زه نه واى عــك  

وكــل څــتــپه پالنګ به دې دا هسې درخ  

 مې هر وخت د خپل پالر ياد را تازه كوي

 

په خوراكونو يا غذا كې دې څه شى ډېر خوښېږي؟: پ  
.ر خوښېږيپه خوراكونو او كتغ كې مې كبان ډې: ځ  
كومو بهرنيو هېوادونو ته مو هنري سفرونه كړي دي؟: پ  
ع كال دوه وارې مې اروپايي هېوادونو ته هنري سفرونه كړي دي، چې په 2006ع كال او 2004په : ځ

جرمني، هالنډ، بلجيم، ډنمارك، سويډن او ناروې كې مې اليف كنسرتونه ور كړي دي او په بهر كې د 
پښتني كلتور او ادب ته د . ودونو كې مې هم برخه اخيستې او سندرې مې ويلي ديپښتنو د ځوان كول په 

 . د باچا خان جاېزه راكړې دهPSDPنه ستړي كېدونكيو خدمتونو له امله د پښتنو ټولنيز ولسوليز ګوند 
 برابروي له Automatic چې هر څه پكې يو كس Keyboardكله چې غربي موسيقي او په تېره بيا 

كه دغه برقي .  خوند او مزه يې كمه كړې دهLiveيقۍ سره غبرګه شوې ده، نو د پښتو موسيقۍ پښتو موس
 موسيقي (Live) ته سندرغاړي هم والړ وي او سندرې وايي، خو ژوندۍ (Keyboard)ميوزيك ماشين 

 ما دلته لكه څنګه چې. يې په بېال بېلو االتو لكه ډرم، ګيتار، اكارديون او داسې نورو سره ښكلې شوې وي
په جرمني او نورې اروپا كې د ودونو او ښاديو په ځينو محفلونو كې وليدل، سندرغاړي يواځې د خپلې 

الوډسپيكرونه يې په جګ اواز سره برابر .  شاته والړوي(Keyboard)ګټې په خاطر همدغه يو ماشين 
په سندرو نه پوهېږي، كړي وي، نو اورېدونكي او د خوشحالۍ اوښاديو په محفل كې ګډون كوونكي يې 

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 

وسېدونكيو هېوادوالو څخه غوښتنه پرمختيا لپاره نورې الرې چارې ولټوي او په بهر كې ټولو درنو ا
كوم، چې د ودونو او خوشحاليو په پروګرامونو او محافلو كې د خپل كلتور او هنر د ژوندي ساتلو په 

ته غوره والى ور كړي او كه نه نو له دې څخه به دا ښه وي، چې په ټېپ ) ټنګ ټكور(خاطر ژوندۍ موسيقۍ 
هيله ده چې په دې به ما نه خپل .  يې خلكو ته واورويكې كيسټ واچوي او د الوډسپيكرونو په واسطه

 .درانه هېوادوال نه خپه كېږي
.ستاسې له مركې څخه چې زما سره مو وكړه، ډېره ډېره مننه  

 

 
 



 
 

 لش  مېـرمــ   
    ښكلې او خوږ اوازه سندرغاړې

 
يندۍ د مياشتې د  هـ ل كال د ل1352مياشتنۍ مجلې د ) ننګرهار(ددې مركې غټ ټكي د : يادونه

 . يمې ګڼې څخه اخيستل شوي دي193دېرشمې نېټې د 
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
مور او . ، د مېړه نوم مې محمد شفيق دى او په كوهاټي مشهور دىزما نوم ګلشن دى او د چارسدې يم

 .پالر مې اوس هم په چارسده كې اوسېږي، زه دلته له خپل مېړه سره يوځاى په ننګرهار كې استوګنه لرم
 ستاسې له سندرو ويلو سره كله او څنګه مينه پيدا شوه؟: پوښتنه
ېره كوچنۍ وم، چې د سور پوښانو غونډې او زموږ كور د پښتونخوا په چارسده كې و او ډ: ځواب

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
  كې د هنرمند دنده څه ده؟ستا له نظره په ټولنه: پ
دا خو ښكاره خبره ده، چې هنر د چاپېريال انعكاس دى، نو همدا سبب دى چې هنرمند د يوې ټولنې : ځ

هنداره ده، نو كه هنرمند هر څومره خپل چاپېريال او خلكو كې محبوبيت پيدا كوي او هنر سره يې خلك 
 .مينه ساتي
 ښېږي؟په هنرمندانو كې دې د چا اواز ډېر خو: پ
 .په هنرمندانو كې مې د استاد خيال محمد، مېرمن قمرګل او ګلنار بېګم اوازونه ډېر خوښېږي: ځ
 كوم خواړه دې زيات خوښ دي؟: پ
 .په خوراكونو كې مې سوكړك او سابه ډېر خوښ دي: ځ
 په ګلونو كې دې كوم ګل خوښ دى؟: پ
 .د نرګس ګل سره مې ډېره مينه ده: ځ
 په اړه څه وواياست؟كه د خپل مصروفيت : پ
د . په نامه يادېږي، بل مصروفيت نه لرم) ګلشن نندارې(زما مصروفيت دلته په كنسرت كې دى او د : ځ

 .راډيو افغانستان دپاره مې تر اوسه لس سندرې ثبت شوي او نورې هم ثبتوم
 

 



 

 بــريـالى صمدي
 

 ع كال د ننګرهار 1978، په ځوان سندرغاړى بريالى صمدي د خداى بښلي استاد عبدالصمد زوى
 .واليت په ريګ شاه محمد خان كې په يوه هنري كورنۍ كې زېږېدلى دى

 . ع كال كې يې واده كړى دى، دوه زامن لري، چې مراد خان او مريد خان نومېږي2002په 
 :ښاغلى بريالى صمدي د خپل خداى بښلي پالر استاد عبدالصمد په هلكه وايي

ړه استاد او د موسيقۍ په رازونو او سرونو پوه و، د پښتو مسيقۍ د غني زما پالر د موسيقۍ تك(
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 

له استاد زاخېل سره به يې په كالسيكه موسيقۍ كې هم مرسته .  روزي دين او نور روزلي ديخان خليل،
 ).كوله

 :ددې پوښتنې په ځواب كې، چې له هنر سره دې ولې او څنګه مينه پيدا شوه؟ وايي
ې، له هنر سره مې مينه له درېيم ټولګي څخه وه، دا چې زه د خپل ټولګې اول نمره وم او ترانې به مې ويل(

، طبله، ډولك، رباب او )باجه(له سندرو سره سره زه ارمونيم . نو هماغه وخت كې خلكو تشويق كړم
 .شپېلۍ هم غږولى شم

لومړنۍ سندره دې كومه يوه ده او په خپلو ويل شوو سندرو كې دې كومه يوه ډېره خوښېږي؟ خپله : پ
 دې كوم شعر ويلى او كه نه؟

 : خان په زيار د ملي شاعر استاد ملنګ جان استاد غزل دىلومړنۍ سندره مې د استاد ستار: ځ
 

 الس مه وهه په اور كې عاقبت به وسوځېږې

ظلوم لــه اّهـــه ولې نه وېرېږېــــمــه د مــــظال  

 

: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

تورو راوړه موږ به وينې دزړه دركړوـتــه رڼا د س  

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

 په سندرغاړو كې دې د چا اواز خوښ دى؟: پ
ټول مې خوښ دي، هر يو خپل خپل مقام لري، خو ښاغلى استاد خيال محمد، ښاغلى رحيم غمزده، : ځ

 .او هارون پاچا اوازونه مې ډېر خوښ ديښاغلى استاد شاه ولي 



 ستاسې په كورنۍ كې څوك له موسيقۍ سره تړاو لري كه نه؟: پ
هو، لكه څنګه مې چې مخكې وويل، زه له يوې فرهنګي كورنۍ سره اړيكه لرم، چې پالر مې د : ځ

خان هم تكړه موسيقۍ استاد و، نو زما د كورنۍ غړي زما وروڼه هر يو ننګيالى جان، نثار خان او اسد 
 .موسيقي غږونكي دي او يو ورور مې زريالى صمدي سندرې وايي

 كومو بهرنيو هېوادونو ته مو هنري سفرونه كړي دي؟: پ
 .دوبۍ، هالېنډ، ډنمارك، ناروې، جرمني، سويډن او اتريش ته مې سفرونه كړي دي: ځ
 خلئ؟د كومو شاعرانو شعرونه مو تر اوسه ويلي دي كه د يو څو نومونه وا: پ
ملي شاعر ملنګ جان، رحمن بابا، خوشال باباو حمزه بابا، خاطر اپريدي، خيبر اپريدي، محمد نور : ځ

استاد، سيد بهاوالدين، داكتر صاحب كبير ستوري، غني خان، اليق زاده اليق، شفيع اهللا بابرزي او داسې 
 .نورو شاعرانو شعرونه مې ويلي دي

 ست څه احساس كوئ؟تاسې چې دلته جرمني ته راغلي يا: پ
 .ټولو پښتنو ډېره مينه راكړه، د ټولو دې كور ودان وي: ځ
 كومه هنري جاېزه يا ايوارډ او يا دې ته ورته مو څه تر السه كړي دي؟: پ
 راته د باچا خان جايزه راكړې، PSDPم كال په جرمني كې د پښتنو ټولنيز ولسوليز ګوند 2006په : ځ

 څخه ډېره مننه كوم، چې په بهر كې له سياست سره سره د خپل PSDPاو له چې دا زه ډېر زيات وياړ ګنم 
 .كلتور پالنه هم كوي

 
 

 
 

)مينه افغان(مېرم هما   
 خوږ اوازه سندرغاړې

 
نوموي اصالً د كندهار ده او ) افغان مينه(مېرمن هما، چې له خپل ټاټوبي سره د زياتې مينې له امله ځان 

ار كې استوګنه لري او د كولن په ښار كې په يوه روغتون كې د ډاكتر د اوس د جرمني د كُلن په ښ
  . په توګه خپله دنده سرته رسوي(Assistant Doctor) مرستيالې 

 موسيقۍ په برخه كې دلته له الماني استادانو سره سره د هېواد پياوړي هنرمند استاد يار محمد على زي 
 :د يوه شعر نمونه يې داسې ده. واييكله ناكله شعرونه هم . كويڅخه زده كړه 

 

رماـــران يې ته پــر ګــنا ډېـنا ياره اشـاش  

 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
كې سندرې ويلي دي او له له خپل استاد ښاغلي يار محمد علي زي سره مې يو ځاى په ګڼو محفلونو 

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

 .كه ځوانانو او پېغلو ته څه پېغام لرې، نو وواياست: پوښتنه
نان او په خاصه توګه ځوان كول ته دا پېغام لرم، چې د د هنر او فن مينه وال پېغلې وي او كه ځوا: ځواب

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  
 

ه دى، چې د خپلې زده كړې تر ښاغلى كبير اميري د هېواد د هغه با استعداده هنرمندانو له ډلې څخ
څنګ يې پښتني كلتور خدمت ته مالتړلې ده په خپل ښكلي اوازيې په بهر كې د پښتنو ډېر محفلونه تازه 

 .او رنګين كړي دي
له زده . ښاغلى اميري د سويډن د مالمو په پوهنتون كې د سياسي پوهنځي د دويم كال پوهېدونكى دى

جرمني ته څو وارې د هنري محفلونو لپار راغلى .  لپار ټكسي هم چلويكړې سره سره د حاللې روزۍ د ګټلو
 .دى، موږ ورسره لنډه مركه كړې ده، چې ګرانو لوستونكيو ته يې وړاندې كوم

 ستاسې نوم او د پالر نوم څه دى، ستاسې پالر څه وظيفه لرله؟: پوښتنه
 .پوځي افسر وزما نوم كبير اميري دى، د پالر نوم مې امير خان دى، چې : ځواب
 د زېږېدو ځاى او نېټه، اصلى او اوسنۍ پته مو څه ده؟: پ
ع كال د ننګرهار واليت د حسارك په ولسوالۍ كې زېږېدلى يم او اوس په سويډن كې د 1977زه پر : ځ

 .مالمو په ښار كې استوګنه لرم
 زده كړه مو چېرته او څومره كړې ده؟: پ
 سياسي پوهنځي د دويم كال پوهېدونكى Political Scinceزه اوس د مالمو د پوهنتون د : ځ

 .يم) محصل(
 واده مو كله كړى دى او څو اوالدونه لرئ؟: پ
 .ع كال په جواليي كې كړى دى، يوه پېنځه كلنه لور، چې مدينه نومېږي، لرم1999واده مې د : ځ
ه لري او كه نه؟ او څو وروڼه او خوېندې لرېو، ستاسې په كورنۍ كې نور څوك له موسيقۍ سره مين: پ

 د موسيقۍ كومې الې غږولى شې؟
 



ارمونيه او رباب هم . درې وروڼه او دوه خوېندې لرم، زما مشر ورور امان اهللا اميري هم سندرې وايي: ځ
 .غږولى شي
له هنر او موسيقۍ سره مو څنګه او ولې مينه پيدا شوه؟ ايا چا هڅولي ياست او كه پخپله مو پيل : پ

 ړه مو له چا څخه كړې ده؟كړى او زده ك
بې له شكه چې د كورنۍ مرسته او تشويق زما سره په موسيقۍ كې بې سارى رول لري، خو د : ځ

د موسيقۍ كوم خاص . مسافرۍ ژوند او د دوستانو تشويق دې ته وهڅولم، چې موسيقۍ ته مخه كړم
 .نو پوروړى يمالرښود نه لرم، خو د خپل مشر ورور امان اهللا اميري د مرستو او الرښوو

 د موسيقۍ په جوړولو كې درسره څوك مرسته كوي؟: پ
موسيقي زه پخپله جوړوم او د موسيقۍ د االتو د غږولو په برخه كې را سره نجيب اهللا، فريدون جان : ځ

 .او فيض اهللا جان، چې زما د كورنۍ غړي دي، مرسته كوي
  او لومړنۍ سندره مو كومه يوه وه؟په خپلو ويل شويو سندرو كې مو كومه يوه ډېره خوښېږي: پ
 :شعر دى، چې مطلع يې ده) پرهېز(د ښاغلي لمر : ځ

 

وادهـــېـــه هـرانـــوږ ګـــاى زم  

وا دهــستا ښاېسته ښكلې ه  

 

وـــاتـــنـــاېـــزړه دې، دى د ك  

ال دهــــږه دې طــــــېـــره تــــه  
 

. له حال سره سمون خوريډېر خوښېږي، ځكه چې د مسافرۍ په دې حال كې د وطن  
 ايا پخپله د موسيقۍ كمه اله غږولى شئ؟: پ
 .غږولى شم او دومره مې پكې الس چلېږي، چې د خپل زړه بړاس پې وېستلى شم) باجه(ارمونيه : ځ
  وړاندې كړې ده كه نه؟C.Dتر اوسه مو بازار ته كوم كېسټ يا : په
 نه يم توانېدلى، خو په نظر كې لرم چې د هنر مينه د خپلو زياتو مصروفياتو او زده كړې له كبله ال: ځ

 . او يا كېسټونه وړاندې كړمC.Dوالوته به په راتلونكې كې 
 په كومو هېوادونو كې مو هنري كنسرتونه يا د موسيقۍ پروګرامونه وركړي دي؟: پ
 .ديپروګرامونه وركړي ) اليف(سويډن، ناروې، ډنمارك، انګلستان او جرمني كې مې ژوندي : ځ
 د كومو شاعرانو شعرونه مو تر اوسه ويلي دي؟: پ
تر اوسه پورې مې د ناګار صيب، لمر پرهيز صيب، استاد ملنګ جان، هېواد شېرزاد او داسې نورو : ځ

 .شاعرانو شعرونه ويلي دي
 په پښتنو سندرغاړو كې مو د چا اواز ډېر خوښېږي؟: پ
 خوند لري، د ټولو سندرغاړو د اواز او موسيقۍ د هر سندرغاړي اواز ځانته خپل يو خاص رنګ او: ځ

 .مينه لرم، خو د استاد خيال محمد اواز مې ډېر خوښېږي



 په خوراكونو او غذاګانو كې دې كومه يوه ډېره خوښه ده؟: پ
مې ډېر خوښېږي، هر څه چې پاخه كړي، ډېر مزيدار او ) كتغ(د خپلې مېرمنې د الس پخه شوې غذا : ځ

 .ه خوند راكويخوندور وي، نو مات
دا چې تاسې جرمني ته څو وارې د كنسرتونو، محفلونو او پروګرامونو دپاره راغلي ياست، څه : پ

 احساس كوئ؟
زه چې كله جرمني ته راشم، نو خپل وطن راته راياد شي او داسې احساس كوم، لكه چې خپل وطن ته : ځ

د المان د . پښتني كلتور سره ډېره مينه لريراغلى يم، دا ځكه چې دلته اوسېدونكي مسافر پښتانه له خپل 
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

ان ته روحي خوشحالي او تسكين وركوي، ستاسې نظر په فن او هنر سړى ځوانوي، موسيقي انس: پ
 دي برخه كې څه دى؟

وايي موسيقي انسان ته روحي خوشحالي او تسكين وركوي، په دې خبره باندې زما په نظر يواځې : ځ
هغه كسان ډېر ښه پوهېږي، چې له وطن څخه لرې او په مسافرۍ كې ژوند كوي له موسيقۍ سره درې نور 

ي دي لكه شعر، ادب او هنر هر هغه څوك چې موسيقي غږوي، نو هرو مرو بايد د ادب اساسي شيان تړل
 .چوكاټ ته ننوځي او د شعر په مفهوم باندې يې ځان پوه كړى وي او وروسته يې په هنر باندې رنګينې كړي

 يا لفظ هر هغه شى. شعر او هنر ته بايد په سپكه سترګه ونه كتل شي او كوم ساده او اسان كار هم نه دى
هغه شعر دى . چې له زړه څخه راوځي او بيا بېرته په زړه باندې اثر كوي، هغه كوم اسان او يا ساده كار نه 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

 سيقۍ او هنر د پرمختيا لپاره ستاسې په نظر څه كول پكار دي؟د مو: پ
موسيقي زموږ د عنعناتو او كلتور يو اساسي جز دى، چې سندرغاړي يې پخپل اواز كې نوي نسل : ځ

ته رسوي او د ژبې په ژوندي كولو كې يو مهم ركن دى، نو بايد موسيقۍ ته د قدر په سترګه وكتل شي او 
ث چې موږ ته له خپلو نيكونو څخه راپاتې دى، هغه هېر كړو او د موسيقۍ په قدر كوم د موسيقۍ بد ميرا
 .باندې ځان پوه كړو

 
 په درناوى

 

 
 
 
 



ل حېرت  كمي 
 

 هـ ل كال د 1340كمين ګل حېرت د پښتو موسيقۍ يو تكړه كيالنټ سيكسفون غږوونكى دى، چې پر 
وه، د ننګرهار د سره رود په يوه موسيقي پاله دلوې په مياشت كې چې د روژې مباركې يوويشتمه ورځ 

 .كورنۍ كې زېږېدلى دى
 :ښاغلى كمين ګل حېرت وايي

څلور . خداى راكړي دي) همايون حېت او اطاف حېرت( هـ ل كال كړى دى، دوه زامن 1355واده مې پر 
ل مې مشر ورور استاد حاجي چمن ګ. وروڼه مې ټول له موسيقۍ سره تړون لري. وروڼه او څلور خوېندې لرم

استاد مينا ګل او . دى، چې ډېر شاګردان يې هم روزلي دي، طبله، رباب، ارمونيه او ډولكى غږولى شي
 .صنم ګل طبله، ارمونيه، رباب او ډول غږوي

 كله مو هنر ته مخه وكړه او له چا څخه مو موسيقي االت زده كړي دي؟: پوښتنه
 زموږ ټولې كورنۍ طبله غږوله، نو ما خپله رشته بدله كړه زه د لسو كالو وم، چې هنر ته راغلم،: ځواب

زما لومړنى استاد زما پالر دى، نور استادان هم لكه . او كيالنټ مې زده كړ اوس كيالنټ سيكسفون غږوم
زه هم . استاد غالم مصطفى خان، استاد عبدالصمد، استاد شاه ولي، استاد لعل خان او استاد زاخېل

 .نومېږي...  چې نقيب اهللا حېرت، شهزاده، قدرت اهللا، جود او نورديارلس شاګردان لرم،
 خپله دې سندره يا كوم شعر ويلى دى؟: پ
 :سندرې مې نه دي ويلي، خو شاعري مې كړې ده، يو شعر د نمونې په توګه تاسې ته وايم: ځ

 پاس په تورخم مې اړوينه
 يار مې ننګرهارى دى مورې ما درنه وړينه

:بل شعر  

وښېږيـسان زما خــــر انــــ با ادب هبا علم و  

 وال چې ستا دپاره ټول لغمان زما خوښېږي

 

ېـاېسته وطن يــحمد نور ښــــفت او مـــد ال  

ږيـــېــوښــا خــرالم زمـــهتـــــز د مــــركــدا م  

 
 

 په پښتنو سندرغاړو كې دې د چا اواز ډېر خوښېږي؟: پ
 .ر مې ډېر خوښېږياستاد خيال محمد او استاد اول مي: ځ
 تر اوسه پورې مو كومو بهرنيو هېوادونو ته هنري سفرونه كړي دي؟: پ
تر اوسه پورې مې كوريا، روسي هېوادونو، دوبۍ، هندوستان، اروپا، ايران او امريكا ته سفرونه : ځ
 .كړي دي



  راوړى دى؟د هنر په ميدان كې مو كومه جاېزه، مډال، ايوارډ او يا دې ته ورته بل څه الس ته: پ
ختيځ (برلين . د كوريا په پينګ پاونګ په ديارلسم فيسټوال كې مې ګولډ مېډال اخيستى دى: ځ
م كال كې 2006كې مې له تلويزيون څخه مډال اخيستى، تركيه كې مې نقره يي مډال اخيستى پر ) برلين

 .سه كړې ده د باچا خان جاېزه ترال(PSDP)مې په جرمني كې د پښتنو ټولنيز ولسوليز ګوند 
 كې دې څه شى ډېر خوښېږي؟) غذا(دا راته ووايه چې په خوراكونو : حېرت صيب: پ
 .نه بغېر مې نور ټول خوښېږي) ټېپر(د بانجان او شلغم : ځ
 پښتو موسيقي په اوسني وخت كې څنګه ده؟: پ
 .پښتو موسيقي په اوسني وخت كې ډېره ښه روانه ده: ځ

 
 

 
 

 استاد يار محمد عليزى
 

اغلى استاد يار محمد عليزى د خوږ او زړه راښكونكى ښكلي اواز لرونكى، با استعداده، نوښتګر ښ
پښتو، پښتونولي، مېلمه پالنه، دوستي او . له هنري پوهې سره سره سياسي پوهه هم لري. هنرمند دى

يې ميرزا علي پالر .  هـ ل كال يې دې نړۍ ته سترګې پرانېستي دي1333پر . ملګرتيا يې د يادونې وړ ده
څخه و، چې د بهرنيو چارو وزارت مېرزا او څه ) سړيتوبونو(محمد خان د هېواد له مشهورو شخصيتونو 

 كال يې د كابل د تفتيش مدير، د بدخشان حاكم او سياسي كورير، په تاشكند كې د افغانستان 35دپاسه 
 .ىد جنرال قونسل مرستيال او بيا د سرپرست قونسل په حيث خدمت كړى د

لري، ) ديبا(او يوه لور ) احسان او عمر(استاد يار محمد عليزى شپږ وروڼه او درې خوېندې، دوه زامن 
يې ښه ورزشكار كيك باكسر دى، چې په هالنډ او بهر كې يې مسابقې او درې ) رامين عليزى(چې عمر 

 . لريمسابقو كې د برخې اخيستلو الئنس هم) نړيوالو(په بين المللي . كپونه ګټلي دي
 .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 
نو كې يې د ننګرهار  ل كلو1359 او 1358پر .  ل كال بشپړې كړې دي1357بشري علومو په پوهنځى كې پر 

د خپلې ملي . په توګه خپله دنده تر سره كړې ده) ښوونكي(د ښوونې او روزنې عالي موسسې كې د استاد 
 .، روسي او هالېنډي ژبو روانې خبرې كوالى شي)هندي(سربېره په انګليسي، دري، اردو ) پښتو(ژبې 

 واليتونو كې يې ژوندي 21 افغانستان په د. كله كله شعر هم وايي. له شعر او شاعرۍ سره هم عالقه لري
له هېواد څخه بهر يې په پاكستان، هالېنډ، انګلستان، المان، بلجيم، . موسيقي پروګرامونه كړي دي

سويس، اتريش، ناروې، سويډن، ډنمارك، امريكا، ماسكو، تاشكند، الماتا، خاركوفو مينسك او 
 .وګرامونه او كنسرتونه يې اجرا كړي دي پر(Live)اوكراين ته هنري سفرونه كړي او ژوندي 



 .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

_ ځينې سندرې چې به ما له راډيوزما له وركوټوالي څخه له موسيقۍ او ټنګ ټكور سره مينه وه، (
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 پالر هم 

د هنر او موسيقۍ نوره زده .  په سندرو ويلو پيل وكړ هـ ل كال مې1354نو پر . وهڅولم، چې سندرې ووايم
 ).كړه مې د يو هندي مشهور استاد، چې استاد يش پانډى نومېږي، كړې ده

 د موسيقۍ په جوړولو كې درسره بل څوك مرسته كوي او كه نه؟: پوښتنه
 .نه: ځواب
 څومره شاګردان دې روزلي؟: پ
 دي او حرفوي پكې كم دي يوه عراقۍ شاګرده مې شاګردان مې روزلي دي، چې ډېركي يې شوقيان: ځ

خوږ ژبې . هم په مسكو كې وروزله، چې د ايكترنا نومېده، چې ما سره به يې غبرګې پښتو سندرې ويلې
كولن ښار _ هم زما تكړه او با استعداده شاګرده ده، چې اوس دلته په جرمنى) افغان مينه(سندرغاړې هما 
 .كې اوسېږي
  سندره مو ياده وي، نو وواياست؟كه خپله لومړنۍ: پ
 :يوه هندى سندره وه، چې: ځ

 

روــوچ كــــشا جي اټو، اب كــان  

.اس شهر مى جې كو لګانا كيا  

 

 تر اوسه مو څومره سندرې ويلي؟: پ
 .دقيق شمېر يې راته نه دى معلوم: ځ
 په راډيو تلويزيون او فلمونو كې مو څومره سندرې ثبت شوي دي؟: پ
 او تلويزيون د سندرو شمېر هم راته نه دى معلوم، خو په فلمونو كې مې سندرې ال نه دي په راډيو: ځ
 .ويلي
 د ټنګ ټكور او هنر مينه والو ته مو څومره سندريز البومونه، كېسټونه يا سي ډي وړاندې كړي دي؟: پ
 كېسټې او 13_12تر اوسه پورې مې د هيوا او بهرنيو هېوادونو له بېالبېلو ميوزيك سنټرونو څه : ځ
Cdsد هنر مينه والو ته وړاندې كړي دي . 
 ستاسې په كورنۍ كې نور څوك له موسيقۍ او هنر سره مينه لري؟: پ
 كالو ده، سندرغاړې 23هو، ورېره مې ناديه، چې په هامبورګ كې زېږېدلې ده او اوس د : ځ

 .اوس زما د شرقي موسيقۍ تربيې او روزنې الندې ده. انوپيانويست ده
 ايا كومه رسمي او يا غېر رسمي دنده اوس لرئ او كه نه؟: پ
 .نه: ځ



 كومو بهرنيو هېوادونو ته مو هنري سفرونه كړي دي، كه د يو څو نومونه واخلئ؟: پ
منسك، مسكو، اّلمان، بلجيم، سويس، ما تراوسه پورې پاكستان، تاشكند، الماتا، خاركوف، : ځ

 .ندن او امريكا ته هنري سفرونه كړي دياتريش، ډنمارك، سويډن، ناروې، پراګ، ل
 ايا كومې جاېزې ايوارډونه او يا دې ته ورته بل څه مو تر السه كړې دي؟: پ
تراوسه پورې مې د خدمت او صداقت جاېزه، د ستور نښان، د راډيو تلويزيون له خوا نقدې جايزې، : ځ

 .اچا خان جايزه الس ته راوړې ده له خوا د بPSDPاو په جرمن كې د پښتنو د ټولنيز ولسوليز ګوند 
 په خپلو ويل شوو سندرو كې مو كومه يوه ډېره خوښېږي؟: پ
 .د بنګړيوالې داستان مې ډېر خوښيږي! ياره: ځ
 تراوسه پورې مو د كومو شاعرانو سندرې يا شعرونه ويلي دي كه د يو څو نومونه واخلئ؟: پ
اروان، محمد امين ملنګ جان، داكتر كبير ما تراوسه پورې د عبدالباري جهاني، پير محمد ك: ځ

ستوري، عبدالروف بېنوا، خان ميران اتحاد، اسحاق ننګيال، افضل ټكور، بينا، بهير اسماري، نظيف 
اهللا تكل، عبدالوهاب سرتېر، عارف خزان، لطيف بهاند، وطندوست نور اهللا ځل، ممتاز ارمان، رحمت 

جان حركت، لونګ مختار شينواري، خورشيد احمد شاه ساېل، محب الرحمن محب، يوسف روف، شاه 
كټلوي، اجمل خټك، غني خان غني، طارق رشاد، غالم محمد كامه وال، مبارز ساپي، حمزه شينواري، 

 .خاطر اپريدي او نورو قدرمنو شاعرانو، چې الهم ډېر له قلم څخه پاتې شول، شعرونه ويلي دي
 خپله مو كوم شعر ويلى؟: پ
 
 :ىهو، ويلى مې د: ځ
 

برهـره دلـــــــازې ســــــنـــــا د جـــــه زمــــــه شـــروان  

رهــبـــره دلــــارې ســنـــوت د كــابـــــړه د تـــــژړا ك  

 

 رانغلې ځنكندن كې زما سترګې خالصې پاتې

ظار له تقاضې سره دلبرهـتــا د انـــتــــوې ســــــش  

 

ه سباوونې تورې په ځان كړه د زيارت پـــامـــج  

پارې سره دلبرهـــــه ســـيا راشـــې بــزيارت ته م  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ــمحفل د خوښۍ ن شته چې سوسيال لره ساقي شومـ  

 اّغا صيب سيد خليل نه څلور نيم سوه باقي شوم

 

ه وـــه ښــوږ تــــــګ يې مــكه بال وه نه راتـــــرو لـــاي  

  شومبې ټوكې درته وايم په رشتيا په جېب خالي

 

ا كې چې زندان ترېنه بهتر دىــــــږو اروپــــېـــاوس  

ښو نشته زه بېزاره له چاقي شومــوان مې په پــت  

 

نې شاتهــــيـــړل سپــــې له وزرو دي تـــــې مـــــكاس  

القى شومـم بام په بام زه مـــــرواز كوالى نه شــــپ  

 

اړير چې كړم همدردو ته نو زړه مې ورته ژــــظــن  

 ځوړند ورسره تار كې لكه غوښه زه قامي شوم

 

 وطن مې كنډواله شو او پښتو يې كړه سرتوره

 كمين كې ال پراته دي قصابان زه سالقي شوم

 

 سيخونه مې په زړه وهلي وخت د اور په سر يم

ومــوامې ړوه ظالمه چې كباب داغي داغي ش  

 

 راضي له ژونده نه او سرګردانه په حجرو كې

تباه وه هنرمند هسې ناقي شومــه اشــټــڅه غ  

 

 

 هغه ځوان چې له هنر او موسيقۍ سره مينه لري، څه بايد وكړي؟: پ
تر څو چې د موسيقۍ د زده كړې مركزونه جوړ نشي، مشكله ده چې ټولنې لپاره راتلونكي ته : ځ

ه كړه وكړي، بله الره مينه والو غېر له دې چې د خپلي ذاتي رابطو په وجه موسيقي زد. هنرمندان وروزل شي
استعدادونه شته دى، خو دغه زمينه ورته نه ده . نشته او دغه امكان د هر مينه وال له وسه پوره نه دى

 .مساعده، چې خپل استعداد ته وده وركړي او په كار يې واچوي او الرښوونې ترالسه كړي
 په پښتني ټولنه كې د هنرمند دنده څه ده؟: پ
 



وكړي چې خپل هنر د خلكو په خدمت كې راوړي اور خپل توان په اندازه وقتاً هنرمند بايد هڅه : ځ
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
 غږولى شئ؟دغه اله چې تاسو غږوئ، خومره تالونه پكې : پ
 :هغه دا چې. زما له موسيقۍ تعليم سره دغه پوښتنه لږه تخنيكي نيمګړتيا سره مخامخ كېږي: ځ
 :طبلې او ډول لپاره راځي لكه) لى(يا ) ورن(يا تالونه د : تال

 ...ګده، دادره، مغلي، روپك، تاپيد، چپ تال، تين تال، ايكه تال او نور
 .هارومونيه، ستار او د نورو اّلو د اوازونو لپار راځي: تهراګ يا راګونه د سُر يا د پردو اواز 

 ...بيروي، پاړي، در باري، ټوډي، مالكونس او نور: مقام يا مقامونه لكه
لپاره راځې نه اوازونو لپاره لكه هارمونيه، رباب، ) لى(نو څومره تالونه پكې غږولى شې، صرف د 

دا په .  اند سره موافقه نه وي، خو زه يې پروانه لرمكېداى شي ځينې په خپل سر هنرمندان دغه... ستار
 .موسيقۍ كې يوه علمي بڼه لري او زه همداسې روزل شوى يم

 په پښتنو سندرغاړو كې مو د چا اواز ډېر خوښېږي؟: پ
 .زما د ايوب استاد او استاد خيال محمد اوازونه ډېر خوښېږي: ځ
 مو ډېره خوښېږي؟) غذا(كوم خوراك : پ
 .مې ډېر خوښېږي) جوار(لو، سابه او دوده قابلي پ: ځ
 ..تاسې چې دلته جرمني ته راغلي ياست څه احساس كوئ: پ
د كلتور، ادب او هنر د مئينانو او پتنګانو په ليدلو خوشحاله يم، خو . هم خوښي او هم خپګان: ځ

ته، خو په كاشكې دغه پاك او سپېڅلى احساس چې تاسو كې شته او ځينو هغو خلكو كې چې دلته نه ش
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
 ستاسې له نظره د پښتو موسيقۍ د پرمختيا لپاره څه كول پكار دي؟: پ
كار دي چې مالي څانګې منځ ته راشي او په . په خالي الس او تشو الفاظو خو هېڅ هم نه كېږي: ځ

سندرغاړي او (هنرمندانو ته مركزونه جوړ شي، كه په وطن كې وي او كه په اروپا كې، چې هنرمندان 
 ګانو او CDهم خپل هنر وساتي او هم راتلونكي ته نوي شاګردان وروزي او د خپل كار ثمر په ) نوازندګان

 او بازار ته وړاندې كړي او عواېد يې په همدغه مالي څانګو كې كسټونو او د كنسرتونو له الرې خلكو ته
 .نور هم زيات شي او په ښوالرو تخصيص وركړل شي

 هنرسړى ځواني او انسان ته روحي تسكين او خوشحالي ور كوي، په دې اړه ستاسې نظر څه دى؟: پ
اس كې شامل نه كړي، كه زه ستاسې له اند سره هم نظريم، خو په دې شرط چې هنر پوره په خپل احس: ځ

هنرمند . احساس يې قوي وي نو هنرمند ډېر ژر د زړه قوت له السه ور كوي، ماحول ورته سور اور كېږي
له بده مرغه په . هڅه كوي چې د خپل هنر په واسطه د ټولنې ځينې ناوړې او تيارې اصالح او روښانې كړي

ولي، چې دغه شمېر په پښتني ټولنه كې بېخې زيات په سترګه كتل كېږي او ډم يې ب) ډم(ټولنه كې ورته د 
 .دى، ځكه ژر ځواني او د زړه قوت له السه 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 
ونو هنرمندان په ډېركۍ كې د پښتو ژبې تاسو كوالى شئ ددغو قوم. او په تاجكانو كې هم داسې نه شته
دا زموږ حق دى، موږ غواړو چې زموږ د درنې ژبې او هنر حفاظت . هنرمندانو ژوند او قدر ارزيابي كړئ

د ګرانو لوستونيكو څخه په ډېر پښتني مينه او ادب بښنه غواړم، چې د يو ناروغ په څېر داسې  .وشي
درنو ) پښتانه هنرمندان(دردونكى وي، ددغه ستر كتاب سخت ويل او ليكل كوم، خو حقيقت تل دغسې 

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 

ازګار كړي او له ژوند او هنر نه خوندونه واخلي او خپلو خلكو ته، خپلې خاورې دا چې ټولنه ورته داسې س
 .او خپلې ژبې ته خدمت وكړي

څنګه دى او د هنر د پرمختيا لپار څه كول ) حالت(ستاسې له نظره د پښتو موسيقۍ اوسنۍ وضع : پ
 پكار دي؟
 كېبورډ له كور څخه د جاز په په اروپا كې خو د پښتو موسيقۍ جنازه له كلونو كلونو راهيسې د: ځ

هدېه كې خاورو ته سپارل شوې ده او ډېر پښتانه هنرمندان په اروپا كې خپل محفلونو كې كېبورډ غربي 
او په وطن كې يې هم اوسنۍ . موزيك ته بلنه ور كوي او د خپل وطن په طبله، رباب او ستار اصالً شرمېږي

 .وضعه د تشويش وړ ده
بابا په نوم ابادې وې، د هنرمند د مجبورۍ له السه د هنرمند د بې وزلۍ په هغه سپېڅلې هجرې چې د 

خاطر او د ځينو بې پروا مسوليتونو له السه كال په كال شړه كېږي او راتلونكيو ته الپسې بې خونده او 
د راټولولو دا زما په اند اروپايي ټولنو د كار يوه لويه او ډېره مهمه برخه ده، چې د هنرمندانو  .پردۍ كېږي

او كار په هكله تدابير نيسي كه د ټولنو وظيفه يوازې او يوازې كتاب چاپول وي، نو په دې پوره يقين 
چې ډېر خلك بې سواده دي او د دوى دغه كار هومره موثر نه دى او خلك اكثراً دا كتابونه نه لولي . وكړئ

كه صرف په دغه كار دا ټولنې . ې يې ولولييا وخت نه لري يا حوصله يې نه لري او يا هم سواد نه لري، چ
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 

هنر او هنرمند له نوم څخه د خپلې كلتوري ټولنې د بقا او اوږد عمر لپاره غير شتون په دغو ټولنو كې د 
يوازې او يوازې د ګوتو په شمېر څو محدود كسان چې د هنر او هنرمند له درد . عادالنه استفاده كول دي

ارجي سره ځان غم شريك ګڼي او وخت پر وخت يې له هنرمندانو سره مرسته كړې ده او هنرمندانو ته يې د خ
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 السونه يو كړي واى او په خپل وار 

ه برخه كې فلمونه او د ستېژ كنسرتونه، سي ډي ګانې او د تياتر پ. په دغه كلتوري كار كې ونډه واخلي
نمايش، هنري ټوټې، ترتيب، ثبت او خپاره كړي، چې له يوې خوا د ژبې ساتنه وشي او له بلې خوا خپل 

دې كې به هم د هنرمند او هم د خلكو د خوښۍ زړي راشنه شي او . كلتور او فرهنګ ته وده ور كړي
 .دولسونو د خوشحالۍ سبب به هم وګرځي

 



ر علي حې درماس  
موسيقي جوړوونكىخوږ اوازه سندرغاړى او نامتو   

 

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 واليت د خوږياڼو ولسوالۍ د وزېرو د كلي په 

 . دىع كال زېږېدلى1966سره قلعه كې پر 
ماسټر د دوو كالو و، چې پالر يې پېښور ته كډه وكړه په څلور كلنۍ كې يې پالر له دې فاني دنيا څخه 

ماسټر خپله زده كړه پېښور كې . سترګې پټې كړې، نو سرپرستي يې د مشر ماما نور محمد په غاړه شوه
يوه خور لري او . ومېږي، لريدرې زامن، چې سليم، هارون او عادل ن. كړې ده، واده ئې هم همدلته كړى دى

 .يو ورور، چې غالم نومېږي طبله غږوي او كله كله سندرې هم وايي
 له موسيقۍ سره مو كله، ولې، چېرته او څنګه مينه پيدا شوه؟: پوښتنه
دا چې زه يتيم شوم او سرپرستي مې د ماما په غاړه شوه، نو ماما مې له موسيقۍ سره تړون الره : ځواب

ې به يې ويلې، نو د هغې اثر پر ما هم پرېوت او له پېنځه كلنۍ څخه مې له موسيقۍ سره او شوقي سندر
په اووه كلنۍ كې مې شوقي سندرې ويلې، د لس كلنۍ په عمر كې مې د پېښور راډيو . مينه پيدا شوه

 څو تلويزيون د ټنګ ټكور پروګرام كې، چې سيد رحمن شينو او تاج نبي خان تاج دا پروګرام چلولو، يو
دا چې ما په وړو كوالي كې سندرې وويلې، نو د . سندرې وويلې او زما سندرې د خلكو خوښې شوې

 .لقب راكړى شو) ماسټر(عوامو له خوا راته د 
ع كال د ستوني د راپېښې شوې ناروغۍ له امله زما د ستوني عمليات وشو او زما اواز ښكته 1989پر 

په دغه وخت كې زما ماما هم وفات شو، نو له استاد . ې مخه كړهشو، نو د موسيقۍ د االتو زده كړې ته م
زده ) باجه(بختيار څخه مې خپلې زده كړې ته دوام وركړ، چې هغه پخپله رباب غږاوه او ماته يې ارمونيم 

ښاغلي استاد . له استاد بختيار پرته مى له لكشمي كانټ او لعل جان استاد څخه هم زده كړه كړې ده. كوله
 .نواري او ښاغلي استاد زاخېل مې هم ذهني او روحاني استادان ديرفيق شي

د . ع كال پورې له استاد ګلزار عالم سره ملګرى وم، كمپوز او موسيقي به مې ورته جوړوله1997تر 
دا چې ما د پښتو نظمونو دپاره هم موسيقي . وخت په تېرېدو سره زما اواز بېرته ورو ورو په ښه كېدو شو

نورو ګڼ شمېر سندرغاړو لكه استاد خيال محمد، هارون باچا، انور خيال، بريالى صمدي، جوړه كړې او 
منګل، نغمه، هدايت اهللا، ګلريز تبسم، وږمه، شبنم، نازيه اقبال، مه جبين قزلباش، رضوان منور، شاه 
ر ځوان منور، ګل جان صادق، وصال محمد، جليل شبنم، سيداګل مينا، رابعه تبسم، عقل مينه، جعف

خليل او نورو ته طرزونه، كمپوزونه او موسيقي جوړه كړې ده، نو كله چې به ما طرز جوړاوه، نو شاګردانو 
 ع كال مې بيا په 1997نو همدا وه، چې په  . او هنرمندانو به راته ويل، چې ستا اواز ښه دى، سندرې ووايه

ړي په حيث د پېښور تلويزيون كې له  ع كال د سندرغا1998لومړنى پروګرام مې پر . سندرو ويلو پيل وكړ
 .پروډيوسر اعجاز احمد نيازى سره وكړ او د سندرغاړي په توګه د هنرميدان ته راووتم

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



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

 

ره تاوان غواړېـــومــظر څـــو نــد ي  

 زړه رانه غواړې كه ګرېوان غواړې

 

:او په خپلو ويلو سندرو كې مې دا ډېره خوښېږي  

 

 زه لكه نيمګړى مازيګر به درنه الړ شمه

 

 خپله مو كوم شعر ويلى دى كه نه؟: پ

 .شعر مې نه دى ويلى، خو د شعر په مانا او مطلب ښه پوهېږم: ځ
 ه ويلي دي؟ كه ديو څو نومونه واخلئ؟تراوسه مو د كومو شاعرانو شعرون: پ
تراوسه پورې مې د ملنګ جان، خاطر اپريدي، غني خان، شفيع اهللا بابرزي، سليم خان سليم، رحمت : ځ

شاه سايل، ډاكتر كبير ستوري، اكرام اهللا ګران، قلندر مومند، اليق زاده اليق، اليق زمان صدف، فردوس 
، انور مانېروال، خيبر اپردي، حمزه بابا، رحمان بابا، خوشال خان فردوس، اكرم عمرزي، عزيز مانېروال

 .بابا، فضل سبحان عابد، حسين احمد صادق او داسې نورو شاعرانو شعرونه ويلي دي
 په پښتنو سندرغاړو كې دې د چا اواز ډېر خوښېږي؟: پ
 .ټول مې خوښ دي، خو د استاد خيال محمد اواز مې ډېر خوښ دى: ځ
 و څومره سندرې ويلي دي؟تراوسه پورې م: پ
د موزيك .  خېبر لپار مې ګڼ شمېر سندرې ثبت او نشر شوي ديAVTد پېښور راډيو تلويزيون او : ځ

 .سنټرونو لپار مې هم زيات شمېر كېسټونه مينه والو ته وړاندې شوي دي
 كومو بهرنيو هېوادونو ته مو هنرى سفرونه كړي دي؟: پ
 .عربي امارات او دوبۍ ته هنري سفرونه كړي ديما اوسه پورې امريكا، اروپا، : ځ
 په خوراكونو كې مو كومه غذا ډېره خوښېږي؟: پ
 .الوګان، وريجې او غوښه: ځ
 د هنر په برخه كې مو كومې جاېزې يا ايوارډونه ترالسه كړي دي كه نه؟: پ
 فيسټول كې مې  ع كال مې د پېښور تلويزيون نشنل ايوارډ تر السه كړى، په اردو ميوزيك1994پر : ځ

. امريكې ته مقابله ګټلې ده او ايوارډونه مي اخيستي دي. مقابله ګټلې ده او ايوارډونه مې اخيستي دي
 ع كال كې چې زه جرمني ته 2006پر .  كې تللى ومSelectionامريكې ته هم د پښتونخوا د هنرمندانو په 

 .اته د باچا خان جاېزه راكړ شوهراغلم، په جرمني كې د پښتنو ټولنيز ولسوليز ګوند له خوا ر
 ايا كومه رسمي دنده لرې كه نه؟: پ
 .نه: ځ
 



پوره كنټرول لرئ او د موسيقۍ له االتو سره مو سرو كار دى، كه په ) باجه(دا چې تاسې په ارمونيم : پ
 .دې برخه كې څه رڼا واچوئ نو ښه به وي

خسرو په زمانه كې منځ ته راغلې ده، چې له په فرانسه كې جوړه شوې، طبله د امير ) باجه(ارمونيه : ځ
هغه ځاى څخه هندوستان او بيا پښتنو ته رارسېدلې ده، خو د تاريخي معلوماتو په بنسټ شپېلۍ، ډول 

په اوسني وخت كې . او د تار چې بيا سيتار او رباب شكل ترې هم جوړ شو، د پښتنو له خوا ايجاد شوي دي
ومېږي او ښكلى اواز لري او د پوكي په واسطه غږېږي، په پښتونخوا د موسيقۍ يوه نوې اّله چې دروځه ن

هره اله خپل خپل سرونه او تالونه لري، چې د . او صرف يو غږونكى ارواښاد زرنوش نومېده. دهكې جوړه شوې 
 څخه كېږي او بيا په عمومي توګه ټوله موسيقي د) باجې(سازونو طرز او پيل زمونږ په موسيقۍ كې له ارمونيم 

 . كويLeadسندرغاړي پسې ځي او سندرغاړي يې 
 ستاسې په نظر ښه سندره كومه وي او د سندرې د كاميابۍ راز په څه كې دى؟: پ
د ښې سندرې دپاره لومړى شرط ښه شعر دى، ورپسې ښه كمپوز، طرز او د سازونو او موسيقۍ په : ځ

 . شي، نو ښه سندره ترې جوړه شي دى، چې بيا شعر په خواږه اواز سره وويلArrangementخپلو كې 
 په پښتني ټولنه كې د هنرمند يا فنكار دنده څه ده؟: پ
هنرمند بايد كوښښ وكړي، چې ټولنه خوشحاله وساتي، ځكه چې موسيقي د امن او خوشحالۍ غږ : ځ

دى، هنرمند خو د شمعې په شان ځان سوځوي او محفل رڼا كوي، خو هغه څه بايد وړاندې كړي، چې زموږ 
هغه اورېدونكي، چې د  كلتور سره برابر وي او د هغه چا شعر ووايي، چې د ټولنې د اصالح لپاره وي او د

 .هنرمند حوصله افزايي كوي، نو هنرمند دې دا د خداى احسان وګڼې او د اورېدونكيو احسان دې واخلي
 د غربي موسيقۍ په هلكه څه نظر لرې؟: پ
ربي موسيقي االت ور زيات شي، نو دا به ښه كار وي او نورې اسانتياوې كه زموږ د موسيقۍ له االتو سره غ: ځ

 .به رامنځ ته كړي
 هنر او فن سړى ځوانوي، په دې هكله ستا نظر څه دى؟: پ
 :په دې هكله به زه درته خپله يوه خاطره ووايم: ځ

 كاوه، نو هر  و، ما به داسې احساس كاوه، چې زما تبه ده، زما هډوكو به هم دردTensionماته څه 
ډاكتر به راته دتبې پيچكارۍ وهلې، خو څه ښه والى پكې نه راتلو نو زه يو ځل د فلم د سندرو د ثبتولو 

دشپې دوه بجې وې، چې په ما دغه تبه راغله، خو . دپاره له استاد خيال محمد سره يوځاى الهور ته تللى وم
واز يې راووېست، نو زما تبه او هغه ټول په دغه وخت كې چې استاد خيال محمد سندره پيل كړه او ا
د استاد خيال محمد له اواز سره زه ښه شوم، . دردونه ورك شول، چې د ډېرې مودې راهيسې مې درلودل

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

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



دا چې سندرغاړى د ټولنې غړى دى او د خپل قام او وطن په خدمت كې د خپل كلتور د پرمختيا : ځ
دپاره په هنري برخه كې ستره ونډه لري او د پښتني كلتور بڼ تازه ساتي، نو پكار ده چې د نړۍ د نورو 

ن زموږ هم درناوى وشي او وخت په وخت راته پروګرامونه جوړ كړاى شي او د سركار له سندرغاړو په شا
 .خوا هم پوره پاملرنه او روزنه وشي

 
رارسېدلى) ټرـماس(دې مقام ته چې   

 ډېر لوېدلى، پاڅېدلى دى په الر كې
 

 

 
 

 

ل مينا  سېدا
 

هـ ش كال د ننګرهار 1352/م1973ه پ. د استاد مينا ګل زوى او د ثمين ګل لمسى دى" مينا"سيدا ګل 
 . واليت د جالل اّباد په زوړ ښار كې زېږېدلى دى

 
پالر يې مينا ګل د تبلې . د سيدا ګل مينا د كورنۍ ټول غړي له پښتو موسيقۍ او هنر سره اړيكې لري

فو اّلو يې د موسيقۍ د مختل) حاجي چمن ګل، بادام ګل، كمين ګل او صنم ګل(او رديم استاد دى او ترونه 
 .استادان دي

لكه څنګه چې هغه په يوه هنرمنده كورنۍ كې . سيدا ګل مينا واده كړى، شپږ لوڼه او يو زوى لري
موږ له هغه سره څو . سترګې غړولي دي، همدغسې يې د خپل فن اغاز له ډېر ماشومتوب څخه كړى دى

 :لنډې خبرې كړي، چې دلته يې له لوستونكيو سره شريكوو
 او څنګه مو د موسيقۍ د بڼ په درشل پښه كېښوده؟كله : پوښتنه
زه ال ډېر ماشوم وم چې له خپل پالر سره به ښاديو او ودونو ته تلم او له موسيقۍ سره مې ډېر : ځواب
مې سندرې هم ورسره ويلې، نو هماغه و چې ما په لومړي ځل د پېښور په راډيو كله ناكله به . شوق و

 :او هغه داسې وهټلويزيون كې يوه سندره وويله 
 

ټه غلې غلې ځېـپټــه پ  

 هو، ليلى بيا كله راځې

 
او بيا د پېښور راډيو ته راغلم، هلته اليق زاده اليق صيب د پښتو موسيقۍ پروډيوسر و، نو اليق 

 :صيب زه يو پروګرام ته راوغوښتم چې په هغې كې شكيله ناز هم وه، نو ما د حمزه بابا دا غزل چې



  دې غال پېژنمپه ساده سترګو كې

 .او يوه بله سندره ريكارډ كړه

 د موسيقۍ په اّلو كې كومه اّله غږولى شئ؟: پ
 . ډرم غږولى شمSPD، اكارډن، تبله، رباب، Keyboardتقريباً د موسيقۍ ټولې اّلې لكه : ځ
 د موسيقۍ په هنر كې مو له چا څخه شاګردي كړې؟: پ
 كړې چې د بريالي صمدي ماما و او بيا مې كالسيكه ما پخپله له عبدالستار استاد څخه شاګردي: ځ

اوس زه پخپله هم شاګردان لرم لكه حشمت سحر، انځور كليوال . موسيقي له استاد لعل خان څخه زده كړې
 .او نور ډېر چې له ما څخه د موسيقۍ فن زده كوي

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

 .كمپوز كړى دى
 په شاعرانو كې دې د چا شاعري ډېره خوښېږي؟: پ
 . اخلمټول شاعران مې خوښ دي خو د هر شاعر ښه شعر مې ډېر خوښېږي او زه پخپله ترې خوند: ځ
 په سندرغاړو كې دې د چا اواز خوښېږي؟: پ
په پښتنو سندرغاړو كې مې د استاد خيال محمد او استاد شاه ولي اواز ډېر خوښېږي او بيا مې ټول : ځ

 .سندرغاړي خوښ دي، د هر چا اواز او انداز پخپل خپل ځاى ښه دى
 ئ؟تاسې پخپلو سندرو كې د شاعرۍ له كوم صنف څخه زيات خوند اخل: پ
سندرې مې هم خوښېږي، خو غزل مې ډېر ) فوك(زه پخپلو سندرو كې غزل ډېر خوښوم او ولسي : ځ

 .خوښ دى
  ريكارډ كړي او خپلو مينه والو ته مو وړاندې كړي؟CDsويډيو كېسټې او _تراوسه مو څومره اډيو: پ
 . وړاندې شوي دي مې ريكارډ شوي او زما مينه والو تهCDsلس د كيسټو واليمونه او بې شمېره : ځ
 نن سبا چې د تېزې موسيقۍ دور دى، تاسې ورته په كوم نظر ګورئ؟: پ
لكه څنګه چې وخت په ځاى نه دى والړ او پرمخ ځي، همداسې د ژوند ژواك په هر شي كې بدلون : ځ

راځي، نو پښتو موسيقي هم له دغه بدلون څخه بې اغېزې نه شي پاتې كېدى، خو ضرورت ددې خبرې دى 
نن سبا زه خپله د پښتو د نوي موسيقۍ لپاره كار كوم او د .  موسيقۍ اصلي روح ته زيان ونه رسويچې د

نوي موسيقۍ لپاره مې په پېښور كښې كمپيوټراېز سټوډيو جوړه كړې، چې كارونه يې ال بشپړ شوي نه 
ونكي كې مې په راتل. دي، خو څو تنو هنرمندانو ته مې نوې موسيقي جوړه كړې او خلكو خوښه كړې ده

اراده ده چې په جالل اباد كې خپله سټوډيو جوړه كړم او خپلو هنرمندانو ته د پښتو نوې موسيقي جوړه 
 .كړم

 له تاسو څخه ډېره مننه
 

   
 



 
 
 
 

 
 
 

ر کبير ستوری  دحاجی عبدالنصير ستوری وی په اک  کې د کون 1964 
ېدلی دی ه ئې د . والیت د خاص کون ولسوال د تنر په کلی کې زی زده ک

یده ان په پوهنتون کې ک رهار د بایزید رو د . خاص کون په لیسه او د نن
رهار پوهنتون ولنی نن  د Kunar Student Fedration د کون دپوهیدونکو د 

ه لرله لی مخک او د اداری چارو مشر ئې په غا ودونکو د  د . بنس ای
ی او د وفا کار کونکی پاتی شویدي ولنی غ په . ازاد افغانستان د لیکوالو د 

ریزی  ایجس « ونیزه Weeklyان ه  خبری اژانس کې هم دندANSاو د »  جهاد 
ریزی AMA د. درلودله  د روغتیا ئې کورسونو د زده کوونکو لپاره ئې ان

وونکی پاتی شوي دی تو ژبې  لی او د پ تو ژبا  .درسونه په پ
وند  ولنیز ولسولیز  تنو  تونخوا )PSDP(د پ افغانستان د مـشـر تابه د /  پ

ی او کون ) داراالنشاه ( فـتر  ی ع تونخوا مجلی د خپرونی جر مرستیال، د پ
وانان يتوب لريد  لی غ ولنی د کار د  اوس په المان کې .و د کولتوري 
ي  .اوسی

 
 
 
 

http://ps.wikipedia.org/wiki/%DA%89%D8%A7%DA%A9%D9%BC%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AF_%D9%BE%DA%9A%D8%AA%D9%86%D9%88_%D9%BC%D9%88%D9%84%D9%86%DB%8C%D8%B2_%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2_%DA%AB%D9%88%D9%86%D8%AF_%28PSDP%29
http://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AF_%D9%BE%DA%9A%D8%AA%D9%86%D9%88_%D9%BC%D9%88%D9%84%D9%86%DB%8C%D8%B2_%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2_%DA%AB%D9%88%D9%86%D8%AF_%28PSDP%29
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