
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۹/۰۲/۲۰۲۲                              نعمان دوست  

 

 
 دوې جنازې 

 
 

 .د لتا منګشکر د جنازې مراسم مې ولیدل چې په څه شان او شوکت او ولسي مینه اجرا شول 
 .را یاد شو( ۱۳۶۱-۱۳۰۸خپل بې بدیله هنرمند ارواښاد استاد اولمیر )  

 

مشهور هنرمند استاد اولمیر؛ چې تلپاتې ملي، حماسي او عشقي سندرې یې وویلې او د استادۍ تر  
 .مقامه ورسیده، د ژوند وروستۍ شیبې یې ډېرې دردونکې وې 

 

یبر رسټورانټ مخې ته په دې تمه ناست  ویل کیږي چې د ژوند په وروستیو کې به د کابل ښار د خ
 .و چې که د کوم سخي زړه پرې وسوزي او یوه مړۍ ډوډۍ ورکړي 

 

دې بې بدیله هنرمند ته حتی په هغه وطن کې د قبر ځای نه پیدا کیده چې ده یې په وصف کې بې  
 .شماره دلنشینه سندرې وویلې

 

 :ورته ویل یې نقل دی چې یوه شاګرد یې په مایوسۍ جسد مخاطب کړ او 
 

 !استاده
 

 ...تا خو ویل: دا مې د بابا وطن، دا مې د دادا وطن 
 

 !اوس خو همدې وطن کې درته د قبر ځای نشته 
 

کاله وړاندې کابل کې وفات شو او په ډېر غربت او مایوسۍ یې له هغه وطنه    ۳۹اولمیر، له نن څخه  
 .ې ایښې وهسترګې پټې کړې چې ده ورته خپله سیمه ) پېښور، نوتیه( پر

 

دا وخت د ببرک کارمل واکمني وه او دا وخت د حاکم نظام ټول شعارونه د بیوزالنو ، زحمتکشانو  
 ...په مالتړ ول، دوی ځانونه هنرپروره ګڼل؛ خو 

 

 په هرصورت؛
 

هوښیار او نیکبخته ولسونه هغه دي چې پرته له ظالم، خاین او مفسده، هر انسان پکې په ژوندوني  
 .مړینه قدر ولرياو 

 

 اروا یې ښاده
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