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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که های این گنجینهتیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته   

  
 

 

 ۲۰۲۱/ ۰۴/ ۰۳                   مختصات افغانستان، بخش: نخبگان و مشاهیر / بشیر دودیال محمد پروفیسور 
 

 م در دافغانستان لوی قاموسگلنار بیگمعرفی 

 
 

خدمتگاران خپلو لوستونکو ته   ېینځ  وادېد ه  ېقاموس« له الر ی»د افغانستان لو ېده چ  ړېپورتال ژمنه ک  نیافغان جرمن انال
   .ژنيېوروپ

کرنه، اقتصاد او...( لغاتو د   ه، یجغراف خ،ی)مجمع اللغات، تار ویعلمي، هنري، ژبن  وڼد گ ېقاموس« په خپله لمن ک یافغانستان لو  د»
د   ېچ ېک ۍو او...« په کتگورخدمتگاران استوالو، یهنرمندانو، س کوالو، ید »شاعرانو، ل  ېده چ ېل ی پت  ره، ېاو خوندي کولو سرب ولولوټرا

  ه ڼب  نیپه انال یېمعرفي او خپلو لوستونکو ته  ولډ ډاوسي، په لن  تـنانڅښ  نوړد السته راو ېنورو برخو ک ایاو   شعرونواثارو، مقالو  
   .ژنيېوروپ
  يړمعرفي ک اغليښاو  ې هغه  اغل  ېبرخه ک اده یاو شخصي ُحب او بُغض پرته په   ریله توپ  ېچ يڼپورتال خپله دنده گ  نیجرمن انال افغان

  یپات  ېتر  هڅ و یوي او  ړیخدمت ک یېته  ېولنټافغان، افغانستان او افغان  ېچ
   .یو

 

 

 

م آواز خوان محبوب و مشهور بود که در سال  گ لنار بیگمغفوره   -مرحومه
م. در والیت کنر افغانستان چشم به جهان ګشوده بود. نام پدرش ګل ۱۹۴۲
سن   محمد در  بیګم  ګلنار  بود.  محل  دهاتی  شخص  یک  محمد  ګل  بود. 

در محافل عروسی در آهن  خوردسالی  بعضاً  زنان محل  های   گمجالس 
و ازینرو    اطق افغانستان بودمحلی میخواند. درآن زمان پشاور یکی ازمن

بود. ازهمین  رفت وآمد اهالی بدون کدام مشکل بشکل عادی و بسیار زیاد
مردان شهبازکلی با  هٔ  م، ګل محمد باخانواده خود به منطقگ لنار بیگرو پدر  

 گخانواده اش رفته و به کاروبار پرداخت. درین زمان در سرزمین بزر
تولی  هندوستان رادیو،  هنرمند،  فراوان    دهنر،  عالقمندان  موسیقی  و  فلم 
او همداشت.   بعداً در همین زمان  آغازکرد.  بارادیوپشاور  را  اش  کاری 

هنګامیکه یکتعداد هنردوستان و هنرپروران ان منطقه مانند حمزه شینواری  
وسایرین به ساختن فلم های به زبان پشتو پرداختند، ګلنار بیګم هم به رادیو 
و هم برای فلم اهنګ کمپوز کرد و به صدای ګیرای خود سرود که تعداد  

ار آهنګ است. هنر او عالقمندان فراوان داشت. تا امروز  انان بیشتر از هز
بیشتر مردم به این باور اند که صدای دلنیشین ګلنار بیګم در منطقه مثل  
ومانند ندارد. زیادتر روابط او با هنرمندان وکارکنان رادیو پشاور بود، 
 ازهمین رو با دالور خان که برادر یک هنرمند دیګر رادیوپشاور، یعنی
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بود عروسی نمود. ولی بنا بر رسوم اجتماعی آن زمان ګلنار بیګم هیچګاه نخواست به نام خودش مشهور و  ګوهر بیګم  
 طور علنی آواز بخواند، ازهیمن رو در چادری به ستدیو میر فت.  

ش نګاشته که  که شناخت کافی با خانواده ګلنار بیګم داشت، در نوشته هایغازي سیال  نامدار زبان پښتوشادروان  شاعر  
ګلنار بیګم در چادری به رادیو میرفت وهیچکس رویش را ندیده بود. غازی سیال درمورد هنر این هنرمند و خاطراتی 

تحریر وچاپ نموده است. در  آن دوران رادیو افغانستان نیز اهنګهای   “د سندرو روح “  ازو کتاب جدا ګانه یی زیر نام  
-۱3۵۷رادیو تلویزیون ملی هیچ اهنګی را ثبت نه نموده است. زمانیکه طی سالیان    این هنرمند را نشر می نمود، ولی در

فلمهای بی شماری از پشاور وارد سینماهای افغانستان، خصوصاً شهر کابل ګردید،  مردم باعالقه ی فراوان از انها  ۵۸
ورا بیشتر شناختند. یکی از اهنګایش  استقبال نمودند، بیشتر اهنګهای این فلمها به صدای ګلناربیګم بود، ازینرو مردم ا

 چنین است:

 زه انتظارکومه ستا د سترګو 

 ولې پنا ه شوې ته زما د سترګو

ګلنار بیګم  این آهنګ بعداً توسط هنرمند محبوب کشور ما میرمن قمرګل و بعداً هم توسط وجیهه رستګار کاپی خوانی شد.
در ایالت پشتونخا بخاک سپرده شد. جنت فردوس نصیب اش  و  بن  م. وفات و در منطقه ی  ۱۹۹۵بتاریخ اول اکتوبر سال  

 باد.    

  .روحش شاد و بهشت برین مکانش باد

 
دافغانستان په     یې  ېکال ک  زیدیږز۱۹۴۲په    ېوه چ  ړېنا متو او مشهوره سندرغا  وهی  توښد پ  میګ ب  لنارګ  ادهښاروا  

د پالر نوم  ید  یستی پران   ګېته ستر  ړۍن  ېک  ړکون به   میګ ب  لنارګو،    ړیس  والیکل  ویمحمد    لګمحمد و.    لګ  یې. 
برخه    وهید افغانستان    ورېښ. هغه مهال پیلیو  یدرسن  ږل  ږل  ېک  ۍ ادښپه    وښځد  ید کل  ید واده مراسموک  یوکوالړو

د ماشومتوب    ېدهغ  ۍکورن  ولهټپالر او    میګ ب  لنارګو.د    یعاد  رډیاو    یستونز  ېاوپرته له کوم  ر ډی  ګرات  ګوه او ت
همالته په کاروبار بوخت شو. دا وخت د    ییوه. پالر    ړېک  هډته  ک  ېمیس  ېهګړد مردان شهباز    تونخواښپرمهال د پ

وال لرل، نو همدا    نهیم  رډی  دویاور  یقیاو د موس  لوړ جوو  و،فلمډیهنر، هنرمند، را  ېوچه ک  مهیپه ن  دوستانهن  یلو
 .هړک لیپ یسره  همکار وډیرا میګ ب لنارګوخت 

 
 لنار ګنو    هړفلم ته هم پاملرنه وک  توښد پ  اروګ والو او خدمت  نهیپه شان دهنر م  ینوارید حمزه ش  ایوروسته ب  ې کله چ

خبره    ې وال په د  نهیم   ۍقیموس  توښاؤ تر ننه دپ  ېلیوو  ېسندر  ونوګفلمونو لپاره په زر  توښاو  هم دپ  وډیهم د را   میګ ب
ناسته   ې. دهغی لرل  ینه د  چایاواز تر اوسه بل ه  ږخو  رڅیپه    مېګ لناربګد  ېک  وړسندرغا  نهښځیپه    ېچ  ېخوله د  وهی

وخت د    رید ت   ېک  مهی په بنو س   تونخواښ د پ  یې  کهځله کارکوونکو او هنرمندانو سره وه، نو  وډید را  ورېښد پ   هړوال
  تل ښنه غو  یی  ېله مخ  اتویماحول د روا  یتنښ.  د پړورور دالورسره واده وکله     میګ ب  وهرګ  ،ړېسندرغا  هړتک   ېوی

 . ېلیو ېپه پرده ک خيیب ېسندر  یې کهځنو  ،یش زندلیوپ هګپه تو ړیاو د سندرغا یمشهور ش رډی یینوم 
به د   ېهغه چ  ي؛یدرلوده، وا  یلوګژندیپ  ېدږله ن  یېسره    ۍله کورن  میګ لناربګد    ېچ  ال یس  ادغازيښشاعر اروا  یوتل

 .دهیمخ نه ل یېبه  چایبه تلله او ه ېته تلله نو په بورقه )چا دري( ک وډیوټدفلم س  ای ویډیته ر ګن ډیکاریسندرو ر
 تونخواښخوندي دي، هغه په کوزه پ  ېخاطر  ېپور  هړپه ز   ېرډی  تی فعال  یدهنر  میګ لناربګسره د    الیغازي س  ادښاروا 
هم د   وی.دافغانستان راد  يیږ“د سندرو روح “ نوم   ېچ   ید  یکلیکتاب هم ل   وی  هړدژوند او هنر په ا  میګ ب   لنارګد    ېک
ل. کلونو   ۵۸-۱3۵۷په    ې. کله چیسندره نده ثبت شو  کومه  یی  یک  ونیزیتلو  یخو په مل  ،ېنشرول  ېسندر  میګ ب  لنارګ
په    میګ ب  لنارګد    ېسندر  یی   یک  اترویکتل، نو ز  نهیفلمونه راغلل او خلکو په م  اتیز  ت ښز  ورېښافغانستان ته د پ  ېک
 ېوید  ېشوه. د د  اتهید خلکو عالقه ز   ییاو له اواز سره    ژندهیوپ  اتهیهمدا وخت خلکو تر پخوا هم ز  ،یو  ېک  ږغ

  :ده ېمطلع داس ېسندر
 و ګانتظارکومه ستا د ستر زه
 وګته زما د ستر ېپنا ه شو ېول
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ثبت    یافغانستان ک  وډیطرز را  یهم په نو  ارګ رست  یه ی وج  رمنیاو وروسته م  لګقمر  رمنیم  ایدره  وروسته بسن  دغه
خاوروته   ېک  مهیپه بنو س   تونخواښ پ  ېاو دکوز  ېوفات شو  هېټن   ړۍکال داکتوبر په لوم  ز یدیږز  ۱۹۹۵د  میګ ب   لنارګ.  هړک

 ده.   ېسپارله شو
 .ارواح دی ښاده او فردوس جنت دی ځای وی 
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