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محمد شریف منصور

معرفی «استاد نینواز» در قاموس کبیر افغانستان
قاموس کبیر افغانستان ،در کنار شرح وتسجیل لغات ،مجمع اللغات ،تاریخ ،جغرافیه ،اقتصاد و بسی مسائل دیگر مربوط
افغانستان می پردازد ،شخصیتهای فرهنگی ،خدمتگزار افغانستان را تحت کتگوری که مناسب خدمات آنها باشد مانند
«شعراء ،آهنگسازان و موسیقیدانان و »...باشد تسجیل وآنالین می سازد .پورتال افغان جرمن آنالین و قاموس کبیر
افغانستان هردو مسؤولیت خود می داند که بدون ارتباطات شخصی ،تبعیضی و کینه های شخصی ،شخصیت های مهم را
برای مردم معرفی کند.

استاد فضل احمد ذکریا ملقب به استاد نینواز در سال  ۱۳۱۲خورشیدی درمنطقه یکه توت شهر کابل
در یک خانوادۀ سرشناس چشم به جهان گشود.
نینواز خواننده ،شاعر ،آهنگساز و موسیقیدان اهل افغانستان بود .وی خالق ماندگارترین آثار
موسیقی افغانستان است.
پدر وی فیض محمد خان ذکریا در دوران سلطنت به عنوان وزیر معارف و وزیر خارجه ایفای
وظیفه کرده بود.
وی دورۀ آموزش های ابتدایی و متوسطه را درلیسۀ استقالل سپری کرد و در همان زمان یکی از
آهنگ های او در چهلمین سالگرد استرداد استقالل افغانستان  ،توسط گروه ترانه خوانان آن لیسه
درحضور مقامات بلند پایه دولتی اجرا شد.
نینواز از کودکی تمایل شدیدی به موسیقی داشت و در سیزده سالگی اکوردیون و تبله و هارمونیه را
با مهارت تمام می نواخت.
آهنگ " من نینوازم " که توسط خود استاد تهیه و در رادیوی کابل اجرا شده بود شهرت زیادی برای
ایشان به ارمغان آورد.
استاد پس از به پایان رساندن تحصیالت در رشتۀ حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل در وزارت امور خارجه مشغول به کار
شد و در سال  ۱۳۵۳به استخدام وزارت اطالعات و کلتور (فرهنگ) درآمد.
مشهورترین آهنگ های هنرمندان مشهور افغانستان مانند مرحوم استاد ساربان  ،احمد ظاهر ،استاد مهوش ،اولمیر ،پروین،
سلما ،احمد ولی ،هنگامه ،حسیب دلنواز ،استاد آرمان ،اکبر رامش ،ژیال ،رخشانه  . . .توسط مرحوم نینواز تهیه شده است.
دوستان مرحوم نینواز از او به عنوان مردی  ،نجیب متواضع و صمیمی یاد کرده اند .
تعدادی از آهنگ هایی که استاد نینواز آنها را ساخته است:
من نینوازم  ،دیشب بخدا خمار بودم  ،شد ابر پاره پاره خورشید من کجایی ،توکل بخدا ،بال گیرتوگردم ،ای نی نوای جاودان ،
ستا د سترگو بال واخلم  ،شکایت دارم  ،بد دعایت کنم ،سرمه کدی ,بوی موی جولیان آید همی . . .
استاد در سال  ۱۳۵۸خورشیدی توسط رژیم کمونیست دستگیر و مانند هزاران هموطن دیگر خویش مظلومانه به شهادت
رسید.

اهنگ زیبای استاد نینواز

افغان جرمن آنالین

به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد ،داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد الزم مدد رساند

