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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

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

 

 

 

  

       ۲۰۲۶/۰۱/۲۲                                                       شاعران و هنرمندانمختصات افغانستان،  /داکتر ناصر اوریا 
 

 

در    غنیمت هنرمند اماتور و فرزند اصیل افغان  «پراناتمعرفی »
 ستانقاموس کبیر افغان

 
م در شهر کهنهٔ کابل  ۱۹۲۷پرانات در سال  

پرانات یک تجار ملی  دیده به جهان گشود. 
بود. مغازهٔ تجارتی اش در سرای میرعلم در  

مندوی کابل موقعیت داشت که از جمله دو  
سه مغازه درجه یک کابل به شمار میرفت  

  .که اموال لوکس و کمیاب می فروخت 
پرانات در پهلوی پیشهٔ تجارت صدای گیرا و  

زیبا نیز داشت که در ابتدا در محافل  
ند. زمانی که استاد  خصوصی آواز میخوا 

بزرگ عبدالغفور برشنا هنرمند چند بُعدی و  
رئیس رادیو کابل از استعداد هنری وی  

م پای پرانات را  ۱۹۵۵آگاهی یافت، در سال  
به رادیو که بصورت زنده نشرات می نمود،  

 .کشانید 
یک دختر و دو پسر   پرانات و خانمش ملکه، 

 .داشت 
های دری، پشتو، اردو، پنجابی و انگلیسی سخن می گفت از   رجنی پران دختر پرانات که به لسان 

جمله نطاقان بسیار مؤفق رادیو افغانستان بود. وی فعالً با فامیل اش در نیویارک زندگی می کند.  
 .پسر پرانات عکاسخانه ای بنام "مکیش عکاسخانه" در چهاراهی صدارت داشت 

 .صمیمی و دوستانه داشت  پرانات شخصیت رؤف و مهربان بود که با همه برخورد 
پرانات به چهار زبان آواز می خواند. وی در عرفان اسالمی مطالعه و معلومات داشت و در شام  

 .های پنجشنبه و جمعه در خانقاه پائین چوک کابل آهنگ های تصوفی می خواند 
هنر پولی  پرانات در موسیقی سبک منحصر به فرد داشت. وی که هنرمند اماتور بود نه تنها از راه  

به دست نمی آورد بلکه به دیگران کمک های مادی هم می نمود. آهنگ های پرانات عالقمندان  
 :خاص خودش را داشته و چندین آهنگ در آرشیف رادیو افغانستان دارد 

 جنون دارم دلم دیوانهٔ کیست  -
 دل چو از دل ربا جدا باشد  -
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 بسیار پریشانم در گوشه تنهایی  -
 کدم زنده بودن مشکل است بی گل روی تو ی -
 خراب و خسته و بیمارم از تو  -
 قسمت جدا جدا هی   ایک باب کی دو بیتی  -
 کچ نه هوتا تو خدا هوتا  -
 ای سرور و سردارم یا خواجهٔ اجمیری  -
 می نویسم نامه و از غم شکایت می کنم  -
 کجاست نی که مرا عالم دیگر ببرد  -
 اجمیری ای سرور و سردارم یا خواجهٔ  -

.... 
 آهنگ کورس  

  (در فصل بهار میله میکردیم) -
 کمپوز استاد خیال که آرمان نیز در آن اشتراک داشت 

 :کورس دیگر 
 آن سلسله مو آید اگر در سر بازار  " -

 "بازار شود از نفسش تازه چو گلزار
 .این آهنگ دلپذیر برای من بسیار خاطره انگیز است 

زیبا کمپوز استاد حفیظ هللا خیال است که هنرمندان بی نظیر: خیال، ساربان،  این سرودهٔ فوق العاده 
پیکان و پرانات بصورت مشترک اجرا نموده اند که کمپوز، موزیک و اجرا آن نهایت زیباست که  

 .عالقمندان بیشمار دارد 
 .یاد این فرزند وطندوست و خادم افغانستان گرامی باد 

 Naser Oriaتکزاس   -  ۲۰۲۳جنوری    ۲۱ناصر اوریا *  
 :آن سلسله مو آید اگر بر سر بازار( برای عالقمندان لنک آهنگ ) 

 
s://www.youtube.com/watch?v=LfmFRlESzhAhttp 

 
 

 پوهاند محمد بشیر دودیال
 

   پیژندنه «پرانات» د د افغانستان په لوی قاموس کی

 
 .سوادګر و م. کال کې د کابل په زاړه ښار کې نړۍ ته سترګې پرانیستې. پرانات یو ملی۱۹۲۷ پرانات په

 -دهغه وخت په ټول کابل کی د دوه سرای کې وه، چې سوداګریزه یا تجارتی مغازهٔ یې د کابل د منډوی د میرعلم په 
 لوکس او کمیاب توکی)اجناس( پېرودل په دې پلورنځي کې .ډله کې شمیرل کیده درې لومړی درجو مغازو په

  .کیدل
په پیل کې په خصوصی مجلسونو سندرې ویلې.   هغه  پرانات د سوداګری ترڅنګ؛ ښکلی او په زړه پورې غږ درلود.

لوړ    چې خپله یې څو هنرونه لرل، د کابل راډیو رئیس شو او د ده رادیو کابل اله  کله چې لوی استاد عبدالغفور برېښنا
راوغوښت، چې هغه مهال د رادیو نشارت ټول   پرانات راډیو ته  م . کال یې۱۹۵۵هنری استعداد څخه خبر شو، نو په  

  .ژوندۍ بڼه ووپه 
  .پرانات او میرمنې یې چې ملکه نومېده، یوه لور او دوه زامن لرل

https://www.facebook.com/naser.oria?__cft__%5b0%5d=AZXiuCQk2hOptTECuG97kFBA0_B6O6RkMcfHMuy1MaLTp-RABqhkr6Ex4IEjJyAphyUeKPe-MEwbXb6eacM2JLiqJO6Jm3mR_Ldb1ABcMacfAk61dtR07L9jeddn_KhXs6XeWL6G1lu4KgINH2WUsMT9Rp1M2aUjgFqjWHyL4EH0kA&__tn__=-%5dK-R
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خبرې کولی، هغه د رادیو افغانستان   پران د پرانات لور وه چې په دری، پښتو، اردو، پنجابی او انگلیسی ژبو یې  رجنی
ې اوسیږي. د پرانات زوی د صدارت  فعالً خپلې کورنۍ سره په نیویارک ک  یوه ډیره نامتو او بریالۍ نطاقه وه. هغه

  .هټۍ لرله الره کې د"مکیش عکاسخانه" په نوم په څلور
  .پرانات یو ډیر رؤف او مهربان شخص و چې له هرچا سره یې صمیمی او دوستانه چلند درلود

نبه او پنجش  لرل او دشام   اسالمی عرفان کې مطالعه او معلومات  په څلورو ژبو سندرې ویلی. نوموړی په  پرانات
  .تصوفی سندرې ویلې خانقاه کې  جمعې په ماښامونو کې به یې د کابل د پائین چوک په

درلود. هغه چې یو اماتور هنرمند و، برسیره پردې چې دهنر له الرې یې    پرانات په موسیقی کې یو ځانګړی سبک
وال لرل . هغه د رادیو    مینهد پرانات سندرو زښت ډیر   .ګټلې، بلکې نورو سره یې الزاتی مرستې کولی  پېسې نه

  :افغانستان په آرشیف کې څو سندرې لري، لکه
  جنون دارم دلم دیوانهٔ کیست -
   دل چو از دل ربا جدا باشد -
  بسیار پریشانم در گوشه تنهایی -
  بی گل روی تو یکدم زنده بودن مشکل است -
  خراب و خسته و بیمارم از تو -
   جدا جدا هیقسمت   ٫ایک باب کی دو بیتی -
  کچ نه هوتا تو خدا هوتا -
  ای سرور و سردارم یا خواجهٔ اجمیری -
   می نویسم نامه و از غم شکایت می کنم -
  کجاست نی که مرا عالم دیگر ببرد -
  ای سرور و سردارم یا خواجهٔ اجمیری -

....  
   آهنگ کورس

  (در فصل بهار میله میکردیم) -
   نیز در آن اشتراک داشت کمپوز استاد خیال که آرمان

  :کورس دیگر
  آن سلسله مو آید اگر در سر بازار" -

  "بازار شود از نفسش تازه چو گلزار
  دی او یو څو نورو هنرمندانولکه  سندره یې فوق العاده ښکلې ته چې کمپوز یې داستاد حفیظ هللا خیال  وروستۍ  دغه 

د ګران افغانستان د دغه وطنپال بچی یاد دی تل ژوندی  .ځای ویلی ده  خیال، ساربان، پیکان و پرانات ورسره یو :
  .وي

 


