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       در مورد تاريخچة مختصر و كار كردهاي انسامبل اردو معلومات ارايه فرمائيد؟  -س   

 تاسيس شده و قبل از آن بنام آمريت انسامبل اردوي 1380 جدي سال 8قومانداني موزيك اردو در  ج ـ 
مود فعالً هر دو ارگان در يك تركيب بنام قومانداني موزيك اردو در  به اينطرف فعاليت مين1360از سال 

  .پل محمود خان مقابل مسجد عيد گاه وضع الجيش داشته فعاليت ميكند
    و چه تعداد آوازخوانان و نوازنده گان دارد؟ , دست آوردهاي انسامبل چه بوده  س ـ 

سترش يافته و در عرصه هنر رزمي ، حماسي،  بعد از سقوط طالبان، فعاليت هاي انسامبل اردو گ  ـ ج
ميهني ، ترانه ها و پارچه هاي ذوقي زياد را ثبت راديو و تلويزيون ملي ، وساير تلويزيون هاي نموده اند، 



 تن هنرمندان سرشناس 16  پارچه موسيقي ميشود انسامبل اردو فعالً در تشكيل خود 400كه شامل 
  كشور دارد

   

  
   تربية هنرمندان و نوازنده گان چه تدابير و امكانات داريد؟  براي جذب و  س ـ  

پرورش استعداد هاي جوانان و نو جوانان براي آينده حسب توجه و هدايت مقامات محترم   براي –ج   
 كورس موزيك در قومانداني موزيك 18/10/1386و قومانداني عمومي تعليم و تربيه و دكتورين بتاريخ  

 ماهه برتبه دوهم بريدمن 6 نفرافسر را بعد از تربيت 153 الي اكنون در دو دوره بتعداد اردو تدوير يافت و
همچنان از اول حوت . فارغ و به كمبودات تشكيالت موزيك اردو معرفي و در حال تعين بستي ميباشند

  . نفري تربيت خورد ضابطان در مقر قطعه موزيك تدوير است25سال روان كورس شش ماهه 
 نفري به غرض ترينينگ مجدد 3 گروپ 10 نفر افسران در طول شش سال در 30 ان به تعداد عالوه بر

  .بكشور دوست تركيه اعزام شده بودند
 نفر از افسران قطعه بغرض فراگيري كورس آموزش معلمي به كشور دوست 10در سال جاري بتعداد 

  .تقاي سطح آموزش بجا گذاشته استماهه اغزام شده بودند كه نتايج خوب در ار) 6(هندوستان به مدت 
همچنان براي مدت دو سال دو معلم موزيك امريكائي به كورس تدريس نموده است و دو دوره تعليمات 

 باالي پرسونل مسلكي اين قومانداني تطبيق 1384 و 1382شش ما هه را دو معلم تركي در سال هاي 
  .نموده اند

.  موزيك بغرض رفتن بكشور دوست تركيه آماده گي مي گيرندنفر از افسران مسلكي) 4(فعالً نيز تعداد 
  . اعزام خواهند شد1387كه در سال 

س ـ بعد از دورة انتقالي چه تعداد هنرمندان و تصنيف گران در داخل و يا خارج كشور تربيه شده و     
     توضيح دهيد؟ دست آورد آنها چه بوده

از سازي موزيك ، و معنويت هنر در اردو كار هاي زياد بعد از دوره موقت و انتقالي در جهت ب  -ج  
در ) آركستر(صورت گرفته است از جمله تشكيل قومانداني موزيك ، جمع آوري و تشكل هنر موسيقي 

اردو، تعليم و تربيه و جلب كمك ها و امكانات و آماده كردن انسترومنت و آالت موسيقي ، تعليم و تربيه 
  .  صورت گرفته است كه دست آورد هاي زياد داشتند نه ها و غيرهو اعمار جاي مناسب، درسخا



  .جشن و پيروزي جهاد مردم افغانستان) 6(برگزاري  •
  .تامين خدمات موزيك براي قطعات اردو •
  تن از پرسونل مسلكي موزيك براي وزارت محترم امور داخله) 24(تعليم و تربيه  •

ي دوست در سفارت خانه هاي شان در اشتراك در مراسم تجليل ار روز هاي ملي كشور ها •
  .كابل

  .اشتراك در مراسم تبادله قوماني آيساف در كابل •
اشتراك در مراسم رژه و تدوير جشن ها و روز هاي ملي در واليات كابل، قندهار، هرات، مزار  •

  .شريف، پروان، غزني، لوگر، كندوز، بغالن، ميدان وردك، و غيره
  .ن آنثبت سرود ملي جديد كشور و نواخت •
موسقي آموزش و ( تن از هرمندان جوانان رياست هاي 22تحت تربيت نوتيشن قرار دادن  •

  .مقام محترم وزارت اطالعات و فرهنگ) توليد
  .ثبت پارچه هاي ملي، رزمي و حماسي در راديو تلويزيون ملي و ديگر تلويزيونها •
ات عالي رتبه دولتي و وزارت گرفتن ده ها جايزه ، تحفه، تقدير نامه،و لوايح يادگاري از مقام •

  .دفاع ملي
هنرمندان انسامبل را نام گرفته و چهره هاي بارز و شناخته شدة آن با زندگينامه مختصر معرفي  س ـ 
  داريد؟ 

استاد طال محمد آواز خوان وطن دوست حماسي خوان پشتو ،  :  هنرمندان انسامبل عبارت اند از-ج 
آواز (و نوازندة آرمونيه ، استاد قاسم بخش ) كپوزيتور(حمد حسن هاشمي م ، ) طبله نواز(استاد محمد ولي 

، فرهاد عالمي آواز خوان ونوزنده ، نصير احمد پرواني اوازخوان جوان، ) خوان مشهورمكتب خرابات 
سردار محمد كاظمي، علي محمد كاريزي تنبور نواز : خاواتي باور اوازخوان وشاعر خوب پشتو، نوازنده گان

آواز (، فرهادي ، نفيسه ، نسيمه هروي ) كيبورد نواز(، شيرجان ) رباب نواز(، فضل احمد  د عالمي ، فوا
  :  چند تن آن ميپـردازيم  كه از جمله به معرفي)ساكسفون نواز(آقاي اعظم نوشاد ) خوان

  

  :استاد طال محمد  -1
ولسوالي  ړدر قريه مندرو) 1318(استاد طال محمد فرزند داد محمد در ســـال 

شروع به ) 1331(از ســــــــــــال ,قــــــــرغــــه يي واليت لغمان تولد شده
وقت آهنگ سرائي مي نمود بايد گفت كه  هنر موســــيقي نـمــوده در راديـــو آن

و استاد اولمير آموخته  موسيقي را از استاد ملنگ جان استاد محــــــمد دين زاخيل
نموده  ر آرشيف راديـــــــو تــــلويزيون مــــلي ثبــت آهنگ د250اند در حدود 

داشته در  موجود مي باشند به كشورهاي چون شوروي سابق و پاكستان چندين بار ســــفـــر هــنري
در انسامبل ) 1362(و از سال . لقب استادي را از طرف وزارت اطالعات و فرهنگ اخذ نموده) 1386(سال 

 هنرمند ايفاي وظيفه مي كـُـند فعال ً تورن مي باشم به تمام واليات سفرهاي مركزي اردو بصفت افسر و
 " نفر شاگرد را در رشته موسيقي آموزش داده كه از جمله آن سيد اغا 4     هنري نموده اند به تعداد

 بايد گفت كه به پاس خدمات.  هنرمند جوان راديو تلويزيون و شاه جهان را ميتوان نام بــُرد"توخي 
مدال از طرف وزارت دفاع و وزارت اطالعات و فرهنگ   7   تقدير نامه و 14 هنري اش مفتخر به 

  . گرديده است

  

  : محمد حسن هاشمي  -2



در خواجه خوردك ) 1330(محمد حسن هاشمي فرزند پاينده محمد در سال 
اكنون افسر آمريت آركستر قومانداني ,خرابات شهر كابل تولد گرديده كـوچة

سابقه هنر دارد ) 1339( سالگي يعني از سال 9  ملي مي باشد از سن زيك اردومـو
هنري آن نوازندگي آرمونيه بوده و كمپوزيتور ورزيده مي  مســـــــــلك
 كمپوز ساخته از جمله هفتاد 350   بيشــــتـــر از. بــــــــــاشد

مه و مدال گرديده است كمپوز هاي وي را تحسين نا, كمــــــــــــپوز وي به اخذ تقدير نــــــــامه
سليم ,طال محمد,ناهيد,رشيدة ژاله,فرزانه,قمر گل,هنرمندان مشهور كشور چون الفت آهنگ

حسن ,رفيع بخش,حيدر كريمي,ويس نوري,باور,هنگامه,رؤف قندهاري,فواد رامز,عزيزغزنوي,سحاب
سلطان هم ,صير هم آهنگن,ملنگ باغبان,داود حنيف,لطيفه رونا,الطاف حسين,شگوفه,شيدائي
مو صوف خواهرزاده استاد مرحوم هاشم طبله نواز . نصير احمد پرواني و فرهاد عالمي خوانده اند,آهنگ

در جريان وظيفه به پاس . الي اكنون بصفت افسر اردو ايفاي وظيفه مينمايد) 1362(از سال . مي باشد
  .ين مدال و تقدير نامه گرديده است ترفيع فوق العاده نموده و مفتخر به چند2خدمات شايسته 

  

  :محمد ولي  استاد - 3
در خواجه خوردك  ) 1319( در سال ,الحاج استاد محمد ولي فرزند استاد نبي گل

 سالگي براي اولين بار 15كوچة خــرابات شهر كابــــــل تولد گرديده است از سن 
خـــــت و بعدا ً در از پدر خود مرحوم خويش استاد نبي گل به آموختن طبله پردا

استاد موصوف با .  سالگي نزد استاد هاشم طبله نواز مشهور كشور شاگرد شد20سن 
هنرمندان مشهـــور داخلي و خارجي در داخل و خارج از كشور چون استاد و سر تاج 

استاد رحيم بخــــــــش و ديگران طبله نواخته چندين بار به خارج ,موسيقي كشور مرحوم سر آهنگ
هندوستان و جمهوريت , پاكــــــستان,ايران,كه شامل كشورهاي فرانسه,شور سفرهاي هنري نمودهك

وصوف از زمان ظا هر شاه الي حكومت كرزي صاحب به اخذ استاد م,هاي آزاد شده شوروي سابق ميباشد
چندين مدال و تقدير نامه مفتخر گرديده؛ استاد محمد ولي چندين شاگرد در داخل و خارج تربيه كرده و 

موصوف .  شاگرد در آن كورس تدريس مي شوند15فعال ً نيز كورس طبله را به پيش مي برد و در حدود 
  . لي اكنون افسر آركستر مركزي اردو مي باشد ا, هـ ش  ) 1362( از سال 

  

   : محمد قاسم -4
حيرت « فرزند محمد عارف مشهور به » قاسم بخش « تورن محمد قاسم مشهور به 

فعال ً افسر آمريت , درخواجه خوردك كوچة خرابات كابل ) 1335(متولد سال » آهنگ 
به هنر موسيقي روي آورده ) 1349(از سال . آركستر قومانداني موزيك اردو ملي ميباشد

در تلويزيون ملي ثبت شده و در راديو از سال ) 1358(نخستين آهنگ وي در سال 
 پارچه آهنگ 5 پارچه آهنگ در تلويزيون ملي و 10به تعداد . همكاري داشت) 1356(

 بخش شاگرد استاد مرحوم رحيم بخش شد كه به همين خاطر بنام قاسم) 1360(در سال . در راديو دارد
) 1374(در سال .  مي باشد" مسافر مسافر به ميهن بيا "مشهور ترين آهنگ وي . مشهور گرديده است

در ديارغربت در شهر پيشاور پاكستان كورس موسيقي را ايجاد نموده و به تربيه شاگردان پرداخت كه تا 
  . را خوب ميخواندكليوالي و قوالي ,غزل,و سبك خراباتي.  نفر شاگرد تربيه نموده اند15اكنون 

چندين . در بين هنرمندان داخل كشور در اين سبك بعد از استاد هم آهنگ شخصيت دوم حساب ميشود
  .به كشور آمريكا نيز سفر هنري نموده است,تقدير نامه و جوايز نقدي را اخذ نموده

  



  :» باور «  خواني -5
روبي واليت كابل تولد در ولسوالي س) 1351(فرزند عبد اله در سال » باور « خواني 
معاون آركستر اردو به رتبه نظامي تورن مي باشد نظر به شوق و عالقه از , گرديده

به هنر موسيقي روي آورده اولين آهنگ به آواز مو صوف كه  سن ده سالگـــــــي
در راديو تلويزيون ملي در سال ,آفريدي بود شعر آن از مرحــوم خــــــــاطر

آهنگ در راديو تلويزيون ملي  10 الي اكـــنون در حـــــدود ثبت گرديده) 1370(
عالقه دارد كه چندين پارچه اشعار را  برعالوة آواز خواني به شعـــر و شاعــــــــــــري نيز,ثبت نموده

يك پارچه شعر وي كه به وحدت ملي ساخته بود در فستيوال هنري . به اردو ملي وطن عزيز سروده است
ز طرف مجمع بنياد هاي فرهنگي افغانستان به ديپلوم درجة اول مفتخر گرديد بايد گفت ا) 1385(سال 

؛ تا اكنون چهار تقدير نامه را بدست ,كه شعر ياد شده به آواز موصوف در فستيوال ذكر شده نيز سروده شد
قدي نيز آورده كه از جمله يك تقديرنامه را از طرف مقام محترم وزارت دفاع ملي است و به جوايز ن

  .مفتخر گرديده است
  

  :  نصير احمد پرواني -6

در واليــــــــت ) 1352(دوهم بريدمن نصير احمد پرواني فرزند بابه گل در سال 
پروان تولـد گرديده فعال ً افسر آمريت آركستر قومانداني موزيك اردو مي باشد از 

به هنر موسيقي شوق و عالقه داشته الي اكنون  هفت سالگي
راديو تلويزيون ملي كشور  ـــــــــــــــداد زياد آهــنـگ هـــــا را درتعـ

آرمونيه  ثـــبـــــت نموده موصــــــــــــــوف بر عـــــــالوه آواز خواني
و براي خود و  نواز و كيبورد نواز خوب ميباشد به آهــنگ ســــازي نيز عـــــــــــــــــالقه دارد

بخاطر اجراي كنسرت ها به چندين واليات سفر نموده در محافل .  ساخته استساير هنرمندان كمپوز
چندين كست وي . با تمام تلويزيون ها همكاري دارد. خوشي افسران اردو و ساير مردم اشتراك ميورزند

هنرمند . بطور انفرادي و دوگانه در ستديو هاي پاكستان ثبت گرديده و به بازار عرضه شده اســــــــت
  . شده يك آواز خون مشهور كشور مي باشد يك گروپ مستقـل هنري داردذكر
  

  :» عالمي «  فرهاد -7
در خـــواجه ) 1356(در سال » شوقي « فرزند الحاج محمد عالم » عالمي « فرهاد 
 سالگي براي اولين بار نزد 12از سن ,كوچة خرابات شهر كابل تولد گرديده خوردك

به آموختن موسيـقي » عالم شوقي « لم مشهور به پدر خـــويش الحاج محمد عا
پرداخــــــــت موصــوف يك هنرمند جوان محلي خوان خوب مي باشد در حدود 

تلويزيون ملي ثبت نموده است   پارچه آهـــنگ را در آرشيـــــــف راديو10
 كنسرت كه به درجريان اجراي وظيفه به چندين واليت كشور سفـــــــــر نموده هم چنان در چندين

منسوبين اردو در مركز و واليات اجرأ نموده اشتراك فعال داشته در محافل خوشي مردم خويش اشتراك 
  .مي نمائيد و يك گروپ فعال موسيقي دارد
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افسر آمريت آركستر اردو مـلي » نوشاد « فرزند محمد انوز » نوشاد « محمد اعظم 
است در ,در چنداول شهر كابل تولد گرديده) 1340( سال در. ي بريدمنړرتبة لم به

فارغ آن مكتب ) 1361(شامل مكتب موزيك معارف و در سال ) 1355(سال 



الي  شامل انسامبل مركزي اردو گرديده و به صفت نوازندة ســاكسفون) 1369(در سال  .گرديــــده
ها همـــــكاري  مامي تلويـــــــزيونموصوف در رشته نوازنده گي با ت. اكنون ايفاي وظيفه مينمايد

 ماه به كورس تحصيلي موزيك به كشور 6از طرف قومانداني موزيك براي مدت ) 1386(در سال . دارد
كورس مذكور رابطور موفق به پايان رسانيده اند وخته ها هنگفتي با خود . دوست هندوستان معرفي گرديد

  . آورد

  

  : » كاظمي « ـ سردار محمد 9

در خواجه , هـ ش  ) 1339( فرزند مهر علي در سال » كاظمي « ر محمد سردا
از  ) 1346( خـــــــــــوردك خرابات ناخيه اول شهر كابل تولد گرديده در سال 

شروع به آموختن » شيدائي « استاد كاظم  نزد برادر اش مــــــرحــــــــــوم
آواز خوان است به  براينكهعــــــــــــــــالوه  موصوف . موسيقي نموده است

ــــــــل  ,كالرنت,رباب ,اكورديون ,آالت موسيقي چون آرمونيه طبله و دهـ
 آهنگ ثبت راديو تلويزيون ملي يكي از آالت موسيقي ياد شده را 50در حدود . دسترسي خوب دارد نيز

لي ثبت مي باشد  آهنگ به آواز موصوف در راديو تلويزيون م20بيشتر از . بطور درست نواخته است
به مناسبت سالروز تولد  ) 1385( يك آهنگ وي در سال . آهنگ ها اش كمپوز نيز ساخته است    براي

موالنا صاحب از طرف وزارت اطالعات و فرهنگ در جشنوارة هنري مفتخر به ديپلوم درجه دوم گرديده 
  .و ميباشدافسر بوده فعال ً نيز افسر آمريت آركستر ارد ) 1362( از سال . است

  

  : » فرخاري « ـ قند آغا 10

در  ) 1339( فرزند محمد نبي در سال » فرخاري « محمد طاهر مشهور به قند آغا 
 14در سن ,خــــــــــواجه خوردك كوچة خرابات شهر كابل متولد گرديده

ســــالگي براي اولـــين بار نزد كاظــم شيدائي شاگرد شد و به آموختن آرمونيه 
 موصوف به تعـــداد زياد از هــنرمندان آوازخوان مشهور كشور در سبك پرداخت

محلي آرمونيه نوازي كرده است به طور مثال از نام محلي خوانان مـشهور كشور 
 پارچه آهنگ با 80هم چنان در حدود . بايد نام برد» شوقي « و محمد عالم » سحاب « مرحوم سليم 

(  كشور و ساير تــــلويزيون ها ثبت نموده   راديو تلويزيون مليهنرمندان مختلف كشور در ستديوهاي
شامل انسامبل مركزي اردو شده و  ) 1367( در سال ). در بخش هارمونيه با آنها همراهي نموده است 

براي اجراي كنسرت ها به واليات مختلف كشور سفرها نموده . الي اكنون افسر انسامبل اردو ميباشد
  .است

  

  : » سخاوت « فيق ـ محمد ر11

هـ  ) 1346( فرزند مرحوم محمد قيوم در سال » سخاوت « دگرمن محمد رفيق 
قــريه چندلباهي ولسوالي پغــمان واليــت كابل مــتولدگرديده از  در, ش 

طــب متوسط قواي مسلح شامل گرديد بعد از   كــومانــدو به37سربـــازي لوا 
   )1365( قرار اظهار اش در سال  . اجرا كردهفراغت در قطعات مختلف اردو وظيفه

, كالسيك هنـــدي  نزد استاد رحيــــم بخش به رسم شاگرد در مركز كلتوري
از  )1381( مـدتي نسبت ذيق بودن شرايط الي سال ,موسيقي را تعــقيب نموده

زحمات اش موفق  به توجة آمريت آركستر اردو و 11/11/1381حلقةموسيقي دور بود تا اينكه به تاريخ 
 پارچه آهنگ 10به تعداد   پارچه آهنگ شد و تا هنوز تحت نظر و رهبري آمريت آركستر اردو2به ثبت 



و سه ماه در كشور تركيه ,استادان تركي مدت يك سال در كشور نزد. ثبت راديو تلويزيون ملي نموده اند
ت ملي ثبت راديوي ملي تحصيل نموده است آخرين آهنگ اش به هشت لسان ملي تحت عنوان وحد

  . نموده؛كه عنقريب اين آهنگ را تصويري نموده به هموطنان عزيز تقديم خواهد شد 

  

  علي محمد كاريزي تنـبورنـواز -12

  
  

  فضل جان رباب نوازانسامبل -13

  


