
 

 

 

 دکتور شفیقه یارقین

 

 ویدا سید،

 کیده ینگی یولدوز!ۉک صنعتی کېزبۉافغانستان ا

 

ر کوندوزده طلوع تلویزیونی "ابر ستاره" موسیقی پروگرامیدن، مشهو-چه ېشو ک

شیق، برچه نینگ دقت ۉکچه قېزبۉل بیر ازهۉتیلگن گېلی اجرا اصنعتچی خانیم آریانا سعید ارقه

 و اعتبار مرکزیده تورگن. 

کنی؛ آهنگ ېشیغی اۉکچه قېزبۉبونینگ مهم دلیللری: آریانا سعیدنینگ بیرینچی ا

زلرنی ۉلمسه هم سۉکچه آنه تیلی بېزبۉکلی صحنه اجراسی؛ ازهېللیگی؛ چیرایلی و بزهۉگ

ایی و مضمونی عیاللر توزوک و چیرایلی تلفظی و کویگه اویغون حرکتلری؛ تصنیف)شعر( چیر

 که بوتون افغانستانده ویدا جان سیدیینگ ۉکلر، قېزبۉللیگی همده ازهۉتویغولریگه بای و ا

کیده ۉآهنگساز صفتیده صنعت ک نینگ عیاللر ایچیدن بیرینچی کمپوزیتور/کوی توزووچی/

 پارلب چیقیشی دیر.

لگنیگه ۉل سرپل شهری بزهۉپرور گر مدنیتېآنه سی و اجدادی توغیلگن ی-ویدا سیدنینگ آته

نگ، ۉدن سقیدی و مهاجرتۉده ادورلرینی افغانستان ن. مکتبسگۉی، او کابلده توغیلیب امهقره

لکه سیده بیتیردی. حاضر او، سویدن پایتختی استوکهلم مکتبلری بیری ۉپیداگوژی دورینی سویدن ا

 قیلماقده.قیتووچیلیک ۉدن بورون دوره سیده انینگ باشلنغیچ و مکتب

گه لگن بیر عایله ده توغیلدی. او حالی مکتبۉب موسیقی، خطاطلیک و نقاشلیک اهلیاو، شعر، ادب، 

دی. ېقیر اۉلیک و مجله لرنی اشعر و داستان کتابلری همده کوندهریب، بارمسیدن آق سواد چیقه

لرینی باسیب،  همگی پیانو توگلن نقاشلیک قیلردی و زورغه اویدهلچه لری بیۉشه جیجی قۉا

 تاووشینی چیقرردی.

نی لگن یاردمېللریدن کۉییشی اوچون قاستعدادی و ذوقینی اولغه آنه سی، اونینگ-اونینگ ضیالی آته

بیر طبله ساوغه قیلیب، آپه سی بیلن بیرگه موسیقی صنعتی هم دیلر. اونینگ اوکه سیگه مهاوندن ایه

رگن ذاتی استعدادلری ېنگری بېاولر هیچ بیر استادسیز، ت لدیلر.ۉللب، تورتکی بۉدنیاسیگه ینه ده ی

رگندیلر. اولر، ۉشیقلرنی اۉپ کوی و قۉللری انچه یوریب، کۉده قطفیلی موسیقی کویلرینی چالش

لر تماندن زیب، برچهتکهۉعایلوي مجلس و ییغینلرده موسیقی بیلن اشتراکچیلرنی وقتینی قووانچلی ا

 ردیلر.نهلآلقیش

ییشی اولغهدی و هم ېسینده اونینگ قانیده بار اۉده موسیقی ذوقی و استعدادی هم ارثي ی ویدا سید

لریگه چیلکایچکی و تشقی اجباری مهاجرتلر قیین دی.ېی شرایط هم بار ااوچون عایلوي قوله



لتیرگن ېلر و تورغونیلیک کلریگه اوزیلیشگی ایزچیل اورونیش و مشقی، موسیقی صنعتیدهمهقره

 دی.یتیرمهوگی و مراقینی آزهېلگن سۉده، بیراق اونینگ موسیقی صنعتیگه ب -لسهۉب

چه ېلیب، بیر نۉلداشی هم موسیقی عشقبازی بۉتقدیر تقاضاسی بیلن او تورموشگه چییققن عمر ی

شه صنعتچی نینگ بیرگه ۉدی. بو ایکی قېچالغو اسبابلری، اینیقسه کیبوردنینگ ماهر چالغوچیسی ا

سیشیگه سبب ۉنینگ موسیقی استعدادی نینگ ا ، ویدا سیدبیرگه موسیقی بیلن شغللنگنیلگنی، ۉب

ییب وچی )آهنگ توزووچی( صفتیده اولغهو کوی توزو لدی. نهایت، او استعدادلی بیر مصنفۉب

خیرگاهی )زمزمه(  نیب، ذهنیگه تاپیلگن و شکللنگن کوی و آهنگلرنیلچیقدی. هر فرصتدن فایده

 ه اینتیلردی.یگقیلیب، توگللش

فرصتدن ده، بیراق تاپیلگن هر بیر  -لسهۉپ بند بۉلری ارداغی اوچون کقیش همده بالهۉ، اویدا سید

تردی. نگ توزوب، اونگه مناسب تصنیف یرهآه تیب، ایشلردی؛موسیقی ایشلری اوچون وقت اجره

ده لر نینگ تیارلش آقیمی اوچ باسقیچ شیقۉگه یقین کوی و آهنگ توزگن. بو ق 100او، حاضرگچه 

 دیر:

تگن. ایکله ېاجرا ا سییچنینگ ایکی کیشی مشهور اشوله میزلکهۉنی ا. ایکی کمپوز و تصنیفی1

شیغی ۉق« ینهأیله» بیریآهنگ موسیقی اخالصمندلری تمانیدن قیزیغین کوتیب آلینگن. اولردن 

ل زهۉگنی شیغیۉثمیده" -"میده سیو ایکینچی قیگنۉسلی صدیق شباب اېقووناق س لیب، اونیۉب

 تگن. ېسی بیلن آریانا سعید اجرا اېس

ینه بییرینی صدیق شباب اجرا  تیار. بولردن ق آهنگی نینگ کمپوز و تصنیفیته دن آشی 40. 2

قیلیشی ۉلی اچه کیشی تانیقلی آوازخوان ارقهېزلرده بیر نېچیته سی شو یقین کېبیر ن تماقجی و ینهېا

 کوتیلماقده.

ک. رهېلگن. بیراق اولرنینگ تصنیفی تیارلنیشی کۉتنظیم ب لریدن بیر قسمی میلودی یا آهنگی. آهنگ3

لیشی اوچون انچه ایش آلیب ۉمک، بولرنینگ شکل و مضمون نقطه نظردن ینگی و تازه بېد

 .بارماقچی

غلی بار. "قوش اویه سیده ۉیاشلی بیر ا 9یاشلی بیر قیزی و آلتای آتلی  11ویدا سیدنینگ آیلین آتلی 

لریگه ک، اولرنینگ ایکیسی هم )نقاشلیک و موسیقی( صنعتېدگنلریېدی" دنی قیلهیرگنۉک

ینی نینگ کالسیک آهنگلر لرانولریده حتی موزارت و چایکوفسکیقیزیقیش و استعدادلری بار. اولر پی

نیب، مجازی یدن تقدیرلمکتبلری مسؤوللری تمان دیلر. اولرنینگ اوشبو مهارتیبیله مهارت بیلن چاله

 تیلگن.هم ترقهصفحه لر ارقه لی 

یش همده و ریتملرینی خلققه تانیتشیقلری ۉک کالسیک و خلق قېزبۉ، ازگو آماجیېویدا سیدنینگ ا

تیش دیر. اوندن تشقری، اونینگ موسیقی ایشی یکه موسیقی سیده تنوع و ینگیلیک یره کېزبۉا

 لگن.رو هندچه ده هم آهنگلر تیا چهی، او فارسچه، پشتونیب قالمهکلهېسیگه گینه چک موسیقیېزبۉا

پشتوچه،  –فارسچه، فارسچه -کچهېزبۉاهمده  ،ته فارسچه، پشتو و هندچه 40-30حاضر چمه سی 

 ییشی ممکن.ۉگن آوازخوانلر اختیاریگه قتگن و ایستهلگن آهنگ یرهۉمیکس بهندچه  -فارسچه

لسه، ینه ۉتگن بزی یرهۉآهنگلری تصنیفی ا لگنی اوچون، بیر قنچهۉزی مصنف بۉا ویدا سید نینگ

تمیش و چاغداش شاعرلر ۉگن و یا هم اباشقه شاعرلر همکارلیگیده تیارله لرینیبیر قسم تصنیف

حضرت میر  لمیشۉک ادبیاتی پارالق سیمالری بېزبۉگن. مثال اوچون کالسیک اوانلریدن تنلهېد

 شاعرلر، غریبی، کامران میرزا کبی گیمېب ، نادرهشاه علیشیر نوایی، ظهیرالدین محمد بابر

  گن.کمپوز باغلهلریدن هم شعرلر تنلب، اولرگه دیوان

پلب خلق ارا ۉتگنی، کمیده" آهنگ نینگ تیز دانگ تره-دهگن "میشهور آوازخوان آریانا سعید کویلهم

ویدا سید گه  نیسیی افغانستانلیک میدیالرنینگ توجهمیزدن تشقرلکهۉهمده الر تلویزیونو رادیو 

ویدا  ونیتلویزیونی، بهار تلویزی وطن ما دی. حاضرگچه )بی بی سی( و صدای افغان رادیولری،تقره

 زیب، اونینگ هنری فعالیتلری حقیده معلومات ترقتدیلر.تکهۉسید بیلن مصاحبه لر ا

ل زهۉسی و اولرگه الر موسیقیییچه مهم هدفلریدن بیری، بالهۉفعالیتلری بنینگ موسیقی  ویدا سید

 غی دور همده باشلنغیچ دور پیداگوگیدن بورونزی مکتبۉتیش دیر. اونینگ الر یرهفیآهنگلر و تصن



و  لریتیش، اینیقسه الفبا تاووشرگهۉلرگه الی بالهاوچون، موسیقی ارقه دیر. شوقیتووچیسی ۉو ا

لر کبی تورلی کتۉلر، کسیملیکۉلر، الر، حیوانوهېلر، میاقۉلری آتی، ب، سانلر، هفته کونلریشکل

لر روحی و ی نینگ بالهشنیللۉلریگه قو تصنیفلرینی موسیقی لیکلزهۉنینگ آتی و ا لرنرسه

 دی.ب بیلهېپ دۉگه تأثیری کذوقی

نی لر توزیشلر و ترانهل آهنگزهۉلر اوچون اباله گیدهلېت اېشو یوزدن، ویدا سید افغانستان و چ

ده ل موسیقی بیلن اویغون بیر شکلزهۉلری اولرگه الر درسیگن. اونینگچه، بالهۉمقصد قیلیب ق

ره ۉلردن کلر و اهانتپاللیک، تنبیهۉریق، قۉدی. بو ینی تیزلشتیرهرگنیشیۉلر اده، بالهریلگنېب

نیب، رگهۉا زېلرنی مراقلی و تگن درسزلهۉک قووچیلرۉشونداق قیلیب، ادی. رهېیخشیراق نتیجه ب

لر گیشلی آهنگېلرگه ت. حاضرچه، ویدا سید الفبا و میوهدیلرقیتووچیلر هم بوندن حالوت آلهۉا

 ماقده.اوستیده ایشله

دن نگریېبیز یاش و استعدادلی مصنف و آهنگ توزووچی ویدا جان سیدگه اولوغ ت

ده موفقیتلر و یوتوقلر ایستب قاله میز. حاضرگی میدیالر لیده ینهۉموسیقی صعنتی یساغلیک، 

قوتلب  -للبۉزلب، تیلداشلریمیز یاش و ینگی استعدادلریمیزنی قۉو انترنت ترماقلری رولی نی ک

 ره ک!ېتوریشلری ک

 شیغی نینگ شعری:ۉق« میده میده»تگن ېآریانا سعید اجرا ا

 میده میده

 

 کبی، سېنگه یرەلگن منگه نوا قوش

 درد گه دوا کبی، سېنگه یرەلگن من

 دایم پیدا بۇلگین، مېنگه فدا بۇلگین

 قد و قامتیم گه، محو و شیدا بۇلگین

 گه گل کبی، سېنگه یرەلگن منبلبل

 باغ گه سنبل کبی، سېنگه یرەلگن من

 میده میده کېلگین عزیزیم

 میده میده کېلگین عزیزیم

 

 رنی کۇزیم کۇرمهیدیسېن بۇلمهسنگ کوندوزل

 آسماندەگی یولدوزلرنی کۇزوم کۇرمهیدی

 میده میده كېلگین عزیزم

 میده میده كېلگین عزیزم

 

 لر دېك صورتیم بارپرى

 سرو كبى قامتیم بار

 لر دېك صورتیم بارپرى

 سرو كبى قامتیم بار

 قۇلینگ مېنگه یېتهآلمهیدى

 ُدر دن بلند قیمتیم بار

 میده میده كېلگین عزیزم

 میده میده كېلگین عزیزم

 

 گه نوا کبی، سېنگه یرەلگن منقوش

 درد گه دوا کبی، سېنگه یرەلگن من



 دایم پیدا بۇلگین، مېنگه فدا بۇلگین

 قد و قامتیم گه، محو و شیدا بۇلگین

 گه گل کبی، سېنگه یرەلگن منبلبل

 باغ گه سنبل کبی، سېنگه یرەلگن من

 میده میده کېلگین عزیزیم

 کېلگین عزیزیممیده میده 

 

 (vida Said)  #سید #ویدا -#شعر

 ( vida Said)  -ویدا سید -#کمپوز

 


