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 احمد ظاهر هنرمند محبوب افغانستان 
 هل سال قبل جون چ 14در همین روز 
 اودانگی پیوستبه ج

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 زیبا بامیان  رد  هر  اظ  احمد

ازشهادت هنرمند محبوب ما خورشیدی(  1358میالدی )جوزای  1979جون  14بلی چهل سال قبل در همین روز 

 اوازش با ترانه هایش در خانه های ما.   ،های ما اما او زنده است در دل. میگذرد..

  .دهستن هنرمند همیشه جاویدآمده اند و بزرگ شده اند عاشق صدا و ترانه های این  مهاجرت بدنیا که در فرزندان ما حتا

  هم او ها که در زندگی شخصی خود نقش هایی داریم. ما آدم  ۀاحمد ظاهر رخ های فراوانی داشت مثل هم

  برای مردم هنرمند بود. 

 مادر فرزند و برای پدر 

  برای فرزند پدر 

 .همس همسر و برای 
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شد با آن قهقه های قشنگش شهرت گسترده  ما می ۀدوستی که همیشه وقتی وارد خان برای من و همسرم دوست بود. 

 گذاشت.  و محبوبیت بی پایانش را پشت در می

 شوخی های خیلی ظریفی داشت.  کرد بچه هایم عاشق کاکا احمد ظاهر بودند.  با دو پسر کوچکم بازی و شوخی می

 هنرمند می پنداشتم. که من خود را  ،کرد خورد و چنان از غذا تعریف می با مزه غذای دست پختم را می

نیمی از متون فارسی و ادبیات غرب را ازبر داشت که گاه  متحرک بود. او ۀیک کتابخانشوهرم،  ی،یحیای رفیق

 بودم. من گاه شریک بحث ها و گاهی هم  ناظر و شنونده شد.  موضوع قصه و گاه بهانه یی بحث شان می

هموطن  قبال از طرفتجالل آباد که با اسهای از سفر ،یگر دوستاندارم از دورهمی ها با دای یاد واره های پراگنده  

 یادش بخیر باد .شدیممی ظاهر رو برو  خاطر احمده های سیک و هندوی ما ب

 در تصویر زیر او را با دوستان فرهنگی اش می بینید. 

 احمد ظاهر را که می شناسید،

 افغانی در افغانستانطرف راستش جناب آصفی خالق همه سی دی ها  و کسیت های 
 و خاصتاً خالق کسیت ها و دی وی دی های احمد ظاهر

 طرف چپش رفیق یحیایی شوهر اینجانب
 ئیس افغان فلمم از چپ به راست جناب صمد آصفی رشخص دو

 و دو شخص اول و اخیر را به یاد ندارم
 

 وعاشق. مهربان. باز.  دل دست و احمد ظاهر. احمدی بود جوانمرد.
 ...عاشق زیبایی ،عاشق مردم ،زندگیوطن، عاشق عاشق 
 . ها زنده است تا ابد در دلنداشت و ندارد که نظیر  یاو با صدای

 

 یادش بخیر باد
 احمد ظاهر هنرمند محبوب افغانستان
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