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زمان سلطنت محمد  درافغانستان  دورۀ دموکراسیصدراعظم  عبدالظاهر سومین فرزند داکتر ظاهر احمد

 .میباشدظاهرشاه، 

ی و منطقۀ دراحمد ظاهر یکی از خوانندگان  مشهور زمان خود و بزرگترین اهنگساز قرن بیستم افغانستان 

 .شود شمرده میزبان و فارسی گویان )تاجیکستان و ایران( 

آهنگ ها و و ازبک هنوز به  ، هزاره همه مردم افغانستان پشتون، تاجیک از وفات او، سال بعد ۴0 اکنون

 .موضوعات آن عشق و همبستگی استموسیقی او گوش می دهند که 

 نامودی بز پایان رسانید و به بسیاربحبیبیه غالی لیسه  کابل، در را در خودابتدایی احمد ظاهر تحصیالت 

 معروف گشت."بلبل حبیبیه" 
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با  وقت آن کابل وـدر رادیست نخ ربا ( برایمسیهـ ش 1340) میالدی 19۶1 سال دراولین آهنگش را 

 .کردحضور ارکستر ضبط 

ب ومنص وستانهندکشور بزرگ سفیر افغانستان در داکتر عبدالظاهر خان به حیث ، پدر او 19۶۷در سال 

 .گردید

موسیقی  در زیاد ۀـتجرب دانش و آن وقت در جا وآن ادامه داد که در جدید یـلـده در را و تحصیات خودا

 .وردآدست ند بـکالسیک ه

حسوب م ستانافغاننوازان و موسیقی برای موسیقی ار ـو پربنی ـبسیار غای ـهدوره  ی ازیک 19۶0ه ـپایان ده

 می شود. 

 وطن را به دست آورد.یک خواننده محبوب مقام احمد ظاهر به سرعت 

خود  رسا و شیوای آوازاز نو کمپوز کند و با  اصلی افغانستان را آهنگ های تا الش نمود و کوشیدبسیار تاو 

 .بیاورد و آوردخود را به وجود جدید منحصر به بک موسیقی ساز همین آوان و به گوش مردمش برساند 

اصیل با آهنگ های فلکلور و مردمی  پشتو و دریو سروده های ناب او تصمیم گرفت به خواندن اشعار 

 بسراید و گویندگان این هر دو زبان ملی و عزیز افغانستان را از مسرت سرشار سازد. 

ی بزرگان انتخاب میکرد از قبیل و ادب دری و فارسی ناب بزرگان شعراحمد ظاهر سروده هایش را از اشعار 

بیدل صاحبدل و حضرت موالنای بزرگ دالقادر عبحضرت و  "افغان" خلیلی چون استاد بزرگ خلیل هللا

      .بلخی و حضرت حافظ شیرازی و دیگر بزرگان شعر و ادب

 ترکیب بسیار اصلیدست دراز داشت.  موسیقی، ماندولین، آکوردئون، هارمونیوم و ارگان تالآ ختننوا دراو 

 ترومپت، ساکسیفون، ارگ، درام، گیتار و پیانو، فغانی، رباب، هارمونیوم، طبله الت موسیقی اآخود را با 

 .دادمیتوافق 

ایران تاجیکستان و ، محبوبیت احمد ظاهر در سطح ملی در سراسر افغانستان و حتی در 19۷3در سال 

 او در مورد وعده های خالی جمهوریمحسوب می شد. ترکیب موسیقی  هنر   اناستادی از و یک بود،رسیده 

منوع مافغانستان آنوقت رادیو  دربرخی از آهنگ هایش  ، به همین مناسبتافغانستان نگران بوددیموکراتیک 

 .قرار گرفته بود

تصفیه و تطهیر کردن  دست گرفت، دررا سیاسی مملکت ، زمانی که رژیم کمونیست قدرت 19۷۸در سال 

 .های خود اعتراض کرد در آهنگو  و احمد ظاهر مخالف این رژیم بود شور به وجود آمدروشنفکران ک

 .صادف در شمال تونل سالنگ کشته شددر یک ت 19۷9میدی هزاران نفر از طرفداران او در سال ناا در

جامۀ  رژیم کمونیستی،درخواست ب رورحادثۀ ت که ندجمله خانواده اش، متقاعد شده ا مردم، از بسیاری از

  وشیده است.پ عمل

 .داشت عمر سال 33 در هنگام وفاتش صرف احمد ظاهر

، آهنگ هایی که در بین بود افغانیافغانستان تمایل وی به احیای آهنگ های  ۀبزرگترین خدمت او به جامع
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خی و بل یاو افغان ها را با ادبیات کالسیک موالناخته و شنیده می شد. نوا هر قوم و تبار اطباع افغانستان

و به دیگر آهنگسازان افغان شرایط را محیا ساخت که خود را بین  دیگر عارفان بزرگ هماهنگ کرد

 .مدرنیته پیدا کنندو  کالسیسم

 تبدیل در جهان آهنگ و موسیقی یستاره ملهـ ش( در افغانستان به یک  1340م )19۷0در دهۀ  احمد ظاهر

 بود.شده و کشور های منطقه مبدل  در افغانستان  ای به افسانه شده بود و بعد از مدت کمی

ه بود و برگزار شد  یکستانبه افتخار احمد ظاهر در کشور تاج از کنسرت های بلند باالیی است که یاین یک

ش یاد ملیون ها تاجک از شنیدن آن محظوظ گشته اند که آنرا با هم با کلیم در لینک ذیل تماشا می کنیم.

 جاویدان باد!!
 

sY۷https://www.youtube.com/watch?v=jKnEmZaz 
 
 

 یادش جاویدان باد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ستارۀ شرقیادی از احمد ظاهر 
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