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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

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

  
 

 

 ۰۳/۱۰/۲۰۲۰          لمر احسان
 

 گل قمر خانم

 بلبل افغانستان""

 The Voice of Afghanistan Women آواي زنان افغانستاندر صفحۀ  نظیري، شیرینقابل یاد آوری است که خانم 

News  مطالب دلچسپی در باره استاد قمر گل نوشته بودند، که من استفاده زیادی از آن نمودم.  ۲۰/۰5/۲۰۲۰به تاریخ

 دارند. ۰۳/۱۲/۲۰۱4در باره استاد زاخیل سطور زیبائی در سایت جام غور مورخ  دارو ایمارضمنا خانم 

 

 در( ۱95۲جنوری  ۲۱ــ  ۱۳۳۰جدی  ۳۰) خیتاره گل ب قمر رمنیم

 رد گیهفت سال ازبه جهان گشود. او  دهید ننگرهار تیشگه وال هیقر

در جمع دوستان هم سن و  انش هیقر یها یخوش گرید ها و یعروس

 هیقر هنرش در خوانی می نمود، تا این که آوازه آوازحتی کالن سأالن 

 و توجه هنر دیرس ننگرهار تیانجام به وال . تا سرهی أطراف پیچیدها

 .مودخود جلب ن یدوستان را به سو

رفت  یشماریب یها هیخود به قر یخوان آواز انیجر گل در قمرخانم 

ی خانم گذشت زمان پس ازی و سرور بخشید. ومحافل مردم را خوش

مقام و دیگردیت ننگرهار سطح وال هنرمند شناخته شده در کیگل  قمر

 .کسب نمود انشیهم شهر ییسو را از یمحل دهخوانن

او را به ز عالقه مندان آوازش شدن مدت کمی یکی ا یسپر از بعد

را در  شیخواست، تا آهنگ ها ینمود. استاد از و یمعرف الیاستاد خ

 دنیشن کشور از سر تا سر افغانستان وقت ضبط کند تا مردم در ویراد

 آهنگ اش نینخست و رفتیدعوت را پذاین گل  قمر، و لذت ببرند آن

 بنام گریآهنگ دو  (ید یسر ید یسترگ نهی)په ما مرا تحت عنوان 

د و شهرت به زبان ها افتا سره گل ب ، نام قمرها آن آهنگ نشر ( را ضبط نمود که بعد ازکوم دستا د سترگو )زه انتظار

 .دسزا کسب نمو

 وهیش از ضبط و یرا بشکل اساس شیها نمود تا آهنگ دایساز ضرورت پآهنگ  کیبوجود این  گل بعد از قمرخانم 

قمر گل معرفت  رمنیبود، با م ننگرهار تیخوب وال ساز آهنگ و که خود شاعر لیاستاد زاخ مرحوم .بکشد رونیب یمحل

)زه به آهنگ  و (یمور یسترگو تور رنجه کومه پور )زه چه په تورواهنگش را بنام  نیاول لیحاصل کرد واستاد زاخ

 .کمپوز نمود شیرا برا بابا( یشنک تونهرایجارو کرم ز

ش  ۱۳49ال س بعد در یت نهایت خاص و شامخ را حاصل نمود.محبوب شهرت وپشتو زبان مندان  جمع هنر گل در قمر

 ازدواج نمود.سال عمر داشت منحیث همسر دومش  ۳۲که  لیزاخمحمد دین با استاد 
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گشود.  ایبدن دهیننگرهار د تیکامه وال یدر ولسوال م( ۱9۳8ــ  ش ۱۳۱7سال ) در نیفرزند سراج الد لیزاخ نید محمد}

از طبله نوازان  یکیخان که خود  نیاو پدرش سراج الد یمشوق اصلشروع نمود،  یآواز خوانبه  یاز سن ده سالگ یو

 {.باشدی مبود معروف زمانش 

 غیگونه تالش در چیه شان از یهنر یها بکار یخانواده بازهم با پشتکار وحوصله مند لیتشک بعد از یزوج هنر نیا

 نور دیس در و هکابل نقل مکان نموده ننگرهار ب تیافغانستان، از وال ویبا راد انشی رهنهای  کار ادامه نکردند. بخاطر

 ند.کرد اریاخت یمیسکونت دا نهیمحمد شاه م

و  نمودی مطالعه م شعراٌ را نیتر معروف وانیثار بزرگان و دآداشت و و عالقه وافر  مطالعه عشقه ب لیمرحوم زاخ»

هره ب یگ جان از سواد بنمل رایز کردیم یرویهللا ملنگ جان پ نیدر سرودن اشعار از سبک ام سرودی شعر م زیخود ن

  .کردینوشته م شیبرا لیرا زاخ بود تمام اشعار او

اش  یمندان در قالب آهنگ سروده اند و بخصوص همسر گرام هنر ادیرا تعداد ز لیاستاد زاخ یها تصنیفو  اشعار

   1« .باشدی م لیاز اشعار زاخ شیها آهنگ صدیخانم قمر گل حدود هفتاد ف

 

 

 استاد زاخیل و خانم قمر گل

 

آهنگ  یبا اجراــ  محمد ظاهر شاهاعلیحضرت طرف  از قدمونه آشنا( ژدهیورو ک )ورو یبایآهنگ زاجرای گل با  قمر

 از ۱98۳ سال درخان مدال های طال دریافت ـ طرف سردار محمد داود  ازاوچته پروازونه کرم(  میکوتره  نهی)زه سپ

کتور دــ همچنان  دیبه مدال طال گرد و مفتخر ییبه هنرمند حنجره طال ملقب زیجمهور وقت ن سرئیببرک کارمل  ییسو

 ریطرف وز ازرا مدال طال  ،یمل یآشت در رابطه با صلح و ی، رزمیهنیم یها بپاس آهنگ ۱988 سال هللا در بینج

 .تصویب کرد شیدفاع آن وقت برا

 نیتر خانم قمر گل خوب کا،یمتحده امر االتیا ایفورنیکال التیا یافغان ها یطرف سازمان فرهنگ از ۱998 سال در

به  ۲۰۰9 سال درو شد بیلقب " بلبل افغانستان" را نص یحامد کرز ۲۰۰7 سال در .خواننده همان سال شناخته شد

 أساس
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 زهیجا "Excellence in music Awards "انجنیر احسان هللا بیات انایآر ونیزیطرف تلو مردم افغانستان از ینظر خواه

 Out standing community .است دهیگرد ریمردم تقد جانب از زیکانادا ن در .بدست آورد کیفوق العاده در موز

Awardدیاعطا گرد شیکانادا برا ویانتر لتایشکوه در حضور داشت، باشنده گان شهر تورنتو ا محفل با یط. 

افغان شناخته  یینجره طالحهنرمند  ثیبح ۱97۲سال  بوتو در یعل صدراعظم وقت پاکستان ذوالفقاراز طرف  همچنان

 .دیگرد بینص فیتحا و زیجوا شد و

 همسر کی فرزندانش و یبا عاطفه برا مهربان و مادر کی ،یهنر یعالوه پشتکار وحوصله مند قمر گل بر رمنیم»

 لیجمله دو فرزند شان محترم اسدهللا زاخ آورد، از ایهشت فرزند بدن او .بود لیمرحوم استاد زاخ یو با محبت برا بینج

 .دارندی م بیسرودن اشعار تعق کمپوز، و ،یعرصه هنر آواز خوان شان را در مادر پدر و یقدم ها لیزاخ ملیا و

مندان را خفه نموه  هنر یکه صدا یها و ظلمت نا فرجام طالب اثر جنگ در ییترسا"  ۱997سال "  گل در قمر رمنیم

کشور کانادا با دو ه ب ییترسا"۱998سال "  و در دیپاکستان اقامت گز هیهمسا کشوره بودند، ترک وطن نمود. او ب

 ناگوار جنگ سه دهه افغانستان هر حوادث اثر از .حاصل نمود یمی"اقامت دا لیزاخ بریو خ لیزاخ ملیفرزندش " ا

مادر صبور در  نیا .حوادث در امان نبود از زیهنرمند محبوب ما ن نیگل ا قمر رمنیداشته، م جگر هموطن ما داغ بر

 از دست داد و پسر یداخل یجنگ ها اثر در یساله گ ۲۲بسن  لیجوانش بنام داوود زاخ پسر ییترسا" ۱99۰سال" 

وسرور  یهنرمند که به قلب ها خوش مادر نیا .باشد یاالثر م ساله تا اکنون مفقود ۱9, لیزاخ سیرویم گرشیجوان د

 2« .جگر و چشم براه فرزندش است خود دندان بر ند،یآفر یم

م( در اثر سکته  ۱99۲ــ  ش۱۳7۱سال ) ریاخ و در آوردیتاب ن انش دیاز دست دادن دو فرزند رش با لیمرحوم زاخ

 کرد.اع دوجهان را  یقلب

 پایان      
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