
 
 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 

 ۲۵/۱۲/۲۰۱۸              پوپل میکر
 

 آماتور در افغانستان یقیموس ریس
 

و از  یهنر مندان آن حرفو یشد.ول سی شاه تاسمان امان هللاز در ۱۳۰۷در سال  ویبار راد نینخس ی: برامقدمه
،  نیپرو رمنی. تا آنکه مدندیگرد یآشنا م یقیخود زمزمه کرده با موس شیپ دهیخرابات بودند. مردم آهنگها را شن

شیفته، جلیل زالند، امین آشفته، غالم نبي آزرده،  احمد، ضیأ قاریزاده )كبوتر(، عبدهللا ریحان ، گل آزاده رمنیم
پران نات غنیمت، رحیم ساربان، حسین ارمان، پیكان )داكتر زبیر ابوي(، حیدر رنگین، ابراهیم نسیم، كریم 

 افغانستان شدند.  ویمردم وارد راد انیاز م یشوق میزیاركش، عیسي خمار، حفیظ هللا خیال و کر
م( آركستر سازهاي غربي رادیو كابل به ابتكار استاد فقیرمحمد ننگیالي، استاد سلیم ۱۹۵۴) ۱۳۳۳در سال 

، زیر عنوان آركستر شماره دوم تشكیل گردیده بود سرمست، غالم سخي صمیم، محمدعلي، جمعه خان و رحیم ناهلل
 یبودند که مورد دلچسپ بیغر ایو  سوادکم  یعاد یو آواز خوان مسن از خانواده ها نوازنده یده و بعضخوانن یول

 جوانان کابل قرار نگرفته بودند.
 

 :بار نینخست یگروه آماتوران برا جادیا
 

. از کشور فرستادبه خارج  یقیجوان را غرض فرا گرفتن موس کتعدادی یقیافغانستان غرض بهتر شدن موس ویراد
مست را  یقیو موس ندینما ادهیسبک را در افغانستان پ نیآشنا شده ، خواستن ا یغرب یقیجوانان با سبک موس نیا

 ندینما جادیجوانان ا یبرا
گروه از ظاهر  نیا جادیشد. مفکوره ا سیدر افغانستان تاس ۱۹۶۴و  ۱۹۶۳ یها آماتور در سال یقیگروه موس نیاول
 آشنا از هنرمندان مشهور افغانستان بود. زیو عز دایهو
 .وستندیگروه آماتور پ نیبه اول بودند که بعداً  یشرار، از هنرمندان ریسراج، ش ایمسحور جمال، ض ،یجهان میرح
 نیا یاعضا گریاز د اریقیموس ونسیو  دایهو ریکب ،یعلو بیحب دیس ،یمحمد کارگر، احمد شاکر، چترام سان آقا

 گروه بود.  نیعضو ا نیساله بزرگتر ۲۳آشنا  زیعضو و عز نیگروه بودند. چترام پانزده ساله کوچک تر
 یم ری... کنسرتها دا ایو  یها و پوهنتون کابل به بزرگداشت روز معلم ، جشن آزاد سهیدر مکاتب ل بیترت نیبد

 میرح دی،احمد مر یظاهر ، احمد ول . از جمله احمددیگرد یم یمعرف ویاز جوانان آواز خوان به راد کتعدادی دیگرد
 .باشدیم رهیسلما ناشناس و غ اریمهر
برداشته بود.  یقیآن زمان در عرصه موس صدراعظمکه احمد ظاهر فرزند  ییها گروه، همزمان با قدم نیکار ا آغاز

را به  یقیموس یایدروازه دن دهیدر کشور رونما گرد یقیآماتوران انقالب موس ریاحمد ظاهر و سا یبا آواز خوان
 ،امیچون گروه ستاره و چهار برادران ، پ یبعد تورآما یها از جوانان باز کرد و پس از آن گروه یاریبس یرو
 شدند. سیتاس رهیو باران وغ دی، خورش نی، شا هانیک
شب( پس از  میتا نه و ن می)هشت و ن یعنیافغانستان  ویراد ییگروه، اوقات طال نیاستقبال گرم مردم از ا لیدل به

گروه  نیاول گردند. دیگروه اختصاص داده شده بود تا تمام هموطنان از نشر آن مستف نیبه ا یاخبار پشتو و فارس
جوانان  نیو عالقمندان خود را در ب افتیدست  یاریآماتور، در دو سال آغاز کارش به شهرت بس یقیموس

 .افتیافغانستان 
و تازه بود  یآماتور روش یقیموس راینمود. ز یم تیغانستان تحت نظارت استاد زالند فعالاف ویگروه در راد نیا

گلپها ،  تی، نا یعروس یکلوپها سیکار کند. با تاس یقیدر عرصه موس ینظراستاد بزرگ ریگروه ز نیالزم بود که ا
را  خود یعاد ریس یقیانقالب موس ی.در سالهاافتیدر یخوب یرونق یقیموس یگروه ها یو رسم یمحافل خصوص

رستگار بود.  دیشد گروه باران و سازمان جوانان تحت نظر فر یرا متقبل م ادی. تنها گروه که زحمات زنمودیم یط
 دهیگرد ادیز دهایمانمود در مقابل  ادیز شرفتیپ یقیموس ۲۰۰۲گروه ها از وطن هجرت نمودند. پس از سال  هیبق

 شدند. یقیموس ینواختن و اواز حوان ایگرفت. به هزاران از جوانان مصروف درس و را فرا ایدنساحه نشر تمام 
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 شاد ظاهر هویداروان 

 

 )چهار برادران( ها تلی_ گروه ب۱
 

 جادیآماتور ا یقیمستقل موس یها  گروه یمختلف، شمار یآموزش یها ه.ش از درون نهاد ۴۰دوم دهه  مهین در
چهار برادران »چون  ییها در آن زمان همه جا نام گروه دیگرد جادیستاره ها و بعداً چهاربرادران ا ۴شدند. در اول 

بودند .  یبرق یقیگر برامدند هردو مجهز به آالت موسیدو گروه به رقابت همد نیها بود. ا بر سر زبان« ها  و ستاره
 گذاشته شد. انیدر شهر کابل بن یشمس ۱۳۴۸گروه چهار برادران در سال

راستا( بود.  دیراستا و فر ونیراستا، فرهاد راستا، هما ریچهار برادران که به ابتکار برادران راستا )بص» گروه
 دهید و غرب کرده لیتحص یجوانان  لهیهر دو گروه به وس« انگلستان بود. یها تلیکار ب وهیگروه متأثر از ش نیهنر ا

 یقیموس یها گروه نیبا الهام از مشهورتر ایرادران که گوب ارشده بود. گروه چه لیسطح باال تشک یها  از خانواده
از کلمه « چهار برادران»از آن گروه در کنار  زیشده بود، که تاکنون ن جادیا «تلزیب» یعنیپاپ آن زمان غرب 

 .کنند یم ادیهم  ها تلیب
 

 
 

 ها گروه ستاره_۲
 

 یغرب یقینوازنده که همه آالت موس ۵از متشکل  یشد. گروه لیتشک ۱۹۶۸ها اما در سال  ستاره گروه»
شبانه آن زمان کابل  یها  از کلوپ یدر شمار یسیمد روز جهان را به زبان انگل یها آهنگ شتریو ب نواختند یم

 «.کردند یو اجرا م یدرامز، فلوت و اورگن بازساز تار،یگ سیب ،یبصورت برق
 یارهایمطابق به مع یاکورد و هارمون یرا با اجرا یغرب یها  پاپ که آهنگ یقیموس یها  از گروه یکی ها  ستاره
 بود: لیگروه متشکل از پنج نفر و از قرار ذ نیا ی. اعضانمودند یغرب اجرا م یقیموس
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 و آوازخوان انونوازی: پیجمال معصوم.۱
 نواز و آوازخوان ارگن تارنواز،یهاشم بها: گ.۲
 تاریاحمدشاه: نوازنده باس گ.۳
 ازنو محمد اقبال: درام.۴
 

دوران  نی)ام او ام( واقع در شهر نو کابل آغاز کرد. در ا یسکویرا در د شان یبرنامه هنر نیها نخست ستاره گروه
 دهیشهر نو کابل د یها  در جاده ها یبود و اکثر خارج ادیز اریو گردشگران در افغانستان بس ها یرفت و آمد خارج

داشت.   تیمدرن در شهر نو موقع یها  ها و رستوران کلوپ ،یفروش  کیآنت یها مغازه شتریچون ب شدند یم
 .شد یشهر کابل اجرا م یها از کلوپ یکیها معموالً پنج شب در هفته در  گروه ستاره یهنر یها برنامه

 

 
 

 نی_گروه شا۳
 

 «یقاسم دیوح»بود که در مورد  نیکرده بود گروه شا نیکابل را رنگ یها که شب یقیموس یها از گروه گرید یکی
لحاظ  نیبود بد یدولت مهیگروه ن نی. اقرار داشتجوان بوده؛ در رأس آن  اریکه بس یهنرمند مطرح کشور با وجود

 هم داشت. شرفتیپ
 یبه نامها یدوستان ی( که با همکارنیبه نام )شا یقیگروه موس لیهـ.ش، با تشک ۱۳۵۶در سال  یقاسم دیوح
)پاپ( و به کار بردن آالت  یقیموس یدر کابل صورت گرفت، کار را با اجرا «یقاسم قاسم» ،«یعبدهللا قاسم»

 زیو ن یو خارج یوطن یها  ق آهنگیغرب آغاز کرد که از همان طر یقیاستاندارد موس تیو رعا یغرب یقیموس
 کرد. میبود تقد شانیا یها که از ساخته ییها آهنگ

 میمق یها  ، سفارتخانه نبیز نمایپارک، س نمایها ، س یځپوهن ها در کنسرت نیاز ا یا سلسله کسالیدر مدت  چنانکه
کلپ شهر  میماکس« ستاف»شبانه گلدن لوتس، مارکوپولو،  یها کلوپ ننتال،یدر هتل انترکانت ریکابل، کلوپ پام

 در معرض اجرا قرار گرفت. گرید یو عموم یاز محافل خصوص یغلغله سازمان ملل متحد در کابل و برخ
گرفته شد تا  میدولت تصم یشان، از سو تیدو سال فعال یکیداشت، بعد از  یهنر تیفعال نیکه گروه شا یزمان

 داشته باشند. یهنر تیفعال نیاز گروه شا یرویبا پ ینفر ۲۴گروه از جوانان  کی
تفاوت گروه رواج داشت  ایدر سراسر دن یقیموس نیپاپ داشتند که ا یقیو عالقه به موس ازیجوانان وطن ما ن رایز
را با  نیگروه شا یداشتند ول تیبود که آنها فقط در محافل فعال نیا« ها ستاره»با چهار برادران و  نیشا

آثار  دیتول یقبل یها گروه یعنی شناختند یو م دندیشن یهمه م ونیزیو تلو ویامواج راد قیاز طر دیجد یدستاوردها
آهسته مد روز   پاپ آهسته یقیقرارگرفته بودند و موس «نیگروه شا» یقیموس رینداشتند و جوانان تحت تأث یهنر

 شده بود.
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 امیـ گروه پ ۴
 

« جان میعظ»استاد  یو تحت رهبر« زاده مینورهللا کر» یبود که به کمک مال ییها از گروه گرید یکی امیپ گروه»
 شد. سیتاس

 ایدن گرید یجدا شدند و به جاها گریکدیاز  زیگروه ن یمنحل شد و اعضا یمشکالت مال لیگروه به دل نیا بعدها
 مهاجرت کردند.

 

 هانی.گروه ک۵
 

 ۲شد و سپس به  لیتشک گریتن د ۲و  «اریعمر انور»(، هانی)عارف ک« عارف میعظ»که ابتدا توسط  امیپ گروه
 یها ها و کلوپ  شد کابارهمتاسفانه ر یآمدند؛ ول دیپد زین یگرید یها  آن گروه یمجزا شد و در پ امیو پ هانیگروه ک

 راههیها را بصورت کاباره ساخت و به ب گروه نیاکار  ۀویش ،ینظام سلطنت یانیپا انیشبانه شهر کابل در سال
 «کشاند.

از  دیتقل ،یغرب یها  از تکرار آهنگ ریغ  آمده بودند به انیبه م یها که با هدف کسب درآمد مال  دسته نیا شتریب
 ادیز یانجام دهند. علت ها یگرینتوانستند کار د یهند یها  لمیآهنگ ف یو بازخوان رانیا یها  هنرمندان کاباره

 .دنداست که گروه که درآمد داشتن در جستجو رشد و ابتکار نبو
 

 :شده یحصص کاپ یبعض ایمقاله نوشته شده و  نیکه ا منابع
 
 یخبر گزار تیبسایدر و ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ - ۰۹:۳۴:خیتار یمیرح نبینگاه نوشته ز کیافغانستان در  یقیموس.۱

 فارس
http://af.farsnews.com/culture/news/13951118001163 

 
 ک های موسیقی در افغانستان حبیب عثمانسب ۲
 
 سفر از خرابات به پاپ  بی بی سی ۳
 
  لهیدوچ و ،افغان ها در حسرت هنرمندانی که دیگر نمی خوانند ۴
 
 مشعل تیپوپل در سا میدر افغانستان نوشته کر یقیموسچگونگی ۵
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