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افغانستان خوش آمدیدبه صفحۀ قاموس کبیر   

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

 

 

 

  

1۵/۰۲/1۲۰۲                                                     هنرمندان و خدمتگذاران مختصات افغانستان، بخش:  / ی کابل زادهی مهد  

 

« در قاموس کبیر افغانستان  خالند  لیعبدالجل »استاد  یمعرف  
 
 

 
اقتصاد، معارف، صحت عامه،   ه، ی جغراف خ،ی تار یافغانستان، در کنار شرح لغات و مجمع اللغات به معرف  ری قاموس کب 

جرمن  - پردازد. پورتال افغان ی م زی کشور ن  نی ا یهنرمندان و خدمتگزاران مل سندگان،ی مانند شعراء، نو ،یفرهنگ  یتهای شخص
  ی ها نهی و ک ضی بدون تبع تها،ی شخص ی ند که در خصوص معرفدان  ی م خود ت ی افغانستان هردو مسؤول ری و قاموس کب   نی آنال
آن آشنا   یکند. منظور آنست تا خوانندگان به کشور خود و داشته ها ی مردم معرف یبرا ،یآنها را از جهات مثبت و منف ، یفرد

 گردند.
 

  

 
 

خورشیدی در شهر کابل زاده شد و ۱۳۱۴در سال    ځالندجلیل  

از نخستین   ځالنددر دامان پدر و مادر هنرپرور تربیت یافت.  

میالدی مدیریت موسیقی    ۵۰  ه  آواز خوانان آماتور بود که در ده

سایر  با  همکاری  در  او  داشت.  عهده  به  را  افغانستان  رادیو 

آماتورها کوشش بسیاری را برای ایجاد موسیقی پاپ افغانی یا  

 .سیقی امروز افغانی انجام دادمو 

موسیقی پاپ افغانی ترکیبی از موسیقی هندی، موسیقی محلی و  

زبان آهنگ به  افغانی  فولکلور  هندی  های  و  پشتو  دری،  های 

جمع  ځالنداست.   آهنگدر  مجمع  تدوین  و  های آوری 

رادیوی   رئیس  اولین  برشنا،  استاد  نظر  زیر  فولکلوریک 

 .افغانستان بسیار کوشید

و   همیاریدر    او  سرمست  سلیم  با  نزدیک  بسیار  همکاری  و 

هایی که برخوردار شد و آهنگ  یی   ننگیالی اولین ارکستر موسیقی را در رادیو افغانستان ایجاد کرد که از شهرت منطقه
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۲ 
 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

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

 

ا حال  کنون گنجینه ماندگاری از موسیقی افغانی است که ت  گان و آواز خوانان ضبط شد تاها به همت نوازنددر آن سال

 .طراوت و تازگی دارد

به عنوان »هنرمند حنجره طالیی« شهرت یافت و بسیاری از آواز خوانان جوان تالش داشتند تا از او پیروی    ځالنداستاد  

های بسیار خوب ساخت و اجرا کرد. آثاری که سازی، استعداد خوب نشان داد. او ترانه  کنند. او در آوازخوانی و آهنگ

ای زهره ای ستاره زیبای آسمان، ای  های »گذارد، آهنگ می   از او یک چهره ماندگار در تاریخ معاصر افغانستان بر جا

  ځالند  همه پسندهای ماندگار و  « از آهنگام، دلبرکم بیا به کابل بریمشعله حزین ای درد واپسین، ای نگار من، من آمده

 .است 

اساس شعری از سعدی  ای ساربان آهسته ران بر  در سفری که پیش از انقالب ایران به این کشور داشت با آهنگ »  ځالند

گان ایرانی جای پا باز کرد.  « براساس یک ترانه محلی شمال افغانستان، در میان شنوندام که عشق فریاد کنمو من آمده

 .هایی برای گوگوش ساخت شعرهای فروغ را خواند و آهنگ

های افغانی و در معرفی آهنگپسر او در ایران فراهم شد. او همان جا درس خواند  ځالنددرین سفر زمینه تحصیل فرید 

در دیدار با مادر فروغ فرخزاد در ایران  ځالندای گرفت. ه  خوانان معروف ایران سهم برازند سازی برای آواز  و آهنگ

« آهنگی ساخت که بسیار جذاب و شنیدنی  دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت در یک ساعت یا کمتر از آن روی شعر »

( را وقتی عاشق شوی راز دلته گفته نتانی )    ځالندهای  های پسین هایده آواز خوان ایرانی یکی از ساخته است. در سال 

ساخته   ځالندبراساس شعر عبدهللا شادان برای دخترش سهیال    ځالندپسندید و اجازه خواست آن را بخواند. این آهنگ را  

 .بود

 قتی عاشق شوی راز دلته گفته نتانیو 

 …چقدر سخته خدایا، چقدر سخته خدایا

 روز نوروز بچینی گل سرخ برسر راه نگار فرش کنی 

 دلبرت بیایه بپرسه کاری کیست؟ 

 تو برش گفته نتانی، چقدر سخته خدایا

 دلبرت خنده کنه با دیگران، تو بسوزی و برش گریه کنی

 دلبرت بیایه و بپرسه که چرا ؟

 و برش گفته نتانی، چقدر سخته خدایات

 دلبرت سفر کنه تنها شوی 

 ها از آب جدا شویمثل ماهی 

 به تپش مجنون شوی، تباه شوی 

 تو به کس گفته نتانی، چقدر سخته خدایا

  ځالند ظاهر شاه، جمهوری محمد داوود و جمهوری دموکراتیک خلق را جلیل    سرودهای ملی افغانستان در زمان محمد

یک خانواده هنرمند را    ځالندآیند.  ها به شمار می های حماسی زیادی خوانده است که هنوز از بهترین ساخته بود. ترانه

و   ځالندوردار بود. سهیال  خواند که از صدای جذابی برخها در رادیو آواز می سال  ځالندکرد. همسرش سارا    ریاست می 

ساز   خوان و آهنگآواز ځالندو فرید  ځالندآیند و پسرانش وحید های ممتاز آواز خوانی به شمار می از چهره  ځالندشهال  

خورشیدی    ۱۳۸۸ثور سال    ۱۰به روز پنجشنبه    ځالنددو پسر و یک دختر دیگر نیز دارد. استاد جلیل    ځالنداند.    موفق

 .هار سالگی به دنبال یک بیماری طوالنی در شهر تارزانا کالیفرونیای امریکا بدرود حیات گفت به سن هفتاد و چ

کرد  اش یاد می   گی پدرش گفت که؛ پدرش همیشه از میهن و هم میهن دخترش درباره آخرین روزهای زند  ځالندسهیال  

 .ندادخواست در کشورش باشد و همان جا آرام بگیرد، اما بیماری امانش  می 

مال محمدجا، کمر باریک و چشمان    همچو های فولکلور افغانی  اش بسیاری ترانه  های فعالیت در طول سال  ځالنداستاد  

 .کرد بازآفرینی را  سیاه

 منبع ، دانشنامه آریانا، مهدیزاده کابلی

 


