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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 11/90/2912                          زهرۀ افغان
 

 مین سال وفات شاه موسیقی افغانستان 58یاد بود از 
 

افغان "وزین نخست بهترین تشکرات و سپاسگزاری خویش را به حیث یک افغان مهاجر و دور از وطن به پورتال 
و کارکنان زحمت کش آن تقدیم می دارم و شکرانه بجا می آورم که هنوز هم در جامعۀ افغانستان "  جرمن آنالین

 .هستند کسانی که از بزرگان و نخبگان فرهنگ و هنر تقدیر می کنند
درم در مورد برای اشتراک در چنین عمل نکو و پسندیده، من هم نخست فشرده ای از نکاتی را که از زبان پ

در مورد اجرای کنسرت استاد در  . شنیده ام در اینجا نقل می کنم شخصیت و برازندگی و افغانیت استاد بزرگ
" هنری دابز"اعلیحضرت امان هللا خان در قصر دلکشا، در دعوتی با شکوهی که اعلیحضرت به اعزاز محضر 

نیز در همان محفل اتفاق  "زبادهنری "رویی استاد با  رویاحادثه مشهور سفیر برتانیه در کابل ترتیب داده بود و 
در موقع اجرای کنسرت، : در اینجا حکایت می کنم و آن این استافتاده بود که زبانزد همه افغان ها تا امروز است، 

 :سفیر برتانیه می نگرد و شعر ذیل را می خواند" هنری دابز"استاد قاسم افغان به طرف 
 

 سبق ماست هوای استقالل**   تقالل  مکتب ماست جای اس
 

با چشمان کبود و سبزش بسوی استاد می نگرد، استاد هم به  انگلستان نمایندۀ خاصسفیر برتانیه و " هنری دابز"و 
 :شده است می خواند تأریخفرد بلند باالئی را که ثبت  دوزد و با صدای رسایش شاه جانب او دیده می

 

 ترسم ای شوخ میان من و تو جنگ شود  تو به مژگان ناخن کبودمی زند چشم 
 

و به تعقیب آن شاه فرد بیت دیگری از یک غزل پر شور افغانی را سرود که فضای محفل را بطور آشکاری 
 :دگرگون ساخت و آن عبارت بود از بیت های آتی که به کمک لینک زیر با هم می شنویم

 

 بحر در بر قطره ای طوفانی ام***     نــاز دارد بــی سر و سامانــی ام 
 مشکل هــر کــار شـــد آسانی ام***   آسمان سیری است سرگردانی ام   
 چون به میدان آمدی می دانی ام***   گــر نــدانــی غـیــرت افغـانی ام   

 

https://www.youtube.com/watch?v=uMcM2mwDP5E 
 

و مذاکرات  استقبال نکردگفت، بخوبی  سخن میفصاحت زبان دری را با کمال برتانیه که  سفیراستاد را  بیتاین 
اما در شب بعدی که باز هم دعوت مجللی به افتخار او در سفارت ترکیه برپا شده است . یدئگراشب هم به سردی  آن

خطاب   "هنری دابز"، رباب و طبله به هارمونیه، در البالی آهنگ های دلپذیر بودو باز هم استاد قاسم شمع محفل 
 :کند می

 

 باشــیشرمنـده  کـه در محـشر زما،    ما، چـه الزمهمین جا صلـح کـن با 
 

و اکنون یک تعداد از آهنگ های ناب استاد بزرگ موسیقی افغانستان را که همه هموطنانم آنها را عاشقانه دوست 
 کلیک کنید و حظیل دکمۀ کنترول با موس تان بر لینک ذفتن لطفاً با گر. دارند برای شنیدن شان در ذیل ثبت میکنم

 .ببرید
 

 1-  باز می بینمت ای گل 
 

 رفته گویا دلت ای شوخ به جایی دکری**  بینمت ای گل به هوای دگری  باز می 
 آئـیـنـۀ تـو صورت دیگــر گــرفته است**  بمن چنانکه بود دلت نیست این زمان  

 

19lI-hE11XP=v?watch/com.youtube.www://https 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uMcM4mwDP8E
https://www.youtube.com/watch?v=XP16hE-lI10
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zohra_afghan_yadobud_az_85min_sal_wafat_qasem_afghan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zohra_afghan_yadobud_az_85min_sal_wafat_qasem_afghan.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 

 2-  زلیخا دارم امشب** دارم و دارم زلیخا زلیخا 
 

QWxlk8RwEKk=v?watch/com.youtube.www://https 
 

 

 1- جانانه گکم 
 

 کردم سفری که آمدن نیست مرا**  یاران و برادران خوش باشید  
 مرا ز چوب شمشاد کنیدتابـوت **  یادان و بردارن مرا یـاد کنید  
 در خاک سیه بانید و فریـاد کنید**  تابوت مــرا قدم قدم بر دارید  

 
JU2cXA2wbbN=v?watch/com.youtube.www://https 

 
 

 2- خواب پریشان 
 

 دوزخ الیقم، تکلیف هجرانم بس استور به **  گر بهشتم می سزد فصل نکویانم بس است  
 ناز و تمکین و ادای خوب رویانـم بس است**  ای فـلک بـر مـن مــــده بـار غــم دنـیـا را  
 بعد امشب دیــدن خـواب پریشانــم بس است**  از حـدیـث زلف مشکین تو سرگردان شدم  

 
P1W_9pA1tJ=v?watch/com.youtube.www://https 

 
 8- جنون بهار غفلت 

 
 ه ساش داردـجهان جنون بهار غفلت، ز نرگس سرم

 م و مخمل ما قماش داردـز هر بن مو به خواب نازی
 وضع شوخی حیا نمودننرمی ادا نمودن ز سخن به 

 زم معاش داردــطا نمودن، گالت بـاز خــــیـرق نـع
 فکر روزی الم پرستیتنگ دستی بخطاست بیدل ز 

 آش دارد ،بخوان هستی دهن گشودست چو کاسه هرکس
 

https://www.youtube.com/watch?v=5jj2xmwbwJc 
 

 
 زهرۀ افغان

 از پاریس فرانسه
 شمسی1101سنبله  22

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RwEKk5QWxlk
https://www.youtube.com/watch?v=wbbN4cXA4JU
https://www.youtube.com/watch?v=tJ3pA0_W6P
https://www.youtube.com/watch?v=8jj4xmwbwJc

