
 

  
 

 و  نسلھا احمد ظاھر مندصدای سحرانگیز، ھنر صاحب یک سالگی بزرگداشت از شصت و
ھشتمین سالروز مرگ ان سرودگر جاویدان بیست  

 
 جون سال روان عیسوی  سالون اوسکا شھر ھامبورگ المان مھماندار قریب ھفت صد نفر از دوستان، عالقمندان ٨

 بھ مناسبت ھ بھ ابتکار و گردانند گی بانوی فرھیختھ ء فریبا شمال عظیمیمحفلی ک. وشیفتھ گان ھنر احمد ظاھر بود 
از نگاه جلوه ھای تزینی و چھ از نگاه  بزرگداشت از ھنر و جاویدانگی صدای بی بدیل احمد ظاھر ترتیب گردیده بود،

برنامھ کھ از طریق تلویزیون ھر اشتراک کننده و بیننده این رد ان با ظرافتھای ابتکاری بھ قضاوت ترتیب برنامھ و پیشب
العاده و  یک برنامھ استثنائی، فوق کابل نشر شد یریاناآ

انچھ بھ رنگینی و شکوه این محفل می افزود . دلچسپ بود 
حضور گل ھای سر سبک ھنر موسیقی کشور ما، گفتنی 
ھایشان در باره شخصیت ھنری و بیان  خاطرات شان با احمد 

 محترم  مددی ، محترمھ افسا نھ، محترم عبدالوھاب.ظاھر بود 
نم کشورما  محترم م مھریار، محترمھ پرستو مشعل تررحی

یروز، ف رشاد ، محترمرم خوشحال سدوزیاحمد مرید، محت
شاه سد وزی، محترم  ، محترم تیمورمحترم حشمت احسانمند

، محترم فصیح اهللا مرشدی و  علی دیفیانیھحفیظ علی محترم
ء بھ سوی کمال شدن میرود پیمان نو جوانیکھ چون گل شاخھ 

خھ ھای گل سرخ کھ نمادی از  حبیب زی ھر یک با گذاشتن شا
محبت است در برابر تصویر احمد ظاھر و روشن کردن شمع 

فعالیت ھنری بھ زندگی، محترمھ فریبا شمال عظیمی در ابتدا با مقدمھ ادبی پر محتوا . مراتب احترام شان را بجا اوردند 
و موقف احمد ظاھر در ھنر موسیقی کشور ما پرداخت و سپس محترم عبدالوھاب مددی، ضمن صحبت فشرده موقف 

 در بزرگداشت ھنر ، ھمچو محافلتدویر ءاحمد ظاھر را در ھنر امروز و فردای کشور ما جاویدانھ خواند ،بر ادامھ
 و امروز در  مندان کھ یک عمر در راه ھنر موسیقی خدمت نموده اند

دور میز مدوری  سپس. قید حیات ھستند کار  موثر فرھنگی دانست 
 ھم دوره و یا ھمکار احمد ظاھر ، ھنر مندانی کھ،برای بیان خاطرات

نم کشور ما، محترم رحیم کھ محترمھ پرستو مشعل تر. مدند بودند گرد ا
و  محترم احمد مرید، محترم خوشحال سدوزی  محترمھ افسانھ،مھریار،

 با  کھشاه سدوزی ھر یک جالب ترین خاطرات شان را محترم تیمور
در قسمت بعدی ھنرمندان کھ در این  .ان نمودندبیداشتند احمد ظاھر 

محفل اشتراک نموده بودند با سرودن اھنگھای از احمد ظاھر بر 
با براه اندازی ھمچو محافل اگر . خجستھ گی و گرمی محفل افزودند 

کشور ما صورت می گیرد از جانبی  و ادب گان ھنریادی از فرھیختھ 
موجب تشویق نسل جوان مھاجر   با اشتراک نو جوانان و جواناندیگر

  .افغان بھ فرھنگ، ادب و ھنر کشورش می گردد 
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