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 2021مارج   15دوشنبه                                                  بی بی سی   :گزارش از      

 ت مشهور به 'افسانه'، خواننده افغان در آلمان درگذش ،پیکر سلطان
 

 
 آید خانم افسانه در شمار اولین خوانندگان زن در افغانستان به حساب می                                  

افسانه نوابی، خواننده سرشناس افغانستان به دلیل ابتال به بیماری سرطان در سن هفتاد سالگی  

 در آلمان درگذشت. 

محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان با تایید درگذشت خانم افسانه  

در رادیو و تلویزیون  نوشته که "پیکر سلطان" که از چندین دهه به این سو با نام مستعار افسانه  

 افغانستان آواز خواند، در دیار غربت درگذشت.

آقای زهیر، خانم نوابی را از جملۀ زنان پیشگام عرصه موسیقی افغانستان دانسته و گفته که صدها  

 آهنگش در آرشیو رادیو و تلویزیون ملی افغانستان وجود دارد.

 

 آواز خوانی را آغاز کرد (دوران مکتب )او از مدرسه            RTAمنبع تصویر، 
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های روز مادر و جشن    خوانی به مناسبت   اش را از ترانهبه نوشته این وزارت، افسانه کار هنری 

هایی  خوانندگی شد و در این عرصه خوب درخشید و به موفقیت   ۀآغاز کرد و وارد حرف  معلم از مکتب 

 دست یافت. 

 اش به آلمان مهاجرت کرد.  های اخیر با خانواده خانم افسانه در سال 

سی  بی خانم افسانه به بی   ۀ بار  هارون یوسفی، طنزپرداز و رئیس پیشین تلویزیون ملی افغانستان در

 های دشوار خوانندگی را در رادیو افغانستان آغاز کرد. گفت که او در سال 

او افزود که خانم افسانه همزمان با خانم پروین، آزاده و سایرخوانندگان زن وارد رادیو و تلویزیون  

 آمد.  افغانستان شدند، در زمانی که آواز خواندن زنان "یک کار خوب" به حساب نمی 

های افسانه را    های خوب و انتخاب شعرهای خوب آهنگ  آهنگ   به گفته آقای یوسفی، صدای خوب، 

 ار کرد. ماندگ

آقای یوسفی گفت که خانم افسانه بعد از ترک افغانستان ساکن آلمان شد و در آنجا با دو پسرش که  

 اش ادامه داد. در کار موسیقی بودند، به کار هنری 

آهنگ  از  افغانستان  شماری  جوان  خوانندگان  توسط  افسانه  های 

 بازخوانی شده است. 

 

 ت فرهنگ، صدها آهنگ افسانه در آرشیو رادیو تلویزیون افغانستان موجود است.به گفته وزار

،  درگذشت خامن افسانه، هرنمند و آ واز خوان خوش صدای افغان را به متام هرندوس تان تسلیت عرض کرده   : خپلوایک  – اس تقالل  

روح و روان    ، فقدان ایشان را یک ضایعۀ بزرگ برای جامعۀ هرنی و هرن دوس تان و دوس تداران آ واز زیبا و گریای شان دانس ته 

 ی می دارمی. ایدش را گرام   خواس ته و شاد  آ ن هرنمند یب بدیل و پرتالش را  


