
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابوليندر پهافغان 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

  
  

 11/90/4912         افغان جرمن آنالین
 

 زرگان و پیش آهنگانتجلیل از ب
 

 یاد بود از استاد بی نظیر موسیقی معاصر افغانستان
 

 زنده یاد قاسم افغان
 

این رسم بقا و ارتقای علم و فن . ی است آموزنده و آموزگار، یعنی که یاد می گیرد و یاد می دهددانسان موجو
از مؤلفه ها و الزمه های این نظم و نظام، یکی هم اینست، که از بزرگان و طالیه داران و . و فرهنگ است

 . قافله ساالران به بزرگی و سپاس گزاری یاد گردد
و " خلیفه"را دانسته و مقام شامخی بر ایشان قایل بوده اند، چنانچه دادن القاب  مردم ما همیشه پاس بزرگان

یعنی پیش از این که حکومت . برای اهل علم و هنر و حرفه، سابقۀ دیرین و طوالنی دارد" استاکار"و " استا"
و شایستگان  ها و مقامات اداری متوجه چنین امری گردند، خود مردم چنین عناوین تعزیزیه را به نخبگان

 . جامعه، اعطاء می کردند
 

در فن شریف موسیقی و خنیاگری
 

افغان بدون شک در صدر همه پیشگامان، تأللؤ و پرتو  قاسم ، نام استاد

به تحقیق استاد قاسم افغان بود، که به موسیقی ُمعاصر ما شکل و شمایل و قالب بخشید و اگر او . افشانی می کند
 . امروزی افغانستان لقب داده اند، کامالً برحق و بجاستوسیقی مرا مؤسس مکتب 

هر  ،او شاگردانی تربیت کرد، که بعد. مسیر روانند، حق استادی دارداستاد قاسم افغان بر همه کسانی که درین 
سیمای . موسیقی افغانستان است" اوستاد اوستادان"فغان در واقع پس استاد قاسم ا. کدام به استادی رسیدند

موسیقی ُمعاصر ما از همین استاد بی بدیل شکل پذیرفته و هر کسی که درین راه به خدمت مردم خود در می 
 .د، اجرش غیر مستقیم، به اوستاد می رسدآی

 

خوانده ایم، برای اینست که این لقب " قاسم افغان"اگر در صدر این نوشته استاد عالی مقام موسیقی افغانستان را 
فاخر را اعلیحضرت غازی امان هللا خان به ایشان اعطاء کرده اند، و خود آن بزرگوار خود را با مباهات و 

 به ریکارد های استاد که در شما؟ اگر "افغان بودن"، و چه افتخاری باالتر است از اد می کردهمینطور یافتخار 
  "قاسم افغان": د، در آخر هر ریکارد به آواز خودش می شنویدتهیه می گردید گوش داده باشی وستانهند

 

یقین . ماستاد قاسجاه و هشمین سال درگذشت مصادف است با پن (سیزدهم سپتمبر)امروز بیست و دوم برج سنبله 
کامل داریم که مقامات رسمی و فرهنگی کشور، ازین روز با برپا کردن مراسم شانداری تجلیل خواهند کرد و 

را، همتا یاد آن اوستاد واالمقام و آن هنرپرور بی  ان حق شناس هنر با تمکین خنیاگریبدون شک که رهرو
 .بزرگ خواهند داشت

 

به تأسی از قدردانی و پاس شناسی از بزرگان و پیش آهنگان، نه تنها یاد استاد را " افغان جرمن آنالین"پورتال 
گرامی می دارد، بلکه پیشنهاد می کند، که حکومت افغانستان به پاس خدمات بی مانند این استاد، یکی از جاده 

، تا این نام نامی همیشه سر زبان ها بماند و ذکر خیر مسمی سازد" استاد قاسم افغان"های کابل را به نام گرامی 
بناء کرده بود و آن عبادتگاه کابل همان قسمی که خود استاد، مسجدی در خرابات . جاودانه از ایشان گردد

 .شریف، نام شریف او را حمل  می کرد و بالوسیله خیر جاری نصیب روان آن استاد می گردید
 

 

 استاد باد نثار روان   درود فراوان

                                                           

که ناهیِد چنگی به رقص آوری** چنان برکش آواز خنیاگری: حافظ گوید. باشد معنی خنیاگری نواختن آالت موسیقی، نوازندگی و خوانندگی می -1
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