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 نهضت مشروطیت دوم

 استاد قاسم افغان
(20) 

 

استاد قاسم یکی از پیشکسوتان و پیشتازان موسیقی و یکی از بزرگترین آزادی خواهان انقالبی کشور است که باید 
 از ایشان در ردیف اسطوره های آزادی کشور یاد نمود. 

 

می این بار سخن را با داستانی از خامۀ توانای و سحر آفرین شادروان دکتور اکرم عثمان بنام »مرد و نا مرد« آغاز  
 کنم:  

 

 قندیلها.  دارد  کمر  به  مرصع  شمشیری  و  است  نشسته  شاهی  اورنگ  بر  «مرد  غازی»
 .می نمایانند  تر  نورانی  را  شاهان  شاه  صورت  و  میریزند  طال  گرد  باال از  چراغها  و

  طنین  تاالر  بلند  سقف  زیر  صدایش  نواگر  و  مواج  بار رود  و  میخواند  «باری  در»  قاسم
 در و میرود فرو  عاشقانه خلسه در  شاه.  مینوازد  را  مجلسیان  گوشهای و اندازد می

 حکومت  دلها بر یکی  بودند،  جان  و  جسم  چون  امیر و  قاسم دلقکانه،  جذبه در  باریان
»   بود  نگذشته  امیر  سلطنت  از فصلی  هنوز  که  شب  آن  در  .جانها  بر  دیگری  و  میراند
 نعمت  خوان  مهمان  نیز  چشمها  سبز  و  موها  زرد  امپراطوری  نیبت  حسن  سفیر«    دابس
 به  اعتنا  بی  امیر.  ندارد  وجود  دستی  فرادستش  انگار  که  میکرد  جلوه  چنان  و  بود  امیر

 آزادی  شور،  از  شار  سر  سری  با  و  کرده  تکیه  نشانش  دانه  و  بران  شمشیر  بر  «دابس»
 :میدهد  گوش  قاسم  صدای  گر  زمزمه  رودبار  نوای  به  گی  وارسته  و
 

 باشـد  مجـاز قــدمی  بترسی بـال از  اگـر   یاران    عهد  و  وفا  به  نهادی  بر  که  قدمی
***************** 

 تـرکنم  دامن  خورشید  چشمه آب  گـربه   همتم    از  باد  شرم فقرم  آلود  گرد  گرچه
 

 وار  بوزینه  ،  امیر از  تقلید  به  مایه  تنک  و  مغز  سبک  های  قلی  شاه  و  میزند  دور  فرهیخته  شاه  گان  دیده  در  شوق  سرشک
 بود هم  ساز  و  مطربی  در  دورانی  و  فصل  آغازگر  که  قاسم  گونه  گونه  سرهای  بم  و  زیر  با  را  شان  معطر  چرب  های  سر

 .میشوند  حالی  به  حالی از  کوکی  عروسکهای  مانند و  میکنند  آهنگ
 و  نمامان از  را  پارسی  قند و  می کرد تفاله مردارش  و مانند  دره  و  گشاد دهان با  را دری در  دیرگاه  از که  «دابس»

 و  موشها  با  سرگوشی  و بلند  و  پست  دیوارهای  پشت  از  و  سمع  استراق  طریق از  صفتان  چاکـر  و  پوشان  خرقه  و  دلقکان
 :میخواند  چنین  پاسخ در  قاسم و  می گوید هی  هی  و  میزند  لبخند  قاسم  به  رو  تصنع  روی  از  بود  آموخته  موشها  کور

 

 مـــا می کـنـیـم  رهـا بلـنـد هـمـت  از   ما    چنگ  به  دولت  غزاله  آن افتد  گـر
 ما  میکنیم  چها  عمر  روزه  دو  این  با   میکشیم    مستاند  نعره  و  میخوریم  می

 

 سر  پینه  چون اینکه  خاطر به  بود  آموخته قاره نیم  وران هنر  از را  دوستی هنر و داشت  خوشی صدای که«   دابس »
.  نشست   تشک  روی قاسم  کنار  و آمد  پایین مسندش  کند، از  طبعی خوش و  بزند  پیوند  صاحبدالن جمع  به را  خود  آستین
 :گفت  قاسم  شانه  به دست  خندیده  کت کت دابس.  شدند  حیرت  سرا پا  مجلسیان  و  بست فرو  لب  استاد
 !هندی  استادان  مثل  می خانید  خوب  خیلی  شما  استاد
 :اما  می فرمایید  عجب  گفت  استاد
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 جـوهــری  جــوهـر قــدر   بـدانـــد    زرگــر  زر قــدر
 عــلــــی  را قــنـبـر قــدر   بـدانـــد   بـلـبـل گــل قـــدر

 

 : پرسید   خوشرویی  با  سپس  .نیاورد  رویش  وبه  خورد  فرو  را  خشمش  استادانه  ولی  رسید  استاد  کنایه  تلخ  معنی  به  «دابس»
 :داد  جواب  قاسم  . ام  گرفته  یاد  هارمونیه  کمی  هندوستان در  من می دهید؟  یاد آواز  و  ساز  من  به  آیا  استاد

 « دابس»  .میدانیم رانیک  همسایه خدا  حق ما !  استین نیت  حسن سفیر  شما ، استین  مهمان  شما ، چرانی ،  چشم  سرو با
 :داد  پاسخ  بود  زیرکی  مرد  که

 !  باشیم  می  خانه  اهل  شما  چون  ما.  تریم  نزدیک  هم  ازین  ما  استاد  تشکر
  روی  را دابس  های  پنجه  خوشرویی  وبا  نباخت را  خود  ولی ،  خلید  استاد  خونین  جگر  بر  خنجری  چون  دابس  حرف
 :گفت  گاه  آن  و داد  یادش  را  وسری  گذاشت  هارموینه  های  پرده

  هندی  ساحران  آفرین  هنر  کلک از  کم  شما  های انگشت  اعجاز و  دوستی  هنر  و  کاردانی و  لیاقت ،  سفیر  جناب –
 .شویم صدا  وهم  همدل  تا  کنید  تکرار را  بیت آن  وشما  میخوانم  بیتی  من  حاال  آفرین  صد  آفرین  نیست.
 !  بخانید  بسیارخوب  خوب  بسیار:   گفت دابس
 .سرداد آوا  چنین(   می  بیر)    سر  در  و  کشید پیش  را  هارمونیه  دوباره  استاد

 

 استــقالل فـدای  سـرنمـودن   استقالل   جای  ماست مکتب
 اسـتــقالل  هـوای  مـا  سبــق   آزادی    های  نکـته مـا  درس

 

  شاه  آن  ،  هراسان  و  لرزان صدای  وبا  کرد تعقیب  را  استاد  باخته  خود و  پاچه  و دست  و  پشیمان و  گشته  وسر  گیچ دابس
 این  آدمهای و  سالها  و ها  فصل  و  بادها و  وسیالبها  بارانها و  ها ابر و ها  ووادی  دریاها  و ها  کوه تمام  ندای که را فرد
  چون  که اش  چهره  و  شکست  مهره از  دابس  افراشته  گردن  و  زدند  کف  مردان  آزاد  و  خواند  ناچار  و  چار  بود  خاک  و آب

  بیرنگ  بار  نخستین ،  باخت نمی  رنگ  هرگز و  بود  روشن  جهان  دستان  فرو  خون و  اشک از  امپراطوری کاذب آفتاب
 هندو  از  را  بشارت  این  ها باد  و  کرد  طلوع  «هندوکش»  برفپوش  های  قله فراز  آزادی  آفتاب پس  ازآن  شد  رنگ  پریده  و

 و  سیستان و بُرد «ریگستان» و «سیستان» گوش  به را آن هیرمند  موجهای  و  رسانید هیرمند  موجهای  گوش به کوه
  سیاست، استاد  بر هنر استاد پیروزی خبر گاه  آن و.  گفت «کوه سیاه» و  «کوه سفید»  و  «اباسین»  به  آنرا  ریگستان
 .گشت  عالمگیر

  میخواست نیز قاسم شدند،  شان های خانه راهی  شاه به  ادب عرض از  بعد  مجلسیان  گشت هویدا  بازنده و برنده دیگر
 و  حق شناس  شاه  شدند  تنها  وقتی.  نداد رفتنش  اجازه  انگشت اشارت  با  بود  دالوران  سرور  سرو  که  شاهان  شاه  اما  برود

 به  سینه  به دست  وجود  تمام با  و  درنگ  بی قاسم.  شد  نزدیک  قاسم  به و آمد  فرود  تخت از  خندان  و  شاد و  متین  سخندان
  ببوسد را  شاه دست  خواست  قاسم کرد،  بوسه  غرق را  صورتش  و سر  و  کشید آغوش  در را  قاسم  امیر  برخاست  احترام

 :گفت  عتاب  کمی  با  و  کشید  پس را  دستش  سرعت  به  امیر  ولی
 میکنی؟  که  کاریست  چه  این  نی

 را  داد و  عدل و  نوا  و  نان  مردم. است  بوسیدن  و  بوئیدن  خور  در  شاه برکت  پر و  بار  پر فیاض،  دست:  داد جواب  قاسم
 .است  یسیران  و  یتیمان  حقوق  حافظ  حق  شمشیر  با  که  هایی  دست از  اند  یافته  دستها  ازین
 تو  صدای  شایگان،  گنجی است،  گنج  خود  تو  دهان.  تراست بر  شاهی  های  گنج از  تو  گهربار  دهان  استاد، نی:  گفت  شاه

 مقدس مه  بر  سوزان  سینه  و  دندان و  دهان  این  خاطر  ازی استم،  شان  خدمتگار  مه  که  مردمی  صدای است  مردم  صدای
 .است

  سرازیر اصیل  مرواریدی  های  دانه  چون  قاسم  آلود  خمار  و  جذاب و  مردانه  و  گیرا  های  چشم  از  سپاس  و  شوق  سرشک
 با  درنگ  بی و  شود  می  منقلب شناس  جوهر  و شناس گوهر مرد  غازی آن شاه و کند می تر  را گریبانش و شود می

 .رباید می  را  ها  مروارید  آن  نرمش  و  پرنیانی  دستمال
 

 با  و  کند  می  خانه  ها  درباری  جامه  و جیب  و  روح  و  مغز  در  آستین  مار  چون  خال،  و  خط  خوش  مداری  آن «دابس»  اما
 بی شرنگی با جم  جام  و  خورند می  را  جمشید تبار تخت های پایه ها  موریانه.  آالید  می را دربار هالهل کشنده زهر

 فرا  وفایی  بی و  باکی  بی و  سیاهی  توفان  را  دنیا  و  شوند  می  شکن  نمکدان ها  خور  نمک  میگردد،  آلوده  و مکدر  درمان،
 اما  نماید می  پرتاب  اندازی تیر  چه  را  آگین زهر  خدنگ و  میکند  حواله  توزی  کین  کدام را  کین تیغ  نمیداند  شاه.  میگیرد

  وزیر  و  دبیر  روان  و  رگ  در  هم  باز  و  خندد  می  قهقهه قصرش  کنگره  بر  محیل  «سیسای  بر  و  رجیم  شیطان  آن دابس،»
.  میکند   خانه  زغن  و زاغ  کیخسرو،  ایوان  در و  شوند  می  پاره  ها  شیرازه  سرانجام.  می دمد را پلیدش  روح  فروخته  خود
 در و  می کشد  ورطه از رخت می دردیند را هم دگر نبودش و  بود سر بر مردمی که پاس به شرو دفع  خاطر به  شاه

  زمزمه را  بیت این منزل به منزل  و  شود می غربت دیار راهی آژنگ  پر  جبین و درد پر دلی با  مثال بی  زمهریری
 :میکند
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 است  ننگ  ترا  من  نام از  اگر   نامــم    نـشنوی  کـه  تـا  میـروم
 

 در  نگشاید،  غرل  و  بیت  به  لب  و  نشود ظاهر  محضری  در  هرگز  که  میکند  یاد  قسم  و  ماند  می  تنها  تک  «قاسم»
  منزوی  میخروشد  خود  در  غوغایش  و  قلقل  با  سال  سال های  که  باده  خم  یک  مثل  کوچک  یی  خانه  خلوت  در  «خرابات»

«.شود  می
1   

 

"  سیتار "  که  بود  کسی  نخستین  او.  بود  هندوستان  در  سیتار  جسته  بر  نوازندگان  از"  افغان  قاسم"  استاد  پدر"  جو  ستار"  استاد
  اعظم  محمد  امیر  صمیمی  دوستان از داشت، اقامت  کشمیر  در  که  جو،  ستار.  آورد  افغانستان  با خود به  هندوستان  از را

همین جا با دختری از کابلیان ازدواج   در  و  کرد  اختیار اقامت  کابل در  آمد،  افغانستان  به و در زمان امارت او  بود  خان
 به  پسر پنج و بی  بی  سید نام به دختر یک او ازدواج حاصل و شد ماند گار کابل در  ازدواج از بعد جو  »ستار نمود

 2...«.دهد  ادامه را  خود  پدر  راه  توانست  قاسم فقط  که  بود  جبار  و شفیع  محمد  محمد،  شیر  رستم،  محمد  قاسم،  نامهای
 

 بلند  دانان  موسیقی  از پدرش.  یافته  تولد  کابل  خرابات  در م،  1884ش ــ   1263  در  ستارجو  استاد  پسر  افغان  قاسم  استاد
 و  نموده  تحصیل  هندی و  افغانی بزرگ  نزد استادان  بعد و آموخت  پدر را  موسیقی  اوالً  قاسم  بود . استاد  مرتبت کشمیر

 پدرش، از  را  اردو  زبان  و  بود  کابلی  که  مادرش، از  را  فارسی  زبان  قاسم،  استاد.رسایند  کمال  بدرجهء  را  خود فن  درین
  صباوت  »قاسم،  است،  نوشته"  افغانستان  در  آواز  و  ساز"  کتاب  در  شهرانی  هللاعنایت  که  آنگونه  .آموخت  بود،  کشمیری  که
  مولوی فیوضات  از و نمود  سپری شد،می تدریس آن در مذهبی متداول دروس  فقط  آنوقت در که علیا،  مدرسه در را

 «.آمد  بار  سواد با  رسول، غالم  قاری
  

  ورود  باره در  است، شده  منتشر کابل در  ۱۳۵۰ سال در  که"  لمر" مجله  ۱۱  شماره با گفتگو در قاسمی  یعقوب  استاد
  عبدالرحمان  امیر  دربار  در  خود(  هنری  گروه)  دسته  با  من  بزرگ  پدر  جو،  ستار  »استاد:  است  گفته  دربار  به  قاسم  استاد
 هفته بین در  اگر  اما. بدهد نوکری  جمعه  و  پنجشنبه شبهای که  داشت(  حقوق)  معاش  و بود( بگیر حقوق) نوکر خان

 .کردمی  احضار  را  ساز  دسته  فرمود،می میل  ساز  شنیدن  به(  خان  عبدالرحمان  امیر)  الملةضیاء  گاهگاهی
 

  خود  پدر  عقب  اما  نداشت، ایوظیفه دسته  در چه  اگر  و  بود خود  پدر دسته در  همیشه نیز  قاسم، استاد  یعنی  پدرم،"
  نداشت  دسترسی  موسیقی  در  ندیده،  موسیقی  درس  هنوز  نداشت،  بیشتر  سال  ۱۳  یا  ۱۲  شاید  وقت  آن  در  که  او.  نشستمی
 «.بود  نخوانده  آوازی  و
 

 نرگس  غالم"  شودمی  شروع بیت  این  با  که  حافظ،  غزل  که  کرد  امر  بار  در  خوانندگان  به  الملةضیاء  روزها  از  یکی  »در
(  فارسی )  دری  غزلهای  سایر و  غزل این  زیرا ماندند،(  مبهوت) مات  همه  خوانندگان  .بخوانند را"  دارانند تاج  تو مست

 این  در.  است  سانسکریت  آن  الفاظ  که  بود"  ترانه"  و"  دربت"  همه  خواندند،می  دربار  در  که  را  آهنگهایی  و  نداشتند  یاد  را
 ."خوانممی  من  بدهند  اجازه  مبارک  حضور اگر" گفت  و  شد  ایستاد  پا  به  کرده  جرئت  سن  صغر  همان  در قاسم،  موقع

 

  حافظ  خواجه  کتاب  صاحب  مال  نزد  چون  من!  صاحب"  گفت"  داری؟  یاد  چطور  تو  ندارد،  یاد  پدرت"  که  پرسید  الملةضیاء
 که  خواند  را  غزل  این آواز  و  ساز  با  بار  اولین  برای  قاسم.  بخواند  که  داد  اجازه  امیر.  دارم  یاد  را  غزل  این  ام،خوانده  را

 3«  ...کرد دریافت  هم  بخششی  و  شد واقع  ضیاءالملة  پسند  مورد
 

  کاری  صدف  رباب  عدد  یک  عبدالرحمان  امیر  که است  کرده نقل  شهرانی  هللاعنایت"  افغانستان  در  آواز  و  ساز"  کتاب  در
  دربار  در  .داشت  مقرر"  قاسم  خلیفه"  برای  بود،  زیادی  بسیار  حقوق  زمان  آن  در  که  کابلی،  روپیه  دوصد  ماهیانه  حقوق  با

 امیر برای که  خواندندمی هندی  هایترانه اردو  زبان به  هنرمندان دیگر قربانعلی،  استاد  از  غیر  خان  عبدالرحمن امیر
 بود    بخشیده  ایتازه  رونق  و  رنگ  خان  عبدالرحمن  امیر  دربار  به  قاسم،  استاد  هنرنمایی  لذا.  بود  نامفهوم

 

  استاد  مددی، آقای روایت  به  دوره  این  در و  رسید  سلطنت  به  خان  هللاحبیب امیر  فرزندش  خان،  عبدالرحمن امیر از  بعد
 هللاحبیب  امیر  درخواست اثر  بر بعدها.  گرفتمی  حقوق او از  و بود  هللاحبیب امیر  برادر  خان  نصرهللا  سردار نزد  قاسم

 
 ــ دکتور اکرم عثمان 1
 

  ۲۰۱۱  سپتامبر  ۱۷  سی  بی  بی ــ  عبدالرحمن  دربار  در  شیرازی  حافظ  با  قاسم  استاد  ــ  زادهحسین  ــ بصیراحمد 2
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 5تر 4 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  

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

 

  پنجاه  هم  او  گروه  اعضای  به  و  کردمی  دریافت  کابلی  روپیه  دوصد  ماهیانه  و رفت  امیر  دربار  به  قاسم  استاد  برادرش  از
 .دادندمی  روپیه

 

 افغان  قاسم  استاد  برای  هارمونیه  یک  هندوستان سفر  از گشت  باز  در  خان  نصرهللا  سردار  شهرانی،  هللاعنایت  گفته  طبق
 .شد  نواخته  افغان  قاسم  استاد  توسط  افغانستان  در  ساز  این  بار  اولین  برای  و  آورد

 

 به  که  سفری در  خان  هللاحبیب  »امیر است،  نوشته  افغانستان  معاصر  موسیقی  تاریخ  کتاب  در  مددی  آقای  که  آنگونه  ولی
  رایج افغانستان در جا  آن از موسیقی وسیله این  و آورد کابل به خود با  هارمونیه دستگاه چهار  داشت،  برتانیایی هند

   4«.شد
 

 را  موسیقی خدمت افغانی  شاهان  بدربار سال هشت و چهل.  گردید پدر مقام قائم  خان هللا امیرحبیب  به دربار بعد قاسم
   نشان و  فرمان  رسما  حیاتش  دورهء  سال  هفتادمین  سالگرهء  ظاهرشاه،  محمد  اعلیحضرت  بروزگار  باالخره  و  داد  انجام

 .گردید  اعطا  برایش دولت  طرف  از  خدمت
 

  باشعار  را  موسیقی مقامات.  داشت خاص ارادتی  (رح)  حافظ و  (رح) بیدل حضرت با.  خواند می  واضح را اشعار  استاد
 اصطالح به  آنرا که میباشد مکان  و  زمان مناسب میسازد ردیف که  ابیات و. میگردانید  بخش نشاط  بزرگوار  دو این

 .ماند  می  ذوق  با  سامعین  حافظهء  به  خواند  می موقع  در  او  ابیاتی که  که  جاست  ازاین(  میگویند  دانی  موقع)
 

  که.داد تغیر  را آن عمومی شکل  و کرد جدا  هندی  موسیقی  از  را  افغانستان معاصر موسیقی که بود کسی  نخستین  او
  شاهان  از که  موسیقی در اوست  اقتدار  وهمین دارد شهرت(  افغانی نوازان  موسیقی در)    افغان قاسم طرز  بنام امروز
 .است  گرفته  نشانها و  فرامین  یافته  استادی  خطاب  عصر

 

 شهدا  در  سپرد، و قدر  و  قضا  مؤکالن  به  حیات  سالگی دیده  73به سن    شمسی 1335  سنبله  22  بتاریخ  هنرمند  مرد  این

 5«  .شد  سپرده  به خاک  الصالحین
 

  موسیقی  هنرمندان  او حکومت  زمان  در  و  داشت  اساسی  نقش  افغانستان  در  موسیقی  هنر  گسترش  در  خان  هللاامان  تشویق
 .گرفت  قرار  خان  هللاامان  ویژه  احترام و  تشویق  مورد نیز  قاسم  استاد  و  شدند  خارج انزوا  از
 

 در  همیشه  کابینه،  وزرای  مانند را  قاسم  استاد  خان  هللاامان» ،"آهنگ  تا  صدا از"  کتاب  در قیام  صدیق  محمد  نوشته  طبق
 ."آموخت  شاه  از را  سیاست  حتی  و  خواهی استقالل  پرستی،  وطن  درس  قاسم  استاد"  و  نشاندمی  خود  کنار
 الماس و طال مدال  چندین و"  مسرت" ،"وطن استقالل  یادگار"  نشان  گرفتن به  موفق که  بود  زمان همین  در قاسم  استاد

 6«  .شد  دیگر
 

 قاسم  استاد  خواهی استقالل
 

 در  قاسم استاد آمد، کابل به  افغانستان استقالل  شناختن  رسمیت به و  شناسایی برای  بریتانیا  نماینده"  دابس" که  »زمانی
 .کرد  اجر  برنامه  او  حضور  در  نوبت  چندین
.  گذاشت می  تاثیر  مذاکرات  بر  قاسم  استاد  اشعار  برخی  گاهی  حتی  است،  آمده  مختلف  منابع  در  که  قولها  نقل  از  برخی  طبق

 قرار  مخاطب را او باالیی  بلند  بیت  با  او،  حضور  با محفلی در قاسم  استاد و  داشت آبی  چشمانی  بریتانیا  نماینده  دابس،
 :گفت  و  داد

 

 شود  جنگ  تو و  من  میان  شوخ  ای  ترسم   ناخــن    مـژگـان  به تو  کـبود  چشم  زندمی  
 
 :گفت  ساز  پرده  در  بریتانیا  نماینده  به  خطاب  قاسم  استاد  آن  از بعد  شب  باز  و  کشاند  سردی  به  را  مذاکرات بیت  این  که
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 5تر 5 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  

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

 

 باشی  شرمنده  زما  محشر  در  که   الزم    ماچه  با  کن  صلح  جا  همین
 

 داشت،  وجود  دوران آن  در که  مشکالتی  همه  رغمعلی کلکانی، هللاحبیب  رسیدن قدرت به  و  خان  هللاامان  سقوط از بعد

 7  «.بود  خوردار  بر  احترام از  گذشته  مانند و  یافت  راه  کلکانی  هللاحبیب  دربار  به  قاسم  استاد
 

"  حصار   بینی"  منطقه  در  کشاورزی  زمین  جریب  بیست  حتی  و  گرفت  قرار  شاه  تجلیل  مورد  نیز  شاه،  نادر  محمد  زمان  در
  آخرین  دربار  خواننده  عنوان به  نیز  سال  ۲۳  قاسم  استاد  افغانستان،  در  شاه  ظاهر  آمدن  کار  روی  با.  شد  داده  او به  کابل
  پنجمین  و  هفتاد  مناسبت  به  دوران  همین  در  نیز  بار  یک.شدمی  پرداخت  حکومت  طرف  از  او  حقوق  و  بود  افغانستان  شاه

 .شد  داده  هدیه او  به  دربار  وزارت  بودجه  از  موترهم  یک  و  شد"  خدمت"  طالی مدال  اخذ  به  موفق  وی  تولدش،  سالگرد
 

  رحیم استاد گل، نبی استاد صابر،  استاد نتو، نبیغالم  استاد بخش،رحیم   استاد  از  توانمی  او  شاگردان  ترین  مهم از
 قاسمی،  یوسف  محمد  قاسمی،  عیسی  محمد  قاسمی، یعقوب  محمد  استاد مزاری،  رجب علی  استاد  عمر،  محمد  استاد گل،

 .برد  نام  قاسمی  موسی  استاد  و  قاسمی،  آصف  محمد
 

 باقی،  ماما  نظر،  میرزا  برشنا،  استاد  از  توانمی  آنها  ترینمهم  از  که  داشت  نیز(  آماتور)  شوقی  شاگردان  برخی  قاسم  استاد
 .برد  نام  نیسان  خان  حیدر  محمد  و جان سراج  سمیع  اکبر،  محمد  حافظ  حیدر،غالم  میرزا

 
در باره استاد بزرگ در دهها کتب و صدها مقاله در مطبوعات داخل و خارج کشور نوشته شده است. که رساله جناب   

تهران یکی از آن است. پیکره استاد قاسم در داخل  1375عبدالوهاب مددی )سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان( طبع  
توسط حلقه حکمتیار تخریب   1371ه بود که با آمدن تنظیم ها در  تعمیر رادیو افغانستان برسم یادبود از ایشان گذاشته شد

 شد.  
 

 

    
 استاد قاسم افغان با شاگرد نو جوانش استاد رحیم بخش         استاد قاسم افغان استاد فیاض خان

 
 

 ادامه دارد
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