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 استاد قاسم افغان حامى بزرگ استقالل و شاه امان هللا
  

 
 

در بزرگداشت صدمین سال احراز استقالل سیاسى افغانستان و تبجیل از پاسداران سترگ استقالل واقعى ، جا دارد 
ى از نقش اثر گذار استاد قاسم افغان در ان صفحات شورانگیز تاریخ ، با قدردانى و افتخار یادهانى نماییم و مقام واال

این شخصیت بزرگ ملى و فرهنگى را گرامى بداریم كه جایگاه رفیع این برلیان تاریخ موسیقى و بنیاد گذار موسیقى 
معاصر كشور ، اظهر من الشمس است . چنانچه استاد مددى از مفاخر موسیقى افغانستان در كتاب خود ) سرگذشت 

مع میداند كه در تمام شقوق موسیقى كه بر همگان حق موسیقى معاصر افغانستان ( ، استاد قاسم را موسیقیدان جا
    استادى داشته و " مكتب قاسم " و " سبك قاسمى " متعلق به او میباشد .

استاد قاسم فقید در ركاب پدر ، در دربار امیر عبدالرحمن خان بحیث  نخستین غزل خوان ، جوان تبارز كرد و بحیث 
خواننده رسمى دربار امیر حبیب اله مورد توجه خاص قرارداشت و ضمن دریافت هدایا ، هارمونیه دانه نشان هندى 

   امیر را از دست نصراله خان نایب السلطنه بدست اورد .

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saddat_w_ustad_qasam.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saddat_w_ustad_qasam.pdf


  

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

امان اله كه در سلطنت پدر ملقب به " عین الدوله " بود ، بدور از انظار پدر ، منحیث شاگرد نزد استاد قاسم اصول 
( از صدا تا اهنگموسیقى را فرا گرفت و از همان زمان دوست و رفیق همدیگر میشوند . استاد قیام  مؤلف كتاب )

   است ، مینویسد : كه خود از موسیقى دانان بزرگ و ازغنایم روزگار ما
 

  "" شاه امان اله استاد قاسم را مانند وزراى كابینه در كنار خود مینشاند 
 

   در اوایل پادشاهى  ، شاه امان اله ، استاد قاسم افغان در یك ضیافت شبانه ، با اشاره به نماینده انگلیس میخواند :
 

 نه مژگاـ، ناخن بوـود تـبـمـزند چشم كـیـم
 دمیان من و تو جنگ شوترسم اى دوست 

  :و یا
 

 مهمین جا صلح كن با ما ، چه الز
 ىا شرمنده باشـه در محشر ز مـك

 

   :چنانچه داكتر اكرم عثمان فقید در داستان معروف خود ) مرد و نامرد ( ذكر نموده است  
ى را به وى بیاموزد ، كه استاد دابس نماینده انگلیس در ان مجلس از استاد قاسم میخواهد كه در ارمونیه پارچه افغان

   در كسوت یك وطندوست بزرگ و اگاه به نماینده استعمار انگلیس درس میدهد :
  

 لمكتب ماست ، جاى استقال
 لداى استقالــودن فـمـر نـس

 

 ىطه هاى ازادـقـا نـدرس م
 لوایى استقالــ، هاـــق مـسب

 

بدینترتیب استاد قاسم فقید نداي تمام مردم ازاده را كه در كوه ها و دره هاى افغانستان طنین داشت ، بگوش نماینده 
استعمار میرساند و در واقع شكست امپراطورى انگلیس در رنگ پریده او بازتاب میابد و شاه را سرافراز و برنده 

   .بازى معرفى میدارد 
" ، شاه امان اله محفل بخاطر قدردانى از استاد ترتیب میدهد و ضمن اعطاى نشان اعلى فرداى ان شب " پر ماجرا 

   " مسرت " ، استاد را ملقب به " افغان " میخواند و میگوید :
 

   " شما به تمام ملت افغانستان تعلق داريد "
 

با گشت یكقرن این سخن وخشورانه شاه امان اله  كماكان مصداق دارد و استاد قاسم افغان افتخار بزرگ مردم 
    افغانستان میباشد .

استاد قاسم افغان در دوستى  ، اشنایى ، رفاقت ، اندیوالى ، وفا ، صفا و محبت بسیار كوشا و متعهد بود و همو بود 
  :جوانبخت این شعر را خوانده بود  كه در نخستین مجالس دربار شاه

 

 نقدمى كه بر نهادى به وفا و عهد یارا
 دجاب باشــدم مـرسى قـتـال بــر از بــاگ

 

 چانچه استاد بزرگمنش در دوستى و وفادارى به شاه امان اله در نقش یك عیار و كاكه روزگار انرا ثبت تاریخ نمود 
  .شاه امان اله تا اخیر عمر به استاد فقید و هنر او ارج و حرمت فراوان داشتالبته این دوستى بزرگ دو طرفه بود و 

   چنانچه مورخ معروف جناب سیستانى بنقل از هندیه ) د افغانستان ( مینویسد :
" شاه امان اله در بستر مریضى و استانه مرگ از من خواهش كرد ، تا صداى استاد را به او بشنوایم ، تا تصور كند 

   كه :
   در افغانستان است و در وطن خود چشم از جهان مى پوشد   "

   : جناب سیستانى همچنان با كمال لطف در تكمله برین یاداشت در صفحه فیسبوك من تحریر داشته اند 
"  استاد قاسم نزد شاه امان هللا غازی بسیار قدر داشت که حتی در سفر اروپائی خوداو را فراموش نکرد و یادش را 
گرامی میداشت وباری در حال سفر از داخل ریل برایش نامه ای نوشت وفرستاد  واز استاد قاسم خواهش کرده بود 
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آخر نامش عالوه نماید تا شنونده ها بدانند که این آواز استاد که  منبعدهنگام ثبت ریکاردهایش کلمه افغان را در 
   موسیقی افغانستان یعنی استاد قاسم افغان است. یاد آن بزرگرمردان وطن گرامی باد. "

منحیث حسن ختام این یاداشت ، سروده حماسى مرحوم مستغنى شاعر بزرگ را كه توسط استاد قاسم افغان ، خوانده 
   عزیز شریك میسازم :است ، با دوستان 

 

 ماني اــامـر و سـاز دارد بى ســــن
 موفانى اـــطره طــر قــر در بــحــب

 

 مردانى اــرگـر است سـیـاسمان س
 مانى اــد اســار شــر كــل هـكـشـم

 

 مانى اــغــرت افــیــدانى غـــر نـــگ
 مچون به میدان امدى ، مى دانى ا

 

  با حرمت
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