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 11/90/4912          ولی احمد نوری

 شاه موسیقی معاصر افغانستان استاد قاسم افغان
 قاسم افغان از پنجاه و هشتمین سال وفات یاد بود

 

آهنگ و موسیقی افغانستان و خراباتیان در ماتم مرگ استاد بی  دنیایپنجاه و هشت سال قبل خرابات کابل یعنی 
هجری  1111سنبلۀ  44بلی در یک روز تابستانی . همتای ساز و سرود،  پیر خرابات استاد قاسم افغان نشستند

میالدی به گفتۀ دوست عزیز و  1016سپتامبر  11شمسی مطابق 
آفرینی بینوا  حنجرۀ سحر»گرانقدرم جناب استاد خلیل هللا معروفی 

 «  گشت
 

ساله بود که با زندگی و زیبایی های آن، با  51استاد قاسم افغان 
خرابات و یاران خراباتی اش، با شاعران و کابلیانی که دوستش داشتند 

 .و عاشق آوازش بودند خموشانه وداع گفت
پنجاهمین سال وفات استاد قاسم افغان پیر خرابات را شعبۀ کلتوری 

به مدیریت جناب نبیل « افغان جرمن آنالین»ن و همه پسند پورتال وزی
عزیزی تجلیل نموده بود که در آن محفل این حقیر هم نکاتی چند در 
مورد حیات و زوایای مختلف هنری و روابط اجتماعی و شهکاری 

که اگر عالقمندان آرزو . )های آن پیر خرابات به عرض رسانیده بودم
می توانند نخست به  زنده استماع فرمایند، صورته داشته باشند آنرا ب

لینک مرکز کلتوری پورتال افغان جرمن آنالین در زیر کلیک نموده 
 :سپس بر بخش چهره های هنری و فرهنگی فشار دهند

 

-afghan.www://http
aspx.default/acc/com.german 

 

اینک همان گفتار خویش را با تغییرات جزئی و تصحیحات تواریخ و 
میعاد ها جهت تجلیل از پنجاه و هشتمین سال درگذشت شاه موسیقی معاصر افغانستان دوباره به تحریر آورده، و به 

ر و عالیجاه می گذارم، که باز هم یادی از آن استاد بزرگوا" افغان جرمن آنالین"مطالعۀ عالقه مندان عزیز پورتال 
 . شده باشد

 

 استاد قــاســم افــغــان
 

" نواب ستار جو. "پدر استاد قاسم افغان یکی از هنرمندان و سرشناسان معزز ایالت کشمیر بود" نواب ستار جو" 
سال پیش از امروز، بنا بر دعوت امیر محمد  121میالدی یعنی درست 1560هجری شمسی مطابق 1425در سال 

پادشاه افغانستان، در زمرۀ یک تعداد هنرمندان دیگر از شهر هائی چون الهور، ملتان، دهلی و غیره اعظم خان، 
 .وارد افغانستان شد و به کابل آمد

نواب ستار جو بعد از سپری نمودن مدتی در کابل در معیت پادشاه و حواریون دربار ماندگار این دیار شد و دیری 
محصول این وصلت پنج طفل . افغان ازدواج نمود و در گذر بارانۀ کابل سکونت اختیار کرد زننگذشت که با یک 

بود که یک دختر بنام سید بی بی و چهار پسر که یکی از پسران او همین استاد قاسم افغان است که نام او در تأریخ 
 .هنر و موسیقی کشور عزیز ما افغانستان به خط زرین درج و ماندگار شده است
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تألیف استاد محمد حسین سرآهنگ تولد او را در " قانون طرب"در کتاب . تأریخ تولد او بطور دقیق معلوم نیست
سرگذشت موسیقی معاصر "در کتاب . نویسد که به دالیل زیادی اشتباه است می قمریهـجری 1496سال 

ثبت شده است، که همچنان  به دالیل  قهـ  1464تألیف عبدالوهاب مددی تأریخ تولد استاد قاسم افغان " افغانستان
 ش ، هـ1419به اساس تحقیق نگارندۀ این سطور تأریخ تولد او باید در حوالی سال . مختلفی درست نمی باشد

را هم  شود که نام اوگبه احتمال اغلب او در همین سال در گذر بارانۀ کابل دیده به جهان . م باشد1581مطابق 
 . گذاشتند "قاسم جو"آهنگ با نام پدرش 

و این . مدم می گفتند( ستار)در آنوقت به آلۀ . یکی از مدم نوازان مشهور آنزمان بوده است" جو ستار" پدر او
بود که مدم یا ستار را برای بار اول به افغانستان آورد و محافل دربار سلطنتی و سرشناسان کابل را با " ستار جو"

 .آهنگ های دلپذیر آن رنگین ساخت
طرف موسیقی کشش داشت و همیش در هنگام ستار نواختن پدر در ه ی کوچک از همان آوان طفولیت بقاسم جو

 .پدر گره می خورد ستارکنار او می بود و تار های زندگی اش با تار های سحر انگیز 
او در سنین ُخردی به زبان های . در سیمای قاسم جوی کوچک عالمات ذکاوت و بیداری خاصی مشاهده می شد

گفت و مادر دری؛ و بعد ها زبان عزیز پشتو را هم از  کرد، چه پدر با او اردو می خوبی تکلم میه دری ب ردو وا
ِسَمت استادی داشت و " مدرسۀ علیای کابل"مربی خود مولوی قاری غالم رسول خان آموخت که اخیرالذکر در 

 .خواند این مدرسه سبق میشناسان کابل در سرقاسم جوی کوچک هم در ردیف فرزندان سرداران و 
قاسم جو در بسیار جوانی بعد از کسب دانش در ساحۀ موسیقی نخست از پدر هنرمندش و سپس از استادش خلیفه 

 .علی پدر استاد غالم نبی نتو که در آنوقت استاد بزرگی بود به آواز خوانی آغاز کرد قربان
ثار بزرگان و غزلیات و رباعیات حافظ، سعدی، بیدل و خوانی اکثر اوقاتش را در مطالعۀ آ پهلوی آواز قاسم در

هر  راه آموختن شعر و ادب دری و پشتو و کسب معلومات آفاقی از کرد و در موالنا و دگر بزرگان ادب سپری می
 که بعضاً خودش در زمزمه هایش گرفت استفادۀ اعظمی می ُبرد صاحب خرد و دانشمندی که سر راهش قرار می

 :خواند می
 

 من ز هر صاحب خرد یک شمه کار آموختم  از نی، گریه از ابِر بهار آموختمناله 
 

قاسم جو هنوز به بیستمین بهار زندگی اش قدم نگذاشته بود که در هر محفل خوشی و فرحت، در هر دعوت با 
ایش شد، و با خواندن های زیب شناس و بزرگان کابل دعوت میسرشعر خوانی و آهنگ سرائی خانواده های  شکوه

آهسته آهسته آوازۀ هنر و . ساخت و بر شمار شیفتگان صدا و هنر خود می افزود این محافل را رنگین و معطر می
شناسان کابل به حلقه های سرداران و شهزادگان و اهل دربار رسید و سر محبوبیت وی از محافل خصوصی اغنیا و

له نشده بود که به دربار امیر عبدالرحمن خان ضیاء او هنوز بیست سا. راه را برای وی در محضر پادشاه باز کرد
الملت والدین باریاب گردید و در اجرای اولین آهنگش چنان طرف پسند و دلچسپی پادشاه قرار گرفت که برای اولین 

عدد رباب صدف کاری زیبا را به وی  خطاب کرد و در همان مجلس، پادشاه یک "خلیفه"بار شخص پادشاه او را 
صد روپیۀ کابلی که در آن زمان  د و برعالوه فرمان داد که سر از آنروز از بودجۀ وزارت دربار مبلغ دونمو ءاهدا

مورین أاین معاش معادل معاشات م. دیه گرددأمبلغ هنگفتی بود بطور معاش ماهوار به خلیفه قاسم جوی جوان ت
نی لقب خلیفه را کمائی نمود و منبعد به همین بعد از همین تأریخ است که او در سن بسیار جوا. عالی مقام دولت بود

 یاد می شد، که در آنزمان از جملۀ جوانترین خلیفه های عالم موسیقی افغانستان محسوب می" خلیفه قاسم جو"لقب 
او تا زمان وفات امیر چندین بار در محافل سلطنتی اشتراک نمود و هر بار مورد ستایش و تفقد پادشاه قرار . گردید
 .گرفت

در همین آوان است که خلیفه قاسم جوی جوان برای آموختن بیشتر بیدل شناسی و غزلیات و اشعار عارفانه دست 
شاگردی به جانب دو چهرۀ تابناک ادبی افغانستان دراز کرد و این دو تن استادان عبارت بودند از شادروان 

 .   افغانستان رسید الشعراییلک عبدالعلی خان مستغنی و استاد عبدالحق بیتاب که بعد ها به مقام م
در عین زمان قاسم جوان از محضر استادان دگر مثل مرحومان محمد سرور دهقان، غالم حضرت شایق جمال و 

 شکوفائیشقری که هر کدام از نکته دانان عصر خود بودند، نکته ها آموخت که همۀ این اندوخته ها در عغالم نبی 
 .است هحیات هنری او نقش برازنده داشت
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هـ ش مطابق  1459بعد از اینکه امیر حبیب هللا خان سراج الملت والدین بر تخت سلطنت افغانستان در سال 
مقام دربار پادشاه انتخاب شد و در همه محافل  حیث خوانندۀ عالیه م جلوس نمود، خلیفه قاسم جو ب1091

 .فروزان می درخشید خصوصی پادشاه، در سفر و حضر و در محافل رسمی و دولتی مانند شمع
اش چنان هنر  در اولین محفل دربار خلیفه قاسم جوی جوان با آهنگ های دلپذیر و ترنم غزلیات و اشعار انتخابی

که  شاه برایش  را فرحت و طراوت بی پایان بخشید، در حدی مدعوین اشنمائی  کرد که خاطر ارجمند پادشاه و 
رمونیۀ دانه نشانی ابرخاست و ه( ضیاء ها پدر خانوادۀ ناصر)  خانکف زد و با اشارۀ او، برادرش سردار نصرهللا

این . را که تازه از هندوستان رسیده بود، در برابر خلیفه قاسم جو گذاشت و بوسه ای نثار پیشانی مصفایش کرد
ان، شهزادگان، دومین هدیۀ افتخار آمیز سلطنتی بود که در دربار پادشاه در برابر انظار تعداد بی شماری از سردار

 .گردید حاضر دربار، نصیب این هنرمند جوان می فرهنگشناسان و اهل ادب و سر 
پدر . ، خلیفه قاسم مقرب دربار و خانوادۀ سلطنتی بودالملت و الدین در تمام دورۀ سلطنت امیر حبیب هللا خان سراج

بود و با خلیفه قاسم جوان دوستی بی  آنوقت منشی حضور پادشاه در( میرزا سلطان احمد خان)نگارندۀ این سطور 
 می محفوظ هم رابعضی از حکایاتش ماکه با شنیدن  زمان بخاطر سپرده بود شائبۀ داشت و حکایات زیادی از آن

 .ساخت
 باشد و می قصۀ جالب و حتی تأریخی از این زمان است که یاد آن باعث افتخار استاد قاسم افغان و بازماندگانش می

سال پیش از امروز شهر  یکصدم درست 1012هـ ش برابر با 1401در سال . وری و ستایش کردآن یادآ باید از
جمله افغانستان محافل  تمام نمایندگان برتانیه در تمام کشور ها از آن. ی اشغال شدوبغداد از طرف قوای برتان

کشور در جوار باغ  سفیر آنافغانستان سفارت انگلستان محفل با شکوهی در مقر اقامتگاه  در. خوشی برپا کردند
شناسان معزز کابل هم دعوت سر باالی کابل برگزار کرد که در آن برعالوۀ وزراء و اراکین دولتی از بزرگان و 

 برتانیه، کشورو خوشی بزرگ کردند که به خلیفه قاسم امر شود تا درین محفل  ینمودند و از وزارت دربار تمن
این آرزوی سفارت برتانیه به امیر . هنرنمائی کند ،و طراوت بیشتر محفلبرای سرگرمی حضار  افغانستاندوست 

عرض شد و شاه توسط شاغاسی نیک محمد خان دبیرالملک که حیثیت وزیر دربار را داشت به خلیفه قاسم هدایت 
سفیر و همه  ورزید و ءدادند که در محفل سفارت برتانیه اشتراک نماید، ولی خلیفه قاسم از اشتراک در این محفل ابا

اینکار او شکل یک حادثۀ ناگوار دپلوماتیک را بخود گرفت و . اراکین دولتی و مدعوئین آنها را در انتظار گذاشت
دربار ه فوراً خلیفه قاسم جو را بالملت و الدین امیر حبیب هللا خان سراج . اطالع پادشاه رسیده گلۀ سفیر برتانیه ب

 : رضایتی به او گفتخود احضار نمود و با ناراحتی و نا
خیالم که ه به تو امر شد که در دعوت سفارت برتانیه اشتراک کنی، چرا از هدایت ما سرپیچی کردی؟ ب! قاسم " 

 !"کنی و دوستان ما را آزرده خاطر کردی ت میغَ خاک لَ 
ا آنچه در دل حضور پادشاه اجازه خواست که حضور شان به وی اجازت ارزانی فرمایند ت زقاسم با ابراز تکریم ا

 : و با اعتماد به مراحم شاهانه به عرض برساند و بعد از موافقت پادشاه با فصاحت و متانت گفت جِرئتدارد با 
حضور شما، خود، القاب سراج الملت و الدین را انتخاب فرموده اید که روشنائی ! خاطر مبارک شاهانه شاد باد"

باشید، من پیرو مذهب مبارک حنفی و مسلمان هستم،  می میرساند و سلطان یک کشور اسال ملت و دین را می
توانم در حالیکه جایگاه حضرت غوث االعظم دستگیر را که پیرخانۀ منست، کفار بیرحمانه اشغال نموده  چطور می

گذشته از آن من وعده . و من در محفل خوشی و شادی بدین مناسبت بروم و نه تنها بروم بلکه نغمه سرائی هم بکنم

)ل نام گذاری فرزندفپرده بودم که در محس
 

نائب ساالر صاحب محمد نادر خان که موکب شاهانۀ شما هم در آن ( 

 ."داشتید، اشتراک نمایم محفل تشریف می
را به  گذرد بلکه او جوابی و عذر معقول او نه تنها از گناه سرپیچی از هدایت شاهانه اش می پادشاه ازین حاضر

گیرد و  کند و از همین روز ببعد است که لقب استاد در نام قاسم جوان جای خلیفه را می یخطاب م" اوستاد"لقب 

).شود منبعد به نام استاد قاسم جو یاد می
 

) 

حیث هنرمند برازندۀ دربار و خوانندۀ ه عهد سلطنت اعلیحضرت امان هللا خان استاد قاسم نه تنها مثل سابق ب در
دهد، بلکه به حیث استاد، چندین تن از شهزادگان را درس موسیقی و آهنگ  میخاص پادشاه به نغمه سرائی دوام 

                                                           

  .دپادشاه افغانستان ش( م1011)هـ ش  1111است که بعداً در  اعلیحضرت محمد نادر شاهفرزند مراد از محفل نامگذاری سردار محمد ظاهر  -1
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، سردار عبدالسمع سراج، سردار "شیون کابلی( " ییبعداً ضیا) (1)دهد مثل سردار محمد رحیم جان سرائی می
 .برادر اعلیحضرت امان هللا خان را عبدالغفور سراج و سردار حشمت هللا

را  رۀ حیات او هم موجود است که جوانب وارستگی، دانستگی و رموز فهمی اوقصۀ جالب دیگری که ازین دو
 .هویدا می سازد که بیجا نخواهد بود از آن یاد آور شویم

وقتیکه پیرامون استرداد استقالل افغانستان مذاکرات داغی در پایتخت های کابل، دهلی و لندن در جریان است و 
مشهور نائب السلطنۀ هند برای مذاکرات به افغانستان  "کیوناری"نواسۀ " سرهنری دابز"نمایندۀ فوق العادۀ برتانیه 

گردد و محفل باشکوهی به اعزاز وی در قصر  اب میحضور باریه آمده و از طرف اعلیحضرت امان هللا خان ب
وقتی . دلکشای کابل برگزار گردیده از استاد قاسم هم خواسته شده بود تا در این محفل اشتراک و نغمه سرائی کند

کنند و نمایندۀ خاص برتانیه با چشمان کبود و  استاد قاسم و دستۀ هنرمندان و نوازندگانش شروع به نواختن می
دوزد و با صدای رسایش شاهفرد بلند باالئی را که ثبت  وی استاد می نگرد، استاد هم به جانب او دیده میسبزش بس

 :تأریخ شده است می خواند
 

 ترسم ای شوخ میان من و تو جنگ شود  می زند چشم کبوِد تو به مژگان ناخن
 

شب  گفت، بخوبی نمی پذیرد و مذاکرات آن این شاهفرد استاد را نمایندۀ برتانیه که با کمال فصاحت دری سخن می
اما در شب بعدی که باز هم دعوت مجللی به افتخار او در سفارت ترکیه برپا شده . گراید هم به رکود و سردی می

  "هنری دابز"، رباب و طبله به هارمونیهاست و باز هم استاد قاسم شمع محفل است، در البالی آهنگ های دلپذیر 
 :کند خطاب می

 

 کـه در محـشر زما، شرمنـده  باشــی   ین جا صلـح کـن با ما، چـه الزمهم
 

گیرد و روابط حسنه بین دو کشور بر قرار می شود و محفل سروری در قصر  مذاکرات بعدی شکل بهتر بخود می
گردد که  ستور وزارت خارجه از جانب شادروان محمود طرزی بزرگ برای نمایندۀ خاص برتانیه برگزار می

 .شب است بعاً استاد قاسم یکی از مدعوئین برازندۀ هنری آنط
شود بعد از مصافحه با وزیر خارجه و اراکین دولتی و معززین افغانی  داخل تاالر قصر می "سرهنری دابز"وقتی 

کند که تا امروز از  رود و لحظاتی با وی بسیار با محبت و خودمانی صحبت می سوی استاد قاسم میه و خارجی ب
به طرف پیانوی  "هنری دابز"ولی همه می بینند که استاد با ... دو معلوماتی در دست نیست محتوای صحبت آن

سوی ه ناگهان استاد قاسم ب. دهد او شرح میه بزرگی که در گوشۀ غربی تاالر گذاشته شده، می رود و چیزی را ب
خواهند یک آهنگ افغانی را به  انیه کبیر میجناب سفیر و نمایندۀ فوق العادۀ برت»: حضار می نگرد و می گوید

ایشان یاد بدهم و من برای شان نوت های یک آهنگ حماسی ما را تشریح دادم که اینک می خواهند خود شان آنرا 
 :و آن اینست. در پیانو بنوازند

 

 سـبـــق مـا هـــــوای اسـتـقــــالل   مکـتـب مـاست جــــای اسـتـقـــالل
 

خواهد معراج وطن پرستی خود را ثابت  که میافغان کنند و برای استاد قاسم  کف زدن شروع میهمه حضار به 
گیرد و همین آهنگ حماسی افغانی را می  مقابل پیانو قرار می "هنری دابز"سازد مرحبا می فرستند، و متعاقباً 

 .گردد یشود و با کف زدن های ممتد بدرقه م نوازد که طرف اعجاب و تحیر حضار واقع می
حضور می پذیرد و در برابر همه اراکین دولتی و ه فردای آنروز اعلیحضرت امان هللا خان استاد قاسم را ب

شخصاً " ُمِسرت"را بنام  نشان مهرش می فشارد و سند اعطای زمرد معززینی که آنجا حضور دارند، در آغوش پر
 فراک سیاهی که استاد قاسم به تن دارد تعلیق میاو تفویض میکند و خود، نشاِن زمرد را در یخن چپ کرتی ه ب

را قبلگاه امجدم امیر " استاد"در کنار راست نامت کلمۀ ارجمند »: گوید نماید و با تبسم ملیحی به استاد قاسم می
کنم که  را اضافه می" افغان"کنار چپ نامت کلمۀ مقدس و با شکوه  صاحب شهید گذاشته بودند و من امروز در

                                                           

 فرزند سردار محمد عمر خان و نواسۀ امیر عبدالرحمن خان ضیاء الملت والدین معروف به ( شیون کابلی)سردار محمد رحیم ضیایی متخلص به  -1
 روشنگرانه می سرود که در دربار ل سرای با نام و نشان افغانستان بوده و اشعار انتقادی وشاعر و غز( شیون کابلی). امیر آهنین، می باشد

 کتاب زندگی و . به همین مناسبت ترک وطن گفت نخست به تاشكند و سپس به ماسکو مهاجر شد. اعلیحضرت محمد نادر شاه آدم مطلوب نبود 
 .بامیان در فرانسه به چاپ رسانده استصفحه توسط نشرات  416اشعارش را این حقیر در 
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گرداند و اضافه  طرف حضار میه و رویش را ب «ت و افتخار همه باشندگان این سرزمین فخیم استسمبول هوی
و بوسه ای بر پیشانی استاد قاسم  «شود یاد می" استاد قاسم افغان"منبعد این هنرمند وارستۀ کشور ما بنام »: کند می

 .گردد گذارد و دوباره به جایش بر می افغان می
عوت بزرگی به افتخار این نماینده در قصر چهلستون کابل از طرف جنرال عبدالعزیز خان چند روز بعد از آن د

گردد که در آن هم استاد قاسم  برگزار می( گفتند حربیۀ می که در آن وقت وزیر)بارکزی وزیر دفاع ملی افغانستان 
ادروان عبدالعلی خان مستغنی  در ختم این محفل، استاد سرودۀ حماسیی را که از طبع ش. افغان اشتراک می نماید

 .گیرد که همه حاضرین محفل را به هیجان می آورد تراوش کرده بود با این سه بیت آن به ترنم می
 

 بـحـر در بـر قــطرۀ طوفـانی ام  نـاز دارد  بی سر و سامانـی ام
 مشکل هـر کـار شـد آسانـــی ام  آسمان سیر است سرگردانی ام

 چون به میدان آمدی می دانی ام  فغانــی امگـر نـدانـی غـیـرت ا
 

افتخار " یادگار استقالل"بعد از استرداد استقالل افغانستان، استاد قاسم افغان برای بار دوم به اخذ نشان الماس 
و مقامات عالی رتبۀ رسمی هندوستان سفر  "هنری دابز"در همین زمان است که استاد بنا بر دعوت . حاصل کرد
کشور می نماید و کنسرت های باشکوهی در برابر استادانی که هر کدام آفتاب موسیقی کالسیک شرقی  رسمی به آن

 .وطن بر میگردده ب" ستارۀ شرق"اند اجرا میکند و با کسب لقب 
او از خود . استاد قاسم افغان بنیانگذار مکتب موسیقی افغانی است که میتوان او را پدر موسیقی افغانستان خواند

 .مکتبی داشت که تا امروز بنام مکتب قاسم یاد میشودطرز و 
استاد قاسم افغان شاگردان زیادی در ساحۀ موسیقی حرفوی و شوقی افغانی تربیه نموده و به جامعۀ افغانستان تقدیم 

مثل استاد غالم نبی نتو، استاد . داشته است که هر کدام آنها تا امروز در آسمان موسیقی افغانستان می درخشند
و از  -صابر، استاد رحیم بخش، استاد نبی گل، استاد یعقوب قاسمی و برادرانش  و استاد محمد عمر رباب نواز

شاگردان شوقی او میتوان از چهره های تابناکی چون میرزا نظر، استاد برشنا، استاد سمع سراج، محمد حیدر 
 .نیسان، سردار کریم و سردار غفور سراج نام برد

فرمان همین پادشاه ه شاه هم استاد از احترام خاصی برخوردار بود و ب اعلیحضرت محمد نادردر زمان سلطنت 
گردید که به حساب واحد مدرن امروزی،  ءموازی بیست جریب زمین آبی زراعتی در بینی حصار کابل به وی اهدا

یب هللا کلکانی بحرانی شده وضع اقتصادی استاد که بعد از اغتشاش حب. چهل هزار متر مربع یا چهار هکتار میشود
 .بود با تسلیم شدن این زمین ها بهبود قابل مالحظه ای یافت و از آرامش مادی برخوردار گردید

در زمان اعلیحضرت محمد ظاهرشاه هم استاد قاسم افغان بحیث خوانندۀ خاص دربار خدمت میکرد و معاش 
اد قاسم افغان همیشه مورد الطاف و تفقد اعلیحضرت است. میشد مستمری او از بودجۀ وزارت دربار سلطنتی اجرا

نایل گردید بلکه به هدایت " خدمت"محمد ظاهرشاه قرار داشت و نه تنها از طرف ایشان به اخذ نشان مطالی 
او در مدخل تاالر  (برونز برنجی یا) شاهانه، برای ستایش از خدمات و مقام ارجمند هنری و فرهنگی اش مجسمۀ

 .یو افغانستان نصب گردیدعمارت جدید راد
م در خرابات کابل وفات نمود  1016هـ ش برابر با  1111سنبله  44تأریخ ه سالگی ب 51استاد قاسم افغان به عمر 

 .خاک سپرده شده و جنازه اش با مراسم خاصی در شهدای صالحین کابل محترمانه ب
عالقمندان و شیفتگانش حاضر بودند و همه به گذاشتند، جم غـفیری از  را در خانۀ قبر می هنگامیکه تابوت او

 :زمزمه هائی فکر میکردند که روزگاری استاد قاسم افغان آنها را میخواند
 

 به راه خـرابـات خـاکــــم کـنـیـد  به تابـوتـی از چوب تـاکــم کـنـیـد
 پس آنگاه بر دوش مـستـم نهـیـد  به آِب خــرابــات غـسلــم دهـیـــد 

 مـیاریـد  در ماتـمـم  جـز رباب   بر گـور من جز شرابمریـزیـد 
 

 :شایق جمال در رثای مرگ او چنین گوید
 

 می کـنــم بـاز نـالــه و فـریــــاد  ِت چـرخ سـفـلـه نهــادـآخ، از دس
 که ُبـدی  در کـمال خود استـاد  آن نغمه سنج محفل عیش" قاسم"

 عـالــمی از نــوای او دل شـــاد  غـم بـه دیــدار او ز دل بـیـــرون
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 داد بـنـیــاِد عـمـــر او بر بـــــاد  وه که سـیـِل جـهـان تـبـاِه اجـــــل
 دِل احـبـاب بـر زمـیـن اوفـتـــاد  بزم عـیـش و نشاط  برهـم خورد

 

 :شقری در رثای او گویدعو 
 

 دکه بگذشت شخصی ز اهل سرو  دریـغـا ازیـن دور چـرخ کـبــــود
 به پـیـری جـواِن خـرابـات بـــــود  رئـیـس و کـالن خـرابـات بـــــود
 کـه سنگ آب گـردیــــد از ساز او  اثــر بـــود چـنــــــدان بـه آواز او
 به ابـیـات و افــراد مـوقــع شناس  ُسر و تـال سازش هـمـه با اساس
 گــدا با شکـــوه نـمـودی به شاه و  ُبدی شأن و تمکـیـن ِ آن مثل کوه
 به روحش دعا کرده  دستی بر آر  سـفـر کـرد ازیـن دیــر ناپـایــدار

 ببخـشـد خـداونــــد پـیـر و جـوان  خـتم کـن این بـیان" شقریع"بیا 
 

آهنگ اول، . چند آهنگ زیباتر از زیبای استاد بزرگ قاسم افغان را با هم می شنویمو گرانقدر و حاال خوانندۀ عزیز 
 .ببرید کلیک کنید و حظیل دکمۀ کنترول با موس تان بر لینک ذفتن لطفاً با گر. است« م امشبزلیخا دار» آهنگ 

 
 

 1-  زلیخا دارم امشب** زلیخا دارم و دارم زلیخا 
 

QWxlk1RwEKk=v?watch/com.youtube.www://https 
 

 

 4- جانانه گکم 
 

 کردم سفری که آمدن نیست مرا**  یاران و برادران خوش باشید  
 تابـوت مرا ز چوب شمشاد کنید**  یادان و بردارن مرا یـاد کنید  
 در خاک سیه بانید و فریـاد کنید**  تابوت مــرا قدم قدم بر دارید  

 
JU2cXA2wbbN=v?watch/com.youtube.www://https 

 
 

 1- خواب پریشان 
 

 به دوزخ الیقم، تکلیف هجذانم بس است ور**    گر بهشتم می سزد فصل نکویانم بس است
 ناز و تمکین و ادای خوب رویانـم بس است**    ای فـلک بـر مـن مــــده بـار غــم دنـیـا را
 بعد امشب دیــدن خـواب پریشانــم بس است**    از حـدیـث زلف مشکین تو سرگردان شدم
 

P6W_9pA1tJ=v?watch/com.youtube.www://https 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RwEKk5QWxlk
https://www.youtube.com/watch?v=wbbN4cXA4JU
https://www.youtube.com/watch?v=tJ3pA0_W6P

