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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Arts & Music  موسيقی ھنر و

  
   استرليا- سيدنی-ء ضيا:يسندهنو
  ٢٠١٧ جنوری ٢٢ 
 

 :استاد خليل گداز يا 
  افتخار ھنر موسيقی در  کشور ما

  
 که  از کوتل خير خانه تا کاريز مير، شکردره، گلدره، کلکان، ئی ھا کوھدامن زمين، به دره ھا و دامنه ھای کوه

اين مناطق يکجا با وادی زيبا و تاکستانھای پروان . استالف، قره باغ موقعيت دارند گفته می شود

به شمالی زيبا و جنت روی ...  از کاپيسا و سالنگ ئیمثل؛ چاريکار، گلغندی، گلبھار و قسمت ھا

 ميالدی از ميان ١٩۶٣ خورشيدی برابر با ١٣۴٢ در سال یادھقان زاده . تزمين نيز معروف اس

. خليل می گذارند محمد درۀ شاداب، گندم زارھا و باغستانھای شکردره به دنيا می آيد و نامش را 

ۀ مرغکان آشنا شده ھگويا، آن طفلک از آوان تولد گوشھايش با ترنم باران، نوای آبشاران و چھچ

    .زی که می گذشت آن صدا ھا و نواھا را با ذرات وجودش به لذت می گرفتبود و با ھر رو

 ھمين. ھله و ھله صنف اول، دو، سه را تا متوسطه خواند. خليل ھفت ساله شد، پدرش او را به مکتب قريه شامل ساخت

و خليل که تازه به نو منطقه نا امن شد . به آتش کشيدند١٣۵٨مجاھدين ليسه را درست در سال  که پايش به ليسه رسيد،

او تا زمانی که در محل و منطقۀ خود بود، عالوه از ترانه ھای . جوانی قدم گذاشته بود، با خانواده اش به کابل پناه بردند

راديو افغانستان را بی وقفه می شنيد و با صدای مرحوم محمد رفيع، لتا  جويبار و زمزمۀ مرغکان، پروگرام اردوی

  چيز ديگری که حس زيبا پسندی خليل کوچک را در موسيقی انگيزش  .ُ  بيشتر انس می گرفت...منگيشکر، مکيش، 

 ھای استاد سر تُمی داد، دلچسپی باشی غالم سخی شوھر ھمشيره اش به موسيقی پختۀ افغانی و ھندی بود که او کس



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 استاد رئيس خان، ئیتار و شھناِس... آھنگ و ديگر استادان موسيقی و کست ھای استاد اميرخان، استاد واليت خان 

خليل نيز به آن صدا ھا گوش می  او راويش شنکر، استاد علی اکبر خان و استاد امجد علی خان را می شنيد و درکنار

روزھا و ماه ھا را به . ِ خليل که مجذوب نوای ستار شده بود، با ده ھا کوری و کبودی خود را صاحب تنبور ساخت .داد

 تارآھسته آھسته دستش به . رده ھا، گوشک ھا، تارھا و به اھتزاز آوردن سيمھای تنبور سپری می کرد با پئیخاطر آشنا

. را نمی دانست...) سا، ری، گه ( نوقت موسيقی و حتی الفبای موسيقی آھای تنبور آشنا شد و اما جالب است که تا 

 رساند که پس از ئیھنگھای ھندی او را به جااستعداد خداداد و تالش مستمر او در نواختن آھنگ ھای روز و آ ولی

  وقتی .را برخود گزيد) ارفاق(راديو افغانستان پذيرفته شد و تخلص  در  هامتحان نزد استادان موسيقی به حيث نوازند

که خليل ارفاق به راديو افغانستان راه باز کرد، مرحوم استاد محمد عمر حرکات انگشتانش را ديد و شيرينی صدای 

اساسات، شيوۀ   ارفاق .پذيرفت رش را شنيد، او را مورد نوازش قرار داد و به زودی او را در صف شاگردانشتنبو

در عين حال . نواختن و برخی ويژه گيھای نواختن تنبور و کليد ھای موسيقی را تا دوسال از استاد محمد عمر فرا گرفت

استاد  ست و پنجه استادان موسيقی چون استاد سرآھنگ،در جريان اوقاتی که در راديو می بود، ھوش و گوش اوبه د

يعقوب قاسمی، استاد رحيم بخش، استاد ھاشم ھمچنان استادان نوازنده مثل؛ استاد محمد عمر، استاد سليم کندھاری، استاد 

غزلھای بود که ھر کدام با شفقت و مھربانی وی را ياری می دادند و در عين حال شنيدن .... سرمست، استاد ننگيالی

 شبھای مرحوم استاد سراھنگ را که ھنرمند معروف و سابقه دار راديو ۀمرحوم مھدی حسن و برنامه ھای چارشنب

کردند، خليل جوان را شيفتۀ خود ساخته  را گردانندگی می افغانستان آقای وھاب مددی و مرحوم استاد موسی قاسمی آن

آن  ِه بود، اما ھرگز ستار را نديده بود ونمی دانست که شکل و شمايلِ مجذوب آواز ستارشدءگفتم که خليل از ابتدا. بود

ِ او جوانان وطن ما را مسحور خود ساخته بود، ئیباری تصوير ھيما مالينی اکترس سينمای ھند را که زيبا. چگونه است
و معلوم شد که آن وقتی به ا.  که خليل نمی دانست چی است را در قطعه پوستکارد مشاھده کردآلۀ موسيقيیيکجا با 

) ِستار(  يک بار ديگرعشق و عالقۀ ديوانه وار او را به ئیاست، اين آشنا) ِستار( ھمان آلۀ موسيقی دوست داشتنی اش

ًعمال  ِآنگاه که به راديو افغانستان ھمکار شده بود و نواختن ستار را توسط مرحوم استاد سراج الدين. افزونی بخشيد

ِکارکنان تخنيکی و نوازنده ھا به صرف غذای چاشت می رفتند، اين عاشق ستار، وقتش را احساس کرده بود، ھر گاھی 
ِبه جای صرف غذا، با ستاری که در ستديوھای   موسيقی راديوافغانستان وجود داشت، به مشق و تمرين می ۵٢و۴٨ِ

ذشت، چشمش به دوکان آالت روزی ازکوچۀ مندوی کابل می گ. ِ خليل ارفاق از نداشتن ستار حسرت می کشيد .گذشتاند

قيمت آنرا پرسيد، الله ھندو قيمتش را . ِموسيقی فروشی يک تن از ھموطنان ھندو افتاد، ديد که ستار درآنجا آويزان است

افغانی بود، آن را برای ) ١۴٠٠(خليل که معاش ماھوارش در راديو . پس از چانه زنی ھا، يک ھزار افغانی گذاشت

با شنيدن قيمت . اما اين جوان ھوشيار يک مقدار آن را نزد مادرش ذخيره کرده بود. اندخانواده به مصرف می رس

ِستار، با دنيا دنيا ھيجان نزد مادر رفت، پول گرفت و ستار را خريد ِازان پس در خانه به مشق وتمرين ستار مشغول . ِ
ُکرد، خليل ارفاق که آن وقت با سر و  می) رُس( را ميزان ِدر راديو ستار می نواخت و يا آن شد و زمانی که استاد سراج

 پيدا کرده بود، زيرکانه به آن توجه می کرد و ذره ذره از نواختن تا ئیبعضی رمز و راز موسيقی آشنا َلی و تال و

ِفھميدن راگ و سر کردن ستار را می آموخت .  خليل با نواختن تنبوردر ميان استادان موسيقی محبوبيت بيشتر يافت .ُ

که استاد ھاشم او را صاحب استعداد و مھارت خوب يافت، با ارائۀ امتيازات بيشترنسبت به راديو، ھمکاری اش  ھمين

 ١٩٨۴ در سال  .خليل پذيرفت و در بخش موسيقی افغان ننداری ادامه داد. را به ارکستر افغان ننداری پيشنھاد کرد

دی را جھت آموزش موسيقی در بخش ھای آواز و نواختن وزارت اطالعات و فرھنگ افغانستان تعدادی از استادان ھن

آالت موسيقی به کابل دعوت نمود تا با ايجاد کورسھای آموزشی زمينۀ رشد و انکشاف ھنر موسيقی برای جوانان مھيا 
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 و خانم چترجی به آموزش آواز خوانی چترجی به مدت شش ماه نزد استاد، روبين  خليل نيز به خاطر آواز خوانی. گردد

به  ارفاق ِبعد که استاد عرفان محمد خان از ھندوستان به کابل آمد وکورس ستار را به راه انداخت، آنگاه خليل. پرداخت

در جريان اين . فرا گرفتاز وی  . سال۴را طی ) لکنھورشاه جھان پور کرانه ( ِآموزش علمی ستار آغاز کرد و مکتب 

 ئیکورس، برنامۀ موسيقی از طرف سفارت ھندوستان تدوير يافت که شاگردان موسيقی ھرکدام پنج، پنج دقيقه ھنر نما

 نايب سفير ھندوستان را به خود ه زياد ھندی ھا و به ويژه توجهِو اما نواختن ستار توسط خليل ارفاق توج. می کردند

نيز مشوره کرده بود، خليل را  ًنامه، نايب سفير ھندوستان که قبال با استاد عرفان محمد خاندر ختم بر. جلب کرده بود

که تازه  خواھی به خاطر تحصيل موسيقی برای شش سال به ھندوستان بروی؟ خليل در حالی می: گفت خواست و

به سفارت بيايد، در نتيجه خليل نايب سفير ھمانجا از او خواست که دو روز بعد . عروسی کرده بود با خوشحالی پذيرف

که   حينی .ُگداز به ھندوستان رفت و به کوچه ھا و پس کوچه ھای پرخم و پيچ موسيقی ھندوستان سفرش را آغاز کرد

که  شامل درس شد و نزد پروفسور پرسوداس) شيری رام کال کندر( م به دھلی رسيد، در دانشکدۀ ) ١٩٨٨(خليل گداز 

درپروگرام . را آموخت) مھر گرانه(ستاد راويش شنکر و استاد علی اکبر خان بود، مکتب از شاگردان و پيروان ا

ً که قبال نزد استادعرفان محمد ھشتاد راگ تکراريیخليل عالوه از .  راگ تدريس می شد٢٠درسی اين دانشکده ساالنه 

پسر پروفسور بمبای داس ، : گويد خليل می.  راگ ديگر را طی شش سال آموزش ديد ) ١٢٠( خان در کابل آموخته بود

پرسيده شود شاگرد استاد امجد علی خان بود، خجسته اتفاقی سبب شد که از طريق آن جوان با ذوق با استاد امجد علی 

را که  يعنی خواندن با آالات موسيقی ) گايکی آنگ(ن استاد بزرگ ، سبک آاز) چقدر وقت(خان مشرف شدم که بيش از 

درھمين وقت بود که موسيقی به . شد، فيض بردم و آنگاه دانستم که موسيقی چيست و ساز چيستسبک او ستايل می با

که معنای ) ارفاق(ن پس تخلصم از آتن و روانم شراره افروخت و چنان مرا درخود ذوب کرد که گداخته شدم و از

ی که در کابل بود، گواھی نامۀ مخليل گداز ھنگا.  دھد، به گداز عوض شد  و مھربانی کردن به ديگران را میئینکو

شيری رام کال کندر سنا ( را از تدريس استاد عرفان محمد خان دريافت کرد و از دانشکدۀ ) لکنھور شاه جھان کرانه (

دپلومه به دست آورد و نيز که از انيستيتوت ) مھر کرانه( از آموزه ھای پروفسور پرسوداس در مکتب ) مھر گرانه

صورت فوق العاده ه و اما استاد امجد علی خان در پای دانشنامۀ اش ب.  کردئیومۀ افتخاری را کماموزيک هللا آباد دپل

 نالج ٢٠ سال ٢٠خليل گداز در مدت کوتاه طوری خود را رسانده که گويا بيشتر از : (اين يادداشت را ذکر کرده بود که

  ). موسيقی کالسيک ھندوستان را از من فرا گرفته باشد

موسيقی ھندوستان ھمچو ياد داشت را از طرف استاد امجد علی خان در گواھی نامه خليل گداز  رباب ھنرزمانی که ا

به حيث آموز گار موسيقی پذيرفتند که  Homa sharma dance and music colege  ديدند، بدون معطلی او را در  

  .شاگردان زيادی را در ھندوستان پرورش داد

 سکالر شيپ تحصيلی از سوی دولت استراليا، آخرين تحصيالت اکادميک خود را در سال خليل گداز با استفاده از

  در ھندوستان نزد استاد امجد علی خان به Parachik kalakinder of panjab ميالدی تا درجۀ ماستری در  ٢٠٠١

ت تحصيالت عالی موسيقی از نکه استاد خليل گداز جھآو اما پيش از.  کردئیاتمام رساند ولقب استادی را به خود کما

طريق سکالر شيپ استراليا دوباره به ھندوستان برود، در نخستين ھفته ھای اقامتش به استراليا، دانشگاه موناش در 

ايالت ويکتوريا او را مژده داد که وزارت فرھنگ ھندوستان به دانشگاه موناش نامه فرستاده که شخصيت برجستۀ ھنر 

زه به استراليا پذيرفته شده و سفارش شده بود که از آن استاد فرزانۀ موسيقی استفادۀ شايان تا) خليل گداز( موسيقی 

ھمان بود که به زودی مراجع ذيربط استراليا برنامۀ نشنل تور موسيقی در شھر ھای، سيدنی، کانبرا، . صورت بگيرد

   .يب داد و با استقبال فراوان مواجه شدِبرزبن، پرث و ملبورن را برای اجرای کنسرت ھای ستار به استاد گداز ترت
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استاد گداز زياده بر اجرای کنسرت ھای عادی در داخل و خارج از افغانستان، در مھمترين فستيوالھای موسيقی 

   : پرداخته است که از جملهئیھندوستان به ھنر نما

   .م در فستيوال پونه ١٩٨٩  نخستين کنسرت در سال - ١

   . با دريافت تقدير نامه١٩٩٢شلبی برشاد دھلی سال    اشتراک در فستيوال- ٢

   . يا پنجه شيرين sweet fingre با دريافت لقب ١٩٩۴  در فستيوال موسيقی لکنھور سال -٣

   .١٩٩۵  شرکت در فستيوال کلکته سال - ۴

   . در بنارس١٩٩٨در سال ) گنينگا مسيو(   اشتراک در فستيوال - ۵

در  Eدر کانبرا، ود فورد فستيوال  E در فستيوالھای موسيقی چون؛ نشنل فولک فستيوال ھمچنان استاد گداز ھمه ساله

اشتراک . ، سيدنی Eدر ادليد، گورمنت حوز فستيوال  Eدر ملبورن، وم اداليد فستيوال  Eبرزبن، فورد بری ميوزيک 

   : استنايل گرديده دريافت تقدير ھا و تحسين ھای فراوان هورزيده که ب

 است که نشرات خطی و تصويری استراليا بارھا پيرامون ھنر استاد گداز مطالب فراوان را به نشر رسانده قابل ذکر

ِدر رشتۀ ستار و نواختن ساير ) ِخليل ستار ميوزيک(  به اينسو در ١٩٩٩ کار ديگر استاد گداز که از سالھای  .است
ِ و ھنوز ھم ادامه دارد، تربيت شاگردان است که بيشتر آغاز يافته)  ھندی و افغانی(آالت موسيقی و آواز خوانی شرقی

) ئیراگ سنا(، )راگ باميان( نو آوری ھای استاد در عرصۀ موسيقی ايجاد  .شاگردانش از ساير کمونيتی ھا می باشند

  را که استاد تا کنون به دسترسئی سی دی ھا . می باشد)ئیکوه آسما(و ) کوی عروسان شکردره(و ملودی ھای جديد 

ِ، سوند آف ستار، سوينزر يا ھديه، طلوع شامل )آھنگھای مرحوم احمد ظاھر( ِمندان قرار داده است؛ نوای ستاره عالق
 می خواھم اين نکته را  .سه راگ کالسيک، باميان و دی وی دی پنجه ھا پرواز می کنند، کليپ اشعار موالنا می باشند

    :اد فرزانه عالوه نمايماز جانب خود و از برداشت خود نسبت به اين است

استاد شخصيتست؛ با وقار، آرام، متواضع که در ھرجا و ھر زمان با جبين گشاده، محبت و مھربانی با ھمگان برخورد 

، حافظ، ئی اشعار عرفانی موالنا، سنا،نآموسيقی را دوست دارد، درين راه بسيار سخت کوش است و مھمتر از. کند می

به اين . و را چنان در خود غرق ساخته که حالت فقر و استغنا را در او خروشان ساخته استبيدل و امير خسرو بلخی ا

استاد گداز  .ً که در دنيای معنويت با فقر به سر می برد و استغنايش با ماديت از سلوک و رفتارش کامال ھويداستامعن

خانم وفرزندانش در ايالت ويکتوريا در شھر ً فريضۀ حج را در حرمين شريفين به انجام رساند و فعال با ٢٠١۴در سال 

به اين سرمايۀ بزرگ ھنری افتخار می کند و طول عمر و موفقيت ھای روز " افق" ھفته نامۀ  .ملبورن به سر می برند

  .افزون برايش تمنا می نمايد

  ٢٠١٧جنوری  

  

 

 


