
  
  

اواز خوان پرتالش  ،با حفیظ کروندگر ،گفت وشنود فضل الرحیم رحیم
  کشورما مقیم اطریش و با استعداد

  
 ،کابل ،ھراتدر والیات  ،کروندگر .دیده بدنیا گشوده ،در قریھء پشھ ئی والیت لغمان حفیظ کروندگر،

ھ عنوان شاگرد ممتاز شامل وی بعد از فراغت از لیسھ حربی ب .زابل و ننگرھار زندگی نموده
بھ پایان  تش را در اروپاتحصیال و بھ اروپا رفتفاکولتھء طب کابل شد و با اخذ بورس تحصیلی 

و  وطن ارمان ارمان ،زمزمھ ھای ھجرتت ده سال بدینسو اواز می خواند البوم ھای  از مد .رسانید
 ،حفیظ کروندگر .نموده عرضھوسیقی افغان البوم ثمرهء از کارھای ھنریش است کھ بھ عالقمندان م

بھ صفت کارمند ادارهء پناھندگی وزارت داخلھ  در حال حاضر در کشور اطریش زندگی می کند و
پیرامون فعالیت ھای ھنریش با وی انجام داد ه ام کھ  گفت وشنود. ش، مصروفیت رسمی دارداطری

  .توجھ تو صاحب دل خوانده را بھ ان معطوف میدارم
  
چگونھ بھ موسیقی رو  را از این جا اغاز کنیم کھ گر این گفت شنودا -

  اوردید توضیح شما در زمینھ چیست ؟
زیرا وی از فاکولتھء  .اصلی من در عرصھء موسیقی پدرم استمشوق  -

و زیاد عالقھ داشت من با نوای  یات پوھنتون کابل فارغ گردیدهادب
لیل ھم بود کھ ھمیشھ مرا در موسیقی و کالم شعر اشنا شوم و بھ ھمین د

محافل ادبی و ھنری با خود می برد و ھنوز ده سال داشتم کھ پدرم برایم 
اشعار اھنگھا را میداد تا من انرا زمزمھ کنم و ارزو داشت تا روزی 

اشنا و رابطھ داشتھ باشد و از جانبی من  ،فرزندش با این ھنر دل انگیز
من بھ دالیل مختلف مدتی از  .تمھم شخصا بھ موسیقی شوق و عالقھ داش

ریش، پناھنده شدم و رفتم تا اینکھ سرانجام در کشور اطموسیقی فاصلھ گ
بھ کار  ق اولی کھ بھ موسیقی داشتم مجدداخوشبختانھ از مدت ده سال بھ اینطرف با ھمان شوق و ذو

ما افغانھا ھریک ما  و دلیل اینکھ من بھ موسیقی دوباره رو اوردم این است کھ .موسیقی اغاز نمودم
گفتنی ھای از ناھنجاری ھای تحمیلی روزگار خود داریم بھ نظر من بھترین راه برای بیان  ،درد ھا

این ھمھ و برای برمال ساختن ان ھمھ گفتنی ھا بھترین وسیلھ موسیقی است کھ می توانم بھ وجھھ 
صھ می خواھم بگویم این است کھ انچھ بصورت خال .ما کھ مردم است برسانیم انرا بھ مخاطب بھتر



من در دلم گپ ھای برای گفتن دارم کھ می خواھم در البالی اھنگ ھایم انرا با ھموطنانم قسمت 
  .نمایم

 
یا اینکھ نزد استادان موسیقی  ا اندوختھ ھای اکادمیک دارید وای ،برای اموزش اساسات موسیقی -

  زانو زده اید؟ ،کشورما
اموختھ ھای مسلکی و مکتبی  صھء موسیقیبا تاسف من در عر -

ندارم اما سالھا قبل کھ من در والیت لغمان زندگی می کردم در انجا 
گروهء ھنری فعالیت داشت کھ رھبری انرا دوست نھایت عزیزم 

پتوال بھ عھده داشت کھ تا اندازی با اساسات موسیقی محترم استاد 
ریش زندگی در اط ای وی اشنا شدم و فعال منبھ اساس رھنمائی ھ

می کنم در این جا یکی از دوستان نھایت صمیمی ام کھ تحصیالت 
در قسمت  ،اکادمیک در عرصھء موسیقی دارد بنام زبیر بختیار

. اھنگ ھایم و ترتیب و تنظیم موسیقی مرا یاری می رساند ،موسیقی
ار اھنگھای استادان موسیقی شنیدن دوامد در کنار این ھمھ بھترین استاد برای من در عرصھء موسیقی

  .البالی این اھنگھا می اموزم ازکشور ما است کھ از شنیدن ان لذت میبرم و ضمنا چیز ھای را
  
  بھ نواختن کدام یک از االت موسیقی، دسترسی کامل دارید ؟ -
  .گاه گاھی رباب ھم می نوازم من بھ نواختن ھارمونیھ و کیبورد دسترسی دارم و بھ شکل شوقی -
  
  ؟ تصنیف اھنگھای تان راساختھ اید بیشتر کشورما اشعار کدام یک از شاعران از -
می سرایم حاوی  این است کھ تصنیف اھنگی را کھ در این رابطھ می خواھم بگویم کھ برای من مھم -

من بصورت کل اشعاری را برای  و در متن ان چیزی نو برای گفتن داشتھ باشد چی پیامی است
پیامی و یا گفتنی از  ،حرفی درد، و خالصھ اینکھ ،محبت ،نتخاب می کنم کھ در ان عشقاھنگھایم ا

مد نظر می  و ضمنا من ذوق و سلیقھء شنوند ھا را نیز در انتخاب اشعار تا حد امکان دلھا داشتھ باشد
 محترم سنگروال صاحب، محترم پتوال ،بصورت اخص من از اشعار محترم بابورزی صاحب.گیرم

  .صاحب و محترم فعال صاحب تا بھ حال در تصنیف اھنگھایم استفاده نموده ام
  
از ھنر مندان کشور ما کار کدامین انھا در کار ھنری شما تاثیر گذار بوده ویا خود را پیرو ان  -

  میدانید؟
تک از ھنرمندان کشور ما احترام و عالقھ دارم و اھنگھای  ،بگویم کھ بھ تک می خواھم صادقانھ -

اما بھ صدا و ھنر محترم منگل از طفلیت .شانرا با تمام شوق و ذوق می شنوم و واقعا لذت میبرم
ئی من در عالقمند بودم و بدون مبالغھ می خواھم بگویم کھ وی بھ شکل غیر مستقیم استاد و رھنما

  .عرصھء موسیقی است اھنگھای اور ا دوست دارم و بیشتر ارزودارم تا پیرو ھنر او باشم
  
ایا کنسرت ھای مشترکی تا بھ حال با  .ریش تشریف داریدجائیکھ من میدانم شما در کشور اط تا -

  سایر ھنرمندان داشتھ اید اگر داشتھ اید لطفا ما را نیز در جریان قرار دھید؟
من در عرصھء  ،واھم بصورت واضح و روشن در رابطھ بھ پرسش شما ابراز نظر نمایممیخ -

یقی بھ نظر موسیقی ده سال کم بیش است کھ مصروف ھستم کھ این مدت مصروفیت در عرصھ موس
جرئت انرا  ادعا کنم کھ من ھر چی را در این عرصھ میدانم بنا من ھیچ گاھی من ان چیزی نیست کھ

یکی از ھنر مندان سابقھ دار کشور ما کنسرتی مشترک داشتھ باشم من طرفدار این  نکرده ام تا با
بھ نظر من این یک کاربسیار عالی و  ھستم کھ ھنر مندان با ھم کنسرت ھای مشترک داشتھ باشند

ولی تا جائیکھ من برداشت نموده ام تا ھنوز چنین یک نظر جمعی نزد ھنرمندان ما با  .مثبت است
مشترک ھنرمندان  ما شاھد برگزاری چنین کنسرتھای یھستیم کھ روزود نیامده اما امید وارجبو تاسف



 بھ حال با ھنرمندان سابقھ دار کشور ما کنسرت اجرا ننموده ام اما خیلی ارزو دارم من تا .ما باشیم
تباط می انچھ بھ کنسرتھای من ار.اگر چنین تقاضائی ازمن صورت بگیرد با کمال میل انرا می پذیرم

گیرد من ھمیشھ برای جوانانیکھ تازه بھ ھنر موسیقی رو اورده اند مجال حضور در ستیژ کنسرت 
  .ھایم را برایشان داده ام

  
  بھ نظر شما موسیقی یعنی چی ؟ -
در مجموع با ھنرھای مختلف دسترسی و سر  علم است و این علم مانند بحراست و کسانیکھ موسیقی -

بھ ظرافت ھای ھنر راه می  شوق و عشق ،استعداد خدا داد ھستند کھ بوسیلھ عالقھکار دارند صاحبان 
موسیقی در ھمگونی با شعر خوب با ظریف ترین رشتھ ھای روح انسان . یابند و انراتصویر می کنند

  .صمیمیت و صفا است ،انتھای عشق، محبت ی کند بھ عقیده من موسیقی بحری بیتامین رابطھ م
  
شما یک ھنر مند موفق کدام خصوصیت را داشتھ باشد تا ارایھ ھای ھنریش پسندیده خاطر بھ نظر  -

  شنونده قرار گیرد؟
کل است ولی بازھم میخواھم بگویم کھ ھنرمند موفق بھ این پرسش شما برای من اندکی مشپاسخ  -

 نظر خواست و سلیقھء مخاطب خود را در ،کسی است کھ ھمیشھ در ارایھ ھای ھنری خود ذوق
  .در انتخاب اھنگھای کھ بھ اواز ھنر مند دلنشین واقع می شود زیاد تر توجھ نماید داشتھ باشد و ضمنا

  
  وضع موسیقی را شما چگونھ می بینید ؟ -
اماانچھ من می خواھم در این  موسیقی کشور ما پاسخ ھمھ جانبھ و دقیق را من می گذارم بھ استادان -

. موسیقی و زن بدون دلیل سرکوب شده اند ،ن است کھ در کشور ما افغانستانمورد ابراز نظر نمایم ای
کھ در واقعیت ما باالی خود ظلم کرده ایم در تمام نقاط  ھنر و موسیقی ظلم صورت گرفتھ ،با علم

کھ شایستھ بود مورد احترام قرار ھنر شان انچنانی ،فتھ تا استادانافغانستان از اواز خوانان محلی گر
محافل  ن اھنگھا ھمیشھو خواند رفتھ در حالیکھ این ھنرمندان د رھر گوشھء از وطن ما با نواختننگ

خوشی ما را رونق بیشتر بخشیده اند ولی در برابر انھا بی پروائی صورت گرفتھ و می گیرد حتا با 
ن حزب سیاسی بھ نظر من مقصر این ھمھ را نمی توانیم این و یا ا .تھدید و تحقیر مواجھ شده اند

در عرضھء  .این ما ھستیم کھ موجب عدم رشد ھنر موسیقی در کشور خود شده ایم بلکھ قلمداد نمایم
نشده مکاتب موسیقی وجود ندارد ھمیشھ استعداد ھای کھ در این  کار الزمی کھ باید می شد موسیقی

یم برای بھبود موسیقی در اگر بخواھ. عرصھ سربلند نموده اند بھ شکلی از اشکال سرکوب شده اند
  .باید کار زیادی در این زمینھ صورت گیرد .کشورما اقدام نمایم خوشبختانھ استعداد ھای وجود دارند

  
  عرضھ شده ؟ از شما برای عالقمندان موسیقیتا بھ حال ایا، البومی  -
 ،مزمھ ھا ھجرتسی دی بھ عالقمند موسیقی کشور ما عرضھ نموده ام بنام ھای ز ٣من تا بھ حال  -

  .وطن ارمان ارمان و افغان البوم نام دارند
  
  .اتحاد و اتفاق ارزو دارم ،سالمتی ،در پایان من از تھء دل بھ ھر ھموطنم صحت -
  

  .جھان سپاس کھ بھ پرستش ھایم پاسخ گفتیتد ،حفیظ کروندگر یاز شما اقا
  

  فضل الرحیم رحیم
  

 ٢٠٠٨اکتوبر  ١٢
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