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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

  
  محمد حيدر اختر

  ٢٠١۵ سپتمبر ١٣

  استاد  بيلتون يک نام آشنا
  در گسترۀ موسيقی افغانستان

                                                            

آھنگ ھا وترانه ھای فلکلوريک درمعرفی و شناخت کلتور و فرھنگ ملت ھای مختلف رول بس ارزنده را بازی کرده 

 از روستا نشينان و شھر وندان کشور نسل به یو  می کند  که خوشبختانه موسيقی فلکلوری ومحلی ما درميان انبوھ

حتی  ه تنھا در روستا ھا بلکه شھر نشنيان کابل ، ساير شھر ھا ون. نسل و سينه به سينه انتقال يافته ومانده گار شده است 

گی  عميقی به موسيقی طرب انگيز ونشاط آور ی ، امريکا ، استرليا دلبستئو کشور ھای اروپاممالک ھمجوار 

 در ٔواالترين ھنرمند درساحه  موسيقی اصيل محلیو فلکوريک ومحلی ما نشان داده اند و بيلتون يکی از مشھورترين 

  .افغانستان به شمار می رود 

به پاس .   آشنا است ی نامًبرای مردم ما کامال نام بيلتون 

يم  ئ ، اين ھنرمند مردمی يادی می نماحقشناسی از بيلتون

زيرا گرويدۀ ھنر وااليش بوده و سال ھاست که آواز 

گيرايش ، آوازی که  درآن فرياد وتواضع مخصوصی 

 می افزايد ازطريق امواج راديو ی آنئوجود داشته وبه زيبا

تلويزيون ومجالس شادی گوش ھا را نوازش  کرده و بدل 

  .مندانش چنگ زده است ه عالق

من جان بيلتون پيش از آن که به اوج شھرت ومحبوبيت ؤم

دربين مردم قرار بگيرد سال ھای قبل ، يعنی آن گاه که 

ی به  زيادۀکودکی بيش نبود با آالت موسيقی آشناشد و عالق

وی ھنوز چشم به دنيا نگشوده . موسيقی از خود ابراز نمود 

بود که پدرش دنيای فانی را وداع گفته و ھنوز طفل 

کوچکی بيش نبود که مادرش را از دست داد وطفل محروم 

و   با وجود ھمه مشکالت فقربيلتون.  خواھرش در واليت لوگربه زندگی اش ادامه دادۀاز نوازش والدين در خان

ی را می نواخت و گاه گاھی  آھسته آھسته آھنگی را با خودش ئھا که از نی ساخته شده بود  آھنگ ه ایگی  با تولچاربي

ھمزمان او با . دوستان و ھمساالنش وی را تشويق می کردند و درپی تحسين آوازش بر می آمدند.  زمزمه می کرد
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ھنگی می بخشيد وبا سازھا خلوت می کرد وزمانی ھم با پنجه مندی روانش را با نغمه ھا و آواز ھا ھماه پشتکار وعالق

  .ھای کوچکش تارھای تنبورش را نوازش می داد

 ھمساالنش را با صدايش گرم می ساخت و گاھی ھم چار ديواری ۀ بزم دوستان،بعضی اوقات به اثر اصرار دوستان

و آنجا تحسين ھمگان را بر می   و پيوسته اينجا لوگر را باساز و سردوش رونق می بخشيدۀھای بلند قلعه ھای گلی منطق

 روز تا روز بيشتر و افزونتر می گشت تا باالخره برای بار نخست با ،مندانش از ھمان آوانه انگيخت وشمار عالق

 داشت، پايش به عقب ميکروفون راديو افغانستان کشانيده شد و اولين آھنگش را از "دری لوگری"معرفتی که با استاد  

  . امواج راديو تقديم ھنر دوستان کرد طريق

و صميميت در خدمت جامعه ومردمش قرار  بيلتون ھنرمنديست که درميان مردم خود زندگی کرده وھنرش را باصفا

 مندان آوازش ھر نوع فاصله را می بريده کنسرت ھا ظاھرمی گشت با عالق داده است زيرا او ھر باری که در محافل و

ھمان بود که باز تاب ھای احساس مردمش را به خوبی  و مردم خود نزديک ونزديکتر احساس می کردو خود را با 

  درک کرد

از طرف مردمش » موسيقی محلی «   فعاليت ھای ھنری اش چار بار به حيث ھنرمند سال ۀبيلتون در طول  دور

ی کابل نيز  ھنرمند سال ويزيون آريانااز طرف تلشناخته شده و پنج مدال ھنری را نصيب گرديده است  وآخرين بار 

  .دربخش محلی انتخاب گرديد

 بيلتون سفر ھای زيادی به خارج از کشور مانند ترکيه ، بلغاريه و يو گوسالويا داشته است و درکنسرت ھايش مورد 

 با گرمی زيادی استقبال قرار گرفته است  بعداز مھاجرت از افغانستان  سفر ھنری  به اروپا وامريکا نيز داشت  که

  .مورد استقبال ھموطنانش در خارج از کشورقرار گرفت 

 فارسی دری را به کار برده  ولی با آن ھم ۀاشعار آھنگ ھا وسروده ھای بيلتون ھمه به زبان ساده بوده و کلمات سچ

ش را خوب به  نشر نداشت  از آن جمله يکی از آھنگ ھايۀچندين آھنگ وی در راديو افغانستان توقيف شده واجاز

  :ش چنين بود لعخاطر دارم که مط

  شکر که پری جانم  آمد                 

     از راه سفر نور دو چشمانم آمد

اين آھنگ بيلتون موقعی توقيف گرديد که ملکه حميرا  خانم 

محمد ظاھرشاه پادشاه سابق افغانستان از سفر خارج دوباره به 

ی کابل ئره در ميدان ھوا که وی از طيایحين. کابل عودت کرد 

 ھمين آھنگ بيلتون از طريق امواج  راديو ًين  آمد تصادفائپا

  .افغانستان نشر می شد 

 آن آھنگ ًکه واضح نشد که دستی درکار بود  ويا تصادفا با آن

در ھمان موقع نشر شده  بود ولی به ھر حال  رياست نشرات 

د  بنا به خط راديو افغانستان  دستور داد که آن آھنگ قيد شو

وشايد تا امروز نيز در » قيد است « سرخ نوشته شده بود  

  . نشر نداشته باشد ۀاجاز آرشيف موسيقی راديو تلويويزيون افغانستان به ھمان شکل باقی مانده باشد و

در خدمت استاد بيلتون ازدواج نموده  وھفت فرزند دارد و يگانه آرزويش اين بود که تا پايان عمر به حيث ھنرمند 

ی اش را ازدست داده و در کنج ئی و شنوائبينابا صد دريغ و درد مدتيست که استاد بيلتون  . مردمش  قرار داشته باشد

را ندارد که تار ھای تنبورش را به احتزاز بياورد و ديگر نمی   توان آنشخانه حيات به سر می برد  ديگر پنجه ھاي
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وزارت اطالعات وفرھنگ و رياست عمومی راديو تلويزيون .  می زند تواند آواز بخواند وبه بسيار مشکل سخن

افغانستان نتوانسته و يا شايد ھم نخواسته اند اين ھنرمند واال و بی بديل افغانستان را جھت معالجه  به يکی از کشورھای 

   .خارجی مانند ھندوستان  بفرستند

 مقامات مربوط وھموطنان  ھنردوست  ه ايزد متعال خواھانيم توج بارگاهکه صحت عاجل استاد بيلتون را از ما در حالی

يم تا دراين شرايط دشوار بيلتون را تنھا نگذاشته و درقسمت ئنمامندان آواز بيلتون تقاضا می ه وبه خصوص ازعالق

  .را دريغ ننمايند    اين ھنرمند مردمی  لطف مادی ومعنوی شانۀمعالج

  

   

  

  

 

 


