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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
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 Political  سياسی

  
  شمی صلواتی و يادداشت پورتال

  ٢٠١٩ اپريل ٢١
  

  
  شمی صلواتی

 ! ارتجاع تعرض
 ست افغانستان از  زن اولين ،است مسلط زبان چھار به ھنر از جدا وی  ،ستستان افغانۀ آواز پر ۀخوانند "سعيد آريانا"

 . ست جھانی شھرت داری که

 ھستند مبتال سرطان مريضی به که افرادی به کمک در و ھنرمند جوان دختران حامی جھانی شھرت و ھنر از جدا

  .است باز دل و مھربان

 ده طول در "سعيد آريانا" شکستن درھم برای تبلغاتی نھایايکمپ انداختن راه وء افترا و تھمت در اسالميھا سنگين فضای

 . است بوده فراوان گذشته سال

 لحاظ از شايد يا کردند پيشه سکوت ترس نھايت در و مماشات حال در يا افغان روشنفکران که اينجاست سفأت جای اما

  .ھستند اسالمی احزاب با ھمسو فکری

 در اسالمی زاباح توسط است کرده توھين حجاب به" سعيدنا آريا" که اين ۀبھان به بزرگی نايکمپ گذشته روز چند در

 . است افتاد راه افغانستان

 پس برای سرکوب موج خواھند می که است اسالمی احزاب قدرت شدن بيشتر و بازگشت حل در طالبان که اين واقعيت

 . کنند شروع را اجتماعی ھایی آزاد گرفتن

 . دانم می بردگی به نداد تن و حقارت ۀماي را حجاب و سازم ھم "سعيد آريانا" با ھم من کنم اعتراف بايد پايان در
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 بدمنشان ھمچون ايران در اسالمی جمھوری سرنگونی با افغانستان در اسالمی احزاب که ھستم ھم روبا اين بر البته

  افتاد خواھند نفس از ھا الت گنده مرگ از بعد ھميشه برای محل

  ! جھل با مبارزه و است بيان آزادی از دفاع" سعيد آريانا" از دفاع

  .شود ياد آنان از جھل حاميان عنوانه ب تاريخ در که دننکن کاری افغان روشنفکران اميدوارم ھست ھم یئفردا

 صلواتی شمی

  

  :يادداشت

که خالف اکثريت قلم به دستان، نويسندگان و " صلواتی" امتنان و سپاس صميمانۀ ما را خدمت ھمکار عزيز ما آقای -١

سمت کشور شان موقعيت کدام  در نآنقدر غرق نظاره به غرب اند که نمی دانند افغانستا که ايرانزمين سياستمداران 

 وظايف مبارزاتی و ادای دين منطقه ئی و جھانی شان دانسته و به حمايت ۀبحث درمورد افغانستان را نيز از جملدارد، 

  .تان برخاسته اند، ابراز می داريماز يک ھنرمند پرآوازۀ افغانس

 و با راستاندام شان برابۀ روشنفکری بر ژ آنھائی که ردای وا ايشان اطمينان می دھيم کههدر کنار ابراز امتنان ب -  ٢

 و با سوادی در قلمرو روشنفکری به خصوص روشنفکر انقالبی گام گذاشته اند، در طول عبور از مرز ھای کتابخوانی

گرائی نسبت به تمام پرھيز از مطلق تقسيم يگانه به دوگانه و با با برخورد ديالکتيکی نسبت به قضايا با ساليان متوالی 

د در حد امکان نسل ھای ، کوشيده ان برخورد نموده" آريانا سعيد"انتقاد از يا  من جمله دفاع و قضايای دور وبر شان

، ضمن تکريم ھنر و ھنرمند آنھا را به قول ر و ارتجاع بيرون نمودها افغانستان را از کام نھنگ استعمآسيب پذير جامعۀ

  .برحذر دارد" ھرزگی ليبرالی"از " لنين"

  :بايد نوشت" آريانا سعيد"اط خانم  به ارتب-٣

   اسالمیرائت افراطيتق فرھنگ  از نظر شخصی خانم جوانيست شجاع، خوش آوازو بريده از-*

   از لحاظ انسانی خانميست مھربان، دلسوز و آمادۀ خدمت به مردم به خصوص زنان دربند افغانستان-*

  اع ھار مذھبیج از لحاظ سياسی تا حال بار بار نشان داده است که انسانيست ضد ارت-*

  ! ھمکار نھايت عزيز آقای صلواتی-۴

اين که تمام آنچه در باال تذکار يافت قابل تأئيد و حمايت اند، ھيچ جای شکی در آن وجود ندارد، منتھا وقتی به مثابۀ يک 

  : رار باشد در مورد قضاوتی صورت گيرد، سؤالی که عرض اندام می نمايد اين استروشنفکر متعھد ق

 و در خدمت به کدام بخش از جامعۀ طبقاتی به کدام ھدف" سعيد "انمخرا ھا تمام اين خودگذری ھا و جانفشانی 

 می دھند و يا نه مانجاگونه تمام اين از گذری ھا را برای خلق خود " ويکتورخارا"افغانستان انجام می دھد؟ آيا ايشان 

ع  قدرت خودش حين رقابت با ارتجاتابزاری اند از جمع ھزاران ابزار ديگر در دستان امپرياليسم اشغالگر جھت تثبي

  مذھبی؟ھار 

  !ھمکار نھايت عزيز

اين را مطمئن باشيد ھرگاه بين کتابخوان، باسواد و روشنفکر تمايز الزم را برقرار سازيم به جرأت می توان نوشت ھيچ 

اع ھار مذھبی و تالش وی را به خاطر کمک به مريضان و معرفی ھنرش جن مبارزات ضد ارتروشنفکری در افغانستا

که بالقوه و  مگر ھمين روشنفکر از شخص پرآوازه ای. خاسته استم ننموده، بلکه باربار از آن به دفاع برونه تنھا محک

دارد تا دست آوردھا و شھرتش را در خدمت اری ھزاران جوان افغان می تواند باشد، انتظار بالفعل ھم اکنون الگوی رفت

کند و در کنار آنھا عکس ر قرار ندھد، از آنھا چيزی طلب نوھای اشغالگدولت دست نشانده و مزدور استعمار و نير
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 يادگاری برندارد و خود را به مثابۀ دنبالچه و ادامۀ استعمار معرفی ندارد، در يک کالم درصف دشمنان خلق ما قرار

  .نگيرد

  !ھمکار نھايت عزيز

. اين را می دانيد که مسؤوليت افراد و اشخاص در تاريخ، رابطۀ مستقيم به فھم، درايت و جايگاه اجتماعی آنھا دارد

از افراد عادی جامعه باالتر می اش نجا می رسد که جايگاه اجتماعی ، نويسنده ای تا بداوقتی ھنرمندی، ورزشکاری

شھرت و جايگاه ارتقای د، می بايد اين را بداند که رود و به الگوی نسل ھا به خصوص نسل جوان مبدل می گرد

ری را برای  بازاشخصی با چنان جايگاھی حق ندارد اشعار مبتذل و.  اجتماعی مسؤوليت ھايش را نيز فزونی می بخشد

، "ترويج ھرزگی ليبرالی" و "خدمت مردمھنر در  "ی، زيرا يکی از شاخص ھاتخاب نمايدپارچه ھای ھنری اش ان

 مھم نيست که نثرش در سجع، نثر سعدی را پشتانتخاب متن يک آواز است، ھمچنين برای نويسنده ای در آن سطح اين 

  وم به حقوق ديگران را به شنوندگانزادگی، برابری و احتراسرگذارد، مھم آن است که به چه ميزان پيام آزادی، آ

  .  می رساندخوانندگانش 

  !ھمکار نھايت عزيز

و ارتجاع ھار مذھبی خود را وارد نمی " آريانا سعيد" متعھد و انقالبی افغانستان در جنگ بين انوقتی امروز روشنفکر

 بدان معنا نيست که از اسالم سياسی و در کل ارتجاع ھار مذھبی ترس و ھراسی دارند، چه اکثريت اين طيف از سازد

" آريانا سعيد" که حمايت از از منظر ارتجاع ھار مذھبی گناھانی را مرتکب شده اندروشنفکران در کارنامه ھای خود 

؛ بلکه بدان معناست که روشنفکر متعھد و انقالبی افغانستان اين آيدناھان فرضی، عبادت به شمار می در مقايسه با گ

زيرا ھيچ يک از .  می داند که ھيچ ربطی به وی نداردھبی با امپرياليسمذ ھار معامتداد درگيری بين ارتجارا درگيری 

  .دنتاب نمی دھزا منافع خلق افغانستان را باطرفين دعو

 AA-AA ادارۀ پورتال

  


