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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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 Reports گزارش ھا

 
   کانادا-گزارشگران پورتال

٢٩.٠٣.١٠  

  

  "مزدوری را بايد از بين برد"
  

دوی"آقای " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"به ابتکار ھمکار قلمی پورتال  ر حسين مھ ان و ھ" مي دريغ آقاي مکاری بي

 شب محفل باشکوھی به مناسبت ٩ بعد از ظھر الی ۵ از ساعت ٢٠١٠ جنوری ٢٨، به تاريخ "خطيبی"و " زاھدی"

وده، " ھاميلتون"جشن باستانی نوروز، در مرکز شھر  ر ب ی نظي وع خود ب ات در ن کانادا داير شده بود که از بسا جھ

ه جادارد از آن با تفصيل بيشتر ياددھانی صو ه مثاب سی، آن را ب دگان ھمچو مجال زار کنن اير برگ رت گيرد تا باشد س

  .سرمشق و نمونۀ يک کار مثبت از نظر دور ندارند

دی از " مھدوی"محفل که به وسيلۀ نويسنده و سخنور توانای افغان، آقای  اتی چن دن آي ا خوان د، ب گردانندگی می گردي

ار "سرود ملی افغانستان"قرآن و پخش سرود ھای ملی کانادا و به اصطالح  ی خود در چھ ه در خطوط کل  آغاز يافت

  .بخش ادامه پيدا کرد

رجم و . نخستين بخش، خواندن اشعار به مناسبت جشن باستانی نوروز بود سنده، مت در آن قسمت پروگرام نخست نوي

  :طلع ھایَشاعر توانمند و شناخته شدۀ کشور آقای پامير دو پارچه شعری را که به ھمان مناسبت با م

می نشد وزانـــک نسيــآمد بھار و لي  
 در شام اين ديار،  و يا در سحرگھان

  و 

ر کوی وطن آردـــبادی که ھوای س  
 ايکاش کزان، مشت غباری بمن آرد

  

  . سروده بودند، به صورت بسيار گيرائی تقديم خوانندگان نمودند، که به شدت مورد استقبال حضار قرار گرفت

زود، " يوسف کھزاد"ر اين قسمت باخواندن شعر بسيار زيبائی از محترم دومين فرديکه د ل اف ای محف به گرمی و غن

  .آقای نصير صمد يار بود

  :شعر انتخابی آقای صمد يار با مطلع

  وش شود کابل و يرانک ماـکی فرام

  جاده و شھر نو و آن پل لرزانک ما
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ام ضمن برخوداری از " کھزاد"به مانند تمام اشعار محترم  ه روان و ع ائی ک ی، از آن ج بار معنائی بسيار بسيار غن

وای آن  ا محت د رضايت خويش را ب فھم سروده شده است، نيز مورد استقبال حضار قرار گرفته با کف زدن ھای ممت

  .اعالم داشتند

ه  اورده و صحبت را ب د، نکشان" روده درازی"خالف ساير مجالس و محافل افغانی که تا حضار را به تنگ ني يده ان

  . آگاھانه بخش دوم پروگرام را روی دست گرفتندبه قسمت ديگر برنامه نمی روند، گردانندگان محفل

ياد می شد، ابتداء از طرف گويندگان آن بخش سؤال ھائی مطرح شده " پرسش و پاسخ"ًدر اين بخش که رسما به نام 

  .  شد تا ھرکس می خواھد به پاسخ آن اقدام نمايد حاضر در آن جمع خواسته میگساالنر، نوجوانان و بزو از اطفال

 آنھا به ادامۀ روند ۀاين ابتکار به عالوۀ آنکه اطفال و جوانان را با محفل سخت پيوند می زد و باعث دلگرمی و عالق

 محفل می گرديد، با شرکت در پاسخ گوئی و کسب جوايز خاصی که به ھمين منظور تھيه شده بود، نه تنھا آنھا را به

وع داشتن اطالع  ام پاسخدھی، يک ن تيژ ھنگ ر روی س ا ب ا خواستن آنھ ود، بلکه ب از وطن آبائی شان تشويق می نم

ا  فضای تمرينی خاصی را نيز برای آنھا به وجود می آورد که به يقين در دراز مدت و با ادامۀ اين کارھريک از آنھ

د در سخنوری دوی" می توان د" مھ ين م. ھای ديگری گردن ه ھم ای ب ه آق ادارد ب دوی"ناسبت ج از صميم قلب " مھ

  .تبريک گفته و موفقيت ھای بيشتر شان را آرزو نمود

رنگ بيرق، ھمسايه ھای افغانستان، "ارزش اين بخش بيشتر بدان علت برازنده است که طرح سؤاالت به ظاھر ساده

ای ديگر آن، طفل و نو جوانیو امثال"  موالنای بلخدمحل تول ه در دني ه  را ک را يافت ر مجال آن ده و کمت ا آم ه دني ی ب

" ديار فراموش شدگان"است تا در ميھن آبائی تنفس نمايد، متوجه آن ديار نموده کسانی را مستحق جايزه می داند که 

ار از جانب .را از ياد نبرده باشد وروز و بھ م يک پارچه شعر در وصف ن اکفی" در ختم اين بخش باز ھ د ع " احم

  .از لحاظ شکل خواندن و بار معنائی آن بر عظمت محفل افزوددکلمه گرديد که 

ه  ا مقال ه ب انی ک سومين بخش پروگرام که در واقع سياسی ترين بخش آن بود، باز ھم خالف روال عادی مجالس افغ

ر شنونده  ديگر، کف ه ھم ا ھمگون ب ا و واژه ھای ن در را خوانی ھای خسته کننده و پيوند زنی ھای نا مأنوس کلمه ھ

ره"را داغدار می سازند، مبتکرانه با تقديم يک نمايش بسيار عالی زير نام " دل زبان"آورده و  ار چھ " يک تن و چھ

  .بيشتراز ده ھا مقاله اثر گذار باشدتوانست که اگر از حق نگذريم . ادامه يافت

درت رسيدن ر دھۀ اخير به اتصر بر چھتقسيم شده بود درواقع يک مرور مخنمايش که در چھار پرده،  ه ق ژه از ب وي

  . ، را پوشش می دادمزدوران روس تا امروز که دور حکمروائی مزدوران امريکا است

ار"که " جمھوری دموکراتيک افغانستان"منوط به  در قسمت اول، قومندان د، و نقش وی را "مزدور ي ده می ش  نامي

ه ھر جوان با استعدادی بازی می نمود، به مانند روز ھائی که مزدوران ر وس بر اسب سرکش قدرت سوار بودند، ب

اح  ده مب طرف می رفت عربده می کشيد، شعار می داد و فرمان به کشتن انسانھا صادر می کرد، ملت را اشرار نامي

  .الدم اعالم می داشت

درت ه محض استحاله ق رده، ب ين پ ی،در دوم ار،!!  انقالب زدور ي دان م ی قومن روزی يعن ق دي ه معل ا يک کل ا ب ً دفعت

د ضمن آنکه در کردارش کوچکترين . سياسی، اعالم داشت که از اول مجاھد بوده و دشمن خلقی و پرچمی می باش

انی را ريش ھای  تغييری به وجود نيامد و باز ھم با تيغ آخته به جان مردم افتاد، فقط در چھره جای بروت ھای آنچن

  .نوع اخوانی فراگرفت

ار" طالبان کرام"ه که ختم دوره جھادی ھا و روی کار آمدن در سومين پرد زودن بود باز ھم ، قومندان مزدوري ا اف  ب

  .بر طول ريش، به مثابه قومندان طالب به کشت و کشتار و بزن و ببند مردم ادامه داد
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ره عوض مندان مزدووارمين پرده با سقوط طالب و تجاوز غارتگران ناتو، بار ديگر قھھمين سان در چه  ب ريار چھ

  .نموده، اين بار به حيث يک دموکرات و طرفدار حقوق بشر به کشتار خلق ما ادامه داد

ا، آاين درامه صرف نظر از کمی و يا کاستی ھای احتمالی ھنری و تمثيلی، از لحاظ محتوا به مانند يک  ام نم ۀ تم ئين

ی زندگی صد ھا و ھزارھا تفنگ ساالر را به نمايش گذاشته بدون آنک ا واقعيت اوضاع فعل ه حضار را خسته سازد ب

ای بايد که باز ھم بايد از آن بابت . افغانستان آشنا ساخت ی آق دوی"به نويسنده و کارگردان نمايشنامه يعن تبريک " مھ

  .گفت

ن اد و ش ای يچھارمين وآخرين قسمت برنامه، بخش موسيقی بود که با آھنگ ھای ش ده جوان آق ابش"دنی خوانن ر " ت ب

  و نشاط مجلس افزودشور

یاگر قرار باشد به صورت مختصر نکات مثبت و  سيممنف وانيم بنوي ائيم می ت شانی نم ل را ن د  -:  آن محف مگر نباي

وع خود  ل در ن ه خود آن محف ده است ورن ار در آين ر ساختن ک ه خاطر بھت فراموش نمود که اين جمعبندی صرف ب

  -ًکامال بی نظير بود

  :نکات مثبت

  . در خور ستايش استی حضار و گردانندگان محفل وقت شناس– ١

رای مھمان-٢ ا ب ه تنھ ه ن م در نفس شھر ک ه از انتخاب محل مناسب و آنھ د ديگرھای شھرانی ک ده بودن افتن آن آم  ي

تفاده از . مدن محروم نمی ساختآعده ای را که از خود پای کش ندارند نيز از  دشوار نبود، بلکه آن را امکان اس زي

  .يه ھمگانی موجود بودوسايل نقل

ه حدود -٣ دگان ب سيار ٣٠٠ با آنکه تعداد شرکت کنن ست ب ه در ھمچو شھر کوچکی خودش امري يد ک ر می رس  نف

  .برازنده، نظم سالمی که بر محفل حاکم بود، امتيازيست که بايد ھميشه از آن آموحت

ل -۴ ه الاق انم  شرکت خانواده ھا به شمول اطفال و خانم ھا گويای آن است ک در ساالرانه، خ ل مناسبات پ در آن محف

  دور نساخته بودھا را از شرکت در ھمچو مجالسی 

ده از آن -۵ الس آين رای مج د ب ه باي ود ک ازاتی ب ده، يکی ديگر از امتي ات وقت داده ش دون در چوک ه م ق برنام  تطبي

  .آموخت

ل  تنوع در محتوای برنامه و اجتناب از کليشه سازی ھای معمول به يقين -۶ ده حد اق ه در آين نکته مثبت ديگريست ک

  حضار اين محفل را از آن دلسرد نمی سازد

  ... و - ٧

  :کاستی ھا

ام آن -١ د "ً با در نظرداشت چھارمين پرده نمايش که عمال ادارۀ کرزی را مزدور معرفی داشته و پي زدوری را باي م

" سرود ملی"نيدن يک چند کلمۀ بی سروته به نام چندين بار تکرار می گردد، فھميده نشد ضرورت گنجا" از بين برد

ی"ھمه می دانيم که آنچه از طرف ادارۀ مستعمراتی کرزی زير نام . در آغاز به چه منظور بود ه خورد " سرود مل ب

ز " سرود ملی"مردم داده شد به عالوۀ آنکه ھيچ گونه مشابھتی به يک  وقی ني ار سياسی و حق ه اعتب يچ گون دارد، ھ ن

اريخ استنداشته، ب ه دان ت اليزم جای آن زبال دن آن . ه مانند ساير تحفه ھای امپري ام خوان د ھنگ ه اصطالح ھر چن ب

به اصطالح حرمتی قايل شوند، برايش ود برخی از افراد آگاه من جمله گزارشگران پورتال به پا ايستاده نشدند تا رس

ه ادارا مجالسی با آنھم اين خطر وجود دارد که ادامۀ اين امر در آينده ھمچو  ستگی ب ر واب ستعمراتی راز آغاز مھ ۀ م

  . و حتا به مناقشه نيز بکشاندزده
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ز " مھدوی" از آنجائيکه آقای -٢ انی ني ۀ افغ به عالوۀ آنکه سخنور چيره دستی اند، خود يکی از بھترين منقدان جامع

ان به شمار می روند، از ايشان انتظار می رفت تا با ساير گويندگان در رابطه ب ه زب سب ب ه ن ا برخورد امانت داران

اتير"مادری و اجتناب از به کارگيری کلمه ھای من درآوردی فارسی امروز ايران که ريشه در  د، " فرھنگ دس دارن

اتير"چه ھرگاه در محضر استادی چون ايشان کسانی جرأت نمايند که آشغال ھای . کار بيشتر نمايند را " فرھنگ دس

  .مجالس مشابه گردند" زمامدار"آن روزی که ھمچو اشخاص خود بلغور نمايند، وای از 

  .. و – ٣

ا  ل ب ات آن محف ام جھ ه از تم ه جانب ابی ھم رار باشد يک ارزي ر نکات  در ھمه حال ھرگاه ق ائيم  ودر اخي شکوه بنم

  :ت و منفی آنرا به مقايسه گيريم، بدون کمترين تأخير و يا وسواسی با قاطعيت می توان گفتمثب

ه  دادندبرگزارکنندکان آن چنان موفقانه کار خويش انجام . فراموش ناشدنی و بی نظير که بايد ادامه يابدبود شبی   ک

  .در تمام زمينه ھا پيشتازی خويش را حفظ نمايندبرای مدتھا می توانند 


