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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 
 Reports گزارشھا

 
   تورنتو–تال رگزارشگر پو

  ٢٠١٢ جون ١٣

  

  ياددھانی از شھدای مردم افغانستان در تورنتو

١  
  

"  ياددھانی از شھدای مردم افغانستانکانون"ھمان طوری که خوانندگان عزيز پورتال اطالع دارند، به اساس دعوت 

 جوزا، محفل با ١٩مقيم تورنتو، به تاريخ نھم جون مطابق با افغانھای بادرد و چيز فھم مثبت برخی از و پاسخ 

ھر .  برگزار گرديد، مناسبت کرايه گرفته شده بودان نفر در سالونی که به ھم١١٠ تا ١٠٠شکوھی با شرکت تقريباً 

 سال سابقه دارد و گفته می توانيم که سازمان آزاديبخش مردم ٣٠بيش از ھداء چند برگزاری روز ش

تحت ھر شرايطی آن را به اشکال مختلف برگزار نموده است، با آنھم بزرگداشت کنونی از بسا " ساما"افغانستان

  . برازندگی خاصی نيز برخوردار بود،جھات نسبت به سال ھای قبل متفاوت و از ديد اين قلم

آغاز و " توخی" بعد از ظھر با اعالم يک دقيقه سکوت از طرف آقای ٣يک ربع گذشته از ساعت  بزرگداشت محفل

  .  دقيقه خاتمه يافت١۵ و ٧به ساعت 

–افغانستان آزاد "نخست پيام پورتال   وبه سخن آغازبه حيث گردانندۀ محفل " مشرف"بعد از افتتاح محفل، استاد 

   .، تقديم حضار نمودشده بودين مناسبت فرستاده را که به ھم" آزاد افغانستان

  لينک پيام پورتال

http://www.afgazad.com/Jaan-baazaan/060812-AA-AA-Payaam-Ba-Khaater-Roze-

Shohadaa.pdf 

با اشاره به يکی " مشرف"استاد . را در انتخاب چنين روزی بيان داشت" کانون"قبل از ھمه علت تصميم  آن به دوام

  :از اشعاری که شاگردان معارف افغانستان در سالھای قبل می خواندند، چنين گفت

 در يکی از دروس زبان دوستانی که در داخل افغانستان آنھم در سالھای قبل به مکتب رفته اند حتماً به ياد دارند، که

به صنف رسيده و استاد شان از آنھا دری، داستان دو شاکردی به نظم کشيده شده بود که ھردو نفر در يک روز دير 

 از دو طبقۀ مقابل و متخاصم برخاسته بودند، ھريک ،از آنجائی که آن دو شاکرد. دليل ناوقت آمدن را استفسار نمود
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يعنی يکی از آنھا که پسر يکی از سرمايه داران و . پايۀ موقف طبقاتی اش بيان داشتاز آنھا علت دير آمدنش را بر 

، توضيح داد که وقتی صبح می ه با لحن بسيار آرام و از نظر خودش قناعت دھند،قارون ھای زمان خودش بود

يک ديگر، آن قدر  ھريک از اجزای لباس با مطابقتخواسته، برای آمدن به مکتب لباس بپوشد، در انتخاب لباس و 

 يک ساعت از وقت مکتب را در انتخاب  شده متوجهبعداً را به ھم زده که ھا لباسھا را سر و زير کرده و الماری 

  .لباس مناسب از دست داده است

 علت دير آمدن را در پارگی و کھنگی شاکرد ديگر که فقير بچه ای بود با لباس ھای مندرس، عکس شاگرد اولی

  :تلباس دانسته گف

چون فقط يک پيراھن دارم و صرف می توانم آن را از طرف شب بشويم، امروز صبح وقتی طبق معمول، خواستم 

پيراھنم را که شب شسته بودم بپوشم، به ھر جائی که سرم را داخل می نمودم متوجه می شدم که آنجا يخن نه بلکه 

 .فتم، وقت آمدن به مکتب دير شداسرانجام يخنم را يتا تمام دريدگی ھار ا دوختم و . دريدگی قسمتی از پيراھن است

حال به ارتباط روز جانبازان چه آن را به مثابۀ پيراھن ھای فاخر و جديد بگيريم و چه ھم ھر پارگی را به يک 

 گرفته، انتخاب يک  دھه در حق خلق ما صورت٣فاجعه و کشتار تشبيه نمائيم، بر مبنای جناياتی که طی بيش از 

  .ی نيستساده اروز کار 

 دھه به ميان آيد با يک نظر اجمالی و گذرا می توان ديد، که اگر از يک ٣زيرا وقتی پای انتخاب يک روز در طول 

تخار و بدخشان، کنر، تگاب و از ھمه با شکوه سو قتل عام کرھالی دست بلند می کند، از جانب ديگر درۀ صوف، 

که در زير چرخ تانکھای روسی به خون کشانيده شده اند، ط افغانستان تر قيام ھای ھرات، محصالن کابل و ساير نقا

د، اين فشار ھا قبل از آن که به نتيجه ای ن فشار می آورینيز دست بلند نموده، به حقانيت خود در انتخاب چنان روز

کابل ، مزار، ، به يک باره با زنده شدن خاطره ھائی که حين لم دادن ارتجاع اخوانی در تمام اشکال، در برسد

خون   اساس جنايات آن نيروھای سياه و ارتجاعی به خاک وه و باز ھم قريه قريۀ کشور بيکاولنگ، باميان، ھرات

کشانيده شد، خود را مطرح نموده و از انسان می خواھد تا روز مرگ آنھا از ياد برده نشود، ھمچنان تا قبل از آن 

 امپرياليزم جنايت گستر امريکا، با بمباردمان ھای وحشيانه و متھاجکه آن دريدگی يخن دوخته شود، به يک باره 

 يعنی ھنوز خون کشته تسلسل جديدی از جنايت در کشور ما آغاز می يابد،آلوده به موارد راديواکتيو آغاز يافته، 

اسر ، جوی ھای خون در سرندعۀ جنگی نخشکيده، که کانتينر ھای خون چکان شبرغان کشف می گردشدگان در قل

کندوز و ھمين طور ھر روز و البلوک، روز قبل از آن اکشوربرای بار چندم به راه می افتد، امروز لغمان، ديروز ب

ھر ساعت در يکی از مناطق کشور از جھيل سريقول گرفته تا کوھای ملک سياه و بازھم دور ترين نقطۀ واخان 

  ...سا و و کاپي-  پرواندر ننگرھار، درگرفته تا سرخس خون جاری می گردد، در لوگر،  درپنجوائی، 

، انتخاب قتی شرايط زندگانی در افغانستان چنان می گردد که ھر روز آن می تواند روز شھداء گرددبه تعبير ديگر و

يک روز به ھيچ صورت به معنای کم بھا دادن به اھميت خون ھای ريخته شده در ساير روز ھا نيست، بلکه بنا بر 

انتخاب روز به خون خفتن  باشد آنھا شخصيت ھمگانی و مورد قبول تمام اقوام و مليت ھای کشور داليلی که يکی از

پاسخ مثبت داده، اين روز را به " ساما"بود، ما ھم به پيشنھاد چندين سالۀ " مجيد کلکانی"زنده ياداسطورۀ مقاومت 

  .بپردازيمآن از نام روز شھدای مردم انتخاب و مصميم تا در آينده ھم به تبجيل 

، فاتجه داری شخصی و  قبل کس و يا کسانی را که از روز شھداء در سالھای" کانون"واضح است که اين تصميم 

ھائی که تا ھنوز حلقۀ عبوديت بردگان امپرياليزم يعنی " سامائی"خانوادگی ساخته بودند و يا آن عده از به اصطالح 
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 خوش نيامده و در حد توان شان به تخريب ه اند،دديغالم گرغالم را به گردن داشته و " ساما"مرکزيت تسليم طلب 

  . کاری که به جز روسياھی و تجريد بيشتر آن خود فروختگان، ھيچ ثمر ديگری نداشت. با شکوه، بپردازندلاين محف

  :افزود" مشرف"ھمچنين استاد

  !حضار گرامی

باند ھای انقياد طلب و که ی ن، و با تمام توطئه ھائاه تدارک آشما خود شاھد ھستيد که اين محفل با وجود زمان کوت

نوکران روس انجام دادند، ھم از نظر کميت و ھم از نظر کيفيت که بيشترين چيز فھمان افغانھای مقيم تورنتو، به 

ت به تمام محافل گذشته، برتری خاص خود را بس، نخصوص آنھائی را که دامن شان به ھيچ جنايتی آلوده نيست

 نتيجه بايد به رن برتری به ما می آموزاند، که راھی را که انتخاب نموده ايم راه درست و مردمی است و داي. دارد

کمبودی به وجود آمده باشد، از ايشان پوزش می " مشرف" ھرگاه حين تلخيص سخنرانی استاد - آن ادامه دھيم

  -خواھم

  

  حين سخنرانی آغازين" مشرف"استاد 

اين روز به تمام " کانون"و تأکيد مجدد بر آن که از ديد " کانون"ب چنين روزی از طرف به دنبال تذکر علت انتخا

 نفر متعلق نيست و ضمن عرض پوزش از اين که ١٠٠و دو شھدای مردم افغانستان تعلق داشته و به يک و يا 

 اين خواھند کوشيد، به نتوانسته اند عکس شھدای بيشتری را به دست بياورند و وعده نمودند که در آينده بيشتر از

که " بشير نبی" تقدم بخشيده از آقای دليل احترام به جمع، پيامھائی را که سازمان ھای مبارزاتی کشور فرستاده بودند

 ند،ياد نمود" شھيد زنده"که مشقات زندان پلچرخی را از سر گذرانيده اند، به نام " توخی"ايشان را به مانند آقای 

  .فرستاده بودند، بخواندما  دربند و خونين ميھنرا که از " ن انقالبی افغانستانسازما"خواست تا پيام 
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  "سازمان انقالبی افغانستان"حين خواندن پيام " بشير نبی"آقای 

 "سازمان انقالبی افغانستان"لينک مطلب ارسالی 

-18-Khaater-Ba-SEA-Payaame-SEA-060912/baazaan-Jaan/com.afgazad.www://http

pdf.Jawzaa 

 

آقای " مشرف" بعد از آن که استاد بود،) ادامه دھندگان(دومين پيام که متعلق به سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

م اشکال مبارزاتی عليه روس اشغالگر، ارتجاع سياه و امپرياليزم را به حيث يکی از افرادی که در تما" نيالب"

 ادامه –ساما " از وی خواست تا پشت ميکروفون آمده، پيام ؛ معرفی کرد،جنايت گستر امريکا، مبارزه نموده

  .، تقديم حضار نمايدرا که آنھا نيز به ھمين مناسبت از داخل کشور فرستاده بودند" دھندگان
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  " ادامه دھندگان–ساما " حين خواندن پيام "نيالب"آقای 

 "نيالب"لينک سخنرانی آقای 

pdf.Jawzaa-18-Monaasebate-Ba-SE-060812/baazaan-Jaan/com.afgazad.www://http 

  

مشترکاً آن را " چريکھای خلق ايران"و عده ای از ھوداران" اتحاد زنان آزاديخواه"که نھاد سومين پيام، پيامی بود 

، بايد يک تن از کادرھا و فعاالن شناخته شدۀ جنبش چپ ايران" سھيال دھماسی"امضاء نموده و به وسيلۀ خانم

ا نمايد، تا پشت ميکروفون قرار تقاض" دھماسی"قبل از آن که  از خانم " مشرف"در اينجا ھم استاد . خوانده می شد

گيرد، ظرف چند جملۀ مختصر به نقش ھمکاری ھای منطقه ئی و بين المللی در مبارزه عليه امپرياليزم و ارتجاع 

 خواست تا پشت "دھماسی"، اشاره نموده از خانم نيست و نابود نمايندرا که متحدانه می خواھند نيروھای انقالبی 

  . و ھمبستگی شان را تقديم حضار نمايندميکروفون آمده، پيام رزم

  

  در ھنگام ايراد سخنرانی پر شور شان" دھماسی"خانم 

 "دھماسی"لينک سخنرانی خانم 

pdf.jawzaa18%20-Sohailaa-onKaan-F-061212/baazaan-Jaan/com.afgazad.www://http 

  

طی چند جملۀ مختصر از توطئۀ امپرياليزم و ارتجاع عليه نصف " مشرف"، استادبه دنبال ختم پيامھای سازمانھا

، پرده برداشته به دنبال آن که به اھميت نفس شرکت زنان در امر مبارزه که مساويست با نفوس کشور يعنی زنان

توت فئودالی و آن را به مثابۀ بزرگترين افتخار شان نسبت به مرد ھا معرفی داشت و زير پا کردن قيود مناسبات فر

در حالی که " رحيمه توخی"و جايگاه وی در امر مبارزه تأکيد ورزيد، از خانم " مينا"به ھمان دليل به نقش زنده ياد

، دعوت  اندميھن مبارزه نمودهايشان را شاعر، نويسنده و مبارزی معرفی می داشت که در تمام عمر عليه دشمنان 

" ما آرام نگيريم" پشت ميکروفون قرار گرفته، پارچه شعری را که به ھمين مناسبت زير عنوان تا به عمل آورد

  .سروده بودند، تقديم حضار نمايند
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  حين خواندن سرودۀ شان" توخی"خانم 

 "توخی"لينک سخنرانی خانم 

pdf.Nagierim-Aaraam-Maa-RT-060912/baazaan-Jaan/com.afgazad.www://http 

  

ضمن آن که به اھميت تجارب زندان آنھائی که با سری افراشته از زندان استبداد روس " مشرف"با ختم پيامھا، استاد

می داند، داليلی پيشکش " شھيد زنده"در اين که چرا آنھا را ره نمود و باز ھم و مزدورانش بيرون شده بودند، اشا

مجيد " سروده ھای شان را در مورد زنده يادانگرفته تقاضا نمود تا پشت ميکروفون قرار" توخی"نمود، از آقای 

  .دنتقديم حضار نماي" بشير بھمن"و " کلکانی
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  "بشير بھمن"و " مجيد کلکانی" زنده يادانحين خواندن اشعار شان در مورد" توخی"آقای 

 "توخی"لينک اشعار آقای 

-Afg-Mardome-Jaanbaazaane-Yaade-KT-061012/baazaan-Jaan/com.afgazad.www://http

pdf.Baad-Geraamy 

  

که با شور و ھيجان خاصی خوانده شدند، بخش اول برنامه خاتمه يافته، " توخی"با ختم خواندن اشعار به وسيلۀ آقای

 رفع بابه ھمان مناسبت آماده نموده بود، صرف و " کانون"از حاضران تقاضا به عمل آمد تا عصريه ای را که 

  .رنامه مراجعت نمايندخستگی بعد از نيم ساعت به سالون جھت ادامۀ ب

 آغاز و به "مير عبدالرحيم عزيز"با قرائت پيام رزمنده و کوبندۀ داکتر صاحب " مشرف"بخش دوم برنامه را استاد 

" ضياء عاکفی"خون يعنی ھرات، از آقایو دنبال آن با ذکر يک مقدمۀ مختصر اما جامع در مورد شھر مقاومت 

" ماما غالم محمد"ر گرفته، مطلب مورد نظر شان را به ارتباط زنده ياد  قراوندعوت به عمل آورد تا پشت ميکروف

انتخاب نموده بودند، " نيزک"از قلم زنده ياد يکی از مفاخر مبارزاتی آن ديار و شعری را که خود به ھمان مناسبت 

  :با صدای خوب شان تقديم حضار نمايند

 "عزيز"لينک پيام آقای 

-Ba-Paayaan-Be-Doroode-MRA-Dr-060812/baazaan-Jaan/com.afgazad.www://http

pdf.Mobaarezaan 

  

  

حين قرائت مطلب مورد نظر شان" عاکفی"آقای  

"نيزک" زنده ياد  و شعر"ماما غالم محمد"لينک مطلب در مورد زنده ياد  

http://www.afgazad.com/Jaan-baazaan/090410-F-S-Roshangar-Maamaa-Ghulaam-M.pdf 
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http://www.afgazad.com/Jaan-baazaan/060812-F-SE-Yaadwaara-Khoon.pdf 

 

که در برخی از موارد با روحيۀ محفل در ھماھنگی قرار نداشته به ھمان سبب " عاکفی"با ختم صحبت آقای 

واصف "ی شعری، آقای بر خالقيت و توانمند" عاکفی"ايراداتی نيز بر آن گرفته شد، به خصوص تکيۀ آقای 

با طرح مسألۀ تخصص و تعھد و ارجحيت " مشرف" عکس العمل ھای تندی مواجه شده، در نتيجه استاد"باختری

ھرکس بيشتر می داند، بيشتر "تعھد در مقاطع دشوار و سرنوشت ساز کنونی کشور و با در نظرداشت آن که 

ابراز " عاکفی"، مخالفت شان را باسخنان آقاین محفلضمن آن که به نمايندگی از برگزارکنندگا" مسؤوليت دارد

که در مقابل خلق و پرچم و اينک ھم در مقابل تجاوز " واصف باختری"داشتند، حمالت سختی ھم بر آقای 

ويرانگرانۀ امپرياليزم جنايت گستر امريکا به کرنش پرداخته ، نموده او را خاين به خلق و خاين به جنبش انقالبی 

 را ھم بگيرد، شخصيت آلوده اش بلخی حتا اگر در شعر و شاعری جای موالنا: و با قاطعيت گفتندعرفی افغانستان م

 ۀبه ما اين اجازه را نمی دھد تا در محافل خويش از شخصيت شعری وی ياد نمائيم بدون آن که مواضع خاينان

  .سياسی اش را نيز تذکر ندھيم

و رابطۀ متقابل " تخصص و تعھد"ک بحث روشنگرانه به ارتباط که در واقع ي" واصف"به دنبال صحبت در مورد

زندانی ھای مقاوم پل چرخی بوده را که او ھم يکی از " احمد پوپل"نخست پيام آقای "  مشرف"، استاد آنھا بود

زير عنوان شاعر، نويسنده و از ھمه باالتر مبارزی متواضع، " نجيب ثاقب"از آقای قرائت نموده و به تعقيب آن 

نامبرده از وی تقاضا نمود، تا پشت ميکروفون قرار گرفته، پارچه شعری را که به ھمين مناسبت سروده بود تقديم 

  :حضار نمايد

 "احمد پوپل"لينک پيام آقای 

-Shohadaaye-Ba-Dorod-Popal-A-060912/baazaan-Jaan/com.fgazada.www://http

pdf.Afg-Mardome 
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  حين خواندن شعر شان" ثاقب"آقای

 "ثاقب"لينک شعر آقای 

pdf.Sarwe-Oftaadane-Fro-Soge-Dar-NS-060812/zaanbaa-Jaan/com.afgazad.www://http 

  

بار ديگر به نقش زنھا در مقاومت ضد اجنبی و رنج ھای قبل از آن که گردانندۀ محفل " ثاقب"با ختم صحبت آقای 

بپردازد ضمن يادی از زنده ياد داکتر عبدالرحمن بيکرانی که ھريک از آنھا به شکلی از اشکال تحمل نموده اند، 

امی را که فردی به نام يودی و توقعی را که مردم افغانستان از آن خانوادۀ مبارز و شھيد پرور داشته و دارند، پمحم

به مثابۀ " ماه جان" از خانم  در ختم قرائت پيامفرستاده بود قرائت نموده" کانون"عنوانی " ميرويس ودان محمودی"

با از خود گذشتگی آن  به خاطر آزادی ميھن و بھروزی مردميکی از نمونه ھای برجستۀ زن افغان، که در مبارزه 

مبارزۀ شان داشته باشند، وظايف شان حاصل قابل وصفی ايستاده شده بدون آن که کمترين و کوچکترين توقعی از 

ران خاطره ای ارا در قبال ميھن و مردم آن انجام داده اند، تقاضا نمود، تا عقب ميکروفون قرار گرفتۀ يکی از ھز

  .دارد، تقديم حضار نمايدکه را 

که در بين عکسھای نصب شده در ديوار ضمن ديدن چند تن از دوستان و ھمکاران آن روزھايش، " ماه جان"خانم

، در حالی که بغض گلويش را  بودشوھر برادرش را که به مانند برادر و فرزندی برايش عزيز بود، نيز باز شناخته

 خاطره ای چند از آن جوان برومند ياد نمود که تعدای از و گريه اش را بگيردگرفته و به سختی می توانست جل

  :حضار را به گريه انداخت

  

  ھنگام بيان خاطراتش از جانبازان مردم" ماه جان"خانم

  آن به وجود آورده بود، ھرچند در زمان کوتاه تغيير دادن" ماه جان"فضای عاطفی و احساسيی را که بيان خاطرات 

خيلی زود و با چند جمله با مھارت " ماه جان" ضمن تقدير از خانم ، مگر گردانندۀ مجلسه نظر نمی رسيدبساده 

زير که خواھش نمود تا پارچه شعری را " آذر" را مجدداً به يک فضای مبارزاتی تبديل نموده از آقای داکتر فضاء

  .انتخاب نمود بود، تقديم حضار نمايد" اللۀ خونين" عنوان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

آن به خرچ می داد، به ھمان زودی توجه و بليغ جھت دکلمۀ درست " آذر" شعر و تالشی که آقای داکترمحتوای

 با عرض معذرت خدمت داکتر – .بود، نمود" ساما"حضار را به خود جلب نموده، متوجه پيام آن که حراست از 

  -ا نمودمصاحب آذر که نه لينک شعری را که خواندند يافتم و نه ھم عکسی از ايشان پيد

اشاره ھائی به شخصيت چند بعدی زنده " مشرف"تقديم داشتند، باز ھم استاد " آذر"بعد از ختم شعری که آقای

يک تن از باشندگان ولسوالی " حبيب" نموده و به مثابۀ تبلور شرکت ھمگانی در روز شھداء از آقای" کلکانی"ياد

ديک شناخت داشت، تقاضا نمود، عقب ميکروفون قرار از نز" ساما"که با عدۀ زيادی از شھدای  ميربچه کوت،

  .رۀ چند از آن زمانھا نقل نمايداطگرفته، خ

نويسنده است و نه ھم شاعر، تاچيز نه که با شکسته نفسی زايد الوصفی به سخن آغاز و ابراز داشت که " حبيب"آقای

ا اکثر شھداء از نزديک آشنائی داشته می فوق العاده ای تقديم حضار نمايد، مگر با آنھم به مثابۀ يک رفيقی که ب

  .خواھد نکتۀ چند بيان دارد

که باز ھم عده ای از حضار را به آنقدر تأثر آور و غم انگيز بود" حبيب" آقای تطرز صحبت و محتوای خاطرا

  . انداختهگري

  

  آقای حبيب حين بيان خاطراتش از شھدای مردم

تقاضا به عمل آمد تا پشت ميکروفون قرار گرفته، و شعری را که از وی " مشرف"آخرين فردی که از طرف استاد

 از آن جائی که ايشان ھم زندگانی پر از .بود" ھمايون ساحل"به ھمين مناسبت سروده بود، تقديم حضار نمايد آقای

ورت دلھره و مخوف زندان پلچرخی را در کارنامۀ زندگانی اش دارد، از وی نيز به مثابۀ شھيد زنده يادآوری ص

  .گرفت
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  آقای ساحل حين سخنرانی و خواندن شعر

  لينک شعر آقای ساحل

http://www.afgazad.com/Jaan-baazaan/060812-H-Saahel-Mardaane-Kaaj-Wa-Balot.pdf 

از آنجائی که وقت تمام شده بود و حاضران ھرچه زودتر می بايست سالون را ترک " ساحل"ی با ختم صحبت آقا

وقت  از پيامھا یدر حالی که از وجناتش می شد ناراحتی اش را به خاطر آن که تعداد" مشرف"می نمودند، استاد 

  . با تشکر از حضار، ختم محفل را اعالم داشت؛برای خواندن نيافتند، احساس نمود

   .دامه داردا

  

  

 


