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 Reports گزارشھا

  

  ھوادارپورتال درھرات: گزارشگر

 ٢٠١١ اگست ٢٩

  

 گزارشی از بزرگداشت سالگرد استقالل در شھر ھرات
  

فل شانداری به مناسبت بزرگداشت از نود و  م مح٢٠١١گست hشام پنجشنبه سوم سنبله مطابق به بيست وپنجم ماه 

در مرکزشھر " کانون فرھنگی مھتاب"دومين سالگرد استرداد استقالل افغانستان از سيطرۀ انگليس، به ميزبانی 

الون بيشتر حضوريافته سنجايش جای معين دردرين محفل که شرکت کنندگان آن از گ. باستانی ھرات برپا گرديد

 يری پُر رنگ جوانان، دختر و پسر، چھره ھای سرشناس ادبی واجتماعی نيزبه نظرمیبودند، ضمن حضور وسھمگ

" جامی"، "حکاک"، "زرکوب"، آقايان "نيرآھنگرانج"، "فدائی ھروی"توان از استاد  ازجمله می. خوردند

  .يادکرد... و" رحيمی"و

کتاب تزئين يافته بود که ازسليقۀ  با نور، گل، شمع وۀ فضای محفل و جايگاه سخنرانان به شکل گيرا و پرجاذب

 سه رنگ افغانستان بيرق با ديوارجايگاه. نمود عالی،عالقه، زحمتکشی و توان باالی گردانندگان جلسه حکايت می

، روی آن سه عکس بزرگ، موالنای بلخ در وسط، استاد شد مزين شده بود که درآن تاپه و آرم خاصی ديده نمی

 که سخنرانان اورا استاد بزرگ می" عبداالله رستاخيز" شھيد نامدار استاد دريک سمت و عکس" فدائی ھروی"

  . سمت ديگرشده بود گفتند، آزين بند

  : محفل بعد از گشايش توسط استاد فدائی ھروی، متوالياً با دکلمۀ شعر حماسی

  

  "چو کشور نباشد تن من مباد     درين بوم و بر زنده يکتن مباد" 

با مراجعه به " سپيده حريری. "آغاز يافت" سپيده حريری"جوان، مستعد و توانمند دوشيزه به صدای گيرای انانسر

فرھنگ ما و با استناد به اين شعر دربارۀ اھميت و ضرورت استقالل و آزادی به شکل کوتاه ولی بسيار پُر محتوا 

ردم کشور ما اشاره کرده و سخن گفت و در پرداخت بھا برای حفاظت از استقالل و آزادی به مبارزات تاريخی م

  :کيد ورزيد که أبراين فورمول تاريخی ت

  

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم          ازآن به که کشور به دشمن دھيم
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سپس انانسر با کلمات و شيوۀ . اين سخنان زيبا، پُرمحتوا  و دلنشين به استقبال پرشور حاضران جلسه مواجه گشت

خواند و ھريک به  انی را که قبالً طبق برنامه ثبت نام کرده بودند به ستيژ فرا میخاصی ھريک ازاشتراک کنندگ

کردند، محتوای صحبت شان براين  سخنرانانی که پيرامون استقالل صحبت می. کردند سھم خود شوری برپا می

 معامله گريھای مشتی مبنا بود که مردم ما ھميشه درميدان مبارزۀ مسلحانه بر متجاوز چيره گشته اند، ولی درنتيجۀ

  .وطنفروش دوباره به نحوی زيرسيطره قرار داده شدند

. توان حرف زد  نمیاستقاللیگونه   در شرايط کنونی نيزکشورما زيراشغال و سيطرۀ اجانب قرار دارد و از ھيچ

ين ا. برند مین برای استفادۀ تبليغاتی شان بھره اری خوانده شد که ازآن متجاوزدموکراسی وارداتی نيزکاريکاتو

چرخيدند عرصه ھای ديگرمسايل اجتماعی، فرھنگی و ادبی   بر محور استقالل وآزادی میةً اشعار و بيانات که عمد

درميان آنھا دو . شدند ھمه اشعار زيبا برگزيده شده بودند و خيلی عالی دکلمه می. گرفتند را نيز در بر می

توسط دکلماتور ھای توانمندی ارائه گرديد که به استقبال "  رآھنگ. ش"از " ميھن"و شعر" رستاخيز"شعرازاستاد 

  .گرم حاضران روبه رو شدند

آقای . خواست تا به ستيژ برود و چيزی برای مجلس بگويد" انجينيرآھنگر"   کمی بعد ازآغاز جلسه انانسر از 

ری بزرگ و با اھميت خواند آھنگر نيز با پذيرش اين دعوت ضمن تشکر و تقدير از برگذارکنندگان جلسه، آنرا کا

دکلمه را " فدائی ھروی"ومختصری ھم پيرامون آزادی واستقالل صحبت کرد و بعد شعر زيبا و غرائی از استاد 

  .کرد که با استقبال گرم و پُرجوش حاضران مواجه شد

محفل از ساعت ده شب آغاز وضمن يک .  اشعار و سخنرانی ھا تا پاسی ازشب ادامه يافتخواندن  پس ازآن نيز 

سراپای جلسه توسط عکاسان و فلمبرداران، که بعضاً . وقفۀ کوتاه چای تا ساعت يک ونيم صبح با جديت ادامه يافت

  .  شد آيند، ثبت می بدون دعوت درجلسات می

يزه ھای مادی و حتی  توسط نھادھای وابسته به شکل فرمايشی و با انگةً در شرايط موجود که جلسات و نشستھا عمد

 و ترکيب، توسط يک نھاد مستقل کار بسيار اشوند؛ تدوير چنين جلسۀ با اين ظرفيت و محتو پست برگزار می

شاعر سرشناس " زرکوب"به قول آقای . ارزشمنديست که بايد آنرا ارجمند دانست و به گردانندگانش شاد باش گفت

ای باال دراکثر مناطق فارسی زبان ھم اکنون مقدور و ميسر چنين کيفيت ومحتو  باه ایسداير کردن چنين جل"

  ".نيست

ن، ھمسايه ھای جفاکارما و ھمراھان شان به ا شدۀ ما افغانستان ھم وغم متجاوزدروضعيتی که درکشور اشغال

مصروف ساختن ذھن مردم، به ويژه نسل جوان، به مبتذالت وخرافات ومحصوالت فرھنگھای استعماری 

 گردآوری چنين جماعاتی به دور مسايل فرھنگی، اجتماعی و سياسی ملی و سالم حقيقتاً کار بس وارتجاعی است؛

  . بزرگيست که اميداست اين سلسله پايا و دوامدار و از گزند حوادث در امان بماند

   شمسی١٣٩٠                   شھر ھرات، چھارم سنبلۀ 

  

  :يادداشت

 و مسؤولی رستندۀ گزارش و تأکيد بر اين که با داشتن ھوادارن فعالضمن عرض سالم و ابراز احترام خدمت ف

" خبری امپرياليستی"چون فرستندۀ گزارش حاضر در سرتاسر افغانستان، پورتال می تواند با تمام رسانه ھای 

نين  تدوير چ به خلقھای جھان برساند، ماالمناک کشور ما را ھمان طوری که اتفاق می افتدرقابت نموده، وقايع 

 از صميم قلب -شکل و محتوا –ی را به تمام گردانندگان، سخنرانان و شرکت کنندگان آن جلسۀ پر عظمت اه جلس
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سنگر "از کابل " وردک"ما آقای  و يا به گفتۀ ھمکار گرانقدر پورتالبه خبر آن تبريک گفته، خوشحاليم که 

دای آزاديخواھانه و عدالت پسندانۀ مردم خويش را ارسال شده و به ما اين فرصت داده شده است تا ن" آزاديخواھان

  .در سرتاسر جھان انعکاس دھيم

  ! و ُگردان دلير عرصۀ رزم و پيکار آزاديخواھانهرزمندگان شجاع

ھمان طوری که سراسر کشور در درازنای تاريخ گورستان متجاوزان بوده و ھيچ نقطه ای از خاک ما ننگ 

 "تاج زرين آزاديخواھی" در اين ر دامان پاک تاريخ خود ندارد، ھرات قھرمانپرورش اجنبی و انقياد بيگانه را د

چه با يک نگاه . حيثيت ھمان نگين درخشانی را دارد که می تواند به تنھائی نيز انظار را به خود معطوف بسازد

ب افغانستان و جھان،  که در تاريخ مکتوگذرا به تاريخ مبارزات آزاديخواھانۀ مردم ما در بستر زمان، ديده می شود

 جلو پيشروی برق آسای ارتش پيروزمند و تا به تھراتی بود که توانس" رزانسباساتی "برای نخستين بار ، اين فقط 

دندان مسلح اسکندر مقدونی را سد شود و از آن تاريخ به بعد در طول اعصار ھرات و ھراتيان چنان شجاعانه به 

است که عمر جاويد يافته " روح ساتی بارزانس" که گوئی اين ايستاده اندخاطر حراست از وجب  به وجب خاک ما 

  .و حماسه به دنبال حماسه می آفريند

 را به اين سنگر آزادیباز ھم با فشردن دست ارسال کنندۀ گزارش، از وی تمنا داريم تا پيام ھمبستگی 

  .با خود و در کنار خود بشمارند ما را در نبردی که ھمه پيش رو داريم، برگزارکنندکان محفل رسانيده

  تدوير جلسه ھای شکوه مند آيندهتداوم به اميد 

  شاد و پيروز باشيد

 AA-AAاداره پورتال

 

  


