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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
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 Arts & Music موسيقی ھنر و

 
 سليم طاھری

  ٢٠١١ دسمبر ٠٩

  

  ؟»فاکلی«يا با » قاسمی«با کيست، با » سياه سنگ«
  

اين نوشته به شدت دردناک و .  خواندم» ارديدار با رامشگر گيتار نگ«در اين اواخر نوشته ای از سياه سنگ  به نام 

 ويژه ۀزيرا از کسی که ديگران او را روشنفکر و متعھد می نامند و سايت ھای گونه گون برايش صفح. مبتذل است

ما »  آزاد افغانستانِ –افغانستان آزاد «می گذارند و قلمزنان برای توصيف و مدحش صف می زنند و حتی پورتال 

دح عقب نمانده و با برخورد غير سياسی به پای نوشته اش يادداشت تحسين آميز می گذارد؛ نيز از اين م)  ١(

 که به گفته سيمين دانشور خون انسان و به گفته ناصر خسرو ُدر می ئی از او ـ واژه ھاابی  معنخواندن واژه ھای 

  .باشند ـ دردناک است

می شود و جالدان گونه گون بر  اين سنگفرش ھای در حالی که سنگفرش ھای کشور ما ھر لحظه با خون آلوده 

رقصند و سگان شان با آزمندی تمام می جفند، نوشتن و يا سخن گفتن برای وحيد قاسمی،  مديحه سرای  خونين می

در شرايطی که شانه ھای مردم ھر روز ده ھا جسد را می کشند . جالد مشھور کشور ما،  مسخره چه که ننگين است

به ...  کشور از ھيچ تعدی و ستم دريغ نمی ورزند، پروژه ھای داوود، ناشناس، قمر گل و۴٩ی و مستر گرين ھا

  . برتولت برشت کم و بيش جنايت می کندۀاسقاطی می ماند که گوينده و سراينده و نويسنده اش، به گفت

قھرمان «مديحه سرای و سبد ُدر را بر اين ) ٢(حال که آقای داکتر در مورد وحيد قاموسی خاموشی پيشه نکرده 

 عاميانه حساب را  برابر ۀگفته و به گفت) ۴(» پاسدار راستين حقيقت«پاش می کند و مديحه سرا او را ) ٣(» تراشه

کرده، اجازه بدھيد که ما ھم اين نوشته را نه از لحاظ غث و سمين نوشتاری، بلکه از رھگذر مضمون و محتوا 

بحث وقتی شدت گرفت که پورتال خود ما نيز حداقل در يک ھفته، دو بار با تالش برای اين . مورد بحث قرار بدھيم

اشتباه سياه سنگ و شکرهللا شيون ھمراه شد، که اين مھمترين انگيزه برای آغاز اين بحث شد، ورنه از سياه سنگ 

  . در گذشته چيزھای خوب و بد زياد خوانده ايم، که فرصتی برای بررسی اش نداشته ايم

گزينه خاوری «پرسيده ايد و به حق  پرسيده ايد که » جھانی« سنگ، اجازه بدھيد در شروع، چنانچه از آقای سياه

، به چه درد خـوانندگان باری جھـانی )نه ھندی(، آنھـم با برگـردان از سـرچشـمه ھـای انگليسـی "بھگت کبير"

 يک مداح جنايتکار به چه درد خوانندگان تان  تان برایئیما ھم از شما بپرسيم که  مديحه سرا) ۵(»خـواھـد خـورد؟
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خـواسـته باشـد، با برگـردان اينھـا ... اگـر «خواھد خورد؟، چنانچه به حق به باری جھانی گوشزد کرده ايد که 

تواند  روزن روشـنی افگنی به سوی زبان پشـتو باز کند، گـرھی از کار فـروبسـته ھـمزبانانش نکشـوده و نمـی

 پنداشـته مـی" فـرض عين" که شـناختن شـان ئی گسـتره ادبيات جھـان چه اينسو و چه آنسو، سـيمـاھـادر. بکشـايد

 ادبيات و ۀآيا فکر نمی کنيد در گستر» .بايسـته تر اسـت نخسـت آنھـا شـناخته و شـناسانده شـوند. شـود، ھسـتند

 و شناساندن آن برای نسل جوان ما که با درد به موسيقی جھان ده ھا و صدھا نام ماندگار داشته باشيم که شناختن

ھيچ محصول فکری تازه دسترسی ندارند، از سخنوری در مورد يک مديحه سرای جالد مھمتر، عاجلتر، مبرمتر و 

با افتخارتر باشد؟؟ می دانيم که می دانيد و بھتر می دانيد که کار دوم نياز عاجل و فوری است، ولی نمی دانيم چرا 

  اين دانستن، باز ھم به دنبال قاسمی رفته ايد؟با تمام 

ی ذکر ئ احمد شاملو روشنفکری ھستيد که با درد مردم کاری نداريد، چنانچه جاۀيا به گفت: از چند حالت بيرون نيست

دست ذھن مردم را دزدی می کنيد و با الطائالت از نوع ه کرده ايد،  و دزدی ھستيد که با چراغ آمده ايد و چراغ ب

آلوده می سازيد؛ يا به گفته برتولت برشت ھنوز چينی بر پيشانی نداريد و خبر » داری با رامشگر گيتار نگاردي«

دست آريد که به خاطر ھمسان دانستن گلبدين و احمدشاه ه را ب» ئینظاری ھا«ھولناک نشنيده ايد، يا تالش داريد دل 

  !فننی تان بوده و خطی از  انديشه و فکر در آن راه ندارد؟کار ت) ۶(مسعود رنجانيده ايد،  يا به گفته شھبار ايرج 

را مورد بحث کوتاه قرار » ديدار با رامشگر گيتار نگار «ۀناگزيريم به خاطر دريافت پاسخ، قسمت ھای مھم نوشت

  :دھيم

سپس ناپديد چرا احمد ظاھر سر به نيست شد؟ چرا توريالی نواز را به دار آويختند؟ چرا داوود اميد زندانی و ... «

گشت؟ چرا فضل احمد نينواز را تيرباران کردند؟ چرا بخت زمينه را زھر نوشاندند؟ چرا پيکر بنگيچه تاشقرغانی 

را پارچه پارچه کردند؟ چرا خون ھمايون رازبان و سليم سحاب را ريزاندند؟  چرا فيض منگل بدخشی، نياز منگل 

 » چرا زندگی خان قره باغی و ماستر فضل غنی را ستاندند؟بدخشی و عزيز دروازی را به زيرزمين فرستادند؟ 

که ميان پليدترين و جنايتکارترين آدمکشان خارجی و داخلی کنسرت می گذارد، از  اما چرا وحيد قاسمی در حالی

طرف فھيم، خليلی، کرزی، ناتو   و ساير دژخيمان کشور ما سر به نيست نمی شود، به دار آويخته نمی شود، 

زيرا او  برای : ال را آقای داکتر مطرح نمی کند، ولی واضح استؤنمی شود و تيرباران نمی گردد؟ اين سزندانی 

 رجعت می دھد و برای آشتی دادن دشمنان مردم حنجره اش ئیجالد  می خواند،  مردم را به باورھای قرون وسطا

. يان و امريکا و رژيم دست نشانده اش استرا ليالم می کند؛ چيزی که باب طبع شورای نظار، طالبان کابلی و جھاد

کنسرت بگذارد بلکه » شيران«اگر در گلوی او فرياد آزادی می بود او نه تنھا  نمی توانست در ميان گله گرگ ھا و 

که رئيس جمھور کشورش را جالد خواند  چنانی که نيکسون، جان لنون را از امريکا اخراج کرد و فاکلی برای اين

از اينرو اين پاراگراف عالی . ا در پيش گرفت، او ھم بايد عين سرنوشت را می داشت، اما چنين نيستو راه تبعيد ر

  ! برای وحيد قاسمی زيبنده نيست آقای داکتر

ھنرمندان بخش موسيقی در افغانستان ـ به ويژه بانوان ـ قربانيان قھرمان،  «:آقای سياه سنگ می گويد

آنچه آنھا ميورزند، کارآتر و نيرومندتر از خامه و نامه . اکباز فرھنگ ھستندآزاديخواھان راستين و پاسداران پ

 ... است

ھنرمندان را از ته دل ارج نھيم، زيرا در تاريکترين روزگاران تاريخ نيز فانوس ھنر را نه تنھا با آوا بلکه با بھای 

گرديم، تنھا ميمانيم، در نيمه راه رھا ھنگامی که دوست ميداريم، اندوھگين مي. جان و روان فروزان نگھداشته اند
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يا فراموش ميشويم، پيش ميرويم، ميشکنيم، درميمانيم، ميموئيم، ميپوئيم، می افتيم، و بار ديگر برميخيزيم، به 

  ».موسيقی پناه ميبريم تا آرام گيريم

  .و باز ھم پاراگراف نغز و زيبا،  اما به قامت مديحه سرای جالدان برابر نمی آيد

فراموش نکنيم که نه داکتر و (داکتر و يکی ھم از گيتار نگار چيلی نقل می کنيم » گيتار نگارِ «و ترانه، يکی از  ما د

و آقای داکتر بفرمايد به ما بگويد که کدام يکی را می توان آزاديخواه ) نه من به فورمول جغرافيا چندان باور نداريم

احمد /آزاده گرديد از لشکر تو/ اين ملک آزاد در باور تو(سمی وحيد قا: راستين و پاسدار پاکباز فرھنگ دانست

در راه دنيا در /شاخ جوانيت را شکستی/مرد آمدی و مردانه رفتی/خدا يارش باد خدا يارش باد/ نشسته در سنگر تو

ر نام تو ثبت ھست د/حماسه تو مشھور دوران/نامت گرامی مسعود افغان/نامت مبارک نامت مبارک/راه نجات مردم

آرمان پاکت تا /آئين خوبت مردی و ياری /در ھجرت تو دل ھا به عزاداری/نامت مبارک نامت مبارک/دفتر جھان

مسعود عالم و درد و /مسعود افغان بھتر ز جانی/چشم و چراغ افغانستانی/نامت مبارک نامت مبارک/عرش جاری

خدا /احمد نشسته در سنگر تو/ديد از لشکر توآزاده گر/اين ملک آزاده در باور تو/نامت مبارک نامت مبارک/جھانی

نه برای خواندن است (و ويکتور خارا ) خدا محمد رستگارش باد/خدا محمد رستگارش باد/يارش باد خدا يارش باد

/ نه، من آن شعر را با آواز می خوانم که گيتار پر احساس من می سرايد/ که می خوانم و نه برای عرضه صدايم

و چون آب مقدس دالوران و شھيدان را به / قلب زمينی دارد و پرنده وار پرواز کنان در گذر استچرا که اين گيتار 

آری گيتار من کارگر /  من آن چنان که ويولتا می گفت ھدف يافته استۀپس تران/ مھر و مھربانی تعميد می دھد

را به کار نمی آيد که آزمند زور و گيتار من دولتمندان جنايتکار / است، که از بھار می درخشد و عطر می پراکند

 ئیاچرا که ترانه آن زمانی معن/ گيتار من  به کار زحمتکشان خلق می آيد تا با سرود شان آينده شکوفا شود/ زر اند

شعر / و انسانی آن ترانه را بسرايد که سرودخوانان شھادت را پذيرا شود/ می يابد که قلبش نيرومندانه در تپش باشد

من برای بخش کوچک و دوردست سرزمينم می / من نمی سرايم تا بيگانه ای بگريد/يچ کس نيستمن در مدح ھ

شعری / شعر من آغاز و پايان ھمه چيز است/ که ھر چند باريکه بيش نيست اما ژرفايش را پايانی نيست/ سرايم

ه راستين و پاکباز فرھنگ ، آقای داکتر کدام يکی آزاديخوا)شعری ھميشه زنده و تازه و پويا/ سرشاری از شجاعت

  است، قاسمی يا خارا؟؟

در تاريکترين روزگاران تاريخ نيز فانوس ھنر را نه تنھا با آوا بلکه با بھای « شما بگوئيد که کی سياه سنگآقای 

ھنگامی که دوست ميداريم، اندوھگين ميگرديم، تنھا ميمانيم، در «؟؟ شما بگوئيد »...جان و روان فروزان نگھداشته

م، می افتيم، و بار ديگر ئيم، ميپوئيمه راه رھا يا فراموش ميشويم، پيش ميرويم، ميشکنيم، درميمانيم، ميموني

  ، قاسمی يا خارا؟؟؟».پناه ميبريم تا آرام گيريم} کی{برميخيزيم، به موسيقی 

 جالدان است؛ خارا می ويکتور خارا می گويد که گيتارش به کار دولتمندان جنايتکار نمی آيد، اما قاسمی گيتارنگار

گويد که گيتارش به کار زحمتکشان خلق می آيد تا با سرود شان آينده شکوفا شود، و قاسمی با گيتارش نام جالدان را 

می کند، شما بگوئيد کدام يکی را می پذيريد؟؟ » پاک«مبارک می سازد و آرمان چتل آنان را در سيم ھای گيتارش 

 تان به خوبی نشان می دھد که با خارا نه بلکه با قاسمی ھستيد،  ورنه ۀيم ولی نوشتبه راستی، نيت تان را نمی دان

در زمانی که جالدان از ھر زمان بيشتر در خون مردم مست و خرام و نشئه می شوند و قاسمی در اين ميان برای 

يستيد، با مداح جالدان جالد می سرايد و گيتار نگار تان می شود و تربيون تحسينش را می قاپيد، پس با خارا ن

  . ھستيد
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در سرزمين ما، ھمپای درآميختن .  آفرين اندۀھنرمندان شايان نکوداشت و شايست «:سياه سنگ ادامه می دھد

گيرد؛ ھر آنچه سنگپاره ھای نفرين در فالخن توان و توان   سپھر تنگی میۀبحران و بوران، ھنگامی که سين

.  ھنرمندان را ريز ريز ميشکنند– و گاه زندگی –و يکراست آئينه خانه دل فالخن ميگنجند، به پرواز درمی آيند 

  ».چرا چنين؟ کاش ميدانستيم

 رژيم پوشالی شروع می کند به آشتی ۀاما کدام ھنرمند، آقای داکتر؟ ھنرمندی که به کابل می آيد و با پروژ. دقيقاً 

ند، بدرند و چور کنند، ھنرمندی که با اکت ھای تھوع دادن دژخيمان مردم ما تا توده ھای ستمديده ما را بيشتر بکش

دھد تا ) ٧(آور مذھبی تالش دارد تا طالبان را با جھاديان و جھاديان را با تکنوکراتان و ھمه را با استعمار آشتی 

 و خواھان مردم را بيشتر به اسارت دربياورند و چپاول کنند، يا ھنرمندی که عليه استعمار و بردگی می جنگد

، کدام يکی آنان )٨(استقالل اقتصادی و سياسی است و فرياد می زند که استقالل داده نمی شود بلکه گرفته می شود

  شايان نکوداشت و شايسته آفرين اند، آقای داکتر؟؟

 و ھنرمندی که برای غارتگر مديحه می سرايد، ھنرمندی که برای شکنجه گر حلق پاره می کند، ھنرمندی که آمدن

رفتن يک دزد غارتگر را مرد مردانه می گويد، ھنرمندی که نام يک قاتل را مبارک می خواھد، ھنرمندی که 

ھر آنچه سنگپاره ھای نفرين «چپاولگر را ناجی مردم می داند، چرا نبايد آقای سياه سنگ دل چنين ھنرمندی را با 

  !يدداريم ريز ريز نسازيم، اميد که دانسته باش» در فالخن توان

 می سازد، از فرانک ھای ء اما ھنرمندی که عليه غارت ترانه می خواند، عليه دزد فرياد می زند، چپاولگر را افشا

، )٩( صندوق بين المللی پول را آشکار می سازد، از شالق جنايتکاران می گويد ۀاستعماری صحبت می کند، توطئ

، ».ھنرمندان شايان نکوداشت و شايسته آفرين اند« که اين نوع دقيقا در چنين موردی با شما آقای داکتر ھمنوا ھستيم

م، می افتيم، با ترانه ئيم، ميپوئيزيرا با ترانه ھای او می توانيم به پيش برويم، وقتی می شکنيم، درمی مانيم، ميمو

يم، به قرون ھای اين ھنرمندان بار ديگر برمی خيزيم، ولی با ترانه ھای قاسمی تخدير می شويم، به خلسه می رو

  !وسطی بر می گرديم، به پای دژخيم می افتيم و از اينرو  لميده می مانيم و برخاسته نمی توانيم

  

  :پی نوشت ھا

 آزاد – ديدار با رامشگر گيتار نگار، پورتال افغانستان آزاد –متن سخنرانی داکتر صبورهللا سياه سنگ  .١

 ٢٠١١ دسمبر ٧افغانستان، 

ايان زندگی، در برابر ھمه رويدادھای جھان يکسره خاموشی پيشه کنم، اگر از ھمين اکنون تا پ« .٢

 سر سوزن دگرگونی خواھد ۀنه ھفت اليه آسمان به زمين خواھد افتاد و نه  در سرنوشت زادگاھم به انداز

  ٢٠٠٩، می ئیسنگ، سايت آسما اين يکی را می پذيرم، سياه» .آورد

 شيشه پاره ھا ھر قدر ھم ھنرمندانه و ظريفانه به شفافيت آب، روشن است که اگر گرد آوری«  .٣

يکه امروز ئاست، جا » کابل ويران«ھدفم . صورت گيرد، نمی توان از آن قلب پيش از شکستن را ساخت

 جھادی و ۀبيشتر ازيک ديپوی مھمات و دخانيات نيست و ظاھراً درحيات البراتوار سياسی ھزاران تجرب

 . برای بيرون دادن دود دارد وديگر ھيچ ئیدودکش ھا ھنوزآزمون نشده ، فقط وفقط ئیجنا

              در زمين امروز کابل انگشت ھا وماشه ھا گره شده باقيمانده، ھمانگونه که در آسمانش از مدتھا به اينسو 

دشواری ھای پياپی مرگبار، . به ھم آميخته سوی عرش خدا می رود" چرس"دود باروت و دود حشيش  

قيچی   به کورگره ناگشودنی آنچنانی مبدل ساخته، که کار باز کردن آن، ازدست ودندان وکابل را اينک
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 بی مکان با لگد ۀ ازھزاران پرسش بی پاسخ وھزاران نکتیاگذشته و اين کالف درھمباف به سان انبوھه 

بار ديگر، بيرحم آدمخواران قبله گم کرده ، ازپرتگاھی به پرتگاه ديگر ميلغزد و تازه باز ھم برای يک

  لرزانش باال ۀ  صبر تلخ خويش رادر دستانی شکسته وزخم خوردۀدرسراشيب تباھی شھروندانش ، کاس

نگھداشته و در کشمکش چپ و راست ريش پھن ھای سپيد پوش، منتظر کشاکش فاجعه يک کبريت 

  .  آتشبارش بم وخمپاره استۀوکبريت يک فاجعه درسرزمينی ھست که کمترين جرق

باشد برای بازماندگان کابل امروز شعری بسرايم ، به مشکل نيم مصراع خواھد شد ، شايد اگر قرار 

  ... و ديگر ھيچ" ھمه يارانند به  پريشانی " کمترازآن وشايد ھم به کوتاھی 

)  پروان خالصه شده است ۀکه به مساحت خيرخانه وکارت(   حقيقی شھرکابل ۀ            واتفاقاً آنسوتر درگستر

ه خوب می دود و خوب می تازد وبه خيالم که بيشتر   پنجشيری تازی می کند تاترکتازی ، آنک

  . است... جواھرفروشان مشھور ومعروف احمدشاه مسعود ، عبدهللا عبدهللا ، فھيم ، قانونی ، ربانی و

ی رود که مسعود چارنعلی سياسی را به تقليد از اسپ افيونی ناپليون به گمان خودش آنقدر سيستماتيک م

اين قھرمان تراشه ، که .   پاريس کوچکترين جای  شک وشبھه باقی نمی گذاردۀبرای اثبات شدن از طويل

بودن را نيز افتخار می داند، ھنوز نمی فھمد که کره اسپ ھای فرانسوی ، به ويژه " ناپليون ثانی " حتی 

... ست" واترلو " ت شان به سوی باخت نسل ناپليونی آن، اگر در يکھزار معرکه پيروز گردند، آخرين تاخ

  .و آنگاه به زانو درآمدن اسپ مساوی به سجده درافتادن سوار است

مسعود امروز، که به ياد انجنيری ناتمام ديروزش، دست به جنراتور و داينمو ھم می زند، اين بار 

راعظم رادفع ، مقناطيس کرسی حاکميت راچنان چارچ نموده است که رئيس جمھور راجذب می کند وصد

که درپشت اينھمه پشم و پکول وپروفيسور  و واضحاً . اين يکی راباالشدن نميگذارد وآن ديگری را نشستن 

 نابود ساختن فرھنگ وفرزند اين ديار از شش جھت نميتواند وجود داشته باشد ۀبازی ھا ، چيزی جزانديش

 ، می کشند و می خندند وبه نوبت پيروز ھدف يکيست وتيرکش ھای گوناگون آنھا می جنگند ، می دزدند. 

گھگاھی از سرشوق وتفنن باھم آشتی می کنندو بازمی جنگند و ھرشب ھرجانب درگير با ... می شوند

بيچاره مردم ، فرياد می زنند که اين يک و آن ( بانگ خود بلند اعالم ميدارند که درنبرد برنده بوده است 

و با تاسف بايد گفت که با اينگونه قضاوت و . ) خورده استيک دروغ می گويد ، و آن ديگری شکست 

   .محاسبه ، مردم اشتباه می کنند

  خواھيد پرسيد مگر چگونه ؟

جنگيدن جھادی ھا حقيقت دارد ، اما نکته اينجاست که دربرابر چه کس ويا کسانی وآنھم به چه شيوه 

  وچگونه ؟

وخوبتر ازکشتن ، می دزدند ، چور وچپاول می آری تصادفاً آنھا خوب ھم می جنگند ، خوب می کشند 

کنند ، آنان با پيشرفته ترين اسلحه مشترکاً در برابر مردم قرار دارند و بر روی مردم آتش می گشايند و 

  ... مگر نه اينست که بازنده جنگ دراين ميانه مردم است

 ۀی شوند ويا پس از جنگ درفاصل جنگ ، اين مردم است که يا با تفنگ کشته مۀو آنھا امروز حقيقتاً برند

  .  ديگری می ميرندۀدو انفجار به گون
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. مردگان تاريخ ازسنگرھای پوشالی ترازگورستان شان ، به ديار زند گان ، ھجوم ھجوم ، اجل می فرستند 

 کسی اگرھمان شيطنت ۀاينھم به گفت. آنان زندگی رامی کشند وخود در نيستی مرگ ، زيسته می شوند

   ، چيست ؟تاريخ نيست

 گذشته ، به جوی ھا ودريا ھای کوچک ديار خود ما ۀباری نبايد انصافاً با انداختن اين مصيبت پايان سد

  . خواب و آرامش آبی مرجان ھا وماھی ھا را آلوده ساخت وآب ھا را خندق نمود

 ھمه نيرو اين برای راه حل تھدابی ، اينک بازوان برومند فرزندان ملتی به کار است که خطر کنند ، با

ن بيفگند ، تا برود که ئي اوقيانوس آرام ببرد و از باال ترين جايگاه به پاۀحجم کاھل و باطل را بردارد ، تا لب

  "...ن آنھا و به انتھای خودش برسدئيبه پا

خوانده ام که اين نوشته را داکتر سياه سنگ در زمان جنگ ) احتماالً در سايت افغان جرمن آنالين(ئی جا

لمان به   گردانندگی فاروق فارانی از کابل ارسال نموده اچاپ » راه«ی خونين جھادی ھا برای نشريه ھا

  .بود، در صورتيکه اين خواندنی اشتباه بوده باشد، از آقای داکتر ھمينجا معذرت می خواھم

  نويسنده و پژوھشگر گرانقدر ما جناب داکتر سياه سنگ، وحيد قاسمی، سايت کابل نات .۴

 جھانی، صبورهللا سياه سنگجھان  .۵

او گاھی از سر تفنن آھنگ ھای پر طرفدار انگليسی و ھندی را به زبان فارسی ترجمه می کند «  .۶

مجله فرھنگی ھفت؛ سياه سنگ » .و از طريق شبکه اجتماعی فيس بوک در اختيار عالقمندان قرار می دھد

 ٢٠١١ ژوئيه ٢٧از زبان خودش، شھبار ايرج، بی بی سی،  

مردم خسته ما /آشتی کن که وطن در خطر است/آشتی لطف بلورين خدا است/ شيرين خدا استۀشتی ميوآ. ٧

ای وطندار عزيزم به دلت /آشتی   آشتی لطف بلورين خداست/آشتی آشتی ميوه شيرين خداست/دربدر است

ا خوش بود ھم خد/آشتی کن که ضروری است به درمان چشم/باز بر شادی دستان غمت خينه نمان/کينه نمان

چه کسی /به غم و کينه اوالد خودت بسته شدی/وطن تشنه بيچاره من خسته شدی/و ھم روح شھيدان وطن

کمر را /کينه را گم کو بيا خانه را آباد کنيم/دل بيگانه به احوال تو کی می سوزد/پاره دامان تو را می دزد

 –دل غمگين عزيزان خود را شاد کنيم /توستمادر و کودک ما را ديده بر  راه /بسته و ويرانه را آباد کنيم

  .ترانه وحيد قاسمی در آستانه ايجاد شورای پوشالی عالی صلح

آقای داکتر، اين گيتار نگار از کدام آشتی صحبت می کند، از آشتی ميان مالعمر مجاھد و قسيم فھيم؟ از 

 ميان مال و تکنوکرات؟ از آشتی آشتی ميان مالعمر و مال اوباما؟ از آشتی ميان کرزی و مالعمر؟ از آشتی

 و افغانی؟، از کدام آشتی و ئیميان مال سالم ضعيف و مال عبدهللا عبدهللا؟ از آشتی ميان دژخيمان امريکا

  چرا؟

کدام عقيده نداريم که اين توده ھا ھستند که در مقابل يکديگر کينه و نفرت   باور دارم که نه شما و نه من، ھيچ

نش يده شــده و نه مخالفي مردم برگزین حکومت از ســوينه ا« نند، درست می گويم؟دارند و بايد آشتی ک

ه ين کشور تھيشــوند، در خاک ا ی افغانستان گرفته می که برای بزرگیمھايتصم. کنند ی از ملت میندگينما

ا يان در افغانست. االت متحدهيد ايشه دارند در کاخ سپيمھا بدون شک، رين تصميا. شوند یو پخته نم

» .ن نکته را نداندي داشته باشــد و ايین کشــور آشناي ای جاریدادھاي که با رویبرونمرزھا نخواھد بود کســ

پس اين  گيتار نگار با آن صدای شيرينش کی ھا را به آشتی می خواند؟ معلوم است که دژخيمانی را به آشتی 

دانند آنچه و  یز در برونمرزھا مي کشور و نۀوشک مردم افغانستان در ھر گيکاي«می خواند که ھمين اکنون 
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" مخالفت "ی کنونیئ که در برابر فرمانروایکند و ھمچنان آنان ی میئآنکه امروز بر مرد م فرمانروا

ت روند ي و کلیکنون" تيحاکم"ت روند يا ساده تر گفته شــود، کليدھند،  یرمسلحانه نشــان ميا غيمسلحانه 

رويداد ھای افغانستان از چشم انداز ديگر، (» . داردیروني بیمھايشه در تصمي ریکنون" تيتخالف با حاکم"

، پس اين ميانجی آشتی ميان جالدان، به )١/۵/٢٠٠٧، ئیفوزيه آرين و صبورهللا سياه سنگ، وب سايت آسما

ھيچ صورت آزاديخواه راستين شده نمی تواند و بر يک روشنفکر شايسته نيست به پای تحسين چنين 

  مندی بنشيند، درست می گويم؟؟ھنر

ولی ما تنھا فوتوکاپی .  سال می شود که استقالل داريم۵٠ما پس از قرن ھا بردگی و استعمار « .٨

ما استقالل سياسی و . امروز ما برای سند اصلی استقالل دعوا راه می اندازيم. دست آورده ايمه استقالل را ب

 تيکن جا فاکلی» .که گرفته می شوداستقالل داده نمی شود بل. اقتصادی می خواھيم

افريقا / افريقای برده، مستعمره، عذاب ديده، غارت شده!/ راست ميگن؟ افريقا بدھکار است .٩

که مقابل بانک ھای / مستبدھای مقصری/ که فرانک آفريک استعماری دزديد/ کوھی از پول./ بدھکار است

از کشورھای بدبخت / ميليارد ھا فران/ شکنجه گرو اسلحه / به مزِد مزدور/..../ شان در سويس مواظب اند

/  سال استعمار۴٠٠!/ آيا افريقا ھنوز ھم بدھکار است؟ نه!/ راست ميگن؟ افريقا بدھکار است/ ..../ دزديدند

 قسمتی از ترانه ترانه تيکن جا –! ھزاران شرکتی که اين قاره را غارت کرده اند/ سال ھا کار اجباری

  . آزاد افغانستان–يد بھشتی، پورتال افغانستان آزاد فاکلی، برگردان از حم

 


