ﮔزارش روز ﺷﮭدا از طرف ھواداران )ﺳﺎﻣﺎ( در ﮐﺎﻧﺎدا

ﮔراﻣﯾداﺷت روز ﺷﮭدای ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑوﺳﯾﻠﮫ ھواداران ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) ﺳﺎﻣﺎ(
ھژدھم ﺟوزای اﻣﺳﺎل ﻣﺻﺎدف ﺑود ﺑﮫ ﺳﯽ وھﻔﺗﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗن زﻧده ﯾﺎد ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ رھﺑر ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
)ﺳﺎﻣﺎ( و ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
ھواداران ) ﺳﺎﻣﺎ( در ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻣراﺳم ﺑزرﮔداﺷت از اﯾن روز را ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭم ﺟوﻻی ﺳﺎل روان در ﺷﮭر  Edenmillsﺑرﮔزار ﻧﻣودﻧد.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳﺎﻟون ﺑﺎ ﻋﮑس ھﺎی ﺗﻌداد ﮐﺛﯾری از ﺷﮭدای راه ازادی ﻣزﯾن ﮔردﯾده ﺑود ،ﺟﻣﻊ ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای از روﺣﺎﻧﯾون وطﻧدوﺳت،
روﺷﻧﻔﮑران ﻣﺗﻌﮭد و ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﺷﮭر ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺿور ﺑﮭم رﺳﺎﻧﯾده ﺑودﻧد .ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻧوان و ﺟواﻧﺎن
اﻓﻐﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺑرازﻧدﮔﯽ اﯾن ﻣﺣﻔل ﺑود .ھﻣﭼﻧﺎن در دو طرف اﺳﺗﯾژ و داورادور ﻋﮑس ھﺎی ﺷﮭدا اﯾن ﺷﻌﺎر ھﺎ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯾﺧورد:
ﺑرﯾده ﺑﺎد زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑراﺑر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺧﺎﻣوش ﺑﻣﺎﻧد! )ﺷﮭﯾد ﻣﺟﯾد(
درود ﺑر روان ﭘﺎک ﺷﮭدای راه آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ!
آزادی اﻧﺳﺎن را ﺑدون ﺗﺑﻌﯾﺿﺎت ﺟﻧﺳﯾت ،رﻧﮓ ،ﻧژاد ،زﺑﺎن ،ﻣﻠﯾت ،دﯾن و ﻣذھب ﺧواھﺎﻧﯾم!
در آﻏﺎزﯾن ﻟﺣظﺎت ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ،ﮔرداﻧﻧده ﻣﺣﻔل ﺑﺎﻧو ﺣﻧﯾﻔﮫ ﻓرﯾور روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺷﺎﻋر و ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﮫ ﺣﺿﺎر ﺧوش آﻣدﯾد ﮔﻔت و ﺿﻣن
ﮔراﻣﯾداﺷت و ﻗدرداﻧﯽ از اﯾﺛﺎر و ﻓداﮐﺎرﯾﮭﺎی ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن وطن و ﭘﺎﻓﺷﺎری و ﺗﺟدﯾد ﺗﻌﮭد ﺑﮫ راه و رﺳم ﺷﺎن و ﺗﺎﮐﯾد روی ﺣﻘﺎﻧﯾت
اھداف و ارﻣﺎن ﺷﺎن ،ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ﺳﮑوت ﺑرﮔزار ﮔردﯾد .ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼون ﺳرو اﯾﺳﺗﺎده ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻧﻔس درﻣﻘﺎﺑل ﺳوﺳﯾﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
روس ،دﺳﺗﮕﺎه ﺟﮭﻧﻣﯽ  kgbو ﺑﺎﻧد ھﺎی ﺟﻧﺎﯾت ﭘﯾﺷﮫ "ﺧﻠﻖ" و ﭘرﭼم ودﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺟﮭﻧﻣﯽ اﮐﺳﺎ و ﺧﺎد و ﺑﺎر دﯾﮕر اﺷﻐﺎل ﮐﺷور ﻣﺎ در
ﻣﺎه اﮐﺗوﺑر  2001ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﻣرﯾﮑﺎ و ﻣﺗﺣدﯾن و ھﻣﭘﯾﻣﺎﻧﺎن ﻣﺗﺟﺎوزش و دوﻟت ھﺎی دﺳت ﻧﺷﺎﻧده آن در ﻣدت ھﻔده ﺳﺎل،
ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﻣودﻧد و ﺟﺎﻧﮭﺎی ﺷﯾرﯾن ﺷﺎن را ﻗرﺑﺎن ﻧﻣودﻧد.
در اﯾن روز ﭘﺎﻧزده ﺗن ،از زﻧﺎن و ﻣردان اﻓﻐﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﮔوﻧﺎﮔون طﯽ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎ و ﺑﯾﺎن ﺧﺎطرات ،دﮐﻠﻣﮫ اﺷﻌﺎر ﻣﯾﮭﻧﯽ
و ﺷرح زﻧدﮔﯽ ﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ واﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮭم ﮔرﻓﺗﻧد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده از طرف ھواداران
ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ واﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) ھﺟﺎﻣﺎ( از آﻟﻣﺎن و ھواداران ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) ﺳﺎﻣﺎ( از اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﮫ ﺳﻣﻊ
ﺣﺎﺿرﯾن رﺳﺎﻧﯾده ﺷد.
ﻧﺧﺳت ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻋوت ﮔرداﻧﻧده ﻣﺣﻔل ،ﻣﺣﺗرم ﭘﯾﮑﺎر ﯾﮏ ﺗن از ھواداران ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻣردم اﻓﻐﺎﺗﺳﺗﺎن ) ﺳﺎﻣﺎ( ﻧوﺷﺗﮫ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ اش
را ﺑﺧواﻧش ﮔرﻓت ﮐﮫ درآن ﺑﮫ ﺗﻘﺑﯾﺢ ﮐودﺗﺎی ھﻔت ﺛور  1357و اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺳوﺳﯾﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم روس و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در ﺣﻖ ﻣردم ﻣﺎ ﻣرﺗﮑب ﺷده اﻧد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﺟﺎوز اﻣرﯾﮑﺎ و ﺷرﮐﺎﯾش ﮐﮫ از ﻧواﻣﺑر  2001ﺑﺎﻻی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت ،ﭘرداﺧت .وی ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺎھﯾت ﮐﻧﻔراﻧس ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑن ،دوﻟت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﮐرزی و دوﻟت دوﺳره ﻓﻌﻠﯽ را ﻣورد ﻧﮑوھش ﻗرار داد.
ﺳﺧﻧﮕوی دوﻣﯽ ،ﺧﺎﻧم روﺣﮕل ﺣﺷﻣت ﺑود ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﺑﺎرزات زﻧده ﯾﺎد داﮐﺗر ﺳﯾد ﮐﺎظم دادﮔر ﮐﮫ در ﻣﺎه ﺟوزای  1358از ﻣﺣل
ﮐﺎرش از ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻋﻠﯽ آﺑﺎد ﮐﺎﺑل دﺳﺗﮕﯾر ﺷد  -ﮐﮫ ﺗﺎ اﻣروز از وی ﺧﺑری در دﺳت ﻧﯾﺳت و در ھر دو ﻟﺳت ﺷﮭدا ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾد ﻧﺎم
وی ﻧﺑود -ﺻﺣﺑت ﻧﻣوده ﭘﯾراﻣون روش زﻧدﮔﯽ و راه و رﺳم ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ اش ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺳر ﻣﺷﻖ ﻣﺑﺎرزه و وطﻧدوﺳﺗﯽ ﺑرای ﻧﺳل ھﺎی
آﯾﻧده ﺧواھد ﺑود ،ﺗوﺿﯾﺣﺎت داد .وی ھﻣﭼﻧﺎن از ﺣﺷﻣت ﺻﺎﻋد ﻣﺣﺻل ﺻﻧف ﺳوم ﭘوﻟﺗﺧﻧﯾﮏ ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮭل و ﭘﻧﺞ ﻧﻔر از ﻣﺣﺻﻠﯾن
دﯾﮕر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺷم ﺛور 1358دﺳﺗﮕﯾر ﺷد وﺑﻌد ﺑﺟرم آزادﯾﺧواھﯽ از طرف ﻧور ﻣﺣﻣد ﺗرﮐﯽ ﻗﺎﺗل ﻣردم و ﺷرﮐﺎی ﺟرﻣش در زﯾر
ﺑدﺗرﯾن ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ در ﺻدارت ﮐﺎﺑل ﺟﺎن ﺑﺎﺧت ،ﯾﺎد آوری ﻧﻣود .ﺣﺷﻣت ﺻﺎﻋد ﭘﺳر زﻧده ﯾﺎد ﭘوھﺎﻧد ﺳﯾد ھﺎﺷم ﺻﺎﻋد ﯾﮑﯽ از ﻣوﺳﺳﯾن
)ﺳﺎﻣﺎ( ﺑود .ﺑﺎﻧو روﺣﮕل ھﻣﭼﻧﺎن در ﻣورد ﺳﯾد اﻣﯾر ﻣدﯾر آﺧذه رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﮐﮫ در 20ﺛور  1358ﺑﺟرم ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑودن ﮔرﻓﺗﺎر و
ﺑﻌدا اﻋدام ﺷد ﺻﺣﺑت ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻧﻣود.
ﺳﭘس ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺑﺎرز وآزادﯾﺧواه ﮐﺷور ،ﺟﻧﺎب اﮐﺑر ﭘرواﻧﯽ از ھواداران )ﺳﺎﻣﺎ( ﭘﯾراﻣون ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺷﺧﺻﯾت
زﻧده ﯾﺎد ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻧﻣود ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﮭﯾد ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻣت ،ﻗوم ،ﻣﻧطﻘﮫ و زﺑﺎن ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ
ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ و ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وی ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻓوﺗو ھﺎی زﻧده ﯾﺎد ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ را در ﻓﯾﺳﺑوک
ھﺎ و ﺳﺎﯾت ھﺎی اﻧﺗرﻧﺗﯽ در ﭘﮭﻠوی اﻓرادی ﻗرار ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ راه و رﺳم ﺷﺎن در ﺿدﯾت ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ زﻧده ﯾﺎد ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ
اﺳت ،را ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎد ﮔرﻓت ﮐﮫ از طرف ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺣﻔل ﺑﺎ ﮐف زدن ھﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮔردﯾد.

ﻧوﺑت دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﺣﺗرم ﭘﯾﮑﺎر رﺳﯾد ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻧﺎﻣﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺑﻧﯾﺎدﮔذاران )ﺳﺎﻣﺎ( ،ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی و ﻋﺿو
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼت زﻧده ﯾﺎد رﺳول ﺟرآت را ﺑﺧواﻧش ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷش ﺗن دﯾﮕر از ﺑﻧﯾﺎدﮔذاران و اﻋﺿﺎی ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ )ﺳﺎﻣﺎ( ﺑدﺳت دﺷﻣن در
ﻗﻠﻌﮫ ﻏﯾﺑﯽ ﭼﮭﻠﺳﺗون ﮐﺎﺑل اﻓﺗﺎدﻧد و ﭘس از ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﺷدﯾد و ﻣﻘﺎوﻣت ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ ،اﯾن ﮔروه ﻋﺎﺷﻘﺎن وطن و ﻣردم ،از طرف
ﻣزدوران روﺳﯽ ﺗﺣت ﻧظر اﺳدﷲ ﺳروری در دوره ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن ﺟﻼد ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾدﻧد.
در اﯾن ﺟﺎ ﺑﺎﯾد اﺷﺎره ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل ﮐﮫ زﻧده ﯾﺎد ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺑﺎﻧد ﭘرﭼم و روﺳﮭﺎی ﻣﺗﺟﺎوز دﺳﺗﮕﯾر ﮔردﯾد ،ﮔرﻓﺗﺎری
واﻋدام ھﻣﯾن رﻓﻘﺎ وﺳﺎﯾر رزﻣﻧدﮔﺎن )ﺳﺎﻣﺎ( ﺑود.
در ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،اﻧﺎﻧﺳر ﻣﺣﻔل ﺑﺎ دﮐﻠﻣﮫ اﺑﯾﺎﺗﯽ از ﺷﮭﯾد ﺳرﻣد و دﯾﮕر ﺷﻌرای ازاده و ﻧﻘل ﻗول ھﺎﯾﯽ از زﻧده ﯾﺎد ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ھﻣراه ﺑﺎ
ﺗﺑﺻره ھﺎی ﻣﺧﺗﺻر ﺗوﺟﮫ ﺣﺿﺎر را ﺑﮫ اھﻣﯾت اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ارزﺷﻣﻧد ﺷﮭدای راه آزادی ﻣﻌطوف ﻣﯾداﺷت.
ﺳﭘس از آﻗﺎی ﺟﺎن ﻣﺣﻣد ﺳرﺷﮏ ﯾﮏ ﺗن از ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ دﻋوت ﮔردﯾد ﺗﺎ اﺷﻌﺎر و ﺳﺧﻧﺎن ﺷﺎن را ﺑﺎ ﻣدﻋوﯾن
در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﻧد .اﻗﺎی ﺳرﺷﮏ ﯾﮏ ﺗن از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﭘﯾﻠﮫ وری وزارت زراﻋت و از ﺷﺎﻋران ﺧوب وطن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﮐﺑر
ﺳن و داﺷﺗن ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣﯽ ﻗﺳﻣﺗﯽ ازﻗﺻﯾده ای زﻧده ﯾﺎد ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺧواﻧش ﮔرﻓت وﺑﻌد دو ﭘﺎرﭼﮫ از ﺳروده ھﺎی ﺧوﯾش را
در وﺻف زﻧده ﯾﺎدان ﻗﯾوم رھﺑر و ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﺧواﻧد و ﺑﺎ ﮔرﻣﯽ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮔردﯾد.
ﺑﺎﻧو ﻓرﺣﻧﺎز ﯾﮏ ﺗن از دوﺷﯾزﮔﺎن اﻓﻐﺎن ،ﻗطﻌﮫ ﺷﻌری از ھﯾﻼ ﺻدﯾﻘﯽ را ﺑﮕوﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎر اﺣﺳﺎس و اﺛرﮔذار دﮐﻠﻣﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺎﺿرﯾن ﺑﺎ
ﮐف زدﻧﮭﺎی ﻣﻣﺗد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻧﻣودﻧد:
ھوا ﭘﺎءﯾزی و ﺑﺎراﻧﯽ ام ﻣن /درون ﺧﺷم ﺧود زﻧداﻧﯽ ام ﻣن /ﭼﮫ ﻓردای ﺧوﺷﯽ را ﺧواب دﯾدﯾم /ﺗﻣﺎم ﮔﻔﺗﮫ ھﺎ ﺑر آب دﯾدﯾم
....
ﺳﺧﻧران ﺑﻌدی ،ﯾﮏ ﺗن از ھم ﻣﯾﮭﻧﺎن ﻓرھﯾﺧﺗﮫ ای ﺑود ﮐﮫ از دوﺳﺗداران زﻧده ﯾﺎد ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗورﻧﺗو ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .اﯾﺷﺎن ﮐﮫ ﺗﺎزه از ﺳﻔر ﺑﮫ وطن ،ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﻧد ،در ﻣورد وﺿﻊ ﮐﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﺷﻐﺎل ،ﺗﺑﻌﯾض ،ﻓﻘر ،ﺑد ﺑﺧﺗﯽ ،ﺑﯾﮑﺎری،
اﻧﻔﺟﺎرات زﻧﺟﯾره ای و ﭘﯾﮭم و در ﻣﺟﻣوع ﻧﺎ آرام ﺳﺎﺧﺗن ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﺧﺻوص اﻧﺗﻘﺎل ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﺎت ﺷﻣﺎل ﮐﺷور و
ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﮔروه ھﺎی ﻣزدور و واﺑﺳﺗﮫ طﺎﻟﺑﺎن و داﻋش ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ و ﺳﺗون ﭘﻧﺟم ﮐﮫ در ﺣﻠﻘﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ دوﻟت ﺟﺎﺑﺟﺎ
ھﺳﺗﻧد ،ﺻﺣﺑت ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ واﻓﺷﺎﮔراﻧﮫ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐف زدن ھﺎی ﮔرم ﺣﺿﺎر ﺑدرﻗﮫ ﮔردﯾد.
ﺑﻌد از ﺧﺗم ﺗﻔرﯾﺢ ،ﯾﮏ ﺗن از دﺧﺗران رزﻣﻧده اﻓﻐﺎن و ھوادار ﺳﺎﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﻘﺎﻟﮫ ای را ﺑزﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑر ﺿد ﮐودﺗﺎ ﮔران ﭘرﭼم و "
ﺧﻠﻖ"  ،ﺗﺟﺎوز ﮔران روﺳﯽ وﺗﺟﺎوزاﻣرﯾﮑﺎ وﺷرﮐﺎﯾش ﮐﮫ از اﮐﺗﺑور  2001ﺗﺎ اﻣروز را در ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺧواﻧد ﮐﮫ ﺿﻣن اﺳﺗﻘﺑﺎل
ﻣدﻋوﯾن ،اﻧﺎﻧﺳر ﻣﺣﻔل ﻗطﻌﮫ ﺷﻌری را ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﻧوﺑﺎوﮔﺎن آﺳﻣﺎﯾﯽ« ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎ ﻗﺑل ﺑرای ﻧوﺑﺎوﮔﺎن اﻓﻐﺎن ﺳروده اﺳت ،ﺗﻘدﯾم ﺑﮫ
ﺧواﻧﻧده ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﻣود و آن را ﺑﮫ طرز ﮔﯾراﯾﯽ دﮐﻠﻣﮫ ﻧﻣود ﮐﮫ اﺛر زﯾﺎدی ﺑر ﺷﻧوﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس ﺑﺟﺎ ﮔذاﺷت:
ﮔﺎم زن ﺑﺎ دو ﮔﺎم ﺧورﺷﯾدی /ﺗﺎ ﻓرا ﺳوی ﻗﻠﮫ ھﺎی ﺳﺣر /ﭼﺷم ﺑﯾدار آﺳﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎش /ﺑﺎﻧوی ﺷﻌر ھﺎی ﻣن دﺧﺗر
........
آﻗﺎی ﻧﺻﯾر ﻏرﯾب ﯾﺎر ﯾﮏ ﺗن دﯾﮕر از ھواداران ) ﺳﺎﻣﺎ( در ﮐﺎﻧﺎدا روی زﻧدﮔﯽ ﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎودان ﯾﺎد ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ وﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ اش
ﺗﻣﺎس ﮔرﻓت .آﻗﺎی ﻏرﯾب ﯾﺎر ﺑﮫ ﻣﺧﻔﯽ ﺑودن طوﻻﻧﯽ ﻣدت زﻧده ﯾﺎد ﻣﺟﯾد در زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت و ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮐﮫ در دﻓﺎع از طﺑﻘﺎت ﭘﺎﯾﯾن
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺧﺎطر ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧﺟﺎم داده اﺳت و ﺑﻌد در زﻣﺎن ﮐودﺗﺎی داود و ﺑﮫ اداﻣﮫ آن ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﭘرﭼم وﺧﻠﻖ واﺷﻐﺎل
ﻣﯾﮭن ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺷوروی ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧش در راه ﻣردم و وطن اﻧﺟﺎم داد ﺗوﺿﯾﺣﺎت داد .وی ھﻣﯾن طور اﺷﺎره ای داﺷت ﺑﮫ اﻋدام
ﭘدر وﭘدر ﮐﻼن ﺷﮭﯾد ﻣﺟﯾد ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺻدراﻋظم آﻧزﻣﺎن ﺧﺎﻧدان طﻼﯾﯽ ،ھﺎﺷم ﺟﻼد و ﺗﺑﻌﯾد ده ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺗﺑﺎﻗﯽ ﻓﺎﻣﯾل ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر و ﺳﺎﯾر
دﺷوارﯾﮭﺎی ﮐﮫ زﻧده ﯾﺎد ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋزم و اراده آھﻧﯾن در ﺑراﺑر آﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه ﻧﻣوده اﺳت .آﻗﺎی ﻏرﯾب ﯾﺎر ﭘﯾﺎم ارﺳﺎﻟﯽ
ھواداران ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺳﺎﻣﺎ ( از اﻣرﯾﮑﺎ را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧواﻧش ﮔرﻓت.
ﭘﯾﺎم ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ھواداران ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن) ھﺟﺎﻣﺎ ( ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑزرﮔداﺷت روز ﺷﮭدای ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺷور
ﺗوﺳط ﻣﺣﺗرم داوود رﺣﯾﻣﯽ ﺧواﻧده ﺷد .در اﯾن ﭘﯾﺎم ﺿﻣن ﮔراﻣﯾداﺷت از ﻣﻘﺎم ﺷﮭدای راه ازادی ،دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،در
ﻣورد ﻣوﻗف و دﯾدﮔﺎه ھﺟﺎﻣﺎ در ﻗﺑﺎل ﻣﺳﺎﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور ﻧﯾز روﺷﻧﯽ اﻧداﺧﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮔرم ﺣﺎﺿرﯾن ﻣواﺟﮫ ﮔردﯾد.
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ،ﺑﺎﻧو ﺳوﺳن ﺣﻘﺑﯾن ﮐﮫ ﺧود از ھوادران ﺳﺎﻣﺎ ﻣﻘﯾم ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺟﮭت ﺧواﻧش ﻣﻘﺎﻟﮫ اش روی اﺳﺗﯾژ ﻓراﺧواﻧده ﺷد .وی طﻔل
ﺧورد ﺳﺎﻟﯽ ﺑﯾش ﻧﺑود ﮐﮫ ﭘدرش ﺑﺟرم آزادﯾﺧواھﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻧد ھﺎی ﭘرﭼم و) ﺧﻠﻖ( و روس اﺷﻐﺎﻟﮕر از طرف ارﺗﺟﺎع ﺳﯾﺎه

ﮔرﻓﺗﺎر و اﻋدام ﮔردﯾد .وی در اﺑﺗدا ،ﻗطﻌﮫ ﺷﻌر اﻧﻘﻼﺑﯽ از زﻧده ﯾﺎد ﺳرﻣد را دﮐﻠﻣﮫ ﻧﻣود و ﺑﻌدا ﺳواﻧﺢ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺣﻔﯾظ آھﻧﮕرﭘور
ﻓرﻣﺎﻧده ﻧظﺎﻣﯽ ﻗﯾﺎم درواز ﺑدﺧﺷﺎن را ﺑﺧواﻧش ﮔرﻓت وﺗذﮐر داد ﮐﮫ در زﻣﺎن ﮐودﺗﺎی ﻣﻧﺣوس ﺛور 1357ﺣﻔﯾظ و ﯾﺎراﻧش ﺑﺟرم ﺗﺎﻣﯾن
ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺑر ﺿد ﮐودﺗﺎی داود ﮐﮫ ﺟﺎده ﺻﺎﻓﮑن اﺷﻐﺎل وطن ﺑدﺳت روس ھﺎ ﺷد در زﻧدان ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑردﻧد و
ﺑرﺿد ﭘرﭼم و) ﺧﻠﻖ( ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﮑرده ﺑودﻧد اﻣﺎ از طرف دوﻟت ﻣزدور ﮐودﺗﺎ ﺑﮫ ﮔرداﻧﻧدﮔﯽ ﺑﺑرک ﺷﯾﺎد و ﻧورﻣﺣﻣد ﺗرﮐﯽ ﻣزدوران
روس اﻋدام ﺷدﻧد.
ﻗﺎﺑل ﺗذﮐر اﯾن ﮐﮫ ﺣﻔﯾظ آھﻧﮕر ﭘور در اواﺧر ﺳﺎل 1356ﺧورﺷﯾدی از ﻣﺣﻔل اﻧﺗظﺎر از زﻧدان دھﻣزﻧﮓ ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﯾﺎراﻧش ﺑﮫ ﻣﺣﻔل ﺷﻣﺎﻟﯽ
ﭘﯾوﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮭل ﺳﺎل ﻗﺑل از اﻣروز و ﺑﻌد ﯾﺎران ﺣﻔﯾظ در ﭘﮭﻠوی ﺳﺎﻣﺎﯾﯽ ھﺎ ﻣﺑﺎرزات ﺷﺎن را ﺑر ﺿد روس اﺷﻐﺎﻟﮕر ودوﻟت دﺳت
ﻧﺷﺎﻧده آن ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑردﻧد وﺣﻔﯾظ آھﻧﮕر ﭘور در ﺗﺣوﻻت ﺑﻌدی ﻣﺣﻔل اﻧﺗظﺎر و ﺑﻌد ﺳﺎزا وﺳﺑزا ﮐﺎری ﻧداﺷت.
در دﻗﺎﯾﻘﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﺎﻧو راﺿﯾﮫ ﺳﯾﻣﺎب ﺧواھر زﻧده ﯾﺎد اﻣﯾن ﺳﯾﻣﺎب ﺑﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﭘرداﺧت و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻧدوه ﺑزرﮔﯽ از درﮔذﺷت
ﺟﺎودان ﯾﺎد اﻣﯾن ﺳﯾﻣﺎب در ﭼﮭره اش ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺑود ،زﻧدﮔﯽ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ وی راﺑﮫ ﺑﺣث ﮔرﻓت .ﺑﺎﻧو ﺳﯾﻣﺎب اظﮭﺎر داﺷت:
ﮐﮫ ﻣن طﻔل ﺧورد ﺳﺎﻟﯽ ﺑودم ﮐﮫ ﻧﺎم زﻧده ﯾﺎد ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ را از زﺑﺎن اﻣﯾن ﺟﺎن ﺷﻧﯾده ﺑودم .ﻣﻔﺗﺧرم ﮐﮫ اﻣروز در ﺟﻣﻊ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗم و
ﺷﻣﺎ دوﺳﺗﺎن اﻣﯾن ﺟﺎن ھﺳﺗﯾد و ﻣن آﻧرا را زﻧده اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم .وی ﻗطﻌﮫ ﺷﻌری را ﮐﮫ اﺳﺗﺎد ﻣﺣﻣد ﻧﺳﯾم اﺳﯾر در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻣرگ
ﻧﺎﺑﮭﻧﮕﺎم و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ زﻧده ﯾﺎد اﻣﯾن ﺳﯾﻣﺎب ﺳروده ﺑود ،ﺑﺧواﻧش ﮔرﻓت:
دﻟم در ﺳﯾﻧﮫ از ﺳﯾﻣﺎب ﭼون ﺳﯾﻣﺎب ﻣﯽ ﻟرزد /ﭼﻧﺎن ﮐﮫ وﻗت طوﻓﺎﻧﯽ ﺑﻼ ﺧﯾز آب ﻣﯽ ﻟرزد /ﺷﻧﯾدم ﻗﺎﻣت ﺳروی ﺑﻠﻧدی در ﭼﻣن ﺧم ﺷد/
ﮐﮫ از دردش ﮔﻠﯽ اﻓﺗﺎده درﮔرداب ﻣﯽ ﻟرزد /ﻓرود آورده اﻧد اﺳﺗﺎره ﺗﺎﺑﺎن اﻟﻔت را /زﻣﯾن ﻣﯽ ﺟوﺷد و در آﺳﻣﺎن ﻣﮭﺗﺎب ﻣﯽ ﻟرزد
....
راﺿﯾﮫ ﺟﺎن ﺳﯾﻣﺎب ،ﺑﺎ ﮔﻔﺗﺎر ﺧوﯾش ﻣﺣﻔل ﯾﺎد و ﺑود از ﺟﺎﻧﺑﺧﺗﮕﺎن را ﭼﻧﺎن در اﻧدوه ﻋﻣﯾﻖ ﻓروﺑرد ﮐﮫ ﺧﺎطرات زﻧده ﯾﺎد اﻣﯾن ﺳﯾﻣﺎب
را در ذھن ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﻣﺟﻠس ﺧﺻوﺻﺎ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ازﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻣﯾن ﺟﺎن آﺷﻧﺎﯾﯽ داﺷﺗﻧد زﻧده ﻧﻣود .ﻣرگ اﻣﯾن ﺳﯾﻣﺎب ﺿرﺑﮫ ﺟﺑران
ﻧﺎﭘذﯾر ﺑرای ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ ﮐﮫ زﯾر ﺿرﺑﺎت ﭘﯾﮭم اﺷﻐﺎل ﮔران ﻗرار دارد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .دوﺳﺗﯽ ،رﻓﺎﻗت ،ﺗﻌﮭد ﺑﮫ راه و آرﻣﺎن
رﻓﺗﮕﺎن و ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮫ ﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ را ھﻣﭼون ﻋﺷﻖ و ﺷوری ﮐﮫ اﻣﯾن ﺳﯾﻣﺎب ﺑﮫ ﺟﺎودان ﯾﺎد ﻗﯾوم رھﺑر داﺷت ﺑﺎﯾد آﻣوﺧت و ھواداران )
ﺳﺎﻣﺎ( ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﮐﮫ از زﻧده ﯾﺎد اﻣﯾن ﺳﯾﻣﺎب ﻣﯽ آﻣوزﻧد.
ﺷﺧﺻﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده وﻣﺑﺎرز ﮐﺷور ﺳﯾد ﻧﺳﯾم زﯾوری ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻣﺗﻣﺎدی را در راه دوﺳﺗﯽ و ﺗﻌﮭد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑراه ﻣردم و ﺟﻧﺑش آزادی
دﻣوﮐراﺳﯽ وﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺻرف ﻧﻣوده و از دوﺳﺗﺎن و ﺷﺎﮔردان زﻧده ﯾﺎد ﻣﺟﯾد ﺑوده اﺳت ، ،ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻣﻔﺻﻠﯽ در ﺑﺎره زﻧدﮔﯽ
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺟﺎودان ﯾﺎد ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ﺷﯾوه ھﺎی رھﺑری ﮐﮫ وی ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔرﻓت ﺑﺎ ﻧﻘل ﻗول ھﺎﯾﯽ از داﻧﺷﻣﻧدان ﺟﮭﺎن ،ﺑﯾﺎن ﻧﻣود ودر
ﻋﯾن زﻣﺎن از ﻣردم دوﺳﺗﯽ و وﻓﺎ ﺑﮫ ﻋﮭد وﭘﯾﻣﺎن زﻧده ﯾﺎد ﻣﺟﯾد آﻣوﺧﺗﮫ ھﺎی ﺧوﯾش را ﺑﯾﺎن داﺷت.
در ﺟﻣﻊ ﺳﺧﻧراﻧﺎن ﯾﮏ ﺗن از دوﺳﺗﺎن ،آﻗﺎی ﺣﺑﯾب اﻧدﯾوال ﺑود ﮐﮫ ﻗﺑل از ﭼﮭﺎر دھﮫ در ﻣﺑﺎرزات روﺷﻧﻔﮑری ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯽ از ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن
ﻣﺛل ﺧﯾر ﺟﺎن ،ﻧور ﻋﺎﻟم ﺧﺎن ،رﻓﯾﻖ ﭘردل و ﻋده ای دﯾﮕر رﻓﺎﻗت داﺷت .وی ﺧﺎطرات ﺧوﯾش رااز آن دوره ﺑﮕوﻧﮫ ﺟﺎﻟب ﺑﯾﺎن داﺷت
ﮐﮫ از طرف ﻣدﻋوﯾن ﺑﺎ دﻟﭼﺳﭘﯽ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮔردﯾد.
در اﺧﯾر ،ژورﻧﺎﻟﯾﺳت و ﺷﺧﺻﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻓرھﻧﮕﯽ آﻗﺎی ﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﻣﮭدوی ﮐﮫ در دوره ﮐرزی اﻋداﻣش از طرف ﻣﺣﮑﻣﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼن ﺷده ﺑود ﺻﺣﺑت ﭘرﻣﺣﺗوای ﻧﻣود .وی در ﺳﺧﻧﺎن ﮐوﺗﺎھﯽ ﯾﺎد ﺷﮭﯾدان راه آزادی را ﮔراﻣﯽ داﺷﺗﮫ ،ﺧواﺳﺗﺎر ﮐﺎر ھﺎی
ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ در ﻣورد ﺟﻧﺑش ﭼپ ﮐﺷور ﮔردﯾد.
ﺑﺧش دوم ﻣﺣﻔل ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده ﺑود ﮐﮫ اﺷﻌﺎر ﻣﯾﮭﻧﯽ زﻧده ﯾﺎدان ﻗﯾوم رھﺑر ،داود ﺳرﻣد ،اﻧﯾس آزاد ودﯾﮕر ﺷﻌرا را
ذﺑﯾﺢ ﺳرﺷﮏ ھﻧرﻣﻧد ﺳﺎﺑﻘﮫ دار رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻣراھﯽ ﭘﯾﺎﻧو ﻧواز ﺟوان ﻣﺳﯾﺢ ﺟﺎن ﺳرﺷﮏ وھﻧرﻣﻧد ﺧوش آواز ﻧور
ﺟﺎن ﻣﮭرﭘور در ﻗﺎﻟب آھﻧﮓ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ و اﺛرﮔذار ﺗﻘدﯾم ﺣﺿﺎر ﻧﻣودﻧد.
در آﺧرﯾن دﻗﺎﯾﻖ ،ﻏذای ﮐﮫ از طرف ھواداران )ﺳﺎﻣﺎ( ﺗﮭﯾﮫ دﯾده ﺷده ﺑود ﺻرف ﮔردﯾد و ﻣﺣﻔل ﺑﺎ آرزوی ﺑﮭﺑودی وﺿﻊ ﮐﺷور و ﻧﺟﺎت
ﻣردم ﻣﺎ از ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺟﺎری ،اﺳﺗﻘرار ﺻﻠﺢ ،دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوام ﺑﺎ اﺑراز ﺗﺷﮑر از ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺣواﻟﯽ
ﺳﺎﻋت ھﺷت ﺷب ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت.
ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗدارﮐﺎت ﻣﺣﻔل ،از دوﺳت ارﺟﻣﻧد اﻗﺎی ھﺎدی ﻧوری ﮐﮫ در ﺗﮭﯾﮫ ﻋﮑس ھﺎ و وﯾدﯾوی ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﺣﻣﺎت زﯾﺎدی را
ﻣﺗﻘﺑل ﺷده اﻧد اﺑراز اﻣﺗﻧﺎن و ﺗﺷﮑر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ھﻣﮑﺎری ﺷﺎن را درﺧور ارج ﻣﯾداﻧد.
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