
  بھ نام خداوند مھربان (ج)

  گزارش فشرده از محفل شکوھمند تجلیل از

  روز شھید و شخصیت واالی قھرمان ملی غازی احمدشاه مسعود شھید رحمھ هللا علیھ

  در ایالت ورجینیای ایاالت متحدۀ امریکا

میالدی، ازساعت پنج عصر، جمع کثیری از افغان ھای مقیم  2014ماه سپتمبرسال  14بھ روزیکشنبھ 
منطقۀ (واشنگتن بزرگ) و ایاالت دیگر، در سالون بزرگ وباشکوه (چری بالسم بنکویت ھال) درشھر سترلنگ 
(در سی مایلی پایتخت ایاالت متحدۀ امریکا) گرد ھم آمدند، تابھ تجلیل وتکریم مقام واال و سترگ قھرمان ملی 

  ن آمرصاحب شھید، و بزرگداشت شھدای راه آزادی و استقالل میھن باستانی مان بپردازند. افغانستا

محفل بھ ساعت پنج ونیم عصر باتالوت آیات کالم هللا مجید، توسط جناب فضیلتمآب قاری عبدالشکور 
دقوی ھمھ شھدای ملت، محم مبارک ساختھ شد، و پس از اتحاف دعا بھ ارواح پاک آمرصاحب شھیدو ،ھاشمی

کوشان گردانندۀ محفل سخنانی بھ خیرمقدم حضار ومھمانان ارجمند بیان نمود وبعد از آن، دوشیزه فوزیھ افشاری 
ھمکارگرداننده، نیز حضار راخوش آمدید گفتھ وچند بیتی را در رثای شھداء وتبجیل ازقھرمان ملی دکلمھ نمود. 

  ندتا بیانیۀ خویش را قرائت کنند.کوشان و افشاری بھ نوبت، ازسخنرانان گرامی دعوت نمود

بانو ماری خلیلی ناصری، نخستین سخنران، از باورمندی قھرمان ملی شھیدمسعود(رح) بھ حقوق زنان 
و مادران داغدیدۀ میھن، بھ نیکی و امتنان یاد کرد، و امضای منشور حقوق زنان افغانستان را توسط آن 

پایان، سرودۀ اسطوره یی  انو خلیلی ناصری، درشھیدمعظم بزرگترین سندثبوت این ادعا شمرد. ب
مقام باالی شھید مسعود غازی، بھ خوانش  پدربزرگوارشان، شادروان استادسخن خلیل هللا خلیلی را در تجلیل از

گرفت، کھ طرف اعتنا وستایش حضار قرارگرفت. آقای ریچارد مکنزی، ژورنالیست نامدار امریکایی، کھ 
ل جیوگرافیک و شبکۀ سی ان ان، سابقۀ خدمت دارد، وازسالیان نخست جھاد مقدس درسازمان معتبر انترنیشن

ملت افغانستان بارھا وبارھا بھ خدمت سرورمجاھدین ملت مان رسیده ومصاحبھ ھای زیادی باآن بزرگوار ترتیب 
یادکردھایی بھ نشررسانیده است، با ھانموده ودرشبکھ ھای مختلف ومعتبر تلویزیونی ایاالت متحده وسایرکشور

ازدیدارش بامسعودبزرگ وتفکر ملی ووسعت نظرآمر صاحب دراموربین المللی، بخشی ازیک فلم ازآمرصاحب 
  را درمعرض دید مھمانان گذاشت، کھ البتھ استقبال فراوانی ازآن بھ عمل آمد.

جناب پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی، استاد ورئیس سابق دانشکدۀ طبی کابل، ورئیس فعلی (انجمن 
صلح ودموکراسی برای افغانستان) درواشنگتن، سخنران بعدی بودکھ از جریان تشکیل اجتماع مشھور(نھضت 

ً درشھر لندن مر 2001تا سال  1994ملی افغانستان) کھ بنابرھدایت آمرصاحب مسعودبزرگ، درسالیان  تبا
امریکا، کانادا وکشورھای اروپایی دایرمی شد، بھ تفصیل یادکرد وبیان داشت کھ ھدف  از حضور نخبگان افغانبا

دیدۀ افغانستان  آمرصاحب از این نشستھای متداوم افغانھادر لندن آن بود تا در فردای رھایی گریبان ملت درد
زدور، حزبی منسجم براساس ھمان مشوره ھای شخصیت ھای ازچنگال خونین آی اس آی پاکستان وطالبان م

باشد.  موجودو شامل درآن نشست ھا، ایجاد گردد ونظمی نوین برای بازسازی وآبادی افغانستان عزیز آماده 
ادامھ جناب  صحبت ھایش، ابیاتی دروصف ساالرشھدای میھن قرائت کرد. درجناب پروفیسرلطیفی، درآخر

کھ از ایالت کلوراد ھمراه باخانواده برای حضور دراین محفل با جالل، تشریف آورده  داکترغالم محمد دستگیر،
بودند، بحث مفصلی در باب افکار ملی و خط مشی ملی آمرصاحب شھید، برای رھایی ملت مظلوم افغانستان از 

  مشکالت عدیده، وپیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و سایرساحات زندگی ملی، بھ عمل آورد .

جناب آقای سیدجواد حسینی، مرثیھ ھایی را در رثای قھرمان ملی، از بانوحفیظھ واعظی پوپل، و آقای 
غالم نبی اشراقی را با آواز رسا و جذاب و پر وجد و شور  و حال دکلمھ نمود، کھ مورداستقبال فراوان حضار 



رگ دکلمھ کرد، و مھمانان را بھ سپس بانو حفیظھ واعظی پوپل نشیدۀ واالیی در توصیف مسعودبزقرارگرفت. 
  وجد آورد .

بھ دنبال آن جناب عمرصمد سفیرکبیرسابق افغانستان درکانادا و فرانسھ، بھ تحلیل اوضاع جاری میھن باسخنان 
مستند ومتین پرداخت، و بھ شھدای ملت وآمرصاحب شھید اتحاف دعا کرد. سخنران بعدی  سردارمحمدعلی 

بود، کھ بھ یک مقایسۀ  نھضت تفاھم ملی با اقوام افغانستان، و رئیس 2009رسال سراج، کاندید ریاست جمھور د
عالی بین شادروان اعلیحضرت امان هللا شاه غازی، و قھرمان ملی شھید احمدشاه مسعودغازی پرداخت، و 

ز و ایستادگی ھردو شخصیت برازندۀ تاریخ معاصرافغانستان، دربرابر متجاوزان اشغالگر، امپراتوری انگری
امپراتوری سرخ شوروی، پاکستان و مزدوران طالبی آی اس آی، بھ شایستگی بیان نمود. سخنان وی با بدرقۀ 

  صمیمانۀ مھمانان روبرو گردید .

جناب دگروال الغازی نعمت هللا خان احمدزی، کھ فرزند شادروان الحاج مرحوم عبدهللا خان احمدزی ونواسۀ خان 
، توسط تلفون از شمال کالیفورنیا می باشند  پکتیا، مرحوم آدم خان احمدزیبزرگ قبیلۀ احمدزی در والیت 

درمجلس حضوریافتھ، و با کلمات روشن وجمالت تحسین برانگیزبھ زبان پشتو، از شخصیت عالیقدر آمرصاحب 
ن شھید تجلیل بھ عمل آورد، کھ استقبال زیادحضار رادرپی داشت. پیام ھای ویژۀ جناب داکترعبدالغفور روا

فرھادی، دپلمات ورزیده وسابقھ دار، ومبارز نستوه، عالی جناِب واالنسب، خالد صدیق چرخی، فرزند 
وزیرامورخارجۀ دولت شاه امان هللا مرحوم محمدصدیق خان چرخی  نوۀ مجاھدومبارز نامدار میھن جناب 

ی وطن وشخصیت فرمانده مرحوم سپھساالرغالم حیدرخان چرخی، کھ توسط تلفون بھ این محفل درتبجیل ازشھدا
گردید، ولی نسبت ضیق  محفل با تمجید زیاد یاد شھیدمسعود بزرگ، فرستاده بودند، نام ھای مبارک شان در

(متن سخنان ارزشمند ایشان درھمین شمارۀ جریدۀ امید بھ  وقت، فرصت پخش پیام ھا در محفل میسر نگردید .
  چاپ رسیده است.)

انشگاه در واشنگتن وپژوھشگرفلسفۀ اسالمی، سخنران بعدی بود، کھ بھ افتخار جناب داکترحسن اخالق، استاد د
.  ن زمین و افغانستان امروزی یادآورشدروزشھید وسالگردشھادت آمرصاحب، از مفاخرملی و فرھنگی خراسا

ن بھ تحلیل وتشریح جناب داکتراخالق مورد استقبال زیادقرارگرفت. استاد ضیاء محمد احمدی، کھ تازه از میھ
واشنگتن آمده اند، نیز بھ سخنرانی پرداختھ، ازمقام شھداء وبویژه شھیدقھرمان ملی قدردانی کرد، ودرپی آن آقای 

بھ این محفل  ، سپس جناب محمدطاھا کوشان، نویسندۀ توانا، کھ از ایالت کالیفورنیاو کوھستانی محمدصابر
با برجستھ ساختن کاستی ھای وطنسوز دولت حامدکرزی، بنا بھ آیات قرآن مجید، نکات بنیادی  شاندار آمده است،

یک بنیادگرای مطلق بود، کھ  ،دین مبین اسالم را یکایک برشمرد، وثابت نمود کھ آمرصاحب شھید، بدین مفاھیم
وی حقوق زن و مرد و تاکید باپیروی از قرآن مجید واحادیث نبوی(صلعم)، بھ مساوات بین تمام آحاد ملت، تسا

سخنران درتفسیری از بیت مشھورحضرت  بوده اند.معتقد مؤکد ایشان برحق سوادآموزی دختران وزنان میھن، 
ابوالمعانی بیدل (رح) کھ فرموده: فیض حالوت ازدل بی کبر و کین طلب، زنبور را ز خانھ برآر انگبین طلب، 

نمی  ھمین سبب بود کھ، ھیچ کسی را دشمن خودبھ ر مبراء داشت، وکب کین و از یمسعود دل اثبات نمودکھ شھید
ھنرمندجوان  شنونده تأثیر ژرف گذاشتھ و مجاب می ساخت . سخنش برھمیش توکل بھ خداوندداشت، و  شمرد، و

کنار مرقد پاک آمرصاحب شھید، در رثای آن بزرگوار  کھ در کالم منظوم جالبی را آقای ذبیح هللا جوانمرد نیز
  وده بود ، بھ حضار پیشکش کرد وبا استقبال وتشویق مھمانان روبرو شد . سر

الزم بھ تذکراست کھ سھ چھارنفر ازسخنرانان محفل، نسبت حضورنیافتن سفیر افغانستان در این روز ملی 
ی اکلیل حکیمی درمحفل بیان داشتند، و از اینکھ و شھداء، مراتب انزجار و تنفر شدیدخویش را دربرابر سفیر

بیشتر مشغول کمپاین بھ نفع یک کاندیدریاست جمھوری بوده و وقعی بھ مراسم ھای ملی کشور نمی گذارد، 
  اظھار شکایت کردند.

، با اتحاف دعا بھ ارواح متعالی شھیدراه صلح استادبرھان الدین ربانی درپایان سخنرانی ھا، محمدقوی کوشان
اوود داوود، شھید جنرال سیدخیلی، شھیداستادعبدالعلی شھید ورئیس جمھورسابق کشور، شھیدجنرال محمد د

ضمن قدردانی  دیگرشھدای بزرگوارمیھن، مزاری، شھید قوماندان عبدالحق، شھیدحاجی عبدالقدیر و



ازحضورجناب میرویس ناب، شارژدافیر و وزیرمختار سفارت افغانی درواشنگتن وھمکاران شان، بھ ویژه 
فرید حیدری کھ در محفل بذل مساعی نموده بود، از صاحب سالون شکوھمند وابستۀ فرھنگی سفارت جناب آقای 

چری بالسم بنکویت ھال جناب حاجی محمدعمرشجاع وبرادران شان و مطبوعاتی سابقھ دارجناب 
محمودمحجوب، مراتب امتنان خود وھمکاران را ارائھ کرد، کھ میزنان شب مفصلی را تھیھ کرده ووسایل 

  وبراه ساختھ بودند. و درخاتمھ از مھمانان دعوت کرد تا بھ صرف طعام بپردازند.الکترونیک محفل را ر

محفل تجلیل ازسیزدھمین روزشھید وشخصیت عالیقدرقھرمان ملی، غازی احمدشاه مسعودشھید (رح)، حوالی 
فار(ج) ھاشمی پایان یافت . رحمت خداوند غ پاسی گذشتھ ازساعت ده شب، با دعائیۀ فضیلتمآب قاری عبدالشکور

  !برتمام شھدای افغانستان باد

  گزارش دھنده : محمدقوی کوشان

  مسئول کمیتۀ برگزاری محافل تجلیل از آمرصاحب شھید، و مدیرھفتھ نامۀ امید، درواشنگتن دی سی .

  

داشت. ایشان بیش ازچھارده  خانم نذیره کریمی، ژورنالیست شھیرکشور، برای تھیۀ گزارش ازین محفل حضور
 ھمکار افتخاری ھفتھ نامۀ امید بوده اند.سال 



  

چندرسالھ بھ زبان ھای  نوجوانی کھ در امریکا بھ دنیاآمده، خود راپیرو راه آمرصاحب شھید میشمارد، تاحال
کھ بھ سبک آمرصاحب شھید برسرنھاده، شرکت  انگلیسی وعربی درین بار نوشتھ، ودرین محفل نیزباکاله پکول

  مصاحبۀ بعمل آورده، کھ درفیس بوک خانم کریمی می توان مشاھده کرد.یمی با وی نمود، کھ خانم نذیره کر

 

ازایالت کلورادو بھ  امسال داکترغالم محمد دستگیر، بنیانگذارنخستین انجمن داکتران افغان درامریکا، سال پیش و
باخانوادۀ محترم شان  الزم بھ تذکراست کھ ایشان محفل بزرگداشت آمرصاحب حضوریافتھ وسخنرانی نموده اند.

 بھ ھمین منظوربھ واشنگتن می آیند.



 

حین مصاحبھ با خانم کریمی، درمحفل  آقای فرید حیدری وابستۀ فرھنگی سفارت افغانستان درواشنگتن دی سی،
  .روزشھید وسالگردشھادت آمرصاحب(رح)

 

 

 آمرصاحب شھید(رح) حضور بزرگداشتژورنالیست شھیرامریکا آقای ریچارد مکنزی، تقریباً ھرسالھ درمحفل 
فلمی ازمیان دھھا فلمی کھ ازآمرصاحب خودگرفتھ، بھ نمایش می یابد وسخنانی دربارۀ آن بزرگوارمی گوید و 

آنرامشاھده نکرده  راکھ درمحففل امروزی بھ نمایش گذاشت، برای ھمۀ حضار تازه بودکھ قبالً  می گذارد . بخشی
 مورداستقبال فراوان قرارگرفت.بودند. ازھمین سبب بسیار 

 


