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دریکی ازمحافل خصوصیست سرتاج موسیقی وطن  «سرآهنگ»کی از شاه بیت های مرحوم استادعنوان باال مصرع ی

  اصل.مقیم شهرهامبورگ المان خوانده شده است، فعال، رئیس پوهنتون خلق وپرچم«اسدهللا حبیب »واکرام که به اعزاز

 چنین است:کلمه درسروده ذیل تضمین کرده ام  که یک مصرع آنرا با تغییریکبیت 

 

 را می کشند کسی مرد است او هر

 زنده باش باش و« دله» ای برادر

 
امال حضوراستاد ک ،می کنمقول والبته مطالب را به مفهوم نقل  درین محفل خصوصی که من رادیوکست آنرا شنیده ام

 دوبیتی آغاز می کند:ه انتقادی دارد، چنانکه اولین آهنگ را با این جنب

 

 ال راـن بـردان ایـدا بگـداونـخ

 را ما ا سازی توـازین آفت ره

 یسوی محمدـدو گ رـق هـه حـب

 ردستان ما راـون گردان زبـزب
 

تاد اس واشتراک داشتند  خادیست های با قدرت نیز تعدادی از اراکین حزبی پوهنتون و طبعا  چنین گردهمایی ها  در

 ،جایی با خاموش ساختن ساز در شاه بیت ها می تازد و همه کس با صحبت و و چیز همه بدون ترس بر بی پروا و

 فرق بین مردمداری و»ال هم اینست که ؤس ال دارم وؤشما یک س خطاب به اهل مجلس می گوید، جوان ها من از

ا به سخن ر ۀخود استاد، رشت ناگزیر وال سکوت مرگباری حکمفرما می شود ؤبرابر این س در ، «؟دولتداری چیست

جواب یک  حاال کند و کدام تان قف می دهن هرمظاهره ها،  درگوید، عجب است هنگام صحبت  میست گرفته د

 ال عادی را داده نمی توانید؟ ؤس

. سخنان استاد چنان انتقادی شدید است که به قول می کند با کلمات انتقادی شدید مطالبی اظهار و «نقل به  مفهوم »

  کرده است. خود را خود صادر تلاستاد درین محفل حکم ق ،دوستان یکی از
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ه، به قول محترم عارف عزیز گذرگا ،رژیم انتقاد هایش بر یا به سلسله دیگر سرتاج موسیقی به رحمت حق پیوست و

 ادامه دارد تا امروز کشتار ، اما قتل و«؟؟» مراقبت دکتوران حاذق شفاخانه صدری تحت نظارت و کشته شد آنهم در

  .خونین هستیم انگدازجهد حوادث شا روز ما هر و

 ،ودنپشتون براستین وطن که با وجود  زند صدیق وفر، «عبدالرازق»جنرال  به سلسله قتل های زنجیره ئی، اینک

می  اشاره حامی طالبان .آی .اس .آی انتقادش به سوی پاکستان و همیشه انگشت طالبان پشتون جانبداری نکرد و از

روحش  ساخت. دارداغگوئی اش بود  حقیقت شجاعت و اکثریت مردم که دوستدارقلب  ، جام شهادت نوشید ودنمو

  جایگاهش بهشت برین بادا: شاد و

 تی به چندین جاستیم؟ـدس ـۀآل  دنیاستیم؟ ـۀچـازیـب رـگـا مـم

 واقعه پیداستیم رـه درهـگرچ ما گم است ارــواقعیت دردی

 امریکاستیم ال روس وـمـایـپ گاه افتاده، گه به چنگ انگلیس

 استیمآمد ه و عامل این رفت گه زغرب آید فساد شرق و گه ز

 نجا راستیمآکژی باشد، در  ور رویم زمان راستی، کج می در

 آنجاستیم در هرکجا جنگ است به رسوائی کشیده کارما سر

 ماستیمجهان کس نیست، تنها  در ردانگیـم ردی وـم ارـشعبا 

 باالستیم کسیخود ازهر ما که شعف و شور ۀلیک با این جمل

 دشمن جانش به یک ایماستیم ندگرکسی با مردی  سرباال ک

 «را می کشیم هرکسی مرد است او»

 ن دنیاستیمـوق ایـلـجب مخــوه ع

 فرانکفورت ع،18اکتوبر1۹«اسیر»م.نسیم
 

 
 

 
 

 هر کسی مرد است او را میکشند
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