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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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 Reports  زارشھاگ

  
  خانۀ فرھنگ افغانستان

  ٢٠١٨ اگست ٠۵
 

 حبتصپلی از موسيقی به 
  نلمااکنسرت شکيب مصدق در شھر برمن 

   
  
سخت است، اينجا و در اروپا صدای عدالت   کار در افغانستان برايش ديد و مبارزه اش،  که بستر"شکيب مصدق"

 شرکت افغانستانھروندشخراج اجباری پناھجويان برای برابری و منع ا خواھی شده و در اکثر برنامه ھای ضد جنگ و

  .ی کندم

ای  از سوی عده)  جوالی٢٧(اين کنسرت که ماه قبل 

 در افغانستانشھروندان لمانی و ااز اکتيويست ھای 

 ۀنام لمان برگزار شده بود با آھنگاشھر برمن 

  . شکيب مصدق برنامه را آغاز کردۀعاشقان

  ترانهۀ ھمزمان ھمۀ عطف اين کنسرت دکلمۀنقط

ی لمانابه زبان  Ines Fabig ھای اجرا شده توسط

  ازی و درک متقابلبود که توانست ارتباط عميق

  .لمانی ايجاد کندامفاھيم بين مخاطب 

 خاطر نزديکی فرھنگه ھمچنان در اين کنسرت که ب

شده بود که در بخش   در برلين دعوت" فرھنگ افغانستانۀخان" رئيس "صبور زمانی"ھا برگزار شده بود از آقای 

ند دھه قبل تا چ: افغانستان صبحت کرده گفت  پناھجويیۀورد تاريخچوی در م.  کنسرت با حضار ھمراه باشدحبتص
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جبر زمان و سياست ھای کشورھای قدرتمند جھان، افغانستان و مردمش را به  ،ی سياسی نداشت افغانستان ھيچ پناھجو

  .ھند بدشان را رھا کرده، تن به مھاجرت ھای اجباری ۀ خانه و کاشانًسخت رساند که جبرا ۀاين برھ

پناھجويان بی پناه افغانستان سخت انتقاد کرده، سياست ھای غلط شان را  ی در قبالئوی از عملکرد کشورھای اروپا

لمان تالش دارد با ا  شکست خورد و حاالًآنچه در افغانستان انجام شد عمال: اين وضعيت دانسته، يادآور شد باعث و بانی

ليون ھا يورو برای اين سياست ھای غلط و يو م ليون ھاي را بگيرد که مامن ياد کردن از افغانستان جلو خشم مردمی

گی سياست خارجی افغانستان امن است؟ اگر افغانستان امن است چرا نمايند شکست خورده ھزينه داده اند، ورنه کجای

   افغانستان ھنوز بسته است؟لمان درا

ی که به نزديکی ديدگاه ای از ايجاد چنين برنامه سپاسگزار  ضمن" فرھنگ افغانستانۀخان" رئيس "صبور زمانی"آقای 

 ی در آينده و در شھرھایئ چنين برنامه ھاۀافغانستان کمک می کند، از تالش برای ادام لمان واھای افراد دو کشور 

  .لمان نيز سخن گفتاديگر 

ون وضعيت امنيتی افغانستان و  پيرام"زمانی"ال از آقای ؤ به طرح سافغانستان لمانی واعده ای از شھروندان در ادامه 

  . ارائه شدسخا پ"زمانی"لمانی بود پرداختند که از سوی آقای اکندز که پايگاه نيروھای  خصوصه ب

 و گروه "شکيب مصدق" کنسرت، ضمن سپاس از ۀبرگزار کنند گی از گروه به نمايند"فرانس" و خانم "رضا عباسی"

ً  تازه و واقعاۀ يک تجربحبتصکنسرتی با موسيقی و  : گفتند" فرھنگ افغانستانخانه"ش و ھمچنين رئيس ھھمرا

برنامه ھا چه  شنويم اين چنين که از بعضی می ی نياز دارد، کما اينئھا به برگزاری چنين برنامه اثرگذار بود و جامعه

ه را برای فشار به قوه ھای تصميم گيرند يم اين نزديکی می تواند مردمئکمک به منع بازگشت می کند؟ که ما می گو

  . داشت مفيد به ھمراه خواھدۀبسيج کند که نتيج

العاده حضار  با استقبال فوق بود که» بال چاو « خصوص ترانه ه  ب اجراھای ناب مصدق و،پايان بخش اين شب موفق

  .دھمراه ش
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