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 ۲۱13اکتوبر، ۲۲                                                                                                     ماللی موسی نظام    
 

 فرهاد دریا کوچه های مؤسسۀ اطفال فقیر آشیانه و
 به منظور دفاع از حقوق آنانیکه صدا در گلو خفته دارند!

 

 
 
 

 
 ی، دست افتاده گیراده گیر   چو ایستاده اآز مرداننیک ره

 
ر هموطنان ما چه در داخل اکث سال با مؤسسۀ اطفال کوچه گرد آشیانه که یقینا  11این کمینه مدت 

با نام و طرز کار بشری و استثنایی آن آشنایی و بلدیت  افؽانستان عزیز و چه در خارج از آن
عام المنفعۀ کمک به اطفال فقیر کوچه انتفاعی  ؼیر همکار بوده ام. این مؤسسۀ خیریۀ دارند،

بازاری، با طرز فعالیت جمع آوری اطفال بی بضاعتی که فامیل های شان قدرت فرستادن آنان را 
 محتاج فلترین تشکیل خیریۀ افؽانی هست که طبه مکتب ندارند، یکی از پیشتاز ترین و مؤفق 

و در بدل چنین یک عملیۀ  ب رهنمون گردیدهبازار به صنؾ مکت افؽان را از گدایی در کوچه و
رحمدل و هموطنان خیرخواه ما، در پهلوی ؼذا، استفاده از  واالی انسانی، به کمک اسپانسران

 طفل وسیله میگردد.محتاج معاش ماهانه ای هم به فامیل  شاگردان، کلینیک صحی و لباس
تناق حتی از عصر تاریک و اخ «یوسؾجنیر ان»آشیانه به همت انسان خیرخواه و بشر دوستی بنام 

تعلیم  مراکز فعالیت های مخفی در قسمت با تقبل خطرات فراوان ،1۹۹۱در سال  آور طالبان
 دختران و پسران داشته است.

آموختن هنر رسامی و  واع سپورت های سالم، صنوؾ موزیک،آشیانه در پهلوی فراهم آوری ان
 1۲بعد از فراؼت از صنؾ  هانسلکی وادار میسازد، تا آزش مبه دو آموشاگردان را اقاْل نقاشی، 

 مؤفق و کامیاب گردند.در محیط  در عرصۀ کار یابی و امرار معاش
آشیانه همچنان در پهلوی ده ها پروگرام خیریۀ دیگری از قبیل میکرو فینانس برای خودکفایی زنان 

بالی ن مظلوم و فقیر ما از ایکه هزاران هموط هبیوه و امثال آن، در چهار راهی قنبر، منطق
به خواری پناهنده گشته  ،بمباردمان های قوای خارجی و از دست دادن کاشانه و باغ و زمین خویش

به اینطرؾ تحت سرپرستی گرفته است. درین کمپ ؼذا،  ۲۱۱۲اند، کمپ بزرگی را از سال 
 یق برای آبلباس، وسائل تسخین و یک مکتب ابتدایی سرشته شده است و سه حلقه چاه عم

، به کمک حق استفاده را دارا میباشند آنم ازکه کمپ های دیگر ه مبرم، طرؾ ضرورت آشامیدنی
 حفر گردیده است.هموطن خیرخواهی 

تعلیمات خویش را در  سویۀ درسی، ابتدایی و امتحان بعد از صنؾ ششم کمپ آشیانه  شاگردان 
 مکاتب وزارت معارؾ در همان منطقه ادامه میدهند.

بیجا شدگان مناطق  معلمین در کمپمعاش  و مشکل پرداخت اخیرآ به مناسبت کسر بودجوی
دود گردید. اهالی کمپ الجرم مس ؽان، بروی اوالد معارؾ اجبارا  مرکز علمی طفل اف، این گرمسیر

محمد »انجنیرمحترم  ، بعد از احضار مسئول مؤسسۀ آشیانه،شکایت مینمایندبه وزارت معارؾ 
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 ۰۱۱چهار معلم، مجموع معاش یکماهه »معاش معلمین  صرؾ تقاضای پرداخت وی ،«یوسؾ
معارؾ با که از جانب وزارت  از وزارت معارؾ تقاضا نمود ،به آنان کمپ را مستقیما   «دالر

 رد گردید.، جدا  «؟!» ادعای نبودن بودجه
 

امیدی از مشکل نا  تأثر و و اظهارجانب به این  «محمد یوسؾ» انجنیر بعد از مراجعۀ محترم
خانم »به تأسی از سوابق پروگرام ها و تالش همیشگی خانم مبارز افؽان، موضوع را با  پولی،

را  در میان گذاشتم تا در صورت امکان ترتیب جلب کمک هموطنان خیر خواه ما «سجیه کامرانی
از رام وی روگر پد تیلیفونی را  فراهم نماید. همان بود که یکبار مختص طریق تلویزیوناز در زمینه

 احوال مسدود شدن مکتب کمپ آشیانه هموطنان را مستحضر نموده و طلب کمک نمودم که در اثر
 گردید.میسر  بزودی آشیانه در کمپ شدن دوبارۀ مکتب موجبات باز بزرگواران، آن مهربانی

 

 مبر سال جاریسپت ۲۲ بتاریخاینبار با مسافرت به کلیفورنیا، بازهم به کمک خانم سجیه کامرانی  
از  که  روبراه نمودیم ی آقای مسکینیار،ااز طریق تلویزیون آریانرا  «فند ریزینگ»یک ترتیب 

 متأسفانه برخالؾ توقع،همه دوستان، مخصوصا  خواهران خیر اندیش جهانی سپاس داریم. ولی 
نه تنها از کمک در این امر حیاتی عده ای از هموطنان ما 
 : که ا هم نمودنداباء ورزیدند بلکه ادع

های سی دی ثبت و فروشات زیاد چون آشیانه به کمک )
با شمولیت اطفال و شاگردان که  «کوچه»بنام  «فرهاد دریا»

، پول هنگفتی را از فروشات مؤفقانۀ آن سی در آنها آشیانه
بنابر آن احتیاجی برای  ،هال بدست می آورددی ها تا بح

 حتی عدۀ زیادی .(باشد به آن مؤسسه نمی »!«بیشتر کمک
سجیه هم تیلفونی شکایت به خانم  از برادران هموطن ما

ه سبه آن مؤس «کوچه ها»از فروشات مؤفقانۀ سی دی های « فرهاد دریا» کافیست کهکامال   نموده و ادعا کردند که
 .کمک مینماید

 که همۀ مصائب ادارد و درد ست بر نمیبینیم که بدبختی از سر مردم بی بضاعت و اطفال محروم ما د یا هللا! می 
  ازماست که برماست!: در این خالصه میگردد که ملت افؽان

دی وی مؤفق راهی افؽانستان گردید و شروع به فعالیت نمود، چند  هنرمند« فرهاد دریا»که بعد از شکست طالبان 
ثبت و تهیه نمود که به شهرت جهانی رسید. مدتی بعد خبری در  «کوچه»دی و سی دی هم با اطفال آشیانه در 

ه آشیانه پرداخت دالر ب ۱۱۱،1۱مبلػفعال  دی ها  منتشر شد که فرهاد دریا در بدل آن سی« 1» سایت بی بی سی
د ندادم و اظهار نمودم که خداو یتبریکفونی تیل آمر آشیانه« یوسؾ انجنیر»ال وقفه برای محترم نموده است. من ب

را خیر بدهد که دروازۀ چنین کار نیکی را بروی دیگر هنرمندان گشوده و منبعد هرکدام به  «فرهاد دری»
که از موضوع بیخبر بود، گفت  «یوسؾ انجنیر»نمایند.  ری میریه در افؽانستان جنگزدۀ ویران یامؤسسات خی

صرؾ مبلػ « فرهاد دریا»وی افزود که  ،چنین کمکی به آن مؤسسه نرسیده است« تا حال»ر اساس ندارد و خب
 داده است.»!« هر طفل بخشش «۲» برای «دالر چهار»افؽانی  ۲۱۱

راق آمیز ازین تعریؾ های اؼضمن  این جانب رسید که  برای« آقای فرهاد دریا»ز ا «3»روز دیگر ایمیلی 
موده بود که سایت بی خوانده و ادعا ن« »! مستمندان و شاگردان آشیانه همگام از نگاه یاری به کمینه، ما هردو را

بزودی حتما   . وی نوشت که سهم آشیانه رامؤسسۀ دیگری را بنام آشیانه راپور داده است کمک پولی بی سی اشتباها  
 ۀ این حکایت تلخ:ینپوشید. حال بق ه این وعدۀ سر خرمن هرگز جامۀ عملنماید. متأسفان تأدیه می

، در الس آنجلس ترتیبات به شهرت جهانی رسید «کوچه»ی دی های وازینکه دی هموطنان اطالع دارند که بعد 
را برای مدت  که پروگرام نا مؤفق تلوزیونی ای« حامد قادری» بنام  و شخصی «فرهاد دریا»کانسرتی از جانب 

ادثه ای بر هم بفروش رسید. به این کاری نداریم که چه ح ، داده شد و تکت های فراوانیکوتاهی بر عهده داشت
و وعدۀ دائر  هنرمند به شفاخانه رفت رخ داد که در صحنه نقش زمین گردیده کانسرت تعطیل شد   «فرهاد دریا»
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در تلوزیون دست داشتۀ خویش برای « حامد قادری»نمودن کانسرت دیگری جامۀ عمل نپوشید، ولی شریک وی 
و دست خالی مؤسسۀ اطفال بی  «کوچه»زپول سا بسیار سی دی هایمهم  ، موضوع«فرهاد دریا»رسوایی 

 .بضاعت آشیانه را با هیاهوی زیاد مطرح نمود
 گذشت بعد ازمیدادم، برعکس « فرهاد دریا»که اینجانب به آمر مؤسسۀ آشیانه در مورد وعدۀ واری ایال، با امید ح

منفعۀ وطن که دستگیر و ناجی ال  یکی از بهترین و مؤفق ترین مؤسسۀ ؼیر انتفاعی عام البینیم که عم سالها، می
در خطر  «کوچه» در اثر ماجرای اطفال آوارۀ کوچه ها و سرک های مملکت ویران ماست، سال های متوالیست که
که امروز  «انجنیر محمد یوسؾ» از دادن شهرت نیک و کمک های سالم هموطنان ما قرار دارد، که بگفتۀ محترم

ؼیر قابل  ر، نه تنها ضروشتن این عریضه را خدمت شما هموطنان نمودبازهم  تلیفونی ازین کمینه درخواست ن
و  گی ناپذیر کارکنان، بلکه از نام نیک و فعالیت خستجبرانی به پیکر اقتصادی آن تشکیل خیریۀ مؤفق وارد میگردد

 ت میگیرد.که صورمدت هاست پول نا حقی،  تولید، سوء استفادۀ آشکارا برای هموطنان ای چون ما و شمهمکاران
ال است، ولی اگر حا بسیار زیاد هموطنان بسیار ارجمند، با اینکه درد چنین یک روشی دور از انصاؾ و افؽانیت

حق مشروعی برای مؤسسۀ اطفال کوچه گرد آشیانه،  معین، یک فیصدی «کوچه» از عاید سرشار سی دی های هم
م هردد، بازسالها قبل وعده شده است، تأدیه گ «ریافرهاد د»و هم در ایمیل آقای آن مؤسسه برای  همانطور که

 . «ضرر را از هر جا بگیریم، منفعت است»
ند، بازهم ؼرض اطالع و تماس شما دار و آمرین آن با مؤسسۀ آشیانهآشنایی کامل « فرهاد دریا»گرچه آقای 

 تقدیم مینمایم: ،کابلشهر در آتی را  معلومات، «یوسؾ محمدانجنیر» هموطنان و نامبرده، در اثر درخواست محترم
 

Telephone # ۹3-0۱۱ ۲00 ۲۰۱ 
Email Adress: aschiana@ymail.com 

 

بمقابل ثبت ویدیو و سی دی های  مند افؽان گردیده و وعده و دین وی رام این مختصر یاد دهانی ای به هنرامیدواری
 و فروشات مؤفقانۀ آنها، ادا نماید.« چه هاکو»
 

 نوت:
 

با  «در کندی سنترنان افؽان اکانسرت جو»به واشنگتن برای اجرای  شان فرتادر عکس باال دو شاگرد مؤسسۀ آشیانه را در حین مس
شامل  ۲۱۱0سال  که از ری استویلون نواز ماه «مرجان»، بنام ید. دختری با شال گردن رنگ بیرق افؽانستانئفرما اینجانب مشاهده می

 .ک جمع میکردکابل پالستی در روی سرک  ، وی قبالْ راجستر بوده و به تحصیل ادامه میدهد مندختران نزد  1۱گروپ نمبر
 حفظ میباشد.اوراق من در از سایت بی بی سی،  «فرهاد دریا»از جانب  دالر 1۱،۱۱۱خبر تأدیۀ مبلػ  -1
در مطبوعات، محترم انجنیر محمد یوسؾ، آمر و مؤسس مؤسسۀ آشیانه، بعد از ممنونیت  ه اکتوبر گذشتهدر ما بعد از نشر این مطلب -۲

 در شب کانسرت های « فرهاد دریا »نب م از جاافؽانی ه ۲۱۱از جانب خود و همکاران خویش، اظهار نمود که حتی همان مبلػ 
 به اطفال داده نشده است. «کوچه»
 ردیده است.حفظ گ، به آشیانه کمکبرای اینجانب  به« د دریافرها»ایمیل آقای  -3
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