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اﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﺎد ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﻮﮐﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎن ﺧﻮار
ﻗﺼﺪ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻣﯿﻬﻦ و ﻧﺎﺑﻮدي ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﻣﺎ را داﺷﺖ
ﻣردم ﻣﺎ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﭘر اﻓﺗﺧﺎر ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﮔری ھﺎ ،ﺳﻔّﺎﮐﯽ ھﺎ و ﺑﯾداد ﮔری ھﺎ ﺑﺎ اﯾن
روﺣﯾﮫ و اﻋﺗﻘﺎد ﭘﯾش آﻣد ﮐرده اﻧد ﮐﮫ در ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آزادی و آزادﮔﯽ ﺳراﻧﺟﺎم ﭘﯾروز ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﻧﯾﺎد
ﺑﺎره ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ را ﻓرو ﻣﯾرﯾزﻧد .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎر ھﺎ دﯾده ﺷده اﺳت ﻗوت ھﻣﯾن اﺣﺳﺎس و اﻋﺗﻘﺎد آﻧﮭﺎ را از
ﺧﻼل ھﻣﮫ درﮔﯾری ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺑراﺑر ظﻠم و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ﺑﯾداد و ددﻣﻧﺷﯽ ﺗﺟﺎوز و اﺷﻐﺎل ﮔری ﭘﯾروز
ﺑدر آورده اﺳت .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر وطن ﻣﺣﺑوب ﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺛﺎل آن ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﻣﯾن ﺧون آﺷﺎم و رﯾﺧﺗن
ﺧﺎک ﺳﯾﺎه ﺑر ﭼﮭره ﮐﺛﯾف او و ﺷرﮐﺎی آدﻣﮑش او ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼﻧد روز ﭘﯾش ﺷﺎھد آن ﺑودﯾم.
اﻣﯾن ﺷﯾﺎد ﺑﮫ ﻧﺎم آزادی ﺑر ﺿد آزادی ،ﺑﻧﺎم اﻧﺳﺎن دوﺳﺗﯽ ﺑر ﺿد اﻧﺳﺎن ،ﺑﻧﺎم وطن و ﻣﻠت ،ﺑر ﺿد وطن
و ﻣردم دﺳت اﻧدر ﮐﺎر ﺑود و در اﯾن ﺗوطﺋﮫ و دﺳﯾﺳﮫ ﺿد ﻣﻠﯽ ،ﺿد ﻣردﻣﯽ و ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺟﮭﺎن ﺧوار او را ﺑﯾدرﯾﻎ ﯾﺎری ﻣﯾﮑرد.
اﻣﯾن ﺟﻼد از ﻧﮕﺎه زﻣﺎﻧﯽ در ﺧﻼل ﯾﮏ ﻣدت ﺧﯾﻠﯽ ﮐوﺗﺎه زﺧﻣﮭﺎی اﻟﺗﯾﺎم ﻧﺎﭘذﯾری ﺑر ﭘﯾﮑر ﮐﺷور ﻣﺎ وارد
آورد ،اﯾن ﻗﺻﺎب آدﻣﮑش ﭼون ﮐرﮔس ﻻﺷﺧور ﭼﻧﺎن ﺑﺎل ھﺎی ﺧوف و ﺗرس ﺑرﺑﺎدی و ﺗﺑﺎھﯽ ﺧود را ﺑر
ﻓراز آﺳﻣﺎن ﻣﯾﮭن ﻣﺎ ﮔﺳﺗرده و ﺳﻔّﺎﮐﯽ ھﺎی را اﻧﺟﺎم داد ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﭼون ﻟﮑﮫ ﻧﻧﮕﯾن ﺑر ﺟﺑﯾن او ﺑﺎﻗﯽ
ﺧواھد ﻣﺎﻧد و در ﺻﻔﺣﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﺎ ﺛﺑت ﺧواھد ﺷد.
اﻣﯾن ﺷﯾﺎد دﺷﻣن آزادی و آزادﮔﺎن ﺑود ،ھر ﺟﺎ اﺣﺳﺎس آزادی ﺧواھﯽ ،اﺣﺗرام ﺑﮫ ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺣرﻣت
ﺑﮫ آرﻣﺎن واﻻی اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻣﯾدﯾد ،ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺳرﮐوب ﻣﯾﮑرد .او از آزادی ﺣرف ﻣﯾزد ،اﻣﺎ اﺣﺳﺎس آزادی
ﺧواھﯽ را ﺳرﮐوب ﻣﯾﮑرد ،او از آﺑﺎدی ﻣﯾﮭن ﺳﺧن ﻣﯾراﻧد ،اﻣﺎ وطن را ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ وﯾران ﻣﯽ ﮐرد ،او از
ﺗرﻗﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺣرف ﻣﯾزد ،اﻣﺎ روزی ﻧﺑود ﺳﻧﮓ ﺑزرﮔﯽ را در اﯾن راه ﻧﻣﯽ اﻧداﺧت ،او از ﺑراﺑری و
ﺑرادری ﺣرف ﻣﯾزد ،اﻣﺎ ھر روز ﺑﺎ ﺟﺎﺳوﺳﺎن و ﮔﻣﺎﺷﺗﮕﺎن ﺧود ﺑﯾن ﻣردم ﻣﺎ ﻧﻔﺎق ﻣﯽ اﻧداﺧت ،او از
اﻓﺗﺧﺎرات و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠﯽ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺟداد ﻣﺎ ﺣرف ﻣﯾزد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷدت اﯾن ارزش ھﺎ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را
ﭘﺎﯾﻣﺎل ﻣﯾﮑرد ،او از ﺧﻠﻖ ﺣرف ﻣﯾزد ،اﻣﺎ ﺧﻠﻖ را ﻣﯽ ﻓرﯾﻔت و اﺟﺎزه ﻧﻣﯾداد ﻧﯾروی ﺧﻠﻖ وطن ﭘرﺳت در
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راه ﻋﻣران ﮐﺷور ﺑﺳﯾﺞ ﺷود ،او از اﻧﻘﻼب دم ﻣﯾزد ،اﻣﺎ ﮐﻠﻣﮥ اﻧﻘﻼب را روﭘوﺷﯽ ﺑر ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺣﯾواﻧﯽ
و ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ،او از اﺳﺗﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ﺣرف ﻣﯾزد ،اﻣﺎ اﺳﺗﻘﻼل ﻣﯾﮭن ﻣﺣﺑوب ﻣﺎ را ﺑﺎ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺣﯾﻠﮫ ﮔر و ﺟﮭﺎن ﺧوار در ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود.
اﻣﯾن ﯾﺎ اﯾن ﺷﯾﺎد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر و ﺟﻼد آدﻣﮑش آن ﭼﮫ را ھرﮔز ﻧداﺷت ﺧﺻوﺻﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و وطن
ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑود .اﻣﯾن ﺟﻼد ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر و ﻧوﮐر ﺣﻠﻘﮫ ﺑﮫ ﮔوش اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﮭﺎن ﺧوار ﺑود.
اﻣﯾن ﺟﻼد ﺟﻧون آدم ﮐﺷﯽ وﯾراﻧﯽ و ﺗﺑﺎھﯽ داﺷت ،از ظﻠم و ﻗﺳﺎوت اﯾن ﻗﺻﺎب ﻗرن ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﻗرﯾﮫ ھﺎ و
ﻗﺻﺑﺎت و ﺷﮭر ھﺎ ﺗﮭﯽ ﮔﺷت.
اﯾن ﺷﯾﺎد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدھش ﺗرﯾن ﺳﻼح و آزﻣوده ﺗرﯾن آدم ﮐﺷﺎن ﻗرن را ﺑرای اﯾن ﻗﺻد ﺷوم ﺧود در ﺧدﻣت
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و ﺷﺑﮑﮫ ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺧراب ﮐﺎری و آدم ﮐﺷﯽ او ﺗﺎ آن ﺣد وﺳﯾﻊ و ﮔﺳﺗرده ﺑود ﮐﮫ ھﯾﭻ وطن ﭘرﺳﺗﯽ
ﺧود را در ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺻون ﻧﻣﯽ ﯾﺎﻓت .ﺑﺎﻧد آدم ﮐﺷﺎن اﻣﯾن در ﻣﻧزل و دﻓﺗر ،در ﺷﮭر و ده ،در راه و
ﺳرک و در ﺷب و روز ،در ﺧواب و ﺑﯾداری ﺑﮫ دﻧﺑﺎل وطن ﭘرﺳﺗﺎن و رزﻣﻧده ﮔﺎن ﺑود و ھﯾﭻ ﯾﮏ از وطن
ﭘرﺳﺗﺎن ﺣﯾﺎت ﺧود را در ﺑراﺑر اﯾن ﺷﺑﮑﮫ ﺳﯾﺎه آدم ﮐﺷﯽ و ﻻش ﺧوار در اﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﯾﺎﻓت.
ﺳﻠﺳﻠﮥ آدم ﮐﺷﯽ ھﺎی ﻗﺻﺎﺑﺎن و ﻻﺷﺧواران واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻧد اﻣﯾن در ﺧﻼل ﯾﮏ زﻣﺎن ﮐوﺗﺎه ،در ﺷﮭر و ده
ﻣﯾﮭن ﻣﺎ و در ﮐوه و دره ﻣﯾﮭن ﻣﺎ ﭼﻧﺎن وﺳﯾﻊ ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﺎ ھرﮔز ﺑﯾﺎد ﻧدارد .اﮐﻧون دره ھﺎی
ﻣﺎ درﯾﺎھﺎی ﻣﺎ ،ﮐوھﮭﺎی ﻣﺎ آﺳﻣﺎن ﺷﻔﺎف ﻣﺎ و ﺳراﻧﺟﺎم وﺟب وﺟب ﺧﺎک ﻣﻘدس ﻣﺎ ﺷﺎھد آدم ﮐﺷﯽ ھﺎ،
وﯾراﻧﯽ ھﺎ ،ﺗﺑﺎھﯽ ھﺎ و ظﻠم ھﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﯾن ﻓﺎﺷﯾﺳت و ﺷرﮐﺎی ﺧﺎﺋن آن اﯾن آدم ﮐﺷﺎن ﻗرن ﺑﯾﺳت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
اﻣﯾن ﺟﻼد ﺑﯾﺎری ﻗﺻﺎﺑﺎن ﮔوش ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺧود ﻋطش ﮐﺷﺗن داﺷت ،ﻋطش ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﻋذاب و ﺳراﻧﺟﺎم
ﻋطش ﮐﺷﺗﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ھم ﻣﯾﮭﻧﺎن وطﻧﭘرﺳت و ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎد را ﺑﺳر ﻣﯽ ﭘروراﻧد اﯾن ﺷﯾﺎد ﺑزرگ ﻣﯾﺧواﺳت در
ﻣﯾﮭن ﻋزﯾز ﻣﺎ روزی را ﺑﯾﺎورد ﮐﮫ ﻧﻔﺳﯽ ﺧﻼف ﺧواﺳت او ﮐﺷﯾده ﻧﺷود و ﺣرﻓﯽ ﺧﻼف ﺧواﺳت او زده
ﻧﺷود و ﺑﮫ زﻋم ﺧود ﻗﻠﻣرو ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﯽ ﻣطﯾﻊ و ﻣﻧﻘﺎد ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آورد ﮐﮫ ﺧود ﻓرﻣﺎﻧروای ﯾﮑﮫ ﺗﺎز ﭼﻧﯾن ﻗﻠﻣرو
ﺑﺎﺷد .در طرح و ﺗطﺑﯾﻖ اﯾن ﭘﻼن از ھر ﮔوﻧﮫ ھﻣﮑﺎری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﮭﺎن ﺧوار ﺑرﺧوردار ﺑود و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
در ﺑرآورده ﺷدن اﯾن ﻧﯾت ﺷوم ﺑﯾدرﯾﻎ او را ﯾﺎری ﻣﯾﮑرد.
در دوره ﮐوﺗﺎه ،ﯾﮑﮫ ﺗﺎزی اﻣﯾن اﯾن درﻧده وﺣﺷﯽ ،ﻣﯾﮭن ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷﺗﺎرﮔﺎه ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑﮫ ﯾﮏ زﻧدان ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﺑدل ﺷده ﺑود .اﯾن وﺣﺷﯽ آدﻣﺧوار ﮐﮫ ﭼﺷﻣش را ﺧون ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺑر اﺷﮏ زﻧﺎن و ﯾﺗﯾﻣﺎن ﻣﺎ ،ﺑر ﺧون

www.esalat.org

ﺗﮭﯾﮫ ،ﺗرﺗﯾب و ﺑﺎزﻧوﯾﺳﯽ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری از ع  .ق  .ﻓﺿﻠﯽ
ھﺎی ﺟﺎری وطن ﭘرﺳﺗﺎن ﻣﺎ و ﺑر ﭼﮭره ھﺎی زار و زﻋﻔراﻧﯽ ھزاران ھزار ﻧﻔر آن و آوره ﮔﺎن ﻣﺎ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن
رﺣم و اﻟﺗﻔﺎﺗﯽ ﻧﻣﯾﮑرد .اﯾن ﮐرﮔس ﻻش ﺧوار ﺑﺎ ﭼﻧﮕﺎل ھﺎی درﻧده و ﺧون آﻟود ﺧود از آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن ﺑر
وطن ﭘرﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﭼون ﮐﺎﺑوس ﻣرگ ﻓرود ﻣﯽ آﻣد و ﺗﺎ ﻣﯾﺗواﻧﺳت آدم ﻣﯽ ﮐﺷت و ﺧون ﻣﯽ رﯾﺧت .و از اﯾن
ﺣﻣﻠﮥ ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮥ او آﻧﭼﮫ ﺑﺟﺎ ﻣﯾﻣﺎﻧد زﻧده ﺑﮫ ﮔور ﻣﯾﮑرد.
از دﺳت اﻣﯾن ﺟﻼد و ﻗﺻﺎﺑﺎن ﮔوش ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن او ھزاران ھزار ﻣرد و زن وطن ﻣﺎ ،ﭘﯾر و ﺟوان ﻣﺎ ،ﮐودک
و ﺻﻐﯾر ﻣﺎ ﺑﺎ دﻟﮭﺎ و ﺳﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘر آرزوی ﺧود ﻏرﻗﮫ در ﺧون ﺷدﻧد .ھﯾﭻ ﻗﻠﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻣﯾﮭن ﻣﺎ از
ﺟﻔﺎی اﻣﯾن ﻣﻧﻔور داﻏدار ﻧﺑﺎﺷد و ھﯾﭻ ﺳﯾﻧﮥ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ داغ ﺑﯾرﺣﻣﯽ و آدم ﮐﺷﯽ او را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
از دﺳت اﻣﯾن ﺟﻼد و ﺑﺎﻧد آدﻣﮑش و وطن ﻓروش او ھزاران ھزار ﻧو ﻋروس ﻣﺎ ﺑﯽ ﺷوھر ﺷدﻧد ،ھزاران
ھزار زن در ﻣﯾﮭن ﻣﺎ ﺑﯾوه ﺷدﻧد ،ھزاران ھزار ﮐودک ﻣﺎ ﯾﺗﯾم ﺷدﻧد ،ھزاران ھزار ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ﻣﺎ داﻏدار
و داﻏدﯾده ﺷدﻧد و ھزاران ھزار ھم وطن ﻣﺎ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﮫ و آواره ﺷدﻧد اﻣﺎ ﻣﻠت ﻣﺎ ،ﻣﻠت داﻏدﯾده و ﻣﺎﺗم زده ﻣﺎ
اﯾن ھﻣﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺎ ،اﯾن ھﻣﮫ اﺷﮏ رﯾزی ھﺎ ،اﯾن ھﻣﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ و در زﻧﺟﯾر ﮐﺷﯾده ﺷدن ھﺎ را ﺑﺎ ﺷﮑﯾﺑﺎﯾﯽ
ﺗﻣﺎم ﺗﺣﻣل ﮐرد .آﻧﮭم ﺑﺎ اﯾن اﻋﺗﻘﺎد ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزۀ ﻣﺎ اﯾن طﻠﺳم ﺷﯾطﺎﻧﯽ را ﻣﯾﺷﮑﻧد و رﯾﺧﺗن ﺧون
ﻧﺎﭘﺎک اﻣﯾن و ﻗﺻﺎﺑﺎن ﺑﯾرﺣم او ﺗﺳﻠﯽ ای ﺑرای زﺧﻣﮭﺎی اﻟﺗﯾﺎم ﻧﺎﭘذﯾر آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﭼﻧﯾن ھم
ﺷد.
اﮐﻧون ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ آزادی و ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ ،اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ارزش ھﺎی ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧوﯾش راه
ﺧود را ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﯾﻣﺎن دارﻧد ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑر دﺳﯾﺳﮫ ﺳﺎزی ھﺎ ﭘﯾروز ﻣﯾﺷوﻧد ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم در
ﺑراﺑر اراده و ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺣﻖ ﺗوده ھﺎی ﻋظﯾم زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑﮫ زاﻧو ﻣﯽ اﻓﺗد و در ﺗﺣت ﭘرﭼم آزادی و آزاده ﮔﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ زﻧده ﮔﯽ ﺳر و ﺳﺎﻣﺎن دھﻧد و آزاد و آرام ﺑﮫ ﭘﯾش روﻧد.
ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﮫ ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آزاد و ﺳرﺑﻠﻧد!
ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺳوی ﻣﺣو ﮐﺎﻣل رﻧﺟﮭﺎی ﺑﯾﮑراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣردم ﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﺷده اﺳت!
اﺗﺣﺎد ﻣﺎ ﮐﻠﯾد ﮔﺷﺎﯾش ھﻣﮫ ﻣﺷﮑﻼت در ﺑراﺑر ﻣﯾﮭن ﻣﺎﺳت.
روزﻧﺎﻣﮫ اﻧﯾس ،ﻧﻣﺑر ﻣﺳﻠﺳل  ،١۴٩۵۴ﺷﻣﺎره  ،٢٣۶ﺷﻧﺑﮫ  ۶دﻟو ١٣۵٨
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