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ﺗـــﻔﻨﮓ و ﺑــــﺎروت :

ﺑﮫ ﻗﻠم :ﮐﺑﯾــــر ﻓﻘﯾــــری
در ﺣــﺎﻻت ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﻌﻠوم ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐدام اﺳﺎﺳﺎت رﺟوع ﻧﻣود و ﺧﺎﻣﮭﺎ را ﭼﮫ طور ﭘﺧﺗﮫ ﻧﻣود ،. . .
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ در اﯾن ﻧﺳﺧﮫ ﺷﮑل ﺗﻔﻧﮓ را دارﻧد و ﻧوﮐران و ﺧود ﻓروﺷﺎن ﺷﺎن ﺑﺎروت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟز
از ﻧﺎﺑودی ،ﺟداﯾﯽ ،ﺧود ﭘﺳﻧدی دﯾﮕر ﻧﻘﺷﯽ را در اﯾن ﺟﮭﺎن ﻧدارﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎھد آن اﺳت ،ﻋﻣﻠﯾﺎت
رذﯾﻼﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺗوده ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش و ﺑﺎ ﺷﻌور از طرف ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﮐﮫ
ﺣﺎﺻل ﮐﺎر ﺷﺎن ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ را در ﺳر زﻣﯾن ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺧود ﻓروﺷﮭﺎ ﻗرار داده
اﺳت .ھدف روی ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اﺳﻼﻣﮕراﯾﺎن و ﮐﻼه ﺑرداران ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺗﺄﺛﯾرات ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎﻻی اﺳﻼﻣﮕراﯾﺎن ﻧﻘش ﻋظﯾم را اﯾﻔﺎ ﻧﻣوده و ﺧﺻﻠت ھﺎی ﻧﻘد ﻋرﺑﯽ ﺑﺎﻻی ﺟواﻣﻊ
ﺑﺷری ﺳﺳت ﻋﻧﺻری و ﺑﯽ ﻣﺳووﻟﯾﺗﯽ را ﺑﺎر آورده اﺳت .ﮐﺷور ھﺎی ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻗواﻧﯾن
اﺳﻼﻣﯽ ﺳوق داده ﺷده اﻧد و ﻣطﺎﺑق اﺻول آن در ﺧدﻣت ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻓﺎﺳدﯾن ﻣرﺗﺟﻊ و ﭘﯾروان ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داران اﻧد .ﺧﺻﻠت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﺎ اﺳﻼﻣﯾﺳت ھﺎی اﻓراطﯽ ﻓرق ﻧدارد ،ﻣﺎدﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﻌﻧوﯾﺎت
ﺑرای اﯾﺷﺎن ارزش داﺷﺗﮫ اﺳت .ﮐﻣﮏ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ﻣرﺗﺟﻌﯾﯾن و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ از طرف ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داران ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﭼون ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺗﻧﮭﺎ ﻣذھﺑﯾون اﻓراطﯽ را ﺧوﺑﺗر ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﺧوﯾش ﻗرار دھﻧد ﻧﮫ اﺷﺧﺎص ﺑﺎ ﺷﻌور و زﺣﻣﺗﮑش را ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ در ﻓﮑر رﻧﺞ و ﻏم ﺑﺷرﯾت ھﺳﺗﻧد و
ﻓرﯾﺎد ﻣﯾزﻧﻧد.
در اﯾن ﺟﺎی ﺷﮏ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﻧﻣﺎﯾم .ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ از ﺣﻘﯾﻘت ﺑرای روﺷﻧﻔﮑران ﮔﻧﺎه ﻋظﯾم
اﺳت ،و ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری را ﺗﺧرﯾب ﻧﻣودن و اﺳﺗﻔﺎده ﮐردن اﺳت .ﺑﯾﺎد دارم ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟﺗﯽ را زﻣﺎﻧﯽ
در ﮐﺷور ﻋزﯾز ﻣﺎ ،ﮐﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و از اﻋﻣﺎق ﻗﻠب ﺑرای ﻣردم ﺧوﯾش ﮐﺎر و ﺧدﻣت ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد
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ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﯾﺎد ﻣﯾﮑردﻧد و ﮐﺳﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ اﮔر رﺷوه ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد و ﮐدام ﮐﺎر ﻧﺎ روا از آﻧﮭﺎ ﺻورت ﻣﯾﮕرﻓت
ﻏﯾرﺣزﺑﯽ ﻣﯾﺑودﻧد .اﯾن ﻣﯾزان ﺷﻌور در ﮐﺷور ﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘب ﮔراﯾﯽ ھﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟدی ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻣﮭم را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﺣرﯾر درﺑﯾﺂورم ،ﮐﮫ ﻟﻐزش ھﺎ از ﭼپ ﺑﮫ راﺳت و از راﺳت
ﺑﮫ ﭼپ و ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗن ﻣردم در ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم و ﭘﻼﻧﮭﺎی راﺳﺗﮕراﯾﯽ و ﭼﭘﮕراﯾﯽ ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران
ﮐﺎر ﺳﺧﺗﯽ ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳت .دﯾن و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺧواھر و ﺑرادر اﺳت ،در ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری و ﺑﮫ ﺧﺻوص
ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠم ﺑرداران اﺳﻼم ﺑرای رﯾﺎ و ﻓرﯾب ﻋﺑﺎدت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ در ﻋﻣل ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش
ﺷﺎن زراﻧدوزی ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺗﺎ زﻧده ﮔﯽ ﺧوب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﻌد از ﻣُردن ھم در ﺟﻧت ﺑروﻧد ! از اﯾن ﮐرده
ﺟﮭﺎﻟت ﺑزرگ و ﮐﻣﮏ ﺑرای دﺷﻣﻧﺎن ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری دﯾﮕر ﻧﯾﺳت .ظﻠم و ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﮐﺷور ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﻧد و ﺑﺎﻻی ﺧود ﻓرض ﻣﯾداﻧﻧد .ﺣﺎﺻل ﮐﺎر و زﺣﻣﺎت اﺳﻼﻣﯾﺳت ھﺎی رادﯾﮑﺎل
)ﺑﺎروت( و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺟﮭﺎن )ﺗﻔــﻧﮓ( ﻓﺎﺳد ﺳﺎﺧﺗن ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری ،دور ﮐردن ﺗوده ھﺎ از ھﻣدﯾﮕر،
از ﺑﯾن ﺑردن دﻣوﮐراﺳﯽ واﻗﻌﯽ و ھزاران ﭘراﺑﻠم ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون دﯾﮕر ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﻣروز در ﺑﺳﯾﺎری ﮐﺷور
ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ زﯾر ﻧﺎم )ﺗﺳﻧن و ﺗﺷﯾﯾﻊ( ﯾﮏ دﯾﮕر را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾﮕر ﮐﺎﻓر ﺧطﺎب ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻣﻠﯾت ﮔراﯾﯽ ،ﻗوم ﮔراﯾﯽ و ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻣذھﺑﯽ را رﺷد داده اﻧد .از اﯾن ﮐرده ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺑزرگ دﯾﮕر ﭼﮫ اﺳت؟ ،ﭼوﻧﮑﮫ ﺧﺻﻠت ذاﺗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﭼﻧﯾن اﺳت و اﺳﻼﻣﯾﺳت ھﺎی رادﯾﮑﺎل و
اﻓراطﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ارﺗﺑﺎط ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران دارﻧد! رﻓﯾق ﮐﺑﯾر و رھﺑر اﺻﯾل اﻧﻘﻼﺑﯽ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن
ﺟﮭﺎن )وﻻدﯾﻣﯾر اﯾﻠﯾﭻ ﻟﻧﯾن( درﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد )اﻧﻘﻼب اﮐﺗوﺑر( ﺑرای ﻣردم ﺷوروی ﺧطﺎب ﮐرده
ﺑود» :ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و آن ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون در ھﻣﮫ ﺟﮭﺎن اﺳﺗﯾﻼ
دارد و ﻧﺎﮔذﯾر ﻣوﺟد ﺟﻧﮕﮭﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟدﯾد و ﺗﺷدﯾد ﺑﯾﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ و ﻏﺎرت و ﺗﺎراج و اﺧﺗﻧﺎق
ﺧﻠﻘﮭﺎی ﻧﺎﺗوان و ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ﮐوﭼﮏ ﺗوﺳط ﻣﺷﺗﯽ از دول "ﻏرﺑﯽ" اﺳت - ،اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ از ﺳﺎل ١٩١٤
ﻣﺳﺄﻟﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی ﮐره زﻣﯾن ﺷده اﺳت .اﯾن  -ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺣﯾﺎت و ﻣﻣﺎت دھﮭﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر
اﺳت .اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ای اﺳت در ﺑﺎره اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ در ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﻌدی ،ﮐﮫ ﺑورژوازی در ﺑراﺑر
اﻧظﺎر ﻣﺎ آن را ﺗدارک ﻣﯾﺑﯾﻧد و در ﺑراﺑر اﻧظﺎر ﻣﺎ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﭘدﯾد ﻣﯾﺂﯾد ،ﺑﯾﺳت ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ھﻼک
ﺷدﻧد ،آن ھم ﺑﺎﺿﺎﻓﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی "ﮐوﭼﮏ" ﻣﻧظم ﺑﮫ آن ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت « ١٤ ) .اﮐﺗﺑر ﺳﺎل
 ١٩٢١روزﻧﺎﻣﮫ "ﭘراودا" ،ﺷﻣﺎره  ،٢٣٤ﻣورخ  ١٨اﮐﺗﺑر ﺳﺎل ) .١٩٢١
ﺗﻣﺎم ﺳﺗم ﻣﻠﯽ و ﻏﺎرت و ﺗﺎراج و اﺧﺗﻧﺎق ﺧﻠﻘﮭﺎی ﻧﺎﺗوان را ﻣﺎ در ﺳر زﻣﯾن ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺷور ﺧود
ﻋﻣﻶ دﯾدﯾم ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟز ﻧﺎﺑودی ﺗوده ھﺎ و ﮐﺷور ﺷﺎن ارﻣﻐﺎن دﯾﮕری ﺑرای ﻣردم و ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧداﺷت .ﺗﺎ
وﻗﺗﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻧظﺎم و دوﻟت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﺗﺷﮑل از اﻓراد ﻣﺳﻠﮑﯽ و وطﻧدوﺳت در ﮐﺷور ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﺑرﻗرار ﻧﺷود و ﺧود را از ﺗﻌﺻﺑﺎت و دروغ ﭘردازی ھﺎی دﯾﻧﯽ -ﻣذھﺑﯽ دور ﻧﺳﺎزﻧد ھرﮔز آزادی ﺧود
را ﻧﺧواھﻧد داﺷت ! در ﮐﺷور ﻋزﯾز ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دوﻟت ،ﺣﻘوق ،ﻣﺳووﻟﯾت وﺟود ﻧدارد .و در زﯾر ﻧﺎم
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دﻣوﮐراﺳﯽ ﺟﯾب ھﺎی ﺧود را ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮭﺗرﯾن ﻗﺻر ھﺎ را ﺑرای ﺧود در داﺧل و ﺧﺎرج ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧد و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ اﺧﯾر ﺣﯾﺎت ھﺳﺗﻧد ! در ﻗدم اول ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
آﻣدﻧد اﺳﺗﺎدان اﮐﺎدﻣﯽ ﭘوﻟﯾس را از ﺑﯾن ﺑردﻧد در ﻣﻘﺎﺑل ﻗوﻣﺎﻧداﻧﯽ اﻣﻧﯾﮫ ﮐﺎﺑل و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل اﺳﺗﺎدان
ﺑﺧش اردوی ﻣﺎ را از ﺑﯾن ﺑردﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﺧود ﺷﺎن راه ﺑﺎز ﺑﺎﺷد!
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