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  رجهان خواپریالیسم امین این شیاد تاریخ و نوکر ام

  داشتمیهنان ما را  همقصد تباهی میهن و نابودي  
ھا و بیداد گری ھا با این  سفّاکیھا،  اشغال گریخار گذشتھ خود ھمیشھ با مردم ما در طول تاریخ پر افت

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 

پیروز  اشغال گریبیداد و ددمنشی تجاوز و  دالتیبی ع ظلم و ھمھ درگیری ھای تاریخی در برابر لخال

آشام و ریختن  بدر آورده است. در تاریخ معاصر وطن محبوب ما بھترین مثال آن سرنگونی امین خون

  روز پیش شاھد آن بودیم. آدمکش او بود کھ ما چند ایو شرکخاک سیاه بر چھره کثیف او 

انسان، بنام وطن و ملت، بر ضد وطن امین شیاد بھ نام آزادی بر ضد آزادی، بنام انسان دوستی بر ضد 
م و مردم دست اندر کار بود و در این توطئھ و دسیسھ ضد ملی، ضد مردمی و ضد انقالبی، امپریالیس

  او را بیدریغ یاری میکرد. رجھان خوا

امین جالد از نگاه زمانی در خالل یک مدت خیلی کوتاه زخمھای التیام ناپذیری بر پیکر کشور ما وارد 

خود را بر  و تباھیبربادی  سرو تچنان بال ھای خوف  الشخور، این قصاب آدمکش چون کرگس آورد

بر جبین او باقی  ننگینچون لکھ  را انجام داد کھ برای ھمیشھ ھای سفّاکیفراز آسمان میھن ما گسترده و 

  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 

اما احساس آزادی  رف میزد،ی حز آزادبھ آرمان واالی انسانی را میدید، بیرحمانھ سرکوب میکرد. او ا

، او از کرد خواھی را سرکوب میکرد، او از آبادی میھن سخن میراند، اما وطن را بی رحمانھ ویران می

 برابری و ، او ازانداخت ی را در این راه نمینبود سنگ بزرگترقی و تعالی حرف میزد، اما روزی 

خود بین مردم ما نفاق می انداخت، او از  و گماشتگان جاسوساناما ھر روز با  حرف میزد،برادری 

افتخارات و ارزیابی ملی و کارنامھ ھای اجداد ما حرف میزد اما بھ شدت این ارزش ھا و کارنامھ ھا را 

، او از خلق حرف میزد، اما خلق را می فریفت و اجازه نمیداد نیروی خلق وطن پرست در میکرد لپایما
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بر خواستھ ھای حیوانی  یروپوشراه عمران کشور بسیج شود، او از انقالب دم میزد، اما کلمۀ انقالب را 

ما را با  و شیطانی خود ساختھ بود، او از استقالل و حاکمیت ملی حرف میزد، اما استقالل میھن محبوب

  امپریالیسم حیلھ گر و جھان خوار در معاملھ گذاشتھ بود.

امین یا این شیاد تاریخ معاصر و جالد آدمکش آن چھ را ھرگز نداشت خصوصیت انسانی، انقالبی و وطن 

  بود. رجھان خواگوش امپریالیسم  بھپرستانھ بود. امین جالد یک معاملھ گر و نوکر حلقھ 

ویرانی و تباھی داشت، از ظلم و قساوت این قصاب قرن خانھ ھا، قریھ ھا و  آدم کشیامین جالد جنون 

  قصبات و شھر ھا تھی گشت.

را برای این قصد شوم خود در خدمت  قرن نآدم کشااین شیاد تاریخ مدھش ترین سالح و آزموده ترین 

او تا آن حد وسیع و گسترده بود کھ ھیچ وطن پرستی  کشی و آدم خراب کاریگرفتھ بود و شبکھ جاسوسی 

در منزل و دفتر، در شھر و ده، در راه و  امین نآدم کشا یافت. باند خود را در ھیچ جایی مصون نمی

و رزمنده گان بود و ھیچ یک از وطن  پرستان سرک و در شب و روز، در خواب و بیداری بھ دنبال وطن

  یافت. در امان نمی رالش خوام کشی و تان حیات خود را در برابر این شبکھ سیاه آدپرس

سلسلۀ آدم کشی ھای قصابان و الشخواران وابستھ بھ باند امین در خالل یک زمان کوتاه، در شھر و ده 
اکنون دره ھای  میھن ما و در کوه و دره میھن ما چنان وسیع بود کھ تاریخ کشور ما ھرگز بیاد ندارد.

ک مقدس ما شاھد آدم کشی ھا، وجب وجب خا سرانجامما دریاھای ما، کوھھای ما آسمان شفاف ما و 
آن این آدم کشان قرن بیست می  خائنبی پایان امین فاشیست و شرکای  ظلم ھایویرانی ھا، تباھی ھا و 

  باشد.

ود عطش کشتن داشت، عطش شکنجھ و عذاب و سرانجام خفرمان  بھامین جالد بیاری قصابان گوش 

در  این شیاد بزرگ میخواستپروراند  یقاد را بسر ممیھنان وطنپرست و با اعت عطش کشتار عمومی ھم

میھن عزیز ما روزی را بیاورد کھ نفسی خالف خواست او کشیده نشود و حرفی خالف خواست او زده 

میان آورد کھ خود فرمانروای یکھ تاز چنین قلمرو  بھنھ یی مطیع و منقاد نمو م خود قلمروعز بھنشود و 

 مامپریالیسباشد. در طرح و تطبیق این پالن از ھر گونھ ھمکاری امپریالیسم جھان خوار برخوردار بود و 

  در برآورده شدن این نیت شوم بیدریغ او را یاری میکرد.

ده وحشی، میھن ما بھ یک کشتارگاه عمومی و بھ یک زندان عمومی در دوره کوتاه، یکھ تازی امین این درن

مبدل شده بود. این وحشی آدمخوار کھ چشمش را خون گرفتھ بود، بر اشک زنان و یتیمان ما، بر خون 
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ما کوچکترین گان  هھای جاری وطن پرستان ما و بر چھره ھای زار و زعفرانی ھزاران ھزار نفر آن و آور

درنده و خون آلود خود از آسمان و زمین بر با چنگال ھای  رالش خواالتفاتی نمیکرد. این کرگس  رحم و

وطن پرستان ما چون کابوس مرگ فرود می آمد و تا میتوانست آدم می کشت و خون می ریخت. و از این 

  ۀ او آنچھ بجا میماند زنده بھ گور میکرد.ۀ بیرحمانحمل

قصابان گوش بھ فرمان او ھزاران ھزار مرد و زن وطن ما، پیر و جوان ما، کودک  از دست امین جالد و
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.

دست امین جالد و باند آدمکش و وطن فروش او ھزاران ھزار نو عروس ما بی شوھر شدند، ھزاران از 

ھزار زن در میھن ما بیوه شدند، ھزاران ھزار کودک ما یتیم شدند، ھزاران ھزار خانھ و کاشانھ ما داغدار 

ت داغدیده و ماتم زده ما و داغدیده شدند و ھزاران ھزار ھم وطن ما بی خانھ و آواره شدند اما ملت ما، مل

این ھمھ قربانی ھا، این ھمھ اشک ریزی ھا، این ھمھ شکنجھ ھا و در زنجیر کشیده شدن ھا را با شکیبایی 

شکند و ریختن خون ۀ ما این طلسم شیطانی را میتمام تحمل کرد. آنھم با این اعتقاد کھ سرانجام ادامھ مبارز

برای زخمھای التیام ناپذیر آنھا میشود کھ خوشبختانھ چنین ھم  ناپاک امین و قصابان بیرحم او تسلی ای

  شد.

اکنون مردم افغانستان با اعتقاد بھ آزادی و کرامت انسانی، اعتقاد بھ ارزش ھای ملی و انقالبی خویش راه 

 یسھ سازی ھا پیروز میشوند، امپریالیسم درخود را بھ پیش باز می کنند و ایمان دارند کھ سرانجام بر دس

گی  زانو می افتد و در تحت پرچم آزادی و آزاده بھتوده ھای عظیم زحمتکشان  قبر حبرابر اراده و مبارزه 

  می توانند بھ زنده گی سر و سامان دھند و آزاد و آرام بھ پیش روند.

  بھ پیش بھ سوی افغانستان آزاد و سربلند!

  تحمیل شده است! کھ بر مردم ما بھ پیش بسوی محو کامل رنجھای بیکرانی

  .اتحاد ما کلید گشایش ھمھ مشکالت در برابر میھن ماست

  ١٣۵٨دلو  ۶شنبھ ، ٢٣۶شماره  ،١۴٩۵۴مسلسل  نمبرروزنامھ انیس، 
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