ﻣﻘﺎﻟﮫ زﯾر در ﻣﺣﻔل ﺑزرﮔداﺷت از ﻣﻘﺎم ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن راه ازادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭم ﺟوﻻی ﺳﺎل روان در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑرﮔزار ﮔردﯾده ﺑود،
ﺗوﺳط ﻣﺣﺗرم ﺣﻠﯾم ﭘﯾﮑﺎر ﯾﮏ ﺗن از ھوادران ﺳﺎﻣﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺑﮫ ﺳﻣﻊ ﺣﺎﺿرﯾن رﺳﺎﻧﯾده ﺷد:
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑت روز ﺷﮭدا و ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳﯽ وھﻔﺗﻣﯾن ﺳﺎﻟروز ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗن ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﻗﮭرﻣﺎن ﻣﻠﯽ و
رھﺑر ﻓرزاﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ازادﯾﺑﺧش ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺳﺎﻣﺎ( وﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ھر اﻧﮑﮫ اﻓﺳر ھﻣت ﻧﮭﺎده ﺑر ﺳر ﺧوﯾش
ﺑﮫ دﺳت ﻏﯾرﻧدھد اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺷور ﺧوﯾش
ﺑﮕو ﺑﮫ ﺳﻔﻠﮫ ﮐﮫ در دﺳت اﺟﻧﺑﯽ ﻧدھد
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﺎن ﭘدر ﺧورده دﺳت ﻣﺎدر ﺧوﯾش
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﯽ وﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺧوﻧﯾن ﺗراز ھﻣﮫ دوراﻧﮭﺎی ﭘﯾش از اﯾن داﺷﺗﮫ اﺳت و درﯾﻎ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﮐﮫ ﻏم اﻧﮕﯾزﺗرﯾن
روﯾداد ھﺎی اﯾن دﯾﺎردر درازای ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺗﺑﺎھﯽ آور از اﻏﺎز ﺗﺎ ﮐﻧون ﺳﯾر واژﮔون و ﻗﮭﻘراﯾﯽ دارد.
ﮔوﯾﯽ ﻣﻘدر ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﻌش اﯾن ﻋزﯾز ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺑﺧون ﺧﻔﺗﮫ ازﭘرﺗﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘرﺗﮕﺎه دﯾﮕر و از ﻓﺎﺟﻌﮫ ﯾﯽ ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ دﯾﮕر ﺑﯾﻔﺗد.
آﯾﺎ ﺗﺎ دور دﺳت ھﺎ آراﻣﺷﯽ در ﭼﺷم اﻧداز ﭘﯾدا ھﺳت؟
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺗﺎ اﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﭼﺷم ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد ،اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑرﺑﺎدی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘذﯾر ﮐﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ھﻧوز در ﻣﺗن ﺧود ﮔره ﺧورده ﻣﯾرود ،رﯾﺷﮫ در
ﺷوم ﺗرﯾن روز ﻧﻧﮕﯾﻧﯽ دارد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺗﻘوﯾم ﺑﺎ ﺑﯾﮕﻧﺎھﯽ ھﺎﯾش از ﯾﺎد آوری آن ،ﺷرﻣﺳﺎر و ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﭘﯾﭼد:
ﮐﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن روز ﺳﯾﺎه ھﻔﺗم ﺛور  1357اﺳت ﮐﮫ ﺳﯽ وﻧﮫ ﺳﺎل ازآن ﻣﯽ ﮔذرد .ﺷﮭﯾد رھﺑر  ۲۸ﺳﺎل ﭘﯾش از اﻣروز
ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود  )) :ﻣﺷﺗﯽ از اراذل ﻣﯾﮭن ﻓروش ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده در اردوی رژﯾم ﺑﺎ ﺗوطﮫ ﻧﻧﮕﯾﻧﯽ راه را ﺑرای اﺳﺗﻌﻣﺎر ﮔر روﺳﯽ
آﻧﭼﻧﺎن ﺑﺎز ﮐردﻧد ﺗﺎ ﮔﺎم ھﺎی ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧود را ﺑرای ﻣﺳﺗﻌﻣره ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑر دارد .ﮐودﺗﺎی ھﻔت ﺛور ﻧﻘطﮥ ﭼرﺧش در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻر ﮐﺷور ﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ از ﯾﮑﺳو ھم آﻏوﺷﯽ ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗرن ارﺗﺟﺎع ﺑوﻣﯽ را ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم روس و ﻣزدوران ﺣﻠﻘﮫ ﺑﮕوش آن ﺑﮫ
ﻧﮭﺎﯾﺗﯽ ﺧوﻧﯾن رﺳﺎﻧد و از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر رژﯾم واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ روس را در ﺗﻧﺎﻗﺿﯽ آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎ ﻗﺎطﺑﮥ ﻣﻠت و ﺑﺧﺻوص ﺧﻠﻖ زﺣﻣت
ﮐش وطﺑﻘﺎت آزادﯾﺧواه ﻣﯾﮭﻧدوﺳت و ﺗرﻗﯽ ﭘﺳﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗرار داد .طرازﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﺳﯽ و ﺧوﻧﯾن ﺧﻠﻖ زﺣﻣﺗﮑش و آزادﯾﺧواه ﻣﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺟﺎوز ﮔﺳﺗﺎﺧﺎﻧﮫ روﺳﯽ و ﺳﮕﺎن زرﯾن ﻗﻼده آن ﺑدون ﺗردﯾد ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺣﺎت ﭘر اﻓﺗﺧﺎر در ﮔﮭﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷروﻧده ﺑﺷری اﺳت
ﮐﮫ ﺷﮭﺎدت ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﻠﯾون ﺷﮭﯾد از رﺷﯾدﺗرﯾن ﻓرزﻧدان ﻣﯾﮭن ﻣﺎ ،ﻣﮭﺎﺟرت ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﻧﻔوس ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﯾران و
دﯾﮕر ﺟﺎ ھﺎ ،ﻧﺎﭘدﯾد و زﻧداﻧﯽ ﺷدن ﺑﯾش از ﺻد ھزار ﺗن دﯾﮕر ،وﯾراﻧﯽ ﺷﮭر ھﺎ و دھﺎت ،ﻧﺎﺑودی اﻗﺗﺻﺎد ،ﺻﺣت و ﻣﻌﺎرف در
ﺳطﺢ ﮐﺷور و دردﻧﺎﮐﺗر از ھﻣﮫ ﻣﺳﺦ ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﺗﻠﮫ ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣردم ﻣﺎ در زﯾر ﻓﺷﺎر دو ﺟﺎﻧﺑﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر و ارﺗﺟﺎع و ...آن ﺑﮭﺎی
ﮔزاف و ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾری اﺳت ﮐﮫ ﻣردم دﻻور ﻣﺎ ﺑرای آزاد زﯾﺳﺗن و ﺣﻣﺎﯾت از ھوﯾت ﻣﻠﯽ ﺧود در ﻣﺣراب آزادی ﺑﮫ ﺗﺻدق
ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد((.
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺧود ﻓروﺧﺗﮕﺎن و آﺳﺗﺎن ﺑوﺳﺎن درﮔﺎه ﮐﺎخ ﮐرﯾﻣﻠﯾن ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑروی وطن و ﻣردم آزاده آن آﺗش ﮔﺷودﻧد ،ﭼﯽ
ﻧﺎﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﭼﮭﺎر ﺳو روﯾﺎی ﺧﺎم ﭘﯾروزی ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﺳر ﭘروراﻧدﻧد .ﺳﺎل ھﺎ ﮔذﺷت و ﮔوﯾﺎ اﯾن ﺧواب ﭘرﯾﺷﺎن ھﻧوز ھم
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﻌﺑﯾر اﺳت زﯾرا ﺑﯾﮕﺎﻧﮥ ﺑﺧت ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﻧﮫ از ﺧوﯾش ﭘﻧد ﻣﯾﮕﯾرد و ﻧﮫ از ﺑﯾﮕﺎﻧﮥ دﯾﮕر.
ﻣﯾﮭن ﻓروﺷﺎن ﺣزب ﺑﮫ اﺻطﻼح " دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ" ﺳرﻣﺳت ھورا ﮔﻔﺗن ھﺎ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﯾﻠﯽ ھﺎی آزادﯾﺧواھﯽ از
ﻓراز دره ھﺎی روﺷن ﻧورﺳﺗﺎن ﺑﮫ روی ﺷﺎن ﻧواﺧﺗﮫ ﺷد وﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﭘﯾﺎم ﺷﺎدی ﺑرای ﻣﺳﮑو وﺷرﮐﺎﯾﯽ ﺟرم ﺷﺎن،
دارو دﺳﺗﮫ ﺑرژﻧف داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ راد ﻣرد ﺑﻠﻧد آوازه ﮐﺷور ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن دو دھﮫ ﻗﺑل از ﺗﺟﺎوز روس ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﮐﺷور ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻗﺎطﻊ و
ﺟدی ﭘرداﺧت ،ﺑﺎ ﮐودﺗﺎی  ۷ﺛور  ۱۳۵۷و ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺑﺎﻧد وطﻧﻔروﺷﺎن "ﺧﻠﻖ" و"ﭘرﭼم" ﺑرای ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و ھﻣرزﻣﺎﻧش
ﻓﺻل دﯾﮕری از زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻏﺎز ﺷد .اﯾن ﻓﺻل ﺗپ و ﺗﻼش ھﺎﯾﯽ ﺑود ﺟﮭت وﺣدت ﺑﺧﺷﯾدن ﮐﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻧﺿﺑط و آھﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﮔوی ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺑش در اﯾن ﻣﻘطﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎﺷد .ﺣﺎﺻل اﯾن ﺗﻼش ھﺎ و ﮐوﺷش ھﺎ طرح و ﺗﺷﮑﯾل
ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) ﺳـــﺎﻣـــﺎ ( ﺑود ﮐﮫ در ﻣﺎه اﺳد  1358از ﺑﮭم ﭘﯾوﺳﺗن ﭼﻧدﯾن ﮔروه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘدﯾد آﻣد .ﻣﺟﯾد
ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ از رھﺑران و ﺑﻧﯾﺎد ﮔذاران ﺳﺎﻣﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ درک ﻋﻣﯾﻖ از واﻗﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ رﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ ﭘﯾروزی ﺑر ﺳوﺳﯾﺎل
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم روس ﺑدون وﺣدت ھﻣﮫ ﻧﯾرو ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﻣﺗرﻗﯽ و وطﻧدوﺳت در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ وﺳﯾﻊ ،ﻣﻣﮑن و ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت ﻟﮭذا
ﭘس از اﯾﺟﺎد ﺳﺎﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺟﺑﮫ ﻣﺗﺣد ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷرﮐت روﺣﺎﻧﯾون ﻣﺑﺎرز و ﻧﯾرو ھﺎی ﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ وﺟود
ﮔذاﺷت در اﯾن ﺟﺎ ھم ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﻧﻘش ﺗﺎرﯾﺧﯽ اش را اﯾﻔﺎ ﮐرد.
ﻗﯾﺎم ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮥ ﮐﺎﺑل در ﺳوم ﺣوت  ) 1358ﻓﺑروری  ( ۱۹۸۰ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﺑﮫ ﺣوت ﺧوﻧﯾن ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده اﺳت،
ﺿرورﺗﯽ ﭘﯾش آورد ﺗﺎ ﻣﺟﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾش از ﭘﯾش ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد ﻣﻠﯽ ﺗﻼش ﻣﯾورزﯾد .در ﺑﮭﺑوﺣﮥ ھﻣﯾن ﺗﻼش ھﺎ ﺑود ﮐﮫ

ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  27ﻓﺑروری ﺗوﺳط آدﻣﮑﺷﺎن ﭘرﭼﻣﯽ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری روس ھﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ و دﺳﺗﮕﯾر ﺷد .ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﻔﺗم
ﺣوت  ۱۳۵۸دﺳﺗﮕﯾر و ﺗﺎ ﺷﮭﺎدﺗش ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۱۸ﺟوزا  ۱۳۵۹ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﻣﺗﺣﻣل ﺷد ،ھﻣواره از آزادی ﮐﺷور وﻣردم
آن در زﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ دﻓﺎع ﻧﻣوده و اﺳرار ﺳﺎﻣﺎ وﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد ﻣﻠﯽ وﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻣﺛل ﻣردﻣﮏ ﭼﺷم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
زﻧدﮔﯽ ﺣﻔظ ﻧﻣود.
ﯾﺎد وﺧﺎطره اش ﺟﺎودان و راه اش ﭘر رھرو ﺑﺎد .روس ھﺎی ﻣﺗﺟﺎوز و ﺑﺎﻧد ھﺎی ﻣزدورآن ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺷﮭﺎدت ﻣﺟﯾد ﭘﺎﯾﺎن
راه اوﺳت اﻣﺎ ﺑﯾﺧﺑر از آن ﺑودﻧد ﮐﮫ اﺳطوره ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﮭﺎدﺗش از دروازه ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﺑﺎﺳرخ روﺋﯽ ﮔذﺷت و
ﺷﻌﺎر ﯾﺎ ﻣرگ ﯾﺎ آزادی اش ﺗﺎ ﻧﺎﺑودی اﺳﺗﺛﻣﺎر و اﺳﺗﻌﻣﺎر اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﻣردم آزادۀ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎﻧﮫ و ﻓداﮐﺎری ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و اھدای ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﻠﯾون ﺷﮭﯾد ﺑر روس اﺷﻐﺎﻟﮕر و
ﻣزدوراﻧش ﻓﺎﯾﻖ آﻣدﻧد وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺑﮫ آزادی و ﺻﻠﺢ و ﺛﺑﺎت دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد .ﺧواﺳت ھﺎی ﺑرﺣﻖ ﻣردم ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر آن ﺑﯾش از ﯾﮏ
دھﮫ ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ و ﻣﺻﺎﺋب ﺑﯾﺷﻣﺎر را ﻣﺗﺣﻣل ﮔﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺟﻧﮕﯽ ھﺎی ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎی ﺟﮭﺎدی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﺑر ﺑﺎد رﻓت.
در دوران ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎی ﺟﮭﺎدی واﺑﺳﺗﮫ ،دﺳﺗﺎورد ھﺎی ﺗوده ھﺎی ﻣﻠﯾوﻧﯽ ﻣردم ،در ﻗﻣﺎر ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑر ﺳر ﻗدرت و ﺛروت
ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد .اﯾن ﺑﺎزﯾﮭﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت طﺎﻟﺑﺎن ﺑر ﺳرزﻣﯾن و ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش آن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت.
ﺗﺟﺎوز اﻣرﯾﮑﺎ و ﺷرﮐﺄ در ﻧواﻣﺑر  2001ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗرورﯾزم ﺑرای ﻟﺣظﺎﺗﯽ طﺎﻟﺑﺎن را از ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور
ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷت و ﺑرادران ﺗﻧظﯾﻣﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻗدرت ﺑر ﮔرداﻧد .ﺗراژﯾدی دﯾﮕری ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ارﺗﺟﺎع ﻣزدور و اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺟﻧﺎﯾت ﭘﯾﺷﮫ،
ﻣﻘدرات ﻣردم ﻗﮭرﻣﺎن ﻣﺎ را در دﺳﺗﺎن ﭘﻠﯾد ﻣﺗﺟﺎوزﯾن و ﻣﺟﻣوﻋﮥ از ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺟﻧﮕﯽ ﻗرار داد .ﻧﮑﺗﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺟﯾد و ھﻣرزﻣﺎﻧش
از ھﻣﺎن اﺑﺗدای ﮐودﺗﺎی ﺛور و ﺗﺟﺎوز روس ھﺎ ،ﺧطر آﻧرا ﺑﮫ ﻣردم ﮔوﺷزد ﮐرده ﺑودﻧد و ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از آن ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را
ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺟﺎﻧﮭﺎی ﺷﯾرﯾن ﺷﺎن ،ﺑﺧرج دادﻧد ﺗﺎ ﺑدﯾل آزادﯾﺧواه ﻣﻠﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ را ــ ﺑرای ﺣراﺳت از ﻣﺑﺎرزات آزادﯾﺑﺧش ﻣردم و
اﻋﻣﺎر ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑدور از ﺳﺗم و ﺣﺎﮐﻣﯾﺗﮭﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ــ در ﺻﺣﻧﮥ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور اﻗﺗدار ﺑﺧﺷﻧد.
در اوﻟﯾن اﻋﻼﻣﯾﮥ ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺳﺎﻣﺎ( در اﺳد  1358ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت  " :درﯾن ﻧﺑرد ﺳﮭﻣﮕﯾن ــ ﺟﮭﺎﻧﺧواران
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ــ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ در ﺗﻼش اﺳﺗﯾﻸ  ،ﺑﺎ اﺗﮑﺄ ﺑر ﺳرﻣﺎﯾﮥ دﻻل دوﻟﺗﯽ ،ﻣﯾﮑوﺷد ﮐﺷور ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣرۀ ﻣﻘﮭور و ﭘرﺷﮕﺎه ﺗوﺳﻌﮫ
ﺟوﺋﯾﮭﺎی ﺑﻌدی ﺧود ﻣﺑدل ﺳﺎزد و دﯾﮕری از ﺳﻧﮕر رﻗﺎﺑت ،ﺑﺎ دﻣﺳﺎزی ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی رﺟﻌﺗﮕرا ﻣﯾﺧواھد ﺟﻧﺑش آزادﯾﺑﺧش ﺧﻠﻖ ﻣﺎ را
ﺑﮫ ﺑﯾراھﮥ ﺗﺎرﯾﮏ ﻋﻘﺑﻣﺎﻧدﮔﯽ و اﺳﺎرت ﻣﺧﻔﯽ رھﻧﻣون ﺷود ــ در ﯾﮏ ﺻف و ﺧﻠﻖ ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺷﻖ ﺷﮑوھﻣﻧد ﺑﮫ ﻣﯾﮭن و ﺑﺎ
دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ ﻏروراﻧﮕﯾز ﺑﮫ ﻧواﻣﯾس ﻣﻠﯽ در راه آزادی ،رﻓﺎه و ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود ﻣﯾرزﻣﻧد در ﺻف دﯾﮕر ﻗرار دارد" .
اﻣروز ﺑﺎ ﮔذﺷت ﺳﯽ و ھﺷت ﺳﺎل از آن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣﻠت ﻣﺎ ﺷﺎھد ھﻣﺎن ﭘﯾﺷﮕوﺋﯽ ھﺎی داھﯾﺎﻧﮥ ﻣﺟﯾد و ﺳﺎزﻣﺎﻧش ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.

در ﻣﻘطﻊ ﮐﻧوﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ،ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺗداوم ﺟﻧﮕﮭﺎی وﺣﺷﯾﺎﻧﮥ ﻣﺗﺟﺎوزﯾن و ﻣزدوران طﺎﻟﺑﯽ و داﻋﺷﯽ آﻧﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم
ﺑﯽ دﻓﺎع  ،ﻣﻘﺎوم و زﺣﻣﺗﮑش ﺧود ﻣﯾﺑﺎﺷﯾم .اﯾن ﺗوﺣش ﺟﻧﮓ و ﺗرور ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم در ﻣﺳﯾر اھداف اﺷﻐﺎﻟﮕران و ﺑﺎ
ھﻣﯾﺎری و ھﻣﮑﺎری ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺷﺧﺻﯽ در درون دوﻟت ﻣزدور زﻧدﮔﯽ ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﻣردم را ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺳوق داده اﺳت .
اﮔر ﺗﺎ دﯾروز ﺟﻧﮓ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻧﺎطﻖ ﺷرﻗﯽ و ﺟﻧوﺑﯽ ﮐﺷور را ھدف ﻗرار داده و از ﻣردﻣﺎن ﺑﯾدﻓﺎع در آن ﻧواﺣﯽ ﮐﺷور
ﺑﺧون ﻧﺷﺳﺗﮥ ﻣﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮕرﻓت ،اﮐﻧون از ﺑرﮐت دوﻟت ﻣزدور " وﺣـدت ﻣﻠﯽ "  ،در ﺳﺎﯾﮥ ﻗرارداد ھﺎی "
اﺳــﺗراﺗژﯾﮏ " و " اﻣﻧﯾﺗﯽ " ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕران ،ﺟﻧﮓ را ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط در ﺷﻣﺎل و ﻏرب ﮐﺷور ،ﺗوﺳﻌﮫ داده اﻧد ﺗﺎ رﻗﺑﺎی
ﺧود را در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﺷﻣﺎل و ﻏرب ﻣﯾﮭن ﻣﺎ زﯾر ﻓﺷﺎر ﻗرار دھﻧد .ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ
ﻗدرﺗﮭﺎی ﺑزرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺗﻼش ﺣﻠﻘﺎت ﺟﺎﺳوس ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ در دوﻟت ﻣزدور ﺑرای ﺧدﺷﮫ دار ﮐردن وﺣدت ﻣﻠﯽ ﻣردﻣﺎن ﮐﺷور از ھﻣﮥ ﻣﻠﯾﺗﮭﺎی ﺑرادر
اﯾن ﺳرزﻣﯾن ،ﯾﮑﯽ از اھداف ﺗﻌﯾﯾن ﺷدۀ ﺑرش زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﺳت .آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ اﯾن ھدف ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧود را ﺑﮑﺎر
ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ﺗﺎ از ﻣﻧﺎطﻖ ﺷﻣﺎل و ﻏرب ﮐﺷور ﺑﺣﯾث ﺗﺧﺗﮥ ﭘرش ﺑﮫ ﮐﺷور ھﺎی ھﻣﺟوار ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد  .آوردن ﮔﻠﺑدﯾن
ﺟﻧﺎﯾت ﭘﯾﺷﮫ )ﭼﮭرۀ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدۀ ﻣﺷﺗرک ﺳﯽ آی إ و آی اس آی( در ﻣﯾداﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺷور ھم در ھﻣﯾن
راﺳﺗﺎ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﮔﻠﺑدﯾن ﺑﺣﯾث ﻣﮭرۀ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑرای اﺷﻐﺎﻟﮕران و دﺳت ﭘروردﮔﺎن ﺑوﻣﯽ ﺷﺎن در دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ و ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن،
ﻣﯾﮑوﺷد ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردم را در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﯾﻠﮫ ﮔری ھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻖ اﻣن ﺷﻣﺎل و ﻏرب ﮐﺷور،
درھم ﺷﮑﻧد .ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺗرورﯾﺳت و ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر را ﮐﮫ ھم اﮐﻧون ﺑرای اﺟرای ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﻧﺎطﻖ ﻧﻔوذ ﻗﺑﻠﯽ ﺷﺎن در ﺷرق و ﺟﻧوب ﮐﺷور ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﺎطﻘﯽ از ﺷﻣل و ﻏرب ﮐﺷور را ھدف ﺗﺣرﮐﺎت وﺣﺷﯾﺎﻧﮥ ﺧود
ﻗرار داده اﻧد ،ﺑرادر ﺧطﺎب ﻣﯾﮑﻧد.

ھم ﻣﯾﮭﻧﺎن ﻋزﯾز! ﺗوطﺋﮥ ھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕران و ﻣزدوران ﺑوﻣﯽ ﺷﺎن در درون دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ و در ﺑﯾرون و ﺣواﺷﯽ آن را
ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ﺧﻧﺛﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن وطن و ﻣردم اﺟﺎزه ﻧدھﯾد ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻧﻔﺎق اﻓﮕﻧﺎﻧﮥ ﺧودرا ﺑﮫ دوش ﻣردم
ﺳﺗﻣدﯾدۀ ﻣﺎ ﺑﯾش از اﯾن ﺣﻣل ﮐﻧﻧد .ﻧﻔﺎق اﻓﮕﻧﺎن را از ھر ﻗﻣﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧد رﺳوا ﺳﺎﺧﺗﮫ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻧور را از آﻧﮭﺎ ﺑﮕﯾـرﯾد
ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺗﺑﺎھﯽ آور ﮐﻧوﻧﯽ را ﮐﮫ ﻓﻘط آرزوھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔران اﺷﻐﺎﻟﮕر را ﺗداﻋﯽ ﻣﯾﮑﻧد ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا ﻧﻔﯽ ﮐﻧﯾد .ﻣردم ﻣﺎ
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﺎر دھﮫ اﺳت در آﺗش ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺳوزﻧد ،ﺟﻧﺑش ﺿد ﺟﻧﮓ را ﺑراه اﻧداﺧﺗﮫ و اﺗش ﺑﯾﺎران ﻣﻌرﮐﮫ ،ﮐﮫ ﺧون ﻣﻠت
را ﺑﮫ ﺷﯾﺷﮫ ﮐرده اﻧد اﻓﺷﺄ و ﻧﮕذارﯾد ﺑﮫ اھداف و ﻧﯾﺎت ﺷوم ﺷﺎن ﺑرﺳﻧد .ﻣردم ﺳﺗﻣﮑﺷﯾدۀ ﻣﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻏول اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺷوروی را ﺑﮫ زاﻧو در آورد ،ﺑر دﺷﻣﻧﺎن ﮐﻧوﻧﯽ ﺧود ھم ﮐﮫ اﺑزار ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ از ﻗدرت و ﺗوطﺋﮫ را در دﺳت دارﻧد ــ
ﭘﯾروز ﻣﯾﺷوﻧد  .ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرﺷور ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎی ﻣردﻣﺎن اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﮔواه اﯾن ادﻋﺎ اﺳت.
زوزه ﮐﺷﯾدن ھﺎی ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﺎﻧﮥ روﺷﻧﻔﮑران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻣﺎ ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﯾر )در ﺑﻧد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﺷﻐﺎﻟﮕر و ارﺗﺟﺎع
ﻣزدور( وداع ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﻣﺎل ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﻧﻘﻼب و ﻋدم اﺗﮑﺎی ﺷﺎن را ﺑﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣﻠﯾوﻧﯽ ﻣردم ،ﺑرﻣﻼ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .
ھﺳﺗﮥ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺎﻣل وﺟودی ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺳـــﺎﻣـــﺎ( ﻣﺑﺎرزۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻣﮥ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ،
ﺑرای طرد ﺗﺟﺎوز اﺳﺗﻌﻣﺎری و اﺳﺗﺑداد ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺗظﺎھر ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔری و ﺳﻘوط در ورطﮥ اﺻﻼح طﻠﺑﯽ در ﻗﺎﻟب ﻧظﺎم
ﺣﺎﮐم اﺳﺗﻌﻣﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﺷﻐﺎﻟﮕران ﺑﻧﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ و اھداف ﭼﭘﺎوﻟﮕراﻧﮥ آﻧﮭﺎ را ﺗﻌﻘﯾب ﮐرده و ﺑر ﺿد ﻣﻧﺎﻓﻊ اﮐﺛرﯾت ﻣطﻠﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻋﻠﯽ اﻟرﻏم ژﺳت ھﺎی دﻣﮑرات ﻣﺂﺑﺎﻧﮫ ــ ﺟز ﺗﺎﯾﯾد وﺿﻌﯾت اﺳﻔﺑﺎر ﮐﻧوﻧﯽ و ﺗﺳﻠﯾم در ﺑراﺑر اﻣﭘرﯾﺎﻟزم و ﻣزدوران
ﺑوﻣﯽ ﺷﺎن ،ﻣﻔﮭوﻣﯽ دﯾﮕر در ﻗﺎﻣوس اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﭘوﺷﯾدن ﻧﻘﺎب دﻣﮑراﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﺣت اﺷﻐﺎل و در

ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣﺳﺗﺑد ،ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت آﻧﮭﺎ را ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﻣﺷﮭور ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧد آراﯾﺷﮕر ﭼﮭرۀ
زﺷت اﺳﺗﻌﻣﺎر اﻣﭘرﯾﺎﻟﺳﺗﯽ و ﺷرﮐﺎی ﺑوﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد.

ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﺳﺎﻣﺎ ھﻣواره ﺑﺎ ھر ﻧوع ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﯽ ،ﭼﮫ ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ و ﭼﮫ اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑوده و آرﻣﺎن ھﺎی ﺧوﯾش راﻣﺎﻧﻧد
ﻣردﻣﮏ ﭼﺷم ﺑﺎ ﺧون ﺧود ﭘﺎس داﺷﺗﮫ و ﻣﯾدارد .در ﻗﺎﻣوس ﺳﺎﻣﺎ اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﮭد و ﭘﯾﻣﺎن و وﻓﺎداری ﺑﮫ راه ﺷﮭدا ﺑﺎ ﺧطوط زرﯾن
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و ﺳر ﻟوﺣﮫ زﻧدﮔﯽ راھﯾﺎﻧش را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد .ارزش زﻧدﮔﯽ در آزادﮔﯽ اﺳت ،زﯾرا اﺳﺎرت ﻣﻌﺎدل ﻣرگ اﺳت اﻧﮭم
ﻣرﮔﯽ زﺑوﻧﺎﻧﮫ و ﺧﻔت آور .روﺷﻧﻔﮑران ﻓرﯾﺑﮑﺎری ﮐﮫ ھم ﺑﮫ ﻧﻌل ﻣﯾزﻧﻧد و ھم ﺑﮫ ﻣﯾﺦ ،ﻣردﻣﯽ ﺟﻠوه ﮐرده و ﺑرﺿد ﻣﻧﺎﻓﻊ واﻻی
ﻣردم ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻧﯾز آﻧﮭﺎﺋﯾﮑﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ اﺷﻐﺎﻟﮕری و ﺟﻧﺎﯾت در ﺣﻖ ﻣردﻣﺎن اﯾن ﺳرزﻣﯾن را ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎﺷﺗﮫ و ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﮕذارﻧد و
اﻧﮭﺎﺋﯾﮑﮫ در ﻗﺎﻟب ﻧظﺎم اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺣﺎﮐم ﺑر ﮐﺷور ﺑﮫ ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش اﯾن ﺧطﮫ ﺟﻔﺎ ﮐرده وھﻧوزھم دﺳت از ﺷرارت ﺑر ﻧﻣﯾدارﻧد و
در ﺻف دﺷﻣﻧﺎن ﻗﺳم ﺧوردۀ ﻣردم ﻗرار دارﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد ﻓرﺻت داد در ﺻﻔوف ﻣردم رﺧﻧﮫ ﮐﻧﻧد.

وﺣدت ﻣﻠﯽ ﻣﺎ رﻣز ﭘﯾروزی و ﺳﻌﺎدت ﻣﺎ اﺳت!
دﺳت اﺷﻐﺎﻟﮕران و ﺟﻧﮓ اﻓروزان از ﻣﯾﮭن ﻣﺎ ﮐوﺗﺎه!
ﯾﺎ ﻣرگ ﯾﺎ آزادی!
) ﺳرطﺎن (۱۳۹۶
)ھواداران ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا(

