زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ﻣﺧﺗﺻر زﻧده ﯾﺎد رﺳول ﺟرأت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺣﺗرم ﺣﻠﯾم ﭘﯾﮑﺎر ﯾﮏ ﺗن از ھوادارن )ﺳﺎﻣﺎ( در ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭم
ﺟوﻻی ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﯾﻼدی در ﻣﺣﻔل ﮔراﻣﯾداﺷت از روز ﺷﮭدا ،ﭘﯾﺷﮑش ﺣﺎﺿرﯾن ﮔردﯾد:

رﺳول ﺟرأت ﻣﺑﺎرز ﻧﺎﻣدار و ﭘر آوازه
رﺳول ﺟرأت زادﮔﺎھش ﺷﮭراﻧدﺧوی اﺳت .در اﻓﻖ رﻧﮕﯾن ﯾﮑﯽ از روز ھﺎی ﺳﺎل  ۱۳۲۸ﺧورﺷﯾدی در ﺧﺎﻧواده " ﺟوره ﻗل" در ﺷﮭر
اﻧدﺧوی ﮐﮫ ﺑﯾﮭﻘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اش ،اﯾن ﺷﮭر را ﺑﻧﺎم " اﻧدﺧود" ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ،ﮐودﮐﯽ زاده ﺷد ﮐﮫ وی را »رﺳول« ﻧﺎﻣﯾدﻧد.
ﮔوﺋﯽ "ﺟوره ﻗل" ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧوزاد ﺑرای آن ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﮭﻧﮫ ھﺳﺗﯽ ﻧﮭﺎده ﮐﮫ رﺳﺎﻟﺗﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرد و در ﺑراﺑر ﻣظﺎﻟم و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ
ﻗد ﻋﻠم ﮐﻧد و ﺳر اﻓراز و ﺷﺟﺎع ﺑﺎﯾﺳﺗد و ﭼﺎووﺷﮕر ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺳﺎﻻران ﻣﺑﺎرزه و ﺗﺣول ،در ﻋرﺻﺋﮫ ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣردﻣﺎن اﯾن ﺳر زﻣﯾن
ﮔردد.
زﻧده ﯾﺎد رﺳول ﺟرأت ،آﻣوزش ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ را در اﻧدﺧوی ﮐﺳب ﮐرد وﺳﭘس ﺑﮫ ﻟﯾﺳﮫ ﺑﺎﺧﺗر ﻣزارﺷرﯾف ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرد و در ﺳﺎل
 ۱۳۴۸ش از ﻟﯾﺳﮫ ﺑﺎﺧﺗر ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﮔردﯾد.
ﺷﮭﯾد ﺟرأت از ھﻣﺎن دوران ﺻﺑﺎوت و ﻧوﺟواﻧﯽ روح ﺑﯾﻘراری داﺷت ﮐﮫ آرام ﻧﻣﯽ ﮔرﻓت و ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﺗﻼش داﻧش اﻧدوزی ﺑﯾﺷﺗر و
ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮭﺗر از ﺟﮭﺎن و زﻧدﮔﯽ ﺑود.
ﮐﺗﺎب ﺧوان ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾری ﺑود ﮐﮫ در طول ﺳﺎﻟﯾﺎن ﺑﻌد ،اﯾن ﺧﺻﻠت ارﺟﻣﻧد او ،وی را ﺑﮫ ﭘژوھﺷﮕر ﺗواﻧﺎ و ﻣﺗﻔﮑر ﺷﮑﯾﺑﺎﯾﯽ ﻣﺑدل
ﺳﺎﺧت و رﺳﺎﻟﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ او ،ﺷﺎھد اﯾن ﻣدﻋﺎﺳت.
آﻧﭼﮫ از آﺛﺎر ادﺑﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و....ﺑدﺳﺗش ﻣﯾرﺳﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺷﻧﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آب رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﺑﻼدرﻧﮓ ﻣﯽ ﻧوﺷﯾد و ﻋطش
اش ﺳﯾراب ﻧﺎﺷدﻧﯽ ﺑود.
آﺛﺎر ﺷﺎﻋران ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﻣﺗﻔﮑرﯾن ﺟﮭﺎن را و ھﻣﭼﻧﺎن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﻧطﻘﮫ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐرد.
رﺳول ﺟرأت ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺟرﯾﺎن ﺷﻌﻠﮫ ﺟﺎوﯾد ﭘدﯾد آﯾد ،ﻓرد ﻣﺑﺎرز و ﺳﯾﺎ ﺳﯽ ﺑود .ﭘس از ﺳﺎل  ۱۳۴۷و اﯾﺟﺎد ﺷﻌﻠﮫ ﺟﺎوﯾد ﺑدان ﭘﯾوﺳت
و از ﻓﻌﺎﻟﯾن اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑود .اﻣﺎ وی از اﻋﺿﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟواﻧﺎن ﻣﺗرﻗﯽ ﻧﺑود و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﮫ ﭘﯾوﺳت.
رﺳول ﺟرأت از ﭘﯾﮕﯾران ﻧﺳﺗوه ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺳﺧﻧران ﻋﺎﻟﯽ و ﺧطﯾب زﺑر دﺳت ﺑود ﮐﮫ درﺳراﯾش و ﺧواﻧش اﺷﻌﺎر و ﺳروده ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
و ﻣﯾﮭﻧﯽ ،اﺳﺗﻌداد ﺷﮕرﻓﯽ داﺷت.
اﺷﻌﺎر را ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻋﺎﻟﯽ وﺗﺎﺛﯾر ﮔذار دﮐﻠﻣﮫ ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻧوز ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن آن دوران ،ﺧﺎطراﺗﯽ از ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎی وی را ﺑﯾﺎد دارﻧد.
رﺳول ﺟرأت ﺳﺎل ھﺎی۱۳۵۲و ۱۳۵۳ﺧورﺷﯾدی را ﻣﺷﻐول ﺗﺣﺻﯾل در دارﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻧدھﺎر ﺑود و ﭘس از آن در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ش
ﺷﺎﻣل ﻓﺎﮐوﻟﺗﮫ ادﺑﯾﺎت داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺎﺑل ﺷد و ﭘس از آن ﮐﮫ در ﺳﺎل ۱۳۵۶ش از داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺎﺑل ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﮔردﯾد ﺑﮫ ﺷﻐل ﻣﻘدس
آﻣوزﮔﺎری روی آورد و ﺑﺣﯾث اﺳﺗﺎد در داراﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﻻﯾت ﻓﺎرﯾﺎب ،ﻋﺎزم ﺷﮭر ﻣﯾﻣﻧﮫ ﮔردﯾد.
در ﻣﯾﻣﻧﮫ ﺣﻠﻘﮫ دوﺳﺗﺎن و ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدان وی ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت و او ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺑﺳﯾﺎری از روﺷﻧﻔﮑران را ﺑﮫ
ﺳﯾﺎﺳت وﻣﺑﺎرزه در اﻧدﺧوی ،ﻣﯾﻣﻧﮫ ،ﻣزارﺷرﯾف ،ﺷﺑرﻏﺎن ،آﻗﭼﮫ ﺗﺎ ﺳﻣﻧﮕﺎن و ﺗﺧﺎر ﺟﻠب و ﺟذب ﮐرد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺑﺎرزان اﯾن ﻣﻧﺎطﻖ ،ﻣﺣﺻول ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ اوﯾﻧد.
زﻧده ﯾﺎد رﺳول ﺟرأت در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﺗﻼﻓﺎت و دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺟرﯾﺎن ﺷﻌﻠﮫ ﺟﺎوﯾد در ﺳﺎل  ۱۳۵۱ﺧورﺷﯾدی رواﺑط ﺧود را ﺑﺎ اﯾن ﺟرﯾﺎن
ﻗطﻊ ﻧﻣوده ﺑود ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﮐودﺗﺎی ﻣﻧﺣوس ﺛور  ۱۳۵۷ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت و وی ﺑﺧﺎطر ﺗﺎﺳﯾس ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺳﺎﻣﺎ(
دﺳت ﺑﮑﺎر ﺷد و ﮔروپ ھﺎی ﺟدا ﺷده از ﺷﻌﻠﮫ ﺟﺎوﯾد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟواﻧﺎن ﻣﺗرﻗﯽ را ﺑﮫ ﻓراھم آﯾﯽ ﻓرا ﺧواﻧد ﮐﮫ در ﺗﺷﮑل )ﺳﺎﻣﺎ( ﺳﮭم
ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی داﺷت.
ﺟرأت ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺑﺎور ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﻣردم ﺑﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣت را ﺑدوش ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﺑﺎﯾد در ﺗﻣﺎم ﭘروﺳﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﻘش ﻓﻌﺎل
و ﺑﻼ واﺳطﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ )ﺳﺎﻣﺎ( ﭘﯾوﺳت.

ﺟرأت ﻣﯾداﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻣﻠﯾﺗﯽ -ﻧژادی ،ﺳﻣﺗﯽ وﻗوﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آزادی ،دﻣوﮐراﺳﯽ و
ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -از ھم ﺟدا ﮐﻧد .اوﺳﺗم ﻣﻠﯽ را از ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎر و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟدا ﻧﻣﯽ دﯾد.
رﺳول ﺟرأت ﻋﺿو ﮐﻧﻔراﻧس ﻣوﺳس ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش و ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی )ﺳﺎﻣﺎ( اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑود در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﻋﺿوﯾت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼت )ﺳﺎﻣﺎ( را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷت.
در ﺑﺳﺗر داغ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻼش ﺷﺑﺎروزی را ﻣﯽ طﻠﺑﯾد ،اﯾن ﻣﺑﺎرز ﻧﺳﺗوه ﺗﺣت ﭘﯾﮕرد رژﯾم و دم ودﺳﺗﮕﺎه ﻣزدور ﺣزب
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ " ﺧﻠﻖ" ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﮫ در اﺛر اﻓﺷﺎ ﺷدن ﺟﺎ و ﻣﺣل در ﭼﮭل ﺳﺗون ﮐﺎﺑل ،رﺳول ﺟرآت و ﺳﺎﯾر ﯾﺎران ﺑﮫ ﺷﻣول دﯾﮕر
ﻣوﺳﺳﯾن )ﺳﺎﻣﺎ( و اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی و اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺎوﯾدان ﯾﺎد ﺣﺳﯾن طﻐﯾﺎن ،از وﻻﯾت ﻟﻐﻣﺎن ،اﺳﺗﺎد ﻋزﯾز
اورﯾﺎﺧﯾل ﻣﺷﮭور ﺑﮫ ﺷرﯾف از وﻟﺳواﻟﯽ ﭘﻐﻣﺎن وﻻﯾت ﮐﺎﺑل و از ﻣوﺳﺳﯾن )ﺳﺎﻣﺎ( ،داود ﺳرﻣد ﺷﺎﻋر اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺗواﻧﺎی ﮐﺷور از
ﻣوﺳﺳﯾن )ﺳﺎﻣﺎ( از وﻟﺳواﻟﯽ ﻗرﺑﺎغ ﮐﺎﺑل ،ﻓﻘﯾر ﻣﺷﮭور ﺑﮫ رﻓﯾﻖ ﺣﻧﯾف ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻧظﺎﻣﯽ )ﺳﺎﻣﺎ( از وﻟﺳواﻟﯽ ﮐﻠﮑﺎن وﻻﯾت ﮐﺎﺑل ،زﻧده
ﯾﺎد اﻧﺟﯾﻧر ﻋزﯾز واﺣدی از وﻻﯾت ﻟﻐﻣﺎن و ﺟﺎوﯾدان ﯾﺎد اﻧﺟﯾﻧر داود ﻣﻧﮕل از وﻻﯾت ﻟﻐﻣﺎن ﺟﻣﻌﺎ ھﻔت ﻧﻔر در روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﻧزدھم
ﺳرطﺎن  ۱۳۵۸ﺧورﺷﯾدی دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد و ﭘس از ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﺷدﯾد و ﺗوﺻﯾف ﻧﺎﭘذﯾر و ﻣﻘﺎوﻣت ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ ،اﯾن ﮔروه ﻋﺎﺷﻘﺎن وطن
وﻣردم ،از طرف ﻣزدوران روس ﺗﺣت ﻧظر اﺳدﷲ ﺳروری در دوره ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن ﺟﻼد ﺗﯾر ﺑﺎران و ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ
ﭘﯾوﺳﺗﻧد.
ﯾﺎد ﺷﺎن ﮔراﻣﯽ و راه ﺷﺎن ﭘر رھرو ﺑﺎد!

