ﺧﭘﻠواﮐﯽ

اﺳﺗﻘﻼل
www.esteqlaal.net
ﺣﻣﯾد اﻧوری

ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ٠٨ﻧواﻣﺑر ٢٠٢٠

در ﺳوگ ﺳﯾﺎوش
ﯾﻣﺎ ﻧﺎم ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ در دﻻوری زﺑﺎﻧزد ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺑود و ﻣردم او را دوﺳت داﺷﺗﻧد.
او ﺷﺎھﯽ ﺑود ﻣردم دوﺳت ،وطن دوﺳت و ﺑﺎ دراﯾت و ﮐﺎردان.
" ﯾﻣﺎ" ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ درﯾﺎ آﻣده اﺳت.
"ﺳﯾﺎوش" ھم ﯾﮏ ﭘﮭﻠوان و ﺟﻧﮓ ﺟوی ﻧﺗرس و دﻻور ﺑود ﮐﮫ در اﺛر ﺳﻌﺎﯾت ﺑدﺧواھﺎن ،ﺳر ﻧﺎزﻧﯾن
اش ﺑرﺑﺎد رﻓت و ﺑﺎ ﻧﺎﻣردی ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
"ﺳﯾﺎوش" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ دارﻧدۀ اﺳپ ﺳﯾﺎه ﻧر ،آﻣده اﺳت.
و اﻣﺎ "ﯾﻣﺎ ﺳﯾﺎوش" ،ﮐﮫ ھم دﻻور و ﺑﺎ ﺟرﺋت ﺑود و ھم زﺑﺎﻧزد ﻋﺎم و ﺧﺎص ،در ﺳﺧن ﮔﻔﺗن و در
ﻧوﺷﺗن و در اﺳﺗدال ،دارای ﻣﻧطق ﻗوی ،ﻓرزﻧد ﺑروﻣﻧد اﯾن ﻣرز و ﺑوم ﺑود ﮐﮫ در ﺧدﻣت ﻣﯾﮭن و
ﻣردم ،ھﯾﭻ رﺧﻧﮫ ای را ﺑﺧود راه ﻧداد و ﻧﺗرس و ﺑﯾﮭراس ﺣق ﻣﯽ ﮔﻔت و ﺧﻣﯽ ﺑر اﺑرو ﻧﻣﯽ آورد.
اﺳپ ﺳﯾﺎه او ،ﻗﻠم او ﺑود و دوات ورﻧﮓ ﺳﯾﺎه.
او ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺗﺎزﯾد و ﻗﺷﻧﮓ اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ ﮐرد ،ﻧطﺎق ورزﯾده ﺑود و دارای ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻣﺎﻓوق ﻋﺎﻟﯽ.
"ﯾﻣﺎ" ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ درﯾﺎ ﺑود .درﯾﺎی از ﻣﻌرﻓت و ﺷﺟﺎﻋت ،ﺣﻠم و اﺧﻼق و ادب و ﻣردم دوﺳﺗﯽ
و...
وﻟﯽ ھﯾﮭﺎت و درﯾﻐﺎ و دردا ﮐﮫ آن ﺟوان ﻗﺎﻣت رﺳﺎ و آن ﺷﯾﻔﺗﮥ ﻣﯾﮭِن آﺑﺎ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗوطﺋﮫ ﻧﻧﮕﯾن ،دﯾروز
ﺷﻧﺑﮫ ھﻔدھم ﻋﻘرب  ،١٣٩٩ﺧون ﭘﺎﮐش ﺑرﯾﺧت و اﯾن دﻧﯾﺎی دون را ﺑرای ھﻣﯾش ﺗرک ﮐرد.
ﯾﺎدش ﮔراﻣﯽ و ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺑﺎد و روح و رواﻧش ﺷﺎد!
ﺑﻠﯽ! "ﯾﻣﺎ" ﯾﮏ درﯾﺎ ﺑود ،درﯾﺎی از ﻋﻠم و ﻣﻌرﻓت ،داﻧش و ﻓراﺻت ،درﯾﺎی ﺧروﺷﺎن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ،
ﺷﻌر و ﺷﺎﻋری ،ﻧطﺎﻗﯽ و ﮔوﯾﻧدﮔﯽ و اﺳﺗدال ﻣﻧطﻘﯽ و ﺑﯽ ﺑﺎک.
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او ﻧﺗرس و ﺑﯾﮭراس واﻗﻌﯾت ھﺎ را ﺑرﻣﻼ ﻣﯽ ﺳﺎﺧت و ﻣﯾداﻧﺳت ﮐﮫ اﻧدرﯾن راه ،زﺑﺎن ﺳرخ او ﺳر
ﺳﺑز اش را ﺑرﺑﺎد ﻣﯾدھد ،و ﻋﺎﻗﺑت ﭼﻧﺎن ﺷد و ﺳر ﺳﺑز او طﻌﻣﮥ آﺗش ﺳرﺧﯽ ﮔردﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺷت از
ﺧدا ﺑﯾﺧﺑران و ﻣزدوران اﺟﻧﺑﯽ اﻓروﺧﺗﻧد و ﺧود ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻧﺷﺳﺗﻧد .ﺗن ﻧﺎزﻧﯾن ﯾﻣﺎ ﺳﯾﺎوش در آﺗش و
دود ﺳوﺧت و ﭘﺎرﭼﮫ ﭘﺎرﭼﮫ ﮔردﯾد و ﺑﮫ اﺑدﯾت ﭘﯾوﺳت.
او ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻔﻧﮓ داﺷت و ﻧﮫ زر و ﻧﮫ زور و ﻧﮫ واﺳطﮫ و وﺳﯾﻠﮫ و ﻧﮫ ھم ﮐدام ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻧد ﻟﺷﮑری و
ﮐﺷوری ،ﭼرا و ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯾل ﺑﺎﯾد ﭼﻧﺎن ﻧﺎﺟواﻧﻣرداﻧﮫ و ددﻣﻧﺷﺎﻧﮫ ﺷﮭﯾد ﻣﯽ ﺷد؟!
ھﻧوز ﺧون ﺧواھران و ﺑرادران ﺷﮭﯾد ﻣﺎ در ﻓﺎﺟﻌﮥ ﮐورس داﻧش ﮐوﺛر ﻧﺧﺷﮑﯾده ﺑود ﮐﮫ ﺧواھران و
ﺑرادران ﻣﺎ ،ﺟواﻧﺎن رﺷﯾد و ﻗﺎﻣت رﺳﺎی ﻣﺎ در ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل ،ﻏرق در ﺧون و دود و آﺗش ﺷدﻧد و
ﺻﺣن ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل را ﮐﺗﺎب و ﻗﻠم ﺳوﺧﺗﮫ ،اﺟﺳﺎد ﺟواﻧﺎن ﺳوﺧﺗﮫ و ﺗوﺗﮫ ھﺎ و ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎﺋﯽ از ﮔوﺷت
و ﭘوﺳت اﻧﺳﺎن ﻓرا ﮔرﻓت و...
و ھﻧوز اﯾن ﺧون ھﺎی رﯾﺧﺗﮫ ﺷده ﺗﺎزه و ﺗر ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺧون ﯾﻣﺎ ﺳﯾﺎوش و دو ﻧﻔر دﯾﮕر از ھﻣوطﻧﺎن
ﻣﺎ رﯾﺧﺗﻧد و ﻓﻐﺎن ﻣردم ﺑﮫ ﻋرش ﻣﻌﻼ رﻓت.
ﺑﺎزھم ھﻣﺎن ﻗﺻﮫ و داﺳﺗﺎن ﺗﮑراری ،ﺗﮑرار ﺷد ،ﯾﺧن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و طﺎﻟب و داﻋش ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﺎزھم ﮔﻔﺗﻧد
و ﻓرﯾﺎد ﮐردﻧد و واوﯾﻼ ﺳر دادﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﺎﯾت در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن طراﺣﯽ ﺷده ﺑود و...
از ﺑرای ﺧدا و از ﺑرای آﻓﺗﺎب روز ﻗﯾﺎﻣت! ﻣﺎل ﺗﺎﻧرا ﻧﮕﮭدارﯾد و ھﻣﺳﺎﯾﮫ را دزد ﻧﮕﯾرﯾد!
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳؤل ﮐﯽ ﯾﺎ ﮐﯽ ھﺎ ھﺳﺗﻧد و ﮐدام اﻓراد و اﺷﺧﺎص در ﮐﺟﺎ اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺳﺧﯾف را طراﺣﯽ
ﻣﯾﮑﻧﻧد و ،...ھﯾﭻ دردی را دوا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ھرﮔز ھم ﻣرﺣﻣﯽ ﺑر زﺧﻣﮭﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر ﻣردم ﻧﻣﯽ ﮔذارد.
از ﻗراﺋن ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد دﺳﺗﯽ از داﺧل دﺳﺗﮕﺎه ﺣﺎﮐﻣﮫ در اﯾن ﺟﻧﺎﯾت دﺧﯾل ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﯾﻣﺎ
ﺳﯾﺎوش و ﺳوال ھﺎی ﭘﯾﮭم و ﻣﺣﮑم او ،از ﺳﺎﺑق داﻏﯽ ﺑﮫ دل داﺷﺗﮫ ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﻧﺗظر ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب
ﺑوده اﻧد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﯾﮏ ﻓرض و ﯾﮏ ﮔﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود آﻧرا ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت.
ﺑﮫ دو ﮐﻠﯾپ ﮐﮫ ﺑرای ھﻣوطﻧﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﯾم ،ﺑﺎ دﻗت ﺑﺑﯾﻧﯾد و ﮔوش دھﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ اﻓراد و اﺷﺧﺎﺻﯽ
از آن ﻧطﺎق ورزﯾده ،دِل ﭘرﺧوﻧﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﺷﺎﯾد ھم ﮐﻠﯾپ ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر دﯾﮕری ﻧﯾز در ﯾوﺗﯾوب ﻣوﺟود
ﺑﺎﺷﻧد.
"ﯾﻣﺎ ﺳﯾﺎوش" را ﺧﺎﻣوش ﺳﺎﺧﺗﯾد ،اﻣﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﯾﻣﺎ ھﺎ و ﺳﯾﺎوش ھﺎی دﯾﮕر در راه اﻧد و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد
ﮐﮫ :

ﺗﺎ ﯾﮑﻧﻔر اﻓﻐﺎن اﺳت – زﻧده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت
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ای ﮔﻣراھﺎن ﭘﻠﯾد و ای زورآوران و زور داران و ﺗرورﯾﺳﺗﺎن ﮐﺛﯾف و ﺧوﻧرﯾز! ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺣق ھﻣﯾش
ﭘﯾروز اﺳت و از ﺧون ﭘﺎک ﯾﻣﺎ ﺳﯾﺎوش و ﺻد ھﺎ و ھزاران ﺟوان ﻏﯾور اﯾن آب و ﺧﺎک ﮐﮫ آﻧﺎن را
ﻧﺎﻣرداﻧﮫ ﭘر ﭘر ﮐردﯾد ،ﺻد ھﺎ و ھزاران ﯾﻣﺎ ای دﯾﮕر ﻣﯽ روﯾد و اﯾن ﮐﺷور ﻏرﻗﮫ در ﺧون را ،دﯾر
ﯾﺎ زود ﺑﮫ ﮔﻠﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺑدل ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﻟﻌن و ﻧﻔرﯾن ﺧﻠق ﺧدا و ﻟﻌﻧت ﺧدا ﺑر ﺷﻣﺎ ھﺎ ﺑﯽ ﻧﻧﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.

دﯾدی ﮐﮫ ﺧون ﻧﺎﺣق ﭘرواﻧﮫ ﺷﻣﻊ را
ﭼﻧدان اﻣﺎن ﻧداد ﮐﮫ ﺷب را ﺳﺣرﮐﻧد
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