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 Political  سياسی

  
   آھنگر .ش :از
  ٢٠١٧ اپريل ٢٩

  

 تاريخ" زنازادگان "جلوس روز ثور، ھفت
  

 به گام و "شده نامی و مرده جمادی از" او تعبيرمولوی به كه آوانی ھمان از يا و انسان شدن انسان دم ازنخستين

 سازانی ولحظه لحظات آبستن اش گھنامه يابد، می ره تعقلی ـ شعوری حيات گاه عرصه به ازآن و نھاده جماد فراسوی

 بودش انسان، جھان كه آنگاه تا و زند؛ می رقم و گشايد می را آن صفحۀ نخستين شان كارنامۀ و نامه نام كه شود می

 .است هاوھمرا با پايد، ومی پويد رامی

 ھا دھه و ھا سال ھا، ماه و روزھا گاه .پرورد می رنگارنگ ھائی آدميزاده و ھا زمانه درخود ،انسان پربار گھنامۀ بطن

 يا و گذارند نمی جایه ب خود از چندان ثيریأت و نامی كه ميرند می و كنند می زيست شوند، می زاده ھائی سده وحتی

 ھكذا .شوند می سپرده فراموشی باد به حيات، اريكۀ به ديگر ای لحظه وسجل با كه بسا وچه نيست؛ پايا شان اثر

 درمحاسبۀ دارند، شان خود درجمع عادی فرد عنوان به كه نقشی جز به ميرند، می و زيند می آيند، می ھائی آدميزاده

  .رسانند نمی ثبت به ھويتی آنچنان و است يكسان شان نبود و بود و زاد تاريخ،

 كه ای ازمنه و ازلحظات لبريزاست و سرشار انسان شتابگيرحيات و پايا و جويا تكامليی مراحل ديگر سوی از كه واما

 كه مشخصی و ويژه ھای وانسان شوند می تاريخی و عظيم فاجعۀ يا تاريخی، و سترگ امری سرانجام يا و سرآغاز

 گھنامۀ گفت توان می ولذا  اند داشته كننده نتعيي حتی و سربرآورده نقش ،عطف نقاط اين درسازندگی تبارخويش درجمع

 ای جامعه ھمان كه نھادينش، جانمايۀ از را العاده فوق ھای وانسان لحظات سازندگی، وابعاد خويش باب فتح با انسانيت

  .ريزد می پی انسانيست،

  :شمرد بر دسته دو برً كال توان می را تاريخ العادۀ فوق آدميزادگان و زمانی، عطف ونقاط لحظات

 فرحت غرورآفرين، ساز، ھستی ثيراتأت ھا انسان برھستی و پيوندد می تاريخ جاودانگی به اثراتش كه دسته آن نخست

 را اھريمنی .رھاند می وتاريكی جھل از را ای جامعه دارد، را انسانيت كمال جانب به تكامل آھنگ كنندۀ تسريع و زا

 از را ملتی كند، می درمان زادگان آدمی دردھای از را دردی گشايد، می جامعه ازكار را گرھی سازد، می انسان رام

  . . .و رھاند می ستم

 مافوقی ھای آدم حال درعين اند، سربرآورده مردم عظيم ھای توده دامان از كه نيز لحظات اين گردانندگان و موجدين

 كنند می حك مردم قھرمانان ئيناخار دركتيبۀ هجاودان را شان ونام بوده شان انسانی ھای كنش مرھون تبارآدمی كه اند
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 به و روند می باال تكامل و افتخار برفراز چنان ًوبعضا ھستند انسانيت نخبۀ فرزندان اينان چه نھند، می ارج ابد وتا

  ."شود آن نايد، وھم اندر آنچه" :كه نمايند می عروج انسانيت عرش

 و آراسته درحجلۀ شان شخصيتی اوليۀ عناصر قانونمندانۀ و شروعم تزويج از تاريخ صالح فرزندان اين پاك نطفۀ

 می را بلوغش و رشد مردمش بيكران بحر اعماق در مرواريد وچون شود، می بسته ھا توده قلب يعنی تاريخ، مطھر

 ريختا شان درپيشاپيش و مردم ھمپای آورد، می دست به سازندگی افزار كه ھمانجاست از شود، می ُدرسفته و پيمايد

 اكثريت منفعت مينأت درجھت و آن ھای قانونمندی و تكامل ھمپای سيرش چه راند، می پيش به را تاريخ و شود سازمی

 اين .ھايند توده خلف فرزندان اينان كه حق به و ش؛ اواقعی مفھوم به گرانسان تمثيل نيز خود و است تبارانسان ستمكش

 تولد از كنند، می پايكوبی و جشن شان ياد وبه شان برای و دارند می زيزع مردم را آدميزادگان چنين واين لحظات چنين

 .ميرند نمی و اند زنده ھا دردل ھميشه ھا آن كه اين باقيد سوگوار، شان فزيكی ومير درمرگ و اند شاد شان پيدائی و

 كاخ و تاريك ھای گاه خفیم در شان خبيثۀ ھای نطفه كه شناسد می نيز را ھائی وانسان ھا لحظه ديگر، دستۀ در اما و

 ھای جرثومه اين و شده بسته انسانخوار نمای آدم ھای وعفريته ديوسيرتان نامشروع ھای درآميزی دراثر شرارت، ھای

 ضد شان ھستی .كنند می جامعه تكامل روند و ھا قانونمندی خالف ناميمون رشد و زييند می مسموم لجنزارھای در فساد

 را ھا وآن افتند می آدميزادگان جان به دندان و باچنگ و خورند می خون كنند، می تغذيه نديگرا حيات از است، ھستی

 ھا اين .دھند تعميم آدم برساللۀ را شان پليدی تا برآنند و" شوند می انسان گرگ" ھوبس توماس گفتۀ به درند؛ می

 تولد و گيرند می شادی به ھا انسان را شان ونابودی مرگ .شوند می انسانيت دامان ننگ لكۀ كه اند تاريخ  "زنازادگان"

  .است وعزا سوگواری مايۀ شان وحيات

 دانشمندان، . . .و وھنر فرھنگ و علم ھای درعرصه توان می را )تاريخ خلف فرزندان( اول دستۀ انسانی الگوی

 توده خدمت در شان . . .و ھنری فرھنگی، علمی، ھای داده و ھا اندوخته كه برشمرد را . . .و وھنرمندان فرھنگيان

 تھمتنی دالوران وآن پاخاسته به ستمكش ھای توده اجتماعی، مبارزات درعرصۀ و .است گرفته قرار انسان عظيم ھای

 عليه كشيده زنجير به ھای انسان رھائيبخش ھای جنبش داران طاليه و برآمده ستمكشان اين قلب از كه برگزيد بايد را

 به تا استثمار، و استعمار ذلتبار خاكدان از را انسان اند كوشيده و اند بوده شان ھای ستمگری و تاريخ "زادگان زنا"

 با برابر نا نبردھای ميدان به باكانه بی و اند گذشته جان از انسان رھائی راه در كه آنانی برسانند؛ آزادگی اعالی عرش

 روزھای و لحظات .است جاودانه وطنينش رسد می تاريخ فراسوی تا شان آزاديخواھانۀ فرياد وغريو اند شتافته اھريمن

 سپارد، می دل در را آن سخت انسان، گھنامۀ و است تاريخ ۀسازند ايام و ھا لحظه ھمان تبارشان، پيروزی و رزم تولد،

 ھا، جنبش اين كنندۀ رھبری نھادھای بنيانگذاری ساز، زندگی ھای جنبش ھای پيروزی .بالد می آن به و دارد می پايا

 درسری . . .و انسان زيست ھای ازعرصه درھريك ای ارزنده قانون كشف ھا، آن پيشتاز قھرمانان و گاننخب روز ادز

 زالل سار چشمه آبشخورآن .شود می بندی نطفه قانونمندانه و مشروع كه قراردارند تاريخ سازندۀ مقاطع و لحظات اين

 اصيل تبار به خدمت در پيوسته و گذارد می نمايش به آفرين رافتخا چنين اين را پرآوايش زايش كه است آگاھی و دانش

  .گيرد قرارمی انسان

 ھای درزمينه كه ديگری وعوامل ستمگران ای مجموعه اند، پليدی ھای نمونه كه )تاريخ زنازادگان( دوم دستۀ در

 خونخوار جباران اين تخدم در و شوند می ستم ساز زمينه . . . و اجتماعی سياسی، ھنری، فرھنگی، علمی، مختلف

 و زده انسان نيك تبار ريشۀ بر تيشه پيوسته روی، آدم خوی وحشی دھارۀ اين .كنند می موقعيت اخذ دارند، قرار

 فساد پسندی، خرافه گرائی، عقب جھل، مروجين و پاسداران ندارند، ءابا جنايتی ازھيچ شان شوم اميال تحميل درجھت

 آزادی، واز شوند می شاد انسان رنج از .اند ھا پستی و رذايل كليۀ و خونريزی تجاوز، غارتگری، ،ءفحشا بارگی،
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 جھانگشای گردنكشان و شاھان .ندا ھا زشتی عصارۀ دسته، اين ه كوتا سخن .اند ھراسناك سخت آن بھزيستی و آگاھی

 ھمه . . . و ھا ببرك ھا، امين ـ تركی وارثانش و برژنف . . .و ھا موسولينی ھتلرھا، ھا، شجاع شاه چنگيزھا، قلدرـ

 !باد نثارشان تاريخ ونفرين لعنت كه اند خبيثه شجرۀ ينااز ھائی برگ و شاخ وھمه

 وبا برند می تاريخ حريم به ره دزدانه كه اند اسارتباری مقاطع ھای نمونه نيز پيشگان جنايت اين پيدائی وايام لحظات

 آويزۀ را اسارت زنجيرننگين و كشند می خون به نشانند، می سوگ به را مردمی و ملتی تاريخ، برگردۀ خود تحميل

  .كنند می مظلوم گروھی يا و ملتی پای و دست

 وجلوس بلوغ پيدائی، درخود كه گيرد می جای تاريخ شوم روزھای و زنازاده لحظات ھمين قطار در ش١٣٥٧ ثور ٧

  .دارد ھمراه را "زنازادگان" ای ويژه نوع

 ـ خروشف سفر( ما ميھن حريم به قطبی خرس تجاوزمخفی با م١٩٥٥ مبردس پانزدھم در روز اهسي اين خبيثۀ نطفۀ

 كاخ در دو، اين مزاوجت و طالئی، درباردودمان سالخوردۀ و بدسرشت باز كرشمه عجوزۀ به يافتن دست و )بولگانين

 اقتصاد، رگ رگ در را خونينش ھای چنگ روس ھزارپای اختاپوس بعد، به تاريخ آن از .شد بسته سلطنتی شرارتبار

 "دولتی سكتور تقويۀ" و "داری غيرسرمايه رشد راه" سفسطۀ طرح با .ساخت محكم افغانستان نظامی امور و فرھنگ

 نيمه ملی بورژوازی نازك گلوی و پرداخت روس به وابسته دولتی دالل بورژوازی نام به ديگری بچۀ حرامين تقويۀ به

 اقتصادی، گرھی و یئ پايه ھای درعرصه .راھموارساخت ملی اقتصاد ورشكستگی راه و ُشردف نابودی به تا را ما جان

 زيرسيطرۀ را وھمه يافت ه را . . .و افزار جنگ فروش وتجارت، تخنيك سازی، راه زيرزمينی، منابع سروی مانند

  .يازيد دست )جمھوری ـ یشاھ اردوی( زور منبع پود و تار به نظامی كارشناسان گسيل با .خودكشيد كاملً نسبتا

 خيل درآن و آورد دست به را ھا تخنيكوم و تخنيك پولی ،فرھنگی سساتؤم فرھنگی، ھمكاری برق و ُپرزرق نام زير

 در . . .و قاچاق زنبارگی، ميخارگی، فروشی، ميھن رواج پی در و جازد مجرب استادان را خود جواسيس و فواحش

  .برآمد ما جوان نسل بين

 صاحبان و خوانين درباريان، از ای عده وطنفروش، جاسوس مشتی تربيت محيالنه، ھای سياست اين ھای فراورده

 بود زخمی خود ذات به يك ھر كه است ھا لومپن و مزدوران از ه ایويژ نوع وساختن وعسكری ملكی از اعم نفوذ،

 وسيلۀ به سرطانی ھای زخم اين .نستانافغا ما شدۀ نگھداشته وعقب كشيده مرض بهۀ جامع رنجور پيكر بر سرطانی

 روحی و بگيرد جامعه رمق نيم ُازكالبد رمق تا شد می ساخته تر عميق بايست می تبار ھمان از كنی تباه ھای مكروب

 دموكراتيك حزب " نام به تاريخ "زنازادگان" حزب مولأم اين برآوردن جھت .بدمد برآن استعمارروس طبع موافق

 ھمراه باند و كی تره و ببرك آن سأر در و گرديد ايجاد پروردگان دست ترين خبيث از )پرچم و "خلق " ًبعدا ("خلق

 استعمار باركشی به مجرب مھتران تربيت زير و دربار ھای اصطبل در ًقبال حزب، جلوكشان اين .شدند برگزيده شان

 و ناجور بندی آذين با دربار ھای بازی مهكرش .شوند روس كلونياليسم سوسيال مطيع نحامال كه اين تا بودند، خوگرفته

 و شورا تريبون و نمود گرمتر ھا بازی سياست درعرصۀ را دلقكان اين بازار ،"اعطائی" وارداتی دموكراسی قوارۀ بی

 به قرارگرفتن اپوزيسيون با تا قرارگرفت شان زيرپای سياست، دالن ساده اغوای و شان معرفی برای نيز مطبوعات

 ۀعد ھا آويزی وچھره ژست اين با كه چنان بيااليند، را مبارزه وصفوف خزندب مردم درصف دانهدز ھا، حكومت

 در ساتری پردۀ را وآن شكاركردند نيز را اجتماعی متوسط ھای واليه ھا گروه به وابسته ھای تحصيلكرده از محدودی

 سردادند كريه وشعارھای جازدند . . .و قالبیوان روشنفكر را خويشتن وامپرياليسم، ارتجاع دالالن. ساختند مردم مقابل

  .آلودند را سياسی ھای ترم و ھا واژه و
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 تخمه به مختلف ھای عرصه در دربار، متعفن ازلجن استفاده وبا ھا سازی زمينه اين ھمپای روس، امپرياليسم سوسيال

 كه بود طوری نيز المللی بين جو .رفت می زده نقب كشور نظام و فرھنگ اقتصاد، ضعيف بدنۀ بر و پرداخت گذاری

 در درست .بود شده قبول روس امپرياليسم سوسيال شكار افغانستان امپرياليستی، منحوس سيستم بين جھان مجدد درتقسيم

 گام ش ١٣٥٢سرطان ٢٦در جمھوری نام زير داوود، شاھنشاھی كودتای با كه بود المللی بين و ملی اوضاع اين بطن

 و گشتند ناميمون پيوند اين گان دالله نيز پرچمی ـ خلقی بچگان وغالم شد برداشته روس به یوابستگ جانب به بلندتری

  .لميدند آورده باد ھای كرسی به و تپيدند وار ديوانه آن گسترش بر و كشيدند عربده دراستقبالش

 خواست می مچنانھ بود، شده پرورده  "روسی كبريت آمريكائی، سگرت"سياست دامن در ھا سال كه ديوانه سردار

 امتياز جانب دو ھر از تا نمود عربستان و مصر ايران، كشورھای به سفری .باشد داشته غرب به ھم ابروئی اشارۀ

 مذبح به را سلطنتی ارگ و كشيد نيام از كين تيغ ش١٣٥٧ ثور ٧ در و شد انگيخته بر قطبی خرس خشم كه بگيرد،

  .نھاد  "زنازادگان" فرق بر را تاج و نمود بدل يحيی آل ماندۀ باقی نازپروردگان

 به ما ميھن مقدس برحريم روس امپرياليسم سوسيال مستقيم تجاوز سرآغاز و تاريخ "زنازادگان" روزجلوس ثور ٧

  .است بسته نقش ميھن تاريخ پاك بردامان ننگی لكۀۀ مثاب

 و بردگی كالم دريك و مانند، وبی نظير بی عام قتل غارت، چپاول، ناموس، ھتك زندان، وحشت، ترور، روز ازھمين

  .گيرد می پا شان مقدار بی ُوعمال روسی وحشيان دست به كشورما كامل كردن مستعمره

 پيامدش در ثور ٧ روز سياه .آيند می حساب به ما معاصر تاريخ روزھای ترين ننگين "اش تكاملی مرحلۀ"و ثور ٧

 است، خويش درزمان ارقام بزرگترين كه آواره، ليونيم وچندين نیقربا ليونيم يك از اضافه زندانی، ھزار صد از بيش

 فراورده . . .و ميخوارگی فساد، ،ءفحشا بيكاری، سرپناھی، بی برھنگی، گرسنگی، قحطی، فقر، .است آورده ارمغان به

 آن پرتو در و شده هنھاد بنا آن بر ثور ٧ كه است "دستاوردی" آن بردگی، و اسارت ازھمه باالتر .روزاند اين وافر ھای

 و شھرھا )وعمالش روس(ثور ٧ آفرينان فاجعه شوم، و پليد آرزوی اين درتحقق .دھد می ادامه ننگينش زندگی به

 جھنم را آن يميائی،کو آتشين ھای وبمب مذاب ھای گلوله فروريختن با و نموده بدل خاك تل به را مان ميھن روستاھای

 كرده جلوس "زنازادگان" درآن كه تاريخ، از ای لحظه ۀزنازاد اين ثور، ٧ دھایپيام تفصيلی شرح .اند ساخته سوزان

 ھای توده ـ تاريخ خلف فرزندان كه اينست دھيم تذكر اينجا بايد وآنچه گذاريم؛ ديگرمی ھای نوشته و مقاالت به را ـ اند

 و اند قرارگرفته آن حامل "دگانزنازا" و ثور ٧ روی یور زايدالوصفی دليری و شھامت با -كشورما زحمتكش ليونیيم

 زر و زور غول ارادۀ تحميل برابر در خالی دست با گشودند؛ خويش خونين درگھنامۀ قربانی و ازحماسه نوينی باب

 راه بدرقۀ تاريخ درود كه گذاشتند جانمايه را خويش پاك خون سيالب انقالبی، نفی اين درتحقق و .گفتند! " نــه "جھان

  !باد شان

  !انسان آزادی سوی به پيش به

  ) م ١٩٨٤ می( ش ١٣٦٣ ثور و حمل پنجم، سال - دوم دورۀ ٧ و ٦ ۀشمار ”آزادی ندای“ از شده گرفته
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