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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 

  ٢٠١۴ اپريل ٢٧

   ثور٨ و ٧تداوم وحشت 
  

 نيستی سویه  شمسی، کشور مادری ما را ب١٣۵٧ ثور ٧ پرچمی در سياه روز –خاک فروشان و ميھن فروشان خلقی 

 خون ريختند، ه ئیب قدرت سياسی، اين انقالبيون متقلب و اين ناموس فروشان حرفصبرای غ. دادندو تباھی سوق 

کشتند و ويران کردند و باالخره بزدالنه کشور را در دست ويرانگران جھادی و عمال پاکستان و ايران گذاشتند و خود 

ل در خدمت امپرياليسم جھانی قرار دارند و به حيات غير شرافتمندانۀ حا .سوی  کشور ھای امپرياليستی فرار نمودنده ب

 ثور ٧ھمين خلق وحشت توسط حيوان صفتان خلقی و پرچمی در روز .  خود با غرور خاص خويش  ادامه می دھند

  .   اين گروه بی وجدان رنج می کشندۀ  مردم ما  از نتايج اعمال وحشيان،بود که تا امروز

 طبقۀ کارگر و اقشار ۀ پرچمی خود را نمايند–موکراسی نيم بند سلطنتی، شرافت باختگان خلقی در طول دوران د

 عربده می کشيدند که در صورت به قدرت رسيدن در خدمت ه ھاکردند و در مظاھر محروم افغانستان معرفی می

درن صنعتی جھش خواھند زحمت کشان ميھن خويش قرار خواھند گرفت و افغانستان را از دورۀ فيودالی به عصر م

اما در عوض زحمت کشان ميھن ما مشاھده کردند که در عوض صنعتی ساختن کشور، اين ناموس فروشان . داد

  .   سال به عقب راندند٣٠٠افغانستان را به عصر ماقبل فيودالی کشانيدند و کشور را 

دو مزدور پرچمی ببرک و  دوام آن دردر جريان حاکيمت يک و نيم سالۀ  دو گوسالۀ خلقی، تره كی و امين و 

زندان ھا از افراد بی . صد ھزار تن از ھم ميھنان ما  طی يك تصفيه و سركوبی وحشتناك قتل عام شدند نجيب،

که کدام روز و ساعتی حاکميت دراکوالئی آنھا را به کام  گناه، دھقانان، کارگران و انقالبيون راستين پر شد و اين

اکثريت عظيم قربانيان نظام وحشت خلقی، طبقات و اقشار محروم جامعه . ماری می کردندمرگ می کشاند، دقيقه ش

زندان ھا به کشتارگاه ھا و .   پرچمی خود را مدافع آنھا معرفی می کردند–بودند که زمانی ناموس فروشان خلقی 

.  بعدی پر و خالی می شدگاه ھای اين شرف باختگان مبدل شد و سلول ھای  زندان به نوبت برای کشتار ھایوحشت

 فيودالی افغانستان را يک ۀکه با خيانت  و جنايت، جامع" آرزو داشتند"سردمداران رژيم به اصطالح سوسياليستی 

 و مزدوران سوسيال امپرياليسم، نجيباناما ھر عمل ضد بشری اين نا. نمايند تبديل" سوسياليستی "ۀشبه به يك جامع

 ثور خالف ادعاھای دست اندرکاران آن نه در جھت سعادت و پيشرفت  بلکه ٧ عۀفاج.  ضد سوسياليسم علمی بود

 ا در ھمان مسير باقی ماند و بعداً در مسير تباھی و سياھروزی مردم افغانستان  به راه انداخته شد و تا زوال آن ھ

  .تداوم يافت
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نه  و بی شرمانه در مورد  پرچمی،  الف زنی و تبليغات مضحکا–از ھمان روز نخست حاکميت  وحشت خلقی 

انقالب برگشت "،  " ثور٧انقالب ظفر نمون "شعار ھای بی معنی مانند  . ناميدن کودتای خونين شروع شد" انقالب"

خود فريبی و بلند پرواز ھای کودکانۀ .   ديگر گوش مردم را کر می کردیو ده ھا  زوزه کشی ھا"  ثور٧ناپذير 

راه "  را  "؟؟!! ثور٧انقالب کبير "د که حفيظ هللا امين خاين و فاشيست، پيروزی رھبران کودتای ضد ملی در حدی بو

نام دستگير پنجشيری که از شرف ه ميھن فروش ديگر خلقی ب. دانست می" نوين در به ثمر رساندن انقالبات پرولتاری

 ٧يعنی کودتای (ن حادثه باخته ترين اعضای کدر رھبری جناح خلق حزب دموکراتيک بود، اظھار داشت که نتايج اي

 آسيا ۀاز نظر وی به متزلزل ساختن پايه ھای اجتماعی و اقتصادی فيوداليسم، و امپرياليسم در منطقه و نيم قار) ثور

يده و برای  در کنجی از ايالت واشنگتن در امريکا  خز»انخدستگير «که اکنون شخص  اما دلچسپ اين.  منجر گرديد

  . ناميد" تحول کيفيتی ديالکتيکی"و " جھش"توان يک   اين تغيير شخصيت او را می. امپرياليسم سربازگيری می کند

 . و جی. بی. جی.وسيلۀ عمال کیه تای خونين نظامی بود که بد ثور به عبارت ساده تر فقط و فقط يک کو٧ روز شوم 

روی ھمين دليل بود که خلقيان و پرچميان . کرد اجتماعی نمیپيشرو  ھيچ طبقۀ  به راه انداخته شد و نمايندگی از. يو.رآ

بودند و به زور برچۀ اردوی سرخ روش حاکيمت خود در درون توده ھای ميليونی کشور بی مقدار فاقد پايگاه اجتماعی 

 به پاره ھیتابعد از مدت کوای اجتماعی بود که بيھودگی در کردار و گفتار اين تفاله ھ. را بر مردم تحميل می کردند

ولوژيک ئگماتيسم ايدد. را افشاء نمودندکردن و شکم دريدن يک ديگر آغازيدند و ھويت آلوده و  ضد بشری يک ديگر 

سامانی ھای اجتماعی  و عقب ماندگی ھای سياسی بو فقدان عمق نظر در جامعه شناسی کشور و عدم درک درست از نا

 پرچمی را وادار ساخت که برای بقاء و نجات خويش از قھر مردم، به سوسيال و فرھنگی، خاک فروشان خلقی و

دانند که در  بقيه را ھمه می. امپرياليسم شوروی پناه ببرند که سرانجام تجاوز شوروی به افغانستان را به دنبال داشت

ود که بر کشور ما خالل مدت تجاوز واشغال کشور توسط سوسيال امپرياليسم شوروی، چه مصيبت ھای عظيمی نب

 –الخره مسکو را در نھايت به زانو درآورد و مزدوران خلقی امبارزات ضد استعماری مردم ما بود که ب. تحميل نگرديد

  .پرچمی را در کثافت گاه تاريخ حواله نمود

 سال بعد فرصت را برای سياه انديشان و ويرانگران جھادی ساخت ١٤ پرچمی –عملکرد ناموس فروشان خلقی 

مساعد نمود و و َدم شمشير امپرياليسم را برای به خون کشانيدن  ظھور طالبان قرون وسطائی و بعداً پاکستان و ايران 

 ثور فاقد اعتبار اجتماعی بودند، به کمک ٧تای نافرجام دگروھک ھای مذھبی که تا زمان کو. ملت ما تيز تر ساخت

  ١٣٧١ ثور ٨ر ديگری مبدل گشتند و حين ورود به کابل به تاريخ ايران و پاکستان و استعمار جھانی به يک نيروی قھا

ين جا يک نوع رابطۀ اما در. نواختند خلقيان و پرچميان را کوس رقابت بامحشر برپا نمودند و در ويرانی و خونريزی 

يران می منطقی علت و معلول را در کودتای ميھن فروشانۀ خلق و پرچم و ويرانی  کشور توسط عمال پاکستان و ا

 عيار به روی ھجوم امپرياليسم شور را با شرف باختگی تمامھمين تاريک انديشان مذھبی بودند که دروازۀ ک. يابيم

  .  جھانی باز کردند و وحشت ھفت و ھشت ثور را تداوم بخشيدند

ردم، ھيچ  از م ایعکس باور عدهه خواست ھای غير منطقی   سياسی و اقتصادی ميھن فروشان  خلقی و پرچمی، ب

بلکه تبعيت کوکورانه از اوامر مسکو و پيروی کامل از خط . ربطی به مارکسيسم و برقراری عدالت اجتماعی نداشت

سران خاين حزب دموکراتيک .   شوروی بود که با حاالت سياسی، اجتماعی و اقتصادی کشور ھرگز تطابق نيافتیمش

شکست اصالحات پر طمطراق اما ناقص و تقليدی عمالً به تشديد .  قدرت نشستندۀخلق با تجارب قليل  سياسی در اريک

بحرانات سياسی و اجتماعی در داخل انجاميد و مداخالت اجانب  را در کشور و آمد آمد تروريست ھا را در تياتر 

ع نظام به اصطالح خلقی به ضد خلق مبدل شد و انتی تيز خود گرديد و بعد خدمتگار ارتجا. افغانستان سبب گرديد

  . مذھبی شد
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پوسيدگی و تضاد ھای درونی نظام ضد خلقی و مبارزات  پيھم و متداوم مردمی و ضد استعماری نيرو ھای مبارز،  

اما اکنون اين ميھن فروشان دوباره جان گرفته و در خدمت .   پرچمی  را از صحنۀ تاريخ بدر کرد–کودتاچيان خلقی 

  .   ه تکرار بفروشندامپرياليسم جھانی اند تا  ناموس وطن را ب

 

 


