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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان: الله

  ٢٠١۴ اپريل ٢٩

   ثور بر انديشۀ چپ در افغانستان٨ و ٧پيامد ھای ناگوار 
که سر آغاز تجاوز » خلق«ی خونين حزب منفور دموکراتيک ھر سال در چنين روزی، خاطرۀ سياه و تاريک کودتا

و به قدرت رسيدن پادوان رويزيونيستی کرملين می باشد، در اذھان توده ھای درد » سرخ«وحشيانۀ چکمه پوشان ارتش 

ھای ديده و آسيب رسيدۀ ما تازه می شود و ھمه ساله با نشر و پخش ده ھا مقاله چگونگی وقوع اين روز سياه از آدرس 

ثيرات بد و مخرب اين واقعۀ خونين بر انديشۀ أ در رابطه به ته ایمختلف به بحث گرفته می شود؛ اما تا حال کمتر نوشت

  .  که بر فعاليت ھای جنبش چپ در افغانستان وارد نموده، تحرير يافته استیثيرات منفيأچپ و علم مارکسيسم و ت

 که در جريان یل و بعد از کودتای ھفت ثور و خسارات مالی و جانيبرای پرھيز از تکرار طوطی وار بروز حوادث قب

 را کنار گذاشته و تمرکز اين نوشته را  جھات ديگر، ننگين متحمل شدهیچھل سال گذشته خلق ما از رھگذر اين کودتا

  .م ننگين ثور بر اذھان توده ھا از کمونيسم و انديشۀ چپ به بررسی می گيريیثيرات ناگوار کودتاأروی ت

در نوشته ھا و تبصره ھای بنيادگرايان اسالمی، تکنوکرات ھای غربی و جريانات ضد مارکسيستی اولين موضوعی که 

راه اندازی گرديد و باعث و بانی تمامی » کمونيست ھا«ابد، اين است که کودتای ھفت ثور از سوی  يانعکاس می

با سوء استفاده از » خلق« گستردۀ حزب منفور دموکراتيک ؟، و دليل آن تبليغات!!می باشند» کمونيست ھا«بدبختی ھا 

و  بلند نمودن ) سه مسالمت آميز و دو تمام خلقی(نام والی کمونيسم و پيروی از سياست ھای رويزيونيستی خروشچفی 

دروغين ارضی و صدور فرمان ھای احمقانه و پيھم » اصالحات«و راه اندازی ) خانه، لباس و نان(کاذبانۀ شعار 

  .، می باشد که نتيجۀ آن جز بدنامی و ضربه زدن به کمونيسم، چيزی ديگری به ھمراه نداشته است»نابغۀ شرق«

با به دست گرفتن قدرت سياسی از راه کودتا قصد داشت تا بدون گذار از کوره راه انقالب که » خلق«حزب دموکراتيک 

اند، با راه اندازی چند مارش و سر دادن شعار ھای رھبران پرولتاريا به شکل علمی و اصولی آن را ترسيم نموده 

صادراتی رويزيونيست ھای شوروی را در کشور » انقالب«خصوص کابل، ه آنھم در شھر ھا ب» آتشين«و » سرخ«

روابط شد،  فيودالی افغانستان که ھنوز در آن نشانه ھای بسيار کوچکی از کار و سرمايه ديده نمینيمه  –نيمه مستعمره 

و بدون آمادگی به شکل تحميلی و جبری آنھم » انقالب سوسياليستی«را در پوشش» کوميکون«اتی از نوع مستعمر

ما مواجه شد و اعتراضات وسيعی عليه افکار و سياست ۀ ندازد؛ که با مقاومت شديد توده ھای گستردبه راه بيرا مردمی 

  .ھای غلط کودتا چيان در سراسر کشور آبستن گرفت

اوايل با به که متوجه موج اعتراضات و آغاز شورش ھا و قيام ھا گرديدند، در » خلق«وکراتيک رھبران حزب دم

ن، اما با دستگيری ھر چه بيشتر مخالفن تصميم داشتند تا جلو گسترده شدن اين قيام ھا را بگيرند، اازندان انداختن مخالف

، عمالً آستين ھا را »ناسياست حذف مخالف«طرح که با  شورش ھا و مخالفت ھا سير صعودی را به خود گرفت، تا اين
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 ھزار نفر در برابر وزارت داخلۀ دوازدهنشر لست ھای . ن باال زدند و ھزاران انسان را قتل عام نمودندابه کشتار مخالف

از سوی » کمونيسم «وقت و پنج ھزار نفر که اخيراً به نشر رسيده، گوشه ھای کوچکی از جناياتی اند که از آدرس

  .نوکران حلقه به گوش سوسيال امپرياليسم شوروی به وقوع پيوسته اند

مارش ۀ و راه اندازی تقريباً ھمه روز» انقالب برگشت ناپذير ثور«، »انقالب شکوھمند ھفتم ثور«ھياھوی شعار ھای 

و خونين ثور به جای انقالب ھر روز ھا و نمايش ھای خيابانی و باالخره تبليغات وسيع برای جا زدن کودتای ننگين 

افت و با پوشيدن لباس ھا و يونيفورم ھای سرخ و نصب پرچم ھای سرخ تالش داشتند تا خلق زحمتکش و  يافزايش می

اما با درکی که مردم ما از ماھيت . دآور برای شان خوشبختی می» انقالب«درد ديدۀ ما را تحميالً متقاعد نمايند که 

ديدند، به ماھيت   نوکر و جاسوس داشتند و برخورد ھا و اعمال غير انسانی آنھا را با چشم سر میمزدور منشی مشتی

  .واقعی آنھا ھر روز بيشتر پی می بردند

به قدرت رسيدن فاشيست ھای مذھبی پس از سقوط دولت دست نشاندۀ نجيب در ھشتم ثور ، فضا را برای آغاز دور 

آواره شدن اجباری . ت که از اثر آن ده ھا ھزار انسان کشته و زخمی شدندجديدی از جنگ ھای خونين مساعد ساخ

تنظيم ھای جھادی می باشد که نشانه » پيروزی«ی کشور ثمرۀ ئ انھدام تمامی زيرساخت ھای ابتداليون ھا انسان ويم

ان در کابل به وضوح ھای ويرانی ھا و بربادی ھای گستردۀ آنھا با گذشت بيش از دوازده سال از يلغار غربی ھا کماک

  .ديده می شود

 ھم ضديت شان ه ایتجاوز شوروی، برای لحظما دولت دست نشاندۀ کابل و عساکر تنظيم ھای جھادی در طول جنگ ب

که حزب   برای تخريب شعله يی ھای استفاده می کردند، تا جائیه ایرا با جنبش چپ کشور از ياد نبردند و از ھر وسيل

 را برای نيرو مختنقی، فضای به شدت »شعله يی ھا خطرناکتر از خلق و پرچم اند«ر با شعار اسالمی گلبدين حکمتيا

  .وجود آورده ھای جنبش چپ در کشور ب

 ثور تاکنون به صورت دوامدار مورد حمالت خصمانۀ دشمنان خويش قرار ٧شعله يی ھا از آغاز کودتای خونين 

ويزيونيستی به مارکسيسم داشتند، شعله يی ھا را دشمنان قسم خوردۀ که خلقی ھا و پرچمی ھا که نگاه ر گرفته، چنان

به پوليگون » مائويست«که در لست ھای منتشره ديده می شود جمع کثيری از آنان را به نام  شان قلمداد نموده و طوری

را دشمنان ھا روانه ساختند و از جانب ديگر بنيادگرايی اسالمی که مذھب را سالح خويش ساخته، شعله يی ھا 

رسيد، در قتل و کشتار شان از ھيچ  که دست شان می خطرناکتر از خلقی ھا و پرچمی ھا تبليغ می نمودند و تا جائی

  .  دريغ نمی ورزيدنده ایوسيل

 زمانی قرار گرفت که حزب دموکراتيک خلق با وسيله قراردادن کمونيسم، ،جنبش چپ افغانستان در چنين وضعيتی

  .ا به اين انديشه وارد آورد و تا توانست در تخريب آن عمل نمودضربات بس سھمگين ر

با وجود اختناقی ساختن شرايط مبارزه از ھر دو سو، شعله يی ھا نه در جريان مبارزه عليه سوسيال امپرياليسم شوروی 

 نموده و در ھيچ جنايت  آرام ننشسته و با متانت و استواری از راه شان دفاعه ایو پادوان داخلی آن و نه بعد از آن لحظ

. ندو خيانت چھار دھۀ اخير سھم نداشته و ھميشه برای اعادۀ حيثيت کمونيسم مبارزۀ جدی و پيگيرشان را ادامه داده ا

ناً افراد انگشت شماری که ارادۀ قوی و عزم متين در راه انقالب نداشته به اين ايدئولوژی پشت پا زده و شرف و ئمطم

  .ان انسان و انسانيت فروخته اندوجدان خود را به دشمن

 


