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ثـور در حافـظـۀ تاريخـی و ھشت  خونين ھـفـت ه ھایفاجع

  مردم افغانستان
 

 ل پــــه غيشو ولی ھسی پوه شـهته چی ب

  چی ھمدا غيشی به ستا په لور گوزار شی 

     "رحمان بابا " 

در کشور ما، در پيامد انحراف رويزيونيستی در شالودۀ فکری ١٣۵٧کودتای منحوس و فاجعه بار روسی ھفت ثور

ذ سياست اقتصادی معطوف و تغيير ماھيت آن  به سوسيال امپرياليسم و اتخا» اتحاد جماھرشوروی«حزب و دولت 

 پنجاه ميالدی ۀدر اواسط دھ» شرقسوی ه گشايش ب«گرايش به سياست اشغالگرانۀ  ی وبه موازات آن،ئبه سود جو

با انعقاد قرارداد ھای ھستی برانداز  و اسارت آور اقتصادی با دولت آنوقت افغانستان وتأمين قروض کمر شکن، با 

 شمسی به پايۀ اکمال رسيده و ١٣۵٧ ھفتم ثور تيره روز و استخباراتی؛ در تمھيدات ايدئولوژيک، سياسی، نظامی

به ازای خيانت ملی و تاريخی، تاج خون آلود بردگی " خلقی ــ پرچمی"اراذل ميھن فروش از در فردای آن مشتی 

  .سوسيال امپرياليسم را بر سر نھادند
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اديخواھی در نھاد مردم سلحشور و جانباز ما که توحش لجام گسيختۀ کودتاگران ثــوری از يک طرف و وديعت آز

زندۀ قيام ھای خود انگيخته شود، از جانب ديگر، برانگي   غرور آفرين تاريخ شور انگيز کشور ما شناخته میۀارثي

 ٧ تداوم و تکامل پروسۀ خونين و اسارتبارمقابله با اين خيزش ھای طوفان آسا ودر. تاسر افغانستان گرديددر سر

 خلق ما را به ۀغال نظامی بيشرمانۀ کشور عزيز ما توسط سوسيال فاشيزم شوروی، ھستی و حيات قاطب، اشثور

ھمه داشته ھای مادی ومعنوی ما را تا مرز » زمين ھای سوخته« سياست متخذۀ ۀخطر نابودی مواجه نمود و در ساي

م ما را ناگزير به پرداخت قربانی يک دھه جنگ نابرابر و پرھزينۀ مقاومت ضد روسی، مرد. نيستی کامل رسانيد

  . بی ھمتا و تقبل رنج و حرمان بيکران  نمود

 فاجعۀوقوع پيوسته از ه در واقع تمام ويرانی ھا، کشتارھا، شکنجه ھا، آوارگی ھا ومصايب دردناک واندوھبار ب

و به )  و پرچمخلق(گوش آن ه  تاکنون، طوق لعنتی است برگردن روس اشغالگر وغالمان حلقه ب١٣۵٧ھفت ثور 

تواند خاطرۀ تلخ وغم انگيز آن  انه ابداً نمیحگونه  تقالی سالوسانه و مذبو ھيچ. مثابۀ لکۀ ننگينی است بر جبين آنان

  . منحوس و تاريک  و آن جنايات ھولناک را از ذھن و حافظۀ تاريخی مردم داغديدۀ افغانستان بزدايدۀدور

را که از موضع  ، فئوداليسم ضربت خورده و نمايندگان سياسی آن"ی آنمرحلۀ تکامل"ھمچنان کودتای ھفت ثور  و 

سرمايۀ کمپرادوری بوروکراتيک روسی ضربت خورده بود، دوباره جان تازه بخشيده و به اميد احياء فئوداليسم و 

  .به دست آوردن بھشت از دست رفته، با يک برنامۀ مشترک ارتجاعی ــ استعماری به صحنه باز گرداند

، مغتنم با دمسازی با امپرياليسم وارتجاع  منطقه و با استفاده از امکانات ، نيروی تاريخ زده ومحکوم به مرگاين

مانع تکامل پيروزمند جنبش آزاديبخش خود به خودی خلق ما در راستای تحقق اھداف ضد امپرياليستی و ضد 

ی، با اھداف امپرياليسم جھانی و ارتجاع کشور را در اوج جنگ سرد بين دو بلوک امپرياليست ارتجاعی گرديده و آن

شکست مفتضحانۀ سوسيال امپرياليسم متجاوز و اشغالگر شوروی و متعاقب آن فروھشتن تاج و . و منطقه پيوند زد

 با روند  منحوس "ھفت ثوری"اورنگ بردگی آخرين بردۀ آن در تخت کابل، پديده و روند ننگين و اسارت بار 

منازع حاکميت ن پروسۀ ھشت ثوری که با تسلط بالاي.   در تاريخ کشور ما پيوند خورد"ثوریھشت "نام ه ديگری ب

قھار و ويرانگر ارتجاع فئودالی با اھداف استيال جويانه و سلطه گرانۀ ارتجاع آزمند منطقه و امپرياليسم، جنگ ھای 

يامد اسارتبار خود منجر به اشغال شود، در پ بربادگرانۀ قدرت و اوج مداخالت بيگانگان در کشور ما مشخص می

  .کشور ما توسط امپرياليسم  امريکا و شرکای امپرياليستی و ارتجاعی اش گرديد

فت صريح مردم و مخالفت و مقاومت ــ به اشکال گوناگون ــ مردم آزاده و سلحشور ما در برابر اشغالگران و مخال

داوم  اشغال و جنگ در افغانستان و ھمچنان وقوع تحوالت حساب ناشدۀ با ت) به ويژه مردم امريکا(انقالبيون جھان 

خاور ميانه، بطالن تصور خام، خوش بينانه و نابخردانۀ اشغالگران برای اشغال بی درد سر کشورما را  به نمايش 

  .گذاشت 

 ۀسرماي" اقتصادی تداوم جنگ درکشور ما و گير کردن در بحران مالی وبازدارندۀ متعدد به نسبت عوامل  اکنون 

است که درمان آن در يد » خونچکانزخم «برای امپرياليسم امريکا " رباچفگو"، افغانستان بنا به اعتراف " جھانی

پر واضح است که اعالم خروج نيروھای وحشی و اشغالگر ناتو از سر . قدرت سردمدار امپرياليسم جھانی  نيست

  . ناگزير و اجتناب ناپذير و از سر ضعف و درماندگیمرحمت و بودا صفتی نبوده، بلکه اقدامی است

 امپرياليست ھای اشغالگر و به خصوص امپرياليسم امريکا پس از يک دھه تالش ناکام برای تحميل يوغ 

امپرياليستی شان بر گردن خلق ما و تقويت و بسيج ارتجاع کشور ما در دو محور متخاصم قومی ــ زبانی ولی 

، و ضمن پيشبرد جنگ و صلح با طالبان؛ اينک از در استيصال، در گام اول تطبيق ظاھراً در زير يک چتر
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و صدای سازش و تفاھم با طالبان سر. ستراتيژی اولی اش، توحيد نيرو ھای ارتجاعی را در برنامۀ کاری خود دارد

به علت ) قرار داردم فتاده و در ھاله ای از ابھانيز از پرده بيرون نيگرچه مضمون اين سازش و تفاھم تاکنون (

مضمون اين سازش ھرچه باشد، ولی اين مفھوم . نامعلومی، گويا به نتيجه نرسيد و عجالتاً به بن بست مواجه گرديد

  :تواند از آن مستفاد شود به وضاحت می

زش و خواھد با عقب مانده ترين نمايندگان فئوداليسم نيز سا  امپرياليسم جھت تحقق اھداف شوم استعماری خود می

  :و اين به نوبۀ خود مشت محکمی است بر دھان کسانی که به ما ارشاد می فرمودند. معامله کند

  " استآمده فئوداليسم به افغانستان زدنامپرياليسم امريکا برای "

درد ناک و » خونچکانزخم «  و ناتو و تبعات اشغال نظامی افغانستان برای امپرياليست ھای جنايت گسترامريکا

سازد که  پيش از خروج نيروھای اشغالگر  افغانستان برای آنان، امپرياليسم امريکا را ناگزير میناپذيردرمان 

رسميت بخشيدن به استقرار زمينۀ (ستراتيژيک ننگين از افغانستان، در عقد و توشيح  پيمان )٢٠١۴درسال (ناتو

  .عجله نمايد) و اشغال دايمی افغانستانپايگاه ھای نظامی  

ی مشھور، داکتر رنگين سپنتا در اظھارات اخير خود به پارلمان پوشالی ادارۀ مستعمراتی با بيشرمی و بی خائن مل

او با اين استدالل عوام .  يک بردۀ بی وجدان ــ اين پيمان ننگين را به نفع  افغانستان خوانداز موضعحيائی تمام ــ 

  .، به چشم مردم ما خاک پاشيدشود  ھای ھمسايگان گرفته میهاستقرار اين پايگاه ھا جلو مداخلفريبانه که گويا با 

 ارتش اشغالگر آن و شکست مفتضحانه ۀشکست مفتحضانۀ ديروزی سوسيال امپرياليسم شوروی وخروج شرمساران

از افغانستان، يکبار ديگر درس انتباه و عبرتی است برای ھر اشغالگری که " خروج امروزی نيرو ھای ناتو"و 

  .ه زير سيطره کشيدن کشور و مردم آزاده، غيور و سلحشور ما را در سر داشته باشدآرزوی خام ب

چه در صورت تداوم حالت اشغالی کنونی و يا در ختم آن، در حالت نيمه مستعمراتی کشور؛ مبارزۀ نيرو ھای 

و رھائی مردم از انقالبی در راه ايجاد و متشکل ساختن گردان پيشآھنگ انقالبی و بسيج توده ئی برای امرنجات 

 و اعمار يک افغانستان نوين، وارسته و متکامل به سوی افق ھای روشن فردا، کماکان و ارتجاع امپرياليزمچنگال 

  !اين يگانه راه رستگاری مردم است. در دستور روز قرار داشته و بايد در راه تحقق اين مأمول رزميد

  ننگ و نفرين بر سوسيال امپرياليسم روس  

  ! باد" خلقی ــ پرچمی"گران ميھن فروشو کودتا

  !مرگ بر امپر ياليسم و ارتجاع 

!عقيم ساختنن دسايس استعماری ــ ارتجاعی کار انقالبيون و مردم آگاه و متحد کشور است   

  !يــــــا مـــــرگ يــــــا آزادی 

  )ساما ــ ادامه دھـندگان(انستان    سازمان آزاديبخش مردم افغ

  شمسی١٣٩١ ثور٧
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