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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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   رحيم آذر داکتر
٢۵/٠٢/١١  

  
   ش١٣۵٨حماسۀ سوم حوت 

  استدرتاريخ کشورمبه ياد ماندنی برگی زرين و  
  

ماسی و افتخار آفرين شان نفرت و انزجار سی و يک سال قبل از امروز مردم شجاع و سلحشور کابل با قيام ح

 باند ھای ،عميق خود را عليه سلطۀ استعماری سوسيال امپرياليسم شوروی و ايادی  ميھنفروش و جالد پيشۀ آن

اشغالگر و متجاوز " ارتش سرخ"درين روز مردم غيور ما با ايستادگی در مقابل . ابراز داشتند"خلق"و " پرچم"

صفحۀ زرينی را با خون شان در تاريخ !... " روسھا ازملک ما بيرون شويد"دشمن شکن شوروی با سردادن شعار 

حق و آزادی خواھانۀ مردم قھرمان ه  اين قيام ب،ن روسی و ايادی بی مقدار آنوزامتجا. معاصر کشور ما نوشتند

ن کشيده و تعداد زيادی را کابل را با رگبار مسلسل از زمين و ھوا پاسخ گفته و جمع کثيری ازآنان را به خاک و خو

تاريخ کشور ما ھرگز آنرا از ياد نخواھد برد و فرياد آزادی خواھانۀ آنان در امتداد زمان . روانۀ زندان نمودند

  .پژواک خود را خواھد داشت

امسال سی و يک سالگی حماسۀ سوم حوت  زمانی فرا ميرسد که کشور ما بازھم در اشغال بيش از چھل کشور 

اشغالگران در کشور اسير ما  ھر . تی و دول مرتجع به سردمداری امپرياليسم امريکا قرار گرفته استامپرياليس

قوای اشغالگر و متجاوز امپرياليستی به طور . روز مصيبتی و ماتم تازه ای برای مردم در بند اسارت ما می آفرينند

  .ن ، مردان و کودکان دريغ نمی ورزندروزمره از کشتن مردم بيدفاع ما در نقاط مختلف کشور به شمول زنا

آی .اس. نيرو ھای سياه و مزدور طالبی نيز به اشکال گوناگون و با حمله ھای انتحاری طراحی شده به وسيلۀ آی

در مکاتب و پاکستان واربابان پشت پرده اش، مردم فلک زده و بيچارۀ افغانستان را در قراء، قصبات و شھر ھا ، 

  .مساجد و در اماکن عمومی به خاک و خون ميکشند

در حاليکه دولت بی کفايت و مزدور کرزی به دستور اربابان خود ھر روز بر طبل آشتی می نوازد، در تحت 

فقر . حاکميت امپرياليستی در کشور اشغال شدۀ ما روزنۀ اميدی برای خروج از اين شرايط نا به ھنجار وجود ندارد

 ستانی، تافزون و گسترده، بيکاری جوانان و نيروی کار کشور، سرمای زمستان و بلند رفتن مواد اولی، رشوروز 

ھمه مصائبی اند که از سوی اشغالگران و دولت پوشالی در ... فساد گستردۀ اداری و مشکل فراگير مواد مخدر و

درين ميان در . که اين مصائب را پايانی نيستحق مردم ھردم شھيد و مجبور ما روا داشته ميشود و چنين می نمايد 
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بين دو نيروی اھريمنی امپرياليسم اشغالگر و ايادی آن و نيروی سياه و مزدور طالبی، مردم در تعيين سرنوشت 

  .شان در حالت اسفناک جاری کدام نقشی ندارند و قربانی اين دو نيروی اھرمنی اند

 از ماھيت وطنفروشانه و ارتجاعی رژيم مزدور و اھداف ولی با گذشت ھر روز شناخت مردم افغانستان

اين روزھا در اکثر نقاط . امپرياليستی اربابان اشغالگرش و ھمچنان از تحريک سياه ومزدورطالبانی باال ميرود

  .ماتم بزرگی برپاست... کشور ما مانند قندھار، ننگرھار، کنر، کندز و خوست و

ست ساختۀ شان بايد بدانند که عمر حاکميت ننگين شان زياد دوام نخواھد اما اشغالگران و سران رژيم مزدور د

آنان به ياد داشته باشند که سرنوشتی بھتر از تره کی اين نابغۀ جنايت، امين جالد، ببرک روباه و نجيب خاد . آورد

ش اجساد متعفن آنان در انتظار شان نبوده و مسلماً بدون گور و نشان خواھند رفت و حتی خاک اين سرزمين از پذير

  .عار دارد

  

  !١٣۵٨ــ گرامی باد ياد شھدای سوم حوت 

  !آنھا" پرچمی" و " خلقی" ــ مرگ و نفرين بر قاتالن روسی، 

  !ــ پاينده و آزاد باد کشور آبائی ما افغانستان

  !ــ آزادی کشور به دست توانای مردم تحت رھبری نيرو ھای ملی ــ مترقی ممکن است و بس

  

  حيم آذر      ر

  شمسی١٣٨٩سوم حوت 

  

  

  

 


