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 Political سياسی

  
  اداره آذرخش
  ١٣٨٨ثور٧مطابق با ٠٩.٢٧.٠۴

  

  در وجود ملت ما»  سرطانيه ايغد« ثور يا 7
  

بقه ای از خيانت ، جنايت و امروزمصادف با سی و يکمين سالگرد سياه روزی است که سرآغاز دورتازه و بيسا

در اين روزکه کودتای ننگين و سرھم بندی شده ، عمال .  کشور ما بوده استۀوطنفروشی در تاريخ چند ھزارسال

 خود داشت بلکه تکرار خيانت ۀقدرت رساند ، نه تنھا دربند کشيدن ملتی سرفراز و غيور را در برنامه بيگانه را ب

  .                                                                                                    دنيا ھم بوددر برابرجنبش ھای توده ئی در 

وھم پيمانان ريويزيونيست وی که از چند دھه به آنسوسر » خروشچف«اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی ، ميراث 

فرمان وی ـ ببرک کارمل ـ طرح ھای ه د و خادم گوش بووداظاھرشاه داشته و از طريق سردارِوسری با دربار 

 را ايجاد " پرچم"ـ» خلق«خود يعنی باند رسوای » ستون پنجم«استعماری خود را در کشور ما توسعه می داد و 

نموده و در بين جنبش روشنفکری افغانستان جاسازی نموده بود ، به بازی ھا و مانورھائی متوسل شد که بايست 

د ـ و رويکارآمدن قماش تازه نفسی از نوکران روس را به ارمغان می وو ھم پيمان نافرمان ـ سردار داونیسرنگ

  .                            آورد

، اوضاع آبستن » امين« ، ببرک و حفيظ هللا » تره کی«نور محمد : ـ پرچم» خلق«متعاقب دستگيری رھبران حزب 

بود که در » امين« آنزمان ، اين حفيظ هللا ۀاساس شايعه ب. وی افغانستان بودتحول خشونتباردر سطح دولتی و ارد

ی را برای  ، با سپردن پرزه ای به پسر خردسالش ، ِشفرآغاز عمليات نظامھجوم پوليس داوود به خانه اشجريان 

                                                  .                                      د به بيرون مخابره نمودووسرنگونی رژيم سردار دا

 آرام به نظر می رسيد و کمتر می شد تصور نمود که سيه روزی مردم ما ظرف چند ١٣۵٧ ثور ٧گرچه صبح 

 عطف خود می رسد ، دربعد از چاشت بود که صدای انفجارات و رگبار مسلسل از مرکز شھرکابل ۀساعت به نقط

د آنھا را مبھوت وو ای که سقوط رژيم مطلق العنان داجز عدهه از رھگذر تھی می شدند وبجاده ھا . گوش رسيده ب

و بودند کسانی که . ًنموده و با کنجکاوی مترصد اوضاع بودند ، مردم اکثرا سراسيمه به خانه ھای خود می شتافتند

 ھرجائی که بودند در ھمانجا مجبور ًدقيقا به سبب ھمين خرابی اوضاع نتوانستند زود به خانه ھايشان برگردند و در

ولی . شدند سر خودرا پناه نمايند که اين خود زجری بود جانکاه برای خانواده ھائی که از عزيزان خود بيخبر ماندند

                                 .                                                                       زجرو دلھره بيشتربسته به نداستن ماھيت تحول بود
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د و به ووبه ابتکار دا» پلچرخی«دان منحوس نبايد فراموش کرد که زن(د آنقدر اختناق را تشديد نموده وورژيم دا

به . و جاسوس تربيه نموده بود که مردم جرئت سؤال راجع به اوضاع را نمی نمودند)  اعمار گرديددولت ھندکمک 

ًـ پرچمی عمدا ھويت و اھداف خودرا در روزھای اول از مردم پنھان » خلقی«کودتاچيان ھمين دليل و بدليلی که 

، مردم ميان ) که اين خود حاکی ازاعتراف شان مبنی بر موجوديت نفرت مردم نسبت به آنھا بوده می تواند(داشتند 

ی مؤفق شد ، اين اعضای باند و آنگاھی که کودتای نظام. اميد و خوشبينی و نفرت و دلھره در تذبذب قرار داشتند

د و بيخ کن وويکه مردم فقط از سرنگونی رژيم داـ پرچم بودند که جشن ھا و شادمانی برپا کردند در حال» خلق«

ھا و پرچمی » خلقی«شک و ترديد مردم در قسمت . نظر می رسيدنده  دودمان يحيی راضی و خوشنود بۀشدن سلط

آن شک و ترديد و نفرت و انزجار نه تلقين . ًفرت شان بعدا به اثبات رسيدحق بودن نه ًکامال شعوری بود و بھا 

ًاوال دست :   تخيل خود مردم بود بلکه ناشی از دو واقعيت انکارناپذيرمی شدۀتوسط کدام فرد يا مرجعی ونه ھم زاد

 نمايندگی می کرد علنی بيگانه درسر و صورت دادن نيروھا و راه انداختن عمليات نظامی که سروری بيگانگان را

ًولوبعضا خرافی و (ًثانيا حمله برسنن ديرين در حيات خصوصی افراد .  آزاد آنھا راۀنه حاکميت ملی افغانھا و اراد

 يک ائديولوژی دورانساز يعنی با ائديولوژی رويوزيونيستی و با ۀکه با تحقيرو با اتکأ بر شکل مسخ شد) غيرعادالنه

                                .سرنيزه بر مردم تحميل می شد

جان ه زودی به  حساب ميان خودشان ، بۀـ پرچم ، عالوه برتصفي» خلق«برای استحکام قدرت باد آورده ، باند 

تا ) حتی کودکان به جاسوسی والدين گماشته می شدند(ازتشويق و ترويج جاسوسی در ميان مردم . مردم افتادند

» حزب دموکراتيک خلق«ف و شکنجه و اعدام روز بروزجزء برنامه و عملکرد پيگرد و حبس به بھانه ھای مختل

ولی ھدف . می گرديد و عالوه برپخش ترس ، حس بدگمانی و بی اعتمادی را ھم در بين مردم تقويه می نمود

ھا و پرچمی ھا فقط ريشه کن ساختن ارزش ھای معنوی و مسموم ساختن فضای انسانی جامعه » خلقی«جنايات 

در زمان فرمانروائی ھرکدام از . ًد بلکه خيانت و جنايت دقيقا درکشتار و سربه نيست ساختن افراد تبلور می يافتنبو

ـ پرچم کشتارفردی زندانيان ، اعدام ھای دسته جمعی و قتل عام اھالی دھات جريان داشت » خلق«رھبران بدنام 

مأيوسيت و . به اوج آن رسيد» ينام« فاشيستی حفيظ هللا مگرميزان نا پديد شدن زندانيان سياسی درمدت سه ماه رژيم

 حفيظ هللا ۀان منشمقابل آنھا ، توھين اوباشه رع خانواده ھا در بيرون ديوارھای زندان ، خشونت حزبی ھا بضت

ه به زنان بيوه که خواستار معلومات راجع به شوھران شان بودند و فھرست طويل نام ھای اعدام شدگان ب» امين«

ـ پرچم نمايان است وھيچ توجيه و نيرنگی نمی تواند » خلق« ننگ ابدی برجبين مجموع اعضای باند ۀان لکعنو

 ننگ برجبين باداران روسی شان ھم حک است ؛ ۀکه البته آن لک. آنھمه ظلم وتجاوز برحقوق انسانی را توجيه کند

برای معيوب ساختن کودکان معصوم ديار ما » بازيچه« که با پرتاب بم ناپالم و افشاندن بم ھای خوشه ئی آنھائی

، بدترين و رسوا ترين جنايات ) ھيچ ائديولوژی و ھيچ منطقی نمی تواند اين جنايت در حق کودکان را توجيه نمايد(

.                                                                                ند آبائی ما مرتکب شدۀضد بشری را در مدت اضافه ازيک دھه در خط

 ،وری بادار سوسيال امپرياليست شانتقوط امپرا روس و سۀھا و پرچمی ھا بعد از سقوط  دولت دست نشاند» خلقی«

گوياترين مثال . »چترمذھبی«و ديگری » چتر ملی«يکی : پناه بردند » چتر«دم به زير دو از ترس رگبار خشم مر

شدن داکتر نجيب بود که با نشست ھای خودمانی با عده ای گلچين شده صورت می » مذھبی«و » ملی«آن بيکباره 

لوح در داخل و خارج کشور گرفت  و ھمان عوامفريبی بود که تا امروزتوسط بقايای آن باند و افراد مرتجع و ساده 

آنچه بيش ازھمه بر تنفر نسبت به باند خائن . رخ اين و آن کشيده می شوده بودن آن شياد ب» مردمی«عنوان سند ه ب

ـ پرچم می افزايد ، ھمانا بی آزرم بودن اين گروه است که ھزاران سند و ثبوت غيرقابل » خلق«و وطنفروش 
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ـ پرچم در حضور » خلق«ن يکران و ديگرھموطنان توسط باند خام روشنفشکنجه و اعدا: انکاراز جنايات شان

مستنطقين و مشاورين روسی ، گورھای دسته جمعی و ھزاران ھزار معيوب بمباران روس ھا و نوکران شان ، و 

ی ازوجدان را در ا شمه ھزاران ھزارکودک و بزرگسال معيوب ماين ھای ضدنفر؛ ھيچکدام اين جنايات نابخشودنی

جنايات شان يکسره روفته خواھد »  از صدق دله ایتوب«اين بدان معنی نيست که با . يچيک آنھا زنده نمی سازدھ

 به جنايت و خيانت اعتراف نمايند تا مردم خود آزادی د مردم بايۀعنوان جانيان مجرم در برابر محکمه شد بلکه ب

     .              قضاوت و رأی را در قسمت آنھا داشته باشند

 ثوری ٨(» مجاھد«در وجود ملت ما بوده که امتزاج آن با ھمتاھای »  سرطانیۀغد«ًـ پرچم واقعا يک » خلق«باند 

ًم ـ ، و بعدا رويکار آمدن پاده ھای وحشی طالب و باالخره اشغال ابقه دار جنايات شان ـ رشيد دوستو شريک س) ھا

و روی صحنه آوردن سوگلی ھای نوع امريکائی ومتحدين ، ـ » جھان متمدن« کشور ـ اينبار توسط ۀنظامی دوبار

تشبيه نمود که در صورت از بيخ و ريشه نکندن آن )  سرطانیۀ غدۀسرايت ريش(ميتستزھمه و ھمه را می توان به 

شايد اين ادعا به . نجامديب خاک افغانستان ۀخبيثه ، ممکن به انحالل مطلق ھويت و حاکميت ملی ما و تجزي» ۀغد«

وجودی خود شان بلکه » اھميت«آنھا نه » اھميت«بار آورد ولی » اھميت«ـ پرچمی ھا توھمی از » یخلق«

بودن ديروز » ستيکمون«امروزھيچ کشور غربی از ( است که اينبار بادار امريکائی و باداران اروپائی » اھميتی«

دوباره در پھلوی رقبای سياسی ل شده اند و از طريق مزدوری ي به آنھا قا) خورد خار نمیاصطالح ه آنھا ب

اين خود نشان می دھد . ديروزشان در دولت کرزی است که آن باند جواسيس بازھم دمار از روزگار مردم می کشند

که ادعای روشنفکران ضداستعمارو ارتجاع که از سالھا باينسو فرياد می زدند و می زنند که امپرياليزم و سوسيال 

ه  و ضدانسانی داشته اند ، ادعای بخورد يکسان يعنی زورگويانه ، آزادی ُکش ، فاشيستی برۀامپرياليزم با مردم شيو

.                                                          دست داده استه  اخير کشور تا حال صدھا ثبوت آنرا بۀحق و موجه بوده و تاريخ چند دھ

 سياست استعمارگران و متجاوزين غربی  ۀمشخص»  شاه شجاعی« متذکر شد که اگر ايجاد رژيم د درين رابطه باي

ھم است و ميراث شاه شجاع و ببرک را به حامد کرزی و شرکأ انتقال داده اند ولی حمله برسنن وخصوصيات حيات 

ًنن فرسوده و خرافات را اگرزمامداران فعلی علنا بدين معنی که س. کار گرفته انده شکل معکوس به فردی را ب

تشويق و ترغيب نمی نمايند ولی با سکوت در برابرآن و يا ھم احتراز از زير سؤال قرار دادن آن ، نوعی توھم 

 روشنفکران خودفروخته و مطبوعات استعماری ۀ تبليغ به نفع شان بالوسيلۀبار می آورند که بھترين وسيله آزادی  ب

ًھياھوی فرمايشی در برابرتوشيح قانون مطلقا ضد زن درين اواخرتا اندازه ای يک استثنأ (نشانده می باشد و دست 

البته اين توھم آزادی با سبعيتی که نيروھای مسلح خارجی در ). است و منافع انتخاباتی با آن مزج می باشد

م خانواده ھا را مورد تجاوز قرار می دھند ،  طورناگھانی حريه برابرمردم در اطراف و اکناف کشور نشان داده و ب

  .                              ًکامال نفی می گردد

 وانمود می اشرارـ پرچمی شان ھر مخالف را بسته به » خلقی«گوش ه اگر ديروز، روس ھا و نوکران حلقه ب

ر گلوخفه نموده و ھر مخالف با تجاوز و امروزباداران امريکائی و اروپائی شان ، ھرندای آزاديخواھانه را د، کردند

تو گوئی اين ملت ھيچ ميراثی در مبارزه . و انمود می نمايند» القاعده«و » طالب«استعمار را در افغانستان ھمدست 

را برای اشغال کشور شان و » جھان آزاد« عساکر فاشيست ۀ و با آغوش باز ھم بيگانگان نداشته استۀضد سلط

  !!                                                                                        زھی حقه بازی و ديده درآئی. پذيرفته اندبرده سازی خود شان 

ه باي ن دردنام ان اي ه ددرپاي د ک د« يادآورش رطانیۀغ شتر ٧»  س ت بي ه در صورت اغماض و عطال ا وجوديک  ثورب

ه مرگ يک ملت سربلند و عناصربا درد ، چيزفھم ، منزه از خي ی ـ منجرب ی و انقالب م از مل انت و وطنفروشی ـ اع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ا غد اوت آن ب ی تف روز ۀدشمن شکن می تواند شود ول ه علت ب ست ک د« اصلی سرطان دراين ور٧ سرطانی ۀغ »  ث

ط . ًکامال آشکار بوده و خوشبختانه راه ريشه کن نمودن و عالج آنھم معلوم است ن فق اذق«اي أ ح ی ـ » اطب ی مل انقالب

ان شده اند که بايست دست ب تمديده و گروگ ر، س د ، فقي راھم ۀکارشده و اميد نجات برای ملت دردمن ً خود را عمال ف

  . آورند

  ! به اميد چنان روزی

                         

                                  

  

  

  

  

  

  
  اوج قدرت
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  قعرذلت

  

  امريکائی و متحدين غربیو به اميد ديدن ذلت محتوم ھمتاھای 

  !سوسيال امپراليزم در افغانستان

 


