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  ضد انقالب در تنگنای یک شکست ننگبار

  ١٣۵٨حوت  ٢٠حقیقت انقالب ثور، دوشنبھ 

  ١٩٨٠مارچ  ١٠

  )شھر کابل ١٣۵٨در پیوند با حوادث حوت (

  ظاھر طنین

دشمنان مردم ما با پر روئی کامل ھمین اکنون برای پوشش شکست ننگبار و شرمگین خود، شورش 

جا می زنند و غوغای » قیام ملی«حوت را در پناه عبارات بھ اصطالح عقالئی  سھضد انقالبی 

ریالیسم و مائویسم و ارتجاع سیاه از ورای آن بھ آشوبگران اجیر را کھ سیمای کریھ و نکبت بار امپ

  .ما عطف می نمایند» ضعف«صراحت نمایان است بھ 

مردم ما گواه زنده اند کھ شورش ضد انقالبی سھ حوت جریانی بود کھ مقدمات و نقشھ عملی آن در 

امریکا در اتحاد  امپریالیسم خونین. تاالر ھای در بستھ و اتاقک ھای الکترونیکی سیاه تدارک یافتھ بود

نا مقدس و سیاھکارانھ با رھبری پکن و ارتجاع پاکستان از دو ماه بدینسو در تالش جنون آمیز و 

وسیع و در طی مالقات ھا و دید و وادید ھای گسترده کار اقدامات عملی علیھ مرحلھ نوین انقالب ثور 

ان نقش مستقیم امپریالیزم امریکا و اسناد و گواھی ھای فراو. را طرحریزی نموده و تدارک دیده بودند

  .متحدین نابخرد آن را در حوادث اخیر با وضوح کامل بھ اثبات می رساند

سوال اینجاست کھ چگونھ دشمنان ما عملیات ضد انقالبی اخیر را کھ چیزی چیز نیرنگ نو استعماری 

  !ی می نمایند؟ما تقلق» ضعف«جا می زنند و آن را دلیل (!) »ملی قیام«آزمون یافتھ نبود 

مذھبی دامنۀ گسترده یی بھ عملیات  ضد انقالب دیریست کھ با تغذیھ از ھیجانات: پاسخ روشن است

طبقات استثمارگر و بیداد گر از (!) »نجات«ضد انقالبی بخشیده است و این یگانھ راه ممکن برای 

لبۀ تیز خشم توده ھا و خلق می توانستند (!) بحران فرسایشگر و دامنگیر شان بوده کھ بوسیلھ آن شاید

. بقای ضد انقالب در دامن زدن بھ ھمین ھیجانات نھفتھ است. ما را از جانب استثمارگران برگردانند

  .و این نکتھ یی بود کھ آن ھا بدان پی برده بودند
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 انقالب ثور مولود وضع انقالبی مسلط بر جامعھ ما بود، کھ بر طبق نیازمندی قانونمند تکامل اجتماعی

  .انقالب ثور پدیده تصادفی و غیرقانونمند نبوده است. زاده شد

عامل اصلی تکوین کیفی . ا.خ.د.وضع انقالبی جامعھ ما در ھمپیوندی با عامل ذھنی قوتمند یعنی ح

و اینجاست کھ ضد انقالب بر خالف قانونمندی تکامل در معاملھ با باندیست ھای . انقالب ثور است

(!) کردن توفان سھمگین انقالبی را »رام«ا تکیھ بر ھمان ھیجانات نامبرده راه خائن و مرتد امینی و ب

در پیش گرفتند تا استثمار گران و جباران را از ورطھ نابودی حتمی نجات دھند و بدینگونھ سترون 

  .بودن اندیشھ ھای خود را از طریق نفی ضروریات رو بھ گسترش و عینی پنھان نگھداشتند

با توطئھ جنایت، ترور، خیانت، آدمسوزی، خرابکاری و سوء استفاده از اعتقادات  دشمنان مردم ما

ولی این . مذھبی توده ھا خواستند راه انقالب را سد نمایند و عینیت تکاملی جامعھ ما را انکار نمایند

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان است کھ بھ فریاد زمان پاسخ داد، توده ھا را بسیج نمود، شاھراه

تکامل را باز کرد روش انقالبی را پی در پی ادامھ داد و در شش جدی یکبار دگر بر اساس اراده 

توده ھای خلق طرد شیوه سابق زندگی سیاسی را اعالم و راه اصیل و واقعی انقالب را روشن 

  .ساخت

خود را بسیج  فزاینده تمام نیرویامپریالیزم و در راس امپریالیزم امریکا بعد از شش جدی در التھاب 

کرد تا قبل از آن کھ توده ھا این حامیان بالقوۀ ملیونی انقالب ما بھ پشتیبانی آگاھانھ و فداکارانھ از 

را معرض !! انقالب بپا خیزند، بھ فعل عقیم حیل و توطئھ ھای خود باب نوی گشود و اقدامات عاجل

مذھبی شایعھ و شایعھ سازی، اجرا گذاشت جنگ روانی جنون آمیز، تفرقھ افگنی سیاسی، ملی و 

اقدامات نظامی تصویر مختصری است از تالش ھای خودپو و کور امپریالیزم در مقابلھ با اقدامات 

دموکراتیک انسانی، اصولی دقیق و خونسردانھ جمھوری دموکراتیک افغانستان کھ بعد از تحول شش 

شمنان ما را عاصی ساخت زیرا اقدامات دولت انقالبی ما د. جدی تظاھر عملی وسیعی داشتھ است

جریان تبدیل پشتیبانی بالقوه مردم از انقالب بھ پشتیبانی بالفعل از آن جریان شد محسوس و 

  .التزاید دائم

و  بدین جھت ھمھ نیروھای وابستھ بھ بت طالیی دالر و پوند راھی نداشتند جز شورش عصیانگرانھ

نقالب و تحمیل شدت عمل و خشونت دولت بر ویرانگر و بھ اصطالح کشاندن قصدی مردم بر ضد ا

ولی آن ھا کور خوانده بودند دولت ما دوستان و دشمنان خود را تفکیک نمود و خرس ھای تیر . مردم

د و خورده و عصبی یکھ و تنھا و دور از مردم را از پشت دیوار ھا و کنج باغ ھا بھ پنجال قانون سپر

  .وقتی مردم بھ اینھا نفرین کرد آنگاه نوحۀ دیگری سر دادند
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توطئھ . پنھان می کنند» قیام ملی«یعنی حاال دشمنان ما تروریسم ضد انقالبی خود را در زیر عبارت 

ً انقالبیگری کاذب آنعده  گری گروھی و انتقامجویانھ را عصیان توده ای می نامند و این واضحا

  .(!)بعد از ھر شکست وظیفھ می یابند تا استدالل دفاعی بسازند است کھ» عالیجنابان«

این طرحھا در محیط بکر روشنفکری و قشرھای میانھ نا آگاه از مبارزات طبقاتی با ھیاھوی فراوان 

  .انقالبی گرانھ است» تروریسم«و » مبارزه مسلحانھ«رھا می شود ولی این ھمان طرح آشنای 

و در (!) »قیام ملی«بی گروھی معدود و آنھم ناھمگون را در جایی بلوای خرابکارانھ و ضد انقال

پنھان نمودن و » حماسھ ملت«نامیدن و تمامی جنایات خود را زیر پرده » جنبش مذھبی«جایی 

نام گذاردن، و بر ھمھ اعمال رذیالنھ و » امواج مقاومت ملی«شرارت بار ترین فتنھ گری خود را 

بخشیدن چیزی نیست جز (!) »تظاھرات مسالمت آمیز«عنوان  ھرج و مرج طلبانھ مسلح خود

  .ریاکاری سالوسانھ، جز اعترافات شرمگین بھ ھمھ جنایات انجام شده خود

منطق این شورش ضد انقالبی ھمان منطق آشنای ترور است کھ بھ گفتھ یکی از رھبران بزرگ 

  :زحمتکشان جھان

. . . منطق باور از دست رفتھ بھ توانایی توده ھا  . . .ترور منطق خود را دارد، منطق نومید شدن «
  ». . .منطق حالت غیر عادی و ھستریک مختص روشنفکران و منطق ناتوانی 

  :و ھم 

از دست داده باشد و یا ھیچگاه بدان ایمان » با توده ھا«کسی کھ ایمان خود را بھ این پیوند «
و نیروی خود را در راھی بھ جز از ترور نداشتھ باشد، برایش دشوار است کھ احساس برآشفتھ گی 

  ».بھ کار برد

تجربھ نشان داده است کھ شیوه عمل ضد انقالبیون ھمیشھ شیوۀ بوده است در جھت تحمیق توده ھا کھ 

  .با کار توده ای ھیچ نوع ارتباطی نداشتھ است

نمایند و حقایق را ضد انقالبیون نیروی خود را در آن می بیند تا بر خالف امر قانونمند تکامل عمل 

باکونین پدر بدترین نوع انارشیسم می . منطق آن ھا منطق بی باوری و خرابکاری است. نادیده بگیرند

  :گفت

ما با اعتقاد بر اینکھ رھایی کامل و خوشبختی مردم فقیر و زحمتکش تنھا از طریق یک انقالب «
استفاده از تمام وسایل بھ تکامل و  با تمام قوا و با خلقی و ویرانگر مقدور است، جمعیت ما باید
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گسترش آن فالکت ھا و بدبختی ھا کمک کند کھ باید کاسھ صبر مردم را لبریز کرده و آن را بھ قیام 
  »بر انگیزند

  :چپرو معروف دیگری برای شورش ھای ضد انقالبی طرح زیرین را می دھد

الل کنید ماشین ھا را از کار بی آنکھ رد پایی از خرابکاری خود بگذارید، در امر تولید اخ«
  ».بیاندازید، در کار خود عمداً بی دقتی کنید و یا حتی ابزار کار را بدزدید

و (!) می نامند و یا ھم انقالبیون ارتودوکس(!) چنین است شیوه عمل آن ھائیکھ خود را مجاھدین اسالم

  .می گذارند» قیام ملی«بعد از آن بر این اعمال نام 

اعمال شما » ھرچھ بد تر، بھتر«آخرین چاره بیچارگان نیست، این شعار پوچ است کھ آقایان انقالب 

  .جز جنون وحشی و دلتنگ چند فرد غیر متعارف عنوان دیگری گرفتھ نمیتواند

انارشیسم و ھرج و مرج طلبی جریانیست غیر انقالبی و ثابت کننده عدم اعتقاد شما بھ مردم و بھ 

  .قانونمندی تکامل جامعھ

دوران گذشتھ است کھ دگر بتوان آیین ھای کوتھ نظرانھ و غرض آلود را بر مردم تحمیل کرد  آن

مردم ما روز تا روز بھ بیھوده گی و چھرۀ کذایی شما پی می برند و بخوبی می دانند کھ ستاد نوزایی 

دولت مردم ما در نیکخواھی کامل بھ . پیشآھنگی خلق با کی است تاریخ در کجاست و فضیلت نایاب

  .انقالبی شان بروی شما ُتف می اندازند و نفرین می گویند

ما با انقالب ھستیم با فریاد زمان و نیاز تاریخ و شما با دشمنان خلق با ضد انقالب و درست نقطھ 

  .مقابل خواست زمان

رت بگذار ھمۀ دشمنان زوزه بکشند، فریاد کنند، ھای و ھوی براه بیاندازند ولی ما باغھای بزرگ بشا

  .را با خونمان فتح می کنیم

صداقت بھ خلق و بھ . خون ما، خون رفقای ما بر بام ھای ناشناس و معابر بی نام گواه صداقت ماست

  .انقالب و بھ آینده زیبا

  فضـلی. ق . از ع  تایپ کامپیوتریو  ، ترتیبتھیھ

  ٢٠١۶مارچ  ٣
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