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به مناسبت جنبش تاريخی سوم عقرب
ای روز ســـــرخ جاودان آغاز پيــــــکار نوين
خون شھيـــدانت بجاست تا رزم فتـــــح آخرين
ای مظھر نيروی خلق  ،برھمـــــــزن نظم کھن
خلق وطن در نور تو ويران کنــــــد کاخ قرون
ای روز ســــــرخ جاودان آغاز پيـــــکار نوين
خون شھيــــدانت بجاست تارزم وفتــــح آخرين
از خون محراب وحسن ،وز خون رحمن وفريد
از خون سيدال واصيل ،وزخـون صدھاتن شھيد
افراشتــــه گردد بيرق گلــــگون ســـرخ انقالب
آتش بپا خيزد کھن در خاک وخون سازد خراب
ای روز ســـــرخ جاودان آغاز پيـــــــکار نوين
خون شھيـــدانت بجاست تا رزم وفتــــح آخرين
از ســــه عقرب آتـــــــش آمد پــــديد وبی امان
انديـــــشه نو بھر خــــــــلق باخودآورد ارمغان
کاريگرودھقــــان بپاست در رزم وپيکار نوين
بنـــــيان گردنيــــای نو بنيان نھــــــد نظم نوين
ای روز ســـــرخ جاودان آغـــــاز پيکار نوين
خون شھيـــــدانت بجاست تا رزم وفتح آخرين

خشـــــم کھن بيرون شد چون جوش آتشفشان
از پای قصـــر ظــــلم را آتــش زند تا آسمان
ای پاســـــدار بردگی مردم کنــــــــد گورترا
درھم بکـــــــوبد بی امان زندان استثـــماررا
ای روز ســـــــرخ جاودان آغاز پيکار نوين
خون شھيــدانت بجاست تا رزم وفتح آخرين
سوم عقرب يکی از روزھای تاريخی جنبش ملی ودموکراتيک کشورما بوده
ونقطه ای عطفی است درجنبش آزاديخواھی وجنبش ملی دموکراتيک
کشورما.دراين روزمحصالن پوھنتون کابل ،شاگردان مکاتب وبسياری ازاھالی
شھرکابل در دوران صدارت داکتريوسف ھمچون سيل خروشانی به کوچه
وبازار سرازير شده وتظاھرات عظيمی بر ضد رژيم سلطنتی برپا نمودند.در
اين تظاھرات به اثرحمله دولت فئودال کمپرادوروابسته به امپرياليسم وسوسيال
امپرياليسم ،چندين نفرشھيدوزخمی گرديده وصدھا تن ديگرزندانی
گرديدند.خاطره تابناک اين روز تاريخی در اذھان تمام انقالبيون کشورزنده بوده
ودر تاريخ مبارزات پرشکوه خلقھای کشورما به خط جلی وزرين درج گرديده
است .دولت سلطنتی فئودال  -کمپرادورافغانستان نماينده منافع امپرياليزم
وسوسيال امپرياليزم به سرکردگی ظاھرشاه با نافذ ساختن قانون اساسی که
توسط لويه جرگه انتصابی شان ازھجدھم تا بيست وھشتم ماه سنبله1343
تصويب گرديده بود ،در نھم ميزان )(1343گويا به مردم رنجديده افغانستان
شفقت کرده و"دموکراسی"اعطا نمودند.اين دموکراسی که ھيچگونه صبغه ملی،
مردمی وارزشھای دموکراتيک ومترقی نداشت ونميتوانست داشته باشد ،جزحيله
وترفند جديد طبقات حاکمه برای فريب واغوای توده ھای مردم چيزی ديگری
نبود،تا از يک طرف بابسيج و سازماندھی نيروھای سياه ارتجاعی جلو ھرگونه
مبارزه انقالبی توده ھارا سد کرده ومبارزات شان را درچوکات قانون اساسی
خودساخته وخود پرداخته خود )که جز منافع طبقاتی خودشان  ،منافع ھيچ طبقه
وقشرديگری را درکشوردربرنداشت( نگه دارند واز طرف ديگر دولت
ديکتاتوری طبقاتی وابسته به امپرياليسم را در اذھان مردم »دموکرات« جلوه
داده وچند صباحی به نوع ديگر ،در زير نام باصطالح "دموکراسی "کارگران،

دھقانان وساير زحمتکشان را استثمارنموده وازشيره جان شان بازھم ھرچه
بيشتر تغذيه نمايند وعمر نکبت بار خودرا طوالنی سازند؛اما غافل ازاينکه
ماھيت اصلی اين "دموکراسی کاذب وقالبی" و"پارلمان فرمايشی" در نزدتوده
ھا ،در ھمان روز اول انتخاب صدراعظم افشاگرديد .در روز سوم عقرب
 25)1344اکتبر(1965با وجود اعالن رسمی دولت مبنی بر اينکه ھرکسی
ميتواند داخل پارلمان شود وسخنرانی وکال را گوش کند،از ورود اھالی
شھرکابل که اکثريت شان را روشنفکران تشکيل ميدادند ،در شورا جلوگيری به
عمل آمد.زمانيکه مردم روی خواسته ھای شان پا فشاری کردند .دولت از ارگان
ھای سرکوبگرخود چون پوليس وعسکر استفاده نموده وبه امرجالد سردارولی
داماد وپسرکاکای ظاھرشا ه وجالد عبدالقيوم وزير داخله  ،نيروھای پوليس
وعسکری وحشيانه به جان مردم بی دفاع افتيده زدوخورد شديدی بين مردم
ونيروھای سرکوبگر دولت صورت گرفت .تعداد ی از شرکت کنندگان اين
صحنه خونين به طرف پوھنتون ومکاتب روان شده واز جريان واقعه به ديگران
خبر دادند،ھمان بود که يک تعداد زياد محصالن وشاگردان مکاتب واھالی شھر
کابل چون سيل خروشان به طرف شورا ی نام نھادروان شدند .بعد از
برخوردشديد با پوليس وعسکر در نزديک مکتب حبيبيه مظاھره کنان به طرف
شھر روان گشتند واز آنجا دوباره بطرف کارته چھار روان شده وخانه دوکتور
يوسف "صدراعظم" وقت را به محاصره کشيده وخواھان محکمه قاتلين اين
روز شدند که باز ھم منجر به زدوخورد شديدی بين طرفين گرديد .از يک طرف
صدای ماشيندارھا )مسلسل ھا(و صدای چرخھای تانک ھای ارتش که در
پيشانی آن مھر دولت سوسيال امپرياليستی شوروی حک شده بود واز طرف
ديگر صدای ناله وفرياد زخميان که خون ھای پاک شان سنگ فرشھای جاده
ھارا رنگين ساخته بود بگوش ميرسيد .باوجودحمالت وحشيانه دولت  ،مردم
بی دفاع قادر شدند ،ماموريت کارته چھار رابه تصرف در آورده وکسانی را
که در ھمان روز زندانی شده بودند آزاد نمايند.دراين حادثه خونين چندين
نفرشھيدگرديد که از جمله ميتوان از )فريد ،حکيم وحسن قھرمان نام برد (
وھمچنان دھھا نفرديگر زخمی گرديدند .درحاليکه از اين روز تاريخی 45سال
ميگذرد ،اما دستاوردھای اين روز راجنبش ملی ودموکراتيک کشورما با خود
حمل ميکند .بعد از سوم عقرب 1344جنبش ملی  -دموکراتيک کشور ،برخالف
جنبش ھای آزادی خواھانه قبلی توانست مرز بندی نسبتا ً دقيقی با دشمنان خود
نموده وبا تحليل از اوضاع اقتصادی وسياسی واجتماعی کشور ،ميرفت که
خودرا آھسته آھسته بھتر بسيج وساز ماندھی نمايد ودر وقت کم دامنه جنبش تمام
طبقات مردمی  ،کارگران ،دھقانان وخرده بورژوازی شھر وده را فرا

گرفت .ھمچنان از اين روز به بعدبرای خلق ما روشن گرديد که" آزادی
ودموکراسی" را نميتوان از طبقات حاکم ار تجاعی از طريق" پارلمان "و
انتخابات فرمايشی به دست آورد،بلکه با مبارزه انقالبی وسر نگونی قھری
طبقات حاکمه وقطع سلطه امپرياليسم وخرد کردن ماشين طويل وعريض کھنه
دولتی ميتوان به سعادت ھميشگی وواقعی دست يافت .يکی ديگر از مشخصات
اين روز اين است که جنبش ملی دموکراتيک شناخت نسبی ازماھيت
استعمارنوين شوروی بعد ازبه قدرت رسيدن باند خروشچف درسال 1953
پيدانموده وبه افشأسياست ھای استعماری وامپرياليستی شوروی پرداخت وتا حد
توان نقاب از چھره مزدوران کثيف ووابستگان بومی شان يعنی دارودسته "خلق
وپرچم " برداشت ووابستگی اين باند وطن فروشان وخاينين به خلق را به دولت
شوروی ودولت ارتجاعی ظاھر شاھی )که پايه ھای مادی شان درجامعه ھمان
مالنمود.
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