دالوران رزمنده خلق

يادی از حسن شھيد
راه من سرخ است
راه من سرخ است ميدانی چرا؟
اين رهءآزادگان ميھن است
اين رهء فريادوراه شيون است
اين ره ء آزادگی وزندگيست
اين نه راه ارتجاع وبندگی است
راه من سرخ است
راه من سرخ است ميدانی زچيست؟
اندرين راه رادمردان وطن
خون پاک خويش آگاه ريختند
سرخ کردند راه مارا تا درآن
پيش تازيم از زمين تا کھکشان
راه من سرخ است ميدانی چرا؟

اندراين راه مست وشادان ميروم
اندراين راه بادل وجان ميروم
اندراين راه ميروم تاپای جان
اندراين راه ميروم تا جاودان
حسن شھيد در سال  در شھر باستانی کابل در يک فاميل پير مرد شير
فروش ديده به جھان کشود.مشاراليه تعليمات ابتدائی خودرا در يکی از مکاتب
شھر کابل به پايان رسانيد وبرای ادامه تعليمات ثانوی شامل ليسه حبيبيه شد.حسن
که فرزند شير فروش فقيری بود ودرآمد پدرش تکافوی احتياجات اوليه زندگی
آنھارا نميکرد در حين متعلمی ستم واستبداد نظام ارتجاعی وسلطنتی حاکم رابه
گوشت وپوست خود احساس کرده وبرای شانه دادن با پدر خويش در امر اعاشه
فاميل در دوکان خياطی ای بشاگردی مشغول کار شد .جبر روزگار وضعف
اقتصادی باعث آن شد که حسن مکتب را ترک گفت وپيشه خياطی را اختيار نمود
حسن از ايام جوانی به مسائل اجتماعی –سياسی عالقمند گرديد وبا الھام پذيری از
رھبران جنبش و شوراچون داکتر عبدالرحمن محمودی ،سرور جويا ،براتعلی
تاج و...بمبارزه عليه نظام ودرد ورنج اجتماعی پرداخت.وی جوانی بود پر شور
وانقالبی ،تااينکه در سال در سپيده دم قيام سوم عقرب مورد اصابت گلوله
ھای دشمن )رژيم منحوس ظاھرشاه( قرار گرفت ونھال آزادی کشور را باخون
سرخ خويش آبياری نمود.
تظاھرات سوم عقرب در سا ل ) اکتوبر  ( به وقوع پيوست .اين
روز يکی از روز ھای تاريخی جنبش ملی – دموکراتيک کشورما ميباشد.دراين
روز زمانيکه اھالی شھر کابل بويژه روشنفکران می خواستند داخل پارلمان شوند
وسخنرانی وکالرا بشنوند بنا بر امر سردار ولی اين سر دسته جنايتکاران
وعبدالقيوم وزير داخله رژيم سلطنتی وصدراعظمی داکتر يوسف پليس وعسکر
رژيم باالی مردم وروشنفکران بيدفاع يورش برده زد وخورد شديد بين مردم
وقوای دولتی صورت گرفت که چندين کشته و زخمی بجا گذاشت .دولت
سلطنتی ظاھر شاه نماينده کمپرادوران ومالکين بزرگ بعد از اينکه داود جالد را
از مسند صدارت پائين آورد بخاطر اغواو فريب مردم قانون اساسی قالبی
وانتخابات فرمايشی را در سال  براه انداخت تا چند صباحی ديگر به عمر
ننگين خويش بيفزايد .ماھيت قالبی قانون اساسی وانتخابات فرمايشی در اولين
روز سخنرانی وکالی فاسداين نمايندگان مالکان وخادمان امپرياليزم وسوسيال

امپرالليزم افشا وھويدا گرديد .وکالی خائن ووطن فروش باندھای جاسوس
وجنايتکار خلق وپرچم مانند ببرک واناھيتاکه در چوکی ھای دولت لم داده بودند
ومعاش بوجی گکی اخذ ميکردند برای مردم نصيحت ميکردند که دست از
تظاھرات بردارند وميگفتند که ما از طريق پارلمان ھمه چيز را حل ميکنيم .وطن
فروشان خلق وپرچم ظاھرشاه را مترقی ترين شاه آسيا خطاب مينمودندوپارلمان
فرمايشی را خانه ملت جاميزدند. .درجائی مينويسند "صرف نظر از اين عامل
ذھنی باز به ھمان اصل اساسی استناد مينمائيم که شرايط وموقعيت افغانستان فوق
العاده حساس بوده وکوچکترين ماجراجوئی واعمال خالف قانون از جانب ھرکس
که باشد منافع ملی کشور را به مخاطره خواھد انداخت .مادشمن آشتی ناپذير ايجاد
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)جريده خلق شماره ششم صفحه دوم(
بلی !کسانيکه ديروزبه امر بادار خويش در خدمت رژيم سلطنتی ظاھرشاه قرار
داشتندوھر گونه تظاھرات روشنفکران وکارگران رابنام مخاطره انداختن منافع
ملی محکوم ميکردند بالخره باکودتای ننگين ثور وکشت وکشتار بيش از دوملين
مردم کشوروبربادی وويرانی کشورثابت ساختند که دشمن آشتی ناپذير مردم بوده
نوکران وخادمان امپرياليزم وسوسيال امپرياليزم ميباشند.امروز باز ھم باندھای
خلق وپرچم در شورای اداره مستعمراتی کرزی مصروف خدمتگذاری بوده
وقوانين ضدملی ومنافع مردم افغانستان رادر شورای فرمايشی اداره مستعمراتی
ميگذارند.
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نيروھای ملی وانقالبی
دفاع از آزادگان ودالوران رزمنده خلق وظيفه تمامی
کشور است .شھدای آزاده وانقالبی کشور ! قطره قطره خون شما قابل محاسبه
وباز خواست است .جنبش انقالبی خلق افغانستا ن ھيچگاھی خون ھای پاک
وريخته شده ا ی شمارا فراموش نخواھد کرد .بگذارعده ای از تسليم طلبان وکاسه
ليسان در گاه ارتجاع به پابوسی امپرياليزم قامت خم نمايند ومشق دموکراسی
سردھند.سر انجام پيروزی ازآن ستمديدگان افغانستان وجھان خواھدبود .
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