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"مصئونیت قضائی" برای اطالعات درز کرده از درون
یک
امریکائی،
نیروهای
پارلمان رژیم
خیانت ملی دیگر!

مبنی بر دست داشتن قوت های خارجی
علیه این خیانت ملی  ،به هر
در قاچاق مواد مخدر
طریقه ممکن ،اعتراض کنیم!
صفحه 4

مصئونیت در لغت به معنی محفوظ ماندن و مصئون دفاع از مبارزات برحق مردم فلسطین ،وظیفه هر فرد

بودن میباشد و در اصطالح حقوقی ،مصئونیت قضائی
مسبب معافیت از مجازات بوده و قابل رسیدگی و کیفر
نیست" .مصئونیت قضائی" برای پرسونل پایگاه های
نیروهای امریکائی که از طرف سردمدار قصر سفید
مطرح گردیده نمیتواند چیزی جزء قانون کاپیتوالسیون
باشد .کاپیتوالسیون ) (Capitulationاز کلمه
کاپیچووال( )Capitulateبه معنی " شرط گذاشتن"
و در لغت به معنی سازش و تسلیم میباشد .این قانون
بر قراردادهائی اطالق میگردد که به موجب آن اتباع
یک دولت در قلمرو دولت دیگر مشمول قوانین کشور
خود میشوند .کاپیتوالسیون نوعی سلطه کشور بیگانه
بر کشور میزبان میباشد؛ زیرا حق قضاوت و مجازات
متخلفین ،بخشی از حق حاکمیت یک کشور است و
در نهایت امر کاپیتوالسیون یعنی تسلیمی بدون قید و
شرط و این چیزی است که شاه شجاع سوم (کرزی)
آنرا به لویه جرگه عنعنوی موکول کرده است و دلیل
وی این است که "دولت افغانستان نمیتواند بر ادامه
حضور نیروهای خارجی در کشور تصمیم بگیرد به
این خاطر است که موضوع به ملت افغانستان ارتباط
داشته و لویه جرگه باید درباره آن تصمیم گیری کند!".

صفحه2

انقالبی ،ملی ،دموکرات و آزادیخواه در هر نقطه جهان
						
است

صفحه 5

گزارشی در مورد داستان ساختگی "قیام مردمی" علیه
طالبان در ولسوالی اندر والیت غزنی

صفحه 8

دستي كه نان مي دزدد ،نمي تواند آزادي ببخشد صفحه 11

		
امپریالیزم حامی ستم جنسی است

صفحه 13

بیست و هشتم اسد ،سالروز استرداد استقالل افغانستان
تجدید پیمان ما با شهدا و جانباختگان راه استقالل و آزادی
					
کشور است

صفحه 15

سالروز تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی را تقبیح نموده
و مقاومت علیه اشغالگران کنونی را شگوفا سازیم
صفحه 16
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"مصئونیت قضائی" برای نیروهای امریکائی ،یک خیانت ملی دیگر!

علیه این خیانت ملی  ،به هر طریقه ممکن ،اعتراض کنیم!
مصئونیت در لغت به معنی محفوظ ماندن و مصئون بودن
میباشد و در اصطالح حقوقی ،مصئونیت قضائی مسبب
معافیت از مجازات بوده و قابل رسیدگی و کیفر نیست.
"مصئونیت قضائی" برای پرسونل پایگاه های نیروهای
امریکائی که از طرف سردمدار قصر سفید مطرح گردیده
نمیتواند چیزی جزء قانون کاپیتوالسیون باشد .کاپیتوالسیون
)(Capitulationاز کلمه کاپیچووال()Capitulate
به معنی " شرط گذاشتن" و در لغت به معنی سازش و
تسلیم میباشد .این قانون بر قراردادهائی اطالق میگردد که
به موجب آن اتباع یک دولت در قلمرو دولت دیگر مشمول
قوانین کشور خود میشوند .کاپیتوالسیون نوعی سلطه کشور
بیگانه بر کشور میزبان میباشد؛ زیرا حق قضاوت و مجازات
متخلفین ،بخشی از حق حاکمیت یک کشور است و در نهایت
امر کاپیتوالسیون یعنی تسلیمی بدون قید و شرط و این چیزی
است که شاه شجاع سوم (کرزی) آنرا به لویه جرگه عنعنوی
موکول کرده است و دلیل وی این است که "دولت افغانستان
نمیتواند بر ادامه حضور نیروهای خارجی در کشور تصمیم
بگیرد به این خاطر است که موضوع به ملت افغانستان ارتباط
داشته و لویه جرگه باید درباره آن تصمیم گیری کند!".
اعطای "مصئونیت قضائی" به پرسونل پایگاه های
امریکائی در افغانستان به این معنی است که محکمه ،قوانین
و قوه قضائی کشور ،صالحیت پیگیری و بررسی تخلفات
نظامی – سیاسی و دیپلماسی سربازان امریکائی را نخواهند
داشت .همین "مصئونیت قضائی" که امروزه مطرح میگردد
در طی اشغال این کشور به اجراء در آمده است و اکنون
به سوی قانونمند شدن این مصئونیت هدایت میگردد.
"مصونیت قضائی" به نیروهای امریکائی کمک میکند تا
تمامی جنایات شان بصورت قانونی در آید و بر ادامه این
جنایات صحه گذاشته و از کشتن ،شکنجه ،غارت ،تجاوز
و  ...درین کشور دریغ نورزند ،چنانچه بارها اخبار تجاوز
جنسی نیروهای یانکی به زنان و دختران این سرزمین در
رسانه ها انعکاس یافت ولی کسی به داشتن چنین جرایم و
جنایاتی نه تنها محاکمه نگردید بلکه متهم نیز نشد .بارها و
بارها اعالم شد که در فالن والیت دورافتاده کشور نیروهای
یانکی پول و مدارک مردم را بدون هیچ دلیل و توضیحی از
آنها گرفته اند ،یا اینکه شبانه به خانه های مردم رفته و
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زیورات شان را به غارت برده اند ،اما پیگرد قانونی و قضائی
به عمل نیامد .همین "مصئونیت قضائی" نیروهای اشغالگر
بود که توانستند به اجساد کشته شدگان ادرار نمایند ،به
روستاهای کشور رفته و زنان و کودکان را به گلوله ببندند،
به عقاید مردم بی احترامی کنند و هزاران جنایت دیگر را
مرتکب گردند .خالصه مفهوم "مصئونیت قضائی" عساکر
امریکائی ،معافیت از تعقیب قانونی عساکر شان و هزاران
تن از افراد ظاهرا غیر نظامی شان میباشد ،که در افغانستان
حضور دارند.
هموطن!
بیایید سرگذشت و سرنوشت مستعمرات امریکا را از نظر
بگذرانیم .بیایید با دید آگاهانه تر به قضایا بنگریم .بیایید
قانون "مصئونیت قضائی" را که کشورهای تحت سلطه
امریکا بخاطر ایجاد پایگاه های دایمی نیروهای اشغالگر
تصویب کردند را بازنگری کنیم و عواقب شوم آنها را از
نظر تاریخی سنجش نماییم و مشکالت جبران ناپذیر مردم
آن کشورها را که بدان دست به گریبان شده اند را ارزیابی
کنیم .به گزارش وزارت دفاع امریکا که تحت عنوان گزارش
زیربنائی ( )Base Structure Reportدر سال 2007
میالدی منتشر ساخت امریکا در  39کشور جهان پایگاه
بزرگ نظامی و  140کشور جهان ایستگاه های نظامی دارد.
اگر تاریخ این کشورها را از نظر عبور دهیم و به قضایا
بهتر بنگریم .تصویب هرنوع "مصئونیت قضائی" به عنوان
لکه ننگ تاریخی بر هرجامعه ای که به پای آن رفته است
محسوب میگردد .بیایید ازین لکه ننگ تاریخی خود را پاک
نگه داشته و نگذاریم و اجازه ندهیم که دژخیمان و اجنبیان
تشنه به خون مردم ،با سرنوشت کشور و مردمان کشور
همچنان بازی نمایند.
حاکمیت دست نشانده کنونی در حالیکه سند ننگین "همکاری
های استراتژیک" را به اول می  2012امضاء کرده است حال
میخواهد با طرح راه اندازی لویه جرگه دیگری ،بخش عمده
این "پیمان" ننگین را توسط نمایندگان طبقات ارتجاعی،
فئودال -کمپرادور و بورژوا -کمپرادور به تصویب رساند
و آنرا "رضایت و تصویب" نمایندگان مردم کشور جابزند.
این طبقات اجتماعی نیز بخاطر منافع طبقاتی شان به چنین
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خواستی گردن خواهند نهاد ،تا مردم کشور سالهای متمادی
زیرچکمه های خونین امپریالیستهای اشغالگر امریکائی باقی
بمانند.
" جنبش انقالبی جوانان افغانستان" با قاطعیت هرچه تمام،
تدویر هرنوع لویه جرگه و همچنان طرح و تصویب "مصئونیت
قضائی" را به شدت تقبیح مینماید و از تمامی اقشار جامعه
اعم از روشنفکران مردمی ،آزادیخواهان و میهن پرستان،
نیروهای ملی ،دموکرات و مترقی و انقالبی کشور جدا میطلبد
تا در برابر این خیانت ملی،اسارت و جنایت حاکمیت پوشالی
و سایر گروه های سیاسی مزدور که چیزی جزء تداوم اشغال
نظامی و تسلط استعماری را رقم نمیزنند ،جداً اعتراض نمایند
و اجازه ندهند که رژیم پوشالی و امپریالیستهای اشغالگر
بیش ازین با سرنوشت سیاسی توده های مردم و استقالل و
حاکمیت ملی شان معامله نمایند .هر نوع سکوت در برابر

چنین حرکتی به مفهوم عام ،همگام شدن با تصمیم رژیم
پوشالی است .پس بیایید علیه چنین حرکت خائنانه،اسارتبار
و میهن فروشانه که سلب استقالل و آزادی کشور ،حاکمیت
ملی و نقض تمامیت ارضی آنرا به همراه دارد ،با قاطعیت
هرچه تمام ایستادگی کنیم .ما نباید بیش ازین اجازه دهیم که
استقالل و آزادی ملی مان ،حاکمیت ملی و سرنوشت سیاسی
مان ،بازیچه دست قدرتهای امپریالیستی اشغالگر و رژیم
پوشالی گردد.
به پیش در راه شگوفائی هرچه بیشتر مقاومت ملی ،مردمی
و انقالبی علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست
نشانده شان!
"جنبش انقالبی جوانان افغانستان"
 5دلو  24 ( 1391جنوری )2013

		
ز ظلم جان به لب آمد چه انتظار کشید

بیاد سوختگان شمع سان شرار کنید

		
کنید معرکه برپا بضد ظلم و ستم

زخاک مرتجعان بر هوا غبار کشید

			
درین زمانه بگیتی کسی ندید و شنید

حکومتی که وطن را به چاله زار کشید

			
جنایتی که بملک ،این وطن فروشان کرد

خمید چرخ ،چو آن بار ننگ و عار کشی

				
مظالمی که ازوشان کشید نسل جوان

گمان مبر که توان دوش روزگار کشید

		
نه یکه ما و تو از این فساد می نالیم

فغان و ناله زهر تیره و تبار کشید

		
از اینگروه کفن کش که تا زپا نفتد

گمان مبر زفجایع کنون کنار کشید

		
نشسته دست به پهلو ،امید خیر و صالح

چسان توان زچنین باند نابکار کشید؟

				
بپا شوید و به هم دست اتحاد دهید

که داد ازین حکومت بی بند و بار کشید

		
گذشت دور شکیب و رسید فرصت آن

چه خوش زحرف ،عمل را به کار زار کشید

				
شوید در پی تشکیلی از ستم زدگان

که جان سالمت ازین وضع بیقرار کشید

			
باین و آن نشود رفع قهر خلق ،مگر

که انتقام به شمشیر آبدار کشید

				
زنید دست به یک انقالب ظلم شکن

که یک به یک سر این خائنان به دار کشید

			
کنید روی وطن پاک ازین پلیدان تا

به روی ازخود و بیگانه افتخار کشید
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اطالعات درز کرده از درون پارلمان رژیم
مبنی بر دست داشتن قوت های خارجی در قاچاق مواد مخدر
این اطالعات که تازه به دست ما رسیده است ،دست
داشتن قوت های خارجی در قاچاق مواد مخدر را ثابت
میسازد!
1-

1قرار گزارشی که مسئوالن امنیتی
ولسوالی "ریگ خان نشین" والیت
هلمند به نهاد مذکور داده اند ،آنها بعد
از چندین روز تعقیب قاچاقبران در آن
ولسوالی باالخره در شب پانزدهم عقرب
 1391خورشیدی ،چند نفر قاچاقبر را
با  660کیلوگرام تریاک در یک کمین
دستگیر می نمایند .پس از گذشت چند
دقیقه به تعداد چهار فروند چرخ بال
نیروهای ویژه خارجی ظاهرا انگلیسی
در محل نشست کرده و قاچاقبران را
همراه با مواد مخدر دستگیر شده شان
از چنگ مسئوالن امنیتی محلی فراری
می دهند و به هیچ عنوان سندی مبنی
بر تسلیم گیری قاچاقبران و مواد مخدر
متذکره به مسئوالن محلی داده نمیشود
و به آنها گفته میشود شما با اینها
کاری نداشته باشید .زمانیکه موضوع
از طریق پارلمان با معینیت به اصطالح
مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور
داخله رژیم شریک ساخته میشود آنها
از قضیه اظهار بی خبری می نمایند.

2-

2گزارش دیگر از والیت هلمند میرساند
که قوت های خارجی در اواسط ماه
عقرب  1391در جلساتی که با والی و

ریاست به اصطالح مبارزه علیه مواد مخدر
آن والیت داشتند ،نقشه هائی را برای آنها
پیشکش می نمایند که در آنها ساحات کشت
کوکنار مشخص گردیده است .طبق این نقشه
در والیت هلمند دو نوع زمین تحت کشت
کوکنار قرار دارد و مجموع این زمین ها به
( 63000شصت و سه هزار) هکتار میرسد.
طوریکه:
نوع اول آن زمین های شخصی
افراد است که در آنها کشت کوکنار
صورت میگیرد که در مجموع حدود
 18000هکتار را احتوا می نماید
و درنقشه بنام ساحات سبز نشانی
شده است.
نوع دوم زمین های دولتی است که
برای کشت کوکنار غصب گردیده
است و مجموع آن به 45000
هکتار زمین میرسد.
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قوت های خارجی به والی و رئیس به اصطالح مبارزه
علیه مواد مخدر آن والیت گفته اند ،شما صرف در
ساحات سبز که در نقشه مشخص گردیده میتوانید کشت
کوکنار را تخریب کنید .ساحات سبز نشانی شده در نقشه
عبارت از کشت کوکنار در زمینهائی میباشد که در ملکیت
اشخاص قرار دارد.
و همچنان به آنها گفته شده است که نباید کشت کوکناری
که در زمین های غصب شده صورت گرفته تخریب
گردد .خارجی ها دشت کالن بین ولسوالی مارجه و ناوه
معروف به "لوی دشت" را نشانی کرده و گفته شده در
صورتیکه پولیس برای تخریب کشت در دشت مذکور
عملیات را آغاز کند با واکنش قاطع آنها روبرو میشود و
آنها نخواهند گذاشت تا کشت کوکنار را در دشت مذکور
تخریب نمایند .همچنان کمک هائی را که در امر "مبارزه
علیه مواد مخدر" انجام میگیرد را قطع خواهند کرد!
اگر به قضایای متذکره توجه نمائیم ،این موضوع مبرهن
است که قوت های خارجی در کشت ،تولید و قاچاق مواد
مخدر و حمایت از قاچاقبران بزرگ دست دارند و سر و
صداهای مبارزه با مواد مخدر بی معنی به نظر میرسد.

وزارت به اصطالح مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله
و معینیت مربوطه اش ،فقط برای اقناع افکار عمومی
ایجاد گردیده است و از طرف دیگر سر و صدای آنها در
امر مبارزه با مواد مخدر باعث میشود تا اصل قضیه
که ترویج ،کشت ،تولید و قاچاق مواد مخدر و حمایت از
قاچاقبران بزرگ در والیات جنوبی کشور میباشد پوشیده
باقی بماند .جای شک نیست که بیشترین پول قاچاق
مواد مخدر به جیب خارجی ها میرود ،نه دهقانان والیات
جنوبی کشور که تمام زحمات کشت و جمع آوری تریاک
بدوش آنها میباشد.
در نتیجه میتوان استنباط نموده که مبارزه به اصطالح
علیه مواد مخدر از جمله دروغ های بزرگی است که به
خورد مردم داده میشود .تا زمانیکه نیروهای اشغالگر
امپریالیستی به سردمداری امپریالیزم امریکا ،در کشور
حضور داشته باشند روند کشت ،تولید وقاچاق رو به
رشد مواد مخدر ،تدوام خواهد داشت و پیامدهای ناگوار
آن مثل اعتیاد و زندانی شدن مزدورکاران و دهقانان
در زندانهای منحوس رژیم پوشالی ،دامن گیر مردمان
زحمتکش و جفا دیده افغانستان خواهد بود.

دفاع از مبارزات برحق مردم فلسطین،
وظیفه هر فرد انقالبی ،ملی ،دموکرات و آزادیخواه در هر نقطه جهان است
مدتهاست که سربازان اسرائیلی محالت مختلف شهرهای
فلسطین را مورد تهاجم نظامی خود قرار میدهند .جوانان
سنگ پران را با سالحهای میدان جنگ و موشک،
درو کرده و خانها هایشان را ویران میسازند .آنها با
محاصره نظامی روستاهای مختلف فلسطین ،مردم را
در مناطق شان حبس مینمایند و باغ ها و زمینهای
کشاورزی شان را به تل خاکی مبدل نموده اند .ادارات
حکومتی فلسطین را با موشک ویران کرده اند .اسرائیل
و ارباب امپریالیستش (امریکا) ،آشکارا و با قلدری
هرچه تمام اعالم میکنند که منظورشان از روند "صلح"
چیزی به جزء لگدمال کردن کامل و همه جانبه ملت
دربند فلسطین نیست.
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خلقهای خاورمیانه و جهان یقینا که خود را در مبارزه و
آمال توده های ستمدیده فلسطین شریک میدانند.
اسرائیل یک دولت مستعمراتی است که از همان ابتدا با
ترور و جنگ علیه بومیان فلسطین و دزدیدن سرزمین
آنان تاسیس شد.
اسرائیل از درون مقاومت عادالنه یهودیان در مقابل نسل
کشی یهودیان توسط هیتلر که نماینده کل طبقه سرمایه
داری آلمان بود ،بیرون نیامد ،بلکه از بطن نسل کشی
ملت فلسطین سربدر نمود و در جریان نیم قرن پاکسازی
قومی ،قوام یافت.
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اسرائیل یک دولت انتصابی و مهمترین پایگاهی بود
که امپریالیستها پس از جنگ دوم جهانی در خاورمیانه
برقرار کردند و وظایف امنیتی منطقه خاورمیانه را به
آن دادند .سرکوب مداوم مردم فلسطین تبارز چشمگیر
خصلت کهن امپریالیزم جهانی است که سلطه و استثمار
بی امانی را بر خلقها و ملل تحت ستم روا داشته و
میدارد.

اسرائیل یک دولت سرکوبگر جبونی است که در جنگ
با نوجوانان سنگ پران فلسطینی از هر نوع سالح های
سنگین میدانهای نبرد استفاده میکند.

اسرائیل دولت جنایتکاری است که هر روز از عمر
ننگینش با ارتکاب جنایت علیه ملت فلسطین گذشته
است.

اسرائیل دولت خون آشامی است که با قتل عام شهروندان
غیر نظامی فلسطین ،با ناقص العضو کردند جوانان ،با
ریشه کن کردن باغ های پر از زیتون دهاقین و موشک
باران محله های مختلف فلسطین برای اهالی اسرائیل
غرور ملی ،ارزشهای اخالقی و حس مفید بودن درین
جهان پهناور ،فراهم میکند.

اسرائیل دولتی ریاکار است که وقتی صحبت از "طرح
صلح" یا " آتش بس دوطرفه" میکند منظورش به زانو
در آوردن و تحقیر فلسطینیان و لگدمال کردن کامل
این ملت است .در نیم قرن گذشته اسرائیل به اشغال و
الحاق سرزمین فلسطین ادامه داده و امروز نیز از طریق
ساختن دهکده های کوچک نظامی اش در قلب سرزمین
های فلسطینی و اسکان آن توسط اهالی اسرائیلی به
الحاق گری خود ادامه میدهد.
اسرائیل دولتی است که مهمترین فعالیت "اقتصادی اش"
ارائه خدمات امنیتی یعنی ترور،قتل ،آزار و شکنجه
مخالفان به رژیم های مرتجع خاورمیانه و جهان است و
آدمکشان حرفوی اش در راس آن قرار دارند.
فلسطین ،یعنی ملتی که نیم قرن گذشته بطور الینقطع
علیه استثمار و ستم مستعمراتی بی حد و حصر مبارزه
نموده است .ستم و استثماری که شامل یک طرح بین
المللی برای امحاء کل یک خلق بوده و مبتکر آن
امپریالیستهای فاتح جنگ دوم جهانی میباشند که آنرا
جهت تضمین هژمونی (اقتدارطلبی) شان در خاورمیانه
طراحی کردند.
فلسطین یعنی خطه ای که مبارزه انقالبی در آن هرگز
متوقف نگشت .هربار که کارشناسان امپریالیستی
پنداشتند که قصد خاتمه یافتن فلسطینیان را اعالم کنند با
انفجار نسل نوینی روبرو شده اند.
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فلسطین ،خطه ای است که با وجود سرکوب نظامی
سنگین ،تسلیم طلبی رهبران سنتی اش ،خیانت دول
مرتجع عرب و اسالمی خاورمیانه و انواع و اقسام
ترفندهای "صلح" و وعده ها و وعیدهای سرخرمن
امپریالیستها ،شعله های مبارزه در آن همچنان زبانه
میکشند.

بخش در فلسطین نیست .بلکه آنها جناحهای مختلف
طبقات استثمارگر فلسطین هستند که هدف شان برقراری
جامعه ای مبتنی بر ستم و استثمار طبقاتی و وابسته
به امپریالیزم میباشد .جامعه ای ارتجاعی از همان نوع
که در دیگر کشورهای خاورمیانه همانند ایران ،مصر،
عربستان ،ترکیه ،لبنان ،عراق ،و غیره کشورها برقرار
است.
انقالب فلسطین با فریاد ،ایجاد نیروی رهبری کننده
نوینی را طلب میکند .نیروی رهبری کننده ای که بتواند
هزاران جوان فلسطینی را که در جاده ها به سنگ پرانی
مشغول اند ،با چیزی بیشتر و ایدئولوژی و رهنمود بهتر
مسلح سازد .هنگامیکه جوانان فلسطینی با بینش انقالبی
برای رسیدن به فردای بهتر مسلح گردند ارتش اوباش
اسرائیل نیز در برابرشان ضعیف خواهد ماند و در نهایت
امر ،چاره ای جزء سر تسلیم نخواهد داشت.

دفاع از مبارزات برحق مردم فلسطین ،منجمله مبارزه
کامل برای سرنگونی کامل دولت اسرائیل ،وظیفه هر فرد
انقالبی ،ملی ،دموکرات و آزادیخواه در هر نقطه جهان
است .در واقع چنین حمایتی یکی از خط تمایزات مهم
میان ارتجاعی بودن و یا مترقی بودن در جهان امروز
را رقم خواهد زد.
شجاعت و عزم مردم فلسطین در مبارزه علیه یکی از
بی رحم ترین دول جهان که از حمایت های بین المللی
کلیه قدرت های امپریالیستی برخوردار است ،منبع الهام
و امیدواری انقالبی عظیمی برای نیروهای انقالبی
و خلقهای تحت ستم جهان ،بخصوص در خاورمیانه
میباشد.
اما ،علیرقم فداکاریهای زاید الوصف و مبارزات
قهرمانانه ،انقالب فلسطین حتی در فرصت های تاریخی
بزرگ که در برخی گره گاهها پدید آمده ،نتوانسته است
گامهای مهمی در راه سرنگونی دولت اسرائیل بردارد.
علت اصلی این امر ،فقدان یک تشکیالت پیشاهنگ
انقالبی راستین بوده است .مبارزات خلق فلسطین تحت
رهبری رفورمیستها و تسلیم طلبی های مرتجع بوده
است .مرتجعینی که روزها علیه امپریالیزم و اسرائیل
شعار میدهند و در سیاهی شب به مغازله با آنها می
پردازند.برنامه هیچ یک ازینها ایجاد یک جامعه رهائی
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انقالب فلسطین ،باید سمت و سوی انقالبی بیابد و این
امر ممکن و میسر نیست مگر تشکیل ارگان رهبری
انقالبی که بتواند چنین زمینه ای را برای نسل زحمتکش
و ستمدیده فلسطین مهیا سازد .تنها تشکیل چنین ارگان
رهبری کننده ای میتواند پیچیدگیهای مبارزه طبقاتی
در فلسطین را توضیح دهد .بی سرنوشتی توده های
زحتمکش موجود را سمت و سوء دهد و آنان را به
مبارزه ،نه تنها برای احقاق حقوق ملی و سرزمین بلکه
برای یک انقالب اجتماعی علیه هر نوع ستم و استثمار
برانگیزد .به این جهت است که میگوییم فلسطینی که بر
خاکستر دولت غارتگر اسرائیل در آینده بنا شود انعکاس
چهره کریه جوامع کنونی خاورمیانه نخواهد بود .بلکه
برعکس جامعه ای دموکراتیک نوینی ایجاد خواهد شد
کمه تحت حاکمیت توده های ستمدیده قرار داشته و در
مسیر انقالب خواهد بود.
این راه پرپیچ و خم ،نیازمند فداکاری است و راه دیگری
به سرمنزل مقصود وجود ندارد .تنها در طی طریق
این مسیر است که ستمدیدگان جهان ،انتظار پیشروی
انقالبیون فلسطینی را دارند.
زنده باد مبارزات حق طلبانه مردم فلسطین و سرنگون
باد دولت اسرائیل!
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ماللی ،خبرنگار منطقه یی "نبرد زن"        					                                             اول قوس 1391

گزارشی در مورد داستان ساختگی
"قیام مردمی" علیه طالبان در ولسوالی اندر والیت غزنی
ولسوالی اندر از جمله آن ولسوالی های والیت غزنی است که
طالبان در آن از قدرت و نفوذ زیادی برخوردار هستند .قبال در
این ولسوالی حرکت انقالب اسالمی مولوی نبی نفوذ زیادی
داشت .قاری بابا ،قومندان عمومی حرکت انقالب اسالمی
در این ولسوالی ،در دوران حکومت مجددی و ربانی ،والی
والیت غزنی شد .او پس از رسیدن پای طالبان به این والیت،
به آنها تسلیم گردید و از والیت عزل گردید .اما بعد از سقوط
طالبان بازهم برای مدت کمی والی غزنی بود .قاری بابا مدتی
بعد از برکناری از والیت غزنی در صدد برآمد که ملیشه
دولتی در میان قوم اندر – در ولسوالی اندر و سایر ولسوالی
های والیت غزنی و حتی والیت پکتیکا – را سازماندهی
نماید .اما در جریان این تالش ها توسط طالبان به قتل رسید.
در ولسوالی اندر ،اشخاصی مثل فیضان و مامور جبار
شلگری ،قبال از جمله قومندان های حزب اسالمی گلبدین
بوده و جبهات اندر و شلگیر این حزب را تحت فرمان داشتند.
فیضان چند سال قبل ،در زمان همین رژیم دست نشانده کنونی،
مدتی والی غزنی بود و مامور جبار شلگری نیز در دوره قبلی
پارلمان رژیم پوشالی وکیل پارلمان مذکور .این دو شخص
از یک طرف دولتی هستند و از طرف دیگر مناسبات خوبی
با حاجی اسد اهلل خالد دارند .فیضان نیز دو ماه قبل از طرف
طالبان مورد سوء قصد قرار گرفت ،اما جان سالم بدر برد.
حاجی اسد اهلل خالد از ولسوالی ناوه والیت غزنی است و
قبال مربوط به اتحاد اسالمی سیاف بوده است .این شخص
پس از برطرفی قاری بابا از والیت غزنی ،در اوایل رژیم
پوشالی ،والی والیت غزنی گردید و برای مدت نسبتا زیادی
در این پست باقی ماند .سپس بحیث والی والیت قندهار و
پس از آن بحیث آمر زون جنوب – که والیات قندهار ،زابل،
ارزگان و هلمند را در بر می گیرد  -منصوب گردید .پس از
آن ارتقای بیشتری یافت و به کابینه رژیم راه یافت .اکنون
مدتی است که بحیث رئیس امنیت رژیم کار می نماید .این
شخص که گفته می شود یکی از سرباندهای مهم قاچاق مواد
مخدر است ،یکی از مهره های استخباراتی مهم امپریالیست
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های اشغالگر امریکایی و یکی از چهره های مهم رژیم
دست نشانده محسوب می گردد .حاجی اسد اهلل خالد در
زمانی که والی والیت غزنی بود ،از یکطرف روابط نفوذی
در میان طالبان داشت و از طرف دیگر دوبار توسط طالبان
مورد سوء قصد قرار گرفت و هر دوبار جان سالم بدر برد.
والیت غزنی یکی از والیات سرد سیر کشور است و برودت آن
در فصل زمستان طاقتفرسا است .به همین جهت جنگجویان
طالبان در زمستان اکثرا این والیت را ترک می گویند و به
پاکستان و یا والیات گرم سیر کشور نقل مکان می نمایند.
زمستان سال گذشته – سال  – 1390فیضان ،مامور جبار
شلگری و مال عبدالقیوم با استفاده از غیابت طالبان ،در اتحاد
با بعضی از قومندان های سابق حزب اسالمی و در همکاری با
حاجی اسد اهلل خالد ،به صورت مخفیانه در قریه صاحب خان
و بعضی قریه جات که قبال مرکز اصلی حزب اسالمی بوده
است ،به مسلح ساختن یکتعداد افراد دست زدند تا در بهار
سال  1391بتوانند علیه طالبان ،شورشی را به راه اندازند و
این حرکت یک الگو برای شورش های بعدی علیه طالبان در
ولسوالی های دیگر والیت گردد .تمامی این اشخاص از مسلح
ساختن افراد به اسم پولیس محلی خود داری کردند ،زیرا
تجارب متعدد نشان داده است که پولیس محلی مورد نفرت
شدید اهالی محالت و مناطق بوده و باعث ایجاد عکس العمل
های منفی شدید علیه رژیم پوشالی و اربابان امپریالیستش در
میان آنها می گردد.
شورش ضد طالبان در اواخر بهار سال  ،1391تحت رهبری
یک وزیر کابینه و والی سابق رژیم و عضو برجسته اتحاد
اسالمی سیاف ( حاجی اسداهلل خالد) ،یک والی سابق رژیم و
قومندان سابقه حزب اسالمی گلبدین(فیضان) ،یک وکیل قبلی
پارلمان رژیم پوشالی و قومندان سابق حزب اسالمی گلبدین
(مامور جبار شلگری) و یک مشاور ارشد ریاست معارف
والیت رژیم و سرگروپ سابقه حزب اسالمی گلبدین در
ولسوالی قره باغ والیت غزنی (مال عبدالقیوم) و در ارتباط
با برنامه های به اصطالح همبستگی ملی شروع شد و گویا
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انگیزه این شورش مخالفت علیه مسدود شدن مکاتب توسط
طالبان در این منطقه بود .قبل برین ،روابط حزب اسالمی
گلبدین در تعداد نسبتا زیادی از ولسوالی های والیت غزنی در
برنامه های همبستگی ملی که یکی از برنامه های مهم وزارت
انکشاف دهات رژیم است ،خود را سازماندهی کرده بودند.
بدون شک طالبان نه تنها به مسدود کردن مکاتب دخترانه
بلکه مسدود کردن مکاتب پسرانه نیز در منطقه دست
زده بودند و اهالی منطقه از نبود مکتب در منطقه سخت
رنج می بردند .چنانچه بعضی از خانواده های اهالی این
منطقه ،فرزندان شانرا برای تحصیل به شهر غزنی انتقال
داده اند و به همین خاطر حتی از منطقه بیرون شده اند.
ولی حرکت فعلی ضد طالبان از همان ابتدا یک حرکت مستقل
و جدا از رژیم دست نشانده نبوده است .این حرکت از طرف
رژیم همآهنگ گردیده و از همان ابتدا اداره به اصطالح امنیت
ملی والیت غزنی در تجهیز و مسلح ساختن افراد شامل در
این حرکت دست داشته است .قبل از آغاز شورش علیه طالبان
در ولسوالی اندر ،دفتر حزب اسالمی در والیت غزنی رسما
توسط رژیم افتتاح گردید و برای مردم "مژده " داده شد که
به زودی "قیام" ضد طالبان تحت رهبری فیضان ،مامور
جبار شلگری و مال عبدالقیوم شروع می شود.
فیضان و مامور جبار شلگری توانستند شورش تحت رهبری
شان علیه طالبان را در ولسوالی اندر شروع نمایند ،ولی مال
عبدالقیوم تا حال نتوانسته است در ولسوالی خودش (قره
باغ) این کار را انجام دهد .به همین جهت در ولسوالی قره
باغ رژیم ناچار شد ،تقریبا از همان ابتدا و همزمان با آغاز
شورش علیه طالبان در ولسوالی اندر ،آشکارا برای تشکیل
پولیس محلی ( حربکی) به تقال بپردازد .اما این تقال ها نیز
فقط در قریه جات پشتون نشین این ولسوالی تا حد معینی
نتیجه داد و یک گروپ کمتر از چهل نفر از پولیس محلی
(حربکی) درین قریه جات تشکیل گردید .جالب این است که
رژیم نتوانست برای این گروپ حربکی از میان اهالی خود
ولسوالی ،یک قومندان پیدا نماید و قومندان آن را از والیت
قندوز وارد کرده است.
اما در بخش قریه جات هزاره نشین ولسوالی قره باغ،
قومندان حربکی ها که از میان اهالی محلی تعیین گردیده بود،
اصال قادر نگردید که در مواجهه با عکس العمل قومی اهالی
قریه جات متذکره علیه حربکی سازی ،به دلیل نفرت آنها از
بی بندوباری حربکی ها ،حتی یک گروپ کوچک از حربکی
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ها را تشکیل دهد .در نتیجه فعال برنامه تشکیل حربکی در این
قریه جات فسخ گردیده است.
گرچه قومندان تعیین شده حربکی در قریه جات هزاره نشین
ولسوالی قره باغ ،با میانجیگری دو نفر از متنفذین پشتون و
هزاره این ولسوالی ،که از جمله "چهار کاله" های معامله
گر بوده و همزمان هم با طالبان تماس دارند و هم با رژیم
پوشالی سر و سری دارند ،با قومندان کوچی ها به مذاکره
نشست و با دادن رشوه به او ،با هم به سازش رسیدند ،اما
این حرکت بیشتر از پیش برایش مضر واقع شده و عامل
دیگری برای ناکامی اش گردید .از طرف دیگر قومندان کوچی
ها ،بنام مال امرالدین ،که از قبل در میان اهالی ولسوالی
وسیعا متهم به داشتن روابطی با رژیم پوشالی بود ،بیشتر
از پیش بدنام گردید .گفته می شود که او در بدل سازش و
تبانی با قومندان تعیین شده حربکی در قریه جات هزاره نشین
ولسوالی ،به تعداد شش میل تفنگ رشوه فوری و شش میل
تفنگ دیگر رشوه وعده داده شده گی گرفته است .همچنان
قومندان حربکی ها به او وعده سپرده که در صورت تشکیل
حربکی در آینده مهمات نیز باالیش خواهد فروخت.
مال امرالدین و گروپش در همنوایی با طالبان قرار دارند،
اما مسئولین طالبان در ولسوالی ادعا دارند که مال امرالدین
و گروپش به امارت اسالمی مربوط نیستند و صرفا در
سطح محلی با طالبان همنوایی دارند ،آنها می گویند که تا
حال هیچ یک از افراد مال امر الدین توسط طالبان آموزش
نظامی ندیده است .مال امرالدین قبال مربوط به محاذ ملی
پیر سید احمد گیالنی بود و چون او و افراد وابسته اش،
همه از مریدان وفادار خانواده پیر سید احمد گیالنی هستند،
اهالی محل وسیعا شک دارند که آنها هنوز هم با پیر سید
احمد گیالنی و افراد خانواده اش در تماس و ارتباط نزدیک
قرار داشته و از این طریق با رژیم پوشالی پیوند دارند      .
حاجی اسداهلل خالد بالفاصله بعد از شروع شورش علیه طالبان
در ولسوالی اندر ،به جلب و جذب افراد در مرکز والیت شروع
کرد و فیضان مستقیما به فرمانده جنگ مبدل گردید .تبلیغات
مطبوعاتی از طرف رژیم وسیعا شروع گردید و "شورشیان"
با مدرن ترین سالح های جنگی مجهز گردیدند .اما خود مردم
منطقه وسیعا از یکجا شدن با این نیرو خود داری کردند .از
آنجاییکه این حرکت از همان ابتدا یک حرکت وابسته به رژیم بود
و برعالوه نمی توانست چیز بهتری از طالبان باشد ،صرفا در
سطح چند قریه محدود باقی ماند و نتوانست گسترش پیدا نماید.
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سپس فیضان و حاجی اسداهلل خالد به جلب و جذب نیروی
هزارگی دست زدند .حاجی اسد اهلل خالد و معاون اسبق او
حیدری کلک ،که از ولسوالی ناهور والیت غزنی است و قبال
مربوط به " سپاه پاسداران انقالب اسالمی" – یک نیروی
وابسته به جمهوری اسالمی ایران  -بوده است ،توانستند
یک تعداد از افراد وابسته خویش را به منطقه اعزام نمایند.
در واقع آنها از تضاد ملیتی هزاره ها و پشتون ها سوء
استفاده نموده و نیروی ایله چار هزارگی را علیه طالبان
بسیج نمودند .هم اکنون تقریبا تمامی محافظین فیضان را
افراد مربوط به حیدری کلک تشکیل می دهند .عالوتا تعداد
زیادی از افراد مربوط به حیدری کلک ،تحت نام پولیس
محلی به منطقه اندر اعزام شده اند .این افراد اصال از
محل نبوده و به ولسوالی ناهور که شمالی ترین ولسوالی
والیت غزنی و در اصل یک ولسوالی هزاره نشین است
تعلق دارند ،در حالیکه ولسوالی اندر در جنوب والیت غزنی
واقع است و در اصل یک ولسوالی پشتون نشین است.
مرتبط با حرکت آغاز شده در ولسوالی اندر ،افراد سابقه حزب
اسالمی می خواستند شورش های مشابه را در ولسوالی های
مقر و قره باغ نیز شروع نمایند .آنها در ابتدا با فرستادن بعضی
از افراد شان به این مناطق ،کار شان را شروع کردند .ولی
از آنجاییکه این حرکت از همان ابتدا در وابستگی به رژیم و
اشغالگران شروع شد ،تمامی این افراد خواستند این کار را یک
منبع در آمد برای شان بسازند .آنها لیست های طویل ساختگی
از افراد به اصطالح قیام کننده و یا آماده قیام را به اشغالگران
رژیم دست نشانده تحویل داده و سوء استفاده های پولی
و ِ
وسیعی به عمل آوردند ،تا جاییکه افراد شورشی و یا آماده
به شورش بار بار از نرسیدن "کمک" بدست شان شکایت
سر داده و این شکایت ها به "اخبار سرچوک" مبدل گردید     .
بدینسان ،این حرکت نه تنها در ولسوالی های دیگر والیت
الگو قرار نگرفت ،بلکه افرادی که ابتدا به ولسوالی اندر رفته
بودند نیز به صورت پراگنده از این ولسوالی خارج گردیدند.
فعال تقریبا تمامی قریه جات تحت کنترل "شورشیان" قبلی
ضد طالبان و همچنان بازار کنسف ،از طرف پولیس محلی
اداره می شود .همچنان حرکت های بعدی در ولسوالی
های دیگر والیت نیز به ناکامی انجامیده است .فیضان در
گفتگوهایش با اهالی محل و منطقه و حتی والیت ،به سختی
نسبت به رژیم اظهار ناراحتی می کند و می گوید که رژیم
با آنها "ناجوانی" کرده و آنها را به "میدان" مانده است.
درینجا الزم است در مورد نقش لطف اهلل کامران در حوادث
ولسوالی اندر روشنی انداخته شود .لطف اهلل کامران یک
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محصل انجنیری پوهنتون ننگرهار می باشد و فامیلش
با حزب اسالمی رابطه دارد .این جوان به تشویق فیضان
قومنده یک گروپ را به عهده گرفته بود .کامران در خود
ولسوالی اندر چندان مطرح نیست ،ولی به دلیل اینکه یک
یک فرد تحصیل کرده است و می توانست در سطح مطبوعات
موثر باشد ،علم شد تا نشان داده شود که شروع "قیام"
به خاطر به آتش کشیده شدن و مسدود شدن مکاتب بوده
است و رهبری جنگ را نیز یک محصل بر عهده دارد .به
این ترتیب لطف اهلل کامران که صرفا یک گروپ چند نفره
جوانان تحصیل کرده را رهبری می کرد ،در سطح مطبوعات
عمدا بزرگسازی گردید تا نشان داده شود که حرکت ولسوالی
اندر تحت رهبری تحصیل یافتگان آن منطقه قرار دارد .البته
روشن است که اینگونه جوانان شدیدا تمایل دارند که مکاتب
و معارف در منطقه رشد نماید ،چنانچه به کوشش شخص
نامبرده لیسه کنسف دوباره اعمار گردیده است .ولی گروپ
لطف اهلل کامران فعال پراگنده شده و افراد وابسته به آن از
منطقه خارج شده اند .گفته می شود که خود کامران نیز دوباره
به پوهنتون ننگرهار رفته است تا به تحصیالتش ادامه دهد.
فعال میان آنانی که از رژیم کنار مانده اند و آنانیکه
"قیام" را واقعا به انگیزه قیام شروع نموده بودند و
تعداد شان خیلی کم است ،یک نوع سازش به وجود آمده
است .قریه جاتی که این افراد در آنها مسلحانه حضور
دارند ،فعال در اصل تحت اداره نیروهای پولیس محلی
(حربکی) قرار دارد که در پهلوی شان نیروهای "پولیس
ملی" و "امنیت ملی" رژیم نیز در منطقه جابجا شده اند.
چون نیروهای طالبان در منطقه سخت زیر فشار قرار دارند،
شاید به نظر آنها بهتر باشد تا حد اقل یک بخش از این نیروها
را که گویا کمی غیر دولتی تر هستند خنثی نمایند .از طرف
دیگر ،تمامی افراد کنار مانده از رژیم به علت عدم دریافت
"کمک خوب" از رژیم شکایت دارند و انتظار دارند که رژیم
برای آنها امکانات بهتر فراهم نماید .به همین دلیل آنها فعال
به شکلی از اشکال با هر دو طرف ،هم دولت و هم طالبان،
در معامله اند .در بهار سال آینده هر طرف که قوت بیشتر
پیدا نماید ،احتماال این افراد به همان طرف خواهند غلتید.
طالبان نیز فعال به صورت عمدی فقط پولیس محلی (حربکی)
را هدف عمده خویش قرار داده و با بقیه چندان کار ندارند.
در این اواخر تبلیغات مطبوعاتی دوباره به نفع این حرکت
شروع شده است تا گویا بتوانند در فصل زمستان از نبود
و یا ضعف نیروی طالبان در منطقه استفاده نموده و تجربه
سال گذشته را تکرار نمایند .ولی از قرار معلوم ،طالبان نیز
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تجربه سال گذشته را در نظر گرفته و تا حال منطقه را ترک
نکرده اند .البته ممکن است این تبلیغات بخاطر چیدن یک دام
برای نیروهای طالبان براه افتاده باشد ،تا آنها در محالت و
مناطق یخبندان والیت غزنی باقی بمانند و در فصل زمستان
که امکان تحرک وسیع نظامی از گروپ های شان سلب
می گردد ،توسط طیارات اشغالگران و گروپ های جنگی
ویژه آنها و رژِیم پوشالی به آسانی مورد هدف قرار بگیرند.
کسانی که داستان ساختگی "قیام مردمی" علیه طالبان در
ولسوالی اندر را سرهمبندی کرده و رهبری نمودند ،برای
آرایش این حرکت ضد ملی و ضد مردمی شان ،حتی زنان را
نیز روی صحنه های تبلیغاتی رسانه های وابسته به منابع
اشغالگران امپریالیست آوردند تا گویا نشان دهند که زنان
نیز در حرکت شان نقش دارند .شکی وجود ندارد که طالبان
در مناطق تحت کنترل شان ،مکاتب دخترانه را کال مسدود
نموده اند و سایر قیودات باالی زنان را نیز سخت و شدید
نموده اند .اشغالگران و رژیم پوشالی ،این سیاست نادرست
و غیر اصولی طالبان را بهانه قرار داده و برای زنان و
دختران افغانستان اشک تمساح می ریزند و اشغالگری و
وطنفروشی شان را تحت ماسک مبارزه برای حقوق زنان
پنهان می نمایند .وقتی این سیاست دروغین دفاع از حقوق
زنان با سیاست اخوانی حزب اسالمی در مورد زنان با هم

در یک التقاط مضحک قرار بگیرد ،واضح است که اگر چیز
بدتری از سیاست طالبان در مورد زنان نباشد ،به هیچوجه
بهتر از آن نخواهد بود .با توجه به چنین وضعی ،زنان
کال از جریان حوادث جاری در ولسوالی اندر در طول سال
جاری برکنار مانده اند .دارودسته "فیضان" در طول ماه
های گذشته صرفا قادر شده اند یکی دوبار چند چهره زنانه
وابسته به خود شان را در مطبوعات نمایش دهند و به این
ترتیب سعی نمایند ذهنیت های مساعدی برای حرکت شان
در میان زنان و مردان طرفدار حقوق زنان به وجود بیاورند.
در اخیر این گزارش از تمامی شخصیت ها و نیروهای مبارز
ملی و مردمی جدا تقاضا دارم که در مورد هر حادثه ای،
حد اقل حوادث مهم و پر سروصدا ،ارزیابی و تحلیل شان را
روی برنامه های تبلیغاتی فریبنده رسانه های خبری وابسته
به تمویل کنندگان اشغالگر امپریالیست و مزدوران ارتجاعی
خارجی و داخلی آنها استوار نسازند .آنها باید همیشه توجه
داشته باشند که وظیفه اصلی این رسانه ها ،ذهنیت سازی
به نفع اشغالگران و رژیم پوشالی است .پس بر آنها الزم
است که خود مستقالنه به تحقیق و ارزیابی در مورد حوادث
بپردازند و سپس بر مبنای همین تحلیل و ارزیابی مستقل شان
به نتیجه گیری پرداخته و موضعگیری نمایند        .

دستي كه نان مي دزدد ،نمي تواند آزادي ببخشد
توفان
اگر به جوامع بشري به صورت عميق نگرسته شود ،فهميده مي
شود كه انسان ها همواره در پي رفع فقر و بيچارگي و كسب نان
و استقالل بوده و هستند؛ اما بعضي ها مي كوشند تا با غارتگري
ها و چپاولگري ها ديگران را از نان و استقالل محروم كنند.
نان و استقالل دو روي يك سكه اند كه نمي توان آن را جدا از
هم تصور كرد .رابطه اي كه ميان اين دو پديده وجود دارد،
باعث شكلدهي بسياري از پديده هاي ديگر مي شود؛ مانند رابطه
اقتصاد و سياست ،رابطه مالكيت و حاكميت ،رابطه وابستگي و
غير وابستگي ،رابطه توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي و غیره.
در همهء حاالت و در همهء جوامع ،چه در گذشته و چه اكنون،
نمي توان انكار كرد كه فقر ،سخت ترين خشونت ،مخوف ترين
استبداد و زشت ترين شكل حالت اجتماعي است و فرد ،گروه و
طبقه اي كه با دزديدن از نان توده هاي مردم ،قصد جان آنان را مي
كند نمي تواند از حضور مردم در عرصه فرهنگ و سياست و از
وجود آزادي در جامعه سخن بگويد .در جامعه اي كه از نان مردم
دزديده شود و جان مردم در خطر استثمار كننده گان اقتصادي و
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ستمگران سياسي و فرهنگي باشد ،آزادي از آن رخت برمي بندد.
قول معروفيست كه مي گويد" :كسي كه نان مي دهد ،فرمان
نيز مي دهد ".و اين بدين معناست كه «مالك مي تواند اعمال
حاكميت كند و حاكم مي تواند به صورت مالك عمل نمايد».
در سطح جهان امپرياليستها كوشش بر آن دارند تا
در دانشگاه ها و مجالس مختلف سياسي ،فرهنگي و
اقتصادي در اذهان جهانيان اين را نهادينه كنند كه:
«نهادهاي پايدار و به خصوص نهادهاي اقتصاد و سياست رابطه
اي ناگسستني باهم ندارند و مي توان آنها را بريده و گسسته از هم
مطالعه كرد و اين طرز تفكرها نه تنها در مورد پديده هاي اجتماعي
صادق است بلكه در مورد همه پديده ها مي تواند صادق باشد».
در حاليكه برعكس نمي توانيم فرهنگ ،سياست و اقتصاد (و
همين طور ديگر پديده ها را) بريده از هم مطالعه كنيم و جدا
دانستن سياست و فرهنگ از اقتصاد ،به عنوان زمينه هاي
مستقل و جدا از يكديگر ،ترفند اجتماعي سياسي در نظام
هايي است كه در آنها يك «اقليت» بر منابع ،ثروتهاي طبيعي،
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سرمايه ها و ثروتهاي اجتماعي و حاصل كار و تالش اكثريت
كه كار مي كنند و زحمت مي كشند ،حاكميت و مالكيت دارند.
حاكميت و مالكيت چه از نظر محتواي اجتماعي-اقتصادي و چه
از نظر تاريخي دو مقولهء جدا از يكديگر نيستند و در بسياري
موارد يك وحدت را مي سازند .موارد بسیاری را مي توان نشان
داد كه مراد از حاكميت و كوشش براي بدست آوردن حاكميت در
يك جامعه ،برقراری مالكيت بر ارزشها ،ثروتها و سرمايه هاست؛
و باز مي توان موارد بسیاری را نشان داد كه مالكيت به عنوان
ابزاري براي استقرار و حافظ حاكميت به كار رفته است .چنانچه در
افغانستان ما شاهد حكومت مافيايي ای هستيم كه اكثريت شان را
بورژواكمپرادوران و فيودال كمپرادوران تشكيل مي دهند و اينها هم
حاكميت دارند و هم مالكيت .هدف اینها از تالش براي حفظ مالكيت
و حاكميت اين است كه مبادا حاكميت اكثريت جامعه در زمينه ها و
ابعاد مختلف زندگي شيوع يافته و بالخره دست اقليت حاكم را كوتاه
كنند و خود شان بر اريكهء قدرت ،حاكميت و مالكيت تكيه زنند.
در جامعهء مستعمره همان طوري كه "حاکمیت داخلی"
حالت دست نشاندگی دارد ،طبقاتي نيز شكل مي گيرند كه حافظ
و نگهبان حاكميت و سلطه استعمارگران و استثمارگران
امپریالیست هستند .به درستي مي توان طبقهء وابسته به
استعمار سرمايه داري (بورژوا كمپرادوران) را بخشي از
استعمار امپرياليستي قلمداد نمود؛ زیرا به همان اندازه ای كه
این طبقه نسبت به منافع توده ها ناآشنا شنا و بيگانه است،
نسبت به منافع امپرياليست ها و اربابانشان آشنا و خوديست.
استعمار (خارجي) را امپرياليست ها بر عهده دارند و استثمار
(داخلي) را بورژواكمپرادوران و فيوداالن .اين دوگانگي
(استعمار خارجي و استثمار داخلي) تبديل به يگانگي مي
شود و اشغالگران خارجی یکجا با " حاکمیت داخلی " دست
نشانده ،سازمان سلطه مشتركی را میسازند که همزمان
سلطه اشغالگرانه و استثمارگرانه را اعمال می نماید.
مرزهاي توسعه وابسته ،منافع مشترك دول استعماری و طبقه حاكم
است .آنچه كه به نام توسعه در كشورهاي پوشالي عنوان شده و
يا انجام مي گيرد ،توسعه وابسته است و تا زمانيكه وابستگي
باشد ،از توسعه به معناي رشد اقتصادي و فرهنگي ،باال رفتن
سطح زندگي مردم ،به دست آوردن استقالل اقتصادي –سياسي و
فرهنگي ،احياي شخصيت انساني و بالخره رفع بالي ظلم و فقر و
رفع شر سلطه اقليت غارتگر و دزدان خانگي نمي توان سخن گفت؛
زيرا توسعه وابسته به دو مرز منافع اقتصادي و سلطه سياسي
و فرهنگي كشورهاي امپرياليستي استعماري متوقف مي شود و
تابعي است از متغير رشد اين كشورها و در خدمت توسعه آنان.
براي ارائه پاسخ روشن به اين سوال که چرا افغانستان
عقبمانده و فقیر است ،بايد دو بعد قضيه را بررسي كرد؛
يكي توسعه و عدم توسعه با در نظر داشت سابقه تاريخي
و ديگري وضعيت اقتصادي سياسي و فرهنگي كنوني .ما
نمي توانيم پديده اي را بدون در نظرداشت تضادهاي نهفته
در آن و سير تكاملي آن ،بصورت علمي و دقيق بررسي كنيم.

Iñ™w

بدون توجه به سابقه تاريخي پيوستگي توسعه و توسعه نيافتگي
نمي توان توسعه را تعريف كرد .انكار حقايق تاريخي ،انكار علم
و دانش و مبتنی بر برخورد سطحي با اقتصاد و تاريخ است.
آنچه در افغانستان گذشته و مي گذرد خيلي ها متفاوت از آنچه
هست كه مثال در جاپان رخ داده است .افغانستان در طول دهه
های متمادی در حالت فيودالي و نيمه فيودالي -مستعره يا نيمه
مستعمره بسر برده است در حاليكه جاپان يك كشور امپرياليستي
است و اين دو سرزمين هم از لحاظ اقتصادي -سياسي و هم از
لحاظ فرماسيون هاي اجتماعي متفاوت است .افغانستان همواره
مورد تاخت و تاز كشورهاي امپرياليستي بوده و هست ،درحاليكه
جاپان يكي از كشورهاي غارتگر و اشغالگر تاريخ بوده و هست.
رشد سرمايه داري در جاپان به سبب آن ممكن شد كه اين كشور
تحت سلطه نفوذ دول بزرگ استعماري اروپايي قرار نداشت و در
نتيجه توانست مراحل اوليه رشد سرمايه داري را بدون حضور كاال
و سرمايه خارجي بگذراند .استعمار سرمایه داری جاپان با غارت
و كشتار مردم كوریا و چين پا و جان گرفت و موجب شد كه جاپان
در زمرهء كشورهاي امپرياليستي –استعماري بزرگ درآيد .فجايع
ارتش جاپان در كوریا و چين هنوز زبانزد مردم اين منطقه است.
كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته امروزي ،به طور عمده كشورهاي
امپرياليستي -استعماري ای اند كه با غارت ميليون ها انسان در هفتصد
سال گذشته توانسته اند بارخود را ببندند و امروز هم با به كاربردن
زور و غارت ميليون ها انسان در مستعمرات و نیمه مستعمرات
خود به پيشرفت هاي علمي و فني و اقتصادي خود ادامه مي دهند.
اما افغانستان سرزميني است كه امنيت فردي و اجتماعي در آن
تضمين شده نيست .درین کشور اميد به زندگي ،توسعه و رشد
فكري ،سياسي و اقتصادي ،تحرك اجتماعي و اعتماد اجتماعي
ميان مردم در ميزان پاييني قرار دارد .در افغانستان طبقات فيودال
كمپرادور و بورژواكمپرادور به همكاري امپرياليزم خونخوار
به تجاوز و چپاول دستآورد هاي توليدي ،اقتصادي و فرهنگي
توده هاي زحمتكش ادامه مي دهند .استعمارگران خارجی
و دست نشاندگان داخلی شان هم نان و هم استقالل مردم را
مشترکا به غارت می برند و مالکیت و حاکمیت را بصورت
توام در دست دارند .اينها نان مي دزدند و آزادي را می کشند.
دولتي كه خود گداست ،چگونه جامعه را از گدايي بيرون كند؟
دولتي كه خود پوشالي است ،چگونه به جامعه و مردم کشور
آزادي ببخشد ،دولتي كه خود معتقد به هيچ ارزشي نيست،
چگونه مي تواند در اين ديار دموكراسي را ترويج نماید؟! پس
دولت مزدور دولتي است در بند و گدايي است در خيابان و از
گدای دست و پا بسته در خیابان هیچ امید مثبتی نمیتوان داشت.
تا زمانيكه طبقات استثمار وابسته به استعمار بر كشوري مستولي
باشد نظام آن كشور ،نظام وابسته و پوشالي مي ماند و توسعه اي
كه صورت مي گيرد يك توسعه وابسته است .استعمار امپریالیستی
و طبقات استثمارگر وابسته به استعمار ،موانع اصلي توسعه
اقتصادي –سياسي و فرهنگي در كشورهاي عقب نگهداشته شده
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هستند .تا زمانيكه افراد جامعه براي كسب استقالل سياسي –
اقتصادي و فرهنگي و رفع بالي استعمار ،استثمار ،ظلم ،فقر و
نابساماني هاي اجتماعي دست به مبارزه نزنند ،روي خوشبختي و
استقالل و آزادي حقیقی را نخواهند ديد .همه افراد جامعه در قبال
حق حيات و حق حرمت فردي و اجتماعي شان مسوول هستند؛
اما حق حيات و حق حرمت فرد زماني حفظ مي شود كه حق حيات
و حرمت جامعه نيز صيانت شود .همچنين زماني از حق حيات و
حرمت جامعه صيانت شده می تواند كه حق حيات و حرمت فرد هم
محفوظ باشد .افغانستان کنونی کشوری است که نه در آن حق حيات
و حرمت جامعه تضمین است و نه هم حق حیات و حرمت فرد.
ما بايد براي رفع ظلم و بيدادگري ،غارت و چپاولگري ،فقر و
بيكاري و كسب استقالل سياسي و اقتصادي حقیقی و نان دزديده
شدهء مان دست از مبارزه خستگي ناپذير نكشيم و همواره در
حد توان مان براي قدرتمند سازي مردمان ستمديدهء اين ديار و
جهان از هيچ نوع مبارزه اي دريغ نورزيم؛ تا باشد كه با اتحاد و

يكپارچگي بتوانیم سلطه و حاکمیت دشمنان خلق هاي افغانستان
(امپرياليسم و ارتجاع) را براندازیم و يك كشور آزاد ،آباد ،ملي،
مردمي و انقالبي داشته باشيم .این مسیری است گه در شرایط فعلی
عمدتا از مسیر مقاومت همه جانبه علیه اشغالگران امپریالیست و
خائنین ملی دست نشانده شان می گذرد.
تا زنده هستيم
پوینده هستیم
سر مي دهيم ،اما
سنگر نمی دهیم.
به اميد روز پيروزي!

منبع :دسته هشت مارچ زنان افغانستان      

امپریالیزم حامی ستم جنسی است
نیسان

در جوامع طبقاتی عالوه از استثمار و ستم طبقاتی ،ستم های
دیگری از قبیل ستم جنسی ،ملی و سائر انواع ستم وجود
دارد که همه ریشه در مناسبات تولیدی استثمارگرانه طبقاتی
داشته و در پیوند با استثمار طبقاتی و تحت تاثیر آن قرار
دارد و به نوبه خود بر آن تاثیر می گذارد .به همین جهت حل
ستم های اجتماعی مهمی از قبیل ستم جنسی و ستم ملیتی را
نباید مطلقا به حل تضاد طبقاتی موکول نمود ،بلکه باید در
کنار تضاد طبقاتی به آنها هم عطف توجه نمود.
با به میان آمدن مالکیت خصوصی ،نه تنها جامعه به طبقات
استثمارگر و تحت استثمار تقسیم گردیده و مبارزه بین این
طبقات به شکل مبارزه طبقاتی متبارز گردید ،بلکه انواع
دیگر ستم ها و مبارزه علیه آنها نیز به وجود آمد
هم اکنون پا به پای ستم طبقاتی ،ستم جنسی به شدیدترین
وجه از طرف سیستم مردساالر باالی زنان اعمال گردیده
و میگردد .این ستم با ستم طبقاتی پیوند ناگسستنی دارد.
همانطوریکه اين ستم از ستم طبقاتی ناشي مي شود با ستم
امپریالستی نيز گره خورده است .امروز زنان که نصف
نفوس جامعه را احتوا می کند به شدیدترین وجه از این ستم
رنج میبرند ،در شرایط کنونی جامعه ای را نمیتوان یافت که
عاری از این ستم باشد.
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امروز سیستم جهانی سرمایه داری یعنی امپریالیزم حامی این
ستم میباشد و در جهت تحمیل هرچه بیشتر آن تالش می کند.
به همین منظور در هر جامعه و به خصوص جوامع مستعمره
 نیمه فیودال و یا نیمه مستعمره  -نیمه فیودال امپریالستها ازجنایتکارترین اشخاص و نیروهای حامی ستم بر زنان حمایت
می نماید ،زیرا حفظ و بقای امپریالیزم در گیرو بقای طبقات و
ستم طبقاتی ،که مولد ستم جنسی و ...است ،و همچنان بقای
ستم طبقاتی میباشد.
ستم جنسی امروز در تمام عرصه های جامعه ما یعنی اقتصاد،
سیاست و فرهنگ جلوه گر بوده و بر زنان تحمیل می گردید.
در جامعه اشغال شده افغانستان زنان در عرصه اقتصادي حق
داد و ستد ندارند ،زیرا زنان حق مالکیت ندارند و خود زنان
در زمره مالکیت مردان محسوب میشوند ،بناًء مالکیت زنان
نیز متعلق به مردان است .هرگاه در بخش تجارت زنان به
اصطالح تجارت پیشه ای هم بکار مشغول باشند بازهم زیر
رهبری و سرپرستی شوهران شان کار می کنند و در موقیعت
فرودست قرار دارند.
در سیاست که بیان فشرده اقتصاد است ،جامعه مرد ساالر
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با زنان برخورد شوونیستی دارد .تا آنجاییکه حاکمان مرد
ساالر در توان دارند میکوشند که از ورود زنان در عرصه
سیاسی و به خصوص سیاست انقالبی جلوگیری نمایند .اگر
امروز چند زن بطور نمایشی به چوکی های بلند دولتی از
طرف امپریالستها باال کشیده شده اند به معنی آن نیست که
امپریالستها و مرتجعین خواهان کشیدن زنان در عرصه
سیاسی اند .حتی در پارلمان رژیم پوشالی نقش زنان هیچ
است و کسی حرف آنها را نمی شنود .در بُعد فرهنگی در
مورد زنان نیز شوونیزم جنسی اعمال میگردد .چون فرهنگ
انعکاس دهنده اقتصاد و سیاست است .حضور زنان در
عرصه های سینما،هنر و ادبیات کامال کمرنگ میباشد.
امروز در جامعه ما ستم جنسی به شکل فجیعی بر زنان اعمال
میگردد .همانطوریکه بیان گردید این ستم در تمام عرصه های
زندگی زنان به خوبی مشاهده می شود .امروز عده قلیلی از
زنان كه به خدمت امپریالیزم و ارتجاع درآمده اند ،در تحمیل
این ستم باالی زنان سهیم اند .آنها نیز در زمره ستمگران در
کنار مردان ستمگر قرار گرفته اند و بر زنان ستم روا میدارند
و آگاهانه در خدمت مناسبات فرتوت اشغالگرانه مرد ساالر
قرار گرفته اند.
در افغانستان اشغال شده ،زنان در حصار خانه های شان
محصور اند .وظیفه زنان تولید بچه و کار در خانه است.
کاریکه زنان در خانه انجام میدهند ،جزء عایدات خانواده
به حساب نمی آید .این کار بدون مزد بوده و در حقیقت امر
وظیفه و مسئولیت رایگان زنان محسوب میگردد.
در افغانستان اشغال شده و مرد ساالر ،عده قلیلی از زنان
در کارهای اجتماعی مانند کشمش پاکی ،کرک پاکی ،پشم
پاکی ،قالین بافی و ...کشیده شده اند و به شدیدترین وجه
مورد استثمار قرار میگیرند .مزد این زنان تقریبا یک سوم
و حتی یک چهارم مزد مردان است.عده ای از زنان در دهات
دوشادوش مردان عالوه بر کار خانه داری به زراعت نیز
مصروف اند .این زنان در بدل این کار اصال مزدی دریافت
نمی کنند ،زیرا که زنان ملکیت مردان محسوب می شوند.
زنان نصف مردان میراث می برند ،اما در اکثریت مناطق
کشور زنان اصال در میراث سهیم نیستند .زنان در زندگی
زناشویی نیز حق تعیین سرنوشت ندارند.

شدن و انتخاب کردن را دارند و حق دارند که مطابق میل
خویش تشکیل خانواده بدهند ،اما باز هم از ستم جنسی رنج
میبرند .گرچه ستم جنسی در آن جوامع به اندازه جامعه ما
عمیق و گسترده نیست ،اما اساسا وجود دارد و زنان مورد
سوء استفاده های جنسی قرار گرفته و میگیرند .یکی دیگر از
ستم هایی که باالی زنان اعمال میگردد ،درمورد دستمزد آنها
است .سرمایه داری که زنان را به کارهاي اجتماعی کشانده
است در مورد دستمزد شان نسبت به مردان تبعیض اعمال
مي دارد ،یعنی هیچگاه در مقابل کار مساوی حقوق مساوی
به آنها داده نمی شود.
سرمایه داری که زنان را به کارهاي اجتماعی کشانده است،
بخاطر مستقل ساختن و یا آزاد ساختن زنان از قید اسارت
نیست ،بلکه بخاطر بدست آوردن نیروی کار ارزانتر میباشد.
ً
عمال به اشیای قابل
در ضمن جوامع سرمایه داری ،زنان را
خرید و فروش تبدیل کرده است .در این جوامع زنان را به تن
فروشی وادار می سازند .سازمانده اصلی این فحشا در سطح
جهان مردان اند و از این طریق ميلیارد ها دالر به جیب سرمایه
داران میریزد .سرمایه داری با تمام بی شرمی فحشایي را که
بخاطر کسب سود براه انداخته است ،بنام «صنعت سکس»
یاد می کند .طوریکه دیده می شود این "صنعت" روز به روز
رونق بیشتر پیدا می کند و با گذشت هر روز زنان بیشتر وارد
این بازار می شوند .این "صنعت"حتی در کشورهای عقب
نگهداشته شده نمایندگی های زیادی برای خرید و معامله
دختران جوان دارند و ساالنه هزاران دختر جوان را وارد این
بازار می نمایند .لذا ستم جنسی بصورت نیرومند و گسترده
ای با ستم طبقاتی و ستم امپریالستی گره خورده است .تا
زمانیکه ستم امپریالستی و ستم طبقاتی محو نگردد ،آزادی
زنان امکان پذیر نیست.

زنان مبارز و انقالبی برای محو هرگونه ستم و بخصوص ستم
جنسی باید بطور جدی و خستگی ناپذیر به مبارزه برخیزند
و دوشادوش مردان انقالبی حرکت نمایند و تا زمان محو این
ستم از پا نه ایستند.
به امید آنروزیکه اشغالگران را از کشور بیرون رانده و رژیم
پوشالی سرنگون شود.

در جوامع پیشرفته سرمایه داری گرچه زنان حق انتخاب
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همرزمان عزیز!     
ضمن تبریکی سالروز استرداد استقالل افغانستان از دست استعمار پیر انگلیس ،نوشته ذیل را جهت ادای سهم خویش در محفل تجلیلیه
امسال ارسال میداریم.

بیست و هشتم اسد ،سالروز استرداد استقالل افغانستان
تجدید پیمان ما با شهدا و جانباختگان راه استقالل و آزادی کشور است
نود و سومین سالگرد استرداد استقالل افغانستان را در
حالی تجلیل میکنیم که افغانستان به سرزمین پیمان های
استراتژیک بدل گردیده است .پیمان های متعدد ،یکی بعد
از دیگری توسط شاه شجاع سوم ( کرزی ) به امضاء رسید
و سند بردگی افغانستان تحت عنوان "پیمان استراتژیک
افغانستان و امریکا " بار دیگر اسارت مستعمراتی همه
جانبه نظامی،اقتصادی ،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی را
برای دو دهه دیگر در افغانستان رقم زد و نشان داد که
اشغالگران امریکائی و متحدین بین المللی شان طبق یک
برنامه دراز مدت بر افغانستان تجاوز کرده و این کشور
را مورد اشغال و یورش نظامی شان قرار داده اند و به
زودی و به آسانی ازین کشور بیرون نمیشوند مگر با
جبر و اکراه که آن هم مستلزم یک مقاومت همه جانبه
ملی  ،مردمی وانقالبی علیه اشغالگران و خائینین ملی
است.
تاریخ کشور ما به خوبی نشان دهنده آن است که
مردمان دلیر و رزمنده و فرزندان آزادیخواه این خطه
همیشه و همه وقت بخاطر کسب آزادی و رهائی خویش
از دست اشغالگران ،بهترین ،پاکترین و صادق ترین
فرزندان خویش را تقدیم نموده اند .فرزندان آزادیخواهی
که دهلیزهای تاریک کشور ما را با رشادت ها،دلیری
ها،حماسه آفرینی ها و فداکاری های خویش  ،روشنائی
ابدی بخشیدند.
افغانستان امروزی که یک کشور مستعمره – نیمه فئودال
است  ،از ازمنه های قدیم شاهد هجوم ولشکر کشی های
اجانب و بیگانگان بوده است .از هجوم تورانیان و سپس
چادرنشینان بعدی آسیای مرکزی در زمان های قدیم  ،از
حمله کوروش در  539میالدی و سپس حمله کمبوزیا
به این کشور  ،از حمله داریوش سوم که به دست والی
باختریان کشته شد ،از حمله اسکندر مقدونی که درین
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کشور با مقاومت حماسی مردم این خطه مواجه گردید ،
از حمله دولت تانگهای چین در شمال افغانستان در قرن
هفتم میالدی و به تعقیب آن حمله اعراب به افغانستان
که با استبداد دولت های اموی وعباسی همراه بود ،از
مقاومت حماسی مردم در مقابل سلطه خارجی و فشارهای
ارتجاعی طاهر پوشنگی ،از حمله مغول در قرن سیزده
و مبارزات برحق مردم خصوصا شهر طالقان که جانانه
رزمیدند ،از حمله امیر تیمور در قرن  14و  15میالدی
بر افغانستان و سپس حمله انگلیس در  7آگست 1839
میالدی ،که طی سه جنگ افغان – انگلیس نهایتا در سال
 1919منجر به استقالل افغانستان از دست استعمار
پیر انگلیس گردید ،از حمله سوسیال امپریالیستها به
ششم جدی  1358به افغانستان که این کشور را به
مستعمره خویش بدل ساختند و سپس هجوم و لشکرکشی
امپریالیستهای اشغالگر به سردمداری امپریالیزم امریکا
در سال  2001میالدی که بار دیگر افغانستان را به یک
کشور مستعمره مبدل ساختند .اینچنین تاریخ پر فراز و
نشیبی بخوبی میتواند مصائب جنگ اشغالگرانه را بیان
نماید و بخوبی میتواند مبارزات آزادیخواهانه فرزندان
این مرز و بوم را به تصویر بکشد.
تاریخ به عنوان شاهد و مالکی که هیچ ابرقدرتی نتوانسته
است در برابر رشادت ها و فداکاری های مردمان این خطه
تاب آورد؛ میتواند به عنوان مدرکی برای نسل جوان که
سرمایه های کشور ما هستند ارائه گردد.
مبارزات،رشادت ها و فداکاریهای نیاکان مان راه رهائی و
آزادی را بر ما روشن تر از قبل نموده است .زیرا آنها در
مقابل تجاوزات اشغالگرانه تورانیان،ایرانیان،یونانیان،
اموی ها،عباسی ها ،انگلیس ها و روس ها تا آخرین
رمق حیات رزمیدند و هرگز تن به خفت و خواری و
اسارت و ذلت نداده اند.
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اینک نوبت ماست هموطن!
درین برهه از تاریخ وظیفه تک تک ماست تا با شهیدان
و جانباختگان راه استقالل و آزادی ،بار بار تجدید عهد و
پیمان نماییم و رسالت تاریخی خود را با برپائی مقاومت
ملی،مردمی وانقالبی در برابر اشغالگران و خائینین ملی
علم نماییم.
محفل تجلیلیه استرداد استقالل افغانستان را باید بخاطر
زنده نگه داشتن تاریخ مبارزات و رشادت های مردمان
غیور این خطه ،بخاطر ادای مسئولیت مان در قبال کشور
و مردمان کشور و بخاطر اینکه غرور متجاوزین و
اشغالگران فعلی در هم شکسته شود تدویر نماییم.

راغلی او زموږ څخه سیاسي ،اقتصادي او فرهنګي
آزادۍ اخیستل شوۍ ده .نو د هیواد ټولو وګړو ،نارینه
وو او ښځو ته الزم ده چې تر یو واحدې رهبرۍ الندې را
ټول شي او خپل هیواد د آزادۍ تر پولو پورې ورسوي.
دا ځل باید په دغه مبارزه کې ښځې پراخه او فعاله وڼډه
واخلي .نو موږ د هیواد د ټولو کړیدلو او مبارزو نارینه
وو او ښځو څخه غوښتنه کوو چې په دغه مبارزه کې له
موږ سره ګډون وکړي ترڅو خپل تاریخی رسالت پر ځای
کړي.
زنده باد استقالل!
زنده باد آزادی!

نن ورځ ،یو ځل بیا هیواد د امریکایي ځواکونو او د هغه
د پلویانو ،په سر کی انګریزی لښکرو ،تر ښکیالک الندې

شگوفا باد مقاومت ملی،مردمی وانقالبی!
 26اسد 1391

سالروز تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی را تقبیح نموده
و مقاومت علیه اشغالگران کنونی را شگوفا سازیم
هنگامیکه امپریالیزم نوخاسته روسیه توانست در اوسط
دهه پنجاه میالدی قدرت سیاسی را در شوروی به دست
گیرد ،پس از اندک زمانی ،اشتهایش برای رسیدن به
آبهای گرم بحر هند و خلیج فارس ایران بیشتر و بیشتر
گردید .روسها برای رسیدن به چنین مقصودی از ایجاد
حزب وابسته به خود دریغ نورزیدند و با ایجاد حزب
دموکراتیک "خلق" افغانستان اهداف شوم اشغالگرانه
شان را به پیش بردند .کودتای خونین هفتم ثور 1357
روسها تحت رهبری جنرالهایشان به پیروزی رسید .با
پیروز شدن مزدوران حلقه بگوش روسها ،دستگیری و
زندانی کردن عده کثیری از بهترین فرزندان این مرز
و بوم آغاز یافت ،و جنایات و ددمنشی رژیم ارتجاعی
وابسته به امپریالیزم روسی روز به روز حدت یافت .آنها
شبانه گروه گروه از فرزندان این خطه و نیروهای انقالبی
و دموکرات این دیار را از زندان های مخوف شان بیرون
کرده و زنده به گور نمودند .چنین عملکردهائی منجر
گردید تا مردمان زحمتکش و ستمدیده این دیار در گوشه
و کنار کشور دست به مقاومت زنند .به این دلیل نیروهای
سوسیال امپریالیزم شوروی به منظور تحکیم موقعیت
خود و سرپا نگه داشتن مزدوران شان به افغانستان،
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دست به تجاوز نظامی عریان زده و افغانستان را به
تاریخ ششم جدی  1358خورشیدی اشغال نمودند و
ببرک کارمل (شاه شجاع دوم) را به مسند قدرت گماشتند.
تجاوز و قشون کشی سوسیال امپریالیزم شوروی به
افغانستان در ششم جدی  ،1358باعث قتل و کشتار
بیرحمانه توده های زحمتکش این دیار ،ویرانی هزاران
خانه و روستا ،مهاجرت های گروهی  ،دستگیری و
زندانی نمودن فرزندان صدیق وطن ،زنده بگور نمودن
نیروهای انقالبی و دموکرات و هزاران جنایت نابخشودنی
دیگر گردید .ششم جدی  1358خاطره ای تلخ ،دردناک و
فراموش ناشدنی در اذهان مردمان داغدار این سرزمین
میباشد .اشغال افغانستان توسط سوسیال امپریالیستهای
شوروی از یک سوی مقاومت همه جانبه مردمی را دامن
زد و از سوی دیگر به حدت رقابت بلوک غرب افزود و
افغانستان را به کانون حادترین تضاد جهانی بدل ساخت.
امپریالیستهای امریکائی سریعا وارد عمل گردیده
و صبغت اهلل مجددی را از مدینه به پاکستان فرستاده
ومقادیر عظیم کمکهای نظامی و مالی را به پاکستان
سرازیر نمودند و به سازماندهی نیروهای ارتجاعی
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وابسته بخود پرداختند .درین جنگ عربستان سعودی و
کشورهای منطقه (پاکستان ،ایران و چین) از نیروهای
ارتجاعی پشتیبانی نموده و باندهای مرتجع را بر مقاومت
توده ها حاکم ساختند .این جنگ یک دهه به طول انجامید
و طی این مدت بیش از یک ونیم میلیون کشته و زخمی
برجای گذاشت و باعث معلول شدن میلیونها هموطن
دیگر گردید .امپریالیستهای امریکائی طی این مدت به
نیروهای ارتجاعی وابسته به خود در افغانستان متکی
نشده و تالش ورزیدند تا نیروهای مختلف خارجی عمدتا
عرب که بعدها تشکیل القاعده از میان آنها شکل گرفت
را پرورانده و در افغانستان مستقر سازند ،تا در جنگ
علیه رقیب شان (سوسیال امپریالیزم شوروی) به کار
گرفته شوند.
با سقوط رژیم وابسته به سوسیال امپریالیستهای
شوروی تحت رهبری داکتر نجیب اهلل در سال 1371
خورشیدی قدرت های امپریالیستی و کشورهای ارتجاعی
منطقه تالش میورزیدند تا با دادن پول و سالح به باندهای
وابسته خویش هرچه بیشتر به آتش جنگ داخلی دامن
بزنند .جنگهای وحشیانه ارتجاعی داخلی زمینه ساز
تجاوز نظامی امپریالیستهای غربی به رهبری امپریالیزم
امریکا به افغانستان گردید .در نتیجه تحمیل این جنگهای
امپریالیستهای روسی ،مرتجعین جهادی ،طالبی ،و
امپریالیستهای امریکائی برمردمان افغانستان ،یکی پس
از دیگری در طول یک ربع قرن بافت اجتماعی جامعه را
قویا از هم گسیخت .بی سر و سامانی و آشفتگی اقتصادی تا
مرز انهدام سوق داده شد ،فروپاشی سیاسی تمام نهادهای
کشوری و لشکری را در برگرفت ،فقر وفالکت توده ها و
زحمتکشان به منتهی درجه رسید ،نفاق ملی شدیدا عمق
و دامنه یافت و وفاق ملی اساسا تحمیلی ،متزلزل و ضعیف
بسوی نابودی حرکت کرد و سقوط فرهنگی ،واپسگرائی
سیاسی و انحطاط فکری ،تشدید اسارت و بردگی زنان از
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تبارزات مهمی بود که در جامعه بسط و گسترش یافت.
امپریالیستهای امریکائی با بهانه قراردادن حادثه 11
سپتامبر  2001کارزارجهانی تجاوزکارانه و اشغالگرانه
شان را تحت نام "مبارزه علیه تروریزم" به راه انداخته
و بخاطر راه اندازی این نقشه یک ائتالف بین المللی
امپریالیستی – ارتجاعی وسیع جهانی را به وجود
آوردند .آنها افغانستان را مورد تجاوز و اشغال قراردادند
و امارت اسالمی طالبان را که به صورت غیر مستقیم
و مستقیم دست پرورده خودشان و متحدین منطقه ئی
و وابستگان انگلیسی شان بود ،از میان بردند و رژیم
دست نشانده کنونی را بر مسند قدرت پوشالی نشاندند.
اینک که یکبار دیگر افغانستان تحت اشغال قرار دارد
و رژیمی دست نشانده بر مسند پوشالی گمارده شده،
ضرورت جدی و عمیق وجود دارد تا از یک طرف خاطره
افتخار آمیز مقاومت حماسی در مقابل اشغالگران سوسیال
امپریالیستی و مزدوران "خلقی" و پرچمی شان زنده و
ماندگار نگه داریم ،و از طرف دیگر چنین خاطره ای را
در خدمت شگوفائی هرچه بیشتر مبارزه و مقاومت علیه
اشغالگران کنونی و رژیم دست نشانده آنها ،بپرورانیم.
ما منصوبین "جنبش انقالبی جوانان افغانستان" ضمن
تقبیح سالروز تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی به
افغانستان ،یاد جانباختگان راه استقالل و ازادی را گرامی
داشته و تعهد می بندیم که برای بیرون راندن نیروهای
اشغالگر کنونی و سرنگونی رژیم دست نشانده شان از
هیچگونه ایثار و فداکاری دریغ نخواهیم ورزید.
پیش به سوی شگوفائی هرچه بیشتر مقاومت ملی،
مردمی وانقالبی علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین
ملی!
"جنبش انقالبی جوانان افغانستان"
ششم جدی 1391

بدترین بیسواد ،بیسواد سیاسی است!
وی کور و کر است ،درک سیاسی ندارد و نمیداند که هزینههای زندگی از قبیل قیمت نان ،مسکن ،دارو و درمان
همگی وابسته به تصمیمات سیاسی هستند.او حتی به جهالت سیاسی خود افتخار کرده ،سینه جلو میاندازد و میگوید
که" :از سیاست بیزار است".
چنین آدم سبکمغزی نمیفهمد که بیتوجهی به سیاست است که زنــان فــاحــشه و کــودکان خــیابانــی میسازد،
قتــل و غــارت را زیاد میکند و از همه بدتر بر فساد صاحبان قدرت میافزاید" .برتولت برشت"
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علیه اختطافات گسترده اطفال ،مردم منشینید خموش!
( باز هم در هرات )
هموطنان غیور!

دامنه اختطاف اطفال و آدم ربائی ها ،طیف وسیعی بخود

داده شده و به او تفهیم میگردد تا به رسانه ها اعالم

اختیار نموده و سیرصعودی را از سر میگذراند ،که باعث

نماید که پسرش را در بدل  50هزار دالر امریکائی آزاد

ایجاد رعب و وحشت میان توده های این خطه گردیده

کرده است .داکتر یوسفی نیز چنین کرد و پس از رهائی

است .رعب و وحشتی که اولیای ما را وادار میسازد که

فرزندش از دست آدم ربایان دولتی ترک دیار را اختیار

فقط در محدوده حفاظت اطفال معصوم شان بیندیشند و

ورزید ! مدتی بعد پسر داکتر ظریف نقیب نیز در هرات

سایر اجحاف و جنایات امپریالیستهای اشغالگر و رژیم

به عین قضیه مواجه شد که بعدا در بدل  80هزار دالر

دست نشانده ومزدور و بطور اخص مستعمره بودن

امریکائی رها گردید .ارباب شیراحمد کسی است که چند

کشور و مردمان کشور را نادیده انگارند.

تن از آدم ربایان را خود شخصا دستگیر و به ریاست

اختطاف گسترده اطفال ارمغان امپریالیستهای اشغالگر
و رژیم دست نشانده کرزی است که از آوان تهاجم و
لشکر کشی به افغانستان سیر صعودی خود را پیموده
و می پیماید .این جنایات وحشتناک که قلب هر انسانی
را داغدار میسازد ،یکی از ضمایم بالفصل کارکرد خون
آشامانه سرمایه مالی است .عاملین و حاملین این جنایات،
باندهائی اند که از یک سوی توسط نیروهای مرتجع خون
آشام مربوط به رژیم دست نشانده اسالمی  ،مسلح ،حمایت
و پشتیبانی میشوند و از سوی دیگر با باندهای مافیایی
بین المللی در رابطه تنگاتنگ قرار دارند .نمونه بارز آن
اختطاف پسر داکتر خلیل احمد یوسفی است که به تاریخ
 15حوت  1386در والیت هرات توسط افراد جمعه گل

امنیت "ملی" والیت هرات تسلیم داد ،ولی بعدا مشخص
گردید که علت رفتن ارباب شیراحمد به ایران و ترک دیار
به خاطر اخطارهای پی درپی مقامات دولتی ذیدخل در
قضیه اختطاف بوده است؟!  ...و این بار پسر داکتر خلیل
احمد آذر است که قربانی آدم ربایان حرفوی و مافیائی
میگردد .اینکه چه کسانی در پشت قضیه اختطاف پسر
داکتر خلیل احمد آذر قرار دارند ،هنوز مشخص نیست
ولی با مطالعه تاریخ یازده ساله استعمار افغانستان از
زمان هجوم و لشکر کشی امپریالیستها و روی کار آمدن
دولت پوشالی کرزی به وضوح میتوان گفت که زمینه
ساز چنین وضعیتی اشغالگران امپریالیست و رژیم دست
نشانده شان میباشند.

پهلوان ربوده شده و توسط سرور یک دست (آمرامنیت

درجلسه یوم سه شنبه مورخ  10اسد  1391که مجمع

قومندانی امنیه هرات – در همان سال) خریداری وبه

داکتران والیت هرات به همراه نمایندگان رژیم پوشالی

زیارتجاه انتقال داده شد و بعد از سپری شدن  5روز که

داشتند ،از ترور ،سرقت و اختطاف مجمع داکتران این

دامنه اعتصاب داکتران والیت هرات در همان سال به

والیت شکایت نموده و یادآور شدند که ناامنی ها به مجمع

اوج خود رسید نهایتا از خانه آمر امنیت ولسوالی پشتون

داکتران این والیت نیز رسیده است و در ختم جلسه از

زرغون کشیده میشود و بخاطر اینکه داکتر یوسفی از

نمایندگان رژیم پوشالی خواستند تا برعالوه آزاد سازی

افشاء آن خودداری کند توسط افراد بلندپایه دولتی هشدار

پسر داکتر خلیل احمد آذر ،زمینه ساز امنیت برای مجمع
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داکتران این والیت گردند ،ولی نمایندگان بی اراده ومیهن
فروش عذر خود را از مجمع داکتران خواسته و عجز
خود را نسبت به تامین خواسته های مجمع داکتران اظهار
نمودند و گفتند که باید هریک از داکتران امنیت خود را
خودش بگیرد! ....
ما از همان آوان تهاجم و لشکر کشی امپریالیستهای
اشغالگر بارها یادآوری نموده ایم که امپریالیستها
هرجائی که پا بگذارند امنیت ،آزادی و دموکراسی را
ریشه کن نموده و انقیاد و بردگی را به بار می آورند .زیرا
بورژوازی  ،ازطریق تکمیل سریع کلیه ابزارهای تولید و
از طریق تسهیل بی حد و اندازه وسایل ارتباط ،همه و
حتی وحشی ترین ملل را به سوی تمدن متعفن سرمایه
داری میکشاند .بهای ارزان کاالهای سرمایه داری دالل و
انحصاری  ،همان توپخانه سنگینی است که با آن هرگونه

برای افشاء جنایات امپریالیستهای اشغالگر و رژیم
پوشالی بکوشد و برای طرد اشغال کمر همت بربندد و
امپریالیستهای اشغالگر و رژیم دست نشانده را به مثابه
عاملین و حاملین تمامی جرایم و جنایات ،بی خانمانی،
فقر و فاقه و بی امنیتی نزد توده ها افشاء نماید.
ما وظیفه داریم توده های زحمتکش را آگاهی دهیم که
بدون سازماندهی و پیشبرد مقاومت ملی ،مردمی و
انقالبی رهائی از یوغ استعمار امپریالیستی و حاکمیت
ددمنشانه رژیم دست نشانده ممکن ومیسر نمیگردد.
فقط با بسیج فشرده جوانان و اقشار وسیع مردمی است
که میتوان به این هدف سترگ یعنی طرد اشغالگران
امپریالیست از کشور ،سرنگونی مرتجعین ،خائینین ملی
و دست نشاندگان شان از حاکمیت پوشالی و ایجاد جامعه
دموکراتیک نوین ،به امنیت واقعی دست یافت.

دیوارهای چین را در هم می کوبد و لجوجانه ترین کینه

به پیش در راه برپائی و پیشبرد مقاومت ملی  ،مردمی

های وحشیان به بیگانگان را وادار به تسلیم میسازد .وی

وانقالبی!

ملتها را ناگزیر می کند که اگر نخواهند نابود شوند،شیوه

"جنبش انقالبی جوانان افغانستان"

تولید بورژوازی را بپذیرند و آنچه را که به اصطالح
تمدن نام دارد نزد خود رواج دهند.

 12اسد  2 ( 1391آگست )2012

بنا ء؛ وظیفه هر فرد انقالبی ،ملی و دموکرات است که

اعتصاب داکتران والیت هرات
رژیم دست نشانده را سراسیمه ساخت
روز یکشنبه  8اسد  ،1391پسر داکتر خلیل احمد آذر همراه پسر
همسایه شان از منطقه باغچه مهتر که مرکز شهر هرات به شمار
میرود اختطاف شده بود .هویت افراد اختطاف شده تا حال معلوم
نیست .فردای همان روز مجمع داکتران هرات بخاطر راه اندازی
یک اعتصاب آمادگی های الزم را اتخاذ میکنند ولی ممانعت خود
داکتر خلیل احمد آذر باعث میگردد که این اعتصاب به تعویق افتد.
مجمع ،روز سه شنبه  10اسد به سالون والیت رفته و جلسه ای
با مقامات ذیصالح رژیم به شمول معاون والیت ،رئیس امنیت
ملی،قومندان امنیه ،رئیس شورای والیتی و بعضی مقامات دیگر

Iñ™w

دایر میکنند .داکتران از ناامنی در شهر شکایت نموده و در ختم
جلسه آزادی پسر داکتر خلیل احمد آذر و تامین امنیت داکتران را
تقاضا میکنند؛ مقامات دولتی والیت عجز خود را اعالم نموده و
به داکتران میگویند شرایط بسیار بد است بناء هر داکتر باید امنیت
خودش را خودش بگیرد! داکتر غنی حامدی ناراحت شده و به
مقامات میگوید :
« من به صفت داکتر ساالنه  52000افغانی مالیات
میدهم و هریک از کارمندان دولتی به عین ترتیب
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اخالل امنیت جلوگیری به عمل آورند و پولیس "ضد شـورش 
"
هم اطراف والیت را در محاصره خود داشت .به این ترتیب شـــهر
حالت نظامی بخود گرفته بود.

مالیات سنگین می پردازد .این پول اگر به مصرف
پولیس نمیرسد پس کجا میشود؟ ما پول میدهیم،
مالیات میدهیم تا پولیس آماده خدمت گذاری باشد و
شهروندان ما در آسایش زندگی کنند» ...
این موضوع جار و جنال بر می انگیزد و رئیس امنیت ملی و
معاون والیت جلسه را ترک میکنند .بعد داکتران تصمیم میگیرند
از وکالی هرات در پارلمان تقاضا کنند تا به خواسته هایشان
رسیدگی شود .وکال آمادگی شان را برای همکاری اعالم میکنند و
وعده میدهند که جهت رسیدگی به خواسته های داکتران روز شنبه
به هرات حاضر شوند ،ولی به دالیل نامعلوم آمدن شان از شنبه به
روز سه شنبه  17اسد تغییر می نماید.
روز شنبه  14اسد ساعت  10صبح جلسه وسیعی در سالون
کنفرانس اتاق های تجارت  ،به اشتراک تاجران و سرمایه داران
کارخانه جات صنعتی و همچنان مجمع داکتران و اتحادیه های
صنفی شهر دایر میگردد که نهایتا فیصله عمومی شان تحت
" عصر
اعالمیه ای بنام "اطالعیه نمبر ( )1مجمع مردمی هرات 
" به
همان روز به دست نشر میرسد " .تراکت علیه اختطاف 
عصر روز یکشنبه در سطح شهر وسیعا پخش میگردد .در متن
اعالمیه ،بیشتر از همکاری مردم با " دولت " و از تحت فشار
قرار دادن " دولت مرکزی " جهت رسیدگی به اوضاع امنیتی
هرات و رسیدگی عام و تام به شکایات شان صحبت به عمل آمده
بود و از همشهریان هرات تقاضا شده بود تا به صورت مشترک
سر از روز دوشنبه  16اسد اعتصاب عمومی را آغاز نمایند.
با این فیصله جلسه وسیع اتاق های تجارت  ،ماهیت اعتصاب از
سطح اتحادیه داکتران فراتر رفت و شکل پیچیده تری را بخود
گرفت و و تجار ،کارخانه داران و اتحادیه های صنفی نیز دخیل
گردیدند .اعتصاب سرتاسری روز دوشنبه  16اسد  1391به
تعطیلی شفاخانه حوزوی هرات  ،شفاخانه نور 61،کلینیک صحی،
 250دواخانه 50 ،شرکت وارد کننده ادویه جات طبی130 ،
عمده فروشی دوا  ،تمامی شرکت های تجارتی عمده ،تمامی شرکت
ها و کارخانه جات صنعتی در شهرک صنعتی هرات  ،مارکت های
عمده و کارهای ساختمانی بلند منازل در سراسر والیت انجامید.
درین اعتصاب  721تن از داکتران و شمار زیادی از دواخانه
داران ،تجار ،کارخانه داران و منسوبین اتحادیه های صنفی به
ریاست داکتر نثاراحمد مصدق رئیس اتحادیه داکتران والیت هرات
شرکت داشتند و شهر تا حد زیادی به تعطیلی کامل کشیده شد.
نیروهای امنیتی رژیم ( پولیس واکنش سریع ،امنیت "ملی"،
اردو و کماندو ) در نقاط مختلف شهر پخش شده بودند تا از

Iñ™w

به هر حال ،درخواست های اعتصاب کنندگان در اولین روز
اعتصاب ساعت شش عصر به ترتیب ذیل مشخص گردید:
1.1درخواست برای برکناری داکتر داودشاه صبا
والی هرات
2.2درخواست برای برکناری قومندان امنیه والیت
هرات   
3.3وادار نمودن دولت مرکزی به روان نمودن هیئت
 16نفره؛ این هیئت قرار است به سرپرستی
وزیر داخله و  15تن از وکالی پارلمان به روز
سه شنبه برای بررسی وضعیت اعتصاب هرات
عازم این شهر شود.
4.4تاسیس " شورای حمایت مردمی " که مستقل
از دولت فعالیت نماید و مافوق اتحادیه های
صنفی هرات قرار گیرد و ناظر بر روند فعالیت
های دولتی و شورای والیتی هرات باشد.
5.5پیوستن اتحادیه صنفی طالفروشان و بزازان به
روند اعتصاب .قرار شده سر از فردا آنها نیز به
جمع اعتصاب کنندگان بپیوندند.
6.6و در ختم قرار برین شد تا این اعتصاب سه
روز دیگر نیز دوام نماید .قابل تذکر است که
اعتصاب امروز به مرگ سه تن از مریضان
شفاخانه حوزوی هرات منجر شده است.
روز سه شنبه  17اسد  1391ساعت  9صبح جلسه وسیعی در
سالون کنفرانس اتاق های تجارت تدویر یافت که تمامی وکالی
پارلمان از والیت هرات همراه با وزیر داخله رژیم نیز در آن سهم
داشتند .اعتصاب کنندگان درین همایش با لحن تندی از دولت
انتقاد نمودند و داود شاه صبا و مسئوالن مقامات ذیدخل دولتی
و نهادهای امنیتی هرات را متهم به کوتاهی در امر تامین امنیت
و جلوگیری از آدم ربائی و ترور اعضای این اتحادیه ها کردند.
اعتصاب کنندگان همچنان موثریت بیش از پنج هزار نیروی مسلح
هرات را در زمینه تامین امنیت زیر سوال بردند و گفتند که در
مواردی حتی این نیروها خود با تبهکاران همدست هستند .آنها
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نمونه اختطاف پسر داکتر خلیل احمد یوسفی ،داکتر نظیراحمد نقیب
و مسئله ارباب شیراحمد را یادآوری نمودند .آنها  5تن از اطفالی
را که اختطاف شده بودند و از قید بند رهائی یافته بودند با خود
به همراه داشتند و صحبت آنها را به سمع همگان رسانیدند .یک
تن ازین اطفال پسر ابوبکر تیلردار بود که شب قبل از اعتصاب در
بدل یکصد و بیست و پنج هزار دالر آزاد شده بود .یک تن دیگر
از اطفال وضعیت روانی خوبی نداشت و گفته اند که  108روز
در قید اختطاف گران بوده است؛ .اتحادیه داکتران هرات تصمیم
گرفت که این طفل را به صورت رایگان تداوی نماید .به عین
ترتیب اطفال دیگری که با موترهای دولتی ربوده شده بودند نیز
به شرکت کنندگان در گردهمآیی نشان داده شدند و نهایتا اختطاف
گران دولتی را نیز نشانی نمودند ،که از آنجمله سرور یکدست آمر
اسبق امنیت قومندانی امنیه هرات  ،آمر اسبق قومندانی پشتون
زرغون  ،قومندان امنیه هرات که به دفاع از متهمین عمل میکند،
جمعه گل پهلوان ،و بعضی دیگر از افراد در رده های باالی دولتی.

نیارم شکوه از تکلیف قلب و کلفت پیری
که بردم بار رنج و غصه در فصل جوانی ها
ز درد خود فراموش کرد ام یاران که روز و شب
مرا افسرده دارد فتنه آخر زمانی ها
چرا رفته است رحم و شفقت و انصاف از عالم
زهمنوعان چرا گم گشته رسم مهربانی ها
فشانده دشمن دین و وطن در کشتزار ما
ز کین تخم نفاق و اختالف و بدگمانی ها
اگر گوید کسی از حق سخن دیوانه خوانندش
تو گویی حرف حق هذیان بود بر این روانی ها
چرا یکبار ازین عاقل نماها کس نمی پرسد
که آخر جز خیانت خود چه کردید ای فالنی ها

" مشهور است در
یک تن از تجار هرات که با تخلص"آقای غوثی 
ابتدای سخنانش گفت:

ازین حق ناشناسان مشکل کس حل نمیگردد
که تا رسم دوابر باشد این رشوت ستانی ها

"با اجازه حضار نهایت گرامی  ،داکتر صاحبان عزیز،اختطاف شده
ها و اختطاف کننده گان!"

زبس از هم گسسته تار و پود اقتصاد ما
شکسته پشت ملت زیر بار این گرانی ها

همهمه خنده حضار صحن تاالر اتاق های تجارت را گرفت.والی و
قومندان امنیه ( ثاقب) ازین طرز صحبت او ناراحت شدند ولی هیچ
نگفتند! غوثی در بخشی از صحبت هایش فریاد کشید:

ندانید چون طریق اقتصاد ای چاره اندیشان
شما را دشت و صحرا باید و اشتر چرانی ها
ازین کابینه کاری در خور آسایش ملت

"ای برادرها ! هرات وضعیت بسیار ناگواری را در طی این مدت
داشته و دارد .کجاست امنیت؟ ! ما تجار به کجا باید رجوع کنیم؟
کشور خود؟ ایران ؟ ترکمنستان؟ تاجیکستان؟ امنیت کجاست به ما
بگویید ؟ ما به داخل خاک خود امنیت نداریم .پسرم را از مکتب
گشتانده ام ،هر روز از من و مادرش می پرسد که والی صاحب
پسر دارد؟ گفتم ها ،گفت مکتب نمیرود؟ گفتم میرود! گفت وزیر
صاحب پسر نداره؟ گفتم دارد؛ گفت مکتب نمیرود؟ گفتم میرود.
در نهایت پسرم گفت پس چرا من نباید مکتب بروم؟گفتم چون اونا
ارتش دارند،سالح دارند ،قدرت دارند ،ولی ما چی داریم؟" .....

نخواهد دید کسی جز اختالس و حکمرانی ها
شب و روزاند در فکر معاش ماهوار هریک
ولیکن غافلند از حال ملت پارلمانی ها
به منظور به دست آوردن آراء مردم بود
سراسر وعده های کاذب و شیرین بیانی ها
بود امداد از بیگانگان و غارت از خویشان
دگر چشم انتظاری نیست از این خردوانی ها

به تعقیب یک تن دیگر از شهروندان هراتی از مردم اجازه خواست
و گفت که فقط حرف هایش را در قالب شعر به مردم میگوید و
چنین ادامه داد:

که دارند هریک از خون ضعیفان کامرانی ها

زبس افسرده احوالم ز درد ناتوانی ها

چرا بیگانگان دست از سر ما بر نمیدارند

ندارم طاقت گفتار و تاب تر زبانی ها

زهر سو تا بکی بر ما کنند آتش فشانی ها
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این عملکرد او مردم را یک مقدار خسته ساخت.

مسلمان کشتن و خود را مسلمان داشتن هیهات
مسلمانی کجا و این قصی القلب جانی ها

نماینده مولوی مجیب الرحمن نیز صحبت مختصری داشت و وعده
سپرد که روز جمعه ساعت ده صبح مردم را در دشت گاذرگاه جمع
خواهد نمود و درین زمینه به بحث خواهد پرداخت .او از دولت جدا
خواست که حمایت مردم را از خود سلب نکند!

الهی در بگیرد خانه هاتان  ،دالر اندوزان
که دیگر زحتکارتان نبیند کس نشانی ها
ببازار سیه تا چند خون ملتی خوردن

درین میان عبدالظاهر فیض زاده رئیس شورای والیتی هرات نیز
صحبت نمود و به دفاع عام و تام از دولت و اختطاف گران پرداخت
و در یک قسمت از گفتار خود چنین گفت :

خدا شرمی ای خفاش ها زین خون چشانی ها
دگر قحط الرجال آمد ز بعد خشکسالی ها
که دستی زآستین بیرون نشد از کاردانی ها

«  ...توطئه های سیاسی یکجا با دو سه نفری که بخاطر منافع
شخصی شان میخواهند امنیت دولتی را مختل ساخته و دولت را
بدنام کنند ،این اعتصاب را به راه انداختند؛ تا وضعیت مردم هرات
را از قبل بدتر کنند و زمینه آشوب را در هرات مساعد سازند » ....

زمینی ها نمیدانند اگر طرز حکومت را
خدایا بهر ما بفرست جمعی زاسمانی ها
سخن کوتاه کن خاموش باش ای بولفضول آخر
چه حاصل میبرد گوش کر از این روضه خوانی ها
مردم با کف زدن های پرشور صحن تاالر را پرهیاهوتر نمودند.
پس ازین شعر بود که داکتر مصدق رئیس اتحادیه داکتران هرات
لب به سخن گشود و پیرامون اوضاع امنیتی هرات صحبت را آغاز
نمود .او در صحبت بیست دقیقه خویش دولت را محکوم نمود و
در قسمتی از صحبت هایش چنین گفت:
«  ...مگر دولت فراموش کرده که مردم هرات  24حوت خونین را
از سر گذشتانده اند ؟ مگر دولت متوجه زور و قوت مردم نیست! آی
دولت مردان افغانستان!  ،این پهره آدرس ما اتاق های تجارت بود.
دفعه بعد آدرس ما جای دیگری است ! آی دولت مردان افغانستان
متوجه عملکرد خود باشید که چه میکنید ؟ این را بدانید که زور
مردم را هیچ ابرقدرتی ندارد! همانطوری که روس را شکست داد
و بزرگترین ابرقدرت بلوک شرق را از بین برد ،این دولت شما به
اندازه پشه ای هم تاب و توان نیروی مردم را نخواهد داشت .ما
اگر حرکت کنیم این را به صراحت بگویم که یک  24حوت دیگری
جور خواهد شد» ....
آقای شهیر نیز در جمع اشتراک کنندگان به نمایندگی از "شورای
ن هرات "صحبت داشت .ولی قبل ازینکه نماینده های
متخصصا 
پارلمان و سرپرست وزارت داخله رژیم به هرات بیایند ،بسیار
دولت را میکوبید و مالمت میکرد ،اما هنگامیکه ازو خواستند تا
در حضور سرپرست وزارت داخله رژیم صحبت کند،موضع خود
را بسیار تغییر داد و با زبانی نرم و مالیم به بحث پرداخت و از
دولت تعریف نمود.
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محمد شریف مجددی رئیس کمیسیون حل منازعات در هرات ،که
یک کمسیون دولتی است ،نیز گفته های فیض زاده را تایید نمود
و گفت که چند نفر معدود قصد برهم زدن امنیت هرات را دارند.
قومندان امنیه هرات (آقای ثاقب) در صحبت هایش از مردم عذر
خواهی نمود و خود و نیروهایش را از لحاظ ناتوانی در تامین
امنیت مقصر شمرد ،ولی یادآوری کرد که در درون تشیکالت
امنیتی هرات دست هائی باالتر از دست اوست که منجر به آزادی
اختطاف گران از حبس میشود .او گفت هستند کسانی که شخصا
به ما دستور میدهند که فالنی را آزاد کن .گفت که ما بار بار به
وزیرصاحب داخله این گزارش را داده ایم ،ولی از طریق هیچ
مرجعی کاری صورت نگرفته است.
نماینده ولسوالی کهسان در سخنان خود با لحن کوبنده دولت را
مقصر شمرد و یادآوری نمود که اگر مشکل بیکاری را دولت حل
کرده نتواند اختطاف همچنان ادامه خواهد داشت و مردم مجبورند
اختطاف کنند .او گفت:
« چرا سرمایه داران ما غرق در پول و ثروت باشند و مردم مظلوم
و بیچاره ما در تهی دست و فقر بمیرند ؟! اگر این حالت دوام کند ما
غیر از اختطاف دیگر چاره ای نخواهیم داشت» .
تا جائیکه معلوم شده عبدالظاهر فیض زاده ،رئیس شورای والیتی
هرات ،قبال به حیث نرس شفاخانه گلران ایفاء وظیفه مینمود .ولی
بعدها که از پشتیبانی نیروهای امنیتی برخوردار گردیده به صفت
رئیس شورای والیتی کاندید و بعدا به اصطالح انتخاب گردید.
گفته اند که او با غصب نام " داکتر" خودش را مشهور به داکتر
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نموده است ،در حالیکه اتحادیه طب هرات فیصله بعمل آورده
است آن کسانی که سند فراغت طب را نداشته باشند حق ندارند
خودشان را داکتر خطاب کنند .همچنان گفته شده که عبدالظاهر
فیض زاده روابط بسیار تنگاتنگی با قومندان امنیه هرات "سید
آقا ثاقب"داشته است .طوریکه قومندان امنیه هرات روزانه امتیاز
 30پاسپورت را برای ظاهر فیض زاده میداده است .به اساس
همین دو دلیل فوق است که امروز در صحن تاالر کنفرانس های
اتاق های تجارت نیز به دفاع از قومندان امنیه و دولت پرداخته و
دیگران را یک مشت توطئه گر خطاب کرد!
شهروند هراتی که قبال یک شعر را در ابتدا بخوانش گرفته بود
مجددا برخاست و با اجازه از مردم چنین گفت :

"  ...ای برادرها! مردم بخاطر احقاق حق خود اعتصاب میکنند،
اما سخنگوی والی صاحب که در عین حال نماینده والی صاحب
است ،مردم را مشتی آشوبگر خطاب میکند و شرم هم نداره که
از طریق رسانه ها این گفته اش را پخش میکند! مردم اگر حق
ندارند از امنیت خود شاکی باشند ،اگر حق ندارند صحبتی کنند  ،اگر
حق ندارند انتقاد نمایند ،پس اینقدر داد دموکراسی کذائی دولت به
کجا شده است؟ دولت شب و روز از طریق رسانه ها اعالم میکند
که ازادی و دموکراسی به شما آوردیم؛ امنیت آوردیم و بازسازی
میکنیم ،ولی کجا شد این همه دروغ و درم؟ (خنده دسته جمعی
مردم) ای برادرها! مردم ما باالخره از خواب خرگوشی بیدار شدند

وطن در کام آتش رفته آخر ما و من تا کی

و باالخره فهمیدند که این دموکراسی باداورده امریکائی هاست و

بیا تا همنوا باشیم ،بیهوده سخن تا کی

امروز بیدار شدند که این تخم کینه و نفاق و این همه نا امنی را

دریغا ،حسرتا ،دردا ،زخود کامی بیدادان

امریکائی ها و تمام کشورهای اجنبی دامن میزنند ،امروز مردم

وطن می سوزد و هرکس به فکر خویشتن تا کی

هوشیار شدند که این دولت غیر از فرمان برداری امریکا دیگر

نوای انسجام ازهر طرف آید به گوش اما

کاری بلد نیست .خود آقای کرزی از طریق رسانه ها گفت که اگر

همه در فکر تعبیرند یارب مکر و من تا کی

زور میداشتم من هم به واشنگتن دولت دست نشانده جور میکردم

به گفتار حقیقت گرم بازاری نمی بینم

و به انتخابات واشنگتن دخالت میکردم همانطوریکه آنها کردند.

به میدان ریا اسب شقاوت تاختن تا کی

به نظر شما این گپ چی مسئله را میتواند برساند غیر ازینکه

به جز وحدت نباشد التیام درد افغان را

این دولت همان دولتی است که خود آقای کرزی خوابش را می

دل خونین ملت را مگر سوزن زدن تا کی

بیند؟ (کف زدن های پی در پی مردم)؛ اآی برادرها! این ناامنی ها

به هجرت زخم دل ناسور شد دارو نمی یابیم

از اسمان نازل نشده ،مردم ما مردمی شریف و ایثارگری هستند

از این درد مصیبت بار یارب سوختن تا کی

که بخاطر هم از منافع خود تیر هستند .اگر شما منافع دو روزه

فرار از زادگاهم بی گمان آخر کند گورم

اعتصاب تمامی صرافان،شرکت داران،داکتر صاحب ها ،کلینیک

خدایا این وطن داران جدائی از وطن تا کی

ها ،دواخانه ها،مارکت ها،شرکت های صنعتی ،طال فروشی ها و

سکوت سرد سنگین ،بشکن و قال سخن واکن

غیره را حساب کنید ،چقدر میشود؟به نظر شما این آشوب است یا

نگفتن تا به حد این همه لب دوختن تا کی

ایثار و فداکاری بخاطر وحدت ملی؟ به نظر شما ما مردم آشوبگری

سالمت کی برم زین ره که چیزی را نمیدانم

هستیم یا سلحشور و خود گذر ؟ دیگر وقت برادرها را نمیگیرم» .

زمام کاروان در دست مشت رهزن تا کی
شعرش مجددا با کف زدن های مردم همراه شد و بعد ازینکه کف
زدن ها خاموش شد ادامه داد که:

(صدای اهلل اکبر وهمهمه مردم بین صحن تاالر به راه افتاد)
بعد از بحث و تبادله نظرهای فراوان باالخره نوبت به بسم اهلل محمدی
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سرپرست وزارت داخله رژیم رسید ،او وعده سپرد که در راستای
بهبود وضعیت امنیتی هرات تغییرات مهم رویدست گرفته خواهد
شد .او در پایان سخنانش از اعتصاب کننده گان تقاضا نمود که به او
اعتماد داشته باشند و دست از اعتصاب بردارند .او گفت تا زمانیکه
تغییرات اساسی به هرات به وجود نیاورد از هرات نخواهد رفت.

شمولیت درین شورا را نمود .مصدق گفت:

" این شورا که قرار است تاسیس شود مردمی است نه دولتی.
بناء کسانیکه بخواهند درین شورا سهم داشته باشند نمیتوانند با
شورای والیتی کار کنند".

داکتر مصدق رئیس اتحادیه طب هرات بعد از اظهار تشکر از

گفته شده که همین عضو شورای والیتی رژیم ،همان روز استعفاء

مردم و تجار هرات ،طرح تاسیس شورای مردمی هرات را مطرح

خود را از شورای والیتی اعالم داشته و خود را عضو "شورای

نمود و خواستار این شد که نماینده های اقشار متفاوت مردم درین

حمایت مردمی "اعالم نمود .بدین شکل اعتصاب دو روزه در هرات

شورا گرد آیند و بخاطر نظارت بر عملکرد دولت فعالیت خویش را

پایان یافت و " شورای حمایت مردمی " نیز تاسیس گردید .ولی از

منسجم سازند .یک تن از اعضای شورای والیتی رژیم درخواست

آزادی پسر داکتر خلیل احمد آذر تا الحال هیچ خبری در میان نیست.

هـفـتـم اکـتـوبـر
را به روز تشدید مقاومت علیه اشغالگران و خاینین ملی دست نشانده ،بدل نماییم!
 7اکتوبر  16 ( 2012میزان  ،)1391کارزار
تجاوزکارانه و اشغالگرانه امپریالیستها به سردمداری
امپریالیستهای امریکائی بر افغانستان ،یازدهمین سال پر
از جنایت و فریبکاری را پشت سرگذاشت.
با گذشت یازده سال از هجوم اشغالگرانه امپریالیستها به
خاک افغانستان بحث ها بر سر خروج ظاهری نیروهای
اشغالگر امپریالیستی از افغانستان بعد از سال 2014
داغ گردیده است ،در حالیکه اشغالگران با صرف صدها
میلیارد دالر ،تجاوز نظامی عریان ،تدویر کنفرانس های
بین المللی متعدد ،اعمار ده ها پایگاه نظامی استراتژیک
و تاکتیکی بزرگ و کوچک و امضای پیمان استراتژیک با
رژیم پوشالی ،در طول این مدت پایه های دوام اشغالگری
شان را در افغانستان مستحکم تر نموده اند .پس از
امضای پیمان استراتژیک میان اشغالگران امریکایی و
رژیم پوشالی دیگر آشکار شده است که اشغالگران یانکی
قصد دارند حد اقل دو دهه دیگر در افغانستان باقی بمانند.
در وضعیت کنونی با وجود امضای پیمان استراتژیک
میان رژیم پوشالی و دولت امریکا ،خاینین ملی دست
نشانده که ذره ای از احساسات میهن پرستانه توده های
افغانستانی را در خود ندارند و تقریبا در مجموع دست
پروردگان دیروزی ارتجاع پاکستان هستند ،با جابجائی
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مهره های وزارت دفاع و وزارت داخله رژیم ،موضوع
حمالت راکتی نیروهای نظامی پاکستان بر مناطق سرحدی
شرقی کشور را بهانه قرار داده و با شعارهای فریبنده و
دروغین ،ملی گرائی به اصطالح ضد پاکستانی را دامن
می زنند ،در حالیکه نیروهای اشغالگر امپریالیستی و
نظامیان پوشالی رژیم دست نشانده برای متوقف کردن
این حمالت عمال هیچ اقدامی به عمل نمی آورند و دست
نیروهای پاکستانی را در ادامه حمالت کامال باز گذاشته
اند.
این توطئه نظامی – سیاسی سه جانبه امپریالیستی،
توسعه طلبانه و وطنفروشانه ،که به اشتراک امپریالیست
های اشغالگر امریکایی – انگلیسی ،توسعه طلبان
پاکستانی و رژیم دست نشانده پیش برده می شود ،دو
هدف اصلی را تعقیب می نماید :یکی زمینه سازی برای
امضای قرارداد امنیتی میان اشغالگران امریکایی و رژیم
پوشالی به قصد حفظ موجودیت دراز مدت پایگاه های
نظامی استراتژیک امریکا در افغانستان و دیگری هم
فراهم نمودن فضای مساعد ذهنی در میان منسوبین رژیم
برای امضای قرارداد استراتژیک با دولت پاکستان .هر
دو جنبه این توطئه با هم مرتبط بوده و متقابال تکمیل
کننده همدیگر محسوب می گردد.
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تا جاییکه کم و بیش افشا گردیده است ،اشغالگران
امریکایی با شرکت احتمالی اشغالگران انگلیسی و
آلمانی ،قصد دارند بعد از سال  2014در حدود 35000
–  40000نفر از نیروهای اشغالگر شان را در چندین
پایگاه استراتژیک نظامی برای دو دهه دیگر در افغانستان
نگه دارند تا از یکطرف نقش حافظ منافع کلی شان در
افغانستان و مشخصا نقش پشتیبان رژیم دست نشانده را
بازی نمایند و از طرف دیگر مناطق اطراف افغانستان را
زیر نظر داشته و کنترل کنند.
امضای قرارداد استراتژیک میان دولت پاکستان و رژیم
دست نشانده کابل دو هدف اصلی را دنبال می نماید :یکی
به رسمیت شناخته شدن رسمی و صریح خط دیورند و
پذیرفته شدن امتیازات سیاسی و اقتصادی پاکستان در
افغانستان توسط رژیم پوشالی و دیگری برچیده شدن
پایگاه های پشت جبهه یی طالبان در پاکستان توسط
دولت آن کشور و وادار ساختن آنها به تبانی و سازش
با رژیم دست نشانده .بدین ترتیب گویا قرار است منازعه
سرحدی طوالنی میان دولتین پاکستان و افغانستان خاتمه
یابد ،عمق استراتژیک برای پاکستان در افغانستان در
سطح سیاسی و اقتصادی ،و نه نظامی ،رسما پذیرفته
شود و طالبان وادار گردند با رژیم پوشالی وارد سازش و
مصالحه گردند .آینده نشان خواهد داد که طالبان در اصل
رزمندگان استوار علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده

`vH¥Î
[<ËHkh

هستند یا صرفا یک وسیله و ابزار فشار در دست دوستان
پاکستانی شان برای تامین منافع توسعه طلبانه آنها در
افغانستان .با تاسف باید گفت که توهم پراگنی ها در
مورد حصول پیروزی زودرس و قریب بودن فرار کامل
نیروهای اشغالگر از کشور و همچنان پراگندگی و تشتت
عملیاتی و شیوع خودسری در میان جنگجویان طالبان،
عالیم خوبی نیستند و می توانند باعث تشویش باشند.
در هر حال ،جنبش انقالبی جوانان افغانستان یکبار دیگر
تعهد خود را به ادامه مبارزه در چهارچوب مقاومت ملی
مردمی و انقالبی علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین
ملی بیان داشته و اعالم می نماید که تا زمان اخراج
آخرین سرباز نیروهای اشغالگر از کشور ،سرنگونی
رژیم دست نشانده و ایجاد یک افغانستان دموکراتیک،
مردمی و انقالبی به مبارزه خود و گسترش و تعمیق این
مبارزه ادامه می دهد.

مرگ بر اشغالگران امپریالیست و دست
نشاندگان شان!
شگوفا باد مقاومت ملی مردمی و انقالبی!
جـنـبـش انـقـالبـی جـوانـان افـغـانـسـتـان
 16میزان  7 ( 1391اکتوبر ) 2012

تفرقه افگنی و به هم انداختن ملیتها
ازجمله خصایل ذاتی امپریالیزم ورژیم های مزدور میباشد.
از زمان اشغال افغانستان تاکنون اشغالگران و رژیم
پوشالی مرتکب جنایات بی شماری در این کشورگردیده
اند ،و همیشه سعی داشتند که ملیت های زحمتکش
افغانستان را به جان همدیگر اندازند تا از این نمد برای
شان کالهی بسازند.

بهشتی وبعد به قتل رساندن آن ،شالق زدن دختر15ساله
درجاغوری ،تیرباران یک زن دروالیت پروان ،کشتن
رابعه توسط شوهر ،برادرشوهر و اعضای فامیل و بعد
سوزاندن آن به شکل فجیعی .اینها تماماً بیانگرماهیت
فاشیستی امپریالیستها و رژیم پوشالي علیه زنان میباشد.

ازچند هفته به این سو اشغالگران و رژیم پوشالی مرتکب
چندین جنایت گردیدند که انجام بیشتر این جنایت درحق
زنان ستمدیده این کشور بوده است .ازجمله بمباران
دره پشه ئی لغمان و کشتن چهارده زن و زخمی نمودن
هفت تن دیگرآنها .تجاوز به شکیال دربامیان توسط واحد

چنانچه برادرشوهر و شوهر رابعه بعد از ارتکاب این
عمل شنیع شان در پایگاه امریکائی ها مخفی میشوند و
هیچکس توان احضارشان را ندارد.
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اکنون رژیم پوشالی برای نفاق افگنی در میان ملیت های
زحمتکش افغانستان و به هم انداختن آنها ،پوهنتون تعلیم
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و تربیه کابل را بنام یکی ازجنایتکاران تاریخ یعنی برهان
الدین ربانی مسمی نموده است .طوریکه همه توده ها
بخوبی بخاطر دارند که در زمان ریاست جمهوری ربانی
جمعیت اسالمی ،اتحاداسالمی ،حرکت اسالمی در یکطرف
و حزب وحدت اسالمی ،حزب اسالمی و جنبش ملی
اسالمی در طرف دیگر کابل را به ویرانه ای تبدیل نمودند.
کابل شاهد شصت و پنج هزار کشته در آن دوران است،
عالوه بر آن این جنایتکاران سینه های زنها رابریدند ،در
مغز انسانها میخ کوبیدند و اینها جنایاتی را مرتکب شدند
که تاریخ آنرا فراموش نمیکند.
نام گذاری پوهنتون و یا مراکز علمی به نام یک جنایتکاراز
یکطرف در نفس خود جنایت است و از طرف دیگر تفرقه
افگنی در میان ملیت های محروم کشور میباشد.
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خویش را اعالم میدارد و در ضمن یادآور میشود که
پارلمان هیچگاه مظهراراده توده ها نبوده ،بلکه در
خدمت اشغالگران میباشد لذا ازمحصلین میخواهد به جای
رفتن به طرف پارلمان در بین توده ها بروند و جنایات
اشغالگران و رژیم پوشالی را افشا سازند.
تقسم کردن توده ها به فرقه های مختلف از خصایل
امپریالیستها و خائنین ملی بوده و تا زمانیکه نیروهای
اشغالگر و دولت دست نشانده حاکمیت را در دست داشته
باشند ما شاهد چنین رویدادهای خواهیم بود .راه بیرون
رفت از این معضل و مشکالت فقط و فقط بیرون راندن
نیروهای اشغالگر و سرنگونی رژیم دست نشانده میباشد.
مرگ براشغالگران
زنده باد وحدت خلق های ستمدیده افغانستان

جنبش انقالبی جوانان افغانستان از اعتراضات به جا
و به حق محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه کابل حمایت

جنبش انقالبی جوانان افغانستان
1391/7/7

عرض تسلیت به مناسبت درگذشت پروفیسر حفیظ
با کمال تاسف ،از درگذشت پروفیسر حفیظ ،یکی از مبارزین سابقه دار جنبش انقالبی افغانستان و استاد
یکی از دانشگاه های معتبر خارجی ،مطلع شدیم.
پروفیسر حفیظ یکی از سابقه داران جنبش انقالبی کشور بود .همکناری مفکوره و روحیه انقالبی و دانش
وسیع اکادمیک دانشگاهی در وجود پروفیسر حفیظ  ،از ایشان استاد انقالبی مهربان و دانشمندی ساخته
بود که شاگردانش را مجذوب می کرد .آنها خاطره استاد شان را گرامی خواهند داشت و از ایشان به نیکی
یاد خواهند کرد.
" جنبش انقالبی جوانان افغانستان" یاد و خاطره این شخصیت جنبش انقالبی کشور را گرامی میدارد،
خود را در غم و اندوه ناشی از فقدان این مبارز انقالبی شریک میداند و مراتب تسلیت عمیق خود را به
رفقای شان و همچنان خانواده ،دوستان و شاگردان ایشان تقدیم می نماید.
بیایید غم و اندوه ناشی از درگذشت این شخصیت انقالبی و علمی کشور را به نیروی مبارزاتی در راه
تحقق اهداف انقالب بدل نماییم!
یادش گرامی باد!
" جنبش انقالبی جوانان افغانستان"
 5میزان 1391
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اقیانوس اوهام
سنگیم و یا هم بد تر از سنگیم مردم!
عمریست ما با خویش در جنگیم مردم!
عمریست ما از پشت هم خنجر بدستیم
بی باده در رقصیم و از خون مست مستیم
در دست یک تعداد مان خون و شراب است
آنعده مست و حال ما مردم خراب است
مست اند و ماییم پیرو آنعده ی مست
میدانیم آخر میخوریم با سر به بن بست
با اینهمه دنبال خون مستان روانیم
ما ضایعات نیم راه کاروانیم
دستان مان آغشته در خون برادر
از دست ما خون میچکد چشمان مادر
شاید که ما عاشق ترین مستان عشقیم
بیگانه از خود ،عاشق شام و دمشقیم
چاالک چاالکیم ،شاید مثل برقیم
ِ
در قعر اقیانوس از اوهام غرقیم
وقتی به هوش آییم شاید پیکری نیست
یا مثل حاال ،تا بیاندیشد ،سری نیست
میدانیم اینکه رفتن اینسان جنون است
تنها نصیب ما خرابی ها و خون است
پس کم کمک بیدار باید شد ازین پس
باید برون آییم ازین خواب مقدس
مصروف بازی با زمانیم
یکعده ی
ِ
یک جمع مان در فکر نیمی خشک نانیم
یک جمع مان در قبر ها خوابیده آرام
یکعده در چوکی لمیده قهرمانیم
ترسم ازینکه وقتی ما را هوش آید
از دست خود در گور باشیم و نمانیم
افکار مان مشغول کشت دشنه و خون
چشم ،انتظار سرنوشت از آسمانیم
از دست ما گردیده این میهن جهنم
من بایقین گویم که ما بد نا جوانیم
وقتیکه بر اذهان مان حاکم تفنگ است
تقدیر هر آیینه در این خاک سنگ است
تا وقتی در این خاک دزدان فرنگ است
شعرم سرود تازه ی میدان جنگ است
اما تفنگم پیرو اندیشه ام ِبه
همدرد با همنوع و با هم ریشه ام ِبه
دیگر مجال و فرصت افسانه ها نیست
وقتیکه درد از پیکر میهن جدا نیست
من عاشق آزادی ام عشقم تفنگ است
تنها مسیر کامیاب فتح جنگ است.
2012/9/19
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هر چه دست طاق
باید جفت
ناتوان ،می مانی از رفتن
ناتوان می مانی ،
اما ،
رفت باید،
رفت.
ناتوان  ،می مانی از گفتن.
ناتوان  ،می مانی
اما گفت باید،
گفت.
تا به کی خرگوش وار از وحشت روباه ،
در پناه دره های دور باید خفت ؟
درد در اینجاست.
درد در این سینه ی تنهاست.
این چه تدبیری ست ؟
سرنوشتت را نمی سازی که:
تقدیرست.
با شبان تیره می سازی که:
باید ساخت.
پس کجا،
پس کی ،
به زخم کینه باید ساخت؟
ناتوان ،
می مانی از رفتن،
با دوپا از آهن و پوالد.
ناتوان ،
می مانی از گفتن ،
با لب پر حرف  ،پر فریاد.
ناتوان  ،می مانی ،
اما
گفت باید،
گفت.
هر چه دست طاق ،
باید جفت.
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در ستا یش . . .
   بیداد گری  ،این زمان  ،با گامی استوار
پیش می رود.
   ستمگران  ،خود را برای صد قرن ،
تجهیز می کنند .

از ما

   زور  ،قول می دهد  " :چنین که هست

از کیست که استعمار  ،معدوم می شود ؟

می ماند ".

بازهم

   جز صدای فرمانروایان ستمگر

از ما

   هیچ صدای طنین نمی افکند .

اگر از پای افتاده یی  ،بر خیز

   ودر بازارها  ،استثمار بانگ برمی دارد :

اگر شکست خورده یی  ،باز بجنگ !

" اینک  ،تازه من آغاز می کنم " .

انکس که جیگاه خویش را شناخت ،

اما از استعمار شدگان  ،اکنون  ،بسیاری

چگونه می توان بازش داشت ؟

می گویند :

چرا که شکست خوردگان امروز  ،فاتحان

 "   آنچه ما می خواهیم  ،هرگز شدنی

فردایند

نیست ".

و " هرگز " به " هم امروز " تبدیل می

   اگر زنده یی  ،مگو  " :هرگز " .

شود .

   هیچ یقینی را یقین نیست .
   چنین که هست  ،نمی ماند .
   پس از ستمگران ،
   ستمدیدگان سخن خواهند گفت .

از  :برگزیده اشعار برتولت برشت

   چه کسی را یارای آن است که بگوید :

ترجمه  :از بهروز مشیری

"هرگز" ؟
   از کیست که استعمار  ،دوام می یابد ؟
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کیم من؟

منم فریاد

دردمندی  ،ناتوانی

منم آن دختری کز رجن و درد و ناله و اندوه

اسیری  ،خسته ائی ،افسرده جانی

دارم عقده هائی درگلوبسیار

تذروی آشیان برباد رفته

منم آن مرد مردم خواه که که رجن زندگی دیدم

ویاافتاده ائی ازیاد رفته؟؟؟

و دارم عقده ها ،از درد و رجن

***

مردم مسکین

منم غوغا!!

زدرد مردم غمگین

منم فریاد!!

ویاهرکس که آن گرد تکدر بسته آن چشمان
بیمارش

منم  ،آن بانگ خسبیده

وآن انسان

منم ،اینک صدای ناله های بینوایان،

که رجن زندگی دیده

که دارند دردومامت

حتمل کرده تااکنون

وزبرای زیسنت دراین زمان دراین مکان

زروی فقرو بدبختی

چون آن کبوترهای تیرخورده

بروی دشمنانش بسته آن چشمان بینا را!

همانا باتنی خسته  ،زروی جبر!

***

بروی بسترسرد طبیعت بازغلطیده

منم ،من زاده آن غم

***

ولی گردیده ام آگاه

منم غوغا!!

مسیرزندگی برمن منوده راه راهموار

منم فریاد !!

به سوی یک هدف برپیش

منم  ،آن بانگ خسبیده
منم ،اینک صدای ناله های هرچه دهقان است
ویاآن کارگرمسکین

که بشکافم
ویادرهم زمن
آن قفل های کهنه دیرین

ویاآن مردمی کزرجن می نالند

و یا آن ناله های در گلو خسبیده دیرین

ولی –

ویاخسبیده بانگ ناله های بینوایان را

افتان وخیزان چون غباری دربیابانی
گهی خاموش وحیران چونگاهی برنظرگاهند!

ویا درهم زمن اینک –
صدای شیون و زجنیر و قید کنج زندان را

***
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پیاده ائیست دراین آشیانه بد بخت است

زیراهمه پلنگ شدیم وتو سوختی

ولی کلید تمام حوادث وبخت است

ماصاحب تفنگ شدیم وتوسوختی

به شهرخانه ندارد به خانه نان هم نه !

افسوس می خورم که همه  ،ناخلف شدیم

چرابرای همه درک وحس آن سخت است

درقعط سال عاطفه هامان تلف شدیم

چه کس غیرمعلم به دیده  ،تحقیراست

افسوس می خورم که طفلت بزرگ شد

چه کس مستحب سرزنش وزنجیراست

امادریغ کودک نازتوگرگ شد

بیارباده که امروز روزمی باشد

افسوس چون اسیروحشت جادو شدیم ما

بیارباده که امروز روزتقدیراست

چشمی گزید ویکسره بدخو شدیم ما
ماهم نشسته ایم سبک درکمین خویش

***
امروز حرف توست معلم سخن بگو

چشم انتظارسوختن آخرین خویش

شعروسرود توست معلم سخن بگو

اینک نشسته ایم که تامارهای خشم

امروز روز توست معلم سالم هاست

ازشانه های مست کسی سربه درکند

خبیده ناله های شکسته! سخن بگو

اما نشسته ایم که تانسل سامری
گوساله های مشیدی شان رابقرکنند

***

***

زیرامعلم است که درکنج این دیار
باکوزه شکسته خود آب می خورد

گردیده ایم نیازبه گفتارنیک تو

افسرده وپریش  ،بد بخت ومضمحل

فرخنده باد صحبت پایدارنیک تو

برسفره تریشد خود نان می خورد

امروزروزتوست معلم سخن بگو
فرخنده روزتوست معلم سخن بگو

***
اماحقوق توچون روز روشن است

امروزطلسم دفع شرازخوی ماببند

خبیده ناله های وجود توروشن است

تعویذمهربرسربازوی ماببند

امروز حرف توست معلم سخن بگو

تابرکنیم ریشه این فقروبندگی

فرخنده روزتوست معلم سخن بگو

برپاکنیم عدالت ومهری به زندگی
***

***
امروز طلسم دفع شرازخوی ماببند

امروزروزتوست معلم سخن بگو

تعویذ مهربرسربازوی ماببند

امروزروزتوست معلم سخن بگو
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LdvHÂúf ÊNÆl v<lh VdHs Vf hv JsHÎs
Dk<Á; CÎækh nvn , vHäé;±t JÎ¶q, vn ###
èHÆäx If R„¶él ËHkh<[ Í|d, If & ËHkh<[ &v<ú;
ÏHi Aòf Ë> ch D¥d &I¶lH[ DÁÎmH` vHúrh ,
FÎs> èNa If I; Nk<úÎl ã<öñl I¶lH[
Ja<= Ë<îÂi DuHÂé[h Ï,VÎk Kdh #NÁÁÎf Dl
, Hi JöÎgHdVålh IkhvH;c,Híj +Á[ vn ç<j Ên
nVÎæÎl vhVr ÍnH™ésh nv<l ËHa ËH=NkHúk Jsn
Nq , D„l Nq NwHÆl , ´hNih KÎlHj VxHòf ,
Jñj ËHéökH®th vn #n<úÎl ËHfVr ËHk> DlnVl
Df vn v<ú; ËHkh<[ & ‰±Æésh NrHt , ‰H®ah
If ÏNdNa ÍnH¶gh Ø<t D=NÁd> Df , Déa<kVs
, LÎ„¶j ch JÎl,Vñl &VÆt , ÏvH¥Îf #NkVf Dl Vs
Nkh ÏVædn Glh<u DkHÂkHo Df , D=vh,> & GÎûñj
ËHéökH®th ËHkh<[ Dk<Á; {kv , nvn V` D=Nkc I;
#NÁkc Dl Lrv hv
ã<öñl I¶lH[ õHöp ÏHi Aòf ch D¥d ËHkh<[
DuHÂé[h è¨<ñj , èhVÎÎ®j VÎöl vn , Nk<úÎl
Ï,VÎk GlHp HÈk> #NÁd> Dl vn J;Vp If JuVs If
HiVúr VmHs Hf IkHiH=> V=h I; Nkh DjhcvHäl LÎ§u
&NkCÎl> vn I¶lH[ A¥éÂpc , DkHéñj èHÆäx ,
, Nk<a Dl vHí™kh If ÍnHl> è,vHf vHäkh If GdNäj
If hv KÎ¶íjVl , Hi JöÎgHdVålh Déöi KlVo
Jl,HÆl vn ËHkh<[ UÎs, {Îöf #NÁú; Dl Aj>
D¢òj TdHz, Ë> ch D¥d Df±Ækh, DlnVl & D„l
n,v Dl vHÂa If Df±Ækh , DlnVl & D„l VdB`Hk
IÂÎk - DjhVÂ¶éöl ÊH§k & Ë> Dg<wh ÏhV[h I;
#NiNÎl vhVr Ïn<fHk °V¶l vn hv L;Hp Dghn<át
DmH`Vf ÏhVf ÏNdNa cHÎk Ïc,Vlh XdhVa vn
ËHkh<[ Df±Ækh, DlnVl& D„l UÎs, AäÁ[
DédHqvHk ÏHivHäd<[ DlHÂj NdHf #nvhn n<[,
Ï<s , JÂs , NÁd> vn J;Vp If ËHk> Lúo ,
vn ËHa DjhcvHäl LÎ§u è<r Hj & NÁfHÎf ÏNph,
R„o Df±Ækh , DlnVl & D„l Jl,HÆl G; Hf Nk<Î`
Kdh ch Dúòf IfHêl If , v<ú; A¥éÂpc ÏHi
ÏHi\n Vf , Nd>vn J;Vp If & KÎæÂÈs ã±Îs
, nVf ùv<d &ËHa ËH=NkHúk Jsn , ËhVægH®ah
####ncHs ËHa ËhVd,
DjhcvHäl ÊV™j±`
ËHéökH®th ËHkh<[ Df±Ækh AäÁ[

( 1384 <gn 13 )

! DgHl ÏvH¥Âi ch Dkhn vnr vHÈzh
ËHés,n DgHl :Â; ch ”ËHéökH®th ËHkh<[ Df±Ækh AäÁ[“
ÍHl Voh,h hv ,v<d 40 Y„äl I; ËHÂg> - øv<älHi LÎÆl
ËHÁélh chVfh Nkh Ín<Âk MhNih AäÁ[ Kdh If 2012 Vf<é;h
HÈÁj hv Hl ËHés,n IkHéòäa<o #NdHÂk Dl DkhnvNr ,
DkHäÎéú` &Ï<Á¶l , DgHl ÏHi ÏvH¥Âi Hf , IéahBæk
# #Nkh IéahB= AdHÂk If Hl If Jäök hVkHa
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