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انقالب و آزادي
Revolution

مقدمه اي پيرامون چگونگي ايجاد 

جنبش انقالبي آزادي افغانستان )جاآا(
. . . و چون ما معتقديم كه صحنة زندگي انسان هميشه عرصه انقالب و آزادي بوده است. و تا 
زندگي هست بند هست و تا بند هست نياز به آزادي هست و تا نياز به آزادي هست انقالب 
ضرورت مبرم و حياتي سير زندگي انسان در طي زمانه هاي مختلف است. چه در گذشته، چه 
در حال و چه در آينده راهي براي گريز از انقالب نيست، زيرا كه بندها نياز به آزادي و نياز به 
آزادي انقالب را رقم ميزند. اما در اين بين تنها چيزي كه متفاوت است ماهيت، نوعيت و تداوم 

انقالبهاست. . . . 
صفحه 2

بيانية تأسيس

جنبش انقالبي آزادي افغانستان )جاآا(
ايجاد  كارگر  روز جهاني  از  تقدير  با   ،1389 ثور  ماه  يازدهم  با  برابر   2010 مه  ماه  اول  امروز 
جنبش انقالبي آزادي افغانستان )جاآا( را به تمام مردم دلير، كارگران، دهقانان، زنان و مردان 
شورشگر، محصلين مبارز و جوانان انقالبي و ساير زحمتكشان افغانستان با افتخار و سربلندي 

اعالم ميداريم.

ما ايجاد جنبش انقالبي آزادي افغانستان )جاآا( را در مجموع به تمام رهروان جنبش انقالبي 
كشور نيز تبريك ميگوييم. زيرا بر اين باوريم كه هر قدمي كه در راه انقالب و آزادي افغانستان 
برداشته شود ميتواند براي كل جنبش انقالبي كشور مثمر و ثمر واقع گردد. و با اين وصف اينك 
روزيست كه با ايجاد جنبش انقالبي آزادي افغانستان مقاومت و مبارزات ملي - دموكراتيك 

خلق هاي افغانستان غني تر از پيش ميگردد. . . . 
صفحه 7

بدون انقالب زحمتكشان تحت رهبري طبقة كارگر هيچ آزادي ممكن نيست و 
هر گونه آزادي بدون اين انقالب واقعي فريبي بيش نمي تواند باشد. )جاآا(

حركت بسوي جمهوري دموكراتيك نوين



مقدمه اي 
پيرامون چگونگي ايجاد

جنبش انقالبي آزادي افغانستان )جاآا(
بعد از نشست ها و گفتگوها، و بحث و نظرها، و مطالعات گوناگون 
كه ماهها را در برگرفت قرار بر اين شد تا براي اشاعة آگاهي هاي 
انقالبي در بين توده هاي مردم و كمك به غنامندي و گسترش 
هر چه بيشتر فعاليتهاي انقالبي در جامعه، بخصوص جامعة افغاني 
ما كه بيشتر از هر زمان ديگري نياز مبرم و فوري آن به آگاهي 
انقالبي احساس ميشود. با جنبش انقالبي كشور به منظور تقويت 
آن همراهي صورت بگيرد. و از آنجائيكه ما معتقد به اين هستيم 
كه بشر از ابتداي زندگي خويش پيوسته در بند بوده و هميشه در 
تالش شكستن اين بندها برآمده است كه همين نكته باعث شده 
تا او از ديگر موجودات متمايز گردد. ما نيز مصمم بر آن شديم 
تا در راه ادامة انقالب براي رهائي از تمام بندهايي كه امروز خلق 
هاي كشور ما را به زنجير كشيده اند وظيفة انقالبي خويش را ادا 

نمائيم. 
و چون ما معتقديم كه صحنة زندگي انسان هميشه عرصه انقالب 
و آزادي بوده است. و تا زندگي هست بند هست و تا بند هست 
نياز به آزادي هست و تا نياز به آزادي هست انقالب ضرورت مبرم 
و حياتي سير زندگي انسان در طي زمانه هاي مختلف است. چه 
در گذشته، چه در حال و چه در آينده راهي براي گريز از انقالب 
نيست، زيرا كه بندها نياز به آزادي و نياز به آزادي انقالب را رقم 
ميزند. اما در اين بين تنها چيزي كه متفاوت است ماهيت، نوعيت 

و تداوم انقالبهاست.
و  بودند  امروزين  انقالبهاي  از  متفاوت  انقالبها،  ها  گذشته  در 
انقالبهاي فردا نيز متفاوت از انقالب هاي امروز زندگي بشر خواهند 
بود. زماني انقالب در مقابل نيروهاي قهار طبيعت، زماني انقالب 
در مقابل حاكميتهاي مرتجع درون جوامع انساني و شايد زماني 
ميخواهد  انسان  كه  فضاهايي  نيروهاي  عليه  بر  انقالب  باز  ديگر 
و  انقالب  زند. پس  را رقم  آنان مسلط گردد و سلطة خويش  بر 
آزادي دو ركن جدايي ناپذير زندگي بشر است. اگر در دوران هاي 
ابتدايي زندگي بشر نگاهي بيفكنيم ميبينيم كه در آن دوران هاي 
اوليه اجداد انساني در تحت سلطة بيرحمانة نيروهاي طبيعت قرار 
داشته اند و با هزاران بند و زنجير نامرئي بسته بوده اند كه بنام 
باد، سرما، حيوانات درنده،  اند. آتش،  ياد ميشده  بالياي طبيعي 
گرسنگي و غيره و غيره همگي بمثابه زنجيرهايي بوده اند كه او را 
از چهارسو به بند كشيده بودند و اما همان بشر اوليه با همان توان 
ناچيز ابتدائي خويش توانست كه براي آزادي خود با طبيعت به 
مبارزه برخيزد و آهسته آهسته زنجيرهاي طبيعت مسلط بر خودش 
را يكي پي ديگري برَكَند و خودش را تا حدود زيادي از بندهاي 
بيشماري رها سازد و به آزادي نسبي در همان زمان نائل آيد. اگر 
به دوره هاي بعدي نگاه كنيم بشر باز هم در بند زنجيرهاي فراواني 
قرار داشته است كه در اين دورانها ديگر زنجير هاي طبيعت قهار،  

بتنهايي مشكل او نبودند بلكه زنجيرهاي ديگري نيز بر دست و 
پاي وي پيچانده شده بودند كه آن بندها، رشته هاي اسارتش در 
اجتماعي ساخته شده توسط خود وي  اقتصادي  نظامهاي  تحت 
بودند. بشر باز هم پيوسته همانطور كه در برابر طبيعت ايستاد بر 
عليه اين زنجيرهاي نظامهاي اقتصادي اجتماعي در كنار مبارزه 
با نيروهاي طبيعت نيز قيام كرد و به انقالب پرداخت. او در طي 
و  برداشت  شورش  به  سر  خويش  رهائي  براي  پيوسته  دوره  هر 
انقالب هاي پي هم را ايجاد كرد و هر زمان نسبت به زمان پيشتر 
به  كه  توانست  بسياري  هاي  قرباني  و  دردها  و  رنجها  تحمل  با 
آزادي هاي فوق العادة بسياري نائل آيد. و زنجيرهاي زمانه را با 
نيروي قهر انقالبي خويش بگسالند و خود را به آزادي رساند. اما 
چيزي كه در اين ميان بسيار مهم است تداوم انقالب ميباشد. زيرا 
همانطور كه نظامهاي اقتصادي اجتماعي طبقاتي و ستمگر تداوم 
ايجاد  اين نظامهاي ستمگر  انقالبهايي هم كه بر ضد  يكديگرند، 
تكامل  پيوسته  انقالبها  اينرو  از  و  يكديگرند  تداوم  نيز  ميگردند 

كرده و از يك مرحله به مرحلة عاليتر خودشان ادامه ميابند.
انقالب و آزادي و كسب  به  اعتقاد نسبت  اين  با  اين جمع  لذا 
وحدت نظر پيرامون چگونگي برخورد به مسائل جاري كشور در 
طي چند سال كار مطالعاتي مشترك بر آن شد تا دست به ايجاد 
تشكلي انقالبي بزند تا در پهلوي ديگر تشكالت انقالبي بتواند كه 
در رابطه با تأثير گذاري در روند تسريع انقالب مورد ضرورت امروز 
از ديگر  پذيري  تأثير  با  و  نمايد  ايفاء  را  افغانستان نقش خويش 
جريانات انقالبي و كار و پيكار مشترك در عرصه هاي مبارزاتي به 

ارتقاي كيفي خويش نيز در رابطه با علم انقالب بپردازد.
بنابراين بعد از توافق جمعي بر روي ايجاد تشكلي انقالبي، نشست 
مورد  تشكل  ايجاد  چگونگي  تا  گرفت  صورت  گفتگوهايي  و  ها 
نياز را مطالعه نمايد. اين نشست ها و گفتگوها چندين ماه را در 
و  دوباره  باز  نتايج حاصل شده  و  نتايجي حاصل شد.  گرفت.  بر 
چندين باره به بحث گذاشته شد، تا اينكه در نشست روز جمعه 
23 ام اپريل 2010  فيصلة نهائي بر آن شد تا تشكل انقالبي مورد 
بحث بنام »جنبش انقالبي آزادي افغانستان )جاآا(« مسمي 
گردد، و ارگان نشراتي نيز براي اين تشكل در نظر گرفته شود. 
براي ارگان نشراتي نياز بر اين بود تا نامي انتخاب و نشاني براي 
آن ساخته شوند. نام و نشاني كه بخوبي بيانگر اهداف و آرمانهاي 
انتخاب نام نشريه و نشان مبارزاتي جنبش  جنبش باشند. براي 
يك هفته در نظر گرفته شد. روز جمعه 30 ام اپريل 2010 براي 
انتخاب نام و نشان مورد نياز و فرداي آن يعني اول ماه مي 2010 
برابر با 11 ام ماه ثور 1389 بعنوان روز تأسيس و اعالم موجوديت 

جنبش انقالبي آزادي افغانستان )جاآا( انتخاب شد.
در نشست روز جمعه 30 ام اپريل 2010 نامها و نشانهاي زيادي 
به بحث گذاشته شدند كه از آن ميان نام انقالب و آزادي براي 
نشريه، و نقشة افغانستان همراه با ستارة سرخي در اندرونش در 
ميان زنجيرهايي كه از همه طرف او را بند انداخته اند با عالمت 
مشتي كه زنجيرش را شكسته است بر روي ستارة داخل نقشه با 

توافق نظر كامل و قطعي جمعي انتخاب گرديدند.

1



متن سخنراني افتتاحيه 
جلسة تجليل از روز جهاني كارگر 

و 
ايجاد جنبش انقالبي آزادي افغانستان 

)جاآا(
روز جهاني كارگر به تمام كارگران جهان گرامي باد!

من به نمايندگي از برگزار كننده گان اين جلسه، اول ماه مي روز 
اعالم موجوديت جنبش  و  تأسيس  پيشاپيش  و  كارگران  جهاني 
انقالبي آزادي افغانستان )جاآا( را در اين روز فرخنده، با افتخار و 
سربلندي خدمت شما و تمامي خلقهاي در بند افغانستان و جهان 
تبريك عرض ميدارم. مايلم كه از اين فرصت بدست آمده استفاده 
ماه مي روز جهاني  اول  پيرامون مسئلة  نمايم و مختصري چند 
كارگران بپردازم. روزي كه در آن كارگران بسياري قهرمانانه براي 
رهائي از زير يوغ ستم و استثمار رزميدند. روزي كه كارگران با 
اتحاد و همبستگي تاريخي خويش پشت مستبدين شهر شيكاگو 

را بلرزه درآوردند. 
در اين روز كارگران با راه انداختن راهپيمائيهاي بزرگ، اعتصابات 
نيروي  توان  و  قدرت  خياباني  برخوردهاي  و  سراسري  كارگري 
عظيم خويش را به نمايش گذاشتند. و با اين كار خويش نشان 
نيست  كارخانه  در  توليد  كار  براي  تنها  آنها  نيروي  كه  دادند 
بلكه آنها از اين نيروي عظيم خود براي اعادة حقوق خويش نيز 
بود.   1886 مه  ماه  اول  روز  اين  كنند.  استفاده  بايد  و  ميتوانند 
تمام  آميز  افتخار  روز  بعنوان  هميشه  براي  تاريخ  در  كه  روزي 

كارگران و زحمتكشان جهان ثبت گرديد.
اين  آزاديخواه  و مردمان  انقالبيون  تمام  اينك در سراسر جهان، 
روز را بعنوان روز رهائي طبقة كارگر و ساير زحمتكشان جهان 
ميكنند.  تمجيد  آنان  رشادتهاي  از  ساله  همه  و  ميگيرند  جشن 
و  كارگر  طبقة  برجاي  پا  و  استوار  مدافعين  بعنوان  نيز  ما  لذا  و 
ديگر زحمتكشان جهان از اين روز فرخندة تاريخي تجليل بعمل 
تاريخي طبقة  اين روز بزرگ  از  تا  اين وظيفة ماست  مي آوريم. 
خويش بعنوان روز رهائي و آزادي ستايش كنيم. جلسات كارگري 
را داير كنيم و مقاالت و اشعار انقالبي و حماسي طبقة خود را به 
خوانش بگيريم تا بدينوسيله روح مبارزه و نبرد را زنده نگه داريم و 
پتك گرانسنگ خويش را با بازوان تواناي خود بر فرق سركوبگران 

خويش بركوبيم.
در اينجا ضروري است كه به موضوعي ديگر نيز در اين رابطه اشاره 
شود. و آن اينستكه در نقطة مقابل ما يعني در سمت دشمنان ما 
نيز از اين روز توسط آنانيكه طبقة كارگر براي نابودي آنها اين روز را 
آفريده است تجليل بعمل مي آيد. و اين بسي نگران كننده است، زيرا 

اين يك، تاكتيك دشمن است، و ما بايد اين تاكتيك دشمن را براي
طبقة خويش افشاء نمائيم. و براي اين افشاءگري اين سئوال را    
مطرح ميكنيم كه: آيا براستي اين روزيكه امروزه توسط نهادهاي 
رسمي دولتي و غير دولتي از آن تجليل ميشود منظورشان همان 
روز جهاني كارگران اول ماه مي 1886 شهر شيكاگو است؟ كه 
تاريخي كارگران و ساير زحمتكشان  توسط كارگران بعنوان روز 
براي رهائي و آزادي آنها ثبت گرديد و يا چيزي كامال متفاوت از 

ماهيت واقعي روز اول مي 1886 شهر شيكاگو ميباشد؟

براي روشنتر شدن مطلب، الزم است كه نگاهي عميقتر پيرامون 
موضوع  به  ژرفتر  اما  مختصر  بطور  وقتيكه  بياندازيم.  مسئله 
مينگريم درميابيم كه در طول تمام دوران تاريخ، همه چيز توسط 
دستان تواناي زحمتكشان و نيروي كار آنها تحت نامهايي چون 
آنها  براي  اما هيچ چيز  برده، رعيت و كارگر ساخته شده است. 
داده نشده است. امروزه اگر در محلي كه زندگي ميكنيم اندكي 
به اطراف مان توجه كنيم ميبينيم كه اين كارگر است كه خانه 
ميسازد اما خود خانه اي ندارد، مي بينيم كه اين كارگر است كه 
ماشين توليد ميكند اما خود ماشيني ندارد، اين كارگر است كه 
غذا توليد ميكند اما خود از غذاي كافي و مناسب برخوردار نيست. 
و همينطور الي آخر، همه چيز توسط بازوي كارگران ايجاد ميگردد 
اما خود محروم از ساخته هاي خويش اند. آيا اين عادالنه است؟ 
آنكه ميسازد، توليد ميكند و به خدمت ديگران قرار ميدهد خود 
از ساخته هاي خويش محروم باشد؟ و آنانيكه هيچگونه نقشي در 
ساختن و توليد و ارائه كاالها و خدمات نداشته اند صاحب همه 
اند.  گرسنه  كارگر  انسان  ميليونها  جهان  در  امروز  باشند؟  چيز 
ميليونها انسان كارگر در معرض انواع و اقسام خطرهاي ناشي از 
روند كار قرار دارند. امروز اين طيف وسيع زحمتكشان هيچگونه 
اميدي براي آيندة خود و اوالد خويش نمي توانند متصور شوند. 

كجاي اين نظام عادالنه است؟

كارگري كه هر روز چاشت براي پسرش چاي شيرين ميدهد؟ چرا 
كه ديگ چاشت موجود نيست و با اين وسيله احساس گرسنگي 

فرزندش را از بين ميبرد.
تحت  را  اش  خانواده  و  خود  چربي،  زيادي  از  كه  ثروتمندي  و 
جراحي هاي گوناگون قرار ميدهد تا كه به وزني برسند كه بتوانند 
كارهاي خويش  ترين  انجام خصوصي  به  قادر  الاقل  و  بروند  راه 

باشند.

اين وضعيت و يا بهتر بگوييم اين نظام را چه كساني ايجاد كرده 
اند؟ و به اين نظام چه نامي داده شده است؟ 

اين نظام را حاكمان، استثمارگران، ظالمان، ستمگران، اربابان و 
خالصه سرمايه داران بوجود آورده اند. و باعث شدند كه انسانها 
بطور عمده در دو طبقة جداگانه از نظر وضعيت زندگي و كار قرار 
بگيرند طبقة برده داران و برده گان، طبقة اربابان فئودال و رعايا
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و طبقة سرمايه داران و كارگران و ازينروست كه جامعة انساني در 
طي سه دورة برده داري، فئودالي و سرمايه داري شكل طبقاتي 
اجتماعي  اقتصادي  تاريخي  هاي  دوره  اين  و  است  گرفته  بخود 

زندگي بشر نظام هاي طبقاتي ناميده شده اند.

و در جامعة  تمام جوامع طبقاتي هستند  نظام هاي طبقاتي  در 
هالك  سيري  از  ديگري  و  ميميرد  گرسنگي  از  يكي  طبقاتي، 
ميشود. در جامعة طبقاتي يكي بر تخت شاهي و ديگري بر فرش 
گدايي نشسته است. اين است كه ميگويند حاكم و محكوم و اين 
است كه ميگويند استثمارگر و استثمار شونده، اينست كه ميگويند 
ظالم و مظلوم، ستمگر و ستمكش و اين است كه ميگويند ارباب و 
رعيت و اينست كه ميگويند سرمايه دار و كارگر و غيره و غيره . . . 

حال در چنين نظامي، حاكمان از روز شورش محكومان تجليل 
شورش  روز  از  استثمارگران  نيست؟!!!  توجه  جالب  ميكنند!!! 
ستمگران  مظلومان،  شورش  روز  از  ظالمان  شوندگان،  استثمار 
و  رعايا  روز شورش  از  فئودال  اربابان  روز شورش ستمكشان،  از 
باالخره سرمايه داران از روز شورش كارگران تحسين و ستايش و 

تعريف ميكنند!!! آيا قابل تأمل نيست؟!!!
از  نمايندگي  به  كارگران  كه  ميكنند  تعريف  و  روزي ستايش  از 
محكومان، استثمار شوندگان، مظلومان، ستمكشان و رعايا بر ضد 
حاكمان، استثمارگران، ظالمان، ستمگران و اربابان سر به شورش 
لرزه  به  را  طبقاتي  جهان  يعني  استبداد  و  ظلم  جهان  و  نهادند 
درآوردند تا فرو ريزند همه كاخهاي اين نظام جور و بند را و از 
ريشه و بنياد برَكَنند سلطة استبدادي را كه بر آنان حكم ميراند.

شما چه فكر ميكنيد؟

آيا اين تجليل واقعي است؟

آيا اين تحسين و ستايش و تعريف حقيقي است؟

نه، هرگز، 

پس چرا اينها از اين روز فرخنده و ميمون تجليل ميكنند؟ اين 
نابودي  روز  از  كه حاكماني  نيست  زيرا طبيعي  جاي سئوالست. 
طبقة خويش تجليل كنند!!! از كساني ستايش كنند كه در يك 
روز، حماسه آفريدند و پايه هاي حكومت ظالمانه و نظام طبقاتي 

شان را به لرزه درآوردند.

پس مكر و حيله و در نهايت هدفي در كار است.
روز  اين  از  تجليل  با  آنها  كه  باشد  ميتواند  اين  جز  هدفي  چه 
اين  واقعي  ماهيت  از  را  كارگر  طبقة  ناآگاه  بخش  تا  ميخواهند 
روز بدور نگهداشته و از طرف ديگر بخش آگاه و سر به شورش 
برداشته آنرا از شورش باز دارند. و ماهيت تاريخي اين روزشان را 

از روح مبارزه بر ضد خويش تهي سازند و آنرا فقط بعنوان روزي 
خشك و خالي و بي ماهيت نگهدارند تا مباد كه اين روز تاريخي 
يكبار ديگر بصورت اصيل خويش متجلي و متبلور گردد. آنها اين 
روز را جشن ميگيرند تا توده هاي كارگر و ساير زحمتكشان را به 

ميل خود و بر اساس منافع طبقاتي خويش رهبري كنند. 
درست برخالف جريانات انقالبي واقعي كه با تجليل از اين روز، 
انقالب  راه  در  نهادن  گام  براي  را  زحمتكشان  ساير  و  كارگران 
كه  كاريست  اين  و  ميكنند.  رهبري  آزادي  به  رسيدن  بمنظور 
احزاب،  ديگر  كنار  در  )جاآا(  افغانستان  آزادي  انقالبي  جنبش 
بطور  انقالبي  هاي  جنبش  همة  خالصه  و  ها  گروه  و  سازمانها 

بنيادين متعهد به آن است.

پس طبقة كارگر و ساير زحمتكشان از يكطرف بايد پي به ماهيت 
با  ديگر  طرف  از  و  ببرند.  كارگر  جهاني  روز  مي  ماه  اول  واقعي 
نگاهي موشكافانه به تجليل كنندگان از اين روز بنگرند تا ماهيت 
و هويت واقعي آنها را دريابند. اگر تجليل كنندگان اين روز بزرگ 
و افتخار آفرين نهادهاي رسمي دولتي و غير دولتي و يا كساني 
بودند كه بنوعي مربوط به طبقات حاكم هستند. هرگز در مراسم 

شان شركت نكنند و آن مراسم را بر ضد منافع خويش بدانند.
جنبة و  تحريم  جنبة  دارد.  جنبه  دو  كارگر  جهاني  روز 

تكريم. تحريم آنانيكه بنوعي در سمت مقابل طبقه كارگر و ساير 
زحمتكشان قرار دارند و تكريم آنانيكه براي منافع و آزادي طبقة 
ميكنند.  حركت  الاقل  يا  و  ميرزمند  زحمتكشان  ديگر  و  كارگر 
بعنوان كسانيكه قوة تميز دوست از دشمن را داشته باشيم، موظف 
روزهاي  از  تجليل  شكل  در  چه  را  دشمنان  اعمال  كه  آنيم  به 
بزرگي چون اول ماه مي روز جهاني كارگر و يا هشت مارچ و غيره، 
و چه در هر شكل ديگرش مورد تحريم قرار دهيم. و نگذاريم كه 
هرگونه  گرفتن  بكار  با  يا  و  مختلفي  اشكال  به  انقالب  دشمنان 
حيله و تزويري در پيشبرد اهداف شوم و ضد انساني خويش موفق 
گونه  هر  از  تا  داريم  وظيفه  ما  مقابل،  نقطة  در  درست  و  شوند. 
حركت و عمل انقالبي و يا حركت و عملي كه بنوعي در مسير 
انقالب است حمايت و آنرا تكريم نمائيم تا اين حركت ها و يا عمل 
با  افتاده اي  يابند و مانند جويبارهاي منفرد و جدا  ها گسترش 
تكريم و ستايش يكي پي ديگر به هم بپيوندند و سرانجام تشكيل 
دريا و يا رود خروشان انقالب خلق هاي تحت ستم سراسر جهان 
را بدهند و با امواج انقالبي خويش تمامي نيروهاي ستمگر و خار 
و خاشاك مزدور آنها را براي هميش به عدم بسپارند. اينست دو 

جنبة تحريم و تكريم كه بايد با قاطعيت عملي گردند.
اينك در اينجا با اين شعارها سخنانم را به پايان ميبرم:

زنده باد انقالب
زنده باد جنبش انقالبي آزادي افغانستان )جاآا(

سرنگون باد نظام امپرياليستي
برقرار باد جمهوري دموكراتيك نوين
زنده باد اول ماه مي روز جهاني كارگر
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چرا جنبش هاي انقالبي؟
سلطة  تحت  كشورهاي  در  خصوصا  و  جهان  تمام  در  امروزه  ما 
انقالبي  هاي  جنبش  گرفتن  پا  شاهد  امپرياليستي  قدرتهاي 
بسياري هستيم. اين جنبش ها همه روزه رشد ميكنند و پيوسته 
در حال گسترش اند و در ميان خلق هاي كشورهاي مختلف روز 
به روز از محبوبيت بيشتري برخوردار ميگردند. در هر جايي كه از 
موجوديت يك جنبش انقالبي براي جوانان گفته شده است آنان با 
اشتياق به حمايت از آن برخاسته اند. و اگر در هر محيط كارگري 
معرفي  به  ها  جنبش  اين  واقعي  انقالبيون  توسط  دهقاني  يا  و 
گرفته شده اند در زودترين فرصت كارگران و دهقانان آن محيط 
اميدشان را براي نجات به اين جنبش ها بسته اند. و با تمام توان 

حمايت خويش را از آنها اعالم كرده اند.
هاي  جنبش  تا  است  شده  باعث  چيزي  چه  است؟  چنين  چرا 
انقالبي پا بگيرند و پيوسته در دل خلق هاي كشورهاي مختلف 

رشد كنند و گسترش يابند؟
است  فشاري  از سبب  تحوالت  و  تغييرات  اين  ريشة  و  پيدايش 
كه امپرياليسم كه خود زادة نظام طبقاتي ميباشد بر خلق هاي 
امپرياليسم  ازينرو  و  است.  ايجاد كرده  كشورهاي مختلف جهان 
سرنوشت يكساني را براي تمام ملل جهان به ارمغان آورده است. 
در جهان كنوني تحت سلطة امپرياليستها خلق هاي جهان به دو 
اند. يكي خلق هايي كه در كشورهاي  بخش عمده تقسيم شده 
امپرياليستي زندگي ميكنند و ديگري خلق هايي كه در كشورهاي 
تحت سلطة استعماري كشورهاي امپرياليست بسر ميبرند. كه اين 

هر دو بخش خلق هاي جهان در زير فشار مضاعف قرار دارند.
بطوريكه خلق هاي كشورهاي امپرياليست مجبور اند كه بار سنگين 
مخارجي را متحمل شوند كه حاكمان خونريز و غارتگرشان براي 
رشد و گسترش و استحكام سلطة امپرياليستي شان در جهان به 
بار بر شانه هاي طبقات مولد آن كشور  مصرف ميرسانند و اين 
ها آنچنان سنگيني ميكند كه زندگي را بر آنان تبديل به مرگ 

تدريجي كرده است.
سلطة  تحت  كشورهاي  در  كه  هايي  خلق  ديگر  طرف  از  و 
فشار سلطة  تمام  ميبرند  بسر  امپرياليست  استعماري كشورهاي 
جابرانة نيروهاي امپرياليستي و شركاء و مزدورانشان، طبقة حاكم 
دست نشانده، بورژواكمپرادورها و ديگر خائنين و وطن فروشان 
رنگارنگ را همه روزه متحمل مي شوند. زيرا در جنگهاي توسعه 
طلبانة آنها براي استعمار كشورها، استثمار انسانها، و براي غارت، 
اعمال  ديگر  و  كشي  نسل  حتي  و  كشي  آدم  اخاذي،  چپاول، 
جنايتكارانة ظالمانه و استبدادي آنها همه روزه انسانهاي بيشماري 
از اين خلق ها جانهاي شيرين شان را از دست ميدهند. و خانواده 
و  زنان  و  كودكان  ميرود.  بين  از  چيزشان  همه  بسياري  هاي 
سالخوردگان كه ناتوان ترين افراد اين خلق ها هستند بيشترين 
قربانيان را شامل ميشوند. تحفه اي كه امپرياليسم براي اين خلق 

ها به ارمغان آورده است.

از همين رو است كه ما ميگوييم تمام خلق هاي جهان در تحت 
از  قسمت  كدام  در  كه  نميكند  فرقي  دارند.  قرار  مضاعف  فشار 
در  شرق،  در  باشند.  شان  زندگي  كردن  سپري  مشغول  جهان 
گزيده  مسكن  خاكي  كرة  اين  جنوب  در  يا  و  شمال  در  غرب، 
ستم  باشد،  حاكم  امپرياليستي  نظام  جهان  در  ماداميكه  باشند، 

امپرياليستي نيز حاكم است.
نيروهاي مزدور امپرياليستها بطور فجيع و بي شرمانه براي بدست 
آوردن قدرت، نام و شهرت و سود بيشتر خود حاضرند هر باليي 
را كه منجر به برآورده شدن بيشتر اين خواسته ها و اهداف آنها 

گردد بر سر خلق هاي كشورهاي شان بياورند.

نگاه كنيم ميبينيم كه جنايتكاريهاي  به مسئله  تر  اگر عميق  و 
نيست  پوشيده  هيچكس  بر  زيرا  دارد.  تاريخي  اي  ريشه  امروز 
از زمان شروع نظام طبقاتي در  كه غاصبان جاني و جنايت كار 
جهان تا امروز به اشكال و عناوين مختلف وجود داشته اند. اين 
جانيان و غاصبان كه طبقات حاكمة نظام هاي طبقاتي مختلف را 
تشكيل ميداده اند و ميدهند تا به امروز از طريق توسعه اعتقادات 
و باورهاي ارتجاعي رنگارنگ براي سركوب طبقات تحت حاكميت 
شان استفاده هاي فراوان كرده اند. آنها قانون ها ساخته اند و با 
تطبيق اين قانون هاي خودساخته فقيركش و خان پرور و هزاران 
حيله و نيرنگ عوام فريبانه ديگر توانسته اند تمام امكانات و ثروت 
بار  و  نگهداشته  خود  طبقة  دسترس  و  اختيار  در  را  ملي  هاي 
سنگين هزينه ها و مصارف سرسام آور خود را بر دوش طبقات 
هميشه  خود  و  بياندازند.  شان  حاكميت  سلطة  تحت  و  محكوم 
در كاخ ها و بلند منزل هاي جهان با امكانات و وسايل مدرن به 

عيش، استراحت، تفريح و تن پروري بپردازند. 
بله، اين جنايتكاري ريشه اي تاريخي دارد، از اهرام مصر گرفته 
تا به آسمانخراشهاي امروز امريكا و ديگر ممالك امپرياليستي كه 
نمونه  از  ميتوان  اند  و چپاولگري مشغول  غارتگري  به  در جهان 
هاي اين جنايتكاري نام برد. چرا كه اگر به تاريخچة ساخته شدن 
اين اهرام و آسمانخراش ها نگاهي بيافكنيم به روشني درخواهيم 
يافت كه اينها همه بر دوش كارگران و زحمتكشاني ساخته شده 
اند كه در تمام عمر خود لحظه اي آسايش بر خود نديده اند. به 
چيز  آنان  دسترنج  و حاصل  انرژي  غارت  جز  اينها  كه  معنا  اين 
براي  آنها  از  باالي آن جوامع  امروزه طبقات  نيستند كه  ديگري 

خود استفاده ميكنند و افتخار آنها را بنام خود زده اند. 
ده  تا  ميشوند  خانه  بي  انسان  هزار  امپرياليستي صدها  نظام  در 
فقر  فرش  بر  انسان  هزاران  ميگردند.  خانه  تن صاحب صدها  ها 
مينشينند تا چند تن به مكنت و ثروت ميرسند. ميليونها نفر آواره 
پوشالي  قدرتهاي  به  مزدور  و  نوكر  اي  عده  تا  ميگردند  دربدر  و 

ميرسند.
اينست فشار، اينست جبر، اينست آن چيزي كه توده هاي مردم 
و  ميكشاند  قيام  به  و  اندازد  بحركت مي  واميدارد.  به جنبش  را 
انقالب  نيروهاي مرتجع ضد  براي محو  را  انقالب  امواج  سرانجام 

خروشان ميسازد.  
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بنابراين براي اينكه به اين مسئله كه چرا چنين است؟ چه چيزي 
باعث شده است تا جنبش هاي انقالبي پا بگيرند و پيوسته در دل 
خلق هاي كشورهاي مختلف رشد كنند و گسترش يابند؟ پاسخي 
روشن و كوتاه در يك جمله داده باشيم اين جملة معروف را بكار 

ميبريم: » احتياج مادر ايجاد است«.

جنايتكاران و غاصبان در طول دوران تاريخ براي تداوم اين نظام 
ضد انساني محكوم به شكست از هيچگونه سعي و تالش و كوششي 
دريغ نورزيده اند. چرا كه سرنگون شدن نظام طبقاتي منجر به 

نابودي سلسلة حاكميت اين غاصبان و جنايتكاران ميگردد.

طريق  از  اند  توانسته  پيش  ها  قرن  از   ›› حاكم  طبقات   ‹‹ اينها 
كنوني  طبقاتي  نظام  اين  خصوصا  و  طبقاتي  هاي  نظام  تطبيق 
ديگر  همكاري  به  است  شده  نزديك  خودش  زوال  مرز  به  كه 
شركاي خود تحت ساختارهاي حكومت هاي مختلف گذشته و 
ساختارهاي امروزين حكومت داري مانند اعضاي سه قوة مقننه، 
مجريه و قضائيه چشمان خلق هاي كم آگاه خود را كور كنند و 

بر آن ها پادشاهي نمايند. 
اين خائنين و مستبدين جهان در نقاب هاي مختلف و با وسائل 
ارتباط جمعي رسانه اي گوناگون خويش چشم و گوش خلق ها را 
به ديدن و شنيدن چيزهايي مشغول ميدارند كه وضعيت موجوده 

را در نظرشان موجه و طبيعي جلوه دهد.

اما بخش هايي از توده هاي جهان بر اثر بر دوش كشيدن اين همه 
بار سنگين توليد كه قرن هاست بر دوش طبقة آنها گذاشته شده 
است و از طرفي ديگر در زندگي نكبت بار آنها هيچ تغييري رونما 
نگرديده است ) از نظر عيني (، و با تاثير پذيري از كار جنبش ها 
و سازمان هاي انقالبي ) از نظر ذهني ( بخوبي درك كرده اند كه 
بدون يك انقالب واقعي و شركت فعال در آن از بين رفتن اين 

نظام خونخوار تدريجي توده ها ممكن نميباشد.
اين توده ها قسمتي از اين آگاهي را از گذشتة تاريخي طبقة شان 
كسب كرده اند. زيرا در طول تاريخ طبقة آنها بارها و بارها بر عليه 
ظلم و استبداد دست به شورش هايي زده است كه از اين قيام ها 
و شورش ها توده ها تجاربي حاصل كردند و باالخره آبديده شدند 
مستبد  و  ظالمانه  هاي  نظام  برانداختن  به  موفق  نتيجه  در  كه 

گوناگوني هم گرديدند.
ميدانند  بخوبي  جهان  بند  در  هاي  خلق  از  بخشي  امروز  ازينرو 
كه براي نجات از اين همه زنجير اسارت و استثمار، تنها راه، گرد 
آمدن بر گرد جنبش هاي انقالبي است جنبش هاي انقالبي واقعي 
كه تك تك اعضاي آنها با علم انقالب مسلح و در اين راه براي 
رهائي از چنگال اين خون آشامان حاضرند از جان و مال و تمام 

هست و نيست خودشان درگذرند.
و اما بخش اعظمي از اين خلق ها متأسفانه كه هنوز در تحت نفوذ 
كساني هستند كه در كنار دولت هاي ارتجاعي فعلي قرار دارند. 
آنهايي كه انديشه و بيان و قلم خويش را بخدمت اين دولتها قرار 

گري،  آوازه  به  اجتماعي  و  سياسي  اقتصادي،  مسايل  در  و  داده 
سفسطه بازي و غلو كردن ميپردازند. و از اين راه با نوكر منشي 
در خدمت منافع سران اين نظام جهانخوار قرار گرفته تا سهمي از 

عيش و نوش آنها را نصيب شوند.
با بيشرمي  از روشنفكران و هنرمندان مرتجعي است كه  منظور 
تمام به خلق هاي خويش پشت كرده اند و با تمام توان انديشة 

خود حافظ منافع اين غارتگران جهان كنوني گرديده اند.
اين روشنفكران و هنرمندان مرتجع با نوشتن كتابها و خلق آثاري 
فريبنده شب و روز تالش ميكنند تا حقايق جهان كنوني را وارونه 
نشان دهند. خوب ها را بد و بدي ها را بعنوان خوب به تصوير 

بكشند. حق را ناحق و ناحق را حق جلوه دهند.
امروزه در  امپرياليسم  اين نيرويي كه  با تمام  ليكن، خوشبختانه 
فقط  ميرساند  مصرف  به  دالر  ميلياردها  خرج  با  كنوني  جهان 
پا  همچنان  مسائل  ماهيت  اما  و  ميدهد  تغيير  را  قضايا  ظواهر 
برجا ميماند و اين هم همان ماهيت دروني مسائل است كه عامل 
فشارهاي ايجاد شده بر خلق ها ميباشند. پس ستم و فشار با تمام 
دستكاريهاي صوري اين نظام هرگز از ديده ها براي مدتي زياد 
پنهان نميمانند و از اينروست كه خلق ها هر از چندي به تنگ 

آمده و به طغيان بر ميخيزند.
متوسل  نيز  ديگر  اي  حيله  به  خويش  نجات  براي  امپرياليسم 
و  اقتصادانان  روانشناسان،  شناسان،  جامعه  اينكه  آن  و  ميشود. 
بلكه  تا  آورد  مي  در  خويش  استخدام  به  را  زيادي  متخصصين 
بتوانند طرح ها و نقشه هايي را ارائه بدارند تا با اجراي آنها حتي 
براي چند صباحي هم كه شده نظام را از خطر سقوطي كه حتمي 
پردازان  نظريه  و  مزدور  متخصصين  اين  نگهدارد.  امان  در  است 
خائن به خلق ها، با مكاره گري و حيله گري طرح ها و نقشه هايي 
را به امپرياليسم كه خود بخشي از آن هستند ارائه ميدارند. طرح 
هايي كه با اجراي آن انرژي فشرده شدة خلق ها براي مدتي به 
سمتي ديگر به هدر ميدهند. سمت و سويي كه براي نظام خطر 

آفرين نباشند و كليت آن را مورد تهديد قرار ندهند.
اين  چونكه  نميبرد.  بجايي  راه  امپرياليسم  هم  حربه  اين  با  اما، 
طرحها و نقشه ها هم در ظاهر امر براي نجات امپرياليسم كارساز 
هستند، ليكن در باطن، هرج و مرج و خشم توده ها بعد از مدتي 
در درون اين نظام امپرياليستي چنان دو چندان و چند چندان 
طغيان  از  مرگ  دم  اژدهايي  همچون  امپرياليسم  كه  ميشود 
دروني خويش، آنچنان سخت بر خود پيچد تا جان دهد. زيرا كه 
فشارهاي دروني ديگر غير قابل تحمل ميگردند، هم براي خلق ها 
كه از جانب امپرياليسم صورت ميگيرد و هم براي امپرياليسم كه 

از جانب خلق ها اعمال ميشود.

آيند  مي  بوجود  انقالبي  هاي  جنبش  كه  است  اساس  اين  بر 
كه  ميرسند  حدي  به  انقالبي  پيكار  و  كار  با  و  ميكنند  رشد  و 
دوران  به  نتيجه  در  و  آورند  مي  بوجود  را  انقالب  خروشان  رود 
سياه يك نظام طبقاتي پايان ميدهند. و اين مبحث را با خوانش 
دوبارة اين جمله به پايان ميبريم: »احتياج مادر ايجاد است«.
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بيانية تأسيس 

جنبش انقالبي آزادي افغانستان )جاآا(

امروز اول ماه مه 2010 برابر با يازدهم ماه ثور 1389، با تقدير 
از روز جهاني كارگر ايجاد جنبش انقالبي آزادي افغانستان )جاآا( 
را به تمام مردم دلير، كارگران، دهقانان، زنان و مردان شورشگر، 
محصلين مبارز و جوانان انقالبي و ساير زحمتكشان افغانستان با 

افتخار و سربلندي اعالم ميداريم.

مجموع  در  را  )جاآا(  افغانستان  آزادي  انقالبي  جنبش  ايجاد  ما 
نيز تبريك ميگوييم. زيرا  انقالبي كشور  به تمام رهروان جنبش 
بر اين باوريم كه هر قدمي كه در راه انقالب و آزادي افغانستان 
برداشته شود ميتواند براي كل جنبش انقالبي كشور مثمر و ثمر 
جنبش  ايجاد  با  كه  روزيست  اينك  وصف  اين  با  و  گردد.  واقع 
دموكراتيك   - ملي  مبارزات  و  مقاومت  افغانستان  آزادي  انقالبي 

خلق هاي افغانستان غني تر از پيش ميگردد.

و از طرفي ديگر با اين باور كه جنبش انقالبي كشور بخشي جدايي 
ناپذير از جنبش انقالبي جهاني است و بدون شك در روند فتح 
جهان نقش كليدي خويش را دارد، لذا ايجاد جنبش انقالبي آزادي 
افغانستان را به تمامي خلق هاي در بند جهان و تمامي نيروهاي 
انقالبي سراسر اين كرة ارض و همچنين همة آنانيكه قلبشان براي 

رهائي انسان ميتپد تبريك عرض مي نمائيم.

از آنجائيكه جنبش انقالبي آزادي افغانستان خويش را متعلق به 
لذا  ميداند،  المللي  بين  انقالبي  جنبش  و  كشور  انقالبي  جنبش 
آزادي  و  انقالب  روند  تسريع  راستاي  در  انقالبيون  ديگر  همپاي 
افغانستان از بند تمامي زنجير هاي ريز و درشت امپرياليستهاي 
غارتگر خورد و بزرگ در پيوند با جنبش انقالبي جهاني به كار و 

پيكار انقالبي خستگي ناپذير ميپردازد.

» جنبش انقالبی آزادي افغانستان » حاصل كار ايدئولوژيكي چند 
ساله اي است كه بعد از نشست ها و گفتگوها و بحث و نظرها و 

مطالعات گوناگون ما منسوبين اين جنبش بدست آمده است كه 
متعهد است تا برای ايجاد يك جنبش توده اي به بسيج كارگران، 
و ستمديدة  زحمتكش  مردان  و  زنان  تمامي  و  جوانان  دهقانان، 
اين مرز و بوم در راستاي ايجاد جنبش انقالبی وسيع براي آزادي 
تمامي خلق هاي در بند افغانستان در شكل مقاومت ملی توده اي 

و انقالبی خلق های كشور به كار و پيكار انقالبي مبادرت ورزد.

نيروهاي كشورهاي  راندن  بيرون  اينكه  به  اعتقاد  با  اين جنبش 
دست  ارتجاعي  حاكميت  سرنگوني  و  افغانستان  از  امپرياليستي 
تشكيل  را  كنوني  مبارزاتي  مسئلة  ترين  عمده  آنها  نشاندگان 
ميدهد به ارتباط با توده هاي ستمكشيده براي متشكل ساختن 

آنان بر حول محور مبارزة ملي - دموكراتيك ميپردازد. 

مبارزة ملي را بصورت مقاومت ملي توده اي در برابر اشغالگران و 
دست نشاندگان و وابستگان آنها تا محو كامل سلطة امپرياليسم از 

كشور و حصول آزادي حقيقي ملي ادامه ميدهد.

و مبارزة دموكراتيك را همپاي آن براي درهم شكستن مناسبات 
نيمه فيودالي حاكم به پيش ميبرد. 

و اين تنها راهي است كه ميشود آنرا فقط از طريق انقالب پيمود 
و به آزادي رسيد.

افغانستان  آزادي  انقالبي  جنبش  مدت  دراز  هدف  و  استراتژي 
رسيدن به جامعه اي است كه در آن صحبت از استثمار انسان از 
انسان ياوه اي بيش نباشد. رسيدن به جامعه اي كه براي همگان 
و  شرافت  با  همراه  مسكن  همگان  براي  نان،  همگان  براي  كار، 
كرامت انساني بدور از هرگونه تبعيض جنسيتي و مليتي در كمال 
آرامش و امنيت با برخورداري از آخرين دستاوردهاي علمي زمان 

باشد.

عمده ترين اهداف مبارزاتي جنبش انقالبي آزادي افغانستان )جاآا(
عبارتند از:

در زمينه سياست
مبارزه عليه هرگونه تجاوز و اشغال در جهان. 1
در . 2 موجود  امپرياليستي  نيروهاي  تمامي  عليه  بر  مبارزه 

كشور و ادامة اين نبرد تا پاكسازي كامل كشور از لوث اين 
نيروها بمنظور قطع سلطة نظامي و سياسي اين اشغالگران و 

سرنگوني دولت دست نشاندة آنان
ايجاد دولت دموكراتيك نوين. 3
هاي . 4 خلق  نيازهاي  با  مطابق  نوين  اداري  ساختار  برقراري 

افغانستان
ايجاد شوراهاي كارگران و زحمتكشان شهر و روستا و كنگرة . 5

سراسري نمايندگان شوراهاي خلقهاي كشور به عنوان اساسي 
ترين مرجع قانون گذاري و اجرائي دولت دموكراتيك نوين
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الغاي تمامي پيمانها و قراردادهاي اسارتبار و خائنانه اي كه . 6
دولتهاي مرتجع افغانستان با قدرتهاي امپرياليستي و يا كه 

دولتهاي ارتجاعي منطقه منعقد ساخته اند.
رها سازي زنان از تمام بندهايي كه آنها را به اسارت كشيده . 7

كه  اجتماعي  نظام  برقراري  است.  داده  قرار  ستم  تحت  و 
و  نظامي  زندگي سياسي،  تمام عرصه هاي  در  بتوانند  زنان 
از حقوق مساوي برخوردار  اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي 
شده و همپا و همدوش مردان نقش فعال خويش را در تمام 

اين عرصه ها ايفاء نمايند.
جدايي دين از دولت. 8
اعتقادي . 9 امري  مثابة  به  دين  نوين،  دموكراتيك  جامعة  در 

خصوصي و قلبي انسانها تلقي ميگردد و هيچكس حق اين 
را نخواهد داشت تا از احساسات ديني و مذهبي افراد جامعه 
در تحت سليقة شخصي و يا به هر دليل ديگري استفاده و 
آنرا به عنوان ابزاري در جهت كسب منافع به هر شكلش كه 

ميخواهد باشد بكار گيرد.
لغو هر گونه تبعيض، جنسيتي، مليتي و غيره. 10
در . 11 كسانيكه  تمام  براي  دموكراتيك  حقوق  كامل  اعطاي 

حق  مانند  ميكنند.  زندگي  نوين  دموكراتيك  دولت  قلمرو 
آزادي عقيده و بيان، مطبوعات و رسانه ها، حق اجتماعات و 
تظاهرات، حق كار، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن؛ حق 

آموزش، مسكن و غيره

در زمينه اقتصاد
يعني . 1 بورژواكمپرادورها  و  امپرياليستي  هاي  سرمايه  كليه 

تجارتي  و  صنعتي  موسسات  و  )بانكها  بزرگ  داران  سرمايه 
بزرگ و انحصاري( به نفع اكثريت جامعه )كارگران، دهقانان 

و پيشه وران و ساير زحمتكشان( مصادره ميگردد.
بعنوان . 2 دموكراتيك  دولت  توسط  مصادره  از  بعد  بانكها 

موسسات مالي ملي اعالم ميشوند و بمنظور كارآيي بيشتر در 
يك بانك واحد ادغام ميگردند. اين مصادره هرگز شامل پولها 
دارائي  و  ها  سرمايه  بلكه  نميشود.  كشور  خلقهاي  امانات  و 
دارائيهاي  و  ها  سرمايه  بعنوان  بانكها  خود  به  مربوط  هاي 
ملي بنفع كارگران و زحمتكشان شهر و روستا توسط دولت 

منتخب و شورائي دموكراتيك به كار انداخته ميشوند.
اصلي . 3 پاية  بعنوان  مالداري  و  زراعت  انكشاف  هاي  برنامه 

اقتصادي كشور در اولويت كاري دولت نوين قرار ميگيرند.
سرمايه هاي كوچك و متوسط داخلي به نفع اقتصاد خلقهاي . 4

جامعه رشد داده شده در زمينه هاي توليدي بكار گرفته ميشوند 
و هرگونه واسطه بازي تحت نام تجارت و غيره ممنوع ميگردد.

زمينهاي مالكين مصادره و سپس به دهقانان بي زمين و كم . 5
زمين به نام انقالب ارضي دولت دموكراتيك توزيع ميگردد. 

تعاوني هاي توده اي در هر منطقه ايجاد و در تحت نظارت . 6
اداره و  تا بمنظور  و كنترل دقيق شوراها قرار داده ميشوند 
به  كشور  خلقهاي  منافع  جهت  در  تقاضا  و  عرضه  پيشبرد 

عاليترين شكل ممكن آن كار و تالش انقالبي نمايند.

تجارت خارجي توسط دولت دموكراتيك كامال ملي ميگردد . 7
كشور  هاي  نياز خلق  اساس  بر  كاالها  واردات  و  و صادرات 
صورت ميگيرد. تمام امورات مربوط به تجارت يعني كارهاي 
بازارهاي داخلي و يا  جمع آوري محصوالت براي عرضه در 
صادرات شان به بازارهاي خارجي و تمام كارهاي مربوط به 
توسط  مردم،  به  وارداتي  كاالهاي  پخش  و  توزيع  و  واردات 
تعاونيها انجام ميشود، تا دست واسطه ها و دالل ها از ميان 
در  داخلي  محصوالت  فروش  از  حاصله  پول  شود.  برداشته 
به  دستبرد  و  كاست  و  كم  بدون  خارجي  و  داخلي  بازارها 
صاحبانشان باز ميگردد، و كاالهاي وارداتي هم بدون دست 
با  بطور مستقيم  به دست شدن توسط واسطه ها و دالالن 
نتيجه  در  و  ميرسد.  به دست خلقهاي كشور  پائيني  قيمت 
بجاي آنكه اندك كساني بعنوان تاجر و دالل و غيره صاحب 
سرمايه ها و دارائيهاي سرسام آور گردند، خلقهاي كشور از 
مشكالت اقتصادي رهائي ميابند و به رفاه و آسايش ميرسند.

در زمينة فرهنگ
مبارزه با تمام زواياي تاريك و روشن و آشكار و پنهان فرهنگ . 1

امپرياليستي و ارتجاعي حاكم بر كشور
و . 2 علمي  ملي،  )فرهنگ  نوين  افكار  و  فرهنگ  و رشد  اشاعه 

توده اي دموكراسي نوين( يعني فرهنگ ضد امپرياليستي و 
ضد فئودالي توده هاي مردم تحت رهبري طبقه كارگر

انقالبي . 3 ملي  فرهنگ  ملي،  رهائيبخش  فرهنگ  ترويج 
و  كرده  تقويت  را  ما  كشور  خلقهاي  ملي  احساسات  كه 
بند  و  قيد  از  كامل  آزادي  و  واقعي  استقالل  بسوي  را  آنها 

امپرياليستهاي اشغالگر سوق دهد.
رشد و اشاعة فرهنگ علمي، مبارزه با افكار خرافي و يا هرگونه . 4

فرهنگي كه در بردارندة افكار اسارت آوري چون ِسحر و جادو 
و جادو بازي باشد.

كارگران، . 5 خدمت  در  كه  فرهنگي  اي،  توده  فرهنگ  تقويت 
دهقانان و ساير زحمتكشان باشد و روحياتشان را براي آزادي 

صيقل دهد.
انقالبي كشورهاي . 6 مبارزه در جهت دفع هجوم فرهنگ ضد 

ديگر به كشور كه در اصل نمايندة فرهنگي طبقات حاكمة 
و  مترقي  عناصر  جذب  جهت  در  تالش  كشورهاست.  آن 
با استفادة آن  تا  انقالبي فرهنگ خلقهاي ديگر نقاط جهان 
به غناي فرهنگ انقالبي خلقهاي خويش افزوده و آنها را با 
خلقهاي ديگر كشورها كه سرنوشتي مشترك دارند پيوندي 
انقالبي  به فرهنگ  اين اساس  بر  باشيم. و  نيز زده  فرهنگي 
وجهة  كشورها  ديگر  خلقهاي  با  اتحاد  راستاي  در  خويش 

انترناسيوناليستي داده باشيم.
مرگ بر امپرياليسم

مرگ بر دولت دست نشانده
زنده باد جنبش انقالبي آزادي افغانستان )جاآا(

زنده باد انقالب
برقرار باد جمهوري دموكراتيك نوين
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رنجبران افغانستان
ساير  و  دهقان  كارگر،  از  هم  رنجبر،  طبقة  افغانستان  در  امروز 
زندگي  آفريني  ذلت  و  بار  رقت  بسيار  وضعيت  در  زحمتكشان 
خويش را سپري مينمايند كه تقريبا نود درصد آنان در فقر كامل 

بسر ميبرند.
بيكاري  و  فقر  دامنة  روز  هر  گذشت  با  كه  است  حالي  در  اين 
وسعت بيشتري مي يابد كه با طرحهاي داده شده حكام مستبد 
بر تعداد  آنها روز به روز  نظام فعلي و دارودسته هاي سودجوي 
نتيجه  افزوده ميشود، كه در  اين كشور  برهنگان  پا  و  گرسنگان 
اقليتي استثمارگر، غارتگر، و چپاولگر بر اكثريتي انسان كارگر و 
زحمتكش افغانستان حكم ميرانند و با بيشرفي تام اين سرزمين 
كسب  جاي  سرشار،  درآمدهاي  كسب  براي  محلي  به  تبديل  را 
مقام و شهرت و قدرت و اجراي بسياري از اعمال غير اخالقي ضد 
انساني خويش و براي عام خلقهاي كشور تبديل به محل وحشت، 
اضطراب و تشويش، يأس و نااميدي و بي سرنوشتي و رنگ زردي 

نموده اند.

امروز طبقة رنجبر افغانستان وضعيتي را متحمل ميشود كه سران 
و حاكمان ظالم، مالكان مستبد و تاجران پول پرست، روشنفكران 
و  اشكال  به  كدام  هر  اند  شده  اجير  كه  ديني  علماي  و  مرتجع 
عناوين مختلف در ايجاد آن بطور واضح و آشكاري سهيم ميباشند.

تمام بار توليد جامعه بر دوش طبقة رنجبر و طبقة رنجبر در بدل 
اين همه بار گراِن كار فالحتي و صناعتي كه بر دوش ميكشد از 
هيچگونه امتياز و حقوق قابل قياس با كار خويش برخوردار نمي 
باشد. در صورتيكه اعضاي طبقة حاكم به همراي اعضاي فاميل 
و اقارب نزديك خويش از زير بار سنگين توليد و كار و زحمت 
خود  هاي  ترتيب شكم  به  كدام  هر  و  نموده  خالي  شانه  جامعه 
سهمي را از اين سفرة رنگين غارت و چپاول حكومتي و سلسله 
مراتبي دولتي بدست آورده اند. و بيشرمانه تر از آن اينكه هنوز 
هم در مقابل طبقه رنجبر اين كشور دعوي حقوق و حيثيت خود 

را دارند.
امروز فرزندان حاكمان و تاجران و فئوداالن وابسته، و غيره اعضاي 
نوش  و  راه عيش  در  را  مبالغ هنگفتي  روزانه  اجير  طبقة حاكم 
و  ميرسانند  مصرف  به  خود  َجپ  و  لَپ  به  لومپنان،  باصطالح  و 
پدرانشان به آنها افتخار هم مي ورزند، اما همين پدران مرتجع در 
تأديه مبلغ بسيار اندك و غير قابل مقايسه اي كه به برده اي بنام 
كارگر خويش در بدل كارش ميپردازند به هزار گونه توطئه چيني، 
چانه زني و حرف هاي غير قابل بخشش كه از دهان كثيف خود 

خارج مينمايند متوسل ميشوند.
اكنون در افغانستان حد وسط معاش يك كارگر بطور ماهانه مبلغ 
4500 افغاني ميباشد و حد اوسط تعداد يك فاميل كارگر نيز به 
پنج الي شش نفر ميرسد كه معاش وي تكاپوي حداكثر ده الي

پانزده روز مخارج غذاي او و خانواده اش را بيشتر نميكند. كراية 
خانه، دوا و داكتر، پول برق و آب و مدت بيست روز متباقي ماه و 
ده ها مصرف ديگر معيشت زندگي را از كجا بدست آورد و بپردازد؟ 
در اين صورت زندگي او و فاميل بيكس و بي پناه او چه مفهومي 
مي تواند داشته باشد؟ و به كدام سرانجامي منتهي خواهد شد؟

افغانستان  رنجبر  طبقة  آور،  سرسام  مشكالت  اينهمه  وجود  با 
تحت تبليغات زهرآگيني نيز قرار دارد. اين تبليغات عمدتا توسط 
و  صوتي  هاي  رسانه  نشانده،  دست  حكومت  پاية  بلند  اعضاي 
هاي  مال  و  مرتجع  روشنفكران  و  نويسندگان  چاپي،  و  تصويري 
اجير شده صورت ميگيرد. آنها بخاطر وجه نقدي كه از نهادها و 
ادارات مشخصي از امپرياليستها و از اعضاي طبقة حاكم اجير شده 
دريافت ميكنند، هر يك بطريقه هاي خاص خود به نظام حاكم 

خدمت مينمايند. 

اعضاي بلند پاية حكومت دست نشانده در بدل مقامي كه از طرف 
نيروهاي امپرياليستي بدست آورده اند آنها را بعنوان دوستان بين 
المللي و در مقابل امتيازاتي كه از سرمايه داران بزرگ ميگيرند 
اينگونه  به  و  ميكنند  ياد  ملي  شرافتمند  تاجران  بعنوان  را  آنان 
براي دوام حاكميت ارتجاعي خويش و استحكام سلطة غارتگرانة 
موجود، دشمنان مردم افغانستان را بعنوان دوست آنها قلمداد مي 

نمايند.

رسانه ها با براه انداختن برنامه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، 
تفريحي و اعالنات تجارتي مضحك، امپرياليستها و نوكران دست 
به  رسيدن  در  را  بزرگ  داران  سرمايه  و  دالالن  آنها،  نشاندة 

اهدافشان ياري ميرسانند.

نويسندگان و روشنفكران مرتجع با نوشتن كتابها و ايجاد نهادهاي 
نشراتي و اجتماعي گوناگوني كه از طريق امپرياليستها و حلقات 
خاصي از حاكميت دست نشانده تمويل ميشوند با مهارتي كه در 
پابوسي قدرتمندان دارند بوسيلة تدوير سيمينارها و كنفرانسهاي 
مدت  بلند  اهداف  راستاي  در  آنها  در  فعال  شركت  و  مختلف 
امپرياليستها و نوكرانشان جد و جهد نموده و افكار عامه را براي 

پذيرش آنها آماده ميسازند.

مالهاي اجير شده نيز در اجراي اين پروسة تبليغي استعماري در 
كنار و همگام اين خائنين و نوكران فوق الذكر به خدمت مشغولند. 
و بعنوان سپري براي حفاظت اين نوكران در مقابل توده ها قرار 
گرفته اند. آنها ميگويند با خدا دادگان ستيزه مكن كه خدا داده 
گان را خدا داده است. هر چه آمده از طرف خدا است ما بايد صبر 
و شكر او را بجا آوريم، ديگر كاري از دست ما ساخته نيست. و با 
اشاره به فرد قدرتمند و يا ثروتمند وطنفروشي ميگويند خداوند 
او را اليق ديده و به او داده است. اما هرگز نميگويند كه وي با 
در  را  خودش  آنها  نشاندگان  دست  و  اشغالگران  به  پيشخدمتي 
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زنجيرة قدرت جابجا كرده و با غارت و چپاول روزبروز بر ثروت 
و قدرت خويش افزوده است. بدون در نظر گرفتن اين مسائل و 
گفتن حقيقت فورا براي وي جواز شرعي صادر مينمايند و او را 
بر حق مي نمايانند و به اين وسيله از اعتقادات ديني مردم بنفع 

اقليتي استثمارگر و غارتگر استفاده مي كنند.

آنهاست.  قلبي  و  خصوصي  اعتقادي  امر  افراد  مذهب  و  دين 
هيچكسي حق  ندارد كه از اعتقادات ديني و مذهبي افراد جامعه 
به  ديگران  رساندن  يا  و  خود  رسيدن  بمنظور  نردباني  بعنوان 
مدارجي از قبيل ثروت، قدرت و شهرت استفاده كند. و هيچكسي 
به  توسل  با  ديگران  بر  را  خويش  مذهب  و  دين  كه  ندارد  حق 
فشارهاي گوناگوني از قبيل جسمي، روحي، مالي و غيره شكلهاي 

فشار تحميل نمايد.
اما، متأسفانه كه تا امروز اين امر اعتقادي خصوصي و قلبي افراد 
هم  و  گرفته  قرار  گوناگوني  فراوان  هاي  استفاده  مورد  جامعه 
اشخاصي  و  افراد  اتفاق  به  قريب  اكثر  زيرا  دارد.  قرار  نيز  اكنون 
كه ميخواسته اند جايي در حاكميت براي خويش پيدا كنند و يا 
مانند سران مملكت،  اكنون در حاكميت هستند  آنهايي كه هم 
به  رسيدن  براي  غيره  و  شوراها  نمايندگان  قوماندانان،  و  واليان 
مقاصد خويش از احساسات مذهبي افراد استفاده كرده و ميكنند. 
و چنانكه خلق هاي شريف و زحمتكش اين كشور آگاهي دارند 
ميكرده  اهداف شان حكم  كه  مواقعي  در  اين كسان  از  بسياري 
اند و به  از اين قبيل زده  است دست به اعالم جهاد و فتواهائي 
نموده  خويش  گروهي  و  فردي  منافع  قرباني  را  خلقي  اينطريق 
ارتجاعي  هاي  حاكميت  تاريخ  طول  در  كه  ترفنديست  اين  اند. 
براي  داخلي  ارتجاع  و  استعمارگران  توسط  پيوسته  افغانستان 

فريب مردم، از آن وسيعا استفاده شده است.
همين  از  استفاده  با  بارها  و  بارها  را  كشور  اين  زمين  و  آسمان 
احساسات ديني و مذهبي اين مردم دو دستي به بيگانگان تقديم 

كرده اند.

ارتجاعي، رسانه هاي  پاية حاكميت هاي  بلند  اعضاي  نتيجه  در 
صوتي و تصويري و چاپي آنها، نويسندگان و روشنفكران مرتجع 
و مالهاي اجير شدة شان همان خائنين ملي هستند كه در راه 
به زنجير كشيده شدن خلق هاي اين كشور هميشه پيشگام بوده 
اند و با همين تبليغات زهرآگين خويش زمينة اسارت مردم ما را 
فراهم كرده اند. و با تأسف بسيار كه مردم ما زماني از نيرنگ آنان 
آگاه شده اند كه همه در زنجير بوده اند و ديگر بسيار دير بوده 

است. امروز نيز باز تكرار همان تاريخ است.

دوباره به اصل موضوع برگرديم:
نيروهاي  و  حاكم  طبقات  فشار  كه  مكاني  و  زمان  همچو  در 
روان طبقة و  بر جسم  تبليغات زهرآگين  اينهمه  و  امپرياليستي 

محكوم صدمات جبران ناپذيري را وارد ميسازد. آيا از كدام گوشة 
جهان صدا و قامتي بلند خواهد گرديد كه بتواند اين همه پا تََرك 

متشكل  شان  انساني  حقوق  اعاده  براي  را  خميده  قد  و  خورده 
نمايد؟ براي آنان حرفها و درسهاي قابل توجه و ارزشمندي داشته 

باشد؟ حرفها و درسهايي كه ارزش رهائي را داشته باشند.
جهان از  بسياري  نقاط  در  اكنون  هم  صدا  اين  بله،  كه  يقينا 

بلند شده است و هم اينك در كنار همة آن صداهاي حق طلبانة 
آزادي  انقالبي  جنبش  صداي  بودند،  شده  بلند  قبال  كه  ديگر 
حمايت  را  صدا  اين  ما  است.  شده  بلند  نيز   ) جاآا   ( افغانستان 

ميكنيم و به آن بُرد و نيروي بيشتري ميبخشيم.

 هر چند كه اين قوانين ظالمانة نظام طبقاتي از زمان نظام برده داري
سنت  به  طوالني  زمان  گذشت  با  داري  سرمايه  فعلي  نظام  الي 
بدل گشته است و طبق اين سنت، فقر، بدبختي، گرسنگي، غم و 
اندوه، كار كمرشكن، بي سرپناهي و غيره به طبقة محكوم و نسل 
هاي آينده شان به ارث مانده است. و استراحت و تفريح، سيري و 
تن پروري، عيدي و شادماني، عشق و عشوه گري، مالك و ملك 
داري، موتر و طياره داري و سرانجام نجيب و نجيب زادگي و ده 
ها مثال ديگر به اين جانبان شريف و شرافتمند كرده شدة اين 
قانون نظام طبقاتي و نسل هاي آيندة شان به ارث رسيده است. 
به  قابل شكستن است. هرچند كه  اين سنت شوم  اينهمه  با  اما 
درازاي تاريخ نظام طبقاتي ريشه دوانيده باشد باز هم اين ريشه 

از بركندني است.

گرسنه  را  شب  پيوسته  كه  شما  غرور،  با  و  دلير  عزيز  رنجبران 
سپري مي كنيد تا فرزندان شما با شكم سير آن هم بدون غذاي 
از  با شكم گرسنه  نياز بخوابند. شما كه صبح زود  مناسب مورد 
خانه به خاطر كار بيرون ميرويد كه حتي بعضي وقتها بدون چاي 
تا  بر ميگرديد  به خانه  با شكم گرسنه شب  نان چاشت  و  صبح 
لقمة ناني براي فرزندان خويش بدست آوريد. آيا تا حاال متوجه 
و  بدتر  شما  امروز  و  حال  از  شما  فرزندان  فرداي  كه  ايد  شده 
سخت تر خواهد بود؟ اگر باور نمي كنيد حال گذشته پدران خود 
است. بهتر گذشته  از حال شما  مراتب  ها  ده  را جويا شويد كه 

را  وطنفروش  خائن  و  مستبد  حاكمان  اين  فريب  بيشتر  اين  از 
نخورده بخود آييد و با حمايت خويش از جنبش هاي انقالبي واقعي 
كشور زمينة آزادي خود و فرزندان خويش را براي هميشه از زير 
يوغ اين ظالمان حاكم و دارودستة آنها براي هميشه فراهم سازيد.

شكستاندن اين سنت هاي خانمانسوز و گريبان گير كمر شكن 
شرايطي دارد، جهاني را براي فرزندان خود به ارث نگذاريد كه در 
آن بايد گرسنه كار كرد و گرسنه خوابيد. بياييد متحد شويد دست 
در دست هم داده براي آزادي خويش چاره بجوييم. مفهوم ما از 
آزادي، رهائي از استثمار، خالصي از يوغ ستم و اعادة حقوق است.

زنده باد جنبش انقالبي آزادي افغانستان )جاآا(
برقرار باد اتحاد رنجبران افغانستان

زنده باد انقالب
سرنگون باد دولت دست نشانده

برقرار باد آزادي
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از تاريخ بياموزيم:

نيروهاي خارجي دوست مردم افغانستان 

يا دشمن آنها؟
مروري بر سياه روزهاي 7 و 8 ثور، 5 و 15 ميزان

سبب  كه  است  عواملي  از  يكي  افغانستان  جغرافيايي  موقعيت 
هجوم ها، لشكركشي ها، اشغال ها و غارت و غصب دارائي هاي 
منقول و غير منقول اين كشور در طول تاريخ توسط كشورهاي 
امپرياليستي جهان گرديد. صفحات تاريخ و نقشة سابق و امروز 
افغانستان و معامالت سران اين مرز و بوم خود بيانگر اين حقيقت 

تلخ و ناگوار براي مردم افغانستان است. 
بعنوان  بسياري  افراد  و  اشخاص  نام  افغانستان  در  كه  هرچند 
شخصيت ملي، وطندوست و دلسوز مردم با القاب اختصاص داده 
شدة چاپلوسان كاسه ليس مانند قهرمان و غازي و خان و غيره در 
گوشة و كنار واليات مختلف اين كشور بسيار بر سر زبانها افتاده 
است. اما با ديد عميق به اين مسئله اين حقيقت ظاهر ميگردد 
كه بسياري از اين القاب واقعي نبوده و بلكه مورد دستبرد واقع 
شده اند و بسياري ديگر كه واقعي بوده توسط اجانب در خموشي 
القاب را  اين  اند. كسانيكه  از نظرها گم گشتانده شده  و سكوت 
مورد دستبرد قرار داده اند اگر به ظاهر مبارزه اي هم كرده باشند 
از  بعضي  مقابل  در  آنهم  آنها،  ايستادگي  و  مبارزه  كه  يقين  به 
اجانب سلطه جوي بيشتر روي حفظ منافع، كسب نام و شهرت و 
تضادها و رقابتهاي متنفذين قوميتهاي كشور و تضادها و رقابتهاي 
دولتهاي كشورهاي توسعه طلب استوار بوده است. و بر اين اساس 
اگر كه منار استقاللي هم به نامشان ساخته شده باشد اين چيزي 

جز دروغي بقدر مناري بيش نخواهد بود. 

و  است  درگرفته  كشور  اين  در  فراواني  جنگهاي  اساس  اين  بر 
خون هاي زيادي از مردم اين سرزمين به هدر رفته است. چونكه 
مجريان اين جنگهاي طراحي شدة قدرتهاي استعمارگر از ناآگاهي 
مردم استفاده كرده و با تزريق باورهاي نادرست در بين خلق هاي 
اين كشور تخم نفاق و كينه را در جاي جاي اين وطن كاشتند 
بنويس  ميرزا  و  ها  ميرزاقلم  و  چاپلوسان  گرفتن  به خدمت  با  و 
ملي  هاي  شخصيت  و  قهرمانان  بجاي  ميان  اين  در  را  خود  ها 
داده  انجام  كشور  اين  نجات  براي  كاري  آنكه  بدون  اند  زده  جا 
باشند و يا خويش را با خطري مواجه ساخته بوده باشند. اگر آمار 
تاريخ كشور را مورد بررسي قرار دهيم بروشني  تلفات جنگهاي 
را مردم فقير و  قربانيان جنگ ها  بيشترين  يافت كه  درخواهيم 
بي پناه متحمل شده اند. و در عوض حاكمان و نزديكان آنها، در 
با هزاران محافظ سپر گشتة خود نام و  پشت خط جبهة جنگ 
شهرت را بنام خود حك كرده و بعد هم به آسايش و ثروت و مقام 

هاي بلند تكيه زدند.

بعد از سال 1357 كه شعلة آتش اين جنگهاي استعماري، بيشتر از 
پيش در افغانستان شعله ور گرديد بهمان اندازه مردم عزيز ما خسارات 
جاني و مالي جبران ناپذيري را متحمل گرديدند كه امروز نسبت به 
اكثر خلق هاي جهان داغديده تر، فقيرتر و بينواتر بحساب مي آيند.

مردم ما در هر گوشه و كنار اين سرزمين كه زندگي ميكنند از فقر 
و بيكاري كه آگاهانه در اين كشور ايجاد شده است بستوه آمده 
و بخيال رهائي از آن، توسط حاكمان و ديگر احزاب وطنفروش 
مرتجعين  اين  ميگردند.  استفاده  مختلف  هاي  به شكل  خائن  و 
پيوسته سعي بر اين دارند تا ذهنيت هاي توده هاي عام كشور را 
بر اساس منافع فردي و گروهي خويش تغيير دهند و بدينگونه 
آنها را بسمت و سوي خود كشانيده از طريق ريختاندن خون آنها 
در مسير تأمين هر چه بيشتر منافع خود و اربابان خويش مانند 
حاكمان و زورمندان گذشته، خود را به مال و مقام و شهرت رسانند.

 
تجربة سي سال جنگهاي ارتجاعي خانمانسوز و ويران كننده به 
مردم عزيز ما ثابت نمود كه هيچ يك از رهبران حاكميت هاي اين 
دوران خونين كشور مانند حزب دموكراتيك خلق و پرچم، رهبران 
جهادي و طالبي و دولت دست نشاندة فعلي بخاطر وطن و ملت به 
مبارزه نپرداخته اند و هرگز هم نخواهند پرداخت. بلكه برنامه هايي 
را اجرا كرده و ميكنند كه از طرف اجانب طرح و برنامه ريزي ميشود. 
اين مزدوران در بدل پول و قدرت و مقام هايي پوشالي به مجرياني 
در خدمت نقشه هاي استراتيژيك اشغالگران شرق و غرب مبدل 
ايفاي وظايف مزدور  شدند و در طول دوران موجوديت خود در 
منشانة خويش تا به اكنون از هيچگونه جناياتي دريغ نورزيدند. 

براي اينكه موضوع هفت و هشت ثور و 5 و 15 ميزان روشنتر شود 
قدري به عقب بر ميگرديم و از كودتاي جمهوريت شروع ميكنيم.

كودتاي جمهوريت
بعد از ختم جنگ جهاني دوم، جنگ سرد در بين شوروي و غرب 
ايجاد گرديد، و افغانستان صحنة رقابتهاي اين دو قدرت بزرگ بر 
سر تسلط بر منطقه شد. لذا هريك از طرفين ميكوشيدند تا افراد 
وفادار به خود را در صدر حاكميت اين كشور داشته باشند. سردار 
محمد داوود خان بهترين گزينه براي شوروي ها بود، زيرا از بعد 
پاكستان  با  رابطه  در  كه  هايي  موضعگيري  با  وي  آن،  خارجي 
داشت ناتوان از جلب نظر و حمايت امريكا گرديده بود چون امريكا 
بدون رضايت متحد استراتيژيكش پاكستان، كاري را در افغانستان 
انجام نميداد. و بدين ترتيب سردار داوود خان كه مأيوس از غرب 
فرصت  از  نيز  شوروي  و  گشت  نزديك  شوروي  به  بود  گرديده 

بدست آمده استفاده كرده و به تقاضاهاي وي پاسخ مثبت داد.
بنابراين وي بعدها در تاريخ 26 سرطان 1352 برابر با 17 جوالي 
محمد  كاكايش  پسر  هنگاميكه  در  ها  شوروي  كمك  به   1973
ميبرد  بسر  خويش  اروپائي  سفر  در  افغانستان  پادشاه  ظاهرشاه 
با استفاده از افسران و سربازان اردو دست به قيام مسلحانه زد و 
نظام شاهي را براي هميشه سرنگون و جمهوريت را تأسيس نمود.
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سياه روز هفت ثور
حاكميت داوود خان پنج سالي بيش دوام نياورد. زيرا كه چرخش 
او از سوسيال امپرياليسم شوروي به سمت امپرياليستهاي غربي، 
منافع شوروي ها را در افغانستان و منطقه با خطر مواجه ميساخت 
و از اينرو آنان براي حفظ سلطة خودشان فورا وارد توطئه گرديده 
از  پيش  سرعت  با  آنها  ساختند.  فراهم  را  وي  نابودي  زمينة  و 
آنكه داوود خان حتي يك گام در مسير اهدافي كه در سر مي 
پرورانيد به پيش بردارد توسط افسران و سربازان وفادار به حزب 
 27 با  برابر   1357 ثور   7 تاريخ  در  افغانستان  خلق  دموكراتيك 
اپريل 1978 كودتايي را به انجام رساندند كه در نتيجة آن محمد 
داوود خان و برادرش محمد نعيم خان با اعضاي خانوادة شان در 

قصر رياست جمهوري از طرف كودتاچيان كشته شدند.
و  تجاوز  سرآغاز  بعنوان   1357 ثور  روز هفت  ترتيب  اين  به  و 
اشغال كشور توسط ارتش شوروي و بسياري از مصائب بعدي ديگر 
براي هميشه بصفت يك روز سياه در تاريخ كشور ما حك گرديد.

امپرياليزم  سوسيال  توسط  كه  پرچمي  و  خلقي  مزدور  باندهاي 
شوروي به قدرت رسيده بودند زمينة تجاوز ارباب خويش را آماده 
ايجاد  با  مزدوران  اين  همچنين،  ساختند.  كشور  وارد  را  آنها  و 
جوانان،  مانند  القابي  با  مختلفي  گروپهاي  و  ها  دسته  سازمانها، 
وطن پرستان، فدائي ها و غيره شب و روز تالش مي ورزيدند تا 
براي تسلط اربابان خود بر اين كشور در پهلوي استفاده از تانك و 

توپ باداران خويش از اين روشها نيز استفاده بعمل آورند.
آنان عده اي را اجير كرده و بسياري ديگر را اغفال نمودند و بعضي 
ديگر را نيز بزور در خدمت باداران روسي شان به كار گرفتند. و در 
راه تأمين منافع سوسيال امپرياليزم شوروي تمام توان خويش را 
بكار بستند. اين مزدوران در طي دورة حاكميت خويش خلق هاي 
كشور ما را دچار مصيبتهاي فراواني ساختند. در حدود دو ميليون 
آواره،  ميليون  معيوب، شش  و  معلول  مليون  نيم  و  يك  كشته، 
بگور گرديدند.  اعدام و زنده  نفر  نفر زنداني و هزاران  دهها هزار 
بسياري از اعدام شدگان و زنده بگور شده ها از بهترين فرزندان 
بزرگترين  كه  جواناني  و  انديشمندان  بودند.  كشور  اين  خلقهاي 
جرم و گناهشان دفاع از استقالل و تماميت ارضي و آزادي مردم 

اين سرزمين بوده است.
در جريان مقاومت بر عليه سوسيال امپرياليزم شوروي توده هاي 
وسيعي از خلقهاي افغانستان بطور خودجوش به مقاومت در برابر 
تا  كشور  آزادي  راه  مبارزين  كنار  در  و  پرداختند  دژخيمان  اين 
آخرين نفس ايستادند و از جان و مال خويش گذشتند و قهرمانيها 
از خود برجاي گذاشتند، اما افسوس كه مقاومت حقيقي توده هاي 

مردم در جهت خالف منافع شان سوق داده شد.
زيرا همزمان با حاكميت اين مزدوران سوسيال امپرياليزم شوروي 
فعاليتهاي نظامي نوكران امپرياليستهاي غربي هم در گوشه و كنار 
 ISI كشور تحت فرماندهي سازمان استخباراتي پاكستان آي اِس آي
شروع شد. اينان در فروش اين كشور و ارتكاب جنايات ضد انساني 

حتي از مزدوران خلقي و پرچمي نيز پا فراتر گذاشتند. چون اين 
و  اربابان كوچك  به  آنرا  قطعة  هر  و  كرده  قطعه  قطعه  را  كشور 

بزرگ دور و نزديك اين كشور دو دستي تقديم كردند.

اينها كه توسط سازمانهاي استخباراتي كشورهاي دخيل در امور 
هاي  تنظيم  عنوان  تحت  گوناگوني  هاي  گروپ  در  افغانستان 
مختلف  هاي  دسته  ايجاد  به  بودند دست  متشكل شده  جهادي 
مذهبي گوناگوني زدند و با بياناتي مانند اداي فرايض، حفظ دين، 
جهاد در راه خدا و غيره بطور شبانه روزي ميكوشيدند تا مردم را 
بسمت و سوي خود بكشانند و آنها را براي برآورده شدن اهداف 

اربابان امپرياليست خويش قرباني كنند.

و  اين وطنفروشان خلقي  اينكه توسط  براي  ما  از مردم  بسياري 
پرچمي و جهادي مورد استفاده قرار نگيرند و قرباني نشوند مجبور 
به ترك خانه و كاشانة آبائي و اجدادي خويش گرديدند و در ديار 

غربت در نقاط مختلف جهان بصورت مهاجر پراكنده شدند.

سياه روز هشت ثور
دوران  بود،  آمده  بوجود  جهاني  سطح  در  كه  تحوالتي  اثر  بر 
حاكميت خلقي و پرچمي نيز بسر آمد. لذا در تاريخ 8 ثور 1371 
نوبت به حاكميت اين نوكران دوم يعني گروه هاي تنظيمي رسيد. 
و اينان در تحت رهبري سازمانهاي استخباراتي كشورهاي دخيل 
چنان وضعيتي را بر اين وطن حاكم كردند كه مردم صدها آفرين 
به مزدوران قبلي گفتند. اينها براي خدمتگذاري به اربابان خويش 

از هيچگونه جنايتي دريغ نورزيدند.

دستور  به   1992 اپريل   24 با  برابر   1371 ثور   4 شب  نيم  در 
نوازشريف صدراعظم پاكستان با عجلة زياد در گورنر هاوس پشاور 
رهبران تنظيمهاي مزدور آي اِس آي ISI جمع گردانيده شدند 
و طرح يك حكومت انتقالي به رياست صبغت اهلل مجددي براي 
موافقتنامة  بنام  مذكور  جلسة  شد.  داده  برايشان  ماه  دو  مدت 

پيشاور شهرت دارد.
در   1992 اپريل   27 با  برابر   1371 ثور   7 تاريخ  در  آن  از  بعد 
حاليكه جنگ شديدي در بين نيروهاي دوستم، گلبدين و مسعود 
در شهر كابل جريان داشت، صبغت اهلل مجددي با كارواني از اين 

مزدوران به شهر غرق شده در خون و آتش كابل آورده شد.

مراسم   1992 اپريل   28 با  برابر   1371 ثور   8 تاريخ  در  خالصه 
ما  شمالي  همساية  مزدور  حكومت  بازماندگان  از  قدرت  انتقال 
شوروي به مزدوران همساية جنوبي ما پاكستان در ساعت 5 عصر 

در تاالر وزارت خارجه صورت گرفت.

و بدينگونه روز هشت ثور 1371 بعنوان يك روز سياه ديگر 
در تاريخ كشور ما حك گرديد. روزيكه جان و مال و ناموس مردم 

افغانستان توسط اين مزدوران به حراج گذاشته شد.
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تنظيمهاي جهادي مزدور سازمانهاي استخباراتي، عمدتا پاكستان 
و ايران در دورة حاكميت خويش بر كشور از 8 ثور 1371 تا به 
از  كه  آنچه  هر  نيم سال  تقريبا چهار  در مدت   1375 ميزان   5

دستشان ميامد و در توان داشتند بر مردم ما دريغ نكردند.

تنظيمها  بين  در  خونريزي  و  جنگ  كابل  شهر  در  حاليكه  در 
جريان داشت و شهر بصورت يك ويرانه درآمده بود، در واليات 
كشور نيز لشكركشي هاي اينان بشكل بسيار بيرحمانه اش انجام 
ميشد. هر قوماندان منطقه اي وابسته به يكي از اين تنظيمها در 
قلمرو خودش حكومت بود. او بدون دغدغة خاطر به ميل و سليقة 
خويش حكومت ميكرد. ماليات ميگرفت، افراد را محاكمه ميكرد، 
به زندان خويش مي انداخت و يا هم اينكه ميكشت. قانوني داشت 
كه بنام شريعت اسالمي ياد ميگرديد، مالهايي داشت كه برايش 

فتواهاي رقم به رقم صادر ميكردند و غيره غيره . . .
خالصه اينكه در سراسر كشور مردم مصيبت ديدة ما در تحت اوامر 
و دساتير اين خائنين و مزدوران امپرياليستهاي غربي كه از طريق 
سازمانهاي استخباراتي منطقه اي وابسته به آنها حمايت و تمويل 
گرفتند.  قرار  عذاب  و  مورد شكنجه  بدترين شكلش  به  ميشدند 

عملكردهاي  و  رفتارها  و  خانمانسوز  جنگهاي  اين  سرانجام، 
همچنين  و  ميشد  داشته  روا  مردم  بر  هر طرف  از  كه  وحشيانه 
افزون شدن بلند منزل ها و موترهاي آخرين سيستم و زياد شدن 
از چهرة  را  نقاب  آور،  اين مزدوران بطور سرسام  بانكي  حسابات 
به  را  و بصورت كامل گمان مردم  برداشت  اين خود فروخته ها 
باداران  اهداف  و  مزدوراند  اينها همه  كه  گردانيد  مبدل  حقيقت 
خود را به پيش ميبرند و ملت و وطن را فداي مقاصد و اهداف 
حكومت هاي توسعه طلب و تمويل كنندة خود ميگردانند. مردم 
ما اين تجربه را به بهاي بسيار سنگيني بدست آوردند. و در صحنة 
عمل ماهيت انقالبي را كه اين خائنان از آن دم ميزدند به روشني 
دريافتند. بشكلي كه اگر امروز هر كدام از اين خائنين تنظيمي 
ادعاي رهبري و نجات اين كشور را داشته باشند مردم هرگز قبول 
به  دهند  تكان  اينان دست  براي  كسانيكه  تنها  و  كرد.  نخواهند 

يقين كه كساني جز اجيرشدگان شان نخواهند بود.

اما متأسفانه كه كشور عزيز ما در طي اين دوره متحمل خسارات 
و  رشيد  فرزندان  بهترين  ما  هاي  خلق  گرديد.  ناپذيري  جبران 
موجود  هاي  دارائي  تمام  دادند،  دست  از  را  خودشان  آزاديخواه 
و  باستاني  آثار  برده شد،  يغما  به  تبهكاران  اين  در كشور توسط 
تاريخي كشور ما مورد دستبرد قرار گرفت و در كشورهاي ديگر 
حراج گرديد، فرهنگ آزاديخواهي نابود و بجايش فرهنگ بردگي و 
بندگي رواج داده شد، اقتصاد كشور بكلي نابود و كشور ما بصورت 
بازاري براي تاجران پاكستاني و ايراني و ديگر كشورهاي دخيل 
درآمد. مردم ما را كشورهاي پاكستان و ايران بصورت جمعي در 
كمپها و اردوگاههاي خود قرار داده و از آنها بعنوان منبع درآمدي 
براي كشورهاي خويش استفاده كردند، انرژي و ظرفيتهاي كاري 

مردم ما نيز در خدمت اقتصاد اين كشورها قرار داده شد و بسياري 
از خسارات جبران ناپذير ديگر بر كشور و مردم ما وارد ساخته شد. 

سياه روز 5 ميزان
اين جنايتكاران دور دوم تنظيمي در اوج جنايتكاريها و غارتگريهاي 
شان  بودند كه دستة سومي از مزدوران آي اِس آي ISI پاكستان 
يعني طلباي كرام بر اساس طرحها و نقشه هايي كه اين كشور را 
به اهدافش نزديكتر ميساخت بر پيكر نيمه رمق خلق هاي كشور 
ما بطور وحشيانه اي هجوم آوردند. اينان از راه دور و از زمانه اي 
و  ناآشنا  افرادي كامال  آمدند.  تاريخ مي  آنسوي  از  يعني  تاريك، 
بيگانه با انسان امروز بودند. بمحض رسيدن، ناقوس نابودي را در 
همه جا بصدا در آوردند. اينان ميسوختاندند، ميشكستند، اخته 
مردم  باقيماندة  رمق  آخرين  كشان  و شالق  گلوبُران  و  ميكردند 
ما را نيز از بين بردند. اين دايناسورهاي ماقبل تاريخ، با گامهاي 
ويرانگر خويش چنان روزگار سياه تر از سياهي را بر سر اين كشور 
و ساكنان آن درآوردند كه تاريخ نظيرش را در تمام دورانهاي سياه 

خويش بياد ندارد.
اين جانيان دستة سوم دوران ما كه ركورد جنايت را بنام سياه 
اكتبر   10 با  برابر   1373 ميزان   18 تاريخ  در  زدند  رقم  خويش 
بهانة  به  قندهار  واليت  بولدك  اسپين  مرزي  منطقة  از   1994
معامالت  از  بعضي  اثر  بر  بعد  و  كردند،  راه ظهور  نگهداشتن  باز 
ميشد  انجام  آي  اِس  آي  استخباراتي  سازمان  توسط  كه  پنهاني 
بعضا بدون مواجه شدن با مقاومتي شديد با سرعت به پيشروي 
خود ادامه ميدادند. آنها پس از انجام جنايت هاي بيشمار خويش 
در واليتهاي قندهار، ميدان، لوگر، خوست، هرات و جالل آباد در 
تاريخ 5 ميزان 1375 برابر با 26 سپتامبر 1996 به شهر كابل 

رسيده و آنرا به تصرف خويش درآوردند.
اين سلسلة  بودند.  از قوي ترين سلسلة حمايتي برخوردار  اينان 
بستر  بر  خفته  هاي  شيخ  تا  گرفته  سفيد  كاخ  از  آنان  حمايتي 
نفت و از بستر نفت تا سردمداران بزرگترين كشور صادر كنندة 
بنيادگرايي جهان ادامه داشت و هر حركت و عمل شان در خدمت 
برنامه هاي استراتيژيك اين سلسلة حمايتي قرار داشت و درست 
ميگشت.  اجرا  اين سلسله  پيش طراحي شدة  از  برنامه  بر طبق 
تمام جناياتي را كه در اين كشور نه تنها بر انسانهاي ساكن در 
آن، بلكه اعمال وحشيانه اي كه بر سنگ و چوب و زمين و آسمان 
اين سرزمين مرتكب شده اند همگي بدون استثناء مأموريتهايي 
جهان  غارتگران  بزرگترين  استراتيژيك  هاي  برنامه  همان  براي 
بوده اند و همين سلسلة حمايتي بود كه بطور رسمي حاكميت 

آنان را برسميت شناخت.

و بدينگونه روز 5 ميزان بعنوان يك روز سياه ديگر در تاريخ 
كشور ما حك گرديد. روزيكه بردگي و بندگي و مرگ، به امر به 
معروف مبدل گشت و زندگي آزاد انسان، به نهي از منكر تبديل 

شده بود.
نفرين تاريخ بر اينان باد.
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سياه روز 15 ميزان
 1380 سنبلة   18 با  برابر  ميالدي   2001 سپتامبر   9 تاريخ  در 
پاكستان  اعتماد  قابل  غير  مهرة  احمد شاه مسعود  ترور  شمسي 
توسط سازمان  آي  اِس  آي  استخباراتي  پالن سازمان  و  با طرح 
القاعده و همكاري طالبان به اجرا درآمد و در نتيجه وي از ميان 

برداشته شد. 
تا   9 ساعت  بين   2001 سپتامبر  يازدهم  تاريخ  در  بعد،  روز  دو 
10 صبح 3 فروند هواپيماي مسافربري امريكايي به مركز تجارت 
امريكا و به ساختمان پنتاگون به قسمي مجهول اصابت  جهاني 
القاعده  سازمان  توسط  كار  اين  امريكا  دولت  زعم  به  كه  كردند 
انجام شده است. دولت امريكا فورا براي دستگيري مسببين اين 
اكتبر  هفتم  در  امريكا  بهانه  اين  به  و  گرديد،  اقدام  وارد  حمله 
كشور  اين  بر  را  خود  حمالت   1380 ميزان   15 با  برابر   2001
آغاز كرد. اين حمالت در ابتدا شب هنگام و بيشتر بر ميدان هاي 

هوايي صورت ميگرفت.

افغانستان  تاريخ  در   1380 ميزان   15 كه  بود  ترتيب  اين  به  و 
بعنوان يك روز سياه ديگري ثبت گرديد. روزيكه كشور ما مورد 
قرار  امريكايي  بمبهاي  و  موشكها  قويترين  و  بزرگترين  اصابت 
گرفت و تمام زيرساختهاي نظامي مخصوصا رادارها و ميدانهاي 
و  ميشد  انجام  آنها  بوسيلة  افغانستان  فضاي  كنترول  كه  هوايي 
در  ميگرديدند  محسوب  كشور  اين  مهم  هاي  سرمايه  از  بخشي 

همان ابتداي حمالت عمدا از بين برده شدند.

هاي  پايه  گرديد  داير  آلمان  بن  در شهر  كه  اجالسي  در  سپس 
امريكا  از طرف  ملي  خائنين  مشاركت  با  افغانستان  آيندة  دولت 
از  نشانده  دست  دولت  يك  آن  از  بعد  و  شد  رسانده  توافق  به 
تمام مزدوران اين دوران سي ساله خلقي و پرچمي، تنظيم هاي 
ظاهر  شاهي  سلطنت  دورة  از  بازمانده  بقاياي  و  طالبي  جهادي، 

خاني و يك عده افراد ديگر وصله و پينه گرديد.
در اين اجالس كه بنام كنفرانس بن شهرت دارد از سازمان ابزاري 
بمنظور  ابزار  ترين  كارا  بعنوان  ملل  سازمان  يعني  امپرياليستها 
افغانستان  از  خارج  در  چه  و  داخل  در  چه  عامه  اذهان  فريب 
اشغال  به  شكل  اين  به  خودشان  زعم  به  و  آمد  بعمل  استفاده 

افغانستان مشروعيت بخشيدند. 
بعدا اجير شدگاني كه تركيبي از همان نيروهاي اجير شدة شرق 
و غرب سابق و دسته هاي مزدور جديد بودند هر يك در دولت 
از  مقامهايي  و  قسمتها  و  شدند  گمارده  وظايفي  به  افغانستان 
اين كشور بطور تحفه به اين گمارده شدگان واگذار گرديد. اين 
جلب  به  خويش  تبليغات  با  كه  داشتند  وظيفه  شدگان  گمارده 
ايجاد  براي  افغانستان  اقشار مردم  زنان و ديگر  و جذب جوانان، 
اينان  تبليغات  و  بپردازند.  امپرياليست  نيروهاي  پذيرش  روحية 
بطور كل سبب گرديد كه در بين اكثريت عظيم مردم ما بعد از 
گذشت دوران سياه طالبي و سير قهقرائي حاكم بر كشور براي 

اولين بار يك شور و شعف كاذبي پديد آيد.

اين گماشته شدگان با تبليغات خود بمردم چنان وانمود ساختند 
كه ديگر از زير يوغ ستمگران حاكميتهاي گوناگوني كه بر مردم 
براي هميشه اند  داشته  روا  را  زيادي  مظالم  بحال  تا  اين كشور 

رهائي ميابند. آنها اين باور را در مردم مي پروراندند كه نيروهاي 
ائتالف، گروه هاي مسلح را خلع سالح، محاكمه و بعد به سزاي 
اعمال وحشيانة چندين سالة شان ميرسانند و ديگر كسي نخواهد 

بود كه جرأت كند به آنان ستم نمايد.
آنها طبق وظيفه اي كه داشتند به مردم ميگفتند كه: كشورشان 
از ويراني به آبادي ميرسد و دشت هاي خشك به دشت ها و وادي 
هاي سرسبز و حاصل خيز مبدل ميشوند و فقر و بدبختي براي 

هميشه از جامعه ريشه كن ميگردد.
جانبه  همه  و  وسيع  بصورت  ما  كشور  در  آنچنان  تبليغات  اين 
صورت ميگرفت كه جز عدة معدودي ديگر كسي باقي نمانده بود 
تا از گزند زهرآگين آن در امان مانده باشد. خصوصا مردمي كه 
سالهاي درد و رنج و اختناق حاكميتهاي سياه گذشته را با مشقت 
زمينة  مردم  اين  در  بودند.  كرده  فراوان سپري  و مصيبتهاي  ها 
عاطفي بسيار نيرومندي براي پذيرش اين شايعات وجود داشت. 
اين تبليغات كارگران، دهقانان، پيشه وران، كسبه كاران، كارمندان 
بود. گرفته  بر  در  نيز  را  روشنفكران  از  بسياري  حتي  و  ادارات 

ائتالف  نيروهاي  آمدن  كه  بودند  باور شده  اين  به  كارگران  مثال 
منجر به ايجاد شغل در كشور گرديده كه ديگر مجبور نخواهند 

بود بخاطر بدست آوردن كار به كشورهاي همسايه سفر نمايند.

و يا دهقانان فكر ميكردند كه با آمدن نيروهاي ائتالف، براستي 
فقر و بيچارگي از محيط آنها براي هميشه ريشه كن ميگردد. زيرا

بزرگ  بندهاي  و  گرديده  ميكانيزه  زراعت  كه  بودند  شنيده 
حاصلخيز  زمينهاي  به  باير  زمينهاي  و  ميشود  ساخته  آبگردان 
مبدل ميگردد. و ديگر مجبور نخواهند شد كه بخاطر فراهم آوري 
معيشت خويش سالح تنظيم هاي سياسي گوناگون را بردارند و 

براي حفاظت آنان قرباني گردند.

و يا در بين معلمين اين باور كاذب پا گرفته بود كه ديگر روزهاي 
آمدن  و  گرديده  نزديك  خود  پايان  به  فرسا  طاقت  و  سخت 
نيروهاي ائتالف مخصوصا امريكا منجر ميشود كه ديگر آنان نيز 
مانند معلمان جهان از معاش كافي، خانه و ديگر امكانات زندگي 
برخوردار ميشوند و حيثيت و آبروي خويش را كه بخاطر نداشتن 

پاية اقتصادي از دست داده اند دوباره بدست مي آورند.

و خالصه در بين اقشار طبقات پايين جامعه تبليغ شده بود كه 
در پهلوي بهبود وضع اقتصادي آنان تغييرات قابل مالحظه اي در 
زمينة معارف مناطق شان نيز بوجود مي آيد مثال در مناطق شان 
مكاتب ساخته ميشود و كتاب و امكانات تحصيلي كافي آماده مي 
گردد و فردا فرزندان آنان نيز ميتوانند به درس و تعليم بپردازند و 

آيندة بهتري را در انتظار داشته باشند.
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تبليغات اين گماشتگان امپرياليست هاي متجاوز در همان ابتدا 
غرق  شيرين  رؤياهاي  در  را  ما  مردم  مخدري  داروي  همچون 
تسكين  اندكي  براي  شان  رواني  و  روحي  فشارهاي  بود.  ساخته 
يافته و كم شده بود. اما اين پروسه ديري نپائيد. چون پروژة تبليغ 
بعد از مدت كوتاهي براي مردم كم اثر و خالصه اثر مخدر خودش 
را از دست داد و مردم آهسته آهسته با ديدن عملكردهاي اين 

گماشتگان از آن حالت بيرون شدند.

كارگران ديدند كه صاحبان كار و مالكان خونخوار دم و دستگاه 
دار هنوز مانند كنه به بدن آنان چسبيده و با مكيدن انرژي شان، 
كه  روز  هر  آنها  افزايند.  مي  مكنت خويش  و  ثروت  بر  بروز  روز 

ميگذرد چاقتر و اينها الغرتر ميگردند.
زيرا از يك جهت مصارف معيشت آنان دو چند گرديده و از جهت 
ديگر دستمزد شان تنزل نموده و بيكاري هايشان افزايش يافته 
است. آنان مشاهد كردند كه پنجة همكارشان در كارخانه توسط 
ماشين كارخانه قطع گرديد و صاحب كارخانه بجاي آنكه اقال پول 
نسخة دواي او را بپردازد، بر سر او تعرض مينمايد و فرداي آنروز 
كه كارگر مذكور به كار خويش نتوانست ادامه دهد از طرف رئيس 

شركت غيرحاضر و از معاش خود محروم ميشود.
را بصورت روزهاي  فقر گذشتة خود  و  امروز، گرسنگي  كارگران 
تلخ  اينك بسيار  زيرا  شيرين خاطرات خويش مجسم مينمايند، 

تر از آن را مي بينند.

كاري  هيچ  آنان  انتظار  حسب  بر  كه  نمودند  مشاهده  دهقانان 
از  ناچيزي را كه  بلكه در عوض، آن مقدار زمين  صورت نگرفت 
ارث برايشان باقي مانده بود نيز از دست دادند، زيرا بر اثر فشار 
اقتصادي يك به يك مجبور به فروش آن گرديدند. آن اندك زمين 
زراعتي بعد از فروش به محيط تفريحي خانوادة سرمايه دار بزرگ 

و يا شركت وي مبدل گرديد.

افغاني ازدياد  از 4500  معلمين ديدند كه معاش شان به بيشتر 
نگرديده اما قيمت اجناس بسيار افزايش و كراية خانه شان چندين 
برابر گشته است كه با اين معاش و اين اوضاع اقتصادي ديگر آنها 
نميتوانند همه روزه در مكتب حاضر شوند و آنروزي هم كه حاضر 

هستند آرام نيستند كه با آسودگي خاطر تدريس نمايند.

و سرانجام، مردم بطور عام ديدند كه يكنفر رئيس جمهور شد، 
برادرش صاحب زمينهاي دولتي واليت، و ديگراني وزير شدند و 
ارتباطي هايشان سرشاخه هاي وزارت. عده اي قوماندان گرديدند 
و بسياري ديگر برقوماندان، مردم ديدند كه كسي ديگر زمانيكه 
واليت  گمرك  سهمية  صاحب  دولت،  معاش  اضافة  به  شد  والي 
محل كار خويش و دهها مراكز عايداتي ديگر نيز گرديد. و خالصه 
ديدند كه اين سلسله از سرحدات و گمركات گرفته تا آشپزخانة 
داخل قصر دستان مرئي و نامرئي خودش را به چور و چپاول همه 

دارائيهاي اين كشور در گوشه گوشة اين سرزمين دراز گردانيد.

و  دشتها  در  اساسي  و  پخته  بصورت  مكاتب  كه  ديدند  مردم 
بيابانهاي زيادي ساخته ميشود، اما نه معلم و كتابي در آنجا وجود 
دارد و نه هم شاگردي، و اگر شاگردي باشد ناني نيست كه بخورد 

لذا بايد پي نان خويش باشد.

مردم ديدند و شنيدند كه وزير معارف افغانستان چند سال قبل 
خطاب به مردم گفت كه: فرهنگ خيمه ديگر از افغانستان ختم 
ميگردد. در صورتيكه با گذشت چندين سال هنوز در داخل پنج 
براي  نيز  از مكاتب حتي خيمه  افغانستان در بعضي  شهر بزرگ 

شاگردان ميسر نميشود.

مردم ديدند كه در داخل شهرها مكتب ها و شفاخانه هاي سابقه 
كه ميشد ترميم شان كرد از ريشه برگردانيده ميشوند و در عوض 

با كيفيت خيلي پائينتر آن ساخته ميگردند.

اما  هست  داكتر  ها  كلينيك  و  ها  شفاخانه  در  كه  ديدند  مردم 
بصفت صياد و مريض به صفت صيد و وزارت صحت دولت دست 
تغييري در  اما  كلينيكهاي جديدي ميدهد  نشانده مژدة ساخت 

اين رابطة غير انساني صياد بودن و صيد بودن صورت نميگيرد.

مردم ديدند كه وقتي به رياست يا مديريتي براي حل مشكل خويش 
وارد ميشوند رئيس و يا مدير بخش مربوطه به همراي سكرتر زن 
جوان اداره در شعبه به نوشيدن چاي مينو در ساعت رسمي كار 
مشغول اند و از سه خانه جلوتر بابه ميگويد رئيس صاحب جلسه 
دارند و اجازه نميدهد كسي داخل برود و مشكل خود را حل نمايد.

مردم ديدند كه ترافيك سر چوك به بهانه هاي مختلف از دريوران 
پول ميگيرد و بخاطري كه به رئيس ترافيك نيز سهميه ميپردازد 
بدون ترس و اضطراب به جيب ميزند و كسي هم نميتواند كه به 
مقابل او ايستاد شود. چونكه پليس هم در كنارش بفكر پر كردن 

جيب خود است كه او نيز سهمية قوماندان پسته را ميپردازد.

مردم در محاكم مشاهده نمودند كه از قانون بر فرد نادار مادة جزا و 
بر سرمايه دار مادة عفو از زبان قاضي بيرون مي آيد و غيره و غيره.

پايان سخن
و ما اينك در پايان اين نوشته، 7 ثور 1357 آغاز حكومت خلقي 
و پرچمي، 8 ثور 1371 آغاز حكومت تنظيمي جهادي، 5 ميزان 
1375 آغاز حكومت سياه طالبي و 15 ميزان 1380 آغاز تجاوز 
و اشغال كشور توسط نيروهاي امريكا و شركاء آن را شديدا تقبيح 

مي نمائيم، و جواب اين سؤال را:
كه آيا نيروهاي خارجي دوست مردم افغانستان هستند و 

يا دشمن آنها؟
براي مردم كشور خود ميگذاريم و مطمئن هستيم كه مردم ما 

خود پاسخ در خور اين سؤال را عمال خواهند داد.
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آخر اعدام دام است

ايران اعدام ميكند امريكا دام ميَتَند!!!

اخيرا هياهوئي براه انداخته شد كه ايران افغانها را اعدام ميكند.  
درست است همه ميدانيم كه ايران اعدام ميكند و نه يكي دو تا 
بلكه بطور جمعي هم اعدام مي نمايد. و نه امروز كه اين هياهو 
براه انداخته شد بلكه سالهاست كه اين كشور به چنين جناياتي 

مشغول است.

اگر ديگران اين موضوع را شنيده اند ما خود به چشم سر نمونه 
هاي اين جنايات جمهوري اسالمي ايران را به فراواني از نزديك 
را  خودش  ايراني  چگونه  رژيم  اين  كه  ديديم  ايم.  بوده  شاهد 
را  افغان  و  ايراني  چگونه  ميزند،  شالق  چگونه  ميكند،  سنگسار 
هاي  ماشين  با  كشور  اين  دولتي  عمال  چگونه  و  ميكند  اعدام 

كميته مهاجران را بزير ميگرفتند.

هيچگاهي آن صحنه اي را كه چند نفر افغان را به رگبار مسلسل 
بسته بودند و كشته شده ها و زخمي هاي خون آلود را بر روي 
هم در دنبال ماشين شان انداخته بودند تا بعد از مقدمات اوليه 
به مركز استان بفرستند از ياد نميبرم. و يا صحنة اعدام سه نفر 
افغان را بجرم قاچاق مواد مخدر كه زماني شاهد اعدام آنان در 
يكي از شهرهاي ايران بودم هيچگاهي بفراموشي نخواهم سپرد. 
در داخل ميدان، مزدوران رژيم ايستاده بودند و به جنايت رژيم 
رنگ و روغن ميدادند. آنروز من شاهد صحنة دردناكي بودم. زيرا 
ديدم كه جالدان رژيم در ختم زمان اعدام يك موتر را بردند و در 
زير پاي اعدامي كه تقريبا سني حدود پنجاه سال داشت متوقف 
كردند و يكي از اين مزدوران با كاردي كه در دست داشت شروع 
به بريدن طنابي كه آن مرد از آن حلق آويز شده بود نمود، طناب 
قطع گرديد و آن مرد كه شايد هنوز جان داشت و كامال نمرده بود 
با وزني تقريبا حدود 70 كيلو از همان باال به دنبال موتر فرود آمد 
و در كف موتر در هم غلطيد چنانكه با گذشت بيش از بيست سال 
از آن صحنه صدايي كه از اثر افتادن و تصادم جسم آن مرد با كف 
فلزي موتر بهوا بلند شد هنوز در ذهنم باقي مانده و رنجم ميدهد.

با تمام رنجي كه از ديدن اين همه صحنه هاي جنايت رژيم ايران 
برده ام و هر روز نيز عمق اين رنج دروني در من بيشتر ميگردد با 
آنهم بخاطر اينكه به خود آرامشي داده باشم ميگويم كه خوب شد 
كه من شاهد اين جنايات شدم زيرا امروز ميتوانم كه براي همة 
آنانيكه اينگونه وحشيانه قرباني شده اند و يا صدماتي خورده اند 
شهادت بدهم و بنويسم. نه بخاطر دفاع از اعمالي )قاچاق( كه آن 
اعدام شده ها مرتكب آن شده بودند بلكه بخاطر نفرت از نظامي 
كه انسان ها را مجبور ميگرداند تا به چنين سرنوشتي گرفتار آيند.

ايراني و چه  بر همگان چه  ايران  اسالمي  امروز چهرة جمهوري 
افغاني بخوبي روشن است كه اين رژيم براي نگهداشتن پايه هاي 
حاكميت ارتجاعي خويش چگونه وحشيانه و خونخوارانه از تير و 
طناب استفاده كرده است. زيرا فرزندان بسياري از خلقهاي ايران و 
افغانستان مدتهاست كه به پيمانه هاي وسيع توسط اين حاكميت 

سراپا ضد انساني قرباني شده اند.
بر آگاهان روشن است كه رژيم مستبد آيت اللهي ايران از همان 
را  ايران  انقالب مردم  امپرياليستها  با چراغ سبز  1357 كه  سال 
دزديد و آنرا در مسيري بر خالف منافع خلقهاي اين كشور برد 
و بر جايگاه شاه سابق محمد رضا شاه با عبا و قباي دنباله دارش 
تكيه زد، براي قلع و قمع انقالبيون واقعي كشور دست به اعدامها و 
كشتارهاي دسته جمعي چه در مالء عام و چه در درون زندانهايش 
به فراواني زده است. و به اين ترتيب از همان ابتداي شكل گرفتن 
اين رژيم بود كه اعدام با نام اين كشور براي هميشه عجين گرديد.

مسايل قاچاق و يا ديگر موضوعات جنائي يكطرف قضيه است، كه 
همين موضوعات هم اگر ريشه اي مورد ارزيابي قرار بگيرند معلوم 
ميگردد كه مسبب اصلي همة قاچاق بري ها و قتل ها و دزدي ها 
و غيره اعمال جنائي نيز از ماهيت همين نظام سرچشمه ميگيرد. 
ميگردد.  توزيع  اش  ناعادالنه  بسيار  بشكل  ثروت  كه  نظامي  در 
اقليتي حاكم و صاحب قدرت بر اكثريتي محكوم و در بند حكم 
ميرانند و آنان را بطور بسيار بي رحمانه اي غارت ميكنند آنهم 
در تحت پوششي از قانون هاي ارتجاعي كه خود ساخته اند و بر 
مردم بنوعي تحميل كرده اند. اينچنين نظامي حاصلي جز فقر و 
فقر و مجبوريت  مجبوريت چيز ديگري نخواهد داشت و همين 
انسانها را در اغلب موارد به انجام اعمالي واميدارد كه خود ميدانند 

درست نيست. اما چه كنند چاره اي ديگر ندارند. 
سودهاي  آوردن  بدست  براي  حاكمان  همين  خود  اينكه  هم  و 
ميپردازند.  مخدر  مواد  قاچاق  جمله  از  ها  قاچاق  انواع  به  كالن 
آنها اين كار را بشكل بسيار سازمانيافته اش به انجام ميرسانند. و 
اعتياد را در كشور گسترش ميدهند هم سود كالن بدست مياورند 
و هم اينكه جوانان كشور را به اعتياد كشانده و به اينطريق انرژي 
مبارزاتي آنان را نابود ميسازند. اين حاكمان براي اينكه افكار عامه 
را نيز منحرف ساخته باشند هر چند وقت يكبار دست به اعدام 
آنان  سازمانيافتة  حلقات  از  خارج  كه  ميزنند  پايي  خورده  افراد 
و  هاي خويش  حلقه  از  خارج  قاچاقچي  افراد  اين  اينان  هستند 
ديگر افراد خورده پا را براي تبليغات در مالء عام به دار مياويزند 

تا خود را مخالف و دشمن قاچاق نيز نشان بدهند.

اما، طرف ديگر اين قضيه اينست كه حكومتمداران دولت ارتجاعي 
ايران از اعدام براي سركوب قيامهاي مردمي كه در داخل كشور 
صورت ميگيرد و يا حتي قيامهايي كه گمان آن ميرود در اصل 
استفاده ميكنند. آنان آنعده از انقالبيون و مخالفين كشور را كه 
در زير شكنجه جان ميدهند اعالم ميدارند كه بعد از محاكمه در 
دادگاه شماره فالن كه به اعدام محكوم شده بودند در داخل زندان
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در سحرگاه روز فالن به دار مجازات آويختند. و آنهائي را هم كه 
زنده  و  مياورند  تاب  شان  وسطي  قرون  هاي  شكنجه  مقابل  در 
ميمانند، در مالء عام حلق آويز ميكنند تا با رعب و وحشتي كه 
به اينطريق ميافرينند. نظام استبدادي خويش را سر پا نگهدارند.

بر  امروز  ايران كه  اسالمي  نظام جمهوري  اينست چهرة حقيقي 
روي پايه هاي چوبه هاي دار بر پا ايستاده است. و اگر روزي اين 
انقالبي  قهر  نيروي  با  كار  اين  كه  شوند  دار شكسته  هاي  چوبه 
خلقهاي ايران دير يا زود شدني است، با اطمينان اعالم ميداريم 
با ظلمي  پايه هاي مردمي  از  زيرا  نيز فرو ميريزد.  اين رژيم  كه 
كه بر خلقهاي كشورش روا داشته است خود را از همان ابتداي 

آمدنش بي نصيب گردانيده است.

اكنون؟  چرا  كه  اينست  كرد  توجه  آن  به  بايد  كه  اي  نكته  اما 
در افغانستان نمايشات اعتراضي براه انداخته ميشود. و هم اينكه 
دستهاي پنهان كدام كشور در پشت اين قضايا مشاهده ميگردد؟

در نظام امپرياليستي حاكم بر جهان، قدرتهاي بزرگ امپرياليستي 
براي حفظ سلطة اقتصادي و سياسي شان چرخش هاي بسياري 
را انجام ميدهند و لذا قطب بنديها و صفبندي هاي اين قدرتها 
هيچگاهي ثابت نمي ماند. و از همينروست كه در عرصه مناسبات 

سياسي موجود در جهان تغييرات بوجود مي آيد.
ارتجاعي  دول  خويش  منافع  حفظ  براي  امپرياليستي  قدرتهاي 
ايران را يكي پي ديگري بوجود مياورند و در زمانيكه اين  چون 
دول ارتجاعي، ديگر كارآئي خود را از دست دادند و با قيامهاي 
مردمي روبرو گرديدند سعي ميكنند تا بساط آنها را بوسيلة عمال 
مردمي  و  انقالبي مستقل  دولتي  ايجاد  از  هم  تا  بر چينند  خود 
جلوگيري كرده باشند و هم اينكه دولتي ارتجاعي ديگري باز بر 

طبق منافع خود بر گردة خلقها سوار كرده باشند.
در اين زمان رژيم هاي ارتجاعي مواجه شده با خطر سقوط هم  
بيكار ننشسته براي حفظ حاكميت سياسي و اقتصادي خويش نيز 
چرخش هايي را انجام ميدهند تا از سقوط شان بدست خلقهاي 

انقالبي و يا هم كه رقباي خويش جلوگيري نمايند.

حكومت موجود ايران يكي از اين رژيم هاست كه با كمك  بخشي 
از امپرياليستها و چراغ سبز بخشي ديگر از آنان براي اينكه بعد 
از سقوط شاه قدرت به دست انقالبيون نيفتد و دولتي مردمي و 

خلقي بوجود نيايد در آن كشور به قدرت رسيد.
اين حكومت با آنكه شعار »مرگ بر آمريكا« را سر ميداد و صحبت 
از شيطان بزرگ ميكرد و به اين وسيله ميكوشيد تا چهرة مزدورانه 
در مسير  باز هم  بدارد،  پنهان  آن كشور  نظر خلقهاي  از  را  اش 
اهداف امريكا نقش خودش را بخوبي بازي كرد. زيرا اين حكومت 
با تمام قدرت خويش دست به سركوب انقالب مردمي ايران زد و 
انقالبيون بسياري را قتل عام كرد و خلقهاي ايران را براي باري 
ديگر به بند كشيد. خلقها و انقالبيوني كه بر عليه همان سيستمي

برخاسته بودند كه امپرياليسم امريكا توسط حكومت نوكر منطقه اي 
اش شاه بر آنها بشكل بيرحمانه اي بمنظور غارت آنان اعمال ميكرد.

اما اين رژيم با تمام خدماتي كه براي امريكا بطور مستقيم و غير 
مستقيم به انجام رساند چه در داخل ايران و چه در سطح منطقه 

باز هم مورد غضب امپرياليسم امريكا قرار گرفت.
اروپايي خصوصا  كشورهاي  همراه  كه  روابطي  با  كشور  اين  زيرا 
فرانسه و آلمان و بعدها روسيه و چين بر قرار كرد منافع امريكا را 
با خطر مواجه ساخت. امريكائيان نيز بدليل اينكه تسلط خويش 
بر خاورميانه را مستحكم بسازند و همچنين نياز خويش را به نفت 
برآورده ساخته باشند بر ايران فشار وارد ساختند تا به خواستهاي 
آنان گردن نهد. به اينطريق، كشمكش و جنگ و جدال تبليغاتي 

و تحريم بازي آغاز گشت.

اينكه  يكي  يافت.  فشار  تحت  محور  در چند  را  ايران خود  رژيم 
امپرياليستها  به  كامال  تا  گرديد  باعث  عراق  با  كشور  اين  جنگ 
مقروض گردد. دوم اينكه سياستهاي اقتصادي كه بيشتر با فشار و 
خواست امپرياليستها در اين كشور ايجاد گرديده بود اين حكومت 
را بسيار در موقعيت بحراني اقتصادي قرار داد. سوم اينكه اين حالت 
و چهارم  زد.  دامن  وسيعا  را  نارضايتي عمومي  اقتصادي  بحراني 
اينكه فشارهاي امپرياليستها براي مطالبة قروض خويش حاكميت 
رقابتهاي  اينكه  پنجم  و  گردانيدند  هراسان  را سخت  كشور  اين 
منطقه اي هم بر دوش آنان بسيار سنگيني ميكرد. و اضافه بر تمام 
اينها فشارها و تحريم بازي هاي امريكا نيز خود معضلي ديگر بود.

همة اين مسائل دست به دست هم داد تا حاكميت ارتجاعي اين 
كشور به فكر چاره براي نجات خويش گردد زيرا اگر وضع به همين 
منوال ادامه پيدا كند بزودي فاتحه همة آنان خوانده خواهد شد.

لذا، اين حاكمان مرتجع در عرصه داخلي براي سركوب تظاهرات و 
حركت هاي اعتراضي درون كشور بمنظور حفظ نظام شان كه زياد 
در رابطه با آن وراجي ميكردند و ميكنند بطور وحشيانه اي دست به 
اعدام و سنگسار و تيرباران و زندان و شكنجه زدند، و به اين طريق 
هزاران ايراني معترض را قتل عام نمودند و زندانها و سپس گورهاي 
پر ساختند. انقالبيون كشور خويش  از  را  بسياري  دسته جمعي 

مستبد  حاكميت  اين  نگهداشتن  براي  خارجي  عرصة  در  اما، 
خويش به پاي امپرياليستها به زبوني افتادند تا چند صباحي ديگر 
مطالبة قروض خويش را تمديد نمايند. آن امپرياليستها كه منتظر 
چنين فرصت و روزي بودند از زبوني و پاي بوسي اينان استفاده 
كرده و به اين طريق شرايط بدتر را به وسيلة اين مرتجعان بر ملت 

ايران تحميل نمودند.
حاكميت مستبد ايران براي اينكه فردا بتواند در مقابل اين همه 
فشارها ايستادگي كند اقدام به بلند بردن سطح نظامي و دفاعي 
خويش كرد. در رابطه، پولهاي بيشماري را كه ميتوانست در راه
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رفاه و آسايش مردم خويش و طرحهاي زير بنايي ديگر به مصرف 
برساند براي بخش نظامي و تسليحاتي خود و گروههاي چندي 
ديگر در بيرون از مرزهايش و رابطه هاي استخباراتي در داخل 
به  نيز  بود كه روسيه  اين در حالي  و خارج كشور بخرج رساند. 
وارد معامله گرديد.  ايران  با  بود كه  بدينوسيله  و  نياز داشت  ارز 
اين كشور از فروش اسلحه گرفته تا زير دريائي و حتي كمك در 
و  ارتجاعي  اين دولت  به خالي كردن كيسة  اتمي  ساخت سالح 
سياه مشغول شد و هم اينكه در مقابل امريكا حضور خود را نيز 

در اين كشور به نمايش گذاشت.
در پي روسيه، چين و كرة شمالي هم خودي نشان دادند و چيزكي 
به يغما بردند. امريكا بسيار خشمگين گرديد. حريفان اروپائي اش، 
كه  گذاشتند  قدم  جايي  بر  همگي  غيره  و  كره  و  چين  روسيه، 
بستر ديروز سرماية امريكا و ژاندارم نظامي او در منطقه محسوب 
ميگرديد. اين ديگر براي امريكا قابل قبول نميتوانست باشد. لذا 
اين كشور بار ديگر ايران را در مركز سياست هاي خارجي خود 
قرار داد و طرحهاي امپرياليستي خودش را در رابطه با آن كشيد. 
و امروز اين طرحها در روي ميز وزارت خارجه امريكا در دستور 
روز قرار دارند. تا به هر طريق ممكن، چه به بهانة ساخت سالح 
اتمي و چه به بهانة حمايت از سازمانهاي تروريستي و يا به هر 
بهانة ديگري كه شده بايد كه اين حاكميت را تحت نام دفاع از 
حقوق مردم ايران و آزادي آنان از دست يك رژيم سياه و ديكتاتور 
و ظالم از ميان بردارد و دولت دست نشاندة خود را همچون عراق 

و افغانستان بر كرسي قدرت پوشالي بنشاند.
امريكا در طرحهاي خودش در رابطه با سرنگوني رژيم ارتجاعي ايران 
بطور حتم اقدامات گوناگوني را در نظر گرفته است كه در اين جا 
فقط به يك مسئله اشاره ميشود چون موضوع اين مقاله است يعني 
بحركت درآوردن افكار عامه بر ضد رژيم ايران كه چندي پيش در 
افغانستان نيز شكل داده شد. كه البته رژيم ايران در عرصة داخلي 
خويش سعي ميكند از اين مسئله بنفع خودش بهره برداري نمايد 
و موضوع را به يك مسئلة ملي بدل سازد تا ملت ايران را در مقابل 
يك دشمن قرار داده و آنرا حول حكومت ارتجاعي و بسيار مستبد 
گرداند. متحد  خودش  مزدوران  با  ملي  دفاع  نام  تحت  خويش 

امريكا با اين طرح ميكوشد تا در داخل اين كشور افكار عامه را كه 
بر ضد رژيم موجود بحركت در آمده است به سمت منافع خويش 
سوق دهد. در بيرون از مرزهاي اين كشور هم، در عرصة اجتماعي 
براي  را  اينطريق، هم زمينه  به  تا  اجرا ميگذارد.  به  را  نمايشاتي 
با رابطه هاي  حركت بعدي نيروهايش آماده ساخته باشد و هم 
استخباراتي ايران در بيرون از مرزها به مقابله برخاسته باشد. و 
سپس بنوعي ابتكار سرنگوني رژيم را نسبت به انقالبيون ايران خود 
در دست گيرد تا دوباره رژيمي ارتجاعي ديگري را در اين كشور بر 
اساس منافع خويش به قدرت آورد. رژيمي كه بار ديگر همچون 
خميني و سال 1357 انقالب مردم ايران را دزديده و با سركوب 
قهري بسياري از انقالبيون و نابودي آنها امپرياليستها را بار ديگر 
با حفظ منافع شان در كشور و سلطة آنان در منطقه در رابطه 

آسوده خاطر سازد.
حال با ارزيابي هاي دقيق اوضاع جهاني و منطقه اي و همچنين 
وضعيت بحراني داخل ايران اينچنين نتيجه ميشود كه تظاهرات و 
حركت هاي اعتراضي در رابطه با اعدام افغانها در ايران كامال يك 
پروژه اي بود كه با دستهاي وابسته به امريكا و شركايش بوسيله 
مراكز بخصوصي راه اندازي گرديد مردم ما بايد بدانند كه دشمن 
عمده  دشمن  بلكه  نيست  ايران  ارتجاعي  رژيم  تنها  آنان  اصلي 
تر آنان امپرياليسم امريكا و شركاي آن هستند. چرا كه همينها 
از جنگهاي  اقتصادي منتج  اين وضعيت  با  را  بودند كه مردم ما 
بسياري  انسانهاي  كه  نشاندند  سياه  روز  اين  به  استعماريشان 
به  دست  يا  و  بروند  ايران  به  كار  براي  مجبوراند  كشور  اين  از 
قاچاق مواد مخدر بزنند و در نتيجه چنين بيرحمانه اعدام گردند.

مهارت  با  را  پنهانش  دستهاي  ميان  اين  در  نيز  ايران  البته 
افغانستان و در هر  استخباراتي خاصي كه دارد در گوشه گوشة 
افغانستان و  بر اساس خيانت به مردم  اين كشور  محله و كوچة 
خدمت به رژيم ارتجاعي خويش به كار واداشته است. اين كشور 
افغانهاي بيشماري را به استخدام خودش درآورده و در لباسهاي 
مختلفي به وظيفه گماشته است. و بطور پنهاني جاسوس خانه ها 
و توطئه خانه هاي بسياري را با روكش هاي فعاليتهاي تجاري، 
امدادي، ديپلوماتيك، مذهبي و غيره، هم براي مقابله با امريكا و 
ديگر رقيبان حاميان و شركاي خودش و هم براي حفظ سلطه 
افغانستان در مقابل رقباي منطقه اي اش  بر مردم  نفوذ خود  و 
سازماندهي كرده است. اين كشور نيز اصال پشيزي به فكر منافع 
به خلقهاي  باشد. كشوري كه  نميتواند  و  نبوده  افغانستان  مردم 
خودش خيانت نمايد آيا به خلقهاي كشور همسايه ميتواند خدمت 

كند؟ هرگز، و بر اين اساس ما در آخر اعالم ميداريم كه:
ايران اعدام ميكند، امريكا دام ميَتَند

لذا مردم ما و مردم ايران نبايد كه در دام امريكا گرفتار آيند و 
را  يكديگر  يا  و  بخورند  را  ارتجاعي خويش  هاي  دولت  فريب  يا 
مورد خصومت قرار دهند. خلقهاي هر دو كشور وضعيت مشترك 
دارند، درد مشترك دارند و دشمن مشترك، هر دو دولت ايران و 
افغانستان ارتجاعي اند و دشمن خلقهاي خويش و هر دو مزدور 
امپرياليستهاي غارتگر جهاني ميباشند. بايد خلقهاي اين دو كشور 
با هم بر ِگرد جنبش هاي انقالبي خويش متحد شده و بر اساس علم 
انقالب ابتدا بر عليه سلطة اقتصادي سياسي امپرياليسم و سپس 
براي سرنگوني رژيم هاي مرتجع شان با قاطعيت به نبرد بپردازند.

و وقتي براي اعتراض بيرون مي آيند چه به بهانة اعدام افراد و يا 
به هر بهانه ديگري كه ميتوانند ابراز وجود كنند ابتدا شعارهاي 
هاي  دولت  ضد  شعارهاي  سپس  و  دهند  سر  امپرياليستي  ضد 

ارتجاعي خويش را فرياد بزنند.
مرگ بر امپرياليسم

مرگ بر دولتهاي ارتجاعي افغانستان و ايران
مرگ بر امپرياليستهاي حامي شان

برقرار باد اتحاد خلقهاي دو كشور بر ضد دشمنان مشترك
پر توان و پيروز باد جنبش هاي انقالبي خلقهاي دو كشور
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سوم جوزا روز معلمين راستين
در يك سال 365 روز وجود دارد كه اكثر اين روزها به نامهايي 
مسمي شده اند. بعضي از اين نامها نشانگر خوبي و بعضي ديگر 
آزادگي،  و  خوش  خاطرات  ما  در  يكي  ميباشند.  بدي  بيانگر 
مقاومت، نبرد و مبارزه را زنده ميگرداند و بعضي ديگر ما را به بند 
و زنجير و بردگي ميكشاند. پس با اين وصف بايد كه مواظب بود.

ميدهند  را  و حماسه  مقاومت  ما درس  به  كه  روزهايي  اول  نوع 
مي  چيزها  بسيار  روزها  اين  در  ما  هستند.  خجسته  روزهايي 
آموزيم. و حتي اينكه بيشتر از آموختن بايد كه در اين روزهاي 
بزرگ با خود تعهد ببنديم تا بر اساس پيامي كه اين روزها براي 

ما دارند قدم هاي مان را بسوي آزادي استوارتر برداريم.
شكوهي  با  و  عظمت  با  روز  چه  مي  ماه  اول  روز  مثال،  بعنوان 
روزها،  اين  ميباشد.  ارزش  با  چقدر  مارچ  هشت  روز  يا  و  است. 
ما  آزادي  به  كه  آموزند  مي  را  راهي  ما  به  كه  هستند  روزهايي 

منتهي ميگردد.

قرار  روزها  اين  مقابل  نقطة  در  كه  هستند  روزهايي  دوم  نوع  و 
و  و سالطين  خائنين  يا  و  متحجرين  طرف  از  روزها  اين  دارند. 
افرادي از اين قماش با اهداف خاصي در جهت ايجاد منافع براي 
آنان و طبقة شان و حفظ آن منافع نامگذاري شده اند. اين روزها 
آن  ابتداي حركت در  از همان  نشان ميدهند كه  را  راهي  ما  به 

بسوي اسارت و بردگي دائمي خويش به پيش خواهيم رفت.
 

اما، ما را با اين روزهاي نوع دوم رابطه اي ديگر است. رابطة زنجير 
و مشت گره كرده و مچ زنجير شكن ميباشد. آنها ميخواهند كه 
ما را به بند بردگي امپرياليستها كشيده و در آن نگه دارند و ما 
مي  بدور  و  ميگسالنيم  خويش  انقالبي  خشم  با  را  آنها  متقابال 
افكنيم. بله، ما در اين روزهاي نوع دوم، با شجاعت بر صحنه آمده 
و آنها را تقبيح مي نمائيم، و بدين وسيله قهر انقالبي خويش را 

براي شكستن زنجيرها بار بار به نمايش ميگذاريم.

و اما رابطة ما با آن روزهاي نوع اول چگونه است؟ اين روزها، از 
اينكه روزهاي رهائي و آزادي ما هستند، ما آنها را دوست ميداريم 
و به آنها عشق مي ورزيم. ما در اين روزها به صحنه مي آييم و با 
تمام توان و قدرت خويش با همرزمانمان در اين روزهاي خجسته 
براي  را  هم  دستهاي  روزها  اين  در  ما  نمائيم.  مي  عهد  تجديد 
اتحاد و همبستگي در راه مبارزات بر حق مان ميفشاريم. ما در 
اين روزها به دشمنان مان نشان ميدهيم كه روز مرگشان نزديك 
است و به دوستانمان اين پيام را ميرسانيم كه آزادي فقط در چند 
قدمي است. قدمهايي از مقاومت، قدمهايي از مبارزه و قدمهايي از 

آنچه كه ما را بيشتر از پيش به هم نزديكتر ميگردانند.

در اين ميان، روز معلم، از آن روزهاي نوع اول است. روزيست كه 
راه رهائي و آزادي را به ما نشان ميدهد. اين روز ما را در قدم اول به 

مي  اما چه  آموزاند.  مي  ما  به  كه  ميكند  دعوت  از كسي  تقدير 
آموزاند؟ 

آنكس كه در طي سالها تالش و زحمت و صبر، همپاي رشد و 
و  رهائي  راه  ما  به  و  ميگذارد  را  نازنين خويش  عمر  ما  انكشاف 

آزادي را از قيد جهل و ناداني و ستم و ستمگر مي آموزد.
او كيست؟

او معلم راستين ماست.

بايد گفت آنچه كه ناگفته است. رسالت ما در اين است تا نگفته ها را 
بگوييم. در طول اين چند دهة گذشته بسيار كسان توسط حاكميت 
هاي مزدور بشكل سازمان يافته مشغول آموزش شدند. بسيار كسان 
در جلو صنف به جاي استاد ايستادند. آيا همة آنها معلمين راستين 
ما بودند؟ و آيا تقدير ما از روز معلم بمعني تقدير از همة آنهاست؟

نه به هيچ وجه؟ هر كسي كه در مكتب حاضر شد و يا هر كسي 
اما  هست،  معلم  بنام  ايستاد  استاد  صفت  به  صنف  جلو  در  كه 
بسيار احتمال آن ميرود كه معلم راستين نباشد، زيرا معلم از آن 
جهت معلم است كه تعليم ميدهد. اما تعليم دادن به تنهايي كافي 
نيست مهم اينست كه چه تعليم ميدهد؟ يا بعبارت ديگر معلم 
بودن شرط است و  تنهايي كافي نيست، معلم راستين  به  بودن 

الزم و ضروري ميباشد.
آيا اين كسي كه در جلو صنف ايستاده است تعليماتش ما را به 
سرمنزل مقصود كه همان رهائي از بندهاست مي رساند و يا اينكه 

ما را بسوي قهقراء، بسمت تاريكي ميبرد؟ كداميك از اينها؟ 
پاسخ اين سؤال مشخص ميكند كه معلم راستين كيست.

باشيم  كرده  ارائه  فوق  به سؤال  پاسخي  نيز  ما  اينكه  براي  حال 
ميگوييم كه: 

معلم راستين كسي است كه خرافات را از ما دور كرده و به ما علم 
را مي آموزد. در ما انگيزة دفاع از سرزمين مان را زنده ميگرداند. 
و  در البالي كالم  امپرياليستي  نظام ستمگر  اين  مظالم  با  را  ما 
سخنان و درسهايش آشنا مي سازد. معلم راستين كسي است كه 
به ما ميگويد در راه رهائي خويش مقاومت كنيد، پيروزي از آن 
شماست. معلم راستين كسي است كه خوي دستبوسي و تعظيم 
و خميدگي را از ما بدور كرده و بجايش آزادگي و راست قامتي را 

به ما مي آموزد.

ما هرگز اين ضرب المثل را فراموش نميكنيم كه ميگويد: هر چيز 
كه بگندد نمكش ميزنند، واي از آنروز كه بگندد نمك!!!

معلم و درسش بمثابه همان نمك است. اما واي از آنروز كه بگندد 
اين نمك!!!

جنبش انقالبي آزادي افغانستان )جاآا( روز معلم را به تمام 
تبريك  جهان  سراسر  و  كشور  كوش  سخت  و  راستين  معلمين 
عرض ميدارد و اميدوار است تا اين بزرگ مردان و بزرگ زنان با 
كار آموزش و پرورش خويش نياز اين كشور را به داشتن انقالبيون 

بسيار برآورده سازند.
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نمايشي 
تحت نام جرگة ملي مشورتي صلح

مكثي بر دو مقولة ملي و صلح

برگزاري جرگه و مسئله ملي
در تاريخ 12 جوزا نمايشي تحت نام جرگة ملي مشورتي صلح بعد 

از چند ماه آمادگي دولت دست نشانده در كابل برگزار گرديد.
در اين نشست سه روزه، حامد كرزي رئيس جمهور دست نشاندة 
و  پارلمان  اعضاي  و  روسا  كابينه،  اعضاي  وي،  معاونان  كشور، 
علما، سفيران  اعضاي شوراي  واليتي،  نمايندگان شوراهاي  سنا، 
از  تن   1600 تعداد  به  و خالصه  كابل  مقيم  خارجی  كشورهاي 

نمايندگان و مقامات بلند پاية خارجي و داخلي شركت داشتند.

كرزي و ديگر برگزار كنندگان اين نشست و تمام آن كسان ديگري 
آن شركت كردند همگي شان  در  و  پذيرفتند  را  اين دعوت  كه 
جيره خواران اشغالگران كشور بوده و در راستاي منافع آنان كار 
ميكنند و از اينرو اينها عالوه بر اينكه نمايندگان مردم افغانستان 
ميباشند. هم  افغانستان  مردم  دشمنان  نمايندگان  بلكه  نيستند 

 
حال در كشوري كه از هر سو همين اكنون مورد تجاوز قرار دارد 
و متجاوزين مستقيما با دستياران داخلي و خارجي خويش بر اين 
كشور حكم ميرانند و مردم افغانستان را فداي منافع كشورهاي 
خويش ميكنند چگونه ميتوان كه در حركات و اعمال اين دولت 

دست نشانده و حكومت مزدور حتي كلمة ملي را بر زبان راند؟

اين نمايش دولت دست  افغانستان )جاآا(  انقالبي آزادي  جنبش 
نشاندة امپرياليستهاي غربي عمدتا امريكا و انگليس را شديدا تقبيح 
مي نمايد. و با صراحت اعالم ميدارد كه هرگونه عمل و حركتي 
كه در زير چتر حمايتي امپرياليستها در افغانستان و توسط عمال 
شود. قلمداد  ملي  حركتي  كه  نميتواند  هرگز  گردد  انجام  آنها 

اين  كنندگان  اشتراك  )جاآا(  افغانستان  آزادي  انقالبي  جنبش 
نشست را دشمنان خلق هاي افغانستان ميداند. تمام اينها بايد كه 
روزي در دادگاههاي انقالب ملي دموكراتيك و توده اي افغانستان 
نفع  به  است  شده  ربوده  مردم  از  كه  شان  دارئيهاي  و  محاكمه 

خلقهاي افغانستان مصادره گردد.

جنبش انقالبي آزادي افغانستان )جاآا( عميقا بر اين باور است كه 
جرگة ملي تنها توسط يك حكومت ملي ميتواند انجام گردد، زيرا 
براي اينكه بتوان جرگة ملي مشورتي انجام داد اولين شرطش اينست 
كه بايد به سلطة نيروهاي امپرياليستي در كشور نقطة پايان گذاشت 
و يك دولت به تمام معنا مردمي از نمايندگان حقيقي خلقهاي 
افغانستان تشكيل داد. آنگاه هر حركتي را كه آن دولت مستقل و 
مردمي با مشورة مستقيم نمايندگان حقيقي خلقهاي افغانستان 
به انجام رساند ميتواند كه حركت و يا عملي ملي قلمداد گردد.

و اما در رابطه با صلح؟
اشغال  به  آنرا  و  كرده  تجاوز  ما  كشور  به  گوناگوني  كشورهاي 
منطقه  و  جهاني  رقابتهاي  اثر  بر  اكنون  و  اند،  درآورده  خويش 
اي شان با يكديگر سر ناسازگاري و حتي گاهي هم جنگ دارند. 
بعضي از اين كشورها بطور پنهان و بعضي ديگر بطور نيمه آشكار 
گروپها و دسته جات مسلحي را در اين كشور ايجاد و به تمويل 
آنها ميپردازند تا به اينصورت بر رقيب و يا رقباي بزرگتر خويش 
فشار آورده و آن و يا آنها را به نوعي از مواضع شان وادار به عقب 

نشيني نمايند. تا موفق به كسب امتيازات بيشتري گردند.
اينست علت اساسي و اصلي جنگ ارتجاعي موجود در افغانستان كه 
امروز به طور عوام فريبانه اي از آن ياد ميگردد. مردم افغانستان در 
اين جنگهاي ارتجاعي شركت ندارند. خلقهاي افغانستان از عاملين 
و مجريان اين جنگها متنفر هستند و ميدانند كه تمام اين كشمكش 
ميباشد. جهان  در  و  منطقه  در  امپرياليستها  بين  تضادهاي  ها، 

بر بخش ديگر دست  براي غلبه  اين متجاوزين  از  اكنون بخشي 
به يك تاكتيك سياسي زده اند و آن همين نمايش 12 جوزا در 
كابل است كه در كل بخشي از رقابتهاي اينها نسبت به يكديگر 
محسوب ميگردد. زيرا برقراري صلح براي اينها يعني وادار ساختن 

حريف به قبول مطالباتي كه چندان برايش خوشايند نيست.
بنابراين كلمة صلح، در اينجا، در رابطه با مردم چه معنايي ميتواند 

داشته باشد؟ جز يك فريب آيا چيز ديگري هست؟
ارتجاعي، جنگ بين  اين جنگ  اين نكته را كه  افغانستان  مردم 
متجاوزين و اشغالگران كشور است حاال نه بلكه از مدتهاست كه 
و  متجاوزين  اين  سلطة  وقتي  تا  كه  ميدانند  هم  و  اند،  فهميده 
اشغالگران در كشور پا برجا باشد اين جنگ ارتجاعي نيز ادامه دارد.

و همچنين مردم كشور ما اينرا نيز بخوبي درك كرده اند كه اين 
متجاوزين و اشغالگران به سادگي و يا به ميل خويش از اين كشور 
بيرون نخواهند رفت و لذا بايد كه يك نيروي ملي و مردمي آنها 
را بزور بيرون نمايد و ازينرو اگر خلقهاي افغانستان بطور واقعي در 
نظر گرفته شوند خواست حقيقي آنان چيزي بنام صلح نيست بلكه 
خواهان جنگي انقالبي هستند. جنگي عادالنه )ضد امپرياليستي( 
در برابر تمام اين جنگهاي ناعادالنه )امپرياليستي( تا به اينصورت 
با جنگ عادالنه خويش تمام اشغالگران را از كشور جاروب كرده و 
به جنگهاي ناعادالنة شان در خانة خويش پايان بدهند. و بر همين 
براه  را  خويش  انقالبي  جنبش  افغانستان  مردم  كه  است  اساس 
انداخته اند و در حال تدارك و آغاز جنگ انقالبي خود هستند.

بنابراين اين نمايش حكومت مزدور كرزي اين شاه شجاع سوم، 
حيات  طول  در  وي  جنايتكارانة  اقدامات  از  ديگر  يكي  بعنوان 
نوكري اش به امپرياليستها به حساب مي آيد. مردم ما ديگر فريب 
اين حيله ها و نيرنگهاي اين دلقك تمام عيار را هرگز نميخورند و 
بلكه به كرزي و برگزار كنندگان و شركت كنندگان اين نشست و 

حاميان خارجي آنها لعن و نفرين ميفرستند.
پيش بسوي بر پايي جنگ عادالنه )ضد امپرياليستي(

براي محو و نابودي تمام جنگهاي ناعادالنه )امپرياليستي(
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اردوغان:
پ ك ك را نابود مي كنيم

بنقل از روزنامة 8 صبح 
دوشنبه 31 جوزاي 1389 برابر با 21 جون 2010

رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه بدنبال كشته شدن 
يازده سرباز اين كشور توسط كردهاي جدايي طلب، گفت كه 
مبارزه با گروه جدايي طلب كرد پ ك ك را تا زمان )نابودي( 

آنها ادامه خواهد داد.
اين اظهارات آقاي اردوغان در قالب پيامي به رؤساي قواي 
مسلح تركيه به مناسبت كشته شدن سربازان ترك در نزديكي 

مرز عراق صورت گرفته است.
به عزم  انگيز  نخست وزير تركيه گفت: »اين حمالت نفرت 
تركيه براي جنگيدن با حزب كارگران كردستان )پ ك ك( 

پايان نمي دهد.«
ارتش تركيه هم در بيانيه اي گفته است در تالفي اين اقدام، 
با هليكوپتر به مقر جدايي طلبان ُكرد حمله كرده و حداقل 
از آنها را كشته است. هواپيماهاي جنگي تركيه  دوازده نفر 
همچنين به مواضع شورشيان ُكرد در داخل خاك عراق حمله 

كرده اند.
ميزان خشونت ها ميان نيروهاي تركيه و جدايي طلبان ُكرد 

پ ك ك طي ماه هاي اخير افزايش يافته است.
مارچ  ماه  از  كه  كرد  اعالم  گذشته  جمعة  روز  تركيه  ارتش 
امسال 120 شورشي ُكرد را كشته است. در اين مدت چهل 

و سه سرباز ترك هم كشته شده اند.
پيكارجويان ُكرد جدايي طلب تركيه موسوم به پ ك ك غالبا 

در كوه هاي شمال عراق مخفي مي شوند.
تركيه، پ ك ك را متهم مي كند كه از پايگاه هاي شان در 
مي  استفاده  تركيه  بخاك  حمالت  انجام  براي  عراق  شمال 

كنند.
حزب كارگران ُكردستان تركيه از سال 1984 تا اكنون براي 
مي  دولت  با  كشور  اين  شرق  جنوب  در  تركيه  از  استقالل 
جنگد و تا اكنون نزديك به چهل هزار نفر در اين درگيري 

ها كشته شده اند.
تركيه، امريكا و اتحادية اروپا حزب كارگران كردستان تركيه 

را يك گروه تروريستي مي شناسند.
اقليت ُكردها كه عمدتا در شرق تركيه مستقر هستند، حدود 

بيست درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند.

جوزاي   31 دوشنبه  مورخ  صبح   8 روزنامة  از  فوق  مطلب 
1389 برابر با 21 جون 2010 گرفته شده است. گزارشي كه 
گفتة اردوغان نخست وزير تركيه را كه گفته است »پ ك ك 

را نابود ميكنيم« منعكس مي نمايد.

اما، آيا اردوغان پ ك ك را نابود ميكند؟ و يا اينكه آيا او توان 
چنين كاري را دارد؟ و آيا پ ك ك بعنوان سازماني بر آمده از 
جنبش انقالبي خلق ُكرد واقعا از بين خواهد رفت؟ و آيا با نابود 
شدن پ ك ك بگفتة اردوغان موضوع حل ميشود و كار به همينجا 
يابد؟ پايان مي  انقالبي خلق ُكرد  خاتمه پيدا ميكند؟ و جنبش 

اينها همه سؤاالتيست كه داراي يك جواب كامال روشن و مشخص 
هستند. و آن اينست كه نه نخست وزير تركيه توان اين را دارد 
كه پ ك ك را نابود كند و نه هم با نابود شدن ظاهري پ ك ك 

جنبش انقالبي خلق ُكرد پايان ميپذيرد.

چه گفتة بجائيست كه ميگويد » هر جا كه ستم هست مقاومت 
موجوديت جنبش  مسئلة  كامل  بيانگر  نيز هست« همين جمله 

هاي انقالبي خلق هاي سراسر جهان ميباشد.
مگر پ ك ك از كجا بيرون آمده است؟ از آسمان كه بر زمين 
از  اي  گوشه  در  خلقي  دارد.  زميني  اي  ريشه  بلكه  نيامده  فرو 
پيوسته  و  مينمايد  زندگي  وضعي  ترين  سخت  به  تركيه  كشور 
توسط مالكين و بورژواهاي ُكرد و ترك متصل با مافياي قدرت در 
امپرياليست  اربابان  با حمايت  ارتجاعي تركيه و  پشتيباني دولت 
شان وحشيانه استثمار ميگردند و غارت ميشوند. اين فشارها كه 
اين  بر  است  جهان  بر  حاكم  امپرياليستي  نظام  همين  از  منتج 
اعمال  ستم  تحت  خلقهاي  ديگر  چون  كردستان  زدة  فقر  مردم 
تا مسئلة  نابود شود  بايد  فكر كنيد كه چه كسي  ميگردد. حال 
جنگ كردستان حل گردد؟ يقينا آنكه بحق بايد نابود شود كسي 
نيست بجز نظام امپرياليستي كنوني جهان و دولت هاي ارتجاعي 
مزدورشان كه مسبب تمامي بدبختي ها و مشكالت زندگي خلقها 

در سراسر جهانند.
جرياناتي كه بنوعي برخاسته از درون خلقها هستند و به اشكال 
مختلفي براي اعادة حقوق آنها به ميدان آمده اند و با نيروي پر 
توان همين خلقها در ميدان هاي رزم ميرزمند و با ريختن خون 

سرخ خويش انقالب خود را به پيش ميبرند، بر حق اند.
نه خونخواران امپرياليستي چون توني بلرها، بوش ها و اوباماها و 
پوتين ها و مرتجعيني مانند اردوغان ها، خامنه اي ها، كرزي ها و 
آصف علي زرداري ها كه با نوكري امپرياليستها تن به هر خفت و 
جنايتي براي غارت خلقهاي كشورهاي تحت حاكميت استبدادي 

خويش ميدهند.
و همين ها هستند كه بايد نابود شوند، نه پ ك ك و خلقهايي كه 
براي رهائي خويش از چنگال اين شرف فروختگان مبارزه ميكنند.

از  را  خود  حمايت  خويش  انقالبي  شعارهاي  دادن  سر  با  بياييد 
مبارزات برحق خلق ُكردستان اعالم كرده باشيم.

مرگ بر امپرياليسم
مرگ بر تمامي دولتهاي ارتجاعي

پيروز باد مبارزات بر حق خلق ُكردستان
زنده باد همبستگي خلقهاي ستمديده

زنده باد انقالب
برقرار باد آزادي
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