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 شاغلی ببرک کارمل وکیل شھر کابل:

  خواھران و برادران ھموطن،

ببرک کارمل وکیل شھر کابل در اولسی جرگھ بھ نماینده گی از سازمان سیاسی پر افتخار دموکراتیک 

، در مباحثھ راجع بھ اعتماد بر حکومت رکارگر کشوراستین طبقھ  گپیشآھنخلق افغانستان این 

دوکتور عبدالظاھر و خط مشی ضد ملی و ضد دموکراتیک شان بھ دفاع از حقوق  موظفصدراعظم 

ظلم ھا و دستگیری ھای بیشماری را کھ بر  -شرافت خلق و بھ افشای دشمنان خلق میپردازد خیانتھاو 

  مردم ما روا داشتھ اند برمال میسازد.

  برو و ساده حرف میزنیم:رو

گان  قبل مشروطھ خواھان اول، پرچم مبارزه را علیھ سلطنت مطلقھ امیر حبیب هللا، علیھ درندهسال  ۶٢

آنان انقالبیونی بودند ریختھ شده از فوالد ناب کھ  -امپریالیسم انگلیس و نظم وحشیانھ اختناق برافراشتند

قبل از  -جسور و بیباک بھ چھرۀ مرگ نگریستند یکی از این قھرمانان شھید محمد عثمان خان پروانی

ای بیش نیست  ھلحظ شکنجۀ مرگ ما چند«اعدام در برابر امیر غضبناک با منطق گوینده فریاد زد 

  ».ولی محاسبۀ ملت با شما شکنجھ ایست ابدی

بگذارید بھ یاد خاطرۀ تابناک این شھدای راه آزادی، بار دیگر بنام رنجھای عظیم خلق با قدرت ھای 

  مطلقھ حاکم با حکومت ھای جابر دولت افغانستان محاسبھ کنیم:

آنان میخواستند دولت سلطنتی مطلقھ را بھ دولت  سال قبل چھ بود؟ ۶٢ -آرمان ھای این دالوران آزاده

مشروطھ دموکراتیک تبدیل کنند استقالل کشور را بھ دست آورند نفوذ جاسوسان خارجی را از کشور 

، شمن  اکرچ، مداخلھ و قدرت لگام گسیختھ اعضای خانواده سلطنتی، سرداران، درباریان طرد کنند

غالم بچگان، مصاحبان و چاپلوسان خائن را در امور سیاست و دولت افغانستان از میان بردارند 

بھ تحریک مزدوران انگلیس  -دموکراسی حکومت قانون را برپای دارند ولی مستبدین و مرتجعین دربار

  )ءوکالعدۀ خائنانھ عنوان کرد کھ مشروطھ خواھی و استقالل طلبی شرک و کفر است (غالمغال 

ً رئیس: وکیل صاحب سر موضوع بیایید  �اغلی( ) بھ این سالح آزادیخواھان را وحشیانھ بھ خون لطفا

و آتش کشیدند در حالیکھ آنان مجاھدین خدا پرست و با ایمانی بودند کھ در برابر نظام فاسد دولت از 

تعمار فرنگی از عدل و تقوای صدر اسالم از مقتضیات عصر آزادی خلق ھای مسلمان تحت اس

ارتجاع  لعّمااستعمار دفاع و پشتیبانی میکردند. ولی این منافقین و  ضداستبداد و  ضدروحانیون شریف 

امپریالیستی بودند و ھستند کھ با نعره ھای وحشیانھ بھ طور کاذب و ریاکارانھ میان توده ھای زحمتکش 



ً بھ بھانۀ دفاع از دین اسالم لیکن در واقعیت بھ خاطر دشمنی علیھ  مسلمان نفاق میاندازند و ظاھرا

، هترقّیخواطن پرست و و و ھرآنچھ را کھ سھر آنک -علیھ دموکراسی و ترقی استقاللآزادی و 

خلق و انقالبیست بیرحمانھ مورد تھمت دروغین قرار داده و میدھند چنانچھ نھضت جوان  رگا خدمت

  از بین برداشتند. بی دینیدورۀ امیر امان هللا خان غازی را نیز بنام الحاد و 

ً وکیل صاحب سر موضوع  -رئیس: �اغلی( وضوع گپ بزنید وکیل صاحب ھا می گویند سر م لطفا

گاه  بیایید و سر خط مشی گپ بزنید) افغانستان را یک مرحلۀ تاریخی و عقب انداختند و تا حال تکیھ

شریر طبقات حاکم و حکومت ھای جفا کار افغانستان را تشکیل داده اند و ھم اکنون مذبوحانھ تالش 

ی پلید را با خود بھ گور کنند تا ارادۀ رزمندۀ انقالبی خلق ھا را فلج سازند ولی دیگر این آرزوھا می

  خواھند برد!

زیرا دیگر نیروھای پیشرو خلق ما، مبارزان پیشتاز دلیر افغان این پرچمداران خلق افغانستان درفش 

پیکار خلق را علی الرغم مشکالت عظیم ترور و وحشت، حبس و زندان، در صفوف مقدم مبارزه علیھ 

لیسم، علیھ تمام حکومت ھای ستمگر دولت افغانستان تمام جنایات طبقات حاکم علیھ ارتجاع و امپریا

  اند. ھبر افروختبجان دشمنان قسم خورده خلق  -برافراشتھ و آتش

گی  ھمھ بھ نماینده -دوکتور عبدالظاھر موظفحکومت ھای دولت افغانستان بشمول حکومت صدراعظم 

ً وکیل صاحب  -رئیس: �اغلی، ءوکال(غالمغال  از طبقات حاکم مرتجع استثمارگر افغانستان سر  لطفا

ً موضوع گپ بزنید. سر خط مشی  ھای سیاه یک سلسلھ اند کھ خلق کشور ما را  خلقگپ بزنید)  لطفا

ما در برابر تمام حکومت ھای دولت افغانستان بی اعتمادی صریح و  تبدین جھبھ زنجیر کشیده اند. 

ۀ خلق افغانستان بھ حکومت شما نیز آقای قاطع خود را سرسختانھ اعالم کرده ایم و بھ حکم اراد

کنونی کشور ما مبین این حقیقت انکار ناپذیر  رھالکت باعبدالظاھر رای اعتماد نمیدھیم. زیرا وضع 

است کھ حکومت ھای افغانستان بنا بر ماھیت طبقاتی خود ھرگز نمیتوانند مردم رنجکشیدۀ ما را از 

  فقر و ظلمت نجات دھند.

صدھا بیانیھ و مبارزات پارلمانی و خارج پارلمانی ما، در نشرات  درل مرامی ما، این حقیقت در اصو

در صدھا مارش و میتینگ تظاھرات و  -در اعالمیھ ھا و قطعنامھ ھای ما -و پرچم ما خلقجراید 

ما، در اجتماعات و کنفرانس ھای ما در تبلیغات و مبارزات انتخاباتی ما در سراسر کشور  تاعتصابا

  عبدالظاھر گواه زنده آنست.�اغلی علماً پیشبینی و توضیح شده است. چنانکھ باصطالح خط مشی 

برای یک وطن پرست وارد بھ مسائل ملی کافی است کھ در ھمان برخورد اول بھ  -آقای عبدالظاھر:

شما را تشخیص دھد قسمت عمده  حت خصلت ایدئولوژی بورژوا امپریالیستی خط مشی حکومتوضا



کامالً نمایان است محتوای یک سلسلھ عبارات  تئوریکخط مشی شما کھ در آن فقر سواد سیاسی و 

مانندیست کھ ھیچ  سرابمجرد بی ربط غیر عملی، پر از مجاملھ، دعا گوئی و آرزوھای فریبنده و 

ین و تعھد اجرا ندارد و فاقد مطالبی در زمینھ اصالحات سیاسی آزادی ھای دموکراتیک گونھ تضم

تحول اقتصادی و اصالحات اجتماعی و فرھنگی ترقی و رفاه عمومی مردم ما میباشد کھ باید از ھم 

  اکنون مبارزه علیھ آنرا شجاعانھ آغاز کرد.

چپ چھ شد! این خط مشی شما کھ از موظف: آن عقیدۀ شما، از مرکز بھ طرف  -�اغلی صدراعظم

» جامعۀ دموکراتیک ما«راست بھ جانب راست افراطی تأسف انگیز است در خط مشی گفتھ میشود 

این دیگر صاف و پاک فریب خلق است. جامعۀ فئودالی را بنام جامعۀ دموکراتیک جا زدن بی دانشی 

  ن بھ چشم مردم است.محض و پل پای دزدان و دشمنان دموکراسی را پوشاندن و خاک زد

شما (کھ می گویند شاید آخرین تیر قانون اساسی باشید و در قبال آن با  -موظف: �اغلی صدراعظم

ادعا می کردید کھ وجود  اولسی جرگھ )١٢زور سر نیزه تھدید و شانتاژ می کنند) وقتی در دورۀ (

شنوید: شما کھ طی پنج است حاال ب تضرورمخالف چپ در پارلمان برای رشد دموکراسی  فراکسیون

رئیس لویھ جرگھ معاون صدراعظم، رئیس اولسی  نایبرئیس شورای ملی و  -وزیر -حکومت اخیر

جرگھ و سفیر نیز بوده اید و اکنون با این خط مشی پا در ھوا کھ بیشتر بھ یک مقالھ عادی جراید 

اھیت دموکراتیک و حکومتی شباھت دارد تا بھ خط مشی یک حکومت، و با یک عده وزرای فاقد م

جدا از خلق مدعی حکومت بھ محروم ترین مظلوم ترین و عقب مانده ترین مردم جھان یعنی خلق ھای 

افغانستان ھستید دیگر با ماشین اداره کھنھ و شکنجھ دھنده دولت افغانستان از جان مردم فقیر ما چھ 

کشیده ما باقی نگذاشتھ اند ھر آنچھ  میخواھید؟ آخر جز پوست و استخوان چیزی برای توده ھای بال

و  امریکاییغارت کردند، دزدیدند و برای روز آینده در بانکھای دوستان  ھامیلیارد -امیلیاردھداشتند 

اجراات حکومت من . . . در «انگلیسی خود تحویل دادند. مضحک است کھ در خط مشی گفتھ میشود 

ولت شما دیگر توانائی مالی ندارد در افالس است آقایان! د» حدود توانائی مالی دولت خواھد بود

  را توقع دارند!» فعال کافھ ھموطنان سھم گیری«م! عجب جسارتی کھ باز ھم در خط مشی والسال

در حالیکھ ساالنھ بخش بزرگی از عواید ناچیز دولت (بیت المال) را حیف و میل و اختالس میکنند و 

وابستھ و چاکر منش افغانستان با پر روئی می گویند دولت  نزمام دارابازھم این دھھا سال است کھ 

  آھستھ آھستھ ھمھ کارھا خوب می شود(!) -عاید و پول ندارد باید صبر کرد

ای حفاران کھنھ کار باز ھم غارت و تحمیق میکنید ولی دیگر باید آگاه بود کھ آفتاب شما بر لب بام 

  خیز ملی محاکمھ و مجازات شوید.دور نیست کھ در دادگاه خلق در روز رستا -رسیده



شما مالکان و سرمایھ داران  -شما طبقات و محافل حاکم -کشور نزمام داراشما  -شما قدرت ھای حاکم

آخر  -شما حکومتی ھا -شما تاجران بیروکرات فاسد شما نماینده گان حاکم -شما اشراف فئودال -بیرحم

شما را بھ خدا  -ل شما و پدران تان چھ داشتیدیک حساب بھ مردم بدھید ده بیست، سی، چھل سال قب

آخر بگوئید این میلیارد ھا ثروت از خون ملت فقیر ما را چگونھ بدست آوردید و هللا ابلیس ھم بھ حساب 

ھم اکنون ھزاران نفر ھموطن ما حتی بفروش  -شما نمیرسد. آخر چرا وجدان ھای شما تکان نمیخورد

کودکان  ،گروه مردم ما را-گروه نانی بدست آورند. گرسنگی و بیماریفرزندان خویش میپردازند تا لقمھ 

  ما را بکام مرگ فرو میبرد.

کھ بر کرسی ھای قدرت تکیھ زده اید این داغ ننگ است کھ ھزاران نفر ھموطن ما از  نعالی جنابا

ر می شوند پاکستان پناه میبرند و در آنجا مجبو رنظامی گاز قحطی و قیمتی بھ رژیم  -فقر و بدبختی

بحیث سربازان اجیر در سرکوبی نھضت بنگلھ دیش شرکت کنند و مردم بنگال شعار ضد 

  بدھند.» نپ�ا  پنجابی«

  فریبانھ الف خدمت بھ وطن میزنید. شرم آور است باز ھم یاوه سرائی میکنید و عوام

شورا و قضا  -حکومت -علت عمده فقر قحطی و قیمتی غلھ نظام فئودالی است کھ قوای سھ گانھ دولت

  در خدمت آنست نھ آنچھ کھ در خط مشی با آن سطحی برخورد شده است.

و نیروھای تولیدی را از قید اسارت آزاد  تبر انداخباید این نظام نفرت انگیز فئودالی را ھرچھ زودتر 

  ساخت.

سرنیزه خاموش می شود ھم اکنون فریاد گرسنگان و دھقانان در سراسر کشور باالست ولی با تھدید 

  مرگ بر قدرت سرنیزه ایکھ بر روی مردم کشیده میشود.

در شرایط  -ماقبل تاریخ ررقت بادلخراش و ننگین است کھ ھنوز میلیون ھا انسان کشور ما در شرایط 

فالکتبار قبیلھ وی و کوچیگری کھ در خط مشی از آن نامی ھم برده نشده است بسر میبرند ھنوز پوشاک 

ای فقیر ما پوست بز، وسیلھ کار شان چوب و سنگ، خوراک شان گیاه ھای وحشی خانھ ھای توده ھ

  شان دخمھ ھای مرگ است. 

  -آقای عبدالظاھر:

بھ شما  از گیاه تلخ و آلوده بھ جو است اینک نمونھ نان ایکھ خوراک توده ھای فقیر ماست کھ مرکب

  اھدا میکنم. بیا این را ببرید.



 -فراه -پنجشیر -نورستان -لغمان -پکتیا -غورات -ھزاره جات -بدخشان -باز ھم باور ندارید بھ کنرھا

ھای   مشاھده کنید. توده اتان رنیمروز و سایر والیات کشور بروید و نتایج کارنامھ ھای سیاه حکمفرمائی 

ستم  -سود خوران قرض ھایزیر چنگال آھنین  -بش انقالبی کشورعظیم دھقانان این نیروی عمده جن

و اداره فاسد محلی و مرکزی ظلم و  بوروکراسی -سنگین مالیات ھایو استثمار وحشیانھ طبقھ مالکین 

پلیس و ژاندارمری شکنجھ میکشند صدھا ھزار  -و قاضی ھا �ارنوال ھا -جور والی ھا اولسوالی ھا

  ظالم غصب کرده اند. نزمام دارانده شده اند و زمینھای آنھا را مالکین و دھقان از زمینھای خود را

  سکوت میکند. ولی خط مشی عبدالظاھر درباره ظالمانھ -زمین -آب -نان -دھقانان فریاد میکشند

دیگر راه نجات برای دھقانان نیست جز اینکھ اصالحات ارضی دموکراتیک بشود و بھ شرکت ھمھ 

  زحمتکش اجرا شود.دھقانان 

طبقھ کارگر کشور این سرکردۀ نھضت انقالبی، بیرحمانھ استثمار میشوند حداکثر کارگران بیش از 

افغانی در نوسان بوده  )١۴٠(افغانی دستمزد ندارند در حالیکھ تنھا قیمت یک سیر آرد گندم تا  دپنجص

  است.

دموکراتیک از تشکیل اتحادیھ ھا محروم  کارگران را از تمام حقوق -شما حکومت ھای مستبد افغانستان

نھضت ھای اعتصابی و تظاھرات کارگران  -در دفاع از چند سرمایھ دار دالل و آمرین ظالم -کردید

ننگرھار و مارش ظفرنمون کارگران  -مزار -قندز -پلخمری -گلبھار -کابل -کارخانجات جنگلک

محروم از کار کردید و عده ای از آنھا را  شبرغان را بیرحمانھ سرکوب کردید. دھھا ھزار کارگر را

  روانھ زندان ھا کردید.

را برای خلق کارگر ما غیر قابل تحمل ساختھ  فقر و فقدان اطمینان بھ فردای زنده گی -رنج بیکاری

  افزودی دستمزد، بھبود شرایط کار و اتحادیھ ھای کارگری میخواھند! -کار ،است. کارگران

پرچم نھضت کارگری کشور  -نترسیدآینده از آن شماست از مشکالت  -ستانافغان زدوران ساکارگران 

  را شجاعانھ سربلند نگھدارید.

  مرگ بر دشمنان طبقھ کارگر!

  شما حکومت ھا:

خورده فروش را ورشکست کردید. حقوق مامورین متقاعد  ندکان داراپیشھ وران و  -کسبھ کاران

نظامی و ملکی را زیر پا کردید در برابر نھضت روشنفکری اعم از شاگردان و محصالن معلمان و 



استادان مکاتب لیسھ ھا و پوھنتون و مامورین پائین رتبھ با تحقیر و خشونت معاملھ کردید ھزار ھا تن 

  و تحصیل محروم کردید و از فرھنگ فئودالی استعماری دفاع کردید.از جوانان کشور را از حق کار 

ثور  ٢٩و  ٢٣عقرب این روز جوانان افغان در  )٣حملھ وحشیانھ ژاندارم و پلیس علیھ جوانان در (

پرستانھ آن کھ در نتیجھ  مخالفت علیھ تشکیل اتحادیھ دموکراتیک و ملی محصالن و اساسنامھ وطن

جوزا اعالن شد، برخورد غیرقانونی و تشدد آمیز در مورد  ١۵ن بھ روز محصال ھمتّحدانمبارزۀ 

غزنی و دیگر والیات  -میمنھ و کندھار -خواستھای شاگردان معارف و اھالی وطن پرست ھرات و مزار

کشور ھمھ مظاھری از ستمگری و تجاوز بھ حقوق و آزادی ھای مردم بھ وسیلھ شما حکومتھای 

  افغانستان است.

  و محصالن سیستم تعلیمی مترقی و تحصیالت عالی میخواھند!شاگردان 

امپریالیسم آلمان غرب در برابر مردم رنجکشیده پکتیا بھ  لعّمابرخورد تحریک آمیز حکومت و 

خصوص درین اواخر علیھ شاگردان لیسھ ھای گردیز و خوست محکوم و نفرت انگیز است. تا جائیکھ 

میان قبایل سلحشور پکتیا شده  ھا پرست و تشدید نفاق و تصادمباعث تصادم میان پدران و پسران وطن

  تیا خاتمھ داده شود.است. باید بھ حکومت نظامی در پک

شما حکومتھای افغانستان تبعیضات مذھبی اعم از سنی و شیعھ و نژادی، قومی و قبیلھ وی، لسانی و 

 ستمكشبرادر پشتون، تاجیک، ھزاره، این غرجستان ھای  خلق ھایرا در میان  فرھنگی محلی منطقوی

پاشید و حکومت میکنید. زبانھای  ، ترکمن بلوچ و غیره دامن میزنید، تخم نفاق و تفرقھ میازبک

  ازبیکی، ترکمنی و بلوچی افغانستان را مختنق ساختید.

ازبکی، ترکمنی و بلوچی و باید راه تکامل فرھنگھای ملی و زبانھای افغانستان اعم از پشتو، دری، 

  غیره از طریق دموکراتیک ھموار و ستم ملی ریشھ کن شود.

ھم اکنون تحت قدرت شما توده ھای عظیم زنان نجیب افغانستان عمالً فاقد ھرگونھ حقوق دموکراتیک 

ھستند و در تحت ستم و تبعیض وحشت و ترور، رعب و ترس ارتجاع بسر میبرند کھ شما صدراعظم 

  تماس بھ آنرا نداشتید. جراتخط مشی تان حتی موظف در 

دستگاه پلیس و ضبط احواالت شما در تحت نفوذ سازمان ھای جاسوسی سی.آی.ای و آلمان غرب تفتین 

و بیداد میکنند. وضع زندانھای تان فاجعھ انگیز است. ھر روز صدھا توطئھ و دستبرد، تجاوز مشھود 

اساسی بر استقالل قوه قضائیھ، بر اعالمیھ حقوق بشر کھ  و بیشرمانھ بر آزادی ھای مصرح در قانون

عوام فریبانھ بان تعھد سپرده اید بعمل میآورید. در انتخابات شورا مستبدانھ مداخلھ کردید. قانون 



ملتوی ساختید با وجود اینکھ دوکتور عبدالظاھر مذبوحانھ ھا، احزاب جرگھ ھای والیتی را   شاروالی

ط مشی خود را شامپیون قانون وانمود کند ولی اصالً از تطبیق قوانین تالش کرده است کھ در خ

  الذکر دم نزده است. فوق

صدراعظم موظف، در خط مشی تان از انارشی، بی نظمی، اخالل، امنیت، خودسری، قانون �اغلی 

ص دستگاه امنیت، تعقیب عدلی و تأمین و نظم فراوان حرف زده اید و روی آنھا بھ خصو تقویتشکنی، 

وطن پرست  هترقّیخواتاکید کرده اید. در اینجا الزم میافتد کھ بھ تمام رفقا و دوستان و تمام نیروھای 

ھشیار باش دھیم کھ لبھ تیز و ھدف ازین کلمات تھدید نھضت آزادی بخش ملی کشور و سرکوبی 

آشکار، قساوت کارانھ و خشن پلیس آنست کھ بھ وسیلھ قانون گذاری ضد خلق و بھ بھانۀ حاکمیت قانون 

دیگر تفرقھ میان خود بکار برده خواھد شد لذا باید تمام نیروھای ملی و مترقی کشور نسبت بھ ھر وقت 

را کنار بگذارند و در یک جبھھ وسیع مبارزه فشرده با ھم، متحد شوند و نقشھ شوم ارتجاع را فلج 

کنند. زیرا اگر استعمال این کلمات و عبارات اقالً بغرض دفاع از ھمین دموکراسی صوری و قانون 

ً واضح اساسی ھم میبود باید این دستھ باصطالح ھواداران قانون اساسی د ر خط مشی خود صریحا

کردند کھ دشمن نظم و امن عامھ و دشمن آزادی و ترقی و ملت و وطن محافل ارتجاع سیاه داخلی،  می

کارانھ امپریالیستی و در مرکز آن اداره فاسد دولت و  محلی، فتنھ انگیزان، فعالیتھای تخریب متنفذان

ا قانون شکنی ھا، اخاللگری ھا، انارشی نظام فرتوت فئودالی و قبیلوی است کھ موجب خودسری ھ

ھای نفاق و خدعھ و ھرج و مرج می شوند و مانع عمده در راه تطبیق  کو تاکتی گری ھا، تحریکات

آزادی ھای مصرح در قانون اساسی ھستند و حقوق و آزادی ھای دموکراتیک مردم، کرامت و فضیلت 

  انسانی را لگد کوب میکنند.

ی ھای مصرح در قانون اساسی بیدریغ مبارزه کرد. شما حکومتی ھا در تبلیغات باید در راه تطبیق آزاد

از آزادی، عدالت و  دروغین تان، در پروگرام ھا و خط مشی پر از نیرنگ و عوام فریبانھ تان

دموکراسی و حاکمیت قانونی دم میزنید در حالیکھ عمال قانون جنگل در کشور حکمفرماست. طبقات 

  شما چون گرگان درنده خوی بجان و مال مردم افتاده اند.حاکم و گماشتگان 

راستی منظور تان از این دموکراسی چیست؟ آخر چرا مردم ما را گول میزنید دموکراسی طبقاتی 

محلی است کھ مشت  متنفذانموجود شما اصالً وسیلھ مظالم و تاخت و تاز برای مستبدین، مرتجعین و 

ر واقع دموکراسی طبقاتی موجود دموکراسی سر و دم بریده، جعلی ناچیز از ملت را تشکیل میدھند. د

و سالوسانھ ایست کھ برای توانگران در حکم سعادت و برای رنجبران و زحمتکشان در حکم دام فریب 

است. بھ یقین کھ نورچشمی ھای فاسد طبقات حاکم از ھرگونھ آزادی تا دستبرد بجان و ناموس مردم 

  برخوردار اند.



احبان قدرت، چرا از تشکیل مستقل احزاب از اتحادیھ ھای کارگران دھقانان و محصالن آقایان ص

میترسید؟ چرا از آزادی بیان، تظاھرات و اعتصابات میترسید؟ چرا از بیداری، اتحاد و تشکل خلق 

و امتیازات  ھستیدماھیت تان ضد دموکراتیک و ضد خلق  ثمنحیمیترسید؟ معلوم است برای اینکھ شما 

  رگ طبقاتی و بقای شما را بھ مخاطره میاندازد.بز

از سیاست ناکام رژیم حاکم ایران و رژیم خون  کاریکاتوریشما محافل حاکم تالش می کنید کھ بھ مثابھ 

امریکا، آلمان  انحصارات امپریالیستی غول ھایآشام پاکستان میمون وار تقلید کنید. باین معنی کھ 

غرب جاپان و انگلستان و حتی خود ایران و پاکستان را در کشور وسیعاً مسلط گردانید و بھ وسیلھ 

  مسخ شده و کاذب ترتیب دھید.«یک قیافھ » دموکراسی«ایجاد احزاب دستوری و فرمانبردار حاکم از 

آزادی  -ی دموکراتیکحقوق و آزادی ھا -در راه دموکراسی واقعی -شباید علیھ احزاب چاکر من

اجتماعات و سازمانھای  -تشکیل مستقل احزاب دموکراتیک و وطن پرست -مطبوعات ملی و مترقی

  توده ای دلیرانھ مبارزه کرد!

  ھموطنان!

باید توجھ داشت حکومت ھای کھ در وضع کنونی بھ وجود میآید مولود تضادھا، دسایس و قدرت 

و زجر دھنده بیش نیستند و نفوذ و  فریبندهوده و وسیلھ ھای جناح ھای مختلف محافل حاکم ب  طلبی

  مداخلھ قدرت ھای امپریالیستی در آنھا مشھود است.

دستھای مداخلھ گران خارجی از امور داخلی کشور ما کوتاه! محافل مرتجع حاکم و محیل افغانستان 

ً دھشت افکنی و اخاللگری ا بھانھ برای از بین میکند ت بوسیلھ تحریکات ارتجاع سیاه افراطی قصدا

ملی بدست  شبردن کامل آزادی ھای مصرح در قانون اساسی و سرکوبی خونین نھضت رھائی بخ

  آورند و بی پرده و آشکارا دیکتاتوری فردی و حکومت وحشیان اختناق را استحکام بخشند.

باید جبھھ وسیعی از باید نیروی ارتجاع سیاه افراطی را جدی گرفت. نباید ھشیاری را از دست داد. 

  منورین وطن پرست را علیھ این دشمن عمده خلق تشکیل داد و آنرا بی امان در ھم کوبید.

شما حکومت ھای افغانستان جرم عظیمی را در جلوگیری از صنعتی ساختن کشور در حفظ و تقویت 

تجارت  -ھ مالیاتیقبیلوی و کوچی گری، نظام فرسوده و ظالمان رمناسبات فئودالی، زنده گی ھالکت با

درھای باز و نفوذ تاجران و انحصارات خارجی مرتکب شده اید کھ در نتیجھ آن اکنون افغانستان عقب 

  مانده ترین کشور جھان است.



ھیئت حاکمھ افغانستان درک کرده کھ بدون یک تکیھ گاه دیگر طبقاتی ممکن نیست بھ قدرت و سلطھ 

صادی حکومت ھا گرایش جدیدی برای تقویت سرمایھ داری در پالیسی اقت تخود ادامھ دھد بدین جھ

  انحصارات خارجی در کشور ھویدا است. غول ھایو کمپرادوری و  بوروکراتیک

دادن امتیازات و تضمین ھای فراوان و باالتر از قانون اساسی برای سرمایھ داران داخلی و خارجی 

سیاه بانکھای صنعتی کھ در دورۀ در قانون سرمایھ گذاری خصوصی داخلی و خارجی در قانون 

اعتمادی روی فشار و دسیسھ در جریان افتاد ھمھ مبین سیاست ضد ملی دولت افغانستان �اغلی حکومت 

  بھ خاطر ایجاد تکیھ گاه جدید و نفوذ روز افزون استعمار نوین است.

 بھ عبدالظاھر بر مبنای تعقیب جادۀ سرمایھ داری کھ �اغلیبدین جھت بی ارتباط نیست کھ شما 

استریت میانجامد در خط مشی تان قویاً راه را برای نفوذ و سلطۀ انحصارات خارجی امپریالیستی  وال

ٌ زیر نام سرمایھ گذاری خصوصی خارجی بھ قیمت تخریب سکتور عامۀ اقتصاد رسماً و  باز کرده  علنا

اید و بھ صورت فریبنده یکی از عوامل فقر مالی دولت و مشکالت اقتصادی و اجتماعی کشور را بھ 

و مساعد در ساختمان زیربنای اقتصادی کشور  شثمر بخغلط و ناشیانھ نتیجھ کمک ھا و قرضھ ھای 

کھ بھ نفع  شمر بخثکمک ھای مساعد و  -دانستھ اید اگر اندکی مصالح ملی در نظر ِمیبود باید میان

یھ گذاری اایجاد اقتصاد ملی کشور میانجامد از یکسو و قرضھ ھای اسارت آور و استثماری مانند سرم

ھای اقتصادی غیر مفید در پروژه ھای بزرگ ولی مرده وادی ھلمند برق ماھیپر و میدان ھوائی قندھار 

بسیط حسابی وجود میداشت  و پرستانھ از سوی دیگر خط روشن ملی میکشیدید اگر یک سنجش وطن

تشخیص میدادید کھ تنھا یک قلم حاصل فروش گاز بخش عمده ای از کمکھا و قرضھ ھای مساعد 

المدت را کھ در عرصۀ ساختمان زیربنای اقتصادی کشور ما صورت گرفتھ تکافو  و طویل شبخ  ثمر

  میکرد.

اً تعقیب نظریات مشاورین از اینجاست کھ نظریات ناقص و ضد ملی اقتصادی شما در خط مشی عین

اقتصادی کشورھای امپریالیستی و سازمان ھای مالی آنھاست کھ ساختمان زیربنای اقتصادی کشور را 

، امریکایی میلیونر ھایاقتصاداً غیر مفید اعالن کرده اند تا بدین ترتیب راه را برای استثمار بھ وسیلھ 

  ند.جرمنی، جاپانی، انگلیسی و غیره در کشور ھموار کن

آقای عبدالظاھر شما بھ غلط و بدون فھم الفبای علم اقتصاد و جامعھ شناسی مواد ده گانھ مندرج در خط 

مشی را عامل و علت مشکالت اقتصادی و اجتماعی و فقر مالی دولت و عدم سرعت رشد اقتصادی 

حکومیت تمام کشور وانمود کرده اید در حالیکھ این مواد برای ما یک سند افشا گری و اعتراف و م



حکومت ھای افغانستان است ولی علماً آنھا ھمھ معلول استند نھ علت و عامل عقب مانده گی و مشکالت 

  اجتماعی امپریالیسم و دولت افغانستان است. -عظیم کشور ما ھمانا نظام فرسوده و ظالمانھ اقتصادی

می و اساسی فقر اقتصادی تقویت آقای عبدالظاھر! شما با این خط مشی تان بدون اینکھ راه ھای حل عل

ملی را نشان دھید بسیار ماھرانھ از لحاظ ایدئولوژی در موضوع دفاع  مالی دولت و ایجاد یک اقتصاد

از عوامل اساسی عقب مانده گی کشور یعنی مالکان بزرگ سرمایھ داران بزرگ وابستھ بھ امپریالیسم 

ان قرار گرفتھ اید و اجرای ھمھ وظایف خطیر و استعمار نوین این دشمنان ترقی و پیشرفت افغانست

کشور را صرفاً حوالھ بھ وضع قوانین کرده اید این دیگر ھذیان است باید خاطرنشان ساخت کھ عادالنھ 

ترین و دموکراتیک ترین اقتصادی ھم نمیتواند بدون یک دولت دموکراتیک بدون حاکمیت خلق بدون 

دی بھ صورت مجرد حاکمیت خود را در یک کشور تحت تحوالت اساسی و بنیادی اجتماعی و اقتصا

اقتصادی و مالی را کھ شما مثل افغانستان تضمین کند پس معلوم است قوانین  -شرایط قرون وسطائی

برای حفظ منافع طبقات ارتجاعی است نھ بھ نفع خلق. لذا باید در برابر چنین حاکمیت  خواھان آن ھستید

  مرتجع است بی امان مبارزه کرد. قانون کھ مظھر حاکمیت زورمندان

ین معنی نیست کھ ما طرفدار حاکمیت و وضع قانون نیستیم ا ھگفتار ما ب ،باز ھم باید خاطرنشان ساخت

ما جداً طرفدار وضع و حاکمیت قانون ھستیم ولی حاکمیت قانون دموکراتیک و بھ نفع توده ھای مردم 

بھ پیشگاه مردم افغانستان اعالم میدارم کھ کندی رشد اقتصادی فقر و قحطی و قیمتی کنونی  افغانستان

عمدتاً ناشی از سیاست غلط و ضد ملی دولت افغانستان بھ جھت سرمایھ داری کمپرادوری یعنی سرمایھ 

تور داری وابستھ بھ امپریالیسم و تقویت تشبثات خصوصی داخلی و خارجی تضعیف و بدنام کردن سک

عامھ اقتصاد تسلیم شدن بھ نظریات و نفوذ مشاوران اقتصادی کشورھای غربی مانند ای آی دی و 

گروپ نیتن امریکایی ھندرکسن آلمانی، صندوق پولی بین المللی، بانک جھانی و آسیایی میباشد کھ در 

افغانی  درصد افزایش یافتھ و ارزش )٢٠٠(اثر آن طی چند سال اخیر قیمت ھای عمومی در حدود 

گ درصد آھن ١،۵) مرتبھ باال رفتھ است ۶(فوق العاده پایین آمده است، قیمت گندم طی دھسال اخیر 

  درصد افزایش نفوس پرتگاه فقر و عقب مانده گی کشور ما را عمیقتر ساختھ است. ٢،٩رشد بھ تناسب 

  عواید ملی ما پست ترین عواید ملی جھان است.

مایھ و اموال در کشور ما و تجارت نابرابر شعبده بازی با قیمت ھا و امپریالیستھا از طریق صدور سر

منظماً اسعار و قرضھ ھای اسارت آور و اعمال فشار از جانب سازمانھای مالی بین المللی، کمک بھ 

محافل ارتجاعی و بھ موازات آن قاچاقبری و غارت آشکار زمام داران و زورمندان تجارت داللی از 

کشورھای سرمایھ داری فساد د افغانستان بانک اختالس و نشر خودسرانھ میلیارد ھا طریق بانکھا با 



افغانی بھ حساب ملت ھمھ در یک جبھھ سیاه اقتصادی دست بھم داده عامل و باعث استثمار وحشیانھ 

 -توده ھای میلیونی ما، فقر رکود و مشکالت اقتصادی و مالی کشور ما و تاراج معادل میلیارد ھا دالر

  برابر بھ بیش از صد سال عواید ملی دولت و چپاول ثروت ھای ملی ما شده اند.

  لیکن خط مشی حکومت موظف در تمام این عرصھ ھا باز ھم بیرحمانھ سکوت کرده است.

دوکتور عبدالظاھر: راه خط مشی شما راھیست پر از رنج و عذاب برای مردم ما راه نجات در  �اغلی

شود  تقویتو تجارت خارجی ملی شود و سکتور عامھ اقتصاد بانکھا  این عرصھ راھیست کھ باید

  کشور صنعتی شود.

و  خورانزمین  خورانملی کشور رشوه  ثروت ھایبیت المال و دزدان  نغارت گراھای  دارایی

  خائنین بھ ملت باید مصادره و ملی شود تمام انحصارات و تاجران خارجی از کشور طرد شود.

ما جز اینکھ مھمترین، عمده ترین و حیاتی ترین مسألھ کشور ما را پیشرفت سریع اقتصادی تشکیل 

  میدھد کھ در قلمرو روبنای دولت افغانستان مانع شده است.

است خارجی غالباً سیاست توازن، معاملھ گری و سازش با رژیم حکومت ھای افغانستان در عرصھ سی

فعال و مثبت بھ حساب آورده اند از ھمھ ضد ملی تر اینکھ  بی طرفیھای ارتجاعی را بجای سیاست 

مثبت  بی طرفیدر متن چاپی پشتو و دری خط مشی کنونی شاغلی عبدالظاھر حد اقل اصطالح سیاست 

و علناً حذف شده بود کھ در اثر صدای اعتراض من با و قصداً بیباکانھ و فعال نیز برای اولین مرتبھ 

  تشویش و نا آرامی خاص.

ً و فی المجلس اصطالح سیاست  بی خاص، با کراھت خاطر و بدون اعتقاد بھ آن مصنوعاً و ظاھرا

فعال و مثبت را در خط مشی اصالح و عالوه کردند ولی دیگر سودی ندارد نقشھ و اندیشھ  طرفی

و اگر چنین نیست تعجب آور است کھ چطور  -رونی سیاست خارجی شان در زمینھ آشکار شده استد

مردم افغانستان  ھصلح جویانحیاتی ترین پرنسیپ سیاست خارجی افغانستان کھ مظھر اراده تاریخی و 

  است اعمال و فراموش میشود و از چاپ می افتد(!)

از نظر سیاسی میتواند سازش با نیروھای جنگ،  ھمچنان بکار بردن مجرد اصطالح قضاوت آزاد،

تجاوز امپریالیسم و در راس آن امپریالیسم امریکا، این ژاندارم بین المللی، و ضدیت علیھ نیروھای 

صلح، آزادی و ترقی در جھان تحریف و توجیھ شود اگر چنین نیست اقالً چرا در خط مشی اشاره ای 

ً با یک تذکر سطحی در  ھم بھ کنفرانس ھای باندونک، بلگراد، قاھره و لوسکا نشده است، و صرفا



 -ق ھایآزادی بخش ملی خل نھضتھاییمسالھ پشتونستان و شرق میانھ و دیگر تمام مسایل جدی جھانی، 

  عمداً از نظر انداختھ شده است. -افریقا، امریکای التین و منطقھ و روابط با کشورھای ھمجوار -آسیا

تا  -تجزیھ نیم قاره ھند بزرگ -ملی پشتونستان و بلوچستان از ابتدای مسئلھسیاست دولت افغانستان در 

ظاھراً بنام پشتونستان ولی  -و بھ شیوه اداره استعماری -فریبانھ و ناکام بوده است کنون ارتجاعی، عوام

ف خط استعماری دیورند در حقیقت بھ خاطر تحکیم ارتجاع قبیلوی و فئودالی در این طرف و آن طر

  عمل شده است.

در برابر سیاست ترور و  -عبدالظاھر در خط مشی وی موظفسکوت حکومت اعتمادی و حکومت 

اسالم آباد، این نماینده مشتی از سرمایھ داران ستمگر پنجابی علیھ خلق  رنظامی گآدم کشی و اختناق 

در واقع یک  -ھ بھ مسألھ مھاجرین بنگالیو عدم گرفتن عالق بنگالدشھای پشتونستان و بلوچستان و 

جبن سیاسی و سازش با محافل حاکم پنجابی است کھ ھدف عمده آن جز حفظ قدرت حاکم و ترس از 

خلق ھای برادر پشتونستان و بلوچستان و خلق ھای افغانستان چیز  ھمتّحداناعتالی جنبش انقالبی 

  دیگری تلقی شده نمیتواند.

طقھ بھ خصوص از لحاظ مسألھ پشتونستان و بلوچستان تغییر کرده است. اکنون دیگر وضع سابق من

ایدئولوژی پاکستان رو بھ زوال است. باید در برابر اوضاع و احوال جدید در منطقھ و موج نوین جنبش 

رھایی بخش خلق ھای پشتونستان و بلوچستان و افغانستان و مسالھ خط تحمیلی استعماری و رو بھ 

ا دقت و ھمھ جانبھ، وطن پرستانھ و خالق برخورد کرد و در زمینھ شجاعانھ خط مشی ب -دیورند امحاء

  نوین انقالبی اتخاذ کرد!

در حالیکھ ما احیای حقوق خلق بزرگ چین را در ملل متحد اصوالً پشتیبانی می کنیم و آنرا بھ نفع 

پیشرو آنچھ بیشتر باعث  صلح میپنداریم، و طرفدار ُحسن ھمجواری میان افغانستان و چین ھستیم ولی

 ویست ھایئنیزم عظمت طلبانھ چین و ماوموضعگیری غیر اصولی شو -ملی و مترقی میشود ھای

شعلھ افروز، در منطقھ و بنگالدش است کھ علی الرغم اراده خلق زحمتکش چین از یکسو عمالً بھ نفع 

و از سوی دیگر علیھ  -یکندقوای ارتجاعی منطقھ و امپریالیسم میانجامد و صلح منطقھ را تھدید م

نھضت ھای آزادی بخش ملی افغانستان، پشتونستان و بلوچستان پاکستان و تمام کشورھای منطقھ متوجھ 

خلق مبارز پشتونستان و بلوچستان امکانات مسالمت آمیز مبارزه را بھ  هھر گا -می باشد. باید آگاه بود

خاطر آزادی ملی و اجتماعی از دست بدھند، راه دیگری را انتخاب خواھند کرد کھ در یک جبھھ وسیع 

  ملی از پشتیبانی بیدریغ خلق ھای قھرمان افغانستان برخوردار خواھند بود.



شیانھ صدھا ھزار مسلمان پاکستان و دشمن پشتون ھا از کابل میگویند کھ بوتو این محرک کشتار وح

و قاصد جنرال ھای  -دیدن می کند. اخطار بھ حکومت افغانستان و بوتوی قاتل این عامل امپریالیسم

رو بھ رو خواھد  مامپریالیسخون آشام اسالم آباد کھ با عکس العمل ھای شدید مردم ما چون اگنیو قاصد 

  شد!

! پیروز باد نھضت هکوتال ھای فاشیست پنجابی از پشتونستان و بلوچستان و بنگالدش دست خونین جنرا

آزادی بخش ملی و اجتماعی خلق ھای افغانستان، پشتونستان و بلوچستان در یک جبھۀ وسیع ضد 

  !مامپریالیسارتجاع و 

  اثر شاه ایران را خوانده باشند کھ میگوید: راستی کتاب انقالب سفید

اه سلطان حسین صفوی در پایتخت خودش بھ دست یک مشت دزد قافلھ زن محاصره چطور روزی ش«

  »میشد.

حاکمھ افغانستان کھ  ھیئتکھ منظورش افغانھاست. شرم بر » یک مشت دزد قافلھ زن«مالحظھ کنید! 

میزنند و با رژیم حاکم و سازمان جاسوس ساواک ایران علیھ  وطن خواھیباز ھم داد از غرور ملی و 

ھای آزادی بخش خلق ھای برادر دو کشور افغانستان و ایران کھ ریشھ ھای مشترک تاریخی نھضت 

در زمینۀ آب ھیرمند در برابر  -دارند، در زد و بند ھای شخصی و سیاسی اند. برخورد تسلیم طلبانھ

 ٢٠٠دود و در ح افغانی امیلیاردھشانتاژ امپریالیسم امریکا و تھدید نظامی دولت ایران و بھ ھدر رفتن 

در پروژۀ وادی ھلمند، مھاجرت دھھا ھزار ھموطن ما بھ ایران، موضعگیری سازش  دالرمیلیون 

کارانھ در برابر پکتھای سنتو و سیاتو و کرشمھ بازی ھا با آر، سی، دی ھمھ مبین سیاست کرنش و 

  ضد ملی دولت افغانستان است.

ع راست افراطی و خاطر نشان میسازیم کھ ارتجا -ما بھ حیث وطن پرست ترین فرزندان افغانستان

شعلھ افروزان چپ افراطی، کھ حتی از استعمال کودکان معصوم و خردسال ما نیز برای مقاصد زشت 

و شوم خود شرم ندارند، عمالً در زیر لوای انتی سویتیسم در یک جبھۀ با جناح راست محافل حاکم و 

ک و ُحسن ھمجواری افغانستان سازمان ھای جاسوسی داخلی و خارجی در تفتین و توطئھ اند تا روابط نی

کمک ھای  شثمر بخو اتحاد شوروی را بسود ارتجاع و امپریالیسم و شوونیسم برھم بزنند و تمام 

اقتصادی و تخنیکی بدون قید و شرط و سھل اتحاد شوروی را کھ در بیش از ھفتاد پروژه صنعتی 

میلیارد افغانی معادل  )۶٠(اً بھ زراعتی و فرھنگی و زیربنای اقتصادی ملی ما صورت گرفتھ و تقریب

میرسد و با قرضھ ھای استثماری کشورھای  -)۴٩(بھ بیست سالھ عواید حقیقی دولت بھ اعتبار سال 



ً مانع بزرگی در راه رشد و ایجاد  امپریالیستی قابل مقایسھ بوده نمیتواند بدنام و تخریب کنند و قصدا

  وجود آورند.بھ اقتصاد ملی کشور 

مفتریان فرومایھ و تحریک  ھنا مردانکھ کوچکترین بیم و ترس از اتھامات دروغین و ما بدون این

پرستان و سرشار از غرور  اغواگران و توطئھ دھشت افکنان داشتھ باشیم بھ حیث پُر شور ترین وطن

در برابر کشورھای  -ملی بھ پیشگاه مردم حق پرست خود بیان میداریم کھ میزان دوستی و دشمنی ما

ی بر اساس صلح و آزادی در جھان استقالل و مصالح عمومی خلق و وطن مان افغانستان محبوب خارج

  بنا یافتھ است.

 -: باید از توسعھ و تحکیم مناسبات نزدیک افغانمیگوییمبر پایۀ این اصول وطن پرستانھ است کھ 

ً دفاع و پشتیبانی شود وطن و کسانیکھ و در برابر تمام دستیاران مرتجع خارجی  -شوروی صریحا

طبقاتی و را بھ صورت عوام فریبانھ، مجرد و در چارچوب تعصبات و منافع تنگ نظرانھ  خواھی

ملی  منافعکشور مستقل ھمجوار را ضد  وھر د شثمر بخایدئولوژیک خود تبلیغ میکنند و مناسبات 

افغانستان جلوه میدھند و از فئودالیسم و سرمایھ داری دفاع میکنند شجاعانھ مقاومت کرد و پرده از 

درباره افشا و برمال ساخت. زیرا  اشان رتانی، دروغ و کذب چھره شیطانی آنھا دور افکند، شارال

ۀ افغانستان و اتحاد و دوستان ھصلح جویانحقایق روشن و ارقام گویا نشان میدھد کھ روابط نزدیک و 

  شوروی کامالً بھ نفع مردم و وطن ما بھ مصالح استقالل و ترقی کشور ما مطابقت دارد.

مثبت و فعال و قضاوت آزاد است کھ نھ  بی طرفیاین چگونھ سیاست  -دکتور عبدالظاھر:�اغلی 

یسم و در راس آن حکومتھای سلف شما و نھ خود شما در خط مشی تان ابراز داشتھ اید کھ این امپریال

جھان بھ  خلق ھایامپریالیسم امریکاست کھ تجاوزکار و جنگ طلب است بھ ستمگری بر بسیاری 

شمول خلق ھای شریف و سیاه پوستان امریکا ادامھ می دھند، و کماکان منبع تھدید دایمی امر صلح و 

ود، اسرائیل را علیھ ترقی اجتماعی است، باعث خونریزی در ویتنام و دیگر کشورھای ھند چین می ش

. این چگونھ قضاوت آزاد است در حالیکھ دھھا میلیون خلق کارگر خلق ھای عرب پشتیبانی می کند

نجیب امریکا علیھ امپریالیسم امریکا عکس العمل جدی نشان می دھد و اسناد سری فجایع پنتاگون را 

بارۀ سیاست تجاوزکارانھ حکومت موظف افغانستان در » قضاوت آزاد«افشا می کنند ولی سیاست 

  امپریالیسم امریکا در سکوت محض است.

، ویتنام کوبادولت افغانستان از یکسو از ایجاد روابط با جمھوریت ھای دموکراتیک و توده ای آلمان، 

و کوریا اجتناب می کنند و از سوی دیگر در نزدیکی و ایجاد پیمان ھای ایدئولوژیکی با رژیم ھای 

  وابستھ بھ امپریالیسم تالش می کند.مرتجع و 



  سیاست بی طرفی فعال و مثبت و قضاوت آزاد اینست کھ دلیرانھ شعار دھیم:

  اسرائیل باید خاکھای اشغالی اعراب را ترک کند!

  حقوق مھاجرین عرب فلسطین باید اعاده شود!

  مرگ بر امپریالیسم امریکا کھ اسرائیل اشغالگر را تقویت می کند!

  پیروز باد نیروھای مقاومت فلسطین!

  زنده باد دوستی خلق افغانستان و خلق ھای عرب در مبارزه علیھ امپریالیسم و صھیونیسم!

  استقالل، آزادی و صلح برای ویتنام قھرمان!

  امریکایی ھا از ویتنام خارج شوید!

  در فرجام:

تعرض وسیعتری علیھ قوای  خلق ھای افغانستان با تمام خلق ھای جھان در مبارزات مشترک در

  ارتجاع و امپریالیسم در اتحاد و وحدت با سھ نیروی کبیر عصر ما:

  ملی) ش(سیستم جھانی سوسیالیسم طبقھ کارگر بین المللی و جنبش رھائی بخ

  بھ خاطر صلح استقالل ملی، ترقی، دموکراسی و سوسیالیسم متحد شوید!

ی کشور ما از ستم و استثمار طبقاتی و یوغ ستم ملی راه نجات خلق ھا -اکنون سوال حیاتی و عمده:

  و اجتماعی کدام است و وظایف مبارزه عادالنھ ما چیست؟

مبارزه عادالنھ خلق ما عبارت است  آتش زایبا عبارات فشرده اعالم میداریم کھ در نھایت امر نقطھ 

انتقال قدرت حاکم و گرفتن حکومت شورا و قضا از دست طبقات ارتجاعی حاکم، بھ وسیلھ طبقات  -از:

آن زیرا حکم آمرانھ تاریخ  دموکراتیک خلق افغانستان بھ رھبری طبقھ کارگر و پیش آھنگ قشر ھایو 

بر مایھ داران و نفوذ امپریالیسم را از کشور است کھ باید قدرت سیاسی و اقتصادی مالکان و سر

  ، نخست انقالب دموکراتیک و سپس تحول سوسیالیستی را بھ انجام رساند.تانداخ

  ھموطنان گرانمایھ!

کھ نفوذ روزافزون میان خلق ھای مسلمان جھان کسب میکند آتش در جان  -باز ھم نام سوسیالیسم

ھالنھ و فتنھ گرانھ علیھ دین اسالم و خلق ھای مسلمان قرار ، جاھمزّوراندشمنان خلق میاندازد و آنرا 

  می دھد.



الزم  ،انتقال از سرمایھ داری بھ سوسیالیسم تشکیل می دھد -از آنجائیکھ محتوای اساسی دوران ما را

  میافتد کھ حقیقت راه سوسیالیسم را بھ صورت عامھ فھم روشن کنیم:

ھا را بھ سر منزل آزادی،  خلقاست کھ تمام  نجاتبخشی ھموطنان! سوسیالیسم کھ ھدف غائی ماست راه

بھ  ،آزادی انجام مراسم مذھبی را بھ رسمیت می شناسد ،عالی میرساند معنویتخوشبختی، عدالت و 

عقاید دینی احترام میگذارد، زن و خانواده را محترم میشمارد، خصوصیات و سنن ملی را رعایت 

حق مالکیت شخصی بر عواید دسترنج افراد و حق وراثت ناشی از آنرا بھ وسیلھ قانون حفظ  ،میکند

ن پایان ملی و استثمار انسان از انسا کشور را صنعتی میسازد، بھ ستمگری کوتاهطی زمان  ،میکند

قحطی، فقر، بیماری، بیسوادی، و بحران ھای اقتصادی را کامالً از بین میبرد،  ،بیکاری ،میبخشد

گی  آب و نان میدھد، سطح عالی زنده ،زمین ندھقاناصحت و معارف را برای ھمگان تأمین میکند، بھ 

از ظلمت و جھل  مادی و معنوی را برای طبقھ کارگر و ھمھ توده ھای مردم تامین می کند خلق را

بیرون می کشد، علم و تخنیک را ترقی میدھد، جامعھ نوینی میسازد کھ در آن نھ ثروتمند باشد و نھ 

فقیر، نھ ظالم باشد و نھ مظلوم، ھمھ باید کار کنند و از زحمت خود و کار اجتماعی استفاده کنند، نھ 

روکرات ھای ستمگر و رشوه خوار و، و بنزمام دارااینکھ مشت قلیلی از مالکان، سرمایھ داران، 

بحساب رنج و عذاب و خون میلیونھا نفر ثروتمند شوند و در کرسی ھای قدرت دولت تکیھ زنند. ولی 

برای رسیدن بھ این مرحلھ تاریخی وظیفھ ماست تا در راه انجام پیگیر انقالب دموکراتیک ضد فئودالی 

تیک ملی و دولت دموکراتیک ملی از طریق تکامل و ضد امپریالیستی، در راه ایجاد جبھھ متحد دموکرا

  مترقی غیر سرمایھ داری مجدانھ مبارزه کنیم.

بھ زمام داران و حکومت ھای کھ روی فشار، خارج از اراده  در خاتمھ خلق رنجدیده افغانستان! نباید

حکومتھای  ملی شما خلق زحمتکش و از قصر ھا بھ وجود میایند اعتماد و باور کرد فقط زمام داران و

پاک و با تقوا با  -مبارزه رھایی بخش خلق طوفان ھایکھ از درون خلق و در خدمت خلق و از میان 

  یند، میتوان اعتماد و باور کرد.آبر ایمان و انقالبی بیرون می

د صرف نظر نمیکنند، باید بھ خاطر نجات تان وطبقات حاکم داوطلبانھ از قدرت خ -خلق ستمدیده وطن

بشناسید  اتان ربیدار شوید، با ھم متحد و متشکل شوید دشمنان آشتی ناپذیر و خدمتگاران صدیق 

  ترس مبارزه کنید!  بی

  با مشت پوالدین خلق میتوان دشمنان خلق را درھم شکست و تمام خائنین بھ ملت را سرنگون ساخت!

البی نیرومندی در جامعۀ ما ذخیره است. باید برای رسیدن بھ این آرمانھای خشم مقدس خلق، خشم انق

تحت عالیھ خلق صادقانھ یکپارچگی و ھمبستگی سازمان واحد سرتاسری طبقھ کارگر افغانستان را 



پرچم سازمان واحد دموکراتیک خلق افغانستان بیشتر و باز ھم بیشتر تحکیم بخشید ما از صمیم قلب با 

در چوکات اصول و در تحت پالتفورم و مرام  هترقّیخواملی وطنپرست دموکراتیک و  تمام نیروی

  مشترک علیھ دشمنان مشترک طالب اتحاد و وحدت ھستیم.

  باید بھ تفرقھ جویی خاتمھ داد!

خلق کھ خالف قانون قید » پرچم«و » خلق«جراید  -باید ارگانھای نشراتی دموکراتیک خلق افغانستان

  آزاد شوند!شده اند 

  باید زندانیان سیاسی از حبس رھا شوند!

میدھیم کھ دشمنان داخلی  شھشیار بادموکراتیک خلق افغانستان! بھ شما  پیکار جویرفقا! پرچم داران 

و خارجی ما فوق العاده فتنھ انگیز حیلھ گر و بی رحم اند و شما را بھ حیث وطنپرست ترین آشتی 

صولی ترین نیروی سیاسی کشور تشخیص داده اند و در لیست سیاه گرفتھ ناپذیر ترین انقالبی ترین و ا

اند و با تمام قدرت تالش می کنند کھ در مرحلھ اول در صفوف شما تفرقھ و بی اعتمادی ایجاد کنند، 

و پیش آھنگ نھضت  نپرچم دارانیروھای شما را از درون منفجر کنند و ارادۀ مبارزۀ شما را بھ حیث 

ینجاست کھ باید با ھشیاری و شجاعت و اصولیت در صفوف تان ا افغانستان فلج کنند درانقالبی خلق 

دشمنی را در میان خود راه ندھید  لعّماچپ و راست برزمید برخورد کنید و علیھ ھرگونھ انحرافات 

پاک  اتان رعلمی و سازمان  چون مردمک چشم خود حفظ کنید ایدئولوژی اتان روحدت و ھمبستگی 

دارید دشمنان تان ظاھراً نیرومند ولی محکوم بھ زوال است چون دالوران پیشتاز بھ پیش  نگھو منزه 

روید بھ رنج ھای خلق بی اندیشید و بھ وطن عشق بورزید جان ھای ما در راه خدمت بھ وطن، 

  و خوشبختی خلق گرانمایھ ما وقف باد! افغانستان پُر افتخار

کھ ھستید ھشیارانھ و فعاالنھ در نھضت  وطن ھر کجایخلق کارگر کشور! جوانان وطنپرست! در 

شرکت کنید از تسلیم طلبی و ماجراجویی ھر دو احتراز کنید و بھ استناد قانون اساسی مبارزه را در 

رئیس گفت وکیل صاحب �اغلی ) ءوکالعده  دفاع از آزادی ھای مصرح در قانون اساسی (غالمغال

  کړیدی چھ ھر�ومره خبری کوی تصویب موجود ده.تاسو پخپلھ تصویب 

، علیھ ظلم و استثمار وحشیانھ مالکین و کارفرمایان، خوران علیھ قحطی، و قیمتی علیھ محتکرین و سود

ً علیھ تاجران بزرگ دالل و ماموران ستمگر، علیھ مظالم حکومت (شاغلی وکیل صاحب ختم کنید  ) لطفا

سازمان  -و اداره فاسد و شکنجھ دھنده دولت علیھ تمام قوانین و اعمال ضد خلق و ضد دموکراتیک

  دھید.



سود فاحش دھقانان، وضع و اجرای قوانین مترقی کار، دھقانی و اجاره  شعار لغو تمام قرض ھای سر

، حق تحصیل، نان، آب و زمین را ھرچھ داری، مالیھ مترقی و مستقیم بھ نفع مردم، شعار حق کار

شود نمیبلند تر کنید! مبارزه مرگ و زنده گیست حق داده  سبی تر اتان ر! فریاد رساتر و رساتر سازید

  است. قبر حد! مبارزه علیھ مرتجعین، مستبدین خائینین و عاملین دشمن حق گرفتھ میشو

اکنون در کشور ما نبرد طبقاتی و جنگ بین کھنھ و نو، حق و باطل ترقی و ارتجاع آزادی و استبداد 

انقالبی  و عکس العمل مردم علیھ حکومت شورا و قضا آغاز یافتھ کسی بخواھد یا نخواھد نھضت

  براً رشد میکند.کشور ما قھراً و ج

کشور در یک سنگر پیکار عادالنھ متحد شوند  هترقّیخوادر اخیر بگذار از تمام نیروھای وطنپرست و 

در پیوند با خلق و در خدمت خلق نیرومند تر رشد کنند. قدم بھ قدم، موج بھ موج از یک پیروزی بھ 

 رغّداپیروزی دیگر بھ پیش روند و سرانجام بھ دژ استبداد و ارتجاع فئودالی و امپریالیستی این دشمنان 

  ند و آنھا را سرنگون کنند.خلق کشور ما قھرمانانھ یورش بر

بگذار پرچم کبیر مبارزه بھ خاطر ایجاد افغانستان، افغانستان نوین، افغانستان مقتدر و واحد کھ در آن 

نھ ثروتمند باشد و نھ فقیر نھ ظالم باشد و نھ مظلوم در اھتزاز درآید. وحدت و ھمبستگی خلق ھای 

  باد خلق افغانستان!زنده  -، ضامن پیروزی آینده ماستاکشور مبرادر 

زنده باد سازمان سیاسی دموکراتیک خلق افغانستان این اصیل ترین سازمان پیش آھنگ و رزمنده طبقھ 

  و تمام خلق کشور! کارگر

خلق، تحت پرچم اندیشھ  نظفر آفریو با عزم راسخ تحت پرچم  سبی ھرااز قربانی الزم نباید ترسید! 

  ھای پیشروی عصر ما بھ پیش!

 حتماً از آن خلق ماست!پیروزی 
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