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 شعار های مبرم ما

  دکتورس اناھیتا

  

  ع ١٩۶٨مارچ  ١۴ - ھـ ١٣۴۶حوت  ١٣پنجشنبھ  ،شماره اول ،جریده پرچم

  

گیــست کـــھ ھر جـامــعھ بــشری جبراً در تاریخ خویش مرحلھ بھ قانون عینی و تغییر نا پذیر زند

یابد ولو نیروھای سیاه ارتجاع داخلی و خارجی موقتاً در راه ترقی و   مرحلھ تغییر میکند و تکامل می

ھ را تغییر می دھد و رشـد وسایل تولیـد قدم بھ قدم چھره جامع. پیشرفت جامـعھ موانعی خلق کنند

آید و طبقات مختلف اجتماعی بر مبنـای منــافع و   متناسب بھ آن مناسبات و روبنای جدیدی بوجود می

اجتماعی و اقتصادی و ، سیاسی سازمانھای، ارگانـھای نشراتی، بقـای خویـش اقــدام بھ ایجاد موسسات

قشرھا و نیروھای مخالف داخلی و ، اتطبق فرھنگی میکند و برای استحکام و حفظ منافع خویش با

  . پردازد  خارجی بھ مبارزه می

شرایط معاصر کشور کدام یکی از طبقات و نیرو ھای  جاست کھ درسوال اجتماعی ما در این

در راه محو ، راه طرد نظام کھـن اجتـماعی پیشرو ترین و پیــش آھنگ تــرین مبارزان در ، اجتماعی

  راه ایجاد نظام عادالنھ نوین و مترقی است وبھ جھت تکامل پویان است ؟ در، کامل ظلم و ستمگری

بطور عموم خلق و طبقھ زحمتکش جامعھ و نیروھای مترقی آنست . منطقی و علمی است، جواب ساده

 پیشھ، دھقانان، مبین این حقیقت است کھ اکثریت عظیم خلق اعم از کارگران» ت تاریخیواقع«زیرا 

اقلیت کوچک   ای زحمتکش شھر و ده نیروی محرک تاریخ و سازنده جامعھ اند نھوران و یگر قشر ھ 

این وظیفھ تاریخی است کھ جریده پرچــم بھ    اساس درک بر. ستمگران و مرتجعین داخلی وخارجی

ترجمان آرمانھای تمام مردم زحمتکش افغانستان پا بھ ، حـیـث ناشراندیشھ ھــای دموکراتـیـک خلق

  . اشتعرصھ نشراتی گذ

پایان داد برای نخستین  مردم افغانستان کھ بھ تسلط مستقیم استــعمار) ١٩١٩(در اثر قیام مسلحانھ ملی 

مرتبھ در کشور نطفھ صنایع و طبقھ نوین بوجود آمد و بتدریج بخصوص در دھھ اخیر بصورت طبقھ 

  . جوان کارگر در جامعھ ما ظاھر گردید کھ نھضت ھای اخیر مظھر گویای آنست
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اجتماعی وطن محبوب ما  –ی بکــمال تاســف باید خـاطر نشــان ساخت کھ رشد اقتصادی ول

کنون بنابر نظام نظام تولید فئودالی و اعمال نفوذ و فشــار نیــرو ھای استعماری فوق  افغانستان تا

واه از ھای ملــی و آزادیـخـ نیرو مبارزه خــواھی و  نھضــت مشــروطھ. اسـت العاده کند و بطی بوده

مرحلھ درحقیـقت مــجــاھــداتی بود برای طــرد این موانـــع  کنون طی چندین اوایل قرن بیست تا 

ولی نھضت ، اجتماعی –ارتجاع و استعمار و ھموار ساختن راه رشد اقتصادی ، یعنـی استبداد

سـتی و ارتـجـاع مشـروطھ خواھی و آزادیبـخش ملی افغانستان در چندین مرحلھ بنابر دسایس امپریالی

 بھ ھدفھای ملــی نرســیدند و، نفاق و بعضـــی اشــــتبـــاھات از ســـــوی دیگـــر، داخلی از یکسو

بطور مثال . مـاند  ھمچنان تا کنون قویا باقی، موانـــع اساســـی در برابر تکامل و ترقی جامعھ

است کھ بعد از توقیف غیرقـــانونی  تحول طلب دقت عمیـق جمیـع نیرو ھای قابل توجھ و، نزدیک

منجملھ در ، امور داخلی کشـور ھای جھان در امریکا افشای مداخلھ سازمان جاسوسی، جــریده خــلق

 قانون اساسی و، سیاست داخلی کشور توطئـھ علیھ آزادی و دموکراسی بھ تعقیب آن در، کشور ما

ترقیــخواه وطن  رقھ و پراگندگی نیـــروھایتف، آزادی مطبوعات ظاھر گشت و در کشور اختناق

حکومت موجود از   کشور در جلسات رای اعتماد بھ) شوری(پرست بوجـود آمد و در ولســی جــرگـھ 

  . افشا گردید  خ. طرف اکثریت وکالی ملی بطور عموم و بخصوص فراکسیون د

 دموکرات، اعم از ملی( طلب  لھ طرح شعارھای ضروری روز کلیھ نیروھای تحولمسأینجاست کھ در

نماید کھ تمام این نیروھای   کشور مطرح میگردد و ضرورت تاریخی حکم می) و مترقی وطن پرست

افتخار اسالف قھرمان ما و شھدای راه آزادی ملی و  دھنده سنن پر  طلب بھ مثابھ ادامھ  تحول

 بخش  صورت یک جبھھ در نھضت آزادی  مترقی و علمی بھ، دموکراسی با مضمون و شکل نوین

یکھ بھ ھمکاران پرچم و ئتا جا. ضد ارتجاع داخلی و ضد استعمار و امپریالیزم با ھم متحد شوند

را  ناپذیر خود یکبار دیگر تصمیم قاطع و تغییر فراکسیون پارلمانی آن در ولسی جرگھ مربوط است

بندی شده زیرین طرح میگردد در  صورت فورمولبرای اجرای این شعار ھای ضروری روز کھ ب

یم و دست اتحاد را در چوکات اصول برای اجرای این پروگرام حد ئنما وضع معین موجود اعالم می

دموکراتیک ، ھای ملی  طرف عموم عناصر و گروهبرود   اقل کھ مبین وظایف مبرم ما بشمار می

  . کنیم  پرست از صمیم قلب دراز می  وطن

ورت بصا شعار مبرم روز قرار دھیم و ید تا دیر نشده تعمیم دموکراسی رئبیا! تحول طلبان کشور

  . نشینی سازیم استبداد و استعمار را وادار بھ عقب ، قدم ارتجاع متحد قدم بھ 
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شعارھای ضروری کھ میتوان آنرا در شرایط کنونی نوعی از سیاست عملی یا پروگرام حداقل برای 

و پالتفورم مشترک مبارزه عمل  اتحاد عنوان اساس تمام نیروھای تحول طلب ملی و دموکراتیک بھ

  :مطرح کرد عبارت از اجرای وظایف مبرم زیرین میباشد

آمیز   طرفی مثبت بر بنای اصول ھمزیستی مسالمت  جویانھ و بیبسط و توسعھ سیاست مستقل صلح -

مبارزه علیھ . استقالل و دموکراسی و مبارزه با ارتجاع و امپریالیزم و جنگ، بھ جھت دفاع از صلح

بخش ملی دفاع پیگیر از جنبش آزادی، ھای نظامی سنتو و سیاتو در ھمجواری افغانستان  پایگاه

محکوم ساختن ، و تمام جنبش ھای ملی و مترقی جھاننستان پښتونستان بر مبنای اراده خلق پښتو

تجاوز اسراییل در قلمرو ملل عربی و از بین بردن اثرات آن و محکوم کردن جنگ ظالمانھ و تجاوز 

طرد کامل نفوذ اقتصـــادی سیاسـی و ایدیالوژیکی استعمار جدید و امپریالیزم از ، یالیزم در ویتنامامپر

دوست داخل حوزه بســط و توســعھ روابط اقتصادی و تجارتی با کشورھای پیشرو و صلح، کشـور

  . فرھنگی با این کشورھا، بارتری و بسط روابط سیاسی

ین حقوق و آزادی ھای دموکراتیک مردم و تامین حداقل رفاه برای مبارزه در راه دموکراسی و تام -

برای تامین ) با استفاده از قانون اساسی و دیگر قوانین اصالحی(مبارزه ، زحمتکشان شھر و ده

، دھد ترین محتوی مبارزات جاری روز ما را تشکیل می  ترین و عمدهدموکراسی سیاسی کھ مھم

، زنان، دھقانان، ھای کارگران  تشکیل احزاب و اتحادیھ، انتخابات، مبارزه برای آزادی مطبوعات

ھای والیتی تا دھات   مبارزه در راه تشکیل جرگھ، اعتصابات و غیره، تظاھرات، جوانان و محصالن

دالیزم از طریق فئوطرد ، ھا و اقوام کشور بدون تبعیضو تامین حقوق فرھنگی و سیاسی تمام خلق

  . یک ارضی و صنعتی ساختن کشوراجرای اصالحات دموکرات

مبارزه ، کوچیان لۀمبارزه در راه حل فوری مسا، تقویھ سکتور دولتی اقتصاد و سیستم پالنگذاری -

مبارزه برای اصالح دستگاه اداری و اقتصادی و اصالح ، برای حقوق اجتماعی و سیاسی زنان

، قیمت ھا و افزایش غلھ در کشورمبارزه برای استقرار عادالنھ سطح ، دموکراتیک قوانین مالیاتی

مبارزه علیھ صاحبان قدرت و متنفذین کھ ، مبارزه در راه تامین حقوق و آزادی ھای طبقھ کارگر

مبارزه در راه تعمیم ، نمایند  می استثمارکنند و آنھا را ھای عظیم دھقانان ظلم و ستم می باالی توده

  . معارف متوازن ملی و مترقی و صحت در سراسر کشور

 پرست را ھر  نیاز از اثبات است کھ مبارزه در راه اجرای این شعارھا اتحاد تمام نیروھای وطن بی 

  . سازدتر مطرح می  چھ زودتر و ضروری

ھا سال است کھ ارتجاع داخلی و خارجی مبارزات مردم زحمتکش کشور ما را در   ده: توجھ کنید

رحمانھ سرکوب کرده است و از ھیچ  بی  آنھا گیھای دموکراتیک و بھبود شرایط زند  زمینھ آزادی
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تجاوز بھ  سالھا ھا خـیانتسال. اند  و جنایتی نسبت بھ منافع ملی ما دریغ نکرده طئھنوع دسیسھ و تو

، ھای عظیم مردم ما انجامیــد  فقر و بدبختی توده گی اقتصاد و فرھنگماند  حقوق مردم بھ قیمت عقب

تحمل گشتھ و از سوی  از یکسو نارضایتی مردم دیگر غیرقابل . ه استولی دیگر شـرایط تغییر کرد

رود کھ نھضت ضد دموکراتیک و ضد خلق شکست برداشتھ و می، ھای ضد ملی  دیگر سیاست

ھای مترقی جامعھ ما را احتوا  بین مردم بسط و توسعھ یابد و تمام طبقات و قشر دموکراتیک ملی در

قرار گیرد و دیگر نیروھای سیاه کشور نتوانند سیاست وحشت و کند و مورد پشتیبانی ھمھ مردم 

  . پرست را تعمیل نمایند  غیرانسانی و سرکوب نیروھای وطن

  !باز است ارتجاع ھمچنان محیل و نیرنگ  الک نباید ھوشیاری را از دست دادمعھذ

ی تحول طلب ھا لیت تاریخی تمام نیرومسؤ، دارد اکنون کشور ما در یک مرحلھ حساس تاریخی قرار

انتخاب در دست . ھای ملی و دموکراتیک موجود است دو راه برای نیرو، عظیم و سنگین است

 گذاشتھ و تا ملی و دموکراتیک تمام وجوه افتراق را کنار، پرست و مترقی  یا نیروھای وطن ھاستآن

ل را در نظر دست آمده وجوه اشتراک عمکنون آنچھ براثر مبارزه طوالنی و رنج ھای عظیم مردم ب

سازند و یا آنکھ گیرند و دست اتحاد با ھم داده راه را برای تحول بنیادی و دموکراتیک ھموار میمی

رحم داخلی و خارجی بھ ایجاد نفاق و تفرقھ در صفوف مبارزان راه   گذارند کھ ارتجاع سیاه و بیمی

اد آنان جلوگیری کند و از آزادی ملی و دموکراسی و ترقی و پیشرفت سریع اجتماعی کشور از اتح

تر  تر و ھوشیار را نیرومند طریق یک ضربھ ناگھانی و یا سیاست تدریجی اختناق مواضع خود

منحیث . پرست افغانستان را در غل و زنجیر ببندند  طلب وطن  استحکام بخشیده و تمام نیروھای تحول

نقـــشھ ، ماری جوانانتظاھرات ضد فرھنگ استـــع، عقرب ٣واقعھ خونین (تجارب نزدیک : مثال

دھد  نشان می ) ن جاسوسی امریکا و غیره سازما طئھتو، در ولسی جرگھ. خ. ترور علیھ فراکسیون د

ً وادار بھ عقب  کھ مبارزه مشترک تمام نیـــــــروھــای وطن نشینی   پرســــت چگونھ ارتجاع را مؤقتا

  . کرد

گیری مبارزه مشترک و درآمیختن نیروھای تجربھ مبارزات ملی مبین این حقیقت است کھ تنھا با پی

باید جداً . ارتجاع و استعمار خاتمھ داد، استبداد طئھگی و اعمال قدرت و تو مردم میتوان بھ زند

اند و ھمیشھ با   خاطرنشان ساخت کھ دشمنان خلق افغانستان پیوستھ از اتحاد نیروھای ملی در وحشت

شان کنند و   خورد داخلی و صدیق راه آزادی را مشغول زد کار اند کھ مبارزینھا دست ب  تغییر چھره

 شان گردند و اصیل ترین جریان مترقی و وطن  دارند و مانع اتحاد و ھمبستگیدایم در حال تفرقھ نگھ

ترین و اصولی ترین مدافعان خلق وطن را از مردم و  ترین و دلیر پیگیر، پرست دموکراتیک خلق را 

  . دیگر نیروھای ملی منفرد سازند
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کنیم کھ تنھا ایجاد یک صف و جبھھ متحد موقتی و دایمی   در خاتمھ این بحث یکبار دیگر تصریح می

با حفظ اصول و ایدیالوژی و استقالل جریان مرکب از تمام نیروھای تحول طلب ضامن استقرار و 

ضامن سعادت و ، پیروزی استقالل ملی و دموکراسی و ضامن رشد سریع اقتصاد و فرھنگ کشور

 دست بدون بلند، ما دست اتحاد و ھمکاری، رقی اجتماعی خلق و وطن محبوب ما افغانستان استت

، ھا  جمعیت، محافل، ھمھ تحول طلبان اعم از جریانات بسویپروازی و بدون خودخواھی را 

خواه و پرست و ترقی  وطن، مستقل ملی و دموکراتیک شخصیتھایھای نشراتی و ارگان. . .  ھا سازمان

در راه ، تطبیق حداقل سیاست ملی و دموکراتیک بجانبکھ مصمم باشند عمالً یک گام ھ ھموطنانیھم

ما . کنـیمدراز می، ضد استبداد و ضد استعمار و امپریالیزم بردارند، مبارزه مشترک ضد ارتجاع

ذا باید سعی معھ. پرست مشکالتی عظیمی در پیشرو دارد معتــقدیم کھ ایجاد اتحاد تمام نیروھای وطن 

ھا و اتــھامــات نــبـاید   ناکامی، داد و از ضــربات ارتـــجاع بخرچبلیغ و استقامت و تحمل بسیار 

  . دست آید ترسیــد و کــوشش فراوان بکار برد تا اتحاد و پیروزی بھ 

  !نیروھای ملی و دموکراتیک، ھای نشراتیرگانوا، محافل، شخصیت ھا

ستونھای اختصاصی جریده پرچم بروی شما باز است، نظرات اصالحی و انتقادی تانرا بھ منظور 

یگانھ ! ارتجاع داخلی و خارجی زمان کمائی میکند! حاشیھ فرصت تنگ تر میشود! اتحاد ارسال دارید

، ارتجاع و استعمار اتحاد احراز پیروزی در مبارزه علیھ استبدادراه نجات و یگاه شرط اساسی 

  .نیروھاست

رنجھای  دست اتحاد را رفقای ھمکار پرچم دموکراتیک خلق بھ سوی شما دراز کرده است بھ خاطر

بیکران خلقھای ستمدیده افغانستان، بھ خاطر ساختمان وطن پرافتخار و نوین، بخاطر ایجاد جامعھ آزاد 

  !و ستمگری مادی و معنوی آنرا بفشاریداز ظلم 

    !در تحت پرچم اتحاد تمام نیروھای ملی، دموکراتیک، وطن پرست و ترقیخواه! بھ پیش
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