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م .ا .ﺧﯾﺑر

ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎن در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ!
ﺟرﯾده ﭘرﭼم ،ﺷﻣﺎره )اول( ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ  ٢٣ﺣوت  ١۴ ،١٣۴۶ﻣﺎرچ ١٩۶٨

ﺟرﯾده ﭘرﭼم ﻧﺎﺷر اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ و ﻣﺑﺎرزه در راه ﺻﻠﺢ و
اﻣﻧﯾت ﺟﮭﺎن را وظﯾﻔﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧود ﻣﯾداﻧد .اﻣر ﺻﻠﺢ ﻣﺑرﻣﺗرﯾن و ﻋﻣده ﺗرﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ
دوران ﻣﻌﺎﺻر ﻣﺎ و ﺧواﺳت ﺿروری ﺗوده ھﺎی ﻋظﯾم ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .از ھﻣﯾن ﺟﮭت
ﺣوادﺛﯾﮑﮫ در ﭘﺎره ای از ﻧﻘﺎط ﮔﯾﺗﯽ اﻣر ﺻﻠﺢ را ﺑﺧطر اﻧداﺧﺗﮫ ﻣوﺟب ﺗﺷوﯾش ﺟدی ﺗﻣﺎم ﺻﻠﺣدوﺳﺗﺎن
ﺟﮭﺎن ﮔردﯾده اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ واﻗﻌﺎت ﺧوﻧﯾن ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ ﺑﺎﻟﺧﺻوص وﯾﺗﻧﺎم ﻣوﺟب ﻧﮕراﻧﯽ ﻋﻣﯾق
ﻣردم .ﺟﮭﺎن اﺳت.
ارﺗﺟﺎع اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﯾروی از ﺳﯾﺎﺳت اﺳﺗﻌﻣﺎری ﮐﮭﻧﮫ و ﻧو ﺧوﯾش ﮐﮫ ﻣﺣور اﺻﻠﯽ آﻧرا اھداف ﺳود
ﺟوﯾﺎﻧﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ آن در ﻋرﺻﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد ﻋﻠت اﺻﻠﯽ اﯾن ھﻣﮫ ﺟﻧﮓ و ﺧوﻧرﯾزی در
وﯾﺗﻧﺎم ،ﻻوس ،ﺷرق ﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط داغ ﺟﮭﺎن و ﻋﺎﻣل اﺳﺎﺳﯽ ھﻣﮫ ﺑﺣراﻧﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ و
ﻣﺣرک ﻋﻣده ﮐﻠﯾﮫ دﺳﺎﯾس و ﮐودﺗﺎھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣﺎت ﻣﻠﯽ در ﻗﺎره ھﺎی آﺳﯾﺎ اﻓرﯾﻘﺎ
اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن و دﮔر ﻧﻘﺎط.ﺟﮭﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم از راه ﺗﺣرﯾﮏ ﺗﺟﺎوز اﺳراﺋﯾل ﻋﻠﯾﮫ اﻋراب و ﻋﻧﺎﺻر ﻣرﺗﺟﻊ در ﯾﻣن ﮐﮫ ﻣﻘﺻد اﺻﻠﯽ آن
از ﺑﯾن ﺑردن ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺿد اﺳﺗﻌﻣﺎری در ﺳورﯾﮫ و ﺟﻣﮭورﯾت ﻣﺗﺣد ﻋرﺑﯽ و ﯾﻣن و ﺗﺧوﯾف
ﺟﻧﺑش آزادی ﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﺟﮭﺎن ﻋرب ﺑود ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺧطرﻧﺎک اﻣﺳﺎل ﺷرق ﻣﯾﺎﻧﮫ را ﺑوﺟود آورد.
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑواﺳطﮫ ﺗوﺳﻌﮫ روز اﻓزون داﻣﻧﮫ »ﺟﻧﮓ ﮐﺛﯾف« ﺧود در وﯾﺗﻧﺎم و ﻋدم ﺗوﺟﮫ و ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ
در ﺑراﺑر اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﺷرﯾت را ﺑﮫ ﭘرﺗﮕﺎه ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﺳوز ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ذرﯾﻌﮫ ﺗﺷوﯾق و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ رﺷد روز اﻓزون ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎه ﻓﺎﺷﯾزم و ﻧﺎزﯾزم ﺟدﯾد و ﺳﮭﯾم
ﺳﺎﺧﺗن »اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﺎن« در ذﺧﺎﯾر ﺳﻼﺣﮭﺎی ذروی ﺧود و ﺗﺷدﯾد ﻣﺳﺄﻟﮫ اﻟﻣﺎن ﺷرق و ﻏرب و ﺑرﻟﯾن در
اروﭘﺎ ﮐﮫ ﻣﺣراق ﺗﺿﺎد ھﺎی ﻋﻣده ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ در آن دو ﺑﻼک ﺑزرگ ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﺎﺗو و ﭘﯾﻣﺎن وارﺳﺎ
ﺑﯾش از ھر ﺟﺎی دﯾﮕر در ﺑراﺑر ﯾﮑدﯾﮕر واﻗﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻧﮕراﻧﯾﮭﺎی زﯾﺎدی از ﻟﺣﺎظ ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑوﺟود
آورده اﺳت.
اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت را ﺑرای ﻣﻠت ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﻣردﻣﺎن اﻧﮕوﻻ و ﻣوزﻧﺑﯾق و
ﻏﯾره ﺑرﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد .ﺧﻠق ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن از ﯾﮑﺻد و ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل ﺑﺎﯾﻧطرف ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و از
ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﺑﺎﯾﻧطرف ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻠطﮫ ﺟﺎﺑراﻧﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎری ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮑﻧد ،ھرﮔﺎه ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ﺣق
ﻣﺷروع آﻧﮭﺎ ﺟواب ﻣﺛﺑت داده ﻧﺷود اﻣﮑﺎن آن وﺟود دارد ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﮭﺎن ﻧﯾز ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت
ﺑرھم ﺑﺧورد.
ﺟﻧش آزادﯾﺧواھﯽ ﻣﻠﯽ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺿد ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ روز ﺑروز
وﺳﻌت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ھﻣﭼﻧﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم از راه ﮐﻣﮏ و ﺗﻘوﯾﮫ ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﻧژاد ﭘرﺳت اﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ و رودﯾﺷﯾﺎ و زﯾر ﭘﺎ
ﮐردن ﺣﻘوق اﮐﺛرﯾت اﯾن ﮐﺷور ھﺎ در ﻗﺎره اﻓرﯾﻘﺎ و ﺗﺎﺳﯾس ﻓدراﺳﯾون ھﺎی ﻧﺎم ﻧﮭﺎد زﻣﺎﻧﯽ در ﺟﻧوب
ﻋرﺑﺳﺗﺎن و ﻋدن ﮐﮫ در اﺛر ﻣﺑﺎرزات دﻟﯾراﻧﮫ ﺧﻠق آن ﺳرزﻣﯾن از ﺑﯾن ﺑرده ﺷده و ﺑﺟﺎی آن ﺟﻣﮭورﯾت
ﺗوده ای ﯾﻣن ﺟﻧوﺑﯽ ﺑوﺟود آﻣد و اﮐﻧون دو ﺷﯾﺦ ﻧﺷﯾﻧﯽ ھﺎی ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﻏرض اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﻔﺗﯽ آن
و از راه ﺗﺣرﯾﮏ ﮐودﺗﺎھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣﺎت ﺑﯽ طرف و ﺻﻠﺣدوﺳت و ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﯽ ﺷرﻣﺎﻧﮫ و
رﺳوا در اﻣور داﺧﻠﯽ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر از طرﯾق ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯽ آی ای و ﻏﯾره
و ﭘرواز دادن طﯾﺎرات ﺟﺎﺳوﺳﯽ از ﻓﺿﺎی ﮐﺷور ھﺎی ﺻﻠﺣدوﺳت و ارﺳﺎل ﮐﺷﺗﯽ ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑﮫ
آﺑﮭﺎی داﺧﻠﯽ آﻧﮭﺎ و ﺳﺎﯾر اﻋﻣﺎل ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز ﺻﻠﺢ و ﺳﻼم ﮔﯾﺗﯽ را ﺷدﯾداً در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار داده
اﺳت .ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﯾن وﺿﻊ اﮔر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑﻣوﻗﻊ ﻣﮭﺎر ﻧﺷود ،دﺳﺎﯾس آن اﻓﺷﺎء و ﺟﻠو ﺗﺣرﯾﮑﺎت
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ﺟﻧﮕﯽ آن ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷود ،ﺑﯾم آن ﻣﯾرود ﮐﮫ در ھر ﻟﺣظﮫ ﺟﮭﺎن و ﺑﺷرﯾت را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑزرگ ﻣواﺟﮫ
ﺳﺎزد.
ﻣﮭﺎر ﮐردن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﺷﮑﺳت دادن آن در ﺗﻣﺎم ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﮔرم و ﺳرد ﺻرف از راه
وﺣدت ﻋﻣل و ﻣﺗﺣد ﺳﺎﺧﺗن ھﻣﮫ ﻧﯾرو ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺿد ﺟﻧﮓ ،ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﺿد ارﺗﺟﺎع در
ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ واﺣد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﮫ ﺑﺎ ﺣرف و دادن ﺷﻌﺎر ھﺎی ﺑظﺎھر اﻧﻘﻼﺑﯽ .از ﺟﺎﻧب دﮔر ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن
ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و اﺗﺧﺎذ ﯾﮏ ﻣوﻗف ﺑﯽ طرف و ﺧﻧﺛﯽ در ﺑراﺑر آن ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳت
ﻣوازﻧﮫ ﻗوا ﻧﻣودن اﺳت .ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ ھر ﮔﺎه آﺗﺷﯽ ﺟﻧﮓ ﺳوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺷﺗﻌل ﺷود ﻧﮫ ﮐﺷور
ھﺎی طرف و ﻧﮫ ﮐﺷور ھﺎی ﺑﯽ طرف ھﯾﭻ ﯾﮏ ﺳﺎﻟم ﻣﺎﻧده ﻧﻣﯾﺗواﻧد» .وﺳﺎﯾل ﻣﮭﯾﺑﯽ ﺑرای اﻣﺣﺎی
دﺳﺗﺟﻣﻌﯽ و ﺗﺧرﯾب ﺑوﺟود آﻣده اﺳت .اﮔر اﯾن وﺳﺎﯾل در ﺟﻧﮓ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮔردد ﺧراﺑﯾﮭﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای
ﺑﮫ ﮐﺷور ھﺎ وارد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣراﮐز ﺑزرگ ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺻﻧﻌﺗﯽ را ﺑوﯾراﻧﮫ ھﺎ ﻣﺑدل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮓ ﻣوﺟب ﻣرگ و رﻧﺞ ﺻدھﺎ ﻣﻠﯾون اﻧﺳﺎن و از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺷور ھﺎی ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ وارد ھم
ﻧﺑﺎﺷﻧد ﺧواھد ﺷد «. . .
از آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺗﻔوق داﯾﻣﯽ ﺧود را از دﺳت داده و در اﮐﺛر ﺳﺎﺣﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺷﮑﺳت ھﺎی
ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾری ﺑر آن ﺗﺣﻣﯾل ﺷده و ﺗﻧﺎﺳب ﻗوا در ﺻﺣﻧﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻧﻔﻊ ﻧﯾروھﺎی ﺻﻠﺢ ،آزادی ﻣﻠﯽ و
دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗرﻗﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾﮑﻧد »زﻣﺎن آن ﻓرا رﺳﯾده ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان ﮐوﺷش ﺗﺟﺎوز ﮐﺎراﻧﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺑرای آﻏﺎز ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻘﯾم ﮔذارد« ﺑﺎ ﮐوﺷش ﻣﺗﺣد ﻧﯾروھﺎی ﺻﻠﺢ و ﺟﻧش ھﺎی
ﻣﺗرﻗﯽ ،ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﯾﺗوان از وﻗوع ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳوم ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣود.
ﻣﺎ ﻣﺑﺎرزه در راه ﺻﻠﺢ را ﻧﺗﻧﮭﺎ از ﺟﮭت اﺣﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧوﯾش در ﺑراﺑر ﻣردم ﺧود و
ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ اﺗوﻣﯽ ﻧﮕردد اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧرا ﻋﺎﻣل ﺑزرگ ﺑﮫ ﭘﯾروزی
رﺳﺎﻧدن ﻣﺑﺎرزه در راه اھداف ﻣﻠﯽ ﺧود و ﻧﺟﺎت آن ﻋده از ﺧﻠق ھﺎی ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ھﻧوز در ﺗﺣت ظﻠم و
ﺳﺗم ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد ﻣﯽ داﻧﯾم .ﺻﻠﺢ ﺷرط ﻻزم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ واﻗﻌﺎ ً ﻣرﻓﮫ و ﻣﺗرﻗﯽ اﺳت.
ﺑﺎﯾد ﻣﺑﺎرزه ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑر ﺿد ﺟﻧﮓ ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ را ﻗﺑل از آﻏﺎز ﺟﻧﮓ ﺷروع ﻧﻣود.
ﺑﻧﺎﺑر آن ﻣﺎﻣورﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﻧﯾرو ھﺎ ،اﻓراد ﺷرﯾف ﺻﻠﺢ دوﺳت و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺿد ﺟﻧﮓ ،ﺿد
ارﺗﺟﺎع و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﺳت ﮐﮫ وﻟو ﭘﯾرو ھر اﯾدﺋوﻟوژی ،ﻣذھب و ﺗﻣﺎﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﺧﺎطر ﺣﻔظ
ﺑﺷرﯾت از ﯾﮏ ﺗﺑﺎھﯽ ﺑزرگ و ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ وﯾراﻧﮫ ﯾﯽ ﻣﺑدل ﺷود و ﻣﺣﺻول ﮐﺎر و رﻧﺞ
ھزاران ﺳﺎل اﻧﺳﺎن طﻌﻣﮫ ﺟﻧﮓ ھﺳﺗﮫ ای ﮔردد در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ واﺣد دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ و ﺟﻠوﮔﯾرئ از ﺟﻧﮓ
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ﺗﺎﯾپ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری از ع  .ق  .ﻓﺿﻠﯽ
ﺑﺎ ھم ﻣﺗﺣد ﺷوﻧد و ﺑواﺳطﮫ وﺣدت ﻋﻣل ،ﻗوت اراده وظﯾﻔﮫ ﺑزرگ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود را اﯾﻔﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ھر ﻋﻣل
ﺗﺣت ھر ﻋﻧواﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎﺷد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺿﻌﯾف ﻣﺑﺎرزه ﻣﺷﺗرک اردوﮔﺎه ﺻﻠﺢ ،آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ
ﮔردد ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت ﺗوﺟﯾﮫ اﺻوﻟﯽ ﻧدارد و ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺑزرﮔﯽ را در ﺳﺎﺣﮫ ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ درﺑر
ﺧواھد داﺷت.
ﭘﯾروز ﺑﺎد ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد ﺻﻠﺢ در ﺟﮭﺎن!
ﺳرﺑﻠﻧد ﺑﺎد ﭘرﭼم ﺻﻠﺢ در ﺟﮭﺎن!
ﺑﺳوی ﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﺑدون ﺟﻧﮓ ﺑدون اﺳﺗﻌﻣﺎر و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم!
ﭘرﭼم ﻋﻣل ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎراﻧﮫ و ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻋدام آزادﯾﺧواھﺎن را ﺗوﺳط ﻧژاد ﭘرﺳﺗﺎن رودﯾﺷﯾﺎ ﺗﻘﺑﯾﺢ ﻣﯾﮑﻧد!
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