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  م٢٠٠٧دسامبر                 فوروم چپ

  اعالميه سوم
  

 .محاکمه در کار نيست: کرزی •
 شش جدی روز آغاز دور شيطانی در افغانستان •
  ترور بی نظير بوتو يا انکشاف رقابت سياسی به کشتار متقابل •
  

  .محاکمه در کار نيست: کرزی
ان ضمن نمايش تياترگونه، صريح و پوست کنده گفت که محاکمه جنايتکاران جنگی آقای کرزی رئيس جمهور افغانست

ساختن توان آنان در قدرت سهيم ! در کار نيست و حتما منظورش اين بوده که چون جنايتکاران را بخاطر محدود
  .ساخته بايد قربانيان آنها از او ممنون هم باشند
 کدام عقل سليمی از آن کسی که نا توان است توقع کاری را ميکند که به .او گفت که ما توان محاکمه آنها را نداريم

  .هيچوجه از او ساخته نيست
اين دولت آقای کرزی نيست که در اين زمينه . اما آيا اين تمام مطلب است؟ ميبينيم که قضيه به اين سادگی نيست

ه در خارج از مرز های سياسی خود با اين اياالت متحده امريکاست که به هيچوج. توانمند و يا ناتوان باشد
اين امپرياليسم امريکاست که در افغانستان اين سياه ترين نيروها . ديموکراسی و حقوق بشر  نسبتی و عالقه ی ندارد
پس چگونه ميتوان از مادر اين مافيا ها توقع داشت که فرزندان خود . را پرورانده، تقويت نموده و بقدرت رسانده است

  .وز هم در معادالت منطقوی ميتوانند بازهم استفاده گردند به مفت بخاطرعدالت قربانی نمايدرا  که هن
برای امپرياليسم امريکا زمانی عمر يک نيرو پايان يافته تلقی ميشود که با منافع هار و کور اين ابر قدرت در تصادم 

ن و عيان با سياست رسمی شکنجه و تجاوز را در غير آن اين سازندگان گوانتانامو و صد ها زندان پنها. قرار گيرد
  .چی به حقوق بشر و ديموکراسی

اگر از کنام قصر سفيد در واشنگتن گاهی هم از حقوق بشر، ديموکراسی و عدالت آواز های بگوش ميرسد فقط و فقط 
 معموال برای اين اين آواز ها. برای اين است که سر پوشی برای تجاوز و دندان نشان دادن خودشان برای جهان باشد

  !است که دريدن و بخون کشيده شدن قربانی نزديک است، آماده باشيد
حتی مالعمر و گلبدين . ديموکراسی آمريکايی با سياف، قانونی، محقق و دوستم و غيره بهتر ميتواند کنار بيايد

  .هم را کنار بگذارندحکمتيار نيز ميتوانند  در ديموکراسی امريکايی جا بگيرند بشرطی که با ارباب سؤتفا
قدر مسلم اينست که خوشبينی و ساده نگری در بين قشر وسيعی اين توهم را بوجود آورده که از دولت کرزی و 

  .  نيروهای متجاوز در افغانستان توقع محاکمه جنايتکاران جنگی را ميتوان نمود
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  . ودش اعتراف ميکند که ناتوان استچون خ.  زياد مسؤول نيستندادهدولت کرزی  بخاطر آن چيز های که انجام 
 و بسيار هم کامل انجام داده، محکوم است و نبايد مورد اميدواری ساده دادهدولت کرزی بخاطر آن اعمالی که انجام 

  :درست آنچه انجام داده شده بدبختی بزرگ ملت ما را چند برابر ساخته است. انديشان باشد
 عده ی از طالبان را ظاهرا از قدرت راندند اما حفظ طالبيزمی آن بودند که با ــ همين رژيم و پشتيبان های بين الملل

در عوض هر چه جانی و دزد و آدمکش و مافيای که در رقابت با طالبان، بی رمق و موش گشته بودند دو باره با 
  .شير درنده ساخته و بر گرده ملت سوار نموددند" نيروهای حافظ صلح"کمک دالر و پشتيبانی 

ـ تمام پولهای که زير نام اعمار مجدد افغانستان به افغانستان آمد در خدمت اعمار مجدد ويرانگران افغانستان قرار ـ
  .تمام امکانات نظامی و امنيتی در خدمت نظام و امنيِت امنيت شکنان افغانستان در آمد. گرفت

.  ضد تمام منافع ملی و مردمی حکومت ميکنندافغانستان به سرزمينی مبدل شد که در آن مافيا های آدمکش، قاچاقبر،
شما و پشتيبانان خارجی شما برای کارهای نکرده تان مسؤول نيستيد زيرا توقع از شما خود : به آقای کرزی بايد گفت

شنا در سراب بود بلکه بخاطر آنچه انجام داديد و ميدهيد و آگاهانه و با تمام قدرت انجام ميدهيد ننگ تاريخ را بر 
  .انی شما مينشاندپيش

شما . شما لحظه ی هم بخاطر سرکوب مردم و پايمال کردن منافع واالی ملی تأمل نکرديد! آقای رئيس جمهور کرزی
ضعيف نيستيد بلکه خود نماينده همان جنايتکارانی هستيد که گاهی خوش داريد برای شيرين کاری برای قربانيان آنها 

ه موضعگيری اخير شما را چگونه ميتوانيد به محاکمه بکشانيد؟ فقط بدانيد کشما خود و رژيم تان. اشکی هم بريزيد
عالی برای اينکه ساده بين ترين و خوشبين ترين انسانها را هم متيقن ساخت که شما و قصر سفيد . بسيار عالی بود

  .نشينان اصال برای کار و بار ديگری در اينجا مشغول ايد
رسوا شده را " اميد"ازماندگان قربانيان و مبارزان راه ديموکراسی است که اين حاال بر مردم رنجديده کشور ما، ب

حق داده "مقوله معروف . بدور افگنند و خود در عرصه سياسی با مشت قوی به اعتراض و حق خواهی برخيزند
  .بات نمود اينبار با موضعگيری بدون خجالت کرزی بيشتر از پيش حقانيت خود را اث"نميشود بلکه گرفته ميشود

تا زمانيکه در عرصه سياست افغانستان تنها سازمان های بين المللی، شخصيت های از آنطرف دنيا آمده، دولت و 
هرگز ) تا مردم همچنان در خواب و اميد موهوم باشند( مردم  گاهی صدای خود را باال ميکنند " نمايندگی"مافيا ها به 

  .خواهيم کردو هرگز به پته اول زينه عدالت هم صعود ن
شهدای ملت بخاطر اين خون ندادند که حاال ما بياييم از قاتالن آنها و نيروهای ديگری مثل قاتالن آنها بخواهيم که 

  .لطف نموده و خود را به محاکمه بسپارند
يده ولی جنايتکاران جنگی که امروز به کمک اربابان شان تا دندان مسلح گشته و بر بوجی های پول اربابان شان لم

اکنون مردم از دام اميد های کاذب که . که از آن لذت ميبرند آرامش قبل از طوفان است" آرامشی"اند بايد بدانند  اين 
بزرگترين مانع در مبارزه در راه آزادی ملی، ديموکراسی و عدالت اجتماعی بود و هست رهايی می يابند و افق ديد 

  .شان گسترده تر ميگردد
اکنون دادگاه وجدان و آگاهی مردم بصورت گسترده اين جنايات را . دمی برپا گردد دور نيستآنروز که دادگاه مر

  .اين مهم ترين زمينه ايجاد محکمه و مجازات مردمی است که ميرود شرايط را آماده سازد. محکوم ميکند
و " مصالحه"فريبگرانه وطنخواهان و تمام کسانيکه به ديموکراسی و عدالت اجتماعی می انديشند نبايد به نظرات 

بهترين و يگانه راه مصالحه در جامعه آنست . بدون تأمين عدالت هيچگونه مصالحه ی ممکن نيست.  غيره تن دهند
  .که حق و عدالت به کرسی بنشيند

ردم مصالحه، آنهم درشرايطی که جنايتکاران نه تنها از گذشته شان نادم و پشيمان نيستند، نه تنها حاضر نشده اند از م
و قربانيان يک معذرت ساده بخواهند و هنوزهم به تکفير مردم پرداخته و بدتر از همه به غارت مال و جان وناموس 
مردم بدون کوچکترين هراسی ادامه ميدهند فقط و فقط مسخره کردن مردم و زمينه دادن برای گسترش بيشتر جنايت 

  .و تشجيع جنايتکاران ميباشد
پس يگانه راه برقراری عدالت به ميدان سياست وارد شدن مستقيم و بال واسطه مردم و مبارزين راه استقالل، 

بدون چنين يک نيروی فعال هر گونه اميدی از هر منبعی ظاهرا دلسوز فقط سقوط  و سر . ديموکراسی و عدالت است
و داخلی قانون جنگل را در کشور زير سرپوش گذاشتن بدامن اوضاعی ميباشد که در آن جنايتکاران بين المللی 

  .داير کرده اند" ديموکراسی"پارلمان، قضا و 
اينکه برای تأمين عدالت به کدامين نيروها مراجعه ميشود خود محکيست بر راستين بودن و يا نا راستين بودن نيرو 

ه ها ماهيت خود را نيز آشکار هر نيروی با مراجعه وانتخاب يکی ازين گزين. ها و گروه سياسی در افغانستان
  : ميسازد

  ــ مردم و نيروهای سياسی مردمی بصورت بالواسطه 
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  .ــ يا سازمان های مافيايی حقوق بشری که در چارچوب منافع امپرياليسم امريکا و شرکأ عمل ميکنند
  

  شش جدی روز آغاز دور شيطانی در افغانستان
  

 ٧(اپريل ٢٨ آور روز سياهيست که هرچند پيش زمينه آن در در تاريخ کشور ما ياد)  جدی٦(ماه دسامبر٢٧
تدارک شده بود، اما اين روز بخودی خود چنان چهره ی دارد که در تاريخ جهان، شوروی سابق و کشور ) ١٣٥٧ثور

  .ما تاثير دير پا و مهلکی داشته است
بنيادهای  ملت افغانستان که تا جايی رهايی يافت  اما" زخم ناسور"اگر شوروی سابق بگفته گورباچف ازين 

 پرچم و ساير متحدين –جناح خلق (اقتصادی، سياسی وفرهنگی اش به دست دولت جنايتکار حزب ديموکراتيک خلق 
 تا هنوز ازين زخم ناسور و خونچکان در رنج و شان درهم ريخت و يک مليون قربانی داد و حاميان شوروی) آنها

  .مصيبت بسر ميبرد
ه با اين تهاجم شرايط را برای زوال خود نيز آماده نمود نشان داد که همانند تمام استعمارگران اتحادشوروی وقت ک

بوده  و در زمانيکه الزم آمد پا بر گلوی  وابستگان خود، حزب ديموکراتيک خلق نهاده بجای سرسپردگانی مانند 
که " طرح ملل متحد"تن طرح معروف به داکتر نجيب، ربانی و مسعود را ترجيح داده و بدينصورت با  عقيم نگهداش

  .شايد سبب خون ريزی کمتری ميگرديد، افغانستان را بنوعی ديگری در خون غرقه نمود
گلبدين (افغانستان به عرصه کشاکش نوکران جديد روسيه، ايران و هند از يکطرف و نوکران وفادار پاکستان 

 تجاوز اتحاد شوروی به ويرانی نرفته بود، بصورت کل در کام تبديل گرديده و آنچه در زمان) حکمتيار و بعدا طالبان
  .ويرانی فرو رفت

دلش " اما خطا خواهد بود اگر تجاوز اتحاد شوروی را در شش جدی ببينيم و تجاوز موازی امپرياليزم امريکا را که
  .را از ديده فرو گذاريم" برای اسالم سوخته بود

 در حقيقت به آغاز دور شيطانی مبدل گشت که تا هنوز هم بشدت ادامه با تجاوز موازی امريکا و شرکأ، شش جدی
  .داشته و خون و گوشت مردم ستم ديده ما را مصرف ميکند

به ادامه تجاوز شوروی دوران خونبار جهادی و اينبار بازهم با پشتيبانی مسکو تحميل شده و بدنبال آن سلطه سياه 
بهمراه متحدين (ترور، منطقه را در گردابی از انواع تروريسم " ضد"ی تا آنکه امريکايی ها . طالبان هموار گشت

  .غرق کردند) سابق شان القاعده و طالبان
ميکوشد با بدست داشتن ) و در منطقه تاجيکستان و ايران(پس از دولت شوروی  ميراث خوار آن، دولت روسيه 

ر ما بازهم به قيمت ويرانی، دربدری، و قربانی را در کشو" جنگ نيمه سرد و نيمه گرم"بخشی از جهادی های سابق 
  .مردم ما با حريف سابق براه اندازند

هر چند رژيم ائتالفی کنونی با وجود کرزی نماينده واشنگتن و قانونی نماينده روسيه و ساير مؤتلفين منطقوی به 
فتن رقابت هايی جهانی و منطقوی اين نوعی آرامش گذرا را در مناسبات اينان حفظ کرده اما بعيد خواهد بود با باال گر

  .آرامش همچنان باقی بماند
ضد . بصورت کل بعنوان يک رژيم ضد مردمی و ضد ملی مطرح است١٣٥٧رژيم برقرار شده بعد از هفت ثور 

مردمی، ضد ملی و جنايتکار بودن اين رژيم با توجه به عکس العمل مردم و جامعه جهانی عليه آن و با توجه به 
ت گسترده سياستمداران حوزه شوروی سابق و اعترافات مسؤولين بلند پايه و دون پايه حزب ديموکراتيک اعترافا

خلق و دولت جمهوری ديموکراتيک خلق و همچنين با  توجه به تسليم بالقيد وشرط اين رژيم از نظر سياسی و حقوقی 
  .روشن ميباشد

 آغاز يک دور شيطانی و پيامد های آن، درود ميفرستيم مردم ما در حاليکه به تمام قربانيان تجاوز شش جدی بعنوان
را فرا ميخوانيم که مستقالنه و بدون اميد بستن به يکی ازين نيروهای شيطانی و نوکران شان عرصه سياست و 

  .سرنوشت سازی را از چنگ دشمنان گرفته و در دست های توانای خود نگهدارند
  

  ترور بی نظير بوتو
   سياسی به کشتار متقابليا انکشاف رقابت

  
بريتانيا  و .  رژيم نظاميگر پاکستان هميشه چون تيغ دو دمی هم برای مردم پاکستان و هم در منطقه عمل نموده است

  .بعدا امريکا ازين رژيم بعنوان تيغی خونچکانی در منطقه استفاده بردند
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بارزه و رقابت با همديگر ديموکراسی را نيروهای سياسی پاکستان مخصوصا احزاب رسمی اين کشور که فقط در م
چون پرده پوشی استفاده ميبرند در برقراری رژيم خشونت چه در پاکستان و چه در منطقه بخصوص در کشور ما از 

  .هيچگونه کوششی دريغ نميدارند
ف با در حکومت ذولفقار علی بوتو دار و دسته گلبدين، مسعود، ربانی و غيره را بوجود آورد، حکومت نواز شري

متالشی شدن اردوی " افتخار"دست داشتن طناب گردن تنظيم های جهادی، افغانستان را به ويرانی کامل کشانده 
طالبان سبب آن چيزی شد که اوضاع کنونی منطقه و پاکستان " مادر"بی نظير بوتو بمثابه . افغانستان را بدست آورد

  .را رقم ميزند
ران سياسی در پاکستان از مرز رقابت های صرفا سياسی خارج گرديده قدم در ترور بی نظير بوتو نشان داد که بح

  .مرحله جديدی ميگذارد
امريکا که در اين ميان با مهره های جديد و قديم خود و همراه با اردوی ناتو در افغانستان حضور دارد در بحران 

  .کنونی پاکستان بيشتر دچار سرگشتگی خواهد شد
  .ن را ميگيرد ولی مردم پاکستان قربانيان اصلی آن باقی خواهد ماندخشونت دامن خشونت گرا

  
 پايان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


