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  فوروم چپ                                      

   ٢٠٠٨جنوری                                                                                                              اعالميه چهارم
  

  . . .حکمروايی فقط جاروشدن جنايتکاران و دزدان رسمی  از مسند 
 

از صد سال بدينسو که انواع رژيم های استبدادی بر اين کشور حکمروايی . افغانستان در آتش  فقر و زمستان ميسوزد
داشته اند، هيچ رژيمی مثل نظام کنونی و مافياهای پيچيده به دور آن از مردم چنين فاصله وحشتناک نداشته و چنين 

، حتی  آن ن رژيم که شامل تمام جنايت کاراناي. تجاوزين معرفی نکرده استخود را علناحامی جنايت کاران و م
، ميباشد چنان به تاراج اين کشور دست يازيده اند که تاراج چنگيزی را ان ظاهرا بی مقام اما موثر در آنجنايت کار

  .در تاريخ روسپيد ميسازد
موکراسی غربی و جنايتکاران برآمده از ي رسوای ددالر سرازير گشته چهره زمستان و فقر در سرزمينی که مليارد ها

همراه رژيمی که بر مردم منت ميگذارد که جنايت کاران را بخاطر آنکه بر مردم نتازند از موش  درون جنگ را به
  .های حقير به شيران درنده مردم کش تبديل کرده ، نشان ميدهد

هموطنان " عين حال مشغول غارت شباروزی است از که در) انوری(  والی بيشرم و جاسوس ايران در واليت هرات
 .تا اينجای قضيه بسيار انسانی بنظر ميرسد. ميخواهد که به کمک قربانيان زمستان و فقر بشتابند" خارج از کشور

امری که هموطنان خارج از کشور به اشکال گوناگون در گذشته انجام داده و بازهم به پيمانه  بيشتر و بيشتری بايد و 
واضحی از تفکر غارتگران  اما صحبت انوری به اين جهت بايد مورد دقت قرار گيرد که نمونه. يد و بايد انجام دهندبا

جزايری از کاخ ها و  انوری به غارتگرانی مثل خود که امروز در اقيانوس ويرانی سرتاسر کشور ما ،. مسلط ميباشد
زيرا تنظيم های جهادی  اين گرسنگان سيری ناپذير . ا نميکندعياشی را بر پا کرده اند چنين پيشنهاد و درخواستی ر

  .تاراج وغارت هنوزهم درين فکر اند تا کوچکترين کمکهای رسيده به مردم را نيز بقاپند
زنان و مردان را زمستان و  در هرات کودکان رانده شده از طرف رژيم ماورای ضد انسانی ايران و ساير کودکان،

موکراسی و ياينهم بازسازی اينهم د. ار و ارقام رسمی حتی دستکاری شدۀ تلفات تکان دهنده استتنها آم. فقر می بلعد
  .اينهم اسالم جمهوری اسالمی ايران 

 جهادی تنظيم های ،ل آن  نيروهای تجاوزگروفاجعه ی که مسؤ. افغانستان بسوی يک فاجعه بشری پيش ميرود
  .البان ميباشنددولت مافيايی و ط ، پرچمی شان–ومتحدين خلقی 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٣از  ٢ :تعداد صفحات

  آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا  به. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

اما بايد بدانيم که تنها با . ما در هر شرايطی که هستيم بايد از رفتن افغانستان به کام فاجعه بشری جلوگيری کنيم
يگانه راه و بهترين راه آنست تا . نميتوان جلو اين فاجعه را گرفت) که در عين حال بسيار ضرورند( کمکهای مالی

گاهی و مقاومت مردم را سمت داده و جنايتکاران و دزدان رسمی را از مسند آلترناتيفی بوجود آورده شود که آ
پس در جهت چنين هدفی بايد هر چه بيشتر کوشيد و . يکسره جارو نمايد حکمروايی و غارت بعنوان عاملين اصلی ،

ه بلکه برای رهايی ازين آگاهی مردم را تا بدان حد بيشتر از امروز ارتقا داد که تنها به نفرين جنايتکاران بسنده نکرد
  .وضع به تشکل و آمادگی مدنی  و عملی خود بپردازند
بايد اين . تروريسم گوناگون و يکه تازی جنايتکاران جنگيست افغانستان اکنون دوزخ فقر، زمستان، تجاوزخارجی،

ود که جامعه انسانی دوزخ را بر سر سازندگان آن ويران نموده و در جای آن اگر بهشتی  موعود ممکن نيست اما ميش
  .پاک شده از وحوش انسان خوار بنا نمود

  يک سرآغاز جديد، تظاهرات غزنی
در اينکه آيا تمام مقاومت جنگی عليه نيروهای اشغالگر مربوط حرکت عقب گرای طالبان ميباشد شک و ترديد های 

ت غربی و جنوبی کشور نشان گسترده شدن و بخاک ماليده شدن پوزه تجاوزگران در واليا. بيشماری موجود است
ميدهد که حرکت گسترده مردمی که ازين همه بی حرمتی و جنايتکاری به تنگ آمده اند کم کم قدرت خود را بدين 

تاريخ کشورما در سه دهه اخير نشان داد که تنظيم های اسالمی با تمام دالر خواری شان جز . شکل تبارز ميدهد
تنظيم ها و ( طالبان نيز که از همان بستر ها. کشور کاری نداشته اندخرابکاری و ويرانگری زيرساخت های 

اين نيرو ها چنانکه ديديم با . برخاسته بودند جز کشاندن افغانستان به عقب وظيفه ی ديگری نداشتند) سازندگان آنها
  .تمام هيبت ظاهری شان بسادگی مقهور حريفان شان ميشدند

برگ آن و ساير کشور های همکارشان را بزانو می آورد آيا ميتواند تنها طالبانی  وپس نيروئی که ناتو را با تمام ساز 
  باشند که هم منبع و هم فرارگاه شان معلوم است؟

صدای مردمی به يک جنگ بدون سر و  اوضاع نشان ميدهد که پيش ازينکه روشنفکران بخود آيند مقاومت بی سر و
  . درست ندارد عمال مورد استفاده جنبش طالبان قرار ميگيردصدا تبديل گشته و از آنجاييکه سازماندهی

زمينگير شدن ببر آتشخوار ناتو را نميتوان از قدرت يک جنبش متالشی شده ی مثل طالبان يا يک سازمان در غار 
س پنهان شده ی مثل القاعده و يا يک سازمان جاسوسی که رگ وريشه آن با بريتانيا و امريکا متصل است مانند آی ا

 .چنين نيروهای ممکن نيست در برابر حريفی تا دندان مسلح بجنگند. آی تصور نمود
که طالبان نيز در توازی با آن ميجنگند و در عين حال از وجود آن استفاده تبليغاتی نموده و ( آنچه به حرکت کنونی 

خصلت مانور پذيری و درعين  مربوط ميشود تداوم، قدرت، و.) ضمنا در جدال با عنصر نافرمانی در آن ميباشند
اما . حال توانايی اعاده صدمات مادی و انسانی در آن نشان ميدهد که عنصر شرکت مردم در آن بسيار متبارز است

القاعده و آی اس آی سيمای بغرنجی  اين جنگ  بعلت عدم رهبری و امکان سو استفاده شدن ازآن توسط  طالبان ،
  .بخود گرفته است

يه ضد امريکايی و ضد تجاوزگران در مجموع در بين تمام نيروها از ديدگاههای گوناگون اينک   گسترده شدن روح
بعد از کشته شدن عده بيگناه و از آنجمله افسر . بشکل قيام و اعتراضات شهری در شهر غزنی سيمای نوی يافت

ضد امريکايی ساعت ها در شهر غزنی به پوليسی در شهر غزنی توسط تجاوزگران کاوبای ناتو قيام خودجوش 
يا به کم  يا در برابر آن سکوت نموده و" آزاد"هرچند مطبوعات . تعطيل شدن و اعتصاب عمومی شهر تبديل گرديد

ولی اوضاع نشان ميدهد که حرکت اعتراضی، جنگ ضد تجاوزگران و قيام عمومی . اهميت جلوه دادن آن پرداخت
در خود داشته باشد گسترده گشته و بدليل عدم رهبری درست ابعاد کنترول ناپذيری  بدون آنکه عنصر روشنفکر را 

 .بخود خواهد گرفت
قيام غزنی نشان . تاجيک پشتون و هزاره، .فراموش نشود که غزنی شهريست با ترکيب قومی حداقل سه قوم مهم

  . ميدهد که مقاومت ضد تجاوز ابعاد نوينی بخود ميگيرد
النه بيانديشند و ورست و متعهد تقاضا ميگردد تا در برابر جهات مثبت و منفی چنين حرکتی مسؤاز روشنفکران وطنپ

  .نقش مثبت خود را در آن آشکار گردانند
حرکت گسترده اعتراض شهری بعد از تظاهرات خود جوش در ننگرهار اينک در غزنی بيشتر از پيش وسعت گرفته 

  .  اهد زدصفحات نوينی را در تاريخ کشور ما ورق خو
  

  انگليسی  غالب گرديدند" سگ بيرحم"بر" گرگان بيرحم افغانی"
 "سگ بيرحم"جنرال اشداون وقتی در بوسنيا ماموريت داشت، به علت خشونت و بيرحمی در برابر مردم بوسنيا به 

  .حتی مطبوعات غربی نيز اين لقب را پسوند و يا پيشوند نامش ميساختند. شهرت يافته بود
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 جنرال ماموريت يافته بود که به عنوان نماينده سازمان ملل در افغانستان آمده به علت فساد وحشتناکی که اکنون اين
اولين . امور را طوری سازمان دهد که اوضاع از کنترول خارج نشود ،ف قدرت در افغانستان مسلط ميباشددر طي

 نی جنگ ساالران مسلط در افغانستان  توسطيع" گرگان بيرحم افغانی"کار دراين زمينه دندان گرفتن پشت گردن 
تا بدينوسيله جنايتکاران جنگی را از وضع هار کنونی شان بسوی مقداری کنترول سوق . انگليسی بود" سگ بيرحم"

  .دهد
جايگاه برجسته يی دارند درين جدال  "گرگان بيرحم افغانی" موکراسی امريکايی و کاوبايی ياما از آنجا که در د

  .حاميان امريکائی شان  باخت و" گرگان بيرحم افغانی"  انگليسی در برابر"سگ بيرحم"
مقامات  آقای کرزی  در کنفرانس داووس سويس از نيروهای انگليسی انتقاد نمود که با تغيير مامورين دولت و

در شرايطی که :  اوضاع را خراب کردند اما او به نفس اين قضيه هرگز نه پرداخته و نه انتقاد خود را مطرح نمود
دولت افغانستان ازحاکميت ملی و استقالل می الفد چگونه است که انگليس ها بدون هيچ مالحظه ی بجای دولت 

  تصميم ميگيرند؟
ولی دولت آقای کرزی که در برابر انگليس ها اينقدر خوار و ذليل است چگونه شد که در برابر جنرال اشداون 

  ه او گذاشت؟انگليسی شير گرديد و دست رد به سين
دولت مزدورافغانستان در شرايط کنونی يک محافظ دست به سينه جنايتکاران جنگی ، مافيا های رنگارنگ و شبکه 

تمام هم وغم اش حفظ اين جنايتکاران به قيمت حتی از دست رفتن بقای افغانستان گرديده . مافيايی ان جی او ها ميباشد
  .است

را کمی از "  گرگان بيرحم افغانی"  انگليسی آمده است که" سگ بيرحم" تازينجهت دولت آقای کرزی وقتی دانس
غيرتی که در هيچ زمينه ديگر از دولت نميتوان ديد جز در . را آشکار نمود" غيرتش" زياده خوری بر حذر دارد ،

  .دهندگان افغانستان موقع دفاع از جنايتکاران، مافياها، ويرانگران و برباد
  . ديگران بنفع جنايتکاران جنگی افغان، جنرال اشداون   را رخصت نمودندبدين صورت امريکا و

حاال ميتوان دريافت که نقش اينان در  . انگليسی زور شدند" سگ بيرحم"بر" گرگان بيرحم افغانی" پس
  .ناتويی چقدر است" موکراسیيد"
  ؟آورده شده  توسط امريکايی ها وساير تجاوزگران چه مانده است" دموکراسی"از

ولسی جرگه (قانونگزاری  قوه اجراييه، .در کشوراسيری که کمترين حقوقی يعنی حق زندگی برای مردم وجود ندارد
و ادارات يکسره بدست جنايتکاران سپرده شده ديگر به چه نمادی ميتوان نشانی از  امنيت ، قضا  )و مشرانو جرگه

  موکراسی گفت؟يد
به اعدام محکوم ميشود آنهم در شرايطی که " کفر آميز"يه ی داشتن متنی پرويز کامبخش جوانی که فقط بدليل بی پا
موکراسی می الفند ديگر مسخره تر ازين مسخره وجود ميتواند داشته يسی و چند کشور هر روزه از برقراری د

  باشد؟
 اعضايش يا ولسی جرگه رئيس و معاونان و نود وچند در صد." مشرانو جرگه از اعدام پرويز کامبخش دفاع نمود"

ملتش اين چنين باشد ازساير شبکه های دولت که " نمايندگان"وقتی . از جنايتکاران و يا وابسته به جنايتکاران است
  .معلوم است

در چنين شرايطی چه حکم اعدام براين ژورناليست اجرا گردد و چه بر اثر پا درميانی بعضی از سازمانها برای 
  :مل ممانعت صورت گيرد يک چيز  بطرز وحشتناکی عريان گشته استجلوگيری از رسوايی بيشتر ازين ع

  .موکراسی ناتويی نقابش پاره شده و چهرۀ زشت ضد انسانی و ضد افغانی خود را آشکار کرده استيد
درين  .برای دفاع از قضيه پرويز کامبخش  و قضا يای شبيه آن نميتوان تنها به عريضه و در خواست متوسل شد

مام کسانيکه به وطن و آزادی می انديشند به اعتراض روی آورده وبا محکوم کردن تمام دستگاه دروغ و رابطه بايد ت
  .بی عدالتی و رسواکردن تمام سياست های مزورانه جاری در افغانستان در جهت يک آينده تابناک گام گذارند

  :فوروم چپ بسهم خود اعالم ميدارد
  . گرديده و حکم طالبی اعدام بر او مردود و محکوم استپرويز کامبخش بدون قيد وشرط بايد رها

  
 پايان

 


