
!ملیرستاخیزبسویحرکتافغانستانستمتحتھایتودهوزحمتکشاننیرویبھاتکابا

نان ، کار ، آزادی ، امنیت و مصونیت

!داشتن و رسیدن بھ آن حق مسلم و مشروع ھر عضو جامعھ است

دسیسھ(حادثھ) یازدھم سپتامبر در ایاالت متحده آمریکا و نقش ایجنت بن الدن در آن حادثھ یکبار دیگر

ساخت.برمالودادتغییرافغانستانجنگدررارقیبومتخاصمھایجناحمواضعوجھانجنگ،سیمای

این اوضاع برای گروه مضمحل و متواری اخوانی ھای تنظیمی فرصتی بود تا  بعد از یک غسل تعمید در

زرادخانھ امپریالیزم و کشیدن یک قشقھ تازه سیاسی بر جبین و اظھار ندامت از خیانت بھ ارباب و در بدل

امضا قولنامھ فروش افغانستان در«کنفرانس بن » یکبار دیگر بر مسند سلطنت کابل جلوس کند.

،بستن،کشتن،خونریزی،جنگ؛میگذردسپتامبریازدھمدسیسھازسال بیستازبیشتر

متجاوزسپاهتوسطمردمھایخانھرویوحشیانھھایبمبارانوقصباتوقرازدنآتش

ھماندستدرراسیاسیقدرتآخرسرتروریزم،بامبارزهعنوانتحتناتووامریکا

قربانیانشبھھبدونوبود،کردهآغازشانبنامراخونینجنگاینکھگذاشتھاییتروریست

زنانوکودکانھا،کوچھپناهبیآوارگانوبیگناهشھریانوروستاییانراجنگاینحقیقی

تشکیل می دادند. جنایاتی کھ  ھمیشھ لکھ ھای ننگ دامان انسانیت خواھند بود.



اوشرکایوآمریکامتحدهایاالتآشکارایتوافقاتاثردرطالبانینظامکھ استقرارحالیدر

نیروھایخروجازپسروز،چندظرفدرکشورسقوطاماگرفت،صورتمنطقھدر

اقتصادینامرییضعفوطالبیسلفحاکمھدستگاهفسادمبینکشور،ازمتجاوزاننظامی

خودایناست.بودهمامردموکشورگریبانگیرسواینبھسالچھلازکھبود،آنازناشی

شرکایواحمدزیغنیاشرفوکرزیحامدھایدستھداروحکومتیمافیایکھآنستمبین

عناوینیتحتوتماموقاحتباھنوزھمکھنبودندبیشایدزدانوغارتگراناوایدئولوژیک

وداعشگروهباتبانیدر…»و!؟جرگھلویھ!؟آزادیجبھھ!؟،ملیمقاومت«جبھھچون

درپاجاییافتنصدددرمعروف«صھیونیستان»وواتر»«بلکچونایحرفویآدمکشانھایشبکھ

ھمانھستند.شانرفتھدستازظاھربھامتیازاتآوردنبدستوقدرتبھبازگشتومردممیان

یاپنجھردرفقطکھبودندارزشیبیوحقیرموجوداتآناناندازچشمدرھمیشھکھمردمی

یکنثارسخاوتمندانھراخودرایوشدندمیحاضرگیریرایمواضعدربایدسالشش

راھزن دیگر میکردند.
زنان از حق تحصیل بیداد می کند، ستماکنون کھ گرسنگی،  بیکاری ، امنیت ، مصونیت و منع کردن

طالب نابکار، عملیات کینھ توزانھ او علیھ اقلیت ھای نژادی و مذھبی، کوچ ھای اجباری، دھشت افگنی

توام با  انفجارات سازمان یافتھ در مکاتب و مساجد و در بین شھروندان و دھاتیان روز بروز بیشتر شده

میرود. این اوضاع غیر قابل تحمل است و بزودی باید خاتمھ پیدا کند. گروه سیھ روی و سیھ طینت طالبی

باید این را بداند کھ سرکوب، زندان، شکنجھ، اعدام و ارعاب مردم، سالحی کھ سلف وی بدان متوسل شده

بود بھ ھیچ وجھ نمی تواند عزم و اراده تسخیر ناپذیر مردم افغانستان را برای حصول آزادی و حقوق شان

محدودیت ھایاقتضای شرایط ونھ ساختھ و در ھر زمان و ھر شرایطی نظر بھخدشھ دار

استبدادی  در مقابل حکومت ھای خود خوانده مزدوران اجنبی  دست بھ مبارزه و استقامت زده اند

آمریکایی  این را بھ مردم آموختھ است کھتجارب جنگ ھای دوامدار در مقابل اشغالگران روسی و.

ھیچگاه نباید در برابر زور زانو بزنند.



 ما مطمئن ھستیم کھ سالح زنگار زده تعصب و تحجر ھیچگاه  توان  مقاومت  را در برابر طغیان و

رستاخیز میلیون ھا انسان گرسنھ ندارد. تاریخ مبارزات خلق ھای تحت ستم این را بارھا ثابت ساختھ است .

ترین خواست توده ھای محروم افغانستان.این است مقدمنان، کار ، آزادی ،امنیت و مصونیت!!!

پیشازبیشمصونیت!!!و،امنیتآزادی،کارنان،شعارتحتزنانخیزش ھایواعتراضاتاکنون ھم

گسترش یافتھ ،  بی عرضگی طالبان و بی میلی جامعھ جھانی برای تامین آن را آشکار ساختھ است  .

متحجران طالبی و حامیان بین المللی شان بی عرضھ تر از آن اند کھ حتی عمق این بحران را درک و

احساس کنند، بحرانی کھ بھ زودی بھ یک موج روفنده مبدل شده و بھ سلطھ تاریک شان پایان می بخشد.

ابلھان قرون وسطایی با رویای سلطھ بر مردم با سالح تعصب و تحجر، اغوا و تحمیق، استفاده از خدعھ

ھای آشکار استعمارگران انگلیسی، اعمار و افتتاح مدرسھ ھای نوع دیوبندی  و حقانیھ یی و مغزشویی ھای

کودکان و نوجوانان بھ میدان آمده اند. اما خبرت و آگاھی توده ھا دیگر ھم سطح خبرت و آگاھی انسان

قرون وسطایی نیست، فقط درک و شناخت آنی توده ھا از قوع حادثھ و   توطئھ ھای استعمارگران و ایادی

آنھا بھ تنھایی کافی است تا بزودی بھ سیل روفنده ای مبدل شده و بساط جھل را برچیند.

ما شاھد موج گسترده ای از دستگیری زنان معترض ، فعالین مدنی ، زنان و مردان مبارزی
ھستیم.

ما بھ صفت یک نیروی مردمی  شدیدا نگران سرنوشت دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی در تحت رژیم

طالبانی ھستیم. این نخستین باری نیست کھ طالب وحشی در سرزمینی کھ اصال بھ آنھا تعلق ندارد دست بھ

جنایات می زند. ما در گذشتھ ھای نھ چندان دور شاھد قتل ھای فجیع و حمالت جبونانھ آنھا بر مکاتب  و در

بین مردمان ملکی و انتحاری ھای آنھا بوده ایم. این اعمال تبھکارانھ ھمیشھ بخشی از سیاست ھای این گروه

مزدور را تشکیل داده است. ما در حالی کھ این عملیات تبھکارانھ را علیھ مردم خود بھ شدت محکوم می

کنیم، بھ عامالن آنھا ھشدار می دھیم، ھرگاه این اعمال تبھکارانھ و ضد انسانی خود را بھ زودی متوقف

نکنند، عواقب آن خیلی ھا زودتر از آنکھ انتظار میبرند، دامنگیر شان خواھد شد.

جبھھ مردم افغانستان (جما) در حالی کھ یکبار دیگر بر مواضع اصولی خود در دفاع مردم افغانستان، از

ھمھ جنبش ھای خود جوش و جنبش بانوان افغانستان و تداوم مبارزات پیگیر خود برای رھایی توده ھای

زحمتکش افغانستان از بند استعمار و استثمار، دفاع از زندانیان سیاسی تاکید می کند، پشتیبانی کامل خود را

از شعار: «نان، کار، آزادی، امنیت و مصونیت» زنان افغان اعالم می کند.



ما از تمامی نیرو ھای آگاه و انقالبی دعوت میکنیم، ضمن حمایت  ھمھ جانبھ از مبارزات زنان کشور، در

کنار ما قرار گرفتھ، مارش عظیمی را در تمامی والیات، قرا و شھرھا بر علیھ سلطھ جھل در کشور براه

اندازند.

.پیروزی نھایی از آن مردم است

قوت ما در اتحاد ماست !
ھمبستگی ملی ما ضامن پیروزی ماست!

برای ایجاد و اعمار یک جامعھ آزاد و مستقل ھمھ با ھم !
زنان افغانستان نصف پیکر جامعھ است ؛ بدون مشارکت زنان افغانستان آزادی و ترقی افغانستان

ناممکن است !
نان ، کار ، آزادی ، امنیت و مصونیت

داشتن و رسیدن بھ آن حق مسلم و مشروع ھر عضو جامعھ است !

جمافرھنگیکمیتھ١۴٠١جوزای


