
جبھھ مردم افغانستان «جما»

اعالمیھ جبھھ مردم افغانستان (جما)

فراخوان نیروھای ملی و مترقی

از سده ھا بھ اینسو مردم افغانستان قربانیان امیال شوم استعمارگران گوناگون بوده اند. با

حلول سرمایھ داری مالی جھانی و برده سازی ملت ھا در سیمای امپریالیزم، رژیم ھای

وابستھ بھ آنھا باید در سطح کشورھای فقیر بمیان می آمدند. این رژیم ھا در محدوده

حکومات مستبد و ضد مردمی، انعکاسات غم انگیز و مرگبار عصر سلطھ سرمایھ داری ای

بود کھ موازین جدیدی را شامل شیوه ھای کالسیک ستم و انقیاد انسان ساخت. این دوران

جدید استثمار و بھره کشی فرد از فرد، واکنش ھای عظیم خلقھای تحت ستم سراسر جھان و

در نتیجھ مردم افغانستان را در پی داشت کھ تاریخ معاصر جھان و افغانستان گواه بر آنست.

شکست مفتضحانھ نظامی اتحاد شوروی در افغانستان، پوسیدگی رژیم و ماشین جنگی او را

در انظار جھانیان برمال ساخت و مقدمات سقوط آن کشور و محو ھمیشگی او را چون یک

ابرقدرت مطرح از صفحھ گیتی تسریع نمود. اما پیروزی مردم افغانستان و پیروزی ھای

مشابھ توده ھای تحت ستم جھان در برابر جھانخواران امپریالیست با قیم گرانی دستیاب شده

اند. ھزاران فرد مبارز و آزادیخواه در جبھھ دفاع از میھن و مردم و آرمانھای انسانی شان

شجاعانھ جان دادند.

اکنون کھ مشعل راه آنان در دستان ماست، طی طریق در این راه پر پیچ و تاب ھمچنان ادامھ

داشتھ  و پایان آن در چشم انداز ھمھ  رھروان آن نمایان است. مشروط بر اینکھ سریع،

آگاھانھ و با بھره گیری از تجارب و آزمون ھای تاریخی توده ھا در آن گام برداریم.



دوستان،

عریانتجاوزوخلقدموکراتیکدژخیمان١٣۵٧ثورکودتایازپسکھدارندبیادھمھ

قشون اشغالگر اتحاد جماھیر شوروی، پای فاشیزم روسی را بھ قصد یک تقابل خونین پسا

جنگ سرد با رقبای غربی او بداخل افغانستان کشانید و بھ جنگ ضد استعماری مردم سیمای

دیگری بخشید. اما این جنگ فرسایشی بعد از کشتن بیشتر از یک نیم میلیون ھموطن ما و

انباشتن زندانھا از انسانھا و آوارگی بیشتر از سھ میلیون انسان دیگر ھنوز ھم نتوانست

پیکره لرزان رژیم دست نشانده را حتی برای یک مدت کوتاه در مسند قدرت ستمگرانھ او

نگھدارد.

سرانجام رقابت تنگاتنگ سوسیال امپریالیزم شوروی با رقبای غربی او در سرزمین افغانھا

نھ تنھا نظم محتضر سرمایھ داری دولتی کشور بھ اصطالح شورا ھا را با سقوط مواجھ

ساخت، بلکھ سیمای حقیقی و خصلت «ببر کاغذین» او را یکبار دیگر در برابر انظار

جھانیان برمال ساخت. اما این سانحھ فقط شامل حال سوسیال امپریالیست ھای روسی نبود؛

غرب امپریالیست نیز کھ بھ غرض ارضای ذوق تسخیر منابع کشورھا و استیالی بازار

جھانی در تبانی با ارتجاعی ترین رژیم ھای منطقھ حاتم گونھ و پیھم بر آتش افروختھ جنگ

افغانستان ھیزم می ریخت و در پایان یک قشر طمع جوی مزدور و زن ستیز را بر اریکھ

قدرت در افغانستان نشاند، مبالغی ھنگفتی را صرف ھزینھ این جنگ نموده بود؛ مبالغی کھ

از استثمار میلیونھا کارگر در جوامع آنھا و غارت جھان دستیاب شده بود.

از آندم کھ توطئھ تسلیمی قدرت سیاسی و نظامی بین دو جناح خود فروختھ و ضد ملی عملی

گردید، مردم ستمدیده افغانستان یکبار دیگر قربانیان جنگ ھای مخرب وخانمانسوز یک

مشت جنگ ساالر طماع شدند.  این جنگ در حالی کھ شیرازه ھای ھمھ چیز را فرو ریخت،
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خانھ ھای بیشتری را روی سر مردمان ما ویران ساخت، اجساد بی گناھان بیشمار دیگری را

بھ رقم قربانیان جنگ قدرت افزون کرد. آنانیکھ در مدارس انگریزی دیوبند تربیھ و توسط

امپریالیست ھا تسلیح شده بودند، اکنون چون کرکس ھای گرسنھ ای بھ جان و مال مردم

افتادند و از دریدن و خوردن و بردن و دزدیدن و فروختن و خالصھ ھیچ چیز صرفھ نکردند.

در حالی کھ جنگ ھای طمع جویانھ تنظیمی و قتل عام مردم کابل و اطراف آن ھمچنان ادامھ

داشت، مقاوالت و موافقات مخفی و علنی ناشی از حرص سیری ناپذیر اخوانی ھای تنظیمی

با روسھا، یکبار دیگر منافع غرب و ارتجاع منطقھ (پاکستان) را در افغانستان تھدید و

حرص دستیابی امپریالیست ھا و در راس آن ایاالت متحده آمریکا را بھ ذخایر نفت و گاز

آسیای میانھ تحریک کرد، کھ در نتیجھ گروه تروریستی طالبان، این دست پروردگان سازمان

استخبارات پاکستان را بھ قدرت نشاند. تا اینکھ حادثھ یازدھم سپتامبر در ایاالت متحده

امریکا و نقش ایجنت بن الدن در آن حادثھ یکبار دیگر سیمای جنگ، جھان و مواضع جناح

ھای متخاصم و رقیب را در جنگ افغانستان تغییر داده، برمال ساخت.

این اوضاع برای گروه ھای مضمحل و متواری اخوانی 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، در بدل امضا قولنامھ فروش افغانستان در«کنفرانس بن» یکبار دیگر بر

مسند سلطنت کابل جلوس کنند.

در حالی کھ در جنگ افغانستان ھمیشھ پای منافع استعماری نظم سرمایھ داری جھانی و

رقابت ھای امپریالیستی درمیان بوده است، بھره برداری از اعتقادات مذھبی مردم، ترویج و

گسترش لجام گسیختھ بنیادگرایی اسالمی و دامن زدن بھ اختالفات قومی و نژادی چون

ابزاری در خدمت این مامول بوده است.

3



منافع استعماری جھانخواران ھمیشھ متقاضی آن است تا جنگ ھای ارتجاعی مذھبی نیابتی

در سطح کشورھا صورت گرفتھ و در نتیجھ صدور سرمایھ ھا را ممکن سازند. بھ این معنی

کھ ترویج و گسترش ایدیولوژی مذھبی افراطی، تمویل، تجھیز تسلیحاتی، گسیل سیلی از

پناھندگان بھ ماورای سرحدات و کشورھای جھان، استفاده از شنیع ترین شیوه ھای

آدمکشی و ترور، اختناق، ارتشا، فحشا، انتحار و انفجار، کوچھای اجباری و کشتار وسیع

مردمان غیر نظامی، ھمھ و ھمھ فقط  انگیزه و اھداف استعماری را دنبال میکردند.

دموکراسی کذایی صادراتی غربی ھا نیز در محتوا ھمین یکی بود، تضمین منافع دراز مدت

شرکای جرم در قالب بھ اصطالح حکومت قانون، حکومتی کھ در تمام دوران سلطھ خود تا

خرخره در فساد و پارتی بازی (نپوتیزم) غرق بود.

بیست سال جنگ و خونریزی، کشتن، بستن، آتش زدن قرا و قصبات و بمباران ھای

وحشیانھ روی خانھ ھای مردم توسط سپاه متجاوز امریکا و ناتو تحت عنوان مبارزه با

تروریزم، سر آخر قدرت سیاسی را در دست ھمان تروریست ھایی گذاشت کھ این جنگ

خونین را بنام شان آغاز کرده بود. بدون شبھھ قربانیان حقیقی این جنگ را روستاییان و

شھریان بیگناه و آوارگان بی پناه قریھ ھا و کوچھ ھا، کودکان و زنان تشکیل میدادند.

جنایاتی کھ ھمیشھ لکھ ھای ننگ دامان انسانیت خواھند بود.

در حالی کھ استقرار نظام طالبانی در اثر توافقات آشکارای ایاالت متحده امریکا و شرکای او

در منطقھ صورت گرفت، اما سقوط کشور پس از خروج نیروھای نظامی متجاوزان از کشور

در ظرف چند روز، مبین فساد گسترده دستگاه حاکمھ سلف طالبی و ضعف نامریی اقتصادی

ناشی از آن بود، کھ از چھل سال بھ این سو گریبانگیر کشور و مردم ما بوده است. این خود

مبین آنست کھ مافیای حکومتی و شرکای ایدیولوژیک او غارتگران و دزدان حرفوی بودند
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کھ ھنوزھم با وقاحت تمام و تحت عناوینی چون «جبھھ مقاومت ملی !؟» با کمال بیشرمی در

صدد یافتن جای پا در میان مردم ھستند. ھمان مردمی کھ ھمیشھ در چشم انداز آنان

موجودات حقیر و بی ارزشی بودند کھ فقط در ھر چھار سال و یا بیشتر از آن باید در مواضع

رای گیری حاضر می شدند و رای خود را سخاوتمندانھ و گوسفندوار نثار یکی از آن

راھزنان میکردند.

دوستان،

اکنون کھ فقر و بی خانمانی، گرسنگی، مھاجرت ھای اجباری، غارت دارایی ھای عامھ و

تاراج معادن در کنار ترویج فساد اخالقی، اعتیاد بھ مواد مخدر، اختناق و ترور، محاکمات

صحرایی، تفتیش عقاید بھ شیوه ھای قرون وسطایی، تشدید و دامن زدن ھا بھ اختالفات

قومی و زبانی و مذھبی، موجودیت شبکھ ھای مافیایی و دزدان مسلح در کشور بیداد می

کنند، زمان آن فرا رسیده است کھ مبارزان حقیقی و جبھھ مردم افغانستان (جما)، این

جانبازان راستین در یک وحدت اصولی و انقالبی در زیر یک چتر واحد دورھم جمع شده،

یک صف  واحد  را در برابر دشمنان مشترک تشکیل و رسالت خود را در برابر مردم ادا

کنند، اینجاست کھ میتوانیم تعھد و وفاداری خود را بھ اندیشھ ھای پیشرو عصر ثابت نماییم.

تجارب بیشتر از نیم قرن مبارزات ما برای آزادی، احقاق حق مردم و رفع تبعیض و امتیاز،

اعتماد بھ نفس و صالحیت رھبری برای یک مبارزه طوالنی، تاریخی و قاطع برای حصول

استقالل، آزادی و اعمار جامعھ ای کھ در آن از استثمار فرد از فرد خبری نیست، بھ ما داده

است. ما اعتقاد کامل داریم نیروھای مترقی و مردمی، اشخاص وطن دوست و آزادیخواه،

گروه ھا و اقشار تحت ستم، احزاب سیاسی ترقیخواه کھ ھمھ بالنوبھ ابزار اساسی یک جنبش

را تشکیل میدھند، میتوانند با حفظ اختالفات سلیقوی و ایدیولوژی خاص خود، حول
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محور«وحدت انتقاد وحدت» بھ تشکیل یک جبھھ مستحکم ضد استعماری نایل شوند. این

یک اصل است  کھ انقالبات حال و گذشتھ جھان ما نمونھ ھای زیاد آنھا را در حافظھ خود

دارد.

اکنون کھ پیداست، برخی از کشورھای منطقھ و فرامنطقھ، بھ شمول غربی ھا و ھم پیمانان

استراتیژیک شان بنا بر منافع خاص خود در صدد بھ رسمیت شناختن ھیوالی وحشتناک

طالبی ھستند و در این حال برای بدیل آن نیروھای وحشت و دھشت دیگری را در انبارھای

استخبارتی خود تحت عناوین داعش و حزب التحریر تحت آموزش و پرورش قرار داده اند.

تشکیل جبھھ مردم افغانستان یک ضرورت عمده بوده و است. این جبھھ با تمام نیرو نھ تنھا

ادامھ رژیم تروریستی اسالمی را در نھاد آن خفھ میکند، بلکھ کوششھای امپریالیست ھا را

برای تقویھ و تجھیز نیروھای وحشت و دھشت داعشی و حزب التحریر و دیگرانی را در

نطفھ ساقط و خنثی ساختھ، نقشھ شوم تجزیھ و تحلیل این کشور را از جانب دشمنان خارجی

و داخلی او نقشی بر آب میکند.

این کار!

بازھم تکرار میکنیم، اینکار فقط بھ تشکیل یک جبھھ بزرگ ملی مترقی، متکی بر نیروی

خالق مردم و متشکل از کلیھ نیروھای ملی، انقالبی و پیشرو عصر و صادق بھ آرمان مردم

نیاز دارد.

جما با یک تحلیل مشخص و درک عمیق از اوضاع کشور، صدای رسای مردم مظلوم و رنج

کشیده افغانستان است و با تمام نیرو از حرکات و جنبش ھای خودجوش مردم در ھر شکل و

سیمای آن کھ بر ضد جبر بنیاد گرایی و استبداد طالبانی منسوخ براه افتاده، حمایت و

پشتیبانی میکند و خود را در مبارزات عادالنھ شان سھیم میداند.
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این جبھھ از تمام وسایل دست داشتھ و ممکن برای تحقق آرمانھای تاریخی مردم افغانستان

استفاده میکند.

قوت ما در اتحاد ما است!

زنده و پاینده باد توده ھای زحمتکش افغانستان!

ما در عمل برای جھانیان باید ثابت کنیم کھ حرفھای «جو بایدن» در مورد اتحاد و ھمبستگی

مردم افغانستان یک باد گند دیگریست کھ از ماتحت او بیرون جھیده است.

زنده و پاینده باد افغانستان آزاد و مستقل!

با حرمت فراوان

جبھھ مردم افغانستان (جما)

٢٠٢٢جنوریمطابق١۴٠١دلو
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