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  " مورچل . " ش . م 
  دامريكي امپرياليزم يا
  دنري يوسترداره مار

  
ستم مراد دي آوم چه غواري د نري نور ولسونه ترخپل اقتصادي دامپرياليزم حخه زمونژ هغه سي

نو له . او له دي الري دغه ولسونه په ديره  غير انساني توگه استثمار گاندي   آنترول الندي راولي
همدي آبله دآسيا ، افريقا  او التين امريكي گن ولسونه  دامپرياليزم ارپه دي تازه وختونو آشي 

عينو دير غل آري، د سياست تر سپوري الندي ژوند آوي چه دغه ژوند نده دنوي استعمار د مداف
  . بلكه سوچه غالمي ده 

يوملت يا يو زيار آش انسان اقتصادي آزادي  نلري نو هيحكله نشي آولي چه د يو آزاد آله چه 
اآثر  خاوند شي له آومه حايه  چه د آسيا ، التين امريكي او افريقا د آزادي مفكوري سياست او يا

مملكتونه دامپرياليزم او استعمار د مدافعينو تر اقتصادي اسارت الندي ژوند آوي نو دغه ملتونه د 
په مالتر مخكشي حي خپله  امپريايزم د تجاوز او جنگ د سياست سره چه د نوي استعمار مدافعينو

دامريكي سكاره مخالفت نشي حرگندولي او سي هم شوي دي چه مرتجع حكومتونه په شكاره دول 
جنگي سياست سره  چه په توله  نري او خصوصا په ويتنام آشي چليژي خپله موافقه حرگنده آري 

ددي لپاره  چه د امريكي د .  او حتي خپل عسكرئي هم  د امپرياليزم خدمت نه استولي دي
ل حقايقو سره د اختصار په دوشو نوالزم دي چه د يو حو  امپرياليزم د نجس قواري سره شه آشنا

  : ونيسو تماس
له آومه حايه چه امپرياليزم د امريكي د امپرياليزم په مشري هميشه آوشش :  سرمايه اچول  - 1

دنوروممالكو پر اقتصادي جرياناتو باندي حاآم او مسلط شي نو سرمايه گذاري ددغه  آوي چه
په سلو ) آاپيتال  مونوپول( آرمان د رسيدلو فلپاره ديره شه وسيله ده د امريكي انحصاري سرمايه 

آشي شپيته د نري مشهور توليدي منابع يا حانته آري او يائي تر خپل مستقيم آنترول الندي 
لوئي مزرعي ، مواصالتي آربي ، مخابرات ، پروژوي بانكونه ،  بيمي او داآتر و .  راوستي دي 

ياليستي تبه د امريكي د امپر هيواد او خارجي تجارت  او حتي د بعضي هيوادوداخلي تجارت
آارانوترنظارت الندي دي چه ددغي الري حخه  ديره گنه دامريكي د انحصارگرو سرمايه دارانو 

ميوي متحده آمپني چه په آرين دول سره مشهور دي د التيني امريكي په اتو جيب ته لوئيژي د
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دي نوري ميليونه هكتاره حمكه په شرعي قوالو اخيستي ده  د امريكي د 5/2هيوادو آشي تقريبا 
امريكايي استثمار چيان . آمپني ددومينيكن دجمهوري د حمكي يو دريمه برخه  په التين آشي لري 

  36هكتاره حمكي يودريمه برخه  په الس آشي لري ئي له  000/188په گواتيماال آشي تقريبا د 
  ميليونو دالروحخه اوري 

ميليونه   000/18التين امريكي حخه پوري داسيا، افريقا او  1962تر  1957امريكائي دامارت د 
دالره گنه اخيستي او په عوض آشي استعماري فرهنگ او آلتور، اقتصادي وران و يجار حالت  

  .او ارتجاعي حكومتونه چه ددوي په گنه دخدمت د پاره مالآلكه ترلي بل آوم شي ندي وربخشلي
ي اودهغو تري سترگي نشي غرول نفت د نن ورحي د ژوند يوه داسي اساسي منبع ده چه امپرياليزم

د سيسو او الرو په لته آشي دي آوم چه وآوالي شي د منحني ختيح او التيني امريكي نفتي منابع 
تر خپل آنترول الندي راولي او لكه حنگه چه وينوامريكايي امپرياليستيان پخپل دغه آرزو رسيدلي 

ي په الس آشي دي هغه آمار چه د برخه يي ددو 2/80هم دي او دمنحني ختيح نفت په سلو آشي 
دمتحده اياالتو د تيلو د آمپني گني  1962امريكي متحده اياالتو خپله خبره  آري شي چه په آال 

ميليونو دالروته رسيژي د تيلو هغه آمپني چه دمتحده اياالتو انحصاري سرمايي پوري اره  716/1
اني هر آارگر بايد په آال آشي لري اعتراف آوي چه  د وينزويال او آويت د تيلو د آارخ

دالره پس انداز ولري حال دا چه دغه بد بخت آارگران چه تول توليد ددوي  000/40او  800/21
نه آورلري نه لباس او نه . د منو په زورآيژي  او تول مادي نعمتونه ددوي دتندي د خولي ثمره ده 

  .په مره گيده دودي 
تنه پطرول توليد وي تراوسه پوري د تيلو د چراغ  000/40دونيزويال اآثره خلكو په ورح آي 

د امريكي دمتحده اياالتو امپرياليستي آمپني چه په وينزويال آشي دنفتو تول . دلگولو توان نلري 
  آشي اويا نفتيمنابع په الس آشي لري په سلو

  
  زمونژ اوسني اقتصاد چه دولتي

  -4-                    سكتور په نامه ياديژي         
  
اونيمه مالآي خاصيت ال پسي ديروي او له  له دي آبله دريم پالن ديوي خوا هغه نيمه استعماري 

چه داستهالآي خارجي  گذاري قصدامشي خانگي ته بيول شوي دي بلي خوا خصوصي سرمايه 
سبب گرحي حكه ملي تاجر آله آوالي شي  چه آهنه   واردول د هغو د ماتي او ورشكستگي شيانو

  . پرياليستي او دنوي استعمار مدافعينو انحصاراتو سره رقابت وآري آار وام
په شه توگه شي چه د اقتصاد د دولتي سكتور تقويت زموژ اروالي وامپرياليزم  پورتني تحليل

اونوي استعمار مدافعينو ته الهم زياتوي او د تولو رنجبرو ، نيمه رنجبرو او بزگرانو دفقر ، 
حگه چه سياست د اقتصاد لند بيان دي نو له دي . غي اصلي علت دي بيكاري ، ناپوهي او نارو

آبله دهرهغه اقتصادي تحول چه داصلي مولدينو په گته وي يواحي دژورسياسي تحول الري امكان 
  .لري او بس

  پاي
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  " واصف باختري " 
  جھانبيني خالق واپورتونيزم

  چپ وراست
ش وآفرينندگي شگرف بنيانگذاران  خويش نيست بلكه جهانبيني پيشرو تنها فرآورده نبوغ پر درخش

معيني پديد آمده وزمينه پديد آمدن  برپايه قانون مندي تكامل تاريخي و شرايط اقتصادي و اجتماعي
  .آنرا تمام جريان تكامل انديشه هاي علمي و فرهنگي آماده ساخته بود

بلكه دانشي است خالق  ورشد ناپذير نيست  جهانبيني پيشرو مجموعه اي ازدستورهاي دگرگوني
  . يابنده آه هماهنگ با زندگي پيوسته در تغيير است و به پيش مي رود 

ازآنجائي آه تاريخ، عرصه فرسايش آهنه وزايش نو است جهان بيني پيشرو همواره از نوآوريهاي 
  . وبراي شناخت پديده هاي تازه راه هاي نوين در مي يابد زمان بهره مي گيرد

ناديده گرفتن  پروسه حرآت . هان بيني ديالكتيك درخشان  وتكاپوي درنگ ناپذير آنست روح اين ج
  . و دگرگوني و تكامل پديده هاي اجتماعي مفهوم جدا شدن ازاين آموزش را دارد 

جهان بيني پيشرو از آوان پديد آمدن خويش تا آنون خشم و آينه همه بهره آشان، بيداد گران وبرده 
ا برانگيخته واز جهات و جوانب گوناگون مورد يورش دشمنان خود قرار گرفته و آنندگان انسان ر

همواره در نبرد با گرايشهاي نادرست،  در نبرد با اپورتونيزم چپ وراست استواري و پايداري 
چه بقول پايه گذار بين . گسترش داده وبرغنا و ژرفاي آن افزوده است  يافته و قوانين خويش را

بي " جامعه اي آه بناي آن بر مبارزه طبقاتي نهاده شده است هيچ علم  اجتماعي  الملل سوم  در
  . نمي تواند وجودداشته باشد" غرضي 

  . جامعه انساني و طبقات آن در جريان تحول پيگير وتكامل گسست ناپذير است 
يش از پيش  اين پروسه هر روز ب. طبقات آهنه بسود طبقه نوين  راه زوال وانهدام را مي پيمايند 

آساني را از طبقات آهن در صفوف رنجبران  داخل مي آندوآنها با خود اپورتونيزم چپ وراست 
  . و انديشه هاي ما جراجويانه وسازشكارانه  را به جنبش آارگري مي آشانند 

به جهان بيني پيشرو از ديدگاه متافزيك نگريستن وآنرا به مثابه  چيز بيجاني تلقي آردن و در نظر 
چپ است  و خود داري از پذيرش حقيقت  گرفتن  آن به عنوان آموزش مبارزه انقالبي اپورتونيزمن

  . پيشرواپورتونيزم است عام 
اپورتونيزم چپ وراست  در تاريخ جنبش آارگري بنابرانگيزه ها وعلل معين عيني و ذهني پديدار 

  . شده است 
ن اين جهان بيني پيوسته پيكار آرده اند و پايه گذاران جهان بيني پيشرو براي پاآيزه نگهداشت

رهنمودهاي آنان بيانگر اينست آه اگر بر ضد اينگونه  گرايشهاي نادرست مبارزه نشود پيروي از 
بورژوايي مي آشاند و چيره شدن  اپورتونيزم راست  جنبش آارگري را به لجنزار ريفرميزم

  .زداپورتونيزم چپ جنبش ياد شده را با شكست روبرو مي سا
اين دو گرايش نادرست اگر چه يكي از سوي راست و ديگري ازسوي چپ بر پيكر جهان بيني 

ولي از نظر انحراف از . خالق ضربه مي زنند و مواضع آنان درنگاه اول نا همگون جلوه مي آند 
اصول جهان بيني خالق و پشت پا زدن به بنيان هاي ايدئولوژيك رنجبران باهم شباهت عميق 

يكي انباشته از جوش و خروش دروغين انقالبي است و ديگري آگنده  از سازشكاري وتسليم . دارند
  . طلبي وزبوني 

درتمام دوران بين الملل اول رهبران خردمند جنبش آارگري بر ضد اينگونه گرايشهاي زهرآگين 
نبه با نمايندگان به مبارزه برخاستند وپس ازآنان پايه گذار بين الملل سوم به نبرد بي امان و همه جا

و اپورتونيزم راست را دروجود آارل آائوتسكي وبرنشتاين  هاپورتونيزم چپ وراست پرداخت
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 ازپذيرش حقيقت عام  جهان) تجديد نظر طلبان ( آوبيد دردوران ما نمايندگان اپورتونيزم راست 
كشان را به  مثابه آنان رستاخيز رنجبران  واستقرار ديكتاتوري زحمت. بيني پيشرو سرباز مي زنند 

بيني  بر اساس آموزش پايه گذاران جهان شرط وضامن پيروزي نظام  نوين نفي مي آنند حال آنكه 
پيشرو وادامه دهندگان راه آنان گذار از سرمايه داري به نظام نوين جريان انقالبي واحدي است  

نديها را چنين مي توان بر در برگيرنده قانونمندي هاي اصولي ، مهم وآلي است  آه اين قانونم آه
  : شمرد 

رستاخيزرنجبران، رهبري توده هاي ستمكش بوسيله رنجبران  آه هسته آن گروه پيشآهنگ طراز 
داري ستمكشان برانداختن مالكيت سرماينوين آنانست همبستگي رنجبران بادهقانان وديگر

هاي فاع ازپيروزيد وبرقراري مالكيت اجتماعي بروسايل عمده توليد،برانداختن ستم ملي،
وهمبستگي رنجبران بارنجبران آشورهاي  رستاخيزرنجبران دربرابردشمنان دروني وبيروني

  . ديگر 
دردوران ما زيان مندي اپورتونيزم راست  يا تجديدنظر طلبي آه روندي است بورژوايي چنيدن 

مي زنند وحتي به  تجديد نظر طلبان در سخن دم ازجهان بيني پيشرو. بار بيشتر از دگماتيزم است 
 )جموداسكوالستيك ( و جلوگيري از " خالقيت "  بنام ولي درعمل. حمله ورمي شوند" دگماتيزم " 

حوهر واساس آنرا . جهان بيني پيشرو را از محتوي انقالبي و پيكار جويانه آن تهي  مي سازند
  .مورد حمله قرار مي دهند 

پيروزي جهان بيني پيشرو يك تاريخ چنان است آه بنابرآموزش پايه گذار بين الملل سوم  ديالكت
درآيند وبراي برآنار ماندن " انقالبي " دشمنان سوگند خورده آنرا وادار مي آند آه به لباس 

ازسيالب خروشان رستاخيز رنجبران  و جلوگيري از دگرگوني هاي بنيادي اپورتونيزم راست را 
  . در جنبش آارگري رخنه دهند 

و روشنفكران مترقي  شكنان آشور ما آه اآنون در پرتو جنبشهاي رنجبران سازشكاران وآيين
ن شان آشكار شده از چندي باينسو برهرگونه تحرك اجتماعي بر هرگونه مبارزه يسيماي ننگ

برهرگونه جنبش هاي  اصولي رنجبران و روشنفكران  مترقي بر چسپ حادثه جويي ودگماتيستي 
  . از اپورتونيزم چپ وانمود مي آنند  مي زنند واين جنبش ها را مظهري

اپورتونيست آيست ؟ آيا چه آسي جهان بيني خالق را مجموعه اي ازاحكام جامد و ولي آيا 
  .هاي گسسته ونا پيوسته  مي داندنه راهنماي عمل دستور

اپورتونيست آسي است آه رستاخيزرنجبران  واستقرارديكتاتوري آنانرا به مثابه  شرط وضامن 
  .اين رستاخيز نفي مي آندو اين شيوه ها را آشوب طلبانه  و ماجراجويانه مي داند تحكيم 

اپورتونيست آسي است آه بنابرپندار او با گرايش به راه رشد غير سرمايه داري و پارلمانتاريزم 
واصالحات تدريجي در چهارچوب وضع موجود مي توان به بناي جامعه اي نوين آه بردرفش آن 

  . نوشته است پرداخت " رآس به اندازه استعدادش وبه هرآس به اندازه آارش از ه" شعار  
هان بيني پيشرو گرد وغبارروزگاران آه بنابر پندار او بر سر و روز  جاپورتونيست آسي است 

بيني پيشرو  اين تجديد نظر جز قلب ماهيت جهانولي . وبايد درآن تجديد نظر به عمل آيد  نشسته 
  . آن چيز ديگري نيست  ودورافگندن جوهر

اين تجديد نظر براي آنست آه دبستان  آرزومندآن بود نداشته باشد وجهان بيني هاي آهن به 
  . تماشاگري جهان بسنده آند 

دگماتيست آسي است آه راه ها و شيوه هاي پيش شده ازجانب  او هر روز با شكست وناآامي تازه 
مي از مدارك وفاآت ها مورد ارزيابي نقادانه  يعظ ونادرستي آن با ارائه انبوه اي روبرو شود

قرار گيرد ولي او حقايق راناديده انگاشته به پيش آشيدن همان شيوه هاي نادرست و سازشكارانه 
  . گفتن  همان ياوه هاي آهن بپردازد بوباز 
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 آيا اين روش جز عدم توجه به  جريان حرآت و تغيير وتكامل پديده هاي اجتماعي  وهمبستگي
  ازجهان بيني خالق چه مفهومي دارد ؟متقابل اين پديده ها وجدا شدن 

آيا دردوران ماآه پيكارهاي دليرانه  رنجبران آشور هاي اروپاي باختري و جنبش هاي دموآراتيك 
ورهايي بخش خلقهاي خاورزمين ، آفريقا و آمريكاي التين پاسداران  جهان آهن را درلبه پرتگاه 

وارنيست آساني را آه جهان بيني پيشرورا با اينگونه پندارهاي سازشكارانه نابودي آشانيده سزا
آانگوروي  استراليايي فرجام مي آميزند بقول پايه گذار بين الملل سوم  در قفس نهاد ودر آنار دوب

  . به معرض نمايش گذارد 
هوس ها  ما به درستي مي دانيم آه زندگي ، عمل وجنبش هاي دوران ساز خلقها بنده وبرده 

تخيالت وآرزوهاي آسي نيست  سرانجام رزمندگان  راه آرمانهاي پر فروغ خلق به پيروزمندي 
خواهند رسيد و سنگي را آه  مرتجعين براي آوبيدن  خلق بلند آرده اند روي پاي خود شان خواهد 

  . افتاد 
  حميد                                      -2-

   پافشاري روي مبارزه كليد پيروزيست
  

پيراهن پر از وصله وپاره پاره ، صحن وطني ، تنبان يا برزو آه آن ! ازلباس رنجبران سخن بزنيم
  . آرتي يا باال پوش ارزان قيمت وآهنه آمريكائي . هم به سرنوشت پيراهن گرفتاراست 

  .يپارچه آهنه  بنام لنگوته و آاله نخ) اما بسياري اوقات پاها برهنه است ( بوت يا چپلي رابري 
اگر تمام آاالي جان اين بينوايان  را ازنگاه ارزش در نظر بگيريم شايد قيمت مجموعي آن به پنجاه 

  ! تا يكصد افغاني نرسد 
بسترآنها يك لحاف آهنه ژنده و بعضا يك عدد بالشت آهنه اآثر آنها دوشك ندارند زيرا لحاف يا 

  .شال آهنه شان مي تواند هردو وظيفه را انجام دهد 
رنجبران اگر قصد غسل داشته باشند يا . بود تمام آنچه آه بنام پوشاك به ايشان متعلق استاين 

ودراطراف  آنار جويبار و چشمه مي ) آابل ( بخواهند لباس خودرا بشويند به آنار درياي 
ولنگ مي زنند وپس از شستن وپاك عوض ندارند لذا خودرا برهنه مي سازند روندوچون لباس 
اطاق يا چيزي شبيه به رهسپار) بدون صابون صورت مي گيردآه اآثرا( ي آردن تن وآاال

  . گورستان مي شوند و به زندگي محنت بارهميشگي خود ادامه مي دهند 
  رنجبران چه مي خورند ؟

زيرا اين توده عظيم شرافتمند از غذاي آه حاوي تمام مواد ! هرچه پيش آمد خوش آمد 
نام ، رنگ وبوي چيزي ديگري بدست ندارند غذاي هميشگي وعناصرمورد احتياج بدن است جز 

  : آنها به قرار ذيل است 
اگروندرتا بوره قرار حكايه خود شان بعضا پس  توت خشك يا تلخوان ، نان خشك چاي تلخ يا بعضا

چاينكي  –شورباي آله  شش –پروتوآولي مرادخاني وپل خشتي  –مانده غذا بصورت خيرات 
  .ها مي گردد وغيره ندرتا نصيب آن

مصرف رنجبران را محاسبه آنيم شايد حدود ده افغاني بوده واگرآرايه اگرازنظر ارزش غذايي 
  .شب اتاق را نيز عالوه آنيم يازده تا دوازده افغاني در يك شبانه روز مصرف دارند 

 افغاني لدريك روز از ده تا چههرگاه بتوانند آار پيدا آنند آنها درمقابل رنج فراوان وطاقت فرسا
  . تجاوز نمي آند 

ودرعين بايد زحمتكشان بخورند ، بپوشند و باصطالح زندگي آنند  آهمزدعرق ريزي ازهمين 
صحن  چند مترآبودي خود و تا فرزندان خودرانان بدهند وازين آوريحال ذخيره وپس اندازنمايند
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فاميل خود راي خود وب وساخت مرادخاني چپلي يا بوت رابريآوره وطني با چيت آهنه آمريكايي 
 درختيا چند) چه حتما هستند ( اگر قرضدار باشند. اشياء بخرندغيره همچنين تيل وتنباآو وو

بز، خر وغيره خود را گذاشته باشند ، درآنصورت ازتمام اشياي مورد نيازاوليه صرف نظر  ،توت
  . ها رهائي يابند به بادارخود مي دهند تا ازشردشنام و پوچ گوئي آن آرده و پول اندوخته را

 -عيني ازوضع زندگي عده قليل رنجبران دريك گوشه شهر صرف تحليلاين ! آنجكاوخواننده 
 ن پايتخت آشور وجود دارد آهيدرحاليكه سراي شب باش ديگر درهم. يعني رستوران خيبر بود 

  . اغلب آنها از اين هم بد تراند  وضع
چنداول وغيره بدست  –الهوري دروازه  –فروشي پخته  –فروشي  ، آاه سرآه مطالعه سراي حاال

پس لطفا وضع  – بپردازي ه زندگي اين زنده بگورهامي خواهي به  مطالع اگرازنزديكتر. توست 
آارته پروان و غيره نقاط  –آارته چهار  -شهرنوتعمير هرمنزل وفاميل هزاره و پنجشيري را در 

به وضع زندگي درواليات دوردست  عراج شهر آابل مطالعه آن و سپسمتمدن به اصطالح 
گيري آن شايد درآخرين تحليل به نتيجه برسي آه دراين ظلمت گاه آي افغانستان تفكر نما و نتيجه 

 آه رنجبران افغانستان  متذآر شومبگذاردرخاتمه اين سطور  !وآي مي خورد زحمت مي آشد
يد داد بجز زنجير هاي خودتان ، متحد شويد از مبارزه وقرباني نهراسيد شما چيزي از دست نخواه

  . عوض جهاني را بدست خواهيد آورد مگردر
قدرت چارشقه شدن نهراسيد ارتجاع را از مسند " متحد شويد وازاگريك بار! رنجبران وستمكشان 

  .وقتيكه ما متحد شويم ، يقينا باين هدف خواهيم رسيد! رفقا  ! " فرود خواهيد آورد 
  

  لهيب 
  بازھم نقض وحدت در پرده
  فرياد ھاي وحدت طلبي

  
وجود دارد آه عبارت اند از دردوران مبارزات طبقات متخاصم سه نوع جنگ طبقاتي هميش توام 

مبارزه اقتصادي ، سياسي و ايدئولوژيكي آه بدون درك رابطه آنها باهم و منفرد ساختن شان 
  . درامرمبارزات پيشرونده موفقيت بدست نمي آيد 

آيا . زدوشكل نخست آنكه بگذريم مسئله مبارزه ايدئولوژيك نيز دردرجه خاص اهميت قرار دارد ا
اختالف ايدئولوژيكي مانند اقتصاد و سياست محصول آتشي ناپذير بودن تضاد هاي طبقاتي است يا 

ي طبقات قرار گيرد ؟ منبع اين اختالفات در آجاست ؟ آيا ريشه هااين اختالف مي تواند ما فوق 
فقط مي تواند " علم آند آه ايديالوژي طبقاتي  طبقات فوقاست ما  عميق اجتماعي  دارد يا جريان

يعني اين سه نوع عمل مبارزه توليدي اجتماعي ، مبارزه . ازعمل اجتماعي سرچشمه بگيرد 
موجوديت عيني واجتماعي طبقات درجامعه تعيين آننده ايديولوژي " طبقاتي و آزمايشات علمي 

ت وهمان طوريكه اقتصاد وسياست طبقاتي و ازهر طبقه ويژه خودش مي باشد ونمي تواند آنس
ايديولوژي آه بر پايه هاي اقتصاد وسياست بالخصوص استوار وموقعيت . مافوق طبقات باشد 

ت را آه طبقات اقتصاد وسياس. اجتماعي ويژه دارد نيز هرگز نمي تواند مافوق طبقات قرار گيرد 
  منسوخ قراردادن تابعيت ت الغاي جبري اصول استثمار و بهره آشي فرد از فرد وپيشرونده جه
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  درفش: از
  جيره خواران ارتجاع بي شرمانه
  خودرا به صف خلق زده اند

بادرك علم پيشرو آه روشنگرراه مبارزه قهرمانانه ستمكشان عليه ستمگران ونوآران زرخريد 
ن المللي هوايي آابل ومحصلين مكتب هوانوردي آارگران واقعي ميدان بي. شان مي باشد 

وهواشناسي آه  وظيفه آارگري ميدان هاي هوايي افغانستان را درآينده بدوش دارند در بوته 
شان به خوبي دريافته اند آه فرق راه و چاه آدام است ؟ آارگران ميدان هوايي بين المللي  مبارزات

نستان دوشادوش يكديگر قرار گرفته همه وقته آابل و آارگران ساير ميدان هاي هوايي افغا
  .مبارزات سرسخت را در مقابل دستگاه اداري پيش گرفته اند 

اعتصاد عمومي  1346دارند آه درست هفت  سرطان آارگران وهموطنان گرامي به خاطر
آارگران ميدان هوايي آابل و قندهار به اثر دستبرد آه درحقوق آارگران ميدان آابل و  وضر 

م وحشيانه وددمنشانه آارگران توسط آمر ميدان قندهار صورت گرفت ، شعله  اين خشم بنيان وشت
شمال مملكت  زبانهكشيده آارگران  آن ، اين نداي حق طلبي آارگران روشنفكر  تاآرانه هاي

ميدان مزار وهرات ازاين خشم آارگري وغرش لرزاننده آاخ ارتجاع استقبال خوبي نموده واز 
اعتصاب سرتاسري .  اعتصاب عمومي توآم با افشاگري دستگاه اداري آغاز گرديد  هفت سرطان

بعد از اعتصاب يكعده از . سرطان همان سال ادامه داشت  9آارگان ميدان هاي هوايي افغانستان تا 
دروغين خلق آه به  اشخاص بي بندوبار با تالشهاي مذبوحانه ونقشه هاي سالوسانه خود باماسك

خاطررنج هاي بيكران خلق هاي ستمديده  افغانستان، مبارزه مي آنند در صف  اصطالح  ، به
اين جيره خواران درگاه ارتجاع آه بي شرمانه خود را به صف . مبارزين واقعي خود را جازدند

وبه حربه خلق با خلق نبرد مي آنند از چه آساني عبارتند؟  خلق زده ، نقاب حقه به چهره آشيده 
  . ي را نمونه خروار ذآرآنم اجازه بدهيد مشت

اداره آننده مكتب هواشناسي وهوانوردي ميدان بين المللي آابل به دستياري يارانش همه وقته دم از 
را مانند وثيقه "بخاطر رنجهاي بيكران خلقهاي ستمديده افغانستان" خلق و خلق دوستي زده و شعار

  . ملي شان به زبان دارند 
بگفتار درعمل نيز درصف خلق مي باشند؟ خير به هيچ وجه چه  ولي آيا اين طرفداران  خلق

آسيكه چند سال قبل از طرف رئيس هوائي ملكي  آنوقت بدريافت تعمير لوآس در آارته مامورين 
آه قيمت تخميني آن د رحدود بيست لك افغاني است  سرفراز شده باشد، آسيكه در اعتصاب 

وساير ميدان هاي هوايي افغانستان مانع حصه گرفتن  عمومي آارگران ميدان هوايي آابل وقندهار
محصلين مكتب هوانوردي وهواشناسي در اعتصابات و احقاق حق برادران  آارگر شان مي 

ثانيه به ثانيه با ريسات تماس تليفوني داشته و همدوش  گردد، آسيكه در مظاهرات سه عقرب
لين از اشتراك در مظاهره از صبح پوليس نوآريوال ، دهن دروازه مكتب به غرض ممانعت محص

تا شام نوآري مي دهد و آسيكه آاميابي محصلين را فقط مربوط به قبول برنامه وقرارگرفتن زير 
به جز از جيره !!! ، مي تواند در رديف خلق جا گيرد ؟؟؟ خير پرچم سياه خويش قلمداد ميكند

ن داخلي و خارجي يعني دستگاه خوار وزر خريد ارتجاع ، سگ خائن و غالم حلقه بگوش با دارا
فرتوت و پوسيده اداري داخلي ، امپرياليزم بين المللي به سردمداري امريكا و مدافعين استعمار 

  . نوين چيز ديگري نمي تواند باشد 
ازاين قماش اشخاص هرنقاب را آه به چهره زنند بگفتاردوست خلق هستند ودرعمل در برابر 

آرنش در مي آيندو جبين به خاك مي سايند، در صف مقابل خلق  دشمنان خلق دستگاه داخلي  به
چه بادشمنان خلق ، همدست شده ودرآوبيدن خلق دشمنان خلق را ياري مي . توده قرار دارند
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تالشهاي مذبوحانه ونقشه هاي سالوسانه ديگر . نمايند، ولي آنها بي جهت وقت شانرا تلف مي آنند 
بازار خود را از دست داده است اين متاع ننگين ازين پيش  دربين آارگران  وتوده افغانستان

آارگران ميدان هاي هوايي افغانستان دوش به دوش آارگران رشته . ارزش خود ار باخته است 
هاي ديگر صنايع و دهقانان  در شناسائي اين عناصر دو رويه و نقاب پوش دست همت با آمر زده  

رو مترقي آارگري همه وقته نقاب پوشان را افشا ساخته وبا نيروي رزمنده و نيروي واقعا پيش
وچون امواج خشمگين موج به موج  پيش رفته ، عناصر دوپوسته رابه عقب زانده و براندرزهاي 

  . رياآارانه شان خط بطالن آشيده اند 
آارگران ميدان هاي هوايي افغانستان يقين دارند آه دشمنان خلق يعني استثمرا گران داخلي و 

دشمنان واقعي ودوستان ظاهري ( رجي ، مرتجعين داخلي وخارجي ، مدافعين استعمار نوين خا
روز به روز پژمرده تر گرديده و ما، يعني آارگران ، دهقانان ، زحمتكشان روز بروز ) خلق 

آارگران ميدان هاي هوايي افغانستان به اينگونه عناصر ضد خلقي آه . شاداب تر مي گرديم 
ا خلق مي جنگند، اخطار مي آنند آه از پيكار با خلق جدا خودداري آنند چه فقط باسالح خلق ب

خشم رزمنده و طوفان زاي خلق ، اين دشمنان دوست نما را با ديگر ياران شان در شايسته ترين 
  . دان تاريخ خوهند ريخت  زبالهجايگاه شان يعني 

هوايي سراسر افغانستان هم آواز شده ،  با آارگران ميدان هاي!  زحمتكشان ! دهقانان ! آارگران 
خشم آارگري را  بنيان آن جامعه آهن وايجادگر جامعه نوين است در سطور زيرين آه از طرف 
سرسپردگان راه آزادي بيان گرديده است  يكبار ديگر به اين خلق نماهاي ظاهري وددمنشان واقعي 

  . جدا اخطار آنيم 
زر هرچه از چرنديات خنده آور وهجويات اليعني در چنته هاي  بگذار آاسه ليسان درگاه اربابان" 

مغز خويش دارند چون شعبده بازان بازاري درانظار همه گان بريزند تا علم ديگرگوني عميق 
رنجبران درمبارزه بااينگونه پندار هاي پوچ راه خويش را خوبتر و بيشتر درصفوف رنجبران 

  .شرو را بيش از پيش غني نمايند ومتحدين آن بازنموده و گنجينه دانش پي
  

  "واصف باختري " 
  سرود روستا

  آند جلوه د رافق              برين باره بلند 
  چو اين آهنه روستا            برين تكدرخت خشك
  شود پايگاه خلق            چه مرغان شب نورد

  چو زين آهنه روستا              آه بستند آشيان 
  برآيد سپاه خلق            درين دشت سارها

  ازين جلوه گاه غم            نيم رنگ چه شبهاي
  ازين چشمه سار رنج            آه پيچيده تا سحر
  پديد آيد آتشي              نواي ني شبان
  شتابان چو آذرخش              *   *   *   *

      درخشان چو آفتاب            درين آهنه روستا
  به توفندگي چو ميغ            درين جلوه گاه غم 

  تيغ به تابندگي چو            درين چشمه سار رنج
  بسوزد بناي جور            چه برزيگران پير

  فروزد شرار رزم            چه دوشيزگان مست 
  فرازد درفش سرخ            چه پويشگران رزم 
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  آشاورز روستا            آه از ياد رفته اند 
  به پيگرد رنجبر            آه ناآام مرده اند 

  نبردآزما شود            آه خاموش خفته اند 
  ب پيشتازدوسيال            زارباب بهره آش 

  هم آهنگ وهمنورد              زداراي ازمنه
  هم آواز وهم نبرد            ستم ها آشيده اند 
  يكي پتك آهنين               دراين آشتزارها

  بدست از پي ستيز            چه مردان رزمجو
  يكي تيغ جوهرين            آه درخون تپيده اند 
  بكف بهر رستخير            چه دلهاي پر تپش 

  ازين غول پاگلين              آه آگنده ازاميد 
  نماند نشانه اي            به خاك آرميده اند 

  وزين ببر آاغذي                
  به گهنامه جهان              *   *   *   *

  بماند فسانه اي            چو خورشيد رستخيز
                  

  اعتصاب كارگران رزمجوي مطابع دولتي
  

  .ل دست به اعتصاب زدند خبرنگارما گذارش ميدهد آه بروزپنجم جوزا آارگران مطابع دولتي آاب
خواسته هاي آنان بيمه صحي ، افزايش معاش ، وسيله نقليه ،آوپون ، مسئله تقاعد آارگران ، لباس 

ورخصتي بعد از ساعت چهارونيم در  آار، استفاده از تعطيل بعد از ساعت دوازده روز پنجشنبه
صر مخرب باعث خشونت اين اعتصاب دراثر مداخله بعضي عنا. ديگر روزهاي هفته بوده است 

بيشتر آارگران رافراهم آورد وبعد از خطابه ها دست به مظاهره زدند  واز محوطه فابريكه خارج 
اما اين عمل هم نتوانست از تصميم . پوليس و ژاندارم ارتجاع آارگران را محاصره نمود . شدند 

وبا وعده ها ري زده اما اخيرا ارتجاع دست به حيله گ. گران جلو گيري آند ررزمجويانه آا
رزمجو تصميم شكست ناپذير انتظار آارگران با اراده . ازحرآت آارگران جانب شهر جلوگرفت 

  .اين وعده نزديك را مي آشند 
وبخوبي ميداند آه بسياري شعله جاويد آه اززندگاني رنجبار وپرمرارت آارگران مطابع آگاه است 

ها گرفتار مي شوند خواستهاي منطقي آارگران آگاه از ايشان بنابرشرايط سنگين آار به بيماري 
مطبعه دولتي را تائيد مي آند  ويقين دارد آه آنان با همبستگي و تحكيم اتحاد خويش بر دشمان 

  . طبقاتي خود چيره خواهند شد 
  

  پيكار قھرمانانه زحمتكشان فرانسه
. مين هتفه خويش وارد شد اعتصاب عمومي  آارگران فرانسه عليه سيستم منفور سرمايه داري بدو

، بيش از ده دراوايل اين هفته تعداد آارگران آه به اعتصاب عمومي و نامحدود پيوسته بودند
. يعني از هر پنج نفر فرانسوي يك نفر شان در شمار اعتصاب آنندگان مي آمد . ميليون نفر بود 

سه درحال رآود بسر مي تمام صنايع مواصالت ومخابرات ، خطوط هوائي ، معادن و بنادر فران
محصلين قهرمان . آارگران دربيش از دوصد آارخانه ومعدن قدرت را بدست گرفته اند . برد 

دولت . فرانسه به مظاهرات و مبارزات خود  دوش بدوش همرزمان آارگر خويش  ادامه مي دهند 
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. منع قرار داد تشكيل اجتماعات ومظاهرات را )سوم جوزا ( ارتجاعي فرانسه در بيست و سوم مه 
سوم تا پنجم ( ولي محصلين و آارگران قهرمان شهر پاريس از بيست وسوم تا بيست و پنجم 

به تظاهرات مسلسل دست زده و چندين بار با پوليس مخصوص سرآوبي مظاهرات ، زد ) جوزا
از  ساير شهر هاي فرانسه نيز با سر مشق گرفتن همچنان آارگران و محصلين . وخورد آردند 

د رجريان اين مبارزات . مرزمان پاريسي خود ، به مبارزات و مظاهرات خويش ادامه مي دهند ه
، اين زخم چرآين در بدن طبقه آارگر فرانسه بخوبي عظيم قيافه خيانت پيشه سازشكاران معاصر

 ازنفوذ آه درميان  برخي از اتحاديه هاي آارگري داشتند،اين خائنين با سوء استفاده . رسوا گشت 
باوجودآن روز بيست وپنجم ولي . آارگران را از شرآت در مظاهرات محصلين پاريس بازداشتند 

.  ده ها هزار آارگر به اتفاق محصلين پاريس دست به مظاهرات عظيمي زدند) پنجم جوزا( مه 
سردمداران  سازشكار، اين گدي هاي آوآي مي خواهند با توسل به  هر وسيله با دولت ارتجاعي 

  . ه از در سازش پيش آمده و موج طوفانني پيكار آنوني خلق فرانسه  را فروآش بخشندفرانس
درين هفته، در لندن، مظاهرات ازطرف محصلين پيشرو و آارگران آگاه در پشتيباني از مبارزات 

هم چنان در استكهلم نيز محصلين پيشرو در پشتيباني از مبارزات . خلق فرانسه صورت گرفت 
  .مظاهرات پر شكوهي ترتيب دادند  سيستم فرتوت سرمايه داري انحصاريعليه خلق فرانسه  

تمام خلقهاي ستمكش ، آنهائي آه  درزير فشار واسارت  سيستم هاي سرمايه داري و مالآي قرار  
  .دارند بخلق مبارز فرانسه آه صاحب سنن پرافتخار انقالبي اند ، درود گرم و آتشين مي فرستند 

  نامه كارگران
  ابريكه قير ريزي شارواليف

  !آارآنان جريده شعله جاويد
جريده شعله جاويد را انعكاس دهنده آرمانهاي خويش مي دانيم به وسيله اين نوشته يكعده از چون 

  : خواستهاي خود را به شما ارسال داشتيم تا در شعله جاويد درج گردد 
و خانواده هاي ما را به بد ترين سرسام آورقيمت ها ونداشتن آوپون زندگي ما  باالرفتن - 1

  . صورت تهديد مي آند 
دراثر شرايط ناگوار محيط آار به بيماريها و عاللت ها گرفتار هستيم ولي از بيمه صحي  – 2

  . ودآتور موظف اثري نيست 
  . از مفاد مبلغي آه  بنام ذخيره از معاش نا چيز ما وضع مي گردد حق استفاده نداريم   - 3
جديد قوا براي بدست آوردن نان وزهاي پنجشنبه براي رفع خستگي هاي يك هفته وتبايد ر – 4

  . بخورنميردرهفته آينده ، رخصت باشيم 
معاش مابه اندازه ناچيزاست آه چند روززندگي مرگبارواحتياجات اوليه مارا تامين آرده نمي  – 5

  .تواند
   .ازنداشتن لباس آار دچار تكاليف زيادي مي باشيم  - 6
بامابصورت بسياربيدادگرانه  ين نكته رانيزشايسته يادآوردي مي دانيم آه يكي ازآارفرمايان ا

  .سوء بعمل مي آرد آرامت انساني پيش آمد مي آند وازجانب ديگرازتيل وديگرمواد استفادهومغاير
اآنون  مطالبات آارگران فابريكه قير ريزي را بجا ميداند و به ايشان نويد مي دهد آه: شعله جاويد

مبارزات زحمتكشان  به سطحي رسيده است آه مرتجعين وآارفرمايان بيداد گر نمي توانند طوفان 
  .حقوق حقه آارگران را به بازي بگيرند 

  بازھم ردھجويات اليعني
معارف پرداخته وازدشواريهاي امورفرهنگي  پروبلم هايدرطي نيم قرن گذشته تاچه اندازه به حل 

شخصيت هاومحافل ارتجاعي . پيروزي يابند روزبرآورده شدن اين مامولآاسته اند آه درچند 
وابسته به طبقه حاآمه ميخواهند پدران وخانواده هاي شاگردان راعليه آنان برانگيخته سازند و 
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روشنفكران ميهن پرست و خواستاران تحوالت عميق و بنيادي رانسبت به مبادي اخالق و معتقدات 
خوشبختانه پدران وخانواده هاي شاگردان اآنون بدرستي درك آرده اند آه  بي اعتنا نشان دهند ولي

اين آئين ديرين طبقه حاآمه بيدادگراست آه خود عمال به اين مبادي بي اعتنااست وهمواره خواسته 
توده هاي ستمكش آشورما . ناجوانمردانه با اين حربه ازپادرآورداست فرزندان برومند مردم را

و پيشرو آشور ما وهمه آرزومندان سربلندي  وآزادي واقعي افغانستان اآنون  روشنفكران مترقي
پس از اين باهيچگونه وعده ووعيد، با .راه خويش رايافته اند وآگاهانه دراين راه پيش ميروند

هيچگونه تخديروتحميق،باهيچگونه سالوس وريا نميتوان ازرشد انديشه هاي تازه جوي روشنفكران 
 . سردمداران فرهنگ ارتجاعي اين آرزو را با خود بگور خواهند برد . ردپيشرو جلوگيري آ

  
جوزا موتروانهاي ترانسپورت انحصارات در  7خبرنگار ما اطالع ميدهد آه بروز سه شنبه 

  : برابرعمارت رياست انحصارات دست به اعتصاب زده بودند خواسته هاي آنها عبارت بود از 
  . افزودي معاشات  )1(
هاي آه موترهاي آنها دراثر نبودن آاري متوقف مي باشند براي شان نيزمعاش بايد درروز )2(

 .داده شود 
 . راميرانندوجودداشته باشد بايد تفاوتي بين معاش موتروانهاي آه موترهاي ده تيره وچهارتيره  )3(

خواسته هاي موترران هاي  ترانسپورت انحصارات را تائيد نموده و عقيده دارد آه : شعله جاويد
  . ان مي توانند با همبستگي واتحاد حقوق خويش را از آمرين ستمگر بدست آرند آن
  

بادرك اين واقعيت آه حقوق خويش را نمي توان از راه زاري وعريضه بازي بدست آورد ، 
جوزا دست باعتصاب زدند ، خواسته هاي آنان مانند  8آارگران ، مطبعه معارف روزچهارشنبه 

شعله جاويد با تائيد اعتصاب آارگران مذآور ، عقيده . يكات مي باشد ساير آارگران ديگر فابر
دارد آه تمام آارگران افغانستان با همبستگي واتحاد نزديك مي توانند شاهد پيروز ي اقتصادي 

  . وسياسي را بآغوش آشند 
  

رو جوزا روزي آه شعارهاي نبرد انگيز روشنفكران پيش 4براساس گذارش خبرنگارما روز شنبه 
در فضاي آابل طنين افگنده بود، آارگران آگاه خانه سازي دست به مظاهره زدند ، مقامات مسئول 

  . تا آنون به مطالبات منطقي و مستدل آنان پاسخ مقنع نداده اند 
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