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   نهضت آیندٔه افغانستان 

   درمورد

  سید پرویز کامبخش فاجعٔه محکومیِت
فغان  ژورنالیست جوان ا-از زندانی شدن سید پرویز کامبخش محصلماه بیش از چهار 

 علیه بازداشت و در درازای این مدت توفان عظیم و بیسابقٔه احتجاج و اعتراض. میگذرد

 از مبارزان ترقیخواه و دموکرات. یده استدنور کم اعدام وی سراسر گیتی را درح

ستان، فرهنگیان، ی ژورنال افغانی گرفته تا سازمانهای ملی و بین المللِیجنبش چپ

 و شماری از حکوماِت جامعٔه اروپا، رهایی  متحدحقوقدانان، پارلمان اروپا، سازمان ملل

هروندان و ترقی حقوق ش از  دفاع که جرمی جز–و شرِط این دادخواه جوان را  بی قید

  . مطالبه کرده اند–جامعٔه قرون وسطایی افغانی ندارد 

عدالت  واقعی، آزادی و حیث سازمان مدافع دموکراسیه نهضت آیندٔه افغانستان ب

بیند، در رابطه با یخود را در دفاع از انسان مظلوم م رهان وجودِیاجتماعی که ُب

  :  سید پرویز کامبخش اعالم میدارد سیاسِیمحکومیِت

شواهد میرسانند که تمام جریان بازداشت، توقیف و در نهایت صدور حکم اعدام سید ـ ۱

 اساس جعل ، دسیسه ، روحیٔه انتقام جویی و درنهایت کتمان کردِن برپرویز کامبخش 

 پشت  نظامِی-معامله های سیاسی.  شکل گرفته استلجنایات حاکمان منطقه یی شما

 تعمیق تضاد ها و و، توسعه کشورهای بیرونین با پرده بین شاخه های حاکم جهادیا

، گراییقوم تناقضات در درون نظام حاکم ، گسترش روحیٔه خطرناک و فاجعه آوِر

ه ، رقابت نشاند دست نظامی حاکمیِتملکی و گرایی در داخل ارگانهای ملیتگرایی و سمت

د مخدر و ایجاد یک  قاچاق مواآوِر های سودسبعانه برای دستیابِی انحصارگرانه به شریان



 سیاسی کشور و درنهایت  فضاِی دایمِیشوش ساختِنمغشبکٔه همیشه فعال مافیایی، 

 زنده گی مردم افغانستان، منحرف ساختن اذهان عامٔه داخلی و جهانی از وضع جهنمِی

 انگیزه هایی اند که برخی حلقات شریر حاکم را به دست یازیدن به اقدامات غوغا برانگیِز

فیر بر فراز نیروهای بالندٔه دموکرات و  تکیر آهیختٔهقرار دادن شمش. کشانندمی ارعابی

 ابدی برای تداوم سیادت، شیؤه دیرینٔه داد جوی و نگهداشتن فضای ترس و اختناِق

  .اهریمنان بوده است

و شرط سید پرویز کامبخش را مطالبه  نهضت آیندٔه افغانستان رهایی فوری و بی قید

 اوجگیری روحیٔه دادخواهی ا تکیه بر حاکمیت جابران و بل به افوِلکرده، با اطمینان کام

و و دموکراسی در بین الیه های گستردٔه زحمتکشان افغانستان، نیروهای اصیل ترقیخواه 

جاعی ترین الیه ه گرانٔه ارتدموکرات را فرا میخواند تا روشهای خود کامه، جابرانه و توطئ

 یک حرکت عظیم سیاسی اقدام ها به راه اندازیدر برابر آن کرده، های نظام را افشا

  . نمایند

؛ باید ست ارتجاعییک اقدام سیاسِی ن و محکوم کردن سید پرویز کامبخشزندانی ساخت

 گرانه و توضیحی قد علم کرد و تمام جهان فشاادر برابر آن با اقدامات گستردٔه سیاسی، 

  .  کابل قرار دادِیحاکمیت کنوناقدامات ارتجاعِی اتیک را در برابر دموکر

ر پیوند های تاریخی، طبقاتی و فرهنگی همیشه بجنبش چپ دموکراتیک افغانی  ـ ۲

 احترام به  از جزییاحترام به مقدسات خلق. خود با خلق افغانستان تکیه کرده است

  ! خلق است

 اقتصادی و رفِع سیادت و -نهضت آیندٔه افغانستان دگرگونسازی مناسباِت اجتماعی

«  سیاسِی بهره کشان را به حیث شرایط بایستٔه رهایی انسان از چنبرٔه هرگونه استیالِی

میپندارد و بر ُبنیاد همین برداشِت علمی از » ایدیالوژی زده گی«و » خود بیگانه گی از

روند تاریخ و چگونه گی آمیزِش ساختار های به هم پیوستٔه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 

راِت سیاسی و اقتصادی را به حیث تغییرات اساسی در  ایدیالوژیک ،تغیی-و فرهنگی

  .ساختار جامعه، در سرخط وظایف جنبش دگرگونساز و دموکراتیک کشور قرار میدهد



فع مردم استه اند و به مناجنبش مردمی بر نخ مذهب ستیزانه هیچگاهی از روشهاِی

ً  حلقات ارتجاِعاین روش. نجامیده اندنی  ،زنه های بالقوهآتشه حیث  ب، سیاهها را عمدتا

از طریق مشتعل ساختن ،داخل نیروهای مترقی میکنند تا در لحظات بحرانی سیاسی 

  . وسایل الزم سرکوب را به ساده گی دراختیار داشته باشند،آنها

ً  تقبیح کرده یادآور غانستان توسل مقامات را به این ابنهضت آیندٔه اف زاِر کهنه جدا

 نیروها و عناصر دادخواه در جریان علیٔه» ه های تکفیرهنگام«  اندازی همیشود که را

تمام تاریخ افغانستان به تضعیف روند ترقی و تحکیم مواضع ارتجاعی ترین الیه های 

شیوه های ابلیسی استعمارگران انگلیس در سرکوب رهبران . سیاسی منجر گردیده است

 یه روشنفکراِنآزادیخواه ملی و تضعیف مقاومت خلق، یورش وحشیانٔه ارتجاع عل

مشروطه خواه و تبلیغات افراطیون ارتجاع علیه جنبش چپ دموکراتیک، همه 

 مواجه های عبور ناپذیر افغانستان را به دشواری بوده اند که پیشرفت تاریخِییرویدادهای

  .نباید آن فجایع تکرار گردند. کرده اند

ید پرویز کامبخش در  بدون شرط و قید سنهضت آیندٔه افغانستان برآن است که آزادِی

استحکام روند دموکراتیک یاری خواهد رساند و سایٔه شوم ارتجاع افراطی را یک گام به 

  . عقب خواهد زد

تمر مردم از حاکمیت زنده گی زحمتکشان، فاصله گرفتن مسوضع  روز افزوِنوخامت ـ ۳

 شاخٔه طالبِیثباتی توسط فعالیتهای  ، توسعٔه بی - به ویژه امریکا –و حامیان جهانی آن 

کشور و چپاول   نظامی ناتو درپنجاه هزارمندی حضور بیش از ، ناسوداردوی پاکستان

مثبت  وسیلٔه حاکمان امروزی، مردم افغانستان را از فرجاِمه  میلیارد دالر بچهلبیش از 

ٌفرصت آن فرا رسیده است تا نیروهای چپ و دموکراتیک، در .  اندرویداد ها نا امید کرده

خارج کشور، یک کارزار عظیم سیاسی را در جهت افشای ماهیت نظام موجود و داخل و 

بیان و حقوق دفاع از دموکراسی ، آزادی «سرشت نیروهای حاکم به راه اندازند و شعار 

، قرون وسطایی تبدیل کرده ضد حاکمیت ارتجاع  به یک شعار سیاسِی را»مدنی 

 عادالنه و دموکراتیک در نظام ، سوق یادِینارضایتی مردم را به سمت مطالبٔه تغییرات ُبن

  .دهند



بار دیگر تأکید میکند که تحمیل تغییرات اساسی به سود  نهضت آیندٔه افغانستان یک

.  چپ استمردم و تضمین آزادی و دموکراسی، مستلزم وجود یک سازمان بزرگ سیاسِی

 دفاع از  سیاسِیِیدر پروسٔه دفاع از سید پرویز کامبخش باید به ایجاد این وسیلٔه دایم

این زمینه مسؤولیتهای تاریخی  نهضت آیندٔه افغانستان در. مسوؤالنه اندیشیدمظلومان 

  . خواهد رساند خود را با تواضع انقالبی به سر

قرار گرفتن در سنگر دفاع از کامبخش به معنی دفاع از داعیٔه دموکراسی، عدالت و 
  ! آزادی است 

  نهضت آیندٔه افغانستان
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