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کھ جوان ما  دوران یدر کابل زیبا. تقویم خورشیدی ما دو روز بیش نمانده است ١٣٨٩بھ ختم سال 

نمای دیگری داشت درین روزھای سال ھمواره از ورای امواج رادیو و تلویزیون  ما ۀذھن ناپختدر 

چندین بار » رانھ ھا خواھم خوانداگر بھار بیاید ت«آھنگھای بھاری و منجملھ آھنگ گیرای احمد ظاھر 

ھرکس در تخیالت خویش پالنھای برای سال جدید طرح . بھ نشر میرسید و ھمھ را مشعوف میساخت

  .دوران گرامی باد یاد آن. در دلھا غم و تشویش از آینده مانند این ایام نبود. میکرد

ر میشود، تابستان میشود، و اما حاال چگونھ است؟ سالھا یکی پی دیگری می آیند و میروند، بھا

تغییراتی نیز در زنده گی و سرنوشت مردم و سرزمین ما رونما میگردد، اما امیدواری بھ آینده و 

بجز مشتی از مفتخواران کھ موجودیت شان بر  .تحوالت مثبت سالھاست از وطن رخت بربستھ اند

یر پیشبینی شده و نا میمون گرده ھای مردم سنگینی میکند، دیگران ھمھ در انتظار وقوع حوادث غ

آزادی و حق حاکمیت و خود ارادیت برباد رفتھ، دولت ناتوان و ناکارآمد، اجتماع تا گلو در فساد . اند

اقتصاد ورشکستھ و دست بین، جنگی کھ نظر بھ ھر ملحوظی کھ ھست ختم شدنی و نا برابری غرق، 

خاکی  ۀاما آیا تنھا ما درین کر. بھ آینده نیست و از ھمھ کشنده تر و بد تر بدبینی و ناامیدی نسبت

اگر نظری بھ اطراف خویش بیفگنیم و دنیا را بررسی کنیم، . جواب منفی است درینحالت بسر میبریم؟

  .از ما خیلی بھتری ندارد ،سرنوشت ملت ھای دیگر خورد و کوچک

وش نمیرسید، بھ ما در جھان عرب، کھ گاھی از آن ھیچ خبری بھ گ ۀترین تراژیدی را ھم جدید

خاص فقط نارضایتی  ۀمردم در جنبشھای دادخواھی بپا خاستند و بدون کدام برنام .شھادت نشستھ ایم

در کشورھای تونس و مصر نتایجی ھم بدست آمد کھ . از مظالم دولتھای خویش را ابراز داشتند

بھ سرنوشت خودشان  اتخلیھ کرده و کشور و ملت ربا جبر ساحھ را و کفن کشان سابق دیکتاتور ھا 

آنجاھا نیز ھنوز ھیچ چیزی تغییر مثبت نکرده و سرنوشت ھمھ مردم نامعلوم . رھا کرده و رفتند

ھمین امروز شاھد برگزاری انتخابات در کشور مصر ھستیم، اما آیا با آنھمھ قربانی ھای کھ  .است

و یا کدام فرستاده،  مردم برای طرد حسنی مبارک دادند دولت دلخواه شان رویکار خواھد آمد

صھیونیزم و نئولیبرالیزم بھ قدرت خواھد رسید کھ اینبار زحمتکشان مصر را با چھره و نمای جدیدی 



از مدتھا بدین سو تمام امید ھای زحمتکشان در تمام . تحت نام دموکراسی بھ استثمار خواھد کشید

یاد داریم راپورتاژھای دوران ب. س مبدل گشتھ استأکشورھا بارھا و بارھا با گذشت زمان بھ ی

محروم ترین مردمان جھان یعنی آفریقا در  ۀانتخابات اوباما را کھ ھمھ فکر میکردند اکنون کھ نمایند

قدرت تکیھ زند چھ تغییرات مثبتی بھ نفع ملیاردھا انسان محروم دنیا  ۀمقتدر ترین کشور دنیا بر اریک

  .اما دریغا کھ چنین نشد .بدست خواھد آمد

آمریکا بھ دستور اسراییل در  ۀآخرین قضیھ یی کھ تمام جھان شاھد آن بودند، ویتوی ایاالت متحد

طبقات دارای ھمھ  ۀاین گدی کوکی سرمایھ داران جھان و این نھاد خاینانشورای امنیت ملل متحد، 

 درین مورد ھیچ کسی حتا انگشتی را ھم. کشورھا بخصوص جھان غرب، برضد خلق فلسطین بود

و اما در مورد سرنوشت ملتھای بپا  احزاب مترقی اینجا و آنجا، ۀ، بجز چند بیانیھ و قطعنامشور نداد

عرب برخورد خدایان زور و زر چگونھ است؟ تعداد کشتھ شده ھا در تظاھرات تونس و  ۀخاست

تھ و کش ١٢٠٠تنھا در مصر بیش از ( مصر، در بحرین و دیگر کشورھای عربی از لیبیا کمتر نبود

نظامی تحت قیمومیت  ۀ، اما چھ شد کھ در تونس و مصر حرفی ھم از مداخل)ھزارھای دیگر زخمی

ساعت صادر شد  ۴٨شورای امنیت در مدت کمتر از  ۀملل متحد و ناتو بمیان نیامد ولی در لیبی فیصل

کشور لیبی با آیا این در اثر دشمنی ھای  .و فضای کشور مستقلی را برای پرواز ممنوع اعالن کردند

اعالن عجوالنھ و  ۀآیا این در نتیج آنان در مدت زمان درازی نبود؟ ۀجھان غرب و منافع آزمندان

تصامیم دیوانھ وار رھبر لیبی در خصوص تمویل کمپاین انتخابات ریاست جمھوری سرکوزی نبود؟ 

، صی و گروپیتامین منافع شخ ۀعرص در مردم رھبران کشورھا در مورد مصرف پولھای مالیات

ھیچگاھی نبوده  تیپ سرکوزی بدون استیذان و رای پرسی مردم، تازه گی ندارد، اما با این رسوایی

گ ھمیشھ مرا بیاد جن ھبران این کشور ھااین نوع جنگھا برای جلوگیری از رسوایی شخصی ر. است

رد کرده بود،  چنگیزخان میاندازد کھ برای طلب یک کوزه آب لیمو کھ امپراطور فارس با توھین

و سراسر آن امپراطوری بزرگ را با تلفات ھفتاد ھزار عسکر خود و قتل صدھا ھزار مدافع 

  .  شھرھای مختلف فارس بھ خاک یکسان نمود انسانھای

 در سواحل لیبی جابجا کردهدو خونخوار ترین دولت در جھان یعنی فرانسھ و انگلیس قوای خویش را 

نظامی را برای خود  ۀآنھا تمام وریانتھای مداخل. اند آنکشورود خلق و آماده ازبین بردن ھست و ب

حاال کوچکترین بھانھ یی کافیست کھ آنھا اردوی لیبی را ازبین ببرند و تمام  .محفوظ نگھ داشتھ اند

و بعد ) مانند یوگوسالویا(داشتھ ھای تخنیکی و اقتصادی آنکشور معتبر از لحاظ انرژی را نابود کنند 

ھمین کشورھا خواھد بود، از خوراکھ گرفتھ تا ماشین ور سالھای متمادی محتاج و دستبین این کش

تعداد این  چنین قربانی ھا کم نیستند، افغانستان ما، عراق، یوگوسالویا و سایر . .  . . آالت و اسلحھ



 بھمین جھت است. کشورھای سوسیالیستی سابق، کشورھای متعدد افریقا، کشورھای آمریکای التین

از  ی دیگرکشور ھا ده اند و موسساتجھانی شاز لحاظ بزرگی کھ کمپنی ھای کشورھای غربی 

یزبان خویش پا فراتر نگذاشتھ اند، آنچھ ھم شھرت بزرگتری کسب کرده و مو کشور سطح شھر 

  .فعالیت خویش را توانستھ توسعھ دھد، در راس آن یا آمریکایی یا اروپایی است ۀساح

شکل مداخلھ در امور کشورھا در نبود قدرت جھانی مانند شوروی، بھ خصوص بعد از جنگ عراق 

چھره تبدیل نمود و اکنون برعکس دوران استعمار کھ ھرکشور مستقالنھ عمل میکرد، تصرف 

بازارھای جھان در شراکت نظامیگران کشورھای غربی و گاھگاھی کشورھای نوکر صفتی مانند 

 ، جمھوریتھای یوگوسالویای سابقپاکستان، لبنان، کشورھای اطراف بالتیک، پولندعربستان سعودی، 

تن نظامی دارد کھ در ترکیب  ١٠در افغانستان نیز کشور بیطرف سویس . و غیره صورت میپذیرد

این انترناسیونالیزم سرمایھ داری در شرایطیست کھ . جزوتامھای آلمان در کشور ما حضور دارند

  .در تفرق بینظیری بسر میبرندسراسر جھان متکشان پرولتاریا و زح

اما آنچھ مربوط میشود بھ دموکراسی شاخدار غربی، ما شاھد چھره ھای مختلف آن ھستیم، 

در حقیقت این . نظامیگری، تفتین و دروغ، خرید ملتھا و دارایی ھای آنھا با پول قرضھ و امثال آن

در برابر زحمتکشان و مولدین کھ اکنون از لحاظ ھمان یک چھره است یعنی تثبیت منافع سرمایھ 

  .شکل در سرتاسر دنیا متجانس شده است

کھ کورکورانھ  محافظھ کار و دنبالھ رو ۀغربیھا کمونیست است و روسی ۀموضع گیری چین کھ بھ گفت

سایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایاالت متحده آمریکا تقلید میکند در مورد م زنده گی  از شیوه ھای

. در شورای امنیت ملل متحد در مورد فلسطین و لیبی گویای ادعای ماست جھانی، منجملھ اخیراً 

امان . کشور آلمان تحت فشار نیروھای چپ داخلی موضعگیری روشنتری داشت تا چین کمونیست

  !کھ کارگران از فرط شدت استثمار در آنجا دست بھ خودکشی میزنند ازین کمونیزم چینایی 

ش را در مورد سرنوشت خلقھای جھان مطبوع نین دوباره زنده شود و موضعگیری کشوراگر ل

  .ردھده کند، بالفاصلھ دوباره سکتھ خواھد کمشا

ًسف بزگ درینست کھ رھبران تا گلو  مانند برلسکونی و  بدنامیرشوه خواران غرق در فساد و تا

ی سھ بار صدراعظم ایتالیا انتخاب برلسکون. تصمیم میگیرندبر سونوشت ملیاردھا انسان  سرکوزی

موصوف ھمین . شده است و ھربار مردم بدست ھای مبارک خود برایش در صندوقھا رای ریختھ اند

سرکوزی چندین وزیر برحال در اثر  ۀاز کابین. ھا اتھام تحت محاکمھ استاکنون در کشورش بھ دھ

صدراعظم سابق فرانسھ، دومینیک  .استفاده از قدرت و رشوه خواری و غیره تحت محکمھ اند ءسو



دو ویلپن، وورت وزیر دارایی کشور و ھلیو ماری وزیر خارجھ دفاع و چندین سمت دیگر وزارت ھا 

، رییس جمھور سابق فرانسھ، نداستفاده از کرسی و قدرت کنار رفت سوءنیز تحت فشار مردم بخاطر 

  .ژاک شیراک ھمین اکنون باربار بھ محکمھ احظار میگردد

استفاده و بھ  سوءدر کشور میزبان خویش در بیست سال اقامت خویش ھر روز شاھد نشر اخبار من 

محکمھ کشاندن صدھا مسوول و آمر و وزیر و دست اندکار رھبری کشور ھستم کھ بھ اتھامات 

اختالس، حیف و میل دارایی ھای عامھ، دزدی و غیره محکمھ میشوند و خیلی ھم زود دوباره برائت 

سابق کشور سویس، آقای  ۀبھ ھمین تازه گی ھا وزیر مالی. و بھ عیش و نوش میپردازند میگیرند

در تبانی  موصوف. قرار گرفتھ استملیارد فرانک  ٢،١ استفاده سوءمورد اتھام  ھانس رودلف مرتس

 بانک ۀآن پولھا را ھیئت مدیر. آن بانک را از مالیھ معاف نموده بود ،با بانک معتبر کریدت سویس

اینچنین اخبار در کشورھای دیگر نیز . در اخیر سال بونووس گرفتھ اندو خود وزیر صاحب مذکور 

امیدواریم ھموطنان ما کھ درین کشور ھا اقامت دارند این . بھ یقین وجود دارد کھ ما از آنھا بیخبریم

شان روشن و اذھان  اخبار را در نوشتھ ھای خویش انعکاس دھند تا مردم ما خود قضاوت نمایند

  .گردد

چھل سال قبل نیز این تعداد از رھبران و اولیای  - سی این سوال ھمواره در ذھنم خطور میکند کھ آیا 

شوروی و  نبود رقبای مانندامور بھ ھمین منوال در فساد و لجن غرق بودند و یا تنھا این دستاورد 

برکت وسایل اطالعات جمعی و  شاید ما قبال از آن بیخبر بودیم و حاال از .کمپ سوسیالیزم است

فراموش نمیکنم کھ اتھام جدی در مورد کلکسیون تحایف لیونید برژنف . انترنت بھ اطالع ما میرسد

ًوف ما بھ دھان ھرکسی بودکھ از جانب غرب خیلی نشخوار میشد، رھبر شوروی  . در وطن مال

ً استفاده شکل قانونی را بخود گر ھیچ کسی بھ آن توجھ نمیکند  ،فتھاکنون شاید بخاطری کھ رشوه و سو

گیالنی و گلبدین، سیاف، ربانی، قسیم، عبدهللا، مجددی،  در کشور ما" مثال و احصاییھ نمیگیرد کھ

این تنھا در کشور . غیره در گذشتھ چھ مقدار پول داشتند و حاال این پولھا از کجا بدست آمده است

در بغداد و لندن  ،درینجا کھ چنین است". یده استماست کھ تازه از مزایای سرمایھ داری مستفید گرد

  "چھ حال خواھد بود؟

بشریت سرمایھ داری  ۀبا چنین خصوصیات آیا آیند :د مشغول میسازدسوال دیگری کھ ھمیشھ مرا بخو

بشریت را رقم میزند، آیا در برابر دشمنش، یعنی  ۀخواھد بود و یا سوسیالیزم؟ اگر سوسیالیزم آیند

ِ دَ ھ داری باید جنگید و یا از سیستم سرمای مدارا و کرنش پیش آمد؟ ھدفم رویزیونیزم و تسلیم طلبی  ر

  ، و یا جنگید وحقوق زحمتکشان را با جبر باید ستاند؟است» مترقی«نیروھای 



  .د داشتناینست تفکراتی کھ در سال نو افکار من وملیونھای دیگر را بخود مشغول خواھ

را بھ ھمھ ھموطنان ما در ھرکجای کھ  ١٣٩٠صت سال نو خورشیدی و با استفاده از فربدین وسیلھ 

ھستند و سایر افرادی کھ بھ این تقویم حرکت  میکنند صمیمانھ تبریک گفتھ و پیروزی و بھروزی 

  .ھای بیشتری برای شان تنما دارم

  !ھر روز تان نوروز، نوروز تان پیروز 
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