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  واليستھای غارتگر استعماری امپريتحت شرايط تسلط                                       
  صحبت کارزن ستيز حکومت اس"می باندھای جنايت                                       

  ! مضحکۀ بيش نيست" محوخشونت عليه زنان"از                                       
                                                                                             

  وستم برآنتسلط مرد برزن ،  آمدن طبقات وتشکيل جوامع طبقاتیوبوجوداکی اوليه بعد ازفروپاشی جامعه اشتر
طبقات حاکم ارتجاعی فئودال م و امپرياليسبا نابودی سلطه وستمفقط .  ودرطول ھزاران سال ادامه يافته استهآغازشد

تماعی  وزنان درھمه عرصه ھای حيات اجمحوشده  درجھان عليه زنانھرنوع ستم، تبعيض وخشونت ادورروکمپ
ھميشه سعی کرده اند ) دولتھا(، طبقات حاکم ارتجاعی درجوامع طبقاتی.خواھند شدازحقوق برابربا مردان برخوردار

 ی ازپيکرجامعه درموردش منحيث نيم مسئله زناندرحاليکه. ھميت وانمود کنندمسئله زنان را يک مسئله فرعی وکم ا
 رابطۀ  وپيروزی انقLب اجتماعیحل تضادھای اساسی آندرجامعه بامسئله يک مسئله مھم بوده وحل اين موضوع 

عی وسلطه  طبقات حاکم ارتجاامعه، يعنی سرنگونی حاکميت جی اساسیتضادھابدون حل . ارد وديالکتيکی دتنگاتنگ
 زنان به حقوق مساوی شان با مردان دست نيافته وتضاد بين زن  دموکراتيک نوينامپرياليسم وتأسيس يک جامعه

موجوديت نظام استثمارگروستمگرحاکم  با. راه حل اصولی خودرانمی يابند درون خلق اجتماعیومرد وسايرتضادھای
آنھا  حقوق برابرعليه زنان وتأمينخشونت  ستم وازمحوسخن ، امپرياليسممرد ساWروسلطه غارتگرانه ارتجاعی و

 وفريب  است که به منظوراغوای زنان درھمه عرصه ھای حيات اجتماعی حرفھای پوچ وميان تھیبامردان
  . صورت می گيردجامعهافکارعامه در

ای کھن  ھورھای اروپای غربی وفروپاشی نظامانقLبات بورژوازی درکشبعد ازپيروزی درتاريخ معاصرجھان 
 کھنه اسارت فرھنگ ازانبميان آمدن دولتھای سکوWر؛ زنازسياست و) دين ومذھب(ليساک فئودالی وقطع تسلط

  وايدئولوژیاسارت فرھنگزنان دری نظام طبقاتی بورژوازليکن با استقرار. رھائی يافتندفئودالی ومذھب تا حدزيادی
 سرمايه دوران سرمايه داری رقابت آزاد وچه دردوران درنظام سرمايه داری؛ چه دراگرچه .  درآمدندبورژوازی

امادراين جوامع ھم .  شان دست يافتندحقوق اجتماعی وسياسی ومدنی ازبعضیبه امپرياليسم، زنان داری انحصاری و
ولی  بی . با مردان درميان نيستآنھا  به حقوق برابر زنانرسيدنيا  و زنان به مفھوم واقعی آنصحبت ازآزادی

 نمی  ھم کشورھای نيمه فئودالی ونيمه مستعمرهانه برزنان به ھيچ صورت به اندازۀان ويا ستم مرد ساWرحقوقی زن
 سرمايه  واستثمارطبقات حاکممردان ازستم توده ھای خلق اعم اززنان ودرکشورھای سرمايه داری امپرياليستی. باشد
 سياسی ھنوزبه موقعيت ھای برابراقتصای، زنان واعمال می شود برزنان  ستم مرد ساWرانهرنج می کشند؛دار

 محدود بوده  برزن مرد ساWرانه ستمی دراين جوامعبطورکل.  اند با مردان دست نيافته بگونه واقعیواجتماعی
 منظوراصلی   درھمه جوامع طبقاتی دراينجا.نسبت به جوامع تحت سلطه امپرياليسم متفاوت استواشکال ستم  برزن 

با آنکه تحت شرايط مرد ساWرزندگی می کنند، اما به  تکش ھستند؛ زيرا زنان طبقات حاکمزنان طبقات خلق زحم
سھيم اعمال می شود، وده ھای خلق زحمتکش خاصتاً زنان  طبقاتی اينھا درتمام ستم واستثماری که برت موقعيتلحاظ

  . ھستند
"  خشونت عليه زنان روزجھانی محو"ابنامشانزده روزه ر" کمپاين"  نوامبريک 25دولت مزدوردرافغانستان ازتاريخ 

  .براه انداخته است" صلح ازخانه تا صلح  درجھان" باشعار
 ، دراوضاع کنونی جھان"صلح ازخانه تاصلح درجھان" شعارو" روزجھانی محوخشونت عليه زنان" برگزاری

 را بشکل فورماليته اين روزاساس واقعی نداشته وفقط ھرگزجامعه افغانستان  کنونیشرايطدروعلی الخصوص 
امپرياليستھای . افکارعامه مردم افغانستان وجھان برگزارمی کننددرجھت اغوای زنان وانحراف

رتسلط استعماری را اشغال نظامی کرده وزي ميLدی کشور2001 اکتوبرسال 7تگروجنايتکارامريکا وناتوبتاريخ غار
 قاتل مردم، گروه ھای جنايتکار، ميھن فروشيرنمودند واد  را"بن"بعد ازسقوط رژيم طالبان کنفرانس . شان درآوردند

قدرتھای امپرياليستی جھان تحت رھبری .  تحميل کردندده برمردم مااندست نش دولت  را درچوکاتوشديداً ضد زن
 سعی وده ز دستنظامی به افغانستان بطورگسترده به تبليغات گمراه کنندهپرياليستی امريکا درآستانه تجاوزابرقدرت ام

توسعه "افغانستان و" بازسازی"  و"جنگ عليه تروريزم"ا نظامی وتسلط استعماری شانرگریاين اشغالکردند تا
دولت دست نشانده ونويسندگان .  توجيه کنند"مدنی وحقوق زنانجامعه  حقوق بشر،تأمين"و" دموکراسی

کرده  ياوه سرائی  بطورگسترده ده سال درباره آزادی زنان وحقوق برابرآنھا با مردان درطیاجيرامپرياليسم وارتجاع
 بوده تمام حقوق انسانی واجتماعی شان محروم درافغانستان مانند رژيم ھای مزدورقبلی از درحاليکه زنان.اند

 افغانستان " حقوق بشر" وزارت امورزنان و کميته  درطی ده سال اخير.اندوموردشديد ترين ستم ومظالم قرارگرفته 
 با تمام اين ترفندھا ودروغ ولی. نيزوراجيھای کرده اند "  عليه آنھا زنان ومنع خشونترعايت حقوق " دربارۀ

برزنان  وتجاوز ستم اعمال ميزان يافتندرشدت( کوس رسوائی رژيم دست نشانده وامپرياليستھای اشغالگرپراکنيھا
ھرچه بصدا درآمده و، )خير درطی ده سال ا وسلب حقوق انسانی واجتماعی آنھاجاوزجنسیانواع تجاوزات خاصتا تو

ولی عدۀ . است  آن درجھان برمL شده خارجی دولت مزدورکرزی وباداران دروغينماھيت ادعاھایبيشتر
رادارند توونا وتوجيه تسلط استعماری امريکا  آرايش نظام استعماری که وظيفۀخود فروخته" روشنفکر"تحصيلکرده و

خصوصاً ، درافغانستان دربسياری عرصه ھا  اخيردرده سالبت ازاين دارند که صحبا تمام وقاحت وسفاھت 
برزنان، جاوز ستم واجحاف وت خLف اين ادعا درحاليکه. بميان آمده استمثبت زيادی وضعيت زنان تحوWتدر

قبل ازآن سال  وسلب حقوق انسانی واجتماعی آنھا بھيچ صورت کمترازبيست وچھار دختران جواناختطاف، فروش
اين حقوق مطابق به احکام  واصول لت مزدوراگرازرعايت حقوق زنان درجامعه صحبتی دارد؛ آنھم  دو. ونيستنبوده

امپرياليستھای اشغالگرودولت دست .  يافته استنتدويبراساس آن قانون اساسی دولت مزدورشريعت اسLم است که 
رپرچمی خلقی وگروه ھای اسLمی  جنايتکازنان مربوط به باندھای وواشرافتقررچند تن اززنان طبقات باWنشانده 

 افغانستان جازده وبرای "تحقق خواستھا وحقوق زنان"  اقدامی درجھتپارلمان راکرسيھای دردولتی ويا درمقامھای 
  طبقاتی وملی وستمستمزيربدترين شرايط بی حقوقی ودر کشورزناناليکه کتله ھای ميليونی درح.  می کنندآن تبليغ

وفروش دختران توسط والدين يکی  دختران کودک  توسط ولی وياوصی  ازدواج.دارند قرار مردساWرانهوخشونت
  بشدت ادامه زشت وغيرانسانی ھایعنعنه بنا براستمساک مذھبی واست عليه زنان کهی وحشتباری ديگرازستمگريھا

حکومت دوران ( سی وچھارسال اخيرطی در . آنرا صحه می گذارددارد ودولت برمبنای احکام شريعت اسLم
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  حکومت قرون وسطائیودوران مزدور، دوران حکومت گروه ھای جنايتکارجھادی ھایباندھای جانی خلقی پرچمي
 ،) وده سال اخيرحکومت ننگين کرزیفاشيسم مذھبی بشدت درجامعه حاکم بود شرايط ناسيونال فاشيسم و کهطالبان

قربانی حمLت  وبيش ازھمه تم ھمه جانبه قرارگرفته مورد تجاوزوسزنان بمراتب بدترازدوران رژيم ھای ماقبل آنھا؛
ودولت امپرياليستھای اشغالگرارتشھای حمLت نظامی  ون وحقانی وگلب الدينانتحاری گروه ھای طالبا

دارند وخشونت عليه زنان درجامعه وخانواده،  قرارچند Wيهمظالم  تحت ستم و زناندرافغانستان .قرارگرفته اندمزدور
 اين ستم ناشی ازستم طبقاتی.  به اشکال وشيوه ھای مختلف صورت می گيرد که عليه زنان استقاتی طبشکلی ازستم

  اين ستم کمپرادوريسم وامپرياليسم-وتانابودی سلطه وحاکميت فئوداليسم .  استوستم ملی امپرياليستی درجامعه
  . امه خواھد يافت ادوخشونت عليه زنان

 مورد  وديگراقارب نزديکمادر، برادر  توسط پدر، درخانوادهشورھای تحت سلطه  درافغانستان مانند اکثريت ک زنان
نجه ھای شک  شوھربه انواع واشکال مختلف مورد درخانۀ زنانيگيرند؛ غيرانسانی قرارمرفتارھایو، خشونت ستم 

زنان ؛ دن قراردارمردساWرانهستم  فشارقرارگرفته وبطورمداوم تحتز مورد تجاوجسمی وروحی وحتی گاھی
 ھزاران زن به منجLب اھانتبارگدائی درسالھای اخيرد؛نرنج می کش نيز مذھبیرجامعه عLوه ازستم طبقاتی ازستمد

 ھميش متحمل رنجمصئونيت جنسی برخوردارنبوده ودرشھرھا ودھات ازھيچ نوع  زنان  کشيده شده اند؛وتن فروشی
  ھای توسط  گروه"زنا وفساد" زنان بجرم ھای واھیخيرنيزبوده اند؛ درسالھای ا خشونت وبدرفتاری ازجانب جامعه

 واعدامطالبان وحقانی وگلب الدين درمناطق تحت کنترول شان به وحشيانه ترين وجھی مورد جزای سنگسار
 زنان وکودکان ھمای مزدورآنھاودولتھرتشھای اشغالگربيشترين قربانيان بمبارانھای ا وقرارمی گيرند صحرائی

زدورانجام می شود؛ فجيعترين تجاوزات عليه زنان ازجانب باندھای قدرتمند داخل وخارج دولت من  درافغانستا.ھستند
 اين جنايت فجيع عليه زنان درسی .ند قرارمی گيربه ندرت ازطرف دولت مورد تعقيب وبازپرس  اين جنايتکارانولی

 نگرفته اند؛حاکمه ومجازات قرارمورد م ھرگزن مجرميولی درھمه اين دورانھا. وچھارسال اخيرصورت گرفته است
  تعدادی از فجيعتراينکه. اين جنايات شنيع ازجانب ھمين باند ھای مزدوروياتعلقات آنھا انجام شده است اکثريتزيرا

م به  متھم شده وبه اين جرم محکو"وفسادزنا"، بجای داد رسی ازطرف دولت مزدوربه قربانی تجاوزات جنسی زنان 
می شوند اکثريت ازخانه زنانی که ازشدت خشونتھای خانوادگی مجبوربه فرار و.شده اند زندانھای طوWنی مدت

 کمپاين شانزده روزه را ھمين اکنون که دولت مزدورکرزی مدعی است که. آنھانيزبه زندان محکوم می شوند
يک ت کندوزدروWي) 2011 دسمبر30 ( چھارشنبه روزتدرکشوربراه انداخته اس" خشونت عليه زنانمحو"زيرشعار

، جواب رد دادند توسط مايع اسيد مورد حمله شانه درخواست ازدواج يک مرد به دخترخانواده پنج نفره بعد ازآنکه ب
 اروخيم توصيفودخترکLن آن بسي اين وWيت وضعيت صحی پدرطبق اظھاريه دوکتوران. جنايتکارانه قرارگرفتند

 فرد مجرم حمله کننده ازاعضای يکی .بوده استدخترسن رازبمراتب بزرگت  مجرمکه سن فردگفته شده . شده است
مليشه ھای محلی، درواقع تطبيق ھمان تشکيل {. استدرآن محل دولت مزدور) پوليس محلی"( بکیار"ازدسته ھای 

 است که درزمان حکومت ننگين  رژيم  باندھای خلقی پرچمی وسوسيال امپرياليستھای روسی مليشه سازیبرنامه
اين .  اندانجام داده عليه مردم دروWيات مختلف کشور توسط ھمين باندھای اوباش ولومپناين جنايات ر فجيعتر،شان

) اربکی(ھمين مليشه ھا. }نگرفته ومجازات نشده اندھرگزمورد پرسش قرارباندھای مزدوربخاطرجنايات فجيع آنھا 
روه ھای لومپن واوباش مربوط به مليشه ھمان گبقايای ازوامپرياليستھای امريکائی وناتو دولت مزدورکرزی ھای

 ازجمله  زيادیمطی سالھای اخيرجرايدرھای رژيم جنايتکارخلقی پرچميھا وگروه ھای جنايتکارجھادی ھستند که 
ھم بسياری ازمردم  واقعه جنايتباراخيرمورددر.  اند مربوطۀ شان مرتکب شده درمحLتتجاوزجنسی به زنان

 درطی ده سال .ی درمنطقه ھستندرا بازداشت نخواھد کرد، چون آنھا افراد پرقدرت فرادکندوزگفته اند که پوليس اين ا
ند ومرتکبين آن  مورد تعقيب قرارگرفت کرزی دولتازجانب) زات جنسیتجاو(اخيرچند مورد معدود ازوقايع 

   .شده اند  توسط کرزی عفو واززندان رھاثروساطت افراد با نفوذ محل  با بعد ازمدتی شدند ؛ ليکندستگيروزندانی
 موضوع ازدواج دختران ازجھات مختلفی برای آنھانه  اسLمیسم خاصتاً جوامعکشورھای تحت سلطه امپريالي دراکثر

 وجامعه انتخاب دختران صورت نمی گيردبراساس حداکثر ازدواج .تنھا مشکل آفرين که گاھی ھم فاجعه باراست
ی که مواردافغانستان  دردر.  کرده اند سلبازآنھااين حق را   وعرف وسنتام شريعتووالدين با تمسک براحک

Lووالدين تاحدی به دختران شان حق انتخاب ھمسررا می درميان نباشد) گرفتن طويانه(ح موضوع فروش يا باصط 
. را می زندان حرف آخرخترد درازدواج  يلفاموديگراعضای مؤثر والدين سليقه ھای خواستھا و اکثراً  بازھمدھند اما
.  انسانی  صورت نمی گيرد شدهوبا معيارھای پذيرفته) زن ومرد( اکثريت ازدواجھابراساس توافق طرفينازاينرو
 تن "ھمزيستی اجباری "شرايطدر ويا  زندگی کنند برمبنای مصلحت وسازش زنان تازنده اند مجبوراند که ايناکثريت

 فشارشکنجه ھای روانی عمری را تحتزنان اعمال ستم برزنان است که ازشيوه ھای  ديگر اين ھم يکی.دھنددر
ئونيت جنسيتی وامکان تأمين  مص علی الخصوص درافغانستان تحت سلطه امپرياليسمدرکشورھای. عذاب می کشند

 ضمين شرايط کاروکسب معاش بعبارت ديگرت. کمترمسيراست ويا مسيرنيست درجامعهزنان  برای معيشتمستقLنه
 برمبنای شريعت اسLم  جامعهعLوتاً درکشورھای اسLمی ھمه قوانين. ندارد زنان وجود برای اکثريت قاطعمستقل

 ازاينروزنان محکوم مشکل است؛محدود و برای زنان بسيار ھم مبنا امکان طLق گرفتنن وبرايتدوين ونافذ می شود
وارض وامراض پرداخت ھمه جانبه به ع .ھستندتحت تسلط ھمه جانبه مردان به پذيرش برده وارسرنوشت خود

ی راتحت چنين شرايطی می  برای زنان که عمراًپيامدھای خطيراجتماعی ناشی ازاين ازدواجھا وبعضناگوارروانی 
موضوع ديگردرکشورھای تحت سلطه امپرياليسم خاصتاً  .عھدۀ اين نوشته مختصربيرون استزاگذرانند،

اکثراً " ناموسی" قتلھای. ان قربانی اين جنايت ھولناک می شوند که زناست" ناموسی"درکشورھای اسLمی قتلھای 
 ساWنه  صدھا تن اززنان کشورھای تحت سلطهھريک از در.زن صورت می گيردازطرف شوھر، پدرويا برادر

اين .  وده ھاتن قربانی قتلھای ناموسی جنايتکارانه می شوند قربانی خشونتھای وحشيانه شدهبخاطرمسايل ناموسی
  که ازکشورھای تحت سلطه امپرياليسم به کشورھای اروپائی وامريکای شمالی وآسترالياگونه قتلھا دربين مليتھای

  .  دارد اين مليتھا که ريشه درمسايل فرھنگی واجتماعیی شودمھاجرت کرده اند؛ نيززياد واقع م
 يک وزارت خانه  به سويۀفغانستان دراستان اجيرآنھامدعی اند کهامپرياليستھای اشغالگرودولت مزدوروقلم بد

 ووحشتیاکثريت زنان درکشورشاھد وضعيت فLکتبارم ماولی درعمل مرد.تصاصی به امورزنان رسيدگی می شوداخ
ازشررنج ومشقت ستمی که " نجات" به منظور ھزاران زندرده سال اخيربيش ازقبل. ھستند برآنھا حاکم است،که
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 مرض ند؛ شيوعشده ا معتاد آنھا روی آورده وبه )ترياک وھيروئين(صتاً  به مواد مخدرخابرآنھا وارد می شود،
 خشونتھای چند جانبه خانوادگی وبيداد ميکند؛ ستم چند Wيه جامعه فقير خاصتاً زناندربين زنانومرض  توبرکلوزايدز

  انحطاط  ، زنانوفقرجانکاه) که دولت مزدورھرگزمانع آنھا نمی شود( ، ازدواجھانی اجباریبه کثرت وجود دارد
 ، وديگربLيای اجتماعیۀ نابودی به ورطب اعتياد به مواد مخدروسقوط خانواده ھای زيادیمردان درمنجLتعدادی از

 آن حدی ازافسردگی  واضطراب عميق  تعداد زيادی اززنان به . که برزنان وارد می شودھای مضاعفی اندفشار
خاصتا وWيت ( کشور دروWيات غربی.ه خود کشی ازطريق خود سوزی می زنندمبتL شده اند که به آسانی دست ب

ن اززنان دروWيت ھرات ساWنه ده ھا ت. موارد خود سوزی زنان روبه افزايش استودروWيات جنوب غربی ) ھرات
 که دراينجا دخيل اند اجتماعی متعددی دراين زمينه  فرھنگی وه عواملخود کشی می کنند کودختران جوان اقدام به 

    . آنھانمی پردازيمبه شرح
  وحشتناک زندگی اجتماعی نامناسب ووضعيتوواقعيتھای انکارناپذيردربارۀ موقعيت فوق درنظرداشت مواردبا 

 رۀ آزادیدربا درافغانستان؛ ھمه تبليغات ودروغ پراکنيھای دولت دست نشانده وامپرياليستھای اشغالگرميليونھا زن
صلح ازخانه تا صلح " موضوع شعار . است پوچ وبی معنید وضعيت اجتماعی آنھا،وبھبو  انسانیزنان وتأمين حقوق

برخLف اين : اوWً . که امسال توسط دولت مزدورمطرح شده است؛ درماھيت يک ياوه سرائی است" درجھان
 کننده تعيين نقش خانواده ھا آرامش ورفاه برای امنيت،جامعه است که  شرايط حاکم برنظردرسطح يک کشوراين

درکشورھای تحت سلطه امپرياليسم که طبقات ارتجاعی فئودال وتاجران کمپرادوروامپرياليسم برسرنوشت : ثانياً .دارد
ومقدرات توده ھای مردم حاکم ومسلط ھستند؛ ھيچگاھی آزادی ودموکراسی واقعی، امنيت، رفاه وآسايش وصلح 

سلب طبقات ارتجاعی ضد خلق وحاميان امپرياليست آنھا عمده ترين . ای مردم وجود نداشته است ھواقعی برای توده
 درسطح جھان اين :ثالثاً .  دراين جوامع بوده وھستندثباتصلح وم زننده امنيت وبرھکننده حقوق اساسی توده ھای و

تاريخ شاھد دوجنگ .  جھانی اندنيت وامقدرتھای سرمايه داری امپرياليستی ھستند که عمده ترين برھم زننده صلح
 بعد .توسط سرمايه جھانی وامپرياليستھای غارتگراست) جنگ اول جھانی وجنگ دوم جھانی(غارتگرانه امپرياليستی

عليه نظامی راريکا صدھا مورد تجاوزازجنگ جھانی دوم ارتشھای قدرتھای امپرياليستی عمدتاً ارتش امپرياليسم ام
" صلح وامنيت" وبه بھانه ھای مختلف اده وبه شيوه ھا انجام د درمناطق مختلف جھانطهخلقھا درکشورھای تحت سل

 اين غولھای سيری ناپذيرسرمايه . بوجود آورده اندھا آنه واوضاع وحشتباری را برای مردمانکشورھارابرھم زد
 ميليون انسان را  ھا ده حاضراند بين شان وکسب سودھای ھنگفتوامپرياليسم به منظورتجديد تقسيم جھانجھانی 

اوضاع سی وچھارسال اخيرافغانستان را . رابه پرتگاه نيستی بکشانندت وجھان بشريقصابی کرده وحتی
تند که صلح وامنيت نسبی  بودند وھس مزدورآنھاگروه ھای داخلی امپرياليستی خارجی و قدرتھایظربگيريد؛ ھميندرن

ان درسال امريکا وانگلست دولتھای چنايتکار.ه جھنمی مبدل کرده اندندگان آن ب را ازبين برده وکشوررابرای باشجامعه
 از مردم صدھا ھزارتن. به اشغال استعماری شان درآوردند تجاوزنظامی کرده وآنرا  به کشورعراق ميLدی2003

ند وچنان ق را نابود کرد عرا اقتصادی وتمام زيربناھای کردهآوارهرا آنھا  تن  ميليون 3- 2 را کشتند، مظلوم عراق
م نمی  ھ حسينسطح دوران حکومت صدامه باگذشت ده ھا سال تا  اين کشوررا ازھم پاشانده اند کشيرازۀ اجتماعی

توبه کشورليبی؛ اين  امپرياليستھای انگليس، فرانسه وامريکا وديگرشرکای آنھا درناھمچنين تجاوزنظامی. رسد
 تأسيسات  مرتکب شده وھمهعليه خلق ليبی رانايات سھمگينیجبا تجاوزنظامی ھمه جانبه به ليبی  جھانخواران وحشی

زمان حکومت کرده اند که با صرف صدھا ميليارد دWروده ھاسال وقت شرايط به سطح را ويران  کشورزيربنائی آن
  .داری قذافی ھم برنمی گردد

 صدھا سی سالی بيش از ط آنھامزدوربومی ارتجاعی قدرتھای امپرياليستی ودولتھای ارتجاعی منطقه وگروه ھای 
. نابودی کشانده اند درآستانه فLکت و  ويا کردهخانواده رانابودبقتل رسانده وھزاران  درافغانستان ھزارانسان بيگناه را

 وگروه ھای ارتجاعی  اشغالگرتحت رھبری امپرياليسم امريکااين قدرتھای امپرياليستیده سال اخير، درشرايط 
 را برھم زده ھستند که صلح وامنيت جامعه  وايرانعی منطقه خاصتاً دولت پاکستان ودولتھای ارتجاداخلیمزدور

مريکائی  امپرياليستھای ا باين صورت تازمانی که. اندوھرنوع مصئونيت جانی ومالی مردم را ازبين برده
 ما نوشت مردم نماينده طبقات ارتجاعی فئودال وتاجران دWل نوکرامپرياليسم برسردولت دست نشانده کرزیووناتو

 تانظام غارتگروجنايت گسترسرمايه .آرامش را نخواھند ديدو صلح  روی امنيت،  خاصتاً زنان مردم ماحاکم باشند
زروی صلح، داری وامپرياليسم وديگرنظامھای ارتجاعی وضد مردم درجھان وجود داشته باشند ، جھان وبشريت ھرگ

  .د ديدآرامش وآسايش را نخواھ
يط ده سال اشغال نظامی وتسلط استعماری امپرياليستھای امريکائی وناتووحاکميت دولت دست شرابا درنظرداشت 

داخلی بشمول باندھای جنايتکاروميھن فروش  جنايتکاروغارتگرخارجی وا درافغانستان واينکه اين قدرتھاینشانده آنھ
ھای خلق کشورخصوصا کتله ھای گروه ھای طالبان گلب الدين وحقانی چه جنايات وتجاوزات شنيعی راعليه توده 

 تحليل وارزيابی ازاوضاع وشرايط کنونی کشورومنطقه مرتکب شده اند؛ بازھم باميليونی محروم وستمديده زنان 
ياليسم امريکا  امپر.ھد بوداخورانتظارمردم بLکشيده افغانستان  درآينده نيزسرنوشت ظلمتباروغم انگيزی دوجھان؛

لويه " چندی قبل  دولت مزدورکرزی . ظامی برای سالھای طوWنی درافغانستان است پايگاه ھای ندرتدارک تأسيس
عناصرتسليم طلب واستعمارزده وش وجنايتکارداخل وخارج دولت وسايررا ازباندھا وگروه ھای وطن فر" جرگه

(" افغانستان زيرنامدايرکرد وھمه بيک صدا ازامضای پيمان خاينانه تداوم تسلط استعماری امپرياليسم امريکا وناتو در
وتحکيم وتقويت دولت دست نشانده بشمول گروه ھای جنايتکارطالبان وحزب اسLمی وحقانی ") پيمان استراتژيک

سال  بيش ازسی   جھنمی وشرايطوسلب حاکميت ملیلذا وضعيت مستعمره بودن کشور.  کردند بی چون وچراحمايت
دولت مزدورکرزی وامپرياليستھای  . نيزادامه خواھد يافت به لب رسيده درآيندهتوده ھای مردم جانگذشته بر

افراد ميھن فروش، جانی ھای بزرگ ، ) ان جی او( ، روسایاشغالگر، نھادھای بين المللی متعلق به امپرياليستھا
ع سم وارتجاوسايرافراد خادم وخود فروخته امپريالي "احزاب سياسی"، " امعه مدنیج" بنام انوقاتل مردم وتسليم طلب

ه سال قبل براشغال نظامی  تايکبارديگرمانند د ھستند"آينده افغانستانمسير" زيرنام" بن دوم"درتدارک تدويرکنفرانس
 برکشورومردم ستمديدهرتجاعی وحاکميت گروه ھای اامريکا وناتووتسلط استعماری دوامدارامپرياليستھای غارتگر

 تحت شرايط اشغال نظامی وتسلط ؛زدوروباداران امپرياليست آن برخLف تبليغات گمراه کننده دولت م.مھرتائيد بزنند
 اوضاعدر تغييرانتظارکمترين  افغانستان؛استعماری امپرياليسم ودولتی مرکب ازخاينين ملی، جنايتکاران وقاتلين مردم
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ی اھکه ازعمرتسلط امپرياليستی ھرروز.  خواھد بودکشورومردم ونجات آنھا ازورطۀ کنونی ساده لوحی وقيحانه
بدترشده وبه وخامت بيشتری می ما  برای مردم  شرايط اوضاع و بومی می گذردیارتجاع طبقات  وحاکميتخارجی

 درجھت چپاول وغارتگری کشورومردم به کمک وحمايت ھمه جانبه طبقات ونيروھای ارتجاعی امپرياليستم. دگراي
توده ھای  بر ستم ھمه جانبه واعمالبھره کشیردربکمک ھمديگ) امپرياليسم وارتجاع(نيروی اھريمنی ھردو. نيازدارد

 خصوصاً زنان مردم  ميھن وتوده ھایراه نجات واقعی .عمل می کنندمتحداً زحمتکش مردم وتاراج منابع وذخايرکشور
فغانستان اين خلقھای ا. تحت رھبری يک حزب انقLبی پرولتری مردمی استه انقLبی مبارز،ازاين وضعيت اسفبار

می توانند  کشورنيروھای انقLبی ومترقی ونيروھای آزادی خواه وميھن دوست واقعیباحاد ھستندکه درات
  . نجات دھند آنھادولت دست نشاندهحاکميت و جھانخوارخودرااززيرتسلط استعماری حقارتبارقدرتھای امپرياليستی

   2011 دسمبر4
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