تحت شرايط تسلط استعماری امپرياليستھای غارتگرو
حکومت اسالمی باندھای جنايت کارزن ستيز صحبت
از"محوخشونت عليه زنان" مضحکۀ بيش نيست!
بعد ازفروپاشی جامعه اشتراکی اوليه وبوجود آمدن طبقات وتشکيل جوامع طبقاتی  ،تسلط مرد برزن وستم برآن
آغازشده ودرطول ھزاران سال ادامه يافته است .فقط با نابودی سلطه وستم امپرياليسم وطبقات حاکم ارتجاعی فئودال
وکمپرادورھرنوع ستم ،تبعيض وخشونت عليه زنان درجھان محوشده وزنان درھمه عرصه ھای حيات اجتماعی
ازحقوق برابربا مردان برخوردارخواھند شد .درجوامع طبقاتی ،طبقات حاکم ارتجاعی)دولتھا( ھميشه سعی کرده اند
مسئله زنان را يک مسئله فرعی وکم اھميت وانمود کنند .درحاليکه مسئله زنان منحيث نيمی ازپيکرجامعه درموردش
يک مسئله مھم بوده وحل اين موضوع درجامعه بامسئله حل تضادھای اساسی آن وپيروزی انقالب اجتماعی رابطۀ
تنگاتنگ وديالکتيکی دارد .بدون حل تضادھای اساسی جامعه ،يعنی سرنگونی حاکميت طبقات حاکم ارتجاعی وسلطه
امپرياليسم وتأسيس يک جامعه دموکراتيک نوين زنان به حقوق مساوی شان با مردان دست نيافته وتضاد بين زن
ومرد وسايرتضادھای اجتماعی درون خلق راه حل اصولی خودرانمی يابند .باموجوديت نظام استثمارگروستمگرحاکم
ارتجاعی ومرد ساالروسلطه غارتگرانه امپرياليسم ،سخن ازمحو ستم وخشونت عليه زنان وتأمين حقوق برابرآنھا
بامردان درھمه عرصه ھای حيات اجتماعی حرفھای پوچ وميان تھی است که به منظوراغوای زنان وفريب
افکارعامه درجامعه صورت می گيرد.
درتاريخ معاصرجھان بعد ازپيروزی انقالبات بورژوازی درکشورھای اروپای غربی وفروپاشی نظام ھای کھن
فئودالی وقطع تسلط کليسا)دين ومذھب( ازسياست وبميان آمدن دولتھای سکوالر؛ زنان ازاسارت فرھنگ کھنه
فئودالی ومذھب تا حدزيادی رھائی يافتند.ليکن با استقرارنظام طبقاتی بورژوازی زنان دراسارت فرھنگ وايدئولوژی
بورژوازی درآمدند .اگرچه درنظام سرمايه داری؛ چه دردوران سرمايه داری رقابت آزاد وچه دردوران سرمايه
داری انحصاری وامپرياليسم ،زنان به بعضی ازحقوق اجتماعی وسياسی ومدنی شان دست يافتند .امادراين جوامع ھم
صحبت ازآزادی زنان به مفھوم واقعی آن ويا رسيدن زنان به حقوق برابرآنھا با مردان درميان نيست .ولی بی
حقوقی زنان ويا ستم مرد ساالرانه برزنان به ھيچ صورت به اندازۀ کشورھای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره ھم نمی
باشد .درکشورھای سرمايه داری امپرياليستی توده ھای خلق اعم اززنان ومردان ازستم واستثمارطبقات حاکم سرمايه
داررنج می کشند؛ ستم مرد ساالرانه برزنان اعمال می شود وزنان ھنوزبه موقعيت ھای برابراقتصای ،سياسی
واجتماعی بگونه واقعی با مردان دست نيافته اند .بطورکلی دراين جوامع ستم مرد ساالرانه برزن محدود بوده
واشکال ستم برزن نسبت به جوامع تحت سلطه امپرياليسم متفاوت است .دراينجا درھمه جوامع طبقاتی منظوراصلی
زنان طبقات خلق زحمتکش ھستند؛ زيرا زنان طبقات حاکم با آنکه تحت شرايط مرد ساالرزندگی می کنند ،اما به
لحاظ موقعيت طبقاتی اينھا درتمام ستم واستثماری که برتوده ھای خلق زحمتکش خاصتا ً زنان اعمال می شود ،سھيم
ھستند.
دولت مزدوردرافغانستان ازتاريخ  25نوامبريک " کمپاين" شانزده روزه رابنام" روزجھانی محوخشونت عليه زنان"
باشعار" صلح ازخانه تا صلح درجھان" براه انداخته است.
برگزاری" روزجھانی محوخشونت عليه زنان" وشعار" صلح ازخانه تاصلح درجھان" ،دراوضاع کنونی جھان
وعلی الخصوص درشرايط کنونی جامعه افغانستان ھرگزاساس واقعی نداشته وفقط اين روزرا بشکل فورماليته
درجھت اغوای زنان وانحراف افکارعامه مردم افغانستان وجھان برگزارمی کنند.امپرياليستھای
غارتگروجنايتکارامريکا وناتوبتاريخ  7اکتوبرسال  2001ميالدی کشوررا اشغال نظامی کرده وزيرتسلط استعماری
شان درآوردند .بعد ازسقوط رژيم طالبان کنفرانس "بن" را دايرنمودند وگروه ھای جنايتکار ،ميھن فروش ،قاتل مردم
وشديداً ضد زن را درچوکات دولت دست نشانده برمردم ما تحميل کردند .قدرتھای امپرياليستی جھان تحت رھبری
ابرقدرت امپرياليستی امريکا درآستانه تجاوزنظامی به افغانستان بطورگسترده به تبليغات گمراه کننده دست زده وسعی
کردند تااين اشغالگری نظامی وتسلط استعماری شانرا"جنگ عليه تروريزم" و" بازسازی" افغانستان و"توسعه
دموکراسی" و"تأمين حقوق بشر،جامعه مدنی وحقوق زنان" توجيه کنند .دولت دست نشانده ونويسندگان
اجيرامپرياليسم وارتجاع درباره آزادی زنان وحقوق برابرآنھا با مردان درطی ده سال بطورگسترده ياوه سرائی کرده
اند .درحاليکه زنان درافغانستان مانند رژيم ھای مزدورقبلی ازتمام حقوق انسانی واجتماعی شان محروم بوده
وموردشديد ترين ستم ومظالم قرارگرفته اند .درطی ده سال اخيروزارت امورزنان و کميته " حقوق بشر" افغانستان
دربارۀ " رعايت حقوق زنان ومنع خشونت عليه آنھا" نيزوراجيھای کرده اند .ولی با تمام اين ترفندھا ودروغ
پراکنيھا کوس رسوائی رژيم دست نشانده وامپرياليستھای اشغالگر)درشدت يافتن ميزان اعمال ستم وتجاوزبرزنان
وانواع تجاوزات خاصتا تجاوزجنسی وسلب حقوق انسانی واجتماعی آنھا درطی ده سال اخير( ،بصدا درآمده وھرچه
بيشترماھيت ادعاھای دروغين دولت مزدورکرزی وباداران خارجی آن درجھان برمال شده است .ولی عدۀ
تحصيلکرده و"روشنفکر" خود فروخته که وظيفۀ آرايش نظام استعماری وتوجيه تسلط استعماری امريکا وناتورادارند
با تمام وقاحت وسفاھت صحبت ازاين دارند که درده سال اخير ،درافغانستان دربسياری عرصه ھا خصوصاً
دروضعيت زنان تحوالت مثبت زيادی بميان آمده است .درحاليکه خالف اين ادعا ستم واجحاف وتجاوزبرزنان،
اختطاف ،فروش دختران جوان وسلب حقوق انسانی واجتماعی آنھا بھيچ صورت کمترازبيست وچھارسال قبل ازآن
نبوده ونيست .دولت مزدوراگرازرعايت حقوق زنان درجامعه صحبتی دارد؛ آنھم اين حقوق مطابق به احکام واصول
شريعت اسالم است که قانون اساسی دولت مزدوربراساس آن تدوين يافته است .امپرياليستھای اشغالگرودولت دست
نشانده تقررچند تن اززنان طبقات باالواشراف وزنان مربوط به باندھای جنايتکارپرچمی خلقی وگروه ھای اسالمی
درمقامھای دولتی ويا درکرسيھای پارلمان را اقدامی درجھت "تحقق خواستھا وحقوق زنان" افغانستان جازده وبرای
آن تبليغ می کنند .درحاليکه کتله ھای ميليونی زنان کشوردربدترين شرايط بی حقوقی وزيرستم طبقاتی وملی وستم
وخشونت مردساالرانه قراردارند .ازدواج دختران کودک توسط ولی وياوصی وفروش دختران توسط والدين يکی
ديگرازستمگريھای وحشتباری است عليه زنان که بنا براستمساک مذھبی وعنعنه ھای زشت وغيرانسانی بشدت ادامه
دارد ودولت برمبنای احکام شريعت اسالم آنرا صحه می گذارد .درطی سی وچھارسال اخير) دوران حکومت
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باندھای جانی خلقی پرچميھای مزدور ،دوران حکومت گروه ھای جنايتکارجھادی ودوران حکومت قرون وسطائی
طالبان که شرايط ناسيونال فاشيسم وفاشيسم مذھبی بشدت درجامعه حاکم بود وده سال اخيرحکومت ننگين کرزی(،
بمراتب بدترازدوران رژيم ھای ماقبل آنھا؛ زنان مورد تجاوزوستم ھمه جانبه قرارگرفته وبيش ازھمه قربانی حمالت
انتحاری گروه ھای طالبان وحقانی وگلب الدين وحمالت نظامی ارتشھای امپرياليستھای اشغالگرودولت
مزدورقرارگرفته اند .درافغانستان زنان تحت ستم ومظالم چند اليه قراردارند وخشونت عليه زنان درجامعه وخانواده،
شکلی ازستم طبقاتی عليه زنان است که به اشکال وشيوه ھای مختلف صورت می گيرد .اين ستم ناشی ازستم طبقاتی
وستم ملی امپرياليستی درجامعه است .وتانابودی سلطه وحاکميت فئوداليسم  -کمپرادوريسم وامپرياليسم اين ستم
وخشونت عليه زنان ادامه خواھد يافت.
زنان درافغانستان مانند اکثريت کشورھای تحت سلطه درخانواده توسط پدر ،مادر ،برادروديگراقارب نزديک مورد
ستم  ،خشونت ورفتارھای غيرانسانی قرارميگيرند؛ زنان درخانۀ شوھربه انواع واشکال مختلف مورد شکنجه ھای
جسمی وروحی وحتی گاھی مورد تجاوزقرارگرفته وبطورمداوم تحت فشارستم مردساالرانه قراردارند؛ زنان
درجامعه عالوه ازستم طبقاتی ازستم مذھبی نيزرنج می کشند؛ درسالھای اخيرھزاران زن به منجالب اھانتبارگدائی
وتن فروشی کشيده شده اند؛ زنان درشھرھا ودھات ازھيچ نوع مصئونيت جنسی برخوردارنبوده وھميش متحمل رنج
خشونت وبدرفتاری ازجانب جامعه نيزبوده اند؛ درسالھای اخيرزنان بجرم ھای واھی" زنا وفساد" توسط گروه ھای
طالبان وحقانی وگلب الدين درمناطق تحت کنترول شان به وحشيانه ترين وجھی مورد جزای سنگسارواعدام
صحرائی قرارمی گيرند وبيشترين قربانيان بمبارانھای ارتشھای اشغالگرودولتھای مزدورآنھاھم زنان وکودکان
ھستند .درافغانستان فجيعترين تجاوزات عليه زنان ازجانب باندھای قدرتمند داخل وخارج دولت مزدورانجام می شود؛
ولی اين جنايتکاران به ندرت ازطرف دولت مورد تعقيب وبازپرس قرارمی گيرند .اين جنايت فجيع عليه زنان درسی
وچھارسال اخيرصورت گرفته است .ولی درھمه اين دورانھا مجرمين ھرگزمورد محاکمه ومجازات قرارنگرفته اند؛
زيرا اکثريت اين جنايات شنيع ازجانب ھمين باند ھای مزدوروياتعلقات آنھا انجام شده است .فجيعتراينکه تعدادی از
زنان قربانی تجاوزات جنسی  ،بجای داد رسی ازطرف دولت مزدوربه "زناوفساد" متھم شده وبه اين جرم محکوم به
زندانھای طوالنی مدت شده اند .وزنانی که ازشدت خشونتھای خانوادگی مجبوربه فرارازخانه می شوند اکثريت
آنھانيزبه زندان محکوم می شوند .ھمين اکنون که دولت مزدورکرزی مدعی است که کمپاين شانزده روزه را
زيرشعار"محوخشونت عليه زنان" درکشوربراه انداخته است روزچھارشنبه )  30دسمبر (2011درواليت کندوزيک
خانواده پنج نفره بعد ازآنکه به درخواست ازدواج يک مرد به دخترشان ،جواب رد دادند توسط مايع اسيد مورد حمله
جنايتکارانه قرارگرفتند .طبق اظھاريه دوکتوران اين واليت وضعيت صحی پدرودخترکالن آن بسياروخيم توصيف
شده است .گفته شده که سن فرد مجرم بمراتب بزرگترازسن دختربوده است .فرد مجرم حمله کننده ازاعضای يکی
ازدسته ھای "اربکی") پوليس محلی( دولت مزدوردرآن محل است} .تشکيل مليشه ھای محلی ،درواقع تطبيق ھمان
برنامه مليشه سازی رژيم باندھای خلقی پرچمی وسوسيال امپرياليستھای روسی است که درزمان حکومت ننگين
شان ،فجيعترين جنايات را توسط ھمين باندھای اوباش ولومپن عليه مردم درواليات مختلف کشورانجام داده اند .اين
باندھای مزدوربخاطرجنايات فجيع آنھا ھرگزمورد پرسش قرارنگرفته ومجازات نشده اند{ .ھمين مليشه ھا)اربکی(
ھای دولت مزدورکرزی وامپرياليستھای امريکائی وناتوازبقايای ھمان گروه ھای لومپن واوباش مربوط به مليشه
ھای رژيم جنايتکارخلقی پرچميھا وگروه ھای جنايتکارجھادی ھستند که درطی سالھای اخيرجرايم زيادی ازجمله
تجاوزجنسی به زنان درمحالت مربوطۀ شان مرتکب شده اند .درمورد واقعه جنايتباراخيرھم بسياری ازمردم
کندوزگفته اند که پوليس اين افراد را بازداشت نخواھد کرد ،چون آنھا افراد پرقدرتی درمنطقه ھستند .درطی ده سال
اخيرچند مورد معدود ازوقايع )تجاوزات جنسی( ازجانب دولت کرزی مورد تعقيب قرارگرفتند ومرتکبين آن
دستگيروزندانی شدند ؛ ليکن بعد ازمدتی باثروساطت افراد با نفوذ محل توسط کرزی عفو واززندان رھا شده اند.
دراکثرکشورھای تحت سلطه امپرياليسم خاصتا ً جوامع اسالمی موضوع ازدواج دختران ازجھات مختلفی برای آنھانه
تنھا مشکل آفرين که گاھی ھم فاجعه باراست .ازدواج حداکثربراساس انتخاب دختران صورت نمی گيرد وجامعه
ووالدين با تمسک براحکام شريعت وسنت وعرف اين حق را ازآنھا سلب کرده اند .درافغانستان درمواردی که
موضوع فروش يا باصطالح )گرفتن طويانه( درميان نباشد ووالدين تاحدی به دختران شان حق انتخاب ھمسررا می
دھند اما بازھم اکثراً خواستھا وسليقه ھای والدين وديگراعضای مؤثرفاميل درازدواج دختران حرف آخررا می زند.
ازاينرواکثريت ازدواجھابراساس توافق طرفين) زن ومرد( وبا معيارھای پذيرفته شده انسانی صورت نمی گيرد.
اکثريت اين زنان تازنده اند مجبوراند که برمبنای مصلحت وسازش زندگی کنند ويا درشرايط "ھمزيستی اجباری" تن
دردھند .اين ھم يکی ديگرازشيوه ھای اعمال ستم برزنان است که زنان عمری را تحت فشارشکنجه ھای روانی
عذاب می کشند .درکشورھای تحت سلطه امپرياليسم علی الخصوص درافغانستان مصئونيت جنسيتی وامکان تأمين
مستقالنه معيشت برای زنان درجامعه کمترمسيراست ويا مسيرنيست .بعبارت ديگرتضمين شرايط کاروکسب معاش
مستقل برای اکثريت قاطع زنان وجود ندارد.عالوتا ً درکشورھای اسالمی ھمه قوانين جامعه برمبنای شريعت اسالم
تدوين ونافذ می شود وبراين مبنا امکان طالق گرفتن ھم برای زنان بسيارمحدود ومشکل است؛ ازاينروزنان محکوم
به پذيرش برده وارسرنوشت خودتحت تسلط ھمه جانبه مردان ھستند .پرداخت ھمه جانبه به عوارض وامراض
ناگوارروانی وبعضاًپيامدھای خطيراجتماعی ناشی ازاين ازدواجھا برای زنان که عمری راتحت چنين شرايطی می
گذرانند،ازعھدۀ اين نوشته مختصربيرون است .موضوع ديگردرکشورھای تحت سلطه امپرياليسم خاصتاً
درکشورھای اسالمی قتلھای "ناموسی" است که زنان قربانی اين جنايت ھولناک می شوند .قتلھای" ناموسی" اکثراً
ازطرف شوھر ،پدرويا برادرزن صورت می گيرد .درھريک ازکشورھای تحت سلطه ساالنه صدھا تن اززنان
بخاطرمسايل ناموسی قربانی خشونتھای وحشيانه شده وده ھاتن قربانی قتلھای ناموسی جنايتکارانه می شوند .اين
گونه قتلھا دربين مليتھای که ازکشورھای تحت سلطه امپرياليسم به کشورھای اروپائی وامريکای شمالی وآستراليا
مھاجرت کرده اند؛ نيززياد واقع می شود که ريشه درمسايل فرھنگی واجتماعی اين مليتھا دارد.
امپرياليستھای اشغالگرودولت مزدوروقلم بدستان اجيرآنھامدعی اند که درافغانستان به سويۀ يک وزارت خانه
اختصاصی به امورزنان رسيدگی می شود.ولی درعمل مردم ماشاھد وضعيت فالکتباراکثريت زنان درکشورووحشتی
که برآنھا حاکم است،ھستند .درده سال اخيربيش ازقبل ھزاران زن به منظور"نجات" ازشررنج ومشقت ستمی که
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برآنھا وارد می شود ،به مواد مخدرخاصتا ً )ترياک وھيروئين( روی آورده وبه آنھا معتاد شده اند؛ شيوع مرض
ايدزومرض توبرکلوزدربين زنان خاصتا ً زنان فقيربيداد ميکند؛ ستم چند اليه جامعه وخشونتھای چند جانبه خانوادگی
به کثرت وجود دارد ،ازدواجھانی اجباری) که دولت مزدورھرگزمانع آنھا نمی شود( وفقرجانکاه زنان  ،انحطاط
تعدادی ازمردان درمنجالب اعتياد به مواد مخدروسقوط خانواده ھای زيادی به ورطۀ نابودی وديگرباليای اجتماعی،
فشارھای مضاعفی اند که برزنان وارد می شود .تعداد زيادی اززنان به آن حدی ازافسردگی واضطراب عميق
مبتال شده اند که به آسانی دست به خود کشی ازطريق خود سوزی می زنند .درواليات غربی کشور)خاصتا واليت
ھرات( ودرواليات جنوب غربی موارد خود سوزی زنان روبه افزايش است .درواليت ھرات ساالنه ده ھا تن اززنان
ودختران جوان اقدام به خود کشی می کنند که عوامل فرھنگی و اجتماعی متعددی دراين زمينه دخيل اند که دراينجا
به شرح آنھانمی پردازيم.
بادرنظرداشت موارد فوق وواقعيتھای انکارناپذيردربارۀ موقعيت اجتماعی نامناسب ووضعيت زندگی وحشتناک
ميليونھا زن درافغانستان؛ ھمه تبليغات ودروغ پراکنيھای دولت دست نشانده وامپرياليستھای اشغالگردربارۀ آزادی
زنان وتأمين حقوق انسانی وبھبود وضعيت اجتماعی آنھا ،پوچ وبی معنی است .موضوع شعار" صلح ازخانه تا صلح
درجھان" که امسال توسط دولت مزدورمطرح شده است؛ درماھيت يک ياوه سرائی است .اوالً :برخالف اين
نظردرسطح يک کشوراين شرايط حاکم برجامعه است که برای امنيت ،آرامش ورفاه خانواده ھا نقش تعيين کننده
دارد.ثانياً :درکشورھای تحت سلطه امپرياليسم که طبقات ارتجاعی فئودال وتاجران کمپرادوروامپرياليسم برسرنوشت
ومقدرات توده ھای مردم حاکم ومسلط ھستند؛ ھيچگاھی آزادی ودموکراسی واقعی ،امنيت ،رفاه وآسايش وصلح
واقعی برای توده ھای مردم وجود نداشته است .طبقات ارتجاعی ضد خلق وحاميان امپرياليست آنھا عمده ترين سلب
کننده حقوق اساسی توده ھای وبرھم زننده امنيت وصلح وثبات دراين جوامع بوده وھستند .ثالثا ً :درسطح جھان اين
قدرتھای سرمايه داری امپرياليستی ھستند که عمده ترين برھم زننده صلح وامنيت جھانی اند .تاريخ شاھد دوجنگ
غارتگرانه امپرياليستی)جنگ اول جھانی وجنگ دوم جھانی( توسط سرمايه جھانی وامپرياليستھای غارتگراست .بعد
ازجنگ جھانی دوم ارتشھای قدرتھای امپرياليستی عمدتا ً ارتش امپرياليسم امريکا صدھا مورد تجاوزنظامی راعليه
خلقھا درکشورھای تحت سلطه درمناطق مختلف جھان انجام داده وبه شيوه ھا وبه بھانه ھای مختلف "صلح وامنيت"
کشورھارابرھم زده واوضاع وحشتباری را برای مردمان آنھا بوجود آورده اند .اين غولھای سيری ناپذيرسرمايه
جھانی وامپرياليسم به منظورتجديد تقسيم جھان بين شان وکسب سودھای ھنگفت حاضراند ده ھا ميليون انسان را
قصابی کرده وحتی بشريت وجھان رابه پرتگاه نيستی بکشانند.اوضاع سی وچھارسال اخيرافغانستان را
درنظربگيريد؛ ھمين قدرتھای امپرياليستی خارجی وگروه ھای داخلی مزدورآنھا بودند وھستند که صلح وامنيت نسبی
جامعه را ازبين برده وکشوررابرای باشندگان آن به جھنمی مبدل کرده اند .دولتھای چنايتکارامريکا وانگلستان درسال
 2003ميالدی به کشورعراق تجاوزنظامی کرده وآنرا به اشغال استعماری شان درآوردند .صدھا ھزارتن از مردم
مظلوم عراق را کشتند 3-2 ،ميليون تن آنھا را آواره کرده وتمام زيربناھای اقتصادی عراق را نابود کردند وچنان
شيرازۀ اجتماعی اين کشوررا ازھم پاشانده اند که باگذشت ده ھا سال تا سطح دوران حکومت صدام حسين ھم نمی
رسد .ھمچنين تجاوزنظامی امپرياليستھای انگليس ،فرانسه وامريکا وديگرشرکای آنھا درناتوبه کشورليبی؛ اين
جھانخواران وحشی با تجاوزنظامی ھمه جانبه به ليبی جنايات سھمگينی راعليه خلق ليبی مرتکب شده وھمه تأسيسات
زيربنائی آن کشوررا ويران کرده اند که با صرف صدھا ميليارد دالروده ھاسال وقت شرايط به سطح زمان حکومت
داری قذافی ھم برنمی گردد.
قدرتھای امپرياليستی ودولتھای ارتجاعی منطقه وگروه ھای ارتجاعی مزدوربومی آنھا طی بيش ازسی سال صدھا
ھزارانسان بيگناه را درافغانستان بقتل رسانده وھزاران خانواده رانابود کرده ويا درآستانه فالکت و نابودی کشانده اند.
درشرايط ده سال اخير ،اين قدرتھای امپرياليستی اشغالگرتحت رھبری امپرياليسم امريکا وگروه ھای ارتجاعی
مزدورداخلی ودولتھای ارتجاعی منطقه خاصتا ً دولت پاکستان وايران ھستند که صلح وامنيت جامعه را برھم زده
وھرنوع مصئونيت جانی ومالی مردم را ازبين برده اند .باين صورت تازمانی که امپرياليستھای امريکائی
وناتوودولت دست نشانده کرزی نماينده طبقات ارتجاعی فئودال وتاجران دالل نوکرامپرياليسم برسرنوشت مردم ما
حاکم باشند مردم ما خاصتا ً زنان روی امنيت ،صلح وآرامش را نخواھند ديد .تانظام غارتگروجنايت گسترسرمايه
داری وامپرياليسم وديگرنظامھای ارتجاعی وضد مردم درجھان وجود داشته باشند  ،جھان وبشريت ھرگزروی صلح،
آرامش وآسايش را نخواھد ديد.
با درنظرداشت شرايط ده سال اشغال نظامی وتسلط استعماری امپرياليستھای امريکائی وناتووحاکميت دولت دست
نشانده آنھا درافغانستان واينکه اين قدرتھای جنايتکاروغارتگرخارجی وباندھای جنايتکاروميھن فروش داخلی بشمول
گروه ھای طالبان گلب الدين وحقانی چه جنايات وتجاوزات شنيعی راعليه توده ھای خلق کشورخصوصا کتله ھای
ميليونی محروم وستمديده زنان مرتکب شده اند؛ بازھم با تحليل وارزيابی ازاوضاع وشرايط کنونی کشورومنطقه
وجھان؛ درآينده نيزسرنوشت ظلمتباروغم انگيزی درانتظارمردم بالکشيده افغانستان خواھد بود .امپرياليسم امريکا
درتدارک تأسيس پايگاه ھای نظامی برای سالھای طوالنی درافغانستان است .چندی قبل دولت مزدورکرزی " لويه
جرگه" را ازباندھا وگروه ھای وطن فروش وجنايتکارداخل وخارج دولت وسايرعناصرتسليم طلب واستعمارزده
دايرکرد وھمه بيک صدا ازامضای پيمان خاينانه تداوم تسلط استعماری امپرياليسم امريکا وناتو درافغانستان زيرنام)"
پيمان استراتژيک"( وتحکيم وتقويت دولت دست نشانده بشمول گروه ھای جنايتکارطالبان وحزب اسالمی وحقانی
حمايت بی چون وچرا کردند .لذا وضعيت مستعمره بودن کشوروسلب حاکميت ملی وشرايط جھنمی بيش ازسی سال
گذشته برتوده ھای مردم جان به لب رسيده درآينده نيزادامه خواھد يافت .دولت مزدورکرزی وامپرياليستھای
اشغالگر ،نھادھای بين المللی متعلق به امپرياليستھا ،روسای) ان جی او( ھای بزرگ  ،افراد ميھن فروش ،جانی
وقاتل مردم وتسليم طلبان بنام "جامعه مدنی" " ،احزاب سياسی" وسايرافراد خادم وخود فروخته امپرياليسم وارتجاع
درتدارک تدويرکنفرانس"بن دوم" زيرنام "مسيرآينده افغانستان" ھستند تايکبارديگرمانند ده سال قبل براشغال نظامی
وتسلط استعماری دوامدارامپرياليستھای غارتگرامريکا وناتووحاکميت گروه ھای ارتجاعی برکشورومردم ستمديده
مھرتائيد بزنند .برخالف تبليغات گمراه کننده دولت مزدوروباداران امپرياليست آن؛ تحت شرايط اشغال نظامی وتسلط
استعماری امپرياليسم ودولتی مرکب ازخاينين ملی ،جنايتکاران وقاتلين مردم افغانستان؛انتظارکمترين تغييردراوضاع
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کشورومردم ونجات آنھا ازورطۀ کنونی ساده لوحی وقيحانه خواھد بود .ھرروزی که ازعمرتسلط امپرياليستھای
خارجی وحاکميت طبقات ارتجاعی بومی می گذرد اوضاع وشرايط برای مردم ما بدترشده وبه وخامت بيشتری می
گرايد .امپرياليستم درجھت چپاول وغارتگری کشورومردم به کمک وحمايت ھمه جانبه طبقات ونيروھای ارتجاعی
نيازدارد .ھردونيروی اھريمنی )امپرياليسم وارتجاع( بکمک ھمديگردربھره کشی واعمال ستم ھمه جانبه برتوده ھای
زحمتکش مردم وتاراج منابع وذخايرکشورمتحداًعمل می کنند .راه نجات واقعی ميھن وتوده ھای مردم خصوصاً زنان
ازاين وضعيت اسفبار ،مبارزه انقالبی تحت رھبری يک حزب انقالبی پرولتری مردمی است.اين خلقھای افغانستان
ھستندکه دراتحاد بانيروھای انقالبی ومترقی ونيروھای آزادی خواه وميھن دوست واقعی کشورمی توانند
خودرااززيرتسلط استعماری حقارتبارقدرتھای امپرياليستی جھانخواروحاکميت دولت دست نشانده آنھا نجات دھند.
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)ويب سايت" پيام آزادی"(
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