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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ سپتمبر ٢٠
  

  انقالبی و غير انقالبی ِکار دموکراتيک

  کار دموکراتيک و ديدگاه ھای متفاوت

 )٩( 

  

  :ھا»اکتوبريست«انقالبی  ـ کار دموکراتيک ارتجاعی و غير ٣

  :انجوايزم .٢

گردند تا پروژه ھای کوچک و کم  اند که در کشور ما به وسيلۀ امپرياليست ھا تمويل می» غير دولتی«انجوھا تشکالت 

ارونداتی "مصرفی را پيش ببرند و مردم را با قطره چکان اقتصادی و بازسازی به اعتياد بکشانند و در نھايت به گفتۀ 

  ١. مردمی را انجوايزه کنند مقاومت"یار

                                                 
: دمی گوي» انجويزه کردن مقاومت مردمی«او در سخنرانی .  ارونداتی رای نويسندۀ ھندی، انجو ھا را به بھترين نحوی تشريح کرده است1
ی که بودجۀ قابل توجھی دارند توسط آژانس ئاکثر  انجوھا... ی با آن مواجه اند، انجويزه شدن مقاومت استئ ھای توده خطر ديگری که جنبش«

مين می شوند که خود اين آژانس ھا از دولت ھای غربی، بانک جھانی، سازمان ملل و برخی شرکت أتوسعه ھدايت و به لحاظ مالی تھمياری و 
ًھر چند که اين آژانس ھا کامال شبيه به ھم نيستند ولی ھمگی از يک ساختار کل و گشاد سياسی ھستند که . ھای چندمليتی بودجه می گيرند

انجوھا اين احساس را ... اول خواستار قطع بودجه ھای رفاه اجتماعی توسط دولت استۀ لی را تحت نظارت داشته و در وھلپروژه ھای نئوليبرا
به وجود می آورند که خالی حاصل از قطع خدمات دولتی را پر می کنند و البته  اين کار را می کنند، اما به شيوه ای که به لحاظ مادی بی 

  .و کمک و خيرات چيزی است که مردم بر اساس حق شان داشته باشند} مردم{نھا فرو نشاندن خشم سياسی نقش واقعی آ. نتيجه است
انجوھا بين حاکم و . مقاومت سياسی را کند می کنندۀ مردم را به قربانيان وابسته تبديل کرده و تيغ. انجوھا ذھنيت عمومی را تغيير می دھند

در . تبديل شده اند} عمال دولت{آن ھا به ميانجيان، توضيح کنندگان و تسھيل کنندگان . وجود می آورند همردم، بين امپراتور و رعايا، حائلی ب
 ۀًگياه شناسان احتماال انجوھا را در رد. نھايت، انجوھا بايد به بودجه گذاران خود حساب پس بدھند نه به مردمی که در ميان شان کار می کنند

  ) حضارۀ خند. (ھای مقاوم ارزيابی می کنند  گونه
ناخوشايندترين شاھد مثال، آن زمانی است که اياالت . انگار که ھر چه فالکت ناشی از نيوليبراليزم بيشتر است، شيوع انجوھا ھم افزون تر است

جنگ را پاکسازی حمله به يک کشور می کند و ھمزمان با آن انجو ھا را مھيا می سازد تا وارد شوند و ويرانی ۀ   امريکا خود را آمادۀمتحد
  .کنند

 فعاليت می دھند، انجوھا ناچارند کار شان ۀادامۀ  شان به مخاطره نمی افتد و حکومت ھای محلی به آن ھا اجازۀکه مطمئن شوند بودج برای اين
گزارش . امناسبدر واقع در يک بستر سياسی و تاريخی ن. را در چھارچوب سطحی و کم و بيش عاری از بستر سياسی يا تاريخی معرفی کنند

» تيره«اين کشورھا » }پوست{تيره «ًنھايتا، مردم . از مصايب کشورھای فقير و مناطق جنگی) و در نتيجه به شدت سياسی(ھای غير سياسی 
  . را ھمچون قربانيان بيمارگون جلوه می دھد} روز{

ک اردوگاه پناھندگان افغان، باز ھم يک سودانی نقص عضو باز ھم يک ھندی مبتال به سوء تغذيه، باز ھم يک اتيوپيايی قحطی زده، باز ھم ي
رفاھی } کمک ھای{ًاين ھا ناخواسته کليشه ھای نژادپرستانه را تقويت می کنند و مجددا بر دستاوردھا، . شده، ھمگی محتاج کمک سفيد پوستان

  .تمدن غرب صحه می گذارند} عشق سختگيرانۀ{و ھمدردی 
اما در نھايت در مقياس کوچکتر اما موذيانه تر، سرمايه ای که در اختيار . سيکوالر دنيای مدرن ھستند) نیمبلغين دي(اين ھا ميسيونرھای 

اقتصادی کشورھای } چرخه{ی که وارد ئمی کند که سرمايه ھای احتکار أانجوھا قرار می گيرند، در سياست ھای الترناتيو ھمان نقشی را ايف
ی ئتقابل را به مذاکره بدل کرده، از مقاومت سياست زدا. کار تعيين می کندۀ اينجا به بعد، سرمايه برنامفقير شده و از آن خارج می شوند، از 
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کنند تا مردم   نمودن نظرات اشغالگران کار میعملیو ھم در بخش » بازسازی«انجوھا در کشور ما، ھم در بخش 

 کمک ھای شان شکل مسکن را دارد که آنھا ھرگز کار بنيادی نکرده،. آنھا را کرده، رام نگه داشته شوند» دعای سر«

سران انجوھا تا وقتی تعھد شش قاته برای بر آوردن منافع اشغالگران نداشته باشند، . يستًدر آنھا قطعا تداوی مد نظر ن

يد شبکه ھای استخباراتی اين کشورھا نگذرد، به ئھيچ پولی در افغانستان تا زمانی که از تأ. فندی نخواھند گرفت

ھای استخباراتی را  ھای شبکه ولتواند و معلوم است که رؤسا و سازماندھندگان انجوھا چگونه پ مصرف رسيده نمی

  . بايد قورت کنند

 ٨۵دانند و چون بيش از  اشغالگران غربی در افغانستان انجوھا را نھادھای مزدورتر نسبت به دولت پوشالی کنونی می

تر تشخيص  رسانند، انجوھا را نسبت به دولت پوشالی، پوشالی درصد پول ھای شان را ازين طريق به مصرف می

برخی از . يد رسمی اشغال افغانستان استئيد انجو در حقيقت تأئ به اين خاطر تأ٢.ر آنھا اعتماد بيشتری دارندنموده، ب

ی برای انتخابات، تبليغ جامعۀ مدنی، عدالت خواھی، راه اندازی اکسيون ھای قانونی، کمک به اطفال ئانجوھا پروژه ھا

ھای امپرياليستی لبيک  ھای اصلی کمپنی  و به خواستبی بضاعت، برگزاری محافل و غيره را سازماندھی کرده

 . نامند گويند و آن را کار برای دموکراسی و عمل دموکراتيک می می

ًجواسيس غربی عموما از طريق انجو، عده ای مخصوصا انقالبيون را بی وجدان می سازند و با ريختن پول ھای  ً

موران سر به زير، أت به سفارتخانه ھا و مھمانی ھا، آنان را به مھنگفتی به پاھای شان، دعوت به اروپا و امريکا، دعو

ت گفتن أبرخی از افراد و تشکالت چپی که به اين خفت و انحراف کشانيده شده اند، جر. سازند مطيع و محتاط مبدل می

دانند اگر  ن میو نوشتن يک کلمۀ انقالبی به دفاع از توده ھای تھيدست و زحمتکش از طريق انجوھای شان ندارند، چو

پول . بندند؛ و اين در حکم گرفتن حيات انگلی شان است ًدونرھا به چنين چيزی پی ببرند، فورا سوراخ رزق شان را می

ًپروژه و پروپوزل در انجوھا عموما افراد را فاسد و در صورتی که مدعی انقالب بوده باشند به خرده بورژوا ھا مبدل 

                                                                                                                                                        
 یانجوھا بودجه ای دارند که با آن می توان مردم محلي. در جنبش ھای مردمی که به طور سنتی متکی به خود بوده اند، مداخله می کند. می کند

اما حاال اين مردم احساس می کنند که کار . ن جنبش ھای مقاومت می بودند استخدام کرددجه ھا فعاالرا که شايد در صورت نبود  اين بو
  .اضطراری و خالقانه انجام می دھند و در اين حين درآمدی ھم دارند

 را به يک شغل انجوايزه کردن سياست خطری است که مقاومت. ی نمی دھدئمقاومت سياسی واقعی به ھيچ وجه پيشنھادی چنين ميان برھا
مقاومت واقعی اما عواقب واقعی دارد . ی ھم به آن اضافه می شودئآبرومند، معقول و با حقوق ماھانه و تمام وقت، تبديل می کند و گھگاه مزايا

  .)تأکيدات از ماست(« ...و نه حقوق ماھانه
 با معضالتی مثل فقر، حفظ محيط زيست و ءی از انحاسازمانھای غيردولتی با انجام وظايف مختلف انساندوستانه که ھر يک به نحو « 2

ھمراه با اين، سازمانھای غيردولتی دارای .  جھانی در قرن بيست و يکم تبديل می شوندۀآزاديھای مدنی مرتبط ھستند، به مھم ترين جزء صحن
عنوان يک ابزار مورد استفاده قرار می ه مريکا ب اۀآنھا در مناسبات بين المللی، از جمله از سوی اياالت متحد. باشند جانب تاريکی نيز می

 ابزاری برای اجرای سياست خارجی خود ۀمثابه  امريکا ضمن اتکاء بر قدرت نظامی، اينک از سازمانھای غيردولتی بۀاياالت متحد. گيرند
آلن " ۀريکا مطرح شد و آن، مولود انديش ابزار سياست خارجی امۀمثابه  بءايدۀ تأسيس سازمان غيردولتی از ھمان ابتدا... استفاده می کند

کار می کرد و نيز مدير » واشنگتن پست«ھای  براون و جرج تاون بود و در تحريريه  دنشگاه بود که تا زمان تشکيل آن، پروفيسر "واينشتاين
راست محافظه کاران بود که می  اتاق فکر جناح -ژيک و بين المللیياز انتشارات مرکز مطالعات سترات»واشنگتن کوآرترلی «ۀی مجلئاجرا

:  گفت١٩٩١او در مصاحبه ای در سال . ژيستھای امپرياليستی مانند ھنری کيسنجر و زبيگنو بژزنسکی بپيوندديبايستی در آينده به سترات
يت بوش، دولت اياالت  حاکمۀدر دور ... سال پيش سازمان سيا مخفيانه انجام داده است٢۵بسياری از آنچه را که ما امروز انجام می دھيم، «

 مدير بنياد کمکھای ٢٠٠٣در سال .  امريکا سازمانھای غيردولتی را به حساسيت ھر چه بيشتر نسبت به خواستھای خود وادار ساختۀمتحد
م در جريان سخنرانی خود در کنفرانس سازمانھای غيردولتی اظھار داشت که، خود بقای رژي) Andrew Natsios(امريکا، اندرو ناتسيوس

در ارتباط با اوضاع عراق، ... کرزی در افغانستان به چگونگی رابطه بين سازمانھای غيردولتی و سازمان کمکھای امريکا بستگی دارد
ميان می آيد، صحبت نه فقط به نتايج تأئيد شده، بلکه، حتی ه زمانی که سخن از کار سازمانھای غيردولتی در کشور ب: ناتسيوس خاطرنشان کرد

 دست ۀمثابه طور کلی، به سازمانھای غيردولتی گفته شده بود که آنھا به ب.  رابطه بين اين نتايج و سياست امريکا کشيده می شودبه تظاھر
صرفنظر از آن که سازمانھای غيردولتی در ... عنوان بخشی از دستگاه امپرياليزم به حساب می آينده  امريکا و بۀافزارھای دولت اياالت متحد

ًله را لزوما بايد مورد توجه قرار داد که چه کسانی آنھا را اداره می کنند و مخارج أ مثبتی در جامعه بگذارند، اين مسوانند تأثيراتمجموع می ت
اين سازمانھا ھر چه بيشتر به دستگاه سلطه امپرياليزم جذب شده و . سازمانھای غيردولتی که ماھيت آنھا تغيير می يابد، از کجا تأمين می گردد

: سازمانھای غيردولتی(» .سازمانھای غيردولتی بسرعت به ميسيونرھای امپرياليزم تبديل می شوند. ز حاصل استثمار تأمين می شوندا
  )ـ ديون دی بی  ميسيونرھای امپرياليزم
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کند که گاه پنھان، گاه ماليم و گاه ھم به شکل خشن  ستم ارباب ـ رعيتی را حاکم میسازد و در درون تشکيالت سي می

  .نمايد عليه صفوف تبارز می

را با فساد سياسی عادت داده، بی باور به  کشد و اعضای آن پول انجوھا سراپای يک سازمان انقالبی را به فساد می

خواھند به زودی نقاب انحراف شان پاره شود  ضی از اينان که نمیبع. گيرد انقالب ساخته و برش انقالبی را از آنان می

برند و آن  ای پناه می موران سر به زير شان به تئوری جالب و مسخرهأو سياست شتر مرغی دارند، برای بازی دادن م

را در راه گيريم و در چشم شان خاک می پاشيم و اين امکانات  ما از طريق انجوھا از اشغالگران پول می« :اين که

ِگيريم؛ ما اگر از يکسو به قصر سفيد می رويم و مورد عنايت اوباما و ھلری کلنتن قرار می گيريم،  انقالب به کار می
انجوھای ما مردمی است و مثل ساير . ُی تظاھرات می کنيم و چپ نمی نشينيمئاز طرف ديگر ضد اشغالگران امريکا

  !»ر دارد، دم ما زيرپای اشغالگران نيستانجوھا که دم شان زير پای اشغالگران قرا

البد اشغالگران بايد حساب و کتابی داشته باشند که . اينان ساده لوح نيستند، اما فکر می کنند که ديگران نادان و احمق اند

شعار دادن ضد اشغالگران پس از يک دھه اشغال و جنايت، اين ھمه پول به اين تشکالت بريزند؟ وقتی » شروع«ضمن 

ی را که يگانه دشمن خونی اشغال و ئ  تشکل بر تمام ابزارھای اشغال صحه بگذارد و بکوشد جنبش انقالبی شعلهيک

» مرگ بر اشغالگران«امپرياليزم است، چنين منحرف نموده و گردن فراز اين جنبش را به پای اشغالگران خم سازد، 

 نه تنھا امپرياليزم را آزار نمی دھد، بلکه آن را از باشد،» چارچوب قانون اساسی«خصوص در ه اين نوع تشکالت که ب

تئوری مسخره و بچگانۀ . داند ھای اشغالگرانۀ خود می جنبه ھای مثبت دموکراسی اشغالی جار زده و به سود سياست

خود را راضی نگه دارند » ًوجدانا«مورانی است که تالش دارند أفوق، يک تئوری غير انقالبی است که فقط باب دل م

ی، مبارز ھم ھستند، آنھم مبارزان دو آتشه؛ اما از نظر انقالبيون، مبارزان انقالبی چه که ئکه در کنار بلعيدن نان انجو

  .آيند حتی افراد ملی ھم به حساب نمی

ی را که با نمايشاتی چون ساختن پل و سرک، سمنت کردن قبر و مزار، جويچه جور کردن وعدالت ئعده ای کار انجو

ی نه تنھا کار ئکار انجو. ًی، پرورشگاه و شلترسازی ھمراه است، ظاھرا کار دموکراتيک می نامندئژواخواھی بور

. ريزد ًدموکراتيک انقالبی نيست بلکه دقيقا ضد کار دموکراتيک انقالبی است که سود آن فقط به جيب اشغالگران می

و ده ھا » .ای. دی. ای«، ».ای. اچ. سی«چون ی ئاگر قرار باشد که اين کارھا دموکراتيک تلقی شوند، پس انجوھا

الذکر به ھيچ  انجوی ديگر بايد انقالبی ترين و دموکراتيک ترين تشکالتی در افغانستان باشند که در زمينه ھای فوق

  .ھا خوب درخشيده اند وجه کوتاھی نکرده اند و نزد امپرياليست

ً اين تئوری عمدتا ٣.از انجوھا برای پيونديابی با توده ھاستتئوری مسخره و ارتجاعی ديگر در قسمت انجوھا، استفاده 

توانند انجوھا  ًکمونيست ھا قطعا نمی. دارند» جنگ خلق«بودن و » مائويست«از طرف کسانی ارائه می شود که ادعای 

بی نيست، بلکه اين امر نه تنھا کمونيستی و انقال. ھای تشکيالتی استفاده کنند ی و گسترش فعاليتئ را برای پيوند توده

                                                 
رھای مذکور محوری شد را در خود پيچاند که در واقع کا» سازمان پيکار برای نجات افغانستان«از جانب ديگر کارھای انجوئی به نحوی  «3

ًدرين مسير ظاھرا امکانات خوبی برای گسترش فعاليت ھای تشکيالتی . برای گردآمدن سازمان به دور تشکيالت انجو و امکانات انجوئی
 حداقل استفاده اما از اين امکانات. ھای توده ئی سازمانی با استفاده از برنامه ھای انجوئی برای سازمان فراھم گرديده بود سازمانی و فعاليت

شعله جاويد، شماره (» .نيز صورت گرفته نتوانست و با توجه به وضعيت مشخص سازمان پيکار در آن زمان، نمی توانست ھم صورت بگيرد
  ).١٣٩٣ چھارم، جدی ۀچھارم، دور

توان   دوش گرفته اند، چگونه میرا بر» سی آی ای« سال قبل ٢٥که وظايف ) انجوھا(سؤال اساسی اينست که از اين سازمان ھای غير دولتی 
  ی کار گرفت؟؟ئبرای فعاليت ھای توده 

ھای   و ساير سازمان» سی آی ای«ی ئ چيزی که برای تمام توده ھا مبرھن است، ماھيت ضد انقالبی انجوھاست که به مثابۀ سازمان ھای سايه
ی ئ ھای توده  ً از اين رو قطعا نمی توانيم اين مؤسسات را برای فعاليتاستخباراتی جھان با پول امپرياليزم برای اغفال توده ھا فعاليت می کنند،

  .مورد استفاده قرار دھيم
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ًھا قطعا بر انجوداران اعتماد نمی کنند، چون از اولين روزھای اشغال کشور و  توده. ی استئ ارتجاعی و ضد کار توده

ھا کار نموده و اھداف اشغالگرانۀ  گرم شدن بازار انجوھا به اين نتيجه رسيده اند که اين نھادھا برای امپرياليست

حقوق «، »حقوق زنان«، »حقوق بشر«ھا به سوداگری  ند و در کنار امپرياليستھا را عملی می ساز امپرياليست

انجوھا در کنار . کنند ويرانی جنگ را پاکسازی می» ارونداتی رای«پرداخته به قول » توسعۀ دموکراسی«و » اطفال

کنند،  ی پاکسازی میئاتوی ـ نئاين که ويرانی ھا، جنايات، غارت، کشتار و قتل و فقر مردم را توسط اشغالگران امريکا

 بيجا نيست که اندرو ناتسيوس مدير بنياد کمک ھای امريکا در ٤.در عين زمان خدمتگذاران دولت پوشالی ھم ھستند

کنفرانس جھانی سازمان ھای غير دولتی، بقای رژيم پوشالی کرزی در افغانستان را منوط به چگونگی رابطه بين 

سازمان (ی که به قول آلن واينشتاين ئھا آيا سازمان. دانست ک ھای امريکا میسازمان ھای غير دولتی و سازمان کم

 سال قبل ٢۵ی که امروز انجام می دھند، ئکارھا) ھای او شکل گرفتند ھای غير دولتی يا ھمان انجوھا بر اساس انديشه

ی مورد استفاده قرار ئ  تودهتوانند برای توسعۀ تشکيالتی انقالبی و کار آنھا را انجام می داد، می» .ای. آی. سی«

  ً!بگيرند و مردمی و انقالبی باشند؟ نه، قطعا

اما قضيه وقتی مفتضح تر می شود که کسی که تا ھمين ديروز دايرکتر انجوی حمايت از زنان بوده و با دولتمردان 

وھا و ابزارھای انج(بن به نمايندگی از جامعۀ مدنی دوم کنفرانس امپرياليستی عکس يادگاری قاب می زد و در 

تکدی می کرد و تالش می نمود که نقش جامعۀ » دموکراسی«و » حقوق زنان«شرکت کرده و برای ) امپرياليستی ديگر

زن افغان با تضرع به اين و آن ان جی او و پروژه ھرگز «: کند، امروز بگويد» برجسته«بن را دوم  کنفرانسمدنی در 

ھای زنان ستمديدۀ کشور ماست؛ ھمان  ًعا عوامفريبی و نمک پاشيدن بر زخماين واق» .به آزادی و رستگاری نمی رسد

اما، عوامفريبانه تر اين که آنانی . زنانی که اين دايرکتر به نامش ميليون ھا يورو و دالر برای گردانندگانش دوشيده است

ی انجوھا کار برای مردم نه، بل که ھنوز از برکت انجوايزم نان می خورند، اينجا و آنجا سفارش می دھند که ھدف اصل

تجارت و به دست آوردن پول است و اشغالگران از طريق انجوھا توانسته اند به جيب روشنفکران و انسان ھای پيشرو 

که در يکی از تلويزيون ھا  و عوامفريبانه ترين اين!! پول بريزند و وجدان آنان را بخرند و به نوکران خود تبديل کنند

ی را ئی را که نصب کرده اند اين بود که تمام اين انجوھا و نھادھائلين خيانت امريکا و دولت ھای مزدوراو«بگويند که 

ًکه زير نام زنان، به استثناء می توانيم بگويم که بعضی نھادھا واقعا ھم  ھستند که برای زنان کار می کنند و در اين 

يد مثال ئی و داشتن پول و شھرت بيشتر کار کرده اند، شما بيابخش کار ھم کرده اند، ولی اکثريت فقط برای مقام، چوک

ی و بنيادی به زن افغان انجام داده اند، پروژه ای بسيار ئبياوريد که کدام يکی از اين نھادھا ھستند که کارھای زيربنا

                                                 
 امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان، ثبت وزارت اقتصاد دولت پوشالی است، ؤسسۀ به طور نمونه يکی از انجوھا را که به نام م4

 ٢٥دليۀ دولت پوشالی به تاريخ وب سايت وزارت ع. ه ھايش در خدمت دولت پوشالی قرار داردمورد مالحظه قرار می دھيم که چگونه با پروژ
 ميان ٢/٩/١٣٩٣رخ ؤ زندگی ھای گرانبھا روز يکشنبه مۀ ھمکاری در مورد پروژۀتفاھمنام«:  گزارش ذيل را به نشر رساند٢٠١٤مبر نو

  .  رسيدءبه امضا) حاکا(نسانی برای زنان و کودکان افغانستان  امداد اؤسسۀ دولت جمھوری اسالمی افغانستان و مۀوزارت عدلي
اين تفاھم نامه برای .  رساندندء حاکا به امضاؤسسۀاين تفاھمنامه را سيد محمد ھاشمی معين اداری وزارت عدليه و خانم ناجيه کريمی رئيس م

 و چھل ھشتصد که دو ميليون و يک صد و چھل و دو ھزار  آنۀ قابل اعتبار بوده و بودج٣٠/٨/٢٠١٦ الی ١/٨/٢٠١٤مدت سه سال از تاريخ 
.  حاکا تطبيق می گرددؤسسۀتمويل و از طرف م}  اروپاۀمربوط به دولت اشغالگر ايتاليا و اتحادي {COSPEيورو می باشد از طرف دفتر 

  : خواھد کردفراھم} دولت پوشالی{ حاکا سھولت ھای ذيل را برای وزارت عدليهؤسسۀنظر  به اين تفاھم نامه م
 معرفی پروژه به وزارت عدليه -١
 ايجاد مراکز مساعدت ھای حقوقی برای زنان قربانی خشونت در وواليات کابل و ھرات -٢
 یئاخذ ماھانه سه قضيه خشونت عليه زنان  از بخش مساعدت ھای حقوقی وزارت عدليه جھت دفاع از مراجع عدلی و قضا -٣
 نان در واليات کابل و ھراتايجاد کورس ھای انگليسی و کمپيوتر برای ز -۴
 ايجاد کورس ھای حقوقی برای محصلين حقوق در واليات کابل و ھرات -۵
 . آن به وزارت عدليهۀتھيه گزارش ربعوار از فعاليت ھای انجام شده و ارائ -۶
حال پروژه ھای متعددی را  بدينسو در افغانستان فعاليت دارد و تا ١٩٩٩ غير دولتی و غير انتفاعی بوده که از سال ؤسسۀ حاکا يک مؤسسۀم

  ».در رابطه به بھبود وضعيت زنان و کودکان تطبيق نموده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ی مدت ھيچ راه ًزياد بوده، پروژه ھای موقت که اصال فقط درد زنان را در ھمان مقطع مشخص دوا کرده، ولی طوالن

که انجوايزم خود را مردمی و خوب نشان داده باشند، به استثناء سازی انجوھا  اما، برای اين» حلی به زنان نشان نداده

د؛  نًی نام ببريد که واقعا برای زنان کار کرده و پول قورت نداده باشئًاگر از اينان بپرسيم که لطفا از انجوھا!! پردازندب

ًی را سراغ کرد که برای زنان واقعا کار کرده باشد و راه حل ئآيا در افغانستان می توان انجو. ی مانندًحتما الل و گنگ م

است، نشان داده باشد؟ نه، ) ستم ملی، ستم طبقاتی و ستم جنسيتی(ی زنان از سه ستم ئطوالنی مدت را که ھمانا رھا

  !ھرگز، نه

  

 


