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  استعمار وجنگ زن وشوهرتوطئه 
)17(  

 
ه اصطالح که نخستين روزی از  يع"روزنامه ھای انگليسی ب انون احوال شخصيه ش ه "هق ه ودنبال ه بحث گرفت  را ب

ال  د ، پورت ه حرکت در آوردن ال خويش ب ه دنب فند وار ب تعمار را گوس ستان آزاد"روان اس ستان-افغان ا"  آزاد افغان  ب
ه  ا صراحت اعالم داشت ک وده ب انون نم ه اصطالح ق درک توطئه دشمن روشن ترين موضع گيری را در قبال آن ب

ل احق ق اق راه ح ستانح ان افغان ذھب وزن اختن دست م اه س شور کوت ن ک ای دموکراتيک در اي أمين ازادی ھ    وت
اعی ، در غير آن وقتی پی افراد ومناسبات بين آنھاست  امور شخصزا مذھبيون ور اجتم ه در تنظيم ام ای حاکميت فق

سانھا افراد به ميان آيد اعی ان ، نتنھا شاخه ھای متعدد فقھی در اسالم بلکه تمام اديان به درجات مختلف مناسبات اجتم
  .را در جھات غير انسانی خواھد کشانيد
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از آدر  اره در غ ود را دوب ه ن ق دھ ن طري ه است از اي صميم گرفت تعمار ت ه اس ت ک ی رف ان م ان گم اجرا چن ن م اي

ستان  وده در يک طرف افغان اء نم ياف "احي شينان " س سعود"وجان ا " م سلحتخديررا ب ر م د ودر سمت ديگ  هب نماي
ه سنگی وکارت" مزاری"عوض  شار، کوت اره خليلی، محقق ويا محسنی را به بازی گرفته، حوادث اف ه سخی را دوب

اق برمگر . زنده سازد ای نف ره وقتی اين حن اگزير چھ ه ن ت، ب ه می خواست رنگ نگرف تعمار آنطوری ک ز اس انگي
  .ته خود نظاره گر اين سيرک مسخره می باشدعوض نموده ، زنھا را به جان شوھر ھا وعکس آن انداخ

 ھای کوکی آن در جناح "دیگ"و ارجمند، شما به اين عکس ھا نيک دقت نمائيد تا متوجه نيرنگ استعمار خوانندگان 
ه ب زدهھيکطرف جم غفيری از مردم عوام ومذ. ھای مختلف گرديد انم ک ده ای خ اس از ودر سمت ديگر ع طرز لب

  .دنآنھا بر می آيد بايد مربوط قشر روشنفکری جامعه باش
يم استعمار  ين ترس ا را چن ی آنھ وان خطوط کل ه می ت د ک با اين سياست خويش چند ھدف را ھمزمان تعقيب می نماي

  :نمود
ايش را دروغی می استعمار  خود به خوبی می داند که عمر قبول وعده ھايش به سر رسيده وديگر مردم تمام ادعا ھ

را ھم می داند که در شرايط کنونی ودر غياب نھاد واين .  تشبث ورزيده بودد که به منظور اشغال کشور ما به آنندان
ين یھای مبارزاتی مسؤول ورھکشا کسانيکه می توانند تا حدود د ھم شاء نماي ه اش را اف  سياست ھای استعمار گران

ا د ايج ال می نماي ه دنب ن غايل نفکران و قشر محدود روشنفکر می باشد، لذا اولين ھدفی را که از اي ين روش د فاصله ب
شور است ونی ک ای ملي وده ھ اد . ت ه ھريک ديگری ايج ان فاصله ای ک ا را چن ذھبی وي وق م ادات  وحق من اعتق دش

  .بيفتند در عوض مبارزه عليه استعمار به جان ھم دموکراتيک خويش دانسته
رار داددومين  ر است نھدف استعمار از اين مسأله، نصف جامعه را در تقابل با نصف ديگر ق اده ت ارت س ه عب ا ب  ي

ای استعمار . زن را در مقابل شوھر وبرادر را در مقابل خواھر قرار می دھد ا احي ا ب با اين ترفند سخت می کوشد ت
ان را از شرکت فع ی، زن افغ ال در عقب مانده ترين وارتجاعی ترين افکار مذھبی آنھم از يک موضع عکس العمل

ا"زنان ومردان از صورت امکان بخشھائی ودر . دمبارزه آزاديخواھانۀ کشورش دور نماي سوف نم  را "کم خوان فيل
دين د وب د تضمين ياب تعمار می توان ه بدان معتقد بسازد که منافع آنھا در موجوديت اس راد را ک  صورت برخی از اف

  .ظرفيت خيانت به مردم وکشور در آنھا وجود دارد به طرف خود کشانيده ماشين سرکوب خويش را کامل سازد
ر تانما  ر زنجي ا در زي اتوکرا اعتقاد بر آن است که در مقطع کنونی که کشور م ای ن ای آن خرد می ھ  وبمب افگنھ

ا دست می  اسالم سياسی گردد وارتجاع دھن دريدۀ ق م شتار خل ه ک تعمار ب با تمام اشکال آن در ھمسوئی کامل با اس
ه کشور ج يازد، ھر نوع  ردد خيانت ب ه آن عمل گ ه ب ده در صورتيکه آگاھان ضاد ھای اساسی وعم ين ت ابه جائی ب

تعمار ودرمو ه اس ستقيم ب وده خدمت م د آن ب ددم دربن ن خطه می باش درت آن در اي ه و  .وام ق ا آگاھان ه ن ا آنھائيک ام
ا  بلکه ات آنھ ر روی ني ه ب  مرتکب چنين اعمالی می گردند بايد بدانند که قضاوت تاريخ در رابطه با عملکرد افراد ن

  .ت می گيرد آن صوریبر اساس نتايج عمل
دایقحآزادی ھا و پيداست که اين اعتقاد ما بدان معنا نيست که ناگفته  تقالل کشور از وق دموکراتيک خويش را ف  اس

ه قيد اسارت م ک ه وجود آوري انيزمی را ب ا، ميک ا درک وشناخت الويت ھ ه ب  امپرياليزم نمائيم، بلکه بدان معناست ک
ستری ادی ھای فردی وحقوق دموکآز ستقل ب ستان م ده وعکس آن افغان شور گردي تقالل ک ظ اس راتيک ما متضمن حف

ان جارب  ت.موکراتيک مردمش آزادی ھا وحقوق درباشد برای رشد وپرو تاريخی در کشورما وساير کشور ھای جھ
اقی می م ه اين حقيقت را به اثبات رسانيده که در صورت نيافتن چنان مکانيزمی نه از دموکراسی چيزی ب د ون م ان ھ

  .شما واينھم ھفدھمين گزارش تصويری پورتالين  ا.از استقالل
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