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  دست امپرياليسمتآل: جامعۀ مدنی
سيس آنھا أد آمد که ھدف از تبعد از تجاوز امپرياليسم امريکا به افغانستان، مؤسسات و نھاد ھائی  در افغانستان به وجو

 خلق ،سسات به اصطالح دموکراتيکؤطور مثال ان جی او ھا و يک تعداد مه ب. استحکام پايه ھای استعمار بوده است

گرديد تا شرائين سياسی و اقتصادی افغانستان را به کمک بورژوازی کمپرادور و افراد وابسته به امپرياليسم در دست 

  .م يکی از آنھاست که نيات امپرياليستی را از طريق پخش تبليغات زھر آگين تأمين می نمايدھ" جامعۀ مدنی. "گيرند

در  کنفرانس استعماری بن که ساختار سياسی نظام بعد از طالب را  رقم زد و دست امپرياليسم را در افغانستان باز 

. اد ھای مھم اجتماعی صحه گذاشته شدمدافع ارزش ھای امپرياليستی به عنوان بني"  جامعۀ مدنی"گذاشت، به نقش 

ت مخالفت به آن نھاد أرا در قانون اساسی دولت مستعمراتی کابل گنجانيد که کسی جر" جامعۀ مدنی"امپرياليسم ھم نھاد 

شود، اما در عمل کمترين مفيديتی ار  در ظاھر، اھداف جامعۀ مدنی بسيار زيبا معلوم می. امپرياليستی را نداشته باشد

ادغام "می گويند که يکی از اھداف اين جامعه " جامعۀ مدنی"يک عده فريب خوردگان و اعضای  . خود نشان نداده اند

از سال اول تجاوز امريکا به افغانستان، ". نگرانيھا و نظريات مردم  در پروسه ھای سياسی، اجتماعی و اقتصادی است

صرف به انتخابات ساختگی .  چه نقشی سازنده در حيات سياسی و اجتماعی افغانستان بازی کرده است"جامعۀ مدنی"

آيا اين سازمان حامی امپرياليسم توانست جلو تقلب انتخاباتی رياست . رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل توجه کنيد

فراد نا اھل و جنايت پبشه برحذر دارد؟ آيا ی دادن به اأ بگيرد و مردم را از ر٢٠١۴ و ٢٠٠٩جمھوری را در سال 

شھامت دارند که بگويند افغانستان در اشغال است و بايد برای آزادی و استقالل کشور مبارزه " جامعۀ مدنی"اعضای  

قادر شده است که از فساد اداری، خشونت و حقوق زن دفاع نموده و خود آگاھی مردم خويش " جامعۀ مدنی"کرد؟ آيا 

که   مدنی ھم نيست، به ھيچ يک از  اھداف خود تعيين کرده، پابند نيست و يا اينًکه اصال" جامعۀ مدنی"ببرد؟ را بلند 

خلق ھمچو نھاد ھا فقط و فقط نمايشی است تا مظاھر دموکراسی . صالحيت آن را ندارد که نقش سازنده بازی نمايد

 .تقلبی اشغالگران را به نمايش بگذارد

  . دارم که در دام فريب مزدوران اجنبی نيفتند و خود مسير سالم مبارزاتی خويش را تعيين نماينداز مردم خويش تمنا 

 

 

 

 


