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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Politikal  سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١٩ مارچ ٠٨

  

   "م که لجن چيستيبيناز نيست در لجنزار راه بروم تا بني"
  ھژده سال تجاوز بهرھدف دراين نوشته بيان يکی از ده ھا مصيبتی است که استعمارگران د :خوانندگان عزيز

نياز "را ھم خوب می دانم  که  و اين" مشت نمونۀ خروار است "يعنی به گفتۀ بزرگان. کشور ما به ارمغان آورده اند

ست می  با اوضاعی که در کشور و سرنوشت مردم ما حاکم ا،"نيست در لجنزار راه بروم تا بيبينم که لجن چيست

. ، افغانستان را به يک لجنزار تبديل کرده اند و ادارۀ مستعمراتیاليستیھای امپريتوان به صراحت گفت که کشور

 نمی خواھم تا اين روز را  با معذرتدر اينجا به خاطر ھشتم مارچ روز جھانی زن خالف سالھای گذشته اين مرتبه

 ه کوھواران وبه زنان ستمديدۀ جھان و به خصوص به ستمديده ترين ستمديدگان يعنی زنان افغانستان که با ھزار

ده ھژ، تبريک بگويم، بلکه اين مرتبه می خواھم از جملۀ تحوالت دست و پنجه نرم می کنندمصيبت و رنج  ھای 

يکی آن کشاندن زنان، که که از ده ھا مصيبت خانمانسوز و محروميت اجتماعی سال ارمغان کشورھای امپرياليستی 

 خاين، " عبدهللاـغنی "نقياد طلبان، به ادارۀ مستعمراتی  اۀ و اعتياد است به ھمءدختران و پسران افغان به فحشا

و ھم به  وزارت امور زنان بی کفايت، حقوق ضد بشر و ديگر دم و دستگاه ھای نظام فاسد ،پارلمان فساد پيشه

 د ارگسو ادارۀ فايرند که کشورھای امپرياليستی ذده سال تجاوزھنوز ھم نمی خواھند بپھژکسانی که پس از گذشت 

 .ما را به لجنزار تبديل کرده اند، تبريک بگويمکشور 

 از عصری که ما زندگانی می کنيم،ار را چه در گذشته و چه ھم در تاريخ کشور ھای تحت استعمدر صورتی که 

نظر بگذرانيم، به وضاحت ديده می شود که استعمار، دولتھای مستعمره و طبقات استثمارگر می خواھند تا برای 

ازاين طريق تروريسم جنسی که آنھا می توانند  وبه اشکال مختلف که يکی آن افزايش فقر است بقای خود  و حفظ 

در اروپا و امريکا ھمان پورنوگرافيست، ترور شخصيت، تروريسم مرگ تدريجی  و ھمچنان بحران سازی 

 تجاوز و کشور ھای پيشبرد اھداف سياسی و به زانو درآوردن کشور ھای مورد ۀمصنوعی را به حيث بھترين شيو

سال تجاوز در کشور خود افغانستان ھژده منظور از تروريسم مرگ تدريجی که ما در . رقيب خود استفاده کنند

د و آنھا را با ترورتدريجی تاد بسازنعشاھد آن ھستيم، تقويت کشت مواد مخدر است تا از يک جانب خلقھا را به آن م

 مردم قادر نشود به سرمايه اتانند اقتصاد کشور ما را به صفر تقرب بدھند به مرگ سوق بدھند و از جانب ديگر بتو
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نشاندۀ آنھا ھميشه تحت فشار اقتصادی قرار بگيرند و متواتر   کنند و دولتھای دستءخود اتکاملی و داشته ھای ھای 

  .دست گدائی به طرف آنھا دراز نمايند

 زن فاحشه فقط در شھر کابل وجود دارد که ٩٠٠يش از که تروريسم جنسی است، طبق گزارش داده شده ب ديگر اين

 رسمی است ولی معلوم نيست چه ريش می برند، البته اين آمابه عنوان يک شغل زندگانی خود را به تن فروشی پ

عالوه برآن تجارت برده ھای جنسی جھت .تعدادی از زنان با افزايش فقرمجبور می شوند تا به اينکار دست بزنند 

. د در افغانستان انتقال زنان چينی است که به بھانه ھای مختلف ھمۀ آنھا وادار به تن فروشی شده اندگسترش فسا

اد جنسی نه سال تجاوز در افغانستان تولد شدند به حيث نان آور فاميل با افتادن در گرداب فسھژده دخترانی که در 

ھای مختلف تھديد به مرگ و حتا قربانی اميال ً می شوند بلکه بعضا به واسطۀ درگيری تنھا دچار مشکالت صحی

پس گفته می توانيم که زنان و کودکان روز تا روز در يک اجتماع دشمنانه و . مشتی از انسانھای کثيف می گردند

ضربات جسمی و روحی که از طريق تنفروشی . خصمانه با تبعيضات سياسی، اجتماعی و خانوادگی مواجه ھستند

ينتر از سن ھژده که دست به اينکار می زنند آنھا به عنوان ئدخترانی پا. د، جبران ناپذير استبه آنھا وارد می گرد

 ءآنھا تصور می کنند که فحشا. ندارند یشغل به اين کار می نگرند، چون در اين سن وسال ھيچ تجربۀ کاری ديگر

  .ت بياورندشغل آنھاست و بايد از اين طريق جھت تأمين زندگانی خود و فاميل پول به دس

 تجاوز به کشور ما توسط نظاميان کشورھای غربی ابتداء جھت خوشگذرانی ی از ابتداء که می دانيم فحشاطوری

ًخود آنھا به وجود آمد و بعدا توسط نوکران و حاميان آنھا که نه وجدان دارند و نه ھم شرافت به حيث منبع عايداتی و 

پس ديده می شود . الی گسترش داده شدقوای نظامی و قدرتھای م و منافع  جنسی يازھاینھم جھت  برآورده ساختن 

خوبی نقش سرباز ھای پياده را که تقويت تروريسم جنسی، تروريسم مرگ  حاميان و نوکران امپرياليستھا بکه

عالوه بر آن آنھا مراکزی را در شھر کابل و .  بازی می کنند تا به باداران خود خوش خدمتی نمايند،تدريجی است

ند که پسران و مردان می توانند در آنجا برای استفادۀ جنسی ه انستان به وجود آوردبعضی شھر ھای ديگر افغا

اين ھديۀ استعمارگران برای زنان و دختران افغانستان است که کمتر در رسانه ھای . مراجعه کنندو زنان دختران 

 مردم در بازار پس ديده می شود که امروز شرافت، وجدان و ناموس وطن و. غربی از آن گزارش داده می شود

  .سرمايه قابل خريد و فروش است

ن ن قوانياافغان حاکم است توسط مشتی از مدافعو دختران که امروز بر سرنوشت زنان   ایهمردساالران  قوانين

، يعنی جايگاه زنان طبق قانون فاقد است سلطۀ مردان نسبت به برده ھای جنسی عقب ماندۀ دينی و مذھبی که فقط

  . وضع شده است، می باشدان انی و اوليۀ آنھا نسبت به مردحقوق شايستۀ انس

 ه کوھوارً طوری که قبال تذکر دادم،اجتماعی زنان يکی دو تا نيستمشکالت و نابسامانی ھای اقتصادی، ، وغم  درد

تاد شدن به مواد ع، لذا روی آوردن زنان و محرومان به کار ھای کاذب، مآنھا را در خود پيچيده است است که ای

و از ھمه مھمتر که تھديد فقر و محروميت ارمغان ھژده سال تجاوز است خدر، ريا کاری، دروغگوئی، اختناق م

 آنھا را از درس و تحصيل و رسيدن به يک آيندۀ سرنوشت آيندۀ کشور را به دوش بگيرند،بايد ی که اجتماعی کودکان

 ھای ناامن و در ميان زباله ھا به خصوص در بھتر محروم می کند در عوض ھزاران کودک بی سرپناه را در جاده

 و که دست به گدائی بزنند و يا ھم در زباله ھا در جست آنھا مجبورھستند تا کار کنند و يا اين. شھر کابل می کشاند

  . اليموت شوند و از ھمه دردآورتر که کودکان مورد سوء استفادۀ جنسی قرار می گيرندجوی پيدا کردن قوت 

که دامنگيرخود آنھاست، متحمل می شوند بلکه رنج و را که زنان افغان نه تنھا رنج و مصيبتی پس ديده می شود 

مصيبت و بدبختی ھای زنان و کودکان  نماد جامعه . بدبختی ھای  دختران و پسران خود را ھم بايد به دوش بکشند
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رش داده شده است که مقامات دولتی ای است که امپرياليستھا به کمک حاميان خود بنيادش را گذاشته اند و آنقدر گست

را کتمان نمی کنند و حتا دزدی و وطنفروشی و خيانت و جاسوسی را تحت به اصطالح  با بی شرمی و بی حيائی آن

سال تجاوز به ھژده ع تاريخی وحشتناکی است که پس بايد گفت که اينھا وقاي. خدمت به مردم، افتخار خود می دانند

  دکشور ما را تصديق می کنن

  به برآورده نساختن  ، سال تجاوز يعنی به وعده ھای بيجا و فريبندۀ آنھاھژدهھر قدر که انسان به قضايای لذا 

ضرورت ھای زندگانی عادی ميليون انسان ستمديده و درد مند به خصوص زنان و کودکان افغان به زندگانی زير 

ن ق نمايد، شناخت انساملی که حق مسلم خلقھاست، تعم، اعتياد وغارت دارائی ھای ءفقر آنھا به قتل و قتال و فحشا

 در سيستم سرمايه داری قدرتمندان فقط به فکر ازدياد سرمايه طوری که آشکار است،. از سرمايه بيشتر می شود

 در صدد رفع مصائب يکآنھا ھم تمام شود، ھيچ بر مصيبت  زارانھ انسان و ھاھستند ولو که به قيمت جان ميليون

 جاسوسان و وطنفروشانی که چه از داخل و چه ھم از ۀدر کشور ما ھم. نيستندنبوده وادی خلقھا اجتماعی و اقتص

 خلقھا را به تباھی  وخارج کشور به کار گماشته شده اند، فقط  می دزدند و غارت می کنند و خوش می گذرانند 

  .و می دھند سوق  داده

و پايبند کردن زنان به  ، تبليغو ارتجاع گسترش فقرامپرياليسم يکی از اھداف  به صراحت بگويم کهمی توانم پس 

حتا  از حقوق قادر نشونددرعدم دانش و بينش دينی و مذھبی است تا نصف جامعه  ۀوعنعنات کھنه و پوسيدقوانين 

آزاد استعمار به کمک ارتجاع به جود آورده است،  که ھای جامعه ای خود را از قيد و بند خود دفاع کنند و انسانی

آزادی و از   نبود امکانات اوليۀ زندگانی سال تجاوز به کشور ما  ازھژده زنان در  طوری که ما شاھد ھستيم.دنبساز

 کشور ھای مانند افغانستان  درگان ستمديدیآزادی وحقوق انسان  با شرايط حاکم پس. بوده اندحقوق انسانی محروم

 پيشبرد مبارزه و مقابله. کردو مقابله مبارزه  سرمايه داریھم کوبيدن نظام درجھت  زمانی تحقق پذير است که

  .  انسان بايد در اين راه سنگ خارا باشد،کارو فعاليت امروز و فردا نيستوظيفۀ وجدانی و مبارزاتی ماست و اما 

 


