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 :افغانستان سرزمين وحشت و خشونت
  سنگسار يک زن جوان

 
 ساالران دست ھمکاری به ھم دادند تا زن جوان  و اين بار طالبان، مال ھای محلی و جنگ. بار ديگر زنی سنگسار شد

کدام روزی خواھد بود که افغانستان . مظلومی را به بھانۀ بی عفتی وحشيانه بکشند و قوانين سياه اسالمی را پياده نمايند

 دين درين کشور، وحشيان و درنده خويان مجھز با اسلحۀ. از وحشت و بربريت برآيد و راه انسانيت را در پيش گيرد

 .دھند حکمروائی دارند و کسی را مجال زندگی نمی

گزارش ھا حاکيست که نيرو ھای سياه انديش طالب ھمراه با مال ھای کثيف محلی و جنگ ساالران مورد حمايت 

سنگسار نمودند بی مانندی  با توحش در شھر فيروز کوه مرکز واليت غور رخشانه يک زن جوان را به اسم ،استعمار

اين حادثه قلب مردم پاک تينت را تکان داد، اما خوشی زايدالوصفی را در ميان ستمگران . و بار ديگر وحشت آفريدند

 گروه ھای ضد بشريت ھمکار شدند و برای ۀ ضد بشری، ھمۀدرين حادث. دينی و دولت مردان ضد ملی به وجود آورد

 است  رخشانهمقصر اصلی فاميل . سيله، اختالفات خود را کنار گذاشتندنيم ساعت سنگسار کردن يک زن جوان و بی و

 با يک رخشانهشود که  ادعا می. خواست  نمیرخشانهکه به زور او را در قيد نکاح يک شخص در آورده بودند که 

با " زانی "مرد.  مرد ديگر در جريان عمل غير مشروع  ديده شده، اما ھيچ کس اين ادعا را ثابت کرده نتواسته است

رفت که   نازل شد که بايد طبق منطق کاسبان دين به کام مرگ میرخشانهتحمل چند شالق رھا گرديد، اما مصيبت بر 

توان دموکراسی قالبی غرب را در افغانستان  که قوانين عصر حجر بر کشور حاکم است، چطور می زمانی. رفت

  . عملی نمود

  . ری برای رھائی توده ھای عظيم مردم ستمکش ما باقی نمانده استقالب راه ديگنبه جز انقالب و باز ھم ا


