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  ؟ددر افغانستان چه می گذر

٣٩٢ 

  :نحاميان طالبا ھای پاکستان و ساير» تالش« درصد خاک افغانستان، نتيجۀ ۴٣حاکميت طالبان به 

 درصد خاک افغانستان تحت کنترول ۴٣ده که چون آم  در تازه ترين اظھارات وزارت خارجۀ دولت جنايتکار پاکستان

ی ھا ئکيد می کند که با وجود حضور فزيکی امريکاأتان نياز ندارد و تحمايت پاکس طالبان می باشد، فلھذا اين گروه به

اين اظھارات از سوی وزير خارجۀ  .ًافغانستان، طالبان توانسته تقريبا به نيمی از خاک افغانستان تسلط داشته باشند در

ستانی ھا در بدترين زمان ، پاکئیستراتيژی جديد اشغالگران امريکا پاکستان در حالی بيان می گردد که پس از اعالن

    .امريکای جنايتکار قرار گرفته و تاکنون بارھا از سوی امريکا تھديد گرديده است روابط خود با

جنايتکار و  وحشيانۀ جاری بين اشغالگران غربی و نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی با طالبان تشديد جنگ ارتجاعی و

اشغالی به باال ترين سطح آن رسانده و  پ، قتل و کشتار را در افغانستانمً مخصوصا بعد از روی کار آمدن ترمزدور

بر ھمگان . ما در سراسر کشور به خاک و خون کشانده نشوند ای بيچاره و ستمديدۀھ توده  تن ازروزی نيست که ده ھا

کی گرديده جاھل از سوی روسيه، ايران و پاکستان به شکل گسترده حمايت مالی و تخني ھويداست که طالبان متحجر و

طالبان در جبھات جنگ عقب   و نيروھای امنيتی دولت پوشالی، نه تنھائیبا وجود شدت حمالت اشغالگران امريکا که

در اين ميان اين تنھا توده ھای بيچاره . پوشالی می گيرند نشينی نکرده، بلکه ھر روز مناطق بيشتری را از دست دولت

  ھای طماع ھمسايه، دست درازی ھای اشغالگران غربی به سردمداریمداخالت کشور و ستمديدۀ ماست که در اثر

 روز قربانی ھای بيشمار امپرياليزم امريکا، سر سپردگی دولت پوشالی و مزدور و نبود يک حکومت ملی و مترقی ھر

  .جانی و مالی را متحمل می گردند

  

  :ناضمحالل اخالقی جامعۀ مستعمرۀ افغانستا

از اين   تن١٣٠٧ کرده، دريافته که صاحبهم زن ١۵٣٠در تحقيقی که انجام داده و با » شرحقوق ب«  کميسيون نامستقل

اين آزار . و اذيت سخن گفته شده اند  مورد آزار٣٨٨٨ از صاحبه ھامدر اين . خانم ھا مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند

ن، شانه زدن، اشپالق کردن، ، توھيئیجنسی، دشنام، ناسزاگو ۀو اذيت ھا شامل حرف ھای رکيک، درخواست رابط

شدن در موتر، چشم چرانی، چشمک زدن، تھديد از سوی اعضای خانواده به ھدف برقرار  ھارن کردن و تقاضای سوار
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ارسال پيام و تصاوير  رابطۀ جنسی، تھديد در کوچه و بازار به ھدف رابطۀ جنسی، لمس کردن با انگيزۀ جنسی و کردن

گزارش گرديده  درصد بزرگی از خشونت ھای فزيکی نيز ثبت اين  قابل ذکر است که. غير اخالقی را شامل می شود

عليه زنان در افغانستان اشغالی نشان   در واليات نيز جزء ديگر از خشونت ھا رائیافزايش محکمه ھای صحرا. است

  .دھد می

سگ جنگی ھای داخلی تنظيم ، »دموکراتيک«، استبداد و حاکميت حزب منفور »سرخ«قشون  چھار دھه يلغار و تجاوز

وحشيانۀ بيش از چھل  جھادی، حاکميت طالبان جاھل و جنايتکار، زمامداری دولت پوشالی و دست نشانده، ھجوم ھای

تباھی و بربادی تمامی زيربنا ھای اقتصادی  که باعث کشور به سرکردگی امپرياليزم جنايتگستر امريکا ھمانطوری

ليون ھا تن از توده ھای يکشور مستعمره، عقب مانده و فاسد مبدل ساختند و م ه يکافغانستان گرديد و اين کشور را ب

 چھل سال طیدر ليون ھا تن ديگر را آواره ساختند، ھمانگونهيبيچارۀ آن را به خاک و خون کشيدند و م ستمديده و

جامعۀ مستعمره و عقب اضمحالل اخالقی  گذشته يکی ديگر از بدبختی ھای به مراتب جنايتبارتر و رذيالنه تر ھمانا

زن ستيزانه در اجتماع و خانواده ھا به شکل گسترده افزايش يافته و در  برخورد ھای. ماندۀ افغانستان اشغالی می باشد

   .کنند کشور زنان خودشان را مصون احساس نمی  از ایهھيچ گوش

قدرت  نفروش و جاسوس بر اريکۀغارتگر، جنايتکار، اخوانی ھا و بنيادگرا ھای ساديست، وط که مشتی دزد، تا زمانی

نخواھد آمد و ھر روز جناياتی به  وجوده سفبار زندگی زنان کشور ما بأتکيه زده باشد، ھيچ نوع بھبودی در وضعيت 

از سوی جانيان حاکم در قدرت، اربابان شان و جامعۀ فاسد و  مراتب وحشيانه تر و فجيع تر در برابر زنان کشور ما

  .عمره به وقوع خواھد پيوستمست مردساالر افغانستان

 

  


