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امپرياليسم و فلم ھای سکسی
از برکت تجاوز امريکا به افغانستان ،فلم ھای سکسی در کابل به آسانی دستياب می شود .ھر فلم سکسی در محالتی
مانند جادۀ نادر پشتون ،کوته سنگی ،جادۀ ميوند و ساير جا ھای مزدحم شھر بين صد تا دو صد افغانی به فروش
میرسد .بيشترين خريداران جوانان اند .امپرياليسم می خواھد بدين نحو ،مردم ما را به انحراف بکشاند و فساد اخالق
را در زير ريش سياف و مجددی تشويق کند.
يکی از خصوصيات امپرياليسم به بيراھه کشانيدن مردم کشور ھای اشغال شده است تا با ترويج اعمال و گفتار ضد
کرامت انسانی ،آنھا را ار فرھنگ شان بيگانه سازند .دراين جنگ استعماری ،نيرو ھای جوان آماج اول حملۀ استعمار
است .جوانان خصوصاً در کشور ھای اسالمی در تمام ساحات محروم اند و کمتر ازنعمات وضروريات زندگی مستفيد
می شوند .ھر امتيازی که است ،متعلق به اقشار صاحب امتياز است .استعمار ھم از ضعف جوامع اسالمی آگاه است،
باالخص جوانان کشور ھای اسالمی که در حالت بدی قرار دارند .فقر و بيکاری جوانان را در مسير انحراف می
کشاند و می تواند بھترين وسيله برای استعمار باشد .يکی ازاين راه ھا شيوع فساد اخالقی است .امپرياليسم دی وی دی
ھای سکسی را به افغانستان وارد می کند و آن را به دکان ھای معامله گر تحويل می دھد .سپس دکانداران دی وی دی
را به قيمت نازل به جوانان و ساير تقاضا کنندگان می فروشند .ھمچنان دالل ھا ،دی وی دی اصلی را به قيمت ۴٠
افغانی از عمده فروشان میخرند و پس از تکثير ،آن فلم ھا را به قيمت بسيار ارزان در اختيار مردم قرار می دھند .ھم
مقامات دولت مستعمراتی و ھم مال ھای پست فطرت از معامله گری سکس خوب آگاھی دارند ،اما خود شريک جرم
اند .کجاست »حضرت« جاسوس و »سياف« ناموس فروش که صدای اعتراض خود را بلند نمايند؟
آيا مدافعان امپرياليسم حاضراند که از شيوع تجارت سکس در افغانستان اشغال شده دفاع نمايند و آن را يک تحفۀ بی
بديل از جانب امپرياليسم برای مردم ما بپندارند؟
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