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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ٠۶
 

 بند و باری غرببی زنان افغان در چنگال خرافات و 
  

از دشمنان خارجی سعی می نمايند در نبود يک دولت مردمی و ملی، کشور ما آماج حمالت اجانب گشته و ھر يک 

خرافات . زنان مظلوم کشور ما ھم ازين مستثناء نيستند. عمالی تربيه  نموده و از آنھا برای مقاصد خاصی استفاده نمايد

 .سوی تباھی کشانيده استه لوژی فاسد غرب خواھران ما را بئومذھبی و ايد

ظلم و لت و کوب در داخل فاميل . بخت ترين افراد جامعۀ ما بوده اندزن در افغانستان عقب مانده، از آغاز تا اکنون از بد

: خود به دو چيز پناه می برند" نجات"زنان برای .  مورد استفادۀ مرد ساخته استءو تبعيض در جامعه،  از زن يک شی

ت را به آنھا ھديه تواند راه خوشبختی و سعاد به عقيدۀ زنان اين دو پديده می. خرافات مذھبی و بی بند و باری غرب

 می نمايند تا اگر ءروند و با گره زدن  يک بند دعا گروه اول از زنان ما خيل خيل به زيارتگاه ھای تصعنی می.  نمايد

در حوزۀ کابل . خدا ايشان را از شقاوت وفشار شوھر و فاميل شوھر برھاند و دروازۀ اميدی به روی آنھا باز نمايد

رتۀ سخی و شاه دو شمشيرۀ و جا ھای ديگر مرکز تجمع يک عده از  زنان خرافات پسند زيارت سخی شاه مردان در کا

 خود می  هزنانی که عالج آنی برای غم و اندو.   می جويندذکشور است که خوشبختی خود را در شويست و تعوي

صرت و نقيب، در حلق شان چکانده حخواھند، از لعاب دھن حضرت و نقيب مستفيد می گردند تا قطره ای از تف کثيف 

  . تحميل شده رھائی دھدیشود و آنھا را  از شوربختی ھا

از مد وفيشن گرفته تا سياست بازی ھای استعماری، . گروه دوم، با کمی تحصيل در زنجير بردگی غرب گير افتاده اند

 افغانستان، ترويج رمريکا و متحدين باز زمان تجاوز ا. اين گروه را آلۀ دست پروپاگندی امپرياليسم قرار داده است

عمدی فساد اخالق به مراتب بيشتر شده  تا زنان ما را به سوی لجام گسيختی سوق داده و  به بھانۀ تساوی حقوق زن و 

که در ھمين  در حالی. مرد، درز بين زن ومرد افغان را وسعت دھند و از وحدت مبارزاتی مشترک آنھا جلوگيری نمايند

با اعطای چند چوکی در پارلمان و يا . ن حق تلفی ھا  و نارواترين ظلم ھا بر زنان افغان اعمال شده استمدت، بدتري

مقام ھای  اداری و سياسی، امپرياليسم سعی می نمايد که به جھان وانمود کند که چه ارمغانی به زنان زير ستم افغانستان 

  . آورده است

. استعماری نجات دھنداستحماری و  ھر دو نوع وسيلۀ مخربثير أاز زير تزنان افغان بايد به خود آيند و خود را 

  .   مبارزات مشترک زن و مرد افغان برای آزادی و استقالل کشور حتمی است

 

 


