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 ٢٠١۵ نومبر ١٧
 

 سير نزولی حقوق زن در افغانستان اشغال شده
. در روز ھای اول تجاوز امپرياليسم امريکا و شرکاء به افغانستان، ھياھو برای احقاق حقوق زن گوش را کر کرده بود

يل تجاوز امريکا به افغانستان ھم رھائی زنان افغان از رنجير بردگی و حالت بد آنھا در زمان حاکميت يکی از دال

زنان کشور .  گوئی ھا غرض حمايت از حقوق زن به فراموشی سپرده شده استه گزافۀحال ھم. طالبان قلمداد شده بود

  . سال اشغال کشور قرار دارند١۴در بد ترين حالت 

در ھيچ زمانی از تاريخ کشور،  اين نيروی . شوند  کشور محسوب میترين بخش باشندگان محرومزنان افغانستان

باالخص، مذھبيون تنگ نظر دشمن درجه اول . بزرگ انسانی از مزايای زندگی به نحوی شايسته برخوردار نبوده اند

از طالب . نسی آنھا را برآورده سازند زن اند و برای آنھا زنان بايد موقف کنيز را داشته باشند تا تقاضا ھای ججنس

 ھم دشمن حقوق زن هاين ھا از آغار تا اکنون دشمن حقوق زن بوده و برای ھميش. وسياف و گلبدين گله ای نيست

گله از مقامات تعليم يافتۀ دولت مستعمراتی کابل است که در زير زنخ شان ھولناک ترين جنايات عليه زنان . خواھند بود

 اين جنايات پيش نظر تعليم يافتگان ۀ ھم"رخشانه" تا سنگسار واقعاً اسالمی "فرخنده"از کشتن بيرحمانۀ . ی افتداتفاق م

اما اين شرافت باختگان به روی خود نمی آورند که چه آفاتی شب و روز بر  دختر و زن افغان . غرب صورت می گيرد

  .شود نازل می

 و نوکران کنار کشور توسط ميليشيا ھاھر روز صد ھا زن و دختر در کنج و  اين ناموس فروشان مسلکی نمی دانند که 

کجاست ادارۀ حقوق بشر و حقوق زن که در دفاع واقعی . مورد تجاوز قرار می گيرند" خدا نشناس"دولتی و مذھبيون 

ز زنان دفاع وکالی زن در پارلمان صرف به خاطر حفظ  چوکی و معاش ھمانقدر ا. از زنان مصيبت رسيده برخيزند

برپا شده، فقط و فقط جنبۀ نمايشی " حمايت حقوق زن"سساتی که برای ؤم. می نمايند که امتيازات شان به مخاطره نيفتد

در واقعيت، اين چھارده سال . سسات حمايت از حقوق زن داردؤدارد که به جھانيان  نشان دھند که افغانستان نيز م

  . رود  زن در افغانستان به شمار میاشغال کشور از بدترين دوره ھای حيات

دست ھای يک . مبارزات مشترک مرد  و زن کشور شرط اصلی رھائی زنان کشور از قيد بردگی و زن ستيزی است

  . بايد فشرد تا راه آزادی زود تر ھموار گرددرا ديگر 

 
 

   


