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 Political  سياسی

  
   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ مارچ ٠٩
 

  زنان بدبخت افغانستان
  

  
  زنان محکوم  در گرد ھمائی به اصطالح روز جھانی زن در بدخشان: چه مسخره

زنان کشور ما ! شد، اما چه سود ست که بايد با احترام کامل به مقام واالی زن برگزار میھشت مارچ روز جھانی زن ا

که خود  روزی نيست که زنی قربانی نشود و يا اين.  جامعۀ افغانستان بوده اندبخشدر تمام ادوار تاريخ، ستمکش ترين 

تی عليه زن صورت تان نيست که جناييت افغانسدر يک ھيچ يک از وال. سوزاندا از شر رھائی ستم مرد ساالری نر

عقب ماندگی اجتماعی و اقتصادی توأم با خرافات مذھبی، باعث شده است که زنان کشور ھنوز ھم در زنجير . نگيرد

  . بردگی دست و پا بزنند

که ماه، ھفته و روزی نيست . زنان افغانستان روز ھای سياھی را در حيات فاميلی و اجتماعی خود تجربه می نمايند

.  را تجربه کرده است"هفرخند"افغانستان تا حال ھزار ھا . خبر ھای ضد بشری مربوط به زن از جائی شنيده نشود

کانون خانواده ھای دور از تمدن انسانی  مرکز اصلی فشار و ظلم بر زنان شده و از ھمان جا به سوی قبيله و جامعه 

حيات و ممات مردم ما که از خيرات خلقی ھا و پرچمی ھای بی تسلط کامل ارتجاع مذھبی بر . گسترش پيدا می کند

وجدان زمينه سازی شده است، ھمراه با حاکميت قشر ميھن فروش وابسته به امپرياليسم، برای زن افغان جائی برای 

  . استنگذاشتهرشد فکری و شخصيتی باقی 

اين عکس خود گويای در قيد . يل می نمايند به عکس باال توجه نمائيد که روز ھشت مارچ را چگونه در بدخشان تجل

 تجاوزات امپرياليسم به جائی و !!"برکت"عده ای از زنان شھری که از . بودن زن را در افغانستان به اثبات می رساند

 معرفی می" موھبت الھی"ھای امپرياليسم گشته و آن را برای افغانستان يک " خوبی"مقامی رسيده اند، موظف به تبليغ 
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 به اصطالح  رئيس "سيما سمر" زن افغانستان شناخت؟ افرادی مانند جنستوان اين گروه را نمايندۀ  آيا می. ددارن

سيس توسط أاين مؤسسه از بدو ت. تواند نمايندۀ واقعی زن افغان باشد ھرگز نمی" کميسيون سازمان مستقل حقوق بشر"

به " مدنيت "اين سازمان صرف يک تظاھر آوردن . است خدمتی برای زنان افغان نداشته نامرپاليسم امريکا کمتري

 . بتواند زنان مظلوم افغانستان را در دام اندازدتاوسيلۀ امپرياليسم به افغانستان است 

امپرياليسم و ارتجاع رھائی واقعی زن افغان از قيد بندگی و ارتجاع مذھبی فقط و فقط با آزادی کشور از زنجير اسارت 

  . ودامکان پذير خواھد ب

  

  

  

 

 

 
 


