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 دپلوم انجنير نسرين معروفی: نويسنده

  ٢٠١۶ دسمبر ٢۶
 

  افغانستان"بانوی اول"فعال اجتماعی 
نستان از سوی وزارت صحت عامه به طبق گزارش بی بی سی نخستين مرکز ملی درمان زنان و کودکان معتاد افغا

 افغانستان و به ھمکاری يک نھاد بين المللی که از ذکر نام آن در بی بی سی خوداری شده است، "بانوی اول"حمايت 

 مسؤول در دولت انجام داده اند، افغانستان سه ميليون معتاد به ھایبه اساس سروی ھای که بخش. در شھر کابل افتتاح شد

اين خانم از مردم افغانستان خواسته است تا برای داشتن يک جامعۀ .  کودک و يک ميليون زن داردشمول صد ھزار

  .عاری از مواد مخدر تالش کنند

 اين خواسته خودت زمانی برآورده خواھد شد که خلق افغانستان عليه متجاوزان و دولت دستنشاندۀ آنھا ،خانم محترم

س آن قراردارند، به پا خيزند و کشور خود را از يوغ متجاوزان، خائنان و  دو خائنی که در رأ"عبدهللا" و "غنی"

  .وطنفروشان نجات بدھند

 ادارۀ مستعمراتی شروع به بعضی ازفعاليتھای اجتماعی نموده "رئيس جمھور"از مدتيست که خانم : ھانيستدقابل ياد

عتاد می نمايد و می خواھد تا آنھا تحت تداوی  احساس ھمدردی با زنان و کودکان م وانمود می نمايد که گوياوی. است

ًھرچند اين روشن نيست که ايا واقعا محرک نامبرده ھمان احساسی است که ادعا می کند و يا وی ھم پی . قرار بگيرند

 دولت مستعمراتی می داند که "رئيس جمھور"که آيا خانم   اينبا آنھم برده است که شوھرش سخت بيکاره و ناتوان است

؟ به  و يا نهداليلی باعث شده است و  می شود که حتا زنان و از ھمه مھمتر کودکان به مواد مخدر معتاد می شوندچه 

اين خانم از ھمه اولتر بايد بداند که اگر به ده ھا مرکز تداوی برای معتادان ھم به وجود . يقين که جواب منفی است

وی . ق افغان به خصوص زنان را به مواد مخدردر افغانستان بگيردبياورد ھرگز قادر نخواھد شد تا جلو معتاد شدن خل

بيش از اين به مردم فريبی دست را در افغانستان درک نمايد، بھتر است  تا زمانی که نتواند عمق فاجعه و عوامل آن

امپرياليسم وظايف شوھر دلقک و نوکر و در امور " کرزی" پشين کابل "رئيس جمھور" "بانوی اول" به مانند نيازيده

    :غير آن بايد بداندخود مداخله نکند در

در ، اقتصاد و فرھنگ استعماری خود تھداب جامعه ای را ھا سال بدين سو متجاوزان سعی ورزيدند تا با سياست١۶ از 

 پايه گذاری نمايند که خلق ھای آن غرق در منجالب ھزاران بدبختی اسارتبار سياسی، اقتصادی و فرھنگیافغانستان 

امپرياليستھا با چال و فريب، دروغ و .  اين الشخوران قرن بگردندقربانی نظام ضد انسانی و بھره کشانۀ ،نسل اندر نسل

تطبيق سياست ھائی را ،  پالن مبارزه با مواد مخدر در افغانستانزير نام پالنھا ساير امپرياليستی در جملۀ ه ھایحيل
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چنانچه ھر آنچه امروز در کشور ما می گذرد، . دند حافظ منافع خود شان باشن بتوانتا از آن طريق ھمروی دست گرفتند 

 آنھا و ننگين از چھرۀ ءمگر روز تا روز نقاب مکر و ريا.  استعماری آنھا می باشدويراگرانۀناشی از طرح پالن ھای 

  . حاميان شان برداشته شده و چھرۀ پرکين آنھا عليه خلقھا آشکار می گردد

انی و ارتجاع ھار روز تا روز در صدد اند تا از ضعف و ناتوانی سياسی، اقتصادی، فرھنگی و ده ھا امپرياليسم جھ

 که خود عامل آن می باشند و امروز دامنگير خلق ماست، سوء استفاده نموده در ترويج و تبليغ فرھنگ یبدبختی ديگر

زمانی تا . می باشد، دست می زنند....د مخدر و مواانواع  به اعتياد، ءاستعماری که فساد، رشوه خوری، گدائی، فحشا

 به  در رأس آنھا قرار دارد،"غنی""رئيس جمھور"رند و نوکران آنھا که که تجاوزگران در کشور ما حاکميت دا

  . د شد تا منافع باداران امپرياليستی خود را به مخاطره بيندازندنگاه حاضرنخواھ ھيچميھنفروشی اشتغال دارند، 

 تجاوزکارانۀ آنھا ادعا ھایی که يکی از وز به کشور ما تا به حال با وجود شاھد ھستيم از شروع تجاطوری که ما

مبارزه با مواد مخدر بوده است، مگرآنھا نه تنھا عليه آن مبارزه نکردند بلکه کوشش نمودند تا سطح کشت ترياک را به 

 شان نوکرانجودی که کشور ھای امپرياليستی به گفتۀ طبق گزارشات داده شده با و. تدريج سال به سال افزايش بدھند

 سال بيش از ھفت ميليارد دالر در راستای به اصطالح مبارزه با مواد مخدر به مصرف ١۵در جريان " جامعۀ جھانی"

رسانيده اند، مگر با وجود آن ديده می شود که از يک جانب کشت کوکنار افزايش يافته و زمين ھای تحت کشت نسبت 

 افغانستان مقام اول را در توليد ترياک در سطح جھان دارد و از جانب ديگر کهچند برابر شده است تا جائی ذشته به گ

 ۀی مقامات عاليرتبئبران کشورھای امپرياليستی و کشورھای ھمسايه با ھمسوھای قاچاق که باند یبه مقايسه با عوايد

 از آن مبلغی است که آنھا به اصطالح در محو و از بين بردن آن  به دست می آورند، به مراتب بيشعدولتھا از اين منب

  .به مصرف می رسانند

 امروز افغانستان ميدان رقابت در تجارت و انتقال مواد مخدر به بازار ھای اروپا و امريکا که مقامات ادارۀ مستعمراتی 

کش و بی بضاعت افغان نيستند تا دھقانان ستماين .  ھستند، گرديده استدخيلدر آن و نيروھای کشور ھای امپرياليستی 

ی را د و منفعتدھقانان عاي. را به کشور ھای اروپائی و امريکا داشته باشند توانائی تجارت، ظرفيت و وسايل انتقال آن

نيرو  در مقابل مقامات دولتی و ؛ به دست می آورند با آن می توانند فقط زندگی بخور و نمير داشته باشندعکه از اين منب

ھای امپرياليستی ھستند که با ظرفيت و تکنالوژئی که دارند، خاشخاش را به ترياک و ھروئين تبدل نموده و با قدرت 

د که به ديگر کشور ھای جھان مھيا می سازنرا به   که در دسترس آنھا قرار دارد، انتقال آنیوتوانائی سالح و مھمات

  .ميليونھا دالر از آن منفعت می برند

بلکه . تنھا مواد مخدر نيست که خلق افغان را به بدبختی ونابودی می کشاند:  غنی بايد بداند"رئيس جمھور"جناب خانم 

ه امپرياليستھا با گسترش جنايات خود در کنار قتل و قتال و گرسنگی، بی سوادی، بی مسکنی، غربت، فرار و درب

 فرھنگ  فساد، رشوه خوری، گدائی، فحشاء و استفاده از مواد دری، عدم تأمين امنيت و عدالت، ھدفمندانه کوشيده اند تا

  . مخدر را جز فرھنگ خلق افغان بسازند

 کشتار و قتل، تجاوز جنسی، شامل بتوانيد تا عوامل تمام بدبختی ھای زنان را "غنی"در صورتی که شما خانم جناب 

 پاشی، سنگسار و سربريدن و فضای اندوھبار تحقير و توھين، شکنجه و خشونت، اختطاف، بريدن گوش و بينی، تيزاب

و مرگبار جامعه را درک کنيد، به روشنی خواھيد ديد  که با وجود تمام جناياتی که در حق زنان مرتکب شدند، ديده می 

 سال تجاوز امتيازات خود را ١۵ جنايتکاران به شمول گلبدين حيوان صفت را که در مدت ۀشود که امروز استعمار ھم

ًيت عليه زنان نسبت به ديگرھم مسلکان خود از دست داده بود به دور خوان نعمت خود جمع نموده و مشترکا در جنا
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راحت گفته می توانيم که در بطن ادارۀ زن ستيز دولت مستعمراتی، جنايات در حق صپس به . دست به جنايات می زنند

  .زنان افغان روز تا روز وسيعتر شده می رود

ی با رئيس جمھور ئتش ديروز در ھمسواامپرياليسم جنايتگستر امريکا و متحدين جناي: اوضاع ھستيمطوری که ما شاھد 

ان و ميھن فروش" عبدهللا" و "غنی"و امروز با دو سرسپردۀ خائن ديگر" کرزی"دور سابق دولت مستعمراتی کابل زم

کرده اند، از گرسنگی گرفته تا بی  باالی خلق افغان به خصوص زنان دريغ نیتاديگری ازھيچ نوع فجايع و جناي

 به مواد مخدر و ابتالءخانگی، بی دوائی، بيکاری، تحقير و اھانت، خشونت روحی و روانی و فزيکی، تن فروشی، و 

خالصه افغانستان را به البرتوار فجايع و جنايات گوناگون سيستم غير انسانی تبديل نموده . تا کشت و کشتار بی امان... 

  .اند

ساختن مراکز تداوی برای زنان معتاد که بعد از احتمال تداوی، آنھا مجبور می شوند تا دوباره به حيث مادرانی که   لذا 

خود صد ھا بار شاھد بدبختی و قتل فرزندان خود بوده و ھستند و جگر گوشه ھای خود را دچار مصيبت ھای مختلف 

به مواد مخدر پناه باز ھم و بی درمانی، فرار و دربدری می بينند و ھمچنان به خاطربی خانگی، بيکاری و گرسنگی 

  .ببرند

خانم محترم فکر می کنم که زندگانی در ارگ شاھی ـ جمھوری سرشار با ناز و نعمت خودت را از ديدن اوضاع رقتبار 

 به دور ی را که خلق افغان به خصوص زنان ستمديده با آن دست و پنجه نرم می کنند، ھای جانکاھکشور و درک درد 

درصورتی که ازحالت زار و زندگانی پر مشقت زنان افغان باخبر شوی، خواھی ديد که زنان افغان يک . نگھداشته است

  .درد است که دامنگير آنھاست و صد ھا درد ندارند بلکه ده ھا 

ان تشکيل می دھند، لذا تا جائی که از مطالعۀ اوضاع برمی آيد، بيشترين تعداد بيماران و بيکاران در افغانستان را زن

ھمه ارمغانيست که تجاوزگران و ناموس .  و مواد مخدر روز تا روز افزايش می يابدءپناه بردن زنان به گدائی، فحشا

  . فروشان خاک کشور، تقديم زنان ستمديدۀ افغان نموده اند

 "عبدهللا" و "غنی" و امروز "کرزی"تا زمانی که اشغالگران و مشت خائن در دولت مستعمراتی که ديروز در رأس آن 

. گاه بدبختی ھای بی حد و حصر آنھا را پايانی نيست  حاکم بر سرنوشت خلق افغان باشند، ھيچیو فردا خائن ديگر

روی ھمين داليل است که با به وجود آوردن يکی دو مرکز تداوی برای زنان و کودکان معتاد به مواد مخدرھرگز نمی 

  .نجات دادتوان آنھا را از بدبختی 

بايد بدانی که دولت يک کشور اشغال شده اراده وحاکميت ندارد، ھريک از اعضای دولت : "رئيس جمھور"خانم جناب 

  . غالمان حلقه به گوشی ھستند که در خدمت برآورده ساختن اميال و اھداف جنايتکارانۀ باداران خود قرار دارند

 که به قيمت جان خلق افغان به خصوص زنان و کودکان تمام می شود، ی راجناياتدر صورتی که قادر می بودی تا تمام 

درک کنی، آن وقت است که به حيث يک زن آگاه و به حيث يک مادر با  درک و احساس ،  مسؤوليت خود را در قبال 

اگر در صورت خوداری از آن . خيانت، وطنفروشی  و نوکری، بس است: ت می گفتیخائنآنھا جدی گرفته و به شوھر 

 در مقابل مطبوعات تقاضای طالق نموده و به حيث سمبول مبارزه عليه مواد مخدر می بود شرافت در وجودت یمقدار

  . یيدو دفاع از حقوق زنان و کودکان افغان به کشورت لبنان برمی گرد

 
 


