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  کشيدۀ افغانستان ومصيبت ھای بی پايان شان زنان رنج
  

  !بارک بادروز جھانی زن  بر شما دوستان وھمۀ زنان جھان م

 کشور خارجی ۴٢امسال نھمين سال صدور دموکراسی امريکائی به افغانستان است که با تھاجم مسلحانۀ ارتش ھای 

ونه سال تمام است که . اعم از قوای اشغالگر ناتو وھم پيمانانش به سرکردگی امريکا و انگليس صورت گرفته است

شان ومردم جھان بقبوالنند که اشغال استعمارگرانه، ويرانگر و دولتھا ومديای غرب درتالش اند تا به ملتھای خود 

ماالمال از قتل و خونريزی مردم آن ديار، برای برپا نگاه داشتن اين دموکراسی و وانمود کردن آن به عنوان يک 

ونبار حاصل اين رويداد ناميمون توسط اشغالگران تراژيدی خ. ويژه آزادی زنان در افغانستان استه پديدۀ موفق ب

دفاع افغانستان که روز تا روز بار سنگين و کمر شکن آن،  ومصيبتی است تمام نشدنی بر زنان ومردان مظلوم و بی

زخمين به عالوۀ تلفات جانی و زيانھای اقتصادی، روح، روان، غرور و شھامت اين ملت با غيرت و آزاديخواه را 

خصوص زنان وکودکان ما به دست ه  عام مردم بيگناه بازدياد روز افزون نا امنی، قتل.  ميسازدجريحه دارو

 درصد مردم اين مرز وبوم، ٩٠نيروھای وحشی جنگ طلب واشغالگر خارجی، عدم امکانات اوليه برای بيش از 

محروميت ھا  زندگی و فقر، بی خانمانی، ويرانی وطن، ازدياد خشونت، مرگ وميرمادران و کودکان، معيوبيت ھا 

  .لوم وجنگ زدۀ  مارا تھديد ميکندھزاران ھموطن مظ
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سفانه درکشور عقب أزمينه ھای عدم رشد و پيشرفت جامعۀ انسانی بوده که مت. . . ايجاد ناامنی، بيکاری، اعتياد و

نگه داشته شدۀ ما روز تا روز توسط اشغالگران وايادی بومی شان ازيک طرف و طالبان و نيروھای وابسته به آنھا 

دست آوردن منافع ه ھانه دامن زده ميشود تا آنھا بتوانند حضور دراز مدت خود را برای باز طرف ديگرآگا

  . بيشترازمنطقه توجيه کنند

مين صلح وثبات و نجات اين کشور از أاشغالگران با فرستادن قوای بيشتر از ھمپيمانان ناتو به افغانستان زيرنام ت

آن مين امنيت کار نميکنند که عکس أآنھا نه تنھا برای ت. ميکنندھيوالی ترور و تروريسم، اھداف ديگری را دنبال 

با به کار اندازی سربازان بيشتر وتوليد سالح افزون تر بحران بيکاری ودرنتيجه نا امنی را از کشورھای خود شان، 

رف جنگ ًعالوتا با تقويت ھر دو ط. به خصوص امريکا دور ساخته و باعث نا امنی در کشور ما ومنطقه ميگردند

نشانده ھم بعد ازھرعمليات سنگين  نشينند ودولت دست دفاع مارا به نظاره می گناه و بی تلفات وکشتار مردم بی

کميسيونی جھت تحقيق اين رويداد "نظامی وبه قتلگاه فرستادن فرزندان اين مرز و بوم اعالم ميدارد که 

مار وارقام قربانيان جنگ فرسايشی و نابرابر آ". ناگوارساخته شده است تا چگونگی قضيه را پيگيری نمايد

درمناطق مختلف افغانستان که از طريق رسانه ھای خبری، چه داخلی وچه خارجی پخش ميگردد، ھميش بيانگر 

به طور مثال حمالت انتحاری از طرف طالبان که گويا . تلفات غير نظاميان، زنان، اطفال وسالخوردگان ميباشد

ای اشغالگر را دشته، ويا حمالت سنگين نظامی نيروھای ناتو وھم پيمانان شان که درظاھر ھدف از بين بردن نيروھ

تبليغاتی اش ھدف از بين بردن طالبان را داشته، ھميش تلفات سنگين و بيرحمانۀ بر مردمان ملکی وغير نظاميان 

  .   ًوارد نموده  که واقعا وحشتناک است

  : طبق يک خبر تازه از بی بی سی

 زخمی به ٣٨ کشته و١۶ صبح در دومھمانخانه در مرکزشھرکابل، ٧ فبروری ساعت ٢۵ری در روز جمعه  انفجا

کشته شدگان شش مامور پوليس، ھشت شھروند " زمری بشری"قرارادعای سخنگوی وزارت داخله . جاگذاشت
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اين حادثه ھم مثل . دوش گرفته اندوليت اين حمله را مثل ھميش به ؤ غير نظامی ھستند که طالبان مس٢۴خارجی و

را داغ دار و به ماتم مينشاند و طالبان با  صدھا حادثۀ ديگر در گوشه و کنار افغانستان است که خانواده ھائی

  :ھمچنان قرار يک خبر ديگر باز ھم از بی بی سی. وليت آنرا به عھده ميگيرندؤر روئی مسُبيرحمی و پ

 فبروری در نزديکی ادارۀ ترافيک شھر لشکرگاه مرکز ھلمند ٢٣ر پی به تاريخ  در ھلمند در پی دو انفجار پی د

اين عمليات انفجاری درحالی صورت .  کشته وزخمی به وجود آورد که کشته شدگان ھمه غير نظاميان ھستند١۴

طقه از جھت پاکسازی من" ھزار سرباز ناتو در عمليات بزرگ نظامی ١۵ميگيرد که از ده روز به اين طرف حدود 

  .، مصروف جنگ ھستند"گير طالبان

نميدانم چه وقت مردم و به خصوص زنان و مادران کشورھای اروپا وامريکا از دولت ھای خود خواھند پرسيد که 

چرا و به چه ھدفی فرزندان شانرا به قتلگاه خونين افغانستان جھت قربان کردن جان شان وقتل عام ھزاران بيگناه 

و راز چه نيم کاسۀ جادوئی نھفته است که ضروت به اين  ُميکنند؟ و زير اين کاسۀ  پر  از رمزوبيدفاع ديگر روان 

  ھمه قربانی دارد؟

س شان امريکا وانگليس دست گيری بن الدن و مبارزه با تروريسم بود، آاگرھدف کشورھای عضو ناتو و در ر

ولی امريکائی . ی ھا و يا طرد آن از افغانستان بودندزمانيکه طالبان در قدرت بودند آمادۀ سپردن بن الدن به امريکائ

وسالحھای مرگ بار شان را به آنجا فرستادند و ناتو و اروپا را درين  -B  ۵٢ھا نپذيرفتند وطيارات بمب افکن 

 حال بعد ازُ نه سال ُکشت وکشتار دوباره به ھمان نقطۀ آغازين رسيده اند که طالب. جنايت نيزبا خود ھمراه ساختند

در گوشه و کنار جھان بر پا "  حل مسايل افغانستان"ًاخيرا کنفرانسھای بزرگی به خاطر . را واپس به قدرت بنشانند

. ًکردند تا ضمنا طالبان تاريک انديش را نيز با دولت افغانستان گويا آشتی دھند و شريک قدرت شان سازند

داف بيشمار استعماری اشغالگران و زير سيطره داشتن ضمن اھ... کنفرانسھای استانبول، مونشن، لندن ، کابل و  

  .بيشترمنطقه، به قدرت شريک ساختن طالبان جنايتکار را نيز دنبال ميکنند

. پايان بخشيدن اين جنگ استعماری وخانمانسوز تا حدودی به کمک مردم کشورھای امريکا و اروپا نيازمند است

ونه حل خواھند کرد که فرزندان شان تحت قيادت ھمين دولت ھای مردم کشورھای اروپا و امريکا اين معما را چگ

امريکائی و اروپائی، به خاطر منافع مشتی سرمايه ساالر جنگ گستر به کشتارگاه بروند؟ من از تمام مادران، 

 و ھمسران و خواھران اروپائی و امريکائی ميخواھم تا نگذارند بيشتر ازاين خون فرزندان، ھمسران و برادران شان

  . ھکذا ھموطنان من درين جنگ استعماری و خانمانسوز و برای اشغال بيشتر ميھن من به زمين بريزد

و آرزوی رھائی زنان جامعۀ مانرا از چنگال ! دست کثيف اشغالگران از سرنوشت ملت مظلوم و کشورم کوتاه باد

.  ديگر دارم و درين راستا تالش مينمايم جور و ناجوراجعۀکثيف فقر، درد، رنجھای فراوان از بيعدالتی وھزاران ف

ولی من اين آرزوی بزرگ را  بسته به آزادی مردم مظلوم  و بيدفاع، اعم از مردان و زنان اين ميھن و بسته به 

  . آزادی کامل سرزمينم از قيد ھرگونه استعمار واستثمارميدانم
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