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  ٢٠١١ مارچ ١٥

  

  :يادداشت

آنچه درذيل خدمت تان تقديم می گردد، قسمتی از نوشتۀ ھمکار گرامی ما خانم دپلوم انجنير نسرين معروفی است که 

اين ترجمه به عالوۀ آن که به ھزاران نسخه . ان پورتال در ترکيه، به زبان ترکی ترجمه شده استاز طرف ھوادار

 ترکيه توسط يک تن از ھواداران پورتال به ھمان زبان استانبولاست، در شھر پخش شده عالقه مندانبين چاپ و 

  . توجه خاصی قرار گرفته استترکی در محفل با شکوھی نيز خوانده شده است؛ که طبق گزارش ھای رسيده مورد

   AA-AAاداره پورتال 
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on seneden beri amerika amperyalisti ve nato birlikçileri bizim ülkemiz afganistana 
tecavüz ediyorlar ve onun neticesinde insani,maddi ve manevi değerler aradan giti. 
afganistan ٢٨ milyon kişinin yaşadığı bir ülke ve ٢٠milyon kişi koyler ve kasaba larda 

yaşıyorlar.ülkenin nufusunun yarısı kadınlar dan  teşkil oluyor.bu kadınlar gelenk,dini 
ahkamlar la karşılar ve mücadele ediyorlar.koylerdeki kadınların durumları daha 
kotu,١٠milyon kadın açlik ve yoksuluk içinde ve yaşamak için ihtiyaç olan her şeyden 
mahrumlar.afganistan gibi bir ülkede şehirde oturan azınlık bir miktar kişiyi içeriyor. 
bizim ülkemiz amerika emperyalisti ve nato güçleri tarafından işgal olmüş vaziyetdeyken 
halkımız her hangi insani hakdan mahrumlar ve bu gerici ve işgalci güçlerin elerinin 
altında öldürülüp ve eziliyorlar ve bu durumda yaşıyorlar. 
yüzde yetmiş oranında işsiz var ve ٢ ile ٥ milyon çocuk için eğitim imkanatı 
yok.milyonlarca kişi elektirik ve temiz su olmadan yaşiyorlar.ülkemizin emperyalist güçler 
tarafından işgal edinmesinden bu yana yetmiş bin kişi ki bunların çoğunluğu kadın ve 
çocuklar dan oluşuyor emperyalist milis güçlerinin kurbanları olmaktadırlar.herkesin bildiği 
uzere her ülkede ki istismar güçlerin sozü geçiyorsa orada kadınlar ve çocuklar daha 
fazla somurulur. 
amerikan  ve nato askeri güçlerinin kurbanı olan kadınlar ve kızların durumları aslında 
durumun nekadar vahim olduğunu ve ülkenin nekadar emperyalist güçlerin elinde 
olduğunu gosteriyor. 
amerika askerlerinin cinsel ve şehvetlerini karşilamak için fuhuş şebekelerini 
destekliyor.afganistan kadınları ruhsal ve madi sorunları yüzünden hergün daha fazla 
üyüştürücü batağına saplanıyorlar.kuçuk kızlar ve erkek çocuklar para karşılığı kendilerini 
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satmak zorunda kalıyorlar yada kçuk kızları yaşlı erkeklerle evlenmeye zorluyorlar,bunun 
sonucunda intihar ederek hayatlarına son veriyorlar.afganistan kadınları hayatlarını korku 
ve vahşet le emperyalist ve erkek egemnliğinin hakimiyetı altında geçiriyorlar. 
halklar ozalikle kadınlar islam ve şeriatın,emperyalist ve erkek egemenliğinin hakim 
olduğu ülkelerde her hangi insani haklardan mahrumlar ve seslerini çikarmaya kalkışsalar 
sesleri biğazlarında kesilir. 
bizim ülkemiz afganistanda emperyalism güçler kadınları gorsel olarak parlemana 
koyuyorlar ve dünyaya biz kadın ve insan haklarına saygı duyuyoruz susunu veriyorlar ve 
cinayetlerinin ustunu örtpas ediyorlar. 
aslında bazi kadınlar kerzayın kabinesinde olarak onun cinayetlerini ortpas ediyorlar ve 
kendi menfat ları için onunla birlik oluyorlar bu aslında sitem ve zülüm gormüş halk ve 
kadınlara yonelik yapılan ihanetdir.ama bunlar özgürlük için savaş veren ve bu hedefin 
gerçekleşmesi için mücadele eden kadınlar ve erkekler erkek egemenliği ve emperyalist 
güçlerle verdiği savaşı kazanacak ve sermaye güçleri tarihin çoplüğüne atacaklar. 
٨mart ٢٠١١ günü kadınların kendi hakları için verdikleri mücadelenin yüzüncü yıl dönümü. 
bizce demokratik haklarımızı ozaman kazanacağız ki emperyaliste karşi verdiğimiz savaşı 
kazanmış ve onu tarih çoplüğüne atığımız zaman olacak. 
biz afgan kadınların bügünkü mücadelesi sadece kadınların değil belki afganistan 
halkının insani haklarini amerikan emperyalisti ve onun yandaşlarına karşı bir 
mücadeledir. 
afganistanın esir halkının özgürlüğü,dünyanın mücadeleci güçlerinin birleşimiyle olacak 
ve kadınlar halktan birileri olarak mücadele verecekler. 
yaşasın dünya halklarının verdikleri mücadele kahr olsun emperyalism!!! 
yaşasın iran-türkiye ve afganistan kadinlarının mücadelelerinin dayanışması. 
Nesrin merufi 
 


