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                                   زمانیکه زنان افغانستان آزاد بودند               
                    When Afghan Women Were Free                     

                                                                   حقوق زنان افغانستان ومداخله غرب             

Afghan Women’s  rights  and western intervention         

باستان    یونان  های حماسی  شاعرازشعر (مجموعه اشعار هومر) گلچین ایلیاد درجزوه

« نام شهرباستانی در ترکیه امروزی »انگیزه ء  برای محاصره تروا ( Homer)هومر 

با موهای جذاب قرمزی توسط  همسر مینا لوس  «Helan»واختطاف هلن توسط یونانیان

 .بود شهوت انگیز« Trojan Alexandr»الکساندرس شهزاده تروجان 

  

                                                    

                                                                                   هومر شعا نابینای یونان باستان                                                   

ازشعرحما سی شاعر حماسوی عجیبی بطرز  قرمزیزیباومو (Helen)هلنبهرصورت       

بسیج کردن  متحد ساختن یونان   در رابطه  بامحتوی شعر  بیشتر .نا پد ید شد « هومر»

بود  گرچه شعر  به   ومرگ ویرانی ونا امیدی  که همه زاده ای جنگ است  سروده شده

ولی این اسطوره  به سادگی  برای  تخریب  افراد دیگر   اسطوره هلن مختص گردیده بود

                                                                      .    وبرتری فرهنگی متجا وزان  وجنگ بخا طر  حفا ظت از زنا ن  بکار برده شد 

دیگری  مجموعه  وسروده هایممکن است  که درتاریخ ادبیات غرب  بیش از هر شعر  



اسطوره های   ءزنده سنگ بنای  اصلی وسا( Iliad)ایلیاد   در جزوه«  هومر»شعرهای 

 . تمدن اروپا باشد

                                                            
                                                      شهرتروادرترکیه                                      

توسط پیمان  افغانستان سال اشغال  (01)اصلی را درمسیر درواقیعت امر انعکاس این اسطوره        

چنین  م نخست درقدمیتوان مالحظه کرد  آنطوریکه این پیمان بمردم فرانسه ( تو نا)انتالنتیک شما لی 

دموکراسی  دراین کشور عقب مانده وخطرناک   آزادی و اوردن ما تالش  سعی و که  ساخت وانمود 

 بناً را مساعد سازد  برای امنیت وتمدن غربممکن زمینه تهد ید وشا نتا ز که است پر ازترس وحشت

از زنان   حفاظت  همچو  رهنمون به ص خاتوسط  نا تو  به باور ما وآنهم  به طور افغانستان اشغال 

که هومر در شعر مندرج جزوه الیاد خود  آن را منظوم  « مردم دلیر وجسور  » حمله افغان  بعنوان 

یا  بودپاول کشیدن تمدن دیگر بغارت وبه چ بی  هلن زیبا بجای برای بازیا( Troy)تروینموده بود به 

ن  آزادی وحفاظت  زنان  افغامینماید که ما در افغانستان بخاطر  بعباره دیگر پیمان  ناتو  چنین اذعان 

  از قید ظلم وستم  همچو یک سازمان دلیر وبی باک  به حمله پرداختیم نه بخاطر از بین بردن وغارت   

                                                                    همسرمینالوسهیلن                         

.                                                                                                          تمدن این سرزمین باستا نی



تصاویر   تلویزیون  گان بینندبه ( 6990)ل  به افغانستان در سادرهفته های قبل  ازحمله 

ی یب مصا  گذاشته شدنمایش  بمعرضدرتحت سلطه ای طالبان افغانستان زنان  مصایباز

نمیتواند از همچو وحشت ودهشتی  که زنان افغانستان در تحت سلطه طالبان  که هیچکس 

شرکت ها   وتلویزیون  اما  هیچ یک از چینل های رادیو ید  متحمل میگردید ند انکار نما

گ این موضوع را  توضیح ندادند  که چرا دراین قرن بیستم چنین قوانین ظالمانه به بزر

که  « لنیه»اسطوره   میگردد مثل  بید فاع افغانستان  تحمیل  تصویب میرسد و بر مردم

از ی  بطور گسترده  ند وتا حد منظوم نموده بود زن افغان  منفعل باقی میماانرا« هومر»

وتنها زمانی قابل رویت میباشد وقتیکه ما فراموش  ید میگردد  ناپد آینه وروایت رسانه ها

کنیم  وآن اینکه ما چرا دروحله نخست باالی  کشوری حمله  وتجاوز نمایم  واین راکاماًل 

  ازیاد ببریم  که دراینجا زنان افغانستان  قبل ازتجاوز ما  مد ت ها  قبل   کاماًل آزاد بودند

درحالیکه  با تجا وز ما غربی ها  زنان افغانستان درتحت حجاب  درآمد ند  وبه  برد گی 

                                                                                                           کشانیده شد ند 

 ی واسپارت                                                                         مینالوس پادشاه  میسن                               

طنین انداز شد  که  «ویکی لیکس  »تولهپژواک  و صفیر( 6909)دریازدهم  ماه مارچ   

زیر عنوان  ( سی آی ای)درپرتو آن  یک بسته از اسناد  طبقه بندی شده ای سازمان سیاه 

افغانستان درتحت حما یت وپیشتیبا نی  اروپای غربی  به ماموریت یک کمیسیون  متعلق 

ندن  اوت م بی تفا   ست  که کر داده  شده ا چنین تذ ید ودر این اسناد  افشا گرد(ناتو)به 

به این   شد  وآن تو  دگر کافی نمیبا ل  افغانستان  برای غرب ود راس آن برای نا در قبا

                                                                     .ید افغانستان تحت هجوم ویورش  قرار گیرد  مفهوم که با

نه  تمام رسا اسناد طبقه بندی شده دردر سازمان سیاه مندرج توصیه های  ورهنمودها     

گردید ودراکثراین  رویت ومشاهده   قابل  بوضوحقب  متعا   فرانسوی درهفته های های

بخاطر  حفظ تمدن غرب  ونجات زنان افغانستان    غرب نه بعنوان  تالش نجیبارسانه ها 

رسانه ها  اوین اکثرنویا اینکه عنشررسیده بود از زیر ستم  طالبان مقاالت و اگاهی ها به 



اد دراین رسانه ها  تصا ویر مید شعار تالش نجیبانه غرب تشکیل   و روزنامه هاراهمین

  به را  ازقید اسارت طالبانن  نستا افغا  زنان  نجات  تی که موضوعو داستا نها ویا مقاال

نه بخاطر  نا هرماکه ق«  هومر »نیان  به یونا سربازان فرانسوی رابودند   کشیده تصویر

  دست بکار شده بودند  «تروجان »شهزاده نه از زیبا ازاسارت بی رحما «لن یه»نجات 

                                                                             .اند تشبیهه نموده 
                   

                                                                                                         شاهزاده تروجان الکساندر                                                 

 

به بر طرف کردن برخی ( سی آی ای)قبل ازبرسی پیشنهادات گذارش مذکور  سازمان   

ونقش غرب    ر شده بود بکا ست ددرمورد آزادی زنان افغانستان   از افسانه های رایج 

                                             .ن برجسته ساخته بود  ن افغانستا ختن زنا سا را در آزاد

ودرحال  وبغرنج  چیدهپی  فیودالی  نظام  :حقوق  زنان افغانستان  ومداخله غرب 

شده است   که  در دوران اداره  سط شاها ن وزمامداران  افغانستان طی قرن ها تو تغیر

.                                                                         دراوج خود قرارداشت ( 01)درقرن    امپراتوری  درانی

بین اول با زی  بزرگ   دور   برایافغانستان در طول  قرن  نوزدهم  میدان  نبرد        

 های مجزاافغانستان سه با ردر سه  جنگ -تزاری قرارگرفتبریتا نیا وروسیه امپراتوری 

برافغانستان  ست آوردند  و موفقیت بد تا حدیعلیه انگلیس ها جنگید  گرچه انگلیس ها 



تر   یند  ولی این موفقیت وتسلط  بر یک ملت سخت سر دراسیایی مرکزی  بد مسلط گرد

ی وقوای  بشری بود  که تاریخ آنرا ا نسا ن با تلفات  فاجعه بار همراه  ازشکست بود که 

.                                                                                                    فراموش نخواهد کرد 

بریتا نیا  دچار یک شکست بزرگ  توسط  نیروهای  افغان  در نبرد ( 0119)درسال     

 افسانه  واسطوره حماسی ن  پشتون  بنام ماللی  یکیک زن جوا  وجنگ میوند گردید

آنطوریکه  به سربازان  باقی گذاشت راموش ناشدنی  درجنگ میوند ازخودف وتشویقی 

 :                                                                                                                            تگف  پشتو چنین لنډی  افغان در یک 

                                             م  ل  به د یا ر  د وینو  کیږد خا                                  

                                                        چی شینکی باغ کی ګل ګالب وشرموینه                              

                                               نه شوی  که په میوند کی شهید                                

               ته دی ساتینهخدای ږو اللیه بی ننګی                              

                           

 د                                                                            نوتصویرخیالی ماللی می                              

به رهبر  ن  نستا افغا  ودلیر  جوان یک دوشیزه را به عنوان ن افغا ماللیبرخی ها        

 ویامقایسه مینما یند علیه انګلیس ها  فرانسوی درجنګ جسورنظامی وقوماندان سرلشکر

تاج وتخت    هب  ن خان که عبد الرحما بودن سال  بهرصورت درهما. به تصویر میکشند 

 فرمان زد  واولین افغا نستا ن موافقت کردوبه حیث امیرافغا نستا ن براریکه قدرت تکیه 

ن زنان افغا نستا  به زنان افغانستان رسماً اجازه داد کهه ای را که توشیح نمود ویا مصوب

ازمیراث   ن محروم ه قبل از آن زنان افغانستادرحالیک دارند رارث بردن  وطالق  حق ا

 ل سایعنی از بعدا   دننمای  طالق   ضای تقا  بوده وهرگزحق نداشتند که ازهمسر خویش

 خان امیر امان هللامت  زعا   تحتن  در ن افغانستا زنا( 0009) تا اوایل سال(  0069)

پروسه وروند  در  و  ست آوردند تمام حقوق وآزادی های خودرا بد ملکه ثریاوهمسرش 

                                                                                      .انکشاف کشورشان درپهلوی برادران خود قرار گرفتند 

انجمن حمایت  ازنسوان « امیر امان هللا خان » همسر« ثریا» ملکه« 0069»درسال     



افغانستان را ایجاد وتا سیس نمود که  زنا ن افغانستان  بتوانند از ( سازمان حفاظت زنان)

خشونت های خا نگی که باالی  آنها  صورت  میگیرد به  این سا زمان طی یک گذارش 

شکایت نما یند تا اگر این سازمان بتواند  راه بیرون رفت از معضله وخشونت  را دریابد 

حمایت از نسوان درافغانستان  درهمین سال  اولین انجمن عالوه بر .د وبه حل  آن بپرداز

نیز زیورچاپ یا فت وبکا ر  (ارشاد برای زنان)مجله زنان افغانستان  بنام ارشاد نسوان  

                                                                                                                         . خود اغاز نمود 

با  اتحاد جماهیر شوروی    امیر امان هللا خانباید خاطرنشان ساخت که روابط دوستانهء  

درتضا د  پند ا شته وکه با منافع ژیوپولیتیک بریتانیادرمنطقه برای انگلیس ها گوارا نبود 

ستان به  نسبت توجه   واز جا نبی دیگر سیا ست های لیبرال  خا نها وخوانین افغان – میشد

عمیق امیر در امر بهبود حقوق زنان افغانستان  اورا درمیان چهره های مذهبی محا فظه 

                                                                                         .کار  عمیقاً منفور ساخته بود

 بعد تکرار( همین اکنون)یک قرن که میشود  رزاری ت وکا به یک عملیا بنْا انګلیسها    

ن   ها در میاواسیس   وکارمندان   اطالعاتی  انگلیسج   آنطوریکه رشد ند دست بکا شود

نفوذ نمودند وتوسط  آنها بر ضد شاه امان هللا خان امیر خا لفین مذهبی شاه امان هللا خان م

(  0060)  پرداختند وباالخره درسال   جوان ومترقی افغانستان به تبلیغات سو وزهر اگین

نشین  جا  (0000)درسال منقرض ساختند وبعدا ً انگلیس ها  را امیر امان هللا خاندولت  

ه امان هللا خان  به مخالفین  شانادرشاه را که انگلیس ها توسط اواورا یعنی محمد  مناسبی

.                                                                                   افغانستان  برگزید ند کمک های  نظامی  میرسا ند ند نادرشاه را  به عنوان پادشاه

یگر  یل قبیلوی را علیه یکد تعقیب سیا ست انگلیس ها  اقوام وقبابا استفاده از درشاه نا   

ل نمودن سیا ست تفرقه   عالوه بر دنبارای استحکام پایه های حکومت خود برانگیخت وب

برای بهبود وضع  امیر امان هلل خانجویی در میان اقوام وقبایل  اکثرریفورم های را که  

به تصویب رسا نده بود آن مصوبات را لغوه واز بین برد تا آنکه توانسته افغانستان  زنان

به نفع   امیر آما ن هلل خان  باشد  بر آتش خشم وغضب  مخا لفین مذهبی قرون وسطا یی

توانست که  زنان افغانستان  نا درشاه ا و یعنی ن  ین سا وبد. دولت خود  آب سرد بپا شد

را درزیرتسلط  مذهبیون وحشی وتروریست ومتحجرقرار دهد آنطوریکه زنان افغانستان  

  ن امیر امان هلل خادرچهار دیوار خانه محصور بما نند واز تمام  آزادی ها وحقوقی که  

                                                                            .زمامداری خود به آنها داده بود محروم ګرد نددرزمان 

پادشاه افغانستان   محمد نا درویا عروسک خیمه شب با زی  بریتانیا یعنی  نده  دست نشا  

. برای انطباق سیاست انگلیسها وامریکای هادرافغانستان به یک الگو ونمونه مبد ل گردید

یعنی که  افغانستان را  تحت سلطه وکنترول  نیروهای  مذهبی عقبگرا  قرار داد وآزادی 

زنان زنان افغانستان را بخاطر تامین منافع  امپراتوری انگلیس درمنطقه ازبین برداشت و

.                                                            بیرون ساخت افغانستان را ازحق اشتراک وسهمگیری در روند انکشاف کشور 



توجهی    زنان افغانستان  پیشرفت های قابل( 0000)اما با ظهور محمد ظاهرشاه درسال 

مکتب  (  0090)اول یعنی درسال  وآن اینکه  بار   را دروضیعت اجتماعی خود دید ند 

ن  به زنا ن افغانستا( 0010)متوسطه برای آموزش دختران در کابل تاسیس شد  درسال 

  نمایند«   روی لوچی» به اصطالح عا میا نهاجازه داده شد که ترک حجاب نما یند یعنی 

یعنی   به زنان افغانستان درقانون اساسی کشورحق رای داده شد( 0029)همچنان درسال 

که به زنان افغانستان  قانوناً حق انتخاب از خود وانتخاب دیگران در  موسسات و انجمن 

.                                                            حق را ی نداشتند (  0011)ها داده شد  درحالیکه  درآنوقت  زنا ن در سویس  تا سا ل 

زنا ن افغان   ن دموکراتیک  زما سا ( 0021)  ل ادرس :  انقالب ثور وآزادی زنان

برای پیشبرد  حقوق زنا ن در افغانستا ن تا سیس شد گرچه زنان افغانستان در آن هنگام 

حق رای داشتند  ولی این آزادی وداشتن حق رای  تنها در محدوده  حومه کابل بود  وتا 

شه میشد  قاً عقب مانده  پنداتوسط قبایل  عمیقت ها زن بعنوان مالیکیت خصوصی همان و

های بیسواد  حالت نوسانی وبخصوص درمیان  جمیعت یعنی وضع زنان درسراسرکشور

که سازمان  دموکراتیک  ودرمان این افت  ایجاب ازخودگذری وتالش را مینمود داشت 

.                                                                                             زنان افغانستان  در این راه ازهیچ نوع تالش دریغ نمی ورزید ند 

ایدیولوژی انقالبی مارکسیستی درمیان محصلین وروشنفکران  پوهنتون  ( 0029)درسال 

منجر به تشکیل  جمیعت  ویا  سا زما ن  روشنفکران (  0021)راه یا فت ودرسا ل کابل

گردیدکه بعدًااین حزب به دوشا خه   ن حزب دموکراتیک خلق افغانستاافغانستان تحت نام 

                                   .                                     تقسیم گردید« بیرق»وپرچم « توده»ودوجناح  باهم رقیب  یعنی شاخه خلق 

خه ای پرچم  در  باید خاطر نشان ساخت که حزب دموکراتیک خاق افغانستان یعنی شا   

ولی  اوضاع   نمود ند  شرکت  خاند داود محماری دولت  سکوالر   ابتدای دوره زمامد

فکری  رهبر«خیبر»بعد ازترورمیراکبر(0011)روان سیاسی افغانستان طی سالوحاالت 

 «حزب دموکراتیک خلق» ن  افغانستا  موکراتیک د  حزبجناح پرچم  ازیستی ومارکس

                .                                                                                                                            دگرگون شد 

  مسول ترور میراکبرباوربود که رژیم سردارمحمد داود خان درابتدا به این حزب خلق    

ند  که ترور میر  پرچم  چنین ادعا مینمود جناح مبیاشد وبعدًا اکثریت اعضای از« خیبر»

گرفته  صورت  ایاالت متحده امریکا یافته تحصیل« امین»حفیظ هللا ستوربد« خیبر»اکبر 

( سی آی ای)که  او عضو سا زمان سیاه  شک وگمان زده  میشد   ین  اوا  باالی  کسیکه

نهضت  مارکسیستی را  «  خیبر »مبیا شد وبه هدا یت آن  سازما ن  خواست که با ترور 

   .                                                                                                                         از درون تضعیف نما ید

هزاران نفر از طرفداران حزب دموکراتیک خلق  « خیبر»بهرصورت درتشیع  جنازه    

ازقیام  مردمی    داودخان  رژیم–را براه انداختند   (آی ای سی)شعار های  ضد سازمان 

بهراس افتاد وبه دستگیری اعضای حزب دموکراتیک خلق پرداخت حزب خلق  از ترس 



تحت خیزش و انقالب ثور تصرف (  0011)جان خود ، قد رت را در ماه اپریل سا ل  

                                                                                           .را منقرض ساخت  سردار محمد داودخاننمود ورژیم 

به یک دستورالعمل ب دموکراتیک افغانستان حقوق زنان افغانستان دربرنامه های حز     

جای پا گرفت ودولت  د موکرانیک  یک  برنا مه آموزشی  رادیکا ل را برای زنان  ملی

بتوانند   بخوانند  هرچه زودترزنا ن  افغانستان  حداقل  روی دست گرفت تا کهافغانستان 

وجب قهر وغضب  مال ها و اخوند های  سنتی زنان  مبرنامه سواد آموزی وبنویسند این 

درافغانستان   (اوالدهای مذهبیون مخالفین امیر امان هللا خان  درتحت حمایت انگلیس ها)

مصونیت  اطر ریک د ست کتاب و در د ست دیگر بختا آنجایکه زنان افغانستان دگردید 

زن ستیزیان  مرتجع  جان خود سالح حمل میکردند تا از خود  دفاع نما یند  وازحمالت 

در همین  زما ن  حزب د موکراتیک  افغانستا ن ازدولت  . وعقبگراجلوگیری بعمل آورند

کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی تقاضا بعمل آورد  تا بخاطر اعما ر ونوسا زی  جاده ها  

                                                      . مدارس  وبیمارستان ها مهند سا ن و ماهران خودرا به افغانستان  اعزام نماید

 

  (0891)ل  درسا کابل لیسه   شاگردان یک مکتب                   

بهرصورت بعد از  آنکه ماهران اتحاد جماهیر شوروی به دعوت دولت دموکراتیک      

عظیمی از  زمین شنا سان  شوروی  موفق به کشف مقادیر –افغانستان وارد کشور شد ند 

لیتیوم ومواد معدنی مختلفه از مینرالهای قیمتی شد ند ودولت  درنظر داشت  که این مواد 

معد نی را هرچه زودتر پروسس نماید  وبه منظور تامین منافع کل  آن منابع را  به بهره 

 .برداری سپارد



 

 

    (0891)محصالن پوهنتون کابل در سال                       

داشت وآن اینکه  زنان افغانستان درپهلوی برادران افغان خود  در ور ید بد ازنظرنبا      

پوهنتون  -ند بردمیر زمان زمامداری دولت دموکراتیک افغانستان نقش کلیدی شان را بکا

درطول سال ل بدرصد  از دانشجویان پوهنتون کا(  19)کابل کا نون ازمدرنیته  بود  وتا 

اناث بودند هزاران نفر از زنان افغان  در نیروهای مسلح کشور ثبت نام نمودند ( 0019)

  -وظیفه می نمودند هفت زن  در پارلمان افغانستان  ره یافتند وبه عضو  پارلمان ایفای –

در (  باالتنه ها)مد رن   ختربا پوشید ن پطلونهای  جین و تی شا رت هاینش آموزان داد

میکردند   نتخاب ا ند  وشریک زنده گی خودرا  خود تعین و کابل پرسه میزد ینها با خیا

                                       .  د میکنند  طالیی  یا ویا دروران م دوره نچه برخی از مردم اگاه  آن دوران را بنا چنا

 بی تا به  شد ش آن  تال در  ید جد دولت  : تعهد  عدم شوروی ویا ست نشا نده دولت د

دولت  ، یعنیګذاردنی  پا یانقطه ن  افغانستا جمهوری دموکراتیکدولت  استقالل یاعتبار

برها ند در صد د اقد اما ت  با شوروی   وابستگی ازخودرا افغانستان  برای آنکه ید  جد

 لیستی سویا انقالب   به تحقق  نداشتند  که  وشوروی ها نیز هرگز قصد  آن را چندی شد

چنانچه یک مقام رسمی بلند باالی  شوروی به ت نما یند  ل مساعد بذ دراین کشور علمی

انقالب   از  قبل  (Louis  Depree )یپری  د  یی اقای  لیوس س امریکا یک جامعه شنا

:                                                                                ثور چنین  گفته بود 



اگر درجهان یک کشوری وجود داشته باشد که ما نمیخواهیم در انجا انقالب )

                                                        ------------------------.سوسیالیستی  تحقق یابد  آن کشور افغانستان خواهد بود 

                                          

                

                            اناکنون  زنان درافغانست                          
اقای  توسط  وریفورم های  حات اوردن اصال بروی کار  تحاد  جماهیر شوروی  با ا    

خود را از روند سویالیسم و انترناسونیالیزم پرولتری  آزاد  (0011)طی سال  گرباچوف

.                                                                       وبه شیوه تولید سروما یه داری روآوردساخت 

ید  به دولت جد  اقای گرباچف  مت اگرچه دولت اتحاد جماهیر شوروی در تحت زعا    

میلیون ( 099)  وعده کمک  افغانستا ن بخاطر انکشا ف وتحقق پروژه های عام المنفع 



میلیون ( 069)پروژه ها درافغانستان  نموده بود  حاالنکه غرب برای انکشاف دالر را 

دالر وعده سپرده بود که نسبت به کمک مالی اتحاد جماهیر شوروی  وجه کمک های  

 . نک جهانی تمویل میگردید  صف ازین مبلغ  توسط بامالی  غرب بیشتر بود  که ن

 

 (  0691) ل بل درسا درکادختران  مکتب  یک از صحن             

 

رژیم کابل  به حفظ واز سرگیری  روابط دوستانه اش  با ایاالت متحده امریکا ازخود    

حکومت  حفیظ هللا ) ژیم کابلرمتحده امریکا  با درک از تمایل  تمایل نشان داد  وایاالت

.                                                                                                      میلیون دالر باالبرد(  099)اندازه کمک  مالی خودرا به   «امین»

دعا ا  (Cyrus Vance)سایروسونس  امریکا  اقای   وزیر امور خارجه ایاالت متحده    

وجود  ستی  شوروی  درکودتای که درکابل صورت گرفت نمود که هیچ شواهدی از همد

                                                                                                                                                   .نداشت 

ور نزدیک  خارجه ایاالت متحده امریکا  برای خا وزیراموردرعین زمان هردو دستیا ر   

ون امور خارجه درامور  ومعا (Harlod Saunders)جنوب آسیا  هارولد ساند رزوامور

درک واحساس  نمودند که رژیم افغانستان  (   David  Newsom)سی  دیوید نیوسام  سیا

                                                                                                                                                                                     .شد  مستقل از مسکو میبا

آنها به نظرم بسیار ایدیولوژیک زده معلوم شد ند درحالیکه آنها  تا هنوز  : م نظر  نیوسا



رژیم مواجهه    بودند  ارزیابی  من درمورد چنین بود که ما با یک ملی ګرایان افغانستان

آنها دربین خود اختالف دارند  –هستیم که آن رژیم تا حال خودرا نیافته ویا نشناخته است 

  س احسا قرار دارند  شوروی ویا ازهم منشعب اند وتا هنوز درازمایش ویا در زیر نظر 

ت  ما اقدا   ما درافغانستان   دارایی  داشتن  نگهبه  ید  با ما  که بود چنین  قابل توجیهه ام 

واز جا نبی  هم جایگاه سفیر  مستمررا درنظرداشته باشیم وبه همچو اقدامات ادامه دهیم  

                                                                                                                           .                                     رانیز نباید از نظر دور داشت ( Adolf Dubs)مان اقای  ادولف دبس 

                 به استایل غرب لباس به  ( 0591)و( 0591)پوهنتون کابل که در سالهای   محصالن      

                                                                                                                                                                                      تن میکردند                                      

 Zbigniew)کارتر اقای  زبیگنیو بریژنسکی  مشاورامنیت ملی ریس جمهوربهرصورت 

 Bzrezinski ) به ریس جمهورکا رتر چنین  مشوره  داد که  ادره شما با ید  درافغانستان

ید  با  امریکا  ست بکا ر شود  ودرعین  وقت د علیه دولت کابل به اقدام نظامی پنها نی 

                                                                                             .یپلوماتیکی خود درافغانستان بپردازد  ف حضور د به حذ

نکه با یک رخداد غیر مترقبه تا آ  یم  یوسته اوضاع  افغانستان را دنبال مینمودپما         

به نسبت  کمک های خودرا که ترور سفیر ما درکابل بود وما بعد از آن   یم مواجهه شد



گروه   یک در کا بل  که   توسط (  Adolf Dubs ) بز  دا  لف اود  اقایترور سفیرما 

باج خواهی  از دولت کابل  ربوده وحبس نموده ازاسالمگرایان  جناح راست   بمنظور 

 باالی دولت کابل  دل آتش بین تروریست ها و دولت کابل به قتل رسید  بودند ودراثر تبا

.                                                                                                                      قطع نمودیم 

قابل تذکر است که  ایاالت متحده امریکا  مشاورین شوروی را که  به حیث مشاورین      

ای نجات  اقای ادولف مقصر دانست که بر در ادارات دولت کابل ایفای وظیفه مینمودند 

                                                                                                            . دبز سفیر ایاالت متحده امریکا هیچ اقدامی نه نمودند

 چشم انداز گسترده ای رژیم کمونیستی: بریژینسکی  وبحران قوس( سی آی ای)داخله م

که درقید  الیگا رشی و   به کشورهای  خلیچ فا رس غنی ازنفت امواج شوک آور  همچو

ه بناً کنترول انگلو امریکا زما نیک –انگلیس وامریکا قراردارد معطوف میبا شد کنترول  

که این  نظر خود نتیجه .نصورت کنترول بر نفت خواهد بود درآ  بر افغانستان ایجاد شود

که توسط  مشاور  امنیت  ایاالت متحده   بود دولت کارتر(  0019) وفشرده دکترین سال

                                                                                   . و  پیشکش گردید امریکا  بریژنمسکی تهیه 

شوروی  این  حوزه ویا منطقه با موجودیت  نیروهای نظامی اتحاد  : دکترین دولت کارتر

درافغانستان همین اکنون درتحت تهد ید  جدی قرار  دارد  که از اهمیت فوق  العاده مهم 

ستراتیژیکی برخوردار میبا شد  یعنی در منطقه ایکه  بیش از دو سوم از نفت صا دراتی 

تالش شوروی بمنظور حضورش درافغانستان دراینست تا آنکه   – جهان را تشکیل میدهد

وس هند ودرنزدیکی مایل دورتر از اقیا ن( 099)نظامی خودرا درفاصله  بتواند نیروهای

مقادیر زیاد نفت موردضرورت  جهان از همین  تنگه ء که –مستقر سازد به تنگه ءهرمز

معبر درجریان میباشد  لذا  تالش  اتحاد جماهیر شوروی  همین  اکنون  تحکیم  موقیعت  

وداد وستد خود  یک تهدید جدی  برای  حرکت منطقه میباشد  که این اش در ستراتیژیکی

لذا این وضع  حکم مینماید تا در مورد آن  بیشتر تعمق  –آزاد نفت  شرق میا نه میبا شد 

نمود  وبه چنان عمل قاطع باید دست زد  که نه تنها  جوابگوویا دفع تهدید برای این سال  

تمادی در آینده  نیزبا شد لذا  با درنظر داشت همین اصل  باشد  بلکه باید برای سالهای  م

الزم پنداشته میشود  که باید تالش دستجمعی صورت گیرد  تا  این تهدید  دفع ورفع گردد 

وامنیت تا م در  خلیچ  فارس  ودرجنوب  غرب  آسیا  تا مین شود   این  روش  نیا ز به 

نی  نه زده اند وخواهان صلح وثبات جهاشرق میا نی  که تکیه برنفت مشارکت همه کسا 

                                                                          . که تمام  کشورهای  شامل منطقه  باهم در مشاوره  مانع این تهد ید شوند  اند  دارد 

وسیاسیی ، فداکاری  اراده قوی ملی ،  فهم دیپلوماتیکی  -برخورد قاطع به این تهد ید      

بخاطرتامین وخفظ امنیت این منطقه  میخواهد بناً ماباید رااقتصادی  وتوانایی های نظامی 

.                                                                                               حیاتی همیش در  تماس و باهم در مشوره باشیم 

نیروهای  نظامی   تالش -روشن  سازیم    کامالً  قف وموضوع خودرا اجازه دهید که مو



شند  با  وکنترول داشته  بیرونی  وخارجی دراینست تا  بر کشورهای  خلیچ فارس  تسلط

که بهر   گذ یر است نا امریکا مه میزند و که این خود  به منافع حیاتی ایاالت متحده  صد

همچو حمالت را در منطقه دفع ( برخورد نظامیر برد  حتی ازبکا) که شود وسیله ای

                                                                                                                                   htt://en.wikipedia.org/wiki/carter_ Doctrin:ید نما

 –جماهیر شوروی  موجب  قوس بحران گردید  د طرح بریژینسکی  در اطراف اتحا    

.                                                                                                       درګیری های داخلی با تروریزم  وها بی  شد  طرحی که باعث

سی )د که سازمان سیاه قربانی اقتصادی  این جنگ را  مردم افغانستان  زمانی پرداختن   

لی را از طریق  ووجوه ما  جنگی  برای هواداران ومتحدین خود سالح ومهمات( آی ای 

.                                                                                            چین وعربستان سعودی تمویل نمود وبه اختیار آنها قرار داد –پاکستان 

  ژیم دست نشانده شوروی درکابلعلیه ر که ن افغان جنگجویاومت ویا گروه های مقا      

 جنگساالران محلی تحت رهبری بودند که در ن  بیسواد نا دهقااغاز به جنګ نمودند اکثراْ 

آی اس )توسط  سازمان استخبارات پاکستان (  سی آی ای )وسازمان سیاه  -قرار داشتند  

.                                                                  میدادند  آموزش وتیریننگ  نظامی ویا به مجاهیدن  ن افغانیبه جنگجویا(  آی 

که   بودند وضد ریفورم های زن یلی  اکثرًا ضد آزادی  و مردان  قبااربا بان  روستایی   

روبراه ساخته بودودر راه تحقق آن  تالش بخرچ  رژیم کابل  برای بهبود زنان افغانستان 

زمین  به   لف  توزیع مخا  بیسواد وکم سویه  یی این دهقانان واین اربابان روستا  .میداد 

فقرا  بودند وآنرا شرعاً ممنوع وخالف قوانین شرعی ومذهبی می پنداشتند این گروه های 

ا  بودند   که  با  استفاده  ازاین  ینمفلم وس  –موسیقی  –لف برابری نان  مخا بیسواد همچ

عقب ما ند گی  آنها ایاالت متحده امریکا تصمیم گرفت که آینها را به قدرت  آورد وزمام 

امور کشور را بد ست آنها بسپا رد  پس به  همین  منظور  بود  که سازمان سیاه  در پی 

می بینیم که  همین اکنون  تحقق این تصمیم ایاالت متحده امریکا دست بکا ر شد چنا نچه 

ست دارند وباالی مردم  افغانستان را بدزمام امور  لی بیسواد  وکم سوادهمان اربابان مح

                                                                                            .افغانستان حاکم اند 

ودی از آن کشور تقاضا بعمل  آورد که از اتباع س با عربستان سع سازمان سیاه  درتما   

قراردهد  جوانی ( سی آی ای)به اسخدام سیاه « اوساما بن الدن»خود یک جوانی را بنام 

این جوان    گذاشته شد (Tim  Osman)که  بعدًا به او نام مستعار ویا مخفی   تیم عثمان 

هسته های  تروریستی را با  وجوه مالی در دست داشته  اش  هماهنگ  متمول سعودی  

ایاالت متحده امریکا وجوه ما لی جنگ ( سی آی ای )هما نند که سازمان  سیا ه   ساخت 

ویتنام را با تجارت و قاچاق و پول بدست آمده از موادمخدره تا مین مینمود  درافغانستان 

ا رشد تا ازفروش مواد مخدره بودجه جنگ تحملی نیز به همین بیسنیس وتجارت دست بک

.                                                                                                                         را درافغانستان تامین نماید 

   م بر د ید از آن نا که بارا   یر ل بی پرده واشکا یم  یک مثا آنچه که تا اینجا گفته آمد    



که   زنان  «  کارتر ریس جمهور اسبق ایاالت متحده امریکا بود    جیمی خرد سیاسیی»

قربانی این خرد به آن قیمت گذ اف پرداختند یعنی که  آزادی زنا ن افغانستا ن افغانستان 

می افراطی الت متحده امریکا طریقت اسالوآن اینکه به کمک ایا گردیدویا دکترین کارتر

درتحت افغان   وزنسا یه انداخت متعصب وهابی عربستان سعودی درسراسر افغانستان 

قیودات وستم  مذهبیبیون افراطی وهابی  قرار گرفت وتمام  آزادی وحقوق خودرا  دراین 

                                                                                                          .قرن بیت ویکم ازدست داد

(  سی آی ای )باید بخاطر آورد که ایاالت متحده امریکا درتحت رهبری سازمان سیاه       

نگری  با محتوی  تاریک شاگردان افغان  کتاب های درسی  برای تاریک نگه داشتن ذهن

پ وآن  چالی خود پوهنتون  نیبراسکای امریکا با مصرف مادر ترور ووحشت وخشونت

قرار   کتاب های درسی را  به اختیار شاگردان مکاتب درتحت ساحات و قلمرو مجاهیدن

 افغانستان  تب  در ب های درسی در بعضی از مکا داد  که حتی تا همین اکنون   این کتا

                                                                                   .   تتدریس میشود نیز

نستان   ایجاد خصومت اشکار دیگر ایاالت متحده امریکا علیه  دولت دموکراتیک افغا     

همین اکنون دراین مدارس که تا میتوان  نام بردرمذهبی درقلمروپاکستان را بیشمامدارس 

مدارس توسط ایاالت   ی  اینما لجوه  میشود و و تروریزم آموزش داده به شاگردان فن 

                                                       .تامین   میگردد  ومتحد نزدیک او عربستان سعودی  متحده امریکا

مضمون   گرایی و ضد حقوق وآزادی زن جهاد-بطورفشرده میتوان گفت که خشونت      

ازاینکه ګفته   - میدهد   تشکیل  امریکا را  ومحتوی اصلی سیاست خارجی ایاالت متحده

ویکی  یعنی  نظریه ایکه  روابط سیاسی  را شکل وفرم میدهدنګین  تیوری میامیشود که 

ید  تحت تهد«  بنیادګرایی  اسالمی  »توسط  شناخته میشود کهاز پدیده های  تمدن غرب 

یان تهی  پنداشته ید دروغ وم سرمایه داری  یک تهد یبه نظر ایدیولوگ هاقرار میگیرد 

یکی از  عنصر متشکله رن خود تا هنوز  درشکل مدمیشود بلکه درعوض جهاد اسالمی 

امریکا  وسازمانهای اطالعاتی صیهونیزم  را تشکیل میدهد   -ست  خارجی انگلیس   سیا

                                                                                     .ابل مالحظه مینماید مت ق ست خارجی این دول  خد که برای  سیا

دوباره  اصول  حاکم  امپریالیسم بریتانیا  قرن  ید خاطر نشان ساخت  که برقراری  با     

درجامعه افغانستا ن برای  ایاالت متحده امریکا  صرعقبگراموجود نزدهم درحمایت ازعنا

این فرصت را میسرسا خت که تا تمام نهادهای سکوالررا که از حقوق زن در افغانستان 

                                                                 . دفاع وطرفداری مینمایند یکی بعد از دیگری تخریب و از بین  ببرد

ا نبی  سیاستمداران غرب متوجه  آن شدند که در یک کشور فقیر همچو افغانستان ج از   

شگوفایی وترویج ایده های  مارکسیزم  موجب  آن میگردد که منابع  جها نی تحت تسلط 

                                                               .                                                 الیگاریشی غرب را تهد ید میکند ، که باید جلو آن گرفته شود 

:                                                                       حمایت از بنیا دگرایی  اسال می برای غرب با  دو مزیت

ا نی  توسط روحانیون وهابی  برای گسترش فساد ورشوه به آس نده عقبمایک جامعه : یک



کنترول شده میتواند که این خود  یک خد مت شا یا ن  و قابل  مالحظه  به  منافع  غرب 

.                                                                                                  میباشد

 شد میبا غرب رفت وانکشافپیشلف  مخایک جامعه  قبیلوی وتکفیری عقبما نده نیز :دو

باید   منا سب در جنګ های صلیبی  غرب دشمن عقبمانده ای که  جامعه یک  س همچوپ

.                                                                                     شودمیبه حفاظت از تمدن غرب  دست بکار با شد

برای زنان شود   وخشونت  وجب توحشهمچو یک جامعه بطور سیستیماتیک  ملذا اگر   

باج خواهی « حقوق بشر»ن حاکم خود  بنام  برای  مشتریا  پرتو آن غرب میتواند که در

نماید  وبه منافع  اقتصادی  وامپریالیستی خود دسترسی حاصل نماید ویا به عبا ره د یگر  

ترش  از منافع سیا ست  بنیادگرایی اسال می  اکنون  یک  جزءحیا تی درحا ل بسط وگس

.                                                                                                       امپریالیزم غرب  را تشکیل میدهد

نگ سرما یه گذاری شده ایاالت متحده امریکا زندگی ج: طا لبا نبی نظیربوتو وظهور

میلیون ها نفر ازمردم  افغانستان  وهزاران نفر از  سربازان شوروی  را گرفت  وتمرین 

به سقوط غم انگیز  دولت  دموکراتیک افغانستان  ( 0006)دموکراسی مردمی   طی سال 

                                                                             .                                         پایان یافت 

هرج ومرج در سراسر کشور اشی جمهوری دموکراتیک افغانستان بعد ازسقوط وفروپ    

کمک های مالی واقع درپاکستان که توسط ومدارس مذهبی القید وبی بندوبارحکمفرما شد 

آموزش های  اسالمی   شد  به شاگردان  آن مدارس مذکورایاالت متحده امریکا  تغذی می

ترین  نوع تحریف   فراطیافراطی وزن ستیزی تدریس میگردید وهمه ء آنها را بشکل  ا

دیده نشده است   شستشوی مغزی مینمودند که درتاریخ اسالم نظیر همچو رویداد از اسالم 

در جوامع  عرصه وجود گذاشتند واین شاگردان زن ستیز وافراطی بنام  گروه طالبان پا ب

                                                                      . ند ید بین المللی بنام طالبان مسما گرد

راه رابرای ظهورطالبان  افغانستان « 0000»پاکستان درسال در« بوتو»ظهوربینظیر    

                                                                                            . هموارساخت ( 0002)درسال 

با وجودیکه خودش زن  بود وبه «  بوتو» مطلب قا بل تذ کر اینست که خا نم  بینظیر    

د موکراسی نیز باور دا شت ولی با آنهم ازهیچ نوع کمک های خود در رشد  خشن ترین 

وتروریستان  یعنی طالبان که  درتاریخ مدرن جهان  جای پا ندارند دریغ نه   زن ستیزان

.                                                                                                             ورزید 

کن است  ضد پا لیسی و برداشت اداره کلنتون درآن زمان چینن بودکه رژیم طالبان مم    

منا فع ایاالت متحده امریکا نبا شد  آن اداره خاطر نشا ن سا خت که ما تا هنوز  درمورد 

                                                                                                  . جنا یا ت طا لبا ن چیزی را نه دیده ایم 

در مصاحبه ء با  داوید فراست « 6991»دوم ماه نومبر سال  بتاریخ« بوتو»بی نظیر    

(David Frost)عمر شیخ محمد که بن الدن توسط  :گفتچنین راپورتر تلویزیون الجزایر 



کشته شده   مشرفبنا به ادعای دیکتاتور سابق پاکستان  پرویز (M16)با  ضربه تفنګ  

تحصیل   که به حیث یک دانش آموز در مدرسه  اقتصاد لند ن  عمر شیخ محمد ، است 

له دولت یوگوسالویا  استخدام به صف جها دمسلما نا ن بوسنی عی( 0009)میکرد درسال 

                                                        .                                                 ه بودگردید

پشت سر   ماجرا جویهمچنان به طوربالقوه د ست به یک اسطوره  دیگر از« توبو»     

درافغانستان زد  اوزنده نما ند تا تکرار رخداد های  از ماجراجوی خودرا می دید ( ناتو)

               .                                                                           ترورشد ( 6991)دسمبر( 61)او در 

انقالبی  زنان جمیعت ( 0011)درسال : فیمینست های بورژوایی  وسازمان شبه انقالبی

( Meena  Kewshwar  Kamal)تحت رهبری  مینا کشور کمال  (RAWA)افغانستان 

                    .                                                                                                                            تشکیل شد 

در  «مینا کشور کمال »که   است چنین ادعا شده   ازغرب  حلقات ری  اگرچه دربسیا    

است  وتالش   افغانستان سهم قابل مالحظه  گرفته ن حقوق حقه ومسلم زنان براودره شد

 از هنگام ظهور طالبان  نموده است  اما از ه درازبین بردن خشونت علیه زنان ن نا قهرما

چنین زمزمه ها بگوش میرسید که این سازمان زنان افغانستان بی جمیعت انقالزمان ایجاد

(RAWA ) افغانستان بودمخا لف  سیاست های مترقی  جمهوری دموکراتیک                    .

                                          .  نمیکند حمایت از برابری اجتماعیخود( RAWA)درحالی که این سازمان مغایرمخفف   

همانند وهمسان دیدگاه  اقای  « مینا کشور کمال » شده است  که جهان بینی  اکنون معلوم 

ملی ایاالت متحده امریکا درضد یت با کمونیزم  میبا شد که از برژینسکی مشاور امنیت  

اغازبوجود آمدن دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان  این دولت ر امحکوم میکرد  که 

                         .                                                                          این  یک دولت د ست نشا ند ه اتحاد شوروی  میبا شد

ساختارهای   یک دموکراسی پارلمانی کمپرادوری  که درآن برای  «مینا کشورکمال»    

کمال این  او یعنی مینا کشور.بود  دل بسته وامید واری  ید نه نماید کنونی طبقاتی را  تهد

 «فرانسوا میتران » را ازدولت ضد کمونیستی  وتمندانه نسخه ای فیمینستی وحمایت سخا

اشتراک   غرض (0010)ل  درپاریس  بدست  اورده  بود  هنگامیکه او  به پاریس درسا

ا  با مقامات اروپ  بهده بود واو بعدًا طی یک سفر  دعوت شلیست  حزب سوسیادرکنگره 

                                              .                  نموده بود  نیز مالقات های چندی  یی  کشورهای اروپارسمی دولتی بعضی از

انقالبی   از لیگ  کمونیست های   مینا کشور کمال ازحمایت  تروتسکیت ها درفرانسه   

ن بین از سازما( Ernest Mandel’s)دربریتانیا   ازسکرتریت اتحادیه  ارنست  ماندیل 

نان از برخی  سازمانهای احزاب  سوسیالیست کارگری  وهمچالمللی سوسیالیست ها  واز

                                                                    . میباشد مختلف انارشیستی  وآژانس های مطبوعاتی برخوردار

جمیعت انقالبی بارهبرفعلی (6996)درسال«Sonali Kalhatkar»سونالی کا لهات کار   

( Znet)زنیت   مجله  برای(   Tahmena Faryal) فالایر  تهمینه( راوا)زنان افغانستان



که توسط بعضی  فلایر در آن  مصاحبه خود با اظهارات بسیار مشکوک  مصاحبه نمود ،

                                                                               .ها براو ادعای چپ بودن را نمودند  سخن به لب کشود 

 (0010)در صحبت  خود گفت که  تصمیمگیری  مرجح  حکومت  انقالبی سال لایر ف    

اقدامات  بنیادی شبیهه ات بنیادی دروضع زنان افغانستان به ارتباط اوردن تغیرافغانستان 

  ل  نبا بدکه عواقب ناگواری  میبا شد« شاه امان هللا خان  »رژیم نیمه  فیودالی ورادیکال 

:                                                                                              ن مصاحبه خود  چنین استدالل نمود اود درجریا. خواهد داشت 

 ن  افغانستان  طر بهبود وآزادی زنا بخا شما هرگز نمیتواند که این همه تغیرات را »      

مسولین حکومت انقالبی افغانستان  : ورید بگونه مثال یکشبه و بصورت عاجل وفوری بیا

 پکلو خود دریک نی با دوست پسر که یک دوشیزه افغاد نچنین می پندارن را آزادی زنا

درحالیکه این روش وسلوک در جامعه ما قابل   ن بمفهوم  آزادی زن است دیرقصنه  شبا

برای  کهذیرش نیست بلکه ما ضرورت آن رامی بینیم که باید آن چیزهای بسیاراسا سی پ

شوروی    جماهیراتحاد، تعلیم وتربیهبه  مثلدهیم  به آن اولویتجامعه ما قابل قبول با شد 

یی های  توانا  از   که آنها   خت را میسر نسا فرصت  آن  هرگز برای زنان افغانستان 

تصمیم   یازدهم سپتمبرازوازسوی دیگرایاالت متحده امریکا بعد یند ده نمابالقوه خود استفا

اقدامات الزم را  ن نستا افغا ن زناګرفت تا در اوردن  تغیرات   قابل مالحظه  در وضع 

وضع هرگز   این امریکا   به نظر مقا ما ت رسمی ایاالت متحده روی دست ګیرد چونکه

آنها   پس   وضع باید تغیرکند  این نبوده  و ودرخورستا یشسب  برای زنان افغانستان منا

                                                            .ب بمب  بر این کشور بوجود آورند  که این تغیرات را  با پرتاخواستند  

آموزش   به تحصیل و موکراتیک افغانستان هرگز  به این باور بود که حکومت د فالایر    

زشی  وآم   مه ء واقعی زنان در افغانستان   عالقمند نبوده   چونکه  این دولت  یک برنا

.                                                                                 گرفته بود که اصاًل درتاریخ افغانستان  د یده نشده بود کاماًل بلند پروزانه را روی دست

حکومت دست نشانده ء  ستا لینیست ( راوا)لهذا ازنظرجمیعت زنان انقالبی افغانستان      

(stalinists )آوردن  آزادی   از دور –آوردن تغیرات بنیا دی مسکوبه فرسنگ ها دوراز

ن از توانایی سوسییالیزم علمی بوده  چونکه این دولت نگذاشت که زنان افغانستاودور از 

نمایند، وازجانبی هم  ایاالت متحده  امریکا بعدًا  واقعی خود استفادهء های دردست داشته 

وارد درجنگ شد  چونکه رژیم طالبان یک رژیم منا سب برای زنا ن افغانستان بخاطری 

                                                                                                                    .محسوب نمیشد

در  صورتیکه  پرسیده شد  که آیا  سازمان انقالبی شما فالایر  از خانم  اما هنگامیکه      

ایاالت متحده امریکا برای شما  پول  ویا کمک ما لی نماید  شما  آن کمک را می پذیرید   

                                                                              : خانم فرایال در پاسخ به این پرسش چنین گفت 

اگر ایاالت متحده امریکا پالیسی ما را که  ما ضد  افراط گرایی وفوندامنتلیزم هستیم       

آزادی بیان  آزادی ازتظلم وتعدی  آزادی برای زندگی بهتر ومرفع   –وبرای دموکراسی 



که   سا زمان ما مبا رزه  میکند        ن  حقوق  زنا احقاق  برای    -ق بشرحقو برای تامین 

ازگروهای    آنها   کشورهای  که  قادتر آن  درمعرض ات که ما بشکل  اشکا آنطوریکه  

پس من  فکر نمیکنم که اگر ایاالت متحده  دفاع میورزند  قرار داریم  گرا وافراطی بنیاد

ا را کمک نما ید ما از آن کمک ها  امتناع  ورزیم  حاالنکه این امریکا دراین زمینه ها م

                .                                                                                                                            نوع کمکها ویا این نوع  امکانات  کاماًل غیر ممکن  به نظر می آید 

آرزوی این را باید انقالبی چپ نما  یکخانم  فالایر  باور بادرنظرداشت  پس ما دراینجا  

        !داشته باشیم که الیگاریشی ایاالت متحده امریکا  روند دموکراسی را گسترش دهد 

این انقالبی چپ چپ نما از سرمایه گذاری توسط بانک  وگفت مگوها ی له  درعین مقا   

واذعان  میگویدنیز خوش آمدید خانم فالایر موافق به آن است بلکه آنرا  که جهانی  نه تنها

تروریزم را درآن کشور کمک به یک کشور میدارد که کمک های ایاالت متحده  امریکا 

                                                                                                          . شونده به شکست مواجهه میسازد 

ت متحده از کمک های ایاال(راوا)میگوید  که سازمان ما چنین خانم فالایر عالوه نموده    

اید لذا از درصورتیکه  تالش بخاطر تغیر پالیسی سازمان ما نه نمامریکا قدر دانی میکند 

سازمان  انقالبی زنان افغانستان بخاطر مخالفت که  دمی آین برچنییحات خانم فالایر توض

پالیسی این ت متحده  امریکا  ابًدا درجهت تغیرایاال  که  والبتهزم  ایجاد  گردیده  کمونیبا 

ن به نحو از آنحا  منافع ایاالت متحده  این سازما  سازمان جد وجهد نخواهد  نمود چونکه

                                                                                                . نه  تامین مینماید  طلبا دوا  را امریکا

که  مینا :  شده است  چنین ادعا« راوا»جمیعت انقالبی  زنان افغانستان در ویب سایت    

کشته شده است ،  گرچه ( KGB)توسط  کی جی بی  «راوا»کشور کمال موسس سازمان 

نشان میسازد   خاطردرمصاحبه از زبان خانم  فالایر  «Zmag»زماگ « 6996»ال درس

 فاریا ل  یعنی  خانمولی او  به قتل رسیده« حکمتیار»ین  توسط گلبد که مینا کشور کمال

ر ان  ای معاش خواززمره « ین حکمتیار گلبد »اقایدراینجا تغافل  نموده است  که گویا  

درحالیکه  بیشتر چنین حدس زده میشود  که مینا کشور  نمی باشد ( سی آی ای )سازمان 

ترور گردیده است چونکه حکمتیار  سابقه تیزاب پا شی باالی «  حکمتیار» کمال توسط 

                       .                                                                زنان ودختران را   از قبل دارد 
-the-of-faryal-tahmeena -with-interview-http://www.zcommunication.org/an

revolutionary -association - of- the-  women – of-afghanistan-by-site-

administrator                                                                                                                

  zentral anstalt fur  Meteorology and)که زماگ    است  سف دراینجا جای تا

geodynamic) وستایش از این سازمان  درمجله تایمس طی سال « راوا»درحمایت  از

بشکل بسیاربیشرمانه تحت این عنوان توصیف (Aryn Baker)توسط آرین بکر«6992»

                                                                                                                                                         :شده است 

                                                          . مینا کشورکمال  بخاطر آزادی زنان افغانستان رزمید وپد رود حیات گفت

http://www.zcommunication.org/an-interview-with-


امر خودرا  خودش توسط یک  درنهایتمینا کشورکمال  فیمینیست مرتجع بورژوازی     

(  0011»این بیمار روانی  درسال « حکمتیار»رده  وقتیکه  اقای بمب دیواری  از بین ب  

                                                                                                . را  به قتل رساند « مینا کشور کمال» میخواست 
            http://www.time.com/time/asia/2006/heroes/in meena.html                                                                   

جمیعت  عامل منطقی مخالفت   های خود طی طرح پرسشچپگرا  یچندین  سازمان ها      

  ن افغانستاموکراتیک  را  علیه حامیان  فیمینیستی دولت د( راوا)انقالبی  زنان افغانستان 

نهضت زنان  شامل در   ف طرفدارانل مخا(   راوا)ویا بعباره دیگر چرا ید ند  درچه مید

 را  سطوره  مخفی ها  ویا  این ا این پرسش جواب   –دولت دموکراتیک افغانستان بودند 

                                  .مربوط ومنوط به تجاوز شوروی بر افغانستان عنوان کردند  ی چپگرااین سازمانهاتمام 

چرا  که پرسید ند   هر گز نه«  راوا»ولی هیچکس از جمیعت زنا ن انقالبی  افغانستان  

ند  که سازمانها  هرگز نه پرسید ویا این مخا لف مسا وات وبرابری است ؟سازمان شما 

کمک های مالی ومعنوی  ین بیمار وروانی افغانستان  به مجاهیدچراایاالت متحده امریکا 

   انقالب زنان افغانستا ن نه پرسید  که چرا شما  زمان جمیعت ساویاهیچ کس از مینماید ؟

از افراطگرایان  ب اباطه واعاشه میگردید  یعنی توسط غربی که  از بن الدن وتوسط غر

     اسالمی حما یت ودفاع مینما ید یعنی از کسا نیکه ضد  دولت مترقی در کابل هستند ؟                                                 

برعکس این همه سازمانهای چپ نما  به تقویه  جنگ تبلیغاتی غرب درتحت شعار اینکه 

حاالنکه  واقیعت  .  نموده  کمر همت بسته اند  وزاتحاد جماهیر شوروی برافغانستان تجا

    باالی افغانستان  تجاوز نموده  (  0010)این امر  که  اتحاد جماهیر شوروی در سال 

( 0099»هیچ کدام تفاوت قابل مالحظه از هجوم وتجاوزتمام متحد ین غربی در سال      

 در درآن هنگام   که افغانستانمطلب قابل تذکراینست  ندارد (Normandy )برنورماندی 

خد مت میکرد ( سی آی ای )  که  برای  نده از پاکستان   ست نشا اجنت ود  تحت اشغال

قرار داشت  آن کسیکه  هزاران افغان بیگناه را درزمان زمامداری خود در سرار کشور 

                                                                                                                                                            . افغانستان سر به نیست کرد 

  لیونید بریژنف به رهبریاتحاد جماهیرشوروی وآن اینکه  هیچ کس نمیتواند انکار کند     

سی  انترناسیونالیستی موکرا اعتبار د  با یباال  بلند وسیده ای پسد و رفا تحت یک ساختا

ویا نباید ازاین  افسانه ای پنها نی تجاهل عا رف نمود  که  شرایط  قرارداشت  مشکوک 

ایاالت متحده امریکا مساعد ( سی آی ای)یورش اتحاد شوروی را بر افغانستان سازمان  

                                                                         .ساخت تا اگر بتواند انتقام از جنگ ویتنام را بدست آور د

برای کتله  وجمیعت  وسیع وفوق العاده ناتوان و   آنهم  دولت جمهوری افغانستان   با     

 ظت  خود  حفافین خود ازمخا لتوانستند درمقا بله با  کهبوجود آورد نی  ارمغا خود بیسواد

از  دموکراسی واز   بل مخا لفین خود وبخاطر  آزادی  واعاده دموکراسی  در مقا  نمایند

نسبت به هر  در آنجا   ن  نه درالبانیای سوسیالیستی که زنا ختاب بد  -آزادی  دفاع نمودند

http://www.time.com/time/asia/2006/heroes/in%20meena.html


موقف که  این   نتوانستند  برخوردار بودند موکراسی وآزادی  یی د کشور دیگر از مزایا

یند  وآن کسیکه  بعد از تحلیل وتجزیه  همه جا نبه دولت  شوروی و  خویش را  حفظ نما

یر  چین را  امپریالیزم سوسیا لیستی  تعریف وتوصیف نموده بود یک واقیعت انکار نا پذ 

ند   افغانستان  نشد تی در طبقا   از اینکه  این دولت ها  قادر به درک روابطمیتواند باشد 

                                                 .ضد انقالب نمودند ( سی آی ای)خودرا  از سازمان سیاه  یت وبا تاسف ودریغا  که حما

باالی  آن   وز دیګر ن متجا وراند  ن کمک ند که بخاطر رسادراینجا بین یک کشوری    

مردم آن  به  ضد یت ومخا لفت بر کشوریکه در وتجاوز حمله تا  میګیرد تجاوز صورت

ا ین  تفا وت وتمایز را  -داشتنظر مدید  با یک تفا وت کلی را طی طریق میشود  کشور

که  باالی فرانسه (   0099)قباًل دررابطه به تجا وز متحد ین  طی سا ل   نوام چامسکی

  نوام چامسکیولی پروفیسور .ای نمونه خاطر نشا ن ساخته بودبگونه صورت گرفته بود

باالی افغانستان  تجا وز نمود  از تذ کر ( 0010)د جماهیر شوری درسا ل هنگامیکه اتحا

.                                                                                      فوق خود امتناع  ورزید   جمله ای توضیحی  ندوبا ره ای

یکی ازاعضای موسس   :انقالبی فراموش شده « راتیزاد»دوکتورس اناهیتا

دوران دوره د موکراتیک  جد ید درسیا ست افغانستا ن  آناهیتا راتبزاد میبا شد ، ولی این 

.                                                                               زن مبارز  همین اکنون عماًل از تاریخ  افغانستان حذ ف شده 

به درجه عالی  در دوران قبل از جنگ  درلیسه د تحصیالت ثانوی خودرا آناهیتا راتبزا   

ز  بابرای دختران درکابل  این لیسه فرانسوی مال لی را  «اما ن هللا خان»ه ماللی  که شا

به تحصیالت عالی خود درفا کولته  « آناهیتا راتبزاد» بعدًا  –به پا یا ن رسا ند نموده بود 

با سه زن د یگر عضویت (  0021) وقبل از آنکه  در سال  دادطب پوهنتون کابل ادامه 

                            .                        پارلمان افغانستان را حاصل نما ید  تحصیالت خودرا در طب کابل  به پا یان رسا نید 

سپس  آنا هیتا راتبزاد در دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان  به حیث وزیر معارف   

 New)برای روزنامه  نیوکابل تایمس  «اناهیتا راتبزاد»  - عضو کابینه آن دولت گردید 

Kabul Times  )مشهورترین   از یکی   به صفت که   نوشت  ر گا له ای  ماند یک مقا

نوشته چنین   هل مقا نراتبزاد درای. زیور چاپ ونشر را یافت سرمقاله های این روزنامه 

                                                                                                                                                 :بود 

مردان  دارای حق  ید با  شد  با میبا ن نیز  حق زنا مردان   نند  هما امتیازات که »     

صحی و     و تسهیالت  به خد ما ت  د سترسی  وپرورش برابر، امنیت شغلی ،آموزش 

تا که در پرورش وتربیه نسل جد ید  شند ن  داشته با  یشید اوقات آزاد فراغت برای اند

ر خد مت قرار  ن  سهم خودرا بجا نما یند ومصد نستا آینده افغامعه نوین  جارودراعما 

چنانچه همین اکنون  آموزش  زنان وروشنگری  یکی از موضوع  قابل ......    «.گیرند

                                                               .  توجه دولت داخل اجندای کاری  دولت میبا شد

یکی از  زن ستیزان نامی ویا یکی از اجنت  وعامل کلیدی  سازمان سیاه ایاالت متحده    



امریکا ویک بیمار روانی که در دادو ستد وترافیک مواد مخدره  دست داشت   گلبد ین 

حکمتیار است کسیکه درشکنجه دادن اسیران جنگ یدطوالنی دارد اوهنگامیکه سربازان 

آنها را قطع میکرد وبه دهان  شان ( خصیه های )های  شوروی را دستگیر میکرد بیضه

فرو میبرد اوهمچنان درتیزاب پاشی به روی زنان یکی ازمشهورترین جنایتکار محسوب 

.                                                        میشود  که ریس جمهور ریگن  اورا  جنگجوی آزادی بخش نام میبرد 
                http://www.counterpunch.org/leupp02142003.html                                                           

خواست تا ( 0012)در سال  « آناهیتا راتبزاد » سد اوری اینکه دوکتور مطلب قابل یا   

نخست وزیر  بریتانیا  (  Margaret Thatcher )مارگیریت تچربریتانیا سفر نمایدو بابه 

                                                                                                                        .صحبت نماید

یک زن   کهچون وزیر بریتانیا   تنخس «خانم تاچر» درنظرداشت  این واقیعت که  با    

آمیز  یشه تعصب  اند  اوبه نسبت  دریغا که شد ولی  صلح با  یل به ما که   است وممکن

واز جانبی  چون او  یکی از حامیان   پرپاقرص  فاشستی  ضد کمونیستی خود که داشت 

ح موضوع شر. مجاهیدن زن ستیز افغانی بود باخشم ونفرت تقاضای راتبزاد را رد نمود 

بریتانیا  در پارلمان ( Brown)ران برون وقتیکه نمانده مردم سکاتلیند } : ازاین قرار بود 

آناهیتا راتبزاد  از خانم تاچرنخست وزیر بریتانیا خواست اگرفرصت داشته باشند به داکتر 

    .  اجازه مالقات  دهد  که با او  به ارتباط پیشنهادات صلح  به مذاکره  بپردازد 

کارمل را  بعنوان  ما رژیم :این پاسخ سنگدالنه را دریافت کرد  «آنا هیتا راتبزاد» داکتر

سیم ، بناً  برای داکتر راتبزاد که خود یکی از اعضای ارشد   یک رژیم مشروع  نمی شنا

اگر رژیم ... ازدید بعمل آورد که ازاین کشور بسب نخواهد بود  شد منا رژیم کارمل میبا

در ملل   مذاکرات  صلح برای  ید  راه را شد با نه خواهان صلح میبا لصامخ« ل کارم»

                                   {ن رااشغال نموده اند باز نماید سربازان شوروی که افغانستا( 001999)خروج متحد با 

ازاینکه بریتانیا وسازمان سیاه ایاالت متحده امریکا  اما این زن مغرور وازخود راضی   

از تروریزم و از مجاهید ن زن  ستیزی  افغانی که  علیه  دولت د موکراتیک  افغانستان 

و یا  اوهرگز از جنایات .میجنگند بیدریغ حمایت وپیشتیبا نی مینماید تذکری بعمل نیا ورد

زنان افغانستان  هیچ تذ کر ی نداد که  این مجا هید ن تروریست زن ستیز  در ضد یت با

اداره اواین مالهای  وحشی  صفت  را برای  اجرای  فعالیت های   خرابکارانه  درنها د  

     .بریتانیا تحت آموزش قرار داده است( British special service)سرویس هوای خاص 

وط دموکراسی درسال سقافغانستان که درنهایت امرموجب رد( سی آی ای)مداخله سیاه    

گردید ودامن بی نظمی وهرج ومرج درافغانستان قبل ازرسیدن  طالبان  درسال ( 0006)

هنگامیکه   طالبان براریکه قدرت دولتی تکیه زدند  این را درک  – پهن گردید(  0009)

واحساس نمودند که اداره کلنتون بادرنظرداشت تامین منافع خود عالقمند بود که پروژه  

پ لین نفت را روی دست گیرد ودر این زمینه به کمک طالبان احتیاج داشت و طالبان پای
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خود دوام   کمیت به تسلط وحا  نیز  با درک همین موضوع میخواستند که بیدون دغدغه

پنهان وپوشیده نبود   همانا  تنزیل  موقف   دهند  ولی آنچه که دراینجا از نظر شهروندان

دول  –طالبان زن  ستیز  اعمال  میگردید  زنان افغانستان توسط ومقام زن  بود که باالی

غربی ودر راس  آن ایاالت متحده  امریکا  از اینکه  موقف زنا ن  رو به خرابی وتنزیل 

است  از حمایت خود به ستمگران  نمی کاستند وبا چشمان باز خود مالحظه میکردند که  

همچو خرابی های نظیر قهرمان ( ناتو) آزادی زنان افغانستان توسط گردان وحشی صفت

روز خراب وخرابتر میگردید هومری با گذ شت هر 

 رچ ما  یازدهم  در :برای رسانه های طرفدار تبلیغات جنگی( سی آی ای)طرح 

سی آی )  ویکی لیکس  یک جزوه ای از اسناد طبقه بندی شده ء  سازمان  (6909)سال 

اسناد    دریک بخشی از این  وآن اینکه  ط معضالت افغانستان افشا نمود را  به ارتبا( ای

ن  حمایت  افغانستادر «ناتو »ل اروپای غربی ازماموریت پیمانرفته است که دوربه تذک

                                               .اما چرا با بی تفاوتی وبی عالقگی  بقدر کافی ناممکن  –ید  نی  مینما و پیشتیبا



ری  ماهرانه   با دستکا   (سی آی ای)سیاه   ن زما است  که سا ر شده  دراین اسناد اشکا

در   «ناتو» ن حما یت از پیما را  به   نسه وجرمن نه های فرا تالش نموده است  تا رسا

ن بکشاند  ولی از آنجایکه   نستا به منظور  کمک به زنان افغا  «تو نا »جنگتحت شعار

فرانسه   سربازانبیشتر   نسبت  تلفات  و ضایعاتدرفرانسه به  « ناتو »حمایت مردم از

این وضع وحالت گذارش خود در( سی آی ای )وپیشروی کمتر دراین جنگ کاهش یافته ،

                                                                                                                          :  می نگارد چنین را 

نی  ویا  الما زان فرانسوی وسرباافزایش تلفات  ن میدهد  که نشا بلیبحث ق لحن جرو    

یعنی فرانسوی  باشد که آنها یطه ای اوجقیک نن می تواند  فراد ملکی درافغانستااتلفات 

زان شان  لفین غیر فعال بخاطر خارج ساختن هرچه زودتر سربا به مخا ها والمان ها را

و  یا  به عبا ره د یگر  تلفات  وضا یعا ت   بیشتر  سربا زان  از افغانستان مبد ل سا زد

وافراد ملکی درافغانستان جرمن ها وفرانسوی ها را  به مخا لفین غیرفعال مبد ل ساخته 

                                                            . است تا اگر درتحت این بهانه هرچه زودتر سربازان خودرا از افغانستان خارج سازند 

 ر یک روزی مردم فرانسه و المان به یک خطر ناشیگنباید فراموش شود وآن اینکه  ا   

فعالیت های تروریستان مواجه شوند شاید  آنوقت از خواب بیدار خواهند شد که نبودن   از

ت  دلیل نوع دوستی نبوده اس به هیچ وجهه در افغانستان ودرجنګ با تروریستان ارتش ما

                                                                                                                          :  چنین توصیه مینماید ( سی آی ای )لذا درین مورد سازمان سیاه 

میگذارند   پیام رسانان وگذارشات  چنین نمایش میدهند ویا گذارشات شان را به نمایش    

ست  برای شهروندان  افغا نستا ن  تفسیری بد( ISAF)ف که نتایج نامطلب ازشکست ایسا

ودیگر )میدهد که این همه مشکالت و خطرات موجود  ناشی از آن است که فرانسوی ها 

سیاه ایاالت متحده امریکا   بخاطر  سازمان   -مارا تنها رها کردند ( کشورهای اروپایی 

فرانسه درحمایت از سیاست تبلیغات جنگ  چنین هوشدار میدهد  وآن اینکه   کشاندن مردم

چشم انداز ازبازگشت مجد د طالیان به قدرت دولتی درافغا نستا ن و موقف سرسختا نه ء 

شان  به ارتباط مها ر کردن آزادی زنان ودختران افغان تا حدی مردم سکوالرفرانسه را  

ان فرانسه  دلیل قوی از حما یت  شان را در مقا بله با برخواهد انگیخت  وبه رای دهندگ

                                                         .تروریستان  نسبت به تلقات وضا یعا ت سربا زان  بیشتر برجسته  خواهد ساخت 

ک  سرپوش گذاشتن  به اشغال وحشتناپوشانیدن ویا قبل ازهمه (  سی آی ای)ستراتیژی    

چونکه بعدًا  این اشغال در فرانسه سروصدا درافغانستان مطمخ نظر بود« ناتو»ومرگبار 

داستان بینی بریده شدن یک زن افغان بنام را دربین مردم بوجود آورده بود ولی بعداً  های

درفرانسه  بوجود  آورد که فوتوی   عایشه توسط طالبان موج از هنگامه وسروصدا هارا

 بنام میچ  فرانسه  داشتنی  دوست و  مجله محبوب  له سرمقادر (یشه عا)بریده شده  یبین

(Match ) تحت عنوان(Le visage Retrouve )به نشر رسید  فته شده  یاچهره باز یعنی

وسیعاً پخش گردید  واز ه نیزدیگر انتشارات فرانسیشه در گی عاو هکذا  خبر بینی بریده 



ترمیم و التیام  بینی قطع  نشر گردید های فرانسه  نه جانبی  خبر داغ دیگری که در رسا

می امریکایی توام با نشرخبرمرگ یک سرباز  نظا  جراحی  یک  توسط «یشه عا»شده 

سوی صدا ها گردید واز سرو موجبفرانسوی درحین عملیات در افغانستان بود که بیشتر

موقف زن افغان را در  آنقدر که توان داشت سیاه ایاالت متحده امریکا تاهر سازمانیگر د

  «ناتو »  نظر مردم را به ارتباط اشغال افغانستان توسطرانسه اشاعه کرد تا اگر بتواند ف

                                                                                                . رنگ وبوی دیگری دهد 

ازنقطه نظر ایاالت متحده امریکا (  آی ایسی )سازمان  ذارشگنشر  :نتیجه گیری 

که  میرسد  به نشر  گذارش زما نی  اینکه این  وآن شد نبا  فی هم که تصاد ید نی شا زما

ید  رقه بسیار نگران  بود ودرمعرض تهدن  درمورد مجوز بود ونبود ب   آن زمافرانسه در

وبا  نبه  رت همه جا با مهان سیاه   زما موقع  سا  وترور القاعده قرارداشت که درهمین

.                                                        غنیمت شمردن فرصت  گذارش از قبل تهیه شده ای خودرا به نشر میرسا ند 

القاعده به باالکشیده شدن که فقط  درنقطه نابودی  وبدنامی قرار داشت  تمایل غیرطبعی    

شد ویا ممنوع  برقه که برقه با روی  موضوع بحث  گذاشتن ن ن ویا درمیا پیشکش نمود

ویزی  در  ستا نظامی صنعتی  فرانسه  د  برای مجتمع  طر آن بود  تا گردد  محضاً بخا

                                                     .                                                                                                                            مبنی بر اشغال افغانستان بدهد( نه وستا ند کمک های انسا) تحت شعار 

 واقیعت اینست که بحث بروی بود ونبود برقه تراوش وتمرکز ذهن فرد است وآن اینکه    

فرانسه هما نند سا یرکشورهای  متمد ن  مخا لف  ظلم  وستم  باالی  زنا ن  میبا شد  وبا 

درنظرداشت همین اصل  است  که  سربا زان  فرانسه  بخاطر زدودن  تعدی وظلم باالی  

                                                                            .زنا ن  افغانستان  میمیرند ویا به قتل میرسند 

ولی آن چیزیکه الزم به یاد آوری است  اینست که رسا نه های  غربی از زما ن اشغال   

از میزان براورد شده تخریبات وخسارات که به افغانستان « ناتو » افغانستان توسط پیمان

نوشتند   رسیده است سخن برلب نیا ورد ند وازآن خسارات وارده چیزی نگفتند وچیزی نه 

واز جانبی هم بگونه مثال  آن حلقات و گروپ ها  که مخا لف طا لبا ن بودند  با هیاهوی 

                                                                                                                  .گذاشتند « ناتو» وصداهای بلند  انگشت انتقاد باالی اشغا ل افغانستان توسط  پیمان

ابتال  به ازهمین اکنون درصد زنا ن افغانستان (  09)اینکه    هرگز ازنه ها  این رسا    

پرابلم های روانی شدید  بودن به مصاباز درصد( 1)از افغان بیشترومردان  –افسردگی 

ج میبرند درصد  اطفال افغان از مصروفیت به انجام کارهای شا قه رن( 09)ویا درحدود 

.                                    اغماض نموده ومینماید ( ناتو)تذکری بعمل نیاورده وازهمچوواقیعت تلخ ناشی ازاشغال 

م ها لپراب به نه های  معتبر و بلند باال  ازگرفتا ری   زنا ن افغا ن   ویا اینکه این رسا   

فال اند  که  اط س نگرفته این موضوع تمابه  دی نکرده ویا  قت فرسا  یا ومشکالت  طا

ن تحت  ج سالگی  نا شی از عوامل مختلف درافغانستان به سن پن افغانستان قبل از رسید

 محکوم به مرگ میگردند( NAZI)بیشترنسبت به اشغال پولیند توسط نازیها« ناتو» اشغال



 ل  افغانستان  و اشغا وز که بعد از تجا  اند ه دواین رسانه ها فراموش ویا اغماض نم     

میلیون  افغان محکوم به  مرگ  و در حدود ( 1)در حدود « اتون»توسط   وجنگ تحمیلی

          .                                                                                                     وترک افغانستان  شده اندجرت  مجبور به مهامیلیون (  6،0)

-afghan-war-.org /temp/runews/2010/10/15/afghan http://www.rawa

holocaust- and – afghan- genocide-9th- anniversary -4-9- million-dead-3-2-

million-refugees- report.html.                                                                                                         

افغانستان   ظت ازمردم ر حفا به افغانستان تحت شعا«  ناتو» افسا نه تجاوز نیروهای     

به ندرت افشا و پنهان درمقابل طالبان ظالم وبی رحم با ایجاد طالبان والقاعده توسط غرب

وبا تاثرگذاری  قابل سب چونکه امپریالیزم غرب  به بهانه منامیشد نرارداده سر زبانها قو

دایمی  انسان شعار  درتحت پوششاطرتقسیم جهان  وبخاطر نسل کشی دایمی بخمالحظه 

فوق   ذ کراتت   درنظرداشت  با  پسمیورزد  درت  دوستی غرب به همچو تالش ها مبا

بعنوان  آزادی آنها  زنان در کشورهای تحت اشغال غرب  واسارتمیتوان گفت که تحقیر

                     .                                                                                                                            ازقید ستم ارایه میشود

رسرباز فرانسوی  نف( 11)تقریباً ( 6990)در سال ازهنگام  تداخل  فرانسه درافغانستان    

  در «ناتو »نیروهای عامی کهبقتل رسیده اند این تلفات وضا یعا ت بمراتب نسبت به قتل 

که این خود علت بی تفاوتی مردم  افغانستان  درطول ماموریت خود نموده اند ناچیز است

                                               .ن  بجنګ نشان میدهد  شا ن سربازان چیز از کشته شد انه تعداد بفرانسه را نسبت 

زی  مقابل نا در ومت شجاعانه وقهرمانا نه ای  مردم  فرانسه را مقا  جای تعجب اینکه  

ن ها علیه  افغا  ها اشغالګر در هنګام جنګ دوم جها نی  ستوده اما دراشاره به مقا ومت

.                                                                           ها به تمسخر میگیرند  بعنوان تروریست  مقا ومت افغان راگروهای « ناتو» ل  اشغا

اسطوره وقصه  تجاوز غرب درافغانستان  نشان میدهد  که غرب منحیث یک منبع         

رب وضع زنان افغانستان بد وبدتر تعدی و تظلم  برای زنان افغانستان بود که با تجاوز غ

                                                                                                                                                                .گردید 

نیت افراطگرای علیه بیسواد افغان را با نظریه وذهدهقانان « 0019»غرب طی سال     

کمونیزم مجهز نمودند کا بوسی برای  زنان افغانستان به ارمغان اوردند  که  مسول  این 

بشریت     علیه جنا یت برد م  میتوان  نا  میتران را  فرا نسه  حکومت در  جنا یی عمل 

دلیل است    همین  یت دست دارد  وبه وهنوز که هنوز است  حکومت فرانسه در این جنا

سند   فراموش کنند  واورا نشنا را « راتبزاد»که آناهیتا   فل داشته اند که چرا مردم را غا

بلکه آنها را درتحت اینست که چرا درتاریخ افغانستان زنان را نمی گذارند که آزاد باشند 

                                                                         .  بمانند قی  با میخواهند حجاب

                                                                                           با تقد یم سالمها   ---------------------------------------------
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