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سياسی

د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن )د سعيدالرحمن ليکنه(
 ١٩جنوری ٢٠١٧

د افغانستان زيارکښه ښځې د دری ستمونو الندې ژوند کوي
د افغانستان زيارکښه ښځي د دريو ستمونو الندې ژوند کوي .د ښکيالکګرانو ستم ،د پانګوالو او شتمنو ستم او د نارينه
ستم .ښکيالکي ستم څرنګه چې د زيارکښه نارينه وو پر وړاندې جنايتونه کوي ،ھمدا ډول د ښځو په وړاندې ھم جنايت
کوي ،څرنګه چې نارينه زيارکښان په بمباريو کې وژني نو ښځې ھم وژني ،څرنګه چې يو کلی ورانوي نو د ښځو کور
ھم ورانوي ،څرنګه چې نارينه وژني نو ښځې ورسره ھم کونډه کوي او څرنګه چې نارينه زيارکښ بيوزله کوي نو
ھمدا ډول زيارکښې ښځې ھم بيوزله کوي.
د دې تر څنګ پر ښځو د پانګوالو او شتمنو ستم ھم تر سره کيږي .شتمن او پانګوال ھڅه کوي چې ښځو ته کم مزد
ورکړي او يا داسې کارونو کې وګماري چې د ھغوې د انساني شخصيت او کرامت سره نه جوړيږي .پانګوال او شتمن
ھڅه کوي ښځو ته د کار په چاپيريال کې اړينې اسانتياوې برابرې نکړي .تر ھغه چې ليدل شوی ،پانګوال او شتمن
ښځې اکثراْ د اعالنونو لپاره کاروي يا ھم په کلبونو کې د نڅا لپاره او يا ھم ورباندې د سکس سوداګري کوي.
لومړي ستم ته ملي ستم ،دويم ستم ته طبقاتي ستم او دريم ستم ته چې د نارينه لخوا پر ښځو کيږي ،جنسيتي ستم وايي.
دری واړه ستمونه ښځي او په ځانګړي توګه بيوزله او زيارکښه ښځې د ربړونو او کړاونو سره مخامخ کړي دي .که
څه ھم دا وخت ملي ستم تر نورو ستمونو پياوړی دی او الره يې دوه نورو ستمونو ته پرانيستی ده ،خو سره د دې ھم
شميرې ښکاره کوي چې ھر کال پر ښځو باندې د نارينه وو ستم ډيريږي.
د ښځو چار د وزارت له شميرو سره سم په روان کال کې د ميرمنو  ١۶٠قتلونه تر سره شوي دي او يوازې په وروستيو
دوه مياشتو کې  ٢٣قتله تر سره شوی چې په دې قتلونو کې له  ٢کلنی انجلۍ څخه نيولی تر  ۵٠کلنی ښځې پورې شاملی
دي .دا شميرې په داسې يو ھيواد کې چې  ١۶کاله کيږي د ښځو د حقوقو او د بشري حقوقو په نامه اشغال شوی،
وحشتناکه او شرمناکه دي .په دې  ١۶کاله کی نيواکګرو سفارتونو د ښځو په اړه داسې عوامفريبانه کارونه تر سره کړل
چې زمونږ تاريخ ھيڅکله د داسې عوامفريبانه او خاينانه کارونو شاھد نه و .دې سفارتونو ځينې ښځې د »اتالنو« په
نامه ونومولی ،ھغه »اتالنې« چې د امريکا او ناټو لخوا د ښځو وژلو په اړه ګنګې پاتې شوی او کور دننه او بھر د دې
لوټمارو جارچيانې شوی .په ورته وخت کې لسګونه اينجوګانې د ښځود حقوقو په نامه جوړی شوی ،چې د بيوزله ښځو
په ژوند او حقوقو سوداګري کوي او ښځې ال ھم په کړاونو او بدبختيو کې ساتي څو دوه ھدفونه پوره شي :يو د
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نيواکګرو ھدف چې په دې پلمه خپل استعماري سياست پلی کړي او بل د اينجوګانو مالکانو ھدف چې د ښځو د حقوقو په
نامه د پيسو ګټل دي.
پر ښځو د نارينه وو ستم بيالبيل الملونه لري ،خو مھم الملونه يې ملی ستم او طبقاتي ستم دی .ھر ھغه وخت چې ملی
ستم له منځه والړ شي نو د يو ستم بار او پيټی د ښځو له اوږو کميږي ،که ورپسې طبقاتي ستم ھم له منځه والړ شي نو
دويم بار ھم د زيارکښو ميرمنو له اوږو کميږي او د دې دوو بارونو د کميدو سره دريم ستم چې د نارينه وو ستم دی،
ورو ورو له منځه ځي .تر ھغه چې دې مرحلې ته رسيږو پر زيارکښانو ده چې د ښځو د واقعي پوھې او آګاھۍ لپاره
کار وکړي ،کوښښ وکړي ښځې په واقعي او نه پروژه ای بنسټونه کې سره راټولی کړي او ھغوې له ستم څخه
خالصون ته وھڅوي او باورمن يې کړي چې نه اينجوګاني او نه ھم سفارتونه او نه ھم سرکاري ادارې ھيڅ يو ھغوې
له ستمونو نشي خالصولی ،يوازې او يوازې بايد پر خپل ځواک باور وکړي او د خپل خالصون لپاره د نورو
زيارکښانو سره يوځای ھڅه او کوښښ وکړي.
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