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  استاد اکبر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٠٧
 

  !كنند می تربيه قھرمان اوالد پرستوطن مادران
 دوست خود چشم مردمك نندما را خود وطن ی کهاحساس با،  بادرك ،منور زنان خود پيدايش طول در زيزماع كشور

 تمامآنھا .  نمايند تشويق و فراگرفتن تعليم و تربيت دوستی وطن روش را خود اوالد ست تاا شده باعثکه   اند داشته

 ستادگیيا جامعه در خود انشوھر یپھلو در دايم  کهھست دليل ھمين به .خود نموده اند اوالد تتربي وقف خودرا زندگی

  .ش يک ديگر بار زندگی و تربيت اطفال را به دوش داشته اندنفر دوشادوھردو هنمود

من جمله تربيت  خانواده وليتؤمس تمام ده است،ش ترور ويا اعدام شوھرشانھرگاه در جريان مبارزات آزاديخواھانه 

 اكثريتکه  ايم داده ديشھ جوانو  طفل وزن مرد ميليون نيم و  يك امروز ما .ه دوش گرفته اندب راائی ھاطفال را به تن

 وليتؤمس با انمادر. اند مانده باقی ردخ داوال  وشھامت با زنان ازايشان بودند پرست وطنه  و خوا ازادی مردھای ھانآ

 ھای مشكل تمام منظور اين روی .يدآ بار پرست وطن شان پدران مانند شاوالد كه دارند رزوآ خود اوالد مقابله ب

ز جان و صحت خود ا حالل پولن وردآ دسته ب برای برومندانهآ ا اشتغال به کارھایب گرفته دوشه ب را فاميل گیزند

  .ذرند تا اوالد شان بتواند شرافتمندانه و يا عزت زندگانی نمايدمی گ

  
 جامعه در .اند تضاد در دولته بو  وابسته مرتجع وزنان فاسد دولت باً اعموم ھستند خود مردمو  هجامع با زنان نوع اين

ی در دار پايه و تمومقا در ا آنھم ب باشند می ضعيفی اقتصاد نگاه از ولی ستا زياد پرست وطن و مبارز زنان تعداد
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 وطن و حتا بيشتر از آنھاشان پدران مانند شان اوالد خواھند میآنھا  .شان نيز پيشی می گيرند شوھران زابسا موارد حتا 

  .نمايند فظح خودرا خاكبار آمده  پرست وطن و دوست

 خود را در گرو حفظ نام و ننگ شوھران به در کشور ھا ميلونھا زن و مادری وجود دارد که حيثيت، شرف و نام

دگی را تحمل می نمايند، خود شکم گرسنه و يا ند ھزاران زنی تمام رنج ھای زنھست. خصوص فرزندان شان می دانند

از اين ميليونھا زن و مادر، متناسب با .   می دھندنيمه گرسنه می خوابند مگر نان سھم خودش را برای فرزندان شان

  .، سقف توقعات شان را از فرزندان معين نموده در راه تحقق آن از ھيچ نوع فداکاری دريغ نمی ورزندگاھی شانآسطح 

اين فداکری و جانفشانی ھای زنان در شرايطی صورت می گيرد که جامعۀ مرد ساالر مبتنی بر ارزش ھای عقبماندۀ 

 بلکه توسط مالھا، چلی ھا و حتا به اصطالح روشنفکران مذھب زده و جبون، به زن ارزش قايل نيستتنھا دينی نه 

  .زه عليه زنان مبدل ساخته و می سازندتخريب شخصيت زن را افتخار خود دانسته، منابر را به تربيون مبار

را به مثابۀ " بچۀ ننه"و يا " بچۀ مادر"ا به جائی رسانيده که ترکيب فرھنگ عقبمانده و مذھب زدۀ فئودالی زن ستيزی ر

 اين زن ستيزی و دشمنی بازنان بيشتر بين عوامل امپرياليسم و ارتجاع .تبليغ می دارندد و زن دشنام و اھانت به مر

  . مذھبی شديدتر می باشد

سيله ميليونھا زن افغان را از مبارزه به آنھا آگاھانه عليه زنان و آزاديھای آنھا موضع می گيرند زيرا می خواھند بدين و

دور نرويم و گردن مال عمر را نگيريم، ھمين کرزی که به وسيلۀ امريکا به . شت شان دور نگه دارندخاطر تعيين سرنو

 سال حاکميتش، با آن ١٤که در جريان و است  با زن آنقدر خشک مغز بود افغانستان آورده شد در زن ستيزی و دشمنی

دان ياد کند، با آنھم در افغانستان کسی مجامع بين المللی وادار می شد از تساوی حقوق بين زنان و مرکه بار ھا در 

  .ھد نديد تا چه رسد به اين که او را در ادارۀ کشور سھم و دخالت درا عکسی از ھمسرش

اينک که آمد آمد صلح با طالب ھوش و گوش ھمه را به خود معطوف داشته است، اين را بايد بدانيم ھم ما مردان و ھم 

ن در آن از حقوق انسانی و  زن آزاد نباشد آزادی وجود ندارد، در جامعه ای که زنازنان، که در جامعه ای که

و کرامت انسانی در کل جامعه نمی تواند وجود داشته دموکرايتک شان برخوردار نباشند، چيزی به نام دموکراسی 

 صلح با طالب، زنان و حقوق پس بر ھمۀ ما فرض است تا نگذاريم خاينان به کشور و دشمنان مردم، زير نام تأمين.باشد

  .قربانی زنان ما را به صلح نمی رساند، بلکه ظلم بر زنان را قانونيت و رسميت می بخشد. نھا را قربانی نمايندآ

 


