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  نی زنگراميداشت روز جھابه مناسبت 
  

ن از در اين روز در سراسر جھا.  از مقام زن استتبجيل  جھانی  يعنی روزتم مارجشامروز مصادف به ھ
 نه کشور ھااز بسياری اين بزرگداشت در الکن . داشته می شود ارجمندش گرامی منزلت زن ياد گرديده و مقام

  صرفگرديده و از حقوق او ارگزبرزن، بلکه صوری و جبری عالی مقام از بر حسب ضرورت اساسی تجليل 
ٌزن به حقوق نسبی اقتصادی و فرھنگی نرسيده و بعضا ھنوز  در کشور ھای صنعتی  اما حتا.می گردديادآوری 

 بدون تصوير  اين کشور ھايدات صنعتی کمتر تول.ورد استفاده قرار می گيردبه مثابۀ بازيچۀ اميال مردان م
که در آنجا ھم روز زن به صورت تصنعی و  ی عقب نگھداشته ھا در کشور. به فروش می رسدعريان زنان

ًمليونھا زن اصال از اين روز آگاھی نداشته و کما  وضع زنان به مراتب بد تر بوده و ،تشريفاتی تجليل می گردد
 در .به سر می برند ، فرھنگی، جنسی و انواع مظالم ديگر اقتصادی ھا مانند ستم انواع ستم يوغکان در زير

در بسياری از کشور .  خريد و فروش می شوند، زنان ھنوز به مثابۀ ابزار و کنيز،ور ھای عقب نگھداشتهشک
ۀ جنسی سنت  غريز و مھار کردن در قرن بيست و يک ھنوز دختران جوان را برای تضعيفھای شمال افريقا

بر ھمين منوال سر جھان  تا ر سر دراز دارد و در ستۀ مظالم گونانگون مرد باالی زن اين رش.می کنند) ختنه(
  .جايی زيادتر جايی کمترتطبيق می گردد، منتھا 

ين جھان بزرگ و سرزمينی از جھان اسالم حقوق زنان رنگ به رنگ در کشور ما به حيث گوشه ای کوچک از
 زنان مظلوم .زير پا می گردد و زن به حيث موجود بی ارزشی مورد تعدی و تاخت و تاز مردان قرار دارد

فغان از زمان کودکی تا سنين پيری در دنيايی زندگی می کنند که که تار و پودش را محروميت، محدوديت، ا
ھای شان را با  پوشانده دست "ناقص العقلی"سر و روی اين زنان را با حجابی از . تحقير و انواع ستم می سازد

و غيره خطاب " عيالداری"، "کوچ"را   ايشان با زوالنۀ سکون و سکوت بسته،ھای شان رادستبند خرافه و پا
 قوانين اسالمی .چندين زن را مجاز می دانندگرفتن چند و قوانين اسالمی و قوانين به اصطالح مدنی  .می کنند
  از مال پدردختر.  چنانکه شھادت دو زن معادل شھادت يک مرد است حقوقی زن را نيم مرد می دانداز نظز
 عقد نگاه دختران نا بالغ با مردان کھنسال که در واقع تجاوز به اطفال است .يرد برادر ميراث می گ نيم حقبرابر

نبود که در سن ھفتاد سالگی دختر ھفده ساله را به حيث زن سوم در  تنھا موالنا خالصاين . به شدت جريان دارد
، به حجله برد را  محسنی که در ھفتاد و پنج سالگی دختر دوازده ساله شيخ آصفقبالۀ خود آورد و يا مولوی
مديگر دست و گريبان ھ مردان در جامعۀ افغانی وقتی به .  شوم را تطبيق می کنند بلکه ھزاران افغان اين رسم

 به زن ھم ديگر دشنام می دھند و اين در حاليست که زنان  به عوض آنکه به ھمديگر اھانت کنندمی شوند، آنگاه
به   خودديگرنگاه زن را به يکآی خيزد،  بين خانواده ھا نزاعی بر موقتی .ً اصال از ھيچ چيز آگاھی ندارندآنھا

ھای ملک ما ھنوز زن را در برابر روا شدن  در بسياری جا. تا آن نزاع خاموش گردد می دھند"بد" اصطالح
 است که قلم از بيان آن رنگارنگ، خشن و بيرحم تجاوز بر حقوق زنان در افغانستان چنان .حاجتی نذر می دھند

 " خروارمشت نمونۀ" بعنوان از دوره ھای رژيم ھای دست نشاندهھايی  فقط مثال  استبنابران بھتر. عار دارد
  :کنيم  بيان مردان در حق زناندولتاز تعدی 

 بر ھمگان واضح است که در زمان حکومت خلق و پرچم ھزاران زن :در رژيم دست نشاندۀ خلق و پرچم  -١
 يا در زندان ھای خلقی ھا و پرچمی ھا و يا در اثر جنگ به د افغانمرزندانی گرديده و صد ھا ھزار 
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ز  ا.نده ا فرزند مادری يا برادر خواھری و يا شوھر زنی بودءھر کدام از اين شھدا. شھادت رسانيده شدند
ای سربازان وافسران روسی رب نقش دالل محبت را ،آن گذشته مزدوران روس به خاطر خوش آمد ارباب

 .رپای متجاوزين روسی لگد مال نمودندبازی نموده، عفت ھزاران زن ودختر افغان را د
تنظيم ھای اسالمی بالخصوص سياف، ربانی و گلبدين زنان افغان، منجمله : تنظيم ھای ساخت پاکستان  -٢

 و ان که خويشه شوھران خود را در جنگ از دست داده بودند و دختران صغير و نوجوان راآنھايی را ک
 اين .ند و يا در بدل پول آنھا را می فروختند به اعراب پولدار از کيسۀ خليفه می بخشيداقاربی نداشتند،

 د بودنعرب ھايیھمان خاينان دليل می آوردند که اين ھا زنان مسلمان اند و بايد در عقد نکاح مسلمان ھا که 
 دختر يتيم و صغير توسط ھمين  زن بيوه،به ھزاران. که احزاب اسالمی را پول می دادند، در آورده شوند

 از اين عرب ھا بعد.  سپرده می شدندعرب ھا به ، جنايتکار که خود را رھبران اسالم می خوانند ھایباند
به  رجعت داده، انگاه آنھا را دوباره به پاکستان د بودنچندی که با عفت اين دختران جوان و زنان بازی کرده

ين به اصطالح رھبران جھادی به ھر اندازه ا. دند ادامه می داند و به جنايت خود زن نو می گرفتعوض آنھا
دم  به ھمان اندازه به ناموس مر و ريش را دراز تر می گذارندای که شملۀ دستار را بلند تر می زنند

  .   لگد مال کرده اند زياد تر و حقوق زنان را بازی کردهافغانستان بيشتر
انی و مسعود انجام دادند،  اولين کاری که صبغت هللا مجددی و بعد از او رب:در زمان حکومت مجاھدين  -٣

 بستن .کنار زدن زن ھا از امور اجتماعی و تطبيق جبری به اصطالح حجاب اسالمی باالی زنان بود
ھا در چھار ديواری خانه، پاشاندن تيزاب بر سر و روی زنان و  زنساختن مکاتب دختران، محصور 
آنگاه اين تنظيم ھای .  تنظيم ھای ساخت ايران و پاکستان بر زنان روا داشتند راصدھا ظلم و ناروای ديگر

خود فروخته بر جان شھريان کابل افتيده و ده ھا ھزار انسان را به شھادت رساندند که ثقيل ترين اين 
اين تنظيم ھای نا مسلمان زنان و دختران مردم عوام و تنظيم ھای .  استجنايات در حق زنان به عمل آمده

علی مزاری زنان عبد الچنانکه از بھر مثال . ندساخترقيب را به گروگان گرفته و آنھا را بی عفت می 
 سينه ، و در پايانرداندندگدر شھر می  سرويس ھا  و در داخلبرھنه کردهبه مانند پوست سيرپنجشيری را 

 شاه مسعود و سياف در حق زنان ھزاره انجام داده دو اين کاری بود که باند احم.  را می بريدندايشانھای 
 .بودند

  ھرگزدر حق زنان در زمان طالبان چنان طغيان کرد که تاريخظلم و ستم : در زمان حکومت طالبان   -٤
زنان در راه و در سر چھار راه، منع عبور و مرور زنان در شھر لت و کوب . نظير آنرا به خود نديده است

بستن، زدن و کشتن زنان و . و بازار، بستن مکاتب و کنترول لباس زنان در خانه و در راه و در بازار
ناگفته نبايد گذاشت که طالبان . از شرح آن عار داردپورتال ھزاران ظلم ديگر کار روزمرۀ طالبان بود که 

 .فروختندعرب ھا يا تحفه می دادند و يا مي سياف، ربانی و گلبدين زنان افغان را به پاکستانی ھا و نيز مانند
 در سرای ،که پدران خود را در جنگ از دست داده بودند  را طالبان تعداد زياد زنان بيوه و دخترانی

. ا ھا رھنمايی می کردندخريداران عرب را در آنج طالبان .ندبزرگی در منطقۀ سپين بولدک جمع کرده بود
 د، ماننند نگاه می کردزنان بيوه و دختران يتيم و بی خويشان و بی اقاربعرب ھا بعد از آنکه به سر و پای 

اين مثال به .  و با خود می بردندند زنی را انتخاب می کردد،ناينکه حيوانی را برای قربانی خوش کرده باش
 در حق مردم خود و ذلت  و ستمست يعنی جور ای تربيت چهایراوضاحت نشان می دھد که اسالم سياسی د

 .و سر افگندگی در مقابل اجنبی به نام اسالم و مسلمان
جنگ امريکا برضد مردم افغانستان بر اريکۀ قدرت با نصب حامد کرزی : در زمان حکومت حامد کرزی   -٥

ال ده ھا ھزار انسان بی گناه به تا حو حمالت انتحاری طالبان ر اثر اين جنگ ب. روز بروز شديد تر شد
به ھمين تازگی ھا صد ھا زن در حمالت . را زنان تشکيل می دھدان آن، که بخش عمدۀشھادت رسيده اند

 ،در سعيد آباد وردک، عزيز آباد شيندند، ارزگانو حمالت وحشيانۀ انتحاری طالبان وحشيانۀ ناتو و امريکا 
ز  ا.به شھادت رسيده اند مناطق مختلف جنوبی و غيره جا ھا ندھار، قلغمان، کابل، ،ھلمند، کنر، جالل آباد

آغاز حملۀ امريکا تا حال در افغانستان بيشتر از صد ھزار نفر به شھادت رسيده اند که اين ھا يا خود زن 
ھا تجاوز ه بر اين در زمان حکومت کرزی بار عالو. برادر زن بوده اند يا شوھر ويا  ودبوده اند و يا فرزن

دسته جمعی بر زنان و اطفال صورت گرفته و اين متجاوزين آزادانه گشت و گذار نموده و در مقامات 
 با سگ معاوضه  را بعد از يک تجاوز دسته جمعی جوانیدر اين زمان حتی دختر. ريت دارنددولت مامو
نده را بيان ً خود سوزی صد ھا زن مخصوصا در واليت ھرات استبداد مردان و دولت دست نشا.کرده اند
به  جنايات بی شمار ديگر در زمان حکومت کرزی در حق زنان صورت گرفته که اين جا مشت .می کند

 . خروار از آن ياد گرديدی ازنمودحيث 
  ! وطنمادران و خواھران ھم

و ً مخصوصا در چھار دھۀ اخير در حق شما ظلم ،ًچنانکه در باال مختصرا تذکر داده شد از زمانھای بسيار دور
اين قوانين و قواعدی را که مردساالران با کمک اجنبی ھا بر شما . ناروايھای فراوانی صورت گرفته است

 انديشۀ آزادی و آزاد نموده راھی به سوی خروج در پيش گرفته وحرکتی .  جاودانی نپنداريد،تحميل کرده اند
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 زمانی دست از دامان شما می بردارند که اين ناروايھا. زيستن را بياموزيد که برای شما نيروی حيات می بخشد
اسارت مرد از  مھمتر از ھمهشما از جوانب مختلف بالخصوص از اسارت اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و 

 معتقد است که "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  .شويدساوی ُرھايی يابيد و با مردان صاحب حقوق م
کوھی از صبر و بردباری و اسطوره ھای مقاومت اند توانايی مبارزات زن ھای ميھن ما ھمان طوری که 

 سکوت مرگبار را که از گذشته ھا به شما ميراث . شان نيز دارند پاکگسترده و دوامدار را برای نيل به اھداف
ھا و  ديگر انتظار نکشيد تا کدام متفکر، فيلسوف و جامعه شناسی در بين شما پيدا شود و حرفشکستاندهمانده 

اين انتظار را .  جامعه ايد بخششما ھر کدام متفکر و اساسگذار خانواده و رونق. مسايل شما را بازگو کنند
مردان صداقتمند می توانند در امر مبارزه  .که سکوت قرنھا را می شکند بشکنيد و ندای تان را سر دھيد، ندايی

انی که در ظاھر برای آزادی زنان قلمفرسايی می کنند  که ھستند مردکنيدش نوفرام.  زنان باشندشما يار و ياور
ه شيوۀ فرھنگ فيودالی و ولی در عمل در خانواده ھای خود آزادی زنان را سلب کرده و در برابر آنھا ب

 بنا .می کنندبا زنان چون طالبان برخورد د، ن را روشنفکر می خوانان کرده با آنکه خودشرويه مردساالرانه
 از اين سبب زنان .ده در اظھار چيزی و در کردار چيز دگرندبوکاذب  در مورد حقوق زنان آنھا عالالیبران 

بخاطر رھايی خويشتن  که زنان طليعه دار اصلی اين جنبش رزمنده بايد اتکای بيشتر بخود داشته باشند زيرا
  .ميباشندخويش 

   
  !به اميد تحقق آرمانھای عادالنۀ زنان سراسر جھان 

  !افغانستان  بر حق زنان پيروز باد جنبش

  !پاينده باد افغانستان

  


