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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  يک تن از ھواداران پورتال: ارسال کننده
٠٨.٠٣.١٠  

  
  يادی از زنان دربند افغانستان

    
ت روز جھانی زن ميتنگ با لمان به مناسباسن ِ در ميدان مرکزی شھر ا٢٠١٠ مارس ۶    روز شنبه تاريخ 

سازمانھا ونھادھای زير در .  غفيری شرکت کرده بودندرغم سردی ھوا در آن جم که علی .شکوھی برگزار شد

  .تدارک و سازماندھی اين جلسه نقش داشتند

 )Courage(لمانی اسازمان زنان ودختران  -١

٢-  MLPD) لمانا لنينست –حزب مارکسيست( 

٣-  Linke )  لماناحزب چپ( 

 )پرتو( من زنان ايرانی  انج -۴

۵-  Essen steht auf ) سن به پا ميخيزدِا( 

 .ی از زنان ترک و کردئنھادھا -۶

ھريک از اين نھادھا ميزھائی را تدارک ديده بودند که ضمن پخش بروشورھای شان به توزيع شاخه ھای گل، 

 دوام کرد ٣ازشد تا ساعت جلسه که از ساعت يک بعد از ظھر آغ. چاکلت، چای وقھوه نيز به مردم ميپرداختند

لمانی بيشتر اسخنرانان . و سخنرانان مختلفی، اعم از زنان ومردان در آن صحبت ھای داغ و پر شوری کردند

  .قوانين نظام سرمايه داری را غير عادالنه و ضد زن خواندند ومدارک و موارد بسياری را مثال آوردند

درجريان . نمايندگان زنان ايرانی وترکيه نيزاز ستمگری ھا وزن ستيزی ھای جوامع شان حکايت ھا نمودند

 قرائت "ژکورا" از اعضای یلمانی توسط يکا روشنگر نيز به زبان .سخنرانی ھا پيام يک زن افغان به نام س

 کشور متجاوز ۴٢ضاعف قشونھای درين پيام از ستمگری ھای م. شد که با استقبال گرم حاضرين مواجه گرديد

 زنان افغانستان يادآوری باالیبه افغانستان وطالبان سيه دل و حاکمان جفاکار افغانستان بر کل جامعه و به ويژه 

وتجاوز به زنان را محصول نه سال اشغال . . . و ھمچنان ازدياد فقر، اعتياد، بيکاری، خودکشی و. شده بود

  .يکا وصدور دموکراسی امريکائی به افغانستان خواندکشور توسط غرب به رھبری امر

ته روپائی خواسروشنگر از مردم اروپا وامريکا به ويژه از مادران وھمسران امريکائی و ا.    درپايان پيام س

 که نگذارند فرزندان و ھمسران شان قربانی منافع صاحبان سرمايه و جنگ افروزی ھای آنھا و عامل قتل و بود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

او آزادی زن را جزئی از آزادی اجتماع دانسته وآرزوی .  افغانستان و سرزمين ھای ديگر شوندکشتار مردم

  .آزادی کامل کشورش و جھانرا از ھرگونه ستم و استعمار و استثمار نموده بود

 تا ١٨در شام ھمان روز از ساعت ) پرتو( ديگری به ھمين مناسبت از طرف انجمن زنان ايرانی  جلسۀھمچنان

 .  يکی از سالنھای شھر داير شد که شامل سخنرانی، دکلمۀ شعر و موسيقی ميشد در٢١

 


