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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جان بازان

  
ه، که " نسرين معروفی"به ھمکار وھمرزم گرانقدرم خانم دپلوم انجنيرتقديم  ه، آزادی خواھان تقالل طلبان طنين صدای اس

ا، -ازی ادیغ -الماسه ھا " به مانند نفير گلوله ھای جانسوز و ابيات جاودانی نه اشعدالت جويانه وترقی پسندا ی ھ  مالل
اکموھزاران ديگری" زھرا ھا رد ساالر ح ته است؛ روح وروان دشمنان  مردان، که فرھنگ م ا را نداش ام آنھ گی ثبت ن

اچيزی  ا. تقديم می نمايم ؛ی نماياندم اهر" الماسه ھا" خورد نموده به روندگان راه ملی وطبقاتی ميھن ومردمان آنرا د ن مي
  .نگرندباين ارمغان را به خاطر اعتبار واھميت آن رويداد ھا با ديدۀ اغماض 

  
  موسوی

  

  زنان کابل وحومهنقش 
  ١٨٧٩انه وضد استعماری ھاقيام آزاديخودر 

  
ان"  نوشتن کتاب ست بهدبرای نخستين بار قبل هحدود سه دھوقتی  ستر زم ستان درب ردم افغان  "مبارزات آزاديخواھانه م

انظرم را به خود جلب نمود و  که يکی از نکات اساسی ،می زدم ضمن تھيه فھرست مندرجات ی ت ا تأسف خيل ان ب  آنزم
ی آمعدر پيکار ھای نجات بخش  زنانمستقل ، نقش بود مورد توجه قرار گرفتهکم  غالگران، عواقب وپ ه اش ایدلي آن   ھ

د، ينکه  ا. در درازنای زمان بودليونھا زنمدر زندگی شخصی واجتماعی  ته چه آم ر سر آن نوش آن کار به کجا کشيد وب
د طرز می گذاريم به زمان ديگری که که خودش تاريخ خود را دارد اما آنچه از آن نوشته می تواند در ار آي ه ک  اين جا ب

ود متفاوت اعم از زن ومردديد آن در امر مبارزه با در نظرداشت موقف طبقات اجتماعی ا متجاوزين ب .  در رويارويی ب
شه دروت عکس العمل ھا ا تف، در رويارويی با متجاوزين بر می آيدبستر زمانئيکه از متون تاريخ افغانستان درجاتا   ري

اخته  داشته، زنان طبقات مختلف تا حد زيادی عکس العمل طبقاتی مردان طبمواضع طبقاتی افراد ارز س قۀ خويش را متب
ته، عکس العمل چه در نفی استعمار بوده وچه ھم در تاين . اند ايش گذاش ه نم ردان را ب ائيد آن، تطابق نسبی با عملکرد م

، موضع گيری مستقلی به غير از آنچه ساالر وبعد ھا اسالم زده کشور مادرجامعه مرد کمتر مشاھده شده است، که زنی 
ا از .  نموده اند، اتخاذ نموده در پای تحقق آن به مبارزه دست يازيده باشدختيارامردان جامعه  ه ب وانيم ک ه می ت اينرو گفت

وده  يچ ب ا ھ ا . استًوجود سھم زنان در افتخارات مبارزات آزاديخواھانه کشور ، سھم آنھا از کل دستآورد مبارزه تقريب ب
شتر  د امکان بي ا در ح د ت د آم آنکه اين مختصر گنجايش بررسی ھمه جانبه در اين مورد را ندارد، کوشش به عمل خواھ

ه در حد امک را ١٨٧٩روز ھای ماه دسمبر ادر کابل وحومه در نظرگرفت ان در آن قي اريخی زن ه نقش ت د مان ب ر من  ظف
املتراميد . اشاراتی نموده باشم ق ک ا کنکاش وتحقي د، ب شتری دسترسی دارن ابع بي اريخ است آنھائيکه به من اين بخش از ت

  .روشنتر نموده کاستی ھای اين نبشته را مرفوع نمايندرا کشور ما 
ه در مجموع يک قبل  ا، جامع وب م ودهاز ھر آغازی بايد تذکر داد از آنجائيکه در طول تاريخ مکت رد ساالر ب ه م  جامع

ا زش ھ اعی وخي ور اجتم رکت در ام رای ش ه ب ا ک رد ھ ای وخالف م شار ھ ل ف ورداری از آزادی کام الوۀ برخ ه ع  ب
اکاجتماعی فرھنگی ھم به مثابه محرک ع رد ساالر ح شار فرھنگ م دان محکوم مل می نموده است، زنھا درزير ف م ، ب

ی آن مردساالرانه" عفت" و"صمتع"فراتر نگذاشته در پناه پرده ھای بوده اند تا از چھارديواری خانه پا   و اداب تحميل
اعی شرکت چنين در . فرھنگ بسوزند وبسازند ورات اجتم شرايطی صرف ھمين که زنی کمر می بست تا دريکی از ام

ه در آن  ه بخشی از جامع ه مثاب ای خويش را ب تفعال جسته ، جای پ ايی ارزش داش ذارد، خودش دني ا بگ ه ج ه حرکت ب
اله شرکت به معنای محض . ، صرف نظر از اينکه چه می گفت ويا چه ميکردودارد زار س ابوی ھ دن يک ت م کوبي در ھ

  .د کمتر مردی در طول عمر خويش بدان نايل خواھد شگفتتوان  را داشت که به جرئت می  و افتخاریارزشآن 
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  : ــ نقش زنان در تبليغ ، ترويج وتشجيع جوانان ١
ه تجاوزينممی کنم برای ما که سه دھه تجارب زيستن در شرايط و اوضاع شبيه حاکميت فکر  سی را در خاطره ب  انگلي

رده صورت زنده داشته وھر يکی در ح رم ک م د معينی با آن دست وپنجه ن د از ھجوم ، اي ه بع ادآوری نباشد ک ه ي الزم ب
د غال يک کشور تا رسيدن به پيروزی وطرديک نيروی بيگانه واش ا باي ا سرکوب خونين آن چه ھ رد  متجاوز وي واز ک
دم اول مگر . چه ھا بايد پرھيز نمود ه در ق با آنھم اين نکته را بايد متذکر شد که از آنجائيکه طرد استعمار ومتجاوز بيگان

ه خاطر ًت منطقا نام يک مليک ملت است وچون تموظيفه احاد  ذا ب ند ل ته باش رار داش می توانند در يک سطح برداشت ق
اه ار آگ د ک ام اول می باي ه بسيج وسازماندھی آنھا در گ ين گران آھنگی را ب اھم وھم ل تف د اق ا ح  وتبليغی الزم انجام داد ت

زش ھای ھمين مبناست که در تمام خيبر .  به وجود آورد؛نيروھا وافرادی که ھريک اشتغاالت فکری خاص خودرا دارد
ارزات آزاديخواھ ی ومب همردم ارزاتيان د مب رويج عقاي غ وت ی از  تبلي ند يک ته باش ود داش ان را در خ خ زم ه پاس ی ک

ر  ا. که تمام مردم را به دور يک محور وشعار واحدی جمع نموداستافتاده ضروريات  اوليه بوده بدون آن کمتر اتفاق  گ
ين ضربت از ھم گاھی به صورت خيزش ھای خود به خودی اينجا وآنجا حر ا در اول د، ي ده باش کت ھايی ھم به وجود آم

   . در بيراھه ھای غير قابل بازگشتی غلتيده اندالزمفکری تاده اند ويا اينکه به خاطر نبودن کار پا اف
هيغی وترويجی لھمين جاست که نزد اکثر انقالبيون حرفه يی کار تباز  ه شمار رفت ام اول ب ه گ ه مثاب ز ،ب شترين تمرک  بي

نظر داشت اين نکته، مبرھن است که نقش تبليغ در قيام ضد ادر  ب.فقانه از آن مرحله انجام می دھندؤشانرا جھت عبور م
ازۀ ينامالحظۀ با و ،  حين دفع تجاوز دوم آنھامتجاوزين بريتانيايی ان واج ه فرم ا ب ه گوي که آنھا ھميشه ادعا می نمودند ک

ستفرديکه صاحب بيعت در افغانستان بود، " امير محمد يعقوب خان" تمرار داخل افغان تقرار واس ان شده وھدف شان اس
ا اھميت  .امنيت کابل وحومه است؛ از اھميت بسزائی برخوردار می گردد شتر از م سل پي رای ن روز ب ضيه اگر دي اين ق

ه در شرايطزياد مھم به ن ر می ظر نمی رسيد برای ما ک ا ب ه کشور م ائيم ک دگی می نم ستیبزن تھای امپريالي ای خواس  ن
ده وطالب لًامريکا وشرکا زير پوشش فيصله شورای امنيت وظاھرا به خاطر تعقيب وسرکوب ا هاشغالقاع ده وھم   گردي

شتر از وآتشباريده روز در کشور باران خون  شد، بي ردد بيداد زبانه می ک دا می گ يش ھوي را . پ ا زي يش از حت ه ب ال ک
ا را ارکبر سرزمين آبائی ما می گذرد، بخش مھمی از  امپرياليستی دشمنان ميھن ھفت سال از تجاوز ه خاطر  م تالش ب

سياست ھای  به خاطر نجات ما نيامده  استعمارا آنھا نيز قبول نمايند کهت ی سازدم کتله ھای وسيعی از مردمقناعت دادن 
  .نبال می نمايددآزمندانه وغارتگرانۀ خود را 

ادران  وبسيج کننددر غياب يک مرکزيت تصميم گيرنده وچنان جوی در  ه به يقين نقش خانواده ھا به خصوص پدران وم
د اه  ک.در تحريک فرزندان شان اھميت درجه اول می ياب دون چن وان گفت ب ا جرئت می ت شار ب ار ف ن محرکی در کن

ق نمی نوادگی داشتااجتماعی که آنھم ريشه در مناسبات خ ستردگی تحق ا آن گ ل ب ردم کاب ه خصوص م ردم ب سيج م ، ب
ابی وپر  ھ.يافت شه ي ادی چند با تأسف تاريخ در ري ار زي ين محرکی ک ری چن رد يگي ان فرھنگ م ه علت حاکميت ھم ب
ا در نظرداشت رخين مؤ است وچه بسا از ديد  ندادهمانجاساالر وده باشد مگر ب چنين مسألۀ از ارزش الزم برخوردار نب
را و" قصه  دهللازھ ی "وشعر معروف" عب ا د" مالل د" شھادت دراھميتر رابطه ب ين " ميون ه چن وان حدس زد ک می ت

ردان  رين محرک م اريخی بزرگت رم واحساساتی امری استثناء نبوده زنان افغان در آن مقطع ت ان خون گ ژه جوان ه وي ب
   .بوده اند

 در ھنگام گذاشتن خينه بر انگشت "زھرا"وقتی " افغانستان در مسير تاريخ"وکتاب ارزشمند شان " غبار"استناد آقایبه 
د" می گويد،داماد از طرف مادرش ه ان دهللا استمردان عاشقان وعارفان ھمه به جنگ فرنگی رفت ا عروسی عب  "  واينج

  :را می خوانيم" ماللی"ويا وقتی اين ابيات قھرمان زن حماسه ميوند
   گذارم اره میــاز خون معشوق خال سرخ در رخس                 دمږــــو کيــــار له وينــــــــخال به دي" 

   نمايدبـــــخالی که در باغ سبز گل سرخ را شرمنده                  ی گل گالب وشرموينهښ باغ کۍشنکچه 
  ویــــــــــــــھيد نشـــــــــــــوند شــــــــــــاگر در مي                 ھيد نشویــــــی شــــــښوند کــــپه ميکه 

   " دــــــده خواھی مانـــــرتی زنـــــ بدانی که برای بغي                 نهــو الليه بی ننگی ته دی ساتيږيخدای 
ی زنان آن عصر را به نمايش می گذارد واز جانب ديگر  وروح اجتماعباشدواستثنائی تواند تصادفی نمی يک جانب از 

ی . ، نمايندگی می نمايد در راه ھدفی که به پيش دارد اوج فدا کاری يک زن را ا فرستادن زن ه ب دزفرک رادرن رد و  ، ب م
 محکوم می نمايد، با از دست دادن فرزند، تضمين زندگی آينده  دنيایجنگ خودرا به سخت ترين عذاب ھاميدان خود به 

تيز را  اش رانوبه قربانگاه می فرستد، با فرستادن برادر، پشت وپناه خويش را در يک فرھنگ زن س د وسر ي  می نماي
ابودی ندگی، پدر بچهدن شوھر، شريک زوانجام با گسيل نم ه ن ا دامن خويش را ب انوادگی وحت اعی وخ ار اجتم  ھا، اعتب

از خواھيم گشت ـ  ز ديگر می کشاندــ به اين موضوع ب يچ چي ه ھ وی برخوردار باشد ک ان ق ان محرک وايم د از چن باي
ستان اواين . تواند جانشين آن گردددرزندگی ن ز ھمان عشق به ميھن است که زن افغان ھنگام تجاوز دوم انگليس بر افغان

رد بادر . ن وعقيده اش می پرداختا وشجاعانه به تبليغ ايمبرخوردار بوده آن نظرداشت آنکه در تحت سيطرۀ فرھنگ م
ه يک ساالربرای آنيکه ادعای مردی می نمايد د " زن"، طعن نامی ھر چن ر از ھر دش ديد ت سر، ش ا ھم ادر، خواھر وي م

ردیواز " حجله"شھيدکه جا دارد به " عبدهللا"رجه تاثير آنرا می توان از عکس العمل د واستخوان سوز می باشد  ؛ ياد ک
دۀ  مشاھده نمودمی توان ان نقش برازن ه  زن رد آزاديخواھان ات نب ا درجبھ ، به يقين در بسيج ھزاران جوان وفرستادن آنھ

  .ايفاء نموده اند
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  :ــ نقش ارتباطی زنان در دفع تجاوز دوم انگليس٢
ع تجاوز تا  د خالف دف ومبر ولاجائيکه از اوراق تاريخ بر می آي ل در ن ردم کاب ام م د ١٨۴١ وقي اه وچن ام دوم ه در تم ک

د،  رار داشت دروزی که قيام ادامه يافته وبه پيروزی نظامی انجامي ردم ونيروھای آزاديخواه ق ر اداره شھر در دست م
ل  الی ١٨٧٩غاز دسمبر آ دوم يعنی از دفع تجاوز ارچ واپري اه ھای م دالرحمن ١٨٨٠م ر عب ام حاکميت امي ه سر انج  ک

ته،  خان تثبيت شده رار داش غالگر ق وای اش رول ق ده در تحت کنت ه صورت عم د شھر ب تم گردي ل جنگ خ ودر شھر کاب
ه ان شھر به غير از مشتی جاسوس مرد اددک ی محم"ت ر تحت قي ر دوست  خان دسردار ول دان امي ی يکی از فرزن الت

ی " ن اللوھم" در حقيقت وظايف "محمد خان ده ای قليل ردان وع ره م د ، پي را درامر جاسوسی به انگليس پيش می بردن
ل اھنآ متباقی اکثريت ده بودندناز جوانان  که روی مجبوريت ھای خاصی در خانه ما ه ھای اطراف کاب ا و تپ وه ھ  در ک

دگان را اير رزمن ار س ده در کن اال ش ه اهب اطقمز  آزادی ک ون ن ل چ ه کاب وگ" نزديک ب اب، ر، ل ستانکتگ روانوھ ، ، پ
دوبرخی نقاط دورتر"  وردک، ميدان،کوھدامن، غزنی ده بودن رد آم ی گ وغ اجنب ر ي ار به غرض نجات ميھن از زي ، پيک

ودتا حدودی فضايی که چنين . ن را دوام می دادندظفرمند شا اخته ب م س ايز از ھ ، ًنيروھای دوست از دشمن را کامال متم
ينأمردان ھرگاه می خواستند به غرض تچه . را در تمام ابعاد آن دچار مشکل ساخته بودکارھای ارتباطی  اط ب  مين ارتب
اره ستيکیژرفع نيازمنديھای لويجاد ھمآھنگی ميان جبھات ويا اجبھات مختلف و  از کوه پائين شده وبعد از انجام کار دوب

ا سپرده شوند خيلی زياد لو رفته وبه انگليس ھ" سردار ولی محمد خان التی"سعود نمايند، امکان آنکه به وسيله جواسيس
ز س گواھی تمام متون دست داشته وظيفه دشوار ومخاطره آمدر نتيجه از ابتدای آغاز مقاومت آزاديخواھانه بر اسا.بود  ي

ه شکل داشته شذتأمين ارتباطات بر دوش زنھا گ ه را ب ه وآنھا نيز در قعر زمستان کابل وکوه ھای برف گير آن اين وظيف
، مگر می چيزی ننوشته اندميھن ين فرزندان دلير اختن ادر رابطه با چگونگی جانبچند مؤرخين ھر . شايستۀ انجام دادند

دای آزادی وسربلندی هتوان با اطمينان کامل نوشت که عد  ای از جانباختگان زن در راه انجام اين مأمول جان شان را ف
  .ندکشور نموده ا

  :ستيکی ژحل مشکالت لوــ ٣
 مدت چند ماھی که جنگ، در تمام انگليس قلم زده انددوم ز ی که در رابطه با دفع تجاورخينؤ تمام مستناد نوشته ھایابه 
اتی ااخل کابلدر د ذايی، مھم واد غ ـ  وحومۀ آن ادامه داشت ، وظيفه رسانيدن م اروت ـ ل ب اروت سازی در شھر ز قبي ب

د .ه وسيلۀ زنھا در اين دوره رونق پيدانموده بود بکابل تفاده از ذغال چوب بي ا اس ديمی وب اده وق ه س آنھا که از يک طريق
ورد وشوره باروت توليد می ک اروت م ًردند، تقريبا در تمام دوران مقاومت روی اصل اتکاء به نيروی خود عمل نموده ب

ـ داضرورت  ه غرض اعضای خانوادۀ خويش را خود تھيه می نمودندـ اکتر ب ا حدودی پ اھی ، پارچه ھای ت روھای گي
دو ، به بھترين  گرمو طبی ولباس ھای تميز دهافاست ه فضای . جه ممکن انجام می دادن ر حسب ضرورت ک اد شده ب ايج

ه از پای زن را به ميدان ھای جنگ کشانيده بود ان خويش قصه  بر اساس گفته برخی از ريش سفيدانی ک ا نياک دران وي پ
 حاکميت منحط فرھنگ معنا کهبدان .  ولياقت زنان را به يک امر معياری مبدل نموده بوددانیرمی کردند، جانبازی ، کا

ه رمه بمردساالر فئودالی که حتا از زن ياد کردن نيز در آن مجاز شمرده نمی شد، در دوران مقاومت  از دانی که در خان
شی از مردانگی ، با ديدۀ تکريم نگريسته شده وجانبازی زنان را نيز به مثابه بخخوردار بودندحمايت چنين شير زنانی بر
رھن چه . آنھا به شمار می آوردند د، مب ه شمار می آي رد ب وقتی در يک فرھنگ مرد ساالر خود زن بخشی از مالکيت م

  .پدرش، به برادرش، به پسرش وبه شوھرشبه . رداست که افتخاراتش نيز به مردش تعلق می گي
  : مسلحانهشرکت در مبارزه ــ ۴

امل فعاليت ھای اگر  ه ش ی ھم ه حساب " نظامی"ًساير فعاليت ھايی را قبال از آن نام برديم واز يک ديد کل د ب می گردن
وان گفت نياوريم  وبا يک ديد تا حدو دانيم، می ت دی عقب مانده وناقص تنھا تفنگ به دست گرفتن وفير کردن را جنگ ب

ۀ آن در ل وحوم ان کاب ه زن تاک زاز خود داس ن عرصه ني د اي ته ان ار گذاش اد گ ه ي ای ه ب. نھايی ب تيا"عالوۀ آنکه آق  "رش
اقای و"  در مسير تاريخافغانستان"در "غبار"، آقای ..."باالحصار کابل و"در" کھزاد"، آقای "١٩افغانستان در قرن "در
اروی " افغانستان در پنج قرن اخير"در " فرھنگ" ای روي ا وجنگھ ان به تکرار از درگيری ھ اوزين زن ه متج ان علي افغ

ور از  لستونھچ"ت که زنان بريتانيايی ياد نموده اندو يکی گفته اس ، چھار آسيا و دوغ آباد، عساکر انگليسی را ھنگام عب
ه د وديوار  از باالیآب جوشريختن  با محله ھای شان الی ک ور در ح ام عب ی ھنگ ه زن ل اش را طيگری نوشته است ک ف

ه مقابدر آغوش داشت با يک سرباز انگليسی ه ل ب ا گذاشتن ه پرداخت ل ب يھن طف ه جان آن دشمن م توارانه ب ين اس ر زم ب
ر روشنتر نداذکری به عمل آورده افتاد، هومفصل ت داز ھم اد" پوھان وھن" رش تاد پ ونځاس شری پوھنت وم ب ات وعل  ی ادبي
وان خويش" غازی ادی"معروف به " الماسه" قھرمان زن کشور مبارزه مسلحانۀ با نوشتنکابل د ت  حق مطلب را در ح

   .اداء نموده است
  :ــ پيشبرد امور خانواده در غياب مرد۵

ی  انووقت اج خ أمين مايحت ی از دهاصحبت از ت انواده را عالمت اه خ اطر رف ه خ الش ب ه ت ست ک ر مردي د کمت ان آي ه مي  ب
اورد ومر ه شمار ني رد را عر واقددانگی ب شدر ارزش يک م وع ساختن م انومرف سازنددهاکالت خ م .  مشخص ن در آنھ

ه اگر . شرايطی که جنگ با تمام گرانی، قحطی و ويرانی بر يک شھر مستولی باشد يم ب رار دھ ار ق ن قضاوت را معي اي
سما جرئت می توانيم رديم وق ام ب ه از آن ن رون از ً بنويسيم که زنان کابل در تمام دوران جنگ به عالوه وظايفی ک در بي

تیخا ه سرپرس ت، وظيف ام می ياف ه انج ته، ن ده داش ه عھ ز ب ا را ني واد خوراکی آنھ ه م اران وتھي پيدان، بيم ال، موس  اطف
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ه خواب رودمتناسب با  ادرانی . توانمندی اقتصادی اش نگذاشته تا طفل بيمارش سربی شام ب داکاری را م ار وف ا ايث ه ب ک
دياس ناپذيری، خود با شکم گرسنه به خواب رفتق ل شان داده ان ه طف ر ،ه اند اما لقمه ای دھن خويش را ب م  اگ داد ورق تع

ه آنھاوفداکاری تاريخ ھای امروزی ثبت نکرده اند، بعد از مشاھده زندگی چنين زنانی را  ام خونين سه دھ ان اي  در جري
  .بخشی از وجدان جامعه را ساخته است، چنان درکی اخير
ای بدين  ول آق ه ق ار"ترتيب است که ب ده" غب ل از چار صد زن شرکت کنن ه کاب رد ھای آزاديخواھان ا ٨٣ در نب ن آنھ  ت
یدسر در راه حصول استقالل و جاعانهش دذمی گ فع تجاوز اجنب ازانی". ارن ه سردار" جانب د ون وده ان ر ب ه امي ه ن ه . ک ن

به جنگ نمی رفتند ھيچ نوع طعنۀ اگر . مذھب ودين آنھا را مکلف به جھاد نموده بود ونه ھم ارزش ھای فرھنگی جامعه
دنبه غنايمی دست تنھا متوجه آنھا نبود وبا شرکت در جنگ ھم نه  ز نمی فزادی آ بلکه صاحب می يافتن ردی خويش ني

 که در دفاع از ميھن وحراست ثابت نمايند مگر بازھم به جنگ رفتند ، کشته شدند ودر حد توان کشتند تا به تاريخ. ند دش
ی از از تماميت ار اطع معين ه در مق د بلک ردان ندارن ه م سبت ب ودی ن ا کمب ان نتنھ و ھمت اريختضی کشور زنان افغ  عل
  .انندی نمی توان يافتمشانرا رقيب و

تبعد از ختمواما  ه دس ه وجانبازان وده مبارزات دليران دش چه ب ان از پيکار ظفرمن ه ، آورد زن افغ ست جداگان خود حرفي
ع آنتفقر، ويرانی ھا وبی خانمانی ھای ناشی از تحمل .  عليه تجاوز نفس جنگازوحديثيست دلخراش تر وأم جاوز ودف  ت

رين، شوھرلتيم داری وحتا سر پرستی فاميبا ي ا داردشکلی استم  کمت رای يک زن در قف ه جنگ ب عقب مناسبات .  ک
وده، مانده فئودالی ومرد ساالر حاکم در ختم جنگ بار ديگر دست کين ون فرت را از آستين جھل وعقب ماندگی بيرون نم

يھن از دست روی داليل متعددی که ه شوھر را در راه نجات م ی را ک  عامل حفظ مالکيت رول عمده را درآن دارد، زن
ه احساس !!"ديگ بی سرپوش نگردد"رد ديگری می دھد، تا داده بدون درنظرداشت اراده وخواست خودش به زنی م  ن

، مجازات تی که شوھرش انجام داده وسر راه برای وطن داده استمدربدل خداورا . رح است ونه ھم عاليقشطآن زن م
ماحصل زن است اين . ود ويک ھمجنس ديگر خودرا نيز به بدبختی بکشاندبدبخت شخودش . می کنند، تا ھر شب بميرد

رکت قھرمانااغاف ه اشن از ش هن رد آزاديخواھان داقل .  در نب سی ح يده ک رايش رس ت ب ه از طبيع ز ک ری را ني ر قب دومت
ه اسم  ده است ب ا شيرزنی خوابي ه در اينج د ک ردم بدانن ی، "مشخص نساخته، تا م ه، مالل راالماس د،زھ ا ."..  و  ناھي  اوب

ه چشمان باز ودل پراميد به پاسبانی ميھن ونجات جنس خود چشم  و وچشم ب ه راه ت ن، چشم ب به راه است، چشم به راه م
  . به نجات خواھران، دختران وھم جنسانش ھمت گماريمکه به مثابه فرزند ووارث مبارزاتيشاو، راه 
  : داشتياد 
ست  ٨٣پاس آنکه گور خونين به  وم ني ا معل رين آنھ ردم واسامی افتخار آف از ملت م وان جانب ه را می ت ازان "وھم جانب

د" گمنام ال نامي دگان پورت ستان -ستان آزادافغان"از گردانن شت"  آزاد افغان ن نب ا اي ا دارم ت سمت  راه تمن ازاناج" در ق  "نب
  .ارندذپورتال خويش گذاشته برمن منت گ

  
  


