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 !سازيم تر رسا را سمتکش زنان آزاديخواھانۀ فرياد
 انواع مرد، و زن از اعم ستمکش بقاتط بر جوامع اين در .است طبقاتی بندی قطب عمده، بندی قطب طبقاتی جوامع در

 و ساالر مرد حاکم فرھنگ آن، بر مزيد .گيرند می قرار ستمگر طبقات کشی بھره مورد و شده داشته روا ستم مختلف

 مضاعف را مظلوم زنان بر ستمگری بار افغانستان، مثل جوامعی در وسطائی قرون اجتماعی ماندۀ عقب ھای سنت

 پا و دست اين از رھائی برای تالش حتیً بعضا .بندد می جامعه نيمۀ اين پای و دست بر را محکمی زنجيرھای و نموده

 ھای سنت اين محدودۀ در ھميشه برای زنان تا شود، می داده جلوه اجتماعی ناھنجاری عادالنه، غير ھای گيری

 خم تر زياد را ھا آن شيدۀک رنج و زخمی ھای شانه ستمگری جانبۀ دو بار و کنند نرم پنجه و دست بيجا و مزخرف

  .توانيم می ديده وضوح به افغانستان ما کشور در را آن زندۀ ھای مثال .نمايد

 :جمله از است، مؤثر افغان زنان بر اليه چند ستم تحميل و بازتوليد حفظ، در زيادی عوامل

 بسياری از را ھا آن و شده زنان هب آگاھی رسيدن مانع دارد، ما کشور فئودالی ماندۀ عقب فرھنگ در ريشه که بيسوادی

 ساالر مرد جامعۀ آنچه و ندارد باور ھا انسان برابر حق به آگاه نا و بيسواد زن .دارد می نگه خبر بی شان حقوق از

 .داند می خود حق را ھمان کند، می ديکته برايش

 حساب به زنان پيشرفت درعدم عمده رکن نيز آن از ناشی مزخرفات و فئودالی – ساالری مرد فرھنگ سلطۀ ھمچنان

 فرھنگ اين به زدن دين ُمـھـر با .گيرد می متعدد ھای بھانه به و مختلف اشکال به را زن ھا ده جان روزانه که آيد می

 تصديق روزانه ما کشور ماندۀ عقب مناطق از بسياری در مردان شادی و ھلھله ميان در زنان اعدام و سنگسار که است

  .است عميق نگرانی مايۀ که پوندد می وقوع به و شده

 سلطۀ وردارھ و ما سرزمين بر امپرياليستی اشغالگری و تجاوز سال پانزده تداوم در امريکائی دموکراسی ارمغان

 فراوان، جنسی تجاوزات اعتياد، ،ءفحشا ويرانی، رنج، افغانستان در ارتجاعی ــ استعماری مشترک قھار و خونين

 که است ايدز، خصوصه ب امراض، اقسام و انواع درد، فقر، اعتمادی، بی دزدی، طاف،اخت اجباری، ھای ازدواج

  .است گشته سرزمين اين ستمکش دختران و زنان عظيم اکثريت دامنگير

 و دست منسوخ ھای سنت و حاکم ارتجاعی ستيز زن فرھنگ ضده ب مبارزه و ھا نابسامانی و ھا ستمگری اين با مبارزه

  .نيست جدا آن از و بوده امپرياليسم و ارتجاع عليه جانبه ھمه مبارزۀ از بخشی سرزمين، اين مردم برای پاگير
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 پيام سالم، رھنمودھای توانند می زمين سر اين آگاه و مبارز زنان و کشور رسالتمند و آگاه روشنفکران و دستانه ب قلم

 روشنگری و دھند قرار افغان جفاکش زنانً مخصوصا مردم، دسترس به ممکن طريق ھر از را خود ھای نوشته و ھا

 ھا آن به ممکن جای تا و برسانند جھانيان به را ما کشور دفاع بی و مظلوم زنان آزاديخواھانۀ ندای ترتيب بدين تا .کنند

  .گذارند گام بربريت و ستم ازين افغان ستمديدۀ زنان رھائی راه در و داده آگاھی

ً مشترکا را سترگ رزم اين سنگر انقالبی، و سياسی ديگرآگاھان با ھمراه ھم با ھمه ئيدبيا ! !آگاه دلسوزو و مبارز زنان

 .آوريم در خروش به
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