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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Vanguard Woman پيشتاز زن

  
  )ادامه دھندگان ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

  ٢٠١٢ مارچ ٠٨

  

  

  ) ادامه دھندگان-ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

  ز ھمبستگی زنان جھانبه پيشواز ھشتم مارچ رو

 

  !صدای درگلوخفه شدۀ زنان مظلوم افغانستان را فرياد کنيم
  

دانشمندان علوم اجتماعی و تحليلگران جوامع انسانی از نقش زنان درتشکيل جامعه و در کانون خانواده به عنوان 

امعه با ھمه نوع تنوع و نيم پيکر فعال آن ياد می کنند که بدون در نظرداشت اين واقعيت انکارناپذير تشکيل ج

 iو اما درکليۀ جوامع طبقاتی ب. با ھمۀ فراز ونشيب ھايش بی معنی بوده و نمی تواند قابل باور باشد طبقاتش و

ستم مضاعفی به نام ستم مرد ساالرانه نيز بر زنان ... ی، مذھبی، قومی وئعالوۀ انواع ستم طبقاتی، ملی، منطقه 

  .  يل شده استمظلوم و ستم کش اين جوامع تحم

زنان نيز باوجود مشکالت و فشارھای رنگارنگ پيوسته برای احقاق حقوق و تثبيت شخصيت اجتماعی خويش 

بر مبنای ھمين عملکردھا و . مبارزه کرده اند و شخصيت رزمنده و داد خواه زن را در جھان فرياد کرده اند

ً از بيشتر از صد سال به اين طرف رو ز ھشتم مارچ را به نام روز ھمبستگی مبارزاتی باورھا است که تقربيا

ناميدند که ما آن را گرامی .... عدالتی ھا، خشونت بر زنان، تجاوزات جنسی، ستم جنسيتی و جھانی زنان عليه بی

  . داريم می
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دست آوردن حقوق حقۀ زنان و بلند کردن فرياد درگلو خفه شدۀ اکثريت زنان محروم دنيا دراين روز در ه برای ب

سراسر دنيا تظاھرات، ميتنگ ھا، جلسات سخنرانی برای روشن شدن اذھان عامه از طرف تشکالت مختلف 

درآن ميتنگ ھا و جلسات که نوعی از مبارزۀ زنان است آن ھا خواھان برابری حقوق زنان . سياسی برپا می گردد

 آن ھا که در تمامی نظام ھای با مردان، برخوردھای انسانی با آن ھا و احترام به شخصيت و حيثيت انسانی

ثر در ھمۀ ابعاد زندگی در رابر به عنوان نيم پيکر فعال و مؤطبقاتی پايمال شده است، و خالصه خواستار حق ب

 . جامعه می شوند

ی، در طول تاريخ چندين بار ئ قبيله -اما درافغانستان، کشوری که با داشتن نظام ھای مستبد و زن ستيز فئودالی

استيال گران و امپرياليست ھای رنگارنگ نيز قرار گرفته و به شدت عقب نگھداشته شده   و تجاوزمورد تاراج

است، انسان ھای اين ديار چه زنان وچه مردان ضمن عقبماندگی ھای فراگير اقتصادی، سياسی و فرھنگی وستم 

روم گشته اند، اکثريت مردم طبقاتی، حتی ازنعمت سواد و دانش و رشد فکری به بھانه ھای مختلف و گوناگون مح

ً عده ای خود فروخته با نمايشات . از چنين جنبش ھائی خبرندارند و روز ھشت مارچ را ھم نمی شناسند عالوتا

در چنين فضائی . زير نام تجليل از چنين روزھا می کوشند آن را از محتوای رزمندگی اش تھی بسازندای مسخره 

کش اين سرزمين آن چنان که بايد مظلومانه و حق طلبانۀ زنان محروم وستم کجا می توان انتظار داشت که فرياد 

  .ثرافتدمؤ

سھم گيری فعال آن ھا در مبارزات مردم عليه بيداد گران بومی و استعمارگران  با اين حال نقش زنان افغانستان و

از رابعۀ بلخی اين : لبه طور مثا. ثر و قابل يادآوری است مؤخارجی در دوره ھای مختلف تاريخ اين سرزمين

 ده ھا ...اين سنبل مبارزۀ ضد تجاوز و استعمار  و" ماللی"و "  نازوانا"نماد شجاعت در برابرسلطنت جابر، 

ن سوسيال امپرياليست که متجاوزا ش ھنگامی١٣۵٨رد نام دار و گمنام درتاريخ که بگذريم؛ در ششم جدی سالمو

شور ما ھجوم آوردند زنان افغان نيزدر گوشه گوشۀ کشورما  پرچمی شان برک- شوروی به دعوت ايادی خلقی

دوشادوش مردان وارد نبرد رھائيبخش گرديدند و ازھمان صبحگاه تجاوز در کنارمردان مبارز و آزادی خواه ما 

  !" روسھا از ملک ما بيرون شويد"ن فرياد می زدند که بدون ھراس از قربانی بر متجاوزاو ايستادند

ش، شجاعت و جان نثاری زنان با ۵٨ وشش جدی ۵٧ حوت ٢۴رزات زنان شجاع ھرات در جان نثاری و مبا

زنان زيادی از نقاط ... ش، عملکرد زنان رزمندۀ لغمان و غرجستان و١٣۵٨ به ويژه درسوم حوت -شھامت کابل

جاعت زنان ھکذا ازش. ديگر افغانستان در برابر بيگانه ھمچنان حماسه ھای قابل قدر و شايستۀ ياد آوری است

می وغيره نام آوران گم نام و زنان مبارز، آزادی خواه  و شھدای سر به کف اين ديار " ناھيد"، "مينا"انقالبی مثل 

ثريت وعملکرد چشمگير شان در سرلوحۀ تاريخ افغانستان درکنار مردان آزادی توان نام برد که نام نامی و مؤ

  . خواه بايد به خط زرين نوشته شود

 کشورامپرياليستی دنيا چگونه است؟ ۴۶ن حال وضعيت زنان ھم اکنون در اين سرزمين اشغال شده توسط اما با اي

  . خصوص از زنان درمجامع عمومی در سرتاسر دنيا می شوده الی است که از فرد فرد افغان و بؤس

  .د پاسخ آن را دريافت کندال فقط چند نکتۀ کوتاه را ياد آوری می کنيم  تا خوانندۀ عزيز خوؤبرای پاسخ به اين س

دست درازی ھای اجانب و ستم مزدوران آدم کش بومی شان به جامعۀ عقب نگھداشته شدۀ افغانستان در طول بيش 

از  .از چھاردھه ضمن زيان ھای جبران ناپذيرديگر، قتل عام نيروھای روشنفکر و فرار مغزھا را نيز سبب گرديد

فرھنگی خفقان آور و نفوذ ارتجاع ھارمنطقه چنان فضای کشور را با سم طرف ديگر با رکود اقتصادی، سياسی و 

ه مزخرفات و اعتقادات افراطی دين و مذھب آلوده ساختند که ديگر نفس کشيدن برای مردمان اين ديار و ب
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 کشور متجاوز دراين ۴۶درحال حاضر عالوه از حضور . خصوص زنان ماتم کشيدۀ آن غيرقابل تحمل می نمايد

سرزمين، سايۀ شوم، کثيف و تاريک عقبماندگی و مزخرف بافی به وسيلۀ ايادی پاکستان و ايران دربسا نقاط 

طی چند سال اخير در نظر بگيريم نه بدين ترتيب وقتی جامعه را مقايسه وار . افغانستان به وضوح ديده می شود

  .کنيم تنھا درجازدگی را دراين جا می بينيم بلکه عقبگردی را مشاھده می

درزمان حکومت استبدادی طالبان ھم زنان احکام طالبانی را نپذيرفته وعليه آن می شوريدند و به اشکال مقتضی 

اما اکنون با پيش انداختن عده ای . يدندمبارزه می کردند، شالق می خوردند ولی از مبارزه دست نمی کش

عروسک دست آموز به نام زن افغان در ستيژھا و مجامع، سم استعمار و ارتجاع را زير نام آزادی زن بر پيکر 

جامعۀ ما تزريق می کنند و مانع حرکت انقالبی و سازندۀ زنان عليه بيداد مشترک امپرياليسم و ارتجاع متحد آن 

  .  می شوند

ھاردھه مردم دنيا به بھترين دستآوردھا و فراورده ھای علمی و تکنالوژی مدرن راه پيدا کردند و سطح دراين چ

اما دراين جا، در سرزمين ما ريشه ھای ھستی ما در ھمۀ ابعاد . رشد و تکامل درھمۀ سطوح قابل مالحظه است

انی، وحشت، ترور، اعتياد، فقر، عقب زد وبند فئوداليزم با امپرياليسم برای مردم اين خطه وير. خشکانيده شد

ماندگی، مرض، استبداد، تجاوزات جنسی، ستم مضاعف جنسيتی، خودسوزی ھا وخودکشی ھائی  به ارمغان 

  . آورده است که در طول تاريخ ما  مانند نداشته است

م مظلوم و بی دفاع اين در نتيجۀ اين ھمه فشار و بدبختی از جانب پديدۀ شوم پيوند امپرياليسم و ارتجاع ھار برمرد

تحمل بار سنگين . ديار است که روز تا روز ستم بيشتر بر زنان جامعه که  ضربه پذيرتراند، روا داشته می شود

می گردد، کمر ... چند جانبه و مصيبت ھای تمام ناشدنی بر زنان که شامل مادران، خواھران، ھمسران، دختران و

  . نع حرکت شان به جلو شده استخميدۀ آن ھا را خميده تر ساخته و ما

 اروپائی در زير سلطۀ خونين ومستقيم استعماری و رژيم مستعمراتی کابل -نئوليبراليسم و دموکراسی امريکائی

برای مردم اسير و دربند اين کشور خشونت ھا، زورگوئی ھا، حاکميت تفنگ ساالری، مدرن شدن سالح ھای 

ژه عليه زنان، اختطاف و آدم ربائی، عدم امنيت برای ھمه، فرار جوانان ارتجاع حاکم عليه جامعه در کل و به وي

ول انگيز مثل فروش آدم ھا به درابحار و ھزاران مصيبت ناروا و ھو خانواده ھا از کشور به قيمت غرق شدن 

، تشديد شدن ازدواج ھای اجباری و درنتيجه خودسوزی ھا و ...قاچاقبران اعضای بدن و تجاوزات جنسی و

  .ودکشی ھای ناشی از آن را به بار آورده استخ

طبق آخرين آمارمنتشر شده ازخبرگزاری ھا، تعداد خودسوزی ھای ناشی از ازدواج ھای اجباری وخشونت عليه 

 مورد خشونت عليه زنان در نه ماه ٣١۴٧به تعداد .  مورد رسيد٨۶زنان درسال جاری شمسی فقط درھرات به 

از ميان اخبار مصيبت ھای بی شمار زنان و . مورد بدون ثبت نيز اعمال شده استسال جاری ثبت شده وھزاران 

 به تاريخ "ستوری" به نام ه ای سال٢٢توان از قتل زن  دختران جوان به عنوان مشت نمونۀ خروار می

ازکشتن وحشيانۀ .  درولسوالی خان آباد واليت کندز نام گرفت که به دست شوھرش خفه شده است١١/١٣٩٠/۵

 ازقريۀ تورانی ولسوالی بغالن مرکزی به دست ١١/١١/١٣٩٠ ساله به تاريخ    ٢۶ "فاطمه"انمی به نام خ

شوھرش نام گرفت که حتی بعد از خفه کردنش برجسد او آب جوش ريختانده شده؛ از واقعۀ خودسوزی دختر 

اب تفنگ ساالری درآمده  که به زور به ازدواج ارب"سادات" به نام ١۶/٠٢/٢٠١٢ درتاريخ ه ای سال١۵جوان 

 ساله ايست که از بيداد مرد ساالری ١٧است، يادکرد؛ ھمزمان با آن يک مورد دلخراش ديگر خبر خودکشی دختر 

درموارد مشابه گزارش ھا و خبرھای . در ولسوالی گذرۀ واليت ھرات خود را در داخل اطاق حلق آويزکرده است
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نه ھای داخلی و خارجی در مورد زنان ستمکش افغانستان به گوش زيادی وجود دارد که ھمه روزه از طريق رسا

ناک ھستند؛ چه، به صدھا مورد آن اصالً به مطبوعات و رسانه ھا و اين ھا گوشه ای از اين وقايع دردمی رسد و 

  .مراجع رسمی نمی رسند

زنان مظلوم و بی خصوص نجات ه ول انگيز ترين مقطع تاريخ و نجات جامعه، و ببرای بيرون رفتن ازاين ھ

راه نجات ما درمبارزۀ مردم ما برای طرد ھرگونه  تجاوز . دفاع افغان راه طوالنی و بازھم طوالنی در پيش داريم

و کوتاه کردن دست ايادی اجانب از سرزمين به خون تپيدۀ ما وايجاد يک جامعۀ آزاد و دموکراتيک، مترقی و 

 جمله ستم بر زن  افغانستان که در تکاملش به محو ھرگونه ستم، منليونی مردميمتکی به اراده ومنافع اکثريت م

  . نجامد، نھفته استبي

برای آگاھی دادن و روشن کردن ذھنيت ھای مردم اين ديار درتدارک و سمت دھی چنين مبارزه ای ما نه به 

رمتشکل، آگاه گرانه و بسيج تنھائی، بل که ھمراه با خيلی از زنان و مردان آگاه، با درک و دردمند  با کار و پيکا

  .گر به طورخستگی ناپذير تالش خواھيم کرد، تا صداھای درگلوخفه شدۀ زنان مظلوم اين ديارنيز فرياد گردد

  !گرامی باد ھشت مارچ روز ھمبستگی مبارزاتی زنان جھان

  !دارد ستم روا میبه خاطر زن بودنش ...  و ھمسر،بريده باد دستی که بر مادر، خواھر

  !بر امپرياليسم و ارتجاع زن ستيزمرگ 

  ! که درآن ھيچگونه ستمی نباشدبه پيش به سوی ايجاد جامعه ای

  

  ) ادامه دھندگان-ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

  م٢٠١٢ھشتم مارچ 

  

  

 

 

 


