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 سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١۴ مارچ ٠٨
 

  زنان ستمديدۀ افغانستان
  در آتش استعمار و استبداد می سوزند

  

 تمام ئیگر در سرتاسر جھان است، امروز به روز تعھد و ميثاق رھا کارۀھشتم مارچ که نمادی از مبارزۀ زنان طبق

اين روز خجسته، در حالی فرا می رسد که زنان ستمديده و تھيدست . زنان زحمتکش از ستم و بردگی تبديل شده است

واکمپرادور و دجاالن سرمايه با شيادان بورژ. کنند افغانستان بدترين روزگار شان را در سايۀ اشغال و تجاوز سپری می

مالکان شرير، کينه و عداوت و دشمنی شان را با زنان طبقات زحمتکش با کشتار، قتل، تجاوز جنسی، بريدن بينی، 

  .گوش و گلو، تيزاب پاشيدن، آتش زدن و اسارت نشان می دھند

ه سال گذشته، به  در بيش از دوازدئی و ناتوئیجنايات اشغالگران امريکا. استعمار بدترين دشمن زنان تھيدست است

ھای جانورصفت با چه بيرحمی و قساوت و شناعت زنان تھيدست و ستمديده را  دھد که اين جرثومه وضوح نشان می

بيشترين قربانيان جنگ استعماری کنونی را زنان و کودکان کارگران، دھقانان و ساير زحمتکشان . دھند آماج قرار می

رق و غرب و شمال و جنوب کشور، زنان را قربانی می گيرد و سگان ھا در ش بمباردمان قريه. دھند تشکيل می

کنند و خون سرخ اين کارگران و دھقانان و   زنان فقير و نادار ما را تکه و پاره میئیسربازان شاشوک امريکا

  .زحمتکشان بر زمين ماتمديدۀ کشور ما می ريزد، خونی که چون موج بربادکن، بر کاخ استعمار سيالب شدنی است

پوشاليان غدار و خائن که با بلند کردن بيرق جمھوری اسالمی افغانستان برای امپرياليست ھای جنايتکار غالمی 

تجاوز جنسی، خشونت، شکنجه، . ريزند محابا خون زنان زحمتکش را می کنند، سياه مستان ستمگری ھستند که بی می

سردمداران جمھوری اسالمی افغانستان عمل روزمرۀ اختطاف، توھين و تحقير و کشتار زنان طبقات زحمتکش توسط 

ستم عليه زنان تھيدست با گذشت ھر روز افزايش می يابد؛ زندگی دوزخ آسای زنان کشور ما . سازد  را میثياين خبا

ھای  توسط امپرياليزم امريکا با ھمياری پوشالی»  زن و حقوق زنئیرھا«ارمغان تجاوزی است که زير شعار کاذب 

ھا  کنند، در کنار امپرياليست اکبر جنايت می وحوش جھادی که با نعرۀ هللا. غير جھادی به راه افتاده استجھادی و 

تجاوز جنسی بر زنان نادار در سرتاسر کشور، سرگرمی روزانۀ . دشمنان درجه يک زنان ستمديده و تمام خلق ما ھستند

  .دستان و قومندانان فاشيست جھادی استه ب تفنگ

يست که با بلند کردن بيرق امارت اسالمی افغانستان در خدمت تداوم اشغال کشور ما قرار دارند، سفاکان طالبان فاش

اين جناوران با سنگسار و تيرباران، دمل چرکين . بيرحمی ھستند که انسانی به نام زن در قاموس شان وجود ندارد

فاشيست به اصطالح دستاويزی برای غارتگران ھای  بغض و کينۀ اين وحشی. ترکانند قساوت شان را عليه زنان می
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 شده است تا سرزمين ما را به بزرگترين زندان ستمديدگان تبديل کنند و چند تا فاسقۀ سياسی را در ئی و ناتوئیامريکا

  .گلو پاره کنند» تأمين حقوق زن توسط جامعۀ جھانی«شان بچرانند و از »  مدنیۀجامع«کنام 

افزايش فاصلۀ . بان سرمايه نيز زندگی زنان نادار کشور ما را به دوزخ تبديل کرده استدر کنار اين ستم، ستم اربا

سرپناھی، بيماری،  اين زنان ھستند که درد بی. طبقاتی بدترين اثراتش را بر زندگی زنان زحمتکش کشور ما می گذارد

داران، تاجران و مالکان  ای که سرمايه به ھر اندازه.  و فقر را بيش از ديگران می کشندئی، گداءبيکاری، اعتياد، فحشا

ھمين . دھند خصوص زنان فقير، دار و ندار شان را از دست میه شوند، در مقابل زحمتکشان و ب شرير چاق و چله می

فته و  و اعتياد در ميان آنان افزايش ياءدھند؛ فحشا اکنون بيشترين تعداد بيماران و بيکاران را زنان زحمتکش تشکيل می

  .  با زندگی فقيرانۀ شان گره خورده استئیگدا

مردساالری ننگين با . کشند زنان کشور ما در پھلوی ستم ھای ديگر، ستم جنسيتی مردساالرانه را نيز به دوش می

از خاموش ساختن و تھديد کردن : اين مردساالری در اشکال گوناگون. کند برخورد غير انسانی در برابر زن تبارز می

ستم . شود کشی تبديل کردن و استفادۀ کاسبکارانه از ھويت و نام زن، آشکار می فته تا زن را به ماشين چوچهگر

اگر اين ستم ادامه . شود شود که مانعی برای ايفای نقش مؤثر زن می ای برای سرکوب زن شمرده می جنسيتی، وسيله

بيون است که در کنار رزميدن برای برچيدن انواع ستم، عليه پس بر انقال. يابد، اين شيران خفته، خفته باقی خواھند ماند

  .ستم جنسيتی نيز مبارزۀ قاطع و پيگير انجام دھند و زنان شان را به ھمرزمان و ھمنبردان مطمئن و آگاه تبديل کنند

وقفه   بر زن بیزنده ياد رفيق احمد، يگانه رھبر کمونيست کشور ما بود که ضمن مبارزه عليه انواع ستم، عليه ستم مرد

کرد و ھمين بود که زنده ياد رفيق مينا اين زن انقالبی را به ھمرزم و ھمنبرد پيگير و آگاه خود تبديل کرده  مبارزه می

او آنانی را که خود را . ن کنندۀ ايديولوژی او استيياو باور داشت که برخورد يک انقالبی در مورد زن، تع. بود

کردند، غير انقالبی و  تبديل می» تور سری«و » سياه سر«و » خاتون«ران شان را به خواندند، اما ھمس کمونيست می

که زنان شان  اينجا و آنجا سر برآورده، در حالی» رھبران نستوه«حال چند تا دلقک غبی به نام . ناميد غيرکمونيست می

دن تسبيح عبوديت زير تابلوی شمرجز تبديل کرده اند و مشغلۀ شان را » تور سری«و » عاجزه«و » خاتون«را به 

 مارکسيست و ھمسر و هسازد، بر زنده ياد مينا اين زن انقالبی و سازماند چيز ديگری نمی» اياک انعبد و اياک نستعين«

توان در برخورد با  را می» رھبران«غباوت اين . خوانند تازند و او را خائن می رفيق مبارز زنده ياد رفيق احمد می

  .ھای شان تبديل کرده اند»مادر اوالد«ھا و  به خوبی ديد که چگونه آنان را به ديکوريشن خانهھسمران خود شان 

سازمان انقالبی افغانستان باور دارد که زنان ستمديده و تھيدست کشور ما تنھا و تنھا با بازوان ستبر خود شان و با مسلح 

ھای گوناگون را ويران و بر خاکستر   برج و باروی ستمتوانند شدن با ايديولوژی انقالبی، دوشادوش رزمندگان مرد می

زنان ستمديده و تمام خلق ما از سوختن در آتش استعمار و استبداد با .  آباد کنند،ای عاری از ستم و جنايت آن جامعه

ای  امعهگری ھرگز نجات نخواھند يافت؛ تنھا راھی که در پيش داريم، راه انقالب است، انقالب برای ج تکدی و دريوزه

تنھا با گام گذاشتن در ھمين راه است که ھشتم مارچ اين روز مبارزۀ زنان کارگر و . عاری از استعمار و استثمار

  .يابد اش را می زحمتکش معنی واقعی

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش
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