
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  "بڼوال "پيکان 
  ٢٠١۶ مارچ ٠٨

  

  !نروز جھانی ز ،به مناسبت ھشتم مارچ
  

 درج شده، ١٨٧۵در سال کارنجات نساجی نيويارک  ھشت مارچ روز جھانی زن، با تظاھراتی ازجانب زنان کارگر

درين روز زنان کارگر برای بھبود شرائط کارشان ودر اعتراض به پائين بودن دستمزد شان ؛ دست به اعتراض زدند و 

در اصل بنا . مرد ساالری وخرافات دينی می بود تخمی را کاشتند که حاصلش بايد رھائی زن از ستم سرمايه داری،

صالحيت داشته   سھم مساوی در جامعه در مقابل مردان باشد وحق تصميم گيری وچنين بود، که دست آورد زنان بايد

وليت ؤُباشند ؛ در بعد کلی ھدف از آزادی زن در جامعه تساوی حق با مردان است تا زن حق انتخاب، صالحيت و مس

  . يا خانوادگی داشته باشد چه در امور اجتماعی و

در بسياری از . ی در زندگی زنان می باشيم که قابل قدر استئزيھاشاھد پيرو از نخستين اعتراضات تا کنون ما

می بينيم که امروز در کشورھای غربی .  جھان زنان در امور اجتماعی سھم دارند و خالقانه عمل می کنندھایکشور

وليت ھای نسبی برخوردار است، که اين ؤ ساحات زندگی از صالحيت ھا و مسۀثر در ھمؤزن به عنوان موجود م

است، که صميمانه بايد به آنھا تبريک گفت وآرزو  نمود تا بيشتر وبيشتر به پيش   آنھا بوده وۀمحصول مبارزات پيگيران

 .بروند

اسير در  شود، اندکی تٲمل بر وضع زنان جوامع عقب نگه داشته شده و  روز جھانی زن صحبت میۀکه در بار زمانی

 متمدن در بسا موارد ًيا اصطالحا در ھمين کشورھای سرمايه داری وچنگ مردان وخرافات دينی الزميست ، ھر چند 

 آزاد است تا ً رکالم به کار گرفته شده، وکامالشاھد لفظی حقوق زنان ھستيم، زن در کشور ھای غربی بيشتر به عنوان

م زنان وبھره  مردساالری برايشان مھيا کرده، انتخاب کنند، به نمايش گذاشتن جسۀی را که فضای زير پردئشغل ھا

 تمام مديريت ھای امور در ساحات اقتصادی واجتماعی به مردان ًتقريبا.  زنان به وفور وجود دارد ظالمانه ازیبرداريھا

فروشندھا زنان اند که با حقوق بخور   در صد٩٠ اداری پائين به زنھا داده شده، بيشتر ازیتعلق دارد، در عوض کارھا

 فاميلی، عدم یبادر نظر داشت خشونت ھا. شود ليدی و مديريتی به زنان داده میونمير کارمی کنند، کمتر کار ک

ونيت اجتماعی وحتی تفاوت حقوق کاری ؛ بدين معنيست که آنچه مطرح ومطمح نظر بوده، اينجا درھمين غرب مص

  .داری که منادی حقوق بشر ومدعی ناموس دموکراسی است ، بر آورده نشده استه وجھان سرماي

نه وضع زنان در کشورھای آسيائی و افريقائی در شرائط بسيار بد و ناھنجاری قرار دارد، از تساوی حقوق که متٲسفا

اسالمی که محمل دينی به اصطالح  در کشور ھای ًخاصتا دانند، میچنان است که زن را انسان کامل نبگذريم ، نگاه ھا 
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در شھادت دادن،  از متون دينی آمده، ويا دو زن معادل يک مرد  است ،"زن ناقص العقل"  حکممذھبی ھم دارد، زيرا و

  .نصف سھم يک مرد درميراث و مانند اينھا کم جلوه دادن زنان است

گذرد، ودرين مدت بی کفايت ترين   امريکا و متحدانش میًا توسط روسھا، پاکستانيھا و فعال سال از اشغال کشور م٣٨

گرفته، ھر آنچه شده رو ی جامعه کار مثبتی صورت ن زندگۀند، در ھيچ عرص بر سرير قدرت بوده ا،مردمان روزگار

ی از اعده .  استگرفتقوق زنان ھيچ اقدام عملی صورت نتٲمين ح  بيداری وۀجمله درعرص بنائی وشکننده بوده ، من

و ھستند که جز حرص بوده   دولتی قرار داشته و دارند؛ چنان غرق آز ویخانم ھا که در امور سياسی ومقامات باال

برند، حرافی شان در حد نشرات تعبيه شده از جانب  میاز زن به عنوان موجود اجتماعی نمواقع رسمی نامی 

.  افکار قدرتمندان اندۀ حقوق بگيرند که ديکته کنندۀبس، زيرا اينھا خود آزاد نيستند، مجريان بی اراد اربابانشان است و

ن ا مدنی، مدافعۀجامع" تواند ترکيب ھای مسخره ای زير نام  نی ندارد، میدر کشوری که اشغال شده است آزادی مع

 به اصطالح دموکراتيک در یوجود بيآيد تا در ظاھر امر نمايشی از نھادھاه ب..." حقوق بشر ودفاع از حق زن و

  .ترکيب اين دولت ھای مزدورباشد

در طول اين سالھا روز جھانی زن را طی مراسم " غنی "!!تا مرد شماره دوم جھان؟؟!!) ؟؟ شرقۀنابغ" (تره کی" از

ی زير نام تساوی حقوق زن ومرد به زنھا داده اند که ئی به مردم زده اند و وعده ھائرسمی دولتی بر پا کرده اند و حرفھا

جالت دولتمردان فعلی افغانستان وقتی از آزادی زن حرف می زنند بايد خ. گونه اقدام عملی نه کرده ونه می کنند ھيچ

 که خانمھا در آن یگذاشتند، وھمين پارلمان" قانون احوال شخصيه اھل تشيع " بکشند، اينھا کسانی اند که صحه روی 

روز جھانی زن در ستايش اززن و آزادی زن .  کردءرا امضا آن" مزدورالال حامد "د  ،  تصويب کردند و شرکت دارن

با کمال تٲسف . وای به حال زنان کشور ما  ما،ۀوای به حال جامعرانی می کنند، سخن...." ربانی و سياف، محقق،" 

 دھند که حجاب مصونيت است نه محدويت و اين می زنانی ھم ھستند که اسارت زن را استدالل می کنند وشعار می

عتراف به ا رساند که عاريه کنندگان شعار زن در بند ايرانی را که خود در چنگال آخوندھا اسيراند؛ نشخوار می کنند و

  که در تٲمين امنيت جامعه نه تنھا که سھم ندارند بلکه واھمه ھم دارند، واال مصونيت در مقابل کی؟؟؟ اين

 مابلند کنند ۀجمله کشور در بند کشيد اميدوارم روزی برسد که زنان بيرق آزادی وتساوی حقوق را در سراسر جھان من

 که تالش کرده ومی کنند یت به چنين روزی، به زنان مبارز وقھرمانبا چشم داش. و زنجير ھای اسارت را در ھم کوبند

  .را تثبيت کنند؛ روز جھانی زن را تھنيت و تبريک می گويم تا جايگاه شان

    

    

    

 

 

 
 


