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   زنانانترين دشمنبدو ارتجاع استعمار 
 

با درود و تھنيت به ھمۀ زنان ستمديده و زحمتکش جھان و به خصوص به زنان مبارز و به 

 خلقھای ستمديده و به اسارت خفته ای که در راه آزادی کشور و بھروزیخاک و خون 

  . ارتجاع و توحش نظام سرمايه داری، مبارزه کرده و جان دادندکشيدۀ آن از يوغ استعمار،

مادامی که قوانين سرمايه داری باشند، جنس قويتر جنس ضعيف : "معتقد بود"کالرا زدکين"

  " ابزار زندگی می کندرا تھديد به محروميت از معيشت و

نشانده  در  طوری که ديده می شود امروز استعمار با سيستم سرمايه داری امپرياليستی و ادارۀ زن ستيز دولت دست

کشور ما افغانستان شرايطی را برای زنان به وجود آورده اند که به اشکال و عناوين مختلف عداوت و دشمنی شان را با 

تجاوز جنسی، تحقير و توھين، شکنجه و خشونت، اختطاف، محکمۀ صحرائی، تن زنان، از طريق کشتار، قتل، 

  .فروشی، بريدن گوش و بنی، تيزاب پاشی عملی می کنند

سيستم سرمايه اينک  آغاز می شود و الکيت خصوصی و کارمزدیم طوری که می دانيم خشونت عليه زنان با ظھور 

سيستم سرمايه داری . ام ھای طبقاتی پيشين می سازدداريست که ستم بر زن را سيستمانيک تر و سازمان يافته تر از نظ

ناگفته نماند که مردساالری  می تواند وابسته و يا ھم . و جامعۀ مردساالر  در کنار ھم تأثيرات متقابل بر يک ديگر دارند

رتجاع مرد ساالری رفتار و يا فرھنگ فردی نيست بلکه رفتار و فرھنگ ا. مستقل از سرمايه داری وجود داشته باشد

مذھبی است که مردان از روحيه و ذھنيت عقب ماندۀ زنان در جامعه، که عامل آن قوانين مذھبی و خانوادگی جامعۀ 

مردساالر، عرف و عادات و عنعنات کھنه و پوسيده، شرايط اقتصادی و اجتماعی غير انسانی می باشد، توسط مردان و 

انستان مستعمره با قوانين ارتجاعی جامعۀ مرد ساالر، زن ستيزی به لذا در افغ. با سوء استفاده از آن صورت می گيرد

  .طور واضح و مستقيم خود را نمايان می سازد

 پس بايد گفت در يک کشور مستعمره، ويران شده و خلق به اسارت کشيدۀ آن،  آنانی که سازندگان، توليد کنندگان و 

  : اين معنابه. خالقان اند، از اجتماع به دور نگھداشته شده اند

  آنان که محصوالت را درو می کنند و نان می پزند، خود گرسنه اند

  آنانی که می بافند و می دوزند، خود لباس برای تن و فرش به روی زمين ندارند
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  آنانی که بنياد ھستی و فرھنگ ھای غنی به جای مانده را ايجاد می کنند، خود از دانش و زيبائی محروم اند

   دگرگونی اوضاع مادی و معنوی و در بدترين شرايط اجتماعی، فرھنگی، اقتصادی زندگانی می کنند آنانی که در عمق

  . آنانی که در شناخت مسائل کليدی در زندگانی نقش مھم دارند، از تحصيل و دانش محروم اند

  .  حقوق خود ناآگاه اندشبرد اجتماع و فاميل اند، ازيآنانی که سريع ترين، موشگافترين و مؤثرترين فرد در پ

  .آنانی که از آرزو ھا، افق ھا، انگيزه ھا و نيازھای جديدی به دور نگھداشته شده اند

  .آنانی که نياز به تحرک دارند،  امکانات باال بردن سطح آگاھی در امور زندگانی از آنھا سلب شده است

  را توسعه دھند، محروم اند مل انسانی شانای شخصيت کاھآنانی که از تأمين حقوق اجتماعی که بتوانند جنبه 

  .مردان اند، خود از آن محروم اندو سعادت آنانی که ابزار معيشت 

آنانی که ھيچ تضمينی برای خواسته ھای آزاد زنان که ازدواج، طالق ، حقوق بارداری و کار خارج از خانه است، 

  برای شان وجود ندارد

بيگناه و وحشيانه مورد مجازات و وادار به  ، قرار می گيرند و آنانی که مورد خشونت، آزار جنسی، تجاوز و اذيت

  .تحمل آن می شوند

  .برده ھای قانونی شوھران خود ھستند آنانی که شب و روز را با روابط سرکوبگرانۀ شوھر و فاميل می گذرانند و

  .آنانی که تحت استاندارد دو گانۀ جنسی زندگانی می کنند

  .ًه محبوس اند که عموما به ضعف و  انقياد آنان منجر می شودآنانی که در چھار ديوار خان

  . آنانی که از حقوق انسانی و آزادی فردی  محروم اند و اعتماد به نفس را از دست داده اند

آنانی که ھر روز با تھاجمات سازمانھای ارتجاعی طالب و داعش در بطن ادارۀ زن ستيز دولت مستعمراتی روبه رو 

  .اند

  . زنجير ھای اسارت ارتجاع مذھبی را به پا دارندآنانی که

ن بزرگ شده اند و شب و روز در ماتم قتل و قتال و مرگ و د، خود با مين، توپ و تفنک و دروآنانی که مادر ان

  ميرجگر گوشه ھای خود می سوزند و می سازنند

 زنده ماندن ازھر موقعيتی استفاده کنند وبه ھر  آنانی که ناچار اند با فقر و بدبختی که تنھا ميراث چھار دھه است، برای

  .  توسل جويند از جمله مجبور به تن فروشی می گردند ایهوسيل

  . زنان ستمديده و زحمتکش جھان به خصوص زنان افغان اند،آنان

 می نه":  جملۀ معروف مونيکا را به زبان بياورم که گفته بودبه حيث يک انسان می خواھم از اعماق قلبدر اين جا 

  ".بخشيم و نه فراموش می کنيم

توسط امپرياليسم   بعد از اين که چه گوارا. مونيکا دختری که در المان تولد شده بود و در کشور چيلی زندگانی می کرد

به قتل رسيد، سالھا بعد وی قادر شد تا با به قتل رساندن قونسل فراموش ناشدنی قساوتی امريکا به شکل فجيح و با 

  .ھامبورگ المان که انسان جنايتکاری بود، انتقام وی را بگيردحکومت بوليويا در شھر 

نمی توانند ... پس زنان بايد بدانند که تنھا با اعتصابات و مبارزه عليه خشونت و نابرابری ھای اقتصادی و اجتماعی و 

 بشريت از استثمار و ما نبايد فراموش کنيم که راه رھائی از ستم مانند رھائی کل. به اھداف و خواسته ھای خود برسند

  .ظلم و ستم در انھدام سرمايه داريست و آنھم با مبارزۀ پيگير و خستگی ناپذير

  

  


