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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
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 Vanguard Woman   پيشتاز زن

  
 روشنگر .س
  ٢١٧ مارچ ٠٩

  

 افغانستان زنان بر امريکائی  "دموکراسی" شوم اثرات
 مناسبت به افغان زنان ھمکاری با "پرتو زنان انجمن" از ه ایبرنام" م، ٢٠١٧ مارچ چھارم تاريخ شنبه ديروز،

 و افغان ھای خانواده و ھا خانم از کثيری جمع درآن که شدء اجرا محفلی طی لمانا ايسن درشھر "زن جھانی روز

 "روشنگر  .س" خانم محفل دراين .)کنيم می نشر ًبعدا را گردھمآئی اين مفصل گزارش (بودند کرده شرکت ايرانی

 متن اينک .شد ھمراھی ممتد ھای زدن کف با و قرارگرفت ناحاضر گرم استقبال مورد هک کرد ايراد مھمی سخنرانی

 :سخنرانی آن

  زنم، من

  ميھنم اين آزادۀ زن من

 مادرم من بالندگی، زندگی، افتخار

  پرورم، جان مادر

  خواھرم يک من خواھردلسوز،

  مادرم واالمقام دختر من زنم، من

  مسرمھ يار و وھمراه ھمسنگر زنم، من

 فرزانگان، خالق من زنم، من

 مادرم را پيغمبران و رستم

 ...گوھرم من زنم، من

 !محترم ناحاضر خدمت ادب عرض و سالم با

 .گويم می تبريک جھان مادران کليه و شما به را زن جھانی روز

 اين زن، مثل مقدسی موجود نام به تا اند نموده مشخص را روز يک فقط سال، در که است چنين اين زمانه رسم که حال

 .داريم می پاسش خود نوبۀ به ماھم بداريم، گرامی را روز

 که را، خود کشيدۀ رنج جوامع مظلوم زنان دل درد زن، از بزرگداشت درين که رود نمی ھرگز يادمان چيز يک اما

ه ب و مانده، عقب جوامع زيرستم زنان شدۀ خفه گلو در صدای و کنيم بازگو بايد است، بيشتر ديگران از شان رنج
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 در معمول طور به ًظاھرا ام برگزيده صحبت برای امشب که را موضوعی .کنيم فرياد را افغانستان زنان خصوص

  :است من بحث موضوع .بگشائيم ما جامعۀ واقعيات به استناد با را بحث اين دھيد اجازه ولی گنجد، نمی غربی اذھان

 افغانستان نزنا بر امريکائی  "دموکراسی" شوم اثرات

 عقب فرھنگ ھای ستمگری روی بحث محور بيشتر شود، می مانده عقب جوامع در زنان وضعيت از سخن وقتی

 .سازد می برجسته را ھا آن و افزايد می ستمگری اين برتشديد که بوده ...و ھا رواج و رسم دين، اثرات مانده،

 بيجا ھای رواج و رسم و مذھب و دين اثرات با شرقی معجوا در مانده عقب ھای فرھنگ که کرد توان نمی ترديدی ھيچ

 کند؛ می و کرده تحميل کشورھا اين زنان گردۀ بر را ستمگری و ستم اساس، و اصل عنوان به آن، از ناشی خرافات و

ه وحشيان حتی و ستمگرانه ھای داد رخ مجالت، و ھا روزنامه و تصويری و صوتی نشرات اکثر در روزه ھمه ما که

 .خوانيم می و شنويم می شود، می انجام مختلف ھای انگيزه با که ارای 

 توان نمی دانند، می زن حقوق مدافع را خود که منابعی ھای سخنرانی حتی و  نشرات اين الیه الب در ھرگز آنچه اما

 که ستا متمدن و دموکرات اصطالح به ملل و کشورھا ھای درازی دست و تجاوزات ظالمانۀ و سوء اثرات يافت،

 جوامع، اين مردم تمام به و کنند می کشی لشکر ،مختلف ھای نام زير مانده، عقب کشورھای به خود منافع مينأت برای

  .افزايند می ھا ستمگری شدت بر و کنند می برابر چند را ستم کشورھا، اين مظلوم زنان بر جمله من

 و )مستعمره جوامع در طبيعی پروسۀ يک نه و( "ژهپرو" يک عنوان به "دموکراسی" واژۀ طرح با متجاوز کشورھای

 می ادعا خام خيال با است، جوامع اين طبقاتی و اقتصادی و فرھنگی شناخت از دور که ناسالمی کارھای راه ارائۀ با

 مزايای تمامی از را زنان خصوصه ب و  ھا سرزمين اين ومردمان کنند می دگرگون را جامعه يکشبه گويا که کنند

 که است ه ایپروس يک )دارد طبقاتی ماھيت که البته(دموکراسی که حالی در !سازند؟ می مند بھره شان "اسیدموکر"

 سالم بھرۀ ازآن بتوان تا باشد آمده وجود به جامعه درون در آن فرھنگی و اجتماعی اقتصادی، ھای زيرساخت بايد

  .نمود تحميلش و صادرکرد مسلح ازسرب و وتانک توپ با پروژه يک ۀمثاب به را آن که اين نه .گرفت

 پياده راستی به کشور اين درکجای ولی شد، انجام سرنا و ساز با افغانستان در دموکراسی واژۀ جارزدن پيش ھای سال

 اين مردمان بر ستم و رنج شاھده ای فزايند طور به روز، تا روز ما، فقط .نيست معلوم ھنوز تا داشت، کارآئی و شد

 .ھستيم سرزمين

 افغانستان به م ٢٠٠١ اکتوبر ھفتم در تروريسم، با مبارزه نام زير ناتو، پيمان با اروپا اتحاديۀ و امريکاۀ متحد اياالت

 ازآن پس .کشتند را گناه بی انسان ھزاران و گرفتند وحشيانه بمباردمان زير ھوا و زمين از را کشور آن و کرده تجاوز

 از و جھان گوشۀ گوشه از را اسالمی ھای فوندامنتاليست ھمان يا و مرگ حالدر فراری ھای تروريست ترين بدنام نيز

 اين .نشاندند افغانستان ونظامی ملکی قدرت ھای کرسی بر و ساختند مسلح کشيده بيرون کشورما سوراخ سوراخ

 وسطائی قرون ارافک ترين مانده باعقب و اسلحه زور به و اروپا و امريکا حمايت به مند، وعقده خورده شکست وحشيان

 زنان خودسوزی و خودکشی آمار روز روزتا درنتيجه که داشتند، روا برزنان ويژه وبه برمردم، را ھا ستم بدترين شان،

 .نمودند بدل کشور زنان برای جھنمی به را افغانستان امريکائی، دموکراسی صدور با و رفت باال درکشور

 و مردم بين نفاق و تفرقه تشديد که زدند دامن حدی به را مذھبی و انیزب ی،ئ قبيله قومی، وتعصبات اختالفات ھا آن

 .يافت راه ھا دانشگاه و مکاتب به و شده خارج آگاه نا و بيسواد مردمان مرز ديگراز آن، از ناشی خانمانسوز اثرات

 .اند گشته اختالفات و تعصبات اين قربانيان نيز جوان دختران و زنان

  :ندامتبارز چنين اين سامانیناب ھمه اين ھای زمينه
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 از لمان،ا بن شھر در م ٢٠٠١ سال در متحد ملل ھمکاری با افغانستان برای موقتی دولت ساختن :سياسی زمينۀ  - ١

 ھيچ به خود منافع به جز که زده غرب ھای تکنوکرات از ه ایعد و جھادی احزاب رھبران و جنگساالران از ه ایعد

  .انديشند نمی ديگری چيز

 زنان بريدند، را زنان سينۀ شان، حاکميت زمان در که زده تاريخ جنگساالران دوبارۀ رسيدن قدرت به ترتيب بدين

 مردم ھنوز که ...و راندند بيرون کار محل و ادارات از را زنان ساختند، مجبور زايمان به عام درمحضر را باردار

 عزيزان شدۀ ريخته ھای خون ھنوز .بودند نبرده ازياد شان فرزندان حتی و برنزديکان را شان ھای خشونت و جنايات

 بودند، شده غرب توسط رسيده قدرت به جنايتکاران اين حزبی و قومی و یئ فرقه و گروھی ھای جنگ قربانی که شان

 شان يتاکثر سفانهأمت که زدند، تکيه قدرت اريکۀ بر دوباره ھمه دموکراسی، کرنای و بوق با باز بار اين .بود نخشکيده

 می شان شريعت وضد کفر مترادف را آن بلکه نداشتند، باور آن به يا و بردند نمی دموکراسی واژۀ از بوئی تنھا نه

 می عرضه زنان برای را دموکراسی چه اروپا و امريکا دموکراتی، ضد حاکمان اينچنين با تصورکنيد شما حال .دانستند

 کنند؟؟؟

 ويران کشور اين گويا که شد سرازير افغانستان ربهالد لياردھايم گذشته، سال انزدهپ اين درطی :اقتصادی ۀزمين در - ٢

 و اروپا در زمانی که ليبرال و زده غرب نيروھای از ه ایعد آمديم، گفته که ھمچنان .شود سازی باز زده جنگ و شده

 ازطرفی و  بودند دوخته افغانستان بازسازی به چشم امتيازاتی گرفتن برای بودند، کرده تحصيل يا و زندگی امريکا يا

 جامعۀ اصطالح به ھمکاری با و رسيدند قدرت به ھا خوری خويش و ھا بازی قوم پروسۀ طی حاکمان اين روابط ھم

 قراردادھا طبق ھا، پول ازاين قسمتی .شد متمرکز عده اين دست در آورده باد ھای پول اين از زيادی قسمت جھانی،

 نام به ھم ای عده و سرازيرشد کشور از خارج ھای دربانک داخلی و خارجی ای عده صیشخ ھای حساب به دوباره

ده ای ع .شوند صاحب مقداری پول ازآن تا بازکردند مختلف ھای زمينه در "قانونی" چپاول برای مراکزی )او جی ان(

 برای کافی آگاھی و الزم تحصيالت زيرا را، کارھا پيشبرد توانائی نه و داشتند دست در کار برای پالنی نه ھا، آن از

 واعالنات تبليغات زيرتأثير .داشتند پرسونل به نياز کار، اقل حد اندازی راه برای ھا آن لذا .نداشتند را امور پيشبرد

 اين استخدام سواد، نيمه حتی يا و سواد، با و وتحصيلکرده جوان پسران و دختران از بسياری ،"دموکراسی" حاصل

 ظاھر کار، اينجای تا .نمودند کار به شروع دولتی ادارات در پسر ويا دختر جوانان از ای عده ھم و شدند ھا پروژه

 و زنان سرتاپای پوشيدن و درجامعه حاکم ظالمانۀ و سخت مقرارت خاطر به ًاوال کجاست؟ آن منفی بار اما .دارد مثبت

 روی ديدن با کار صاحب مردان از ای عده کرد، می بيداد جامعه در که جنسی فقر درنتيجۀ زن، و مرد کامل جدائی

 آن با شان جنسی ازتمايل فقط کاری، واھليت وصالحيت کار جای به و بلعيدند می را ھا آن زده، حيرت چشمان با زنان،

 تعداد روند اين .دادند می شان برای وسرخ سبز ھای باغ وعدۀ شان، ميل پذيرش درصورت و کردند می صحبت ھا

 .بود زنان با "دموکراسی" اصطالح به مشکل اولين اين که .کشاند بداخالقی و ءفحشا هب را زيادی

 ھمۀ ًتقريبا اکنون ھم .باشند داشته حق زن چھار رسمی طور به مردھا که شده داده اجازه اسالم در ديگر طرف از

 ھستند، طالبان عين خود وعمل فکر در که اروپائی، - امريکائی دموکراسی توسط رسيده قدرت به ھای جھادی

 با ازآن، پس ھای وریتامپرا و صدراسالم سيستم به شان، اروپائی -امريکائی "دموکرات" اربابان تأئيد با درافغانستان

 دختران شوند، معرفی مدرن که اين برای ھا آن .اند ساخته فرعونی "سراھای حرم" شان، برای زن چندين گرفتن

 اسلحه زور به ويا شان، محتاج ھای خانواده به پول پرداخت به يا را صورت خوش و خوشگل آموز دانش و دانشجو

 گيری بھره برای فقط شان، "سرای حرم" در را ماھرويان اين از تا چندين بلکه يکی، نه و کنند، می ازدواج به وادار

 داشتن زن چھار به خارافت دولتی تريبيون پشت از اجرائی، رئيس معاون محقق مثال طور به .سازند می زندانی جنسی
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 و نمايد می معرفی وی سوم زن افتخار، به را خود تلويزيون، در رسمی مصاحبۀ در زنانش از يکی و .کند می خود

 منادی اروپای و امريکا ديگر که اينجاست جالب .باشد داشته زن چندين دارد حق مرد که کنند می وانمود چنين

 بنيادگرايان اين منافع با شان پست منافع چون زنند، نمی زن حقوق و شرب حقوق از حرفی زن، حقوق و "دموکراسی"

  .است خورده پيوند بشر ضد و زن ضد

 به را جھان و ھستند مسلط افغانستان سرتاسر بر اروپا، کمک به امريکا جاسوسی ھای دستگاه و ارتش که اکنون ھم

 کردن، تکه تبرتکه با بريدن، گوش بريدن، بينی وصدای سر روز ھر کنند، می اغفال درافغانستان "دموکراسی" انتقال

 فتد،ني اتفاق درافغانستان فجايع اين از که نيست روزیً تقريبا و کرکرده را ھمه گوش زنان، وسنگسارکردن زدن شالق

 آزادی گويا از دروغينی نمايشات زدن، مردم چشم به خاک برای افغانستان به متجاوز اروپائی – امريکائی حاکمان

 را شان بومی بنيادگرای متحدان و خود بيدادگری تا کنند می عرضه شان ستيژھای و ھا تلويزيون به درافغانستان زنان

 که کشند می محافل به يا و نشانده ھا کرسی در را آموزشان دست ھای عروسک و خوار جيره زن چند ًمثال .بپوشانند

 اکنون ھم که اينست واقعيت .بدھند دموکراسی نمايش و کنند رارتک را شان اربابان حرف درائی ديده با و وار طوطی

 بدل کشور آن مظلوم مردم برای سوزانی جھنم به ھا، آن نشاندۀ دست حاکميت و اروپا و امريکا سيطرۀ زير افغانستان

 می بيداد کشور دراين ...و طبقاتی ستم دينی، دکتاتوری ستيزی، زن بيکاری، اعتياد، فقر، وحشت، ترور، .است شده

 مھاجرانش سيل با را اش نمونه که کنند، می فرار ازآن مردم لحظه ھر ميسرشود، کسی به امکانی اگر و کند

  .ھستيد شاھد ...و اروپا و ھمجوار درکشورھای

 دوچندان را وحشت اين بار نيز طالبان !آری .کنند می وانتحار ظلم که ھستند طالبان اين که بيايد برخی ذھن به شايد

 و سعودی عربستان کمک به وانگليس امريکا دست ساختۀ پروژۀ نيز طالبان که شوم متذکر بايد ھمينجا ولی .اند ساخته

 دراين( .شوند می و شده گسيل ترور و ويرانگری جھت افغانستان به و شوند می و شده مسلح و تربيت که است پاکستان

 .)بکنيم بيشتری بحث وپاسخ پرسش در توانيم می موارد

 ازدواج به تن که را دخترانی و زنان افغانستان، مختلف واليات در امريکا وھمدست حاکم ھای جھادی ھمين اکنون ھم

 درمحضر را ھا آن اسالم، احکام طبق خودشان قول به و واھی ھای اتھام به ندھند، شان اقارب يا و ھا آن با اجباری

 کوچکترين بدون منطقه، در مستقر اروپائی و امريکائی اینيروھ و نمايند سنگسارمی يا و زنند می شالق عام

 نيروھای چشم پيش که ديگر زن ھا ده و تبسمھا ھا، فرخنده قتل آن ھای نمونه .کنند می نظاره را آن اعتراضی،

 .شدند سنگسار اروپائی - امريکائی

 به ويژه وبه مردم، به شان ستعمرۀم جوامع ساختن تجملی و ساختن مصرفی با ھا غربی :است ذکر قابل که ديگری نکتۀ

 کارھای به تن تجملی، احتياجات اين رفع برای که کنند می وادار را ھا آن بعد و کنند می ايجاد کاذب احتياج جوانان،

 رشد زمينۀ ما، کنترول بدون و شده اشغال درکشور تجملی توليدات سرازيرشدن و اقتصادی فقر سفانهأمت .بدھند پست

  .است داده وسعت را ءفحشا

 ھای پايگاه در کارکنند، شان فقير خانوادۀ به نانی لقمۀ آوردن دسته ب برای بايد که جوانی دختران و زنان استخدام

 که است مستعمرات ويژۀ ھای پرابلم از واين است؛ افزودهء فحشا و تجاوز دامنۀ بر اروپا، و امريکا ھای ارتش نظامی

  .کنند می تحميل برآن استعمارگران

 که ھنوز خارجی، سربازان و بنيادگرا جنايتکاران ربائی آدم ترس از افغانستان در زنان از بسياری حاضر حال در

 شان خود قول به .بردارند خود سر از را برقع نيستند وحاضر کنند می سانسوری خود و پوشانند می را خود است ھنوز

 را خود گويا و دھد می را امنيت اقل حد احساس برايشان ادرچ اين ستيز، زن نيروھای وحاکميت زن ضد جامعۀ دراين
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 ما کشور در زنان بر ستمگری ديگر مورد ھزاران و ھا اين .نمايند می حفظ تعرضات و خطرات از آن زير در

 حقوق از دفاع و "دموکراسی" از دم دروغ به که اروپائی -امريکائی تجاوزگر نيروھای حمايت و حضور با افغانستان

 ياد ازآن کسی برکشور، حاکم متجاوزان تبليغاتی جو تأثير تحت متأسفانه و شود می تحميل زنند، می زنان حقوق و بشر

  .کند نمی

  .کنيم فرياد ارتجاع و امپرياليسم ستيزی زن و بيداد اين عليه ھم با ھمه يدئبيا پس

 سپاسگزارم تان توجه از

 ٢٠١٧ مارچ ۵

 


