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  کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١۵ مارچ ١٠
  

  یر بردگيزنان افغانستان ھنوز ھم در زنج
  

 ید قفس ھا آزاد کردند و آزاديا از ق ھا زنان افغانستان ریخارج" کنند که  یاز وابستگان استعمار ادعا م یعده ا

 بخواھند از افغانستان بروند، زنان دوباره به یان خارجيشان بوده به آنھا داده اند و اگر نظام که حقرا  یئھا

زنان افغان ھنوز . نانه استي و خای کاذب،  نادرست، ارتجاعیک ادعاين يا". اه خود باز خواھند گشتي سیروزھا

 ی برایزنان افغان راه طوالن. ر افتاده اندي گیو مزخرفات عنعنه و مرد ساالر  یظام مستعمرات نی بردگۀھم در حلق

  . ابديکه افغانستان از شر اجانب نجات  یش دارند و آنھم در صورتي کامل در پیآزاد

 ی بند و باری و بیرقاصگ.  بدھندی شان آزادی ندارند که برای ھا به آنھا دلسوزید بدانند که خارجيزنان افغان با

 یاستعمار م.  از آن کار ساده نخواھد بودی کشاند که رھائی فساد میسوه شتر بيست، بلکه زنان را بي نی آزادیمعن

: ان دو ھدف دارنديخارج. ن توطئه گردنديکه زنان متوجه  ا نيرد بدون ايار جسم و روح زنان را بگيخواھد که اخت

زن .   کنندین مييگانگان تعي که بی دوم،  استثمار ذھن زن در جھتن مرد و زن افغان وياول، دامن زدن کشمکش ب

ر يگين خواست بدون مبارزات پيو ا.  برخوردار باشدید در تمام ساحات از حقوق مساويافغان مانند مرد افغان با

د يز ق ای  رھائید ھم خواھران خود را برايف افغان بايد که مردان شريبدون ترد. سر نخواھد شديخواھران ما م

دا کند که کشور ما ي پیتواند ارزش جھان ی میھن ما زمانيم.  دھند و مبارزات مشترک را به راه اندازندیاري یبندگ

 ی اجنبۀطريض، با عزت و سر بلند و بدون سيبعفراد آن اعم از زن و مرد بدون ت اۀابد و ھمياستقالل خود را باز 

نوع استعمار . ر بستن زنان استيگر به زنجيک نوع ديت، بلکه سي نی واقعی آزادیختگيلجام گس. سر برنده ات بيح

 ی کشاند و کشور ھای می بند وباری فساد و بیغرب  زنان را به سو. گر فرق داردي تا دیک کشور استعمارياز 

ت ي است که شخصی و روشنفکریصرف روشنگر. دارد یم  نگهیشيک اندي زنان را در تاریبه اصطالح اسالم

  .دي نمایاده م زن را اعیواقع

 زن و یآزاد.  به راه اندازندیر غالميھن از زنجي می رھائی زن و مرد افغان است تا مبارزات مشترک را براۀبيوج

 . نداگريک ديمرد افغان الزم و ملزوم 

 


