
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 زپيشتا زن

 

  )ساما(دافغانستان دخلکو آزادي بخښونکی سازمان 

 ٢٠١٨ مارچ ١٣

  

  لښکي دپالرواکۍ په زنځير ښځې
  ـون  شبحی ست در سراسر تاريخ تا کن

  کند ھنــوزسايه وار تو را می  تعقيب

   زير  از تخت حريت تو را می کشد به

 ـنـوزبنده وار تو را می کند ھ  ترغيب

 و ا»مدني ټولنې«باندی د وپرښخ وخ. شل کلونه تيريږي وڅخه نږدې يوسل ا دلومړني نمانخنې»  ښځې ورځ«د

 ، اوس ھمپه سرته رسيدلو سره سره» انقالب زټولني«د دپانګوالۍ نظام دټګمارۍ اوغولوونکې پاملرنې اوھمدا ډول

تاوتريخوالي  وتېري ا رښځې الپسې ت ېک وپاتې ھيوادون په تيره بيا په وروسته وا. پايښت لري رناتا» پالرواکۍ«د

 رڅير دسح ډول اجورته دسړيو دغالمانو په  پرته دھيڅ په ګران ھيواد کې، ښځې ږزمون. کوي دژون یويرژل الندې

دھغوی  ون .ټلو سره مخامخ دي ردناخوالو او وا ،بوختې دي ر په کاکړاوونو په زغملو سره ودربړونو ا هڅخه ترماښام

بايد ددې ورځې  وکيږي چې ھرومر وسترګ ر تاوسه ھم ډير الملونه رلپاره ال ت ودراستنول ودحقون وا ودلومړنيوغوښتن

څخه دښځو  ردناتا» پالرواکۍ«و سره داخستل دنمانځنی په ترڅ کې، له دې تاريخي ورځې ځخه په ګټه وا.  وشينمانځنه

  .وښودل شي و اتل پاتې خالصون په نښه ورښتينی ا

 کارخانې دښځينه وکې دټوکران رښا  کال دنيويارک په١٨۵٧دښخو دنړيوالې ورځې په نوم دمارچ اتمې ورځې ټاکل، په 

 دښه والي لپاره يې ودشرايط ردکا ولنډون ا ود ګړي رمزدورانو دغوښتنو پورې ـ چې دتنخواګانو دزياتوالي، دکا

کارګرانو  دکتان فابريکې ښځينه ردنوموړي ښا) ١٩٠٨(پنځوس کاله وروسته  وي .اعتصاب کړي ول ـ اړه لري

 .لپاره ـ په دغه ورځ په اعتصاب الس پورې کړل غوښتنو دالسته راوړلو واغيزـ د ھمغ ردمبارزو ت وکارګران ودپخواني

نوموړي کارخانه کې ښکيل  ه داعتصاب دغځيدلو دمخنيوي په تکل، دغه ښځې يې پهت ونورو سيم ددغې فابريکې څښتن

 په دوھمه بين االقوامی ودښځ .کارګرې وسوځيدل  ښځينه١٢٩واخيست او  ردغه مھال کارخانې او رپ. کړل
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ګډون  يھيوادونو استاځ وسوسياليستی کنفرانس ـ په کوپنھاګ ـ کې چې په ھغه کې سل ګډون کوونکي دنړۍ داوه لس

وړاندی  رپ واړخيزو تبعيضون وپه نوم ـ دڅ» ښځې ورځ« دمارچ اتمه د ٢٧کال داګست مياشتې په  ١٩١٠کړي ول؛ په 

  .وټاکل شو ځخه دپلوۍ په موخه ـ ودھغوی دحقون

ځکه دا  ون. شوی اوسه نه دی پيژندل رشتون الت ر انسان د ناتايوه انسان باندې دبل رکې، پ ردبشري ژوند په لومړی پي

دمنلو  ودپوھې سره سمون نه خوري ا کې اخښل شوی،» پنځ ربش«اوپالرواکي د رښځو باندې ناتا راندتوګه چې ګواکې پ

پنځيز ويش  رپه رښتينې توګه دکا. کلتوري انګازه ده ودپوړيزو ټولن ويل،» دوھم جنس«ته  وډول ښځ اھمد. نه دی ړو

لومړنی ويش له  رکا زکې دټولني وټولن وونډه ايز وپه لومړني وا )منځ رت وښځ وا ودسړي رپخپل س رډي وا ږل( په پايله کې

شول چې دټولنې يوه برخه وکړای  رداسې شرايط براب) پايله ځانګړو زيرمه کولو په ودشتمني وا ودتوليد دنويو بڼ( امله

السه  ربرخو کې واکمني ت دټولنيز ژوند په ټولو ودوسايلو او اوزارو کنترول پخپل الس کې ونيسي ا شو چې دتوليد

ترمنځ اړيکې  وسړي واوسه دښځو ا رت له ھغه مھاله ال ون. ورکړ ته يې بنسټيز بدلون وټولنيزو اړيک ردغه چا. کړي

 باندې دټولنې دويش له وپه پوړي وپه پاملرنې سره ا هپرمخ تلونکې تاريخ ت ردبش .ښکيلتيا بڼه غوره کړه و ادناتارګرۍ

  .په څير زغملی دی» سربارۍ«د څنګ، ښځې دسړيو واکمني رت وناتارون واوسه دنور رت لومړي مھاله ال

زرګونه کلونه دي  دواکمنۍ څخه وروسته، ودسترو کوشانيان ودپای ته رسيدو ا رپي» ويدي«په ګران ھيواد کې د ږزمون

کې ونډه  وھنيزو آزميښتوناقتصادي، سياسي، کلتوري او پو له دې المله په ون. دټولنې ښځې ټيټ دريځ لري ږچې زمون

 پوھنيزو الروچارو ودفکر اوعقل دودې ا وپه پرتله ـ دھغ ودغه چارـ دسړي .ګوښې ته شړلې شوې دي ونه لري ا

 زجوته ده چې ټولني. ګرځولی دی ړو ويې دمنل انګيرنه» ناقص العقل«د وا. په ليار کې خنډ ګرځيدلی دی ودراخپلول

کيږي، نو په ډيره خواشينۍ سره زمونږ  په بھير کې ترالسه وتجربه دکړن ووھنه اټاکونکی دی؛ پ رژوند دانساني شعو

   .دټولنې ښځې له دې پلوه بې برخې دي

آزادۍ، برابرۍ او «دپانګه والو د په لويديځه نړۍ کې پر فئوداليسم باندې دپانګه والۍ برياليتوب ځخه وروسته،

ځخه دښځو خالصون ھسې تشه ډنډوره دپانګه والو په ګټه سر  ېدولک» پالرواکۍ«شعار او په تېره بيا د » ورورولۍ

  .نامه آزادي ورکول، ونشو کړای چې دھغوی دمرييتوب الملونه له منځه يوسي ښځو ته دتش په. ته ورسيد

 پالرواکۍ او پوړيزو توپيرونو ته ـ چې)دی چې له آره دښځو په ھکله يو پانګه وال الواک(په لويديځ کې دفمينيسم الواک 

ښکاره ده چې دښځو . په نه پاملرنه، يواځې سړي دھغو دټيټ ژوند المل ګڼي په ټولنه کې دښځو ټيټ دريځ سر چينه ده ـ

دفمينستانو په اند سړي  خو. منځ ټولنيز توپيرونه ذاتي او دبيولوژيک او فزيولوژيک توپيرونو زيږنده نه دي او سړيو تر

. ھغوی تر خپل ناتار او ولکې الندی راوستی دي  ګټه اخيستلو سرهله پيله، دښځو بيولوژيکي بې ځواکۍ څخه په

چې دښځو او پيغلو ـ دواده پرته ـ دجنسي اړيکو دنيولو په مانا ده، دښځو بشپړه  »جنسي آزادي«دفمينستانو يوه بله ډله 

مټاک شعار »په الس ښځو آزادي دښځو«بله ډله بيا په ټوليزه توګه ښځې دسړيو په وړاندې ودروي اود. انګيري آزادي

کيږي چې داقتصادي ښکيلتيا او دھغو ټولو  خو ديوې ټولنې دآزادۍ پرتله دښځو دآزادۍ له مخې. يی اوچت کړی دی

نو ديوې ټولنې دسړيو آزادي دښځو دآزادۍ . ښځې يی بې واکه کړي دي اړيکو دله منځه وړلو پورې اړوندي لري چې

آزاد  کې يوه ښځه تر ناتار الندی وي، ھيڅوک په رښتينۍ توګه ندیترڅو چې په نړۍ «ځکه چې دا. پورې تړلی دی

  .»شوی

» ټولنيز انقالب«ان په ھغه ټولنه کې چې  .پر ښځو باندې ظلم او ناتار سمدستي او په يو مخيزه توګه نشو له منځه وړالی

په دې توګه . ه يوړل شيټولنيز ـ اقتصادي توپيرونه به کوروټ له منځ سرته رسيږي، بايد په دې تمه ونه اوسو چې

، )حق دبورژوازۍ(اجوره : داځکه چې. منځ دژوند سمون به ھيڅکله په دې پړاو کې بشپړ نه شي دښځو او سړيو تر
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ترډيرې مودې پورې دولت، . ولري دفکري اوالسي کارونوترمنځ توپيرونه اود کليو اوښارونو ترمنځ توپيرونه به شتون

په ) په تېره بيا دښځو اوسړيو ترمنځ(دټولنيزبشپړ سمون لپاره  نو.  پايښت ولريټولنيزې پوړۍ او پوړييزټکرونه به

  ....توپيرونودتري تم کيدلوغوښتنه دې وشي کارده چې ددې ټولو

پسې تير شوـ په دوو پړاوونو کې،  دلنډ پيرڅخه» مشروطيت غوښتونکو« زمونږ په ګران ھيواد افغانستان کې ـ که د

» خلق دموکراتيک دولت«يودروسيې امپرياليسم ته ښکيل د :واغجنې دوړې پورته شوي ديښځو ته دآزادۍ ورکولو در

. کې په پايله، امريکې امپرياليسم او ناتو پورې ښکيل مونتاژ شوی دولت په پړاو» کنفرانس بن دلومړي«پړاو اوبل د

وال پاڅون د له منځه وړلو  چې غولوونکی بڼه يې درلود او زمونږ دخلکو وسله» اصالحات«دروسيې السپوڅی دولت 

خو دغه ھلې ځلې ونشو کړای چې دګوډاګي رژيم پر . کړل او دخپل واکمني دړنګيدلو څخه د ژغورنې په موخه اعالن

اوومه شميره فرمان چې دمنځنيو پيړيو داړيکو څخه دښځو د ژغورنې ادعا « . يوسي وړاندې دوګړو کرکه له منخه

داقتصادي، ټولنيز او  ې دټولنيز کار دلومړنی ويش او دبشر دپرمخ يون تاريخ اودغه ستره ټولنيزه ستونزه چ درلود،

او په نورو ټولنو کې دپرمختللي پانګه وال او  مذھبي خواوو لرونکی دی او په پالرواکۍ ټولنه کې ژورې جرړې لري

ددې پر ځای چې دښځو . ه لريتر اوسه ھم ستر برياليتوبونه او السته راوړنې ن سوسياليستي فرماسيونونو سره سره، ال

دمھر له منځه وړل او ....پوھې لوړاوي ته پاملرنه وشي دپوړيزې  په ټولنيز توليد کې دھغوی ونډې او نوښتونو،

دپنځوسم لسيز څخه وروسته دزوړپالو دولتونو دخولې خبرې وې دټوکو او کرکو  دماشومانو دواده څخه مخنيوی چې

  )رھبر(» . شوسره مخامخ

حکومت له تنګسې او زور زياتي څخه  امپرياليسم زمونږ دھيواد پوځي ښکيل په ترڅ کې، دطالبانو دمتعصبدامريکا 

دښکيالکګرۍ ډنډورې په سر » ِبخښل«دتش په نامه دموکراسۍ  دښځو خالصون ادعا، دښځو دحقونو درواغجنه تابيا او

ګانو په  "وجی ا نا "تر نامه ـ دمؤسسو او»  ټولنېمدني«پاره ـ د دخپلو موخو دالسته راوړلو ل نو ځکه. کې ټيکاو ورکړ

سسو بې ننګه چلوونکي ؤمپټ کړي، ددې  شا خپلې کرغېړنې موخې رت وڅو ددې پلم رپورې کړ، ت جوړولو الس

 ښځې ـ دقانون په ونارينه ا ـد افغانستان اوسيدونکي ... «استناد چې ګواکې  دوه ويشتمې مادې په دداساسي قانون 

ځکه . اخلي ردکرکې وړټګي برګي څخه کا ، دافغاني ښځو دغولولو لپاره»او وجيبو لرونکي دي ووي حقونوړاندې دمسا

تضاد  زته په پاملرنې سره، اودقانون دلفظي مجو واړوند فرعي قوانين چې دھمدې قانون دريمې مادې او ورسره

. دوه ويشتمه ماده دمساوات ښکارندوی نه دی: جوته شي چې سره به داګروھه راته ودودون واندتوګي زړ دپالرواکۍ

 دزوړپالۍ(لپاره دي  ودخوندي کول وقوانين يا دتوپيرون. شتون باندې داللت کوي رپ وتوپيرون دقوانينو پايښت دټولنيزو

انون ته اړتيا نو بيا ق ،يچېرې رښتينی مساوات شتون ولر که). انقالبي قانون(يا دھغو دجرړو دشکولو لپاره  وا) قانون

 .دھغوی ترولکې الندې دولت په ګټه ليکل شوی دی وقانون دامپرياليستانو ا له دې امله اساسی ون.... نه ليدل کيږي

  .چې ددې قانون څخه ګټه واخلي الندې ښځې، نشي کوالی رناتا رپه تېره بيا ت وزيارکښ وګړي ا

وړاندې  رستونزو اوکړاوونو پ کې سوزي، ښځې دډيرو وپه لمب رراتپل شوې جګړې داو دګران ھيواد  ږاوس چې زمون

مړژوانده ھلوځلو سره غواړي چې ـ له تاريخي پلوه دختميدو په حال ـ  ډلې ټپلې په... او وداعشيان ودطالبانو ا. لري وټيکا

 ومحکم» صحرايي«اود. ګڼي اډول ډول بڼې رو باندې دتاوتريخوالي وښځ ردوی پ. پايښت ولري دفئوډالۍ نظام

توګه دوينځې په څېرله ځان  ھغوی ښځې په ډله ايزه .له ليارې دعيني شاھدانو پرته، بې ګناه ښځې وژني  دپريکړو

طالبان او داعشيان ان  .)ايز تښتول يې څرګنده بيلګه ده په سيمه کې دښځو ډله ودننګرھار دشينوار(سره وړي 

  .ته مجبوروي»  ودونواجباري«خالف، ښخې  رپ» اسالمي شريعت«د
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 وڅخه يواځې ا ودرواغجن زړه سواندۍ سره، ددې ويرژليو پېښ دھغوی باداران په وګوډاګي حکومت ا والسپوڅی ا

باندې ـ  وګډون پردې ناتارون )اخوانيانو(ځکه چې د ښکيل دولت په ترکيب کې دبنسټ پالو ا د.زاري تبليغاتي ګټه اخلي

پروړاندې فزيکي تاوتريخوالی،  وځان سېزل، دښځ  وژنه،ځان. لګول کيږي رھُمآغيزـ دمنلو  رددوی دګډې ګروھې ت

جنسي ) له خوا ودماليان وان دمسجدون(ماشومانو باندی  رايز جنسی تېری، پ ډول جنسي زورونه، ډله اھمد واختطاف ا

؟ »قانون دتاوتريخوالی دمخنيوي وښځ رپ« بربنډول،  وپيښ ولوري ددې ځواشينوونک دانځوريزو رسنيو له وتېری ا

  .پورتنۍ ادعا جوتوالی شي دتوشيح څخه دپارلمان سرغړونه اود دولت انفعالي دريځ ھغه بربنډې پيښې دي چې

 ودھغو دپوھې لوړولو ا. ونډه اخستلو دښځو رښتينۍ آزادي يواځې ددوی پخپلو نوښتونو، په ټولنيز توليد کې دھغو په

وروسته چې په کښې دانسان زبيښاک له منځه تللی وي،  درسيدلوھغې ټولنې ته  وھاند ا وپه ګډ ھڅه ا وسړي وا ودښځ

  .سب والسته راتالی شي ا

  !مړ دې وي د پالرواکي نظام

  !پلويان ښځو دتاوتريخوالی رورک دې وي پ

  !مبارزې وښځ وځواکمن دې وي دزيارکښ

  !آزادي امرګ ي اي

  )ساما(دافغانستان دخلکو آزادي بخښونکی سازمان 
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