
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

  
  اتحاد زنان آزاديخواه: فرستنده

 ٢٠١٢ مارچ ٢٠

 

  خواهياتحاد زنان آزاد چ از مراسم ھشت ماریگزارش

  

 خواهي از طرف اتحاد زنان آزادی ، مراسمزن یوز جھان رچ ھشت مارداشتي ، در گرامچ مار١١ کشنبهي روز در  

 شيب . افتي شب ادامه ١٠  عصر آغاز شد تاساعت ۶:٣٠ که از ساعت مراسم نيا.  کانادا برگزار شد –در تورنتو 

 ما را شي خوی ومعنوی مادتي و با حماشته برنامه شرکت داني تورنتو  در امي نفر از ھموطنان مبارز مق١٣٠از 

   . نمودندیاري مراسم نيه بھتر برگزار نمودن ادر ھر چ

 شده بود ني تزئئیبايبه شکل ز  ،خواهياتحاد زنان آزاد  از مبارزات زنان، آراسته به آرمئی مراسم با پوستر ھانوسال

 در رانيم زنان مبارز اي شرکت عظانگري آغاز شد که نمایپيبرنامه با پخش کل . قرار گرفتناکه مورد توجه حاضر

ان يدر جررا  رانياز اای  زنان دالور در ھر گوشه ۀمبارز  کهپي کلنيا.  آنان بودی ھای  و دالور٨٨ سالشزيخ

 شرکت کنندگان در ی برا ده بودير کشيتصو  به،ی اسالمی جمھورماني  بزرگ و در مقابله با دژخزشين خيا

 و به خصوص زنان بود و از راني ا تحت ستمیپرشور توده ھا  حالني و در عني مبارزات خشماگادآوري، مراسم

ن ا به حاضرئی برنامه ضمن خوش آمد گویپ مجرين کليش ايبه دنبال نما. رخود قرار دادي رو آنھا را تحت تأثنيا

 داشته و با ی گرام، فدا کردندسميالي و سوسی به آزاددني را در راه رسشانجان  کهرا  یخواھي ھمه زنان آزادادي

 و زي زن ستمي رژش،يخو ۀ آگاھانه و شجاعانۀ سال گذشته با مبارز٣٣ که در  راني ارزناني  شیدرودبه تمام

 ی می به آزاددني رسیرزمشان برا  آرام نگذاشته اند ودوشادوش مردان ھمی را لحظه ای اسالمی جمھوریارتجاع

ر  زن را دیان برنامه سپس خاطر نشان ساخت که  امسال روز جھیمجر . مراسم را اعالم نمودۀجنگند، برنام

 تحتی  توده ھاگري جھان، مبارزات زنان تحت ستم در کنار دني از ای که در ھر گوشه امي کنی برگزار میطيشرا

 ،رانيدر ھمه جا ازافغانستان تحت اشغال تا مصر و ا.  را نشانه گرفته استهي سرماۀ غارتگرانستميستم و مبارز، س

 یا ھا که در  اکثر کشورھی درصد٩٩ توسط کاي در امرتي تا وال استر گرفتهوناني وهي  و سورايبي ، لمنيتونس و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 نيا.  ادامه داردنا مبارزگري در کنار دشي به حقوق خویابي دست یزنان براۀ  مبارزافت،ي ھم گسترش ئیاروپا

 فقر یاي به دندنيبخش اني کار و پای شمار اردوی ارتش بنيگان، ا بخش برخاستن داغ لعنت خوردديمبارزات خودنو

  . باشدی واستثمار متم ھرگونه سدي کامل زنان ازقی است که بشارت ده رھائیو بندگ

" ئی رھای از مبارزات زنان برای ، جلوه ائی فداکيرزم زنان چر" نام به باي زاري بسیپي کلويدي و،ی قسمت بعددر

 یکھايمبارزات زنان چر ه عظمت کپي کلنيا.  داده شدشي نما، خلق ساخته شده بودئی فدایکھاي چریتوسط رفقا که

 موردبه شدت  داد، ی قابل انکار نشان مري غی نمودند  را به شکلءفاي  زنان ای که در جنبش انقالبی خلق و نقشئیفدا

 و  با مطلع شدن از پي کلدئوي وني درادي شھی فدائکي زنان چری چھره ھادنيبا د. جلسه قرار گرفت ناتوجه حاضر

از وجود   کهی از شرکت کنندگان در مراسم، احساس احترام و افتخاری مسلحانه، بعضسطح حضورزنان در جنبش

الزم .  گذاشتندی مانيمراسم در م  ستم و استثمار در خود کرده بودند را با برگزارکنندگانهي مبارزه علرآنھمه زن د

 مراسم ني بار در اني اولی را برا شدهادي پي را داشت که کلافتخار ني اخواهي است که اتحاد زنان آزادی آوراديبه 

   .پخش کند

 اشرف قي رفامي پ،"ئی رھای از مبارزات زنان برای ، جلوه ائیفدا کيرزم زنان چر "پي کلويديبه دنبال پخش و 

 به کي اشرف ضمن  تبرقي  رفامي پنيدر ا. دي رسنا زن به سمع حاضری روز جھانداشتيگرام  به مناسبتیدھقان

 داران درسراسر جھان با هي سرمامنافع حافظ ی ھامي رژِ ۀطري که تحت سیکش و به ھمه زنانکارگر و زحمت زنان

 پرداخت و ی عربی مبارزات زنان در کشورھافي به توصباننديگره  ھا و ظلم ھا و ستم ھا دست بتيانواع محروم

زنان در آن جامعه است،   آزاد، آزاد بودنۀ جامعکي اصل که نشان بزرگ ني بر اهيبا تک" متذکر شد که  در انتھا

 بر دشمنان، محو نظام ی حتمیروزي بخش پدينو  مختلف مبارزهی زنان در صحنه ھاعي و وسیامروز حضور انقالب

  ." استی به آزاددني و رسی دارهي سرمایھا

نمود ءرا اجرا" بکارانآفتا" سرود ۀ  ترانشي خویباي زاري بسی با صدای دختر ھنرمند جوانبرنامه،ی در قسمت بعد

   . قرار گرفتنا مورد استقبال حاضربه شدتکه 

 ی ، روخواهي امسال اتحاد زنان آزادمراسمی که موضوع سخنران ني با توجه به ا،ی نوبت به سخنراندني رسبا

 الي سھقي سخنران، رفقي متمرکز شده بود، رفرانيدر ا  و معضالت زنان کارگر و زحمتکشطي شرایبررس

 آغاز د،ي کشی مري زنان کارگر و زحمتکش را به تصوی که زندگیپيوکليدي خود را با پخش وی سخنران،یدھماس

 بود ی ابتکار جالبنيا.  شدی شو پخش مديشکل اسال ، به  فاکت ھا و اسناد مربوطزي نیسخنران در تمام مدت. کرد

 به یني با اتکاءبر اسناد و  شواھد ع آور زنان کارگر و زحمتکش را دردی  موجود زندگی ھاتيکه توانست واقع

  .ن ارائه دھدا حاضری زنده و خالق برااري بسیشکل

   :ان رسانديپا  طور بهني سخنران، صحبت خود را اقيرف

 یم که با تعجب مي کنی برخورد می اوقات به کسانیگاھ. ستي نینامرئی ران موجوديه دار در ايسرما"

م، يسران رژ!  نداردیتعجب" ورودارد؟يا يارد دالر يليکا چند ميمرانک اروپا و ن باي فالن آخوند در چندیدانيم"نديگو

ن جناح و آن جناح و افراد خانواده و ي اصالح طلبشان و ایھايشان گرفته تا کت شلوارياز آخوندھا و بچه ھا

 ستندينی  دولتیام که اگر ھم صاحب مقیه داراني آن سرماۀشان، و ھمي ھایدوستان و دور و بر وابستگانشان و ھمه

 یل ميران را تشکيه دار اي سرماۀطبق  کنند آن را حفظ کنند،یم وابسته اند و تالش مين رژياما با وجودشان به ا

ران شود، ثروت ي خرج مردم اديران که باي ایعيگرمنابع طبي حاصل از غارت نفت و دینجوم یسود ھا. دھند

.  زالوصفت استۀن طبقي ایئ افسانه ینھا منابع ثروت ھاي اۀ ھمد،ي آیبه دست م  که از استثمار کارگرانینجوم
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 جان او را ۀرين سالھاشي چشمشان است، آن که تمام ای جلویکه دشمن اصل )ک کارگر زن ي ۀنمون(  ھانسترن یبرا

ن  داراهي سرما،ی اسالمی عمال جمھور،یاسالم یاردر شده، سران جمھوريليده، از دسترنج او و فرزندان او ميمک

ران يمت دانسته و به جان کارگران ايم زنده است، وقت را غنين رژيتا ا  ھستند کهیه داران خارجيوابسته و سرما

ن ي از بیم، برايرژ ني ای سرنگونی برای انقالبۀ دانند که تنھا با مبارزی مینجه، نسترن ھا به روشيدرنت .افتاده اند

 دانند که جز با اتحاد یزنان آگاه کارگر م .انشان خالص شوند توانند از شر ستمگریستم است که مين سيبردن ا

    ."روز شوندين مبارزه پي در اتوانند ی خود، نمۀ با مردان آگاه ھم طبقیمبارزات

 زنان در بند ی مبارزاتیھمبستگ امي ار زنان مبارز افغانستان پیکي ،ی توخمهي رحقي رف،ی از تنفس کوتاھبعد

 هي رحمقي مراسم از رفني در ازي نباي زاري بسیشعر.  را به سمع حضاررساندرانين اافغانستان با مبارزات زنا

 ادي رسا فراري بسمهي رحقيبود  رف"   تابوتدرشما زنان خفته " شعر  که عنوانش ني از ایدر قسمت.  خوانده شد

  : منعکس نمودني زن افغان را  چنونھايلي میخفته در گلو

   ، به فقرمبتال کشتنددي تبعۀ کشتند ، مرا در گوشگناهيب مجتھد، یترا خواھر به فتوا"

   جداکشتندی دام ، ز آزادني ادي چشم خلق ، مرا چون صشي سنگ کشتند، پزشي با رترا

   ھمزبان ، ناآشنا کشتند ،ی خانمان ، بی ، مرا بوارھاي ھا، در حصار دتي بستند به حکم آترا

  ." پا ، کشتندريشده زنج  که قانونشی ، مرا در کشور اسارت به پا کردندري ترا چون بردگان ، زنج

  . زنان کارگر خوانده شدی دردھافي درتوصی توسط مادر مبارزیگريسپس شعر د 

 بخش برنامه انيپا. افتي ادامه زيانگ  خاطرهی از ترانه ھایسرود ھا  و قطعات ۀ ترانیو به دنبال آن برنامه با اجرا 

   . شدء اجرای ماندنادي به باوي زاري بسیجرا بود که با اوناليسرود انترناس

گر  ي نمودند بار دیاري مراسم ني ای ما را در برگزارمانهي که صمی و دوستانء رفقاۀ از ھمخواهي زنان آزاداتحاد

ظلم و ستم و   به ھر گونهدني بخشاني جھت پای قطعیباشد تا دست در دست ھم ، زن و مرد ، مبارزه ا .کنديتشکر م

   . ميش ببريپ   کرده و بهی سازماندھ راضيتبع

  خواهي زنان آزاداتحاد
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