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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  ٢٠١١ اگست ١۴

  

  زنان افغانستان، زحمتکش ترين زنان دنيا
 

 روند، زيرا ھر نوع ستم بر آنان روا داشته می شود زنان افغانستان از جملۀ زحمتکش ترين زنان دنيا به حساب می

زنان در دھات و شھرھا مشغول کار بوده و بار سنگين کارھا . و از حقوق ابتدائی انسانی خويش محروم می باشند

زنان زحمتکشان نيز مانند مردان شان تحت ظلم و ستم قرار داشته و مجبور اند دوشادوش . کشند را بر شانه می

   .زنان در شھرھا و دھات مصروف کار می باشند. کارھای مختلف جھت اعاشۀ خانواده بپردازندمردان به 

. که تحت ستم کارفرما و صاحب دفتر و کارخانه قرار دارند، مردان نيز بر آنان ستم روا می دارند زنان در کنار اين

 از مردان به کار، فعاليت و نقش زنان چون سطح سواد و آگاھی در جامعۀ ما بسيار نازل است، از اين لحاظ بسياری

در حاليکه اگر به زنان فرصت داده شود، می . در اجتماع اھميتی قايل نمی شوند و آنان را ناقص العقل می دانند

به اين خاطر زنان . ير بزرگی را در جامعه به بار آورنديتوانند با ھر نوع مشکالت دست و پنجه نرم کرده و تغ

زنان افغانستان ھمه روزه شاھد از دست دادن .  تمام زنان دنيا در وضعيت بد زندگی قرار دارندافغانستان نسبت به

جگرگوشه ھای شان به اثر انفجار، انتحار و بمباران می باشند و با اين ھم بعضی از مردان کوتاه فکر اين قربانی 

  .زنان را ناديده گرفته و آنان را نصف مردان می دانند

سازمان ھای مختلف در افغانستان به نام زنان مصروف کار اند که بسياری آنھا نتوانسته اند کاری را برای زنان 

بعضی از اين سازمان ھا از نام زن استفاده کرده و سازمان ھای زنان را مانند انجوھا به خاطر پيدا . انجام دھند

 ھا به نوبۀ خود خيانت بزرگی را در حق زنان روا داشته و اين نوع سازمان. کردن پول مورد استفاده قرار می دھند

  .با اين کار خود به زنان توھين می کنند

جای بسيار تأسف است که در بسياری از تلويزيون ھای افغانستان، سريال ھای بسيار مبتذل ھندی را نمايش می 

ن تلويزيون ھا با پخش اين سريال ھا به نوبۀ مالکان اي. دھند که  نقش زنان در آنھا اکثراً منفی نشان داده شده است

اين سريال ھا زنان را به اشکال مختلف زشت، . خود به زنان ما که زحمتکش ترين زنان دنيا ھستند، توھين می کنند

نقش رسانه ھا و تلويزيون ھا در آگاھی دادن به مردم و مخصوصاً . شيطان، بدکاره و غيرقابل اعتماد نشان می دھند
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مثبت نقش زنان در جامعه بسيار مھم و اساسی است، اما متأسفانه اکثر اين رسانه ھا در دست کسانی قرار انعکاس 

   .دارند که مدافع حقوق زحمتکشان نيستند

سسات صنعتی ديگر مصروف کار می باشند و از عرق جبين و آبلۀ ؤکش و کارگر ما در فابريکه ھا و مزنان زحمت

بايد اتحاديه ھای کارگری و اتحاديه ھای زحمتکشان برای . کنند  را تأمين میکف دست خود مصارف زندگی خود

زنان و مردان کارگر توسط خود زحمتکشان و کارگران ايجاد شود تا بتوانند با قوت و به شکل متحدانه در راستای 

رند که زحمت کار و به دست آوردن حقوق زحمتکشان و کارگران کار نمايند، از حقوق حقۀ شان دفاع نمايند و نگذا

  .عرقريزی شان به دست يک اقليت مفتخور و بيگانه پرست بيفتد

 

  


