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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١۶ سپتمبر ١۶
  

  ! جنايتکاران گوناگونتوسطتعيين سرنوشت زنان 
  

 و "آسمانی"  با احکام و قوانين "اديان سماوی" آمدن  به وجودمطالعۀ تاريخ بر می آيد، از زمانکه از  تا جائی

 است و تکنولوژی به طور چشم گيری پيشرفت نموده و دنيای تکنولوژی کمپيوتر ٢١ آن تا به حال  که قرن "زمينی"

، کمتر تغييری در سرنوشت زنان به که با وجود گذشتن ھزاران سالپيش می رود، ديده می شود  مانند سرعت برق به

عرف و زير سلطۀ  در کشور ھای تحت حاکميت دولتھای اسالمی ، جوامع مذھب زده و زن ستيز شرقی خصوص

  .فرھنگ مرد ساالر  به وجود آمده است

زنان ستمديده در دنيای خاموشی غرق .  به اين معنا که  زنان  ھنوز ھم محروم از حقوق و آزادی ھای فردی خود ھستند

 آنچه را که ،بند به خرافات دينی و مذھبیي از افکار اسارتبار جامعۀ مرد ساالر، پادر منجالب جھل و نادانی، پيروی

الخره جامعه و دولتھا و نظامھا  و سيستم ھا برای آنھا تعيين می امرد ھا، فاميل ، دين و آئين، عنعنات و کلتور و ب

  .  و از آن بيروی نماينددادهنمايند، مجبورھستند تا خود را به آن تطابق 

 سوسيال ۀگر ما به دوره ھای اخير تاريخ کشور خود نظر بيندازيم ديده می شود که با حاکميت دولت دستنشاندا

 سال بدينسو سلطۀ ١۵قرار احزاب جنايتکار اسالم سياسی، حاکميت ارتجاع سياه طالبی و حدود تامپرياليسم آنزمان ، اس

ان ھم به يقين که کمشدنی ھستند، به اشکال و عناوين مختلف لگرااشغالگران، ھر کدام از اينھا آمدند و رفتند و اشغ

را با زنان، از طريق کشتار، قتل،  قوانين وضع نمودند، احکام صادر کردند و تا توانستند کينه ، عداوت و دشمنی شان

  وجودبا. تجاورز جنسی، تحقير و توھين، شکنجه و خشونت، اختطاف، بريدن گوش و بينی و تيزاب پاشی عملی نمودند

 جنايتکاران را به دور خوان نعمت ۀتمام جناياتی که در حق زنان مرتکب شدند،  ديده می شود که امروز استعمار ھم

  .ًخود جمع نموده و حال مشترکا دست به جنايات می زنند

 بيشترين  سال از تجاوز امپرياليستھا به کشور ما افغانستان می گذرد،١۵حدود . استعمار بدترين دشمن زنان است

مادران خود صد ھا بار شاھد بدبختی و قتل فرزندان خود بوده . قربانيان جنگ استعماری کنونی زنان و کودکان ھستند

  .وھستند و اطفال خود را دچار مصيبت ھای مختلف می بينند

دند، روپوش اھداف که به کشور ما تجاوز نمو که ما شاھد ھستيم، امپرياليسم امريکا و متحدين ناتوئی اش زمانی طوری

را قرار دادند و از ھمه مھمتر رھائی زنان را ...   دموکراسی، تساوی حقوق زن و مرد، آزادی زنان و ؛استعماری خود
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از زير ستم نظام زن ستيز طالبان بھانه قرار دادند و حمالت جنايتکارانۀ خود را به اصطالح عليه طالبان درافغانستان 

ايا سير تاريخی خود را  که تکامل قضبر می ايد سال تجاوز به کشور ما ١۵ت زيادتر از اما از تحوال. آغاز نمودند

اليستی که گويا پالن ھای قبلی متجاوزان يعنی کشاندن افکار خلقھا به چال و فريب، دروغ و حيله امپريخالف ادعا

را دارند عبور نموده، گذشت زمان ماھيت اصلی شان را ... نابودی طالبان، احيای دموکراسی، اعادۀ حقوق زنان و

  .نمايانده است

در بطن ادارۀ زن ستيز دولت مستعمراتی " داعش" امروز ديده می شود که تھاجمات سازمانھای ارتجاعی طالب و 

ی که ئجايگاه زنان در کشور ما افغانستان در ھمان جا: پس به صراحت گفته می توانيم.  ستروز تا روز وسيعتر شده ا

در زمان طالبان بوده است به ھمان جای نه تنھا باقی مانده بلکه ھمکاريھای امپرياليستھا با جھادی ھای زن ستيز و 

و ارتجاعی موجود، سير جامعۀ ما بر گشت  با رويکار آوردن دوبارۀ طالبان در قدرت استعماری هجنايت کار و در آيند

  . به عقب است، لذا ديری نخواھد گذشت که زنجير ھای اسارت ھر چه بيشتر در پای زنان محکمتر خواھد شد

که از مطالعۀ اوضاع بر می آيد، بيشترين تعداد بيماران و بيکاران را در افغانستان زنان تشکيل می دھند،  تا جائی

 ارمغانيست که تجاوزگران تقديم زنان ۀ ھم،، گدائی و زندگی بخور و نميريافتهيان آنان افزايش فحشاء و اعتياد در م

  .ستمديدۀ افغان نموده اند

زن ھميشه در مقام پست تر و پائينتری قرار داده می شود، از فاميل ھا گرفته تا دولتھا، احزاب اسالمی، طالب و مال و 

م به نوبۀ خود اوامر و احکامی را نسبت به امور زندگانی  زنان صادر نموده و می چلی و در اخير امپرياليستھا، ھر کدا

 در افغانستان زنھا ھستند که نظام ضد انسانی، اسالم زده و زن ستيز را به دور اميال و مشکل که اصل تو گوئی. کنند

ان چه بايد بکنند، چه بايد بخورند ، يکی می گويد زن. خواسته ھای آنھا می چرخانند وآنھا را به خود مشغول ساخته است

چطور بايد لباس بپوشند با کی بايد صحبت بکنند و با کی دوستی و مراوده داشته باشند و چه وقت با شوھران خود 

ھمبستر شوند و چند طفل به دنيا بياورند  و دومی حکم می کند که زنان بايد چادی بپوشند و سومی می آيد و امر می کند 

يدن چادر کافی است، زنان با شرکت در امور اجتماعی بايد در پيشبرد جامعه سھيم باشند، برخوردار از که فقط پوش

خالصه  زنان ھستند که بايد خود را گاه با قوانين زن ستيز و مرد ساالر وگاه ھم با قوانين .... آزادی ھای فردی باشند و

عيار بسازند وبه ساز فاميل، ارتجاع و ) ...ن، موسيقی ورقصيدن، خواند(به اصطالح دموکراسی ، حقوق و آزادی زن 

که حق داشته باشند تا خود در امور زندگانی به حيث يک انسان مستقل و آزاده تصميم  امپرياليسم برقصند، بدون اين

  .بگيرند و مطابق به آن زندگانی نمايند

 پيش بگذاريم و در واژگون نمودن یپاخود زنان  ما با قاطغيت می توان گفت اين وضع تا زمانی ادامه خواھد يافت تا

  . م با ايجاد محدوديتھا و نابرابری ھای جنسيتی است، مبارزه نمايمأسيستم غير انسانی که تو

 جزء الينفک مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع زنانمبارزۀ از يک سو حقوق و آزادی زن زمانی تأمين خواھد شد، که 

بارزه عليه امپريايسم و ارتجاع، متضمن ايجاد پايه ھای مادی تساوی ھمه جانبۀ زن و مرد  و از جانب ديگر، مباشد

  .باشد

 

 
 


