
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

  

 سيما سوژا

  ٢٠١١ نومبر٢۴

  زنان زحمتکش يکاولنگ، زنان شجاع و با غرور
  

ی است ئر دارد از ولسوالی ھا باميان قرااين ولسوالی که در واليت.     يکاولنگ، نام آشنا برای ھمه مردم است

 دھقان، ٣۵٠تنھا در قتل عام طالبان نزديک به .  آن بيشترين زجر و درد را تجربه کرده اندۀکه مردم ستمديد

اما ھمسران، مادران، . کارگر، معلم، اھل کسبه و شاگرد در اين ولسوالی با بيرحمی و جنايت تيرباران شدند

يد، با وجودی که ھنوز و تا آخر عمر درد نبود عزيزان شان را احساس می خواھران و دختران اين زحمتکشان شھ

کنند، اما ثابت ساختند که زنان زحمتکش تسليم شدن را قبول ندارند و مثل زنان سرمايه داران و خان ھا و سران 

 .ندازنده با يک سر دردی، آخ و اف راه بيتنظيم ھا نيستند ک
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 ماندند تا فرزندان زحمتکشان شھيد شان را پرورش بدھند، به آنان حقايق تلخ     زنان زحمتکش يکاولنگ زنده

زندگی را ياد بدھند و به آنان قصه کنند که چگونه خان ھا، اربابان، سرمايه داران و تاجران به نام ھای طالب و 

 و به نام زحمتکشان تنظيم و دولت و انجو می آيند، می کشند، جنايت می کنند، رھزنی می کنند، چپاول می کنند

زنده ماندند تا به اوالدھای شان بياموزانند که مثل پدرھا و برادارن شان زحمتکش و در پھلوی . سوداگری می کنند

ی که ھر دقيقه در ھلمند، ئو تاجران و دولمتردان و خارجی ھازحمتکشان باشند و با ظلم اربابان، سرمايه داران 

با زحمتکشان يکجا باشند تا باالخره با اتحاد و . را می کشند، يکجا نشوندزابل، ھرات و پکتيا مردم زحمتکش 

  .ظلم و ستم را برای ھميشه نابود کنندتجاوز، اتفاق با ديگر مردم زحمتکش افغانستان، ھر نوع 

 درصد آن از خانواده ھای دھقانان، کارگران و اھل کسبه می باشند، در بدترين وضعيت ٩٩زنان يکاولنگ که 

اوالدھای شان پابرھنه ھستند، زمستان سرد يکاولنگ را بدون چوب و زغال می گذرانند، . سر می برنده ی بزندگ

در طويله حيوانات والدت می کنند، به دوا و داکتر دسترسی ندارند و در حاالت قحطی علف خورده اند و حتی 

رسانند ولی زنانی با ھمتی ھستند که با عرق ريزی، آبله مجبور شده اند که جگر گوشه ھای شان را به فروش ب

  .دست و زحمتکشی تالش می کنند تا زندگی کنند

 کشور ۴٩اکنون که .  انسانيت و غرور ھستندۀاين زنان مثل زنان زحمتکش و شجاع نورستان، به حق که نمون

خصوص زنان زحمتکش ه  و بتالش دارند که مردم" دموکراسی"و " حقوق زن"تجاوزگر با شعارھای دروغين 

کشور ما را فريب بدھند اين زنان درک کرده اند که خارجی ھا، اربابان، خان ھا، فيودال ھا، سرمايه داران، 

تاجران، تنظيم ھا و دولت که ھمه در خدمت مردم پولدار و ستمگر قرار دارند، نمی توانند به ايشان کوچکترين 

  . ستمگران می باشدۀ طرف اينان دروغ شاخداری است که خاصخدمتی انجام بدھند و ھر نوع وعده از

به فروش رساندند، عده " بازار سياه کمک"عده ای بودند که از اين زنان درجن درجن فلم و عکس گرفتند و در  

زنند تا با دروغ و فريب رأی شان را دزدی  ای در ھر انتخابات سرکاری به مناطق اين زنان زحمتکش سر می

ی شان تبديل کرده اند، عده ای ئين زنان زحمتکش را به تجارت انجونام حقوق زن، اه  ای ھستند که بکنند، عده

نام بيوه و يتيم از نداشتن آگاھی اين زنان معصوم ولی زحمتکش استفاده ھای ناروای پولی و سياسی ه ھستند که ب

لی به اين آگاھی رسيده اند که ديگر نمی می کنند، اما ديگر معلوم می شود که برخی از زنان زحمتکش اين ولسوا

  .نام تنظيم، انجو، حزب سرکاری و ساير کارھای خالف منافع زحتمکشان از نام آنان استفاده کننده گذارند کسی ب

 که ستمگران می خواھند از آن فايده یکنم تا تضادھای زبانی، سمتی و قومي من از تمام زنان و دختران تقاضا می

 ۴٩دست بياورند، کنار بگذارند، و اگر ما متحد، بيدار و آگاه نباشيم و دل به دولت، خارجی ھای ه ھای خود را ب

کشور و انجوھا ببنديم ھرگز از زير ستم ھای چنداليه خالصی نداريم ولی اگر ما زنان زحتمکش آھسته آھسته 

  .متحد شويم، ھيچ ظالم خارجی و داخلی  نمی تواند بر ما ظلم و ستم کند

  

 

 

  


