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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
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 ٢٠١٣ دسمبر ٠١

  

 استفاده ھای ابزاری از زنان
د به نمی توان... اقتصادی و، ھيچ جامعه بدون حضور فعال زن در عرصه ھای مختلف سياسی، اجتماعی، فرھنگی 

 که زنان را در یچنانچه تاريخ گواه است ھر ملت .يا به سر منزل مقصود برسد سوی آرامی و آسايش و ترقی و صلح و

دست خودشان ه ن سرنوشت شان را بييزنان تع برای شان حق قايل شده اند و تصاميم بزرگ امور کشورسھيم ساختند و

سفانه امروز در کشورھای پيشرفته أاما مت. انکشاف قدم گذاشته است ترقی و  مساوات،رقم زدند به سمت انسانيت،

گيرد، گرچه  نامشروع صورت گرفته  وھنوز ھم صورت می وعقب مانده از اسم و حضور زنان استفاده ھای ابزاری و

 ھوتل ھای پنچ ستاره ساالنه مصارف ھنگفتی درکشور ھای مختلف تحت  نام روز جھانی زن در ھشتم مارچ دربھترين

که از وضعيت زنان ودختران مناطق دور دست  بدون اينمگردارند  اين روز را گرامی می واختصاص يافته  ،و مجلل

  .کنند  درغياب از آنھا نمايندگی می،ومحروم آگاه باشند ويا خبری ازمناطق آنھا داشته باشند

بی  نستان بيشتر گرم و رواج پيدا کرد چون يک تجارت خوب وکرزی در افغا اين بازار با آمدن دموکراسی امريکائی و

... ی حقوق زن شد وکرزی ھم يک تعداد از زنان را سمبوليک به عنوان ھای والی، ولسوال، شاروال ودغدغه به مافيا

 ھفت مدت شش الی. مد آ به نام باميان برات يکی از اين محترمۀکه قرع. در کابينه شامل ودر بست ھای مختلف گماشت

 ميان بين مردم و خصوصاً  و خشونت را در کند اما نتوانست گراف وميزان فقر سال است که دراين جا حکم فرمائی می

 زورمند ۀدوخته شد، دختری درخان) نخ گليم( زنان پايان بياورد، بلکه  در دوران ھمين محترمه شکم دختری با اغراق

اما اين قضايا برای مردم جامعه تا ھنوزنا روشن باقی و با ... کشته شد، باالی زن تجاوز دسته جمعی صورت گرفت و

  .چند اليه پيچانده شد 

چند صد   چندين ھزار دختر درسطح واليت روانه مکتب ھستند و حکومت محلی ادعا کند که فعالً ۀ اگر مقامات بلند پاي

 عالقه ۀنتيج اين ھمه از راه يافتند اين ھمه ثمر کار حکومت اند ، درجواب بايد گفت خير ، کشور مراکز تعليمیدختربه 

اطفال ما درزير آفتاب سوزان تابستان وسرمای سرد خزان باالی زمين ھای  .کوشش خود  مردم ما بوده نه مقامات و

 شما ءً  آموزش اند، بنائی وسايل ابتداھنوزھم مکاتب شان بدون نمناک بدون ميزو چوکی و تخته نشسته و زحمت کشيده و

نقش زنان باميان در   انتخابات حضور وۀھم اگر ذکر کنند که در دو دور پروس باز دراين زمينه نقش مثمر نداشته ايد و

باز خير  مقايسه با ديگر واليات خيلی گسترده وچشم گيربوده وازبرکت اين که والی شان يک زن بود زنان بسيج شد،

مانسوز داخلی و حزبی است که جنگ ھای خان  که ازطرف حکومت ھای مستبد وی به ظلم و ستم ھای متعدداين مربوط
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 بھترين بهولی جنايت کاران   ؛توان مردم را خرد و خميرکرد وزندگی زحمتکشان را به خاک يکسان نمود تاب و

  .گی رسيدند زند

بود خسته ومجبورشدند .. ناتو و معامله ھای پشت پرده و مبارزاتش نيروھایۀی که ثمرئ مردم از برادر کشی وجنگ ھا

د که ما اھل صلح ، ترقی ، زحمتکش و نتا ازاين راه نيرو وشعورسياسی وفرھنگی خودرا نمايش داده وبه ديگران بفھمان

 نمی بيگناه  ھستيم وديگربا پافشاری مردھا زنان حضور گسترده به ھم رساندند واين کارھم مربوط به کارھای حکومت

  .شود

 

 


