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وقتي به وضعيت زنان كارگر نگاه ميكنيم 
بدتري  زندگي  شرايط  در  كه  ميبينيم 
چون  دارند.  قرار  زنان  ديگر  به  نسبت 
در كارگاههاي بزرگ و كوچكي كه كار 
جنسيتي  هاي  ستم  معرض  در  ميكنند 

فراواني قرار ميگيرند.

شان  كارهاي  بيشترين  كارگر  زنان  اين 
كارهاي طاقت فرسا است. و ستم ديگر 
فرساي  طاقت  كار  ازاي  در  آنها  اينكه 
شان يك معاش بسيار كم دريافت ميكنند 
شان  خانوادة  معمولي  معيشت  حتي  كه 

برآورده نميشود.
مشغول  داران  سرمايه  منازل  در  زنانيكه 
شوئي،  )فرش  قبيل  از  فرسا  طاقت  كار 
رختشوئي، ديوار شوئي و كاشي شوئي و 
غيره اند( مزد روزانه اي به مبلغ دوصد 
افغاني و يا يكصد و پنجاه افغاني آنهم در 
ميشود.  پرداخته  آنها  به  نزديك عيد  ايام 
در  داران  سرمايه  چرا  كه  امر  اين  دليل 
اكثر جاها كارگران زن را انتخاب ميكنند 
اين  به  كه  است  مزدشان  بودن  ناچيز 
اين  از  پرداخته ميشود. چرا كه  كارگران 
كيسة  به  را  شان  دسترنج  حاصل  طريق 

خود ميكنند.
الزم به ذكر است كه پرداخت معاش كم 
را بعنوان يكي از جلوه هاي عمدة ستم 

مضاعف به كارگران زن بايد دانست.

با اين حال در كشور ما بسيار كم هستند 
تشكيالت زنانه اي كه براي رهائي زنان 
كار و پيكار كنند و انعكاس دهندة دردها 
به  كه  تشكيالتي  باشند.  آنان  رنجهاي  و 
به  تا  نمايند  بشتابند و سعي  زنان  كمك 
آنان  به سازماندهي  آنها آگاهي بدهند و 

بپردازند.
جنبش زنان تحت ستم افغانستان ميكوشد 
تا در پهلوي ديگر جريانات مترقي كشور 
براي  را  آنها  و  كرده  فرياد  را  زنان  درد 

مبارزه در راه رهائي سازماندهي نمايد.

اما اين حقيقت را نبايد از نظر دور داشت 
اسفبارتر  وضعيت  زنان  با  رابطه  در  كه 

است. 

دوم  جنس  را  زنان  مردساالر  فرهنگ 
لحاظ  از  خود  اين  كه  ميكند  معرفي 
جنسيتي توهين بزرگي به آنان است، اين 
توهين از آنجهت بر زنان صورت ميگيرد 
كه حاكميت مردساالرانه ميخواهد آنان را 
مطيع، فرمانبردار و كامال در تسلط خود 
داشته باشد. تا نيمي از جامعه را توسط 
نيم ديگر آن در بند و به اين صورت دوام 
استبدادي خودش را تضمين كرده باشد.

خودش  مبلغين  مردساالرانه  حاكميت 
به  را  آنها  و  ميپروراند  جامعه  در  را 
قرار  حمايت  تحت  گوناگوني  اشكال 
بخشيدن  تداوم  براي  نيز  آنها  و  ميدهد. 
به اين حمايت ها در راه حفظ حاكميت 

مردساالرانه ميكوشند.
بعنوان مثال مبلغي را ميشناسيم كه خود 
را خداي فيلسوفان ميداند. او در جمعي 
مرد  و  است  خانه  سلطان  زن  ميگفت: 
سلطان بيرون. ببينيد چه واژة قشنگي!!!  

ستم بر زن آنچنان زياد و گسترده است 
حاميان  و  مبلغين  همين  خود  حتي  كه 
بسا  در  نيز  حاكم  مردساالرانة  حاكميت 

موارد ناچار به اعتراف آن هستند.

بگفتة جان لنون:
بردة  زن  دنياست،  ترين  دست  فرو  زن 
بردگان است. آري بايد اين را فرياد كرد.

در افغانستان، كشوريكه در اشغال چندين  
زنان  ما  دارد.  قرار  امپرياليستي  كشور 
محروم ترين، مظلوم ترين و تحت ستم 

ترين بخش جامعه ميباشيم.
ترين  ستم  تحت  علت  اين  به  زنان  ما 
تحت  در  كه  هستيم  جامعه  بخش 

فشارهاي مضاعف قرار داريم.
اين فشارها از يك جانب از اثر فرهنگ 
وارد  ما  بر  حاكم  مردساالرانه  سنتي 
ميشود و از جانب ديگر از اثر معضالت 
توسط  كشور  اشغال  از  كه  مشكالتي  و 
ارتجاعي بوجود  نيروهاي  امپرياليستها و 

آمده اند.
بنابراين در چنين جامعه اي كه از يكسو 
نگرش سنتي مردساالرانه نسبت به زنان 
ديگر  سوي  از  و  ميشود  شمرده  محترم 
را  زنان  اول  درجه  در  كه  ناامني  و  فقر 
نيست  عجيب  ميدهد،  قرار  فشار  تحت 
زنان  ما  را  قربانيان  بيشترين  بگوييم  كه 

تشكيل ميدهيم.
روحي  نظر  از  مجموع  در  زنان  ازينرو 
افسردگي  اين  و  بوده  افسردگي  دچار 
با  شديدًا  را  ها  خانواده  رواني  سالمت 

خطر مواجه كرده است.

البته در كشور ما اين تنها مختص به زنان 
نيست زيرا اكثريت جامعة ما كه طبقات 
زحمتكش ميباشند اعم از زنان و مردان، 
پير و جوان با مشكالت اقتصادي، امنيتي، 
اجتماعي و فرهنگي بسياري روبرو هستند 
كه از همين نظام طبقاتي خصوصا سرمايه 
داري امپرياليستي سرچشمه گرفته است.

مقدمه
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باعث آن ميگردد تا بخشهاي مختلف بدن 
ما و عضالت آن به تحليل رفته و با مرگ 

تدريجي مواجه شويم.
زنان  ما  مشكالت  از  جزئي  فقط  اينها 
تحت ستم افغانستان است كه در پهلوي 
مرد  تعصبات  امنيتي،  مشكالت  ديگر 
ساالرانه، نابرابري هاي حقوقي اجتماعي 
و غيره از همين نظام ناعادالنه سرچشمه 

ميگيرد.

حال با اين حقيقتي كه از وضعيت ما زنان 
اين  در  آن  از  مختصري  كه  ستم  تحت 
انتخاباتي  در  بايد  آيا  گرديد،  ذكر  بيانيه 
و  ناعادالنه  نظامي  از چنين  برخاسته  كه 

حامي آن است شركت كنيم؟ 
تحريم  وسيعًا  و  شديدًا  آنرا  بايد  يا  و 

نمائيم؟
آنرا  بايد  يقينا  كه  گفت  بايد  جواب  در 
تحريم نماييم تا به اين طريق به اين نظام 
باشيم و نفرت  ناعادالنة طبقاتي نه گفته 
و انزجار خود را نيز به اين صورت بيان 

كرده باشيم.

با  افغانستان  ستم  تحت  زنان  جنبش 
دور  دومين  تحريم  در  بيانيه  اين  انتشار 
انتخابات پارلماني دولت دست نشانده از 
تمام مردم كشور دعوت بعمل مياورد تا 
در برابر اينهمه نابرابري ها و نابسامانيها 
با شركت نكردن در انتخابات رژيم به پا 

خاسته باشند.
ما  كشور  ميبينيد  و  ميدانيد  همچنانكه 
توسط قدرتهاي امپرياليستي كامال اشغال 
در  انتخابات  اينرو  از  و  است.  شده 
كشوري كه تحت اشغال قرار دارد، چيزي 
و  متجاوزين  آن  با  كه  فريبي  نيست جز 
استعماري  سلطة  ميخواهند  مزدورانشان 
در سطح  نظرها  از  را  كشور  در  موجود 

بين المللي بنحوي پنهان سازند.
بنابراين رفتن به پاي صندوق هاي رأي 
كمك به اشغالگران و مزدورانشان است.

پشم  كنيم،  مي  پاك  ُكرك  كه  زناني  ما 
ميريسيم و يا قالين ميبافيم و يا اينكه در 
كارگاههاي كوچك و بزرگ كار ميكنيم 
به  كار طاقت فرسا مگر  اينهمه  ازاي  در 
ما چند معاش ميدهند؟ همانقدر كه حتي 
معيشت روزانة ما را هم تأمين نمي كند.

ما زنان تحت ستم افغانستان از يك طرف 
در محيط هاي كاري مانند قاليبافي خفه، 
از طرف  و  ميشويم  استهالك  فرسوده و 
ديگر با دستان مرد ساالرانه اي بنام شوهر 

جان ميدهيم.
تحت  زنان  ما  از  بخش  آن  مثال  بعنوان 
ستم را كه در كارگاه قاليبافي كار ميكنند 
چقدر  بدنشان  كه  ببينيد  و  كنيد  تصور 
فرسوده ميشود و چه امراض و مريضي 

هاي گوناگوني به سراغ شان مي آيند.

ما  از  بخش  اين  صحي  بوضعيت  بياييد 
زنان تحت ستم نگاهي عميقتر بيفكنيم:

قاليبافي  وقتي هريك از ما پشت كارگاه 
از  يكي  كه  مان  هاي  چشم  ايم،  نشسته 
اعضاي حياتي بدن است بينائيش از دست 
ميرود و بدتر از آن اينكه ريه هاي مان كه 
يكي از مهمترين بخش هاي حياتي بدن 
دي  كاربن  و  اكسيژن  تبادلة  و  است  ما 
اكسايد را به عهده دارد از اثر گرد و غبار 
بشدت آسيب ديده و ما را به مشكالت 
تنفسي دچار ميسازد. و پوكي استخوان، 
عصبي  مشكالت  شديد،  هاي  سردردي 
و روحي و تبركلوز استخوان از امراض 
ديگري هستند كه هريك از ما بواسطة آن 

استهالك ميشويم.

اين وضعيت تنها بخشي از ما زنان تحت 
به  اگر  و  بود  قاليباف  زنان  يعني  ستم 
بخش هاي ديگري از ما زنان تحت ستم 
نگاهي بيافكنيم به يقين كه وضع بمراتب 

بدتر از اين خواهد بود اما نه بهتر.

بطور كلي جريان استثمار شديد ما زنان

بيانيه جنبش 
زنان تحت ستم افغانستان

در تحريم انتخابات پارلماني

دولت  پارلماني  انتخابات  دور  دومين 
دست نشانده در جريان است و موظفين 
تبليغات  با  انتخابات  پروسة  پيشبرد 
و  راديو  تلويزيون،  در  خود  مزخرفانة 
باز  ميخواهند  غيره  و  چاپي  هاي  رسانه 
بار ديگر مردمان عزيز ما را فريب دهند 
و براي منافع خود آنها را استعمال نمايند.
با  و  شويم،  آگاه  شويم،  بيدار  بياييد 
تا  بنگريم كه  باز اطراف مان را  چشمان 

كجا ما را به منجالب فرو برده اند.
سموم  ما  دشمنان  چگونه  كه  ببينيم  و 
پخش  جامعه  در  را  خويش  تبليغاتي 

ميكنند.

دومين  افغانستان  ستم  تحت  زنان  ما 
دور انتخابات پارلماني را شديدًا تحريم 
ميخواهيم  خويش  مردم  از  و  مينمائيم 
چرا  نكنند  شركت  انتخابات  اين  در  كه 
كه يك مشت آدمفروش، خائن، مرتجع 
بعمل  استفاده  آنها  از  نفع خود  به  دارند 

مي آورند.

ما زنان تحت ستم افغانستان در انتخابات 
شركت نمي كنيم، زيرا اين دولت ساخته 
و  ها  گروه  از  امپرياليستها  توسط  شده 
دسته هايي تشكيل شده است كه هريك 
هاي  ستم  خود  حاكميت  هاي  دوره  در 
فراواني بر ما روا داشته اند تا آنجا كه هم 
ها  تاريكي  از عمق  زنان  ما  فرياد  اكنون 

بلند مي شود. 
و اگر در اين انتخابات شركت كنيم و رأي 
دهيم. ما با رأي خود آنها را تأييد كرده 
ايم. و آنها نيز با استفاده از همين رأي ها 
ما را در تاريكي، بيشتر از اين فرو ميبرند.
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تا زمانيكه زنان را بعنوان بردة جنسي و 
يك كاال معامله نمايند مطمئن باشيد كه 
فرهنگ ارتجاعي مردساالر بيشتر تقويت 

ميشود.
در اينجا بايد اين را هم عالوه كرد كه زني 
كه از صبح تا به شب در خانه جان ميَكَند 
ناراحت  كه  ندارد  را  اين  حق  اينكه  نه 
باشد بلكه بايد هميشه به سر دو پا حاضر 
شوهرش  اختيار  در  خندان  و  خوش  و 
باشد. و اگر زني خسته از كارهاي طاقت 
شوهرش  بجلو  و  باشد  خانه  فرساي 
ايستاده شود با لت و كوب در ظرف چند 
دقيقه صداي او را خفه ميكند و يا اينكه 

زبانش را از حلقش در مياورد.
آري چنين است وضع زنان كشور ما.

زنان  جاندادن  و  سوختن  در  بروز  روز 
كشور ما افزوده ميشود. اينست حق زن 
در يك جامعه طبقاتي و فرهنگ ارتجاعي 

مردساالر.
و  ظلم  دست  از  اينكه  بخاطر  زني  اگر 
به  باشد و  استبداد شوهرش خسته شده 
باشد  گرفته  را  خود  طالق  جنجال  صد 
چه  به  جوامعي  چنين  در  ميكنيد  فكر 
به  همانا  ميشود.  نگريسته  او  به  چشمي 
چشم تحقير و توهين و تهمت و با بسيار 
رفتارهاي غير انساني ديگر با او برخورد 

صورت ميگيرد.

تحت  زنان  تمام  تا  اميدواريم  آخر  در 
ستم كشور ما با هم متحد شده و با اتحاد 
آنها  كه  نيروهايي  تمام  عليه  بر  خويش 
اسارت خود  در  گوناگوني  اشكال  به  را 
پرداخته و رهايي  مبارزه  به  اند  درآورده 

خود را بدست بياورند.

و بر اثر مبارزات مردم، اعم از زن و مرد 
زندگي  مردم  تمام  كه  رسد  فرا  روزي 
ديگر  و  باشند  داشته  برابري  و  يكسان 
هيچ زني نه در محيط خانه و نه هم در 

بيرون از آن تحت ستم نباشد.

ندارد  حق  مرد  نصف  اندازة  به  هم  باز 
برايش  كندن شوهرش  جان  اينهمه  با  و 

ميگويد كه وظيفة تو چيست؟
خوردن و شستن!

تو هيچ چيزي نداري!
همه چيز كه در خانة من است از خودم 

است.
و هر زمانيكه شوهرش ميل جنسي داشته 
باشد زن بيچاره بايد بعنوان وسيلة لذت 

جنسي در اختيارش قرار گيرد.
و اگر زن از امر شوهرش سرپيچي نمايد 

او برايش ميگويد تو را خريده ام.

زنان  كه  ميبينيم  ما  روستايي  مناطق  در 
بسيار  كارهاي  خانه  كارهاي  پهلوي  در 
كارها  اين  ميدهند.  انجام  نيز  ديگري 

عبارتند از: 
بافتن،  ُكرك پاك كردن، نخ رشتن، قالي 
آب از جوي و يا حوض و يا چاه آوردن 
آنهم از مسافة زياد، گاو دوختن، گوسفند 
و خر و غيره حيوانات را نگهداري كردن.

انجام  خانه  در  را  شاق  كارهاي  اينهمه 
نيمه  بيچاره  زن  زمانيكه  و  ميدهند. 
بر سرش يك زن ديگري  استهالك شد 
بعنوان زن دوم مياورند. آخر، در جامعه 
طبقاتي با زن بعنوان يك كاال و يا وسيله و 
ابزار رفتار مي نمايند. و هر وقت و زمان 

دلشان خواست يكي ديگر را ميگيرند.

كه  كرد  كتمان  نبايد  را  حقيقت  اين  و 
بيشتر  را  زن  مردساالر  ارتجاعي  فرهنگ 
بعنوان يك وسيلة جنسي معرفي ميكند. 
از  مردساالر  جامعة  در  اساس  اين  بر  و 
جنسي  لذت  براي  اي  وسيله  بعنوان  آن 

استفاده ميكنند.

لذا در چنين جوامعي زنان از همان حقوق 
انساني كه حق شان هست نه بطور كامل 

بلكه هيچ برخوردار نيستند.

زنان خانه دار
بردگان خانگي
نيمي از جمعيت جامعه ما را زنان تشكيل 
ميدهند كه اين زنان يا هم اكنون خانه دار 

هستند و يا در آينده خانه دار ميگردند.

اين زنان در پهلوي كار شاق  از  قسمتي 
خانه داري بعنوان زن كارگر در بيرون از 

منزل نيز وظيفه اجرا مينمايند.

زنان خانه دار از مشكالتي كه زنان كارگر 
با آن مواجه هستند در رنج نميباشند اما 
با آنهم وضعيت شان چندان هم بهتر از 

آنها نيست.

را  دار  خانه  زنان  وضعيت  بيائيم  حال 
مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم و ببينيم 
نرم  پنجه  و  دست  مشكالتي  چه  با  كه 

ميكنند.

ما  جامعه  كه  گفت  ميتوان  صراحت  با 
نيروهاي  اشغال  در  طبقاتي،  جامعه  يك 
نيروهاي  تأثير  تحت  در  و  امپرياليستي 

ارتجاعي قرار دارد.
حال با اين شرايط آيا زنان ميتوانند كه از 
وضعيت خوبي برخوردار باشند. و يقينًا 

كه نميتوانند.

روبرو  مشكالت  با  مجموع  در  زنان 
هستند، اگر بطور دقيق وضعيت هر يك از 
آنان را بررسي نمائيم ميبينيم كه وضعيت 

هر يكي از يكي ديگر بدتر است.

زني كه از صبح تا به شب در خانه جان 
قبيل  از  را  خانه  كارهاي  تمام  و  ميَكَند 
پخت و پز، سفيد كاري، نظافت، شستن 
لباس، اطو كاري و غيره را انجام ميدهد. 
ميكند. داري هم  بچه  اينها  پهلوي  در  و 
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زن فرو دست ترين دنياست

زن فرو دست ترين دنياست
آري چنين است

بينديش و كاري بكن
مجبورش مي كنيم كه صورتش را رنگ كند و برايمان برقصد

اگر نخواهد برده باشد مي گوييم دوستمان ندارد
اگر واقعي باشد مي گوييم اداي مردان را درمي آورد

داريم او را تحقير مي كنيم اما وانمود مي كنيم كه روي سرمان جاي دارد

زن فرودست ترين دنياست
آري چنين است

اگر باور نداري نگاهي به شريك زندگيت بينداز
زن برده ي بردگان است

آري بايد اين را فرياد كرد
مجبورش مي كنيم كه بزايد و بچه دار شود

بعد مي گذاريم يك مرغ چاق پير خانگي شود
به او مي گوئيم كه جايش در خانه است و بس

بعد سرزنش اش ميكنيم كه بيش از حد غير اجتماعيست و به درد دوستي نمي خورد

زن فرو دست ترين دنياست
زن برده ي بردگان است

شبانه روز در تلويزيون به زن توهين مي كنيم
تازه متعجبيم كه چرا شجاعت و اعتماد بنفس ندارد
جوان كه هست خواست آزادي را در او مي كشيم

خودمان به او مي گوئيم هوشيار و زرنگ نباش
اما تحقيرش مي كنيم كه چرا اينقدر احمق هستي

زن فرو دست ترين دنياست
آري چنين است

اگر باور نداري نگاهي به شريك زندگيت بينداز
زن برده ي بردگان است

آري بايد اين را فرياد كرد
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آه،
كيست كه ياريگر ما باشد. ما كه ياريگر 

همه بوديم.

اگر باور نداريد، به گهوارة خالي پستوي 
ما  دستان  روزي  بنگريد.  خود  خانة 

روزگار جنبان شما بوده است.

اگر باور نداريد، از دهان تان، از زبان تان 
بپرسيد. 

كامل  غذاي  ما  شيرة جان  تمام  سال  دو 
بر  ما  اولين حرف را  شما بوده است. و 

زبانتان جاري ساختيم.

تلخي زندگي ما كه زهريست از آميختگي 
كوري و كري شما به كام ما هيچگاهي از 
بين نخواهد رفت، مگر اينكه، آنكه نور را 
از چشمها ميگيرد نابود گردد. مگر آنكه 
صدا را از گوشها ميگيرد از بين برده شود.
تا آنگاه ديگر هيچ چشمي از نور ديدگان 
تهي نگردد و هيچ گوشي از امواج صدا 

محروم نشود.

ما زنان تحت ستم افغانستان، نور و صدا 
را به ياري مي طلبيم.

ما شماهايي را كه در اقصي نقاط جهان 
نور  منبع  چشمهايتان  و  ميكنيد  زندگي 
به  قادر  گوشهايتان  و  ديدن  براي  است 
شنيدن، شنيدن صداي فرياد ما زنان تحت 
به  استبداد،  و  ظلم  جغرافياي  اين  ستم 

ياري خويش فرا مي خوانيم.

ما حركت خود را آغاز كرده ايم. جنبش 
تمام  ستم،  تحت  زنان  جنبش  يعني  ما، 
رهائي  براي  اتحاد  به  را  جهان  زنان 
دعوت ميكند. و به اين منظور است كه 
خويش  مبارزات  سرلوحة  را  ذيل  شعار 

قرار داده ايم.
زنان تحت ستم سراسر جهان، متحد 

شويد.

تو روشنفكر مي شوي
تو سر در كتابها فرو مي بري

تو نويسنده مي گردي
و آنقدر غرق در دنياي كاذب روشنفكرانه 
كه  ميكني  فراموش  اصال  كه  شوي  مي 

جامعه اي هم وجود دارد.
و در اين جامعه زني هم هست.

زني تحت ستم
زني تحت توهين

زني پريشان از فرداي خود

و  ساخته  ذهني  دنياي  غرق  آنقدر  تو 
پرداختة مردساالري و پدرساالري حاكم 
و  كور  چشمهايت  ديگر  كه  گردي  مي 

گوشهايت كر ميگردند.
و تو با اين چشمهاي كور و گوشهاي كر 

خودت را فيلسوف زمان مي خواني!

ميگويد:  بتو  حاكم  مردساالرانة  فرهنگ 
روشنفكر

ميگوييم:  تو  به  ستم  تحت  زنان  ما  اما، 
روشنفكر بريده از مردم!!!

مأمور  و  مدير  اي،  شده  رئيس  ديگر  تو 
گشته اي. تو بعد از اين دوران اكنون بر 

چوكي قدرت تكيه زده اي.
اما،

مردساالري  فرهنگ  كه  چشمهايي  با 
حاكم نور را از آنها گرفته است همچون 

كوري مادر زاد قادر به ديدن ما نيستي.

ايكاش اين درد، تنها نابينائي چشمهايت 
مي بود. با كري گوشهايت چه كنيم؟

ما اشك ميريزيم اما تو هرگز اشك مان را 
نمي بيني، ما فرياد مي زنيم، اما تو هرگز 

صدايمان را نمي شنوي.

ما اشك و فرياد را در هم مي آميزيم و در 
خود و بر خود مي پيچيم از گردش درد 

بجاي خون در رگهاي مان.

به آنهائي كه كورند

به آنهائي كه كرند

به روشنفكران بُريده از مردم

همان  ميشوي.  زاده  مادر  بنام  زني  از 
انساني كه امروز درجه دومش ميخوانند، 
چونكه در تحت ستم مضاعف قرار دارد.
چونكه بقول جان لنون بردة بردگان است.

تو در دامان اين زن كه مادرش ميخواني 
بزرگ ميشوي. و بعد از آن با دستان پر 

مهر اين زن روانة مكتب ميگردي.
او عمر خود را به پاي رشد تو ميگذارد تا 

تو كالن ميگردي.
تو وارد دنياي جواني و اما او به استقبال 

دنياي پيري ميرود.
تو هر روز كه ميگذرد نيرومندتر ميگردي 

و اما او ناتوان تر از گذشته مي شود.

بستر  ميشويد.  لباست  ميدهد،  نانت  او 
خوابت  تا  شبها  ميسازد.  آماده  خوابت 
ميبرد بر باالي سرت مينشيند و گوش به 

حرفهاي دلت ميسپارد.

به  آسمان  مانند  به  دريا،  مانند  به  او  دل 
غمهاي  و  دردها  تو  تا  ميشتابد  ياريت 
تحملشان  ديگر  كه  را  خودت  روزگار 
نميتواني، به او بسپاري. او راز تو را براي 

هميش نگهدارست.
تا سرش بر باالي دارست

به حفظ راز تو وفادار است.

تو با اتكاي به اين زن مكتب را به پايان 
مي رساني.

و سپس با حمايت هاي بيدريغ اين زن 
وارد پوهنتون مي شوي و پوهنتون را نيز 

به پايان مي بري.
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انسان با چنين عمل وحشيانه اي به قتل 
ميرسد چقدر زجرآور و دردآور است.

طبق گزارش، در رابطه با انگيزة قتل اين 
زن سه گونه اظهار نظر وجود دارد:

شوهرش . 1 كه  ميگويند  اي  عده 
مشكالت عصبي داشته است.

سياه . 2 آدم  كه  ميگويند  ديگر  بعضي 
اعتماد  زنش  به  و  است  بوده  دلي 

نداشته است.
و كساني هم ميگويند كه عاشق زن . 3

ديگري بوده است.

هيچيك  ستم  تحت  زنان  جنبش  اما 
اين  اصلي  عامل  را  فوق  نظرات  از 
است  باور  اين  بر  بلكه  نميداند.  جنايت 
فرهنگ  و  طبقاتي  نظام  موجوديت  كه 
اساسي  دليل  آن،  مردساالرانة  ارتجاعي 
كشور  زنان  بر  كه  است  جناياتي  تمامي 
نظام  اين  تا  و  ميگردد  اعمال  امروزه  ما 
استبدادي از بين نرود و تا همين فرهنگ 
تنها  نه  باشد  حاكم  مردساالر  ارتجاعي 
كردن  قطع  و  سوختاندن  كشتن،  اينكه 
بلكه  نميرود  بين  از  زنان  بدن  اعضاي 

افزايش هم مي يابد.

البته مردان هم بخصوص قشر زحمتكش 
و   اجتماعي  اقتصادي،  فشارهاي  تحت 
اما چونكه  و  دارند.  قرار  فراواني  رواني 
زنان و مردان از حقوق برابري در عرصه 
فرهنگي  و  اجتماعي  توليدي،  هاي 
برخوردار نيستند. فلهذا زنان در وضعيت 

بدتري نسبت به مردان قرار ميگيرند.

قوي  روابط  و  استبدادي  نظام  اين 
پدرساالري حاكم آن اكثريت زنان را در 
خانه حبس كرده است. ازينرو اين زنان 
تمام كارهايشان خالصه ميشود به نظافت، 
پختن، شستن و رنگ كردن صورتشان تا 
تكراري كارهاي  اين  مشغول  روزه  همه 

حس كردند. و اما گوئي كه دل شوهرش 
از همين سنگها هم سنگ تر بوده است.

فرد مذكور عالوه نموده است كه از وي 
دو طفل يكي دختر و ديگري پسر بجاي 
مانده است. دخترش دو ساله و پسرش 
يك ساله ميباشد كه هنوز شيرخوار است.
او گفته است كه هر يك از اطفالش اشك 
در چشمانشان جاري و فرياد ميكشيدند 

مادر . . . مادر . . . مادر

قتل  اين  انجام  نحوه  با  رابطه  در  وي 
اينگونه اظهار نظر كرده است:

طوريكه شنيده ام، او بعد از لت و كوب 
بااليش  بر  بيرحمي  با  بيچاره  زن  اين 
خويش  دستان  با  را  گلويش  و  مينشيند 
اين  حين  در  او  ميدهد.  فشار  قوت  با 
عمل ضد انساني خودش ميگويد كه ترا 

ميكشم، ترا خفه ميكنم . . . 

اين زن تحت ستم با تقالي بسيار دست 
وي  انگشتانش صورت  با  و  ميزند  پا  و 
رها  را  او  بلكه  تا  ميسازد  دار  را خدشه 
سازد اما با تأسف كه اين كوشش هايش 
اي  نتيجه  به  تنومندي شوهرش  دليل  به 

نميرسد.

بعد از آنكه شوهر با عمل وحشيانة خود 
ميسازد  نيمه جان  را  اين زن تحت ستم 
مياندازد.  گلويش  در  و  مياورد  را  طنابي 
او طناب را آنقدر بر گلويش ميفشارد تا 

آنكه جانش را كامال ميگيرد.

جسد اين زن جوان قرباني پس از سپري 
شفاخانة  سردخانة  در  شب  يك  شدن 
حوزوي واليت هرات در تاريخ 9 سنبله 
سپرده  بخاك  رمضان(  ماه   21 )در شب 

ميشود.

خوانندة عزيز، بينديش و فكر كن كه يك 

با تأسف و تأثر اطالع يافتيم كه اين نظام 
تحت  زنان  از  ديگر  يكي  باز  استبدادي 
ستم و محروم كشور را همچو هزاران زن 

ديگر قرباني نمود.

جامعة  اين  در  كه  است  ذكر  به  الزم 
طبقاتي و استبدادي كشتن، سوختاندن و 
قطع كردن اعضاي بدن زنان يكي از جلوه 
هاي عادي فرهنگ ارتجاعي مردساالر آن 

است.

گزارش اين جنايت را يكي از دوستان ما 
براي  از شفاخانة حوزوي واليت هرات 

ما ارسال نموده است.
به  وي در همان روز به عيادت مريضي 
آگاه  ماجرا  از  وقتيكه  و  بود  رفته  آنجا 
چند  و  كرده  مسئوليت  احساس  ميشود، 
نزديكان  از  يكي  از  را  ماجرا  چون  و 
ما  براي  آنرا  و  ميكند  معلوم  قرباني  زن 

ميفرستد.

كه  ستمديده  زن  اين  گزارش،  طبق 
در  ميگذراند  را  ازدواجش  پنجمين سال 
رمضان(  ماه   19 شب  )در  سنبله  هفتم 
تحت  در  كه  شوهرش  دستان  فشار  با 
اجتماعي  و  اقتصادي  رواني  فشارهاي 
وضعيت موجود قرار داشت به بيرحمانه 
ترين و وحشيانه ترين شكل خفه گرديد.

نزديكانش در شفاخانه حوزوي  از  يكي 
گفته  ما  دوست  اين  به  هرات  واليت 
بوده  ظالمانه  چنان  عمل  اين  كه:  است 
است كه حتي خشت خشت آن خانه نيز 
زجركشي او را در وجود سنگي خويش
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من زن صد ساله ام

صدها هزار ساله ام

زنی که تمامی رنجها را از هزاران سال پيش کشيده است

در قرون وسطا، مرا چون جادوگری به آتش کشيدند

گاهی بخاطر زن بودنم، در کودکی زنده بگورم کردند

در جای جای اين کره خاکی، گاهی بخاطر عشق آتشم زدند، سنگسارم کردند

برای رشادتهايم

برای مبارزاتم

كه اين نظام استبدادي و زورگويانة حاكم 
مدت مديدي دوام نخواهد آورد. آنروزي 
در  گيرد  فرا  را  تمام جهان  روشنائي  كه 

پيش است.

براي  كه  است  اين  زنها  ديگر  به  ما  پيام 
امروز  كه  بسياري  مصيبتهاي  از  رهائي 
دامنگيرشان شده است به هم بپيوندد و بر 
عليه اين نظام استبدادي كنوني به مبارزه 

بپردازند.

انسان را  ارگانهاي يك  بعنوان مثال: اگر 
خطرناك  امراض  از  يكي  يا  و  ويروس 
مصاب سازد. و آن انسان در تالش اين 
دور  خود  بدن  از  را  ويروس  كه  نشود 
نمايد، آهسته آهسته تمام ارگانهاي بدنش 
رو به تحليل ميرود و پارچه پارچه ميشود. 

و سرانجام منجر به مرگ آن ميگردد. 
يك  بدن  منحيث  بايد  هم  را  ما  جامعه 
بيمار تلقي كرد كه ميكروب ها و ويروس 
رشد  حال  در  آن  در  گوناگوني  هاي 

هستند.
اگر جلو رشد اين ميكروب ها و ويروسها 
را نگيريم بسرعت به تمام انسانهاي ديگر 

نيز سرايت ميكنند.

سپري  را  عمرشان  همينطور  و  باشند 
نمايند تا نتوانند مطالعه و تحقيق نمايند و 
به يافتن حقيقت دست پيدا كنند، كه مباد 
بر  روزي  و  برسند  كامل  آگاهي  يك  به 
عليه اين همه نابرابري ها، نابساماني ها و 
خشونت هاي مرگباري كه در حق شان 

روا داشته ميشود ايستادگي نمايند.
اينها را نظام طبقاتي و استبدادي و فرهنگ 

ارتجاعي مردساالر ميخواهد.

آري،
روابط پدر ساالري قوي در كشور ما زنان 
را به تبعيض هاي بسياري محكوم كرده 
آزار  و  فشارها  انواع  اعمال  با  را  آنان  و 
اذيت هاي جسمي و روحي شديدي  و 

قرباني مي نمايد.
بله، اين زن و بسياري از زن هاي ديگر 
و  فاسد  جامعة  يك  ارزشهاي  قرباني 

زهدگرا شده اند.
اوضاع  اين  كه  زد  فرياد  بايد  تأسف  با 
قربانيان  ما  كشور  در  كنوني  احوال  و 
گذاشت. خواهد  بجا  نيز  ديگري  بسيار 
كه اين بار مشقت و مرگبار را پيش از هر 

چيز و هر كس زنان بدوش ميكشند.
ما زنان تحت ستم افغانستان فرياد ميزنيم
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ما از تمام زنان ميخواهيم كه براي رهائي 
از وضعيت موجوده دست در دست هم 

دهند و با هم متحد گردند.
و همانطور كه خانه هايشان را جاروب و 
پاك مينمايند به پاك كردن كشورشان نيز 

از لوث ناپاكي ها بپردازند.
به  و  دهيم  هم  دست  در  دست  بيائيد 
حمايت از تمامي زنان ستمديده برخيزيم.
و با شجاعت تمام در مقابل كسانيكه ما را 
بعنوان بردة جنسي بحساب مي آورند و 

جنس دوم خطاب مي كنند بايستيم.
بيائيم يكجا شويم و با همبستگي خويش 
اعادة حقوق خود را از اين نظام ستمگر 

بنمائيم، زيرا كه:
نجات ما در همبستگي ماست.

يكبار  افغانستان  ستم  تحت  زنان  جنبش 
ديگر غم و اندوه خويش را نسبت به قتل 
اين زن ستمديده در واليت هرات عميقا 

ابراز مي نمايد.

جنبش  سريعتر  چه  هر  تا  اميدواريم  ما 
هاي رهائيبخش زنان در سطح ملي و بين 
برخوردار  قوي  مبارزاتي  توان  از  المللي 

گردند.
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برای آزادی

بخاطر اينکه کارگرم

دهقانم

برای مادر بودنم

برای خواهر بودنم

بخاطر زن بودنم

بدارم کشيدن و تيربارانم کردند

حتا وقتی جالدان ميخواستن مرا به دار بکشند، شکنجه ام کردند، تجاوزم کردند و بعد بدارم کشيدند

من زنم، زنی که به اندازه اين کره خاکی عمر دارم و رنجها کشيده ام

فريادهايم قرنهاست دل همگان را به درد می آورد

من سفيدم، سياهم، قرمز و زردم

به هر رنگی که باشم يک زنم، زنی که ديگر نمی خواهد به سان گذشته زندگی کند

زنی که ميخواهد دگرگون کند، زنی که ديگر پايبند قوانين شما نيست

زنی که می خواهد آزاد و رها باشد و ديگران را نيز رها سازد

تقديم به همه زنان ستمديده جهان
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