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  !رفقا، دوستان، مادران و خواھران

  !زنان شرافتمند و غیور افغانستان

، شورای انقالبی .ا.خ.د.شادباش ھا و درود ھای گرم کمیتھ مرکزی حقبل از ھمھ اجازه دھید بھترین 

و حکومت جمھوری دموکراتیک افغانستان و شخص خود را بھ مناسبت گشایش اولین کنفرانس 

سرتاسری زنان جمھوری دموکراتیک افغانستان، این حادثھ بزرگ در زندگی زنان کشور بھ شما و از 

ً کنفرانس وسیع و بزرگ شما در تاریخ . شور برسانمطریق شما بھ تمام زنان زحمتکش ک مسلما

انقالبی کشور مان مقام با اھمیت داشتھ و بھ مثابھ عامل نیرومند در روند توحید و تشکل نیروھای 

  .دموکراتیک و مترقی کشور درج خواھد شد

مان خوش ن مھمان نواز باستانی و مستقل طوما مسروریم کھ بھ مھمانان گرامی کنفرانس شما در 

آمدید می گوییم و بھ خاطر تشریف آوری شان بھ افغانستان انقالبی و اشتراک در این کنفرانس اظھار 

  .امتنان مینماییم

ما بھ کمک و پشتیبانی ایکھ این دوستان و رفقا بھ ھمۀ مردم افغانستان و در درجھ اول بھ زنان 

مردم زحمتکش و پیکارجوی افغانستان کھ  قھرمان ما مبذول میدارند، ارج و ارزش قایلیم و از جانب

در شرایط دشوار مداخالت و تجاوزات خارجی بھ تحکیم دستاورد ھای انقالبی خود و کار و پیکار 



ثمربخش در راه تحقق آرمان مقدس و واالی انقالب ثور و اعمار جامعۀ فارغ از ھرگونھ ستم و 

  .ری می نماییماستثمار می پردازند از این دوستان صمیمانھ سپاس گزا

  !رفقا و دوستان محترم

مسألھ . مورد غور و بررسی قرار خواھد دادکنفرانس شما مسایل مبرم مربوط بھ زنان کشور را 

اساسی را ارتقای نقش زنان کشور در امر مبارزه بھ خاطر دفاع از دستاورد ھای انقالب ثور و 

مختلف زنان افغانستان بھ این مبارزه نجیبانھ  اعمار جامعھ نوین و عادالنھ و جلب ھرچھ بیشتر اقشار

  .تشکیل میدھد

، حزب طبقھ کارگر و زحمتکشان افغانستان چنان راھی را از لحاظ تاریخی و ملی پیموده .ا.خ.د.ح

این راه علی الرغم اشتباھات و . است کھ ھم مانند آنرا ھیچ سازمان و حزبی در کشور بیاد ندارد

ت ھا و انحرافات، توطئھ ھای دشمنان حزب و انقالب، راه پیکار کجروی ھا، علی الرغم خیان

قھرمانانھ آزمون ھای مشکل و دشوار، سرانجام راه پیروزی ھای ملی، تاریخی زحمتکشان 

  .افغانستان، راه پیروزی ھای انقالب رھایی بخش خلق کشور، راه پیروزی صلح، آزادی و ترقی است

فعالیت خویش بھ مسألھ جلب زنان بھ جنبش ملی و ز او آغ ساز ھمان لحظھ تأسی. ا.خ.د.ح

ً برای نخستین بار در تاریخ کشور این مسألھ را بھ  دموکراتیک کشور توجھ دایمی داشتھ و اصوال

  .طور علمی و ھمھ جانبھ طرح نمود

حزب در اولین مرامنامھ خود پیوند ارگانیک جنبش زنان را با جنبش رھایی بخش ملی و اجتماعی 

ما در طی سال ھای بعد از ایجاد . نموده است ده و با پیگیری در راه تحقق این اصل پیکارتوضیح نمو

بھ پیروزی ھای قابل مالحظھ یی در جھت بیداری، شعور سیاسی و اجتماعی، تشکل و . ا.خ.د.ح

  .تحکیم جنبش دموکراتیک زنان کشور نایل شده ایم

علیھ ظلم فیودالی و ماقبل آن علیھ بدبختی  زنان افغانستان در مبارزات مردم شریف و زحمتکش ما

محرومیت ھا و بھ خاطر تحقق آرمان ھای دموکراتیک توده ھای  ھا، حقارت ھا، محکومیت ھا و

  .وسیع کشور سھم فعال گرفتھ اند

سازمان دموکراتیک زنان افغانستان کھ در حدود پانزده سال از تاسیس آن می گذرد، از ھمان آغاز 

ماللی ھا، عایشھ ھا، ام عرصھ ھای مبارزه چون مادران و خواھران خود فعالیت خود در تم
و ترقی اجتماعی  علیھ ارتجاع و استبداد، استعمار و امپریالیزمو دیگران  ھا، رابعھ بلخی ھا  زرغونھ

در نھضت رھایی بخش خلق ما بیھراس از تھدید ھا، مرگ، . ا.خ.د.و اقتصادی دوش بھ دوش ح



شکنجھ ھا و زندان ھای رژیم ھای اختناق و ترور گذشتھ با تقوی، شجاعانھ و قھرمانانھ شرکت داشتھ 

رین گروه رھبری، کادرھا، صفوف سازمان دموکراتیک زنان در انقالب ثور بھ نقش حماسھ آف. است

  .خصوص مرحلھ نوین آن در تاریخ نھضت انقالبی مان جاویدان خواھد ماند

انقالب ثور بھ مثابھ نقطھ عطف عظیم در تاریخ کشور کھن سال ما افقھا و دورنما ھای وسیع 

جامعھ ییکھ در آن از استثمار انسان بھ وسیلھ  اعماردرخشان را در برابر خلق کشور در جھت 
  .کشوده است انسان و از ھیچ نوع ستم ملی و اجتماعی اثری نباشد

رھایی کامل زنان از قید ظلم و ستم خرافات و بقایای مناسبات فیودالی، ماقبل فیودالی و طرد ھر آنچھ 

مساعد تر برای رشد ھمھ جانبھ کھ بھ اسارت، تحقیر و توھین زن می انجامد و تامین شرایط ھرچھ 

شخصیت زنان افغانستان کھ نیمی از جمعیت و قوای بشری بالقوۀ ما را تشکیل میدھند یکی از آرمان 

  .دموکراتیک ضد فیودالی و ضد امپریالیستی در کشور ماست -ھای بزرگ انقالب ملی

ا مردان انعکاس یافتھ در اصول اساسی جمھوری دموکراتیک افغانستان نھ تنھا اصل برابری زنان ب

بلکھ راه ھا و شیوه ھای تشدید و تقویت مواظبت دولت از وضع زنان بھ مثابھ زحمتکشان و مادران 

بلی مادران و مادر وطن جان و قلب ھر انسان، ھر فرزند شرافتمند کشور . وطن نشان داده شده است

  .است و باید باشد

ط کار در موسسات تولیدی، افزایش دستمزد ھای حزب و دولت تصامیم مھمی در زمینۀ بھبود شرای

زحمتکشان، توسعھ موسسات ساختمانی بھ منظور تامین سرپناه، اعمار مکاتب، شفاخانھ ھا و شبکھ 

  .ھای خدمات برای اطفال و مادران اتخاذ نموده اند

ھ تحقق عملی این پالن ھا و تصامیم بستگی بھ کار، فعالیت و عمل مشترک و خستگی ناپذیر ھم

ما معتقدیم و تجربھ می آموزد کھ نیل بھ اھداف انقالب ملی و دموکراتیک بدون وطنپرستان دارد، 

شرکت گستردۀ گروه ھای وسیع زنان و سھم مستقیم شان در تحقق بخشیدن پالن ھای اقتصادی و 

  .باید در نظر داشت کھ میراث گذشتھ خیلی ھا سنگین است. اجتماعی کشور امکان پذیر نیست

نھ تنھا با عقب ماندگی شدید و فقر، بیماری و بیسوادی جانکاه مواجھ ھستیم، بلکھ در گذشتھ خلق ما 

قھرمان و زحمتکش افغانستان بیرحمانھ غارت و تاراج شده و زنان ما محروم ترین و محکوم ترین 

ز کافی است یاد آور شویم کھ نود و ھشت فیصد زنان کشور ھنو. بخش جامعھ را تشکیل میدادند

خواندن و نوشتن را نمی دانند، تنھا با ارائھ این رقم میتوان بزرگی و دشواری وظایف را کھ در برابر 



ما قرار دارد بھ وضاحت درک کرد، ولی ما معتقدیم مردم زحمتکش ما کھ رستاخیز ثور و مرحلھ 

  .خواھد آمد نوین تکامل آنرا بھ پیروزی رسانید از عھده انجام این وظایف تاریخی نیز موفق بدر

ما در حالیکھ با پیگیری و جدیت تمام بھ کار اعمار جامعۀ نوین در سرزمین باستانی خود پرداختھ ایم 

عقیدۀ راسخ داریم کھ زنان زحمتکش کشور نیز نقش شایستھ خویش را در امر تحقق بخشیدن تحوالت 

  .عمیق و بنیادی اجتماعی و اقتصادی ایفا خواھند کرد

جلب ھرچھ وسیعتر زنان در روند تولید اجتماعی و در وجود آنان افزایش قوای  در گام اول مسألھ

موازی با رشد و تکامل صنایع و زراعت ضرورت بھ نیروی  بشری مطرح است زیرا از یکطرف

کار مثمر و تولیدی نخستین و اساسی ترین شرط تامین انسانی بیشتر خواھد گردید و از جانب دیگر 
تنھا از این طریق میتوان بھ وابستگی اقتصادی زنان پایان . رد بشمار میرودعلمی برابری زن با م

بخشید، برابری کامل آنانرا با مردان در ھمھ عرصھ ھا تامین نمود و زمینھ شگوفانی استعداد ھای 
  .شانرا فراھم ساخت

سیاسی، تامین موقف مساویانھ زن با مرد در جامعھ و کانون خانواده با انجام تحوالت بنیادی 
اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی پیوند ناگسستنی دارد و مستلزم تضمین بھ خصوص جامعھ و مواظبت 
خاص دولت از شرایط کار زنان، حمایھ طفل مادر و دیگر اشکال و طرق کمک ھا و معاونت ھا بھ 

تواند  تنھا موجودیت ضمانت ھا و مواظبت ھا می. خانواده کھ در نزد انسانیت مقدس است، می باشد

شرایط تلفیق درست کار و فعالیت اجتماعی زنان را با مسوولیت خانوادگی شان و زمینھ رشد و 

  .شگوفانی استعداد ھای آنانرا ایجاد نماید

بشریت مترقی تجارب ارزشمندی در ارتباط با جنبش زنان اندوختھ است، در زمینھ بیش از ھمھ، 

اول اتحاد شوروی بعد از پیروزی انقالب کبیر  تجربۀ تاریخی کشورھای سوسیالیستی و در درجھ

باید این تجربھ را فرا گرفت و مطابق بھ شرایط کشور ما با در . اکتوبر ارزش واال و بزرگی دارد
  .نظرداشت سنن و عنعنات پسندیده ملی مردم ما از آن استفاده خالق نمود

عامل آن تاکید نموده است کھ  تجربھ تاریخی می آموزد و رھبر بزرگ زحمتکشان جھان بار ھا روی
این بدان . اجتماعی دارد -اساسی عدم مساوات زن با مرد و در اسارت بودن زن خصوصیت اقتصادی

معنی است کھ جنبش زنان بھ خاطر نیل بھ اھداف و انجام وظایف خود باید متکی بر جنبش رھایی 

  .اعی باشدبخش مردم در مبارزه بھ خاطر اجرای تحوالت عمیق و بنیادی اجتم

  !رفقا و دوستان



در برابر حزب ما سازمان ھای اجتماعی کشور و سازمان دموکراتیک زنان افغانستان کھ در شرایط 

ھمھ فعالیت ھا و اقدامات در . خاص جامعھ ما مبارزه می کنند راه ھای نا منکشف بسیاری قرار دارد

ر و با احتیاط الزم توام با جلب ھرچھ جھت رھایی زن از قید ستم و خرافات باید بھ طور انعطاف پذی

  .وسیعتر زنان وطنپرست و مترقی بھ جنبش زحمتکشان صورت گیرد

در شرایط کنونی کشور حلقھ اساسی سیاست ما را تحکیم اتحاد کارگران، دھقانان، روشنفکران و 

ل، تمام روحانیون وطنپرست، کسبھ کاران، سرمایھ داری ملی تجاری و صنعتی، کوچیھا، افراد قبای

جبھھ ملی پدروطن تحت رھبری  ملیت ھا و اقوام و ھمھ نیرو ھای دموکراتیک افغانستان در چارچوب

بھ خاطر مبارزه در راه محو و طرد بقایای فیودالی و ما قبل آن، عقب ماندگی، فقر، . ا.خ.د.ح

ح زندگی مردم بیکاری، بیسوادی و امراض خانمانسوز در راه تامین شرایط انسانی کار و ارتقای سط

واضح است کھ زنان کشور می توانند و باید ھم بتوانند نقش شایستھ خود را در این . تشکیل میدھد

  .مبارزه بھ خاطر تامین سعادت و خوشبختی اطفال شان یعنی نسل ھای آینده کشور ایفا نمایند

این وظایف تاریخی وجود  ما معتقدیم کھ در بین زنان افغان نیرو، استعداد و توانایی کافی برای انجام

آنان . برای بسیج نمودن و متشکل ساختن این نیرو وظیفھ عمده بھ دوش زنان آگاه کشور است. دارد

باید با براه انداختن و تنظیم کار وسیع توضیحی، با استفاده از شیوه ھای کار انفرادی و توده یی، با 

قالب در جھت رھایی و نجات زنان بھ توده جستجوی طرق و میتود ھای عملی کار، با تفھیم اھداف ان

  .ھای وسیع، شرایط و زمینھ ھای الزم این تشکل وسیع را فراھم سازند

باید بھ خاطر داشت کھ وظایف زن بھ مثابھ مادر ھمیشھ اینست کھ علیھ جنگ، انسان کشی و غارت، 

خود، مبارزه خستگی  بھ خاطر تامین صلح پایدار، استقرار عدالت اجتماعی، تامین آینده فرزندان

  .ناپذیر نماید

طوریکھ نھضت بین المللی زنان مترقی ملل جھان و پیکار ھای زنان و مادران قھرمان بیانگر 

  .درخشان این آرمان ھای واالی بشریت زحمتکش بوده و خواھد بود

زنان و بھ نوبھ خود ھمھ مساعی ممکن را برای بھبود شرایط زندگی و کار . ا.د.و دولت ج. ا.خ.د.ح

  .تشکل و اتحاد بیشتر آنان مبذول خواھد داشت

  .حزب و دولت مواظبت از وضع زن و کودک را وظیفھ مقدس خود می شمارند

ھای طفل و  ھمین اکنون تدابیری بھ منظور گسترش شبکۀ کودکستان ھا، شیر خوارگاه ھا، کلینیک

  .مادر و اعمار دیگر تاسیسات مربوط روی دست است



نشان ساخت کھ اجرای این وظایف مقدس بھ سھم گیری وسیع اقشار و گروه ھای  اما باید خاطر

  .اجتماعی زنان اعم از حزبی و غیر حزبی بستگی کامل دارد

ً در کشور ما، جاییکھ ھنوز شبکھ ھای خدمات برای زنان و اطفال بسیار ناچیز است و ما  مخصوصا

جنگ اعالم ناشده علیھ کشور ما و فعالیت  مجبوریم بھ اعمار زندگی نو در شرایط مداخالت خارجی

ھای خرابکارانھ و ضد انسانی اعمال ارتجاع، امپریالیزم و شوونیزم بپردازیم، اشتراک وسیع زنان 

  .در امر تامین شرایط صلح آمیز کار و تحقق تحوالت عمیق بنیادی ارزش عظیم دارد

علیھ ضد انقالب و باند ھای آدمکش و در اوضاع و احوال کنونی کشور جنبش متحد و فشرده زنان 

تروریست صادر شده از خارج می تواند بھ عامل نیرومند در سرکوب قطعی این باند ھا و تامین صلح 

  .و آرامش در کشور مبدل گردد

حزب بھ نقش شما زنان نجیب افغان در دفاع از دست آورد ھای انقالبی مردم ما ارج و ارزش بزرگ 

ن، برادران، فرزندان و شوھران شما از آرمان ھای مقدس خود دفاع می کنند امروز پدرا. قایل است

اما در پشت سر ھمۀ این قھرمانان و حماسھ آفرینان زنان و مادران قھرمان این . و حماسھ می آفرینند

  .حاملین اندیشھ ھا و آرمان ھای انسانی و نجیبانھ قرار دارند

  !رفقا و دوستان

و . ا.خ.د.کشور بتواند نقش شایسھ خود را انجام دھد، باید تحت رھبری حبرای اینکھ جنبش زنان 

  .سازمان دموکراتیک زنان افغانستان بھ کار وسیع و ھمھ جانبھ در بین زنان پرداخت

با حوصلھ فراخ و اخالق . ارگان ھای حزبی باید میتود ھای کار و رھبری زنان را بھبود بخشند

، کادر ھای زنان را ی و احترام عمیق بھ سنن شایستھ مردم مابا توجھ دایمطراز عالی انسانی 

باید بھ محتوی کار . تربیت نمایند و تجارب سیاسی و سازمانی خویش را در اختیار آنان قرار دھند

سازمان دموکراتیک زنان افغانستان توجھ دقیق بھ عمل آید و پایھ ھای اجتماعی آن گسترش یابد تا بھ 

ً رز باید شیوه ھا و طرق مشخص کار تبلیغی و . منده توده یی و وسیع مبدل گرددیک سازمان واقعا

ترویجی در بین زنان دھقان، کارگر، کارمند، روشنفکر و دیگر زنان وطنپرست جستجو گردد تا آنان 

  .بھ فعالیت ھای علمی این سازمان جلب گردند و از مش آن پشتیبانی وسیعتر نمایند

کادر ھای ورزیده و شایستھ در اختیار دارد کھ قادر اند توده ھای جنبش دموکراتیک زنان کشور 

در حال حاضر کھ باید کار دقیق و پر مسوولیت در بین زنان سراسر . وسیع زنان را رھبری نمایند

کشور اعم از شھر ھا، والیات، دھات و قراء صورت گیرد ضرورت آن میرود تا در انتخاب کادر ھا 



ارتقای نقش رھبری کنندۀ حزب و نقش . ن دقت و توجھ جدی صورت گیردو تقسیم وظایف میان آنا

سازمان ھای جوانان، کارگران، زنان و دیگر اقشار جامعھ روندیست واحد و دارای پیوند ارگانیک کھ 

  .گرایش عمده جامعھ را منعکس می سازد

خود قادر نیست پیشاھنگ یک حزب بھ تنھایی ما نیروی خود را از میان جامعھ کسب می نماییم، 
می توانیم رسالت خویش  در صورتیما . را انجام دھد جامعھ نوینوظایف عظیم دگرگونی و اعمار 

باشیم و بتوانیم آنانرا در مبارزه  در ارتباط نزدیک با توده ھای مردمرا بھ درستی انجام دھیم کھ 
در این میان . کنیم رھنمایی درست و اصولیتاریخی بھ عقب حزب خود بھ سوی پیروزی ھای بزرگ 

البتھ حزب بھ . سازمان دموکراتیک زنان می تواند بھ مثابھ کمک کنندۀ حزب نقش فعالی ایفاء نماید

سازمان دموکراتیک زنان افغانستان کمک خواھد کرد تا وظایف خود را ھمھ جانبھ اجرا نماید و بر 

  .اتوریتھ و اعتبار خود در بین زنان کشور بیفزاید

  !نرفقا و دوستا

سرتاسری زنان کشور در شرایطی دایر می گردد کھ مردم ما در پرتو تصامیم و فیصلھ ھای  کنفرانس

روز نجات ، شش جدیبھ پیشواز نخستین سالگرد  ،.ا.خ.د.پلینوم سوم و چھارم کمیتھ مرکزی ح
با پیروزی ھای  انقالب و مردم، وطن و آزادی و آغاز مرحلھ نوین تکامل انقالب شکوھمند ثور

  .بزرگ در راه سرکوب قطعی ضد انقالب و تحکیم دستاورد ھای انقالبی خود میروند

با صراحت پلینوم . دایر شد. ا.خ.د.طوریکھ اطالع دارید چندی قبل پلینوم چھارم کمیتھ مرکزی ح

خاطرنشان نمود کھ کمک برادرانھ اتحاد شوروی بھ مردم افغانستان با منافع و خواست ھای خلق ما 

تطابق کامل داشتھ و بھ عامل تعیین کننده یی در امر دفاع از استقالل ملی، حاکمیت ملی و تمامیت 

  .ما مبدل گردیده است ارضی افغانستان و رشد اقتصاد ملی کشور

شوروی ارج بزرگ قایل بوده و آن را بھ مثابھ مرحلھ عالی در  -پلینوم چھارم بھ نتایج مذاکرات افغان

تصامیم . تحکیم دوستی برادرانھ و ھمکاری بی شایبھ بین احزاب، دولت ھا و خلقھای ما ارزیابی نمود

  .ستگی ناپذیر بھ نام وطن و مردم میسازدرا مکلف بھ کار خ افغان با وجدان و وطنپرستپلینوم ھر 

تصامیم پلینوم چھارم ھمھ نیروھای مترقی و دموکراتیک جامعھ را بھ سھم گیری فعال و ایفای نقش 

و تسخیر قلھ ھای شامخ رشد اقتصادی و اجتماعی  انقالب ملی و دموکراتیکارزشمند اجرای وظایف 

  .فرا می خواند



شرکت فعاالنھ شما زنان . را در اجرای این وظایف ایفا نمایند میتوانند نقش شایستھ زنان افغان
در امر مبارزه بھ خاطر منافع زحمتکشان، تحکیم استقالل و حاکمیت کشور، تامین  قھرمان وطن

در تقویت و اتحاد ھمھ وطنپرستان در  عامل نیرومندیصلح و آزادی، دموکراسی و ترقی اجتماعی 

  .صفوف جبھھ ملی پدروطن است

بھ عامل مھم و نیرومندی در تحکیم و تکامل یک پارچگی و اتحاد صفوف جنبش  ار کنفرانس شمابگذ

  !دموکراتیک زنان کشور در مبارزه بھ خاطر آرمان ھای واالی انسانی مبدل گردد

  

  فضلی. ق . تایپ کامپیوتری از ع 

  ٢٠١٣مارچ  ۵
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