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  افغان اطالعیه شورای زنان مهاجر

  فدراتیف روسیه در

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  !افغانستان کشورها و سائر فدراتیف و ءروسیه افغان در مبارز مادران و خواهران مهاجر و ،برادران

مسیر رهایی انسان از  در. واقعیت اینست که تاریخ زنان با تاریخ مبارزات انسان به خاطر رهائی همزمان است

نان یا رفع تبعیض علیه ز نچه که امروز بنام حقوق زن وآ .ین کننده داشته اندیتع نقش اساسی وزنان سارت ا

 خارج از کشور هنوز مهاجر در داخل و چونکه زنان افغان و. بس یک شعار بوده میتواند و پذیرفته شده است

ن زنده گی زنان و اطفال شان شووهمه  ری برو مرد ساال .قید ظلم و استبداد دست و گریبان میباشد هم در

باالی زنان تحمیل  مصیبت های جنگ را جبرًا یم که تمامًائکشور خویش مشاهده مینما ما در. مسلط است

هم فاجعه هارا  اجساد عزیزان شان میباشند و مردان است که هنوز مادران است که تماشاگر زنان و. مینمایند

کجا مارا  هم میسوزیم و نمیدانیم که این کاروان تا هنوز از اثر اشتباهات شان سوختیم و غوش کشیده وآ در

  .)نفاق و انتقام جویی میان مردان(. همراهی خواهد نمود

اجالس پرزدنت هوتل و هالده مسکو  فریاد و اعتراض شدید ما زنان مهاجر افغان را بگوش تدویر کننده گان

داخل و خارج از افغانستان  رای ما زنان مهاجر دریم کجاست پیام هشتم مارچ امسال شما بیمیرسانیم و میگو

یا شما فراموش نموده اید که دیروز چه میگفتید و شعار میدادید و امروز چه کرده و آ ؟و فدراتیف روسیه

مگر ما مشاهده کردیم که . بود مارثتاستعمار و اس؟ شعار شما نجات انسان و زنان از قید اسارت مینمائید

قتل و انتقام جویی و پیش برد بازی های خونین  نیامده شما فرار نموده امروز وطن را برایشان بخاطراستعمار 

  ؟شما که نظامیان و مبارزین بودید. دمنطقوی گذاشتی
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از ادامه نفاق و بدانید که کاسه صبر ما مهاجرین در مهاجرت و غربت و از زنان و اطفال افغان در داخل کشور 

شما به چنین عادات و اعمال خویش  اگر. شقاق انتقام جوئی شما علیه همدیگر تان بکلی لبریز گردیده است

از  و فرزندان افغان حق مسلم خویش میدانیم تا به این تراژیدی ها پایان بخشیده وادامه بدهید ما زنان 

اخته بسوی نجات خویش و اطفال زرغونه ها را مسلح س یم تا ما ماللی ها وئطلب نما یان صلحدوستجهان

 شما مهاجرین در به. دیگر راهی دیده نمیشود. تصمیم بگیریم و نجات بدهیم. جوانان بشتابیمو معصوم 

اتحاد سراسری مهاجران در فدراتیف فدراتیف روسیه اعالم میداریم که اگر افغانان ما بسوی وحدت همگانی و 

اد های افغانی متحد نگردند و خوسرانه هرچه بخواهند خالف ما نظر داشت و اشتراک سائر نه بدون در روسیه

مانی نمایند ما زنان متحدانه با نهاد های مهاجرین و علیه سرنوشت حقوقی ما عمل و اجراات شخصی و ساز

دولتی روسیه و بین المللی رسانیده اند بسوی حرکت  های شما و مقام بهشان را  ءکه اطالعیه و اعتراضیه

میپردازیم و  مقابل تعمیر پارلمان فدراتیف روسیه مارش و میتنگ بزرگ مهاجرین افغان دروسیعتر یعنی 

ین سرنوشت مایان را بگوش یعذاب یکنیم دهه نفاق افگنی ها و استراحت طلبی های مبارزین تع فریاد رنج و

بایی همنوائی شکی این امر انسانی خداوند بزرگ و صبوری و در جهانیان و مقامات فدراتیف روسیه میرسانیم

  .د رسان استمد اتحاد شما مهاجرین مارا و

  وحدت ما گره گشای همه نا بسامانیهای ما میباشد

  و احترام به شما مادران و خواهران مهاجر حرمت با

  روسیه یففدرات در افغان و نادیه انجمن شورای زنان مهاجر

 داکتر راضیه هوتکی
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