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روز ماتم زن افغان
ھشت مارچ روزماتم زن افغان است .خواھران ما در جامعۀ عقب مانده و اشغال شدۀ ما حيات ذلت باری را می گذارنند.
خشونت در فاميل و در جامعه آرامش را از زنان کشور ربوده است .روزی نيست که يک زن يا چند زنی در افغانستان
نابود نشوند و يا اين که از مشقت طاقت فرسا دست به خودکشی نزنند .نظام فرسوده و مزدور کابل کمترين کاری برای
حفظ شرف و آبروی زن افغان انجام نداده است .بدبختی خواھران نامراد ما ھمچنان ادامه دارد.
ھشت مارچ روز جھانی زن است .الکن زن افغان ھنوز ھم تاريک ترين دوران خود را سپری می کند .بدون يک
رستاخيز ملی و مردمی ناممکن است که زن افغان بتواند از زنجير بردگی رھائی يابد .تنگ نظران مذھبی ھمراه با
موجوديت يک نظام فاسد که پست ترين انسان ھا را در خود جمع کرده است ،فضای تنفس آزاد را برای زن افغان از
بين برده اند .شرايط زندگی محيطی و خانوادگی برای زن افغان آنقدر ناگوار و خفقان آور است که کمتر از شرايط
دورۀ بردگی و فيوداليسم نيست .امپرياليسم مؤسسات حمايت از حقوق زن و يا حقوق بشر را صرف برای تبليغات خود
تأسيس نموده است که کمترين خدمتی برای خواھران ما انجام نداده اند .عقب ماندگی ذھنی توأم با اشغال کشور و تعميل
يک نظام ضد مردمی مجال پيشرفت را از خواھران ما گرفته است .تا زمانی که کشور از قيد استعمار آزاد نگردد و
حاکميتش تأمين نشود ،حقوق ھمۀ افراد کشور ھميشه پايمال خواھد شد .بدون مبارزۀ مشترک زنان و مردان با شرف و
با ھمت ،راه رھائی خواھران ما بسته خواھد بود.
راه طوالنی است ،اما با مبارزات ھمه جانبه ،خواھران ما سرانجام زنجير اسارت را پاره و از ھم خواھند دريد.
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