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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

   ٢٠١٣ مارچ ٠٨

 

 

 

  ھشتم مارچ،

  ! روز ھمبستگی زنان زحمتکش را از چنگال تاجران حقوق زن بيرون بکشيم

اين روز در حالی در کشور ما برگزار می شود که زنان . زنان کارگر، دھقان و ساير زحمتکشان استھشتم مارچ روز 

خارجی ھا آنان را می کشند، تفنگداران .  دارند و زير ستم ھای مختلف قربانی می شوندیکشور ما زندگی بسيار بد

ن  آنھا را به بردگی می کشانند و تاجران داخلی که دوستان خارجی ھا ھستند بر آنان تجاوز می کنند، کارخانه دارا

را می برند و با  حقوق زن، به نام و حق آنان داللی و تجارت می کنند و  مردان نامرد بينی و گوش و گردن آنان

  .را می کشند بيرحمی ناخن ھای آنان

ا ھستند، اما اين در حالی که خارجی ھای تفنگدار و طياره دار يکی از دشمنان درجه اول زنان زحمتکش کشور م

به آنھا » مدافع حقوق زنان«نام ه ستمگران با دالر و يورو ده ھا زن سرکاری و غير سرکاری را خريداری کرده و ب

مشھور » حقوق زنان«اين زنان که به نام تاجران . اينجو ساخته تا جنايات ستمگران خارجی و داخلی را پرده پوشی کنند

 به تجارت تبديل کرده و با فند و پولی که از خارجی ھا و سفارت خانه ھا می گيرند، شده اند، روز ھشتم مارچ را نيز

 زنان، يعنی ھم ثروتمند و ھم فقير، ھم ۀرا روز ھم اين روز را می خواھند از اختيار زنان زحمتکش و فقير بکشند و آن

  .پولدار و ھم نادار، ھم غارتگر و ھم غارت شونده تبديل کنند

تشکر می کنند،  ھشتم » کمک«که روابط نزديک با خارجی ھا دارند و از سفيران به خاطر » حقوق زن«اين تاجران 

 زنان زحمتکش است، بايد ۀھشتم مارچ  که روز ھمبستگی و مبارز. مارچ را به روز ميله و پول گرفتن تبديل کرده اند

 را بايد در ھمبستگی زنان زحمتکش و نادار کشور ما پيدا از دست اين تاجران بيرون کشيده شود و مضمون واقعی خود

  .کند

اگر چند سال پيش در جنگ ھای . زنان زحمتکش کشور ما سالھای سال است که بدترين روزگار خود را می گذرانند

 شدند، تنظيمی مورد تجاوز و بی عفتی و کشتار قرار گرفتند، در زمان طالبان اعدام و کيبل خوردند و از زندگی محروم

 و ئیاکنون در  حاکميت خارجی ھای تفنگدار ھم کشته می شوند، ھم زخمی می شوند، ھم اسير می شوند و ھم به گدا

  .نام پر افتخار شان تجارت و سوداگری می شوده  سوق داده می شوند و بءفحشا
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ھشتم مارچ، روزی . دھشتم مارچ دير يا زود به روز واقعی ھمبستگی زنان زحمتکش در کشور ما تبديل خواھد ش

خواھد بود که زنان کارگر و دھقان و ساير زحمتکشان در اين روز صدای آزادی و برابری فرياد خواھند کرد و 

زنان زحمتکش کشور ما فقط با ھمبستگی می توانند به حقوق . زنجيرھای  ستم ھای رنگارنگ را  خواھند شکست

 آمده می تواند که به آگاھی برسند و در کنار مردان زحمتکش برابری وجوده واقعی خود برسند، و اين ھمبستگی وقتی ب

  .و آزادی را فرياد کنند

را در راه   زنان زحمتکش تبريک می گويد و بازوان آنانۀانجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان، ھشتم مارچ را به ھم

  .دست آوردن حقوق واقعی شان توانا می خواھده ب

  

  ١٣٩١ حوت ١٧ن افغانستان انجمن اجتماعی زحمتکشا

  

  

 


