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 د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١۴ مارچ ٠٨
  

 

 

  

  د مارچ اتمه، د زيارکښو ښځو د يووالي او مبارزې ورځ
آيا د مارچ اتمه د دې لپاره تجليلوو چې ګويا ښځې ميندې او خويندې او ميرمنې آيا د مارچ اتمه د ټولو ښځو ورځ ده؟ 

دي؟ آيا دا ورځ د شتمنو او بيوزلو، د مفتخورو او کارګرو او زيارکښو، د ستمګرو او ستمځپلو ښځو ورځ ده؟ ولی 

  ځينې نھادونه او بنسټونه کوښښ کوي چې دا ورځ په يوه عامه او مسخره ورځ بدله کړي؟

زيارکښان دا ورځ د دې لپاره نه . دا د کارګرو او زيارکښو ښځو ورځ ده. ارچ اتمه د ټولو ښځو ورځ نه دهد م

تجليلوي چې ګويا ښځه مور، خور او ميرمن ده، بلکې له دې لپاره يې لمانځي چې دا ورځ د کارګرو او زيارکښو 

ځ ده، ھغه پيوستون چې  د ستمونو څخه د دا د زيارکښو او کارګرو ښځو د يووالي او پيوستون ور. ښځو ورځ ده

  .ژغورنې لپاره د ښځو مبارزې ته لور ورکوي

دا وياړلی ورځ د مدني ټولنو د نانځکو ورځ نه ده چې . د مارچ اتمه د شتمنو او مفتخورو او ستمګرو ښځو ورځ نه ده

بيوزلو زيارکښو ميرمنو ورځ ده دا د ھغو . له ستمګرو سفارتونو د افغانستان د زيارکښو ښځو په نامه ډالرې شکوي

چې د افغانستان د ميرمنو لويه برخه  جوړوي او اوس د يرغلګرو تيري کونکو  د ستم تر څنګ د بيالبيلو بيرحمه 

  .زورواکو ستم او د نارينه تر ستم الندې ژوند کوي

ستمګران چې د زيارکښانو دښمنان دي ھڅه کوي چې دا د کارګرو او زيارکښو ښځو ورځ په يوه عامه ورځ بدله 

. کړي او د ھمدې لپاره ميليونونه ډالره خپلو نوکرانو ته ورکوي چې دا ورځ په يوه شنډه او بی مانا ورځ بدله کړي

و د پيوستون ورځ ده، ھغه پيوستون چې د ځکه چې ستمګران په دې ښه پوھيږي چې دا ورځ د کارګرو ميرمن

  .ستمګرانو په وړاندې د قاطع او کلکی مبارزې سنګر جوړوي او د دې وحشي ستمګرو ماڼۍ ړنګولی شي

په افغانستان کې دا ورځ  په داسې حال کې لمانځل کيږي چې زيارکښه ښځې د بھرنيو ستمګرو د جنايتونو قرباني 

دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کيږي . تيري يوه پيښه تيريږيکيږي او ھره ورځ ورباندې د جنسي 

دا ورځ په داسې حال کې .  د تاوتريخوالی پيښې ثبت شوي دي۴۵٠٠چې په يو کال کې د ښځو په وړاندې څه باندې 

لنو نوکرانو او لمانځل کيږي چې د زيارکښو ښځو پر کورونو بھرني ستمګران بمباري کوي او بيا د خپلو مدني ټو

  .مزدورانو ته اينجوګانې جوړوي او پيسې ورکوي چې د ښځو د حقونو چيغې ووھي
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د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن، د مارچ اتمه د ستمګرو او مفتخورو او د يرغلګرو او ارتجاعي سفارتونو د 

بايد د خپلې ژغورنې لپاره پر خپل مټ نانځکو ورځ نه ګڼي، بلکې دا ورځ د زيارکښو ښځو د پيوستون ورځ ګڼي چې 

زيارکښه ښځې بايد د مارچ اتمه ورځ د ھغه کنيزو له ولکې وباسي چې دا وخت ورباندې په . او توان حساب وکړي

د مارچ اتمه د زيارکښو ښځو د پيوستون ورځ ده او بايد د دې ورځ ارزښت په خپلې . بيرحمۍ سوداګري کوي

  .مبارزې تلپاتی وساتي

  ١٣٩٢  کب١٧ –

  

  

    

 

  

 


