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 د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن اعالميه 

  ٢٠١۶ د مارچ اتمه 

ښځينه کارګرې او دھقانې په پيوستون له بيالبيلو ستمونو خالصون 

  !موندلی شي
د . په ځانګړې توګه کارګرې او دھقانې ښځې دا مھال تر بيرحمانه او ربړونکي جنايت او ستم الندې ژوند کويښځې، 

استعمار او ښکيالک ستم او جنايت تر ټولو لومړی کارګرې او دھقانې او نورې زيارکښه او ستمځپلی ښځې قرباني 

 ٣٧ کال کې د ښځو د مړينې او تلفاتو کچه ٢٠١۵ کال په پرتله په ٢٠١۴وروستې شميرې ښکاره کوي چې د . کوي

سلنه زياته شوی ده، دا شميرې د دې ښکارندوی دی چې لومړنی ستم چې کارګرې او دھقانې ميرمنې يې ګالي، ھغه د 

د دې ستم په کړۍ کې، د طالبانو او داعشيانو او د نورو بنسټپالو تنظيمونو ستم . امريکايي او ناټويي ښکيالک ستم دی

  .دیھم شامل 

دولت چې د . د وزګارتيا لوړه کچه ميرمنو ته ځانګړی شوی. دويم ستم چې دا مھال يې ښځې ګالي، طبقاتي ستم دی

يوازې ھغه ښځې کار موندلی شي . واکمنو طبقاتو استازی دی، د کار په ساحه کې د ښځو سره ھم ناوړه چلند کوي

ھغه شمير چې په . رمنې د کار کولو له حقه محرومې دياکثره زيارکښه مي. چې د واکمنو سره بيالبيلې اړيکې ولري

شرکتونو او کارخانو او يا ھم په دفترونو کې کار کوي د ناوړه چلند سره مخامخ دي او د دويم جنس په توګه ورته کتل 

ې د دې تر څنګ بيوزله او زيارکښه ميرمنې د رښتين. کيږي، مزد يې کم او پر ټيټو پستونو کارونو ته ګمارل کيږي

  .سياسي استازيتوب څخه ھم بی برخې دي

ال ھم ځينې وروسته پاتې او ظالم نارينه ښځه ناقصه .د افغانستان زيارکښه ميرمنې د نارينه له ستم څخه ھم ځوريږي

ځينې سوداګر نارينه، ميرمنې . العقله ګڼي او د خپل ستم کچه ان د  ميرمنو د غړو غوڅولو او پرې کولو پورې رسوي

ځينې د پوھې د کموالي له امله ښځه خپله نوکره . داګريزو تبليغاتو او د سوداګريزو توکو په توګه کاروييوازې د سو

ال باور لري چې ښځه يا په کور يا داسې نارينه ھم شته چې . يا ھم د ماشومانو مور ګڼي او ال يې ھم سياه سره يادوي

  .دا ھم ھغه ستم دی چې زمونږ د ھيواد ميرمنی يې زغمي. په ګور

د نانځکو » مدني ټولنې«دا ستم د اينجو لرونکو ښځو او د . يو بل ستم د لوټمارو ښځو لخوا پر بيوزلو ښځو ستم دی

 کمک د سره ميرمنو :لري ڼه په اصطالح انساني بدا ستم په ظاھره نرم او. لخوا پر بيوزلو او زيارکښو ښځو تپل کيږي

 دردونو، پر ښځو بيوزلو او زيارکښو د چې دی ستم بل يو څنګ تر ستمونو نورو د دا لحاظ ماھوی په خو .بڼه مرستې او

 د زمونږ کوي، امضا تل حاضري سفارتونو د استعمار د چې نانځکې سياسي .کوي سوداګري کړاونو او رنځونو
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 السه تر ډالرې او يورو او ليالموي کې لوديځ او سفارتخانو په کړاونه او دردونه ميندو او خويندو يوزلوب او زيارکښو

  .کوي تجارت آرزوګانو او ھيلو عاطفې، پر جنس ھم خپل د ان چې دي ښځې ضميره بی او وجدانه بی ھغه دا کوي،

 د نبايد زغمي، ھم ستم نارينه د او دي الندې ستم ډير تر پرتله په وو نارينه د چې دې د سره ښځې بيوزله او زيارکښه

 او بيوزله چې ښايي بلکې دي، المل ستمونو دې د چې دي نارينه دا ګواکی چې شي ګرفتار کې لومې ھغه بنسټونو غربي

 لپاره خالصون د يووالي په سره زيارکښو وو نارينه د کسبګرې که او دھقانې که او وي کارګرې که ښځې زيارکښه

 د او ستم نارينه د چې پرانيزي ته دې الره خپله په مبارزه، وړاندې په ستم طبقاتي او ستم ښيکيالکي د .وکړي همبارز

  .ورسيږي ته پاي ھم ستم ښځو بيوزلو پر لخوا ښځو لوټمارو

 او بيوزلو ټولو ده، ورځ يووالي او پيوستون د ښځو زيارکښو د چې اتمه مارچ د انجمن، ټولنيز زيارکښانو د افغانستان د

 کولی پيدا مانا وخت ھغه يوازې لمانځنه رښتينې ورځې دې د چې لري باور څنګ، تر ويلو مبارکي د ته ښځو زيارکښو

 وکړي مبارزه لپاره خالصون خپل د توګه منظمه په او ولټوي الرې خالصون خپل د ميرمنې زيارکښه او بيوزله چې شي

  .وکړي سوداګري او تجارت نوم او باورونو په ھغوې د نانځکي سياسي چې ږدي نه پرې او

  

 

 
 


