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 سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٧ مارچ ٠٨
 
  

  !گرامی باد ھشتم مارچ، روز ھمبستگی زنان
 

 ھا و مبارزه در راه محو بيعدالتی، ظلم، فقر، ھشتم مارچ روز جھانی ھمبستگی زنان نمادی از رشادت ھا، قربانی

ھشتم مارچ روز تعھد به براندازی کاخ سرمايه، استبداد و ساختن دنيای . ی عاری از استثمار استئتبعيض و ايجاد دنيا

ھشتم مارچ سمبول مقاومت و . ھمتراز مرد است ی که زن در آن ديگر جنس دوم نه بلکه ھمرديف وئنوين است؛ دنيا

اين روز با قربانی ھای بی نظير زنان ثبت تاريخ . دگی زنان سراسر دنيا در برابر خشونت و زورگفتن استايستا

گرديده است و به اين خاطر ھمه ساله از سوی زنان مبارز و قھرمان در سراسر دنيا تجليل می گردد تا از يک طرف 

ه داشته شود و از طرف ديگر فداکاری ھای بی مبارزه در راه ساختن جامعۀ عاری از استثمار و تبعيض فروزان نگ

  . مانند زنان از يادھا محو نگردد

 تالش دارند تا اين روز را از ماھيت اصلی آن تھی سازند و ءامپرياليست ھا، مرتجعين و ايدئولوگ ھای آنان با تمام قوا

وه بفروشند و مردان با تقديم گل به آن را به تجليل از روزی مبدل سازند که زنان سرکاری با سرخی و سفيده در آن عش

در افغانستان نيز از چند سال بدينسو، ھشتم مارچ توسط بسياری از انجوھا، .  شان را به دست بياورند زنان، دل

عده ای به سخنرانی ھای . می شود» تجليل«مؤسسات دولتی و زنانی ناآگاه از ھمه چيز به گونۀ مشمئزکننده و دردآور 

ًمی کنند و متقابال زنان از مردان تشکر نموده که به آنان " وعظ" به زنان در مورد حقوق شان ءواتکراری و بی محت

  !حق داده اند که در کنار شان اين روز را تجليل نمايند

بدترين توھين در چنين مواقعی از سوی آنانی صورت می گيرد که زنان و دختران خود را در چارديواری خانه ھا 

ی ترين حقوق انسانی شان محروم نگه داشته اند اما به زنان و دختران ديگران از حقوق ئان را از ابتدامحفوظ نموده، آن

ھيچ يک از اين محافل به ماھيت واقعی روز زن و قربانی ھا و . ُدرفشانی می کنند» ِاسالم عزيز«زن در چوکات 

يرا می دانند که زن را بايد تا سطح سرخی و قھرمانی ھای زنان در تاريخ بشريت کوچکترين اشاره ای نمی کند، ز

سفيده پائين بياورند، زن را بايد جنس نحيف و لطيف به تصوير بکشند، زن را بايد تنھا مادر، خواھر و ھمسر خطاب 

اين عده که از حقوق زن و گراميداشت از اين روز صحبت می کنند، ... کنند؛ زن را فقط در خدمت مرد تصوير کنند و

به جنايات و مظالمی اشاره نمی کنند که در ماتمکده ای به نام افغانستان بر زنان روا داشته می شود و عامل گاه  ھيچ

  .ی اند که از فراز تربيون در وصف اين روز سخن می پراکنندئبسياری از اين جنايات و خشونت ھا ھمين مردان ريشو
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ی تجليل می کنند که افغانستان يکی از بدترين کشورھا انجوھا و مؤسسات دولتی در حالی از اين روز به شکل نمايش

برای زنان به حساب می آيد و ھمه روزه در گوشه و کنار افغانستان زنان به قتل می رسند، بر آنان تجاوز می شود؛ 

گوش، بينی و گلوی شان با قساوت بی نظير بريده می شود؛ زنان در دادگاه ھای صحرايی سنگسار می شوند؛ توسط 

ليون ھا دالر کمک يی ترين حقوق شان محروم نگه داشته می شوند؛ با وصف مئان لت و کوب می شوند؛ از ابتدامرد

ی و ئحتی محاکم کذا. زير نام حقوق زنان، خشونت، ظلم و تعدی در مقابل آنان با گذشت ھر روز افزايش يافته است

 راجستر ھزاران قضيۀ خشونت عليه زنان که شامل دفاتر به اصطالح حقوق زنان و حقوق بشر دولت پوشالی از ثبت و

تجاوز، قتل، لت و کوب، گوش و بينی بريدن و گلو بريدن، تيزاب پاشی، سنگسار، مثله کردن، ازدواج اجباری و انواع 

  .خشونت ديگر می شود، ھمه ساله گزارش می دھند و اين گراف به شکل سرسام آوری سير صعودی را می پيمايد

بی افغانستان به اين باور است که وضعيت نابسامان و غير انسانی زنان در افغانستان فقط زمانی تغيير می سازمان انقال

يابد که زنان به آگاھی سياسی انقالبی دست يابند و با کار و پيکار در تشکالت مارکسيستی، از حقوق انسانی خود دفاع 

ی را بر ئنت، استثمار و استعمار ھموار سازند و بيرق رھانمايند و راه را برای ساختن جامعۀ عاری از تبعيض، خشو

  !فراز قله ھای آزادی به اھتزار درآورند

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ھشتم مارچ 

  

 

 


