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   !ھشتم مارچ، روز ھمبستگی زنان زحمتکش جھان گرامی باد
  کارگر قھرمانی ھا و فداکاری ھای زنان روز ھمبستگی زنان کارگر و زحمتکش جھان، روز گراميداشت از

 در شھر نيويارک امريکا، با نثار خون شان راه سرخ ٨١٩٠ و ٧١٨۵ ھای نساجی است که در سال ھای کارخانه

  .داستثمار بورژوازی ترسيم کردن مبارزه، برابری و ايستادگی را در مقابل ستمگری و

ًھوتل ھای مجلل و بعضا ادارات دولت پوشالی با  ُاز ھشتم مارچ در کشور ما نيز با برگزاری محافل پر زرق و برق در

از زنان سرکاری در حالی تجليل به عمل می آيد که زنان محروم و رنجديده  ه عده ایمصارف گزاف و اھدای تحايف ب

دسترسی به عدالت و  ھای چند اليه بوده و ھيچ کاری جھت  افغانستان ھر روز شاھد تجاوز، خشونت و ستمدر سراسر

  . گردد يزان میمعافيت جنايتکاران و زن ست گيرد، بلکه روز تا روز باعث حقوق آنان نه تنھا صورت نمی

يکطرف و جنايات و تجاوز عناصر  ی زنان در مناطق تحت تسلط طالبان جنايتکار ازئصحرا ۀمامروز ما شاھد محاک

عنوان يک روند عادی و ھميشگی با محکوميت شفاھی يا کتبی از  وابسته به نظام از سوی ديگر ھستيم که اين امر به

از  گذشته از آن زنان ستمديدۀ ما. يابد در افغانستان ادامه می» شرحقوق ب«و » زنان حقوق«سوی نھادھای مدافع 

سطح جھان به خود  دسترسی به خدمات صحی محروم بوده و کشور ما بيشترين آمار مرگ و مير مادران را در

از زنان کشور به ويژه روستائيان  امراض ساری به خصوص توبرکلوز بيشترين قربانی را. اختصاص داده است

بر پيکر زنان کارگر و زحمتکش افغانستان وارد ساخته است؛  گسترش و افزايش جنگ بيشترين صدمه را. دگير می

فعاليت  مانع آموزش و تحصيل زنان گرديده و از جانب ديگر باعث شده تا آنان نتوانند در ادامۀ اين وضعيت از يکسو

صرف به مثابۀ زينت المجلس، ماشين  ترتيب مقام شانھای اقتصادی خانواده ھای شان نقش فعال ايفاء نمايند و به اين 

ھا دالر تحت نام زن به افغانستان سرازير گرديد، انجوھای  ليونيم. چوچه کشی و ارضای خواھشات مردان تنزل يابد

 ی به نام زن و حقوق زن شدند، اما وضعيت دوزخ ئهسربرآوردند و صاحب سرمايه ھای افسان زيادی چون سمارق

ستم، جنايت و وحشت بر گردن  تکش افغان نه تنھا تغييری نيافته بلکه با گذشت ھر روز تناب اسارت،آسای زنان زحم

   .شان تنگتر پيچيده شده است
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در شأن کمونيست ھا و انقالبيون نمی داند، زيرا با  سازمان ما استفادۀ ابزاری از زنان را به شدت محکوم نموده، آن را

زنان به تشکالت انقالبی از بين می رود و از سوی ديگر وجھۀ تشکالت انقالبی را  داين کار از يک سو باور و اعتما

. شود ی زنان شمرده میئامر رھا دار ساخته و در عين حال نشاندھندۀ خيانت به ميان مردم و جامعه به شدت خدشه در

  .ست بدون مشارکت فعال زنان ناممکن ابه فرجام رساندن انقالب و ايجاد جامعۀ بی طبقه،

احترام به زنان پيشتازی که در راه برابری و آزادی در  سازمان انقالبی افغانستان، با گراميداشت از ھشتم مارچ و ادای

 ھای رزمندۀ پرولتاريای جھان درس شجاعت را از خود به يادگار به مثابۀ اسطوره طول تاريخ با نثار جان ھای شان

توان  توليدی و اجتماعی نمی فعال زنان در امر مبارزۀ سياسی و فعاليت ھایگذاشته اند، باور کامل دارد که بدون سھم 

  .  جامعه بوددموکراتيک نوين و رفاه و آسايش شاھد پيروزی انقالب

  ممرگ بر امپرياليز

  !به پيش در راه سوسياليزم،

  نسازمان انقالبی افغانستا

   ٨٢٠١  ھشتم مارچ

  

 

  


