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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان
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  !ھشتم مارچ روز زنان زحمتکش را گرامی می داريم
 ستم، ، فقر، بدبختی، تجاوز می رسد که زنان افغانستان درھشتم مارچ يا روز ھمبستگی زنان جھان در وضعيتی فرا

 و اميدی شتر از سالھای قبل در کشور بيداد می کند بيسر می برند و اين جنايت ھاه  ب و ده ھا مصيبت ديگراعتياد

در کشوری که ھنوز در آن کشتار زحمتکشان ادامه دارد و اسير ی زنان از مصائب فوق الذکر ئبرای بھبود و رھا

  .است، وجود ندارد

ی از انده در روستاھا و دھات افغانستان نه تنھا نامی از  حقوق زنان برده نمی شود، بلکه ھر روز اخبار تکاندھ

خشونت ھای روز افزون و ده ھا ازدواج ھای اجباری، کودکان، خودسوزی، فرار از منزل، تجاوز به زنان و حتا 

 تحت ستم يق تلخی از زندگی پُر مشقت زنانمصيبت ديگر از نقاط مختلف کشور به گوش می رسد که بيانگر حقا

  .کشور ما استاين 

ھم چون موجود  تعليم و تحصيل و کار در ادارات محروم بوده و ھنوز  در اکثر نقاط کشور زنان از حق آموزش

اکثريت اين موضوعات دامنگير .  قرار می گيرند ئیه منازعات خانوادگی يا قبيلۀدرجه دوم مورد فروش و معامل

  . و روز تاروز ابعاد وسيعتری به خود کسب می کندبوده جامعه زحمتکش قاطع زنان 

طی سالھای اخير رنگ و رونق بيشتری کسب کرده است و با برگزاری که  آنشور ما با تجليل از ھشتم مارچ در ک

تجليل می سسات و نھادھای مختلف ؤاز سوی م و ھوتل ھای بزرگ ی مجللمحافل پُر زرق و برق در سالون ھا

 سمبوليک و پروژه يی داشته و تغيير مثبتی در وضعيت زنان به ۀگزاری ھمچو محافل بيشتر جنبگردد، اما بر

  .ستا ھای افغانستان ايجاد نمی کندزنان زحمتکش و تحت ستم روخصوص 

 اختصاص داده می شوند، صحبت از دولتی ۀمردان ۀدر ھمچو محافل که بيشتر صحبت ھا به مقامات عاليرتب

حتا از اشتراک زنان  خود به آن باور ندارند و سخنرانانمی شود که برای زنان  ھای پيش رو دستاوردھا و برنامه

توزيع چند تحفه و تقديرنامه به عده ای، با ھمۀ اين وعده و وعيدھا بعد از . شان در ھمچو محافل امتناع می ورزند
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ن زحمتکش و تھيدست باشند، چه رسد فراموش می شود، چون حاکمان فعلی منطقاً نمی توانند مدافع زناترک محفل 

   .که ھمبستگی آنھا را بخواھند

 زنان زحمتکش کشور تبريک ۀ ھشتم مارچ روز ھمبستگی زنان را به ھم، زحمتکشان افغانستان اجتماعیانجمن

که زنان ستمديده و دردمند کشور به خود آگاھی نرسند و به خاطر کسب حقوق  گفته و به اين باور است تا زمانی

را داشته باشند که حقوق و آزادی شان از طريق سخنرانی ھا   آنانتظارد متشکالنه و آگاھانه مبارزه نکنند نبايد خو

اين تنھا زنان . می آيددست ه  در ھوتل ھا و سالون ھای بزرگ بیئسمبوليک و سرکاری و سفارتخانه و محافل 

ک با زحمتکشان مرد می توانند به حقوق و رفاه  کشور ما ھستند که با ھمبستگی و با رزم مشترۀزحمتکش و ستمديد

  .و آزادی برسند و در کشور عاری از ستم و جنايت زندگی کنند

 ٢٠١۵ ھشتم مارچ –

  

  

 


