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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Vanguard Woman  پيشتاز زن

  
  د پيشرو له خپرونی

  

  ،د مارچ د اتمې لمانځنه
  د آزادۍ او كه د اسارت درناوى؟

  
والو او سرمايه دارنو د اورونو په سرو  د مارچ اتمه نٻټه د ھغو كارګرو ښځو له وٻنو له ټوكٻدلې، چې د پانګه 

 ١۵١د دغه ارزښت لمانځنه، د ھغو كارګرو ښځو د وينو په قدركولو كې رانغښتې ده، چې . لمبو كې وسوځٻدې

كاله مخكې د امريكا په متحده ايالتونو يا د سرمايه دارۍ په زبرځواكۍ كې وښندل شوه، خو جالبه، چې نن ورځ د 

 راپاڅٻدلي او دغه ورځ يې په خپل انحصاركې راټينګه كړې ده او له خپل اصلي مرييانلو ھماغو جنايتكارو پانګوا

  . ملنډې وھيد ډاليو او مباركيو په وركولو سرهپه دې وياړلی ورځ باندې ښځو ته مضمون څخه يې تشه كړې او 

 اعتصاب الس پورې  ميالدي كال په نيويارك كې د نساجۍ د يوې فابريكې كارګرو ښځو داسې مھال په١٨۵٧په 

كړ، چې د كار د مودې، د كار د شرايطو، د مرضونو له زياتٻد او له نورو لسګونو انساني ستونزو سره مخ وې او 

د كارخانو خاوندان بې له . د كارونو او كارخانو د جنايتكارو ټيكه دارنو له لورې پرې بې سارې نادودې كٻدلې

ې پاملرنه وكړي، د فابريكې  په دننه كې يې خونړۍ اور بل كړ او د دې، چې د دغو كارګرو ښځو غوښتنو ته ماز

 تنه كارګرې ښځې ژوندۍ وسوځولې او په دې توګه يې د ١٢٩ھمدغه اور په سرو لمبو او سكروټو كې يې 

  . كارګرو ښځو دغه برحقه اعتصاب په اٻرو بدل كړ

او اورلګٻدنه يې داسې تعبيركړه، چې ګواكې په د امريكا د وخت واكمن دولت دغې مسئلې ته ھٻڅ پاملرنه ونه كړه 

د دغې خونړۍ پٻښې ازانګو ټوله امريكا او اروپا په سر واخيسته او نړيوالې سرمايه دارۍ . خپله رامنځته شوې ده

د كالرا زتكين په څٻر د مبارزو او سرښندويه ښځو وروستى ھڅې د دې المل شوې، چې . ته يې سخت ټكان وركړ

رمنځ د سرمايه دارۍ، استبداد او غيرانساني استعمار په وړاندې د كارګرو ښځو د مبارزې د  دا ورځ د ښځو ت

بيرغ په توګه ھركال ولمانځل شي او د ھغو ښځو مټوته زور او ځواك وروبښې، چې د طبقاتې سرمايه دارۍ او 

  .نارينه ساالره ستمونو په وړاندې مبارزه كوي

د استبداد په وړاندې د مبارزې علم په اثبات رسولې، كه چٻرې ښځې د طبقاتي استبداد كړۍ ماتې نه كړي، ھٻڅكله 

له ھمدې كبله ده، چې د دغې ورځې لمانځنه د لومړي ځل لپاره په .  به له نارينه وو سره برابرۍ ته ونه رسٻږي
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ايي ھٻوادونو كې په مظاھرو الس پورې كړ او د  ميالدي كال ترسره شوه او قھرٻدلو ښځو په ډٻرى اروپ١٩١۵

كارګرو او نا كارګرو ښځو د ناسم او بد وضعيت په اړه يې په دغو ھٻوادونو كې سخت اعتراضونه وكړل او 

  . ميالدي كال دا ورځ د ښځو د ورځې په نوم ونوموله١٩٧۵باالخره د ملګرو متلونو ټوليزې ټولنې په 

 په پام كې ده غربي ډموكراسي په افغانستان كې پلې شي،  د مارچ له اتمې يې د له تٻرو اتو كلونو راھيسې، چې

دغې ډموكراسۍ د ټوكرى ګل جوړ كړى او د كابل په ډٻرى ادارو كې د ھغې لمانځنه كٻږي او يو شمٻر جل و بلې 

 ھڅه له دې پرته، دا. ښځو ته په لوكسو او قيمتي رسټورانټونو كې ډالۍ وركول كٻږي او مباركباد باد ورته وايي

چې د مارچ اتمه په دسترخوانونو راوكاږي او رښتينى ماھيت يې، چې ھماغه د جنايتكارو سرمايه دارنو پرضد 

مبارزه ده، پټ كړي، بل څه نه بريښي، حال دا چې باخبره او مخكښې ښځې بايد دا ورځ په پنځه ستوريو ھوټلونو 

ولو فاسده دښمنانو په ويناوو او يا  د استعمارګرو او جنايتكارو كې په پروپوزلونو ، د ستيج ترشا د ښځو د ترټ

رژيمونو د استازو په شتون كې په تبريك ويلو او ښكلولو ونه لمانځي او كه چٻرې لږ د فكر خاوندانې وي او په 

 خپلو مټو او تن كې لږ قوت لري، بايد كوڅو او سړكونو ته راووځي او د ستمګرانو د ماڼيو د رانسكورولو

شعارونه دې وركړي او د نيويارك د ھغو كارګرو ښځو له قاتالنو څخه، چې لوګى شوې او په زغالو واوښتې د 

  .     مډال او پيسو په اخيستلو دې لږ وشرمٻږي

 


