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 هشتم مارچ روز جهانی زن

 

(واِهب) که تینتی ِبه ازين نیست پاکتر به جهان           فرشته را به زني زان نموده اند نسبت   

پدرساالری زن و ارزش زن در تاريخ آهسته آهسته کاسته شده   با رويکار آمدن دورۀ ساالری و دوران مادر از بعد
مستقیم ناديده میگیرد و اين نصف با ارزش  جامعۀ مرد ساالر انسان بودن زنان را غیر. فراموشی سپرده میشود به

مرد نان . پذيرد، زيرا او مادر، خواهر وهمسر استزن صبورانه اين بدبختی را می . جامعه را به متاع تبديل میکند
بعد ها زنان خود در جملۀ نان   آور خانه در درجه اول قرار میگیرد و زن سامانگر خانه در درجه دوم، با اينکه

 . جامعۀ مرد ساالر حقوق حقۀ زنان را ناديده می انگارد  آوران عرض اندام میکنند ولی با آنهم

 
اين نهاد های حقوقی با کم دقتی بمقام زن  اًءای حقوقی مردان قرار داشتند، بناکثريت نهاد ه که در رأسی از آنجاي

 .الزمی صورت نگیرد حقۀ زنان و اعادۀ حیثیت آنها کارزمینه میشوند تا درحفظ حقوق 
    

 صبر  زنان تا اينکه در دوران صنعت  .در دوران متمادی تاريخ، حقوق زنان در رخوت و سکوت قرار داده میشود
قیام زنان در  ، 1881حادثۀ هشتم مارچ . در برابر يکی از هزار بیعدالتی اجتماعی قیام میکنند شان لبريز میشود و

رک که به درگیري قهر آمیز با پلیس امريکا انجامید و پلیس به طور وحشیانه به تظاهرات حمله کرد و انساجی نیوي
ن کارگر در برابر بی عدالتی کار فرمايان منحیث يک رويداد عظیم از کشته ها پشته ساخت، اما پايداری زنا

ست اين رويداد مهم تاريخی که نشانۀ بیداری و حق خواهی زنان در تاريخ ا. تاريخی وارد عرصۀ تاريخ میشود
بالخره اين روز مبارک از منطقه . نهاد های حق دوست را بخود جلب میکند هروز به روز برجسته تر شده توج

 .ع حادثه يعنی امريکا خارج شده تبديل بیک روز جهانی بین المللی میگرددوقو

تجلیل با شکوه از اين روز . هم اکنون اکثريت جهان اين روز را گرامی داشته به تجلیل آن مفتخرانه میپردازند
ی زنان در تاريخ بیانگر اين است که اقلیت های آگاه و ترقی خواه میخواهند تا اين روز را بخاطر عظمت و سازندگ

تمام نهاد های روشنگر وعدالتخواه در تکاپو و تالش هستند تا دايم در برپايی آن آگاهانه سهیم . بر پا داشته باشند
اين روز به  1111مارچ سال  8در  1881سال بعد از حادثۀ  23اين پشتیبانی ها در گذشته سبب شد تا . باشند

از طرف سازمان ملل متحد،  1181سال بعد آن در  111. تثبیت گرددعنوان نخستین روز ملي زنان در امريکا 
مارچ را به عنوان روز جهاني  8يونسکو  1188سال بین المللي زنان اعالم میشود و دو سال بعد تر يعني سال 

 . زن، به رسمیت میشناسد

اين روز . گاه ارزندۀ می يابدنهاد های بزرگ جاي بینیم که با پشتیبانی و قدرداني  مبارزات انساني زنان را می 
کم به روز مخالفت زنان در برابر بیعدالتی غرض بهبود شرايط کار و کسب حقوق اجتماعي براي کل زنان در  کم 

زنان . ها گسیل شدند  با شروع جنگ جهاني اول میلیونها مرد به جبهه  .گردد  سراسر دنیاي صنعتي تبديل مي
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. هشتم مارچ را بر علیه جنگ و کشتار و خرابي های ناشي از آن برگزار کردندسوسیالیست در اين سالها تظاهرات 
و خشنودی شانرا   از آن روز به بعد، در چنین روزي مردان به زنان گل يا هدايايی که بتواند احترام زنان را ادا

 .و مقام شان را گرامی میدارند کنند فراهم سازد تقديم مي
 

ست برای ارج گذاری مقام ه ايروز خجسته و با عظمت را که بارق تخار دارد تا اينپورتال افغان جرمن آنالين اف
تجلیل با شکوه اين روز جهانی زن را همیشه  ن، به نمايندگی از همه کارکنان اين پورتال احترام گذاشته وواالی ز

 .آرزومند است
 
آورندۀ رويا های زنان ستم کشیدۀ جهان است به افغان جرمن آنالين هشتم مارچ را که تأمین کنندۀ آرمان ها و بر  

خاصتأ . تهنیت صمیمانه خود را به زنان سراسر جهان تقديم میکند ه تبريک وتمثابۀ روز جهانی طبقۀ اناث ارج گذاش
تهور و رشادت الزم برای  شجاعانه و با گذری  اين پورتال به آن خواهران مدافعین حقوق زن که با شیوۀ از خود

سخت ترين مراحل آزمون زندگی، راه شان را برای تأمین و احقاق حقوق از دست رفتۀ خواهران شان در عبور از 
منحیث يک دسته گل بحضور  پیش گرفته اند و درين راه آرمانی تالش شباروزی دارند، تبريکات صمیمانۀ خود را

 .ا می نمايدشان پیشکش کرده موفقیت های مزيد شان را از بارگاه آفريدگار توانا استدع
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

**** 
 .اين متن به قلم میرمن صالحه وهاب واصل همکار پورتال افغان حرمن آنالين تحرير شده است

 
 

 پايان
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