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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 4112مارچ    7 سامیه اصیل 
 

 بزرگداشت از هشت مارچ
 

 

 دا این پیکر زیبــای زنخـساخت با دستش 
 از شرار عشق رخشان کرد سر تا پای زن

 ر روی لبشل را خــرامی داد بـــــشبنم  گ
 مینای  زنرد  در ــکپنهان ه ـخان مـخنشۀ 

 

 )واهب(
 

زنان کار گر در نیو یورک ایاالت متحده یی امریکا به خاطر افزایش دستمزد و کاهش ساعات  1۵۸7در هشتم مارچ 
در  1۰17در سال  کاری. تظاهراتی را به راه انداختند که با حمله ی پولیس و ضرب و شتم زنان، برهم خورد.

تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی شان اوج گرفته بود به مناسبت پنجاهمین سالگرد تظاهرات حالیکه مبارزات زنان برای 
 نیویارک در هشتم مارچ بازهم دست به تظاهرات زدند.

 

پیشنهاد دو  نخستین بار در جریان مبارزات زنان در نیویارک یک روز با شعار )حق رآی برای زنان( مطرح شد.
این بود تا هر سال یکشنبه آخر ماه فبروری بنام روز جهانی زن  1۰1۰فبروری  43هزار زن تظاهر کننده به تاریخ 
دومین کنفرانس زنان به مسألۀ تعیین روز بین المللی زن پرداخت.  1۰11در سال  عنوان داده شده و تجلیل گردد.

 انتخاب کردند.مارچ را  1۰زنان مترقی آلمان  بعدا   زنان آزادی خواه)اول ماه می(را پیشنهاد کرده بودند.
 

را تعیین کرد ولی تصمیم گیری قطعی به بعد موکول شد. بعد از  1۰11مارچ  1۰دومین کنفرانس زنان آزادیخواه 
انتشار قطعنامه یی کنفرانس در مورد روز جهانی زن انترناسیونال دوم از تصمیم حمایت کرد و نخستین تشکیالتی 

جاده های کشور های اروپایی با مارش زنان به لرزه  1۰11مارچ  بود که این روز را به رسمیت شناختند.  نزدهم
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هزار تن بودند که باز هم با حملۀ شدید پولیس، زنان زخمی و برخی هم  31درآمد و زنان تظاهر کننده در محدوده ی 
ان روز دبیر خانۀ بین المللی زنان هشتم مارچ را با خاطرۀ زنان کارگر امریکا به عنو 1۰13سال  دستگیر شدند.

جهانی زن انتخاب کرد که در همان سال زنان آزادیخواه روسیۀ تزاری و سراسر اروپا همین هشت مارچ را با 
 تظاهرات و کنفرانس ها برگذار کردند. 

 

زمانی به یک روز فراموش نا شدنی در تاریخ انقالب روسیه تبدیل شد که زنان کارگر در پتروگراد 1۰17هشتم مارچ 
نگ و تزاریزم بانک آغازین انقالب روسیه را به صدا درآوردند و کارگران شهر با پشتیبانی از علیه گرسنگی و ج

 تظاهرات اعالم اعتصاب عمومی کردند.
 

وسط دهۀ از ا در مسکو به تصویب رسیده، بر گذار شد. 1۰41عنوان روز جهانی زن در سال روز هشتم مارچ ب بعدا  
نی جدید روان شد و بر گذاری تظاهرات)روز جهانی زن( در کشور های سوی جنگ جهادنیا یکبار دیگر ب 1۰31

هزار  31در حدود  1۰3۱که تحت سلطۀ فاشیزم بودند غیر قانونی اعالم شد. علیرغم این ممنوعیت در هشتم مارچ 
ن در دهۀ تیهای آسیا افریقا و امریکای الور اسپانیا شاهد آن بود. در کشورزن در برلین به تظاهرات پرداختند که کش

 مبارزات انقالبی و ترقی خواهانه باال گرفته بود که جنبش نهضت زن اوج و گسترش چشمگیری یافت. 1۰۱1
 

در کشور های سرمایه داری زنان بیشتر در گیر کار و تحصیل گردیدند ولی بازهم در جامعه  1۰71در اواخر دهۀ 
ر کشور های جهان سوم که مصروف جنبشهای آزادی بخش موقعیت دوم داشتند و اسیر نظام مرد ساالری بودند ولی د

ملی بودند هشتم مارچ را با برنامه های اساسی و مراسم بخصوص تجلیل میکردند. در اوایل ختم جنگ جهانی دوم 
هیچ برنامه یی به ارتباط روز جهانی زن در کشور های اروپای غربی بر گذار نمیشد.  بعد ها این روزبه عنوان 

بود  ۵1برای خواست های عمومی زنان و روز خانواده و جشن عمومی زنان تبدیل شد .در سال های  روز مبارزه
که در کشور های اروپای غربی هشتم مارچ معنی خاصی پیدا کرد و موضوعاتی مانند حق سقط جنین، رفع تبعیض 

 وجه قرار گرفت.در زندگی خانوادگی، حمایت از مادران در دوران حاملگی و بعد از زایمان، مورد ت
  

در افغانستان هم در دهۀ هشتاد میالدی جنبش زنان بیشتر اوج گرفت و احترام به مقام زن در صدر بر نامه های نظام 
روز اعتصاب زنان بود که بیش از یک میلیون زن در سراسر آلمان 1۰۰۱قرار داشت. یکی از اعتراضات در سال 

ن شرکت داشتند. اکنون که از تاریخ بر گذاری این روز صد و چهار علیه تبعیض و نا برابری در حقوق زنان درآ
سال میگذرد هنوز هم دالیلی فراوانی در سراسر جهان وجود دارد که مبارزه برای رهایی حقوق زنان از قید اسارت 

 و تبعیض از خواسته های مبرم مبارزۀ سیاسی و اجتماعی محسوب میشود.

 
 ارزش زن

 

 تذــــز آزادی لــجه د بــواهــخ نمی زعزتــا جـــد زن از دنیــخواه نمی
 د مستـند تهمت که مشروبش کـنـبـم د دستــزن او به فحشا میــنگوئید ک

 رآشفت؟ــد بـــایـــرا بــالف دین چـخ ت؟ـد لُخـــتن میکن و د سرـرا گوئیـچ
 دــر وی پسندیـه بر شماست بــهرآنچ دــدیــانش را نبنـــد زبـــواهـــط خـفق
 دارد ه ـــــــفتـخ  آرزوی  زارانــــه ه داردـــا گفتـــرف دل نــزاران حـه

 دـــایش بشویـــه ه اشکـو خون دل ب دــــــاز گویــــش را بـا غمــگذارید ت
 روش استـــال جنس ارزان در فــمث د غم و دردش، خموش استـنمی نال

 د بشاشــه گردنــــو گ د ـــازنــگهی ب الشـــرط و فــــو ش راــدان قمـــبمی
 تخت و بخت استد ــازنزن را ببوگر  د درد سخت استـازنـبـاگر پول را ب
 رخ ارزنــن رـــر از هــان کمتزن ش د از زنـــاشــربـر تـتبـسگ شان مع

 د استــنــال بـفـر اطـــا، ســـش امـدل د استـــرد چنــر مـببین ای جان عم
 ودــــر خـــد کفتــداننــــر بـرتــولی  ب ر خودـود در آرند دختـــد خـــه عقــب
 ه پرساننه قاضی و ندل است وـه عن انـره یکســــه خاک تیــام زن بــــمق

 مچینـق ا چوب وه او بـــسخن گفتن ب وهینــــر و تـــــورد تحقیـــه مهمیش
 دــاریــر نفس تهمت بیـه هـــــه اینکـن ذاریدحرمت گ ه ویب استزن انسان   
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 وـر تـــدخت  و،ــــان سان همسر تـهم وـواهر تــــزن است او مادر و هم خ
 اد زنهـــــل انـــرّه الجهــــد دایـنگوئی اد زنهـل انـــاقص العقــــد نـــــنگوئی
 دـــل دانـد را سهـــــز خوب و بـــتمی ل داردعور و عقـــانسان است شزن 
 انـار است ُدخت افغــرده بـم و بـحلی انابـوِل بیــــاهل و غـــــد جـــاشـــنب
 رگشال مــدم د نبـــــر قـد هـــاشیــنب م و درکشــد علم و  فهـــــآزمائیـــبی

 سخاـــردان همینش است پـامــــه نــب ردان را سخـمازوی ــــزن است همب
 از استــر وی مجــتقاضای حقوق ب ده باشد سر فراز استا زنـــکه زن ت

 انش تا دم مرگرهـو هم« لـــاصی»
 رکـرد تـدان نبــــد کرد میــــنخواهن

 
 اتورنتو کاناد 4113 سمبرد

 مجدد: وانادیت 
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