
 

 محترمه عفیفه آزادزوی

 

. بمناسبت رگاميداشت از روز زن  

 

كه با موجودیت  بِه همه زنان و بل اخص بِه زنان با همت وطنم  ، روز همسبتگى زنان جهان  مارچ  هشتم 

قرار دارند ، مبارك و  روزه قرباني ستم و تبعیض جنسي  ههاي مسجل درقانون اساسي كشور ، هم ضمانت 

 !خجسته باد

ن نامگذارى شده است ، روز یادبود و ارجگزاري بین المللي با زنان جها كه بنام روز همبستگى   روز هشتم مارچ  

این روز ، روز همبستگى براى  زنان علیه تعبیض است.   اجتماعى  سیاسى ،  از تاریخ مبارزه 

زنان مورد قبول وپشتیباني  براى   برابرى حقوق و شرایط بهتر كارى و زندگى ابرومندانه و سالم   بخاطر   مبارزه  

  هاي حقوق بشر و سائر نهاد هاي اجتماعي و سیاسي ترقي پسند قرار گرفته است. جامعه بین المللي ، سازمان

نزدیك بِه صد    اما با وجود   این روز را گرامى میدارند ،   ساالنه میلونها زن و مرد در كشور هاى مختلف جهان  

و اجتماعى ،  براى زنان در عرصه هاى مختلف سیاسى براى بر قرارى حقوق مساوى  مبارزه پیگیر  سال 

، هنوز هم تعبیض علیه زنان در تمام زمینه ها در تمام كشور هاى جهان  اقتصادى ، حقوقى خانوادگى وغیره 

  وجود دارد.

و چگونگى  توافقات. ناكام بنام صلح  كه  امسال در شرایط تجلیل میگردد  مارچ  هشت  در كشور عزیز ما  

  عدى ان باعث بیم ، ترس و امید هاي نقش شده در آب مبدل شده است.و نتایج و پیامد هاى ناگوار ب روند صلح 

و  و امیدوار بِه فرداى روشن   خواهان پایان جنگ و تامین صلح پایدار   اكثریت مطلق جامعه ما بِه خصوص زنان  

هاى و احترام بِه كرامت انسانى و ارزش  حقوق و ازادى هاى اجتماعى  صلح كه متضمن  هستند.  بهتر جامعه 

طالبانى تحت ستم و محروم از همه حقوق اولیه  تفكر  را در بند اسارت  نه صلح كه زن  جامعه انسانى باشد. 

 انساني نگهدارد.



تحت تسلط و موجودیت  ِبه همت و درایت زنانیكه   ارج میگذارم   سیاسى و اجتماعى كشور.   با توجه به وضعیت  

شجاعانه با همت واال همیشه و در همه    فرسوده.   ساالر با فرهنگ   بزرگترین محدودیت ها در جامعه سنتى مرد

عرصه هاى زندگى درخشیده اند، مبارزه نموده اند و نهال امید را در جامعه غرس نمودند و الگوى خوبى براى 

زنان در زشترین خشونت ها علیه  نابخشیدنى در برابر زنان و  ما شاهد جنایات  ولي تاسفانه  اینده ها شده اند. 

  جامعه افغاني ما بوده ایم. 

  ما میبینیم در مقابل چشمان ما حمله هاى همه جانبه بِه حقوق زنان صورت میگرد.

برایشان تنگ شده  فعالیت هاى  اتهامات علیه زنان بِه راه انداخته شده. زمینه  زنان در اسارت كشیده شده اند.  

از چنگ نا برابري هاي جنسیتي و اجتماعي ضرورت  ان بِه رهایى  زن   دیگر. در حالیكه   موارد   است و صد ها  

  فرزند نیستند دهنده  فقط ماشین تولید و پرورش  زنان  دارند. 

زنان موجودات كمترو پست ترى از مردان نیستند. زنان اشیا ء ایجاد شده براى لذت جنسى مردان نیستند و ِبه 

  همه عرصه هاى زندگى اجتماعى میباشند.مقایسه در  در  عنوان انسان كامل ومساوى 

میسر  در نتیجه مبارزات و فعالیت هاى پیگیر  فراموش نكنیم براورده شدن این همه خواست هاى انسانى 

تاباشد  مبارزه و فعالیت نتنها با زنان بل همردیف با مردان جامعه نیز صورت گیرد  نكته مهم اینكه  میگردد 

برایش ایجاد میگردد ، زن را منحیث انسان و همردیف اش بدون ایجاد مزاهمت و  جدید كه ذهن و مفكوره  با 

  خشونت در جامعه در كنار شان بپذیرند.

و برابرى حقوق مساوى و عدالت اجتماعى زنان در  بخاطر رفع تعبيض جنسيتى  بِه ارزوى ادامه مبارزات  

  جامعه انسانى.


