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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۸۰/۳۰/۲۲۰۲               انجنیر فضل احمد افغان 

 
 

 مارچ روز بین المللی زن  ۸
 

 : داشت از روز زنگبخاطر بزر
 

باد درود وسالمهای ګرم حضور همه زنان شریف و نجیب هم میهن عزیزم خاصتآ مادران، خواهران و دختران که  
محروم و در فقر ،نابکار جنایتکار از تمام حقوق حقه انسانی، اسالمی، افغانی و مدنی مادروطن زیر سلط طالباندر 
برای     شجاعانه  دستی علرغم اعمال غیر انسانی و بشری طالبان که مغایر دساتیر منشور ملل متحد میباشندگ و تن

  احقاق حقوق مشروع خود و نسل های آینده مبارزه میکنند.
 

 
 

وحشی که نه از اسالم و نه از  ،دسایس اغیار و جبر طالبان خونخوار و آن مادران، خواهران و دختران که بنا بر
ذشته علرغم  گکه در بیست سال  اهی دارند و درغالمی اغیار قرار دارند، از آغوش پر محبت مادروطنگافغانیت آ

متآسفانه برای بقای  وفان بود نیزگ اد، مستقل و شکمیها و کاستی ها دست آوردهای نسبی برای یک افغانستان آز
در  ی گدر بی سر نوشتی در آور ،ی مادروطن را ترکگ نا امیدی و دست و پاچ ی خود با یک عالم محرومیت،گزند

شت به آغوش مادر حیات بخور و نمیر را سپری میکنند، این روز خجسته زن را از  گبه امید بازکشورهای مختلف 
ال وحشی های که شیخ القران شان قرآن مجدید را خوانده  گ ی آزادی افغانستان عزیز ما از چنصمیم قلب به آرزو

لی تبریک و آرزومندم که روزی برسد که همه را در حیاتم در آغوش مادروطن عزیز ما  گبا تقدیم دسته  ،نمیتواند
سی واقعی برخاسته از آرزوهای  افغانستان آزاد، مستقل که همه اقوام ملت شریف و نجیب افغان در فضای دیموکرا

 خانه بی زر باشد نه بی زن.           .ملت افغان باشد شاد و خرم ببینم تبریک و تهنیت عرضمیدارم
انسانی، غیر بشری، غیر مدنی   اعمال غیر  انجام  با  باداران شان  بدستور  به طالبان که  این فرصت  از  استفاده  با 

هدایات قران عظیم الشان و احادیث محمدی مادروطن عزیز ما را به قرن حجر سوق  غیراخالقی و افغانی مغایر  ،
  .میدهند و به حقوق مساوی زن و مرد که خداوند متعال به آن آمر فرموده احترام نمیکنند نفرین خود را میفرستم

 

  باعرض حرمت.
 

 ( )افغان خادم افغان
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