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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

  
  

 2۱1۲ مارچ 6 سیما رزمی

 

 ن هنوز هم باید شکنجه شود؟آیا ز
 روز جهانی زنبمناسبت 

 

 

 شود. می تجلیلاز روز زن، این موجود پاک سرشت و زیر بنای فضلیت انسانی هر سال در دنیا 
 ۀن را که نیمیان گفته شود که زمنظور از این تجلیل و یاد آوری، درحقیقت اینست تا برای جهان
 دیگری از پیکر جامعه است، گرامی دارید و از او قدردانی نمایید. 

هم اسیر  نسل بشر، هنوز متأسفانه در ممالک مربوط به جهان سوم، این موجود ظریف و خدمتگار
افکار و اندیشه های ناباب مردساالرانه و تنگ نظرانه مانند "زن ضعیفه 

خانه بپردازد  د تنها به اموراست"، "زن ناقص العقل است" و "زن بای
افکار و اندیشه های عقب  بارز چنین ۀباشد. نمون و امثال اینها می "بسو

 افغانستان کنونی دید و شنید.  توان در مانده و نا متمدن را می
فت سوی پیشره ب سریعدر قرن بیست و یکم که جهان و جهانیان گام های 

 حیث اشیا وه دریغ که زنان وطن ما بدارند، با درد و  و تمدن بر می
 رشوند، مورد تجاوز جنسی قرا و فروش می خریدملکیت های شخصی 

برای آنکه از جنس مخالف و یا خواسته های نا معقول  یگیرند و حت می
( اطاعت کورکورانه بعمل آورند، اعضای بدن شان بیرحمانه و شوهرانو غیر انسانی خریدار )

 .دگیرن شوند، مورد شکنجه های طاقت فرسا و تهدید و تحقیر فراوان قرار می وحشیانه بریده می
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

! دست بدست هم داده با یکدل و یک صدا از این برادران با احساس وطنمپس بیائید خواهران و 
مارچ را به معنی واقعی اش تجلیل نموده باشیم. با شعری از  8مظلومان زمان دفاع نماییم تا روز 

افغانستان شاعر عالم افتخار، روز زن را برای تمام زنان جهان، بخصوص برای زنان محروم وطنم 
 .ز یوغ برده گی را آرزو میکنمگویم و رهایی شان ا تبریک می

 

  ؛بگو بر من
 کدامین جنگل است آخر که اندر آن

 زنان و خواهران تحقیر می گردند ؟

دن زنجیر می گردند ؟به جرم زن ب    

 بگو بر من؛

 کدامین جنگل است آخر

 بگو بر من

 

 پایان
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