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 ۲۰۱۴ مارچ   ۸ آنالینجرمن افغان 

 

 ھشتم مارچپیام تبریکیۀ 

 

افغانستان، سر زمین دود و آتش، سرزمین اسارت زن ھا در پشت میلھ ھای اوھامات، اندیشھ ھای زن ستیزانۀ مرد 
ساالری، زندانی در قفس انظار تنگ و دیدگاه ھای غیر عادالنھ است. افغانستان، سر زمینی کھ انسان در نقش زن حق 

سر زمینی کھ نصف جامعھ بخاطر داشتن جنسیت مؤنث (ماده)، انسان بودن و حق چون انسان زیستن را ندارد، افغانستان 
برای زنده ماندنش حتی، کشیدن نفس را از مالکان (نر) یا مذکرش باید گدایی کند. افغانستان سر زمین تبعیض ھا و 

نسانی اتعصبات، نژادی، قومی جنسیتی و منطقویست، سرزمینی کھ از سالیان متوالی بھ این سو مفھوم بقا و دوام حیات 
و حقوق حقۀ زندگی و آزادی را کھ یک حقیقت عینی و اصل تثبیت شده است، در وجود جنس مؤنث یعنی زن، در 

 خطوط چرخش ماھواری زمان در پھنۀ تاریخ مدفون میسازد. 

ان، نا ھوقتی بر پندار ھای متذکرۀ باال تعمق شود، توان ابراز تبریکات بر زنان افغانستان بھ مناسبت ھشتم مارچ در اذ
ی پ» روز جھانی ھمبستگی زنان در سراسر جھان« ممکن بھ نظر میرسد. اما؛ وقتی  بر حقیقت ھشتم مارچ بھ مثابۀ 

بردیم، روزنۀ امید با آنکھ در اوضاع کنونی کشور افغانستان از فرسنگھا دور چشمک میزند، چشم خستۀ ما را روشن 
د نوای خفتھ و صدای خفھ شده یی ما را بیدار میکند و گلوی فشردۀ ما ساختھ وجد امیدواری کھ سراپای ما را فرا میگیر

را وادار بھ بلند ساختن صدا میسازد. صدای ھمبستگی، صدای وحدت و ھمدلی، صدای امید برای یک آیندۀ روشن و 
از نفرین باالخره صدای آزادی از بند ھای مرد ساالری و زن ستیزی. رھایی از بند اسارت اختالفات جنسی، رھایی 

 ھای ابدی و بر آورده سازی آرزوی پرواز بھ سوی فضای گرم و پر از صفای ھمیاری انسان با انسان.

اینجاست کھ این روزنۀ امید بھ ما شھامت میدھد تا با توانایی ھر چھ تمام تر با آواز ثابت و عاری از ھر نوع ترس و 
دران و دختران ستم دیده و درد کشیدۀ کشور خود این روز تھدید و خالی از دلھره گی ھای خصمانھ بھ خواھران، ما

قلوب پر از عشق و صمیمیت خود، تبریک و تھنیت عرض کرده، این روز را اساسی ترین  تھبزرگ و با عظمت را از 
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کلید و اصیل ترین وسیلۀ گشایش رھایی ازین ھمھ ضرب و شتم ھا و قید و بند ھای غیر انسانی بدانیم و بھ فال نیک 
 گیریم.ب

اعم از مردان و زنان آگاه در این کلبۀ پر از صفا و صمیمیت ملی و این خانۀ معنوی  ھمکاران سایت افغان جرمن آنالین
افغانھا در داخل و خارج از کشور، ارج گذاری ازین روز را وظیفۀ ایمانی و وجدانی خویش دانستھ با پی گیری خستگی 

از خواھران، مادران و دختران کشور ناپذیر از سالھای گدشتھ، ھمدلی، ھمیاری و باھمی شان را طی این پیام تبریکیھ 
شان اعالم داشتھ، تمنا میکنند تا ھمھ زنان آگاه دارندۀ آزادی نسبی در داخل افغانستان و خواھران دارندۀ آزادی کسبی 
در خارج از افغانستان، دوشادوش مردان آگاه و روشنبین، دست کمک بھ خواھران اسیر و دربند شان دراز نموده با 

 ظمت این روز خواھران  و مادران ھموطن شانرا با راھنمایی ھای خوب یاری رسانند. اعتماد بھ ع

یاری، ھمکاری و راھنمایی ھای دانشمندانھ و تحققی، بھ مثابۀ قدم کوچک برای گام بزرگ، مبتنی بر خواست و شرایط 
ذارد. کھ این روش اعمار آرام و ممکنۀ اجتماعی افراد، میتواند حداقل اثر اتش را در اکثریت اذھان محصور بھ جا بگ

قطره ، قطره دریا « تداولی، جرقھ ھای آتشیست کھ خاموشانھ جان میگیرد و یکباره زبانھ میکشد. بھ قول معروف 
 ».میشود

ھمبستگی با حامیان این روز با شکوه و پی گیریی این راه نیک، مبارزۀ قطعی در راه تأمین عدالت و بر قرار سازی  
بات عادالنھ و انسانی بین دو جنس مذکر و مؤنث بوده و ھم تداوم زندگی بین انسانھا اعم از زن و مرد، روابط و مناس

 در تساوی حقوق در عرصھ ھای مختلف اجتماعی یک کشور در یک سطح، دانستھ میشود.

روز  365بلکھ روز سال فقط یک روز را روز ھمبستگی زنان نداشتھ  365بھ امید روزیکھ دیگر زنان افغانستان در 
 ھم باشند. کمک سال را با ھمبستگی شکست ناپذیر از ھم، در کنار ھم و برای

 

 این پیام توسط  خانم صالحھ وھاب واصل ھمکار پورتال افغان جرمن آنالین تھیھ گردیده است
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