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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئيو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٥/ ٣/ ٦يلدا قمرکرزی                                                                                                                  

 لي ھاني چنی موج وگردابمي وبکي تارشِب

  سبکساران ساحل ھا، حال مادانند اـــــکج

مارچ باسرودھا، شعارھای دلپذيرطی ٨پيموده ھرسال در الک جھانروزجھانی زن که مراحل تاريخی خودرا دراکثرمم

اين روز به منظورقدردانی، بزرگداشت، ارجگزاری بزن و رول و نقش زن درتعليم .باشکوه تجليل ميشود  محافل

نبايد  وکف زدن ھا ھا  توجه بايد داشت که اين ھمه تجليل ، جشن و ايراد مقاله. واجتماع است وتربيت، اقتصاد ،سياست

ادا شود  شعارھا ،کنفرانسھا وگردھمايی ھای زودگذرباشد ومنحيث يک دين دادن منحصربه روز زن وچند ساعتی ،با

 شھامت وفداکاری اودرطول ،وبعدأ بطاق نيسان وفراموشی سپرده شود بلکه ازاعمال شأيسته وشخصيت برازندۀ زن

جنگ ، فقر، ناداری ومريضی درحاeت اضطراری  يان ھایتاريخ کھن که به ناگوارترين ،تلخ ترين ومشقتبارترين طغ

 . با استقامت است، قدردانی شود و متين ،صبور

 اجتماع اش مسوؤليت دارد اوبايد وتصميم درمقابل فاميل و زن منحيث سرپرست ،تربيت دھنده وآموزنده صاحب تدبير

 . کمال احترام بپذيرد را با عه اوزندگی ،انديشه ،احساس وکردارش را با جامعه سالم ھمآھنگ سازد وجام

محروميت ھا ومصيبت ھا خاتمه داده شود واجازه بدھند  بايد بروزھای سياه، وحشت وبربريت و سرنوشت غم انگيز ،

حق آزادی ، برابری ومساوات درمقابل يک  ازحقوق اس�می،شرعی وخدا داد خود که حق تعليم وتربيت است، که زن

ازمردان دچارشک وترديد  ھرگاه از آزادی زن بحثی بميان ميايد يک تعداد. �قی بعمل آرد اخ مرد است ازآن استفاده

 ميشوند و ميکوشند با استفاده از ابزارغيرعادeنه و غيرانسانی کارگيرند چرا؟

می آزادی زن بمفھوم پخش فساد و تباھی وانحرافات اخ�قی نيست بلکه آزادی داشتن ارزشھای اجتماعی ،فرھنگی واس�

 .است طوری که پسنديده وباشرايط و زمان درسازش باشد جامعه

روح نيرومند زن ،ايمان ،صداقت ،خرد وانديشه وعقل را در وجودش اندوخته ودرھرعصرو زمان با فرھنگ جامعه 

بلکه زن ھم دارای قوه ادراک ،خرد و دانش ]فکرکردن کارمرد است[امروزاين فلسفه نيست که .ھمآھنگ است  اش

 . استعالی

زنان درسابق متأسفانه محدود به چارديواری خانه بوده از رشد اجتماعی ، فرھنگی ، سياسی واقتصادی جامعه آگاھی 

ومأحول خود آگاھی داشته  نداشتند و از تحوeت آن محروم بودند اما امروزھر انسان مجبوراست ازمحيط

  .ودرساختارجامعه سھم خود را ادأ نمايد

خود برای رفاه وآرامی خانواده وفرزندان  .تفکر وانديشه مينمايندوشکيبايی دارند  و يب صبرزنان درمصايب ونوا

اطاعت واستقامت چون  زن اين قشرآسيب پذير با ايمان راسخ. ميکوشند،استقامت ،ثبات و ازخود گذری را پيشه ميکنند

بعمل آيد،  ن ،خواھران ودختران ما بايد قدردانیلذا از زنان ،مادرا.می ايستد  سد آھنين درمقابل حوادث و نا م�يمتی ھا

خواستھای اجتماعی ،انسانی ،شرايط بھترکاری خود را بدست  .به آنھا موقع داده شود تا به مبارزات فعاeنه سھيم شوند

 وھنوزدرتاريکی وسياھی کردن محروم استيم ما که ھنوز از حق زندگی کردن ،حق انتخاب ھمسر، وحق صحبت .آرند

  اما تا کی وتا چند ؟  زندگی بسرميبريم
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گوش و بينی ميبرند ،مثله ميزنند ،ميسوزانند،تيزآب ،آنانيکه برای ما قانون ميسازند ، محکمه صحرايی حکم آماده ميکنند 

خورد سال پاشی ميکنند وصدھا بی حرمتی ديگر مثل قتل ھای ناموسی ، بد دادن ،خريد وفروش زنان ودختران 

تجاوزات گروھی وحشيانه که ننگ انسانيت وتاريخ است ومرتکبين اين اعمال چطوربه مقابل خدای عالميان ومقام عدل 

ونه  وبيداردر وجود شان رشد نکرده ، اينطور اعمال نه درقانون اس�م وبازخواست ايستاده ميشوند؟ آيا وجدان آگاه
  جواب ندارد؟درشريعت است اين ھمه بيداد گری و ظلم مگر

وغوطه وری درخرافات که  درموج تباه کن گيربودند  خداوند توانا ومھربان انسانھای دوره جھالت را از جھل وکودنی

زنده بگورساختن ،اين موجود بی گناه را  وعدم خشونت وستيزه درمقابل دختران وزنان رھنمايی کرد و از  به صلح

تقدس ،ايثار وفدا کاری اش  يد  ديگرنبايد خشک و پوچ انديشيد ، زن بايد بهزن را حرمت بخش موقف و جايگاه. رھانيد  
جايگاه واقعی  .پاک وبی آeيش اش به خرد وعقل وانديشه اش ايمان داشته باشد ، راسخ بودن اش ،به عاطفه واحساس

باگسترش علم ودانش . ومعرفت مساعی خود را بکاراندازد  به آموزش سواد ،تعليم وتربيت. اش را درجامعه دريابد

  .گفتار و برخوردش درجامعه اثرگذار است روش. وعقل، زن با استدeل ومنطق ميتواند ازحقوق خود دفاع کند ،خرد

 علمی ومسلکی ، بلند بردن سطح آگاھی ، توليد کار  تعليم وتربيت ،آموزش ھای،ظلم وبيدادگریو  محو خشونت برای

تنويرو روشن ساختن آنھا کمک خواھد  قه ھا درمردان وپسران وازطريق ميديادريافت مھارت ھا، سلي  سپورت سالم ،

البته اين پديده ديرينه ايجاب کارزياد ومبارزه پيگيرميخواھد که به کمک خداوندگارزنان وطن عزيز به آرمان . کرد

  )انشاءهللا.  (ديرين شان که ھمانا بدست آوردن حقوق وآزادی شان است نايل می آيند

 پايان

 


