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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

  
  

 2۱1۲مارچ    7 رونا زمریالی زریر
 

 به مناسبت روز جهانی زن

 تعریف زن امروز در کشور ما

 

واقعیت مسلم و انکار ناپذیر است که زن نیم پیکر جامعه را تشکیل میدهد اما سؤال اینجاست که آیا همه این واقعیت را 

د برخورد صورت نمیگیردرک کرده و به آن احترام قایل هستند؟ اگر آن را درک نموده اند پس چرا به نیم پیکر جامعه آن 

دار خود برخور باشندگی ابتدایی ترین حقوق مدنی وکشور ما نه تنها از پذیرد؟ زن در  دیگرش صورت می نیمۀکه با 

 گیرد.  بلکه از آن استفاده ابزاری هم صورت می ،نیست

 در دست مرد ای هزن در افغانستان یعنی وسیله و آل،  

  انسان مظلوم و بی دفاع، زن در افغانستان یعنی نمونۀ 

 ار در دست مرد. زن در افغانستان یعنی خانه سامان و موجود بی اختی 

 اینست با تأسف تعریف زن امروز در کشور ما. 

تقویت بیشتر بخشیده زنان  ،ز قرن های در سرزمین ما حاکم استاکمیت جنگ ساالری شیوه مرد ساالری را که اح

 زن ،ند. این حاکمیتگردمی از آن متضرر  ی اجتماعی بیشتر از هر زمان دیگرافغانستان مانند سایر عرصه های زندگ

، آنها را مقید به چهار دیواری خانه، مطیع و فرمانبردار مرد محروم ساخته اشرا از حقوق انسانی و اجتماعی  افغانستان

 نموده است. 
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 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه 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

 

جهان امروز به پیشرفت های چشمگیر در عرصه های مختلف حیات اجتماعی بخصوص تکناولوژی مدرن دست یافته 

 ی، مبارزها،  پخش اندیشه های مترقی و روشنگرا، بیداری شعور اجتماعکه زمینه ساز برای رشد و انکشاف ذهنیت ه

ت دیگر بیشتر از هر وق ،زنان خاصتا  ولیت و رسالت قشر روشنفکر باشد. درین راستا مسؤ می علیه هرگونه تفوق طلبی

 اوی کامل حقوقعادالنه به منظور تس ۀسمت دهنده و پیشرو درین مبارز یمحسوس است، تا نقش شان را به مثابۀ نیرو

ها و اتحادیه های دفاع از حقوق زن،  در تشکیل و انسجام هرچه بیشتر  زن و مرد در جامعه ایفاء نموده با ایجاد سازمان

 زنان به مبارزه شان مشروعیت بخشند. 

تراض زنان کشور ما باید با درک از ساختار اجتماعی جامعه علیه همه سنت ها و عنعنات نا پسند صدای مخالفت و اع

مسلم شان در جامعه و منابع معتبر جهانی در جهت بدست آوردن حقوق  خویش را بلند ساخته در همکاری با مراجع 

  .مبارزه نمایند

میل بر ما تحکه  فتپذیرقابل قبول تن داد و کورکورانه هر آنچه را انسانی و غیر دیگر نباید به دساتیر و اوامر غیر 

  .کنند می

 پذیریم که همه انسان هستیم پس دیگر جامعه مفهوم و معنای ندارد. وقتی می عدالت و مساوات با تفوق یک قشر بر قشر

 . باشیمباید در جامعه از حقوق مساوی برخوردار 

شتر بیخاصتاً رسانه ها ) رادیو ها، اخبار و تلویزیون ها( گان نقش و مسؤولیت شاعران و نویسند درین مبارزه عادالنه

 از دیگران محسوس است. 

 های نا مطلوب در جامعه از جمله خشونت و بیرود تا علیه همه پدیده  از همه قلم بدستان )زن و مرد( انتظار آن می

 عدالتی در برابر زنان تا جای ممکن مبارز نمایند. 

 زنده باد روز همبستگی جهانی زن

 

 پایان
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