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 ۲۰۱٤مارچ    ۸ شازیھ بلخی
 

 نقش ارزندۀ زن

 
مبرھن است کھ زنان قشر مھم جامعھ را تشکیل میدھند. این قشر با الخصوص در دھھ ھای اخیر نقش 
ارزنده یی در حیات فرھنگی و سیاسی کشور ایفا نموده است. با وجودیکھ زنان تحت فشار سخت جامعۀ 

ۀ استبداد مردساالر قرار داشت و را پور اخیر نھاد ھای حقوق بشر مبنی بر ثبت و درج ھزاران حادث
روحی و فیزیکی ھم اینرا میرساند؛ اما جنبش فکری آگاھانھ زنان نماد بلند این مقام را بھ شایستگی 

 تصویر کرده است. 

زنان با سربلندی و وقار ایستاده اند تا منطق و خرد را جای تاریکی و تعصب بنشانند. مشکل عمده زن 
یست، برداشت ھای غلط باوری و ذھنی بر نقش در جامعۀ ما، تنھا عقب مانی سطح آگاھی و سواد ن

مستقیم و ھم آوازی آنھا نیز تأثیر گذار بوده است. امروز آنھا با تالش و جرأت روی کرسی ھای بلند 
 جتماعی تکیھ زده اند. سیاسی و ا

 اینرا میپذیرد کھ زن در آفرینش تاریخ و نقش بھتر سازی در جھان مانند شفاء دھنده روحی اکنونجامعھ 
 یا معنوی است و نباید از کارکرد مشترک و ھمزیستی کاری جدا ماند. 

نشانھ ھای پر درخششی از زنان را داریم کھ نماد زیبایی و تقدس شخصیت را بنمایش گذاشتھ اند. با 
تأسف کھ ھنوز ھم فشار، تھدید، ظلم و جبر و شکنجھ با زندگی زن افغان ھمراه است. ھنوز یأس اینھمھ 
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بھ آتش میکشد، ھنوز کار زن در حد قبول و ھمیاری ھمگان نرسیده است. شاید جامعۀ  تعدی زن را
آگاه زن افغان در خارج و داخل کشور با نشستھا، پیامھای فرھنگی و کاری بتوانند ممد خوبی درین 

 عرصھ باشند. 

ھ روزگاری بھ امید موفقیت ھاى مزید در راه اعتالی ارمان ھاى زنان افغان در مسیر زندگی شان ك
خوش مانند سایر زنان جھان داشتھ باشند و بتواند زندگی با مدارا را پیش گیرند و از ظلم و وحشیگری، 

 انسان ستیزی و ویرانگرى ھاى معنوی در امان باشند. 

 

 ززنده باد افغانستان عزی

 پایدار بادا ھمبستگی زنان جھان

 
 پایان
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