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  تجليل ھشتم مارچ روز جھانی زن

   آلماناسنباشرکت عده ای از زنان افغان در شھر 
       

  .خصوص زنان مظلوم وبيدفاع افغانستان تبريک ميگويمه ا وبروز جھانی زن  را برای تمامی زنان دني

آئی بزرگی با اسنبه مناسبت ھشتم مارچ روز جھانی زن، امروز در مرکز شھر  ان گردھم ه در آن ه لم اد ک راه افت

يم دره ایلمانی، عداچندين نھاد از زنان   شھر  از زنان افغانستان، ايران، ترکيه، اسپانيا ومليت ھای مختلف ديگر مق

رانس . لمان شرکت داشتندا اسن ين مناسبت کنف ه ھم ه ب ا است ک انی زن در دني ل روزجھ امسال صدمين سال از تجلي

  . بزرگ جھانی زنان در شھر کارا کاس ونزويال نيزبرپا گرديده است

رد ساالر، و باسندرگردھم آئی شھر  ۀ م ان در جامع ر خصوص در ه  مطالبی چند درمورد حقوق پايمال شدۀ زن زي

بش ھای . چتر سرمايۀ جھانی، توسط سخنرانان مختلف ارائه گرديد تشويق زنان برای ھمبستگی جھانی و برپائی جن

ان . دست آوردن آزادی واقعی  و حقوق برابر در جامعه وغيره نکاتی بود که روی آن مکث شده مبارز برای ب ھمچن

تمطلبی در مورد وضعيت زنان ان   درافغانستان اشغال شده توسط امپرياليسم جھانی وچگونگی وضعيت رق ار زن ب

ان .  بعد از صدور دموکراسی امريکا ئی به افغانستان قرائت شد ان افغ ان وکودک ات زن دراين سخنرانی آماری از تلف

ن مردم در اثر حمالت در اثر حمالت ھوائی و زمينی نيروھای متجاوز ناتو ومتحدين شان وھمچنان تلفات روز افزو

اد گرای اسالمی  ادی(انتحاری نيروھای وحشی بني د)  طالب وجنگ ساالران جھ ه گردي ن سخنرانی از . نيزارائ اي

انم س  ان . طرف خ ه زب ود و ب ه شده ب تادماروشنگر تھي ان فرس رای ت را ب شردۀ آن ه اينک ف د ک انی قرائت گردي . لم

م درالبالی پروگرام سرودھائی به زبان ھای مخ تلف ھمراه با موزيک خوانده ميشد که به گرمی و شور وحال گرد ھ

طول انجاميد و با گرمی زياد حضار ه اين برنامه که از ساعت پنج عصر آغاز شد تقريباً سه ساعت ب. آئی می افزود

       .   در پايان ھمه باھم سرود ھمبستگی جھانی را خواندند. بدرقه گرديد

                                                             

 


