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 به ارتباط روز جهانی زن
 ،نام روز جهانی زن شناخته  شده استه ب که در تقویم جهان روزی ،بیش از صد سال میگذرد

غیره جاها برای  ، المان وکه در امریکا، روسیه ،قیامهای زنانی بودهکه این در اثر مبارزات و 

نام ه شان صورت گرفته و باآلخره روز هشت مارچ از طرف ملل متحد بحقوقبدست آوردن 

 .اعالن گردیده است روز جهانی زن تثبیت و

گاهی تجلیل  گاهی فراموش و ،شناخته شده سو این روز   از دهۀ شست بدین در مملکت عزیز ما

را  شانثیری داشته و زنان حقوقتا درجه ای تأ اهر ممالک غربی این قیامها و تجلیلاگر د. میگردد

در مملکت ما روز بین . چه منوال میباشده مملکت ما ب در ،دست آورده باشنده طور نسبی ب

تجلیل ( شستن دست با صابون)یا جهانی زن و دیگر تمامی روزهای جهانی حتی روز المللی 

 ؟پیامد این تجلیلها چه میباشد اما نتیجه و ،میگردد

ستم در  مرور زمان پامالتر و ظلم وه در ملک ما حقوق زن ب ،هرگاه با دیدۀ باز نگریسته شود

گذار  دالق گشت و در گذشته ها اگر زنان با چادری و .محروم بیشتر شده است قشرۀ این بار

قدر  نام قتل شرافتی کشته نمیشدند، آنه ناحق به ب ،را نمیبرید بینی شان ، کسی گوش ومیکردند

هیچ قانون  رد کهــ  خانه جرم فرار ازه خانه فرار کنند و ب که جبراً از ،شان نبودظلم باالی 

 .جزاهای دیگر و ،ها اتهامصد محبوس نمیشدند و محکوم و ــ جهان جرم شناخته نشده

 خواهران ما قد علم کرده در ادارات دولتی و ه ازکه یک عد ،ستاما امروز جای امیدواری 

شان به تناسب ، که تعدادهمجنسان خود میباشند خواهان حقوق خود و شده و شامل کار شخصی

هستند،  روبو مزید بر آن به مشکالت و ممانعات عدیده رو  .نفوس مملکت بی ندازه قلیل است
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 حصار مذهب و ها هم درآن و. شهر کابل تشریف دارند پایتخت مملکت در که آنها صرف در

 :شکل دیگر استه اطراف مملکت اوضاع ب والیات و اما در ،ندخرافات مذهبی محصور

طرف  ، دختران صغیر به ازدواج مجبور میشوند،ه فروش میرسندب ،کوب میشوند ها لت وزن

که  آیا زنی. ماستتا سرحد نهائی حکمفر ساالریمرد. نسی با انواع فجایع قرار میگیرندتجاوز ج

 و ــ که ندارندنظافتی ، نظافت ــ ، پوشاکخوراک وسط پنج طفل دارد و مجبور است ازاحد 

، بازهم طرف توبیخ شوهر را تهیه کند و شام اطقال و نان صبح و ،غیرۀ پنج طفل مراقبت کند

 ؟؟ه دادش میرسد؟که ب ؛کوب شوهر قرار گیرد حتی لت و ،تحقیر

حق انتخاب شوهر را  ،رانده و به سن بلوغ رسیدهفامیل گذ خدمت مادر وه دختری که عمری ب

  ؟؟که به دادش رسیده؟ انتظارش است؛ ندارد و آیندۀ شوم در

رخ  دختران  قبال زنان و فامیل را که در هر شکنجه های روحی تکلیف و هرگاه  انواع زجر و

آیا چه کسی به جلوگیری و چاره سازی  همۀ  .شمار استاحصاء و حد  بشماریم خارج از ،میدهد

 !!!یا میکند؟ هیچ کسی نه نها اقدامی کرده وای

 نام اشرف المدارس وه ظاهر دینی ب دروازه احداث مدارسی در برعالوه درین مملکت بی در و

 پاشی درکدام این مدارس آمادۀ هر نوع زهرهر ن آنها به هزارها میرسد وغیره که تعداد شامال

 .که مباحث جداگانه را ایجاب میکند ،ناث میباشندا   قشرمخصوصاً  ،ذهنیت اوالد این وطن

دارد و برای خشکاندن له صد سامملکت ما ریشۀ عمیق چند در که مردساالری ،کردد قبول بای

نظر این کمینه باید ه ب. زمدت ضرور استدرا ساله مجادلۀ طوالنی و عمیق چندین صد این ریشۀ

نام حقوق اجتماعی ه رشدیه مضمون خاصی ب ابتدائیه و سی مکاتب اعم ازپروگرامهای در در

های مکمل و جامع صورت پسر بحث ، دختر ومرد ن از حقوق زن وآ که در ،گنجانیده شود

ثبت پدیدار در فارغ التحصیالن یک ذهنیت م تا ،توسط معلمین ورزیده تدریس گردد ،گرفته

جامعه رشد  مرد در رفته رفته در مرور زمان حقوق زن و و دیگران انتقال گردده گردیده ب

ی ط تا در ،که باید به آن اقدام نمایند ،های وقت استضروری دولت این وظیفۀ مهم و نماید و

 :غیر آن رد  ،سالها نتیجۀ مطلوب بدست آید

 !!!"کاسه موه آش است و موه"

 


