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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   روز جھانی زنچمار ٨
 

يم خواھيم ئجه نما سال اخير اندک تو٣۵ ۀخصوص مبارزات استقالل طلبانه نستان بارزاتی کشور ما افغاباگر به تاريخ م

 .ايفاء نموده استدر جنبش اسقالل طلبانه  ديد که زن افغان نقش بسيار اساسی را

 ديگر آگاھانه تفنگ برداشته،  و ھزاران  و ده ھا و صد ھا"قھرمان مينا"زنده ياد در کنار آن که زنان پيشتازی چون 

ه تظاھرات خيابانی چون زنده ياد  و يا ھم با دست زدن بدده انيبخش شرکت نمودر جنگ رھائدوشادوش مردان 

 حک نموده ھاگ تاريخی را برجبين  روسھا و نوکران آنن، سنگفرش خيابانھا را با خونشان رنگين نموده، مھر ن"ناھيد"

ه  تھيه غذا ن، تنظيم امور منزل اعم از سرپرستی اطفال ومصروف تربيه اطفال به ميليونھای ديگرديگر طرف  ازاند، 

 مردان شان به برای، چنان پشت جبھۀ استواری در جنگ با دشمن زبون بوده اند که نیکسا اده بلکه برایبرای خانو تنھا

 نامرد می سازد ھم زن می اگرمرد می سازد زن می سازد، اگر مرد را «وجود آورده اند که به درستی ضرب المثل 

  .ظۀ تاريخی و فرھنگی اين خطه وارد نموده اندبه حاف» سازد

و برای معيشيت خانواده در زير نظر دشمنان  می زد واز شوھر ديدن می نمودسر بايداين زن به زندان  آن گذشتهاز 

اين مرد افغان بود که می غريد زيرا می دانست که اين زن که ھم مادر است وھم خواھر ھم ھمسر  و .کرد دون کار می

  :خود ميگفته ه بتن دشمن پيوسآکه ازديدن قرار داشت ی است وھم دختر در کنار عزيزان خود مانند دژ

 نويسد می  اين زن است که می.شده است دار   زن است ک رھبری جامعه راعھدهناي . تسليم شدن اين ملت محال است 

ه ظاھر فريبنده بدر دشمن با طرحھای  .و جامعه را قدم به قدم به طرف سازندگی و رفاه سمت می دھد می سرايد .جنگد

 ه يک بالبا جدا کردن زن و ايجاد نفاق بين زن و مردرا ۀ مردم جبھو امثال آن سخت تالش دارد تا وق زن حقھای نام 

  : را نخوردرن اگھی رسيده که فريب دشمن مکاآ زن افغان به ، چه خوشبختانهمگر کور خوانده .بسازد

  خم خم رفتن صياد زبھر صيد مرغان است

به آزادی و سعادت ميھن و مردم آن می انديشند که گفته، برای آنھائی  تبريک تمام زنان کشور و جھانبه را اين روز 

 .اميد موفقيت می نمايم

 

 


