
  هشتم مارچ روز جهانی زن ءبه بهانه

  
  امین هللا مفکر امینی

  از ایالت منی سوتای امریکا 

  

کشیده  رنج و ھمھ زنان قھرمانبھ  تاریخی راارج  پر ، نخست میخواھم اینروزسخن آغاز در

 واعماق قلب  از میھن خارج از در چھ داخل میھن و در جاییکھ اند چھ ھردر میھن زیبایم 

ِ  بعدا بگویم و بریکنیت ت خلوص  مبارز و زنان سایربھ  طریق آنھا مبارک را نیز از این روز

 حق ومبارزات بر ھم باین اساسو  بدارم عرض مبارک باد جھان شاد باش وبال کشیده ای 

زنده گی مادی  عرصھ ھای ھمھ در ،مردان شان با تساوی حقوق خاطربھ را شان خستگی ناپذیر

  .میبرم آرزومعنوی  و

  

 در ١٨٧۵ سال ریخ ھشتم مارچ بھ عنوان روز جھانی زن بھ خاطر زنان کارگر نساجی درتا

و بعدا در اروپا در دومین کنفرانس سوسیالیستی بین  پیوند میخورد ت متحده امریکانیویارک ایاال

کشور جھان اشتراک داشتند بھ پیشنھاد  ١٧ آن صد شرکت کننده از المللی زنان کھ در

برای  زن و ھشتم مارچ بھ عنوان روز کینھاک روز در ١٩١٠آگست سال  ٢٧ کالرازتکین در

  .تبعیضات مختلف برگزیده شد مبارزه علیھ دفاع حقوق زنان و

   

ھم کھ  ما طنو در، بعمل میآیدتجلیل  آن از سطح جھانی در کھ نی زنجھا ھشتم مارچ روز

 ای ما را آزاده و غیور ،صدیق ،شریف انمردمحق خود ارادیت  ،قوای ناتو تاسفانھ حضورم

 ن روزای ، ازختھ استااند خطربھ  دیموکراسی ایجاد اسی وسی استقالل حمایھ از تحت پوشش و



بھ آن  در دالیفیول قب حتی ما و ھم مناسبات فیودالی ھنوزکھ شد  شرایطی تجلیل خواھد در

عمال بآن پیوند حاضر عصر و کار کھنھ امپریالیزم استثمار و استعمار نفوذ مشاھده میرسد و

   .وجود دارد و خورده است

  

 ،پیامبرانزاینده گان عالم اسباب  باصطالح در و اند مادران واقعیت امر را کھ در زنان قھرمان

 ،نروحانیو ،، علماھا مولوی ھا، عالمھ ،سالطینامپراتورھا،  مخترعین، ،مکتشفین ،فیلسوفان

، میروند بشمار غیره و غیره و جھان کشایان و انزمنده گر ،قھرمانان ،دبااُ  ،شعرا ،نویسنده گان

 توصیف آفرید و ستایش و خور کالمی در ،بشری جوامع و باین موجود زیبای طبیعت آیا میشود

   .را ستود؟آنان

  

خلف فرزندان نا یعنی دانش و فاقد علم یانسانھارا  بشریگھران جوامع الوااین ، کھ زنانافسوس 

 ،ناپسند کھنھ ورسوم  و عادات از ا پیرویب ھاکنیقانون ش تبداد واس ظلم و رجوامع مبتنی ب در

 ھایطالقکوبھا،  لت و !ندانستندکھ  بود ھاچی  سزاوار ،قوانین ارتجاعیو مذھبی  عقاید دینی و

 تحصیل نعمت حق و از ،را سلب کردن آنھا آزادی حق ھای شاقھ گماشتن،کاربھ  اجباری،

 و سربھ  ،زنده بآتش انداختن ،آوردن قید نکا ح در نیانوقغیر م کردن، زوجھ ھای متعددمحرو

 متعال و خداوند کھرا  آفرینشھای زیبای طبیعت ازلذت بردن  ودید  ،ختناصورت شان تیزاب اند

لطف  آنرا از اتاشرف مخلوق ینا نسانھا خصوص باھ ب دانستھ و ای زنده موجود ھر توانا حقی

 و ھا نمازچادر ھا ودالق ،ھا چادری سیاه چتر زیر رجحان داده در ارزانی داشتھ و کرمش و

زیبای  باین خلقت تحفھ ھای گرانبھااینھاست  !آری. دنمبدل داشت روز شانرا بھ شب تار غیره

  .طبیعت

  

نوع  این مختلفی از انواعبا زیست نظر اندازی شود  ای ازدوره  تاریخ بشر، بھ ھربھ ھرگاه 

 استفاده از و خصلت طبقاتی خصلت مرد ساالی و نابرحق زن ب انسانی در مظالم اجتماعی و

و قوانین  مذھبی سنن دینی و عقاید و ،عادات نا پسندیده رسوم وکلتور،  کلچر و ،فرھنگ

 زنان در یلیون ازھا م قیمت جان میلیونبھ ارتجاعی برخورد ھایی صورت گرفتھ کھ اکثرا 

ھمچنان  .گواه استاین  مینی برسرز ھر و تاریخ ھر کشور جھانی انجامیده است و مقیاس

آوردن  وجودبھ وظایف  زجبھ  زنان کھ زن موجود ناقص العقل میباشد، ھاھ گفت جعلیات این



بھ  زیبنده دوزنده گی و آشپزی، خانھ داری منزل و امور در داشتن اشتغال اطفال و و فرزندان

زنان باید چیره بھ مردان  ،آندبوجود آمده  زن از قبرغھ ای چپ مردان ،ھای دیگری نیستندکار

حتی در ازمنھ ھای خیلی قدیم . دیده شده است وضاحتبھ فرھنگی  رھ غیره در غیره و باشند

 ،رسمی وجود داشت کھ در زمان طغیانی شدن رود نیل نیل یعنی تاریخ مصرقدیم بنام عروس

یانداختندبھ زنده تحفھ نیل گفتھ  آراستند و می زنی را چون عروسی ِ  ھمچنان در .رود نیل م

می بست  چون شوھری از جھان رخت سفر کھ وجود داشت رسمی ھم ھند سرزمینی پھناور

گفتھ  وفای زن زنده بآتش میسوختاندند و این رویھ را شاعری، شوھر پھلوی در را آنگاه زنش

  .دلنشین چنین بیان داشتھ است زیبا و بطور

  

  در طریق عشقبازی کم ز ھندو زن مباش

  زنده سوزد جان خویشراکز فراق مرده، 

  

وضاحت  بھ بنیادی یانراستگرا جنگساالران و آن نفوذ کھ در در جامعھ مرد ساالری میھن ما

 و قتالھا قتل و آتش سوزیھا ھا،چپاول و ورھمھ چپھلوی  در ،"جھادی"ھای تنظیمین ا دیده میشود

ات جنسی وزتجا نیزبا عصمت  و زنان غیوربھ شخصی،  عامھ وی اغارت دارایھ صب وغ

  .مثل آن تجربھ کرده استبھ  جھان کمتر و ملت افعانکھ تاریخ  نموده

  

 امور اخص بھ طور داری ودولت با امور برخورد شکل افراطی درب خصوص دوره طالبانبھ 

مشکل میتوان بھ کھ  اجرا گذاشتند صحھبھ  تسجیل و ی راقوانین قواعد و و زنان عمل نموده

  .دیگری سراغ نمود ییجا آنھا را در نمودی از

 ذیل میخواھم یکی از مواد مندرج مقرره تنظیم اجراات وزارت در برای اثبات قول،

مقام امارت  ١٢٩٨ رسمی را کھ بھ اساس فرمان منتشره جریده عن المنکرنھی  وامربالمعروف 

تنظیم اجراات  مورد انفاذ ضمیمھ شماره یکم مقرره در "طالبان"دور  اسالمی افغانستان در

  .بنگارم شده بودزارت مذکور نافذ و

  :فصل دوم ماده چھارم

شود منزلش  منزل بیرون یا ھم بدون چادری از بی حجاب و ،زنیکھ با روی برھنھ ھر –) ١(بند 

. حالت جابجا تھدید نماید یا زنرا با نظرداشت. برای شوھرش جزای الزم بدھد را نشانی نموده و



 دریور را نیز با نظرداشت حالت از ر حالت انتقال دیده شودوسایط نقلیھ د زشده ا ھرگاه زن ذکر

   .یک الی پنج یوم حبس نماید

  

 شاقھ و پروسھ تکامل تاریخ با وجود تحمل اعمال رد زنان ،اکنون شاھدیم کھ با گذشت زمان

تبعید اجنبی  کشورھایبھ یا  سلول زندانھا سپری کردن وبھ  ، تجاوزات جنسی،قتال قتل و ناگوار

 شان ای داد خواھانھ جنبشبھ  گردیده و راستھآبھ پختگی سیاسی رسیده و با دانش انقالبی  ،شدن

  .نزدیکتر میگردند و تر با ھم متحد زبین المللی ادامھ داده و روز تا رو ملی وبھ مقیاس 

   

برده داری  شکنزنجیر  قیام کوس اولینا رھبری اسپارتبھ تاریخ بشر قیام برده ھا  ھمچانیکھ در

 غیرقابل مقایسھ و کیفیت لحاظ کمیت و از میرود و ررومن ھا بشما مجھز لیھ نیروی عظیم وع

بھ اساس گذاشت  و اریگذ پایھ را غالمی لی تاریخ مبارازت ضد برده داری وو بودھم محاسبھ 

تامین حقوق  دفاع ازبھ  خواستھ و کنار جھان بھ پا گوشھ و مبارز در قھرمان و زنان رطوھمین 

 تالش ھای خستگی نا پذیزبھ  نیزن شا حقوق ھمنوع دفاع ازبھ نھ تنھا برای خود بلکھ  مساوی

 پا ھا و دست ھا و سارتھا را ازا زنجیر و یوع تا آخرین رمق حیات رزمیدند و پرداختند و

جایگاه  در بیدار حیث موجود آگاه وب خود ھا را موقف و انداختند بدور نھای شان گسستھ وگرد

 اقتصادی و ،فرھنگی ،ھمھ امور اجتماعی در شانرا یمساوسھم  وتثبیت نمودند  ساالریردم

  .سیاسی باثبات رسانیدند

  

این  نھ تنھا توسط زنان مبارز بھ اثر تالش ھا، خود گذریھا و دادن ھزاران نوع قربانی امروز

ق زن چھ حقو از مطمین دفاع پایگا ه و محورقید مظالم اجتماعی بھ  نان ازجنبش رھایی بخش ز

قابل درک  واضح رطوآن  مقیاس ملی و چھ مقیاس بین المللی تبدیل شده است بلکھ پیامد ھای در

حفظ مقام  با ،گفتھ باصطالح مشت نمونھ ای خروار فشرده خیلی طورذیل  در. میباشد لمس نیز و

 دگر کھ صفحات انترنتی وتمام عرصھ ھا  در ممیھن دیگر دلیر و نقش ھمھ زنان مبارز و واال

 ،اجتماعی ،مقاالت سیاسی نشر خارج آن از فردی داخل میھن و وسایل ارتباط جمعی و نشرات و

 اسم فقط میباشد،ینت بز و تیلویزیونی پربار یویی ودرا و ھمچنان نشرات فرھنگی و اشعارشان

 ربین المللی طور مثال تذک سطح ملی گرفتھ تا مقیاس نامداری را از جستھ وزنان بر یکعده ایھ

ھمرزمان  زنان و با دیگر تالشھای شان با پیوند و شان زحمات و میدھم کھ بھ یقین نتایج کار



 و زنان دلیر، شجاع مرد مثالی برای سایر و کسب تساوی حقوق بین زن و احیا بخاطر شان

 پسندان و جابران جوامعی کھ سد پیشرفت جنبش زنان ھم درسی خوبی برای کھنھ و داغدیده باشد

 عنعنات کھنھ و قدرت سیاسی رسوم و ،مذھب ،زور و زر با استفاده از یع مختلف وذرابھ 

  .گردیده اند

  

میھن  زنانی بین در سرشناس وبرازنده  شخصیت یک راتب زاد) ناھید( دکتورس اناھیتا - ١

بالکشیده  پردرد و زنانی ھایی بخشر شخاطرجنببای شان عدالتخواھانھ  فریاد کھبوده محبوب ما 

کسب  تساوی حقوق وبخاطر  وافغانستان  غالمی جامعھ مرد ساالری قید زنجیر از نای وط

بش زمان جن از ،اقتصادی ، سیاسی واجتماعی، فرھنگی امورھمھ  در آنھاسھم فعال  آزادی و

 فاکولتھ طب ازفراغت شان  دور دوران محصلی تا حقوق زن، از حمایت از زنان افغان در

 آن بعد از و ١٩۶۵سال  جرگھ درولسی  لت شان دراوکدوره  و ١٩۶٣پوھنتون کابل درسال 

دوره وکالت  ایشان در .آشنا میباشدما  میھن مبارز میھنان صدیق وھ بگوش ھم پیگیر طور

مرد ساالری جامعھ ای افغانی مورد خشم  نظام فرتوت شاھی و انتقاد شان از فریاد و بخاطر

 جرح قرار مورد ضرب و سلطنتی دربار بھوا بستھ  عناصر راستگرای مذھبی ودستھ ھای 

 عیسوی در ١٩٣١ اکتوبر زاد دراناھیتا راتب محترمھ دکتورس .شدند گرفتھ و بشفاخانھ بستر

 نویسنده و ،شان احمد راتبپدر. جھان کشودندبھ دیده  در یک فامیل روشنفکر کابلوالیت  گلدره

و آگاه وطن  زاد بحیث یک زن مبارزدکتورس اناھیتا راتب  جوانان افغان سھیم بودند جنبش در

سازمان دموکراتیک زنان افغانستان را بنیاد  برای اولین بار ١٩۶۶ سال نجات زنان در بخاطر

 یعنی روز جھانی زن ھشتم مارچ روز .آنرا رھبری نمود ١٩٨٠سالھای  اواسط تا گذاشت و

 کتورس اناھیتا راتب زادد. تجلیل شد در وطن ما افغانستان عزیز ١٩۶٩ برای اولین بار درسال

یک زن  وی بحیث .درآمد )جناج پرچم( بھ عضویت کمیتھ مرکزی ح د خ ا ١٩۶٨سال  در

مضامین  مقاالت و شدند و زحمات زیادی متقبل ،خاصتا بخاطر رھایی زنان میھن مبارز پیگیر،

. دلصحوی آنان بواخفظ  تامین شرایط درست بخاطر بھبود وضع اجتماعی زنان و شان بیشتر

پستھای چون  فعال داشتند و دولتی شرکت امور حیات سیاسی و راتب زاد در محترم اناھیتا

سھ شورای یری ھیئتعضو  ،ح د خ ا عضویت بیروی سیاسی ،کمیتھ مرکزی ح د خ اعضویت 

 سفیر ،وزیر معارف ،وزیر امور اجتماعی ،انقالبی دولت جمھوری دموکراتیک افغانستان

 تماعی وجدر جمع حلقات مترقی ا دکتورس اناھیتا محترمھ .غال داشتندغیره اشت ویا ویوگوسال



سازمان ھمبستگی آسیا  شورای جھانی صلح و ،فعال یونسکو یک شخصیت سیاسی جھان بحیث

سال  درباالخره محترمھ دکتورس اناھیتا راتب زاد  .شھرت وسیعی برخوردار بودند افریقا از و

در  ترتیب ھمینبھ و  گردیده شنان افغانستان سبکدوسازمان دموکراتیک ز ھبریر از ١٩٨۶

 دولتی و بیحزپست ھای  متعاقبا از تماما عضویت کمیتھ مرکزی و کمیتھ مرکزی از ١٧پلینوم 

 بوده و در دختر و دو پسر یک فرزند دکتورس اناھیتا راتب زاد دارای سھ. سبکدوش گردیدند

 .لمان زنده گی دارندآیکی از شھرھای کشور 

 

یکی از  و یافتھ والیات افغانستان تولد والیت فراه یکی از در ١٣۵٧ثور  ٢۶در  -ماللی جویا - ٢

 نمود، آن پارلمان در وی در سخنرانی ایکھ. میباشد" ولسی جرگھ"جوانترین عضو پارلمان 

اعضای  مورد خشدانستھ مساالران جھادی  جنگ و بنیاد گرایان اعضای پارلمان را ترکیبی از

خواھان اخراجش  گفتھ وکمونست  ملحد و، نی اھانت کنندهزموصوفھ را  و تگرف رارپارلمان ق

  .از عضویت پارلمان شدند

  

" وحشت خاموشش نخواھد کرد کھ ترس و یصدای افغان" تحت عنوانیروزنامھ واشنگتن پست 

ھ نباید اجازه داده شود ک او بھ جنگ ساالران راستکاری جویا در این است کھ از نگاه"نوشت 

بقیمت مردم غریب  و خود بچسپند کرسی ھایبھ  را در زیر نقاب دیموکراسی پنھان نموده و دخو

بھ  ٢٠٠٧جنوری  ٣١ وی ھمچنان بتاریخ دنبال منافع زیان آور خود باشند بینوا بھ پا برھنھ و و

اساس آن تمامی متھمین جنایات جنگی  پارلمان کھ بر در" مصالحھ ملی"تعقیب تصویب طرح 

 جویا جلسات پارلمان را تحریم کرد و ،معافیت حاصل مینمایند تعقیب قانونی از دھھ اخیر وطی د

جویا ماللی با اکثریت آرا عضویت  افغانستان پارلمان .خواند" خیانت ملی" شدید آنرا با اعتراض

ا اھانت بھ پارلمان کھ آنر بجرم در آورد و حالت تعلیق برای سھ سال بھ ٢٠٠٧می  ٢١را بتاریخ 

رھا خوانده بود بھ محکمھ اجوالنگھ اژد بھ جز چند تن محدود و "طویلھ"طی مصاحبھ ای بدتر از 

تظاھراتی  ،لیق جویا از عضویت پارلمانعت اساس بھ. ممنوع الخروج اعالم نمود راجع ساختھ و

اخراج مفکوره از  از تخار، ھرات و بغالن صورت گرفت و و کابل ،در شھر ھای جالل آباد

مدافع حقوق زنان  و مدافعین حقوق بشر ماللی جویا بحیث یکتن ازبھ  ان اعتراض نمودندپارلم

 یاد میشود از طرف دولت) گل طالیی(ترین نشان را کھ بنام  معتبر ٢٠٠٧ جوالی ٢٣بتاریخ 

   نایل شده است نیز دست آورده است او ھمچنان بدریافت چندین جایزه بین المللی دیگر ایتالیا بھ



در سال  بارکزی شمس الدین مرحوم محترمھ شکریھ بارکزی بنت -ھ بارکزیشکری - ٣

  .دختر میباشددارای سھھ متاھل وموصوف .شمسی درشھر کابل تولد یافتھ است ھجری1351

منستر لندن  ویست درپوھنتون ٢٠٠۶شکریھ بارکزی تحصیالتش را در پوھنتون کابل ودرسال 

حقوق زنان سعی  بخاطر تساوی ان مبارز کشورنامبره بحیث یکتن اززن .ادامھ داده است

و عضو لویھ جرگھ قانون  وتالشھای زیادی نموده وبحیث عضوکمیسیون تدوین قانون اساسی

  .اساسی و ریس گروه سیاسی خط سوم پارلمانی میباشد

و ریس  انجمن زنان ژورنالیست موسسبحیث مدیرمسول ھفتھ نامھ آینھ زن،،محترمھ شکریھ

 ان آسیا وفعال صاحب امتیاز ھفتھ نامھ ترقی میباشدانجمن خدمات زن

حیث ریس  بھو محسوب شدهکشور ن درحقوق زنا عمحترمھ شکریھ بارکزی یکتن اززنان مداف

شاگردان لیسھ دخترانھ  گروپ سیاسی خط سوم پارلمانی اعمال جنایتکارانھ پاشیدن تیزاب باال ی

داده اند ند وتذکردانستھ واظھارداشتھ ا افغا نیو میرویس نیکھ دروالیت قندھار را عمل خیرانسانی

کشتن و حالل از ،تن میدھندبھ ھرکار غیرانسانی  قشرزن اینکار نشان دھنده آنست کھ مخالفین" 

ارکزی این حرکت بگفتھ ب .تعلیم آنان شوند ومیخواھند مانع تیزاب پا شی تاکردن زنان گرفتھ 

  .ان را گرفتھ نمیتواندوترقی زنان درافغانست رشدمنفی ھیچگاھی جلو

طرف دولت  وھمچنان ا ز زیادی نایل شدهمھ شکریھ بارکزی بدریافت تقدیرنامھ ھا وجوایز محتر

بوی اعطا  2007جوالی  23 دارد در نام) گل طالیی( کھ معتبرترین جایزه ایتالیا ایتالیا برنده

 .شده است

درکابل  1956فبروری 27بتاریخ  ی جمعیت انقالبی زنان افغانستانزن مبارزوبان این مینا -4

بخاطر تامین حقوق زنان  تولد شده وتحصیالتش را بخاطر مبارزه علیھ فساد ومظالم اجتماعی و

عیت انقالبی زنان جم( راوا  اسا س سیاسی و شخصیت میھن ترک نموده و بحیث یک مبارز

مینای شھید  .نا نھادھا وآرمانھای شان ب خواستھ تحققبخاطربسیج و 1356درسال را) افغانستان 

کھ میھن  زنان شکنجھ ھای روحی وجسمانی رامتوجھ اساس وبنای جمعیت انقالبی زنا ن

زیاد بخرج  بخاطر تحقق آن سعی وتال ش نموده وقدرت باالی آنھا تحمیل میشد  ازطرف نافذین

ی ھای مل زیادی د رعرصھ انداختھ وسخن رانی ھای براه راھا  داد وصد ھا مارشھا ومیتنگ

وی بخاطرانسجام فعالیت ھا ی جمعیت انقالبی زنان ارگان نشراتی ایرا . است وبین المللی نمود ه

را  کھ اھداف عمده این نشریھ بھ نشر رسانید 1959پیام زن باشد در شھر کابل در سال  کھ بھ

 گرایان اسالمی لجام گسیختھ بنیا د روسی و اعمال خرابکارانھ و تروریزم جنبش مبارزات ضد



فعالیت ھایش را بھ پاکستان  از راوا بخشی، اختناق اوضاع وقت بعدھا نظر بھ .تشکیل میداد

کورسھای سواد آموزی برای  ،نرسنگ کورسھای ،شفاخانھ ھا ،و بھ تشکیل مکاتب انتقال داد

  .زنان و سایر فعالیت ھا پرداخت

گویی کرده  شھادش پیش ل ازاو یکسال قب. مینا ازماھیت پلید بنیاد گرایان بھ خوبی آگاھی داشت

بیداد گریھا وقتل وقتال  بود کھ اگربنیاد گرایان درافغانستان بقدرت برسند، افغانستان بیک مرکز

توسط باند گلب الدین  1987 باالخره این زن مبارز درسال. وغارتگریھا مبدل خواھد شد

  .حکمتیار بھ شھادت رسید

وی  .نداشتند ھیچ حقی زنان شم است کھ درزماندرجھان اسالنھضت زنان  پیشگامفواز زینب -5

ونوشتار خود، خواھان  وضاحت کالم ب بود کھ توانمندانھ وبا بالغت ونخستین زن مسلمان عر

  .حقوق زن وارتقای سطح علمی وموقعیت اچتماعی زنان شد

بل اھالی ج ی ازو. شاعری نوپرداز وبدیعھ سرا بودوادبی، دلیر ،نویسنده ای روشنفکر" فواز" 

  .میزیست1914-1860شھر تبنین درمصر بین سالھای  ،عامل

یکتن  ایندیرا گاندی دخترجواھر لعل نھرو صدراعظم اسبق ھندو ستان کھ .ایندیرا گاندی -6

درهللا  1917 نوامبر19ازمبارزان سرسخت راه آزادی واستقالل ھند ازکنگره ملی ھند بود در

رھبران ھند بود کھ  ستھ ترین وبحث انگیزترینیکی ازبرج میرمن گاندی.آباد ھند متولد شد

 19ایندیرا از . برخوردار بود درعرصھ ملی وجھانی بحیث یکزن سیاستمدارازمحبوبیت خاص

 1984اکتوبر  31تا روز ترورش در  1980نویھ  اژ14واز 1977مارس 24تا  1966انویھ ژ

تحصیل کرد وسپس برای تکمیل وسانتی نی کتان  ایندیرا درکالج ھای پو نا. نخست وزیر ھند بود

با مردی بنام  1942ی درسال ایندیرا گاند.انگلستان رفت تحصیالت عالی بدانشگاه اکسفور د

ھم با مھاتما گاندی رھبر اسطوره ای استقالل ھند نداشت ازدواج  گاندی کھ ھیچ نسبتیفیروز

ھند . اد گار گذاشتدرگذشت و دوپسربنامھای راجیو وسانجیو ی 1946درسال  فیروزگاندی .نمود

 باید عالوه کرد کھ ایندیراگا ندی بھ .استقالل خود را از انگلستان حاصل نمود 1947 درسال

امور  عالوه ایکھ دوبار صدراعظم ھند بود پُست ھای دیگری چون وزیرانرژی اتمی،وزیر

  . نموده است وظیفھ نیزانجام یر اطالعات ورادیو وبحیث وزیر ھواشناسی.و ،الکترونیک

ژاندارک  نخست وزیراوکراین کھ بھ ،جھانزیباترین زن سیاست مدار خانم پولیاتیموشنکو -7

بزحمت زیادی بھ  وی. اوکراین مشھور است و بزحمت زیادی بھ جایگاه فعلی اش رسیده است



بدلیل مخالفت  1996درسال  او.میالدی تولد گردیده 1960درسال  .جایگاه فعلی اش رسیده است

  .او ھست کھ تشکیل کابینھ میدھد وقت ازکابینھ اخراج میگردد واما ا مروزبا ریس جمھور

قاضی ،حقوقدان ایرانییک ) 1326(متولد سال ) صلح نوبل جایزه( برنده شیرین عبادی -8

دریافت کرده  میال دی 2003درسالرا) صلح(ین ایرانی است کھ جایزه سابق داد گاه و نخست

  .است

بتاریخ نخم  وی. بزرگترین روشنفکر قرن بیستم میدانند ،ران جھانروشنفکرا بسیمون دوبوار -9

سالگی  17درسن  ژانویھ درکشورفرانسھ در شھرپاریس در یک خانواده کاتولیک بدنیا آمد و

ادبیات وریاضی ادامھ  موفق باخذ دیپلوم ازیک مدرسھ کاتولیک شد وھمزمان دررشتھ ا ی

شھر ھای متعدد از جملھ دروی  ارغ التحصیل شداز رشتھ فلسقھ ف 1926درسال  .تحصیل نمود

ھمچنان بتدریس مشغول  1943سال  تدریس فلسفھ پرداخت و تاھ روین، مارسیل ب ،پاریس

چاپ شد کھ بعد ازچھار سال اورا مشھورو  1943 درسال "دعوت" اولین کتابش بنام .بود

 ،و ایراد سخن رانیشرکت در کنفرانس ھای مختلف  او درطی این سالھا جھت. سرشناس نمود

برازیل  امریکا و ،کوبا ،و تقریبا ھمھ کشور ھای اروپایی، چین بکشورھای متعدد ازجملھ افریقا

سپس کتابی جنس دوم را جھت دفاع از حقوق زنان برشتھ تحریردرآورد کھ آ  وی. مسافرت نمود

 و بسیار کتابھااین کتاب جایزه جھانی گرفت  1954بھ اکثر نقاط جھان رسید ودرسال  وازه آن

 جنبشھا یزوی تا وقت وفات ا .وفات کرد 1986ومقاالت نوشت وسر انجام در اپریل

 .آزادیخواھانھ دفاع میکرد

یک قرن  تقریبا جایزه بین المللی را کھاست کھ این  ین زن افریقایینخستوانگاری مایاتی - 10

زن افریقایی قاره  الترینیکی از فع این زن افریقایی .ازاعطای آن میگذرد بدست آورده است

افریقایی است کھ سند دکتورا  اولین زن ناوھمچنا.ومحیط زیست میاشددربخش حقوق بشر افریقا

  .را دررشتھ علم بیولوزیک بدست دارد

  

موسیقی جاز  خواننده گان معروفترین امریکایی از خواننده ای زن سیاھپوست. ینا سیمونن - 11

سالگی  70شد ودرسن  ر کارولینا شمالی در امریکا تولدد 1933او درسال .معاصر جھان است

ومھارت زیاد و فوق العاده اش  شھرت اوصرفا بخاطر صدای فوق العاده .درفرانسھ درگذشت

اوازمبارزین سرسخت وخستگی  ھم بخاطر این بوده است کھ درنواختن پیانو نبوده بلکھ

  .ناپذیرعلیھ تبعیض نژادی درامریکا بوده است



 

بھزاران  ھ درعرصھ ملی و چھ بین المللی یک نھ دو نھ بلکھچاد زنان قھرما ن ومبارزچون تعد

وکمیت کم آن نام  یک فیصدی ھزار میرسند مشکل بنظرمیرسد تا دراین بحث مختصر حتی از

مادران،دختران ،حقوق زنان لذا دراخیرمن امید وارم کھ زنان قھرمان، راستین ومدافع واقعی.برد

سندان ونظام مرد ارتجاع و کھنھ پ فال و یتیمان در سنگر ھای نبرد بر علیھوبیوه زنان، اط

سایر جوانان وھموطنان برادران مبارزشان و باشند کھ امید و باور قوی داشتھبرزمند و ساالری

وسربلند در  مستقل وودیموکراسی در یک افغانستان آزاد  ،ترقیواقعا میھن دوست وخواھان صلح

  . دکنار شان خواھند بو

  

  .سربلند وجاوید باد زنان مترقی وپیشگام وطن محبوب ما افغانستان

  

زنان  بیوگرافی مختصر بخشدر،این بحث مختصر راجع بھ ھشتم مارچدرتذکرات  :نوت
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