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.م ٢٠٢٢مارچ  ٨ -انجنير فضل احمد افغان.                                                           کانادا:   

مارچ روز بين المللی زن.  ٨  

داشت از روز زن.گبخاطر بزر  

  بعد از هفت ماه پرده از روی برداشت. )الدين حقانی(سراج عروس طالبان 

و دختران    خاصتآ مادران، خواهرانعزيزم  باد درود وسالمهای =رم حضور همه زنان شريف و نجيب هم ميهن  
و   محروم،از تمام حقوق حقه انسانی، اسالمی، افغانی و مدنینابکار جنايتکار  که در مادروطن زير سلط طالبان

شجاعانه     ميباشند  مغاير دساتير منشور ملل متحد  طالبان که  اعمال غير انسانی و بشریعلرغم  دستی  گدر فقر و تن 
  مبارزه ميکنند. و نسل های آينده خود مشروع احقاق حقوق برای 

نه از اسالم و نه  که  وحشی  ،خونخوار  جبر طالباندسايس اغيار و    ر، خواهران و دختران که بنا بن مادرانآو  
  ذشتهگکه در بيست سال    مادروطن  پر محبت  از آغوش  قرار دارند،درغالمی اغيار  اهی دارند و  گ از افغانيت آ

کمي ها  هاعلرغم  کاستی  يک    و  برای  نسبی  آوردهای  دست 
و   مستقل  آزاد،  برای  متآسفانه    نيز  بودوفان  گشافغانستان 

نا اميدی و دست و   با يک عالم محروميت،خود  ی  گبقای زند
در  ی  گدر آوردر بی سر نوشتی    ،مادروطن را ترکی  گ پاچ

مختلف   بازکشورهای  اميد  مادر  گ به  آغوش  به  حيات شت 
بخور و نمير را سپری ميکنند، اين روز خجسته زن را از  

از   ما  افغانستان عزيز  آزادی  آرزوی  به  قلب  ال  گ چنصميم 
خوانده   را  مجديد  قرآن  شان  القران  شيخ  که  های  وحشی 

دسته    ،نميتواند تقديم  که  گبا  آرزومندم  تبريک و  روزی  لی 
که   ما  برسد  عزيز  مادروطن  آغوش  در  حياتم  در  را  همه 

نجيب   و  ملت شريف  اقوام  همه  که  مستقل  آزاد،  افغانستان 
از   برخاسته  واقعی  ديموکراسی  فضای  در  آرزوهای  افغان 

  خانه بی زر باشد نه بی زن.           .تبريک و تهنيت عرضميدارمببينم شاد و خرم ملت افغان باشد 

به طالبان که بدستور باداران شان با انجام اعمال غير انسانی، غير بشری، غير مدنی  اين فرصت  با استفاده از  
محمدی مادروطن عزيز ما را به قرن حجر سوق  احاديث  و  عظيم الشان  انی مغاير هدايات قران  غاف   اخالقی وغير،

  . فرين خود را ميفرستمننميکنند  احترام  که خداوند متعال به آن آمر فرموده  و به حقوق مساوی زن و مرد  ميدهند  

          (افغان خادم افغان) باعرض حرمت.                                                                                             


