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 4112مارچ    8 عزیزه عنایت

 هشتم مارچ روز بین المللی زن 
 

 اشک دامنگیر
 

 
نان زاکنون که در آستانۀ هشتم مارچ )روز خجستۀ بین المللی زن( قرار داریم این روز را به تمام زنان جهان مخصوصاً 

گفته آیندۀ درخشان و دور از تبعیض، تحت چتر عدالت و مساوات با مردان را غانستان عزیز از صمیم قلب تبریک اف
که از جانب نویسندگان و قلم بدستان کشور در رابطه به روز جهانی زن مقاالت و مضامین  یشان خواهانم. از آنجای برای

های افغانان در خارج و داخل کشور  هم از جانب نهادهای اجتماعی، انجمنبسیار دلنشین و با ارزش ارائه گردیده است و
با اشتراک  ها تعداد زیادی از هموطنان ما سهم گرفته و گردهمآیی در اینید که آ از این روز با شکوه تجلیل بعمل می

 ه سوی آیندۀ درخشاندر راه پیشرفت ب یدارند که این موضوع خود گام مثبت خویش وحدت و همبستگی شانرا اعالم می
 . باشد داشت از حقوق زن در جامعه می و عدالت اجتماعی، مخصوصاً گرامی

 

جاست که با تجلیل از این روز پرافتخار و آنهم در بین روشنفکران، متباقی مردان تا چه حد برای  اما نکتۀ مهم در این
های  که سال ه زنان ستم دیده و رنج کشیدۀ افغانعلیزنان احترام قایل اند؟  بطور مثال در افغانستان در مورد خشونت 

متمادی تحت استثمار و شکنجه قرار گرفته اند، یک تعداد افراد بااحساس، با نوشته های شان و یا از طریق تصاویر در 
تبداد اس ه هایچهررده و بگوش جهانیان وقتاً فوقتاً رسانیده، صدای زن افغان را بلند ک صفحات تلویزیون و نشریه ها

 ،حرکت آنان قابل قدر و ستایش استکه این اقدام و  ،نمایانده اندزان را به مردم شریف وطن و جهان ان و زن ستیگر
 ن کمتر اثر گذار بوده است. ولی به نسبت مبارزۀ انفرادی شا

 

گر تا ا افغانستان هم قسمی که الزم است توجه جدی به خاطر رفع این نقیصه در داخل افغانستان نکرده است و یادولت 
دست های افغانستان زن ستیزان حاکم و صاحبان زر و زور  حدودی در این عرصه کار شده، آنهم در شهرها نه در دور

 انسانی دریغ نکرده اند که در این مدت بیشتر با استفاده از دین اسالم در شکنجه های مختلف زنان، از هیچ عمل غیر
در مناطق تحت تسلط آنان به سنگسار، ُدره زدن، قطع کردن گوش و بین و  طالبان ۀعادالن غیر احکام رسال بنا ب 21از

دیگر جنایات بشری در گوشه و کنار وطن پرداخته اند که بارها از طریق رسانه ها دیده شده و از سوی دولت افغانستان 
  ( خالصه شده است.میکنم را تقبیح )ما این عمل آنان هم در برابر چنین اعمال زشت سکوت اختیار شده و یا با گفتن

ه به ک ییلتمام مسا باالیما  .»..ویش گفته اند که بار در بیانیه های خ کرزی بارحامد حالیکه جناب رئیس جمهور در 
ن برادران آزرده خاطر اند که به خواسته ای و «...نفع ملت افغانستان باشد با برادران آزرده خاطر خود بحث کرده ایم
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دهند نه اعتنایی به حقوق زن دارند و نه به سخنان رئیس  ن خواست انجام میشا کنند و هر آنچه دل های خود عمل می
 جمهور. 

روایی طالبان و حتی تا کنون اندیشۀ طالبانی چنان در بین مردان خانواده ها رشد کرده است که  در سال های فرمان
 دانند.  اکثریت، شیوۀ زن ستیزی را بخود افتخار می

 د اوالد سالم بهکن بختی دست و پنجه نرم میزیاد در اجتماعی که با فقر و بد ی هایهمین زنان اند که با رنج و سخت
 سازند. اگر زن نمی بود جهان نمی بود. زیرا بدون موجودیت زن نسل بشر وجود نمی کرده و جامعه را میجامعه تقدیم 

 داشت. 
ی زن را شکست در غرور خود می جای تعجب است که مردان زن ستیز از چه رو به خود می نازند و احترام برا

از پیکر جامعه است ارزش قایل نیستند؟ دولت هم برای عاملین  ه ایانواده و محیط زیست به زن که نیمپندارند، در خ
تعیین نکرده است تا از طریق مجازات و جریمه های نقدی این  ءچنین جنایات بطور شاید و باید نظر به قوانین، جزا

ل نزنند. تبلیغ از طریق مال امامان مساجد، بزرگان قومی به دفاع از حقوق زنان که مؤثر است امعاافراد دست به چنین 
 اگر صورت بگیرد بهتر خواهد بود. زیرا در کشورهای اسالمی تبلیغ توسط علمای دین نتیجۀ مثبت به بار می آورد. 

 

که زنان مورد آزار و اذیت در کشور های خشونت علیه زنان نه تنها در افغانستان و کشورهای اسالمی جریان دارد بل
ان سهم بزرگی در عرصه های به توسعه زن گیرند ولی به نوع دیگری بطور مثال در کشور های رو دیگر نیز قرار می

باشد در بعضی از کشور ها  صنایع را به عهده دارند اما درآمد آنها کمتر از مردان کشور شان میاقتصادی و ، زراعتی
آموزشی منحیث یک ردیف قرار دارند و در مؤسسات تعلیمی و  ن بخاطر آموزش و پرورش تعلیمی درزنان با مردا

دهد و در حالیکه  دهند که این رقم خود عدم حق مساوی با مردان را نشان می صد مردان را تشکیل می در 7استادان 
 ست. ن انسان ها بطور جدی منع ادارد که تبعیض میا حقوق بشر اعالم می ۀاعالمی

 

رات زیادی در جهان رونما گردیده ولی نتوانسته که معضالت بشری را حل نماید یهای اخیر تحوالت و تغیبا آنکه در سال
از صاحبان زر و زور قرار گرفته که بیشترین صدمه های نابرابری ها را  ایون عنان این تحوالت در دست عده چ

ر در یا کا ها زن در قاره های آسیا، افریقا و امریکا به بیکاری ولیونکشند و مافراد و زنان کشورهای رو به توسعه می
 ست. ا خطر مواجه ساختهبو بدبختی حیات و هستی آنانرا  گی بخور و نمیر دارند که این حالت فقرمقابل دست مزد کم زند

ع تحت نظارت نیز مورد خشونت زنان عالوه از اینکه با شکنجه های خانوادگی و اجتماعی روبرو اند در زندانها و مراج
گیرند که عاملین این جنایات بشری از جانب دولت های سر اقتدار و ارگان های قضائی  و تجاوز های جنسی قرار می

نمایند و زنان جهان بخاطر مبارزه  گیرند که فعالین حقوق بشر در این راستا فعالیت  می قرار نمیجدی مورد بازپرس 
ال یبه عنوان )پایه( در کشور ونزو یمیالدی کنفرانس 1122خاسته اند که در سال و به دفاع بر حقوق خویش متحد شدهاز 

آن سهم داشتند و به طرفداری  دایر گردید که از تمام کشور های جهان زنان کارکن، زنان بی کار، زنان استثمار شده در
با بلند نمودن صدای خویش بخاطر کسب حقوق از زنان تحت ستم و براه پیمائی بزرگی پرداختند که از این طریق و 

زتگین( زن مبارز آلمانی و بنیانگذار روز  اقتصادی، اجتماعی، فزیکی و سیاسی خود مّتحدانه مبارزه کرده راه )کالرا
های اخیر نیز، زنان در هر گوشه و کنار جهان با بلند کردن صدای  هشتم مارچ را در پیش گرفتند. همچنان در سال

دهند. لهذا از تمام نهاد ها و انجمن های زنان افغان   هان حق و حقوق خویش شده و راه مبارزه را ادامه میخویش خوا
گردد که در این راه مبارزه نموده و از حقوق زنان افغان که در  ا در خارج کشور صمیمانه تقاضا میی چه در داخل و

قانون اساسی کشور که درآن تذکر رفته است.  11ستفاده از ماده بدترین وضع قرار دارند دفاع نمایند تا زنان افغان با ا
تحصیلی، در محیط کارهای سسات تعلیمی و ؤبه زندگی خویش ادامه داده و در مزنان با مردان حقوق مساوی دارند 

یا  دی وشود جلوگیری گردد. زیرا هیچ فر حق آنان روا داشته می که در یفعاالنه سهم بگیرند، از شکنجه هایاجتماعی 
آید، چون تجربه نشان داده است که با  در راه  مبارزۀ خشونت علیه زنان از این آزمون بدرتواند به تنهایی  ارگانی نمی

ز جانب استبداد گران  توان کوه را به لرزه در آورد. و سعی کنیم متحدانه ظلم بی حد که ا وحدت و همبستگی می
 .شود، مبارزه نموده و از حقوق زنان وطن خویش دفاع نمایمما روا داشته میاین اواخر در حق زنان کشور مخصوصاً در

 

 یر اوده از شئون  زنجاد آمه فرید ل بـــ
 اور ـــــشبگیۀ ـــنال کافدـش سینۀ کوه می

 

 ستا پژمرده روح او ردمه داد،و استبظلم 
 دیر اوتق از این دچیست دیگر بعد کس ندان
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 شرح حال است ازجز اع در لبش مهر سکوت و
 ر اوــفسیتد ــــــکنک رنگ و اشک خونینش ـــلی
 داد راــیب زی آن در  ــزیــود عـــوان بگشــــی تک

 اور ــــاکسیی ب دردال زار و ـــــد، حــــرســـتا بپ
 

 ای گورــزنده پ گاه ،دـاینـــنم ارشـــسنگس اهــــگ
 او؟ رتقصی وـــبگه ـود، ور نـبامش زن ــه نزانک

 

 ناـــاز آسم ذردـــــبگب ــشدل در ش ــآه رـــتی
 ر اوـــم گیــــلذر، از آه عاـــحر ــــر بــای ستمگ

 

 نوط ت دخۀ  ــــ( غصدل دارم )عزیزهــــتــا ب
 او رـــــگیــک  داغ و دامنــو اشــنــا قرارم همچ

 
 
 پایان
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