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  ٣ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٧ /٣/ ٧کانديد اکادميسين سيستانی                                                                    
  

  !مقام و نقش زن درجامعه
  ! شود نظرتجديددر نصاب آموزشی کشوربايد او به مقام زن و رفع خشونت عليه احترامبرای 

  

شارکت آنھا در فعاليت ھای اجتماعی اگر شرايط برای تبارز شخصيت زنان افغان از لحاظ م

 فرھنگی و ھنری فراھم گردد، زنان ميتوانند قله ھای بلند پيروزی را فتح کنند و سياسیواقتصادی و

صه ھای مختلف زندگی عاقل وھوشمند از عھدۀ تمام کارھای سودمند در عرتوانا،مثل انسانھای 

  .بخوبی ايفا نمايند خويشکشور  ويند و نقش خود را در ترقی وتعالی جامعهآموفقانه بدر 

زنان افغان توانائی واستعداد آن را دارند که ھم مثل مردان س9ح بدست بگيرند واز وطن 

درميدان نبرد باشند، ھم در ورزش ھای  »ريزه گل«رزمندگان مؤفقی چون  وزادگاه خود دفاع کنند و

اره تبارز نمايند، و ھم بحيث ،طبيب  ھم به حيث کوھنورد يا پيلوت طي رزمی موفق و مدال آورباشند،

و پرستار و آموزگار ممتاز، شاعر و نويسندۀ برجسته، ھم به حيث برنامه سازان موفق دررسانه ھای 

جمعی و ھم بحيث ھنرمند و نقاش و آواز خوان و موسيقی نواز وبازيگران ماھر سينما و تياتر 

دررساندن  کمک ھای  بشردوستانه برای ھم در عرصۀ سياست بدرستی بدرخشند، وھم . تبارزکنند

  .مردم محتاج کشور مديران  ورزيده و سازماندھندگان کار آمدی باشند

يد که اين طبقۀ با استعداد ومفيد جامعه ما،به چشم کم ديده شوند و به حيث آحيف انسان می 

 و عاجزه استانسان ھای درجه دوم به حساب آورده شوند و با گفتن کلمات زن ناقص العقل است و 

  . ويا مورد خشونت و لت وکوب قرار داد  آنھا را تحقير و توھين کرد،غيره نامھای زشت 

 زن در کشور يهخشونت عل« :برميشمارد دريک جمله انواع خشنت عليه زنان کشوررا چنين ،فارو

 چي در ھه است کیخشونت است ،ه گشتی بر زنان جارني پساني در ساله کیاما خشونت.  استیخي تارۀدي پدکيما 

 سوختاندن، قطع عام،ی  سنگسار، ش5ق زدن در م5،یآزار و تجاوز جنس.  استه نداشته سابقی اهزمان و زمان

 اطفال، ازدواج ،ی اجباری، ازدواج ھاه شکنجاد،ي اعت،ی آموزش انتحار،ی اجباری ھایکشسوزی وخوداعضا، خود

 فقر ،هافتي رشديی  گدا،هافتي سازمان ی فحشا،یونت مذھب خش،ی خشونت اجتماع،ی خشونت خانگ،ی ناموسیقتل ھا

 ع5وه ه ست کيیزھاي چیھمگ ... ی سنتري و تحقني توھ،ی خشونت قومندان سا@ر،ی خشونت دولتد،ي متزایکاريو ب

 ». استدهي گردليبر جنگ، بر زنان کشور تحم

ان، ضرورت افزودن نز يا خشونت عليه يکی از راه ھای ساده و سھل برای جلوگيری از تحقير

ت معارف می رزادر نصاب تعليمی و"  مقام و نقش زن در جامعه" يک مضمون درسی در بارۀ 

مقام و نقش زن « می بايد شاگردان  مکاتب در پھلوی ساير دروس، ھفتۀ چند ساعت مضمون . باشد

گزاری به زن که می بايد به شاگردان از ھمان دورۀ ابتدائی،آداب حرمت . را فرا بگيرند» در جامعه

Mزم است تا . مادراست و خواھراست ودامنش پرورشگاه کودک  ونسل آينده  است ،آموزش داده شود

ًدر اين مضمون، احترام به زنان که اوM انسان اند ودوم مادر وخواھر وھمسراند،تلقين گردد و 

  . نی تصوير گرددخشونت عليه زنان بشدت تقبيح و به حيث يک عمل وحشيانه و دور از فرھنگ مد

  زن، ف9سفه ونوابغ .که پيامبران در دامان پاک زن تربيت شده است شاگردان بايد بدانند ھمچنين
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زن طبيبان حاذق، انجنيران Mيق، شخصيت ھای . جھان را بدنيا آورده و با شيرخود پرورش داده است

 تمدن امروزی جھان محصول برازنده بين المللی، ھنرمندان ورزيده، مخترعين وکاشفان جھان را که

نسل مادر نمی بود، وبود، اگر زن نمی. دست ودماغ وتفکر آنھاست،به جامعه بشری تقديم کرده است

پس زن را که . انسان برروی کرۀ خاکی تسلسل نمی يافت و مرد، يکه وتنھا ميماند وبعد نابود ميشد

بائی است، بايد حرمت گذاشت و ،پيام آورعشق ودوستی وزي خوبی ھاستھمه  کودک وپديد آورندۀ 

  .مرد دانستمانند  مستحق انتخاب مستحق زندگی ومستحق فراگرفتن علم ودانش وانسانآنرا بحيث 

نبايد زن را بنام عاجزه، ضعيفه،سياه سروغيره .  نبايد حقوق زن را کمتر از حقوق مرد دانست

او را فقط درآشپزخانه و در نبايد زن را ملکيت مرد دانست و جای . نامھا، تحقيروتوھين کرد

نبايد زن را  از سھمگيری در فعاليتھای سياسی واجتماعی واقتصادی و . رختخواب مرد مشخص کرد

. ترقی وتعالی و پيشرفت يک کشور بدون سھمگيری زنان ، ناممکن است. فرھنگی و توليدی منع کرد

 به دنيای متمدن و پيشرفتۀ می بايد افکار زنگ زدۀ قرون وسطائی مردساMری را کنار کذاشت و

جھان چشم گشود و ديد که زنان چگونه در بازار کار، وعرصه ھای سياست وفرھنگ و ھنر نقش 

دليل پيشرفت اين کشورھا، احترام کردن بزنان وسھمگيری زنان در عرصه ھای . آفرينی دارند

  . مختلف زندگی مثل مردان است

لی کشور نقش مثبت خود را بدرستی ايفا نمايند پس زنان افغان نيز ميتوانند در ترقی وتعا

بشرطی که زمنيۀ تحصيل،کار ومشارکت آنان در فعاليتھای اجتماعی و اقتصادی و عمرانی مھيا 

جلو خشونت و بد .دولت افغانستان وظيفه ومکلفيت دارد تا از حقوق زنان کشور حمايت نمايد. گردد

به مناسبت ھای مختلف می بايد در .  خاص بگيردرفتاری مردان نسبت به زنان را با وضع قوانين

وبرنامه ھای وسيع تنويری و آگاھی دھنده روی دست . تجليل و بزرگداشت از مقام زن،اقدام نمايد

بگيرد و در بارۀ مقام وئقش زنان در حيات اجتماعی واقتصادی و فرھنگی جامعه، خانواده و آينده 

مقام ونقش بايد مضمونی در مورد.وشنگری استفاده  نمايدر کشوراز تمام امکانات تنويری وتبليغی و

از زنان دلير و نامور و مادران قھرمان  ودر آن  ، درنصاب تعليمی معارف ع9وه گرددزن درجامعه

نازو انا، مادر ميرويسخان نيکه، زرغونه انا مادر احمدشاه ابدالی،از لويه : پرور کشور، چون

 در زندگی ادی،مادروزيرفتح خان،ازعليا حضرت سرورسلطان، مادر شاه امان U، وغيره زنانی که

  .ی گردد ، به شيوۀ مناسب ياد آورنقش ماندگار آفريده اند

ھمچنان دراين نصاب تعليمی بايد از زنانی که برای آزادی و رھائی زن از قيد و بند چادری 

ت9ش نموده وحيات خود و خانوادۀ خود را با خطر رو برو کرده اند، بايستی با حرمت وقدر دانی ياد 

ود شاه امان U منجمله از ملکه ثريا، نخستين زنی که يکجا با شوھرتجدد خواه  وتحول طلب خ. شود

در راه رھائی و آزادی زن افغان ،قدم بجلو گذاشت و با برداشتن چادر از روی خود در لويه جرگۀ 

پغمان حقوق زن را فرياد کشيد و برسر اين کار تاج وتخت سلطنت خود را قربانی کرد، می بايد 

زنان و دختران افغان، آنطورکه شايسته  اوست از وی ياد دھانی شود ، تا فرزندان افغان بخصوص 

آنانی را که در راه احقاق حقوق شان ت9ش کرده و قربانی داده اند، بدرستی بشناسند و قدر وحرمت 

  .آنان را در دل خويش جای دھند

می بايد دراين نصاب تعليمی ازآن عده زنان مبارز افغان که دوشادوش مردان در جنگ ھای 

  دراين راستا . ارنامه افريده اند،به نيکوئی ياد آوری شوداول ودوم افغان وانگليس شرکت جسته و ک
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می بايد از م9لی ميوند که بدون ھراس از آتش توپ دشمن به ميدان جنگ ميوند شتافت و پرچم 

مبارزه برضد دشمن متجاوز را به اھتزاز در آورد واين حرکت او مبازران گرما زده وتشنه کام  

برتوپ وخمپاره در حال شليک دشمن تاختند ودشمن را مجبور به افغان را چنان به غليان آورد که 

  .فراراز سنگرھای شان نمودند،بشکل درخورشأن وی تجليل گردد

 وھنرمند و نقاش و موسيقی دان ،ورزشکار،  دورۀ معاصراز زنان نويسنده وشاعر  در 

که در دھۀ حاکميت بعد از خانم ھای دلير ومبارزی . استادان ورزيده کشور ياد آوری گردد معلمين و

از طالبان در افغانستان ظھور کردند و با از خود گذشتگی و دليری کم نظير،فرياد رسای مردم مظلوم 

 ٢٠٠٤م9لی جويا است که در لويه جرگۀ قانون اساسی از اين تذکرمنظورم . ودرد رسيدۀ کشور شدند

ه ولوله انداخت وخواھان به محاکمه با  سخنرانی کمتر از دو دقيقه ای خود تاMر لويه جرگه را ب

سپردن مجرمين جنگی وناقضين حقوق بشرو جنايتکاران جنگی گرديد و قريب بود جانش را برسراين 

سخنرانی دليرانه از دست بدھد، اما براثرمداخلۀ نيروھای بين المللی صلح از مرگ نجات يافت ولی 

ت وده ھا وصدھا انجمن زنان افغان در ديگر از ھمان لحظه مورد حمايت ميديای جھانی قرارگرف

داخل وخارج کشور از وی حمايت کردند و بسا نھاد ھای مدافع حقوق بشر درکشورھای جھان از وی 

. تمجيد وحمايت نمودند و بزودی شھرت و محبوبيتش  از سطح ملی به سطح بين المللی ارتقاع يافت

  .يرزن افغان نوشتم وبه وی اھدا کردمبه ھمين خاطر من کتاب مستقلی در بارۀ کارنامه اين ش

معرفی چھره ھای ممتاز و شاذ زنان افغان، بدون ترديد ميتواند درس ھای سودمند والگوی تقليد 

من فکرميکنم که بسياری ازخانواده .دختران و زنان افغانستان باشد برای رشد و تکامل شخصيت ديگر

دان خود ميگذارند که او را به مثابۀ سمبول شھامت فرزن ھای افغان بخاطر آن نام م9لی ميوند را ،بر

 نترس بار آيد و انتظاردارند نا دخترشان چون م9لی ميوند دلير و شجاعت،زن افغان می شناسند و و

نام نيکی از خود درتاريخ باقی گذارد، چنانکه م9لی جويا اين آرمان خانوادۀ خود را برآورده ساخته و 

 شھامتش در برابر جنايت کاران تنظيمی چه در لويه جرگه قانون اساسی بدون ترديد تا سالھای سال

  .وچه در پارلمان افغانستان زبانزد مادران و پدران افغان خواھد بود

 ،گروھی از زنان ومعرفی زنان نام آور افغان  وزارت امور زنان افغانستان  برای ماميدواراست

بحيث فوق العاده مؤظف نمايد تا  لزحمۀ مناسب وحق ا مردان دانشور را در بدل پرداخت پاداش و

ھمه زنان فعال در عرصه ھای اجتماعی، اقتصادی، نظامی، ادبی وفرھنگی وھنری يک پروژۀ ملی،

  .   معرفی نمايد تعليم وتربيت وغيره عرصه ھا را در يک دايرة المعارف بزرگ جمع و و

 ميليون دالر برای ٢١٦با پرداخت  تا تعھد سپردهبخصوص که ادارۀ انکشاف بين المللی امريکا 

وزارت از دولت وازسازی  زنان افغانستان در ده سال آينده کمک کند، وزارت امور زنان بايد  توانمند

مقام زن (تحت عنوان ثانوی  يک مضمون درسی درنصاب تعلمی دورۀ ابتدائی وبخواھد تا معارف 

            .ندھفته چند بار تدريس کنبيفزايند وبه شاگردان مکاتب )  ونقش آن در جامعه

وديگری » سيمای زن افغان  درتاريخ وحماسه« در مورد زنان افغانستان يکی بنام  ًمن قب9، دو کتاب

نوشته ام و به چاپ رسانيده ام، زنان ) وضعيت حقوقی زنان افغان از عھد امانی تاعھد کرزی« بنام 

نند آنھا را از کتابخانه دانش بدست آورده مطالعه ع9قمند به حقوق وموقف اجتماعی خويش ميتوا

  . اميد است روزی برسد که زنان افغان نيز از مقام وحرمت شايسته خود برخوردار شوند.نمايند

 ختم


