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  ٣از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٤/ ١١/١١                                                                                              کانديد اکادميسين سيستانی

  

  »سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ«کتاب مقدمۀ 

  ]ه استگرديد توضيح  تعريف و کلمات عضیب وگرفت  قرارمقدمه کتاب مورد بازنگری  ،برای رفع غلط فھمی[

زن افغان را در حماسه ھای ملی  و نيز در تاريخ،و ھمچنان در حضور ونقش مؤثر دراين کتاب، ميخواھم 
حماسه، ترکيبی از  :حماسه چيست از حماسه نام بردم، بايد دانست که .بدھمبطورمستند نشان  ھای عشقی داستان

 مبتني بر تعريف و توصيف اعمال پھلواني ، «يشود کهيق تاريخی است،و شعرحماسی، به اشعاری گفته ماافسانه وحق
 با توجه »١.دZوري ، مردانگي و شھامت فردي يا قومي و يا ملتي باشد بنحوي كه شامل تمام مظاھر زندگي آنان گردد

، عالی ترين نوع شعر برای بيان و تحريک احساسات ميھنی وحفظ روايات شاھنامه ميتوان گفت که شعرحماسیبه 
  . ی به حساب می ايدکھن مل

سال قبل از ميcد آغاز ميگردد ٣٠٠٠، از اختراع خط در استواما تاريخ که سرگذشت بشر ھوشمند ابزارساز 
  .ندمينامو پيش از ايجاد خط را دوران قبل التاريخ و بعد از آن را دوران تاريخی 

پيش ١٢٠٠تا ١٠٠٠ متعلق به و گاتاھای اوستااز ميcدی   سال قبل١٥٠٠باقيمانده از سرودھای ويدی   
  . از کھن ترين آثار حماسی اقوام آريائی اند که در آنھا روايات ملی و تاريخی ، ھردو حفظ شده اند،ازميcد

 گرشاسپنامه، سامنامه، برزونامه،، فردوسیشاھنامه: عبارتند از بھترين آثار حماسی در دوران اسcمی،
 که در آنھا  روايات ملی وداستانھای کھن حماسی مربوط ريار نامه، وغيرهشھبھمننامه، فرامرز نامه، جھانگيرنامه، 

  .به خاندان سام و زال و رستم و رودابه و تھمينه وغيره به بھترين شکل ممکن آن انعکاس يافته است
  

افغانستان را گذرگاه کشورگشايان و مھاجمان بسوى ھندوستان گفته اند، اين سحن به اين تاريخی، منابعدر
ام اين تھاجمات و کشورگشائى ھا، از دوران ھاى قبل از ميcد تا امروز ، زن افغان بخاطر از دست معنى است که در تم

  . رنج فراوان را متحمل شده است دادن پسر، برادر، شوھر و ھستى خود، درد و

 سال پيش از ميcد گرفته تاھجوم قبايل صحرانوردساکی و کوشانى و ٣٣٠از لشکرکشى اسکندر مقدونى در 
و از يورش اعراب مسلمان درقرن ھفتم گرفته تا ھجوم ھاى ترکان ) م تا پنجم پس از ميcد.در قرون دوم ق(لى ھپتا

تاترک در قرن سيزدھم گرفته  ُسلجوقى وترکان  غـز در قرون يازدھم و دوازدھم ،و از طوفان خانمان برانداز مغول
 ھاى   تا ھجوم١٨ان برانداز نادر افشار در نيمه قرن لشکرکشٮھاى خانم لنگ دراواخر قرن چھاردھم و ازتيموری تاز

  قرن بيستم تا بيدادگري٨٠ ميcدى و از تجاوز قشون سرخ شوروى درآغاز دھه ١٩در قرن مکرر استعمار بريتانيا
 . شعله ھای تباھى تاريخ سوخته است ھاى تنظيمھاى جھادى و طالبانى ، ھمواره زن افغان در اين کوره بيداد و

وريم لشکرکشيھاى سرداران تباھکار عرب را براى فتح کابل و پيمانھاى صلح کابل شاھان را با قشون بياد آ
اعراب در طول دو صد سال اول تاريخ اسcم که ھربار از ده تا بيست ميليون درھم ، ھمراه با دو ھزاربرده نابالغ و 

 ھزاران مادر و خانواده را بخاطر برده شدن کنيزکان صغير ازجانب کابل شاه به لشکرگاه اعراب فرستاده ميشد و
 . ديده ميکرد  فرزندان نوجوان شان و يا به کنيزى رفتن دوشيزگان جوان داغ

وقتى تاريخ را ورق ميزينم و مى بينيم که مغولھاى چنگيزى نه تنھا به مردان و زنان جوان و پدران کھنسال 
 مردم ، حتى کودکان شيرخواره را از سينه مادران برميگرفتند رحم نمى آوردند، بلکه براى ايجاد ترس و رعب در دل

 . و در جلو چشم آنان با سرنيزه خشم خود شکم ميدريدند، اين درد را تنھا زن اين سرزمين تحمل کرده ميتوانست

د زمانى که تيمور به خشم مى آمد و فرمان قتل عام مردمان شھرى را ميداد، اين مادران و زنان اين ديار بودن
که شوھران يا برادران و يا پسران جوان خود را از دست ميدادند ودر سوگ از دست دادن عزيزان خود بجاى اشک 

 . خون ازديده ميريختند

مشھورگشت ؟ او » جھان سوز«کدام افغان باسواد است که نداند سلطان عcءالدين غورى بخاطر چی به لقب 
غزنى را فتح کرد، دستور داد تا ھفت شبانه روز شھر پرشکوه غزنه چنان يک سلطان مستبد و ظالمى بود که وقتى 

. در آتش بسوزد و مردمان بى گناه آن شھرتا ھفت شبانه روز قتل عام شوند، و زنان و دختران شھر به اسارت در آيند

                                            
١
  ٣،ص ١٣٣٣ ذبيح هللا صفا، حماسه سرائی در ايران،داکتر- 
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ر غم برباد بنابر اين دستور وحشيانه قيامت صغرا در شھر غزنه بر پاشد و زنان و مادران آن سرزمين بيک باره د
رفتن ھستى ، شرف و ناموس و ھمه چيزخود در آتش خشم و غضب آن سلطان جنايتکارچون دانه ھاى اسپند بريان 

 دومين شھر با شکوه آل محمودغزنوى بود که بدستور اين سلطان قھاربسرنوشت غزنى گرفتار شد و ُبست. شدند
ترين و مصيبت ديده ترين و رنجکشيده  زن افغان، مظلوم: هبنابرين ميتوان گفت ک. زنان ومادران بسيارى برباد رفتند

  . ترين زن در روى زمين است که در طول تاريخ بار اين ھمه مصيبت ھا را بردوش خود حمل کرده است

وضع حقوقی زنان افغان از عھدامانی تا عھد (من وضعيت حقوقی زنان مظلوم افغان را در اثری ديگر زيرنام 
در اين اثرخواسته ام  ثابت کنم که اگر شرايط برای تبارز شخصيت زنان افغان ولی  م کرده ام،تشريح و ترسي) کرزی

از لحاظ مشارکت آنھا در فعاليت ھای اجتماعی واقتصادی و فرھنگی و ھنری فراھم گردد، ميتوانند دوشادوش مردان 
صه ارھای سودمند در عرقله ھای بلند پيروزی را فتح کنند و مثل انسانھای عاقل وھوشمند و توانا از عھدۀ تمام ک

من دراين . يند و نقش خود را در ترقی وتعالی جامعه وکشور بخوبی ايفا نمايندآھای مختلف زندگی موفقانه بدر 
اثرسعی کرده ام  نشان بدھم که زنان افغان توانائی واستعداد آن را دارند که مثل مردان ھم سوارکاران ورزيده درميدان 

مدال آورباشند،وھم درعرصۀ پرورش زيبائی اندام خود،ھمچون ويدا   ھای رزمی موفق وکارزار باشند، ھم در ورزش
پيلوت طياره تبارز  ياھم به حيث کوھنورد . صمدزی وحماسه کوھستانی، لقب ملکه زيبائی جھان را کمائی نمايند 

 حيث برنامه سازان موفق نمايند، و ھم بحيث ،طبيب  و پرستار و آموزگار ممتاز، شاعر و نويسندۀ برجسته، ھم به
 ماھر سينما و تياتر اندررسانه ھای جمعی و ھم بحيث ھنرمند و نقاش و آواز خوان و موسيقی نواز وبازيگر

 کمک ھای  بشردوستانه برای مردم محتاج رساندن ھم در عرصۀ سياست بدرستی بدرخشند، وھم در. تبارزکنند
  .باشندکار آمدی سازماندھندگان کشورمديران ورزيده و 

 دراين اثر شما با نمونه ھا و الگوھای زنده  و ملموس زنان افغان درتمام عرصه ھای فوق الذکرآشنا خواھی 
وحيف انسان می ايد که اين طبقۀ با .  و روشنضمير قابل افتخاراندنظر فراخطندوست و شد که برای افغانھای و

انسان ھای درجه دوم به حساب آورده شوند و با گفتن کلمات استعداد ومفيد جامعه ما،به چشم کم ديده شوند و به حيث 
  .غيره نامھای زشت از سرنا آگاھی  آنھا را تحقير و توھين کرد زن ناقص العقل است و عاجزه است و

 يک افزودن جلوگيری از تحقيرزنان و يا خشونت عليه آنان، ضرورتبرای  سھل راه ھای ساده و يکی از
  شاگردان می بايد. می باشدمعارف در نصاب تعليمی وزات "  نقش زن در جامعه قام و م"در بارۀ درسی مضمون 

می بايد به . را فرا بگيرند» مقام و نقش زن در جامعه« ساعت مضمون  مکاتب در پھلوی ساير دروس، ھفتۀ چند
ورشگاه کودک  شاگردان از ھمان دورۀ ابتدائی،آداب حرمت گزاری به زن که مادراست و خواھراست ودامنش پر

ًکه اوZ انسان اند ودوم مادر احترام به زنان  Zزم است تا در اين مضمون،. ونسل آينده  است ،آموزش داده شود
دور از فرھنگ مدنی  حيث يک عمل وحشيانه وتلقين گردد و خشونت عليه زنان بشدت تقبيح و به وخواھر وھمسراند،

زن، فcسفه ونوابغ جھان را .ده استشتربيت زن بايد بدانند که پيامبران در دامان پاک شاگردان  ھمچنين. تصوير گردد
، بين المللیملی و برازندهشخصيت ھای زن طبيبان حاذق، انجنيران Zيق، . بدنيا آورده وبا شيرخود پرورش داده است

ن امروزی جھان محصول دست ودماغ وتفکر آنھاست،به ھنرمندان ورزيده، مخترعين وکاشفان جھان را که تمد
اگر زن نميبود،نسل انسان برروی کرۀ خاکی تسلسل نمی يافت و مرد، يکه وتنھا ميماند . جامعه بشری تقديم کرده است

  بايد حرمت گذاشت وھاست،پيام آورعشق ودوستی وزيبائی است، پس زن را که پديد آورندۀ تمام خوبی . نابود ميشدو
نبايد حقوق .  مستحق زندگی ومستحق انتخاب ومستحق فراگرفتن علم ودانش و برابر با مرد دانست انسان بحيثآنرا 

نبايد زن . نبايد زن را بنام عاجزه، ضعيفه،سياه سروغيره نامھا، تحقيروتوھين کرد. زن را کمتر از حقوق مرد دانست
از سھمگيری در  نبايد زن را . خواب مرد مشخص کرد در رختجای او را فقط درآشپزخانه و را ملکيت مرد دانست و

ترقی وتعالی و پيشرفت يک کشور بدون . فعاليتھای سياسی واجتماعی واقتصادی و فرھنگی و توليدی منع کرد
ذاشت و به دنيای متمدن گ قرون وسطائی مردساZری را کنار می بايد افکار زنگ زدۀ. سھمگيری زنان ، ناممکن است

نقش آفرينی ھنر  وفرھنگ وسياست ھای ديد که زنان چگونه در بازار کار، وعرصه  فتۀ جھان چشم گشود وو پيشر
زنان وسھمگيری زنان در عرصه ھای مختلف زندگی مثل مردان بدليل پيشرفت اين کشورھا، احترام کردن . دارند
 ۀرطی که زمني بدرستی ايفا نمايند بش خود راثبتنند در ترقی وتعالی کشور نقش مپس زنان افغان نيز ميتوا. است

دولت افغانستان وظيفه ومکلفيت . عمرانی مھيا گردد اقتصادی و نان در فعاليتھای اجتماعی وآتحصيل،کار ومشارکت 
جلو خشونت وبد رفتاری مردان نسبت به زنان را با وضع قوانين خاص .دارد تا از حقوق زنان کشور حمايت نمايد

برنامه ھای وسيع تنويری و و. بزرگداشت از مقام زن،اقدام نمايد ی مختلف می بايد در تجليل وبه مناسبت ھا. بگيرد
   فرھنگی جامعه، خانواده و آگاھی دھنده روی دست بگيرد و در بارۀ مقام وئقش زنان در حيات اجتماعی واقتصادی و
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  .آينده کشوراز تمام امکانات تنويری وتبليغی وروشنگری استفاده  نمايد

نازو : مادران قھرمان پرور کشور، چون و نامور و از زنان دليرمی بايد درجامعه، درمضمون مقام ونقش زن 
زرغونه انا مادر احمدشاه ابدالی،از لويه ادی،مادروزيرفتح خان،ازعليا حضرت  انا، مادر ميرويسخان نيکه،

  . مناسب ياد آوری گردد، به شيوۀوغيره زنانی که در اين اثر از آنھا ياد شده استسرورسلطان، مادر شاه امان هللا، 

ھمچنان دراين نصاب تعليمی بايد از زنانی که برای آزادی و رھائی زن از قيد و بند چادری تcش نموده وحيات 
منجمله از ملکه ثريا، نخستين . برو کرده اند، بايستی با حرمت وقدر دانی ياد شود خانوادۀ خود را با خطر رو خود و

 آزادی زن افغان ،قدم بجلو گذاشت و ه  وتحول طلب خود شاه امان هللا در راه رھائی وزنی که يکجا با شوھرتجدد خوا
اين کار تاج وتخت سلطنت خود  با برداشتن چادر از روی خود در لويه جرگۀ پغمان حقوق زن را فرياد کشيد و برسر
دختران  ن افغان بخصوص زنان ورا قربانی کرد، می بايد آنطورکه شايسته  اوست از وی ياد دھانی شود ، تا فرزندا

قدر وحرمت آنان را در  قربانی داده اند، بدرستی بشناسند و  آنانی را که در راه احقاق حقوق شان تcش کرده و،افغان
  .دل خويش جای دھند

بايد دراين نصاب تعليمی ازآن عده زنان مبارز افغان که دوشادوش مردان در جنگ ھای اول ودوم افغان می 
دراين راستا می بايد از مcلی ميوند که بدون .  شرکت جسته و کارنامه افريده اند،به نيکوئی ياد آوری شودوانگليس

ھراس از آتش توپ دشمن به ميدان جنگ ميوند شتافت و پرچم مبارزه برضد دشمن متجاوز را به اھتزاز در آورد 
ليان آورد که برتوپ وخمپاره در حال شليک دشمن واين حرکت او مبازران گرما زده وتشنه کام  افغان را چنان به غ

  .تاختند ودشمن را مجبور به فراراز سنگرھای شان نمودند،بشکل درخورشأن وی تجليل گردد

معلمين واستادان ،ورزشکار،  نقاش و موسيقی دان    در دورۀ معاصراز زنان نويسنده وشاعر، وھنرمند و
دلير ومبارزی که در دھۀ حاکميت بعد از طالبان در افغانستان ظھور کردند از خانم ھای . ورزيده کشور ياد آوری گردد

منظورم مcلی جويا است . دليری کم نظير،فرياد رسای مردم مظلوم ودرد رسيدۀ کشور شدند و با از خود گذشتگی و
 به ولوله انداخت  با  سخنرانی کمتر از دو دقيقه ای خود تاZر لويه جرگه را٢٠٠٤که در لويه جرگۀ قانون اساسی 

خواھان به محاکمه سپردن مجرمين جنگی وناقضين حقوق بشرو جنايتکاران جنگی گرديد و قريب بود جانش را و
برسراين سخنرانی دليرانه از دست بدھد، اما براثرمداخلۀ نيروھای بين المللی صلح از مرگ نجات يافت ولی ديگر از 

رفت وده ھا وصدھا انجمن زنان افغان در داخل وخارج کشور از وی ھمان لحظه مورد حمايت ميديای جھانی قرارگ
حمايت کردند و بسا نھاد ھای مدافع حقوق بشر درکشورھای جھان از وی تمجيد وحمايت نمودند و بزودی شھرت و 

  به ھمين خاطر من کتاب مستقلی در بارۀ کارنامه اين.محبوبيتش  از سطح ملی به سطح بين المللی ارتقاع يافت
  .شيرزن افغان نوشتم وبه وی اھدا کردم

 شاذ زنان افغان، بدون ترديد ميتواند درس ھای سودمند والگوی تقليد برای رشد و معرفی چھره ھای ممتاز و
  . زنان افغانستان باشد تکامل شخصيت ديگردختران و

زندان خود ميگذارند که او من فکرميکنم که بسياری ازخانواده ھای افغان بخاطر آن نام مcلی ميوند را ،برفر
به مثابۀ سمبول شھامت وشجاعت،زن افغان می شناسند وانتظاردارند نا دخترشان چون مcلی ميوند دلير ونترس  را

بدون  بار آيد ونام نيکی از خود درتاريخ باقی گذارد، چنانکه مcلی جويا اين آرمان خانوادۀ خود را برآورده ساخته و
ھامتش در برابر جنايت کاران تنظيمی چه در لويه جرگه قانون اساسی وچه در پارلمان ترديد تا سالھای سال ش
  .پدران افغان خواھد بود افغانستان زبانزد مادران و

را  وفعالين کمک ھای بشردوستانه و مدافعين حقوق بشرشاذ و پيشتاز  زنان تمام نتوانستهاز اينکه مولف 
 برای  وزارت امور زنان افغانستان است اميدوارو.يى کارخود اعتراف ميکندبازتاب دھد، به نارسادراينجا معرفی و

 را در بدل پرداخت پاداش وحق الزحمۀ مناسب دانشورومردان برآوردن اين مامول بزرگ ميھنی،گروھی از زنان 
 نظامی، ھمه زنان فعال در عرصه ھای اجتماعی، اقتصادی،بحيث يک پروژۀ ملی،فوق العاده مؤظف نمايد تا حتی و

بخصوص   .  وغيره عرصه ھا را در يک دايرة المعارف بزرگ جمع ومعرفی نمايدآموزشی ادبی وفرھنگی وھنری و
توانمندسازی  زنان افغانستان برای   ميليون دالر٢١٦با پرداخت ميخواھد  انکشاف بين المللی امريکااکنون که ادارۀ 

  را روی دست بگيردکشور پيشتازو پروژه ثبت ومعرفی زنان نامور بايدوزارت امور زنان  د،کمک کن ده سال آينده در
مقام زن (در مورد را  ثانوی مکاتب ابتدائی ودرنصاب تعلمی دورۀ يک مضمون درسیافزودن ھم  وزارت معارف و

  .نظر بگيرند مد می بايست  )ونقش آن در جامعه

  پايان 

                                            


