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       2۰1۴-۰۶-1۷          مسعود فارانی
                 

 خانم فرهیخته دکتور زرغونه عبیدینامۀ سرگشاده ب
 

  م، من کاری نکردم جز چشم دیدداریدحق بنده  که در خاضعانه مشکورم از لطف بی پایان ،با عرض احترامات
 تان فقط از اینکه شما با بزرگواری. مآورد به رشتۀ تحریر در آنها رابودم  برداشته ارجمندکه از آن محفل  را

 رامت شما نیز یاد آوری کرده شکرک خود را مکلف میدانم تا از بزرگی و ،تحریریۀ من اظهار امتنان فرموده اید
بزرگ گزار باشم. این قدر شناسی شما از کار کوچک من سبب شد تا بیاد نقل قول دیوژن فیلسوف و درویش 

 : ( مبنی براینکهن تجلی یافته استسخن ایشا )که در شعر موالنا ییونان
 دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر          کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

ابراز کرد که  طوارس افالطون و از طالس سقراط و یونان بعد  در صبحدم بیداری جامعه. او این مطلب را بیافتم
انسان نما ها بسیار اند اما انسان به معنی واقعی کلمه بسیار اندک که برای یافتن آنها باید چراغ بدست بدنبال آنها 

 موالنا به آن اضافه میکند که : منظور چراغ هم روشن است(رفت! )
 ! می نشود ُجسته ایم ما            گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست گفتند یافت

شما را که  انۀ. زمانیکه نوشته های سازنده و روشنگرمهست ، بودم وشمامن نیز در جستجوی انسانهای کمیابی مثل 
خواندم،  شما رسالت قلم با صالبت و از  ،استابنای آن  توأم با اخالصمندی وصداقت شما، نسبت به وطن و

سنگینی نوشته های شما وثیقه های ماندگار  به شخص راقم آن جلب کرد. صفا و و  جدی مرا بخود نوشته  توجه
  .بلند باشید سر در عرصۀ قلم و عمل است. شما  سر فراز و

ساخته است که همچون دانه  یتعدادی زیادی را طور چه سمت و روند بازار مکارۀ زمانهگر ،ناگفته نگذارم که
دوستان شما که مسیر مخالف را  شما و  . در چنین احواللول خوردن اندپول در حال  های ماش، بسمت زور و

 امثال شما خواهند توانست برای جامعه و تید.تکاپومثبت هس برخالف جریان نامطلوب در حرکت و و  می پیمائید
 صفا مبین بزرگی و کهو صف مردم را خالی نگذارند. این چنین بزرگان ارزش خلق کنند   مردم که تنها شده اند،

انسان به معنی واقعی کلمه کسانی اند که در کنار مردم   د. ازینرو با سِر بلند گفته میتوانم،استنقابل قدر  ،اند
 افتخار مردم  وثابت قدمی شان مایۀ جلب اعتماد  و  صداقت صفا و بماند.خود ثابت قدم درد کشیدۀ  و  مظلوم
   .است جامعه

بین جامعه بصورت بسیار جلی  گل سرسبد در کنار بزرگان دیگر تشریف دارد و در  جمع شما همچون
از ستم های عدیده ،مستی های موالنایی دارد. همین   قلم شما در راه رهایی زنان هم  هم قدم شما و شد.میدرخ

لکوموتیفی سازنده برای جامعه ایستای ما شوند تا جامعۀ عقب در عمل   گونه قلم ها وقدم هاست که میتوانند
     .اعتال بکشاند و  بسوی رفاه  آورده در  به حرکت  را نگهداشته شده ما

به اجازۀ شما من موضوع حال را میگذارم و سیری به آینده های دور میکنم و در آن قرنهای نیامده می بینم  
ریخ یاد خواهند شد. آیندگان به نام شما مثل من افتخار أکار های زنان در تشما منحیث شاه زحمات کار ها و  که

جامعۀ  های خشونتگر برابری ولیت در برابر ناؤبا احساس مس جسته گفت که خانم های بر خواهند خواهند کرد. و
بر خود شناسی و مبتنی  خرد انسانی جوامع غربی روشنگری وبه تأسی از دوران  و مرد ساالر، آگاهانه و منطقی

    .سرمشق باقی بماند الگو و  توانستند کاری را آغاز کنند که برای بیداری جامعه  و جامعه شناسی
بوسیلۀ  21که در آغاز دهۀ دوم قرن  شرف خواهند گفت: نهضتی را درقرن های بعدی متیقنم که انسان های با

غفوری، خانم دکتور  خانم پوهندوی شیما مانند،ودند در اروپا براه انداخته ب  خانم های آزادی طلب زنان افغاان
دیگران که  ، و، خانم صالحه وهاب واصلخالقی، خانم ماللی نظام ،خانم صالحه اسحق زی زرغونه عبیدی

توانستند هسته های اساسی را   کشور پاگیر دور از دست و پیشگامان این نهضت بودند با امکانات بسیار محدود و
فراموش نباید نمود که   تهداب گذاری کنند که امروز این نهضت به شگوفایی رسیده است. البته با همت واالی شان

را گذاشته  رهایی که تحت ستم مستقیم مرد ساالری هسته های  بودند زرگب خانم های  از  در داخل کشور تعدادی
 گردید.  نیزبودند که باعث این حرکت در فضای باز اروپا 

را که شما آغاز   هیچ چیز بدون دلیل به وجود نمی آید. راه ،لتر: تصادف، كلمه ای بی معنی استبقول فرانسوا و
آینده را متضمن است. شما احداث جادۀ را   شگوفایی نهضت های  این طریقت، .بجاست ، بسیار مبارک وایدکرده 
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راه را طی   بدون مشکلکه بعدی ها  بیقین  راه شما آنرا به اکمال خواهند رساند.  آغاز نموده اید که روندگان
فروزان کرده اید، پیروزی  که را  مشعلی  داشت. عبور از سنگالخ ها را نخواهند نجو ر خواهند کرد

امعه را در پرتو آن باز خواهد خواهند رساند و چشم ج  قصبات تا اقصی نقاط کشور، تابه قریه ها و  را  بانوان
 د.کر

حتی االمکان توانستند اثبات  ب وبسایت های گرامی از روی لطف،راستا دوستان صاحدرین   ناگفته نماند که
دوست مشترک ما محترم قیس کبیر با شناخت صحیح، درک   از جمله باشند.خدمتگزاری درین راه آرمانی کرده 

 که از  سنگین از آب گذشتن نیست، برعکس این کار با محتوای بسیار ، کار کلوخ گذاری وشماکرده بودند که کار 
استوار زنان خبیرسامان یافته است، کاریست اساسی و مثل چراغی برتارک تاریکی های تحمیل   عزم وارادۀ

که از جانب شما روشن شده است، در آینده زمینه ای را فروزان شده است. محترم کبیر میدانست چراغی   شده،
از دل و جان، حتی   کند. ازینرو دوست مشترک مارا پرتو افشانی  د شد تا عرصه های در ظلمت ماندهخواه

درین زمینه من شخصاً از نکته دانی  نگری، بیشتر در جامعه پخش گردد.تا این بیداری و روش  الوسع تالش کرد
ازین ببعد دربند ستم و دربند سلیقه های بی ارزش مرد   زنان گرامی  مشکورم. آنانیکه میدانند تا شان ممنون و

بدست زنان  جز  گرهند که این کوربه این دقیقه متوجه شده باور دارپس نباشند، در کشور خودشان  راسی  ساالری
  .ارزش است با و از دید من بسیار قابل قدر این نکته فهم  ،نخواهد شد خبیر، بدست دیگران باز آگاه و

 موضوعات  از انصاف زیر عناوینی دور  بختانهبدکه   مقولۀ دیوژن که در باال یاد آوری شد دیدیم  به ارتباط  
جناب کبیر شدند. مگر او از بزرگی در برابر   تعدادی از افراد سبب اهانت  عاریتی نام های اصلی و بی مورد و

  .میداند که زادۀ چی است ایشان کار گرفته این نقیصه را میدانست و
متن قضایا میباشد. شاید یک  ادراک عمیق از در  صور بازی با کلمات نیست بلکه سواد داشتن، گفته اند سواد در 

را نمیتواند ببیند و بررسی  پروفیسوری داشته باشد ولی بخاطریکه متن قضایا  نفر از صور سواد کامال ً دکتورا و
به سواد صوری زبان آشنایی ندارد، مگر متن قضایا را  یا برعکس کسیکه تلقی شودنمیتواند شخص باسواد  کند او

یا سلیقه شخصی اش عینیات موجود بیرونی را بررسی نمیکند بلکه  رده میتواند با بغض و حب ودقیق برسی ک
بعد از آنکه آن عینیت را بداخل حواس خود برد، قضاوتش را  اصل را بر عینیت موجود خارج از سلیقه میبیند و

. این شخص اودرونی  ، نه سالیق شخصییعنی محک قضاوت ایشان عینیت موجود بیرونی میباشد. میکندصادر 
  .فاضل  دانست را میتوان شخص با سواد و

 ،پیش پا افتاده جلوه گر میشود ده ودید خیره نگاهان بسیار سا یک کار در نظر اول از  از همین لحاظ است که
آنها  ، برداشتمیکنندمتن قضایا غواصی  ولی خبره گان که در بحر  یشوند،متوجه نم زیرا آنان به متن کار

درک میکنند که یک جرقه کوچک میتواند خرمن  میدانند. و  کوچک را نیک  آنها متن جرقۀ  دیگریست. چیزی
   بسوزاند. های بی عدالتی را آتش بزند و

بشما بهتر  گردد.در غرب زمینۀ آن شد تا سبب بیداری انسان در تاریخ   تاریخ گواه است که جرقه های کوچک 
بود که سبب بیداری کامل  ثرؤمچنان   جرقه های کوچک  11، و 11،  1۷آشکار است که بخصوص در قرون 

صائب نظران سمت   ثیرات همان جرقه های بظاهر کوچک، توانست تطور حاالت بشری را با مددأتشد.  2۰قرن 
  د.دا ءلی ارتقا. در نتیجه بخشی از جوامع بشری را از ادنا به اعبخشدسوی سالم ب و

پایان فرصت را غنیمت شمرده الزم به تذکر میدانم تا از محترمه خانم زرغونه عطا ژواک، محترمه فرشته  در
حلیمه مهرپور یاد آور شوم. همچنان از   خانم ، محترمه خانم ماللی یوسفزی وبابک، محترمه هوسی ویسا یسیغان

را خانم زرغونه احمدزی و ویدا فیضی گرامی   مثل  همکاران ایشان در افغانستان منجمله از خانم های فرهیخته
. از خانم آشا ابوی همکار گرامی و نمایندۀ افغان جرمن آنالین نیز قدر دانی میکنم در عالم ناشناسی ارج می گزارم

برکات   ساختند. ما را خوشنود ریخی سهم گرفتند وأصحبت زیبای ایشان در آن رویداد تخویش و  ورکه با حض
 ارادتمند م، فآرزومندم . برای خانم های فعال عالم را 
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