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 2021دوشنبه هشتم مارچ                                                                            فریده نوری       

 مقام زن  
 

اعالن گردیده است و هر سال در این روز از مقام زن در سراسر دنیا بزرگ    زن بین المللیروز هشتم مارچ  روز 

 روز را روز زن شمرد.  365باید  هداشت می گردد. الکن به نظر این بند

زن دوشادوش مرد در امور زندگی حصه گرفته و از خود    ،زیرا در طول تاریخ از روزی که جهان، جهان است

 ه است.  زیاده تر از مرد فداکاری نشان داد

غافل از  د محروم از عقل خود شان باشند زیرا  یآن عده از مردانی که زن را ناقص العقل حساب می کنند، چقدر با

 زنی به دنیا آماده اند، و آن زن مادر شان می باشد. از این هستند که

ا در جریان است، از  اگر می بینیم که امروز جفا و ظلم های نا بخشنودی علیه زن در همه دنیا و مخصوصاً وطن م

عوامل گوناگون آن نباید چشم پوشید. زیرا همه می دانیم که زن افغان از قرن ها به این طرف از خود شجاعت زیاد  

 نشان داده اند که در ذیل به آن پرداخته خواهد شد. 

هه به این سوء می  و نیم د   یدن مملکت از چهارانکش  الکن پدیدۀ که امروز دامن گیر زنان ما گردیده است به قهقرا

فرجام هفتم ثور با روی کار آمدن اقلیت های فروخته شده به شوروی سابق آن چنان جفا  منحوس و نا  یباشد، کودتا

به یاد  به نام سازمان سازی برای زنان و از بین بردن ارزش های واالی زن افغان نمودند که تاریخ نظیر آن را  

 ندارد. 

ی را در مدارس دینی پرورش دادند و در وطن  ئگروه ها ،و متعصبین داخلی گرا افراطمداخالت ممالک به دوام آن 

 بس دشوار می نماید. ما سرازیر ساختند که خارج شدن از این مشکل 

میالدی به این سوء زن افغان با حوادث بس ناهنجاری دیگر دست به گریبان گردیده است، زیرا در    2002از سال  

ی رهایی از چنگال خرس شمال  ادختران و زنان بروشا دوش مرد در جهاد سهم مهم داشت و جهاد  زن د ۀتمام دور

 یعنی شوروی سابق و نوکران شان جان های شرین خود را از دست دادند که مثال برجسته آن ناهید شهید است.

ی صورت ئتالف بین المللالکن در این بیست سال اخیر به مجرد باز شدن دروازۀ افغانستان که در اثر عملیات قوای ا

سرازیز شدند و خواستند به کشور ما  ، تعداد زیادی از فیمینست ها در افغانستاِن که از بدنه آن خون جاری ست،  گرفت

 به زن افغان رسانید.  زیاد ی را یاد بدهند، که این صدمهبرکه برای زن افغان مساوات و برا

ی دارند  یمردم آن از خود ارزش هاست، هر ملک و  شاید من مورد مالمت هموطنان قرار بگیرم الکن حقیقت همین ا

جوبه  حزینب هوتکی ها، م  ،زرغونه انا ها  ،ماللی ها  ،قبل گوهر شاد بیگم ها  ها  که باید پامال نشود، اگر ما قرن
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 دو تعدا  ها  ملکه حمیرا  ها،  ملکه ثریا  ،بی بی حلیمۀ ها، سرور سلطانه ها  ،ها  بی بی سروری سنگری  هروی ها،

پس زن افغان با مالیمت    ؛گذاشتیمیادگاربه    ،دورۀ دیمکراسی که همه برای نهضت زن پیش قدم بودند  ایخانم ه  کثیری

که سزاوار آن است به دست    را  ، و مقامیو زیرکی مختص به خودش قادر است که بار جانگداز زندگی را پیش ببرد

 .بیاورد

، زیرا خودم مزۀ زندگی بس ناگوار کنم و نه در صدد تبرئه آن ها هستمی نمی ناز مرد ها پشتیبا من به هیچ صورت  

 ی باشد.ماما سخن من متوجه عدالت  در یک جامعۀ جنگ زده و زخمی   ،را چشیده ام

آرامش روحی، اجتماعی و اقتصادی     یک  برای این که عدالت در یک جامعه تأمین شود باید که برای همه افراد جامعه

که این کار با دادن شعار های میان تهی به دست نمی آید، یگانه راه بیرون رفت از آن خلق    .به وجود آورده شود

زندگی خود را پیش ی راحت  تا که مردم بتوانند با خاطر آرام و در فضا   ست،  شتن عواید ماهانهانمودن کار و د 

 ببرند. 

ون ریزی ها  خدر اثر انفجار ها و    گرگ های خون آشام است، زن، مرد، طفل و جوان آن  طعمۀفعالً وطن عزیز ما  

خشونت بیداد می کند، نتنها خشونت مرد علیۀ زن بلکه     ی کهدر یک حالت روانی دشواری قرار دارند. در این حالت

 خشونت همه بر علیه همه حکمفرماست.

البته به یک درجه    ما شاهد خشونت زن ها علیه زن ها هم هستم مانند خشونت خشو ها بر علیۀ عروس شان که 

 تیار نموده است. خالکن در این اواخر شکل وحشتناک را به خود ا ،همیشه موجود بوده

که وکیله صاحبه با بوت و بوتل آب باالی وکیل خانم دیگر که با   ارلمان پنمونۀ دیگر خشونت زن علیۀ زن را در  

 نمود. حملهت نداشت، قفکرش مواف

که یک خانم که از جملۀ کارکنان عالی رتبۀ ریاست    سال قبلهمچنان شرم آور ترین آن در لویه جرگه مشورتی  

 خانم وکیل بلقیس روشن را مورد لت و کوب قرار داد.  ،جمهوری بود

   تمام این ها بر می گردد به اوضاع نا به سامان که در وطن ما جریان دارد.

بنام نوول  در یک مجلۀ فرانسوی    2019برای بزرگداشت از روز های زن، یک مضمونم را که در ماه سپتامبر سال  

 .به چاپ رسیده است پیشکش خوانندگان محترم می نمایمافغانستان  د

 خانم های نمادین: 

د. اما  وقتی ما در بارۀ مبارزه برای استقالل حرف می زنیم، اوالً فکر ما به طرف مرد ها می رو

 به دست آوردن استقالل را در سر می پرورانند.   یهای مختلف آرزو هزن های افغان نیز به طریق 

 استعداد های عقالنی و اندیشمندانه خود را متمایز ساخته اند.ی بودند که با ئدر طول تاریخ افغانستان شاهد زن ها

رابعه بلخی در قرن چهارم هجری معادل به قرن دهم میالدی که   نام برد: مشهور ترین شان جا از ینامی توانیم در 

 در بلخ  متولد گردید، و یک شاعرۀ بزرگ دورۀ ساسانی ها بشمار می رفت.
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 آرامگاِه رابعه بلخی، عکس از مرجان کمال                                                  

بسیار زیاد برای تعلیم و تربیه ( میالدی، ملکه گوهرشاد بیگم خانم شاهرخ مرزا 1506ـ 1370در دورۀ تیموری ها )

 مجادله نموده است.

 

  

         

 

 م گ آرامگاه ملکه گوهرشاد بی

در منطقۀ قندهار، در شجاعت و دالوری مشهور می باشد. روایت است که وقتی   1651نازو انا از قبیلۀ توخی، تولد  

پدرش در جنگ تلف می شود برادرش عزم به طرف میدان جنگ می نماید تا انتقام پدر را بگیرد و وی را با تعداد از  

های مردانه نموده و مانند یک عسکر از قلعه    لباسود را ملبس به  مرد ها در قلعه فامیلی رها می نماید. این خانم شجاع خ

ده  تعلیم یافته و با ادبیات آشنایی کامل داشت و به زبان پشتو اشعار زیاد نبشته ادفاع می کند. برعالوه یک خانم فوق الع

کوشش زیاد می نماید.   و برای تعلیم و تربیه اطفال خود سعی و  دکناست. بعداً با یک خان از قبیلۀ هوتک عروسی می  

یکی از پسرانش میروس هوتک می باشد که نازو انا برای موفقیت وی کوشش زیاد به خرچ داد و از برکت داشتن یک 

میالدی به پیش برده و موفق  1708سویه بلند علم و دانش توانست جنگ آزادی قندهار را در مقابل اشغالگران فارس  در  

 .صحنه این نبرد بیرون می شود زا

و همچنان زرغونه   ندنیز یک خانم فوق العاده تعلیم یافته بود  شانیامی توانیم از زینب هوتکی همسر میریس هوتکی که  

 ، یادآوری کنیم.می باشددولت افغانستان نوین  بنیان گذار میالدی 1747، که در سال  انا مادر احمد شاه بابا درانی

وری و شجاعت می  بازی نموده و برایش درس دال  احمد شاه بابا  زرغونه انا یک رول بسیار بزرگ در تعلیم و تربیه

که به طرف هند پیشروی می کرد  در وقت    یقرار روایات  در هنگامآموزد تا وی را به یک شخصیت مهم مبدل سازد.  

 . نموده است عقب نشینی احمد شاه بابا گویا که پخش شد جنگ پانی پت،  یک شایعۀ غلط

جمع نموده و یک سخنرانی تاریخی نمود: »در جنگ، بُرد و باخت به خداوند متعال ارتباط دارد،   مادرش مردم قندهار را

 مگر من یک پسری تربیه نکرده ام که باخت را قبول کند.« 
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میالدی نیز یک شاعره بود، امروز در کابل یک مکتب به نامش    1790متولد سال    یعایشه درانی خانم تیمورشاه دران

 ت. مسمی گردیده اس

 

 

 

 

 (DRونه انا عکس )غآرامگاه زر                                                        

 مقابل انگلیس ها  در برای آزادی 

در زمان جنگ دوم افغان و انگلیس در وقت پادشاهی سردار محمد ایوب خان در جنگ میوند که انگلیس ها شکست داده 

قندهار را آزاد کنند، از برکت دختر جوانی   (میالدی  1880سال    آن نبرد)  شدند. چیزی که افغان ها را اجازه داد که در 

توزیع می نمود و با خواندن اشعار میهن پرستانه به   باصیل قندهار بود که در هنگام نبرد برای عساکر آبه نام ماللی  

شجاعت مبارزین می افزود . وقتی دید که مبارزین از خود ضعف نشان می دهد با خواندن این اشعار آن ها را تشویق به  

برد می نمود »اگر تو در این جنگ شهید نشوی، خداوند ترا از شرمندگی نجات بدهد«. به این ترتیب قوت به مبارزین ن

 داده و جنگ میوند کامیاب شد. 

 ه خدایږو اللیه بی ننګی ته دی ساتین  ***** که په میوند کی شهید نشوی

 

 (AFRANEعکس از ) ،تصویر خیالی ماللی
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ی در معارف  ئیا رول بسزامثال های زیاد از خانم های برجسته و منور سرزمین افغان ها که برای آزادی جنگیده اند و  

 که بصورت خالصه از آن ها یاد آوری م کنم:  ، موجود استافغانستان بازی نموده اند

با شهامت زیاد در جنگ علیۀ انگلیس ها سهم گرفت و فعالیت های وی  ادی غازی از ولسوالی کوچی والیت لهوگر که  

 به حماسه تبدیل شده است.

 ای مهم در راه تعلیم و تربیه بود.هیس یکی از خانم در بادغ 1907جوبۀ هروی متولد حم

اکتفا می نمایم عبارت بودند بی بی حلیمه کابلی،    دیگر خانم های مشهور که تنها به یاد نمودن نام های یک تعداد شان

  ملکه سرور سلطان، ملکه ثریا، ملکه حمیرا و تعداد کثیری خانم های برجسته دهۀ دیموکراسی که در وظایف مختلف 

 خدمات زیاد نموده اند که یاد همه شان گرامی و روح شان شاد باد.  و مردان جهت تنویر و انکشاف زنان

پذیر به زنان افغان وارد نمودند که مثال برجسته  ثور صدمۀ بس جبرن نا  یبعد از کودتاالکن خانم های هم وجود داشت که  

استقال اناهیتا راتب زاد است. که رول بسیار منفی برای  به  آن  اناث را  بازی نمود زیرا وی دختران و طبقه  ل وطن 

دعوت می نمود در صورِت که به مخالفت رو برو می شد واه به حال آن دختران    تشویق وی  سو جاسو  لوژی کمونیزماایدی

افغانستان را با خانم ها و  بازی نموند    این ایدیولوژی نافرجام    هم کیشانش جهت پیشبرد  خانم  و  این  بی پناه.  رولی که

     . سخت مشکل می نمایدو راه حل برای خارج شدن از این مصیبت همه باشندگان آن سرزمین به قهقراه برد 

       

 


