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  م٠٤/٠٣/٢٠٠٨                         فضل الحق ملکزاده
 
 

  )فرياد  زن( هشتم مارچ 
  

      
کشور باستانی ما، افغانستان و تاريخ مبارزين و ازادی خواهان ملت ما از گذشته ها بدين طرف، مبارزه، مردم کشور 

  .ما، جهان را بصدا در اورد
  

  .يب های، گوناگون سياسی و اجتماعی را پيموده اندملت ستمديده و رنجکشيده  کشور ما، فراز و نش
زنان با عزت، و شرافتمند کشور ما، در راه مبارزه بخاطر ازادی و نجات کشور ما، از هيچ نوع ايثار و فداکاری در 

و در سنگر گرم، با مردان وطنپرست، ميهن  در صف مبارزه ازادی خواهی . راه نجات وطن، دريغ نورزيده اند
  .موده اندمقاومت ن

  
زن با عفت، پيکر جامعه بشری و انسانی بوده  با موجوديت اين چنين پديده ناب، امروز انسانها بروی زمين زيست 

  .نموده  ودر فضای  بازطبيعت، در جامعه انسانی  حيات بسر ميبريم
  .مادر را برای هميشه ستايش نمود. بايد زن را  گرامی داشت:  بنآ 

  
در کشور ما،  زنان هميشه محکوم و مظلوم و محروم جامعه بوده و هميشه عليه  آنها :  گفت که  ولی  با تاسف بايد 

  .خشونت در جامعه ما حکم فرماست
  

  .چنانچه شاعره محبوب وطن ما  ناديا انجمن فرياد زده  چنين شعری را ميسرايد
  

  منکه، منفور، زمانم، چه بخوانم، چه نخوانم
  يرم، چه بمانمچه بگيرم، چه بخندم، چه بم

  
هموطن عزيز، زنان کشور ما سنگباران و تير باران و در زندانهای شخصی نگهداری شده باالی دختران خورد : بلی 

سال تجاوزجنسی و يکتعداد شان  محکوم به مرگ و يکتعداد توسط زورمندان وحشی صفت با آنها جبرآ تجاوز جنسی 
  . شده و بکشورهای عربی بفروش ميرسند

  
که کار های . در بعضی مناطق کشور ما هنوز هم زنانی هستند. تعداد زنان بر خورد  فزيکی صورت ميگيردبا يک

و زندگی فالکت بار را سپری نموده و يکتعداد زنها هنوز هم در کوه و دشت ها و دامنه ها . ثقيل را جبرآ انجام ميدهند
  .با حيوانات يکجا زندگی مينمايند

  
و از آزادی حقوق و وجايبی  که  برای زنها . نسانی  و با الفاظ زشت و رکيک صحبت ميگردد با آنها برخورد غير ا

  .الزم است درآنجا اثری  وجود ندارد
روزجهانی ( در کشور ما سال يکمرتبه  بعضی اوقات محافل و مجالس نمايشی از طرف حکومت بنام هشتم مارچ يا 

  .تجليل ميگردد)  زن
  

آيا .  يا يک تحفه نا چيز از طرف  ارگانهای دولتی برای پرسونل مربوطه تقديم ميگرددبرای زنان يک شاخه گل و
  .حقوق و امتيازات زنان  در جامعه  ما صرف همين است

  
خود سوزی ظلم و ستم همه و همه در قدم  اول زنان .  زنان کشور ما دشوار ترين حالت زندگی را طی مينمايند

  .ف يکتعداد مردان ميشوندقربانی چنين حالت ناگوار از طر
  : پدر ساالری چيزی دانسته ميشود بی زمان

 مردان همواره در پی اين بوده، هستند و همواره خواهند بود که بر زنان تسلط  داشته باشند و از هر وسيله ای، چه 
سترده، اعمال به عالوه، اين تعريف گ. منصفانه و چه ناشايست، برای رسيدن به اين مقصود استفاده خواهند کرد

پدر ساالری چيزی قلمداد ميشود که تا قلمرو : قدرت مردانه را به دنيای عمومی سياست و کار محدود نمی کند
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اين عقيده به غالب بودن پدر ساالری سبب پيدايش . خصوصی خانواده و حيط شخصی روابط جنسی هم ادامه می يابد
  .ن دامنه پدر ساالری را نشان می دهدعبارت شخصی هم سياسی است گشت که بی حد و مرز بود

در حاليکه زنها  طبيعتآ هميشه با گذشت،  مهربان، دلسوز،  حليم، خوشباور، صادق، راستکار و صميمی پرکار، با 
  .مسؤوليت،  با وفا، ميباشند

زن خوب، رفيق، همکار، همراز، و همپيمان نيک بخاطر خوشی و سعادت زندگی خانواده گی ، زن جوهر، و  
ارادت، مرد را استوار و عزت، غرور، و شهامت  مرد را تقويه و فضای صلح وآرامش را در کار و محيط  خانواده 

  .در جاييکه  زن نيست، در آنجا اصال ايمان نيست!  بزرگان ميفرمايند . سرو سامان ميبخشد
  

  :چنين مينويسد ، ترجمه محمد قائد در رابط به زن و فمينيسم کتابی بنام ايدئولوژيهای سياسی
يکی از عاليم اين بالتکليفی، تمايل به . کمتر کسی قبول دارد که معنی اصطالحات فمينيسم  فمينيست بديهی است

عالمت ديگر، ترجيح . استفاده از کلمه فمينيسم ها برای نشان دادن تنوع ديدهای است که فمنيست ها ابراز می کنند
  :، تعريفی پايه ای است"ند دلمارروزالي"دادن تعريفی حد اقل يا به گفته 

  
دست کم ميتوان گفت فمينيست کسی است که معتقد باشد زنان به دليل جنسيت گرفتارتبعيض هستند، که نيازهايی 
مشخص دارند که ناديده و ارضا نشده می ماند، که الزمه ارضای اين نيازها تغييری اساسی در نظام اجتماعی، 

  .اقتصادی و سياسی است
  

اين بدان معنی نيست که فمينيست هانمی توانند روی موضوعات عام مورد عالقه زنان با هم کار کنند، هر چند که 
خواهيم ديد به موضوعات از قبيل دستمزد مساوی، تبعيض يا تقسيم کار در خانه از مواضعی متفاوت بر خورد می 

  .ی کند به خودی خود تازگی نداردعالوه بر اين، پيچيدگی های که دلمار به آنها اشاره م. کنند
  

 فمينيست های موج اول در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ، که عمدتآ به حق رأی برای زنان می پرداختند،  بر سر 
  .اين هم که گرفتاريهای زنان را چگونه بايد اصالح کرد و مسؤوليت اين گرفتاريها با کيست اختالف نظر داشتند

  
ه تمامی ايديولوژيها، پيروانی جذب می کنند که برسر راه های رسيدن به هدف ظاهراً  مشترک  اما در همان حال ک
روش انقالبی در مقابل روش اصالحات اجتماعی، زيست بوم گرايان سبز تيره در مقابل سبز . اختالف نظر دارند

ر های کنونی در ميان روشن، طرفداران ارگانيک حفظ محيط زيست در مقابل اختيارگرايان دامنه اختالف نظ
  .فمينيست های موج دوم به گفته و يکی راندال از بحران هويت چيزی کم ندارد

  
  :    در رابط به هشتم مارچ خاطرۀ بياد دارم 

 ميالدی با يکتعداد از هموطنان خويش نظر به وضع نابسامان و روی کار آمدن افراطيون متعصب ٢٠٠٠  در سال 
ن ما هم مانند سايرهموطنان از کشور متواری و به يکی ازکشور های اروپائی راجستر مزدور در کشورما افغانستا

  .در آنجا محلی برای آواره گان و پناهندگان از کشور های مختلف  در نظر گرفته شده بود. شديم
  

ً   با هم يکجا ش.  نفر از افغانها نيزحضور داشتنند٢٥در آن جمله بتعداد  ده روی بعضی طبق معمول افغانها اکثرا
  .يکی از هموطنان ما پشنهاد کرد ند. مسايل صحبت ميکردند

  
در کشور ما  در سابق اين روز تجليل ميگرديد و برای  زنان تحفه .  که فردا روز هشتم مارچ روز جهانی زن است

 اداره خانم ها ما از ديگران درين کار پيشقدم می شديم و دستۀ گلی تهيه نموده، چون اکثر پرسونل آن. داده ميشد
يک مرتبه که اين . بودند، آنرا به رئيس اداره که هم يک خانم بود، تقديم نمود ه روز هشتم مارچ را تبريک می گفتيم

بعد از اندکی . کار توسط سه نفر از کالن شوندگان اجرا شد، خانم با ديدن دسته گل و تبريکی هشتم مارچ تعجب ماند
  . در رشته تاريخ  تحصيل کرده ام مکث ، بسيار خنديد و گفت که من

  
زنان امريکا برای اولين بار در تاريخ از .   در مورد جنبش آزاديبخش زنان جهان و زنان اروپا معلومات بيشتر دارم 

  . بخاطرحق رای وحقوق خود مبارزه راآغاز کردند ١٨٤٨سال 
  

نکه به ارمان خويش رسيده ازادی خود را   تا آ١٩٢٠تا سال.  مدت هشتاد دو سال مبارزه خويش را ادامه دادند
. و بعد زنان کشورهای اروپای نيزهرکدام بنوبه خويش مبارزه خود را ادامه داده به پيروزی رسيدند. حاصل نمودند



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   ٣از  ٣ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نم
 maqalat@afghan-german.de 

 

در رأس ادارات دولتی بيشتر زنان مصروف کار بوده  و بيشترحقوق و . در جامعۀ اروپائی زنان بيشتر کار ميکنند
درين کشورها  حقوق مردان زير سؤال قرار .  زنان نسبت به مردان بيشتر صالحيت کاری دارند.امتيازات دارند

  . دارد، نه از زنها، بنآ ما بايد برای مردان تحفه تقديم بداريم
  

روز هشتم مارچ صرف در کشور های مانند، افغانستان، پاکستان، ايران و ساير کشور های ايکه حقوق زنان راسلب 
و حقوق محروم اند  و برای زنان حقوق و امتيازات قايل نيستند، بايد به حيث روز جهانی زن تجليل و از آزادی 

  .گردد
 بنآ روز جهانی زن را برای تمام زنان کشورما افغانستان، و زنان جهان که تحت ظلم و ستم قرار دارند، از صميم 

م روزی فرا رسد که زنان نيزبه پيروزی قلب تبريک وتهنيت عرض داشته واميد می کنيم درکشور عزيز ما ه
  .چشمگيری  نايل آيند

  
  با عرض ادب

  
  

   
 


