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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 
 11/50/2511         پوهندوی شیما غفوری

 

 هرعمل در مجموع برجامعه تاثیر گذار است
 

 هوطنان عزيز،
جديد خبر رسانی از هر روز از برکت امکانات . از مصیبتی که دامنگیر زنان افغانستان است همۀ ما به خوبی اطالع داريم 

 .خشونت های رنگارنگ و بیمانند در مقابل زنان افغانستان به حیرت می افتیم  و رنج میبريم
به نظر من بی عدالتی و خشونت در قبال زنان پديده ايست که در اثر تراکم بی تفاوتی های اجتماعی، بیسوادی مضمن و عام، 

، عدم درک درست از ابعاد و مفهوم ديموکراسی، تنگ نظری و برداشت رشد ناموزون شهرها  و دهات، خشونت های سیاسی
ترس از بی ثباتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و  ،کلیشه يی از دين، مريضی های روانی، فقر و تنگدستی، جنگ، بی امنیتی

در تعمیل . ی پیمايدآيندۀ مبهم و نامعلوم، که هريک عمر طوالنی دارد، در کشور ما جان گرفته و خط سیر صعودی را م
از اين رو باسواد سازی، تعلیم . خشونت باالی زنان تنها مرد ها مقصر نبوده، بلکه زنان هم سهم برجسته ای را ايفا می نمايند

 . و روشنگری زنان  و مردان می تواند، کمک بزرگی در راه کاهش خشونت و ايجاد عدالت اجتماعی بین افغانان باشد
مرا .  سطور را مطالعه می نمايد، شخصی است که از لحاظ تعلیم  و تحصیل در صدر جامعۀ ما قرار دارد خواننده يی که اين

باور بر اين است که هر فرد تحصیل کردۀ کشور در ساحۀ شخصی  و اجتماعی در برابر اين مسئله مسؤولیت بزرگی را به 
مسؤولیت شخصی بدين معنی که هر . ت چندی را بیان نمايمدر اينجا می خواهم  در مورد نوع اول مسؤولیت نکا.  عهده دارد

فرد اول در محیط فامیل خويش موضوع را بررسی نموده  و بصورت آگاهانه شرايط بهتری را برای پیشرفت زنان  فامیلش 
پدر فامیل  و منحیث.  و خود به حیث مرد در بارۀ برخورد خودش در مقابل خانم و دخترانش تفکر مجدد نمايد.  مهیا گرداند

 .  الگو و نمونه در قسمت عدالت و برخورد نیکو در مقابل زنان باشد
من بار ها برادرانی را ديده ام که حاضرند تا به خاطر پیشرفت وطن از سر خويش بگذرند و طرفدار آزادی و ترقی زنان 

یکه هر انسان برای کشور ما قابل محاسبه در حال.  کشور می باشند ولی در ا ين میان فقط خانم خود را مستثنا قرار می دهند
اين سؤال قابل تعمق است که به چه تعداد زنان افغان از چنین نعمتی برخوردارند که شوهران شان تحصیل کرده باشند؟  .  است

يک گادی پس آيا از همسر .  به يقین شما هم با من موافقید، که تعداد اين گونه زنان در مقايسه با نفوس کشور خیلی کم است
توقع نمائیم که  دست و آستین را برای اصالح جامعه بر بزند و از خانم . . . ران،  از زن يک دهقان، از خانم يک حلبی ساز

يک شخص تحصیل کرده اين انتطار را نداشته باشیم؟  اگر خانمهای مردان تحصیل کرده اجازه و عالقۀ درس خواندن، کار 
 تماع را نداشته باشند، پس از کی ها بايد چنین انتظار را داشت؟کردن و پیکار به خاطر بهبود اج

چون ايشان ديموکرات اند . البته يک تعداد از مردان دلیل می آورند که همۀ اين کارهای نیک بايد دواطلبانه صورت بگیرد
من هم با اين دوستان . ول استاين يک دلیل بسیار خوب و معق. نمی خواهند باالی خانم های شان جبرًا کاری را تحمیل نمايند

ولی سؤال ديگری که بايد به آن جواب داد، اين است . همنوا می باشم که نبايد باالی همسران شان جبرًا کاری را اعمال نمايند
که يک شخص با مسؤولیت و تحصیل کرده که می خواهد گام هايی را در راه بهبود جامعه بگذارد،  چگونه خواهد توانست که 

کاماًل بیگانه را از درستی راه  و کار اجتماعی و حتی سیاسی خود متیقن و معتقد بسازد،  در حالیکه شريک زندگی  اشخاص
لهذا . اش را نتوانسته است قناعت بدهد و به اين نظر برساند که به خاطر حق اجتماعی خودش و زنان ديگر قدمی را باال نمايد

 .ه بوده و امیدوارم تا اقدامات عملی را در پی داشته باشداين مسئله قابل تعمق و دگر نگری فعاالن
 

به امید اينکه اين مقاله را خواهران ما هم بخوانند، می خواهم از يک مريضی مضمن اجتماعی ديگری که عبارت از ظلم زن 
وری نمايم،  که و حتی خانم برادر می باشد، ياد آ( همسر بچه)باالی زن است،  يعنی خشونت و بدبینی در مقابل عروس 

متأسفانه نه تنها در داخل افغانستان، بلکه در خارج و هم در غرب بین افغان ها رواج دارد و متأسفانه حتی بین اشخاص 
 . شیوع نموده است" روشنفکر"

يک  بايد يکبار در اين مورد فکر نمائیم که هر فرد به خودی خودش فقط يک نفر است ولی درعین حال همین يک نفر است که
در . اگر يک اجتماع چندين ملیونی را هم بشماريم،  در ابتدا از نفر اول شروع می کنیم.  اجتماع را بنیان گذاری می کند

اگر ما خشونت را انتخاب نمائیم، در آنصورت نفر اول، در بین . حقیقت هر فرد می تواند در احصائیۀ اجتماع نفر اول باشد
از بحث باال به اين نتیجه . عدالت را پیشه نمائیم، پس نفر اول در چنین اجتماعی خواهیم بوداجتماع خشونت آمیز هستیم و اگر 

هر حرکت، هر حرف و هر عمل هر فرد در هر لحظه يک تاثیری . می رسم که هیچکس نبايد عمل  خود را دست کم بگیرد
رات تولید شده محو و نابود نمی گردد،  بلکه هر کدام هیچ يک از اين تاثی.  را تولید می نمايد، تاثیر مثبت و يا تاثیر منفی را

وجود خارجی پیدا نموده و در روال زندگی خود فرد، اطرافیانش، اجتماع  و تمام جامعۀ بشری به اندازه های کم و يا بیش به 
می آورد که  به طور مثال مردی که زنش را با ضرب چاقو میکُ شد،  تأثیری را بوجود.  صورت زنجیری تبارز می نمايد

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghafuri_shaima_darkhast_komak_2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghafuri_shaima_darkhast_komak_2.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

مرد آزادی اش را از دست می :  باالی خودش، فامیلش، اجتماع اش و حتی تمام جهان نقش مثبت و يا منفی را بازی می کند
مادر . اطفال يتیم  و يسیرش،  در شرايط بدی بزرگ شده و باآلخره دزد حرفوی می گردند.  دهد و راهی زندان می شود

يک ژورنالست واقعۀ قتل زنی را آنچنان با آب و تاب تهیه و نشر .  مجبور می گردد خانمش از غصه کور شده و به گدايی
می کند که مشهور شده و مقام خوبی را بدست می آورد، يک فلم ساز  اين حادثه را چنان گیرا و عالی جان می دهد که فلمش 

با اين مثال . انم نفوس جهان يکی کمتر می شوداز همه مهمتر اينکه در لحظۀ قتل اين خ. . . . حايز جايزۀ اسکار می گردد و
 .خواستم بار ديگر تأثیر روابط بین االنسانی را روشنتر ساخته و سنگینی مسؤولیت هر يک را در ضمینه برجسته تر سازم

 !خوانندۀ عزيز
و يک تعداد زنان فعال در داخل " شورای هماهنگی زنان افغان در اروپا" با همکاری" مدد رسانی افغانی"انجمن غیر انتفاعی 

افغانستان و همچنان به کمک يک تعداد از مردان و زنان ديگر در قسمت ترجمۀ متن به زبان های مختلف، دادنامه 
به " آواز"ای را جهت بهبود وضع زنان کشور تهیه نموده و از طريق پورتال انترنیتی بین المللی ( درخواست يا عريضه)

نام گذاری نموديم، زيرا نبود داد و عدالت " داد نامه" ما اين اعتراض را .  ء به نشر رسانیده استمنظور جمع آوری امضا
تا حال تعداد .  يکی از بزرگترين مشکالت جامعه افغانستان بصورت کل بوده و در مورد زنان به اوج خويش رسیده است

يعنی به زبان های فارسی، پشتو، آلمانی، انگلیسی، . سترسیده و اين دادنامه به شش زبان نوشته شده ا 1۰55امضاء ها به 
 . روسی و فرانسوی

 

برای آنکه مادر افغان بتواند طفل بهتری به مادر زمین تقديم نمايد، . داعیۀ زن افغان مسئلۀ اساسی جامعۀ افغانستان می باشد
ه محبت جايش را به خشونت خالی نموده در فامیلی ک.  ضرورت دارد تا در شرايط انسانی و خالی از خشونت زندگی نمايد

پس حد .  باشد، ثمری جز اطفال خشن، ترسو، کینه دل، حسود، انتقام جو، بدون اعتماد به نفس و مريض روانی نخواهد داشت
هد وگر نه اين دايرۀ بدبختی بازهم چرخ های ديگری خوا.  اقل به خاطر نسل آينده بايد زن امروز را تقويت و پشتیبانی نمائیم
 زد و نتايج مصیبت بارتری را برای جامعه ما به بار خواهد آورد

اګر )برای تولید تأثیرات مثبت، از شما خوانندۀ گرامی خواهشمندم تا اين دادنامه را به هر زبانی که می خواهید امضاء نموده 
ر مثبت اين همه امضاء ها باالی وضع زنان و لینک آنرا برای دوستان تان هم بفرستید تا باشد تأثی( تا هنوز امضا ننموده ايد
 :نیز دريابید" انجمن مدد رسانی افغانی"شما می توانید کلیه لینک ها را در سايت .  وطن ما محسوس گردد

 
 www.iah-ev.de 

 
 دادنامه به آلمانی وفارسی

 
http://www.avaaz.org/de/petition/Helft_mit_Frauen_zu_schuetzen_khwmkh_khnyd_t_znn_mHfZt_grdnd_1/ 

 
 :دادنامه به انگلیسی

 
http://www.avaaz.org/en/petition/Helft_mit_Frauen_zu_schuetzen_khwmkh_khnyd_t_znn_mHfZt_grdnd_1/ 

 
 :دادنامه به فرانسوی و پشتو

 
http://www.avaaz.org/fr/petition/Helft_mit_Frauen_zu_schuetzen_khwmkh_khnyd_t_znn_mHfZt_grdnd_1/ 

 
 :دادنامه به روسی

 
http://www.avaaz.org/ru/petition/Helft_mit_Frauen_zu_schuetzen_khwmkh_khnyd_t_znn_mHfZt_grdnd_1/ 
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