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 آنو یا عدم هشتم مارچ  تجلیل از
 

شفق  اینکه داکتر زرغونه عبیدی در مورد نوشتۀ آقای کاوه نخستمن این چند سطررا روی دومنظور نوشته کردم. 
از جانب مسؤل خانم عبیدی نوشته صل با نشر آن یعنی در پای ی خویش را تحریر نموده بودند. متقادتنظران آهنگ

گردیده بود. این کار برایم عجیب کاوه شفق آهنگ درج آقای مقالۀ تأئید در یک یادداشت سه سطری محترم صفحه 
گردید که برداشت مرد ها تر از همه مهمتر اینکه برایم واضح  !این است همبستگی مردها جلوه نمود و در دلم گفتم

 . اوت باشدمیتواند از هم متف و زنها از یک موضوع مشخص
و  خود را منحیث یک زن توهین شده من، را مطالعه نمودم کاوه شفق آهنگوقتی مقاله محترم علت دوم اینکه، 

می  همان شیرینیاین برگزاری بیشتر به  ":چنین میخوانیمکه  آن در سطر اول م. به خصوصاحساس کرد تحقیرشده
  "ماند که برای اطفال می دهند تا خوش شود و آرام باشد

زنانیکه در برگزاری هشتم مارچ سهم میگیرند،  ،کر کردمبا خود ف من 
نه هم حیوانی در سرکس نه اطفال هستند که با شیرینی راضی شوند و 

بیشتر از پیش مطابق میل صاحبش پائین  ،ان کردن شیرینیکه با نوش ج
د. از این قبیل دیده میشو یدر متن بعدی نیز بیانات و اشاراتو باال بدود. 

صفحه این  را خدمت خوانندۀ گرامی یچند سطر از همین رو خواستم تا
 تقدیم نمایم.
 مینویسند: شفق آهنگمحترم کاوه 

ستم زیرا تا هنوز اروز زن  اصوالً مخالف تجلیل از هشتم مارچ به نام "
 "د برای زن یک روز را تجلیل کرد؟!معنی اش را ندانسته ام که چرا بای

همبستگی که این روزدر اصل روز عرض برسانم میخواهم در اینجا ب
یعنی همبستگی در مقابل ستم و تبعیض خانوادگی، است،  زنان جهان
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که از جانب خود زنان پیشنهاد  ،اجتماعی
تا حال نفس میکشد و نظر به شرایط جوامع مختلف به  ه است،گردید

ما از آقایان که طرفدار  د.اشکال و با محتوی گونه گون تجلیل میگرد
سال د کهنوردستا تند این توقع را نداریم که به اینآزادی و دموکراسی هس

رد اهداف پشتیبانی نمایند تا با هم یکجا در مورا که در این روز زنان  این است ا. خواست ما از آنهندرزنان دست ب  
ده کار کر برای تحقق آنرا در پیش گرفته وو هر سال در هشت مارچ یک هدف معین  دور و نزدیک تفکر نموده

خواست زنان در افغانستان  چنانچه امسال بسیج نمایند.در راه تساوی حقوق افراد و عدالت اجتماعی جامعه را و
و عمل" این کمپاین رهایی از بند و تقلیل مدت زندانی بودن زنان محبوس بود. همچنان گروپ کاری"تفکر، تحریر 

روز  -اشتن مسئلۀ زن برای چهار ماه به راه انداخته است. این کمپاین روز هشت مارچ را برای مبرم نگهد
 روز همبستگی بین المللی زنان افغانستان پیوند میدهد. -همبستگی بین المللی زنان جهان را با هشت جون 

حیث روز  تجلیل از هشت مارچ به مخالفت بادیگر در ر، تحریر و عمل" به سه نظردر جریان کمپاین"تفک
چنین نوشته بود  رد فیس بوک همبستگی زنان برخوردم که دوی آن زیاد قابل تبصره نیستند ولی یکی از برادران

که"زنان افغان آدم های تنبل هستند و تمام روز شان را در غیبت، جنگ با زن ایور، ننو، خشو و زن برادر به 
 مصرف میرسانند." 

فقط با یادآوری قسمتی از نوشتۀ داکتر زرغونه عبیدی بسنده  بنویسم و فیمن نمیخواهم دراین مورد تبصرۀ اضا
 میشوم:

را چنان در اسارت نگهداشته که انرژی اش در زیر بار وظایف ثقیل خانواده گی و توقعات  افغان این شرایط زن"...
وظیفه ام به حیث دکتور نه تنها به حیث یک انسان، بلکه از تجربۀ  -مردش بمصرف و تحلیل میرود. از دیدگاه من
میتوانم با تاثر بگویم که آنچه از زن افغان در ختم یک روز زنده گی  -والدی نسایی در سالهای زنده گی ام در وطن
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ه اش باقی میماند یک مریض و در ختم پنجاه سال زندگی اش تنها یک جسد است. و این مریض در حالت وخیم ن
ارضا مینماید بلکه همزمان با امواج مسوولیت های زندگی   رش را تنها طفلش را شیر میدهد، هوسهای شوه

 ."روزمره دست و پنجه نرم میکند
حق و عدالت رول خویش را   ه حیث روز همبستگی زنان در مبارزۀبولی ، فقط یک روز استاگرچه هشت مارچ 

عالوتاً این روز باید تجلیل گردد.  داشته باشد، وجودر اجتماعات انسانی تبعیض و تظلم تا زمانیکه د ی مینماید.باز
به طور مثال روز معلم تجلیل یک روزه از قشری، مسلکی و یا مقامی به مفهوم یکروزه بودن احترام آنها نمیباشد. 

روز همبستگی جهانی پس  قابل احترام میباشد. هسال یک روز تجلیل میگردد ولی شخصیت معلم همه روزاگرچه در
چه اهمیت بزرگی م که تجلیل از این روز برای ما میدانیبه خوبی افغان را میباشد. ما زنان چنین نقشی را دازن نیز 
قرار  مردمیک تعداد بیشتر توجه محراقمسئلۀ زن در یک مرتبه در سال  حداقلاین روز بهانۀ است که را دارد. 

ها  گیریفکر ها و موضع ن عبیدینویسند و به گفتۀ زرغونه جامی نمایند ومیو مردها در مورد تفکر زنها گیرد. می
بیاید جهت دیگر قضیه را لحظه ای در نظر مجسم سازئیم و آن اینکه در روز شوند. می "خانه تکانی و پاک کاری" 

روز دیگرسال هیچ مقاله ای، هیچ شعری، هیچ محفلی و هیچ توجهی به زنان صورت  3۶۳مانند گویا هشت مارچ 
م از دست  زنان برود. ما میدانیم که تغییر افکار به دستور و خواست گروهی و نگیرد. نتیجه اینکه این یک روز ه

. و برای تهیۀ این شرایط عینی و ذهنی دارد ج به تغییرعملی گردد. این یک پروسه است و احتیا یا دولتی نمیتواند
 امسالهمین تنها م که ما شاهد آنیبازی نمایند.  رارول عمده میتوانند شرایط به خصوص تغییرات ذهنی مطبوعات 

در و شعرمقاله  بیشتر از یک صد مجموعاً ، ما قراردارند ر در دسترسکه در خارج از کشوافغانی در رسانه های 
ف زنان و مردان به نشر رسیده است، که من شخصاً از آنها خیلی مستفید از طرارتباط با مسئلۀ زن با ابعاد وسیع 

 ین بود.شده و برای من مانند یک سمینار آنال
 ند سال اخیردردر چفیس بوک  اجتماعی چونهای شبکه  که همین سایت های انترنیتی و ما به خوبی میدانیم 

. لهذا را بازی نموده اند رول سترگی هاهمگونی نظریات و همسویی فعالیت های افغان افراد،  و آشنایی شناسایی
"شعار گونه و تکراری"  د. این مقاالت و اشعارنگذارببجا  را خوبیمیتوانند تأثیر  استقبال روز زن نیزمقاالت به 

ما زنان میخواهیم با استفاده از این روز واقعیت رادارا میباشند. ود نیز تأثیرات مثبت خ ،گفتۀ آقای شفق آهنگ(به )
نهای که و برای آ در گوش های که چنین چیزی را نشنیده اند، برسانیم زن را به حیث انسان متساوی الحقوق موجود

ما زنان از تکرار آن خسته نخواهیم شد. ما اشعارو مقاالت خویش را که برای ما حیثیت . شنیده اند، تاکید ورزیم
شعار را نداشته، بلکه جزء از افکار و برگی از زندگی ما را تشکیل میدهند، بازهم خواهیم نوشت و تسلیم نا امیدی 

 . سخنان ما گوش شنوا داشته باشند و امیدواریم که مردها نیز برای نخواهیم شد
که من هم با  دو مسئلۀ خیلی مهم دیگر پرداخته اندبه  ،شفق آهنگ عالوه بر رد تجلیل از هشت مارچ محترم کاوه

ایشان موافق میباشم. موضوع اول در رابطه با آن عده از مردانی است که خود برای آزادی زنان چیز های 
میخواهند زنان به حقوق حقۀ شان برسند ولی به استثنای خانم خودشان. من هم بار ها در این مورد گویا مینویسند و 

کسانیکه شعار های آزادی زنان را تکرار مینمایند، در گام نخست باید آن را  تاو الزم می بینم  مضامینی نوشته ام
  .در محیط خانوادگی و فامیلی خویش در عمل پیاده کنند

شد. بلی این هم طرح نموده اند، موضوع تسلط افکار پدر ساالری در ذهنیت زنان میباایشان که  مسئلۀ دیگری
زنان هم به حیث جزء . داریم در خویش نهفتهرا  هزنان هنوز این نقیصما از  زیادی حقیقت دارد که متاسفانه تعداد

و  ه رفع روحیۀ مردساالری در زنان ولی تصمیم بجامعه از افکار و عنعنات مسلط مثل مردان تاثیر پذیر اند. 
از سالهای متمادی  یری از زنان و مردان در زمینهکاریست که سالها قبل آغاز گردیده است وتعداد کثمردان 

رسانه ها  یکی ازدر همین موارد جر و بحث های زیادی دردر حوالی ماه جون   درسال پارمیباشند. کار مصروف 
همانا  که کار کنیم.یکجا  یک موضوع مشخصهمه در دیگر کوشش نمائیم تاصورت گرفت و نتیجه این شد که 

ها، کوچ، اوالدآنهایی که به جای آن "مادرو میباشد. ... ، ښځهزن، خانم، همسر، بانو، میرمن استفاده از کلمات 
، باید متوجه ننداستعمال میک چه در گفتارو یا در نوشته "و و و احمدمادر عیال، سیاه سر،عاجزه،  دحیوانانو مور،

اشتباه شان ساخته شوند. همچنان کسانی که به جای شوهر، همسر، میړه ...کلماتی چون"بابه اوالد ها، خاوند، 
همچنان ما از اشخاص آگاه و طرفدار مساوات اجتماعی میخواهیم تا . شوند برند، باید متوجه..." را به کار میسړی

، پایمردی )استواری(، مردگونه) مصمم، با عزم ...( و با اردۀ قوی()انسانهای به کلماتی چون سرزمین مرد خیز
 امثالهم که همه صبغۀ تاریخی دارند و صفات استواری و ثبات  تنها به مردان نسبت داده شده اند، نیز توجه نمایند.

تباط با موضوع در اراشخاصیکه  کهان نمایم این مثال را به نسبتی در اینجا ذکر نموده ام که از یکطرف خاطر نش
ان ساالری سکلتور مسلط پدر ساالری و اصالح آن به سوی فرهنگ انمتوجه ، زن کار جدی و مستمر مینمایند

بار دیگرتازه عزیز ان هن خوانندگموقع این موضوع مشخص را در ذ از جانبی هم خواستم با استفاده ازهستند و
  نمایم.

د، تا عی میکنس  ماید،در مورد زنها صحبت مینع بلند و"مردانه" خویش از یک موض آقای کاوه شفق آهنگ در مقالۀ
 از آن اطالعی ندارند، با جرئت و ایشانبه خصوص بعضی چیز های را که خوبی نماید.  زنان را "نصیحت های"
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چ اما چرا طور مثال در عرصه ی ادبیات هی " :مینویسد که به گونۀ مثال مورد انتقاد قرار میدهند. تمام قاطعیت 
خانم ادیبی چیزی در رابطه با کار های هم جنس ادیبش نمی نویسد، حتی در حد یک معرفی یا یادکرد نیز چیزی 

زنها هم در مورد آثار واقعیت چنین است که در حالیکه  " .نمی نویسد چه رسد به تجلیل کردن از هنر و اندیشه اش
زنان " از چند سالی به اینطرف سلسلۀ دور و دراز . عالوه برآنهمجنس شان و هم دربارۀ آثار مردها مینویسند

به راه انداخته شده است، که در مورد زنان کشور، کارها و خدمات شان، آثار و  خانمهااز جانب  وطن سرشناس"
به پیش میرود، چندین سایت  . مدیریت مجلۀ بانو توسط یک زنقیق نموده و به نشر میرسانندداشته های شان تح

کثیر اشتراک کننده توسط زنها اداره میگردد. در ممالکی که زندگی دارند، دارای  با تعدادک در فیس بوخوب 
ممد و اقع میشوند.  افزون برآن زنان افغان در خارج و مردان و فکری زنان  د که در تقویۀ تعلیمیانجمن های ان

 ادی، دوامدار و تدریجی به خصوصو پرمقاومت درداخل افغانستان به کارهای بنی با حوصلۀ فراخخاموشانه، کشور
یۀ دختران و زنان مصروفیت دارند. انگشت گذاری شدید آقای کاوه شفق آهنگ در این مورد در بخش تعلیم و ترب

.  جفا بر آن عده از زنانی است که بیشترین وقت زندگی خویش را صرف کار های اجتماعی رضامندانه مینمایند.
البته باید اعتراف نمود که سهم زنان در زنها در داخل و خارج کشور کم نسیت.   بازهم تکرار میکنم که تعداد این

مسایل سیاسی و هم در تبصره های انتقادی و ارزیابی ها در مطبوعات نسبت به مردان به مراتب کمتر است. در 
عات میباشد. زنان مطبودر این مورد به نظر من یکی از علل عمدۀ آن آسیب پذیری زنان در جامعۀ افغانی منجمله 

اگر نظری هم داشته باشند از ترس اینکه مورد تهاجم، مذمت و رسوایی طرف های مقابل قرار بگیرند، اکثراً 
خاموشی را نسبت به ارائۀ نظر شان ترجیح میدهند. به خصوص این که در جامعۀ ما پذیرفتن انتقاد یک مشکل 

یا انتقادی را که از جانب یک زن باشد، به مراتب مشکلتر اساسی است و رسم معمول این است که مرد ها نظر و 
که خواستارهمکاری  د. این مشکل عمومی جامعۀ ما بودهتحمل مینمایند. رفع این نقیصه  تنها مربوط  به زنها نمیباش

 تمام روشنفکران واقعی است. 
در این رابطه  آنهاسیف بوده  و اینکه رول زنها در تجلیل از هشت مارچ پاگویا ما نباید تصوری را ترویج نمائیم که 

گدی گگ های بیش نمیباشند و این مرد است که هشت مارچ را برای احمق ساختن زنها تجلیل میکند. ما باید واقعبینانه 

ما آقایان اما که گلهای سر سبِد خلقت بدور اندازیم که " .... از ذهن ها بیاندیشیم و این پندار و تصور نادرست را

بزرگواری می کنیم و یک روز را در هر سال به نام زن تجلیل می داریم تا هم او شاد شود و هم روشنفکریی هستیم، 

 " ما آقایان به نمایش گذاشته شود

ارج گذاریم و مقاالت را  ایثار و فداکاری های زنان ستگی زنان جهان،تاریخچٔه روز همبخوب خواهد بود تا با مطالعۀ 

را مطالعه نموده تا بدانیم که زنها خود صدای خویش را در مقابل ظلم و استبداد خانوادگی و ان افغتحلیلی زنان  -علمی

جد  کر بعمل آید که وظیفۀاجتماعی بلند نموده اند و در عمل هم مصروف کار و پیکار متداوم میباشند. در اینجا باید تذ

م است که مربوط به تمام افراد اجتماعی موضوع عاو جهد بر علیه ظلم و استبداد و در راه رفاه خانوادگی و عدالت 

  گردد و سرحد مردو زن را نمیشناسد.می جامعه

. میدانندجامعه در روی یک سکه  دورا  مردانو زنانتجربیات علمی و عملی، استوار بر بشری پیشرفتۀجوامع 
 زنانو بدون  همکاری  ند دار  ،ظایفبنابه و  اجتماعیامور کلیه در  زناننیاز به پشتیبانی  مردانهمانطوریکه 

در همۀ امور را مردان  همکاری و پشتیبانی  نیز زنان، به همان پیمانه اجتماعی برایشان مشکل میشودزندگی 
 ضرورت دارند و آنهاها را درادای وجیبۀ  انسانی شان ملزم میدانند  . زندگانی اجتماعی 

 
  درتمام ساحات  است. این نوع طرز تفکر غیر پنداشتنخود بزرگ بینی و دیگران را صنادرست است   چیزیکه
نظر از اینکه این تنگ نظری از  صرفد. گردکه مانع  رشد جامعه می را ایجاد نمودهنوع تنگ نظری  ،اجتماعی

  .شود میکدام جانب اعمال 
ختی هموطنان ما یافته و رفاه و خوشبسرعت سیر تکاملی جامعه  میشود که  سبب  طرفین به بنا ً حرمت گزاری   

  تأمین گردد. 
 
 پایان 
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