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 اظهارسپاس و امتنان
از محترم آقای مسعود فارانی به خاطر ارزیابی حرکت اخیر زنان که در "نامۀ سرگشاده به خانم فرهیخته دکتورس  

شرایط موجوده را استادانه   ۀنامزرغونه عبیدی" به نشر رسیده است، اظهار امتنان و شکران مینمایم. ایشان در این 
آن نقش جرقه ها را برای به حریق کشیدن خرمن  موده و درو در البالی بیانات فلسفی و هنری خیلی زیبا تصویر ن

 بی عدالتی در کشور با بزرگواری ترسیم کرده اند. 

زمانیکه نوشته های سازنده و جناب فارانی صاحب به آدرس خانم دانا و توانا زرغونه جان عبیدی چنین مینویسند: "
ت به وطن و ابنای آن است، از قلم با صالبت و روشنگرانۀ شما را که توأم با اخالص مندی وصداقت شما، نسب

رسالت شما خواندم، توجۀ جدی مرا به خود نوشته و به شخص راقم آن جلب کرد. صفا و سنگینی نوشته های شما 
 وثیقه های ماندگار در عرصۀ قلم و عمل است."

ن با افکار روشن دور از واقعاً ما زنان افتخار داریم که در جمع ما خانمی چون زرغونه جان عبیدی تیبکی 
نمایشگری، با قدرت تأمل در عینیت حوادث و رویداد ها، با قلب مهربان به انسان و انسان وطن، با قدرت اظهار 
افکارش در قلم و با صداقت قلبش در قدم وجود دارد. این حقیقت تضمینی است برای در پیشگیری راۀ نیک به نفع 

وقت دیگر زنان کشورما به چنین اشخاصی نیازمند هستند  ن مقطع بیشتر از هرکشورما. در ایکشیده ای زنان ماتم 
که قلم ُبران شان را باز نموده و در عمل گفته های شانرا تحقق ببخشند. خوشبختانه حرکتی را که زنان در این 

و از یک عدۀ آنها  ،آغاز نموده اند، به همت چنین زنانی که هر کدام شان قابل توصیف و تحسین خاص اند اواخر
 آقای فارانی در نامۀ شان به حق یاد آوری نموده اند، به پیش میرود.

اینکه جناب ایشان کار های کوچک ما زنان را به نظر بزرگ می بینند و همچنان از سایر خانمهای همکار و از 
ای ما سرور، در قدم های ما بنده هم یاد آوری نموده اند، سپاسگزار ایشان هستم. این نوع ارزیابی ها به قلب ه

 .نداستواری و در دست های ما قوت میبخش

همچنان از جناب استاد اعظم سیستانی مورخ کشور که درین زمینه حمایت  پـُر از لطف شانرا از کارهای ما دریغ 
 نکرده اند اظهار امتنان دارم.

، جامعه و به مفهوم تنگتر، همان محیط زیست من معتقد براین ام که آئینۀ تمام نمای هر انسان و هر حرکت اجتماعی
و کارش است. این آئینه قدرت عجیب انعکاس را دارد که نه تنها پیکر و نام انسان را، بلکه کارها، افکار، نیات و 

جستجو نموده و منعکس میسازد. از اینرو برداشت های محترم فارانی صاحب که با  درونمایۀ وی را نیز کاوش و
توأم است، برای ما اطمینان میدهد که حرکت ما قادر به رؤیت در چنین آئینه ای شده و دیگران صفا و صداقت 

میتوانند کار های ما را نظاره نموده و ارزیابی نمایند. این احساس نه به خاطر بزرگ نمایی بوده، بلکه تصدیقی 
فغانستان در پیش گرفته ایم. از همین است از گونه و سمتی که برای پیشبرد کار بس دشوار و طوالنی برای زنان ا

یا یک حرکت در آئینۀ اجتماع ظاهر شود تا متوجه درستی و کژی راۀ  انسان وگاه، گاهی سبب ضروری است که 
 خود گردد. 

اگرچه در این حرکت، زنان پیشگام و پیشقدم بوده اند، ولی خوشبختانه مردان نیز ما را باورمندانه پشتیبانی مینمایند 
استفاده از فرصت از همۀ دوستان به خصوص گردانندگان محترم پورتال افغان جرمن آنالین و نویسندگان  که با

چیره دست آن که این حرکت را با صمیمت، دانش و تجربۀ شان پربار ساخته اند، مراتب امتنان قلبی ام را ابراز 
به نمایندگی ایشان فقط از چند همکار میدارم. ذکر نام های این بزرگواران لست طوالنی را ضرورت دارد که 

پورتال مانند شاعرۀ توانمند و شیرین کالم و نویسنده ُپرکار خانم صالحه وهاب واصل، خانم با احساس، نطاق خوش 
صدا و باریک بین خانم آشا ابوی که در عین حال هر دو سهم فعال در حرکت زنان نیز دارند، برادران دلسوز و 

ق زن و مرد محترم انجنیر کبیر قیس و محترم استاد مسعود فارانی یاد آور میشوم. پورتال معتقد به برابری حقو
افغان جرمن آنالین در پهلوی تعداد دیگری از وبسایت های افغانی بدون هر گونه تنگ نظری و بلند پروازی با 
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ها دست آورد خوبی نصیب باورمندی کامل به ندای زنان برای همیاری و همکاری لبیک گفت. که در نتیجه نه تن
زنان و جامعۀ ما در کل گردیده و جوانه های نیرومند یک حرکت سالم زنان در حال رشد است ، بلکه این پورتال 
به پالتفورم خوب و داغ برای بحث روی مسئلۀ زن در طول مدت بیشتر از سه ماه تبدیل شده و همکاران جدید 

 قلمی از قشر زن شامل پورتال گردیدند. 

چون داعیۀ زن افغان موضوع مشترک کل جامعه میباشد، بدینوسیله به نمایندگی از تحرک اخیر زنان باز هم از 
خواهران و برادران عزیز تقاضا مینمایم تا شمعی را که فروزان گردیده است با پشتیبانی خویش به فانوسی مبدل 

 گردانند.

داخل و خارج کشور و همرایی استوار مردهای عزتمند  هدف اساسی حرکت ما همبستگی بیشتربین زنان افغان در
 وطن جهت بهبود زندگی زنان افغانستان به حیث انسانهای متساوی الحقوق در جامعه میباشد.

 پایان
 

 
  
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

