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  ۵۱۰۲/۱۰/۰۹        هاشمیان هللا سیدخلیل

 

زن جهانی روز مارچ هشتم از تجلیل و استقبال ادامۀ  

نویسندگان افغان را که بمناسبت این روز خجسته  شعر مقاله و   21مارچ توانستیم تلخیصی از 9 درمقالۀ مورخ

 چند جرمن آنالین نشر شده بودند، منحیث یک خاطره بشما عزیزان تقدیم کنیم. تلخیصی از –درپورتال وزین افغان 

 :این وسیله تقدیم میشوده اینک ب ،شعر متباقی مقاله و

 اینطرف آثار وه سال ب چند حقوق زن میباشند و ازکه یکتن از مدافعین سرسخت اعظم سیستانی   محمد جناب استاد

تحت عنوان "مشکالت زنان افغان و راه های کاهش آن  کرده اند، در مقاله ای نشر مقاالتی درین راستا طبع و

 اکنون حقوق زنان توسط سیستم عدلی و امنیتی کشور بدرستی حمایت نشده است. اذیت های خیابانی زنان ومیگویند: "

 و احصائیۀ آماریافته  تزئید جانب دیگر خانوادۀ شوهر از و سوی شوهر خشونت علیه زنان از ودختران ازیکطرف 

میدیا  مورد بالغ شده است." استاد سیستانی مثالهای متعدد خشونت را از 0444تا  4444خشونت علیه زنان ساالنه از 

د و درعین زمان زنان برای ناده شود ءش مینماید که  مردان متجاوز باید مطابق قانون جزا، سفاراقتباس و ثبت کرده

تطبیق قانون با  نند تاک وارد مظاهرات باالی دولت فشار طریق سازمانها و از حقوق خود باید متشکل گردند و دفاع از

سیس جامعۀ مدنی و أسیستانی ت . سفارش دیگر استادمتجاوزین، اقدامت جدی تری اتخاذ نماید مجازات بر تحمیل و

منشور زنان افغانستان میباشد که هدف اولی آن فراهم سازی زمینه های آموزش و پرورش برای زنان، فراهم سازی 

حراست اموال و دارایی شان  سرپرستی دختران بیکس، زنان مطلقه، بیوه و سالخورده، حفظ و خدمات صحی و

که  میداندکشور درموجودیت قشر روحانیت متعصب  مین حقوق زن راأمقابل ت ی مشکل دیگر درمیباشد. استاد سیستان

ها  روستا سیستانی  بحکومت اینست که در سفارش دیگر استاد کاهش یافته میتواند. تربیه تعلیم وتوسعۀ  اثر اینهم در

ایجاد کورسهای  وستاها وپسران ر تربیۀ دختران و طریق تعلیم و  است، از چند نفوس شهر که نفوس زن در آنجا دو

امثالهم برای بلند بردن سویۀ دانش و آموزش در  کلینیکها، کورسهای حرفه ای و سیس مکاتب وأت سواد آموزی و

 .روستا ها دست بکارشود

لیف یک کتاب شان است أجامعۀ افغانستان ت اهمیت زن در آشنا شدن با رول و بمنظور استاد سیسانی  ثرؤم مهم و اثر

تبصره های زیادی نشر شده، ولی  و ها چه باالی این کتاب نقد تاریخ" که اگر حماسه و افغان دربعنوان "سیمای زن 

:  درین کتاب ( از روز جهانی زن، بنویسم5412ارتباط تجلیل امسال )ه مختصری ب ،دارد برای معرفی مجدد آن جا

حماسی بطور  وداستانهای عشقی  همچنان در تاریخ و نیز در حماسه های ملی و در زن افغان را ثرؤنقش م و حضور

تمام  ملموس زنان افغان در های زنده و الگو مستند و با تصاویر جالب میتوان مشاهده نمود. درین ا ثرنمونه ها و

صحنه های عشقی وعاشقی گرفته تا تربیۀ اوالد و  زسلطنت، ا عرصه های زندگی، از میدان جنگ گرفته تا سیاست و

بتاریخ  طول تاریخ، گنجانیده شده که افغانها را مدار افغان درخدمات اجتماعی بمردم،  با تصاویر تاریخی زنان نا

 .  آشنا میسازد پرافتخار مبارزات و کارنامه های  زن افغان

 طرف و استادسیستانی درمقدمۀ این کتاب پیشنهاد میکند که یک مضمون درسی بعنوان "مقام ونقش زن درجامعه" از

 ید این پیشنهادؤافه شود که هاشمیان بحیث یک معلم سابقه دار مزارت معارف در نصاب تعلیمی مکاتب افغانستان اض
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مفهوم احترام به زن ه باست که شاگردان از صنوف مکتب  سیستانی معتقد میباشد. درنتیجۀ تطبیق این پیشنهاد، استاد

جامعه آشنا میشوند  یک انسان دارای حقوق مساوی در و همسر، و هم بحیث خواهر مهم خانواده و بحیث مادر وعضو

کند وزارت معارف  خدا بتدریج ناپدید خواهد شد. جامعۀ افغانستان تقلیل یافته و مقابل زن دره ازین طریق خشونت ب و

     کابل باین پیشنهاد ترتیب اثر بدهد. ومن هللا التوفیق.

عنوان "زن و ه بفارانی یک شعر انقالبی  جناب آقای سید مسعودصحبت دوم من در بارۀ یک پارچه شعر است. 

گرفته است  آنالین قرارمناسبت روزجهانی زن سروده که مورد تقدیر اکثر خوانندگان پورتال افغان جرمن ه گی" بزند

 وضاحت بازگوه را ب تاریخ بشر دورۀ درخشان از زمری کاسی نوشتند که :" این قطعه شعرآنجمله جناب آقای ز. ا

 جامعه رواه ساالری )زن ساالری( شناخته میشود، زنان ساالران احکامی را ب کند...این دوره که بنام دوران مادرمی

این قسمت بیانات جناب کاسی صاحب از یک  قبولدار نبودند. دیگری را راستی چیز عدالت، صلح و که جز میداشتند

ازهمین لحاظ توجه  دیگر به رهبری".  بار گرش زنان شوند ا غزل فارانی صاحب الهام گرفته که میگوید:" و عمصرا

دلها"  شورانگیز خانم دانشمند محترمه یلدا قمر کرزی  این شعر را "پارچه شعر الزم است..."   عمیق به این شعر

 با ""آقای فارانی  مارچ نوشتند که 11کلکین نظریابی بتاریخ  پوهندوی استاد شیما غفوری در شاعرۀ نامدار خوانده و

زیبا تاریخ زنان کشور،  ، درین شعردوباره زنده نمودند اعرۀ بزرگ زبان دری طاهره )قرت العین( رااین شعر نام ش

دوباره  را خوب، اکنون این شعر گردیده...""  بسیار زیبایی تصویر آرزوی نیک برای آیندۀ آنها با حالت جاری و

 میخوانیم :

 خش نگار، صفحه به صفحه، رو به روپـار به چند هـزار سال، بـوده زنـان گالیه دار.... کرده تواری

 .... نقـدبهـشت گرفته است، طرف به طرف سو به سو باغ عدن که نسیه یی، روی جهان زدست زن

 هرچه جـهـان دارد از، نـقـش زنـان  سـازگـر ....لطف به لطف، حب به حب، مهر به مهر،خوبه خو

 وـو به مـان، نکته به نکته ، مـهـم جـد غـنـشرح ده ریده اند....ـشت بک  شت ک  چادر صلح گزیده اند، ز

 زن که گرفت ز زندگی، نام پر افتخار خویش .... سـازجـهـان نمـوده بـود، شهـر به شهـر کـو به کـو

 به در، کوچه بکوچه، کـو به کـوخانه به خانه، در  دسـت عـقـایـد سیـاه، درپـی شـان فـتـاده اسـت ....

 ـل رود ز در، صـلـح به شـادی رو به روخـج.... جنگ ر به رهـبـری ـوا گـرش زنـان شوند بار دیگ

 

 اصطالح مقبول است، یکی "زنان سازگر" و راست از صنایع ادبی ، از آنجمله آنچه مرا بسیارخوش آمد دوپ  ل زاین غ

 ار وزان گ:" سازگر" بمعنی سازنده، بنی بعید، میباشند معنی، معنی قریب و دیگری "سازجهان" که هردو دارای چند

و نیز  شناخت جهان سیر وبرای  تالش و "سازجهان" بمعنی رغبت، آرزو –اره گر و برداشت گر ذنیز متحمل، گ

 توریه یا ایهام خوانند. این صنعت را درعلم بدیع -جهان بنیان گزار سازنده و

 کلمات دارای عین معانی (استعمال  -)مراعات الظیرصنعت  سال" و "تاریخ" هزار اول  کلمات "پار" ، "چند بیتدر 

) مراعات  واین صنعت درمصراع دوم بیت سوم "لطف، حب، مهر" دارای عین معنی میباشندهکذا  -را میسازند

شت ک  و " شتن"ک  بیت چارم "صلح و  در –بکار رفته  مصراع دوم بیت ششم )خانه، در، کوچه، کوه( نیر در النظیر(

 .میباشد )ایهام وتضاد( صنعت شتن بمعنی محوکردن، ازبین بردن( نیزک  شتن بمعنی زرع، تولید، آفریدن و ک  شت" )ک  و
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اول غزلی درین   باروطن  دوری از دلیل دیگری که من این غزل را "انقالبی" خوانده ام اینست که درسالهای هجرت و

 ه اند یا دروطن سرود دیدم اما تاریخ نداشت که فهمیده شود در قافیه در دیوان ملک الشعراء استاد نسیم اسیر و بحر

درمکتب ادبی هند شعرای  –سال خواندم  32اول بعد از قافیه بار و مهاجرت، ولی غزل جناب فارانی را درین بحر

 و غالب به تقلید از شعرای نامدار مکتب ادبی خراسان درین بحر نامدار ازقبیل بیدل، صائب تبریزی، واقف الهوری و

اما غزل فارانی  صاحب درعالم  تقدیم میکنم، ومه طاهره را ذیالا شاعرۀ شهید مرح یک نمونه ازطبع و قافیه سروده اند

 فلسفه یک خصوصیت ممتاز نظر صنایع ادبی همانند شعرای قدما میباشد، بلکه از ظرافتها و نظر مهاجرت نه تنها از

هدف اجتماعی  ابروی معشوقه سروده نشده، بلکه برای یک مقصد و خال کنج لب یا خط و و فراق محبوب دارد که در

سپید ادب دری جناب  . ازینجاست که من بحیث یک طالب العلم مو نی بزرگداشت زن )انسان( سروده شده است، یع

 میدهم. فارانی صاحب را بخاطر این ابتکارشان ، بنام ))استاد(( مخاطب قرار

، زنیکه بروایت محترمه شیماغفوری "در ( = چشم سیاهغزل بسیارزیبا ومقبول شهید طاهره معروف به )قرت العین 

از  مملورا که چاهی انداختند و چاه را پر از سنگ ساختند"، این غزل  ه جسدش را ب راه آزادی زنان کشته شد و

    ادب دوستان تقدیم میکنم: اشتهاء احتراماینک ب  ،صنایع ادبی و نمودار پختگی کالم این شاعره است

 ، رو به رو.... شرح دهـم غـم تو را نکته به نکته رو به روبتو افتدم نظر، چهره به چهره رگ

 از پـی دیـدن رخـت، هـمچـو صبـا  فـتـاد ه ام.... خانه بخانه، دربه در،کوچه بکوجه، کو به کو

 .... دجله بدجله، یم به یم،چشمه بچشمه، جو بجودیـده ام مــیرود از فـراق تـو، خـون دل ازدو

 عنبرین خـطـت....غنچه به غنچه گل به گل،الله به الله بـو به بـو ان تنگ تو، عـارضـدور ده

 ابـرو وچشم و خال تو، صیـد نموده مـرغ دل.... طبع بطبع، دل به دل، مهر به مهر وخوبه خو

 مـهـر تورا دل حـزیـن، بافته بـرقـمـاش جـان.... رشته به رشته نخ به نخ، تاربه تار، بو به بو

  صفحه بصفحه، ال به ال، پرده به پرده توبه تو را...وگشت و ندید جزت درد دل خویش)طاهره(،

 اقتباس میکنیم: دیگری ازشهید طاهره را که محترمه شیما غفوری معرفی کرده بوداز غزل کنون دوبیت ا   

 وای بحـال مـرغ دل، دانـه یـکـی و دام دوام او .... ـک فـشـرۀ مــی، طـکـب یــل ج ـنـکـال بــف

 وز چکنم مجاب شان، پخته یکی وخام دا، صحبت عشق درمیان ....محتسب است وشیخ ومن
شمال کلفورنیا بمناسبت روزجهانی زن یک قطعه شعر بمن  احراری از دوست دانشمندم جناب استاد عبدالعلی نور

 رسال داشته که هرشعردیگری بعنوان "ننه خارکش" ا  محترمه صالحه وهاب ایمیل کرده بود، ومتعاقباا ه ارسال و هم ب

زبانهای دری و  فارغان سابق فاکولته حقوق که صاحب آثاری در اینک میخوانیم. جناب استاد احراری از ا ر دو

زبانم می اید که  عربی میباشند، باری بمن گفتند که :" من شاعر نیستم، اما از دوسال باینطرف گاهی کالم منظوم بر

 آنرا یادداشت میکنم..." 
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 سرشتیبهشتی .... چه نیکو طینت ونیکو تو ای زن میوۀ باغ

 ار وپودتـورازفیض وجودت.... محبت سرزده از تـزمین پرن

 دل آرا ی وـفـریـظ یفی وـطـنا ودل آرا.... لـچه زیبایی چه رع

 رد.... نگاهت دارو ودرمان هردردـآرایش م ی آسایش ویـوـت

 ل مشکلـی باشی کلید حـمـبه لبخندی زنی چنگی بهردل.... ه

 ستانی می فزایی ت میـبیک جلوه هزاران دل ربایی .... محب

 جهان بی زن همه غم باشد وبس....ازآن بدترجهنم باشد وبس

 نـورعین باشد مردافگـازد بهشت ازبودن زن.... که حـهمی ن

 نباشد شعراین، بـل در بسفـتی.... همه نا گـفـتـنی هارا بگفـتی
کمرش خم شده  خاشاک حمل میکرد و و خار ۀ بزرگ ازکه پشتار بودنددر)فیس بوک( عکس پیره زنی را آورده  

مجبور به خارکشی  12هل و بی تفاوت آن، زنان پیردر قرن ارهبران نا سف خوردم که از بیکفایتی دولت وأبود.ت

ین اینک )ننه خارکش( را هم دیدم وسروده ای با  -میشوند. ) بابا خارکش ( شنیده بودم، اما )ننه خارکش( نشتیده بودم

 مناسبت تقدیم است :

 ارـشد پشتارۀ خـش میکـت این پیره زن را.... به پشتـمـازم هـنـب

 کشد باران زندگی رامیـسـنـدیـبروزی....بسختی رزق و ند پیداک

 دک زبسیارـد انـردم....که اوراکس دهـع دارد زمـمـنه اوچشم ط

 روارـده بخـد وعـدهـیـردم مـمـرد....بـرد نامـرحال دولت مـب داـب

 ارش بکردارـتـفـق نیست گـاده....موافــهــا نـپ رـده زیــای وعـوف

 کرارـتـوربـش بهرکشـایـرهـفـرگز نباشد....سـش هـردمـر مـکـفـب

 د قول وزند زیرش دوصدبارـه درک نی....دهـنـیـابـها وک ز والی

 ش زین حالت زارـدل همیداند که ملت درچه حال است....نمیسوزد

 درانتظار کاروکسب اند....نه شغلی درمیان نی کسب ونه کارهمه 

 ندیده کس بیک کشور دو رهبر....خـدایـا هـردو را از بـیـن بـردار
بنام مدافع حقوق هم  نباشیم از ما را  بسال آینده موکول میداریم که اگر ما 1122با این گزارش جشن روز زن سال 
   سیدخلیل هللا هاشمیان –بکنند.   باعرض احترام  یادیزن 


