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 گرم روز جهانی زن پرانعکاس 
 بسایت افغان جرمن آنالینو در

 )لعنت به فردوسی(
 

مقاالت شان صفحات پورتال وزین افغان جرمن آنالین  و ارسال اشعار با مرد( )زن و ها افغان بیشتر امسال تعداد
آموزنده، عبرت انگیز  جالب، را بسیار شدۀ امسال نمودم، آنها نشر آثار را مزین ساخته بودند. وقتی من مروری بر

 شما هموطنان محترم شریک سازم.  را با آن خواستم برداشت خود بر بنا – هم تکان دهنده یافتم و
صنف سوم،  فاکولته، در دورۀ تحصیل در خواندم یک تداعی رخ داد: در )سامیه اصیل( را وقتی مقالۀ محترمه

یک  و روزیکه نوبت فردوسی رسید –گرفت  می نقد و تبصره قرار شعرای زبان دری مورد اشعار و افکار
به توصیف  خواند و بخش دیوان فردوسی را چند بخواند، نمونه های خوب از را خود ظف شده بود مقالۀمؤمحصل 

آن غزل  بیت از دو هنور فردوسی با این غزل او..." وه "لعنت ب گفت  محصل دیگر برخاست و - او شروع کرد
 آخر خواست این غزل تا نمی استاد بودند و ها صنف دختر در متوقف ساخت، زیرا را او که استاد نخوانده بود را

کنم،  می فردوسی حواله کرده بود، بار دوم من تکراره همصنفم بکه یک  دوم همان لعنت را خوانده شود. اینک بار
 نژاد" خوانده و "بد باب عبرت اقتباس شده، زن را اصیل ازخانم سامیه  مقالۀ فردوسی درین غزل خود که در زیرا
دو زن کتابی خوانده بودم که فردوسی  مقام واالی زن است. دره اهانت ب تر از "سگ" شمرده که جفا و حقیر را او

چنین ه همین عقدۀ تنهایی بوده که ب زیست. شاید تنها می تک و عمر آخر گریختند که تا نزد او از دو هر گرفت و
 عکس العملی مبدل شده است.

مقاله محترمه  در خلیل هلل خلیلی پیرامون خلقت نیک زن و مرحوم استاد مقالۀ محترم حفیظ هللا سیغانی شعر در
یک  جامعۀ خود سروده و دفاع از حقوق زن دره ناب دیگری از مرحوم استاد خلیلی که ب میرمن پروین علی شعر

ساحۀ  خلیلی اگر در بال شکسته یی"" بیانگر این واقعیت است که استاد و بند آن اینست : ""من کیستم؟ عقاب پر
است. محترم آقای ولی  ساحۀ ادبی شاعر بی همتا در منطقۀ ما بوده سیاسی زندگی خود مرتکب اشتباهات شده، در

باوه گان افغان" چکامۀ  نو دختران وه ب مناسبت روز زن تحت عنوان "اندرزه ب مقالۀ خود در نوری نیز احمد
 گوید: قلم کشیده که میه حافظه سپرده بودند به ب که شاگردان مکتب استقالل آنرا خلیلی را مرحوم استاد دیگری از

 

ان افسوسـغـۀ افــچـن ای بــچشـم وطـ نـور  
ان افسوسـای ج دست تو از اغ شدددل من   

و فرزند مسلـمان افسوسـتـه م بـــویـد گـنـچ  
سردۀ بـیـجـان افسوسـاف صرـنـو ای عـتـه ب  

گریه به ویرانی تو تو که کندز کیست ج  
وـن روز پریشـانی تـه ایـاوخ، افسوس ب  

 

حیثیت زن افغان  قرن پیش برای آزادی و این زن یک - شده مرحومه میرمن پروین نشر بود یاده مقالۀ دیگری هم ب
 ساخت، روحش شاد و موسیقی آشناه ب باشد که زن افغان را تحولی می گزار ساحۀ موسیقی بنیاد در مبارزه نموده و

 آوری پورتال ازین زن خدمتگار قابل تقدیر است.  یاد – جنت معلی مقامش باد
 

مقالۀ خود از استخدام زن در اروپا یک مثال  معرفی نکرده، ولی در را خود فرانسه که نام یک خانم محترمه از
آن مانکن نیز  چیغ زده و ویترین یک مغازه ترسیده و دیدن یک مانکن سیاه در بیان داشته که از را خود چشم دید

البی نوشته است. باشد چیغ زده، داستان ج که پالستیک مصنوعی نبوده، بلکه انسان زنده می برای شناختاندن خود
 زن" بخواند، زیرا عنوان "اسالم وه ب عبدالرحمن فرقانی را این خانم محترمه اینست که مقالۀ استاده سفارش من ب

ارتباط حقوق زن ه ب را خصوصا   ی اروپاتانقالب صنع اسالم محمد قطب فجایع ناشی از شهیر درین مقاله دانشمند
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 - شود فروش، معامله می و قسم یک امتعۀ تجارتی، یعنی خریده زن ب انقالب بانتیجۀ این  در تشریح کرده که گویا
 بدن برهنۀ زن را شود می اعالن تجارتی که نشر هر نوع فجیعی انکشاف کرده که امروره بزن  معامله با این طرز

 بردارد. در
 

سرزمین کهنه  را خوانده، وطن خودننگ دین"  و افغان زمین را "داغ  دختر مقالۀ خود در محترمه )فرزانه وحیده(
سخن  جامعۀ مردم ساالر وحشیگری دینی در او از  -"زن مظهر گناه است" آنجا که در خواند جایی می پرست و
 آن "آتش این سرزمینم" می شعری را سروده که مصراع اول آن "من دخترافغان زمینم" و مصراع آخر رانده و
 باشد. 

%زنان این سرزمین 95که ملتفت شوند خوانند، باید افغان زمین می دختر را خواهرگرامی وحیده جان که خود
ه مرد ساالری ب دارید دریک جامعۀ اسالمی و عجله انتظاره ب که شما آن چنان تحولی را باشند و می بیسواد زهنو

 فرهنگ خودبرای حفظ  طول تاریخ خدمات بزرگ انجام داده و های افغان در زن – تواند آمده نمی عجله پدید
نیم قرن پیش عمومیت داشت،  آن شکایت دارید تا از طور مثال همین چادری که شماه های بزرک داده اند. ب قربانی

 در سواد زن با نیم قرن دیگر که انشاهللا تعداد تا های بدون چادری رامی بینیم و زن ها همه شهر ولی حاال در
 سوادی و پهلوی با در رود، زیرا می بلند مان سویه بلکه بیشتررولچی نیز به احصائیۀ رسید، %خواهد30به کشور

 وقت است که عنعنۀ مردساالری از این شوند، و می بیدار و سواد بیشتر با همان سویه یاه ب ها نیز بیداری زن، مرد
 خوانند. دین" می ننگ و "افتخار ننگ دین"، بلکه "داغ و نه تنها زن را و رود بین می

 

 می عبرت آموز یا تشویق آمیز اجتماعی یک شعر حادثۀ مناسبت هره که ب اسیر(نسیم ) الشعراءمحترم ملک 
 پرسند: زن می روز امسال به تجلیل از منظومۀ سرایند، در

 

؟چیست ردن زــب آزادی زن کـسل ری ست؟ـدرحصاردیو، تاکی این پ   
دایـکـم خــح در ه ـک دــایـاورم نـب ری ست؟ـاستحـقاق انسانی ب زن ز   
؟ردانگیـی، چسان مـویـگ می ردـم این چه نری ست؟ ماده میخوانی ورا،   

 
مناسبت روز زن یک ه نویسند، امسال ب تاریخی می جناب انجنیرعزیزهللا کهگدای که همیشه مقاالت جالب تحقیقی و

خدمتگاران  و شاعره هاتحقیقی پیرامون تاریچۀ زنان سیاستمدار، مبارز، مجاهد، روشنفکر،  و مفید مقالۀ بسیار
 شان بیفزاید. طول عمره تربیت افغانستان نوشته اند. خداوند ب تعلیم و

 

این  بیکاری می نالد، و ناشی ازوطن  های اوالد مهاجرت و فرار که از زیبایی را هاشم انوری شعر محترم محمد
 خوانیم: باهم می بیت آنرا زن سروده که چند مناسبت روزه شامل حال زن است، ب بیکاری بیشتر

 

بکی؟ وطـن این بیکاری تا هـیـچ ندانم در  
بکی؟ این انتظاری تا انتظار، زن در مادر و  
جهان در ی کـارـپ افغان روان است در بـچـۀ  
اشک باری تا بکی؟ ادر پر ز اشـک وــچشم م  

کـار د صبحـگاهان بهـرـبرای افغان می ردــم  

بکی؟ د، دست خـالی تاـه آیــگاهان خان شام  
بحا فاسقین دولت کرزی نشسته جا فاسدین و  
بکی؟ سرپرستی تا بی رئیسی، بی سفیری، بی وزیری،  

 

جهانی زن  باالی یک مقولۀ قدیمی که زن  مناسبت روزبه یک منظومۀ پشتو  محترمه میرمن صالحه اسحقزی در
 می انگشت انتقاد گذاشته و خوانند، "عاجزه" می وطن ما زن را  را "ناقص العقل" خوانده، و مقولۀ دیگری که در

 : پرسد
 

)جرا من کم عقل باشم ؟( ---ولی زه یم کم عقله ؟    
) متوه شو، من عاجزه نیستم( ---زه عاجزه نه یم گوره!   
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) تو مرا درخانه بندی کرده ای( ---بندی کری تاپه کور یم   
میباشد!() بندی خوطبعابعقل ناقص ---نو په عقل به زه خودیمه ناقصه!   

 

مطالعه کرده،  افغان را کشور زن در تجاوز بر حرمتی و یک مقالۀ تحقیقی موضوع بی محترم آقای ف. هیرمند در
 درمان این بدبختی تشخیص نموده و روانی آنرا اذیت زن و موجبات اجتماعی، اقتصادی و علل آزار و چگونگی و

کند. خواندن  جدی قانون در مملکت سفارش می انفاذ ها و فامیلهمبستگی  تربیه، بیداری و در توسعۀ تعلیم و ها را
 بود. آموزنده خواهد قانون گذاران مفید و این مقاله برای مصلحین و

 

محترمه پوهندوی خانم شیماغفوری بمناسبت روززن بایکی ازمدافعان حقوق زن، خانم صالحه واصل وهاب 
اشعاروافکارش سواالتی کرده است. بیک سوال خانم غفوری مصاحبه ای انجام داده وارموصوفه پیرامون سوانح،

که چرا درراستای حقوق زن تپ وتالش دارد؟ خانم صالحه وهاب چنین جواب داده:    "ثابت سازی وجودزن افغان 
 بصفت یک انسان درانظار مردان افغان درافغانستان وجهان وانظار جهانیان."

برای این  و همبستگی زنان افغانستان" امیدوار استید ون بحیث "روزج 8در قسمت  شما سوال دیگری که آیاه و ب
 کرد؟ خانم صالحه وهاب چنین جواب داده است: چه باید امر

نیست، بلکه زن فردای انکشاف تکنالوژی است. من  دیگر آن زن دیروزز استم که زن افغان امرو رواین باه "من ب
 گفته ام: نام )توانایی زن( چنینه اشعارم ب یکی از در

 

خواهد یـوالد مـن مخـزن فـخـدا از طاقت   
میخواهد انگشت من یک تیشۀ فـرهـاد زهر  

ها این عدالت ندارد باوری بر دگر)واهب(  
میخواهد آزاد بند توان خود، ز با خودش را  

 
خاموش باشیم؟(،  )چرا زن سروده ای تحت عنوان مناسبت روزه افغان، ب آوازۀ سعید، شاعرۀ پر محترمه خانم بهار

 خوانیم: را یکجا می بیت آن کرده که چند پیرامون همبستگی زن افغان نشر
 

زبانی بیک چمن و ز هر گروه، تبار  
مــویـهای گونه گونه زیبا نمی ش گل  

بدست من بگذاری دست خودروزیکه   

نمی شویم ه تنهاـرقـگوشه های تف در  
ر بزرگی ما دشمن ماستــامروزه گ  

مــــکودک فـردا نمی شویما دوستان   
 

 مقاله ای تحت عنوان "بهبودی حال زن در افغانستان" پیرامون حالت اسفناک و محترم آقای عارف عباسی در
 کشور مسلط در عده مسایل مهم و یکه عوامل اجتماعی، ب دیگر و تربیه و محرومیت تعلیم  رقتبار زن ناشی از

که برای احوال و شرایط زندگی زن قوانین  شمارد مالمت می را کشورقانون سازان  گرفته، زورمندان وتماس 
آقای عباسی باالی نظام حاکم  -اموال است"  جزء عیال و –آنها "سیاه سر نزد زن هنوز در مناسب تدوین نکردند، و

 ا وه سال، سینه بریدن حالیکه آنها تجاوزات جنسی بر"پیره زن، دختر خورد که در کند می کشور انتقاد در
کاران  کردند، همان تجاوز عوض آنکه بازخواست میه دیدند" ولی ب چشم سره یک زن را ب تجاوزات گروهی بر

تمام جنایات و سوابق شان اغماض  داده شدند و حکومت قرار یرده های باالی و ها در  چوکی 2001در سال 
 گردید. 

 

خان را "بانی دوم نهضت  دؤمحمد دا زن، سردار مناسبت روزه مقاله ای ب عبدهللا کاظم در سید محترم آقای داکتر
خان صورت گرفت، یک  دؤدا حکومت محمد دورۀ که در را ها رفع حجاب و رولچی زن زنان افغان" خوانده و

حضرت امان هللا خان یاقدام بزرگ و تاریخی شمرده است. )بانی دوم باین معنی است که بانی اول نهضت زن اعل
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منظر نهضت نسوان را به تفصیل  مسایل پس منظر و بعدتحقیقی خود  مقالۀ صاحب کاظم در اکتربود(. مقالۀ د
 کرده است: موارد ذیل را قلمداد تماس گرفته و اجتماعی این نهضت نیز های سیاسی و بدست آورد تشریح کرده و

 1دولتی دوایر ( استخدام زنان در 

 2) یک صنف پسران در ابمخلوط شدن  چانس شمولیت دختران به پوهنتون و 

 3) ها سپورت رندوی و سایرڅا شمولیت دختران مکتب در 

 4کند که هاشمیان اضافه می دیگری را خارج و مورد شدن زمینه برای تحصیل زنان در ( مساعد 

 5د، چه برای تداوی، چه داشتن خارج راه های افغان که توان رفتن ب شدن زمینه برای همه زن ( مساعد
 دیدن اقارب.  ، سیاحت وتجارت برای
 دیگران می و خود که من از کنم، اما یک نکته را ئید میتأ دیده ام و چشم خوده حالیکه همه موارد فوق را ب در

 پرسم اینست: 
 این نهضت در داشت و پهلوی پادشاه قرار سلطنتی ملکۀ افغانستان درژ لو نهضت زن در ی وچروز اول روی ل در

فق شده ؤد مؤدا محمد بود، سردار این نهضت موافق نمی با او شاه صورت گرفت که اگر ظاهر دزمان سلطنت محم
 انصاف خواهد بود. از دادن بعید دؤدا محمد سرداره من تمام کریدت را ب نظره برین ب توانست. بنا نمی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امپراطور جاپان و همسر شانهیرو هیتو شان ملکه حمیرا با  ظاهرشاه با همسررت اعلیحض  

 
محترمه خانم ماریا پوپل منظومه ای رادر پنج بیت بمناسبت روز زن برای نشر فرستاده که دوبیت آن ازینقراراست 

: 
ضربه های جهان شگست شیشۀ صبرم ز  

مــسینۀ طغیانه و ساحل آرام بـخـمـوش چ  

خـمـیده قسم ادرـه سـوگـواری آن مـــب  
ازراه واشک انسانمکه من چکیده ای   

 

آن  جهانی زن یک کارت مقبول را فرستاده که در روز استقبال ازه ب کانادا افغان از محترم آقای فضل احمد
 این کارت نوشته شده: زیر و در –شعار "صلح" تصویر شده است  دسته های گل و افغان با تصاویر زنان نامدار

 افغانستان عزیز"استقالل  آزادی و "قربان زنان علمبردار
 

شاعرۀ افغان، محترمان خانم صالحه واصل وهاب و   مناسبت روز جهانی زن اشعار دوه خلیل هللا هاشمیان ب سید
یک لقب  داده و برای هر تحلیل قرار نقد و بیان مورد پوهندوی شیما غفوری را از زاویۀ علوم معانی، بدیع و

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

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

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آرشیف  را از نمی شناسد، اما اشعار شان خانم را ندیده و یان این دو. هاشماد ادب دری" را پیشنهاد کرده است"است
شان  لیاقت آنها اعطای این لقب را برای اساس استعداد وه تدقیق ب از تحلیل و جرمن آنالین بدست آورده و بعدافغان 

ئید أان افغان به تنویسندگ ، دانشمندان وعده استادان ادب تقریظ یک مناسب دانسته است. جای مسرت است که نقد و
تصویب  ئید وأغان تاف شاعرۀ نامدار ب "استاد ادب دری" را برای این دولق از پیشنهاد فوق مواصلت ورزیده و

باشند که توسط پوسته  دست نویسی می تعداد دیگر قلمی و تعداد این مصوبات توسط ایمیل رسیده و نموده اند. یک
 سه مرجع : ه را ب من همه آنها .رسیده اند
که  طوری هر وقت و فرستم تا هر می محترم قیس کبیر و محترمه صالحه واصل وهاب  و قای ولی نوری آمحترم 

 تصمیم بگیرند جهت آگاهی عامه به نشر آنها بپردازند. 
 

 سیدخلیل هللا هاشمیان –و من هللا التوفیق. با عرض احترام 
  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

