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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

  

                            4012/ 11/ 06                                         هاشمیان اهللا خلیل سید
         

تاریخ و حماسه در افغان زن سیمای  
تربیتی و آموزشی ادبی، تاریخی، علمی، ابتکاری، اثر یک   

 سیستانی محمداعظم استاد جناب اکادمیسین کاندید تألیف
 

کردم، آنقدر  مرور جرمن آنالین دیدم و همینکه فهرست مندرجات آنرا ویبسایت افغان قبل در روز دو چاپ این کتاب را
 آنرا بخوانم.      626آخرین صفحۀ  مصروف ساخت تا بخود جالب، جذاب  و کشش کننده بود که در دو روز گذشته مرا

 
تمدن  مسیر افغان در افتخار تربیت دیدم که این کتاب هم یک تاریخ مکمل است از کارنامه های زنان با زاویۀ تعلیم و من از

نصاب  جانب وزارت معارف در از آموزشی برازنده است که باید هم یک اثر ست وا افغانستان، هم تاریخچۀ ادب زبان دری
 آن برای صنوف ششم دورۀ سهلتر و یک شکل مختصر و تدریس شود، تمام مکاتب افغانستان شامل و 14و11ی صنوف درس

 سیستانی  کامآل موافقم که : ذیل جناب استاد تبصرۀ ابتدائیه تدوین گردد. من با
 

ضرورت افزودن یک مضمون  حیات جامعه، نقش شان در تبلیغ مقام زنان و جهت تلقین و سهل در ""یکی از راه های ساده و
 پهلوی سایر شاگردان مکاتب در نصاب تعلیمی وزارت معارف میباشد تا نقش زن در جامعه" در "مقام و بارۀ درسی در

همان دورۀ ابتدایی آداب  شاگردان ازه بگیرند. میباید ب فرا را جامعه" نقش زن در "مقام و ساعت مضمون دروس، هفتۀ چند
نسل آینده است، آموزش  داده شود، الزم  دامنش پرورشگاه کودک و است و خواهر است و مادرحرمت گذاری به زن که 

 از دور بحیث یک عمل وحشیانه و خشونت علیه زنان بشدت تقبیح و درین مضمون احترام به زنان تلقین گردد و است تا
 مادران قهرمان پرور نامور و ن دلیر وجامعه، از زنا نقش زن در فرهنگ تصویر گردد و... همچنین درین مضمون مقام و

 گردد.""  کشور...به نیکویی یاد
 فشار عنعنه و عبدهللا کاظم چند سال قبل کتاب ضخیمی تحت عنوان )زنان افغان زیر سید داکتر چه جناب استاد اگر

طبع و نام یکعده  دورۀ سلطنت اعلحضرت امان اهللا خان نهضت زن در آغاز جامعۀ افغان از تجدد(پیرامون نقش زن در
آن کتاب یک  همان سال که خشونت بمقابل زن درافغانستان طغیان کرده بود، نشر در کردند و ذکر معلمات فراموش شده را
همه  در اشتراک زن را لیف استاد سیستانی مقام وأمیرفت، ولی این دومین اثر ت شماره مقام زن به خدمت و احترام بزرگ ب

تیموریان  فردوسی و تواریخ قدیم، از دورۀ مدنیت مغل و دقیقی و ورای آثار از مدن این منطقه،ت آغاز اجتماعی از امور
 از شاعران زنانه و تاریخ افغانستان، از در از زنان حماسه ساز -کرده  زایی احتوا درانی و ساللۀ محمد عصر هرات گرفته تا

سراینده و موسیقی نواز، بوکسر، کوهنورد،  ست، و ازیژورنال و سیاستمدارا گرفته ت صاحب آثار زنان نویسنده و دختران و
زنهای مدافع حقوق زن، نقادان ادبی، زنهای فعال در خدمات اجتماعی  ورزشکار، پیلوت، مودل زیبایی، ملکۀ زیبایی گرفته تا

نقاشی های  و تصاویر با خارج کشور نام برده و نمونۀ حرفه یا کالم شانرا داخل و یک در هر کمک رسانی به بینوایان، از و
 بسیار زیبا درج این کتاب نموده است.

 اثار از مقبول را بسیار تصاویر و است، چونکه نقاشیها برازنده مشهود بطور استاد سیستانی درین اثر شناسی" ذوق "زیبا
بیان  سیستانی در استاد ساخته است. نثری که جناب چشم خواننده را از زیبایی سیراست و  داده قدیمی متعدد درین کتاب جا

 برجستگی دارد. منظوم" طراوت و مثابۀ "نثره کتاب، ب سراسر در فردوسی نوشته، بلکه متن نثر منظومه های دقیقی و
 لف، این کتاب مفید وؤهای )تول افغانستان( و )دعوت( تقاضامیکنم باکسب اجازۀ م دوستان خود، متصدیان محترم ویبسایت از
تا شوهران،  بخوانند و وسیله شوند عموم باید این کتاب را افغان بطور کنند. زنان و دختران با سواد آموزشی را نشر د

 ثیر را در برداردأمقابل زن افغان همان ته این قلم، این کتاب در تخفیف خشنوت ب بخوانند. بنظر های شان نیز برادران و اوالد
         دردی دارد.              که آسپیرین برای رفع سر

 دو یک پروگرام تلویزیونی از کلفورنیا، هفتۀ انشاءهللا تا یکماه دیگر، منحیث یک خدمت به زن افغان، من این کتاب را در
 محتویات آنرا فصل به فصل تشریح میکنم.  قسم یک کتاب درسی میخوانم وه ساعت، ب

 سید خلیل اهللا هاشمیان –ومن هللا التوفیق 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemian_khalil_simai_zane_afghan_dar_hamassa_wa_tarich.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemian_khalil_simai_zane_afghan_dar_hamassa_wa_tarich.pdf

