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 ۲۰۱٤مارچ    ٦ معصومھ کوھستانی
 

 روز جھانی زنمناسبت ھ ب

 

روز زن را برای زنان سراسر جھان بخصوص حضور زنان رنجدیده و مادران  برگذاری روز فرخنده ھشتم مارچ یعنی
مارچ در بسیاری از کشورھای جھان زنان و  ۸در  . تبریک و تھنیت عرض میدارمداغدیده سرزمین خویش افغانستان 

مردان آزادیخواه جامعھ گرد ھم جمع می شوند تا اعتراض خود را بھ ستم و تبعیض جنسی و خشونت علیھ زنان بھ گوش 
در افغانستان بھ چھ معنی  مارچ ھمھ سالھ در افغانستان نیز تجلیل می شود، تجلیل از این روز ۸جھانیان برسانند. از 

است، عالوه بر اینکھ افغانستان با ھیچ کشور دیگر قابل مقایسھ نیست و شرایط زندگی زنان نیز متفاوت تر از ھر جای 
سالھ زنان افغانستان در عرصھ ھای مختلف، وضعیت زنان علل خشونت ھا و نقش زنان  ۱۱دیگر است، دستاوردھای 

  .می باشد در وضعیت موجود بحث برانگیز

زن در اثر تعصبات بى رحمانھ از طرف شوھران پدران و برادران، یا بھ قتل رسیده اند و یا  ۲٥۰۰در دو سال اخیر 
و این جنایات ھنوز مورد برسی قرار نھ گرفتھ است. و برای زنان ھیچ تضمین  اعضای بدن شان را ناقص نموده اند

ند آزادانھ و بدون ترس زندگی کنند، خشونت علیھ زنان یك رابطھ غیر قابل امنیت بھ میان  نیآمده است، تا زنان بتوان
تردید با نا برابری و عدم مساوات میان زن و مرد است . این ظلم ھا و بى عدالتی ھا خود واقعاً یك نقض حقوق بشری 

  . است

لتی ھایی کھ در مورد زنان وجود روزی است کھ آگاھی ھای عامھ باید بلند رود و زنان و مردان آگاه نسبت بھ بی عدا
دارد می توانند دادخواھی کنند و دادخواھی بھ چالش ھایی کھ پیش روی ما است و در کنار ھم در مقابل بی عدالتی ھا، 
رنج ھا و خشونت علیھ خانم ھا در این روز ایستادگی کنیم البتھ من معتقد ھستم کھ این روز تنھا بھ خانم ھا ربط نمیگیرد 

در دست ھم دھند و مبارزه کنند بلکھ آقایانی کھ بھ حقوق انسانی زن ھا باورمند ھستند آنھا نیز می توانند در کھ دست 
صحنھ پیش آیند و بھ افرادی کھ معلومات از این روز ندارند معلومات دھند کھ حدود یک قرن پیش زنان مبارز در این 

حال مبارزه قربانی ھای این روز را تجلیل می کنیم، امروز در  راستا زندگی خود را از دست دادند و از آن روز تا بھ
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افغانستان ما چنین مبارزه ھایی را نیاز داریم البتھ نیازی نیست کھ زنان ما خون خود را بریزند، بی عدالتی ھایی در 
با تجلیل این روز حال حاضر در مورد زنان در افغانستان وجود دارد کھ در جایی دیگر از دنیا وجود ندارد بنابراین 

آگاھی ھای عامھ را باید بلند ببریم و روی چالش ھای موجود بحث کرده و راه حل پیدا کنیم و وظایف ھر فرد را بعنوان 
عضوی از جامعھ افغانستان مشخص کنیم زیرا دموکراسی بھ دموکرات وجود دارد اشخاصی کھ دموکرات ھستند می 

با وصف  .ن صورت با تجلیل تنھا و تبریک گفتن ھا نمیتوان قدمی در این راه برداشتتوانند آن را نھادینھ کنند در غیر ای
 .ھا ھشتم مارچ روز عدالت خواھی زن مبارک باد ھا و بیعدالتیاین ھمھ ناھنجاری 

 رای توـــحق حضانت ب

 رای منـــان بـدرد زایم

 وـــرای تــانواده بـــنام خ

 زحمت خانواده برای من

 د ، برای توـــــار عقـچھ

 برای من حسرت عشق

 رای توــــھ بـھزار صیغ

 رای منـحکم سنگسار ب

 وــرای تـــــب نفس ھوس

 ! رای منـبو پوش عفاف 

زنان بیشتر از مردان، ھنگام گفتگو با   :تفاوت ھای زنان و مردان از نظر شیوه ھای ارتباط غیر کالمی و کالمی
الً بھ چشمان ھمدیگر ھمجنسان خود بھ صورت آنان خیره می شوند. زمانی کھ دو زن با یکدیگر صحبت می کنند معمو

نگاه می کنند، اما ھنگامی کھ دو مرد با یکدیگر گفتگو می کنند، ھر یک بھ نقطھ ای چند سانتی متر باالی گوش طرف 
 مقابل نگاه می کنند. 

تحقیقات نشان می دھند کھ زن ھا و مردھا از روش ھای متفاوتی برای نشان دادن... گوش کردن خود استفاده می کنند. 
در حین گوش دادن بیشتر سر تکان می دھند و از کلماتی مانند آھا، بلھ و... استفاده می کنند و مقصد شان نیز از  زن ھا

ولی مردھا کمتر این حرکات را انجام می دھند و » بھ حرف ھای شما گوش می دھم«استفاده این کلمات این است کھ 
ھ بخواھند توافق خود را اعالم نمایند، لذا اکثر اوقات زن ھا بیشتر زمانی از این اصوات و کلمات استفاده می کنند ک

شکایت می کنند کھ ھمسرشان بھ حرفھای شان گوش نمی دھد و یا حوصلھ شنیدن حرف ھای آنھا را ندارد. در صورتی 
 کھ نحوه گوش دادن در زن و مرد متفاوت است. 

ھستند ولی برای مردھا گفت و شنود در مورد مسائل کلی زنان بیشتر از مردان بھ گفت و گو در مورد جزئیات عالقمند  
مثل سیاست، بازار، تاریخ ، کاربرد اشیاء مختلف و ورزش اھمیت بیشتری دارد. معموالً زن ھا وقتی در مورد مسألھ 
 یی یا رویدادی گزارش می دھند آن را با جزئیات تشریح می کنند و بھ شکل زنده نمایش می دھند ولی مردھا معموالً 

خالصھ و کوتاه و کلی را در مورد رویداد ھا ارائھ می کنند. برخی پژوھش ھا حاکی از این است کھ زنان بیشتر از 
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مردان درباره چگونگی احساس و عملکرد مردم صحبت می کنند در حالی کھ مردھا در بارۀ اشیاء و امور و سیاست، 
درصد مردان بھ غیبت کردن می پردازند. از  ٦٤نان و درصد ز ۷۱بیشتر صحبت می نمایند. تحقیقات نشان می دھد 

طرف دیگر زنان بیشتر از مردان از کلمات و عباراتی کھ محتوای احساسی و عاطفی دارند استفاده می کنند و بھ طور 
 .کلی در سخن گفتن از مردان مؤدب تر اند

 زن را نمیشود درک کرد

 زن را نمیشود فھمید

 زن را نمیتوان شناخت

 نمیتوان تبدیل کردزن را 

 زن را نمیتوان فراموش کرد

 زن را فقط میتوان عمیق دوست داشت

 زن ظریف است نھ ضعیف

 . چشم و دلش را نگھداردھ یی لحظنمیتواند  ھمردی است ک ضعیف آن

 
 پایان
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