
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان 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

  
  

 ۴۱1۲مارچ،  1۱                      ماللی موسی نظام
 

 «بازهم دربارۀ روز بین المللی زن»نظری بر مضمون 
 

شاید خوانندگان محترم به سلسلۀ تقدیر از هشتم مارچ، روزبین الملل زن که از جانب اعضای پورتال افغان 
بازهم دربارۀ روز بین المللی »جرمن آنالین ترتیب شده بود، مضمونی را هم از آقای اکبر یوسفی تحت عنوان

یر ایشان و استدالل و نتیجه گیری از موضوعات مختلفه و مطالعه نموده باشند. متأسفانه طرز تحر «زن
استعمال لغات از جانب شان، اکثراً با فهم و درک این کمینه در تضاد واقع گردیده و نتیجۀ مطلوب که همانا 

 آموزش و آشنایی با نظریات و افکار دیگران باشد، کمتر میسر میگردد.
جانب استکه به  و انتقاد و نتیجه گیری ایشان از نوشتۀ این این سطور در مورد مطالعۀ پیهم مضمون متذکره

مناسبت روز جهانی زن در پورتال افغان جرمن آنالین و برخی دیگر از مطبوعات افغانی منتشر گردید. حقیقتاً 
 دوست فاضلی از انتقاد آقای یوسفی بنده را مطلع گردانید.

عرض شد که مضمون فوق الذکر آقای یوسفی را بار بار مطالعه نمودم و به اجازۀ جناب شان صرف به بعضی 
زن بودن در افغانستان، بالی استخوان » قسمت هایی که به برداشت شان از مضمون این قلم تحت عنوان 

مشروع بوده و سبب آموزش  مربوط میگردد، نظری می اندازیم. البته که انتقاد مثبت و آموزنده همیشه «سوز
 و روشنگری میگردد:

 

آقای یوسفی که در شرح حال شان به میزان تحصیالت عالی واقف گردیدم و زحمات شان را درین راه  قابل 
اشغال قدر یافتم، متأسفانه هیچ معلوماتی از فعالیت های اجتماعی ای که بعد از مراجعت به وطن در عصر 

افغانستان عزیز و حکمروایی مزدوران خلقی و پرچمی داشته اند، ارائه ننموده اند. یقین در آن دوره مصدر 
خدمات قابل قدر و ستایش در وطن آبائی شده باشند وگرنه مانند هزاران افغان مقیم در ممالک مختلفه، بعد از 

میگردیدند و یا مثل ملیون های دیگر، آوارگی را اشغال وطن، جبراً طالب اقامت دائمی در کشور های میزبان 
 قهراً ترجیح میدادند. 

 

مارچ که تکرار لغات از جانب خودشان صورت گرفته است، در پراگراف دوم  ۸بهر حال در مضمون روز 
است و  «پدرساالری»ادعا مینمایند که در کشور های کم انکشاف، انکشاف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

ادعا دارد، با اصل اهداف احقاق حقوق  «فیمانیزم» رسی قوانین ضد حقوقی و قانونی ای را که  جدال و بر
 زنان مطابقت ندارد.

بیک جنبش سیاسی مبدل گردیده است و از تساوی  «فیمانیزم» در پراگراف سوم ایشان ادعا مینمایند که 
 بمیان آمده است.، خود ارادیت زنان، جنبش روشنگری در اروپا «کرامت انسان» حقوق

بخاطر مبارزه بخاطر مقابله « ؟!»روز بین المللی زن «عنعنۀ» در پراگراف چهارم تأکید به عمل می آید که 
و تغیر مناسبات غیر عادالنۀ حاکم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به نفع عموم جامعه »!« در برابر نابرابری ها

 است.
شریک » در مورد محکومیت مردان بدون توجه و درک مردان «فیمانیزم»در پراگراف پنجم ادعا میشود که 

 ، از آن رنج می برند. )مفهوم دانسته نشد(«زندگی خانوادگی
در پراگراف هشتم گویا جناب شان نتیجه گیری مینمایند که به اساس استدالل باالی شان، این قــــلم شکسته، 

 قسماً احســـاساتی
قرضدار  «استفادۀ دقیق تر علمی» انفرادی صرف نظر ازینکه از و به اساس برداشت های «؟-اخالقی» 

و  «تنوع مذهبی» سطح انکشاف فرهنگی، عقاید مذهبی «طرز زندگی» ایشان میباشم، توجه الزم را در مورد 
منظور شان شاید » غیره امکانات حیاتی را در جامعۀ ما هم نادیده گرفته ام. عالوه می نمایند که این گفتار بنده

نخواهد داشت، همچنان با فهرست مطالب «؟!»به نظر ایشان حتماً عالوه بر اینکه عمومیت « وشته باشدن
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مبارزۀ مشترک زنان و مردان برای مبارزۀ بین المللی در راه عدالت اجتماعی مطابقت « ؟!»مطروحۀ عنعنوی
 کامل نشان نمیدهد.

 

ایند که اگر دختر خردسالی با پیر مردی ازدواج در پراگراف نهم جناب آقای یوسفی گویا نتیجه گیری مینم
مینماید، این گناه را نباید بگردن مردان افغان انداخت، بلکه شرائط و محیط را در نظر گرفت. یعنی که عدالت 
اجتماعی و بازخواست در زمینۀ چنین جنایاتی را که هدف نوشتن اینقلم بوده، قطعاً پشتی بانی نمی نمایند و 

در جهت تالش به سوی استفادۀ سیاسی « ؟!»ب را هم گویا ادعا دارند که مهارت تبلیغینوشتۀ اینجان
ایدیولوژیک کارگر است. یا هللا ! در حالیکه در چنین حالتی قانون اساسی در مورد وظیفۀ دولت برای حمایه از 

 فامیل های افغان، صراحت کامل دارد و در نوشته ذکر شده است.
را به عنوان روز مبارزۀ مشترک به افتخار  «مارچ مینامند ۸این روز را عنعنۀ  »مارچ ۸« عنعنۀ» روز  

را نباید به « ؟!»زنان برای اهداف مشخص جهت ترقی و پیشرفت در جامعه پذیرفت و جنبه های تبلیغاتی
 آسمان برد.

 

ادت و سالمتی باالخره به نظر ایشان یک جامعه زمانی سالم رشد کرده میتواند که در سمت خوشبختی و سع
خانواده ها به فعالیت باشد. ) فهمیده نشد که در شرائط ناهنجار فعلی حیات زنان افغان، ایشان از کدام سعادت و 

 سالمتی یاد آوری مینمایند؟ یا اینکه مضمون ایشان در مورد اجتماع المان میباشد.( 
که  «افغانستان، بالی استخوان سوززن بودن در » قبل ازینکه نظری هم به مضمون این جانب تحت عنوان  

انتقاد شدید آقای اکبر یوسفی را تمام و کمال باعث گردیده است بیندازیم، خوب است که همین سطر باالی شان 
را مطالعه نمایید که به نظر ایشان گویا جامعه یک را ه رشد دارد و آنهم در صورتی است که به سمت 

به فعالیت باشد، یعنی که جامعۀ افغانی در حالت زار موجوده، فقر،  خوشبختی، سعادت و سالمتی خانواده ها
عدم وجود امنیت، بی دوایی، بیکاری، بیعدالتی و چور و چپاول دارایی های عامه با فساد وسیع و هزاران درد 

ملیون ها فرسخ بدور است، هیچ راه رشد و انکشافی « ؟!»دیگر چون  دقیقاً از خوشبختی، سعادت و سالمتی
 برای آن متصور نمی باشد!!

 

مطالعه نمایند، شاید آنان هم « دقیقاً » اولتر الزم است که خوانندگان محترم مضمون فوق الذکر آقای یوسفی را 
مثل بنده عدم تسلسل در تشکیل جمالت و کمبودی های گرامری را متوجه گردند که قسماً جمالت را ناتمام و یا 

درک مفهوم اصلی اکثراً مشکالتی را بار می آورد. از جانب دیگر، چون در مغلق ارائه مینماید. بنابرآن، 
پراگراف های گوناگون، خود به دالیلی نظریات خویش را گاهی دنبال و زمانی رد مینمایند، خواننده در یک 

هی سردرگمی نمیداند که هدف نویسنده واقعاً تأیید مطلب یک سطر است و یا رد همان مطلب در سطر بعدی. گا
، خود ارادیت زنان در اروپا بمیان «کرامت انسان» فیمانیزم سبب جنبش روشنگری گردیده و از تساوی حقوق

آمده است. یعنی این جنبش صرف در اروپا به نظر میخورد! جای دیگری مینویسند که همین فیمانیزم در مورد 
نمیباشد. یعنی که هر انتقادی که  روا، «شریک زندگی خانوادگی» محکومیت مردان بدون توجه و درک مردان

در جامعۀ ویران زن افغان با نقض حقوق بشر، بر مردان افغان مجری آن اعمال، یعنی تعمیل خشونت بر 
 زنان، وارد میگردد، ناروا است.

مارچ روز بین  ۸از ضد و نقیض ها که بگذریم، آقای یوسفی دقیقاً مضمونی را که اینجانب به مناسبت روز 
ن که جنبۀ عنعنوی و رسم و رواج نداشته بلکه از تاریخچۀ آن معلوم است که نظر به احتیاج کتلۀ اناث المللی ز

و پامال حقوق زنان کار گر و بعداً مظالمی که بر زنان بصورت کل وارد میگردد، تعیین و تصدیق ملل جهان 
صرف با انگیزه و هدف خودستایی و جلب  گردیده است، شدیداً انتقاد نموده اند. ایشان ادعا دارند که اوال نوشته

که دامنۀ آن تا آسمان کشیده میشود، تحریر گردیده و این کمینه گویا بخاطر عدم وجود « ؟!»شهرت و تبلیغات
تحقیقات دقیق ترعلمی و اجتماعی در زمینه، قرضدار جناب شان میباشد! از جانب دیگر میفرمایند که این قلم 

طرز » و به اساس برداشت های انفرادی، توجه الزم را در مورد « ؟-خالقیا» شکسته، قسماً احساساتی
و غیره امکانات حیاتی در جامعۀ ما را نادیده  «تنوع مذهبی» سطح انکشاف فرهنگی، عقاید مذهبی «زندگی

گرفته است.) اینکه ایشان در مورد علل بزرگداشت روز زن را جنبۀ علمی میدهند، الزم است تا تعریف 
 را از غیاث اللغات معتبر دریافت نمایند.(  «علم»
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حال میرویم که این محکوم به سفسطه سرایی در چنان روز مهمی که جهان از موجودیت و حقوق زنان در 
حیات فردی و اجتماعی تقدیر و پشتیبانی می نمایند، واقعاً چه گناهایی را در حمایه از حقوق زنان افغان، 

 مرتکب گردیده است:
دقیقاً و مختصراً جریانات غم انگیز سیاسی و اجتماعی  «ن بودن در افغانستان، بالی استخوان سوزز» مضمون

سال اخیر در حیات زنان و دختران مظلوم و جنگ دیدۀ افغان رو نما گردیده است، بر  1۴ای را که در جریان 
نگ های سه و نیم دهه، با خیانت صفحه نقش می نماید. از نظر اینقلم در پهلوی بدبختی ها و جریانات اسفبار ج

های فروخته شدگان وطنی در ادوار حکومات هر کدام و تأثیرات عمیق و ناگوار آن بر کتلۀ اناث بینوای افغان، 
موجودیت قوانینی که مرد ساالری و موجودیت یک دولت فاسد و غیر مسئول که سبب پامال حقوق حقۀ زنان 

 کدام منافی متون قانون اساسی موجودۀ افغانستان میباشد.افغان گردیده است، مدحش، نابجا و هر
افغانستان انداخته چنان قوانینی از جانب رئیس دولت « توشیح» در مضمون متذکره، روشنی دقیقی بر تعمیل و 

شده که هرکدام به نوبۀ خود، حقوق زنان بیصدای افغان را به قهقرا سوق داده است و در عوض مظالم بشری، 
و در مجموع نه تنها از متون قانون اساسی افغانستان در قسمت حقوق زنان تخطی به عمل آمده، بلکه بیعدالتی 

با چنین اعمالی تعهدات بین المللی ای که افغانستان وظیفتاً و قهراً باید به آن پابند و وفادار باشد، زیر سوال 
 رفته است.

احوال شخصیۀ » ، قانون«عفو جنایت کاران جنگی»قانون  «توشیح» خالصه در نوشتۀ اینجانب، مخصوصاَ 
  ،«اهل تشیع

و تعمیل تعذیرات در مورد جدایی مطلق زنان از مردان در  «فتوای جامعۀ علما» موافقت حامد کرزی به 
 ساحــۀ تمــام امور 

ودۀ و مس «قانون منع خشونت بر زنان» اجتماعی، حتی تحصیل، ممانعت ولسی جرگه در اجرای فرمان تقنینی
بر رسی و انتقاد گردیده است....همه نقض حقوق زنان و همه منافی « سنگسار» اجرای عملیۀ غیر انسانی 

 متون و روحیۀ قانون اساسی.
البته حاالت رقتبار دیگری را که عدم وجود اجرای عدالت و بازخواست سبب ازدیاد آنان میگردد هم در 

نکاح » از مظالم شوهر و عملیۀ استخوان سوز « نانخودسوزی ز»مضمون ذکر گردیده که از آنجمله، 
 میباشد! «صغیره

 «توشیح» نتیجۀ این حکایت به ما و شما تعلیم میدهد که انتقادات جناب آقای یوسفی نه تنها برای جانب داری از
ناد قوانینی که عمالً برای پامال حقوق بشر و حقوق زنان بیدفاع افغان صورت گرفته است میباشد، بلکه است

دقیقی که در مضمون با ارائۀ متون قانون اساسی، فصول و مواد مندرجۀ آن در زمینۀ هر رویداد قابل بحثی 
ارائه گردیده « ؟!»ارائه و پیشکش گردیده، هم از نظر ایشان نادرست و به منظور شهرت طلبی و تبلیغات

 است. 
اناث و ذکور افغان که در پروگرام پسندیدۀ تقدیر و حال با این همه نویسندگان، خبرگان، و شعرا از طبقۀ         

بزرگداشت از روز بین المللی زن در پورتال افغان جرمن آنالین اشتراک نمودند، خوب بود محترم آقای 
یوسفی، اقالً در چنین روزی از خرده گیری و انتقاد بر مذمت قوانین زن شکن و پامال حقوق حقۀ زنان مملکت 

صرف می گردیدند. البته با آزادی فکر و بیان مثل همیشه نظریات متفاوت خویش را به توسط رئیس دولت، من
به سبک ایشان تحریر می نمایند و مانند ایشان با جمالت و لغات « کامالً » همراهی چند برادری که از قضاء 

شده از جانب خاصی، مسائل را ارزیابی و حالجی میفرمایند، بعداً در توصیف و تعریف آن قوانین تحریف 
 پارلمان زن ستیز و رئیس دولت، حامد کرزی میپرداختند.

 

از هموطنان محترم تمنا میگردد تا هر دو مضمون را  که اخراً منتشر گردیده است، از پورتال افغان   نوت:

، «نعیمی» ،«گران افغانستان» ،«دعوت» را همچنان از سایت ها افغانی جرمن آنالین و مضمون اینجانب 
 مطالعه نموده ممنون سازند.

 

 بازهم دربارۀ روز بین المللی زن
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