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

                                 

 ۰۷/۰۶/2۰1۲                                        عبیدی  زرغونه دکتورس پوهنمل

به جواب پیام کاندید اکادمیسین محترم محمد اعظم سیستانی به مناسبت 

 گرامیداشت از "هشتم جون"

 پورتال وزینسالم، احترام و مراتب تشکرات عمیق قلبی خدمت هر یک از شما کارگردانان و دست اندرکاران با 
 !آنالینجرمن فغان ا

بهترین میزبانان اهداف این کمپاین بوده  ۀ" یکی از جملتفکر، تحریر و عملشما عزیزان از آغاز فعالیت کمپاین "
نشر مطالب ارسالی مربوط به این کمپاین، توانست پنجرۀ عبور افکار  در صدر قرار دادن و اید. توجۀ خاص شما با

ها، تحلیل ها و پیشنهادات نهایت سازندۀ  هماید. گذشته از آن مقالتازه را برای عدۀ بیشمار خواننده گان عالقمند باز ن
 .ده، سهم عمده و قابل قدر را در پیشبرد اهداف این کمپاین تا حال انجام دگان توانا و روشن بیاننویسند

 هشتم جون های شناخته شدۀ بین المللی بمانند هشتم مارچ "روز همبستگی بین المللی زنان" و تجلیل از روز
روزهمبستگی بین المللی با زنان افغانستان" برای ما زنان، زمینۀ یک استفاده مشروع از اهمیت این روزها بوده و "

بدینوسیله میتوانیم صدای خود را در هیاهوی بازار معاملۀ خرید و فروش حقوق زن توسط سیاستمداران نابینا، 
 بگوش جهانیان برسانیم.

ن جرمن آنالین، بار دیگر و مثل همیشه این روز را به عالمۀ همبستگی با خواهران افغان شان از اینکه پورتال افغا
چنین با همدلی تجلیل مینمایند، خود نشانۀ همبستگی نهایت ارزشمند و تمایل قوی شما، در تغیر ذهنیت جامعۀ افغانی 

 و بهبود احوال زن افغان است.

غفوری بوده است. ار عالی زن شایستۀ سرزمین ما پوهندوی شیما تحلیل و عمل" زادۀ افک ،ریرحتتفکر، کمپاین " 
گی شان از دور آشنا بوده ام اما درهمکاری نزدیک و قدم بقدم درین من هر چند که با ایشان و دستآوردهای زند

شیما جان  حاصل نمودم. از کمپاین، سعادت شناخت توانائی کارگردانی، عاطفۀ قلب مهربان و اندیشۀ باور شانرا نیز
غفوری ابراز امتنان مینمایم که با درخواست شان به همکاری من در گروپ کاری این کمپاین، مرا ارج گذاشته اند. 
درینجا الزم میدانم تا از محترمه صالحه جان وهاب واصل، ابراز امتنان نمایم که درسمت مسوُولیتی که درین 

یک چند مطالب ارسالی مرا با لطف به معیار نوشتاری این پورتال پورتال داشته اند با سرانگشتان هنرمند شان، 
 عیار نموده اند.

قیم با اشخاص محیط کار خویش بوده ام، همچو تبرای من که همواره متکی به استقالل عملکرد در تماس های مس 
متکی به ارادۀ تماسها با یک کار گروپی و آنهم بیشترین از ورای تماس انترنت، ثابت نمود که اهداف مشترک 

 عبور چون نور خویش روشنائی بیداری و امید ببخشد. مشترک میتواند دل تاریکی را با

در موقف یک زن، عواطفم در قبال خواندن مقاالت ارزشمند خواهران افغانم به ارتباط نقص حقوق زن، توسط یک 
ساوت را حاصل نموده است، در جامعۀ مردساالر افغان که بخصوص درین ده های اخیر جنگ شدید ترین ابعاد ق

 پهلوی خوشی و افتخار به توانائی قلم شان، تسلی بخش وآرامش دهنده بوده است نه تعجب آور و غافلگیر کننده. 

ام  هو تحلیل برادران افغان ما،  یکی از آرزوی دیرین ابراز تفکر  آشکارا و همزمان با آن در مقایسه، موج وسیع 
یبخشد و آنهم اینکه، روزی مرد افغان با توانائی دانش و زور قلم اش بر علیه در راه برآورده شدن تحقق م

 مردساالری و بیعدالتی  و جهت دفاع از حق زنان قدعلم نماید.

عواطف و احساسات من در قبال ظلم و ستم به مقابل زن، به نحو خاصی حساس و ضربه پذیر است. از خاطرات 
گی مریضان زن، مشکل است تا ض زنانه، برایم با شناخت واقعیت های زنددوران خدمتم در وطن بحیث طبیب امرا

گی فامیلی یک زن صدمات جسمی و روانی ناشی از یک مرض طبیعی را، در مقایسه به تشدد و خشونت در زند
چه  که از جانب شوهرش و اجتماع به او وارد میگردد تفاوت بسیار بگذارم. امراض طبیعی میتوانند هر انسان را
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مرد و چه زن برای مدتی اال تداوی کامل، به ضعف جسمی و روانی مواجه کنند. آنچه که انرژی  زن افغان را از 
سالیان طوالنی بدینسو بمصرف رسانیده است، کمترناشی از مصایب وآفات جنگ تحمیل شده و اما بیشتر بدلیل رنج 

یعدالتی های نقص حقوق انسانی ایشان توسط و شکنجۀ جسمی وبخصوص روانی شان، ناشی از نامالیمات و ب
 جامعۀ مردساالر افغان بوده است. 

و هم متاسفانه در دنیای غرب بخواهیم از این مالمتی بدور  اگر ما یک اقلیت محدود مردان را در افغانستان
بدینسو دیگر نه تنها نگهداریم، میتوانیم با قاطعیت بگوئیم که مرد ساالری، نزد اکثریت مردان افغان از دیر زمان 

مولد دالیل شناخته شده مانند عنعنه، کلتور، فقر، بیسوادی و غیره عوامل به رسمیت شناخته شده است، بل به شکل 
 تغییر یافته و گویا اندک مدرن، در بعضی موارد، هنوز هم یگانه سند مردانگی همچو مردان بشمار میرود.

ان بهترین ابراز عواطف، همدردی و همنوائی جهت بررسی عوامل و در مدت زمانی که پورتال افغان جرمن میزب
چرا و چگونه زن و مرد مکمل گانی مانند محترم قیس کبیر "دالیل مشکالت زن افغان بوده است، مقاالت نویسند

نهایت همدیگر بوده اند؟" در بخش های جداگانه، با تشریح سیستماتیک تمام جهات اال پیشنهادات راه حل، بحث های 
ر سید عبدهللا کاظم، محترم محمد اعظم سیستانی،  محترم کتاآموزنده و کمک کننده از برادران ما هر یک محترم د

سایت بدستگیر روشنیالی، محترم نجیب بارکزی، محترم انور بلوچ، همچنان با قدردانی از  پشتیبانی و میزبانی و
م مراحل این کمپاین با در ارج گذاری اهداف و تعقیب تما "تعاس 24" و "ناتسناغفا نارگ" ،"افغان آسمائی"

گان شان بدین مناسبت مانند، محترم اکبر کرگر، محترم حمیدهللا عبیدی، محترم صدیق رهپو، سهمگیری نویسند
محترم کامبیز رفیع، محترم کاوه شفق آهنگ، محترم داکتر اسماعیل درمان، محترم رتبیل آهنگ شامل، محترم ضیا 

هر چند با  یالی ثابت مینماید که اندیشۀ توانا و مدرن این مردان افغان،بار بهاری وهمچنان محترم دستگیر روشن
یقین میتواند یکی از جملۀ بهترین و مهمترین مدافع و پشتیبان زن افغان در راه  هقرار داشتن در اقلیت ذکر شده، ب

توانند باعث تعجب و اعادۀ حقوق انسانی شان باشد. ناگفته نباید بگذارم که بحث های انتقادی هر چند در ابتدا می
 گی گردند و اما، جهت بازسازی اساسی، حرف هیچ جانبی نباید ناگفته و ناشنیده باقی بماند.آزرد

گان با در نظرداشت اینکه اکثریت سایت ها و دیگر منابع خبررسانی کمپاین را با عالقمندی معرفی و توسط خوانند
یقین طوالنیترخواهد  هران و برادران ما جهت ابراز امتنان از اینجا بخویش قدم بقدم تعقیب نموده اند، لست نام خواه

 بود. 

" بل در تفکر، تحریر و عملذکر نام خواهران افغان ما و تالشهای خستگی ناپذیر شان نه تنها در ارتباط به کمپاین "
چنان بلند و پر ارزش  سطع مبارزۀ طوالنی شان جهت اعاده و دفاع از حقوق انسانی زن، در طول همه این سالیان

که بمناسبت گرامیداشت از " ،است که من متکی بر نوشتۀ پر ارزش کاندید اکادمیسین محترم محمد اعظم سیستانی
ورتال بنشر رسیده است اشاره نموده پدرین  2۰1۲/  ۶/ ۵هشتم جون، روز همبستگی با زنان افغانستان"،  بتاریخ 

درین راه دشوار و اما نهایت حیاتی در هر قدم در جلُو در  ،هم که بسهم خودهمتم  وعده میدو به این خواهران با
 کنار و در عقب شان با ایشان همراه خواهم بود.

ما به عنوان انسان تام من اطمینان دارم که ما زنان افغان در همبستگی و اتحاد، با ذهنیت شناخت و قبول ارزش  
تکاء به توانائی ها و استعداد هائی که داریم خواهیم توانست موقف ثابت الحقوق با مرد، احترام و باور به خود،  ا

 خویش را در خانه و در دنیا باز یابیم. 

خواهد  حق انسانی زن افغان، خارج از هر نوع تعلقات فامیلی  بدون قید و شرط در قدم اول برسمیت شناختن 
. درین راه همکاری پیگیر آماده بسازد دیگرتوانست راه حل عمده و بنای اساسی را برای هر نوع درخواست 

به دو قدم به  برادران افغان ما کمک خواهد نمود تا هر قدم به پیش توسط زن افغان مثل همیشه محکوم  و مجبور
 عقب گذاشتن  نگردد.

با  روز بین المللی همبستگی" جون 8از پیام کاندید اکادمیسین محترم محمد اعظم سیستانی بمناسبت بزرگداشت از 
زنان افغانستان"، از عواطف و توانائی کالم ایشان و تمام عزیزانی که بدین ارتباط خواهران افغان شانرا صادقانه و 
شجاعانه همرائی نموده اند بنام خویش و بنام گروپ کاری کمپاین "تفکر، تحلیل و عمل" ابراز سپاس نموده و 

 قانه به نتیجۀ نهائی آن برسانیم.موفرا  این پیکار امیدواریم که بتوانیم در با همی

 با بهترین آرزوها در راه حصول حق انسانی زن
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