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اعظم سیستانینامۀ سر گشاده بھ  اکادمیسین محمد   

 )سیمای زن افغان در حماسھ و تاریخ(
 جناب سیستانی صاحب!

سر انگشتان طالئی شما قلم بدست توانا، میتواند ھمواره بزرگی افکار تانرا در راه روشنگری، با تشخیص دقیق معضالت 
ارائھ نماید. در کتاب سرزمین ما کھ ابعاد آن نھایت گسترده است، بشکل مجموع مقاالت و کتاب ھای نھایت ارزشمند 

قلم شما جانیان ھمھ جنایت ھای تاریخ مذکر سرزمین ما را در "وضع حقوقی زنان افغان از عھد امانی تا عھد کرزی "
قبال زن افغان دستگیری و بھ محاکمھ کشانیده است. بدین ترتیب در حضور وجدان، رسالت وظیفوی تانرا بھ بھترین 

 .انجام داده ایدشکل در قبال وطن و دختران وطن 

داکتر اجتماع، بھترین تشخیص و تداوی را جھت بستن زخم  اینک با اثر "سیمای زن افغان در حماسھ و تاریخ "، چون 
موقع بکار برده شود، خواھد توانست درمان را  iھای باز و دردناک خواھران افغان تان پیشنھاد نموده اید کھ اگر ب

 باعث و نگذارد کھ زخم ھا بھ ناسور مبدل گردند. 

با ابراز امتنان از برداشت گرانقدر محترم سید خلیل هللا ھاشمیان، راجع بھ این کتاب، میخواھم زاویۀ دید ایشانرا در 
ر چنانکھ گفتھ اند "این کتاب تاریخ مکمل از کارنامھ ارتباط بھ ارزش نھفتھ در مؤثریت جانب تعلیمی و تربیتی این اث

ھای زنان با افتخار افغان در مسیر تمدن افغانستان، تاریخچۀ ادب زبان دری، و ھم یک اثر آموزشی برازنده میباشد " 
 ھمھ جانبھ و دقیق دانستھ و آنرا با تمام  جزئیات آن تأیید می نمایم.

رشتۀ تحریر در آورده و بدین ترتیب یکی از ھ آرزوی من، آنرا بھ بھترین شکل بدر این بخش ذیل، گویی شما آگاه از 
 در افغانستان پیشنھاد نموده اید: بزرگ نصاب تعلیمی و تدریسی ءِ رین راه حل ھا را جھت رفع یک خالبنیادی ت

دور ھدایت نامھ ای بھ یکی از راه ھای ساده و سھل در جھت تلقین و تبلیغ مقام زنان و نقش شان در حیات جامعھ، ص"
مقام و نقش زن در حیات « وزارت معارف جھت افزودن یک برنامھ درسی در نصاب تعلیمی آن وزارت تحت عنوان، 

می باشد، تا شاگردان مکاتب در پھلوی سائر دروس، از ھمان دورۀ ابتدائی، آداب حرمت گزاری بھ » خانواده و جامعھ 
امنش پرورشگاه کودک و نسل آینده است بیاموزند. الزم است تا در این مضمون، زن را کھ مادر است و خواھر است و د

احترام بھ زنان تلقین گردد و خشونت علیھ زنان بھ شدت تقبیح و بھ حیث یک عمل وحشیانھ و دور از فرھنگ مدنی 
 "شور اختصاص داده شودرمان پرور کمجسم گردانیده شود. در این مضمون باید بخشی بھ زنان دلیر و نامور، مادران قھ

ھمچنان در این نصاب تعلیمی باید از زنانی یاد آوری گردد کھ برای آزادی و رھائی زن از قید و بند چادری تالش نموده 
و حیات خود و خانوادۀ خود را با خطر روبرو کرده اند. باید از زنان نویسنده و شاعر، ھنرمند، نقاش، موسیقی دان، 

یدۀ دورۀ معاصر کشور یاد آوری بھ عمل آید. این نصاب تعلیمی باید از آن عده زنان مبارز افغان معلمین و استادان ورز
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 یاد آوری نیکوییکھ دوشادوش مردان، در جنگ ھای اول و دوم افغان و انگلیس شرکت جستھ و کارنامھ آفریده اند، بھ 
زی بھ عمل آید کھ در دھۀ حاکمیت بعد از طالبان نماید. در این مضمون باید سخن و قدردانی از خانم ھای دلیر و مبار

 در افغانستان، با از خود گذشتگی و دلیری کم نظیر، فریاد رسای مردم مظلوم و درد رسیدۀ کشور شده اند.

من این کتاب را چون دیگر آثار ارزشمند تان، یک غنای بزرگ آموزشی دانستھ و میدانم کھ از واقعیت ھای نھفتھ در 
ھنگی زنان اقبالً بخصوص در بحث ھای کانون ھموانست در موارد متعدد با تذکر نام بلند شما، (چنانکھ آن، خواھم ت

 پیش آمده است)، استفادۀ اعظمی را بنمایم.

من خاطر نشان بسازید تا راھی را کھ ھ ، خواستھ اید بام شما با بزرگواری تان در تذکر نام من کنار خواھران پیشتاز
رانھ، خستگی ناپذیر و مطمئن تعقیب نموده و در تالش باشم تا سھم یچون سرباز صادق بھ وطن، پیگانتخاب نموده ام 

 خویش را در اعادۀ حق انسانی زن افغان اداء نمایم. 

توانایی عاطفۀ انسانی شما در ترکیب اندوختھ ھای دانش تان، آثار شما را جزِء انکار ناپذیر  تاریخ انسانھای واقعی 
 دانیده است. سپاسم را در مورد بپذیرید.مملکت ما گر
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