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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

۲۰۲۰/۱۱/۱۷

ناهید صدیق علومی

پيرامون کتاب ( زنان نخبه افغانستان)

از چند سال بدينظرف متوجه شدم که زنان افغانستان ،زيبايی ها ،مهارت ها و استعداد های سر شار دارند ،اما بنابر
تسلط نظامهای مرد ساالری و روابط اجتماعی نابرابرهنوز هم زنان در حاشيه رانده شده و روز تا روز از شگوفايی
باز مانده و جايگاه اصلی شانرا نيافته اند.
غرض دريافت اين جايگاه قلم بدست گرفته واز راه گفت و شنود ها و نشستهای روياروی و يا تماسهای انترنيتی
با شماری از زنان نخبه افغانستان ،استعداد های سر شار آنان از اکناف جهان تشخيص و به جامعه معرفی نمودم.
خوشبختانه به همکاری مستقيم چنين خانمها توانستم در جهت معرفی هرچه بيشتز آنان کار ماندگاری انجام دهم.
در افغانستان نيم جمعيت زنان هستند ،اما بنابر تسلط روحيه مرد ساالری و دين زده گی کمتر توانسته اند آزادی
سخن داشته باشند و قريحه های زيبای شانرا در عرصه های گوناگون تبارز دهند.
در رابطه به معرفی چهره سياسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،ادبی ،هنری و علمی زنان کار اندک صورت گرفته و به
جز چند کتاب ورساله مانند ":زنان سخنسرا در پويۀ تأريخ"  " ،از رابعه تا پروين" " ،پرده نشينان سخنگوی"
از کارکرد های خانم ماگه رحمانی که فهرستی اززنان شاعر را در طول تأريخ جمعبندی و اندک معلومات در اين
آثار و يا شايد چند اثر انگشت شمار ديگر ارايه شده باشد .کتاب " شعر زنان افغانستان " تالش ديگری در
راستای شناسايی زنان پارسی  -دری گوی ميباشد که در آن شرح حال حدود (  )267شاعر زن افغانستان بازتاب
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

يافته است ،اما اين همه نسبت تعداد کمتر شاعران زن از يکطرف و از سوی دگر که اکثر اثر های شان از بين
رفته کامل وبسنده نميباشد.
پر واضحست که اين نيمه تاريک جامعه هنوز نا شناخته مانده و نياز است تا هرچه بيشتر در اين راستا کار
صورت گيرد و زنان مستعد ،مستور ،ناشناخته ،گوشه نشين که چون قوغهای زير خاکستر ميدرخشند از حاشيه
به متن جامعه فراخوانده شوند .يکی از اهداف واالی کتاب آنست تا جايگاه زن افغانستان در متن جامعه جستجو
و تثبيت شود .بی انصافی خواهد بود که زن افغانستان با همه توانايی هايش ناشناخته بماند!
امروز نيز زنان نخبه وپيشگام چه در عرصه هنر ،ادبيات و فرهنگ و چه در رزمگاهها دوشادوش مردان از
خاک وطن دفاع مينمايند و حماسه می آفرينند.
زنان نخبه نقش برجسته يی در آفرينشگری و تکامل اجتماعی و فرهنگی دارند ،اين نقش از کانال شناخت
جامعه ،شناخت فرد ،شناخت امکانات و وسايل ،شناخت تاريخ و شناخت مسايل فرهنگی و تعليم و تربيه ميسر
است ،چگونگی اين همه آفرينشگری ها و انديشه ورزی های زنان نخبه را در اين کتاب مشاهده خواهيد نمود.
در اين کتاب شماری از فرهنگيان ،نويسنده ها و همکاران عرصه مطبوعات و روشنگری همراه با ديدگاهها و
انديشه های پيشرونده شان به معرفی گرفته شده است.
کتاب عجالتا ً  500جلد چاپ شده و بيشتر از

مناصفه آن در طی دو ماه توزيع گرديده است.

دوستان و عالقمندان ميتوانند از مراکز توزيع کتاب در سه شهر کشور هالند ،سه محل در شهر لندن کشور
انگلستان ،يک محل در شهر وين کشور اتريش ،سه شهر کشور آلمان ،در شهرهای ويرجينيا و نيويارک
امريکا ،در يک محل کانادا و بعد تر در فرانسه ،دنمارک وساير کشور ها وشهر های اروپايی وهمچنان درتماس
مستقيم با ما کتاب را بدست بياورند.
با حرمت
ناهيد صديق علومی
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