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 2تر 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 
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 2۲/۰۸/2۰1۲ طهماس فرید
  فیس بوک» به سلسلۀ مصاحبه ها«

 زن حقوق ۀبرجست مدافعان و فعاالن از یکی غفوری شیمامصاحبه با 
 
حقوق زن است . او در  ۀجستیکی از فعاالن و مدافعان بر شیما غفوری  

تحصیالت عالی خود را در بلغاریا به پایان رسانید و با کسب  18۸1
، به وطن برگشت طالعلمی دیپلوم انجنیر زراعت و اخذ دو مدال  ۀجدر

غفوری دارای آثار  خانمدریس نمود. در پوهنتون کابل تو بصفت استاد 
ی امجموعه تحقیقاتی است؛ شعر هم میسراید و " آه نارسا "  زیاد علمی و

 .سروده های اوست که بزودی چاپ خواهد شد از
 

مجبور به مهاجرت شد و اکنون در آلمان  1882غفوری در سال  خانم
ف گوناگون اجتماعی مصروف است. ئوظازندگی میکند و در آنجا به 

فعالیتهای مؤثر خویش به اخذ جوایز، مدالها و از  ۀیجغفوری که در نت
، لقب "زن شجاع گردیدهمؤفق  جمله مدال خدمت جمهوری اتحادی آلمان

آلمان" را نیز بخود اختصاص داده است. او در حال حاضر  2۰1۰سال 
به حیث کارمند مسلکی "ادارۀ مردمی برای حل پرابلم های اجتماعی" در 

نفوس دارد و یک بنیاد غیر دولتی  8۰۰۰یک حوزۀ شهری ماربورگ که 
 . ، مصروف خدمت استمیباشد

 
 نان شجاع اند، فقط شرایط باید برای شان مساعد گردد." "به نظر من تمام ز

 )شیما غفوری(
 ـــــــــــــ

ولیتهای شما در بخشهای مختلف خیلی زیاد است؛ چطور میتوانید ؤسف و مئوظاشیما غفوری،  خانم فرید طهماس: 
  ید ؟ئبدر آاز عهده آنها 

وطندوستی تشکیل میدهد. عالوتاً میدانم که خداوند موتور اساسی فعالیت هایم را انسان دوستی و  شیما غفوری: 
صرف یکبار برایم چانس زندگی را داده است، من از ضیاع وقت بیشتر خسته میشوم، تا از کار کردن. افزون بر 
آن اعضای فامیل نیز با من استند و دوستان خیلی خوبی هم برای پشتیبانی از کار هایم دارم. البته جلب این همکاری 

ه نوبۀ خویش ایجاب کار، صداقت و صمیمیت را مینماید ولی اگر این چرخ یکبار به حرکت افتد، آنگاه کار نیز ب
 . فم خواهد کاستئوظامشترک به مفهوم واقعی آن به وجود خواهد آمد، که از ثقل 

 
ها و جوایز متعدد شما از همان سالهای تحصیالت عالی تان در بلغاریا تاکنون ، نه تنها به اخذ مدال فرید طهماس:

  ید؟ئبگواین باره چیزی  . آیا ممکن است دردر آلمان را نیز کمایی کرده اید ، بل لقب " زن شجاع "شدهنایل 
خود و مدالها و جوایز و القاب افتخاری که به من تفویض گردیده آنقدر  ۀبار رفکر میکنم گفتن د شیما غفوری: 

  م:ر فشرده و بطور نمونه از چند تای آنها نام میبرال کردید ، بسیاؤس؛ حاال که نیستالزم 

  "مدال خدمت جمهوری اتحادی آلمان به خاطر "کار های ابتکاری فوق العادۀ اجتماعی و فرهنگی داوطلبانه
به من تفویض گردیده است. این مدال به کسانی داده میشود که مجری چنان کار های اجتماعی، فرهنگی وغیره 

 . جامعه چیزی را بیفزایند باشند که در غنای

  لقب ستارۀ شهر ماربورگ را به خاطری به دست آورده ام که "شهر ماربورگ را به طرف زندگی باهمی
 "با کلتور های مختلف غنامند ساخته است
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  لقب " ظرفیت های زنان برجستۀ ایالت هیسن" را به "خاطر تبارز ظرفیت زنان زندر قطار هفت ،
  . ام . فعالً همین بس است خارجی" به دست آورده

 
 در" شجاع زنان بنیاد" جانب از لقب این ،که بگویم باید ،ام شده موصوف آن به که"  شجاع زن" لقب درباره اما و

 شدۀ قبول های نورم مخالف اجتماعی، حاشیوی های گروپ برای که اجتماعی کارهای خاطر به آلمان دورتموند
 .است گردیده  اءاعط برایم ،ام داده انجام اجتماعی و دولتی

 
  چه فکر میکنید، شجاعتی را که شما انجام داده اید، هر زن میتواند از خود تبارز دهد؟ فرید طهماس:

 .، به نظر من تمام زنان شجاع اند، فقط شرایط باید برای شان مساعد گرددنیبلی چرا  شیما غفوری: 
 

تا جایی که دیده میشود، تعداد سازمانهای مدافع حقوق زن، هم در داخل و هم در خارج افغانستان  فرید طهماس:
  ، چه سبب میگردد که این سازمانها از نظر تشکیالتی جدا جدا از هم فعالیت کنند ؟شمابسیار زیاد است. به نظر 

شوربختانه این یک حقیقت است که  شما به موضوعی بسیار مهم اشاره کردید. باید بگویم که شیما غفوری: 
سازمانهای زنان با همدیگر روابط نزدیک ندارند. حتی بعضاً متأسفانه نیروی شان را بر ضد هم به مصرف 

 .میرسانند
 

  چرا این طور است ؟ فرید طهماس:
این  ء  زاعلت عمدۀ آن به نظر من حالت جنگ های مستمر و طوالنی در کشورما میباشد. هرگاه اج شیما غفوری: 

 علت را بررسی نمائیم، میشود از بعض مسایل مهم ذیل نام برد بطور مثال،

 عدم اعتماد بین فعالین سیاسی و اجتماعی 

 عدم شناخت بین آنها و رایج بودن کلتور برتر شمردن خود نسبت به دیگران 

 رایج نبودن رسم مفاهمه و مکالمه بین سازمانها 

 فرهنگ "به مه چی" و "کوته نگری ها"  

 تسلط روحیۀ خشونت و بی باوری فامیلی و اجتماعی در مقابل زنان در داخل و خارج کشور 

 پراگندگی زنان فعال و سازمانهای زنان در سرتا سر دنیا 

 غیره عدم دسترسی کافی سازمانها و افراد به وسایل ارتباط جمعی و ضعف اقتصادی آنها و  
 

دارید، چه گامهای عملی را در جهت توحید سازمانها و رفع انجمنی که شما در رأس آن قرار  فرید طهماس:
 پروبلمهایی که برشمردید، برداشته است؟

انجمن ما در راۀ اعتماد سازی، همکاری بی آالیشانه و نزدیک شدن افغانها به خصوص زنان مقیم  شیما غفوری: 
 .ندماربورگ گامهای زیادی برداشته است که افغانهای مقیم این شهر آگاهی دار

ر کشور ها و داخل افغانستان داشته ایم که این سلسله را ادامه ئسامشترک با افغانهای آلمان،  ۀامما تا حال چندین برن
 .خواهیم داد

 
اختالفات  یدیالوژی گرایی وآخودم به حیث رئیسۀ این بنیاد برای همسویی فعالیت های زنان به شیوۀ جدید عاری از 

زبانی، ارتباطات وسیع را ایجاد نموده و بصورت مشخص کار مینمایم. هدفم این است تا یک شبکۀ وسیع  قومی و
وابستگی، به خاطر دفاع از زن افغان به حیث انسان متساوی الحقوق جامعه ایجاد  زنان را صرف نظر از هر نوع 

گی زنان، تواضع، حوصلۀ فراخ و نداشتن نمایم. برای رسیدن به این اهداف، پشتکار، باور خدشه ناپذیر به همبست
 .توقعات شخصی ضروری میباشد، که من در تالش داشتن چنین خصایل میباشم

 
  ، یک شوهر خوب، از چه صفاتی باید بهره ور باشد؟واقعی، یک مرد شمابنظر  طهماس: فرید

بنظر من، یک شوهر خوب قبل از همه باید راستگو، عادل، صادق، با حوصله، متواضع، با ادب و  شیما غفوری: 
با محبت بوده و از بی تفاوتی و خشونت فاصله بگیرد. هرگاه زن و شوهری با رضایت متقابل باهم ازدواج کنند و 

 . اهد شدحتمی زندگی مشترک آنها خو همدیگر را دوست بدارند، بسیاری از این صفات جزء  
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