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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله ل، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئيکنه له رالي

  

 ٢٠١١ مارچ ٨           ولی احمد نوری
  

  تجليل از مقام زن
  رــعـ شایــته هـدســلـۀ گـــدر ساي

  
 امسال اين روز خجسته از طرف محافل برگزار کنندۀ آن در اضالع امروز هشتم ماه مارچ روز جهانی زن است و 

  .متحدۀ امريکا به زن افغان اهدا شده است
  

  . عشق و زيبائی و نمونۀ احساس و محبت تجليل بعمل می آوردۀاله  مبارک وهر کشور به نوعی از اين موجود
با درد، با دختر   و  ادب فروزانشمع " مستورۀ افغان"، )م١٩٧٥ – ١٩٠٨(شاعر محبوب افغانستان سخن را از 

 ،يرساندو محروم افغان را به سمع مردم م فرياد زنان معصوم  موجوديکهو در فرجام از  وطن شمندداناحساس و 
 و بيان قم زده رشهای شعرزنيکه احساس  و عشق اش را برای خاک و ميهن عزيزش با گل مهره   از .آغاز ميکنم
   .نموده است

و  زن آزادمنش و آزادی خواه افغان شروع ميکنم که در ادبيات و شعر دری مقام بلند داشت" افغان"بلی از مستورۀ 
سيه پوشی و ذلت زن افغان را . نان اسير و ستم ديدۀ کشور ما سروده شدهاکثر اشعارش حماسی و در بارۀ وطن و ز

  :چنين بيان می کند 
  

  اين همه ذلت برای جمع نسوان تـا بکی؟  از بالی چادری هــر يک سـيه پوشيم ما
  ليک ما  در پرتگاه جهل غـلـتان تا بکی؟  مردمان در آسمان عـلـم  و فن بر خاستند

  زحمت ما را روا دارند مـــردان تا بکی؟  بر زن داده انددر اروپا حق رای و کار 
  ليک اينجا جنس زن بيقدر ياران تا بکی؟  غـربـيـان آرنــد قــدر و احـتـرام زن بجا
  بکی؟ ات د زن به زنـدانـا بهم گويند، قـيت  کاش گــردد باز، چشم بينش مـــردان ما

  تا بکی سلب است حـق زن دريـن شهـر و ديـــار
  صاحب درد و ناالن تا بکی؟" مستوره"نان ما ز

 

  
  

  پوستر از ستار صابری
  در پوستر فوق چادر سياه به جان زن چسپيده و در جايی به پنجه ها تبديل شده و گلوی او را می فشارد

*****  



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  
  : کرده است أادو زندگی زن را در قفس اسارت چه زيبا 

  
   شکـسـتـه پــــــر باشد؟مثلِ  مرغ    تا چند زن قيد  و خون جگـر باشد؟
  اين مصيبت چرا برای زن است؟    زنـدگی  در قـفـس بالی تـــن است
  چـادری بـر سريـم  و جـنس اسير    وای از ما  زنـانِ  در زنـجـيــــــــر
  شــوهـــر مـسـتـبـد زنــد شـــالق    هـمـه مـحـبـــوس گـــوشــۀ اتــــاق
  نـی گـلـی بـيـنـد  و نـی آب روان    زن در اين ملـکِ  بی سر و سامان
  زن نـبـيـنـد صفــــای گـلـــشن را    چون خريـطه است چـادری زن را
  حال زن هــا ازيـن بـدتــــر باشد    تا کـه ايـن چـادری بـه ســـــر باشد

  کــاش ايـن چادری کـنار رود
  اين خريـطه ز روی کار رود

  
دل اين زن نامدار وطن برخاسته به دل زنان و مردان افغان بنشيند تا آنها به دعا ميکنم اين عشق و اين احساس که از 

  .گاه شان خدشه دار شودبه آشيان و زادنسل های آينده انتقالش دهند و نگذارند عالقۀ فرزندان شان 
 ادب دری مستورۀ افغان شمعی در تاق تاريخ شعر و:" گفته است خداونگار سخن دری استاد خليل اهللا خليلی افغان 

احساسات، دردها و آرزو های وی در راه آزادی و سرفرازی دختران . افغانستان سزاوار تکريم و احترام ميباشد
  ."سنائی و جامی از خالل کلمات موزونش  پديدار است

  
 بوی - سمن"،  " مخفی بدخشی"در انجام به روان پاک دختران و زنان نامور افغان شعرای متقدم کشور ما 

) ١٢قرن ( "عايشۀ درانی " ، ) ١٩٢٥ – ١٨٩٧( "آمنه فدوی" ، ) ١٩٦٦ – ١٩٣٢( "مستورۀ غوری"، " سیبادغي
 "بهار سعيد" شعرای معاصر کشور ،درود می فرستم  و ياد  دختران افتخار آفرين افغان... و ... و " رابعه اثير"، 
، ) ١٩٧٥( )"ژمی(فائقه جواد "، " قه ديباجشفي"،  )-١٩١٨( "رقيه حبيب"، )" آذر(هما محتسب زاده " ، ) ١٩٥٣(
نفيسه خوش "، ) ١٩٣٢( "کبرا نورزائی"، ) ١٩٤٧( "شاه بی بی ناله"، " هما ميرافشار" ، ) ١٩٨١( "مريم عاکفی"

خورشيد "، ) ٢٠٠٥ -١٩٥٨( "ليال صراحت روشنی" ، " نفيسه ازهر"، ) ١٩٥٧( "ضيا گل سلطانی"، " نصيب
  . را گرامی ميدارم) ١٩٦٥( "ناهيد بشردوست"، " صاعقهفاطمه " ، ) ١٩٤٧" (عطائی

  
  .شعرای که نام برده شده به شما تقديم ميدارمهر يک در اينجا يک يا دو بيت از 

  
  :مخفی بدخشی  -

 
 برون شد سبزه ات گرد چمن آهسته آهسته    خط آمد بر رخت ای سيمين تن آهسته آهسته
  دلــم را برد آن شيرين سخـن آهسته آهسته    بصد افسون چو طفلی را که بفريبند با شکــر
  که می گـشتيم  در گـرد چمن آهسته آهسته    خوشا فصل بهار و قـنـدهار و دوستان باهـم

  سـخـن با مـدعی  در انجـمـن آهسته آهسته    چرا گفتی" مخفی" نبودت گــر سِر آزردِن 
  

  ):١٩٧٩-١٩٢٩( بادغيسی بوی -سمن -
 

 مثـل مجنـون به دشت و کـهـسار افتاده ام  افتاده امبيسوادم در حيات خويش خوار 
  همچو آب چشمه ام  در رهگـذار افتاده ام   هجر نگاردر رفتصبر و آرام و قـرارم 

  من همان خارم که از گل برکنار افتاده ام  ار نهــــدر جهان گل ديده ام اما گل بی خ
  

  :مستورۀ غوری  -
 

   به گـوشش نرسيد ست هـنــــوزآه عشاق  ترک شوخم غم هجران نکشيدست هنوز
  سـبـزه  بر گـلـشن رويت ندميدست هنوز  جوش خط جلوه دهد حسن دوبااليش را
  باغ خلـديکه شنيدست  و نـديـدست هنوز  کاش زاهــد به سر کـوی تـو آيــــد بيند

  اين خياليست که درخواب نديدست هنوز  "مخفـی"دل شـيـدای تمـنـای وصالـش 
  :آمنۀ فدوی  -

 
  ستـمی بــود کـه بر ديــــــدۀ بينا کردم  نظــر در چمـن وضع جهان وا کـردمتا 

  حيرت آلوده به هر سو که تماشا کردم  نه چمن رنگ وفا داشت نه گل بـوی لقا
  گويـم افسوس همه خواهش بيجا کردم  گر به محشر زمن از حاصل دنيا پرسند



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م فـانی چه مهيا کردمزانکه  در عـالـ  بار خجالت بکشی روز جزا" فــــدوی"
  

  ) :١٩٣٧-١٩١٣(رابعه اثير -
 

  ازين دخت ستم  پرور چرا دلـــسردی ای مادر  مرا از بهـر غربت زادی  و پروردی ای مادر
  چو از گلبن جدا گرديده گل ها، زردی ای مادر  برنگ و بـوی تو يک گل درين گلـشن نميباشد
   مادرو پروردی ای به غربت زادی چون منتوهم    دلم چون کوره ای می سوزد از آوارگی هايت
  که از ميهن به خاک غير روی آوردی ای مادر   غريب  و بی کس  و آواره ِگرِد کـوچه و کويم
  که با من عاقبت سوی وطن برگــردی ای مادر   اميد  و آرزوی مـن در اين عالـم همين باشـــد

 
 ) :١٩٤٧(شابی بی ناله  -

 
 ای ابـتــدای گـيـتی  و انجــام  زنـدگی  ام زندگیهان، ای زن ، ای ترانه و اله

  ای چلچراغ خانه ، تو در شام زندگی  ای مــــادرزمـــــانه ، ای دخـتـر حـــوا
  ای تار و پـوِد هستی و فرجام زندگی  بی تــو جهان نـَبـَُود ، نباشـــــد دوام او

  
  ) :١٢قرن (عايشۀ درانی  -

 
 مگر خرشيد را کشته که دارد دامن پرخون  ر گردونشفق را الله گون ديدم نماز شام د

  
  ) :١٩٥٣(بهار سعيد  -

 
  به رويائی که می بينم که تابی بر سرم امشب  ز عشق آتـشـيـِن تو به سوز ديگــرم امشب
  به دستاِن تو می بخشم تـِن عصيانگـرم امشب  چو قرص ماه آتشپاره افــتی در برم امشب

  بيا در بسترم امشب
  به بستر بی تو می سوزم ، به آتشگاه بـيجايـم  ت بـه حسرتگاِه تــنهـايــمبرای حس گرماي

   زند بر پيکـرم امشبلگکه داغ بوسه هـايت   چوشاِخ عشِق تر روئيده اين حرص زيبايم 
  بيا در بسترم امشب

  به دوِر گردنـت پـيـچـد دو دستم تا به بازويــم  بـروی شانه هايت ريز، عطِر تازۀ مويـــم
  ز شعرم بهِر آغوشت خودم عريان ترم امشب  ِگ سينه ات بفشار جسِم داغ و خوشبويمبه تن

  بيا در بسترم امشب
  ز هرسو در تو می پيچم، عسل نوش تو ميگردم  گردم در بر و دوش تو می م ــ نماي خود رار ازـف

   امشبترا در خود برم تا پيکـر يکی گـردد،  دو  به شور و شوق و سرمستی هم آغوش تو ميگردم
  بيا در بسترم امشب

  
 شنيده و  های افغانی و راديو هالويزيون ـ تاز ارزن تجليل از مقام  برای های خاصپروگرام در اين روز ها در 

روز جهانی زن در کدام زمان در در بارۀ مقام شامخ زن بسيار سخن ها و گپ ها گفته شد ولی بر اينکه  .کردمتماشا 
انداخته نشد و جواب درست ارائه نگرديد که من کافی  روشنی سفانهأ متجليل شده است؟ افغانستان برای بار نخست ت

ها و شنوندگان اين راديو ها روشنی ناگزيرم برای روشن شدن اذهان زنان و مردان افغان و بينندگان اين تلويريون 
  .اندازم

ای ملت و صدارت مرحوم شهيد روز جهانی زن برای اولين بار در وقت زعامت اعليحضرت محمد ظاهرشاه باب
 بايد اضافه کنم که در تمجيد از . در کشورعزيزما افغانستان تجليل گرديد١٩٥٤ -١٩٥٣محمد داوود خان درسال های 

اول . مقام زن و برای آزادی زن افغان دو شخصيت از زعمای افغانستان تالش های زياد و خستگی ناپذير کرده اند
 مقام اولين ًا دردبع خان صدراعظم زمان شاهی و داوودن و سپس سردار محمد اعليحضرت غازی امان اهللا خا

رياست جمهوری افغانستان که مانند شمعی در حصۀ ارج گذاشتن به مقام زن و تالش برای آزادی زن در تاق تاريخ 
  . می درخشند

) تشمياروزسره (، ) روز طفل(، ) مادر روز(، ) دهقان روز(، ) روزمعلم (بد نيست اضافه کنم که تجليل ساالنه از 
، ) بازی های المپيک روز( ، ) سپورت روز( ، ) گارگر روز(، ) روزسازمان ملل متحد(، ) روزحقوق بشر(، 
 دوداوهمه در عهد سلطنت اعليحضرت محمد ظاهر شاه و صدارت سردار محمد ...  و... ، و ) ريفهظصنايع  روز(

برگذار ) ١٩١٩(از زمان سلطنت اعليحضرت امان اهللا غازی )  روز استقاللتجليل از( صرف . خان براه افتاده اند
  . که بعد از ايشان از طرف همه پادشاهان افغانستان تجليل شده استشده است

  



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 و چاپ تکت های طباعتيبرای تجليل از هريک اين روزها پروگرامهای خاص راديويی و مقاالت در رسانه های 
 هگان معلمين، دهاقين، سپورتمين ها و کارگران به حضور پادشاه دعوت می شدند و بپوستی برپا می شد و نمايند

 مادر سال و بهترين معلم سال و زحمتکش نيدريافت تحايف و اعطای فرامين شاهی مفتخر می شدند،  همچنين بهتر
  . وايز مفتخر می شدندو با اعطای تحايف و ج ترين شاگرد سال بحضور ملکه حميرا  ملکۀ افغانستان دعوت می شدند 

يکی از اين روزها  در ليسه ها و مکاتب دختران و پسران محافل و کنفرانس ها  ز طرف ديگر برای تجليل ازهرا
  .و بيانيه ها ايراد می شد و شعرها خوانده می شد  می شد رئدا

ز آن دوران طالئی بنويسند و اميد وارم قلم بدستانی که به سن و سال من استند قلم بردارند و خاطره های شان را ا
  .ثبت تاريخش سازند

  
  پايان

  
 

 
  


