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سالم بر زنان غیور و شجاع افغان
به مناسبت روز جهانی زن

تیت می مــه بوله غورځنګ را باندی مکــــړه
زه پـــه دی افتاده ګۍ کـــــی لـــــوۍ ګړنګ یم
زه وطن یم ،زه یې ښځه یم ،هره ورځ مې خرڅه وي
زه مـــــن اهله بچیان ګوریې په شرمو مې شرمه وي
سالم بر زنان غیور و شجاع افغان ،سالم بر زنان دلیر ،برده بار و با شهامت افغان

ای زن ای اسطوه چرخ زمان

در همه تاریخ نامت جـــاودان

دیـدم بــر روح آدم تـــن شدی

زیر سقف تیره روزې زن شدي

گر نبودی آدم و انسان نـبــود

هستي و اندیشه ایـمان نـبــــود

خواهد اسما عزت و شان تورا

اقـتـدار و فخـر و ایـمـان تـــرا

اسما سخی عزیز
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

د ښځو منزلت او مقام په نړۍ او زمونږ په تولنه کې د قدر او ستاینې وړ دي .زه په دیر ژوره مینه او د زړه له کومې د مارچ
د اتمې نیتې د ښځو د نړیوالی ورځې د تولو ګرانو میندو او خویندو ته چې د هیواد د ننه او بهر اوسیږي ،مبارکي وایم ،او تاسو
تولو نه د هوسا ،سرلوړي او نیکمرغه ژوند هیله کوم ،او زمونږ په ګان هیواد افغانستان کې د بشپړې سولې او سوکالې د الر
تینګښت غوښتنه کوم.
بدین مناسبت بهترین تبریکات ،تمنیات و شادباش های خود را به خاطر هشتم مارچ این روز خجسته و با عظمت ،این رویداد
بزرگ تأریخي و با اهمیت را به تمامی زنان آگاه ،غیور ،شجاع ،برده بار که درغربت قرار دارند و به تمامې زنان دلیر،
پرتالش و شهامت وطن محبوب ما افغانستان بزرگ ابراز بدارم.
با وصف سنت های کهن و قوانین تبعیض آمیزي که در جامعۀ ما حاکم است ،زنان مبارز ،جسور و قهرمان وطن ما توانسته
اند که در مبارزات و پیکارهاې انساني ،داد خواهانه وعادالنه سهم شایسته را ادا نمایند .به تمام زنان قهرمان میهن محبوب ما

آرزوی سربلندی ،سعادت ،خوشبختي ،همگامي و موفقعیت و پیروزي آروزمندم.

زن در جامعه سنّتی
زن به حکمت الهي مبداء زایش و پیدایش نسل ها ،عنصر اساسی و هسته اصلی تشکیل خانواده هاست .زن موجب بقای نسل و
ادامۀ حیات آدمی است و دوام بشریت با تمام جلوه ها و مظاهرش از برکت وجود فرخندۀ این جنس لطیف و ګوهر نفیس است.
زن جوهر یک ملت است و زن و مادر به عنوان منشاء قدرت یک ملت در حفظ استقالل آن ملت اثر محکم دارد ،پس باید قبول
کرد که ،زن باسواد و تحصیل کرده و آگاه از مناسبات اجتماعی می تواند فرزندان بزرگ و خالق تربیه کنند .اینرا باید مردان
بدانند که بدون زنان چرخ زندگی نخواهد چرخید و گردش زندگی متکی به آنهاست.
چنانچه می توان گفت که در اسالم و قرآن به مقام زن ارج فراوانی قایل شده است ،حقوق و امکاناتی را که خود اسالم به زن
داده بود از وی دوباره گرفته شد ،و نقش اجتماعی و سیاسی او را در حد یک نوکر و ارزش انسانی اش را در شکل ماشین
چوچه کشی پائین آورده اند ،و زن را پا شکسته کنیز شوهر و فامیل اش "ننۀ اوالد" ها لقب داده و خلقت او را از انسان جدا
کرده تا هرگز به نا محرمی توجه نکند .فکر می کنند که تقواء وعفت زن را اینگونه حفظ می کنند ،با تحقیر ،توهین ،لت و
کوب ،نه به صفت یک انسان مانند خودش ،از خشونت و تربیه وحشیانه کار گرفته که زن را اهلی بسازد و نگهداری اش صرف
در قفس باشد که مبادا کدام روزی از دستش فرار نکند.
مصروفیت زن در خانه تولید اوالد و نقشش در جامعه هیچ ،...که نمی توان از چنین موجود بی ارزش که روح و روانش
سرکوب شده است ،انتظار تربیۀ سالم فرزندان را نمود ،زن را از همه ضروریات مهم زندگی محروم کردند.
زن زمانی به کمال مطلوب دست می یابد و به سرمنزل سعادت و نیکبختی می رسد که علم و ادب بیاموزد ،تحصیل کند ،تربیت
ببیند و در درک و شناخت خود و از رموز زندگی آگاهی حاصل کند.
به نظر من این سعادت و توفیق در انزوای مطلق و گوشۀ تاریک خانه به دست نمی آید ،بلکه فضای آرام و مناسب برای شرکت

شان فراهم گردد.

چنانچه خیام میفرماید:

قـــومې متفکــر اند انــدر ره دیــن

قــومی به گمان فتاده در ره یـقـیـن

میترسم از آن که بانگ آید روزې

کاین بیخبران را نه آنست و نه این
** * **
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ملک الشعراء نسیم اسیر:
سخن بجاست که گویندعیب در دین نیست

چه زشت جلوه فـروشند مسلمین از دیـــن

چنان به روی و ریا خلـق را فـریب دهــند

کـه جــز فساد نیارنــد در زمین از دیـــن

مال و متحسب و صوفـیـان چـلـه نشیـــن

گشوده انــد دکانې ز حـــور عـین از دین

نمی دهـنـد مـجالــی بـه حـرف حـق گفتـن

بریـــده انـد زبان هـمه به کـیـن از دیــــن

چه لکــه ای که بــه دامان پاک دین بستند

ز خـدعـه داغ نهادنــد بــر جبین از دیــن

گرفـته اهــل ریـا شـیـوه ای که می ترسم

خــدا نکــرده برافشانــم آسآتیــن از دیــن

خالصه که جمله پیشوایان روی زمین از آغوش گرم و پر از محبت همین زن برخاسته و این جهان تیره و تاریک را
با نور خود روشن ساخته اند .از آنجا که همه می دانند ،دانش مردان جهان در دامان عطوفت بار همین زن پرورش
یافته اند ،که می توان به صراحت گفت ،که پشرفت های مادی و توفیقات معنوی امور نتیجۀ و ثمرۀ تالش ها و تپش
های همین زن فرزانه و با فضیلت است .واقعیت است که جز جوان مردان زن را گرامي و محترم نمی دانند و جز
فرومایگان ایشان را خوار نمی کنند ،خداوندگار بلخ در مثنوی خود چنین فرموده اند :مردی که بر زن تحکم و
زورگویي روا میدارد جاهل خطاب نموده و مردی را که جانب حرمت و عزت زن را نگه میدارد عاقل خطاب کرده
است.

موالنای بزرگ میفرماید:
گفت پیغـمـبـر کـه زن بـر عاقــــالن

غالـب آیــد سخت بــر صاحـب دالن

بــاز بــر زن جاهــالن غالـب شـوند

زان که ایشان تـنـد و بس خیره روند

کــم بــود شان رقــت و لطـف و داد

زان کـه حیـوانیست غـالـب بر نـهـاد

مـهـر و رقت وصف انسانـي بــــود

خشم و شهـوت وصف حیـواني بـود

پرتـو حق است و آن معشوق نیست

خالق است گویا یا آن مخلوق نیست

زن بر خالف کوته نظران برای تمایالت جنسی و لذت بردن و وسیله التداذ و ارضای غرایز شهوانی مرد خلق نشده ،بلکه
منظور از آفرینش او ،پرورش فرزندان سالم و راستکار ،تشکیل خانواده ،اصالح جامعه و بسیج مردم به سوی تعالي و کمال
است.

ای مردان شریف و نجیب می دانید که صاحب قرآن چه فرموده است؟
آبروی اهل دل از خاک پای زن است

هرچه دارد این جماعت از دعای زن است

آن بهشتی را که قرآن می کند توصیف

صاحب قرآن بگـفـتا زیر پای زن است
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زرغونه انا زن با فضیلتی بود که فرزند جهانگشا و مدبری چون احمد شاه بابا را در آغوش گرم خود پرورانید و
بزرک کرد.
نازو انا زن پاک طنینت و فدا کار چون میرویس خان به جامعۀ افغانی تقدیم کرد .این زن پاک سرشت شاعره نیز بود
و لطفأ به این چهار مصرع اش توجه کنید:

سـحـرگـاه وه د نــرګس لـیـمـه النــده

څاڅکې څاڅکې یي له سترگـو څڅیده

ما ویل څه دی ،شکله ګله ولې ژاړي؟ دو ویل ژوند مې دی یوه خوله خندیده
ای مردان شریف و نجیب بدانید که چه گفت حق تعالی:
آن کن که رضای زن در آن است

بــا زن خــــود ادب نـگــــه دار زیــــرا ثـنــای زن در آن است
جنت که سرای جاویــدان است

زیـــر کــف پـــاې زنــان است

خواهی که رضای حق بجویې

آن کن که رضای زن درآن است

چه مایه سبک دانستن و کم زدن است که زنان را بجای القاب ،میرمن ،خانم ،بی بی ،بیگم ،بانو ،عزیزم ،قلبم ،جانم
و یا به الفاظ مانند صاحبداری ،ضعیفه ،سیاسر ،کوچ وعیال ،حیوان و یا اینکه ننۀ اوالاد ها یاد کنیم.
امیدوارم که شما عزیزان را خسته نساخته باشم ،در اخیر توجه شما فرهنگ دوستان را به این شعر زیبا که توسط
شاعره مهربان پیغله و یا میرمن زرلشته حفظ سروده شده جلب می نمایم:
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بد قسمته ښځه
چې پیـدا شومه دادا په مـا خـپـه شو
هــم زړه ادکـۍ نـیـا په مـا خـپه شو
د قسمت داول ورځ تندۍ کې ګونځه
توبه توبه ټول دونیا په ما خپه شول
** * **
چې لږ لویه شوم ما وویلې مورکۍ ته
د مـکتب د شوق کیسـه خپلې ادې تـه
مـورکۍ وویــل بـابـا نه بـه دی پوښتم
بابا وویل نورغوږ مه ږ ده دې انجلۍ ته
****
د مورکې سترکوته اوښکه ژړا زه شوم
خوار قسمته د ډیر خولو واویال زه شوم
په وې وې باندې مې پیل د ژوند سبا شوه
تر هغه چې دځوانې یوه ښکال زه شوم
****
دهر ځوان د زړګـي مینې تـه کیسه شـوم
د هر زړه د میـنې ښـکلې تلوسه شـوم
چا بـاڼه راتـه ستایل اوچـاهــم ستـرګې
چې څـراغ د پینځو ګـوتو افسانه شـوم
****
مرکـو او د جـرګو ګـرم بـازار شـو
توبه توبه ټـول دونیتا مـې خـریدار شـو
د هــر چـا پـه خوله کتې زما و صفتونه
مـرکو بـاندې مې ستړي عــالـمـونه
****
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بتیا هم نیتا او هم دا دا زما واکدارشول
د ولـور پیسو طلب تـه طرفدار شول
بی له دې چې څوک له مانه تپوس وکړي
ځمتا کـوژده اوبیا واده هم را تیتار شـول
****
په سرو سترګو مې ژړل چې واده نه کړم
وه ابوې او اې دا دا ځان بـه مې مړه کړم
ما ویل چې د دې کور زه مزدوري کړم
ته چې ما خرڅوې زوړ سړی به څه کړم؟
****
دا دا وویل په ټـوپک د مــړه کـوم
د دې کـورپه مـزدورې د نـه سـاتم
ښځینه جنس دشرمونو یـوه ټـوټه وي
زه مجبوریم دا خپل شرم خوندې کوم
****
بله الره راته پاتـې نـه شوه خـدایه
څله اوښـکې تـویومـه زه بـیځایــه
یا خو دلته یا خو هلته مذدوري کړم
اې قسمته زه کمبخته زنـدګـي کړم
****
د واده نه مې ډیرپاتې شول غمونه
د میړه او زما د خواښې پیغورونه
د لــغتــو د ســوکــانو ګــذارونــه
په نهـاره تورې شپې او ماښامونه
****
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ژوند مې تیرشوه په ژړا اوتراوتر یم
د حیوان غوندې سـودا د سودا ګـر یم
نه د قدر نه د عزت ځاې مې پیدا شو
بــد قسمـته یمــه ښځه یــم تــورسریم
*****
زرلښـت ولــیــده افغانې ښـځې خــوارې
شپه اوورځ چې د دستورپه ویر کې ژاړي
د نـړۍ ښځۍ سپوږمـې پلــورې درومـي
خـو زمـا د وطـن ښـځې دي نــاچارې
درحین نوشتن بودم که این شعر را محترم نور منصوری تحفه گویا برای عزیز خود سروده که تقدیم شما دوستان
فرهنگي می نمایم:

در خوابم آیي گر شبې یک بوسه از رویت کنم

گرقیمتش خواهي زمن ،جان هدیۀ مویت کنم

در خــاک پــای تــو نــمـاز خویش برجـا آورم

صد سجدۀ شکرانه در محراب ابرویت کنم

از فـرق سر تا نوک پا گویم دو صد حمد و ثنا
من هست و بود خویش را قربان یکتار گیسویت کنم
پایان
 8مارچ 201۴
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