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 بوله غورځنګ را باندی مکړه مــهتیت می 

 ړنګـوۍ ګلـــــ کـــــیدی افتاده ګۍ  پـــهزه 

 زه وطن یم، زه یې ښځه یم، هره ورځ مې خرڅه وي

 ن اهله بچیان ګوریې په شرمو مې شرمه ويمـــــزه 

 

 افغان با شهامت دلیر، برده بار و سالم بر زنان ،افغان شجاع سالم بر زنان غیور و

 

 ودانجـــانامت  تاریخ در همه  چرخ زمان زن ای اسطوه ای
 شدي زن روزېتیره  زیر سقف  شدین تـــدم آ ر روحبــدم دیــ

 ودنـبــــمان یـاندیشه ا هستي و  ودنـبـــدم و انسان آر نبودی ـگ
 رایـمـان تـــا و رـفخ ار وقـتـدا تورا شان عزت وخواهد اسما 

 

 اسما سخی عزیز
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https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Asha_abawi_salam_bar_zanan_shodjaae_afghan.pdf
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 زړه له کومې او دستاینې وړ دي. زه په دیر ژوره مینه  قدر او د ښځو منزلت او مقام په نړۍ او زمونږ په تولنه کې د

ننه او بهر اوسیږي،  هیواد د تولو ګرانو میندو او خویندو ته چې د ورځې د نړیوالی ښځو د د مارچ د اتمې نیتې د

 په ګان هیواد افغانستان کې د او زمونږ هیله کوم، نیکمرغه ژوند هوسا، سرلوړي او تاسو تولو نه د مبارکي وایم، او

 تینګښت غوښتنه کوم. بشپړې سولې او سوکالې د الر

، با عظمت خجسته و وزرشادباش های خود را به خاطر هشتم مارچ این  بدین مناسبت بهترین تبریکات، تمنیات و

که درغربت قرار دارند و به  برده بار شجاع، ، غیور،آگاهریخي و با اهمیت را به تمامی زنان تأ گاین رویداد بزر

 ابراز بدارم.بزرگ محبوب ما افغانستان  شهامت وطن تمامې زنان دلیر، پرتالش و

و قهرمان وطن ما  ما حاکم است، زنان مبارز، جسور معۀجا آمیزي که درتبعیض قوانین  با وصف سنت های کهن و

پیکارهاې انساني، داد خواهانه وعادالنه سهم شایسته را ادا نمایند. به تمام زنان قهرمان  توانسته اند که در مبارزات و

 پیروزي آروزمندم.و موفقعیت  مي وگامحبوب ما آرزوی سربلندی، سعادت، خوشبختي، هممیهن 

 

 زن در جامعه سنّتی
 

زن موجب  هسته اصلی تشکیل خانواده هاست. عنصر اساسی و ،پیدایش نسل ها زایش و اءزن به حکمت الهي مبد

این جنس لطیف  ۀمظاهرش از برکت وجود فرخند تمام جلوه ها و است و دوام بشریت با دمیآحیات  مۀادا بقای نسل و

 نفیس است. ګوهر و

پس  ظ استقالل آن ملت اثر محکم دارد،زن جوهر یک ملت است و زن و مادر به عنوان منشاء قدرت یک ملت در حف

 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 

سیاسی او را در حد یک نوکر و ارزش انسانی اش  و نقش اجتماعی و داده بود از وی دوباره گرفته شد،اسالم به زن 

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 

، نه به صفت یک انسان مانند خودش، از خشونت و تربیه وحشیانه کار گرفته وبکنند، با تحقیر، توهین، لت و ک می

 . که زن را اهلی بسازد و نگهداری اش صرف در قفس باشد که مبادا کدام روزی از دستش فرار نکند
 

از چنین موجود بی ارزش که روح و ...، که نمی توان تولید اوالد و نقشش در جامعه هیچمصروفیت زن در خانه 

 روانش سرکوب شده است، انتظار تربیۀ سالم فرزندان را نمود، زن را از همه ضروریات مهم زندگی محروم کردند.

  

و ادب بیاموزد، تحصیل  ل سعادت و نیکبختی می رسد که علمزن زمانی به کمال مطلوب دست می یابد و به سرمنز

 و شناخت خود و از رموز زندگی آگاهی حاصل کند.  کند، تربیت ببیند و در درک
 

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.
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 چنانچه خیام میفرماید:

 

 نیـقـیـمان فتاده در ره گومی به قــ  نیــدر ره دانــند متفکــر اومې قـــ

 نست و نه اینآرا نه  بیخبرانکاین   آید روزې گمیترسم از آن که بان

**** 

 :نسیم اسیرلشعراء فخرا
 

 عیب در دین نیست یندگوسخن بجاست که 

 نیـوشند مسلمین از دفـر جلوهشت زچه 

 ندهـیب دفررا  قخلچنان به روی و ریا 

 نـیـن از دـدر زمی نــدفساد نیار ـزج کـه

 ننشیـ چـلـهن فـیـاصو و و متحسب الـم

 ین از دینعـر وحــدکانې ز  نــداگشوده 

 نگفتق حـرف ـح هب لــیجاـم هـنـدنمی د

 نیــاز د کـیـنمه به هـد زبان نـده ایـــبر

 دامان پاک دین بستند هب کهای  لکــهچه 

 نیـر جبین از دبــ نــدداغ نهاد خـدعـه ز

 ترسم ه ای که میشـیـو ایر لهـا فـتهرگ

 یناز د سآتیــنم آنــرافشاـرده بنکــدا خــ
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و تاریک را  این جهان تیره و پر از محبت همین زن برخاسته و رمگیان روی زمین از آغوش پیشواخالصه که جمله 

دانند، دانش مردان جهان در دامان عطوفت بار همین زن پرورش  خود روشن ساخته اند. از آنجا که همه می با نور

پش ت تالش ها و ۀو ثمر نتیجۀ ر، که پشرفت های مادی و توفیقات معنوی اموگفتاحت صرتوان به  یافته اند، که می

و جز  رامي و محترم نمی دانندگ است که جز جوان مردان زن را واقعیت فرزانه و با فضیلت است. های همین زن

 بلخ در مثنوی خود چنین فرموده اند: مردی که بر زن تحکم و وندگاران ایشان را خوار نمی کنند، خداگفرومای

ه میدارد عاقل خطاب کرده گن را نز مردی را که جانب حرمت و عزت ویي روا میدارد جاهل خطاب نموده وگزور

 است. 
 

 :گ میفرمایدموالنای بزر
 

 دالن بـر صاحــد سخت بــب آیـغال النــــر عاقـه زن بـر کـبـمـفت پیغگ

 بس خیره روند و دـنـت زان که ایشان وند ـب شـالن غالــر زن جاهــاز بــب

 ادـهـبر نب ـالـوانیست غـه حیـک زان داد  ف وـلط ت وــشان رق ودــم بــک

 ودـواني بـوت وصف حیـو شه خشم  ودــــي بـانسان رقت وصف و رـهـم

 یا آن مخلوق نیست ویاگخالق است  آن معشوق نیست  و حق است وـپرت

 

ایز شهوانی مرد خلق نشده، ارضای غر ت بردن و وسیله التداذ وذجنسی و ل تمایالتخالف کوته نظران برای  زن بر

سوی  بهم بسیج مرد او، پرورش فرزندان سالم و راستکار، تشکیل خانواده، اصالح جامعه ومنظور از آفرینش  بلکه

 کمال است. لي واتع

  

 ن چه فرموده است؟آدانید که صاحب قر ای مردان شریف و نجیب می
 

 زن است یاین جماعت از دعادارد هرچه  ای زن استــروی اهل دل از خاک پـــآب

 ر پای زن استــتا زیـفـگن بآرـصاحب ق د توصیفـکنن می آرــه قآن بهشتی را ک

 

 مدبری شا وگزرغونه انا زن با فضیلتی بود که فرزند جهان

پرورانید و بزرک  رم خودگچون احمد شاه بابا را در آغوش 

 کرد.

 

 ۀمیرویس خان به جامعنازو انا زن پاک طنینت و فدا کار چون 

طفأ ل نیز بود واین زن پاک سرشت شاعره  افغانی تقدیم کرد.

 اش توجه کنید: عبه این چهار مصر

 

 و څڅیدهـگڅاڅکې څاڅکې یي له ستر ده ــه النـمـیـرګس لــد ن اه وه ـگرـحـس

 دهدو ویل ژوند مې دی یوه خوله خندی ما ویل څه دی، شکله ګله ولې ژاړي؟
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 فت حق تعالی:گدانید که چه بای مردان شریف و نجیب 
 
 

 ستا آنآن کن که رضای زن در 
 

 آن است ای زن درـنـرا ثــزی دار هــــگـود ادب نــــا زن خــب

 ان استــاې زنـــف پـر کـزی ستا دانــجنت که سرای جاوی

 است درآن زن که رضایآن کن  خواهی که رضای حق بجویې
 

 
نم عزیزم، قلبم، جا بانو،، خانم، بی بی، بیگم، میرمن، م زدن است که زنان را بجای القابک چه مایه سبک دانستن و

 ا یاد کنیم.ه اوالاد نۀاینکه ن یا وعیال، حیوان و نند صاحبداری، ضعیفه، سیاسر، کوچیا به الفاظ ما و

به این شعر زیبا که توسط  دوستان را گخسته نساخته باشم، در اخیر توجه شما فرهن را م که شما عزیزانامیدوار

 حفظ سروده شده جلب می نمایم: هشاعره مهربان پیغله و یا میرمن زرلشت

 

 بد قسمته ښځه
 

 په شوـا خـه دا دا په مـدا شومـچې پی

 په شوـا خـه مـا پـیـۍ نـم زړه ادکــه

 د قسمت داول ورځ تندۍ کې ګونځه

 توبه  توبه ټول دونیا په ما خپه شول

**** 

 ته وویلې مورکۍ شوم ما چې لږ لویه 

 هت ه خپلې  ادېـشوق  کیس کتب دـد م

 دی پوښتمه ا نه بـابـل بــورکۍ  وویـم

 انجلۍ ته دېبابا وویل نورغوږ مه ږ ده 

**** 
 ژړا زه شومد مورکې  سترکوته اوښکه 

 واویال زه شومو ـخوار قسمته د ډیر خول

 ژوند سبا شوه د باندې مې پیلوې  په وې

 دځوانې یوه  ښکال زه شومچې   تر هغه
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 ومـه کیسه شـي مینې تـځوان د زړګ دهر

 ومـکلې تلوسه  شـنې  ښـمی هر زړه  د د

 رګېـستم ــاهـه ستایل اوچـراتاڼه ـچا ب

 ومـشوتو افسانه ـپینځو ګ راغ دـڅچې 

**** 

 وـازار  شـبرم ـرګو  ګـو او  د جـمرک

 وـیدار شرې خـا متول دونیـتوبه توبه ټ

 ې زما و صفتونهته خوله کـا پر چـد ه

 ونهـمـالــاندې  مې ستړي  عـرکو  بـم

**** 
 شول دا زما  واکدار ا او هم داتیا هم نیتب

 شولطرفدار ه ـور  پیسو طلب  تـول د

 مانه تپوس وکړي دې چې څوک لهبی له 

 ولـار شتواده هم را تیوژده اوبیا ـا کتځم

**** 
 مې ژړل چې واده نه کړمسترګو  په سرو

 ه مې مړه کړمـدا ځان ب وه ابوې او اې دا

 دوري  کړمزدې کور زه م ما  ویل چې د

 ته چې ما خرڅوې زوړ سړی به څه کړم؟

**** 

 ومـکړه ــم وپک  دـدا وویل  په ټ دا

 اتمـس هـد ندورې ـزمپه  ورـدې ک د

 وټه ويوه ټـښځینه جنس دشرمونو ی

 خوندې کوم شرممجبوریم دا خپل زه 
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 دایهـخ ه  شوه ـې نـراته پات بله الره 

 هــیځایـه  زه بـویومـکې  تـڅله  اوښ

 یا خو هلته مذدوري کړمیا خو دلته 

 ي  کړمـدګـزه کمبخته  زناې قسمته 

**** 

 ول غمونهـرپاتې شـه مې ډیـد واده ن

 خواښې  پیغورونه ا دـړه او زمـد می

 هذارونــانو  ګــوکــو  د ســتـغــل د

 ماښامونه ورې شپې اوـاره تـنه ه ـپ

**** 

 مـاوتر ی مې تیرشوه په ژړا اوتر ژوند

 مـر یـسودا ګ ودا دـحیوان غوندې س د

 عزت ځاې مې  پیدا شو نه د نه د قدر

 ورسریمــم  تــه ښځه یـته  یمـد قسمــب

***** 
 وارېــخ ځېـافغانې ښ دهــیــت ولـزرلښ

 ویر کې ژاړي په دستور ورځ چې د شپه او

 يورې درومـې  پلړۍ  ښځۍ سپوږمـن د

 ارېـاچـن ديځې ـښن ـد وطا ـزمو ـخ

 
ویا برای عزیز خود سروده که تقدیم شما دوستان گرا محترم نور منصوری تحفه  شعرین نوشتن بودم که این حدر

 ي می نمایم:گفرهن
 

 رویت کنم شبې یک بوسه از رگخوابم آیي  در

 مویت کنم ۀی، جان هدمنخواهي زقیمتش  رگ
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 مآور جـاخویش بر و نــمـازتـی اپـک خــا در

 رویت کنمبـدر محراب ا هناکـرش سـجـدۀ صد

 ثنا و صد حمد ویم دوگنوک پا تا  فرق سر از

 یسویت کنمگ یش را قربان یک تارخومن هست و بود 

 

 پایان
 
 

 

 
 نافغا شجاع سالم بر زنان غیور و
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