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 07/03/2016                       رحیمی رهیاب ثریا

 

 زنان فرخنده باد همبستگی المللی بین روز

 

       
 

 و هشکو با کشور، خارجی و داخلی های نشریه و انترنتی های سایت در سال هر زنان همبستگی المللی بین روز از

 در دستانب قلم و ژورنالیستان روشنفکر، تحلیلگران و آگاهان نویسندگان،. آید می عمل به تجلیل خاصی ای رنگینی

 و اهمیت بر و کنند می پردازی قلم بشری، جوامع در زندگی های چرخ پیشبرد در زنان نقش و تاثیر گذاری مورد

 زحای زمانی مقطع این در حرکت این که رانند می سخن بشری جامعه   پیشرفت و تکوین در زنان نقش برازندگی

 .تواند می بوده خاص مؤثریت و ارزشمندی

 در آریانا افغانستان آنالین ملی پورتال تأریخی و مانند بی ابتکار نمود، وادار مختصر سطور این نوشتن مرا در آنچه

 و مضامین دادن اختصاص با پورتال این همکاران قلمی و اندرکاران دست. است زن جهانی روز از بزرگداشت

 ه  وجیب و انسانی َدین حقیقت در افغان دیده   رنج و ستم تحت زن های قصه و آرزوها دردها، انعکاس برای مقاالت شان

 ،افغان زن شده   پامال حقوق از دفاع در شانرا واقعی همنوائی و پشتیبانی و نمودند اداء احسن وجه به شانرا اخالقی

  .داشتند ابراز

 قعمی سپاسگذاری و تمنیات مراتب جوان، پورتال این دایمی خوانندگان از یکی و افغان زن یک منحیث خواهم می

 دارمب ابراز وزین پورتال این اندرکاران دست کلیه و نوری احمد ولی آقای کشور ملی و گرانمایه دانشمند از را خود

  .نمایم سربلندی و مؤفقیت آرزوی شان فرد فرد برای و
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 3از 2

 های هعرص در چشمگیری های پیشرفت به بشر که زمان و عصر این در که است درین سرافگندگی و بدبختی جای

 یزندگ شریک و همسر انتخاب حق. هستند محروم هم، شان انسانی حقوق اندکترین از افغان زنان آمده، نایل مختلف

 و افتاده پا پیش ما جامعه   مردان اکثریت نزد که موضوع یک همین روی صرف اگر حالیکه در ندارند، شانرا دایمی

 همخانه و نشین هم کسی با را عمر یک که است دهنده زجر و آور درد چقدر نمائیم، مکث کند می جلوه معنی بی

 . داری اش اخالق و کردار کمال، عادات، از شناختی نه و ای دیده نه عمرت در اورا که گردی

 و دنمای می را ضخیم کتاب یک ایجاب آن نوشتن که است بیحساب و عمیق حدی به افغان زن های رنج و ها بدبختی

 در نالین،آ افغانستان آریانا پورتال ابتکار از استفاده با مرد، و زن از اعم هموطنم بادرد و آگاه نویسندگان خوشبختانه

 یم بازتاب رسا آواز به جهانیان گوش به را افغان زن فریاد و گرفته برازنده سهم اخالقی و ملی داعیه   این انعکاس

  .دهند

 ماعیاجت شبکه   صفحات در روزها درین بدبختانه که اینست دانم می تذکر به الزم آنچه زن یک و انسان یک منحیث

 انسانی، غیر های شکنجه مورد در ناهنجار و دهنده خبرتکان چندین یا یک روز هر مهم، خبرهای سرخط و فیسبوک

 می صورت ما کشور دهات و شهرها در افغان بیچاره   و مظلوم زنان باالی که رسد می نشر به وحشیانه ستم و ظلم و

. رباید می درد با انسان هر زندگی از را آرامش و چشمان از را خواب گزارشات، و خبرها این دیدن و شنیدن. گیرد

 جانیدهگن زنان حقوق و مرتبه به گذاری ارج و احترام اندازه این تا اسالم مقدس دین در اگر که ام اندیشیده باخود بارها

 زن برای که نیستند مسلمان آیا عادی ما هموطنان این باالخره و کنونی دولتمردان این و دین سردمداران این پس شده،

 بدتر و دهند می قرار استفاده مورد مصرفی کاالی و امتعه یک مانند اورا و نیستند؟ قایل اهمیتی و ارزش کوچکترین

 دارند؟ می روا ایشان حق در که نیست بشری ضد و اخالقی غیر های ستم و ها ظلم چه همه از

 کلیه دارای انسان منحیث زن و گردیده حل زیادی حد تا موضوع این جهان کشورهای اکثریت در امروز حالیکه در

 همسر، انتخاب حق کار، حق رأی، حق تعلیم، و درس حق. باشد می برخوردار آن از مرد که است امتیازاتی و حقوق

 انتخاب حق دولت، و قدرت در اشتراک حق گیری، تصمیم حق سیاسی، و اجتماعی های فعالیت در سهمگیری حق

 .  . . .و زندگی ضروریات سایر و لباس نوع

 انش حال به که قشری یگانه بدبختانه گرفته، صورت ما جامعه   در که کوچک های پیشرفت و تحوالت همه وجود با 

 مالا ع شان حقوق قمع و قلع در دولتی، ارگان ترین پائین تا ها باال از که اند کشور زنان گیرد نمی صورت توجه

 در نه حکومت، در نه علما، عالی نهاد نام شورای در نه کشور، پارلمان در نه بدبختانه که هستند صدا هم و همدست

 هر متأسفانه. اند برخوردار اهمیتی و اعتبار و عزت از قدرت، زنان در اول شخص نزد در نه و کشور قضائیه   قوه  

 رآو تعجب و عملیست غیر و انسانی غیر و کهنه ظالمانه، شود، می گرفته زنان مورد در مراجع درین که تصمیمی

 .اند احترام قابل و مقدس موجود یگانه زن که شود می زده داد  فریب و تظاهر برای صرف که اینست هم

 :که شود می زده داد یکسو از

 هب است، مادران پای زیر بهشت است، ناتمام و نیمه مرد زندگی زن بدون است، مرد ایمان کننده   تکمیل زن  -

 ...گفت اوف آنها برابر در نباید حتی زد، حرف تندی و زشتی با نباید مادر

 .دهد می تکان را جهان دیگر دست با و گهواره دست یک با مادر قالب در زن که زنند می داد -

 .مهربانی و شفقت سراسر پرعاطفه و مهربان، موجودیست خواهر نقش در زن -



  

 

 

 3از 3

 را زندگی و بخشد می التیام را مرد درونی دردهای و ها زخم که ایست فرشته همسر، و خانم قالب در زن -

 .سازد می بخش لذت و گوارا برایش

  . . و. گشاید می والدینش روی به را سعادت و خوشبختی های دروازه که موجودیست دختر نقش در زن -

 و دساتیر این از یک هیچ به بیسواد، و سواد کم باسواد، از اعم ما میهن مرد آید، می میان در عمل پای هرگاه ولی

 خواستش و منفعت به را آنچه هر بارش، و بند بی و سرکش روح خواست به بنا و تواند نمی ایستادگی و پابندی قواعد

 عادت و دهد می انجام است، دختر و همسر خواهر، مادر، شک بدون شان هرکدام که زن با را همان داشت برابری

 .سازد می جا به را خود حیوانی

 مظلومیت و محرومیت درد دیگر میهنم هم زن که هستم روزهائی آن انتظار و آرزو در میهنانم، هم دیگر با همراه

 افغان نز و برود بین از است، زنان دوش بر آن مصیبت بیشترین بازهم که خونریزی و کشی برادر جنگ، نکشد، را

. بدارد متقدی اجتماع به و تربیه مفید و سالم فرزندان آسودگی، و آرامش فضای یک در که باشد داشته را امکانات این

 ناءا ب گردد می آغاز مادر شکم در حتی و کودکی از فرد، هر شخصیت تشکل تهداب و زیربنا که پذیرفت باید زیرا

 فرزندان پرورش با و بیاورند بدنیا صالح و سالم اوالد که دارند را امکان این آرام و خوش سالم، و صحتمند مادران

 .نمایند اصالح بن و بیخ از را جامعه نیکو،

 تجلیل رد شان نظیر بی سهمگیری خاطر به آنالین افغانستان آریاناملی  و وزین پورتال از مکرر سپاس و قدردانی با

 .زن جهانی روز بزرگداشت و

 .باد مبارک کشور زنان همه به زنان همبستگی المللی بین روز
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