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   عزيزه مھر اختر 

          ٢٠١۴ مارچ ٠٨ 
  

  

  

  

  

  

  

  عزيزه مھر آختر

  ھشتم مارچ  روز بين المللی زن

  

و درھرگوشه وکنار و به خصوص در کشور ھای  نام روز بين المللی زن مسما شده ه  سال ھاست روز ھشتم مارچ ب

ه   مقام وارزش زن در جامعۀی ھم در بارئرانی ھا  سخن. بدين مناسبت داير می گرددئی ، محافل ونشست ھائیاروپا

سف ياد آور شد که  در کشور ما يعنی افغانستان  به ھيچ صورت ارزش ھای به رسميت أاما، بايد با ت. صورت می گيرد

  .شناخته شدۀ جھانی  قابل تطبيق نبوده ونيست 

  خانواده از نظر جسمی حضور داشته ولی آن چه  ھميشه به ياد فراموشی سپرده ۀدرست است که زن به حيث گردانند

 توھين  به زن  در افغانستان کار چند ساله وتحقير . د، ارزش و ارج گذاری به مقام  واالی انسانی زن است  می شو

ندازيم  از آريانای قديم  گرفته تا  بياگر نگاھی به فعاليت ھای زن در افغانستان.  طوالنی  دارد ۀنبوده ونيست، بلکه سابق
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 و حاکميت سيستم پدرساالری، در چرخ ھای زندگی  و فعاليت ھای  خراسان وافغانستان امروزی با وجود جبر زمان

روزمره از زراعت گرفته تا صنايع دستی، از تعليم وتربيه گرفته تا ساحات تخنيکی، از امور منزل گرفته تا رشتۀ 

 بدر آمده وليت ھای شانؤطبابت و ھنرھای زيبا، زنان ھمدوش  با مردان فعاالنه سھم داشته وموفقانه از وظايف ومس

  .اند

مال گرديده حتی حق خود اراديت شان در فاميل ھا نيز سلب يمگر بازھم ديده شده که حقوق زنان به نوعی از انواع پا

در اطراف واکناف افغانستان خريد وفروش . طور مثال دختران جوان حق انتخاب ھمسر خود را نداشتنده ب. شده است

ان  اجازۀ تحصيل داده نمی شد دختران وخانم ھا حق کار کردن در خارج از وبرای دختر.  دختران  صورت می گرفت 

منزل را نداشتند و صرف در بعضی شھر ھا آھسته آھسته شرايط برای زنان مساعد گرديد و تعداد محدودی  می 

توانستند در امور 

خارج از منزل  نيز 

ی داشته ئفعاليت ھا

باشند، که با کودتای 

ننگين ھفت ثور و 

درت رسيدن  به ق

 ۀرژيم  دست نشاند

 سابق جلب شوروی

و جذب  دختران به 

سازمانھای حزبی  

 نموده  و در دفاتر خانم ھای ءدرمکاتب دختران سازمانی بدون  لياقت بايد ارتقا. و خاد به شکل منفی آن صورت گرفت 

  .ج نيز مستفيد می گرديدندلياقت به چوکی ھای بلند موظف شده واز بورس ھای خار  کار وۀسازمانی بدون سابق

 شوروی سابق و با روی کار آمدن  شورای قيادی يا تنظيم ھای  جھادی سابق  بازھم زنان ۀباسقوط رژيم دست نشاند

  . مورد آزار واذيت قرار گرفتند ،افغانستان از کار در خارج از منزل محروم شده وبعضی توسط تفنگداران مسلمان نما

  باالی نھضت نسوان ،پاکستان» آی. اس .یآ« با ظھورگروه زن ستيز طالبی تحت رھبری مستقيم  دستگاه جاسوسی 

 بيرون برآمدن از منزل را نيز نداشت  در ۀحتی زن  اجاز. و تمام مکاتب دختران  مسدود گرديد خط بطالن گرفته شد

 به کار در راديو وتلويزيون  وحتی بازی در فلم واجرای که زنان پاکستانی  آزادانه به گشت و گذار پرداخته  حالی

  .کنسرت  می پرداختند 

به کمک مستقيم اتحادشوروی سابق  درافغانستان صورت گرفت تا کنون  گفته می توانيم  که چه که از کودتای ھفت ثور 

ی که زادۀ  قدرت طلبان ئمجبوريت ھاتعداد از زنان افغان به شھادت رسيده اند  ؟  چه تعداد از زنان  پاک افغان نظر به 

 و حتی خود فروشی زده اند ؟ چه تعداد از زنان وکودکان در اثر ئیخود خواه و نوکرانی اجنبی بودند، دست به گدا

تعدادی از خانم ھا واطفال  اختطاف شده واعضای بدن شان .  حمالت انتحاری مسلمان نما ھا جام شھادت نوشيده اند

   دور از اقارب شان بی ئیدختران  افغان درکشور ھای اروپا ستانی کشيده شده است ؟  زنان وتوسط دوکتوران پاک

حتی  درکشور ھای  سرنوشت  مانده  اند؛ و باالخره چه تعداد از خانم ھای افغان به بھانه ھای مختلف در افغانستان و

بينی شان بريده شده ويا به کام آتش کوب قرار گرفته  گوش و  وامريکا توسط شوھران شان  مورد لت وئیاروپا

اميل  در  پدران  شده دور از فیی از اطفال معصوم  فدای ھوسرانی ھادتعدا. فروبرده شده اند وحتی به قتل رسيده اند 

  .پرورش گاه ھای اطفال بی سرپرست  حيات به سر می برند  » ھايم ھا«کنج 
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    ؟دوش کيسته وليت اين ھمه سختی ھا و بدبختی ھا بؤمس

ن اين ھمه ظلم، باند منفور خلق و پرچم ، تنظيم ھای جھادی سابق يا دکانداران  دين ، گروه طالبان يا نوکران امقصر

  .اجنبی  پاکستانی استند که درگفتارشان دم از اسالم زده و در کردار عليه آن عمل می کنند

اد به تعد. سکوت ھا را می شکنند . دمی روولی خوشبختی در اينجا ھم است که با گذشت ھر روز شعور زنان باال 

 مارچ آرزو می کنم ٨در اين روز  وبه مناسبت . يا مدنی فکر می کنند، اضافه می شود  ی که با خرد وعقل وئانسان ھا

  .خاموشی وسکوت تعداد ديگر نيز بشکند. که زنجير ھای قبلی اسارت آور بيشتر بشکنند

د  ئي بياهوباالخر.  باعث اين ھمه بد بختی زنان افغان در جامعه شده است هکه چنيم د بدائيزنان حق طلب افغانستان ، بيا

بلند تر سازيم و نگذاريم که دروازه  و شکنجه  قرار دارند بلند و آواز آنعده از خواھران خود را که تحت اسارت ، زجر

  .    به اميد آن  روز .ی عملی داشته باشنددانش بار ديگر بسته شده و خانم ھا نتوانند در جامعه فعاليت ھا ھای علم و

 


