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زن  روز جهانی  از  داشت  گرامی  مارچ      هشت 
برای  معنی دار  و  روز حساس  یک  روز  این  است، 
به  ابتدا  در  روز  این  می باشد.  دنیا  زن های  همه 

عنوان یک رویداد سیاسی و سوسیالیستی...

عرِف كه بر جامعه ي ما حاكم است...

    هرچند در افغانستان و سایر کشورهای جهان همه ساله 
از روز جهانی زن تجلیل به عمل می آید؛ اما دیده می شود 
که زنان در بسیاری از کشورها به خصوص در افغانستان 

درهولناکترین بستر تاریخی به سر می برند و از روز...

زنـان و ناهنجاري هاي اجتماعي

درخت هاي  بود،  زده  آتش  را  نخلستان ها    
را  جا  همه  افق  گستردگی  به  وحشتی  نیم سوخته 
خورشید  غروب  آستانه ی  در  زني  بود،  گرفته  فرا 

باآستین ژولیده اش اشک هاي چشمش را پاك...

سـال اول  در هـیـاهـوی زمـان 
شماره پنجم 
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First Year



VOL NO: 5
Tu- 8-Mar-2016

عارف رضایی  سخن کارا

زنان که نصفی از نفوس کشورها و جهان را تشکیل                  
معادالت  و  تعامالت  تمام  در  آنها  نقش  می دهند، 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنا بر روحیه ی 
تاریخ  از  مختلفی  ادوار  در  مردان  گرایانه ی  سلطه 

کمرنگ و به حاشیه بوده اند.  
اکثر  در  که  عنعناتی  و  عرف  هنجاری ها،  نا  سنت ها، 
افغانستان حاکم است، ظلم مسلم  از کشور ها و به طور اخص در کشور 
صحرایی،  محکمه کردن های  خود سوزی ها،  است.  زن  بر  آشکار  و 
در  محصور شدن ها  گرفتن ها،  قرار  شتم  و  لت  مورد  سنگ سارشدن ها، 
چهار دیواری خانه و عدم دادن اجازه فامیلین برای دختران شان جهت 
تحصیل کردن و برخورد دو گانه خانواده ها میان فرزندان دختر و پسر و 
ازدواج های قبل از بلوغ رسیدن دختران و از همه مزخرف تر ازدواج دختر 
کوله باری  همانند  همه  پنجاه ساله  و  چهل ساله  مرد  با  نوجوان  و  نابالغ 
است که دختران و زنان  افغانی محکوم به حمل آن است که در درون 
این عرف و عنعات زن ستیز، هیچ منطقی نمیگنجد و فرار ازین حقیقت 
آشکار، چاره ی زندگی زنان کشور نیست. عرف، عنعنات و سنن موجود 
در کشور، آزادی و برابری حقوق زنان را در کشور نفی میکند و همانند 
زنجیرهای فوالدین دست و پای آنان را بسته اند و قدم گذاشتن بیرون از 
دایره ی عرف و سنت که در خانواده ها و جامعه حاکم است، جزا و بدعت 

نا بخشودنی برای زنان تلقی می شود.
 لذا درین شهر خبری از معرفت نیست، رفتار و انسانیت انسان های این دیار 
در برابر زنان جوره ی احساسات کور و برگرفته شده از عرف حاکم است 
و نٌقل و نبات آن جهالت و نادانی است. همین خالهای عاطفی، معرفتی، 
اخالقی و اجتماعی است که جلوی رشد و شکوفایی زنان جامعه ی افغانی 
را همچون دیوار آهنین سد کرده و آنها را محکوم به محرومیت می سازند، 
گاهن  است که  گذاشته  تاثیر  زنان چنان  روی همه ی  نا بسامانی ها  این 
آنها زندگی در کشور را بی مفهوم وقصه ی تکراری می پندارند و واژه های 
چون روز زن و نظایر آن برای شان تبدیل به واژه های بی خاصیت و بی 
مفهوم می شود. حدت و شدت این مسئله به پیمانه ی است که یک زن 
آگاه جامعه ی ما درد، رنج، مشقت، حق تلفی های زنان را در هیأت اشک 
ناله می کنند و هیچ گوشی نبوده و اکنون نیز نیست که صدای محرومیت 
تا  است  رویکرد سبب شده  چنین  و  باشد  شنیده  را  مان  جامعه ی  زنان 
صنفی  این  بماند.  ناشناخته  و  گنگ  سرزمین  این  تاریخ  در  زن  صدای 
از جامعه که قهرمانان واقعی در میادین عمل می باشند، علی رغم اینکه 
کارهای شاقه و مولدی را انجام می دهند و مطلوب ترین بازده را به جامعه 
عرضه می کنند ولی از کار و زحمات شان همواره صاحبان سرمایه بهره  
برده و می برند و فقط مزد اندك و ناچیزی که مکفی حد اقل معیشت آنها 
نیست، برای شان پرداخته می شوند و از زحمات بی شایبه ی شان بهره ی 
و  نگرش  نوع  دیگر  سوی  از  می خورند.  رقم  سرمایه داران  نفع  به  کلی 
برخورد جامعه و خانواده ها نسبت به زن دوگانه می باشد و به آنها به عنوان 
جنس درجه  دوم دیده می شود که مصداق عینی این ادعا را در زمان به 
دنیا آمدن نوزادی که دختر باشد، میتوان دید که اغلب از خانواده ها خوشی 
آنچنانی را که از تولد شدن نوزاد دختر داشته باشد، با کمال تألم و تأثر 

که ندارند و گاهن احساس انزجار و نارضایتی می کنند.
که  است  این  افغانستان  عزت مند  مردم  برای  قلم  این  پیشنهاد صاحب 
را  کار  استعداد  و  توانایی  انسانی که  یک  عنوان  به  را  زن  دیگر  بیاییم 
داشته و دارند، بشناسیم و در تمام تعامالت و معادالت سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی بازوی اجرایی خوب شان باشیم تا توانسته باشیم که 
از نصف نیروی فعال و مولد مملکت که همانا زنان کشور اند، استفاده های 
به  خویش را  خمیده ی   قامت  کشور  و  باشیم  کرده  را  مطلوبی  و  بهینه 
یک مملکت قامت رسا و استوار مبدل سازیم. امکانیت این مسئله زمانی 
فراهم می شود که بال غیر فعال کشور »زن« را فعال سازیم و پرنده ی 
خوشبختی  کشور را به قله های بلندی از موفقیت، سعادت، خوش بختی 

و بهروزی پرواز دهیم.

زن صدای ناشناخته ی تاریخ
مردانه سرایی و بی تغزلی زنانه در شعر زنان امروز افغانستان

غزل گویا سخن زنان است و روایت کننده ی عشق 
زن، که عشقش را به زبان بیاورد و آن چه را نگفته است 

به تصویر بکشد. 
این در آمد به این خاطر آورده شد که بگوید تغزل 
و نحوه زبان تغزلی در شعر زنان افغانستان چگونه 
شعر  کجای  تا  سرایی  مردانه  و  بی تغزلی  و  است 
زن افغانستانی راه کشوده است. و این که با توجه 
برابر  در  جهت گیري  نوعي  روز،  گفتمان هاي  به 
تحوالت  افغانستانی،  وطن  در  زندگی  نامالیمات 
اجتماعي و مسایل عشقي و عاطفي که اصل در 
غزل امروز و دیروز فارسی است؛ چگونه و با کدام 

زبان در شعرهای زنان ما رخ کشیده اند.
مردانه سرایی

افغانستان  زنان  شعر  در  سرایی  زنانه  و  تغزل 
در غزل  زنانه سرایی  و  تغزل  نبود  این  ناپیداست، 
آشکار خود  به  افغانستان  زنان  امروز  و شعر سپید 
گاهی شعر  این شعرها  در  زیرا  نشان می دهند.  را 
زنان همانند مردان فضای رمانتیک گونه را توصیف 
می کنند که چنگی به دل مخاطب نمی زند. چون 
تمام  تا  اند  این شعرها گویا در تالش  زنان شاعر 
ویژگي هاي زباني مردانه را وصله ی تن شعر خود 
سازند. شعر هایی که با تغزل کامال مردانه و با دید 
اند. در این گونه شعرها شاعر  مردانه سروده شده 
زن خودش را به جاي شاعر مرد گذاشته است و 
به توصیف و مدیحه معشوقش پرداخته است که 
نا آشیانه به نظر می رسد. بدینسان است که زنانگي 
شعر به شکلی بروز یافته است که مردان براي آنان 
اختراع کرده اند. مانند شعر از خانم زهرا حسین زاده 
که گویا وی به جای یک مرد نشسته و تغزل مردانه 

ای برای محبوب زنانه اش سر داده است:
اخم را بـشــکـن بفرما چاي و قند
نوش جانت مـــاه پـیـشـانـي بلند
مي خرم فانوس چـشـمـت را پـري
جذبه هایت قیمتش چند است، چند

...
راز گـیـسـویـت ببین! پیچیده است
ســاده صیدم کـرده اي با آن کمند

) زهرا حسین زاده )نامه اي از الله کوهي، 57(
زنانگی خنثی )شعرهای دوجنسیتی(

افغانستان، شعرهاي  از شعر زنان  دسته ی دیگري 
اند که مي توان آن ها را عاشقانه هاي خنثي  نامید. 
شعرهای که هویت زباني، معنا یافتگی، درونمایه، 
تصویرها و فضای شعری در آن ها به کلی خنثی اند. 
از این رو، نمی توان تغزل زنانه را در آن ها یافت 
و نه تغزل های مردانه را. فضای این گونه شعرها 
و  زندگي،  از  اي  نشانه  و هیچ  نیست  زنانه  تغرلی 
مهر زنانه  در آن ها دیده نمی شود. آرزوهاي بر باد 
رفته ي عاطفي و دنیایي تغزلي زنانه، بدون ذهن و 
زبان یک زن در این شعرها روایت شده اند. در این 

گونه شعرها بي هویتی و نوعي محافظه کاري زنانه 
موج می زند. از این رو، یک مورد از ضمیر مخاطب 
»تو«  که یک مرد باید باشد، پیدا نمی شود. مانند 
این شعر خانم محبوبه ابراهیمی که اگر نام وی را 
از پای شعر خط بزنیم، می تواند شاعر آن یک مرد 

باشد:
فقط به جاي دلم یک پرند، یک ماهـــي
بساز و در تب و تاب جهان خود ول کـن
اگر که سنگ کف رود ساختي از مــــن
خودت کنار همان رودخانه منزل کــــن
بهار را به درخـتـان خـسته بــاز رســان
و سرنوشت دلـم را بـه عـشـق کامل کن
)محبوبه ابراهیمي، )بادها خوهران من اند،  12(

زن  شعر  براي  زنانه  تغزل  که  است  حال  در  این 
افغانستانی هویت است که در آن وی ابراز عشق 
می کند. این تغزلی سرایی زنانه و گفتن از احساسات 
عاطفي از شاخصه هاي گفتاري و عاطفي زنان شاعر 
ما می تواند باشد. وقتی به این شعرها می نگریم، این 
مقوله را در می یابیم که گویا زنان ما هرگز عاشق 
در  و  یابند  نمی  در  را  معنی عشق  یا  و  نمی شوند 
زنانه  ناب  تغزل  و  باشند  کرده  تا خطر  اند؛  نیافته 
برای معشوق مردانه اش گفته باشد. شاید هم شاعر 
زن افغانستان مجبور است عشقش را انکار کند و 
آنچه که مربوط به مسایل عاطفي اش مي شود را 
به دست سانسور بسپارد. در نتیجه ای چنین رویکرد 
و  کلیشه  و  دنیای کهنگي  به  آنان  که شعر  است 
تکرار می افتند. چنین است که تجربه ي متفاوت 
فرهنگي زن و مرد را نمی توان در شعرهای آنان 

دید.
امروزه ما خوب می دانیم که برجسته کردن تجربه 
زنانه در شعر، می تواند ما را به دنیای نو دیگری آشنا 
کند که زنانه باشد و از سوي دیگر، نو آوري زباني 
را نیز به دنبال داشته باشد. زیرا تنها در این صورت 
است که مخاطب شعر به دنبال یافتن فضاي جدید، 
امکانات زباني جدید در شعر می رود و آن را کشف 
گونه  این  در  زن،  شاعر  که  است  چنین  می کند. 
واقعي  از عشق  ها،  و غزل سرایی  تغزل گونه ها 
خود حرف می زند و دنیای واقعی خود را به تصویر 
مي کشد. در پهلوی آن مخاطب زن هم، از توصیف 
زنان حرف  دنیاي  بازگویي  و  بیان عشق  عاطفي، 
جدیدی دستگیرش می شود. مثل این نمونه  شعر که 
نشانه  هاي از فضاي زندگي، عشق و روایت عاطفي 
زنانه در آن ها به چشم می خورد اگر چند شعر واقعی 

زنان ما نیست:
به خانه من پا مگذار

بی   تاب می شوی/ و نگاهم می کنی/ من اما پنجره ام 
را باز نخواهم کرد/ فصل کوچ است پرنده کوچک/ 
پر در بال های هم سفرانت بگذار/ به سرزمین های 
سنگین  برفی  پنجره/  اینسوی  کن/  سفر  گرم 
سمت  به  بسته ام/  قندیل  وانگشت های  می بارد/ 
تو یخ زده اند/ به خانه من پا مگذار/ امروز آخرین 
فرصت کوچیدن تو است/ پرنده کوچک ! پرواز کن/

)شکریه عرفاني، به خانه من پا مگذار(
عریان سرایی آشفته 

شعر  فمینیسم،  به  گرایش  قبیل  از  روز،  مباحث 
دنیای  و  مرد  علیه  اعتراضی  شعرهای  و  اعترافي 
نوع  برفضای جامعه سنتی  مردانه و فضای حاکم 
شعرهای  از  برخی  در  گاهی  که  است  شعر  دیگر 
گونه  این  از  می شود.  دیده  افغانستانی  شاعر  زنان 
است: شعرهای خانم مریم ترکمني و مارال طاهري 

زنانه،  متفاوت  دنیاي  نشاندهنده ي  بر  افزون  که 
زبان زنانه و دیدگاه زنانه و مردانه سر جنگ را با 
به خلق  که  است  گونه  بدین  دارند.  مردانه  دنیاي 
شعرهای اعتراضی و گاهی هم اعترافی پرداخته اند. 
و ازعشق های عریان خویش پرده بر داشته اند که 
نیکو به نظر می رسند. این چند این شعرها بهتر از 
و  جهان  مي تواند  اقل  حد  و  اند  دیگر  گرایش  دو 
زبان زنان ما را تعریف کند و نوع عصیان زیبا را 
بازگو سازد. عصیاني که از ذهن و جهان زنانه آنان 
برخاسته اند و در دنیای مردانه ی ما غنیمت بزرگ 

است. مانند این تغزل از ترکمني:
مي کنم  حرکت  مي کنم/  حرکت  مي کنم/  حرکت 
همیشه  مرداب  من/  اما  مي روي/  راه  من  در  /تو 
ساکن/ در جغرافیاي مدرسه/ دیگر/ چگونه جریان 
خواهم یافت/ و گیسو را که به اصرار بریده ام/ و من 
مي دانم/ که گیس بریده ها نمي رقصند/ که مرداب 
گیسو ندارد/ که انگار با تمام ساده لوحي/ زیر پا لگد/ 

لگد/ لگد شده ام/ و این چرخش ذرات ویرانیست/
اروتیک سرایی غیرمستقیم

شیوه های نو سرایی و نو گرایي در تغزل شاعران 
زن افغانستان با تمام زیبایی های شان، چه درحوزه 
اعتراضی و چه در حوزه اعترافي، این خطر را بازگو 
شعر  ورطه ي  در  روزی  است  ممکن  که  می کند 
دور  شعر  هدف  و  شعر  اصل  از  و  بیفتند  جنسي 
شوند. از این رو، شعر »اروتیک« توصیف جسماني 
و هم آغوشي و پرداخت به مسایل جنسی می تواند 
ریزش تلخ برای شعر زنان ما باشد. توصیف عریان 
از یک عشق و هم آغوشی عریان با شاخصه هاي 
جان  به  را  »تو  شعر:  این  مانند  »اروتیک«   شعر 
خویش فرا مي خوانم / و لبریزت مي کنم از عشق/ به 
آغوشم بگیر / با جهان یکي شو«. می تواند هم زیبا 
باشد و هم می تواند زنگ خطر باشد برای غلطیدن 
در دنیای هرزه گویی و شاعرانی که نمی توانند شعر 
را به درستی و نیکویی در یابد و زنانه به سرایند. 
چنین است که احساس می شود جای فروغ فرخزاد 
در شعرهای زنان افغانستان خالی است و یا او به 
درستی در شعر شاعران زن افغانستان دریافته نشده 

است.
و این شعر:«دست بکش بر اندامم/ که فراز و فرود 
جهان است/ تو را به جان خویش فرا مي خوانم/ .../ 
و جهان را دوست بدار/ جهان را با تمام مزارع تریاك 
کالهک هاي  خوشه  خوشه  با  گندم زارهایش/  و 

اتمش/ تاکستان هایش/ ... )شکریه عرفاني، و(
 و یا این شعر خانم حسین زاده: 

عادت نمي کنم به این جنگ تن به تن
لطفا تو ماشه را بچکان در دهان مــن

...
با خون من عجین شده اي مرد مـتهـم
آهسته تـر بـیـا رگ دیـوانـه را بــــزن 

)زهرا حسین زاده، جن(
دستگیرزاده  حمیرا  دکتر  خانم  شعر  میان  این  در 
می تواند کمی تلطیف کننده ی این بحث باشد که 

در پایان آورده می شود:
تو دمیدي به تن من که چنین مست بهارم
مــزن آتش به قــرارم، مزن آتش به قرارم

نه دل از عشق تو خالي، نه تن ازجور تو حالي
تو چه خوابي چه خـیالي؟ که زتو زمزمه سارم
تو مر رویش نـازي، تـــو طـلـوع شـب رازي
تو مرا گـــر نـنـوازي، به چه کارم به چه کارم
حمیرا نکهت دستگیر زاده )غزل غریب غربت، 4(

 ویژه ی روز    جهانی زن

روز جهاني زن مبارك
Deticated for woman international day

دكتر حفيظ شریعتي »سحر« 

8Happy women`s day
March
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در هـيـاهــوي زمــان   مبانی نظری خشونت علیه زنان در افغانستان

    چنانچه همه می دانیم، در افغانستان حقوق زنان از دیر زمانی بدین سو  
پایمال می شود و زن جنس دوم در برابر مرد محسوب می شود. ولی در 
این اواخر با بوجود آمدن نظام دموکراتیک که پشتوانۀ قدرت های جهانی 
را به همراه داشت امیدواری های در جهت جلوگیری از نقض حقوق زنان در کشور به 
وجود آمد و مسئله ی برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی گنجانیده شد. اما این 
گنجانیدن برابری حقوق زنان و مردان فقط روی کاغذ باقی ماند و زن هنوز هم جنس 
دوم در برابر مرد تعبیر می شود و حقوق زنان بطور  بسیار گسترده نقض می شود و 
زنان تا اکنون نیز به پیمانه وسیع مورد خشونت قرار می گیرد. سوال اساسی این است 
که علل اصلی خشونت علیه زنان و نقض حقوق زنان چیست؟ با وجودیکه نهادهای 
مختلف در راستای حقوق زن کار می کنند، چرا نتواسته اند جلو خشونت علیه زنان را 

بگیرند؟
جهت نایل آمدن به پاسخ هر دو سوال فوق که در واقع مبنای نظری این تحلیل را 
تشکیل می دهد که در نخست عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان را به بررسی 

میگیریم.
سایر  همانند  زنان  علیه  خشونت  افغانستان:   در  زنان  علیه  خشونت  عوامل 
در  متأسفانه  که  است  عوامل  و  علل  سلسله  یک  زاده ی  اجتماعی  ناهنجاری های 
افغانستان با توجه به اینکه کامال یک جامعه سنتی و مذهبی بوده و جنگ های خانمان 
سوز بسیاری را نیز پشت سر گذشتانده است، زمینه های رشد و گسترش این عوامل 
از هر جامعه ي دیگر کرده مساعد بوده است. خشونت علیه زنان نظر به تحقیقات که 
از سوی نهادهای ملی و بین المللی صورت گرفته دارای علل و عوامل مختلفی بوده 

که در ذیل به اهم این عوامل اشاره می شود.
حاكمیت عرف و عنعنات ناپسند و خرافی: حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند و 
خرافی از جمله موارد است که در افغانستان از جملۀ مهمترین عوامل خشونت علیه 
زنان به حساب میرود. زنان به دلیل عرف و عنعنات ناپسند و غیر شرعی به بد داده 
ادامه تحصیل و حق تعلیم محروم می شود و  از  ازدواج قرار می گیرد،  می شود، بدل 
مجبور به ازدواج اجباری می شود. بدلیل عرف ناپسند و غیر شرعی حاکم در جوامع، 
دختر حق انتخاب شوهر آینده اش را ندارد و مجبور است با تن به ازدواج کردن، به 

رضایت و انتخاب فامیل تمام عمر قربانی شود.
مرد ساالری: نهادها و ساختارهای بومی در افغانستان بدلیل مرد محور بودن، تمرکز 
اقتدار ساختاری، فقدان نظارت، کنترول و هیبت قانونی دولت به مثابه حافظ حقوق 
نابرابری و خشونت علیه زنان را فراهم  افراد، بر آنها شالوده اصلی تبعیض،  انسانی 
می سازد که این شالوده ساختاری مساعدترین بستر برای شکل گیری و رشد فرهنگ 

خشونت می باشد.
عدم آگاهی از حقوق اسالمی زنان: عدم آگاهی از حقوق اسالمی زنان شامل 
می خواهد  زن  از  مرد  می شود.  عوامل خشونت محسوب  جملۀ  از  که  است  مواردی 
تمام امور منزل را انجام دهد بدون اینکه بداند شرعآ این حق را باالی خانم ندارد، 
مرد خانم را در انزوای اجباری قرار می دهد حتی برای دید و بازدید از اقاربش اجازه 
نمی دهد بدون اینکه بداند این موضوع شرعی نیست، زن از طرف شوهر وادار می شود 
که باید به تعلیم و تحصیل خود ادامه ندهد، در حالیکه آموختن علم بر هر مرد و زن 

مسلمان فرض است.
محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی: عدم حضور واقعی و مناسب زنان در 
موقعیت های مهم دولتی و اداری و باالخره عدم حضور زنان در سیاست گزاری ها و 
می نماید.   فراهم  را  زنان  علیه  زمینه های خشونت  نیز  ملی  تصمیم گیری های کالن 
به گونۀ مثال میتوان به رد قانون منع خشونت علیه زنان بدلیل محرومیت زنان در 
سیاست گزاری ها اشاره کرد. زیرا برای مشارکت اجتماعی و سیاسی حضور در اجتماع 
شرط اساسی است، در حالیکه حضور زنان در جامعه ی افغانی ما خیلی کم رنگ است.
فقر و عدم استقالل مالی زنان: این موضوع یکی دیگر از عوامل خشونت علیه 
زنان به حساب میرود به خصوص زنانیکه در خانواده های روستایی زندگی دارد و از 
لحاظ مالی وابستگی بیشتری به مردان یعنی شوهران شان دارند. همین وابستگی 
زیرا  بگیرد.  قرار  به مردان سبب شده است که هرازگاهی مورد خشونت  زنان  مالی 
توان  جدی  خشونت  خطر  به  شدن  مواجه  صورت  در  حتی  ندارد  مالی  توان  زنیکه 
پرداخت پول کرایه موتر را ندارد تا به ارگان های مربوطه مراجعه و خواهان احقاق حق 

خود گردد که متأسفانه بارها این موضوع در قضایا مشاهده شده است.
بی سوادی: تحقیقات نشان میدهد که بخش اعظمی از قضایای خشونت علیه زنان 
را در خانواده ها، بی سوادی تشکیل میدهد. زیرا این خانواده ها از لحاظ آگاهی حقوقی 
در ردیف پاینتری قرار دارد. روی همین ملحوظ، خشونت در خانواده های روستایی به 
مراتب جدی تر و بیشتر از خانواده های شهری و تحصیل یافته است. حتی نوع خشونت 
نیز در این دو گروه از هم تفاوت دارد. بد دادن، ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن، لت و 
کوب از جمله مواردی است که بیشتر در خانواده های که سطح سواد در آن پائین است 

و از آگاهی اجتماعی برخوردار نیستند اتفاق می افتد. 
با در نظرداشت عوامل خشونت علیه زنان که در فوق از آنها تذکر بعمل آمد ناگفته 
نباید گذاشت که خشونت علیه زنان در افغانستان پیامدهای سوء را نیز در قبال داشته 
که بطور نمونه میتوان فرار از منزل، خودکشی، گرایش زنان به اعتیاد، افزایش فساد 

اخالقی در جامعه، اختالالت روانی، کاهش احساس امنیت و غیره نام برد.

محمدنادر  نبي زاده 

روز ابـــــــــراز وجـــــــود
روز احـسـاس بـشـــــــــــر

روز احســـــاس حـقیـــــقت
روز تـــــــدوین حقیـــــقت

روز تــــــــــرك معصیـــت
روز تـحـقیـق سخـن در وجـود 

خــویشـــتن
                        من زن ام! 

زن از نــــــــوع بــشـــر
بــشـــر از خــلـــق خـدا

زن پــر لــطــف صـــفــا
                 مـــن زن ام!

زن بــودن مــن افـتـخـار
افــتــخــار در آفــریــنش

افــتـخـار در ســاخــتـــار
افـــتـــخــار در رفــتـــار

افـــتـــخـار در وسعت دید
افـــتـــخــار در کــار کرد
                     من زنم ام!

عـــاطــفــه نــیـروی مـن
تــربــیــت دســتــور مــن

پیام تبریکی مجمع ملی تغییر ونجات به روز زن...
مناسبت خجسته روز جهانی زن  

مجمع ملی تغییر و نجات  مراتب تبریکات گرم و 
خالصانه ي شان را به مناسبت  هشتم مارچ »روز 
به  ویژه  به طور  و  زنان جهان  به تمام  جهانی زن« 
زنان کشور تبریک و شاد باش گفته و برای شان 
در تمام امورات زندگی آرزوی بهروزی، سربلندی، 

شادکامی وسرخرویی می کند.  

سكينه فكوري 

   نخلستان ها را آتش زده بود، درخت هاي نیم سوخته 
وحشتی به گستردگی افق همه جا را فرا گرفته بود، 
زني در آستانه ی غروب خورشید باآستین ژولیده اش 
اشک هاي چشمش را پاك مي کرد، بیابان حکایت از 
بیرحمي یک بادیه نشین داشت، آن طرف سربازان 
برگشته از جنگ شمشیرهاي شان را صیقل میدادند، 
نقاب هاي سیاه در  چهره هاي مردان خشین درالي 
آیینه ی تاریخ روایتي به گستردگي یک شب ظلمت 
در  را  خوب رویان  روزگاري،  که  دهکده ي  میداد  را 

خود مي پروراند و محفل عیش و طرب مطربان حلقه بگوش 
بود، هم اکنون در حلقوم آتش بلعیده شده و زنان در زوالنه 
است.  شده  زمان  خنیاگران  ملعبه ي  خشین  مردان  اسارت 
بازي  خاك  با  قلعه،  دیوار  گوشه هاي  در  معصومانه  کودکان 
مي کنند آنها از گلدان شکسته و شاخه ي درهم تنیده یک باغ 

تلخ، غم را نقاشي مي کنند.
دشت  قاموس  در  باران  طبل  صداي  و  جنگ  هیاهوي 
نمي گنجد، مردي آواره از دیار ظلمت تابوت زني را به تنهایي 
براي  تاگورستاني  زده،  بر  آستین  به دوش مي کشد، سواران 
دفن خورشید بنا کنند. آسمان پرده سیاهش را بروي ستارگان 
شب گسترده است. آن طرف معرکه خیمه ي شب بازي بپا شده 
است و زنان آیه هاي تبهکاري انسان را قرائت مي کنند و خون 
زوالنه ها را مي مکند، گروه از سربازان در تب شهوت، آتش 

گرفته اند و به خود مي پیچند.
»دختران در دام هاي کفتار، هرآن به فکر سرنوشت خویش«

بارکش  شتران  زنگوله هاي  و  اسپان  شیهه  شب  تاریکي  در 
جنگ،  شب  یک  دل  در  نر  اسپ هاي  مي شکند،  را  سکوت 
اسپ ها  آواز  ارضا مي شوند،  میتازند  ماده  اسپ هاي  بر  زنده  
سربازان  گوش  و  مي کند  پیدا  موج  بیابان  دست هاي  دور  تا 
که ریگ هاي بیابان را به سجده مرگ نشسته اند مي خراشد.

نخلستان  و  نشده  خاموش  ظلمت  وزش  صداي  است  شب 
آسمان  وراي  در  غلیظ  دود  میرود  فرو  آتش  در حلقوم  هنوز 
ستاره ها را پنهان کرده است. بیابان خالي از سکنه و خانه هاي 
گیلي در تب سکوت در هم آمیخته و دیوار معبد سر به سجده 

فرود آورده است.
داروغه و شب گردان سپاه به هرسو نهیب میزنند نگهبانان 
نیزه ها را بر افراشته و برآن تکیه زده اند و آرام جشن پیروزي 
را از دور نظاره مي کنند و ارباب جام مي سر مي کشد، رقاصه ها 
با دامن چیندار شان عطر دل آویز تن شان را بدست نسیم 
دودهاي  میان  در  مهتاب  است  شب  نیمه هاي  مي سپارند، 

غلیظ، آخرین نفس هایش را مي کشد. 
و باده بدستان باتن نیمه عریان به مطربان مجلس سر تعظیم 
فرود میاورند و زنان شالق خورده، آغوش سرد سربازان را با 

سر انگشتان خویش نوازش میدهند.
ماجراي عجیبي که هنوز در بستر زمان جریان دارد و روند که 
هنوز داستان مردي را قصه مي کند که دخترش در محکمه ي 
با  صحرا  الش خوران  و  میرقصد  دار  چوبه ي  بر  صحرایي 

بال هاي سیاهش بر او سایه افگنده است.
آري! این حادثه 14 قرن پیش نیست یک واقعیت و جریان 

ستم تاریخي و حقیقت امروز است که اگر 
و  مخوف  گورستان  برداري،  آن  از  را  مرغان  سیاه  بال هاي 
تاریک را خواهي دید که حکایت اش را از ني شبان باید شنید.

بیابان هاي داغ وحشت و  را در  اینست که سرنوشت زنان  و 
ظلمت جستجو نباید کرد. آنها را در سیاه چال تاریخ نباید دید 
آنها را در تکرار تاریخ باید خواند و آنگاه خواهي دید که انگار 
خدایان زن دوباره زنده شده اند راهبان مذهب و صومعه به 
دوشان دین سر از معبدهاي ضاللت و گمراهي بلند کرده تا 

روسیاهي تاریخ را به رخ مردم بکشد.
اما این بار نه باآن شمشیرهاي برنده ي آهنین و سنگین بل با 
شمشیرهاي از جنس چوب از درخت تنومند خداوندان که بر 
فرق زن فرود میآید تا احساسات خشم و حیوانیت شانرا براي 

کشتن یک زن خاموش سازند.
تاریخ دارد تکرار مي شود، نه در سرزمین بي آب و علف خدا، 
نه در صحراي خشک و خاموش  عربستان، درمیان هیاهوي 
خشم آفرینان و رودخانه نشینان شهر کابل و زباله دان مسجد 
شاه دوشمشیره، زن انسان و فرشته ي از جنس آدم در حلقوم 
مي شود  شان  ایمان  حریق  عقیده،  شرار  و  آتش  اژده هاي 
اینست که جبر، جهالت و خشونت در آیینه ی تاریخ به نمایش 

گذاشته مي شود.
آیا این جبر و تکرار تاریخ نیست؟

فروکش  زن  فرق  بر  انزجار  و  نفرت  گلوله ي  زمانی که  آیا 
برگلوي معصومیت زن  ابراهیم  بران  مي کند، زمانیکه خنجر 
انسان بر  کشیده مي شود، زمانی که آتش نمرود براي حریق 
افروخته مي شود، زمانیکه سنگ شیطان به طرف خدا پرتاپ 
مي شود و زمانی که گوشه ي از بیابان براي زنده به گورکردن 

یک زن حفر مي گردد روایت از تکرار تاریخ نیست؟
آري خواهر این ها همه هست.

اما من براي این همه بودنها و این همه ماللت و ضاللت ها 
شرمسار تو ام، چرا که تبر بدستان از هم نوع من بوده اند.

آیینه ی  مهرباني،  و  باران عطوفت  تو خواهر، زالل جاري  و 
و حالوت  انسان  آبشار حقیقت یک  و صفاي خورشید،  مهر 
دردت  که  مگو  و  منگر  بي خردان  خرد  برفقدان  زندگي،  باغ 
چیست و چه رنج ها کشیده اي و چگونه محکوم به جبر تاریخ 
شده ای، زیرا ما همه ی این ها را میدانیم وخوب هم میدانیم 

که وجدان هاي مرده بر تو چه کرده است. 
و بگو تو کي هستي !
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زنان و ناهنجاري هاي اجتماعي
         هرچند در افغانستان 
کشورهای  سایر  و  
روز  از  همه ساله  جهان 
به  تجلیل  زن  جهانی 
دیده  اما  می آید؛  عمل 
در  زنان  که  می شود 
به  کشورها  از  بسیاری 
افغانستان  در  خصوص 
بستر  هولناکترین  در 
تاریخي بسر مي برند و از روز جهاني زن در 
کشور به حیث یک سمبول که نمایش از 
محرومیت زنان است و شعار آرمان گرایانه 
این  و  مي کنند  بزرگداشت  میدهند  سر 
چنین  در  زنان  زندگي  که  درحالیست 
مرد  شیوه هاي  همواره  که  کشور هاي 
ساالري و سنت هاي زن ستیزانه حاکم بر 
جامعه است، بدون دست یافتن به هرگونه 
حقوق انساني، اجتماعي و سیاسي روزگار 

سپری می کنند.
اگر زنان در شرایط کنوني به حقوق طبیعي 
پیدا نمی کنند ریشه ی  ومدني شان دست 
آن را باید به دوران قبل از اسالم جستجو 
در  زنان  به  بي حرمتي  نمونه ي  که  نمود 
میان قبایل اعراب پیش از اسالم معمول 
به  زنده  دختران  زمان  آن  در  است.  بوده 
به  فقط  آنان  از  هم  یا  و  می شدند  گور 
عمل  به  استفاده  تجارتی  کاالی  عنوان 
الي  در  زن  انساني  هویت  و  می آوردند 
بازیچه   ی  تنها  عرب  جهالت  پرده هاي 

مردان شهوت پرست بوده است.
العرب  جزیرة  در  اسالم  ظهور  با  اما 
دریچه ی نوین به روي زنان گشوده شد و 
زن به عنوان یک انسان و مخلوق ارزشي 
الهي عرض اندام کرد این سر چشمه وحي 
زنان حق و حقوق  برای  بود که  انسانیت 
که  دیده می شود  آن هم  با  ولی  قایل شد 
کشورها  از  شماری  در  هم  حاال  تا  زنان 
به طوری که باید و شاید برای آنان احقاق 
حقوق شود متأسفانه عکس قضیه را شاهد 
افغانستان  مثل  کشوری  در  زنان  هستیم. 
پدر  خانه ی  در  که  اند  انسان های  همان 
شان به نام »آدم مردم« و در خانه ی شوهر 
نام  به  اجتماع  در  و  مردم«  »دختر  به نام 
»سیاه سر« و صفت هاي چون ناقص العقل 
اینکه  هم  دیگر  مورد  و  می شوند  یاد 
که  همان گونه  زن  باورند  این  بر  بسیاری 
تا  لباس سفید در خانه ی بخت می رود  با 
زمانیکه با کفن سفید راهی قبرستان نشود 
دیگر از خانه ی شوهر بیرون شده نمي تواند 
و همین رسومات نا پسند بوده که تا امروز 
میان جوامع  در  دوم  عنوان جنس  به  زن 
مطرح  مذهب  و  دین  افراطیت  و  سنتي 
از  این طیف  اینست که کسی به  است و 
جامعه اهمیت نداده و از آن صرف استفاده 

ابزاری مي نمایند.
بدون شک زنان در طول تاریخ در بسیاری 
پنجه  و  این وضعیت دست  با  از کشورها 
نرم کردند تا اینکه در قرن بیست طي یک 
حرکت مدني و حق خواهي جنبش زنان را 
شکل میدهند و این حرکت از اینجا آغاز 
نساجي  فابریکه  یک  در  زنانیکه  مي شود. 
در کشور امریکا کار می کردند و از وضعیت 
رنج  بود  حاکم  آنان  باالی  که  تشنج بار 
دادخواهی  ریخته  سرك ها  به  می بردند، 

کردند و از حکومت وقت خواستند تا به آنان 
اجازه دهند که در تصمیم گیری هاي  نیز 
به  فعاالنه  اقتصادي  و  اجتماعي  سیاسي، 
از  و  باشند  داشته  عنوان شهروندان سهم 
حق و حقوق مادی و معنوی شان بهره مند 
شوند و ازین رو هشت مارچ به عنوان روز 
از  یادبود  به  تا  شد  نام گذاری  زن  جهانی 
گردهمایي هاي  زنان  تاریخي،  روز  چنین 
بزرگ را راه اندازي کنند که این امر تاجایی 
جنبه عملی پیدا کرده اما در جامعه ي زن 
آیین  جمعي  خرد  فقدان  افغاني،  ستیز 
یک  را  زن  جهاني  روز  از  داشت  گرامي 
پندار غلط شمرده و حضور زنان در جامعه 

را تاکنون لکه ي ننگ شان میدانند.
افغانستان  در  که  است  هویدا  برهمگان 
همه ساله از روز جهانی زن تجلیل می شود 
اما از دیدگاه من این رویکرد نمادین باید 
به یک فرهنگ اجتماعي تغییر جهت داده 
آن  واقعي  معناي  به  را  بودن  زن  تا  شود 
آرمان گرایانه   تجلیل  ولی  سازد  برجسته 
قاموس  در  فقط  از حقوق زن  زدن  داد   و  
آنکه  با  مي شود.  زده  نهیب  تار  یک شب 
مردم افغانستان داد از اسالم و حقوق زن 
می زنند ولی تا هنوز در بسیاری از والیات 
باورهاي  و  آدرس دین  از  زنان  افغانستان 
قرار  زمان  جالدان  شالق  تحت  سنتي 
دین  دستورات  با  مغایرت  در  و  مي گیرند 
درحالی که  بروند  مکتب  به  ندارند  اجازه 
یک  را  علم  آموختن  دیني  آموزه هاي 
مکلفیت دانسته است، به زنان اجازه داده 
مهم  تصمیم گیری هاي  در  تا  نمی شود 
انتخاب  در  وحتا  باشند  سهیم  کشوري 
همسر و سرنوشت آینده ی خویش اراده ي 
سلب  زندگي  امورات  در  و  ندارند  خود  از 

صالحیت مي شوند.
با  تعامل  در  دیني  شعایر  که  جامعه ی  در 
خرافات سنتي قرار داشته باشد در جامعه ی 
که مردم با سطح آگاهي پایین زندگي کنند 
و در جامعه ي که اساس اندیشه ها، انسان 
ساالري نباشد یک قشر بزرگ جامعه که 
خشونت،  معرض  در  همواره  باشد  زنان 
داشت؛  خواهند  قرار  تحقیر  و  توهین 
زنان  اجتماعي  پایگاه  که  خشونت هاي 
بزرگ  قشر  پیکر یک  و  پاشیده  از هم  را 
جامعه ی انساني را آسیب پذیر ساخته است.
بر زنان روا داشته  امروز خشونت های که 
مي شود شامل تحریم زن ازحقوق اساسي، 
شکنجه هاي  و  خشونت ها  لت و کوب، 
آن  با  افغانستان  زنان  که  است  روحي 
روبرو اند و همین امر باعث شده که زنان 
جامعه ی افغانستان از تمام امتیازات زندگي 

به دور بمانند.
تازگي  که  پدیده ایست  زن  علیه  خشونت 
موجود  دو  این  پیدایش  زمان  از  و  ندارد 
آنان رشد کرده  با  نیز  مرد و زن خشونت 
از  برخي کشورها  در  پدیده  این  که  است 
آن کاسته شده و اما در افغانستان که در 

قرن 21 قرار داریم نه تنها خشونت علیه 
انسانیت کاهش نیافته بلکه به شکل مدرن 
در حال افزایش است و زنده به گورکردن 
همراه  به  جدید  رویکردهاي  با  نیز  زنان 

مي باشد. 
سوم  جهان  کشورهاي  میان  در  تاکنون 
زن  علیه  خشونت  نمونه هاي  بدترین 
شامل  که  رسیده  ثبت  به  افغانستان  در 
ن  ا ر له با ر کردن، گلو سنگ سا ندن، ا ز سو
مي باشند  بدن  اعضاي  قطع کردن  و 
گروه هاي  مردم،  آن  عاملین  اکثر  که 
و  افراطي  مالهاي  غیرمسئول،  مسلح 
دیگر  علت  و  اند  بوده  دیني  بنیادگراهاي 
افزایش خشونت علیه زن فرهنگ معافیت 
در جامعه ی افغاني و بي توجهي مسئولین و 
نهادهاي عدلي و قضایي بوده که تاکنون 
عاملین  که  نشده  دیده  مواردی  هیچ 
خشونت علیه زن به میز محاکمه کشانیده 
سوی  از  ساالنه  که  آمارهای  باشد.  شده 
اعمال  با  رابطه  در  بشر  حقوق   کمیسیون 
می شود  داده  بیرون  زنان  علیه  خشونت 
آمار  این  آنکه  با  است  دهنده  تکان  واقعا 
از آن است  بیشتر  نیست و مطمئنا  دقیق 
چون زنان تا هنوز نمی توانند گزارش های 
به  شانرا  علیه  خشونت  اعمال  بر  مبنی 
سمع کمیسیون برسانند ولی با آنهم دولت 
بی کفایت تا هنوز آنگونه که انتظار می رود 
زنان  گویا حق  که  مورد  این  در  را  کسی 
را سلب کرده باشد مورد پیگرد قرار نداده 
تا هنوز  دلیل است که  بنابر همین  است. 
و جامعه ي  افغانستان  نقاط  از  بسیاری  در 
مردساالر این مملکت زنان به حاشیه رانده 
شده و این جاست که این طیف از جامعه 
تمام عمر شانرا به رنج و زحمت بی پایان 

سپری می کنند.
زمینه ی  گذشته  چندسال  که طي  هرچند 
در  زنان  فعالیت  براي  شگوفایي  و  رشد 
عرصه هاي مختلف در کشور مساعد شده 
اما این دست آورد براي توانمندسازي زنان 
که  محدودیت  هرنوع  باید  و  نبوده  کافي 
برداشته  درجامعه مي شود  زنان  رشد  مانع 
شود تا زنان براي ادامه حیات نوین از خود 

برنامه ی براي زندگي داشته باشند.
معضل  این  از  بیرون رفت  راه  من  باور  به 
و پایان بخشیدن به این همه ناهنجاری ها  
صورت  زنان  علیه  که  خشونت  اعمال  و 
منع  کمپاین  باید  اول  قدم  در  می گیرد 
افغانستان  سراسر  در  زن  علیه  خشونت 
جهت  نیز  رسانه ها  و  شود  راه اندازي 
بهبود  برنامه هاي جهت  عامه  آگاهي دهي 
اوضاع زندگي زنان داشته باشند و هم چنان 
و  زن  مورد حقوق  در  تا  باید تالش شود 
آنچه را که میثاق های بین المللی می گوید 
و خواست جامعه بشری است اطالع رسانی 
مساجد  امامان  مال  دوم  قدم  در  شود. 
می توانند در این زمینه رول مهم را بازی 
کنند و زمانیکه باالی منبر می رود به جای 
خواندن و صوت نمودن قصه های تاریخی، 
تا  کنند  صحبت  موارد  این  با  رابطه  در 
به  شوند  باخبر  زندگی  نحوه ی  از  مردم 
خاطریکه دانستن شیوه ی زندگی مهم تر از 
سرگذشت پیشوایان دینی و مذهبی است. 
در قدم سوم زنان خود باید به صورت قاطع 
و جدی وارد عمل شوند تا خود شان نقش 

 زنان در كشوری مثل افغانستان همان
 انسان های اند كه در خانه ی پدر شان
 به نام »آدم مردم« و در خانه ی شوهر
 به نام »دختر مردم« و در اجتماع به
 نام »سیاه سر« و صفت هاي چون
 ناقص العقل یاد می شوند و مورد دیگر
 هم اینکه بسیاری بر این باورند زن
 همانگونه كه با لباس سفید در خانه ی
 بخت می رود تا زمانیکه با كفن سفید
 راهی قبرستان نشود دیگر از خانه ی
 شوهر بیرون شده نمیتواند و همین
 رسومات نا پسند بوده كه تا امروز زن
 به عنوان جنس دوم در میان جوامع
 سنتی  و  افراطیت دین و مذهب مطرح
 است و اینست كه كسی به این طیف
 از جامعه اهمیت نداده و از آن صرف
.استفاده ابزاری مي نمایند

محمد علی رحمانی 

عرِف كه در جامعه ی ما حاكم است، ظلم مسلم بر زن است
فوزیه فروتن 

     هشت مارچ گرامی داشت از روز جهانی زن است، این روز یک 
روز حساس و معنی دار برای همه زن های دنیا می باشد. این روز در 
احزاب  بین  در  سوسیالیستی  و  سیاسی  رویداد  یک  عنوان  به  ابتدا 
سوسیال آمریکا، آلمان و اروپای شرقی آغاز شد اما بعدها در فرهنگ 
بسیاری از کشورها نمایان گشت که در قدیم این روز را به نام روز 
جهانی کارگر نیز می نامیدند. در 8 مارچ 1857 زنان کارگر کارگاه های 
پارچه بافی و لباس دوزی در نیویورك آمریکا به خیابان ها ریختند و 
خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط نامناسب 
کار شدند. این مبارزات و تظاهرات زنان شورش و تغییرات هنگفتی را 
بوجود آوردند که از آن به بعد این روز به نام »روز جهانی زن« مسمی 
از این روز تجلیل به عمل می آورند  شد که هرسال در سراسر دنیا 
و در حقیقت، این فرصتی است برای نگاه کردن به گذشته در مسیر 
تالش ها، منازعه ها و فعالیت های پیشین و بیشتر برای نگریستن در 
باز کردن راه در جهت شکوفایی  راستای حرکت های پیش رو برای 
از حقوق و  این روز  نیز در  استعدادهای زنان می باشد. در کشور ما 
مقام زن صحبت می شود، و توصیفات زیادی پیرامون این مسئله ارایه 
استقبال شود،نمی شود.  روز  این  از  باید  که  گرمی  به  ولی  می شود 
ایثار و  زن خود مظهر مهر و عطوفت، سمبول مقاومت، ایستادگی، 
فداکاری می باشند و زن نیمی از پیکر جامعه است پس به جاست از 
این روز بزرگ تجلیل به عمل بیاوریم و حقوق و سخنان را که در این 

رابطه بیان میداریم فقط شعار نباشد بلکه عملی شود.
ولی جای تأسف است که در جامعه ی ما بیشتری از زنان از حقوق 
شان محروم اند و آنچه به نیمی از نفوس کشور )مادران، خواهران، 
همسران و دختران( میگذرند، تراژیدی هولناك و فاجعه ی توصیف 
ناپذیری است که فقط زنان توان تحمل آنرا دارند و زنان است که 
اند،  بی خبر  شان  حقوق  از  حتی  یا  و  می شود  پایمال  شان  حقوق 
جوامع  در  ندارند.  را  حقوق شان  خواستن  باشند حق  هم  خبر  با  اگر 
و  می شناسند  ناتوان  و  ضعیف  موجود  را  زنان  مانده  عقب  و  سنتی 
سرنوشت آنان را در اداره و تحت تسلط مرد قرار می دهند و زنان را 
در خانه  مانند یک زندانی محصور میدارند و از همه نعمات که خداوند 
برای آن ها ارزانی داشته و یا آزادی که برای آن ها قرار داده و حق 
زیادی  افغانستان خشونت های  در  بختانه  بد  اند.  محروم  آن هاست، 
علیه زنان صورت می گیرد که ما هر روز شاهد  آن هستیم و برخی از 
این خشونت ها رسانه ی شده تحت بررسی قرار می گیرد اما بیشتر از 
آن ها سر بسته باقی میمانند. خشونت ها علیه زن سیر صعودی شان 
را می پیماید. درین حالت ضرورت است که همگی در راستای حفظ 
حقوق زنان که نصفی از نفوس مملکت  است تالش کنند تا کشور 
بدست زن و مرد این خاك بسوی شکوفایی و آینده سبز رهبری شود.

در این روز پر شکوه، برای همه زنان جهان مخصوصا زنان رنجدیده 
هیچ  اینکه  امید  به  و  می نمایم  وسعادت  خوشبختی  آرزوی  کشورم 
موردی خشونت علیه زن را نبینیم و خنده بر لب هر زن افغانی بوده 

باشد.

تاثیر گذاری را در تاریخ کشور شان ایفا کنند و بر همگان به اثبات 
برسانند که زنان نیز توانایی این را دارد که مثل مردان کار کنند 
نقش  اجتماعی  و  سیاسی  مسایل  و  زندگی  امورات  تمامی  در  و 
ساختاري داشته باشند تا یک جامعه ایده آل، مطلوب و توانمند در 

راستاي آزادي بشریت از بربریت داشته باشیم.



سال اول/ شمارۀ 1/ چهارشنبه/ 2 جدی 1394

صاحب امتیاز: مجمع ملی تغییر و نجات 
مدیر مسئول : داکتر حفیظ شریعتی »سحر«

سر دبیر:  محمدعارف رضایی   )  0794257933 (
ویراستاران:  زبید ه صفري، مهدي فطرت.

نویسندگان: خادم  حسین احمدي، فاطمه رحیمی، یاسمین یاسان، فوزیه  فروتن، ذکریا صمدی، عظیم نظري، نادر 
نبی زاده، یاسر عمار، سکینه فکوری، ابراهیم بهزاد، حیات سعادت، عوض علی فرزام،  سیما سادات و عنایت ناصر.

طراح، همکار انترنتی، عکاس و گزارشگر : محمدعلی رحمانی  )0797919231(










مرکز پخش: دفتر مرکزي مجمع ملي تغییر و نجات، کابل - ناحیه 13 - ایستگاه سرپل.
محالت توزیع: کابل، غزنی، هرات، غور، هلمند، بامیان، بهسود، دایکندی، بلخ و کویته پاکستان.

توزیع کنندگان: رجب علي حیدري، مهدي فرهمند و حنیف رضایي.
تیراژ: 2000.

قیمت: 5 افغاني.

یادداشت:
1:  هفته نامه ی کارا از مطالب ارسالی تان استقبال میکند.

2: کارا در ویرایش مقاالت تان دست باز دارد.
3: به استثنای سرمقاله، مسئولیت سایر مطالب به عهده ي نویسنده ي آن می باشد.
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Dedicated for woman international day

من زنم، رنجی که در سرزمین انسان ها می کشم در حد ظرفیت کلمه ی رنج نیستمن زنم، رنجی که در سرزمین انسان ها می کشم در حد ظرفیت کلمه ی رنج نیست

باخط        ماندن،  باگنگ  شدن،  باگم  من 
خوردن، و به حاشیه رفتن از صحنه های 
پرنده ی  دیار  درین  من  مأنوسم،  روزگار 
النه  دنبال  وقت  همه  که  آشیانه ام  بی 
این  انسان های  تقویم  در  من  می گردم. 
ام.  نیافته  بهار  به نام  را  فصلی  سر زمین 
فصول سال، بهار و خزان همه اش برایم 
یکسان است و خزان. طبیعت همه ابری است و غبار آلود و خالی از 
سکنه، من از همه به هیچ رسیدن را خوب می شناسم، من در کشوری 
زندگی می کنم که صداي درد و رنجی طبقه ی به نام زن فریاد نیست، 
با عرفی سر و کار  را می شناسم. من  فریاد  از  من سکوت سنگین تر 
دارم که آن عرف ظلم مسلم بر زن است، من بیابان نا باوری را قدم 
به قدم طی کرده ام، من با دیدگان باز و ذهن هوشیار لحظه به لحظه 
مردان  نامردی  و  ناسپاسی  مهری،  بی  به شالق  زنم،  اینکه  به جرم 
ام  تبسم و شکریه  فرخنده، رخشانه،  سرزمینم مجازات می شوم. من 
که به جرم جنسیتم محکوم به سنگسار شدن، سوختن و گلو بریدن 
شده ام، من حس بیهودگی را با بند بند وجود در دیارم احساس کردم، 
من در روح خویش دردهای را تجربه می کنم  که درد های تن آدمی 

پیش آن حقیر و ناچیز اند.
من از فراق خوشی های که سهم مسلمم از زندگی است، بدور مانده 
فاقد  و  چیز  همه  بی  من  که  است  مسلم  واقعیت  یک  این  آری  ام. 
نا میمون خودم را رهایی و نجات  این وضعیت  از  باید  اختیارم. ولی 
دهم و سفری خوشی را به دنیای جدیدم آغاز نمایم، سفری مملو از 
فروخته  مرد،  و  من  حقون  برابری  و  آزادی  شکوفایی ها،  خوشی ها، 

اختیار  صاحب  و  ازدواج  تحمیل  عدم  پول،  و  جنس  برابر  در  نشدنم 
یا  و  کنم  باید  آنچه   انتخاب  داشتن حق  و  زندگی  امورات  در  بودن 
آنچه باید باشم، گوشه و پاره ی از آرزوهای در سر پرورانده ی من و 
این حقوق مسلم  به  باید  این سر زمین است که  هزاران دختر خانم 
رهاندن  و  تحرك  سفر  این  توشه ی  که  نکنم  فراموش  رسید،  مان 
که  می خواهد  را  تغییر  به   اراده  و  قاطعیت  خیالی،  بی  از  مان  خود 
درك  این  به  اکنون  ام.  نرسیده  خودم  به  و  غفلتم  بند  در  من  هنوز 
نیست،  کسی  انتظار  در  ویرانی  جز  چیزی  سکوت  در  که  ام  رسیده 
تهمت ها،  تصویرسازی ها،  تفاهم ها،  سوء  دلخوری ها،  رنجش ها، 
گمان ها، تردیدها و سوء ظن ها همه و همه حاصل همین سکوت اند. 
باید کسی را مالمت نکنم، خودم در قبال خودم مسؤلم و خود بانی 
تغییر در خودم، پس باید سکوتم را بشکنم و به جاده ي سبز روزگار 
ثابت  تا  دارم  بر  مرد  به نام  مرد  از  تر  استوار  را  گام هایم  کماالت  و 
کنم که دار وندار هستی مدیون من است، آری منم که ارسطوها و 
افالطون های آینده از دامنم تقدیم جامعه می شود و ادیسون ها مدیون 

من است.
و  تغییر  مادران  به  زنان،  به تمام  قلم  این  صاحب  پیام  فرجام  در 
هستی این است رنج های که امروز در میادین مبارزه و دادخواهی در 
راستای احقاق حقوق مان می کشیم گنج های آینده هزاران زن افغان 
تغییر در  بر همه من و تو هستیم که مسؤل  زمین است. پس مقدم 

خویشتنیم، من و تو اگر ما شویم مادر عمل می شویم.
در اخیر روز جهاني زن را به تمام زنان جهان وبه طور اخص به زنان 

کشور تبریک و شاد مي گویم.

مرادعلي پویا

قفس بشکن اسارت را رها کن اي گل رعنا
به پرواز آي وبکسل دام هاي ســد راهت را 

جهـان با انقالب تـو تغییر مي پذیرد هــان 
تواناتر ز هــر مـوجود باشي در همه دنیــا 

ز دامـانت ارسطوها فالطن ها به پـــاخیزد
 ادیسون ها به تــو مدیون اي مهد تمدن ها 

جـهــان مولود تو باشد تو باشي مادر گیتي 
یکي دستت به گهواره قدم هایت به سنگرها 

چــراغ روشني انسانیت روشن بمان جانــا
الـهـي تا ابــد روشـن بمـاني قـوت دل ها 

گهي شالق خوردي گاه سنگ بر جبین خــود
به آتش سوخت جانت را فغان از ظلم انسان ها

به خود باور بده اي نیمه ي پربار این گیتي 
تـواني انـقــالب مثبت آري به ایــن دنیا

بدان اي مادر من خواهر من اي زن عاقـل
 ز محرومي تو غرقاب خون افتاده در دل ها

تو هستي مظهر خالقیت در این جهان امروز
 چـشـانـدي شیره ي جانـت ابرمردان دنیا را

مبارك سال روزت میوه ی شیرین این گلشن 
قـبـول درگـهـت فـرمـا درود گرم پـویـا را 

زن فاطمه رحيمي


