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 ما و زن و زن وما
 

 "قندهار یهوائ دانیپنج زن  کشته شده در م اد  یبه "
 

 فیتعر نیساده تر باشد،یو بلند و کوتاه م ستردهگو  یو سطح قیو ساده و عم دهیچیخود انسان پ ۀانسان به انداز فیتعر
 .باشدیاز تناقضات م ۀهمانا مجموع

 یکمیو  ستیقرن  ب ن  ینش هیانسان باد ای یو اروپائ یکائینموده، کدام انسان، انسان امر شرفتیانسان پ میوئگ یم نکهیا
 .جاها ریو سا ایو آس قایدر افر

پولپوت  ای وانشریو پ نیبن الد ای روانشیهتلر و پ ایو  روانشیو پ نیاستال ایآ است، ف  یانسان موجود شر میوئگیم نکهیا
 انسان بودند؟ ریغ روانشیاست چه بال است و پ

 طبعاً به اعتبار وجود  انسان( ، در کدام ساحه؟نموده ) شرفتیعلم پ میوئگ یم نکهیا ای
ح یو اقتصاد یو مال یجان تیامن نیتأم دیرسالت  علم با انهگی ود امروز با وج ایآ باشد، ....و یستیز طیو مح یو ص 

مردم جهان از داشتن دسترخوان مناسب و  صدیچند ف باشد؟ی( بهره مند متیتمام بشر)تیعلم، بشر شرفتیپنداشت  پ
 شتریب ایانسان  اردیلیبا احتساب امکانات موجود، دوازده م رسدیبنظر م کهیدر حال باشد؟یآبرومندانه بر خوردار م

 .برخوردار باشد نیگاز نعمت داشتن  دسترخوان  رن توانندیم
 ً موقف   هر انسان در هر نهمی، با ارسدیمشکل بنظر م یواحد انسان کم ف  یاتفاق نظر به تعر فوق، ۀبا توجه به صحن بنا

 .از آنها کامالً درست است کیهر  ف  یتعر ریاز خود داشته باشد و تفس ف  یخود تعر یبرا تواندیکه هست م
 .تمام انسانها مشترک است همانا حس لذت بردن است نیکه در ب حس  

 میفقراء تقس نیو حلوا و نان درست کرده و در ب دهی، فالوده و مالو مشروع خود یاز مال و ثروت شخص یکس کی
با  و دهیتوانست دزد رگحلوا را ا نیا گیم گیدر صورت قادر بودن د یکس کی برد،یکار خود لذت م نیو از کندیم

خود لذت  اجیباز از رفع احت کندیکار م نیا هم تیمجبور یرو رگا یحت بردیکار خود لذت م نیو از ا بردیخود م
ذت بانک ل نیهم ۀاز سرقت مسلحان یکس کی برد،یمامور بانک از شغل خود لذت م ای ریمد ثیمنح یکس کی برد،یم
 یتح باشد،یآن لذت بردن م یکه هدف غائ کندیم ریو تفس جادیخود را خودش ا یگزند ری. خالصه هر انسان مسبردیم

لذت  کی، قتل ۀجیلذت نباشد حد اقل نت رگا رانگیت و کشتن دنوع لذت بردن اس کی زین یخود ُکش بهبعضاً اقدام 
 .باشدیم یبخش

 

 :یاّما اغاز سخن  اصل و
 

 م،یخلقت خود ندار یگونگچ ۀفلسف یبه حاّلج ازیهم ن ادیکه البته ز م،یانسان بوده ا نیهم دیآ یما م ادی کهیروز از
 تسیما ن ادیدرست  زی.آنروز نداردیخود باز نم یو رسالت انسان تیخلقت ما هر چه بوده ما را از انجام مأمور ۀفلسف
 .، مادر، زن، دخترمیشنویشده که م وقت ادی. زمیزوج و زوجه شد یدارا ونهگو چ یکه ک
 .مرد و زن یعنی جنس کامل، یعنی میوئگیم نکهیحال ا بهر
انسان  تیتسلسل موجود ۀکه البته مکمل  ادام باشندیم ریانسان، زن و مرد دو عنصر جدا نا پذ یفورمول فطر در
 .میدانیمما ن کند،یخالء  تسلسل و تناسل را پُر م نیا ونهگچ انهیراگو همجنس ینستیامروز جنبش فم نکهی.و اباشدیم
وقف مده، و مختلف برخوردار بو انهگجدا اهگیزن، نسبت به مرد ها از جا یبشر خیکه در طول تار ستین یشک نیدر

ر د شدیم ستهیرگانسان درجه دو ن ثیجوامع، به زن منح یدر بعض دیحاالت متفاوت بوده، شا یزنها دارا اه  گیو جا
 ستهیرگمؤلد نسل ن ثیبه زن فقط منح یجوامع حت یو در بعض شدیم ستهیرگجوامع به زن، همسان با مرد ن یبعض

 .شدیم
هر جامعه نظر به  برند،یبسر م یو مست یامروز در اوج بلوغ و جوان یجوامع بشر ذشت،گحال هر چه بوده،  بهر
 .باشدیم یعموم یها شرفتیپ یاز سود ها یریگخودش خواهان سهم ۀو وزن  همه جانب ینیگو سن تیظرف
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حساس  تیموقع ۀاجار یور نه فقط بها کنندینا جوانمردانه عمل م یلیاز معامالت خ یدر بعض گبزر یها قدرت
زدن  چانه نیاز میذرگمرفه برخوردار باشد، ب یگاز تمام امکانات زند دیاست که هر افغان با ۀما به انداز یائیجغراف

 .یالیخ یها
از خود بروز داده و  ونگوناگ یبهتر، در عرصه ها یگاطر بهبود وضع زندـفرد فرد وطن ما بخ که یمثبت تحرکات

 .باشدیزن ها م یگو فرهن یاقتصاد یها تیفعال یه هاهم عرص یکی باشد،یتمام خواهان تحوالت مثبت م تیبا جد
از حالت مطلوب برخودار  زیما ن ۀچاریب یمردها رچهگاجتماع بوده  یۀدر حاش نطرفیما از قرن ها با ۀچاریب یها زن

 یکه به خواسته ها میدار تیانسان مکلف کی ثی.منحباشدیما مظلومانه بود و هنوز هم م یحاالت زن ها نهمینبودند با ا
 می( تحکیمیتسل رفتن  گ وشگشنوا نه  رفتن  گ وشگالبته ) میریگب وشگوطن خود صادقانه  یمعقول و مشروع زن ها

 .ما بشدت خواهد کاست یو اجتماع یو روح یاقتصاد یموضع زن ها از آالم و درد ها
که  است نیا میبردار دیزنها با ۀو مداخل مشارکت نیبدون کوچکتر یما مردها بدون مشارکت زن ها بل کهیقدم نیاول

 راشیمزخرف خو ۀدیعق نیکه ا میو به آنها اجازه نده میستیمردانه وار با یزمانه و مزدوران اجنب نیدر برابر مرتجع
 گمصلح بزر چیاز دهان ه کهی، حرفباشدیم طانیو از جنس ش اءیح یموجود ب کیزن  ایوگکند که  جیو ترو میتعم

ه در ک دیستیو اخوت مجهز ن مانیا زاتیشما به تجه رگفهماند که م دی.به آنها باامدهین رونیب گبزر امبریمنجمله پ
 ؟دیکن یگستادی! اطانیمقابل حمالت ش

از زن ها به مراتب با  یاریو عفت و شرم،بس اءیح دانیکه در م کنمیاعتراف م قتیحق نیمرد به ا کی ثیمنح من
 .از مردها یاریتا بس باشندیو با عفت تر م اتریح
 .امر واقف و معترف باشد نیبه ا زیهر مرد در درون خود ن دیشا
 یول شودیزن موصوف روبرو م دیبزند با عکس العمل شد زیچشمک  مر وهیب کی ای زهیدوش کیبه  رگمرد ا کی
الد چشمک  کجدار مرد با وقار! و صاحب زن و او کیو رونق افتاده به  ذشتهگاز سن  یو حت بایزن نا ز کی رگا

ً  .ماندیورشکسته  نشود سالم هم نم رگمرد ا یو آبرو یبزند، شرکت سهام شوهر و پدر و پسر و برادر زن  ثیمنح بنا
 ۀتا پروس مینک یبانیو آنها را پشت ایرشد همه جانبه را به آنها مه طیزنها( شراآنها) یو انسان یثبات  اخالق رفتن  یبا پذ دیبا

 .رددگ لیتکم زیما هرچند ناچ یاجتماع شرفتیسرعت  پ
 

 :اّما اصل موضوع و
 

 ،شانیابه خانه ه شتگدر راه بر فهیکندهار بعد از ختم وظ ای قندهار یهوائ دانیپنج تن از کارکنان زن  م شیروز پ چند
که به  دندیو از طرف اشخاص نا معلوم ظالمانه و ناجوانمردانه به قتل رس ادهیاز موتر پ دانیشهر و م نیب ۀدر جاد
بر  ان،گجان باخت نیما ضمن الطاف دعا به روان پاک ا شد. فزودها زانیآن عز ۀمردم و خانواد یغم ها ون  یکل کس
 .میفرست یم یابد نیآنها نفر یالملل نیو نوکران ب تیجنا نیا نیقاتل
قتل احتماالً  نینموده که اقدام ا یآور ادیموضوع  نیا یضمن بررس زیهموطن عز کیافغان ها  یتهایاز سا یکی در

اجناس  یزنها در قسمت  تالش نیا رایباشد ز رفتهگجواهرات و پول نقد صورت  ایتوسط قاچاقبران مواد مخدر 
 .مشغول بودند تیبه فعال نیمسافر
 زین باشندیدال بر دست داشتن  عناصر ضد زن، م کهیا ینباشد اّما دالئل عقل کیقابل رد و تشک دیشا زیعز نیا لیتحل

 .باشدیقابل توجه م
مظلوم،  ینهاز نیو پرداخت رشوه به ا عیبا تطم توانستندیاوالً قاچاقبران م ،یفساد ادار یگستردگو  جیتوجه به ترو با

ً یمشکل خود را حل کند و ثان رول فالن قاچاقبر را کنت یپنج زن نبودند که مثالً بکس ها نیفقط هم یدر قسمت تالش ا
ما،  یهوائ یها دانیم یتیامن تیکار بودند و ثالثاً با توجه به وضع نیمامور ا زین رگیبلکه پرسونل د کردیم یو تالش

 د،ریگیقرار م قیدق یو بررس یاز جهان پرواز کند در آنجا سخت مورد تالش ۀاز کشور ما به هر نقط کهیهر مسافر
ً م مزدور و مرتجع  همچو طالب  یمعصوم کار حلقه ها یزنها نیکشتن ا یعنیکار  نیاطمنان داشت که ا توانیبنا

دووم  ۀر درجکشتن  آن د ۀزیگو ان یگو وابست یگونگو چ نیقاتل یشناسائ تیاست که اهم نیمهمتر ا ۀ.البته نکتباشدیم
.کشتن هر انسان باشدیکارکنان م نیاول آنچه که دلخراش و رنج آور است، زن بودن ا ۀدر درج ردد،گیمحسوب م

 ت،یجنا کی یقربان نکهیبخصوص ا شودیجهنم م یشعله ها ۀو عجل شمر که باشد و توسط هر که باشد باعث خه ناهگیب
اقدامات بُزدالنه موجب  ونهگنیا میوار دیباد.اُم یرامگ انگجان باخته  نیا ادیباشند.  انگسالخورد ایاطفال  ایزن ها 
در اخذ جرئت و شهامت  شیاز پ شیزنها نشود و آنها ب یو اقتصاد یو اجتماع یگو مواضع  فرهن هیروح فیتضع

 پایان بهتر بپردازند. یگزند جادیشانه به شانه با برادران خود به ا
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