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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۰1۹/۰۵/1۳

خاتول مهمند

انسانیت کجاست؟
كسي گاهی برایم دوستانه هوشدار یک سلسله موارد تلخ را داده بود ،حرف هایش
در این اواخر به گوش هایم طنین می اندازد! در این اواخر حرف هایش در بعضی
موارد درست ثابت می گردد.
این موضوع بر میگردد به روز هائیکه خیلى جوان و از تخریش هاى محیط افغانى
بیخبر بودم .آنروز ها مینوشتم و چنان مینوشتم كه گفتى خداوند مرا براى همین
مشغله آفریده بود.
در نوشته هایم هرگز سمت ،جناح و تبار مشخص را نه حمایت کردم و نه مورد
سرزنش قرار دادم زیرا من به آینده ایمان دارم و هرگز نمیخواهم جنگ تاریخ و
قرن های گذشته را امروز در عصر جدید ادامه بدهم.
زیرا کاویدن زخم های کهنه جز بوجود آوردن ناسور های متعفن چیزی در پی
ندارد.

خاتول مهمند

بقول زنده یاد فانی  /گزینه باران  -ترجمان وحدت ؛

در مــیـان آدمــى تـفـكـیـك نـیـست
در نهادش اوزبیك و تاجیك نیست
انـكـه فـرق تـاجـیـك و افـغـان كند
پـاى بـخت خـویش را سوهان كند
چـون كـه فـرزنـدان یـك مـامیم ما
یـك دل و یـكـرنگ و یك نامیم ما
براى من تبار و قوم مطرح نبود و نیست مگر بار نخست كه میخواستم نوشته هایم را كابل بفرستم آن شخص گفت:
نام و تخلص ات آسیب بزرگ بکار هایت وارد میکند  ،برایت درد سر ساز میشود ،اینكه از طرف دیگر فارسی
مینویسى كار پطرول بر آتش را میكند .بهرصورت نظر این دوست محترم این بود تا تغییر نام و تخلص بدهم و مانند
یك مستعار بنویس.
با شنیدن حرف هایش تعجب كردم و بعدتر ها فكر كردم تا در زمینه هیچگونه مشوره با او و هیچ كس نكنم.
باالخره فعالیت را از ویبسایت ( خاروان)  ( ،فردا) و ( كابل ناتهـ ) آغاز نمودم.
هنوز هم نمیدانستم حساسیت ها در چى حد ایست و چرا كسى مرا قسم شاید و باید تحویل نمیگیرد.
با تا ٔسف این اصل بعدتر ها با آغاز فعالیت در جامعهٔ فرهنگى افغان برایم روشن تر گردید که هستند عده که مرا
نادیده میكنند.
به دالیل مختلف تباری ،سازمانی ،سلیقوی ،ولى عده در میان فرهنگ پروران در اروپا مسایل تبارى را مدنظر
نگرفته در محافل شان دعوتم میكردند .بعدتر ها وقتى در شبكه اجتماعى فیسبوك به فعالیت آغاز كردم هرچند بار
پیام هاى توام با دشنام به آدرس تبارى و قومى ام میگرفتم و بعضا ً آنرا با دوستان به اشتراك میگذاشتم.
بهرحال فصل ها گذشت و همچنان در حاشیه جامعه فرهنگی قرار داشتم و دارم .باالخره انتخاب کردم تا با آنها به
تمام معنا قطع روابط کنم و بدون بودن در میان فرهنگیان از طریق دنیای مجازی با مخاطبان صفحهٔ فیسبوكم بطور
مستقیم در ارتباط باشم که تا هنوز نیز هستم.
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ابتدا از این ناحیه رنج میبردم ولی حال با نقل قول از فریدون مشیری خودم را تسلی میدهم که میگفت ( :قرن ما
روزگار مرگ انسانیت است)...
بعد از میزان و مطالعه انسانیت و ذهنیت انسان های های دور و برم تصمیم گرفتم تا خودم را ناراحت نسازم.
ولی بعضا ً این اصل مرا تا نهایت می رنجاند زیرا میدانم که تبعیض مدرن و نژاد پرستی عصر نو به مراتب دسیسه
آمیز تر ،تثبیت شده تر و انعطاف پذیرتر است و حتی مقابله با آن نیز به مراتب مشکل تر از گونه های قدیمی و
سنتی نژاد پرستی است.
براى من نه سمت و نه نژاد مطرح است ،و این را با نوشته هایم بار ها به اثبات رسانده ام .اگر زنى در هزاره جات
كشته شود یا در قندهار و یا هم در هركجاى دیگر منحیث یک زن و یک انسان برای دادخواهی فریاد میزنم.
مگر امروز رنگ دیگر انسانیت و تبعیض را شاهد بودم.
در جنازه مینه منگل شاهد بازى  double standardفعالین حقوق زن در افغانستان بودم.
اینها که خود شان را سپهر بال زنان در دشواری ها قلمداد میکنند امروز در مراسم جنازه این دختر چرا حضور
شان کمرنگ بود؟
آیا نمیتوانستند تا با بوت هاى قیمتى و لباس هاى مفشن خویش كه همه از بركت خون و زحمات زنان افغانستان
نصیب شان گردیده به جنازه این دختر تشریف ببرند.
آیا این برخورد شان شدیدا ً سلیقوى نیست؟ آیا اینها به القاب و چوكى هاى كه بر آن تكیه زدند محدود هستند یا هدف
شان خدمت به زنان میباشد.
خود محور هم حدى دارد ،اینها حتی به زنان گرد و بر شان رسیدگي نمیكنند .تا كى زنان مانند فرخنده به شكل فجیع
كشته شوند تا این محترمه ها در برابر كمر هاى تلویزیون هاي بین المللى ظاهر شده جهت مفاد بردن خویش اشك
تمساح بى افشانند.
این دسته زنان به اصطالح مبارز كه در هر سطح و كشورى مقیم هستند جز خود پرواي دیگران را ندارند.
آیا این برخورد دوگانهٔ فعالین حقوق زن و مدنى ها را تبعیض تلقى كنیم؟ آیا این طرز برخورد شما براى این بود كه
مینه منگل یك دختر از قوم پشتون است؟
چرا براى او گلو پاره نكردید و تابوتش را بر سر شانه ها تا قبرستان نبردید؟
فراموش نكنید  ،تاریخ خودش را تكرار میكند و روزى دختر ،خواهر و یا مادر شما همچنان كشته میشود...انتظار
شما از دیگران چیست؟
من با این نوشته از كسى طلب ترحم نمیكنم زیرا در من خیلي قدرت مبارزه است .مبارز ٔه براى حصول چوكى و یا
مقام نی ،زیرا زندگى راحت در غرب دارم ،مگر هربار بسوى زنان مظلوم كشورم ولو كه مربوط هر تبار و والیت
باشند ،مینگرم قبلم آتش میگیرد و دستم را از نوشتن گرفته نمیتوانم.
چقدر عد ٔه كوچك و بى وجدان هستند كه با دامن زدن اینهمه جنگ هاى داخلى و تبارى ملت را به پاره ها تقسیم كردند
چنان كه امروز كسى براى مرگ زنان پشتون الفاظ بزبان نمیاورد.
خداوند را ممنونم كه در وجود من ریشه هاى نفرت تبارى را نه پرورانده .چقدر حقیر اند آنانیكه داد از انسانیت
میزنند و در حقیقت هزاران فرسنگ از انسانیت بدور هستند.
من مي رزمم بدون نفرت و بدون اینكه گرایش هاى قومى و سازمانى كسى را مدنظر بگیرم .شعار من تا پاى جان
صلح و انسانیت است.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

