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 کجاست؟ تیانسان
 

سلسله موارد تلخ را داده بود، حرف هایش  کیدوستانه هوشدار  میبرا یگاه كسي
 یدر بعض شیاواخر حرف ها نیاندازد! در ا یم نیطن میاواخر به گوش ها نیدر ا

 .گردد یموارد درست ثابت م
خیلى جوان و از تخریش هاى محیط افغانى  کهیئبه روز ها گرددیموضوع بر م نیا

نروز ها مینوشتم و چنان مینوشتم كه گفتى خداوند مرا براى همین آبیخبر بودم. 
 . مشغله آفریده بود

کردم و نه مورد  تیهرگز سمت، جناح و تبار مشخص را نه حما مینوشته ها در
و  خیجنگ تار خواهمیدارم و هرگز نم مانیا ندهیمن به آ رایسرزنش قرار دادم ز

 .ادامه بدهم دیگذشته را امروز در عصر جد یقرن ها
 یدر پ یزیمتعفن چ یکهنه جز بوجود آوردن ناسور ها یزخم ها دنیکاو رایز

 خاتول مهمند             .ندارد
 

 ترجمان وحدت ؛ -باران  نهی/ گز یفان ادیزنده  بقول
 

 ستـیـك نـیـكـفـى تــان آدمـیــم در
 نهادش اوزبیك و تاجیك نیست در
 ان كندـغـك و افـیـاجـرق تـف هـكـان
 ویش را سوهان كندـخت خـب اىـپ
 امیم ماـك مـدان یـرزنـه فـك ونـچ
 رنگ و یك نامیم ماـكـدل و ی كـی

 

من تبار و قوم مطرح نبود و نیست مگر بار نخست كه میخواستم نوشته هایم را كابل بفرستم آن شخص گفت:  براى
 یفارس گریت درد سر ساز میشود، اینكه از طرف د، برای کندیوارد م تینام و تخلص ات آسیب بزرگ بکار ها

د بود تا تغییر نام و تخلص بدهم و مانن نیدوست محترم ا نیمینویسى كار پطرول بر آتش را میكند. بهرصورت نظر ا
 .یك مستعار بنویس

 .مشنیدن حرف هایش تعجب كردم و بعدتر ها فكر كردم تا در زمینه هیچگونه مشوره با او و هیچ كس نكن با
 .فعالیت را از ویبسایت ) خاروان( ، ) فردا( و ) كابل ناتهـ ( آغاز نمودم باالخره

 .هم نمیدانستم حساسیت ها در چى حد ایست و چرا كسى مرا قسم شاید و باید تحویل نمیگیرد هنوز
را تند عده که مکه هس دیروشن تر گرد میفرهنگى افغان برا سف این اصل بعدتر ها با آغاز فعالیت در جامعهٔ تأ  با

 .نادیده میكنند
ولى عده در میان فرهنگ پروران در اروپا مسایل تبارى را مدنظر  ،یقویسل ،یسازمان ،یمختلف تبار لیدال به

نگرفته در محافل شان دعوتم میكردند. بعدتر ها وقتى در شبكه اجتماعى فیسبوك به فعالیت آغاز كردم هرچند بار 
 .نرا با دوستان به اشتراك میگذاشتمآآدرس تبارى و قومى ام میگرفتم و بعضاً پیام هاى توام با دشنام به 

قرار داشتم و دارم. باالخره انتخاب کردم تا با آنها به  یفصل ها گذشت و همچنان در حاشیه جامعه فرهنگ بهرحال
طور فیسبوكم ب ان صفحهٔ با مخاطب یمجاز یایدن قیتمام معنا قطع روابط کنم و بدون بودن در میان فرهنگیان از طر

 .هستم زیمستقیم در ارتباط باشم که تا هنوز ن
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ما  : ) قرنگفتیکه م دهمیم یخودم را تسل یریمش دونیحال با نقل قول از فر یول بردمیرنج م هیناح نیاز ا ابتدا
 است...( تیروزگار مرگ انسان

 .گرفتم تا خودم را ناراحت نسازم میو برم تصم دور یها یانسان ها تیو ذهن تیو مطالعه انسان زانیاز م بعد
ً  یول  سهیعصر نو به مراتب دس یمدرن و نژاد پرست ضیکه تبع دانمیم رایرنجاند ز یم تیاصل مرا تا نها نیا بعضا
و  یمیدق یبه مراتب مشکل تر از گونه ها زیمقابله با آن ن یاست و حت رتریشده تر و انعطاف پذ تیتر، تثب زیآم

 .است ینژاد پرست یسنت
 

. اگر زنى در هزاره جات بار ها به اثبات رسانده ام میبا نوشته ها را نیمن نه سمت و نه نژاد مطرح است، و ا براى
 .فریاد میزنم یدادخواه یانسان برا کیو زن  کیكشته شود یا در قندهار و یا هم در هركجاى دیگر منحیث 

 .را شاهد بودم ضیو تبع تیانسان گریامروز رنگ د مگر
 .حقوق زن در افغانستان بودم نیفعال double standard جنازه مینه منگل شاهد بازى در

دختر چرا حضور  نیامروز در مراسم جنازه ا کنندیها قلمداد م یکه خود شان را سپهر بال زنان در دشوار نهایا
 شان کمرنگ بود؟

مفشن خویش كه همه از بركت خون و زحمات زنان افغانستان  تا با بوت هاى قیمتى و لباس هاى توانستندینم ایآ
 .نصیب شان گردیده به جنازه این دختر تشریف ببرند

سلیقوى نیست؟ آیا اینها به القاب و چوكى هاى كه بر آن تكیه زدند محدود هستند یا هدف  داً یاین برخورد شان شد آیا
 .شان خدمت به زنان میباشد

د. تا كى زنان مانند فرخنده به شكل فجیع نبه زنان گرد و بر شان رسیدگي نمیكن ینها حتمحور هم حدى دارد، ای خود
كشته شوند تا این محترمه ها در برابر كمر هاى تلویزیون هاي بین المللى ظاهر شده جهت مفاد بردن خویش اشك 

 .تمساح بى افشانند
 .دسته زنان به اصطالح مبارز كه در هر سطح و كشورى مقیم هستند جز خود پرواي دیگران را ندارند این

 

فعالین حقوق زن و مدنى ها را تبعیض تلقى كنیم؟ آیا این طرز برخورد شما براى این بود كه  این برخورد دوگانهٔ  ایآ
 مینه منگل یك دختر از قوم پشتون است؟

 كردید و تابوتش را بر سر شانه ها تا قبرستان نبردید؟براى او گلو پاره ن چرا
، خواهر و یا مادر شما همچنان كشته میشود...انتظار خودش را تكرار میكند و روزى دخترنكنید ، تاریخ  فراموش

 شما از دیگران چیست؟
ى حصول چوكى و یا برا با این نوشته از كسى طلب ترحم نمیكنم زیرا در من خیلي قدرت مبارزه است. مبارزهٔ  من

، مگر هربار بسوى زنان مظلوم كشورم ولو كه مربوط هر تبار و والیت ، زیرا زندگى راحت در غرب دارمیمقام ن
 .نمیتوانمباشند، مینگرم قبلم آتش میگیرد و دستم را از نوشتن گرفته 

رى ملت را به پاره ها تقسیم كردند كوچك و بى وجدان هستند كه با دامن زدن اینهمه جنگ هاى داخلى و تبا عدهٔ  چقدر
 .چنان كه امروز كسى براى مرگ زنان پشتون الفاظ بزبان نمیاورد

را ممنونم كه در وجود من ریشه هاى نفرت تبارى را نه پرورانده. چقدر حقیر اند آنانیكه داد از انسانیت  خداوند
 .میزنند و در حقیقت هزاران فرسنگ از انسانیت بدور هستند

رزمم بدون نفرت و بدون اینكه گرایش هاى قومى و سازمانى كسى را مدنظر بگیرم. شعار من تا پاى جان مي  من
 صلح و انسانیت است.
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