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

۲۰۱۹./۰۹/۰۱

اسحق نگارگر

این یادداشتی است که دراول سپتمبر  ۲۰۱۵در مزار شریف نوشته بودم که باز تقدیم شد.
نگارگر اول سپتمبر  ۲۰۱۹برمنگهم

خشونت و اهانت علیه زنان عمل نامردان است
زر خود
امروز دراین سرزمین روابط ومناسبا ِ
ت اجتماعی مبتنی بر زر وزور است.آنکه زر در کیسه دارد میتواند با ِ
وبازوان زورمند رادراستخدام بگیرد وبازوا ِن زورنیز به نوبۀ خود می توانند این جا وآنجا برمردم
زورخریداری کند
ِ
خلدون خودِمان هنگامیکه
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میان
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بیندوزند.
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زور
بتازند وبه بازوی
ِ
ِ
ِ
آمدن حکومت بحث کرده اند چنین پنداشته اندکه در یک مرحله افرا ِد جامعه دارای
ت چه گونگیی به وجود
بر نظریا ِ
ِ
زور های تقریبا ً مساوی بوده اند که می توانسته اند با دست وبازو و ُمشت ولگد با همدیگرمقابله کنندواگر احیانا ً یکی
دشمن نیرومند کمین بگیرد وبا سنگی از کمینگاه
میان شان کمزور تر بوده است می توانست درگوشه ای برض ِد
در
ِ
ِ
ق دشمن بکوبد وشرش را از خود دفع کند .درحالتی که همه زور مساوی داشتند وهرکس برای خود حقی را
فر
بر
ِ
ق
خواهان آن بودند ،حق ها وزورهای مساوی که هرکس
میخواست که دیگران نیز
سلطان خود بود میتوانست ازح ِ
ِ
ِ
خود وخانوادۀ خود دفاع کند واین حالت نوعی تعاد ِل اجتماعی ایجاد می کرد وافراد یک قبیله آهسته آهسته بدین نتیجه
بزرگان قبیله تفویض کنند ودولت های قبیلوی را به وجود بیارند تا از
رسیدند که برخی از صالحیت های خودرا به
ِ
ت
قبیلۀ خودی
دربرابر قبیله های متجاوز دفاع کنندودولت های قبیلوی را به دولت های ملی بدل کنند .بنابراین عل ِ
ِ
درسرزمین ما امروز دولت هم هست وهم نیست.هست
دارد.
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ِ
ت امنیتی هست ولی نمیتواند ضعیف را از تجاوز
ت آن وجود دارد .پُلیس هست،قضا هست وتأسیسا ِ
برای اینکه تشکیال ِ
قوی نگاه دارد وتنها یک سنگ انداز دورترازدستگاه های دولت مردانی جسور می توانند با آسودگیی خاطر عده ای
ت امنیتی دست برسینه بکوبند که ما
زن را به گوشۀ خلوت بکشانند وبا
فراغ خاطر بر ایشان تجاوزکنند.ممکن مقاما ِ
ِ
متجاوزین را گرفتار کردیم ومن هم دراین موردناگزیر عم ِل شان را ستایش میکنم اما اگر می توانستند عالج واقعه
دیوار پُلیس آبروی مردم را فرو
را قبل از وقوع بنمانید متخلفان نمی توانستند چنین ُگستاخ عمل نمایند ودر سایۀ
ِ
ریزانند .آقایان میخواهند بپذیرند ومیخواهند نپذیرند ولی حقیقت همین است که همین زنان به اصطالح ناقص العقل
ت بسیاری
ت اجتماعی آشنا ساخته اند .زنان درآن
روزگاران دورکه ما همه عل ِ
عواطفِ مارا با تمدن وآداب معاشر ِ
ِ
بکارت،خون عادت ماهانه
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توجیه
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خشم
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میدانستند
وخون زایمان را نتیجۀ خشم خدایان
ِ
ِ
ِ
ِ
زنان نیز کمین میگرفتندوآنان را می ربودند یاخود به کار میگرفتندویا درمارکیت های برده فروشی می فروختند.این
ق خشن مردانه را به وسیلۀ ازدواج ،موسیقی وقصه سرایی تعدیل کرد .زنان درتاریخ
زن بود که آهسته آهسته اخال ِ
شیرین خود عطوفت ،جوانمردی
تمدن انسانی شهرزاد های قصه گوی امپراتوران مستبد بودند که با افسانه های
ِ
ومهربانی را به ما یاد می دادند ودردا ودریغا که زوربازوی مارا نداشتند درخانه مور ِد خشونت شوهر ،دربازار
ُزدان ناموس قرار گرفته اند.معیار مردان وعیاران
مورد شوخی های خنکِ هوس رانان ودر سیر وسفرمور ِد تجاوزد ِ
وهمسر شان اعمال کنند بر دیگران اعمال نمی
تنها یک چیز است.آن را که نمی خواهند دیگران بر مادر ،خواهر
ِ
درگوش شان زنگ میزندکه:
کنند وسخن موالنا همیشه
ِ

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

این جهان کوه است وفع ِل ما صدا
سوی ما آیــــد نـــــدا اندر نـــــــدا
دلم از تطاولی که بر زنان در نزدیک قرغه رفت سخت به درد آمد واین یادداشت را نوشتم .می ترسم مقابله با این
خشونت های مردانه زنان را مجبوربسازد که به ورزش های خشن بوکس،کاراته و جودو متوسل شوند که دراین
تمدن انسانی مارا به وجود آورده است.
ت زنانه را خواهم گرفت که
صورت تنها من عزای آن مهــــر وعطوف ِ
ِ
وهللا اعلم بالصواب اول ماه سپتمبر ۲۰۱۵برابر با  ۱۲سنبلۀ  ۱۳۹۳شهر مزارشریف .نگارگــــــــر

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

