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 ۰۹/۰۳/۲۰۱۶       "ارسالئی" طارق
 

 افغان زن پایان بی حکایت

 

 )به گرامیداشت از روز جهانی زن(

 

میالدی بوده  ۱۹۶۶و یا هم  ۱۹۶۵گویم که شاید بین سالهای میتوانم باگر حدس بزنم  اما سال دقیق آن بخاطرم نیست

راسر کشور و باشد. در تاریخ معاصر افغانستان آن دوره به "دهۀ دیموکراسی" مشهور گردیده است؛ سالهای که س

خصوصاً شهر کابل به صحنۀ از تظاهرات روزمره و کشمکش های سیاسی مبدل شده بود. خانۀ ما در فاصلۀ کمی از 

واقع گردیده بود که در واقع مسیر حرکت و تمرکز تظاهرات بود. در آن ایام من ی ملی لیسۀ حبیبیه و ساختمان شورا

ه و بی اعتنا به آنچه که در خارج از ماحول خانه میگذشت و در کودک خردسالی بودم که تا هنوز شامل مکتب نشد

دنیای کودکانۀ خود فارغ از همه دغدغه و وسواس بسر میبردم. اما در آن روزها صداها و هیاهو در کوچه و بعضاً 

بوده  هم احساس سوزش در دماغ و چشمهایم )که بعد ها فهمیدم از اثر استعمال گاز اشک آور بر علیه مظاهره چیان

است( بازی طفالنه ام را مختل مینمود. بخاطر دارم که یکی از روزها خواهر بزرگترم، که شاید صنف دوم مکتب 

بوده باشد، از مکتب بخانه آمد و چیز عجیبی را به زبان آورد که در تخیالت کودکانۀ خود تنها در قالب "دیو"، 

ار مینمود که زنی را دیده است که خر شده بود )آنعدۀ که "پری"، و "سیمرغ" آنرا قیاس نموده بودم. خواهرم اصر

چهار صبا از من بزرگتر هستند حتماً این جریان را خوب بیاد دارند.( زمانی که پدر خدا بیامرزم از وظیفه به خانه 

آمد و داستان خواهرم را شنید با حوصله مندی کوشش نمود تا با منطقی که برای یک کودک صنف دوم قابل هضم 

برداشته  )ص( حقیقت ندارد و مسخ صورت از امت پیامبر ما قطعاً باشد برای خواهرم تفهیم نماید که "همچو حرفی 

شده و در آینده نیز نباید همچو حرفها را جدی تلقی نماید." اما خواهرم به اصطالح زار زار میگریست و میگفت که 

نیز با خواهرم باالی حکایت ساخته گی اش میخندیم.( این به چشم خود زنی را دیده است که خر شده بود )تا هنوز 

داستان در سراسر شهر کابل پخش شده بود و فردای آن روز آوازه شد همان زنی را که خر شده است از سرک 

داراالمان عبور میدهند و قراری که بعد ها شنیدم یکعده مردمان ساده لوح براستی هم جهت تماشا در کنار سرک 

صف کشیده بودند. بدیهی است که بعد از یک دورۀ طوالنی اختناق در کشور، فضای سیاسی نیمه باز داراالمان 

زمینۀ رشد و صف آرائی گروه های چپ و راست را فراهم نموده و نبض اجتماعی کشور آبستن یک سلسله تحوالت 

اص باالی "نهضت نسوان" صورت و تغییرات بنیادی گردیده بود. در آن ایام در کنار سائر مسائل اجتماعی توجه خ

گرفت و در نتیجه تعداد بیشتری از طبقۀ نسوان داخل نیروی کار گردیند و مسألۀ "روی لُچی" نیز کثرت پیدا نمود. 

متأسفانه قوتهای سنتی در درون جامعه جهت مقابله با این موج جدیدی از "روی لُچی" و "حرکت نسوان" حکایت خر 

تعبیری که هر زن روی لُچ، خدای ناخواسته خر است.( خوشبختانه چون در آن زمان شدن زن  را جعل نمودند )ب

دولتی بود که حقوق افراد جامعه در آن احترام میگردید و مسؤلین دولتی نیز خود نه تنها که به  همچو حرکتهای 

ن کودکان و عدۀ ساده لوح در اجتماعی باور داشتند بلکه آنرا تشویق نیز مینمودند؛ بناًء  مسأله خرشدن زن بجز از ذه

بین جامعه بصورت کلی با تمسخر رد گردید و نه دختری بمانند "فرخنده" به آتش کشیده شد و نه هم کسی جرأت 

 بریدن گوش و بینی کدام زنی را نمود. 

ادی از آن زمان مدت بیشتر از پنجاه سال میگذرد و بدون شک که در اوضاع اجتماعی جهان تغیرات و تحوالت بنی

بیشماری رونما گردیده است که این تغیرات خصوصاً در موقعیت اجتماعی زنان شدیداً محسوس میباشد. جوامع 

غربی که تازه گرد و غبار جنگ جهانی دوم را از سر و روی خود میتکاند ضرورت به نیروی تولیدی داشت تا 

ر حرکت نگهدارند؛ و حقا که زنان بسرعت این خالی تلفات مردان را پر نموده و ماشین تولیدی خودرا را همچنان د

خال را پر نموده و این چرخ غولپیکر را برشانه های نحیف خود حمل نمودند. ورود زنان در عرصۀ کار طبعاً زمینۀ 
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رشد و پیشرفت شانرا فراهم نمود و ایشانرا بالقوه در موقعیت بهتر اجتماعی قرار داد. در این پنچ دهه زنان به مدارج 

ی اجتماعی، علمی، و سیاسی در جهان دست یافتند که تأثیرات این انکشافات در افغانستان و دیگر جوامع سنتی عال

نیز بمشاهده رسید: در کشور اسالمی تازه ایجاد شدۀ پاکستان خانم بینظیر بوتهو بحیث صدراعظم انتخاب میگردد و 

استقالل دست یافته بود، خانم خالده ضیأ به قدرت میرسد. به  ۱۹۷۲در جامعه شدیداً سنتی بنگلدیش، که تازه در سال  

اما در کشور خدا داد افغانستان شرایط برای زنان روز تا روزدشوارتر گردید: در کشور افتخار آفرین افغانستان با 

تاریخ پنچهزار سالۀ آن هنوز با زنان چون کنیز بر خورد میگردد و زن در محضر عام  به آتش کشیده میشود و 

روزی نیست که زنی  شالق نخورد یا به قتل نرسد و یا گوش و بینی اش قطع نگردد؛ و متأسفانه بازخواستگری هم 

نیست که بپرسد "فبأی ذنباً قُتلت" )پس به کدام گناه کشته شدی.( در جوامع شرقی بطور عام و در جامعه افغانی  

داعیۀ حقوق زن را بلند مینماید، ولی این داعیه بطور خاص، مرد بعضاً در جهت تظاهر از تمدن و دیموکراسی 

بیشتر یا در حد "شعار" باقی میماند و یا هم صرف مساعی در راستای بدست آوردن حقوق "زن همسایه" صورت 

میگیرد نه "زن داخل خانه". عدالت اجتماعی در ماحول خانه اساس  گذاشته میشود، در قریه رشد میکند، و در سطح 

یابد؛ پس آنهای که از بیعدالتی اجتماعی به زمین و آسمان دشنام میدهند بهتر است تا نیم نگاهی بداخل دولت انعکاس می

 خانه های خود بیاندازند. 

در جوامع شرقی زن متأسفانه اسیر مرد است و مرد هم بالنوبه اسیر عنعنه، خودخواهی، جهالت، حسادت، و نفس 

نباید توقع نجات اسیر را نمود. مرد افغان باید نخست خودرا از قفس اسارت "خودی" رها نماید تا خود. پس از اسیر  

 عدالت را در خانۀ خود حکمفرما نماید و عدالت اجتماعی  بدون شک بتعقیب آن تأمین خواهد گردید.

 به امید آنروز 

 ایالت ورجینیا ، امریکا -  طارق ارسالئی
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