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  م ٠٨/٠٣/٢٠٠٨                              آصفه يامان
 
  

  !!هشت مارچ، افغانستان، مرد ساالری، زن ستيزی و ديگر هيچ
  

  
  
  
  

  ، » روز جهانی زن « ما در آستانه صدمين سالروز 
   مارچ قرار داريم،٨

  
  

ز سال را مملو از غوغا شايد سده ها و يا هم هزاره  ديگر سپری گردد و روشنفکران ما به اين بهانه  يک روزی ا
  .های مبارزه به خاطر حقوق زن و رهايی زن از بند مرد ساالری ، در دفتر تاريخ سياه کرده و بزرگداشت بدارند 

  
ذهن هر خردمند به اين پرسش بر ميخورد  که جامعه بشری به چند سده ای ديگر نياز دارد که در هشتم مارچ ديگر 

 نکوهش و ديگری را نفرين نه کنيم ، زيرا در نهم مارچ ، هشتم مارچ به فراموشی به اين رسم يکی را در اين راستا
سپرده می شود ، و باز هم مرد ساالری و زن ستيزی در مرز و بوم ما گسترش بيشتر و وسيع تر ميابد و زنان جامعه 

  .ما است و همان جايگاه خوار و اهانت آور وی 
  

اشد ، نميتوان به آزادی کامل بشری و به ويژه به آزادی و رهايی زن از استبداد  تا زمانيکه خرد در بند جهل گرفتار ب
و خرافات حاکم در جامعه اميد بست ، چون بر اساس مناسبات فرتوت و واپسگرا ، زن در زندگی به عنوان بشر 

 افغانی ، به صورت آفريده شده است ، نميتوان از وضع اندوه بار زنان جامعه! درجه دوم  برای لذت و آرامش مرد 
ويژه آن انتقاد به عمل آورد ، زيرا همين مناسبات واپسگرا ، هيچ گاهی نميتواند پذيرای نو آوری و انديشه گری آزاد 
باشد ، زيرا به مسايل و درگيری های اجتماعی به شکل امور آسمانی و مذهبی نگاه ميشود و حق انتقاد و نو آوری در 

  . ن و غيرانسانی مواجه ميشود اين موارد به واکنش های خش
را » اولين مرد«را که سبب فريب » اولين زن « من نميدانم تا بکی زنان جهان و زن افغانی از آن جمله، بار گناهان 

ملتی که « به کفاره آن گناه بپردازد ؟ به باور من در جامعه ای که بنابر باورهای زن ستيزی که گويا . به گردن بکشد 
، هيچ گاهی به پيشرفت های اجتماعی  »به دست زن بسپارد ، هيچ گاهی روی پيروزی را نخواهد ديد امور خود را 

سرپيچی نمايند و همانگونه در بند » حجۀ الوداع « زنان افغانی نبايد از فرمايشات . و اقتصادی دست نخواهد يافت 
  .مرد ساالری و قفس خرافات زندانی و سزاوار خشونت باقی بمانند 

» اولين زن « م غزالی مشهور ترين فيلسوف جهان اسالم تمام رنجهايی را که زنها به سبب نافرمانی و بد رفتاری اما
  :در باغ بهشت بايد تحمل کنند اينگونه ميفرمايد

چون حوا از ميوه درخت بهشت که اهللا خوردن آنرا ممنوع کرده بود ، تناول کرد ، اهللا  زنان را به هجده مجازات « 
  :*ه کرده است تنبي
نبود ) ٥بارداری ،) ٤جداشدن از پدر و مادر و ازدواج با يک فرد بيگانه ، ) ٣عادت ماهيانه ، ) ٢زايمان ،  )١

  فرمانبرداری از طالق گفته شده بوسيله شوهر) ٧محروميت از ارث بردن برابر با مردان ) ٦کنترول روی خود، 
  )٩شوهر ميتواند چهار همسر داشته باشد ،ولی  زن تنها حق يک شوهر دارد  ) ٨محروميت از طالق دادن شوهر ،  

زن نبايد از ) ١٢شهادت هر دو زن برابر يک مرد است ،) ١١زن  در خانه شوهر بايد سر خود را بپوشاند، ) ١٠
مردان حق شرکت در نماز های جمعه و ) ١٣ ، خانه تنها برون برود ، مگر يکی از خويشان اش او را همراهی کند

محروميت از فرمانداری و داوری، ) ١٤روزه و مراسم تشيع جنازه را دارند ، ولی زنان از اين حق محروم ميباشند ، 
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  ... * ديگر به مرد ويژه گی داده شده است ٩٩٩شايستگی دارای هزار فروزه است تنها يکی از آنها به زن و ) ١٥
همه ويژه گی های داده شده ، به پندار خرد انسانی ، زن صادق است و زن به اميد و نجات رنده گی خود برخالف اين 

  . همين خرد است که در زندان جهل را در هم ميکوبد و قفل قفس واپسگرايی را ميشکند . عشق ميورزد 
  

  

  
  

  به اميد آن روزی که ديگر نيازی به برگزاری از
ن و همه زنان در بند سياره ما  مارچ نباشد و زن افغا٨ 

  .از جهل و خرافه گرايی رها گردنند 
  

  
  ٥٦٩اسالم و مسلمانی نوشته ابن اوراق برگردان داکتر مسعود انصاری  ص *
  

***********  
  

  از آريانه باوری
  مردان اخته ی سرزمينم                 

  از من مپرس چرا آيينه ها انتحار می کنند
  ن دسته دسته اخته ميشوندبه هنگاميکه مردا

  آه مردان اخته  ی سرزمينم 
  که در سراب به خواب رفته ايد
  من به تاج شهزاده ای می انديشم

  و زير سم های سپاه اعراب هنوز فرياد ميزنم
  از من مپرس چرا مردان سرزمينم در مه گم ميشوند ؟

  و دختران باکره را حراج کرده اند
  خترکی در نی لبک مينوازد ؟از من مپرس چرا آنسوی ديوار د

 و عربی شراب ناب می نوشد 
  و غرور بخاروار از پنجره های رنگی می گريزد 

  آه مردان روسياه اخته ی سرزمينم 
  اسبهای اساطيريتان همه در قصه های من گم شد

  آه مردان روسياه اخته ی سرزمينم 
  که کودکی مرا گروه نهاده ايد

   کوبيدکور بر طبل های پاره می.وگنگ 
  آه مردان اخته ی سياه انديش 

  به دخترانی می انديشم که روی جهيزيه های خود مويه می کنند
  و در گرد و غبار سپاه اعراب گم ميشوند 

  من در دور دستها ی دهکده ام به شا هپرکهای گرفتار می انديشم
  و خانه های خفته در مه

 و مردی که سرود عشق برايم می خواند  
 پايان


