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 08/03/2015         زن افغان از فرانسهیک 

 

 ای وای از افراط و تفریط
 

ه ، یادی از قشر با شهامت، بردچندین سالی است که در اکثر ممالک روز زن را تجلیل می کنند، نباید تجلیل بگویم
همه حال چه در غرب و چه در شرق، بعضی برای تساوی حقوق و بعضی برای زنده ماندن و غیوری که در  ربا

 در مبارزه هستند.
البته در غرب به نتائج زیادی رسیده اند، اماهنوز هم راِه طوالنی در پیش دارند، چه نظر به احصائیه ها در هر سه 

، برابری و که مهد قانون بشریروز یک زن زیر مشت و لگد شریک زندگی اش می میرد، و آن هم در مملکتی 
 برادری است!

 

سال ها بعد از مبارزات پیگیر باالخره حق اشتراک در انتخابات در ساحۀ کار معاش زن و مرد یک برابر نیست و 
اگر یک زن وزیر است، و بخواهد تغییری یا اصالحاتی، در  2015را به دست آورده، اما هنوز هم در سال جاری 

 چوکات یک الیحه بیاورد، باید ده بار درخواست خود را پیش کند تا صدراعظم آنرا قبول یا رد کند.
 

یک تعداد زن های جامعۀ غرب به صورت اعتراض آمیز مثل یک گدی ریبا و مثل یک شی مورد استفاده متأسفانه 
قرار می گیرند. اکثراً در اعالنات که اصالً به وجود یک زن نیازی نیست، منظورم از فروش مواد ارتزاقی، یک زن 

 نیمه برهنه را در یک گوشۀ اعالن می بینید.
 

ایت طوالنی و  پُر از فراز و نشیب را برای نهین و بخصوص ما افغان ها که راِه وای بر ما زن های مشرق زم
بازیافتن حقوق نسبی ایکه داشتیم، باید مبارزه کنیم گرچه مملکت عزیز ما از هر نگاه طرف قهقراه رفته و به مجادلۀ 

 تا سر پا ایستاده شود.  به پهلو نیاز داردمرد و زن پهلو 
 

شویم شاید وطن را برای نسل های آینده  متحدرا هدایت کند که از خود پرستی دست برداشته و  اگر پروردگار عالم ما
بهتر سازیم. یک ضرب المثل پشتو را که سی چهل سال پیشتر در مکتب شنیده بودم و فوق العاده عمیق است که می 

 گوید:
 

 مکه زه وایــم چه زه یــ ییــ تهکــه ته وایــی چــه 
 یـی نه به زه یـی تهنـه بـه 

 او زه وایـــم چـه تـه یــی  کـه تـه وایــی چـه تـه یـی
 هــم به زه یم هم به ته یی

 

 

ری ترجمه کرده اند، که چنین درب المثل پشتو را به زبان زیبای این ض عبدالرحمن پژواکبزرگوار مرحوم استاد  
 است:

 ن هستمـنه تو هستی، نه م      هستم و من بگویم که من         ن هستمـو بگویی که مـاگر ت

 هم تو هستی، هم من هستم.       و من بگویم که تو هستی        و اگر تو بگویی که تو هستی
 

 مملکت بیچارۀ ما در دنیا اول است:

 از نگاه بیسوادی 

 از نگاه دوام جنگ 

  بر فرق عزیزان « دوست»ممالک از نگاه تعداد بم )بمب( هایی که در زمان شوم خلق و پرچم و بعد از آن
ما ریخته اند و نظر به یک احصائیۀ مقدارش زیادتر از بم هایی است که در جنگ دوم جهانی در تمام اروپا 

 انداخته شده است.
 «می خواهم حادثۀ کوچکی را که هشت سال پیش برایم رخ داده بود برای تان نقل کنم
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 از سال نو مسیحی برای خرید رفته بودیم و بعد ازپیشتر تجارتی چند روز با یکی از اعضای فامیلم به یکی از مراکز 
خرید از طبقۀ دوم با زینۀ برقی به طبقۀ اول پایان شدیم، در هر گوشه و کنار مانکن های پالستیکی برای فروش مواد 

تکش ک سیاه و دسخوراکی یا لباس و غیره به چشم می خورد. من چشمم به یک مانکن افتاد که سر تا قدم سیاه حتی عین
های سیاه داشت. به خاله ام گفتم که چقدر بد ذوق هستند! همه چیز سیاه! و این مانکن نزدیک حصه ای که مواد 

 کاالشویی داشت، قرار گرفته بود.
 

و  منتظره بود که یک چیغ بلند زدم این حرکت آنقدر برایم غیر. کرد حرکتدیدم که در حالیکه از پهلویش می گذشتم، 
این ارواح سیاه پوش هم  از چیغ ، «حالیکه من ادم بسیار ترسو نیستمدر »طرفش به وحشت نگاه کردم، او در حالیکه 

 من ترسید و چیغ زد. واقعاً صحنۀ خنده داری بود. 
 

 به سویش رفته و پرسیدم که آیا برای اعالن فروش کدام چیزی استخدام شده است؟
 من مسلمان هستم و اوامر قرآن را عملی می کنم و این برای تمام زنان مسلمان فرض است!» جواب داد:

 خلص کالم کمی جر و بحث کردیم اما بدون نتیجهً 
 

خوب حاال با این مصیبت چگونه میتوان مجادله کرد؟ در این مملکت بخصوص در ممالک اروپایی که صاحب مستعمره 
کات یا به خاطر تحقیر و توهین اقلیت هاست و این طور عکس العمل نشان می دهند. های زیادی بودند، اکثر این تحری

 یا تربیت شده هایی هستند که از واقعیت به دور افتاده اند و از جنگ های سیاسی پشت پرده واقف نیستند.
 

اطر موضوعات اقتصادی در وطن عزیز ما اگر یک تعداد افراطی شده اند، تأثیرات همسایه ها و اکثراً به نظر من به خ
 است.

زیرا چند وقت پیش یک راپورتاژ را در شهر هرات باستان دیدم، در آنجا یک "مدرسۀ اسالمی" ساخته شده که هم 
تنها معلم بیچاره یک معاش بخور و دیگر مکاتب در برای معلمین و هم برای شاگردان پول می دهند؛ در صورتی که 

 .نمی کندرا هم نمیر دارد که کفاف زندگی اش 
خبرنگار از پدری که دو دختر جوان خود را به آن مدرسۀ اسالمی داخل کرده بود، پرسید: در آینده اگر دختران شما 

 بخواهند که به فاکولته ها در پوهنتون بروند چه می کنید؟
 

شار می د فوخل را می آموزند. پدر بیچاره سر نزمتنها کالم پاک و آشپزی و تدبیر  چون در مدرسۀ اسالمی تنها و
آورد که در مقابل کمره چهرۀ آرام داشته باشد، جواب داد که انتخاب به دختران است! واضح است که این بیچاره ها 

 ندارند.را راه رفتن به فاکولته و پوهنتون و تعلیمات بلند تر 
 

وای از دختران جوانی که شعلۀ آتش و پطرول را ترجیح می دهند نسبت به اینکه با زور و لت و کوب با پیر مرد هفتاد 
دوازده ساله را که فامیل های شان با رشوه دادن به زندان می  –هشتاد ساله عروسی کنند. یا دخترک های یازده  –

 .اندازند تا بلکه از شر دزدان ناموس در امان باشند
 

درد های ما یکی نی، دو نی بلکه هزار در هزار است. شاید یک روزی پروردگار عالم دعای یکی را قبول کند و مردم 
 کمی آرام شوند.

کسانی که در داخل خاک وطن هستند به این رنج هستند و ما که آواره های هر ملک و دیار شده ایم، رگ و ریشۀ ما 
اه سن و سال، تا آخرین لحظۀ زندگی یاد می کردند که "اوالد های وطن، در سوخت است و همه بزرگان ما از نگ

سرسفید ها و ریش سفید های وطن" با چه رنج و تلخی ترک دنیا کردند. همه کسانی بودند که سالیان دراز به وطن 
آرزو شب  خدمت صادقانه کرده و همه هوش و فکر و تشویش شان وطن و مردم آن بود. آن بزرگواران با چه امید و

 ها  و روز های شانرا به دعا و ثنا می گذراندند.
 

از هزاران خواهر و مادر و خانواده هایی که جوانان رشید شان را از دست داده اند و زنده و مردۀ شان معلوم نیست، 
شب را سپری  چه بگویم؟؟ هزاران خواهر و مادر داغدیده و خانواده های به ماتم نشسته به امید و انتظار آن،  روز و

یابند و چشمان شان به دیدن جگر گوشه های شان روشن گردد. اما این بکه اگر روزی گم شدگان خود را  کردندمی 
انتظار تلخ و کشنده به سوگواری مبدل شد. چه سوگواری که تار و پود، روح و روان ما را به سوختن انداخت و دردی 

 وکل به پروردگار عالم و امید دیدار به آخرت.را به ما داد که هیچ مرهمی ندارد. به جز ت
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و ندانستن اینکه پارچه های عزیزان شان در کجا افتاده،  نبا خود یک صبر را می آورد و گمشدمرگ حق است و 
 واقعاً دردناک است و مغز استخوان را به سوخت می آورد.

 

هداء نمود و من فقط چند فرد آنرا برای تان می یکی از عزیزانم یکی دو روز پیش دیوان فریدالدین عطار را برایم ا
 نویسم که به یک زن بی همتا یعنی مادرش بعد ار مرگ او گفته بود:

 
 مـرا گـر انــسی بــود در زمـانــه

 به مـادر بــود و او رفت از میانه
 قوی داشت آن ضعیفهپشتم چنان 

 که مـلـک شــرع را روی خلـیـفه
 ان بــوداگـر چــه عنکبوتـی ناتـو

 ولیکـن بر سر ما سایـه بان بــود
 نـبـود او زن که مرد معنوی بود

 سحرگاهان دعـای او قـوی بـــود
 بــه تــو آورد روی ای رهنمایش

 بسی زد حلقه بر در، در گشایش
 

بزرگواری معذور من نه شاعر، نه ادیب و نه نویسنده هستم، امیدوارم بر نارسایی ها و اشتباهات این نبشته مرا به 
 د. فقط به خواست یک دوست عزیز که از من خواهش کرده بود چند سطری بنویسم، نوشتم.یدار

در پایان با وجود همه درد ها و رنج ها روز جهانی زن را به همه خواهران، مادران و دختران جوان افغان که آینده 
کامۀ جاویدان استاد بزرگ خلیل هللا خلیلی ساالر سازان وطن عزیزم می باشند مبارک و فرخنده می خواهم و یک چ

شعر و ادب دری افغانستان را به شما اهداء می کنم که  در تجلیل از نهضت زن در افغانستان هنگامیه در صدر 
مطبوهات کشور قرار داشتند زیر عنوان )خطاب به دختران افغان( سروده اند و به روح پاک دوشیزه "زینب عنایت 

 راه نهضت زن در افغانستان عزیز مصدر خدمات بس بزرگ و مهمی شده  اند، اهداء نموده اند. سراج" که در
برای اوالد امروز و فردای وطن باید بگویم که این زن فرهیخته دوشیزه "زینب عنایت سراج" بود که برای نخستین 

نخست سنگ تهداب موسسۀ نسوان دوبازه آغاز نمود و برای بار آزادی زن را در افغانستان مفکورۀ نهضت بار 
 افغانستان )د میرمنو تولنه( را در کابل گذاشت.

 
 
 

 خطاب به دختران افغان
 

 اهداء به روح پاک دوشیزه "زینت عنایت سراج"
 که در نهضت نسوان افغانستان عزیز مصدر خدمات بس مهمی شده بود

 
 دختران دانیکه مادری تو و از درد  به گوش دختر افغان بخوان پیام حیات

 

 

 ای ســرو روان، نرسته تا چند؟ ای شاخــۀ گـل، شکسته تا چند؟
 در کـنـج قـفـس نشسـتـه تا چند؟ ای مـرغ بهشت، خسته تا چند؟

 بشکــن قـفس و چـمـن بیـارای!
 

 در باغ امید، رنگ  و بـو نیست بی روی تو، زندگی نکو نیست
 شمع آرزو نیستجایی است که  هردل که هوای تو در او نیست

 در قلب سـیـه دالن مکـن جـای
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 اخــالق نکــو، حـصار تـو، بـس معـیار تو، کار و بار تـو، بـس
 این شمع بـه رهگــذار تو ، بـس شــرع نبوی، شـعـار تــو، بـس

 در پـرتــو نـور حـق بـرون آی
 

 فرصت چو شرر سبک روانست تـو خـفته و کاروان روان است
 مــرغ سحــری سـرود خـوانست چنین گران ستخواب تو چرا 

 صبح است تو نیز برشو ازجای
 

 بــام  و در و آشــیـانـــه از تـست بـیـرون و درون خانه از تـست
 ایـن عـرصۀ بـیـکـرانـه از تـست سـرتـا سـر این زمانه از تـست

 ( تـن مفرسای1در کنج خمـول)
 

 ه، یک ســرای، میـدانیک عایـلـ از ساحـل "سنـد" تا "زرافشان"
 از اهــــل ســـرا، مبـاش پـنـهــان ای مـــادر دودمـــان " افـغـان"

 در خانۀ خویش چـهـره بگشای
 

 بــا ســاز زمـانـــه هـمـنـوا شــــو تـا چند گــره، گــره گشا شــــو
 ای راز نهـفـته، بـر مـــالء شــــو خود راه شناس و رهنما شــــو
 روزگــــــار بـنـمــایراز دل ِ 

 

 کامــروز بدست تست چـون مـوم آن کـودک شیرخــوار معصوم
 بـاشـی تـو به نـزد قـــوم محکـوم فـردا چـو شـود نتـیـجـه معلوم

 گر طفل تو کـج نهد کمی پـای
 این عنصر پاک بس شریف است طفل تو چو برگ گل لطیف است
 و دست او عفیف است چشم و دل منســـوب بـه مـلـت حـنـیف است

 بر طـفـل عـزیـز خود ببخشای
 

 بـا اهـــل وطـن قـریـن نـبـاشــــی تـا رهـرو و راه بـیـن نـبـاشـی
 آگـــــاه، از آن و ایـــن نـبـاشــــی بـا جامـعـه هــم نشیـن نـبـاشـی

 طفل از پی تـو چسان نهد پـای
 

 گـنـج گـوهـــر تست افـکــار تـو، عـلـــم تـو یـگانـه زیــور تست
 نـــور رخ تــو ز جـوهــــر تست عقـل تو چو تاج بر سر ِ تست

 ایـن نــور به رنگ هـا میاالی
 

 بــی کـار بــقــای تـسـت دشـــوار دانـی که حیات نیست جـز کار
 حـیـف است بـه دوش دیگری بار دستی که و نخل می دهـد بـار

 از زحـمـت دیگــران مـیـاسای
 

 گل هـای تـو دور از خـزان بــاد ایـن نخـل امیـد! تـا جهـان بـاد
 محـکـــوم قـضـای آسـمــان بــاد افکــار تـو تـازه  و جـوان باد

 هـر پنجه که بفشرد تـرا نـای
 

 پایان
  

                                                           

 1 «ظلمت در»و « پنهانی» -« ناشناختگی» -« گم نامی»)خمول( کلمۀ عربی است به معنی 
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