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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  .آزاد ل

 ٢٠١٢سوم جنوری 

  

 صحبتی با خانمھای افغان
 

 ی که از  نعمت سواد ھم  بهئآنھا فتن  خواھران و دختران افغان مخصوصانوشتن اين سطور ھمانا عالقه نگرۀ انگيز

ثر کمتر أباشد که با کمال ت حد کافی بھره مند استند در قبال موضوعات حساس ملی خاصتا موقف وحقوق زن  می

 .خوانيم از ايشان می

  !و دختر افغان مادر،  خواھر، زن افغان،انم افغانخی ا

و دين  کلچر ، جامعه،خ تاريدانم تودر مقابل می: بعد آن. فرستم چارگی و ھردم شھيدی تو درود میبي،  به مظلو ميت

 ه چی بر تو  نداشتند؟ئ تو روا نشد؟ چه بی ناموسی  ھا و تجاوز ھاچه مظالمی که بر. ای اسالم مظلوم واقع شده

 آشام و مرموز کت ھموار نکردند؟  ترا در زندان زندگی زندانی و اسير پنجه ھای خونھای که بر دامان پا غم

يب  فر. گفتند.... …و   شيطان، کم عقل،را عاجزهوت. مت ساختند نی محرواز تمام حقوق انسا. موجودات دگر نمودند

ھر وقت . ند ؟ تمام فجايع و نامردمی و جنايات انسانی را در اکثر مواقع در پای تو ختم کردندتو نام نھادر ب آدمۀدھند

 ما در مقابل ھر نوع ۀدر جامع. نمايند دھد از ناموس و شرافت تو يا د می  به طرف مقابلش فحش مییمرد نامرد

را ماشين و  ت.نمايند می) بدل(را به اصطالح و ت. فرستند می) بد و پور(را به قر بانگاه وانسانی تجرم و جنايت 

 و يا اين) حديث محمد(که بر سر پاالن شتر باشد  ولو اين… رد    شھوانی موسيله رفع احتياجات.. …چوچه کشی 

فع ای استعمال و برای ر  وسيله منحيث،ا ھر چه دلشان خواست و آنچه ميل داشتندھ دانند تا آن ی کشتزار مردان مکه

   .آن ضرورت استفاده بدارند

، ا به نفع تو و موجوديت اجتماعی تو ھيچ دين و مذھبی در دنينويسم   باز می– دينی  ھيچای که گز فکر کردهھر

 نداده است ؟؟؟؟؟  تو و موجوديت ارأی و فتو ،که تو موجود مستقل از مرد ھستی حقوق انسانی تو و حتی اين

 اند که برای ھای ذھنی خود موجودی رقم زده را در قاموس پستیورا وا بسته به مرد دانسته و توفزيکی ت

 اذھان ۀداخترا در بھشت خيالی و ساخته و پرو وجدانان جای و مقام ت حتی اين بی.ای ھای مرد آفريده شده ضرورت

 يعنی الزم نديده اند؟ خوشحال مباش و فريب مخور اگر صبر کنی و در چوکات .فته اند گرمنجمد شان ھم ناديده

ات ادامه دھی آن دنيا مال تو خواھد بود و به بھشت رفته و  از   جامعه به زندگیۀينان خاھمين قرار داد ھای منجمد و
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وقفی را بھشت ھم برای تو ھمين مقام و م در !!باشی ؟ نه عزيزم چنين نيست  ھا آزاد می  آنۀقيد و بند ھای ظالمان

  !!ين دنيا ھستیا آنجا ھم خانم و زن ھمان شوھری خواھی بود که در.ين دنيا برايت تثبيت نموده انداقايلند که در 

ت چيزی ديگری ی ائ دنيا درخت و مقاربت با شوھرۀساي ، عسل،برای تو جز جوی شير.... . عزيز  بلی خواھر

ی  که ھر ئھا شته اما جلو چشم تو به شوھرت فر.يستند ن انسان آزاد را قايلت مقام و حيثيتيعنی براي. دھند نمی

نيا عالقه داشته و زی در دبه ھمجنس بازی يا بچه با) شوھرت(مھيا است و ھم اگر آن مفلوک شوند   میلحظه باکره

را  خدمت شان(ن را گذاشته تا ين سئلی پای خيھا مصروف بوده است در  بھشت ھم خدای مرد صفت برای آنھا بچه

  .ی باشگرنمايد و تو تماشا.. ) …

  .باشی عی اسالمی ديگر در مکانی که زيست داری میھرت با سه زن شرين دنيا شاھد ھمخوابی شوامثلی که در 

وانده ليس ھم بود شنيده  و يا خومندان پو جھادی را که ق آن مرد مسلمان وۀشايد ھم قصه ای غم انگيز و مشمئز کنند

 خوابيده  پست،ای که عوض خانمش در آغوش آن ديو صفت لوی پسر بچهزندان در پھباشی که با داشتن زن و فر

  د کشته شد ؟؟بو

ی داد از حق ئما ھستند که با ديده دراۀ  مندان امروزی جامع بلی اين مردان مسلمان و اسالم گرايان فعلی و قدرت

يده و از ھر جنايت  و زشتی  را بر تو پسنداما در عمل اعمال . آورند میمرد زده و گاھی ھم اسم زن را به زبان 

و چه اشتی که اين اديان و مردم پيرو آن راجع به تی و  يا ھم توجه نده ااگر تا حال نخواند. کنند تحقق آن در يغ نمی

د  محروم نگھداشته را از نعمت سواومالمت نيستی  چون در قدم اول از ھزاران سال است ت. نوع قضاوتی دارند

قدرت و  ، اصلی مقدس  قانونمندی اجتماعی را طوری  شکل دادند که تو ھويتۀدسيس صد ھا  با طرحثانیدر  .اند

سته به مرد و اراده و ی ھستی بد اين باشی که موجومند بهد را فراموش و طی گذشت قرون باوری واقعی خوئتوانا

 مر حله در بهحله   که مر دقيق وعملی است سنجش شده. گاھانه نيست و اين عمل نا آ!!سازی اونوشت تصميم و سر

 ما قابليت تطبيق را يافته  ۀدر جامعھای زمانی از طريق  استعمار جھانی و دنباله روان آنھا مخصوصاً اعراب  مقطع

  .است

 مستقل ھستی ،اری وجود خارجی د، بشری ھستیۀ نصف جامعۀدھند خواھند بدانی  و بفھمی که تو تشکيل ھا نمی  آن

 نويد دھنده و ،تو سازنده ھستی. العمل ھايت با مرد ھا فر قی نداری ھا و عکس و در ساختمان مغزی و برداشت

چه نوع قضاوت و عدالتی وجود تو ه چون وقتی اين ھمه را بفھمی و بدانی راجع ب. باالخره در يک  کلمه انسانی

 کامل رضايتی خود را بروز دھی  و با بسيج شدن با ھم و  آگاھی نا.نیداشته و خواھد داشت ممکن است عصيان ک

  .ات قدم در راھی بگذاری که فنا و نابود شدن مرد ساالری را در انجام خواھد داشت در مسير انسانی

شما موجودات زنده و با ... …به دريا غرق نمودن ھا و  ،ين انداختن ھائاز بام پا ، بلی ما شاھد خود سوختن ھا

ای  نتيجه ؟؟ نه جانم آن مثبت استجۀ کنی نتي اما چرا ؟؟؟؟ فکر می... ايم و ھستيم يق بودهثر عمأ تاحساس ميھن با

ليت چند دزد و رھزن لويزيون خواھد بود و ابراز تسو تندارد فقط چند روز مضمونی برای اخبار جرايد و مجالت 

حشی ھا به و و … گيرد کسی سراغت را نمی. شوی ديگر فراموش می.  و بس؟ آن مورد ؟؟سر دمدار کشور در

  …دھند  ھمان اعمال نا انسانی خود ادامه می

استبداد ،  ظلم، با برادران مبارز و آگاھت که در راه زدودن خرافات،ود تا با ھم جنسانت بھتر خواھد بکنم  فکر می

ن و مکاران مقدس  گويا مقابل زورپذيری درتسليم نايگير و بی امان با خصلت و استعمار به مبارزات پ

بريت ين مھلکه ھای وحشت و برا تماس شده و  با ھمديگر  راه يابی نجات از ست می رزمند درصفت سالھا شيطان

 و بشر ی دارند خود شن و با احساس ھستند و حس انسانیھمديگر و تماس با آن زنانی که رورا نموده با بسيج شدن 
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  ! و متشکل خود و نسلت را نجات بده طغيان بی امانا امور آگاه  و  برا از ھمه

منظورم زنانی نيست که در چوکات قانونمندی نام .... …و ... …د نويسم آن زنانی که با احساس ھستن  وقتی می

و يا  يندنما و ابراز احساسات می آورند   میينجا و آنجا سر برافتن امتيازھای شخصی از وق بشر برای گرحقنھاد

شوند و يا معامله گران دينی و   می) مرد(ند مدال زير نام حقوق زن و انسان خود  تبديل به چکه بعد از گرفتن  اين

دارند  سياسی که از جنس زن تجارت  و خدمتگذاری را به وحشيان  ريشدار خليج به راه انداخته و افتخار ھم می

 به دفاع انسانی و شرافتمندانه ،شرايط غير انسانی طبقات مسلطمنظور آن زنانی است که در سخت ترين … نيست؟

تا به )  وارمالبته به نظر من و اميد(ھا ھم وظيفه دارند  و آن اند ن به پيش رفته زن برخاسته و تا پای جاجنساز 

 شناخت دارم تعدادی را( .ھای الزم نمايند ی و کمکئند و مشکلت را آگاه شوند و رھنماسسراغت آيند و از حالت بپر

عات ی که با مطبوئداشت من تا آن جابر) اند  انسانی و شرافتمندانه انجام داده، ملی،که اين وظايف را به وجه احسن

صا تلف شدن شکالت سياسی و اجتماعی کشور مخصوسر و کار دارم  اين است که کمتر خانم افغان راجع به م

 زن ،توان گفت که زن آگاه افغان طعيت می با قا!دانم  نمی،که چرا دارند اين  زنان افغان صحبت میۀحقوق حق

 پذير انسانی در بر آورده شدن حقوقستگی ناما وظيفه دارد تا با مبارزات پيگير و خۀ وليت جامعؤوشن و با مسر

 .ی و تشکل آنان ھمت گماردئ کشور به پا ايستاده و در  رھنما زنانۀحق

وليت ؤاحساس مسارزان راه آزادی يک کمی بيشتر در قبال حقوق زن افغان  آگاھان و مب،شنفکراناميدوارم تمام رو

 افغان  شتافته و با ھمکاری خود روند نجات ۀ زن مھجور و غمزد، زنجنسی ھای سالم به کمک ئبا رھنمانموده و 

مظلوم کمتر بان شده و  قرجنسسفانه اين أھای اھريمنی سريعتر سازند چون  مت زن و مرد افغان را از چنگال قدرت

کنند و اين کافی  ی بلند میئمتوجه ماھيت و کيفيت اصل مسأله شده و بعضی از آنھا از  دور فقط گاه گاھی صدا

  ! شدبا نيست و نجات دھنده نمی

ک ھای عربی ھستند   خران شيککه به يقين نو  دسايس طبقات حاکمه و دالالن دين  راۀبايد جدی و پيگير بود تا ھم

توسط دکتران اسالمی و دانشمندان  چه آنھاا داد گرھ ھای غير انسانی بيشتری به آن نبايد موقع فعاليت ساخت و ءافشا

نديات  مقدس چرالی ه گاھی زن را مادر خطاب و گاھی ھم حقوق مساوی با مرد را از الب.. …دينی و غيردينی ھا 

اران شان خدمت بادنحاء  از انحویھم فقط به  تی دارند و يااما به يقين بدان که مشکل و ضروردھند  شان بيرون می

وسوسه ، يب مخور  فر. آنھا بيکار ننشسته اند ن بدانند که اين نوکران و اجيران دست ساختهکشند تا آنا زوزه می

 حقوقی ، اجتنماعی، سياسی،نسانیکند ؟؟ چرا در ھر مسأله ا مگر ھزاران سال کفايت نمی. است دگر بس ،مشو

ام کشور  نويسند؟ مگر ما در تم  مطبوعات فقط چند زن وارد موضوعات شده و چيزی می درجامعه ما مطروحه

ط ھمين آدم بی وجدان تيپ  شيخک ھای تبااريم ؟؟؟؟؟؟؟  مثالً به ار پنج خانم با درک و با احساس د،فقط ھمين چھار

 خواھر افغان نوشته ایا چھار و يفقط سه ) شبنامه نويس(ناموس  يک کلمه بیخادی و در  ، شورای نظاری، عربی 

ه فقط ک ھمين چند نقر ھستند ؟؟ درد و احساس افغانی در افغانستان و خارج از کشور فقط  مگر خانمھای با!!!اشتندد

. ارداند ؟؟ اين جای مکث  و تعجب ھم د شان دادهالعمل در مقابل  ن وليت عکسؤ خانم افغان  با دانش و با مسآن چند

ه گماشتگان و سياه کاران  مبارزه علي،کن ساختن استثمار فرد از فرد ليه استعمار جھانی و ريشهاگر روند مبارزه ع

ھا ھزار سال ديگر نه تنھا زنھا بلکه مردھای ماھم اين يوغ استعمار را مثل  تجاع به اين کندی پيش رود شايد ھم دهار

  .امروز بر دوش کشد

ياليسم و  ضد امپردارم که اگر واقعاً  صميمانه عرض می در اخيرخدمت برادران و خواھران ھموطن خويش 

 بدون بھره کشی انسان از انسان ھستيد ھر ۀوجود آوردن يک جامعه استعمار و ستم فرد از فرد بوده و خواھان  ب
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چون مبارزه عليه . ين راستا انجام دھيداتان فقط يک کاری در   توان و قدرت و مساعدت شرايط زندگیۀکدام به انداز

 ،عليه جرم و جنايت،  عليه حقوق شکنی،ر نوعی که باشد عليه تبعييض به ھ،عليه ظلم و بيعدالتی، خرافات

 باشد و بايد گرد ھم جمع خواه و انسان دوست میمرد و زن وطناعم از ھمه و ھمه  وظيفه انسانی ھر فرد ...... عليه

 . متشکل و متحدانه مبارزات پيگير خود را ادامه دھيمشده

 

 

 

 


