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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

  

  گلبانگ 

  ٢٠١١ اکتوبر ١٩

  

   جبونانهۀبرچيدمان خيمه ھای مدنی و ضد حمل
  سميمن باركزی نمادی از يك حركت مدنی يا كله شخی افغانی ؟

  

  ؟پاسخ چيست و پاسخگو كه ھا اند 

   ؟ افغانستان پذيرای اين گونه حركت انفعالی است و بايد نخستين حركت را از ھمين جا آغازيدی سنت خوۀا جامعيآ

   ؟تواند سر آغاز تلقی كردد يا تنھا د رھمان نطفه خاموش خواھد گشت چنين يك حركت می

   ؟تعبيرفمينيستی بدان دھيم يا تعالی فرھنگ مدنی را عنوانش سازيم

 در استتار ھمان خيمه كگ بماند يا دتی است چونان صدای مخفی ھا و محجوبه ھا و مستوره ھا ھا باياگر فمينيس

   ؟ی را در پی خواھد داشتئبنا

   ؟پردازند كنند يا به سخره اش گرفته و به نكوھشش می ئيدش میأمردم قبولش دارند و ت

   ؟س آن استحركت خودجوش و صرفا عدالت خواھانه است و يا دستان نامرئی در پ

   ؟ سنت پسند را مالك قرار دھيم يا تقابل انديشه ھا برتابيم و راه نو را قدم گذاريمۀقبولی مردم و جامع

   ،زنند و در جواب پرسش بزرگتری قد راست ميكند كه ست كه در ذھنمان گشت می ایئاين رديف پرسش ھا

بايد چنگ زد و فرياد را در كدام نی دميد پس ھر گاه عدالت نقض گردد و عدالت خواھی خاموش گردد به كجا 

   .ھرچند رويش نی ھا و چوپان نيتراش بعد ھا به صحنه آيد

شود از وجدان فاصله گرفت كه  ھرگاه با منفی بافی جنون آميز بخواھيم كه اين حركت خانم سيمين را نقد بزنيم نمی

  كند  چنين قضاوت می

شود اين حركت را با نفی دانش و بی بھرگی از منطق  ه نمیسيمين زن درس خوانده و مادر فرزندانی است ك

  من شاھد گفتار كسانی بودم كه گفتمان مدار تشريف دارند ولی در توجيه اين حركت از خط سرخ حرف می.درتنيد

ی از آن مدد جسته و حدود و ثغورش ئكه برای مطبوعات و يا آزادی ھای رسانه ای زنند يعنی ھمان خط بازمدارانه 

   .كنند  برای كم كاری ھا و گستاخی ھای خود تعبير سودمندانه میرا
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خواھند بگويند كه  خيمه چينان و دايه ھای مھربانتر از مادر كه برای جان سيمين اشك تمساح ريخته اند شايد می

ه نه از خرفتی سفانأمردم بسيار چيز نفھم اند و يا آنقدر خرفت اند كه ھرچه به خوردشان داد بايد دم برنيارند كه مت

   .كه از العالجی چنين است و بيشتر چنين است

ی دررفتن جان در شھر بی امنيت كابل و سرزمين ئمردم يا ھمان توده ھای انسانی چنان در تالش معاش و مبادا

محنت سار افغانستان مغروق اند كه انسانمدارانه انديشيدن را درنيافته اند و در شلوغی شعار ھای وارداتی از 

  .ركت ھای مدنی دلخور و خسته اندح

 ، حقوق بشر،با كارزار دموكراسی غربی و سرازير شدن كلمات مانوس و نامانوس دموكراسی و رفاه ھمگانی

 مدنی گفتمان وووو ھمگام با خرام مكتب خوانده ھا و مكتب نرفته ھای ا زغرب و شرق برگشته ۀ جامع،حقوق زن

ز تركيب بندی كيفی شايد بيش از چھار يا پنج دست چين نداشته باشد ولی با سيل سيال روزنامه ھا و مجله ھا كه ا

ترتيب كمی رقم درشت را حد اقل در كشور ھای ھمسايه پس زده است شايد گفت كه شور مدنی در افغانستان بی 

  بديل بوده است 

  ...و اما 

ردد به نفوذ آن در جامعه و رخنه در دل گ ی آن برمیئی اين موج است و كارآئآنچه نياز به باز انديشی دارد كارآ

   .ھای مردم كوچه ھا و پس كوچه ھا

مل أسف و تأی را شنيدم كه بعضا بسيار قابل تئ خانم سيمين چنين انگاشت ھاۀمن با ھركه برخوردم و پرسيدم در بار

  بودند 

  با يك گل بھار نميشه 

  حيف جانش بدون آنھم چيزی از دستش بر نمی آيد 

   بھتر ۀی بيجا برای آيندئيك خود نما

   خود و شوھرش باشد یاين زن بايد به فكر آبرو

  سوزه  چطور دلش به حال بچه كگش نمی

  دنيا به جان اوالد ھايش نرسد 

  و  و  ووو

ال ھمچنان پاسخ طلب است كی بايد برای عدالت خواھی قد علم كند و چگونه علم كند اگر مثل بوقلمون ؤاما اين س

نوسم برای منزه   تنھا با دست قلم بشوراند و سر را در رخ ديگر بجنابند كه نه من اينطور میصفت ھای خوشنگار

   .خرامم برای سازشكارانه زيستن كه دريغ است و ننگ نماياندن ولی اين گونه می

ن و ھرگاه فريادش تنھا عدالت را و انصاف را بطلبد و سر سازش نداشته باشد اما دستان به مراتب قويتر و خش

   .گلويش را چنان بفشارد كه ديگر زندگيش را ھم سودا كند چه خواھد شد

كارش خواھند ه  بیخوانندش ك خواندش اگر می شايد من اينجا در ستايش اين حركت چيزی نوشتم و بعدش كی می

   .ند چگونه كارگر افتددكارش بنه بست و اگر ب

 اما ، قدرت طلب نيست، سازشكار نيست، وابسته است چيز فھم و روشنگر افغانستان كه ناۀسامانی جامعه ناب

  ؟اصالح طلب و ناقد است تا كدامين روز خواھد بود

 اين اھرم در داخل افغانستان چند گره گاه دارد كه نام ھای خوش و بی پيوند در حلقوم چند تن كه با محيليت ۀسامان

نی يب روی كه گامی برداری می د و تا میگرد  مضمضه می،خودشان را در صف اصالح طلب و مبارز جا زده اند
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ھمسفره اين ھرزگويان غبغبه دار شده ای و اگر تصديقت كنند دوام می آوری و اگر نفی ات كنند در آخور نيز جا 

   .نخواھی داشت

از سرتالش و تصادف اھريمن چنبره زده آن ھا ريشه در ته كاوی ھای امنيت و دم و دستگاه مرموز نيز دوانيده كه 

   .سازد قبت كار را با ترعيب عجين میعا

   . گفتنهطلبد كه با اينان جنگيد و   شھامت بسيار می،بينی وقتی با يك چنين منگنه خودت را درگير می

 گفتن در ميان اين ھمه قلدر و زورگو كه از كاخ رياست جمھوری تا دروزاه ھای پارلمان صف كشيده اند و نه

بندند سوھانيست  دست فتاوی شكم پرستان میه خدمت دارند و سرآخر ھم دمت را بتلويزويون ھا و رسانه ھا را در 

  سازد  خراشد و خون را منجمد می كه روح را می

 شايسته را  نه كنونی ما پرتو نقره فام و پاك يكۀمن برای خانم سيمين باركزی كه در شب ديجور ماللتبار و وارفت

  گويم  خالصانه افگنده است تبريك می

   . خود را در دل بگويدنهی بيشترش را نداشته باشد و ھرچند مجبورش سازند كه ئد ديگر تواناھرچن

گويم ھرچند ديگر صدايش را   خوش خيمش عوض نكرد درود مینه ھای بدخيم را به آریمن به اين زن شھيم كه  

  .نشنوم 

شاملو را بيشتر از پيش و بلند تر از من از اين زن خجسته ممنونم كه با  حاشای خويش  به من حالی كرد تا شعر 

   :ھميشه  فرياد زنم

   پست دي باستي سان زنيگر بد"

  زمياوي نی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوائی چه بمن

   " بلند کاج خشک کوچه بن بستبر

    كابل٢٠١١ اكتوبر

  

  :يادداشت

به شرکت در انتخابات ادارۀ مستعمراتی  را شامل می شد و در قدم اول  گفتن، تمام سيستم استعمارینهايکاش اين 

 در ادای  می گفت تا ماھم می توانستيم با نويسندۀ اين مقالنه نيز - اين محصول تجاوز و اشغال امپرياليستی- کابل

  .يم سھيم شو"سيمين بارکزی"تعظيم خدمت خانم 

تان که درونی ھيأت حاکمۀ افغانستضاد ھای تبارز در غياب چنان امری و گنجيدن چنين تالشھائی به مثابۀ بخشی از 

، مؤنس و ھمدم ھم اند، برای ما ھمان می ماند که قبالً گفته و نوشته ايم و ياد کشانيدن آنھمه در فروش ميھن و به انق

  . است من جمله پارلمان پوشالی نمايشات رياکارانهتمام نفی و تقبيح شرکت درآنھم

 AA-AAادارۀ پورتال                                                                                          


