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 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی

 ٢٠١١ دسمبر ٢٠

  

   شبنامه نويس"سکسسستان"فحاشی سياسی از 

٢ 
  

سمبر خود د ١۴ که در نوشتۀ مؤرخ یلچھل و دو مليون زن را به فحشاء در جامعۀ المان متھم ساختن، غير از دالي

 ی به يقين نشأت از تجارب شخصیکه چنين طرز ديد و آن اين داشته باشد تواند ھم میی تذکر داده بودم، دليل ديگر

می تواند نشاندھندۀ ارتباطات و روابط وی بدان معنا که چنين ادعائی ،  حين زندگانی در غرب می نمايدشبنامه نويس

ھا در تمام جوامع به اشکال ه ناگفته نبايد گذاشت که فاحشه خان. باشد" لینکت پوس "ئی از نوعابا فاحشه خانه ھ

جھت خاصی از افراد آن جامعه با سود جستن از احتياج زنان بی پناه قشر در کل مختلف وجود دارد که 

 به شکل آزاد و  در آن محيط رجوع می کنند و اما موجوديت چنين محيطی يشخوی شھوت خوشگذرانی و ارضا

 مليون زنی که در چنين ۴٢بی پرده در جوامع پيشرفته، دليل براين نيست که بتوان مھر سکسستان را برجبين 

  .زندگی می کنند، حک نمودھائی جامعه 

من که از چھل سال بدين سو در المان زندگی می نمايم و در ھمين جا تحصيل نموده و از سالھا است که مشغول کار 

 که در یچه آنگاھی که در افغانستان بودم و چه ھم از زمانو دوستان  خواھم از برداشتھا و تجارب خود ھستم می

باشد به عالوۀ دفع اتھام از زنان اين ديار، محرکی باشد برای احيای  ياددھانی نمايم، ه ایالمان ھستم تا انداز

  .شخصيت شبنامه نويس

روز ھم به خاطر ندارم که مورد اذيت و آزار مردان چه در محيط با گذشت چھل سال عمرم در محيط المان، يک 

  افغانستان، ايران، پاکستان و ممالک مانند یدر جوامعآن کار و چه ھم در زندگی روزمره قرار گرفته باشم، عکس 

المانه و با قيد عربی که قدرت ھای حاکم توانسته اند تار و پود انسانھا را با ارزشھای جامعۀ مردساالرانه با قوانين ظ

؛ قضيه شکل و بند ھای ارتجاعی بر خاسته از دين و مذھب و فرھنگ و کلتور عقب مانده در انحصار خود بياورند

  .ديگری به خود می گيرد
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 که منجر به شيوع حرکات منفی می گردد و مردم ذھن خودرا بدون ند ای ھمۀ اين ھا عواملیدر چنين جوامعچه  

ھر قدر که ارزشھای جامعۀ مردساالرانه گسترش و حاکميت ارتجاع .  می سازندموافقه آن مق مانند اسپ گادی بعت

ی بر جامعه ئ به ھمان اندازه اھانت، توھين، اذيت و آزار، خشونت، ايجاد ترس و خالصه در مجموع فضابيابدتحقق 

  .حاکم می گردد که خالف کرامت انسانی است

  تا داريم تجارب خود را ناندر کشور ما افغانستان ھرکدام از ما زان رد از جانب مان زمينۀ اذيت و آزار زنر د

 ....حتا  گرفته تا شانه زدن، زبان کشيدن، چوندوک گرفتن، و زدنکه به خاطر دارم، مرد ھا از چشمک  جائی

ر زنان که به عمق مسأله پی ببرند که رجوع به چنين حرکات باعث اذيت و آزا بدون اينو نمودن لذت می بردند 

وليتی به اعمال زشت و کثيف خود ھمانطور ؤخواھد شد و فضای ترس و وحشت را به بار خواھد آورد با بی مس

که از يک جانب زمينه ھای عقب ماندگی ذھنی بود ادامه می دادند چون سيستم حاکم بر جامعه طوری عيار شده 

وشو داده بودند که حتا  تسی پوسيده طوری شه ئن و از جانب ديگرافکار مارا با ارزشھای فرھنگی و عنعبودمھيا 

 از فاميل خبر نشود از صحبت نمودن دراين باره جلوگيری به عمل یکه پدر، برادر و يا اعضای ديگر از ترس اين

که زنھا در اين باره  با وجودی. می آمد و می گفتند که اگر زبان باز کنی، متھم به بدنامی خودت و فاميلت می شوی

ی داشتند ولی در اجتماع و به خصوص از گفتن آن نزد مرد ھا خودداری می نمودند تا مبادا ئ صحبت ھابين خود

پس ديده می شود که ھوش و فکر ھمه به طرف عمل و عکس العمل مرد ھا بود،  .جنگ و جدالی صورت بگيرد

  .که به قربانی که زن است توجه صورت بگيرد بدون اين

در ھمسوئی با غانستان را در بند زنجير ھای اسارتبار خود کشيده و ارتجاع سياه  خلق اف، امروز که استعمار

 که بر بسياری از زنھا غير يافته ساحۀ اين روند منفی آنقدر گسترش ه است،دمار از روزگار مردم در آورداستعمار 

ی ئگو و ر گذشتاندم، گزارشگر گفتظطبق گزارشی که ھفتۀ قبل در اخبار تاگس اشپيگل المان از ن. قابل تحمل است

مشخص صحبتی داشت درزمينۀ اذيت و آزار بی حد و حصر به صورت اين دختر . داشت با دختر جوانی در کابل

که صبح از خانه به طرف کار می رود و عصر دوباره بر می  ھمينزيرا . مردان که ھر روز با آن در جدل است 

بار ھا اتفاق افتاده که از ناراحتی زياد به . ورد اذيت و آزار قرار نگيردگردد، ھيچ روز و ھيچ زمانی نيست که م

  .آنھا حمله ور شده و خواسته با آنھا دست و پنجه نرم کند

اذيت و اھانت قرار می گيرند که چادری ندارند اما بعد  جنسی، ی مورد آزارئ فکر می نمود که شايد زنھاء ابتداوی

 استعمار و ارتجاع ۀبی حجاب و چه پير وچه جوان ھمه از اين تحفچه ا حجاب و ھا متوجه شد که ھمۀ زنان چه ب

را در دامان کثيف خود با ارزشھای اھانت بار خود  که روز تا روز اين آلودگيھا را دامن می زنند تا خلق افغانستان

ادعا دارند که گويا ويس با دامن زدن به اين فضای خفقان آور، باداران شبنامه ن.  برخوردار ھستند،پرورش دھند

  .سازندمی حقوق و آزادی زن افغان را برآورده 

  !زنان آزادۀ ميھن

ی از کرامت انسانی به مشام شان ئ فحش و ناسزا از جانب شبنامه نويسان که بو، اگر من و توبا قبول دو و دشنام

، شی که جز خيانت، خود فرودست نگيريم و عليه فرھنگ استعماریه  و ابتکار عمل را ب ننمودهنرسيده، جرأت

 توأم با فرھنگ ارتجاعی که حاوی افکار خرافاتی و اسارت باراست چيز ديگری نيست،و چپاول  جاسوسی و چور

کار ه يم و در راه حصول حقوق و آزادی زنان در بند کشور زبان و قلم خود را بئبه جرأت و جسارت خود نيفزا

نمی تواند وليت داريم ، ؤايط زندگی نسلھای بعدی که ما در قبال آنھا مسنيندازيم پس ھيچ تضمينی بر بھتر شدن شر

  .وجود داشته باشد
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يم ئمات شبنامه نويس فقط گوش فرا دھيم و بگوا فقط خود را در نظر بگيريم و با اين طرز ديد به اتھهاگر ما ھميش

جرأت يم ودر زمينه از ترس ئرخورد نماکه نسبت به من از جانب وی اتھامی صورت نگرفته لذا با بی تفاوتی با آن ب

موقفگيری را از خود سلب نمايم ، پس گفته می توانم که فقط شخص خود را مصون نگھداشتن و به خود انديشيدن 

  .است و بس

مملو از فريب و ۀ  ده ھا ھدف و پروژ۵٢ب باغرش مرگ آور که ده سال قبل امپرياليسم جنايتگستر يم ما شاھد

در ظاھر امر عليه . نيز نشخوار می نمود حصول حقوق و آزادی زنان در بند بوده، ھای از آنکه يکرا رياکاری 

 که تا ديروز به ه ای که خود موجب ظھور آنھا گرديده بود شروع به تبليغات نمود به تبليغات ضد دھاره ھائیدھار

 گورستان ساخته و زنھا را زنده به شانضد انسانی اعمال فرمان و ارادۀ باداران استعماری خود افغانستان را با 

.  می خواھند به حضور آنھا رسميت ببخشند٢١امروز اين دسيسه سازان و توطئه گران قرن . گور نموده بودند

ديگر خائنين توانستند و دول قاتل ودولت پوشالی کابل ی ازکه به احداث پايگاه ھای نظامی خود با مشت ھمانطوری

 ببخشند به ھمين ترتيب می خواھند که معاونت خود را جھت ايجاد پايگاه ارتجاعی در در کنفرانس دوم بن ، رسميت

 بدان رسميت اً قطر که خود زمينه ساز آن ھستند، از سرحدات افغانستان ھم زيادتر انکشاف دھند و باز ھم مشترک

ی که بخواھند اين ھيوالی  و استمرار آنھا از ھيچ نوع کمک و ھمکاری دريغ نورزند و ھر زمانء بقاهببخشند  و ب

قرن  را با افکار قرون وسطائی شان بر شانه ھای نه تنھا خلق افغانستان بلکه بر خلقھای ديگر منطقه سوار نمايند و 

   .نگذارند که خلقھا خودرا از گرداب جھالت و کوری وکری که يکی از اھداف امپرياليسم و ارتجاع است، بدر آرند 

ا که در غرب زندگانی می نمايند به فحشاء متھم ساختن فقط از کسانی ساخته است که در در چنين شرايطی زنانی ر

  :چنين افرادی بايد بدانند. دامن ھای ناپاک پرورش يافته باشند

  .که جوامع غربی از برخی جھات پاکتر از دامن مادر ھمچو افراد است 

 

 


