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 Vanguard Woman پيشتاز زن

  
 دپلوم انجنير نسرين معروفی

٢٠١٢ مارچ ٠٨  

 

 در گيرو دار حادثه خاموش مانده ای

   *عيب زمانه نيست بود اين گناه تو
  

ن شعر را سروده به حيث يکی از شخصيت ھای فرھنگی آثار گرانبھايش در قبل از ھمه اميدوارھستم شاعری که اي

 ؛ش پر معنا و مفھوم ولی راه فرھنگی اش محکوم استدر غيرآن شعر. ی و ارتجاعی نباشدخدمت فرھنگ استعمار

  .فرھنگی که در خدمت استعماروارتجاع باشد خيانت به مردم و کشور استچه 

  .ھمه زنان جھان و مخصوصا زنان افغانستان که قربانی تجاوز اندبا سالمھا و درود بی پايان به 

  :با تذکر مختصر به اوضاع نا ھنجارو تحوالت اخيردر کشورما افغانستان بايد گفت

 اين الشخوران قرن بيست و  می گذرد؛ حاکميت استعمار و ارتجاع بر سرنوشت خلق افغانستاناززياد تر از ده سال 

ط در دزدی و غارتگری منابع ملی و مکيدن خون توده ھای به زنجير کشيدۀ آن با ھمکاری يکم که بقای خود را فق

 به تمام نقاط جھان به خصوص کشورھای مملو  ديده و  زاده و پروردۀ استعمار،دولت مداران خاين، خود فروخته

پردازند، راه می  مکررات پيھم و از داشته ھای مادی ولی عقب نگھداشته شده با فرھنگ سياه ارتجاع به تجاوز

متجاوزان سعی می ورزند تا با سياست، اقتصاد و فرھنگ استعماری خود . ، مگر تجاوز و غارتگریديگری ندارند

  خلق ھای آن غرق درمنجالب ھزاران بدبختیکه پايه گذاری کنند ی را در چنين جوامعه ایتھداب جامع

  : آوران استعمار، اين الشخوران قرن گردند و اما هماسارتبارسياسی، اقتصادی و فرھنگی نسل اندر نسل طع

ازتحوالت زيادتر از ده سال تجاوز به کشورما طوری وانمود می شود که تکامل قضايا سيرتاريخی خود را خالف 

 پالن نابودی گويايلۀ امپرياليستی که ح دروغ و،افکارخلقھا به چال و فريب قبلی متجاوزان يعنی کشاندن ادعاھای

، رادارندموکراسی، اعادۀ حقوق زنان ادی و فرھنگی افغانستان، احيای د، بازسازی زير بنای سياسی، اقتصلباناط

 گذشت زمان ماھيت اصلی شان را نمايانده، تطبيق آن سياست ھائی را روی دست گرفتند که بتواند عبور نموده

جھادی و چه ھم در ھمسوئی با ارتجاع حافظ منافع خودشان باشد، چه در غياب ارتجاع طالبی و بر دوش ارتجاع 

می نھا   استعماری آپالن ھای منافقانۀ جديد ديگردر کشورما می گذرد، ناشی ازطرح امروز آنچه ر ھچنانچه .طالبی
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 هارتجاعی آنھا عليو  و چھرۀ پرکين شدهاز چھرۀ شرمگين آنھا برداشته مکر و ريا روز تا روز نقاب در نتيجه. باشد

 که بخواھند در تطبيق آن دست بزنند، فقط اين جمله را می توانم بر یجنايتکاران به ھر پالن. گرددخلقھا آشکارمی 

  :زبان بياورم

 استعمار نوين و ارتجاع ه ما را ايمان برآن است که خلق آزادۀ افغانستان يک بار ديگر تاريخ مبارزاتی خود را علي

  . متجاوزو نابودی ارتجاع رقم خواھند زد قوایاخراج با ٢٠ و قرن ١٩سياه مانند تاريخ قرن 

پس اگر شرايط و اوضاع اخير کشورما افغانستان را مورد مداقه و ارزيابی قرار دھيم ديده می شود که امپرياليسم 

جھانی وارتجاع ھار روز تا روز در صدد اند تاازضعف و ناتوانی سياسی، اقتصادی، فرھنگی وده ھا بدبختی 

ی باشند و امروز دامنگير خلق ماست، سوء استفاده نموده در تبليغ و ترويج مسايل دينی و ديگرکه خود عامل آن م

درتحقق آن گام  مذھبی وبسيج کردن فرھنگ ارتجاعی که حاوی افکار زھرآگين و اسارت آور است روزتا روز

استعمار وارتجاع حاکم پالن به قدرت رساندن طالبان در پھلوی يکی ھم   که از آن جمله.ارندذھای وسيعتری را بگ

 دينی و مذھبی ۀ قوانين مردساالرانھاآناز فرھنگ ارتجاعی که يکی با تا استعماربتواند ؛بر سرنوشت خلق ما است

بر سرنوشت خلق افغانستان وديگر خلقھای منطقه به خصوص زنان ستمديده حاکميت خودرا ی است ه ئوعنعن

ردن طالبان درقدرت استعماری و ارتجاعی موجود ھرچه بيشتر  با رويکار آوآنھا می کوشند. استحکام ببخشند

زنجيرھای اسارت را در پای زنان محکمتر ببندند و آنھا را در دنيای خاموشی غرق درمنجالب جھل و نادانی، 

 ؛ندچالھای طالبی پناھگزين سازپيروی ازافکار اسارتبارجامعۀ مردساالرانه، پابند به خرافات دينی و مذھبی درسياه 

 که مرتکب می  و خشم مبارزاتی نصف نفوس جامعه که زنان اند در قبال اين ھمه جناياتیهنقش برازنددر تقابل با تا

  .  نمايندتضميننيت خود را وشوند، بتوانند مص

  !دگان گرانقدر، زنان مبارز افغاننخوان

بداد وفضای اندوھبار و که ما ريشۀ عوامل تمام بدبختی ھا، وحشت، ظلم و ستم و نابودی، است در صورتی

که امپرياليسم جنايت گسترامريکا و متحدين جناياتش به ، به روشنی خواھيم ديد  ما را بتوانيم درک کنيمۀمرگبارجامع

 یھمکاری افغانھای خود فروخته، بی ننگ، بی ناموس و بی وجدان ازچه فجايع و جنايتی نيست که تا امروز باال

ی، بيکاری، تحقير و اھانت، خشونت روحی و ئسنگی گرفته تا بی خانگی، بی دوا، از گراندخلق ما دريغ نکرده 

  .تا کشت و کشتاربی امان...... روانی و فزيکی، تن فروشی، مبتال ساختن به مواد مخدرو 

توار تطبيق فجايع و جنايات گوناگون ا آيا در چنين شرايطی که امپرياليسم جھانی و ارتجاع، افغانستان را به البر

وليت بس ؤند، خاموش باشيم ؟ آيا فکر نمی کنيد که امروز ما مسه اتم سرمايه مبدل نمودسسيستم غير انسانی يعنی سي

نگ استعمار و ارتجاع داريم ؟ در چآزادی خلق به اسارت کشيدۀ آن از عظيمی را در راه حصول آزادی کشور و 

  . ش ناشدنی وگناھی است نابخشودنیشرايط فعلی ناتوانی گناه نيست اما خاموشی عملی است فرامو

 در اين روز. در تاريخ مبارزاتی زنان استھاامروز ھشتم ماه مارچ روز جھانی زن يکی از پر افتخار ترين روز

س و نااميدی را به فضای پر شور أزنان قادر شدند سکوت مرگبار را درزندان استثمار گران بشکنند وفضای ي

 خود وارد ۀبا شور و ھيجان جھت اعادۀ حقوق حق. و مولد جامعه مبدل گردانندمبارزاتی به حيث نيروی سازنده 

 را در واژگون نمودن سيستم غيرانسانی که توأم با ايجاد زنھا قادر شدند اولين گام ھا. ندعرصۀ مبارزاتی گرد

  .بردارندمحدوديتھا و نا برابری ھای جنسی بود، 

  :راحت می توانم ادعا نمايمصپس با 
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 ارادۀ انسان ھمه چيز رابه حرکت می آورد و چه افتخار آميز است که اين خواست و اراده انگيزۀ حرکتی خواست و

ارتجاع قرار دادن وبه حيث ضدباشد درراه گذاشتن گامھای عملی مبارزه و آنھم خود را در جبھۀ ضد امپرياليسم و 

خلقھا  آزاديخواھانه و حق طلبانۀ  مبارزات و شيپورشکستنی مبارز و آزاديخواه، خاموشی را ھااز نيروواحد مشتی 

  . دن زنان را به صدا درآوربه ويژه

پس اگر ما زنھا جھت تحقق حقوق حقه و خواسته ھای انسانی خود، حاضر نباشيم گامھای عملی را در اين عرصه 

ارزشھای عليه  واژگونگر  فرھنگ ارتجاعی ويافتنتحقق امکان برداريم در حقيقت بی ارادگی و غير فعال بودن ما 

 و درد ھای خود را در قفس سينه حبس کنيم ھمين است که ما را مشکالتاگرما بخواھيم که . زندگی خود ماست

درگاه حکامی که ه با خاموشی سرتعظيم ب و برده وارما را وامی دارد تا اسيروبه کنيز خود مبدل می سازد و 

  .فرود آوريمرند، حاکميت بر قوانين ارتجاعی مردساالرانه دا

ما را فرسوده و به باد فنا سوق می چنين حرکتی  بر خود تحميل داريم وناروائی ھا را دشواريھااگرسعی کنيم که 

 عقب مانده و عنعنات کھنه و پوسيده و قوانين دينی ی که زندگی مردم آن جامعه با رسم و رواج ھایدر جوامع. دھد

زند دربرابرخشونت، اھانت و توھين و تحقير، حق تلفی ھا، زدو کندھا و و مذھبی گره خورده، اکثرأ سعی می ور

 مرد ساالر حاکم درروابط خانواده وھم درروابط ۀاسته از قوانين جامعناروائی ديگری که معموأل برخصد ھا 

ا آنھم ديده  چنين ناروائی ھا اکثرأ مرد ھا ھستند بسببکه م با وجودی. اجتماعی است، ھمه را باالی زن اعمال کنند

 :می شود

پس طلبيدن زن به صبر و تحمل، ناشی ازھمان تبليغ و ترويج قوانين وضع شدۀ . زنھا را به صبر و تحمل می طلبند

زن پدر کرده کسی است که صبر و تحمل داشته باشد و با تمام شرايط ناگوار : جامعۀ مرد ساالراست که می گويند

پس اگرما زنھا خود خاموشی . ددر آخرھم بمير  ود بسازد،زن بسوز: ا استاين بدان معن. زندگی، خاموشانه بسازد

 چنين قوانين خانه براندازو تباھکن مبدل نسازيم درحقيقت قربانی هشور وغوغای مبارزۀ حق طلبانه عليرا به 

  .خود ھستيمو بی عملی جھالت 

تفاھم داشته باشيم در اينصورت ما در يم و به آن ئ زندگی را درک و احساس نمادشواريھایو اگرھم سعی ورزيم 

 است که تعداد زيادی از اين حالت. نيم به کدام سمت برويمموقف يک گم شده و برباد رفته قرار می گيريم که نمی دا

در اينجا می خواھم به اين نکته زنان را متوجه . وادار می سازدبه اشکال مختلف به خودکشی و نابودی را زنھا 

به آنچه که آرزو ھا و  را خودکشی و نابودی زن افکار شوھر. ی و نابودی زن، آزادی زن نيستبسازم که خود کش

ه  ھم به آن نمی انديشد به ایخواسته ھای انسانی ھمسرش بوده، معطوف نمی سازد وحتا تصورمی کنم که لحظ

جوی نوآوريھای  و تعکس انديشيدن به خود که ھمان خواسته ھا وافکار مردساالرانه است، فکرمرد را در جس

زنده جلوه اديگری معطوف می سازد تا به حيث سمبول قدرت، مقام و جايگاه خود را درخانواده و اجتماع حفظ و بر

  .دھد

  :برای يک مرد دو جھت زندگی درخانواده و اجتماع مھم و با ارزش استدر جامعه ای مردساالر 

ئيد، تقديرو أدر اجتماع بروزدھد تا موقفش مورد ت...و  ھنرمندکه آثار خود را چه به حيث نويسنده، شاعر،  يکی اين

  .تحسين قرار گيرد

در خود و خانواده اش  .....، زيورو جواھر و فاخر و برازندهديگر اينکه خوشبختی خانوادگی خود را با لباس 

  . بدون اينکه ارزشی به آنچه که ھمسرش آرزو دارد، قايل شود. معرض نمايش قرار دھد
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آقای خانه و سمبول قدرت است و زن به حيث سمبول زيبائی، وسيلۀ تفريح و خوشگزرانی مرد ن طرز تفکر که با اي

پس نبايد زن تحت خواسته ھا وآرزوھای خود . مين وسايل آسايش و راحتی مرد استأمرد و موقف وی در خانه ت

شدن حق به زن، تخيالتی را در افکار زن چون امکان دارد قايل . زندگی کند و با طرز ديد خود به زندگی بينديشد

اين ھمان بروز استعداد ھای . را داشته و به آن عمل کرده  و می کنند به وجود بياورد که مرد از ساليان متمادی آن

 است که دروجود مرد تقويه و در وجود زن خفه می شود وبه ھمين دليل کمتر زنھا توانسته اند موقف و ه اینھفت

بااين خود خواھی، مرد قادر می شود به ھرطرف که خودش صالح می .  در اجتماع تثبيت نمايندجايگاه خود را

 وجود زن سلب می ازاين نوع برخورد اتکاء به خود و اعتماد به نفس را . داند، زن را به دور اميال خود بچرخاند

زن تابع، اسير و مستعمره نيست که يک . به نظر من يک زن ھرگزنبايد بستگی اسارت آميز به مرد داشته باشد. کند

نه کمتر و نه زيادترازمرد  يک زن به حيث انسان آزاد. تحت شرايط  قوانين وضع شده از جانب مرد زندگی نمايد

  .بايد ازحقوق مساوی و حق انتخاب در زندگی برخوردار باشد

 نگھبان جامعۀ مردساالرانه است و در جوامع عقب نگھداشته شده با فرھنگ ارتجاعی، افکار و انديشه ھای کھنه که

پس گفته می توانيم که مرد ھا وظيفۀ بس خطيری را در .  زاده وپرورده می شونده ایمرد ھا درآغوش چنين جامع

قبال ناروائی ھای که زنھا بر شانه ھای خود حمل می کند، دارند يعنی مبارزه باعقب ماندگی ذھنی خود در روابط 

  .زندگی شخصی و اجتماعی

طبق معمول با تغيير شرايط سياسی، اقتصادی و فرھنگی افکار انسان ھم در تغيير و تحول : اگفته نبايد گذاشتن

که ما شاھد تحوالت در کشورخود افغانستان ھستيم، با حضور استعمار و ارتجاع که کنترول تمام نظام  قسمی. است

 توانيم که رشد انسان جامعۀ عقب گرا به عقب پس گفته می. را دردست دارند، سيرجامعۀ ما برگشت به عقب است

لذا عقب .  که بارمی آيند، رو به تکامل نيستیدرک انسان جامعۀ عقب مانده از قضايا با شرايط تربيه و محيط. است

روابط .  ھمديگر انتقال می دھندبهماندگی و خالھای ذھنی خود را که عامل چنين جامعه و شرايط حاکم بر آن است 

 که اندی ئسلسله زنجير ھا.... گرانه ، نابرابری ھای اجتماعی، افکار و ارزشھای عقب مانده و ستمگرانه و استثمار 

  :ميپس با ايمان مبارزاتی که دار. ھمه روابط زندگی را به ھم ارتباط می دھد

  :نجات خلق ستمديده و به اسارت کشيده  فقط زمانی امکان پذيراست

بارزاتی درراه روشنگری اذھان ستمديدگان عليه امپرياليسم جنايتگستر امريکا با کارپرتالش و روحيۀ پرشورم

 حصول آزادی کشور و بھروزی مردم آن ودر راه محو نظام ھا و روابط  و به خاطرومتحدينش و ارتجاع ھار

 را هبان آزاديخواھانه و حق طلدرفش مبارزاتاستثمارگرانه دوش به دوش ھم با سالح مبارزاتی که نيروی ماست، 

  .اھتزار در آوريمبه 

   

  . نابخشودنیگناھی است است فراموش ناشدنی وعملیناتوانی گناه نيست اما خاموشی  -*

 

 


