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  تيمورشاه  تيموری  

  زيزن کشھرــ المان  
   ٢٠١۴ م مارچھشت   
   

    

                                   

  زن ھشت مارچ و روزِ 

نام روز زن تجليل ه ست که ما  سال يکبار روزی را بسرافرازی  بسيار جای خوشی، افتخار و

 تجمعاتی مراکز و0يات  درين روز در. ن سائر ممالک جھان سری ميجنبانيمبي در ميکنيم و

 .شيرينی صرف ميشود چای و. ميشودقلم خوانده  طرف اھل بيان و صورت ميگيرد، مقا0تی از

گردند  رب که باز سال ديگر تا و دخود ميرو ھرکدام پی کار ميشود و چند ساعت بعد مجالس ختم

ھا سال به سال مقابل زن خشونت در احصائيۀ اما نتيجه اين ميشود که گراف. دکنن مجالسی برپا و

 آن است که در ی ازطرف وزارت زنان حاک از ، چنانچه راپور صادر شدهرو به افزايش ميرود

 فيصد آن مربوط شھر ٢١خشونت عليه زنان به ثبت رسيده که  قضيۀ ۴۵٠۵ تعداد ١٣٩٢ سال

ناانسانی ترين  ترين ووحشی  ،نام خشونت ياد ميشوده آنچه ب. استمپايتخت و کابل مرکز 

البته . قتال قتل و جراحت گرفته تا کوب و لت و از مقابل زنان صورت گرفتهِ  ست که دراعمالی 

  .ازين است مراتب بيشتره ب ،بت نرسيدهآنچه به ث

متصل به . شا ميکنمبيرون را تما نشسته و خود کلکين کنار کوچک المان در يک شھر من در

. نيز به آن تعلق دارد ترھاودارد که يک پارکنگ برای م يک کافی شاپ وجود ،پنجره ام اق وات

 جفت و مرد، گاھی دو ک جفت زن وھا ينبين آ از ،پارکنگ توقف ميکنند می آيند در اموترھ

اينھا . به کافی شاپ داخل ميشوند موترھا ميبرآيند و چند زن پير از زن جوان با گاھی ھم چند

 مردھا در و ارندجلو قدم ميگذ در اھخانم. خندان دارند بالعموم لباس مرتب چھره ھای پاکيزه و

. تا او اولتر برود ،بماندشوھرش  منتظر خانمی ،گاھی نديده ام من ھيچ. عقب روان ميشوند

بجا  بالخاصه به پيران احترام زياد ھا کمک ميکنند وپوشيدن با0پوش خانم کشيدن و در مردھا

  .                                                 ھا احترام قائل اندعم_ً به خانم دارند و ھمين عقيده را اينھا قلباً . آورند می
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 ازو اخ_ق  از ،آداب از ،ت برپا ميکنيميعجم ،له مينويسيممقا. نيست ما ميکنيم ھم بد هک کاری

 گره خورده است؛ ت ما به چادر زنآخر حتی ايمان و ھمت م غيرت وتما. غيرت صحبت ميکنيم

 خانواده مانند کنيز فاميل و ھر در. نديده است ما شفقت واقعی از گاه کدام حرمت و که ھيچ زنی

م_ھای محترم ما  و د کتک ميخوردمقابل نظر او0دھای خو در .ميشود او رفتار خدمتگار با و

سرحد مرگ ھم  خمچه ای تازه تا اگر با ،که استخوانش نشکند ،را بزنيد به اندازه ای او ميگويند

  .                                     اجازه داريد ،بزنيد را او

را ميدانی اما آن زن  ھمه چيز ،که بدون اين ھم توئی ؛را ميخوانی اين سطور محترم تو نندۀخوا

 و بسر ميبردکنج خانه  سالھا در ،g اس_میکنار اين مملکت الحمد  کنج و ھر که در اره ایبيچ

 ميخورد و لت ،تحقير ميشود ،را کشيده او0دھا و توان خود زحمت شوھر تمام قدرت و با

 که را محنت ديگر آن بيچاره ھا صدھا رنج و د ونان صغيرش به مردان پير بفروش ميرسدختر

ه آنھا ب ؟؟؟خود حقوقی داری جامعۀ انسانی از در ن ھستی وطور بفھماند که توھم يک انساه چ و

.                                                                                                                            دشناسند و چيزی ديگری نميداننم_ کس ديگری را نمي شوھر و غير از

آنجا   که در ،زيبای ج_ل آباد ميرفتيم کابل به شھر ايام زمستان از قبل بعضاً در سالھای در

 اما آنھا از ،آمد داشتند رفت و نيک و ما مراودۀ ھمسايه ھا با .داشتيمای غريبانه  سرپناه 

يک روز يک دختر جوان  .تعجب بودند طرز پوشاک ما ھميشه در ما و مراودات فی بين

ما مسلمان ھستيم؟                                                                                       که آيا،خانمم پرسيده بود ھمسايه از

ی انکه زندگ ،به اين نتيجه رسيدم برد و تفکر مرا به انديشه ای عميقی فرو ديد و گونه طرز اين

گره خورده چرکين  موھای ژوليده و ،تنبان کشال چادر سياه دراز، پيراھن و بامسلمانی اينھا  و

 در آيا .اتفاق افتاد ،مرکزی مملکت است شھرھای بزرگ و شھرج_ل آباد که از و اين در. است

در آن مدرسه  نه مکتب و ،واقع اند تپه ھا دره ھا و که در شھرھائی دست و ولسواليھای دور

المدارس  مانند مدرسۀ اشرف ،دارد اگر مدرسه ای ھم وجود و نه نور علم تابيده دارد و وجود

چه قرار  وضع از ،گرديده است رسانه ھا توصيفاتی ازان ذکر ھا درقندوز است که درين روز

  خواھد بود؟                                                                                                          

نعمت  کسی ميخواند که از يا را ميدانی و ميخوانی که ھمه چيز تو بازھم تکرار ميکنم که اين را

ک لِ مَ  جز م_ وه تمدن نسبی دور افتاده و ب که سالھا از مردی آيا آن زن و سواد بھره مند است؛

چه وسيله ه ب و ، کهخوب زيستن را دارند ما حق حيات و ھم برابر با کسی را نميشناسد و آنھا

بگويد که توھم مانند سائرين حق داری و حق تو برتر و  شان آگاه سازد وحقوق را از آنھاای 
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