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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 
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 Vanguard Woman زن پيشتاز

       
  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۶ برلين ــ ھشتم مارچ     
  
  
  

  :رــــــتذک
 صفحۀ ھمان روز پورتال  نوشته شده و در٢٠١٣ مارچ ھشتمب تقريمقالۀ حاضر به 

  .افتخار نشر را حاصل کرده بود "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "معظم
 سه سال پيش قام زن فرا رسيده است، ھمان مقالۀَمگير تجليل از مَ که باز روز عال،اينک

اضافات تقديم زنان دريگوی و اندک رون آورده و با آرايشی تازه و يرشيف بآرا از 
که از منتھای اکرام و احترام باشھامت افغان، غيور و ًخصوصا زنان  ؛کنم میدريدان 

  معروفی   !!!شان می سايم عظمت جبين بر آستان
  
  
  

  !!!زن مظلوم است، بيچاره نيست

  زنمگير َعال روز ِبه خاطر

 )بی چاره("بيچاره" جامعه را "جفاکشان و رنجبران"صورت عام ه و ب" زن" که ،شنويم بسيار می

که نويسندۀ دلير و آزادانديش افغان و يکی از ھمکاران بس . ًاخيرا جناب آزاد ل. کنند ب میخطا

د، مقاله ای نوشتند زير نباش  می"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"گرانقدر، ُپرکار و وفادار پورتال 

  . زدندبه موشگافيھای منحصر به فرد، دستمانند ھميشه که ضمن آن !!!" بيچاره زن"عنوان 

 ِ ــ اضافیخواھم طی اين نوشته بر ترکيب وصفی ، میرا مخاطب بسازم خاصی فرد که بدون اين

التجاء دارم، قبول فرمايند  از خوانندگان عزيز صميمانه.  مکث نمايم"بيچاره زن" يا "زن بيچاره"

وست دارم و سازد، که از دل و جانش د می. که طرح اين مقاله نه انتقادی را متوجه جناب آزاد ل

 زن در نوشته ھايم "بيچاره بودن"ًمن ھم شخصا از . ِمتوجه کسی ديگر، و نه بالم میبه وجودش 
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 را نيز در يکی از مقاالت سابقم به کار "بيچاره زن" که ترکيب ،به ياد دارمُدُرست يادھا کرده ام و 

  : چه!!!ھيچ کسیِمتوجه ت؛ يسکسی نپس با طرح مسأله، کوچکترين ايرادی متوجه . برده ام

چنان که .  انسان و حيوان، جزئی از عرف و رسوم فرھنگی در زبان ماست"بيچاره خواندن" 

  :گوئيم

  زنی؟؟؟ چاره ره میچرا بی ــ 

  !!!ايقدر سرگردان نساز بی چاره ره ــ حيوانکِ

  !!!بال دارهبی زبانه آزار نتی، که ُو) بی چارۀ(ــ بی چاری

  : فرمودرده به کار ُبچنين را "بی چاره"مۀ  کل،حضرت سعدیشيخ شيراز،  و

  بيچاره خر ارچه بی تمييز است

  برد، عزيز است ون بار ھمیچ

 بر سر کلمۀ عربی "نا"ِدری ِ است که با پيشوند نفيی "ناعالج"نزديکترين ُمعادل اين ترکيب، کلمۀ 

به ( "نايالج" ِت در ھيئ که در دری عاميانۀ کابلی"ناعالج"ترکيب .  به وجود آمده است"عالج"

 معمول و عام است؛ البته با "بيچاره"مانند کلمۀ دری ه ًگردد، عينا ب  تلفظ می)سکون حرف سوم

 را در "ناعالج"لغت .  که در مفھوم معمول و استعمال ھردو موجود است،باريکيھا و ظرافتھائی

 و" بيچاره" ھوم  در مف"صفت"حيث ه  و بً"مجبورا" در مفھوم "قيد"شکل ه زبان عوام کابلی ب

را نيز در  )ناعالجی("نايالجی"ازين کلمه، اسم مصدر . کنيم  استعمال می"مسکين "و" درمانده"

.  ست"بيچارگی" و "مسکنت" و "فقر" و "درماندگی"زبان عوام فراوان می شنويم، که معنايش 

  :ولی بگذريم ازين بحث لغوی و مقايسوی و برويم سر اصل مطلب

 کلی عام است و ھرکدام ما آن را بدون اينه  ب"بی چاره"تعمال اين قبيلی کلمۀ چنان که گذشت، اس

بيائيد ــ بدون اين اما . کنيم ده باشيم، روزمره و به کثرت استعمال می کرِنه مفھومش فکرُکه به ک

ت اين ترکيب بينديشيم و از خود بپرسيم، ّبه اصل ماھيکه به بار اصطالحی اين کلمه توجه کنيم ــ 

  اند؟؟؟" بيچاره"ھمه ھم ً واقعا "بيچاره ھا"که آيا 

 بر کسی ")خالصی"گفتۀ معمول ه و ب( که تمام راھھای نجات و رھائی و خالص،در صورتی

  :ًمثال .  را برايش استعمال کنيم"بی چاره" که کلمۀ ،مسدود باشد، بدون شک ُمجاز است

   است"بی چاره" برابر مرگ انسان در ــ 

   اند"بی چاره" که ھيچ گزير و راه گريزی ندارند، ،ُ اطفال خردسالــ

   اند"بيچاره" زمينگير ِناخوشانِ بيشترين ــ

   است"بيچاره"انسان در مقابل بسا آفات طبيعی  ــ
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   است"بيچارۀ در بيچاره"ِ انسان در برابر زور بی قالب قوانين طبيعی ــ

  ...  

 اند؛ حيواناتی را که "بی چاره" که در خدمت انسان درآمده اند، نيز ِیحيوانات اھليسرانجام و ــ  

 نِگس ھر قسمی که دل خود دانسته و ۀمال بالمنازع، "انسان"ّموجودی بی مروت و ظالم به نام 

فرموده دری  شعر اعاظماز يکی ًکشد؛ عينا قسمی که  ش بخواھد، دود از دماغ شان میجفاکيش

  :ستا

ِّوسپندی برد اين گرگ ُمزور ھمه روزگ َ ِ َ َ  

  نگرند ـــــوسپندان دگر خيره درو میگــ

ِّگرگ ُمزور " مراد از  َ  که بنا بر روايات ، است"عزرائيل" و پيک و بريد ظالمش "مرگ" ھمانا "ِ

ميشود   چالباز ھر روز می آيد، داخل رمهاين گرگ. اسالمی، وظيفۀ قبض روح را بدو سپرده اند

َبرد، و گوسپندان ديگر تری تری طرفش سيل می پندی را کشان کشان با خود میو گوس ِ ِِ ، کنند ِ

  !!!  که کاری از دستشان ساخته باشد،بدون اين

 در مورد شان صادق افتد، "زمين سخت و آسمان دور"خالصۀ کالم، ھمه کسانی که ضرب المثل 

   اند؟؟؟"زبانبسته" و "بی چاره"مگر آيا زنان ھم ھميشه و در ھمه حاالت .  اند"بی چاره"

  :ستم، چون با استعمال اين ترکيب؛ ناخودآگاهاًمن جدا مخالف چنين استعمال 

ُّرا بسته کرده و گوئی آيۀ صبر و تحمل را برايش ) زن(ــ از يک طرف دست و زبان ستمکش َ َ

  نمائيم زمزمه می

ُمرد يا بساط خ(ــ و از طرف ديگر تبر ستمگر را دسته داده و )  حاکم و يا ھردورافات ــ مناسباتِ

   !!!"دھيم ّبقال را کمفروشی نشان می"اصطالح کابلی، ه ب

  :مگر

است، مظلوم و مقھور و مجبور و و جغاتکش زن رنجبر است، ستمکش و جفاکش و بالکش 

و  نبايد منتظر عنايت ھرگز "زن" !!!نيست "بی چاره" است، اما در ھمه احوال  و محروممغضوب

ِمناسبات فرتوت " و "مرد"ِانصاف و الطاف و شفقت و دلسوزی و  اکرام  بنشيند، بلکه بايد "مسلطِ

 از سر و روی احکام دينی و مذھبی ــــ خواه در ھيئت عنعنات يا را رافات حاکم ُگرد و غبار خ

  !!!گيرد خود  و پرقدرتنازنين خود بزدايد و سرنوشت خود را خود به دست توانا

کنم، معنای اصلی   را استعمال می" و محروم و مقھور و مغضوب و مجبورمظلوم"وقتی کلمات 

و مورد ظلم و قھر و غضب و جبر "گرامری و دستوری آنھا مد نظر من است؛ يعنی صرفی و 

  ."قرار گرفتهِحرمان 
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 گفته شد، در مورد تمام اقشار محروم و طبقۀ رنجبر جامعه نيز "زن"نچه در اين بحث در مورد آ

 احساس کند، بلکه با گرفتن "بی چاره"ھرگز نبايد خود را و جفاکش طبقۀ رنجبر . صادق است

  !!!!!!!را بسازدو چارۀ کار خود دست خود، خود چارۀ خود ه سرنوشت ب

َمھتری گر به کام شير د    استْرِ

ُو خطـر کن ز کام شير بجویَر ِ 
 


