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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

 ٢٠١٣ جوالی ١۵
  

 اســــارت زن و بيــــداد و غفــلت خلق

  حکايتيست که بيرون زحد تحرير است

  "الھوتی"
  !. لآزادما ھمکار مبارز و تابو شکن  به یتذکر بسيار مختصر

 در ٢٠١٣ جوالی ١۴ که به تاريخ »زن و حقوق وی در اسالم و افغانستان« بخش دوم مضمون شما را که عنوانی 

ای کاش ديگر .  مضامين شما را با دقت از نظر گذشتاندمۀ مانند ھمیمندی خاصه پورتال به نشر سپرده شده بود با عالق

از حقوق انسانی زن که  ھم با کنار گذاشتن ملحوظات خاص خودشان و دليل تراشی ھای مستھجن، دستان آگاهه قلم ب

صحبت  مال نموده و موقف و جايگاه زن را فقط برای رفع ضرورت ھای مرد و ملکيت مردھا قرار داده،يرا پا اديان آن

 اباء نورزند واز ھمه مھمترخود به آن عمل  خود بگذرند واز ذکر حقايق و امتيازات جنسيتی کوشش کنند از منافعنموده،

  .کنند

  ادعا ارزش ندارد جـــز بـــه ميدان عمل"

  "پھلوان خارج ازميدان نمی ارزد به ھيچ

   در اخيرمضمون خود تذکر داديد٣که شما در صفحۀ  طوری

ت تا مرد و زن آگاه و به نظر من راه نجات زن افغان از جنگال ظلم و بيعدالتی که در حق او شده و می شود اين اس"

 انجام دھند ولو به پيمانۀ کوچکی ھم باشد تا به مرور زمان اين غرض بيداری آن ھامتعھد در اين راستا کاری مثبت 

ليت با ھمديگر بسيج شده واساسات و بنياد جامعه ای که بر وطلسم شيطانی از بين رفته و مرد و زن با احساس مسؤ

  "تعمار گران در جريان است، را تغيير انقالبی دھندمبنای طبقات و تأمين منافع اس

منظورم از مرد ھای آگاه و مبارز است که عليه . بيداری مرددر اينجا بايد تذکر بدھم که بيداری زن ارتباط می گيرد به 

اد و فرياد گلو قرار دارند با داش که اديان در ضديت با زن و حقوق انسانی  ظلم و بيعدالتی قلم فرسائی می کنند و از اين

به طور مثال در روابط خانواده از .  گذاشتن گامھای عملی ولو کوچک ، اباء می ورزندازپاره می کنند ولی خود 

. خشونت، اھانت و توھين و تحقير، حق تلفی ھا، زدو کندھا و صد ھا ناروائی ديگری در حق زن دريغ نمی ورزند

ده با فرھنگ ارتجاعی، افکار و انديشه ھای کھنه نگھبان جامعۀ مرد که می دانيم  در جوامع عقب نگھداشته ش طوری

ساالرانه است و مرد ھا درآغوش چنين جامعه ای زاده و پرورده می شوند، پس اين مرد ھا ھستند که وظيفۀ بس 
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گی ذھنی ی که زنھا بر شانه ھای خود حمل می کنند، دارند يعنی مبارزه با عقب ماندئخطيری را در قبال ناروائی ھا

پس گفته می توانيم که عمق و تأثير قوانين جامعۀ مردساالر حاکم در روابط . خود در روابط زندگی شخصی و اجتماعی

ستند خودرا خانواده و ھم در روابط اجتماعی آنقدردر ذھن مرد ھا جا گرفته که حتا مرد ھای آگاه و چيز فھم ھم قادر ني

 مرد اً پس بايد مرد ھا بيدار شوند چون مسبب چنين ناروائی ھا اکثر. از چنين منجالب ولو ھم که بخواھند، خارج نمايند

  .ھا ھستند که حاضر نيستند به حيث سمبول قدرت، مقام و جايگاه خود را در خانواده و اجتماع از دست بدھند

....  ی در زندگی اجتماعی، خواسته ھا و آرزو ھای شان و يترابری ھای جنس اين زنھا ھستند که تحت محدوديتھا و ناب

مشکالت و درد ھای خود را در قفس سينه حبس می کنند . کنند  که در تعيين آن مرد ھا رول عمده دارند، زندگی می

 يک زن حاضرمی ست که به مشکلا یھمۀ اينھا ترس. برده وار و با خاموشی سر تعظيم به درگاه مرد فرو می آورند

 خود نمايد ۀ که يک زن اقدام به ترک خانوادیدر صورت. شود تا خانه و کاشانه وبه خصوص فرزندان خودرا ترک کند

 از جانب مرد ھا مواجه می شود و به حيث زن ناسازگار و اً با برخورد اھانت آميزدرمحيط خانواده و اجتماع و آنھم اکثر

با فحش و ناسزا گفتن ازجانب شوھرمقابل می شود  از ھمه اولتر. مله صورت می گيردبی پروا و بی بندو بار با وی معا

  . آگاه به اصطالحولو شوھر

کنم، دارم، به ندرت ديده شده   که در راه حقوق حقۀ زنان مبارزه مییيک زن  که خودم به حيث زن آگاه ویقرار تجارب

بط استثمار گرانه، نابرابری ھای اجتماعی، افکار و ارزشھای عليه رواده باشند که مرد ھا ولو مرد ھای آگاه قادر ش

که به حقوق  چون مرد پيش از اين. عقب مانده و ستمگرانه در روابط شخصی وخانوادگی خود گامھای عملی را بگذارند

ر نيستند گاه مرد ھا حاض و جايگاه زن فکر کند اول خود و جايگاه خودش را در جامعه و خانواده تعيين می کند و ھيچ

  : پس ناز منافع ، خواسته ھا ، اميال ، غرورو مقام شان کاسته شود ولو مرد آگاه از حقوق حقۀ زنا

  .پھلوان خارج از ميدان نمی ارزد به ھيچ

  !ھمکار نھايت عزيز

 ھتراين درست است که مشکل زندگانی رقتبار زن را فقط می توان در مبارزۀ مشترک مرد و زن به خاطر ايجاد دنيای ب

  :تصور نموده با مبارزات خستگی ناپذير بدان دست يافت، اما از شما ھمکار عزيز اجازه می خواھم بنويسم

در اينجا تنھا به خاطر احقاق حقوق زن نيست که بايد مبارزه صورت بگيرد، بلکه چنين مبارزه ای در درون خود 

چه ھمان طوری که با . می بايد انجام بيابدالرانه پيکاری است که برای آزادی مرد ھم از زير يوغ خزعبالت مرد سا

مدافعان مناسبات بردگی نمی توان، نقطۀ پايانی بر مناسبات بردگی گذاشت، با مردانی که خود اسير مناسبات غير 

  .، ھم نمی توان راه نجات زن را از سيطرۀ مناسبات حاکم مرد ساالر به درستی پيمودانسانی مردساالرانه اند

  

 

 


