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 !زنعلیه خشونت مبارزه در برابر
 

 

ل ، محافبسی کشور های جهان و منجمله خوش بختانه در کشور جنگ زدۀ ما افغانستان عزیزدر گذشت که ای هفته 

سخنرانی هایی را ی، ادبی و هنری به مقصد مبارزه در دفاع از حقوق حقۀ زن برگزار شده بود که بحث ها و نشرات

عت و موجود خالق همواره در ادوار تأریخ از سوی مرد و یبه همراه داشت.  راستی زن این زیباترین مخلوق طب

نظام های مرد ساالر مورد اذیت و آزار و خشونت واقع شده و تا هنوز هم در هیچ جا و هیچ کشوری زن کامالً از 

طی چهل سال اخیر در افغانستان ما شاهد وحشتناکترین خشونت زیر بار خشونت رهایی نیافته است، بخصوص در 

ها علیه زن بوده ایم، گذشته از سنگسارهایی در طول تأریخ و لت و کوب های روز مره، شاهد گوش و بینی بریدن 

 ها و باالخره ضرب و شتم و سوزاندان فرخندۀ جوان و مسلمان را در جوار مسجد شاه دو شمشیره به یاد داریم.

ا لحظه ای نباید این ظلم و ستم را از یاد برد و به تأریخ سپرد بلکه تا زمانیکه خشونت علیه زن به اشکال مختلف لذ

وجود داشته باشد ایجاب می کند برای محو کامل آن هر نوع مبارزه نیز ادامه یابد بل اخص ضرورتاً بیشتر از مرد 

انسانی خود به صورت خستگی ناپذیر دفاع نماید. بلی باید  ها وظیفه و مسؤولیت زن است که از جنسیت و حقوق حقۀ

تا پای جان در برابر این عمل شنیع و نا شایست غیر انسانی مبارزۀ بی امان صورت گیرد، خالصه در این ارتباط 

 جا دارد یاد آور شوم:

 ،ورنالیزمژ جهان   و دانشمند  یست عالی مرتبت لداد" که با گردانندگی ژورناــاوی به پروگرام تلویزیونی "رویکبا کنج

از تلویزیون آریانا افغانستان پخش گردید، با گوش دل گوش دادم و برای هر جمله، هر تبصره  جناب عنایت شریف

و هر صحنۀ آن از ریختن اشک جلوگیری نتوانستم و صد ها بار بر این فرزند صدیق و دانشمند افغانستان عنایت 

است در حق وطن و وطنداران "شریف" شان و می زیبد از دل و جان به ایشان  شریف که الحق کار شان "عنایتی"

 تبریک گفت و به این حس وطندوستی و قدرت و اصالت ژورنالیستی شان بالید.

بهترین انتخاب شان را که برای نمونه هایی از خشونت انسان مرد بر انسان زن در افغانستان "نادیه انجمن" و 

ردند، بسیار بجا و نهایت مهم بود.  خاصتاً آهنگ زیبایی را که با استفادۀ از شعر ملکوتی "نادیه "فرخنده" را  مثال آو

 پخش گردید باید به ایشان تبریک عرض کرد.ځالند انجمن"  به آواز گیرا و زیبای شهال 

ی باشد برای پیروان به اجازۀ شان آن غزل آسمانی نادیه انجمن روانشاد را در اینجا تکرار می آورم که درس و عبرت

 خشونت بر زنان
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 نادیا انجمن

  نیست شوقی که زبان باز کنم از چه بخوانم؟

 من کــه منفور زمانم، چه بخوانم چه نخوانم

 به کامماست  بگویم سخن از شهد، که زهرچه 

 دهانم وای از مشت ستمگـــــر که بکـــوبیده

 بنازم نیست غمخـــوار مـرا در همه دنیا که

 بنالم چهچـه بگریم، چـه بخندم، چه بمیرم، 

 غم ناکامی و حسرت، اسارت این کنجمن و 

 کــــه عبث زاده ام و مهـــــر بباید به دهانم

 وسم عشرتـکه بهاران بود و م دانم ای دل   

 من پــــر بسته  چــه سازم که پریدن نتوانم

 نرود نغمه زیادمگرچه دیری است خموشم، 

 برهانم لحظه به نجوا سخن از دل زانکه هر

 یــــاد آن روز گــرامی که قفس را بشگافم

 این عزلت و مستانه بخوانم زسر برون آرم ا

 باد بلرزممن نـــه آن بید ضعیفم که ز هر 

 و برجاست که دایم به فغانم "افغانم"دخت 

 

     ** * ** 

در این جا یک غزل ناب و ملی و پر از درد "شیون کابلی" را که خطاب به زن افغان است  بی مناسب نخواهد بود

ی به مناسبت جریان نوین آزادبیشتر از پنجاه سال قبل تحت عنوان )فکر جوان( بیاوردم.  این سرودۀ شیون کابلی 

میالدی( در عهد فرمانروایی  اعلیحضرت  1958شمسی  1338زنان در افغانستان )از بین رفتن چادری در سال 

 نرقم شده است که من آنرا در کتاب زندگی شیومحمد ظاهر شاه به جواب نشیدۀ استقبالیۀ میرمن "شیرین مجروح" 

 نشر نموده نمودم. 45در صفحۀ کابلی 

 )فكر جوان(
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 به دل غمزده ام داد، بسی تاب وتوان دل و جان شعرشیرین تو ای میرمن  با

هرـشاد باشی كه دل  انو نبودم، میدـت ورنه من قابل وصف م شاد نمودی از م 

 كه ندادست قضاء، هیچ بمن بهره از آن دعوی علم ندارم، بخودم معلوم است

 افغان عشق شعله بِرون سرزده آن كه از گدازی دادست لیك تقدیر بمن سوز و

 درتب درد  وطن سوخته، گویم هذیان نیستم شاعر و نی برگ و نوایی زسخن

 خاك گل الله درآن می برآورد سراز  و گرنه جایش عاری رنگ است ماخون 

 كه مـساوی بِــشود حق زنان بامردان ا كردیمـچهل سال ازین پیش جدل ه ما

 این فكر جوان ۀم رشتـبگسالندند زه و جمعی خائن  قوی دشمنلیك دست 

 زبان چشم و دل و افكار و ۀمحوشد قو ارتجاع آمد و ظـلمت سر تنویر انداخت

 زنان مفكورهمیهن ما صاحب  شده در  ری آوردهه ب  ـشكر كه آمال چهل سال

 آن ناله كنان ۀبه ویران جغد نیست جز میهن ما كه در آن بیشة شیران بودی

 یك فصل خزانچار موسم شده آنجا همه   گـل  پژمردهخ قامت سرو خمیده، ر  

 گویان كوكو نه به سروی بشود فاخته از دل بلبل نه به گل شور و فغانی كند

 و به اوالد وطن اش گشته فراموشماضی  بساط بر چیده مردی و وفق، ازآن دائره

 آن ۀسگ وقصـاب وگـدا منتظر پار  حال او حـالت نزع است ســر  قـربانی

 دانـكه داریم به پیش وج جوابیستچه   شرم به مستقبل آن باید ریخت عرق

 پی دارایی آن فـاق، ازـهــمه دارند ن  وطن بی كس و فرزندانش زار مادر

 جان پویان و دل در پی رسم اروپا ز  اسالفی خویش ترك كردست خلف سنت

 كنان فخرد و  یا كه با لندن و نیویارك ب    فرانس و جرمنهرجوان وصف نماید ز

 یا ازآن خاك كه بود احمد ابدال جوان كس نگوید كه منم هموطن شـاه شیر

 كشور به فغانكه از او بود همه دشمن   ان  عالوالدینمـطـیا كه از كـشور سل

 فــخر دارند كـه دارند بسی ناپدران  پدر خویش فرامــوش نمودند اكنون

 فـرزندان ۀنــما، تربی مادرى!! نیك  یك وصیت به تو دارم نبری از یادش
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 انیز جمع اع تا كه خود را نشمارند  یلق دهخ ۀپسر و دختر خود  تربی

 نام پدران دارایی و نصب ومنصب و  هیچتكیه به  فداكاری و دانش نكندجز 

 والـدین دگـران می نـشود از ایشان  نیك دانند كه مادر یكی و یك پدراست

 عاشق آن كه بود باید یك وطن دارد و  جز او نیست محبوب دگر دارد ویك خدا 

 دركف خویش از تربیه گیرید عنان   «ِدیِژنیرهِ »بیشتر از پدرانند كنون 

 درانــد زدست پـریـكـار بگی ۀرشت  مادران! بهر خدا! نوبت امروِز شماست

 با بهره وهم با ایمان د راسخ وو  كه ب    وطن در كار استه ب سالم ۀآیندنسل 

 دریغ از سرو جان حفظش ننمایند بهر  زبان نام وطن ذكر كنندقدس به با ت

 واخان چنداول و یا از غزنه و یا كه از  تا نگویند تویی تاجـك ویا از منـگل

 پروان بلخ و و كابل جاغوری ومشرقی،   د مولد اوو  كه ب  فخر نماید  هر جوان

 بود، افـغانستانمیهن  نیك دانند كه   یك جان و برادر باشند و همه یك ملت

 شرشان ایمن بشوند از و سر خاك شان بر  بسوزند و كنند  فرقه انداز،ی تخانه 

 عرفان و علم ۀت، خانتا شود معــبد ب    ند، بتان را  شـــ كنندیننما یبت پرست

 سـانین و ابرـینـد چــش نمـــایاریآبــ  ك چمن گل سازندیتودة خاك وطن 

 زبان ویكرنگ  وكه ببینم همه را یكدل   در باشب  ر از ـید من آنوقت پ  خل امن

 آن نسل جوان پرچم ۀآیم به تم من ه  خاك نشد مسكن من وقت دل اگر آن

 ، بروم رقص كنانبخوانمكف زنم، نغمه   مست گردیده و از سركنم آوان شباب

 كار جوانان رخشانشود از پرتو  اف  شك یكشور ب ۀندیـدانم آنروز كه آ

د ، خـاك تأسـسر  امـ  دی و پریرش ز امروزنكند فرق اگر   ف پاشانید ْبو 

 م به فغانیبگوخاك سیه كرده  ۀدر ت  ی وطنفرداب آنزمان آرزوی خویش
 

 جز آرزوی ناشدنیه حیف كین نیست ب

 دارد بنیانــن وای ازین قصر خیالی كه

 

 یالدیم1964ماسكو 


