آﯾﺎ ﻓﺮﯾﺎد ھﺎی ﺧﺎﻣﻮش را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ؟
زن آزاد ﺧﻠﻖ ﺷﺪه،اﯾﻦ آزادی ﺑﺮای زن ﺷﺮق وﻏﺮب ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﮫ اﺳﺖ ،آزادی ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن وزﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮدن!
زﻧﯽ ﮐﮫ در ﺷﺮق زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎ زن ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺪارد ﺷﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ درد ﺷﺎن ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ در ﻏﺮب زﻧﺎن آواز ﺷﺎن را در ﻓﻀﺎی آزاد ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﮫ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ و درد ﺷﺎن را ﺗﺒﺎرز دھﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ زن ﺷﺮق اﺳﺖ .وﻟﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ زن ﻓﺮﯾﺎدھﺎی
ﺧﺎﻣﻮﺷﺎﻧﮫ ی دارد ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪه ،وﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ آواز اﮔﺮ ﺗﺒﺎرز ﮐﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎدش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ
ﺗﻨﮭﺎ آواز ﻧﯿﺴﺖ آﺗﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد او را ﻣﯿﺴﻮزاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﻓﮑﺎری را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز
ﺧﻔﺘﮫ اﺳﺖ.
روز زن ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ روز ﯾﺎد آوری و ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ آوا ھﺎی ﭘﺮ طﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ آﺗﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ
را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺟﻮد ﺷﺎن را درک ﮐﺮده اﻧﺪ .روز زن روز ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن آواز ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﺳﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎطﻞ روزی ﮐﮫ ھﻤﮫ زﻧﺎن رزﻣﻨﺪه و ﭘﺮﺷﻮر ھﺮﭼﻨﺪ زﺧﻢ ﮐﮭﻦ دارﻧﺪ ﺑﮫ ﭘﺎ اﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 ،آزادی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﻖ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد.
روز زن روز آﮔﺎھﯽ دھﯽ و ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن ﺧﻔﺘﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن آﮔﺎه ،ﺑﺼﻮرت آﮔﺎھﺎﻧﮫ
درﯾﻦ روز ﻣﯿﺪرﺧﺸﻨﺪ.
زن وﺟﻮدش را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺧﻮدش را ﺑﺎور دارد اﯾﻦ روز روزی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ درک ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺪون وﺟﻮد زن ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﺎﻣﻌﮫ و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﺖ.
زن ﻣﺎدر اﺳﺖ ،زن ﺧﻮاھﺮ اﺳﺖ ،زن ھﻤﺴﺮ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
زن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﮑﻨﯽ ،ﮐﺎر ﺑﮑﻨﯽ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ راه ﺑﺮوی ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﭘﺎی ﺑﺮھﻨﮫ روی ﺧﺎک و
آﺗﺶ ﻣﯿﺎن دﺷﺖ و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮود.
زﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮای ﻟﻘﻤﮫ ی ﻧﺎن ،ﺑﺮای آﺳﻮده ﮔﯽ ﺧﺎطﺮ ﺗﻮ در ﻣﺰارع ﮔﺮم
و ﺳﻮزان ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﯾﯽ؟
ازطﻠﻮع ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ رﻧﺞ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﺗﻮ ﮐﮫ در زاﯾﺸﮕﺎه ﺣﻤﻠﮫ ور ﻣﯿﺸﻮی ﻣﺎدران در ﺣﺎل زاﯾﻤﺎن را ﻣﯿﮑﺸﯽ اوﻻد ﺷﺎن را ﯾﺘﯿﻢ ﻣﯿﺴﺎزی ﻣﮕﺮ
ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎھﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ زﻧﯽ در دﺷﺖ ھﺎی ﮔﺮم و ﺳﻮزان در ﮐﻮه و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آورده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯽ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﺴﺎزی و ھﻢ ﻧﺴﻼﻧﺖ از ﻣﺸﻘﺖ ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ﻣﺠﮭﺰ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪش ﯾﺘﯿﻤﺶ ﺑﮑﻨﯽ و ﭘﺎی ﻧﺤﯿﻒ اش راﮐﮫ ھﻨﻮز
ﺑﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﮫ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﺑﺒﻨﺪی.
زن ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣﺮد ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﯿﻖ روزﮔﺎر ﺧﻮب و ﺑﺪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ دﺷﺖ ھﺎی ﺳﻮزان را ﭘﺎی ﺑﺮھﻨﮫ
ﺑﺮود.
زن ﺑﺎزوی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدان و ﮐﻮدﮐﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.
زن ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﻮھﺮش را ﻣﯿﺪاﻧﺪ.
زن ﺧﻮاھﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮادرش ﻣﮭﺮ ﻣﯿﻮرزد.
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺎن ﮐﮫ ﺧﻮد ھﻢ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪ ھﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ دو
اﻧﮕﺸﺖ روﺷﻨﯽ اﯾﻦ آﻓﺘﺎب درﺧﺸﺎن را ﮐﮫ ﺑﺮای روﺷﻨﯽ دادن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻠﻤﺎت ﮐﮫ ﺑﮫ
دور از ﺷﺄن زن اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﭽﻮن ﻧﺎﻗﺺ اﻟﻌﻘﻞ ،ﺳﯿﺎه ﺳﺮ و ﻋﺎﺟﺰه.

آﻧﺎن ﮐﮫ زن را ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،طﻼق را اﺟﺒﺎری ﻣﯿﺪھﻨﺪ ،ازدواج اﺟﺒﺎری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﺗﺠﺎوز ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ زن را
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؟
روز زن ﻣﮕﺮ روز ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ؟ ﺑﺪل دادن زﻧﺎن ،ﺑﺪ
دادن زﻧﺎن ،ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﺑﻮدن زن ،ﺣﺬف ﻧﺎم زﻧﺎن و ﺣﺬف ھﻮﯾﺖ زﻧﺎن.
ای ﺑﺴﺎ ﺑﻌﻀﯽ ھﺎی ﺷﺎن ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﮭﺎﻟﺖ ﭘﺮ ﺧﻢ و ﭘﯿﺞ ﺷﺎن را ﻣﻨﺒﻊ از ﻗﺮآن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺮآن ﻓﺮﺳﻨﮓ ھﺎ
دور از اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﭘﻠﯿﺪ اﺳﺖ .ﺟﺎی ﮐﮫ ﺑﮭﺸﺖ را زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺎدران ﻣﯿﺎﺑﯽ .ﮐﺠﺎی ﻗﺮآن ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﭘﺎی
ﻣﺎدران ﺗﺎن را ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر و اﻧﺘﺤﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ.
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ﺷﺐ ﺳﯿﺎه زﻧﺎن آﮔﺎه را ﺣﺘﻤﺂ روز روﺷﻦ در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .آﻓﺘﺎب ﺧﻮاھﯽ ﻧﺨﻮاھﯽ طﻠﻮع ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد .ھﺮ ﭼﻨﺪ زﻧﺎن درس ﺻﺒﺮ داده اﻧﺪ وﻗﺘﯽ طﻔﻞ را ﻧﮫ ﻣﺎه در ﺑﻄﻦ ﺷﺎن ﻣﯿﭙﺮوراﻧﻨﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر
دارﻧﺪ ﮐﮫ روزی او را ﺑﮫ آﻏﻮش ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ درد و رﻧﺞ ﺟﺰ روزﮔﺎرش ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﯾﻦ راه را ﻣﯿﭙﯿﻤﺎﯾﺪ ،آزادی و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﻘﻮﻗﺶ ھﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن .
وﻟﯽ اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟
آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺖ روزﮔﺎر ،ﺣﻖ آزادی،ﺣﻖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ،ﺣﻖ ﮐﺎر و ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ زﻧﺎن ﻣﺜﻞ ﺛﺎﻧﯿﮫ
ﮔﺮد و ﯾﺎ ﻋﻘﺮﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در دﺳﺖ ﯾﮑﻌﺪه ھﻤﭽﻮ ﺑﺎزﯾﭽﮫ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻋﻘﺮﺑﮫ ھﺎﯾﺶ را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ.
روز ﮔﺎر زﻧﺎن در ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺪون ﻣﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﻋﻘﺮﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﺗﺎ زن وﻗﺖ را ﻧﺪاﻧﺪ،
وﻗﺖ را از دﺳﺖ دھﺪ ،ﮐﮭﻦ ﺷﻮد ،دﺳﺖ و روﯾﺶ ﭼﺮوک ﭘﯿﺮی را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ،و ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻋﻘﺮﺑﮫ
ھﺎی ﺳﺎﻋﺖ روزﮔﺎر ﺷﺎن دﻗﯿﻘﺂ در ﮐﺪام ﻣﺴﯿﺮ ﭼﺮﺧﺶ دارد.
زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺻﺪای ھﺎی ﺷﺎن ﮐﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟
اﯾﻦ روز ﺑﺰرگ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ھﺸﺘﻢ ﻣﺎرچ آﯾﺎ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪون ﻋﻘﺮﺑﮫ ھﺎی ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه
ی وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﯽ اﻧﺪازد؟ آﯾﺎ وﻗﺘﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻋﻘﺮﺑﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ وﻗﺘﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ
ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﺣﻖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ زﻧﺎن دﻗﯿﻘﺂ ﮐﻨﺎر ﻣﺮدان اﺳﺖ زﻧﺎن ﺑﺎ ھﻤﮫ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ از ﺗﻼش
دﺳﺖ ﻧﻤﯿﮑﺸﻨﺪ .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت وﺟﻮدﺷﺎن ﮐﮫ ﻣﻨﺸﺎ از آﮔﺎھﯽ دارد ﺑﺎز ﻧﻤﯿﻤﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻼش در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن ﭼﮫ در ﻏﺮب ﭼﮫ در ﺷﺮق ھﻤﭽﻮ آﻓﺘﺎب درﺧﺸﺎن
اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣﺖ و ﻣﺼﻤﻢ ﺗﻼش ﺷﺎن را ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .زن ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺧﻮد
ﺣﻤﺎﺳﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻮه ﻧﻮرد ،ورزﺷﮑﺎر ،ﭘﺰﺷﮏ ،اﻧﺠﯿﻨﯿﺮ و ﻣﺨﺘﺮع ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﯿﻢ
ﺑﺎﻧﻮان رﺑﺎﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،وزﯾﺮ ﺑﻮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﭽﻮ)داﯾﺎﻧﺎ ﺑﺮن( ،رھﺒﺮ ﺑﻮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻘﯿﺲ درھﻨﺪ.
زن ﻣﻠﮑﮫ اﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ دو و ﺳﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻠﮑﮫ ی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﻤﭽﻮ اﻟﯿﺰاﺑﺖ.
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ﺟﺎﻣﻌﮫ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺣﻖ ﻋﺎدی زﻧﺎن ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﺮﺳﺪ .ﺟﮭﺎﻟﺖ و ﻋﺪم آﮔﺎھﯽ را ﭼﻨﺎن ﻧﻮر
اﻓﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ درﺧﺸﻨﺪه ﮔﯽ را ﺑﯿﻨﺎ ﺷﻮد.
ﻗﺒﻞ از آن ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻟﺖ ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺒﺪل ﺷﻮد دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺮدان و ﺗﻤﺎم ﮐﺎﯾﻨﺎت اﺳﺖ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ھﻢ دھﻨﺪ.
زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺎ آن ھﻤﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﻤﺎل از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮدی رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮد را درک
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز ھﺎی ﺧﻮد ﺷﺎن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺪای آواز ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ دھﯿﻢ ھﺸﺖ ﻣﺎرچ روزی اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺻﺪای ﺣﻖ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
آﯾﺎ ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﮫ و ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﮫ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ زن ﻧﺨﺴﺖ از ھﻤﮫ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ.
ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ،زن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﺑﺨﻮاﺑﯽ ﺧﻮد ﮔﺮﺳﻨﮫ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ؟ و ﺗﻮ ﺣﻖ ﮐﺎر را ازش
ﺑﮕﯿﺮی ﺗﺎ ھﻤﮫ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻟﻘﻤﮫ ﻧﺎﻧﯽ در ﺑﮫ در ﺷﺪه ﮔﺮﺳﻨﮫ ﺑﻤﯿﺮد؟
ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ،زﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺮا ﺑﺎ ﻧﻐﻤﮫ ھﺎی ﻣﮭﺮ ﻻﻻﯾﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﯾﺎد ھﺎی ﺳﻮزﻧﺎﮐﺶ ﺷﻮی ؟
ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ،زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ طﻮﻻﻧﯽ ﺗﻮ دﻋﺎ ﮐﺮده دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺸﮑﻨﯽ و ﺑﺴﻮزاﻧﯽ ؟
ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻠﻮی زﻧﯽ را ﭘﺮ از ﺑﻐﺾ ﮐﻨﯽ ،رواﻧﺶ را ﻣﺨﺘﻞ ﺑﮑﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای آراﻣﺶ روح
ورواﻧﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺮﯾﺾ و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد ﯾﺎ ھﻢ ﻧﺎﺷﺎد ﻟﺒﺨﻨﺪ زده ﺗﺎ ﺗﻮ ﻧﺪاﻧﯽ درد ﻣﯿﮑﺸﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﮫ ﺻﻼح ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ را ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻠﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮑﻨﯽ .ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن ،ﺑﺮای ﺷﻠﯿﮏ  ،ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺻﺪای زﺷﺖ ﺟﮭﺎﻟﺖ و ﻧﮕﺬاری ﻗﻠﻢ آﮔﺎھﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.
ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ از ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﮫ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﮐﺸﯿﺪن زن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ وﺟﻮد ﺑﯿﺎوری ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اول زﻧﺪﮔﯿﺶ
آراﻣﺶ ﺗﻮ ﺑﻮده؟
ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدی ھﻤﺎن زن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاھﺮت دﺳﺘﺖ را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎزوﯾﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺗﻮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮑﻨﯽ و ﺑﺰرگ ﺷﻮی؟ ﭼﺮا ﻧﻤﯿﮕﺰاری ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮑﻨﺪ ،ﻗﻠﻢ و
ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﻣﯿﺴﻮزی ،ﺑﺎل ھﺎی ﺑﺎﻟﻨﺪه اش ﺑﺴﻮی آﮔﺎھﯽ را ﮐﮫ ﺣﻖ ﭘﺮواز دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﯽ.
درب ﻣﮑﺎﺗﺐ را ﻣﯿﺒﻨﺪی ،ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ او ﭘﺮواز ﻧﮑﺮد ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ھﻢ ﺑﻠﻨﺪی ھﺎی ﭘﺮواز را ﻧﺨﻮاھﺪ دﯾﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای زﯾﺒﺎ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ھﺎ را آﻓﺮﯾﺪه ،ﻣﺎ ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﯾﻢ ﻧﮫ ﺟﮭﻞ .
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زن روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﮭﺮه و ھﺪﯾﮫ ی ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ﺟﺎھﻼﻧﮫ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭼﮭﺮه و ﺻﻮرت را ﺑﺴﻮزاﻧﯿﻢ
ﯾﺎ ﺗﯿﺰاب ﺑﭙﺎﺷﯿﻢ.
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ زن ﺳﺎﯾﮫ ی ﺳﺮﺗﺎن در دﺷﺖ ھﺎی ﺳﻮزان روزﮔﺎر ﺑﻮده ﻗﺎﻣﺘﺶ را ﺧﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﺮﯾﺪن ﺑﯿﻨﯽ زﻧﯽ ﮐﮫ آراﻣﺶ ﺷﺐ زﻧﺪه داری ھﺎﯾﺶ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﺑﻮی ﮐﻮدﮐﯽ ات ﺑﻮده،وﺟﺪاﻧﺖ را ﻧﻤﯽ
ﻟﺮزاﻧﺪ؟
ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮔﺮم ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ وﺟﻮدت ﭼﺎدرش را ﻓﺮش زﻣﯿﻦ ﮐﺮده و ﺗﻮ ھﻤﺎن ﭼﺎدرش
را ﺑﺎ داغ ﺟﮭﺎﻟﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻟﮑﮫ دار ﺑﺴﺎزی؟
ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺪای ﮐﻮدﮐﺎن را ﺧﻔﮫ ﺑﺴﺎزی ﮐﮫ ﺗﺮاﻧﮫ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾﯽ ھﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ آﺳﻤﺎن
رﻧﮓ ﺗﻮ اﺳﺖ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻗﺸﻨﮕﯽ آﺳﻤﺎن ﮐﺠﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﺗﻨﮓ ﮐﺮده؟
ﺗﻮ وطﻨﺖ را ﻓﺮوﺧﺘﯽ ،ﻣﺎدرت را ﻓﺮوﺧﺘﯽ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪی دﺧﺘﺮی ،ﺧﻮاھﺮی ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺷﻮد ﻧﻨﮕﺖ ﺑﺎد!
ﻣﻦ ﺑﺎورم اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای رﯾﺸﮫ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﺟﮭﺎﻟﺖ راه درازی را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻤﻮد .ﺗﻼش ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ اﺳﺖ
ھﺮ ﮐﺪام ﻣﺎن ﻣﺴﻮول اﯾﻢ.
ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﻣﺴﻮول ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﭼﺸﻤﻢ از درد زﻧﺎن ﮐﺸﻮرم دﯾﺪه ﺑﮫ ﻗﻠﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﻣﺮدان و ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدم ﻣﺴﻮوﻟﻢ از ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺷﺮوع ﺑﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﻦ از ﺗﺪرﯾﺲ ،آﻣﻮزش و آﮔﺎھﯽ دھﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﭘﺎﯾﮫ ی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﮭﺎﻟﺖ و ﻋﺪم آﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم آن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص
زﻧﺎن.
ﻣﻦ ﺧﺴﺘﮫ ﮔﯽ را ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺧﺘﻢ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدن آراﻣﺶ ﺧﺎطﺮ ﺑﻮد .ذﮐﺮ ھﻤﮫ ﮐﺎر ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﻢ
ﺣﻮﺻﻠﮫ ی ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮی را ﻣﯽ طﻠﺒﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ آﻏﺎزی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻢ.
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ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ﮐﮫ ﺧﻮدم را ﻣﺴﻮول ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﻢ و ﺻﺪای رﺳﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن ﮐﺸﻮرم ﺑﺎﺷﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ھﻤﮫ زﻧﺎن ﺑﻮده  ،ﺑﺨﺼﻮص زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺷﺎن ھﻤﯿﺸﮫ ﺳﻮال ﺑﻮده ﮐﮫ ﭼﺮا در اﺳﻨﺎد
رﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺬﮐﺮه ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺗﻮﻟﺪ طﻔﻞ ﻧﺎم از ﻣﺎدر ﺑﺮده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس اﺟﺒﺎری ﭘﻮﺷﯿﺪ؟ ﭼﺮا
ﺗﻔﮑﺮ اﺟﺒﺎری؟ و ھﺰاران ﭼﺮای دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﮑﻼت ،ﻣﻮاﻧﻊ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺎن ﭼﮫ در ﺷﺮق و ﭼﮫ در ﻏﺮب ﺳﺮ ﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ
ﺗﺠﺎوز ،اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮق درﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮای ھﻤﮫ ھﻮﯾﺪاﺳﺖ.
ﯾﺎداﺷﺖ زﻧﺎن ﻗﻮی ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ﭼﮫ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮده و ھﻨﻮز ھﻢ داﻣﻨﮕﯿﺮ زﻧﺎن اﺳﺖ و
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ اﮔﺮﺧﻮد را ﺟﺎی ﺗﻤﺎم زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ ﭼﮫ ﺣﺲ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ .اوﻟﺶ ﺧﻮدم،
دﺧﺘﺮی ﮐﮫ در ﺑﻨﺪ طﺎﻟﺒﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﮫ ﺟﺎﯾﺶ ﺧﻮدم را ﺑﺎر ھﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ام آﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﮫ ﻣﺘﻦ را
ﻣﯿﺨﻮاﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺧﻮد را آﻧﺠﺎ در ﺑﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯽ ﭼﮫ اﺣﺴﺎﺳﯽ داری؟
آﯾﺎ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی آن دﺧﺘﺮ ﺧﻮرد ﺳﺎل ﮐﮫ دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ھﺎ ،ﮐﺎر ھﺎی ﺷﺎﻗﮫ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﺪھﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮی ازش ﻣﯿﺸﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﻟﻘﻤﮫ ﻧﺎﻧﯽ ﺣﯿﺮان و ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﯾﯽ ؟
ﮔﻨﺎه ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﮫ دارد ﭼﮫ اﺳﺖ؟ زﻧﺪه ﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮای اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻣﻔﮭﻮم ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ؟
آﯾﺎ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﮐﻮدک دﺧﺘﺮ ﺗﺎن را ﺑﮫ ﺟﺎی آﻣﻨﮫ ﻗﺮار داده اﯾﺪ دﺧﺘﺮ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﻤﻠﮫ اﻧﺘﺤﺎری در زاﯾﺸﮕﺎه
ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺛﺮ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﺎدرش ﺷﮭﯿﺪ و ﭘﺎی ﮐﻮﭼﮑﺶ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از وﻻدﺗﺶ زﺧﻤﯽ ﻣﯿﺸﻮد.
ﭼﺸﻢ ھﺎی ﺑﺴﺘﮫ و ﻧﯿﻢ ﺑﺴﺘﮫ ی آﻣﻨﮫ ﮔﺮﯾﮫ ھﺎی او و درد ﭘﺎی ﮐﻮﭼﮑﺶ زﺧﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ در وﺟﻮد
دﺧﺘﺮاﻧﻢ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ .اﯾﻦ درد ،درد ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.
در ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺑﻞ ﮐﮫ ﻣﮑﺎن داﻧﺶ ﺑﺮای ھﻤﮫ ی ﻣﺎ دﺧﺘﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده و ﻣﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎی از ﻋﻤﺮم
را آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدم ﺑﮫ ﭼﮫ ﺟﺮﻣﯽ اﻧﺴﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد .ﺳﮭﯿﻼ را ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾﺪ اﻧﺘﺤﺎراورا از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮد .ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﻮد و ﻣﻦ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﮫ ﻗﻠﻢ ﺳﮭﯿﻼ را ﺑﮫ دﺳﺖ دارم از
دردش ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ.
ﻗﻠﻢ ھﺰاران ﺳﮭﯿﻼی دﯾﮕﺮ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ
آن روز ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻧﺎﻟﮫ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و از ﺷﺪت درد ﺳﮭﯿﻼ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﺎدر ! ﻣﺎدر!
ﺗﻌﮭﺪ دارﯾﻢ و ﻗﻠﻢ ﺗﺎن را ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﯾﻢ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ!
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ﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ظﻠﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺟﮭﺎﻟﺖ ﺧﻮدم را ﻣﺴﻮول ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ از ﺗﺮس ﮐﻮدک
ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺮ اﺳﺖ ﮔﺮﯾﮫ دارد و ﺑﺮادر ﮐﻼﻧﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮔﺮﯾﮫ ﻧﮑﻦ اﮔﺮ ﮔﺮﯾﮫ
ﮐﺮدی طﺎﻟﺒﺎن را ﺻﺪا ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﺮا ﺑﮑﺸﺪ.
ذھﻨﯿﺖ ﮐﻮدک ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﺪازه در ﮐﺸﻮرم ﺗﺼﻮﯾﺮ دھﺸﺖ و وﺣﺸﺖ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﮐﺸﺘﻦ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺟﺎی ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﭼﺮا؟
ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ھﺎی ﺧﺎﻣﻮﺷﺎﻧﮫ ی زﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮم ﮐﮫ در زاﺑﻞ ﺑﮫ ﺳﻮگ ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﺸﺴﺘﮫ،ﺣﯿﺪر ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﮫ
ی ﻣﺎدرش را از ﭼﺎه ﺑﮫ ﻋﻤﻖ ﺷﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮی ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ،اﯾﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را ﭼﮕﻮﻧﮫ از ﺑﺤﺮان ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮐﺸﯿﺪ؟ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﺑﺪون ﺟﺮم اﻧﺠﻨﯿﺮان را ﺑﺎ اﻧﺘﺤﺎر ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن درب داﻧﺶ را ﺑﺴﺘﻨﺪ.اﮔﺮاﻧﺠﻨﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﻣﺮد
اﻣﺮوز ﺣﯿﺪر در آﻏﻮش ﻣﺎدر ﺑﻮد ﻧﮫ آﻏﻮش ﻣﺮگ.
ﺑﯿﺎﯾﻢ ھﻤﮫ زﻧﺎن دﻧﯿﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ھﻢ دھﯿﻢ ﺟﮭﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﮫ در آن ﺻﺪای ﻣﺎ ﺷﻨﻮا ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﻤﺎن ھﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .دﺳﺖ آورد ھﺎی ﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ و ھﻤﮫ ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺬارﯾﻢ
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻢ ھﺮﭼﻨﺪ ﺿﺮب،ﺷﺘﻢ ،ظﻠﻢ و ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺒﺎرزات ﺻﺪای ﻣﺎن
ﺷﻮد.
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﯿﻨﮫ ﻣﻨﮕﻞ ﺑﺎﻧﻮی ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ اﻓﻐﺎن ﮐﮫ اﻣﺮوز در ﺑﯿﻦ ﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ را ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾﻢ؟
ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻮد ﺟﮭﺎن  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ھﻤﮫ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ را ﺑﯿﺪار و آﮔﺎه ﻧﮕﮫ دارﯾﻢ ﺗﺎ اﻗﺪام ھﺎی ﻓﻮری
ﮐﻨﻨﺪ زﻧﺎن ﺣﻖ آﻣﻮزش را دارﻧﺪ .اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﮔﻮش ﺷﺎن ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد
از ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯿﺲ اﻟﯽ ﻣﮑﺘﺐ در اﻣﻦ ﻧﺒﻮده ،ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ،زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را
درﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﮐﻨﺎر ﺷﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،زﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد دارﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ دھﯿﻢ.
ھﺸﺖ ﻣﺎرچ روز ﻧﻤﺎدی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ روز ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺪ اﻗﻞ در اﯾﻦ روز ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع زﻧﺎن ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد.
آﺳﻮده ﻧﺸﺘﻦ ،ﮐﺎری ﻧﮑﺮدن ﻋﺪم ﻣﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن ،ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ،ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ
اﯾﺴﺘﯿﻢ .داد ﺧﻮاھﯽ را اداﻣﮫ ﻣﯿﺪھﯿﻢ.
ﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﮑﺲ از روح و روان اﻓﮕﺎر زﻧﺎن ﺑﺮﻣﯿﺪاﺷﺘﯿﻢ ﭘﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﮭﺎن ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ.
ﻧﮕﺬارﯾﻢ از ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری دﺧﺘﺮی ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺷﻮد.
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ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﻟﻢ ﮐﮫ اﻣﺮوز زﻧﺎن اﻓﻐﺎن درد ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺎن را ﯾﮏ ﺻﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺨﺎطﺒﺎن را
آﮔﺎھﯽ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﭼﮫ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﭼﮫ ﺑﺎ ﻗﺪم ،آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ زﻣﺎن ﮔﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﮔﯽ ﮐﺮد و ﺑﺰرﮔﺘﺮ
درﺧﺸﯿﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺣﻨﻈﻠﮫ ﺑﺎدﻏﯿﺴﯽ ﭘﯿﺎم ﺧﻮدم را ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﮫ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ.
ﻣﮭﺘﺮی ﮔﺮ ﺑﮫ ﮐﺎم ﺷﯿﺮ درﺳﺖ
ﺷﻮ ﺧﻄﺮ ﮐﻦ ز ﮐﺎم ﺷﯿﺮ ﺑﺠﻮی
اﮔﺮ ﺑﺰرﮔﯽ  ،ﺳﺮوری در دھﺎن ﺷﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮو اﻗﺪام ﺑﮫ ﮐﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﻦ و آﻧﺮا از دھﺎن ﺷﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮ.
ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﺰب و ﻧﻌﻤﺖ و ﺟﺎه
ﯾﺎ ﭼﻮ ﻣﺮداﻧﺖ ،ﻣﺮگ روﯾﺎ روی
ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﯽ  ،ارﺟﻤﻨﺪی  ،ﺛﺮوت و ﻣﻘﺎم
ﺑﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻣﺮگ روﺑﺮو ﺷﻮی
ﺑﻨﺂ ھﺸﺘﻢ ﻣﺎرچ روزی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﻮدک و دﺧﺘﺮی را دﺳﺘﺎن ﺳﺮد روی ﺟﺎده و ﺧﯿﺎﺑﺎن در دﺳﺖ
ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ،
دﺧﺘﺮان را در ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎ ﭼﺎدر ھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،آواز زﻧﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد،
ﺑﺮاﺑﺮی را در ﯾﺎﺑﯿﻢ از ھﺮ طﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.
ﺟﮭﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫ ﺑﯿﻨﻨﺪه !
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