
انـواع دیگـر آنها، تاکید بیشرتشـان بر کمیـت و بعد اقتصادی 
آن بـوده اسـت و یـا مسـایل دیگـِر غیـر علمـی مهمـرت بـوده 
اسـت. در آخریـن مـورد، خودکشـی زهـرا خـاوری دانشـجوی 
سـال آخـر دانشـکده وترنـری دانشـگاه کابـل بـود کـه بخاطـر 
رد شـدن چنـد مرتبه یـی پایـان نامـه اش بـدون دلیـل موجـه 
از جانـب اسـتاد رهنامیـش، مظاهـره و اعرتاضـات زیـادی را 
بـه همـراه داشـت و فرصتـی شـد کـه دانشـجویان زیـادی، 
بـه خصـوص خانم هـا، از تجربیـات تلـخ دوران تحصیل شـان 
میابیـم  در  دانشـجویان  اکـر  خاطـرات  میـان  از  بنویسـند. 
کـه کیفیـت اسـتادان و مـواد درسـی حتـا در بزرگ تریـن و 
قدیمی تریـن نهـاد آموزشـی کشـور بسـیار پاییـن اسـت. بـه 
عنـوان مثال، شـهرزاد اکـر، یکی از فعالیـن اجتامعی-مدنی 
در ایـن مـورد نوشـت »نخسـتین بـاری کـه تبعیـض قومـی، 
دیـدم،  بی پـرده  و  عریـان  را  اقتصـادی  و  زبانـی  مذهبـی، 
دانشـجو بـودم. نخسـتین بـاری که کامـا اعتامد به نفسـم را 
از دسـت دادم و امیـدم بـه آینـده ی حرفـه ای ام کم رنـگ شـد 

در دوره ی  دانشـجویی ام در افغانسـتان بـود.« 
آموزش هـای  ارایـه  هدف شـان  کـه  مراکـزی  هسـتند  امـا، 
آن  شـاگردان  مهارت هـای  و  دانـش  ارتقـای  و  کیفیـت  بـا 
می باشـد. یکـی از اینگونـه مراکز، انسـتیتوت رهـری جهانی 
) Global Leadership International(، بـه عنـوان یکـی از 

حامیت هـای مـردم آمریـکا اسـت که در کابـل فعالیـت دارد و 
سـاالنه تنهـا یک صنف درسـی برای 15 نفر برگـزار می مناید. 

دانشـجویان در ایـن محفـل ابـراز داشـت »احسـاس می کنـم 
بـرای  بهـرتی  انسـان  و  نیسـتم  قبـل  سـال  یـک  فـرِد  کـه 
خـودم، خانـواده و جامعـه ام هسـتم«. او افـزود کـه بسـیاری 
زیـرا  دارد،  خاطـر  بـه  را  صنـف  در  ترشیحـات  و  مباحـث  از 
جلسـه های مـا طـوری بـود کـه هـر فـرد بـه صـورت آزادانـه 
می توانسـت سـخنان اش را بیـان کنـد، از دیگـران را بشـنود 
و از ایـن طریـق بـه یـک نتیجـه کلـی برسـد. طـوری کـه در 
آغـاز، مـا بـه گروه هـای کوچـک 2-4 نفری تقسـیم می شـدیم 
و صحبت هـای زیـادی میـان مـا مطـرح منی شـد، امـا هـر روز 
اعتـامد و احـرتام متقابل مـان نسـبت به نظر و عمـل همدیگر 
متعهدتـر  و  بزرگـرت  تیـم  یـک  مـا  اکنـون  و  می شـد  تقویـت 

داریـم. 
نیمـرخ  بـرای  جهـان  رهـری  انسـتیتوت  پیرامـون  چـرا  امـا 

؟  یسـم می نو
از آمارهایـی کـه از  در سـه سـال گذشـته هامننـد بسـیاری 
سـوی نهادهـای خصوصـی و دولتـی طـرح می شـود، تعـداد 
خانم هایـی کـه از ایـن فرصـت اسـتفاده منوده انـد، کـم بـوده 
اسـت.در واقع، طی سـال های گذشـته تنها 4 خانم توانسـته 
کـه  اسـت  تاسـف  جـای  و  منایـد  اسـتفاده  فرصـت  ایـن  از 
می گویـم در دوره هـای آموزشـی اول و دوم ایـن انسـتیتوت، 

هیـچ خامنـی در ایـن برنامـه اشـرتاک نداشـته اسـت و...

پنـج شـنبه هفتـه قبـل، انسـتیتوت رهـری جهانـی، سـومین 
دور فراغـت دانشـجویان ایـن مرکـز را جشـن گرفـت. در ایـن 
جشـن، همـه ی سـخرنان ها و بـه خصـوص فارغـان ایـن مرکز 
از تغییـرات عمـده و بلنـد رفنت دانش و مهارت های شـان طی 
یـک سـال آمـوزش در ایـن مرکـز خـر دادنـد. فارغـان در این 
محفـل، آمـوزش در ایـن انسـتیتوت را بی بدیـل می خواننـد. 
آموزشـی  مراکـز  بدینسـو   2001 کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
عالـی و نیمـه عالـی زیـادی در کشـور فعالیت دارد کـه میزان 
رضایـت دانشـجویان به سـطوح مختلفی تقسـیم شـده اسـت 
و کمـرت کسـی اسـت را می تـوان یافـت کـه از مراکـز آموزشـی  
دانشـگاه های  از  منایـد.  رضایـت  ابـراز  آن  آمـوزش  سـطح  و 
دولتـی گرفتـه تـا خصوصـی، و از انسـتیتوت های تخنیکـی تا 

بازخوردهایی که از فارغان این مرکز شـنیده می شـود، نشـان 
می دهـد کـه آنهـا از عـزت نفس بهـرتی برخوردار شـده و ابراز 
رضایـت منوده انـد. مـن فکـر می کنـم کـه ایـن یـک فرصـت 
اسـتثنایی بـرای کسـانی اسـت کـه منی تواننـد بنابـر عوامـل 
مختلفـی، در خـارج از کشـور بـه ادامـه ی تحصیـل بپردازنـد. 
انسـتیتوت رهـری  آمـده اسـت کـه  ایـن مرکـز  در وبسـایت 
جهانـی برنامه یـی یـک سـاله بـرای ظرفیـت سـازی اسـت کـه 
بیـش از 200 سـاعت آموزشـی را پیرامـون بهرتیـن اصـول و 
مرکـز،  ایـن  صنف هـای  می سـازد.  فراهـم  رهریـت  متریـن 
و در  از طـرف شـام   بـرای دو سـاعت  روز در هفتـه،  چهـار 
دو سمسـرت برگـزار می شـود کـه متـام صنف هـا از تنـوع در 
ترشیحـات، بحث هـا، فعالیت هـا، پروژه هـا و تنـوع رسـانه یی 
برخـوردار اسـت و نیـز زمینـه سـاز فرصت هـای ارایـه و اجرای 
عملـی اسـت. و ارزش هـای اصلـی انسـتیتوت در ایـن پنـج 
موضـوع خاصـه شـده اسـت: اعتـامد، کار تیمـی، خاقیـت، 

دگـر سـازی و یکپارچگـی. 
در  شـده،  فـارغ  دانشـجویان  مناینـده   هاشـمی،  سـیامنه 
را  مناسـبی  فرصـت  مرکـز  ایـن  کـه  منـود  ابـراز  بیانیـه اش 
برایـش مهیـا سـاخته اسـت، بینـش او را در مـورد رهریـت 
و تاثیـر گـذاری تغییـر داده اسـت و او متعهدتـر از گذشـته 
بـرای آبادانـی کشـورش تـاش خواهد کـرد. مناینـده ی دیگر 
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»طرف دیگر قضیه مردان است؛ هیچ 
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خشونت روز به روز بیشتر می شود.«
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اخیـراً دو اتفـاق ناگـوار در خصـوص زنـان در افغانسـتان بـه 
از  بپوشـید«  »چـادر  اسـتفادهء رضب املثـل  پیوسـت.  وقـوع 
رئیـس  پوزش خواهـی  بـه  منجـر  کـه  جمهـور  رئیـس  سـوی 
جمهـور گشـت و رای نیـاوردن یگانـه نامـزد زن در پارملـان. 
قبـاً هـم پارملـان تنهـا کاندیـدای زن در قضـا را رد کـرده 
بـود. مـوارد خشـونت علیه زنان در کشـور بی شـامرند. در این 
میـان امـا فرهنـگ زن سـتیزی ریشـهء عمیـق در کشـور دارد. 
اینجـا از جنـس دوم بودگـی زنـان بحـث نخواهـد شـد؛ چـون 
ایـن یـک بداهـت الانـکار اسـت. عـام اسـت اگـر گفته شـود، 
بـه  افغانسـتان جامعـهء مردسـاالر اسـت چـون مردسـاالری 
عـرف ناپسـند مردم افغانسـتان مبدل گشـته اسـت، امـا باید 
پرسـید: چنیـن باورهای از کجا ناشـی می شـوند؟ در حامیت 
از زنـان کشـور، ایـن نوشـته کوشـش خواهـد کرد تـا تعدادی 
از گذشـته های  تعبیرهایـی کـه  و  واژه هـا، رضب املثل هـا  از 
دور بـه میـراث مانده اند و بـه نحوی فرهنگ زن سـتیزانه را در 

کشـور کمـک کرده انـد، معرفـی کنـد. 
زن در خانواده

واژه هـای ترکیبـی »سـیاه رس« )تـوررس( »زون زور« و»زن ذلیـل« 
واژه های انـد کـه تنفـر مـرد را از زن تقویـت کـرده و فاصلـهء 
عمیقـی میـان زن و شـوهر در خانواده هـا ایجـاد می کننـد. 
از اثـر تـرس از جامـهء ناجـور کـه بـا تعابیـر نام های نادرسـت 
و نارسـا از زن عـادت کـرده  اسـت، اکـراً مـردان از گرفنت نام 
زن شـان در مـای عـام می ترسـند. زن شـان را کـوچ، بلـوچ، 
مـادر اوالدهـا و اگـر کمی روشـنفکر باشـند و به برابـری مرد و 
زن کمـی بـاور یافته باشـند، خانـم و همرس خطـاب می کنند 

امـا از گرفـنت نـام زن شـان ابـاء می ورزنـد. 
برتری مرد در برابر زن

در فرهنـگ  مـا مردسـاالری آنقـدر ریشـه دارد کـه زنـان را در 
کنـار اینکـه »ناقص العقـل«، »ضعیفـه« و »ظریفـه« می پندارد، 
هدیـه  مـردان  بـه  را  عزت نفـس  و  شـهامت  غیـرت،  امتیـاز 
می کنـد. بارهـا می شـنویم، مـردان را بـا کلمه هـای »مـرد«، 
متجیـد  و  تعریـف  »مـردواری«  و  »مردانگـی«  »مردانـه«، 
می کننـد امـا کلمه هـای مشـابه بـرای زنـان تعبیـر معکـوس 
دارنـد، »زن«، »زنانـه«، »زنانگـی« و »زن واری« بار منفی دارند. 
کارهـای زنانـه، کارهـای پسـت و زبون انـد، زنانگـی بـه واژن 
می گوینـد،  کسـانی  بـه  زن واری  و  می شـود  اطـاق  زن هـا 
برتـری مـرد  اینکـه  بـرای  باشـند.  و بی همـت  کـه بی غیـرت 
دقـت  ایـن رضب املثل هـا  بـه  بدهیـم  نشـان  بیشـرت  زن  بـا 
کنیـد: »مثـل زن خانه نشـین گشـته اسـت«، »راه مـردی و راه 
مردانگـی ایـن نیسـت«، »یک مـرد جنگی بهرت از صد سـوار.« 
امـا از ایـن اوصـاف و رضب املثل هـا بـرای زنـان در فرهنگ و 
ادبیـات مـا چیـزی نداریـم. بـرای همیـن، بـه منظور بـه وجد 

فرهنـگ  تقویـت  می شـود،  آهنگ هـا  ایـن  بـه  دقـت  کمـی 
مردسـاالری از سـوی شـعرا و هرنمنـدان را حـس کـرد. بـرای 
مثـال، میرمفتـون آوازخوان رسشـناس بدخشـان آهنگی دارد 

کـه زنـان را در سـنین مختلـف توصیـف می کنـد: 
زن که رسید به بیست، باید به حالش گریست ... 

زن که شصت ساله شود، مالک گوساله شود ... 
زن که هشتاد شود، زنده به گورش کنید... 

یا در این آهنگ که عشقش را از بازار رفنت منع می کند: 
او دخرت دینه ده بازار نبودی بودی، 

گر بود صحبت اغیار نبودی بودی 
یا در این آهنگ که او را از فیشن باز می دارد: 

دخرت همسایه خود را خوب فیشن می کند
نه حیا از دیگران نه رشم از من می کند

یـا هـامن آهنـگ مشـهور مفتـون، من عاشـق نجا و سـهیا، 
از غربـت زن در آهنگ رسایـی و هـرن  اینهـا حکایـت  همـهء 

دارد.  افغانسـتان 
برداشت چپ از زن

راسـت گویی، راسـت کاری و فرهنـگ راسـت گرایی حاکـم در 
افغانسـتان امـا بـرای زنـان هدیـهء ندارنـد. زنـان را موجـودی 
می پندارنـد کـه از »پهلـوی چپ آفریده شـده« و »خـواب زنان 
تعبیـر معکـوس دارد.« بـه عبـارت دیگـر حتی بـرای زن اجازه 
منی دهنـد تـا رویـا ببینـد و خیـال بپـردازد و خواب هایـش را 

بـا تعبیـر درسـت به حقیقـت مبدل سـازد. 
زن به عنوان ابزار جنسی

بسـیاری   کـه  اسـت  عـادی  آنقـدر  زنـان  برابـر  در  خشـونت 
می گوینـد: »بـا زن نـرم حـرف بـزن و اما سـخت بکن.« بسـیار 
بـه راحتـی دخرتانی را که سـن شـان بزرگ تر از سـن مرسـوم 
زنانی کـه  و  می خواننـد  »ترش کـرده«  باشـند:  ازدواج  بـرای 
می گوینـد.  »نـازا«  و  »سـنده«  را  منی شـوند  اوالد  صاحـب 
بسـیار رایـج اسـت کـه بـه منظـور سـکس بهـرت میـان زنـان 

بگذارنـد.  فـرق  »زاییدگـی«  و  »گاییده گـی« 
خطـای  برابـر  در  ایسـتادگی  کنـار  در  زن  فعالیـن 
لفظـی رئیـس جمهـور و ابـراز نارضایتـی از پارملـان، 
راه  فـرا  و چالش هـای  زن  از  بـاور کج ومعجـوج  بایـد 
زنـان را از ریشـه حـل کننـد. زنـان و مـردان فعـال در 
عرصـهء حقـوق زنـان و آنهائی کـه به برابـری زن و مرد 
بـاور دارنـد و افغانسـتان را عـاری از خشـونت در برابر 
زن می خواهنـد، بایـد در برابـر واژه هـا، رضب املثل ها 
فرهنـگ  بـا  و  بایسـتند  زن  از  نادرسـت  تعابیـر  و 

زن سـتیزانه و مردسـاالر بـه سـختی مبـارزه کننـد.

آوردن طـرف مقابـل از تعابیـر: »نـا مـرد«، »اگـر مرد هسـتی«، 
حالی کـه  در  می کننـد.  اسـتفاده  اگـر...«  باشـی  »نامـرد 
معـادل ایـن تعابیـر را برای زنـان نداریم. در همیـن حال اما، 
»چـوری« و »چـادر« زنـان مایـهء خجالـت مردان انـد و بـرای 
این کـه طـرف را زبـون نشـان دهنـد، از تعابیر »چـوری بپوش 
و بـه خانـه بنشـین« و یـا »چـادر بپـوش« اسـتفاده می کننـد. 

زن به عنوان موجود حیله گر
یـک سـناریو را در نظـر بگیریـد کـه مـردی از زنـش شـکایت 

دارد: 
مـرد اولـی: بـرادر مادر اوالدها برایم اعصاب نگذاشـته اسـت. 
هـر روز یـک چیـز نـو پیـدا می کنـد تـا جنـگ و دعـوای مـان 

شـود و وقتـی تنبیـه می کنـم، فـوراً گریـه رس می دهـد. 
مرد دومی: نشینده ای گفته اند »مکر زن خروار ارزن«؛ 

مـرد دومـی: راسـت گفتـی »زن بـد را اگـر در قطـی هـم کنی 
کارش را می کنـد«؛

بـرادر »زن بایـد مطیع و فرمان بردار باشـد« نگـذار روزگارت را 
بیشـرت از ایـن تیره وتـار کند.

علـامء هـم همیشـه می گوینـد: »عقـل زن در کـف پـای زن 
اسـت«؛ 

بـرادر مـردان بـزرگ در گذشـته ها گفته اند: »از سـه چیز باید 
پرهیز کرد، دیوانهء زنجیری، سـگ گرسـنه و زن سـلیطه.«

 ختم سناریو.
اینجـا دیـده می شـود کـه رضب املثل هـای بـه شـدت زننـده 
اسـتفاده  زن  نـام  بـه  موجـودی  بـه  نسـبت  تحقیرکننـده  و 
می شـوند کـه حتی شـعاع وجـودی زن را زیر سـوال می برند. 
از نـوآوری زنـان تـا مقاومـت زنـان در برابـر آن نوآوری هـا و تـا 
گریـه و زاری آنـان، همـه مکـر، حیله، فریـب و خدعه و نیرنگ 

پنداشـته می شـوند. 
زن در شعر و هرن

گاهـی بـه آهنگ هـای فلکلـور و محلـی توجـه کرده ایـد؟ بـا 

انستیتوت رهبری جهانی، فرصتی 
استثنایی برای زنان

دور  در  اسـت.  جـاری  سـال  فارغـان  خانم هـا،  ایـن  همـه ی 
نخسـت، هیـچ خامنـی عاقمنـدی نشـان نـداده و یـا آگاهـی 
بازدیـد  بـرای  خانم هایـی  بعضـا  دوم،  دور  در  اسـت.  نداشـته 
مراجعـه  مرکـز  ایـن  رهـری  صنـف  چگونگـی  و  کیفیـت  از 
منوده انـد، ولـی بـه طـور دائم تعقیـب نکرده اسـت. شـاگردانی 
کـه از ایـن مرکـز فـارغ شـده اند، اکـرا در سـازمان ها و در جمع 
صنف هـا  برگـزاری  نحـوه ی  و  کیفیـت  مـورد  در  دوستان شـان 
صحبـت می کننـد و از تجربیـات شـان که باعث ایجـاد تغییرات 
مثبـت در آنهـا شـده، حـرف می زننـد. خانم هایـی کـه در سـال 
جـاری بـه ایـن مرکـز مراجعـه منوده انـد، همـه از طریـق همین 
در  ایـن  یافته انـد.  آگاهـی  فامیل شـان  اعضـای  یـا  دوسـتان 
حالـی اسـت کـه انسـتیتوت رهـری جهانـی، متعهـد بـه فراهم 
سـازی فرصت هـای بیشـرت بـرای خانم هـا اسـت و توقـع می رود 
کـه حـد اقـل پنجاه درصد شـاگردان سـال آینده ی ایـن مرکز را 

خانم هـا پـر مناینـد. 

رشایـط جـذب: متقاضـی بایـد که لسـانس یا دانشـجوی سـال 
آخـر باشـد، و بـه افـرادی کـه تجربـه ی کاری در سـازمان ها یـا 
همچنـان،  می شـود.  داده  اولویـت  باشـند،  داشـته  را  جامعـه 
متقاضـی بایـد قادر بـه افهام و تفهیم به زبان انگلیسـی باشـند 
زیـرا متامـی ارایه هـا، مباحـث، ترشیحـات و فعالیت هـا بـه زبان 
انگلیسـی برگـزار می شـود. و هامنطور که در بـاال ذکر منوده ام، 

بـرای خانم هـا رشایـط جـذب کمـی آسـان تر می باشـد. 
بـرای همـه ی شـام عاقمنـدان و بـه خصـوص خانم هایـی کـه 
نقشـی تعییـن کننده یـی در رهـری نهادهـا و جامعـه دارنـد، 
آرزوی موفقیـت دارم. و بـرای معلومـات بیش تـر به این وبسـایت 

مراجعـه مناییـد. 
/https://globalleadershipinternational.org

زن افغانستان،
ُگم گشته در میان ضرب المثل ها

و تعبیرهای زن ستیزانه

دیدگاه
 عبدالرحمان رحمانی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعالیـن زن در کنـار ایسـتادگی در برابـر خطـای لفظی رئیس 
جمهـور و ابـراز نارضایتی از پارلمـان، باید بـاور کج ومعجوج از 
زن و چالش هـای فـرا راه زنـان را از ریشـه حـل کننـد. زنان و 
مـردان فعـال در عرصهء حقـوق زنـان و آنهائی که بـه برابری 
زن و مـرد بـاور دارند و افغانسـتان را عـاری از خشـونت در برابر 
ضرب المثل هـا  واژه هـا،  برابـر  در  بایـد  می خواهنـد،  زن 
و تعابیـر نادرسـت از زن بایسـتند و بـا فرهنـگ زن سـتیزانه و 
مردسـاالر به سـختی مبـارزه کنند.
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فرهنـگ  و  تاریـخ  کـه  دانیـد  مـی  شـام  گـردد.  برمـی  آن 
و زن سـتیز  تاریـخ اسـام، مردسـاالر  و  جامعـه ی بـرشی 
اسـت؟ امـروز مـا دربـاره ی جامعـه ای صحبـت مـی کنیـم 
کـه خشـونت در آن میراثـی اسـت. مـادر مـا، امـروز هـامن 
برخوردهایـی را اعـامل مـی کنـد کـه مـادر بـزرگ شـان در 
برابـر دخـرت خـود داشـته اسـت. تنهـا راه حـل ایـن موضوع 
هـم آمـوزش از طریـق های مختلف اسـت تا تغییـر به وجود 
اسـت،  تأثیرگـذار  ادبیـات،  گوییـم  مـی  وقتـی  مـا  بیایـد. 
رسـانه هـا از نهادهـای آموزشـی اسـت کـه در نظر مـی آید. 
رسـانه هـا بـه عنوان قـدرت نرم تـا کوچکرتین نهـاد که نهاد 
خانواده باشـد و تا کوچکرتین سـطح که سـطح فرد باشـد. 
نفـوذ مـی کنـد. شـام ادبیاتـی که بعـد از پخش رسیـال یها 
ترکـی وارد خانـواده هـا شـد، دیـده بودیـد. ادبیـات کوچـه 
وادی  رسیـال  پخـش  بـا  بـود  کـرده  چقدرتغییـر  بـازار،  و 
گرگهـا. بنابرایـن بایـد تـاش صـورت بگیـرد و کنـرتل شـود 
کـه ادبیـات حامـل خشـونت و فرهنـگ خشـونت بـار، وارد 
خانـواده و جامعـه نگـردد. درعـوض فرهنـگ سـازی بـرای 
خـود  دیگـر،  طـرف  از  بگیـرد.  صـورت  خشـونت  کاهـش 
زنـان هـم بایـد قبـول کننـد تـا زمانـی کـه خودشـان، خـود 
را نپذیرنـد و بـه خـود بـاور نداشـته باشـند و بـه عنـوان یک 
انسـان مؤثـر در جامعـه عمل نکنند، انتظار نداشـته باشـند 
کـه مـردان آنهـا را بپذیرنـد. تـا زمانـی کـه دخرت افغانسـتان 
درگیـر زرق و بـرق عروسـیش باشـد و با شـوهرش چانه بزند 
گرفت،طاهایـش  برنامـه  هتـل  فـان  در  دخرتفانـی  کـه 
بودنـد،  شـان  مهـامن  هـا  آدم  کـدام  داشـت،  وزن  چقـدر 
لبـاس هـای چطـوری و بـا چـه قیمتـی خریـده بـود، چـرا 
عروسـی مـن در بهرتیـن هتـل نباشـد، از شـوهرش انتظـار 
دارد کـه یـک شـبه همـه چیـز را برایـش فراهـم کنـد. منـی 
فهمـد کـه شـوهرش را درچـه وضعیتـی قرارمـی دهـد و در 
مقابـل، بـاز انتظـار دارد کـه بـر مـن ظلـم نکنـد. درحالیکه 
در جامعـه ی مـا هنـوز بحث » هـر که نان دهـد فرمان دهد 
« حکومـت مـی کنـد. عروسـی کـه خـودش زرق و بـرق یک 
شـبه را بـا زنـدان مـادام العمـر تبدیل مـی کنـد. از دیگران 
چـه انتظـاری مـی توان داشـته باشـد؟ اگر دخـرتی بیاید و 
بگویـد دوسـت عزیـز و کسـی کـه مـن با تـو همسفرهسـتم، 
مـی خواهـم ایـن کارهـا را انجـام دهـم. مسـئولیت خانـه 
بـدوش هـر دوی ماسـت، مسـئولیت بیـرون از خانـه را هـم 
بایـد تنظیـم کنیـم، من حارضم با تو دوشـادوش مسـئولیت 
بپذیـرم، بایـد تقسـیم وظایـف شـود و کارهـا بسـیارعادی و 
مسـئوالنه بـه پیـش برده شـوند تـا عقـده ای به وجـود نیاید.

بـه  آمـوزش  طریـق  از  توانیـم  مـی  فقـط  را  تغییـرات  ایـن 
وجـود آوریـم، رسـانه هـا، مکاتـب و مسـاجد. در کنـار ایـن 
هـا مراجـع قانـون گـذار باید مناسـب بـا مسـایل و نیازهای 
نیـاز  پاسـخگوی  آنچـه  و  کنـد  خلـق  را  هنجارهایـی  روز، 
بپذیریـم.  بـه عنـوان ارزش هـا  نبایـد  را  امـروز مـا نیسـت 
یکـی از خشـونت هـا، خشـونت جنسـی اسـت؛ چـون فقـر 
جنسـی و گرسـنگی جنسـی بیـداد مـی کنـد. بـه خاطـر 
اینکـه نیـاز جنسـی آدم هـا مـورد توجـه نیسـت. دخـرت و 
پـرس بـه سـن تکلیـف می رسـند، تنهـا نیاز جنسـی نـه نیاز 
روابـط عاطفـی، نیـاز روانـی و کامـی کـه مـی توانـد میزان 
هیجانـات را کاهـش بدهـد و پیامـد آن، داشـنت جامعـه ی 
سـاملرتی اسـت. مثا یک منونه، همین دانشـگاهی اسـت 
کـه تنهـا برای خانم ها ایجاد شـده اسـت. مـن اصا موافق 
ایـن نوع جداسـازی ها نیسـتم. وقتـی دوکتلـه اجتامعی را 
ازهـم جـدا می سـازیم، پـس انتظار عجین شـدن آنها را هم 
نداشـته باشـیم. چـون زمانـی کـه یـک مـرد هیچ شـناختی 
از توانایـی یـک خانـم نـدارد، او را منـی پذیـرد؛ چـون بـاور 
بـه توانایـی او نـدارد. روابط باعث شـناخت، شـناخت باعث 
اعتـامد و اعتـامد یـک رسمایـه اجتامعـی اسـت کـه باعـث 
همدیگرپذیـری مـی شـود و جامعـه به طرف رشـد و توسـعه 

حرکـت مـی کند.

در  مـرد  یـک  و  شـناس  جامعـه  یـک  عنـوان  بـه  شـا 
کـه  پاسـخ دهیـد  ایـن سـوال  بـه  افغانسـتان،  جامعـه 
چـرا یـک مـرد به خانـم خودش خشـونت روا مـی دارد؟ 
مـا  اگـر  شـود.  مـی  وارد  جامعـه  درون  از  کـه  فشـارهایی 
نظریـه ی فشـار سـاختاری را در نظـر بگیریـم، در جامعـه 
ای کـه مـا زندگـی مـی کنیـم اگـر یـک زن کـه بـه عنـوان 
همـرست اسـت، مرتکـب کوچکرتیـن خطـا مـی شـود، مـرد 

اسـتاد جامعـه  احمـد فرهنـگ،  نذیـر 
در  هرنمنـد  و  دانشـگاه  شناسـی 
مصاحبـه  امیـد،  آمنـه  بـا  مصاحبـه 
اسـت  باورمنـد  نیمـرخ  کننـده 
بیـن  کـه  دیوارهـای سـنگی و رسدی 
کـرده  ایجـاد  فاصلـه  نهادهـا  و  مـردم 
انـد، بـا کشـیدن رنگ گرمـی روی آنها 
و هـرنی کـه روی آنهـا مـی ریزیم. این 
دیوارهـا فرومـی ریزنـد. در خانـه هـم 
بـه عنـوان یـک همـرس، پـدر، بـرادر و 
فرزنـد خانـواده بـه وظیفه و مسـئولیت 

پـردازد. مـی  خـودش 

از  یکـی  در  شـا  فرهنـگ؛  جنـاب 
صحبتهایتـان گفتیـد. مـا همیشـه 
مبـارزه  هـا،  برنامـه  برگـزاری  در 
زنـان  از  زنـان،  علیـه  خشـونت  بـا 
دعـوت کردیـم، برنامـه و ورکشـاپ 
نـگاه  ایـن نظـر  از  گذاشـتیم، ولـی 
برنامـه  مـردان  بـرای  کـه  نکردیـم 
بگذاریـم و تالش کنیـم که ذهنیت 
مـرد را اصـالح کنیـم تا به خشـونت 

دسـت نزنـد. تـا چـه انـدازه نیـاز اسـت کار شـود، بـرای 
ایـن  در  شـده  کار  چقـدر  حـاال  تـا  و  مـردان  آمـوزش 
زمینـه؟ همیشـه فریـاد زده شـده کـه بـه زن در افغانسـتان 
خشـونت صـورت مـی گیـرد و زنـان از حقوق اولیه  شـان هم 
برخـوردار نیسـتند. فریادهـا خـوب اسـت. بـه خاطـر اینکـه 
بـه هـر انـدازه، مـا جامعـه ی آگاه داشـته باشـیم، روی رفـاه 
جامعـه تأثیـر می گـذارد، اما در مقابل، چقـدر تاش کردیم 
بـرای آگاه سـاخنت و بلنـد بـردن دانـش مـردان جامعـه، بـه 
عنـوان فاعـان خشـونت؟ چقدر ما روی ذهنیت کسـی کار 
کردیـم کـه او عمـا خشـونت را مرتکـب مـی شـود؟ البتـه 
برنامه هایـی کـه بـرای زنـان گرفتـه مـی شـود، هـم تغییـر 
اساسـی و بنیـادی در وضعیـت زنـان بـه وجـود منـی آورد. 
تعـدد  هـم  بـاز  امـا  اسـت،  کاالیـی  و  تجـاری  نـگاه  اکـرا 
برنامه هـا بـه حـدی بـوده کـه زنـان توانسـته اند بـه آگاهـی 
از حقوق شـان برسـند، ولـی طـرف دیگـر قضیـه کـه مـردان 
اسـت؛ هیـچ نـوع آگاهـی نسـبت بـه حقـوق زنـان ندارنـد. 
بنابرایـن، در ایـن نـوع تناقـض و تنازع، خشـونت روز به روز 
بیشـرت می شـود، پـس تاش کنیم کـه آگاهی مـردان را باال 

بریـم و روی تغییـر در ذهنیت هـا کار کنیـم.
مـا در یـک جامعـۀ مردسـاالر زندگـی مـی کنیـم. وضعیـت 
و  خانوادگـی  سـاختار  روابـط،  قوانیـن  کـه  اسـت  طـوری 
اجتامعـی بـه نفـع مـردان جامعـه اسـت. پس بایـد یکرسی 
و  بنیادهـا  تغییـر  بـرای  را  اساسـی  و  بنیـادی  کارهـای 
سـاختارها بـه وجـود آوریـم و بـه مـردان یـاد بدهیـم کـه در 
مقابـل انسـان دیگری به نام زن، خشـونت نکند. متأسـفانه 
برنامه هـای مـا خاصـه می شـود بـه تقسـیم کـردن چنـد تا 
چـادر نارنجـی و شـعارهایی کـه مـا خشـونت را متوقـف می 
اسـت.  نداشـته  زیـادی  تأثیرگـذاری  کـه  درحالـی  کنیـم. 
مـا بیاییـم از خانـواده رشوع کنیـم. مـادر، اولیـن آمـوزگار 
خانـواده اسـت. بایـد نقش مـادر در تربیت فرزنـدان تقویت 
شـود. مرحلـه ی جامعه پذیـری فـرد از خانـواده رشوع مـی 
شـود. در خانـواده ای کـه خشـونت وجـود داشـته باشـد، 
پـدر و مـادر خواسـته یـا ناخواسـته، رفتـار تبعیـض آمیـز را 
در برخـورد بـا فرزنـدان شـان درپیـش بگیرند، توقـع جامعه 
سـامل را منـی توانیـم داشـته باشـیم. در خیلـی از مـوارد، 
خصـوص  بـه  فرزنـدان  برابـر  در  خشـونت  عوامـل  مادرهـا 
فرزنـد دخـرت بـوده انـد. دخـرتی کـه هنـوز کـودک اسـت، 
تـو دخـرتی،  بنشـین،  مـی گویـد: درسـت  او  بـه  مـادرش 
پایـت را جمـع کـن، بلنـد نخنـد؛ اینهـا اعتـامد یـک دخـرت 
را بـه خـودش و بـه دیگـران از بیـن مـی برنـد. فکـر مـی 
کنـد همیـن کـه دخـرت اسـت، مشـکل دارد و بایـد مواظـب 
باشـد. مـادری کـه در مـورد ازدواج دخرتش حـرف می زند، 
ادبیاتـش اینگونـه اسـت. مـی خواهـم دخـرتم را بـه شـوهر 
بدهـم. منـی گویـد کـه دخـرتم خـودش حـق دارد، در مورد 
ازدواجـش تصمیـم بگیـرد. پـس در واقـع همیـن ادبیـات 
کـه یـک مـادر بـه کارمـی بـرد، نگاهـی کاالیی بـه دخرتش 
اسـت. بـه ایـن مـی مانـد کـه بخواهـد جنـس را بفروشـد. 
وقتـی ایـن نـگاه غیرانسـانی یـک مـادر بـه دخرتش باشـد، 
شـام از یـک مرد چـه انتظاری می توانید داشـته باشـید که 
او خشـونت نکنـد؟ یعنـی احرتام زنـان به همدیگـر، برخورد 
آنهـا و ادبیـات شـان بسـیار تأثیرگـذار اسـت، در کاهـش و 
افزایـش خشـونت. اگـر برخـورد زنـان در مقابـل همدیگـر 
خشـونت آلـود باشـد، معمول اسـت که در جامعـه هم، نگاه 

هـای ظاملانـه تـر ازآن وجـود دارد. 
خشـونت هایـی کـه در برابر زنان در محیـط های مختلف از 
خانـواده رشوع تـا اجتامع، محیط هـای کاری و عرصه های 
دیگـر بـرای زنـان، مصونیـت نیسـت. زن خـودش نیسـت، 
همیشـه دخـرت کسـی بـوده، خواهـر کسـی، همـرس و رایـج 
ایـن اسـت که والـده ی فانـی؛ اینها همه خشـونت اسـت. 
امـا خشـونتی کـه از طـرف زنـان پذیرفتـه و بعضـا اعـامل 
شـده اسـت. زنـان بایـد در نـوع نگاهشـان تغییـرات را بـه 
وجـود آورنـد. ادبیـات خودشـان را تغییـر بدهنـد. همـگام 
و همسـطح مـردان حرکـت کننـد تـا بتواننـد ذهنیـت هـا 
را تغییـر بدهنـد. تغییـر در دانـش، برخوردهـا و مسـئولیت 
جامعـه  بنیادهـای  و  هـا  ریشـه  تواننـد  مـی  زنـان  پذیـری 

مردسـاالر را متزلـزل کننـد و ازهـم بپاشـانند.

چـه  در  زنـان  آمیـز  خشـونت  ادبیـات  و  برخوردهـا 
چیزهایـی ریشـه دارد؟ ریشـه ی تاریخـی دارد. به قدامت 

در مقابلـش بدتریـن نوع خشـونت را انجام مـی دهد. چون 
فشـار سـاختاری او را وادار بـه همین کار مـی کند. اگر این 
خشـونت را نکنـد، جامعـه او را یـک مـرد بـی غیـرت خطاب 
مـی کنـد. ایـن یـک واقعیت تلخـی جامعـه ی ماسـت. بعد 
هـم عـدم آگاهـی مـردان؛ اکریـت مـا مردمـی هسـتیم کـه 
محبـت ندیـده ایـم، تشـنه ی محبـت و درعیـن حـال عقده 
ای هسـتیم. راه حل این موضوع این اسـت کـه از خانواده، 
وضعیـت را طـوری بـه وجـود آوریـم کـه محبـت، صمیمیت، 
اعتـامد و برخـورد درسـت بـا فرزنـدان صـورت بگیـرد، ولـی 
متأسـفانه مـا روی ایـن، توجـه منـی کنیـم. حتـا محبـت ما 
آکنـده از خشـونت اسـت. پـدر خانـواده شـادی و محبـت 
خـود را نسـبت بـه فرزنـدش بـا گفـنت بچـه خـر، اینجـا بیـا 
یـا دنـدان گرفـنت و امثـال ایـن هـا ابـراز مـی کنـد، از ایـن 

کارش لـذت مـی بـرد. 

شـا عـالوه براینکـه اسـتاد جامعـه شناسـی هسـتید، 
یـک شوهرهسـتید و یـک پـدر. چقدرنگـران هسـتید 
خشـونت  تهدیـد  یـا  درمعـرض  دخرتتـان  فرزنـد  کـه 
باشـد؟ مـن تـا زمانـی کـه وارد دانشـگاه نشـده بـودم، یکی 
از مـردان غیـور افغـان بـودم. آنقـدر غیـرت داشـتم کـه یک 
زمـان خواهـرم کرم ضـد آفتاب اسـتفاده کرده بـود که کمی 
سـفید کننـده بـود، وقتـی در بیـرون دیـدم، گفتـم: تـو بـرو 
خانـه مـن همرایـت کار دارم، تـو حـاال کـرم می زنـی. چون 
الگـوی مـن، الگـوی غالـب بـود. یـاد گرفتـه بـودم کـه زور 
دانشـگاه  وارد  کـه  زمانـی  باشـم.  داشـته  غیـرت  و  بگویـم 
طریـق  از  فقـط  کـردم  فکرمـی  کـه  بـودم  فقیـری  شـدم، 
خوانـدن رشـته اقتصـاد مـی توانـم پولـدار شـوم، امـا بعد از 
بیـن دیگـر رشـته هـای علـوم اجتامعـی، جامعه شناسـی را 
انتخـاب کـردم. بعـد از دو سمسـرت درسـی فهمیـدم، رشـته 
ای کـه واقعـن نیازمندی مـرا رفع می کند، جامعه شناسـی 
اسـت. بعـد هـا برایـن آگاه شـدم کـه چـه ظلـم هایـی کـه 
خواسـته و ناخواسـته  در حـق خواهـر و همـرس خـود کـرده 
ام. مـن واقعـا از خواهـران خـود و مریم همـرس خود معذرت 
مـی خواهـم، بـه خاطـر آن کارهایـی کـه نادانسـته انجـام 
دادم و باعـث رنـج شـان شـدم. مـن بـه عنـوان پـدری کـه 
دو فرزنـد دخـرت دارد، تـاش کـردم در پـرورش فرزندانـم به 
آنهـا بفهامنـم کـه بـه عنـوان انسـانهای ایـن رسزمیـن علـم 
بیاموزنـد، توانایـی کسـب کننـد و در تصمیـم گیـری هـای 
زندگـی شـان نقـش بـازی کننـد. اگر هر کـدام ما از سـطح 
خـود رشوع کنیـم، صادقانـه عمـل مناییـم و بـه آنچـه مـی 
گوییـم باورداشـته باشـیم، کـم کـم جامعـه تغییـر خواهـد 
کـرد و مـا وضعیـت مطلوبـی را بـدور از نگرانـی هـا خواهیم 

داشت.

راهکارهایـی  تـان،  هـای  صحبـت  بنـدی  جمـع  ضمـن 
را بـرای بیـرون رفـت و رسـیدن بـه جامعـه ی عـاری از 
خشـونت چیسـت؟ زنـان توامننـد هسـتند و تـاش کننـد 
کـه خودشـان بـه خـود ظلـم نکننـد. همدیگـر را بپذیرنـد 
و از حضـور همدیگـر حامیـت کننـد. هیـچ گاه و در هیـچ 
محیطـی بـه دنبـال خلـق مصونیـت کاذب بـرای خودشـان 
نباشـند. مصونیـت کاذب این اسـت کـه ما برخورد انسـانی 
برادرخوانـدن  بـا  بعـد  نداریـم.  نفـس  بـه  اعتـامد  نداریـم. 
مـردی بـه خـود مصونیـت خلـق مـی کنیـم کـه منـی شـود 
بـر ایـن مصونیـت کاذب تکیه کـرد. خانم هایی کـه برخورد 
انسـانی دارد بسـیار راحت و رفتارهایش تعریف شده است. 
چـون بـه خـودش و بـه توانایـی و نقـش خـودش بـه عنـوان 
وقتـی  کـه  بینـد  نیـاز منـی  اسـت.  باورمنـد  انسـان،  یـک 
مـردی را دیـد، چه در اجتـامع یا محیط کار به خاطرآسـیب 
ندیـدن از جانـب او بافاصلـه بـرادر خطابش کنـد و بدنبال 
ایجـاد مصونیـت کاذب باشـد که مترضرکننده اسـت و نگاه 
جنسـیتی و تـرس از جانـب مقابـل را تقویـت مـی کنـد. هر 
چنـد ایـن گناه فـرد نیسـت. این تقصیـر بسـرت و جامعه ای 
اسـت کـه فرد در آن زندگـی می کند. از طـرف دیگر مردان 
هـم بایـد بداننـد کـه آرامـش شـان درآرامـش دخرتان شـان 
اسـت، در آرامـش خانـم و خانـواده شـان اسـت. اگـر مـی 
خواهنـد خواهـران خودشـان آرام باشـند، بـا خانـم خود که 
خواهـر کسـی دیگری اسـت، درسـت رفتار کنند. براسـاس 
قاعـده زریـن » آنچـه را بـه خـود مـی پسـندید بـه دیگـران 

هم بـی پسـند «.

چرا روی تغییر ذهنیت مردان از زنان،گفت وگو
کاری نکردیم؟

 
برف

نوگویی زمین است
وقتی به منت پایبند نباشد

و بخواهد
به شیوه ای دیگر

و سبکی بهرت برساید
و از عشق خود

به زبانی دیگر بگوید.


برف

نگرانم منی کند.
حصار ِ یخ

رنجم منی دهد
زیرا پایداری می کنم

گاهی با شعر و
گاهی با عشق

که برای گرم شدن
وسیله ی دیگری نیست

جز آنکه
دوستت بدارم

یا برایت
عاشقانه برسایم.


من

همیشه می توانم
از برف ِ دستانت

اخگر بگیرم
و از عقیق ِ لبانت، آتش.

از بلندای لطیف ِ تو
و از ژرفای رسشارت، شعر.


ای که چون زمستانی

و من دوست دارمت
دستت را از من مگیر

برای باال پوش پشمین ات
از بازی های کودکانه ام مرتس.

همیشه آرزو داشته ام
روی برف، شعر بنویسم
روی برف، عاشق شوم

و دریابم که عاشق
چگونه با آتش ِ برف می سوزد!


بانوی من! 

که چون سنجابی ترسان 
بر درختان سینه ام می آویزی 

عاشقان جهان
در نیمه تابستان عاشق شده اند 

منظومه های عشق 
در نیمه تابستان رسوده شده اند 

انقاب های آزادی 
در نیمه تابستان برپا شده اند 

اما
رخصت فرما 

از این عادت تابستانی 
خود را باز دارم 

و با تو 
بر بالشی از نخ نقره 

و پنبه ی برف رسبگذارم.
 

»نزار قبانی« 
)ترجمه: موسی بیدج(

از کتاب: بلقیس و عاشقانه های دیگر

 نزار قبانی  آمنه امید، گزارشگر
جعِدگیسو

برای گرم شدن،
جز عشق تو وسیله ای نیست



 تهمینه تومیرس 
قسمت دوم 

ب( تن فروشان و امردان سوار بر کشتی 
بی ناخدای فقر: 

چنانچــه کار ماشــین، گــردش ادامــه زندگی اســت؛ ســواالت 
ــان شــاغل  ــد از وضعیــت زندگــی زن مختلفــی پیــش مــی آی
ــی و  ــت روان ــان، امنی ــی آن ــزان  درآمدزای ــتان، می در افغانس
ــاوت  ــای متف ــط کار، محدودیت¬ه ــان در محی ــی زن فیزیک

ــر زندگــی زن افغــان و ...  اجتامعــی و دینــی حاکــم ب
کــه مــی توانــد متــام معــادالت بررســی وضعیــت زنــان 
روســپی در اروپــا نســبت بــه زنــان تــن فــروش در افغانســتان 
را بــر هــم زنــد. پــر واضــح اســت کــه بــا نگاهــی بــه آمارهــای 
مختلــف از ســطح بیــکاری مــردم، خشــونت هــای رو بــه 
ــان  ــی زن ــی درآمدزای ــان، عــدم توانای ــه زن ــش نســبت ب افزای
ــه،  ــواده و جامع ــر اوضــاع خان ــلط ب ــدم تس ــین، ع ــه نش خان
ســواد و اگاهــی بــه شــدت ســطح پاییــن، اکــر زنــان 
ــردان در  ــا م ــان و حت ــه زن ــر ک ــوارد دیگ ــامر م ــان و بیش افغ
ــی  ــتند، جملگ ــان هس ــه گریب ــت ب ــا دس ــا انه ــتان ب افغانس
زمینــه ســاز رونــد رشــد بــازار تــن فروشــان و قاچاقیــان جــان 
انســان هســتند. آمارهــا در افغانســتان حاکــی از ان هســتند 
ــه ای،  ــه نشــین، کــم ســواد و غیرحرف ــان خان ــب زن ــه اغل ک

معتــاد و متکــدی بــه اجبــار روی بــه تــن فروشــی مــی اورنــد. 
فقــر و بیــکاری از طرفــی و ذهنیــت نهادینــه شــده در جامعــه 
کــه زن را موجــودی مــازاد، شــهوت گــر و جنســی، زاده 
شــده بــرای ارضــا و مکانــی بــرای تخلیــه لــذت و خشــم مــی 
شناســد، بیشــرت دامــن مــی زننــد بــه ایــن اندیشــه کــه زن 
تنهــا وظیفــه اش در قــدم نخســت، راضــی نگهداشــنت مــرد 
ــنت  ــام س ــت مت ــر داش ــا در نظ ــتان، ب ــان افغانس ــت. زن اس
هــا، عــرف هــا و اجبارهــای دینــی در خــط مقــدم بــازار بــرده 
ــی  ــد. زنان ــی گیرن ــرار م ــروش ق ــد و ف ــی و خری داری جنس
کــه فاقــد توانایــی و صاحیــت کار کــردن در محیــط بیــرون 
از خانــه هســتند، منیتواننــد تجربــه زندگــی مســتقانه و 
کنــرتل بــر دخــل و خــرج خــود و خانــواده را داشــته باشــند 
کــه اگــر تــرس از جامعــه و گنــاه را نادیــده گیرنــد، مــی 
ــن  ــرا ای ــدل شــوند؛ زی ــه ای ب ــن فروشــان حرف ــه ت ــد ب توانن
زنــان بــا چنیــن ذهنیتــی رشــد کــرده انــد و بــدان خــو گرفتــه 

ــزاری نیســتند جــز ماشــین جنســی .  ــد کــه اب ان
ــدن خــود،  ــن و ب ــا ت ــه اســت ب زن افغــان از انجــا کــه بیگان
بنابرایــن هیــچ پیونــد تاریخــی و طبیعــی منــی توانــد بــرای 
ــه  ــاپیش ب ــدن را پیش ــد. او ب ــود بجوی ــم خ ــی جس بازشناس
هــر انچــه اجتــامع حکــم مــی کنــد( جامعــه مردســاالر) 
بخشــیده اســت. از همیــن رو، شــوهِر زن چنیــن صاحیتــی 
ــا  ــد ت ــه بده ــش را کرای ــدن زن ــه ب ــد ک ــی ده ــود م ــه خ را ب
ــی  ــی را م ــن صاحیت ــرت چنی ــدر دخ ــد. پ ــاش کن ــرار مع ام
ــه از  ــرادر ک ــد و ب ــام ده ــق انج ــر رون ــه ای پ ــا معامل ــد ت یاب
ــدر  ــد و قل ــگی کار بکش ــب کاری همیش ــان طل ــر چن خواه
ــاز  ــه ب ــن چرخ ــام ای ــد. مت ــن فراخوان ــه متکی ــه زن را ب مآبان
میگــردد بــه بــازاری کــه بایســتی معاملــه ای در انجــا صــورت 
ــد  ــادر نباش ــی ق ــر زن ــد. اگ ــود ای ــه وج ــه ب ــا رسمای ــرد ت گی

کاالی خوبــی باشــد پــس بــازار معاملــه بهــم خــورده و بایــد 
تــاوان پــس دهــد. در نتیجــه زن تبدیــل بــه کاالی ارزان بــر 
ــه  ــه ن ــاره ای ک ــان اج ــود، زن ــی ش ــردان م ــات م ــز معام می
تنهــا قــدرت انتخــاب ندارنــد بلکــه صاحیــت اعــرتاض نیــز 

ــان ســلب شــده اســت.  از ان
امــا آیــا بیــکاری ان مشــکلی اســت کــه زنــان افغــان بــه ان 
ــد غیــرت ســنتی  ــا مــردان افغــان قادرن معــرتض باشــند؟ ای
ــای  ــت ه ــان در فعالی ــازی زن ــه توامنندس ــرده و ب ــا ک را ره
اجتامعــی کمــک کننــد؟ ایــا بــه واقــع تــن فروشــی مســئله 
ای قابــل تعمــق در افغانســتان اســت؟ ســکوت اکریــت 
زنــان در افغانســتان و رشم انهــا از ســخن رانــدن دربــاره 
همجنســان تــن فــروش شــان و بــه دیــده حقــارت نگریســنت 
بــردگان جنســی و بــازار ســیاِه کار انــان، خــود بــه معضلــی 
بــزرگ تبدیــل شــده کــه بــه ســختی مــی تــوان دریچــه هــای 
بحــث در ایــن زمینــه را گشــود. ســکوت زنــان و مــردان تــن 
ــان در  ــکار حضــور ان ــر ان فــروش نیــز مهــر تاییــدی اســت ب
ــان  ــر اینکــه ان اجتــامع، رانــده شــدن بیشرتشــان و فــرض ب

ــتند .  ــدگان هس طردش
در کنــار فقــر جامعــه، ســواد کــم زنــان و مــردان افغــان 
ــامنی و  ــکات جس ــل مش ــا متحم ــت ت ــری اس ــل دیگ عام
ــتان  ــروش در افغانس ــن ف ــردان ت ــان و م ــوند. زن ــی ش روان
کــه متعلــق بــه قــرش کارگــر و فقیــر هســتند از ســطح ســواد 
ــگام  ــن و زودهن ــر س ــای زی ــد. ازدواج ه ــی برخوردارن پایین
زنــان عامــل قــوی بازدارنــده از تحصیــل اســت و از همیــن رو 
اکــر زنــان میــان ســال تــن فــروش یــا مطلقــا ســواد ندارنــد 
یــا کــم ســواد هســتند ،حــال انکــه ایــن امــار در کشــورهایی 
چــون چیــن، کــره جنوبــی، امریــکا و اروپــا متفــاوت اســت. 
امــروزه کارگــر جنســی بــودن در اقصــا نقــاط جهــان دیگــر 
فقــط شــامل قــرش کــم ســواد نیســت و اکــر زنــان تحصیــل 
کــرده در ازای ســاعات کاری کــم و درامــد زیــاد بــه ان روی 

ــد . میاورن
ــتان از  ــز در افغانس ــروش نی ــن ف ــردان ت ــان، م ــار زن در کن
تحصیــات ابتدایــی و عالــی محرومنــد، ایــن مــردان یــا 
پــرسان جــوان از کودکــی کــه غالبــا ســن 9 ســال را بــراورد 
میکننــد وارد گــروه هــای بچــه بــاز شــده و تــا دوران جوانی از 
انــان بهــره بــرداری جنســی میشــود .پــرسان خــورد ســال بــه 
بهانــه هــای مختلــف از فامیــل هایشــان جــدا مــی شــوند و 
بعــد بــه گــروه هــای مختلــف بچــه بــاز در شــامل افغانســتان 
ــرای  ــت ب ــز اهمی ــه حائ ــوند .نکت ــتاده میش ــوب فرس ــا جن ی
پــرسان تــن فــروش عــدم دریافــت هزینــه تن فروشــی اســت. 
ایــن پــرسان کــه از کودکــی بــرای رقــص در مجالــس امــوزش 
میبیننــد بعــد از هــر محفــل در اختیــار مشــرتی جدیــد قــرار 
میگیرنــد، و متامــی هزینــه هــای مختــر زندگــی انهــا بــه 
ــروش  ــن ف ــان ت ــی زن ــه دریافت ــت. هزین ــن اس ــده مالکی عه
ــه  ــواده ریخت ــا خان ــان ی ــرسان ش ــب هم ــه جی ــا ب ــم غالب ه
میشــود و زنــان خــود چیــزی عایدشــان منیگــردد .عــده 
ــی از  ــای دریافت ــه ه ــز هزین ــروش نی ــن ف ــان ت ــی از زن قلیل
فــروش ســکس را خــرج مــواد مخــدر و اعتیــاد میکننــد کــه 

شــامل زنــان بــی خامنــان و متکــدی مــی شــود. 
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