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نوع مدرن خشونت در برابر زنان

هفته عزیزه اکربیان دخرت از رسزمین  بودا، 
محصل سال چهارم دانشکده زمین شناسی در 
دانشگاه بامیان است. بانو اکربیان عضو فعال 

گروه موسیقی محلی صلصال می باشد.
او با صدای دل نشین اش می خواند و با انگشتان 
ظریف اش دمبوره می نوازد. وی در این اواخر در 

منایشنامه های محلی تیاتر نیز نقش بازی می کند.

به  بامیان  والیت  در  که  می شود  اشاره  دخرتانی  وضعیت  به  مشخص  صورت  به 
فعالیت های اجتامعی می پردازند. بامیان مکان بهرت، امن تر و مردمانی با تساهل 
بامیان  بانوان  اخیر  سال های  در  دارد.  والیات  سایر  به  نسبت  بیشرت  مدارای  و 
دیگر  والیات  از  بانوان  هم چنان  درخشیدند.  بیشرت  والیات  دیگر  زنان  به  نسبت 
به منایش  را  یابند و هرنشان  بامیان حضور  برنامه های فرهنگی  توانستند در  نیز 
در  را  بزرگی  آوازخوان مشهور کشور کنرست  آریانا سعید   مثال  به طور  بگذارند. 
بامیان اجرا کرد و دخرتانی از شهرهای مختلف کشور در مسابقات دوچرخه سواری، 

اسکی و ماراتون رشکت کردند.
سنت ها  از  فراتر  پا  و  کردند  استقبال  تغییرات  این  از  باز  روی  با  نیز  بامیانی ها 
در  و  حامیت  بانوان  مختص  فعالیت های  و  برنامه ها  از  زیادی  مردان  گذاشتند. 

کنارشان  در برابر مشکالت ایستادند.
و  شعف  و  شور  متام  با  اما  کرد.  باز  زنان  روی  به  را  امید  روزنه ی  این ها  متام 
این  در  بانوان  از  بسیاری  راه  سد  که  را  مشکالتی  نباید  بی شامر،  موفقیت های 
دخرتان  از  بسیاری  هم  هنوز  تا  که  دانست  باید  کرد.  فراموش  دارد،  قرار  والیت 
حارض  که  مردانی  هستند  و  بپوشانند  عمل  جامه  ایده های شان  به  منی توانند 
نیستند رخنه در سنت و اقتدار و غیرت کاذب مردانه شان وارد شود. این موضوع 
آشکار است. همه می دانیم که در شهر صلح و صفا و پر از آرامش بامیان دخرتانی 
اسیر سنت های نابه جا اند. منونه ای بارز آن »بختاور« شخصیت اصلی در فلم »بودا 
از رشم فروریخت« می باشد. بختاور در اولین نقش که اجرا کرد به خوبی نشان داد 
که استعدادی بی نظیر دارد و می تواند بدرخشد. اما بعد از گذشت چندین سال، 
امروزه بسیاری از خربنگاران و کسانی که خواستند به نحوی از او دیدن منایند، با 
جواب منفی روبه رو شده اند و تنها جواب که گرفته اند این بوده که خانواده و به 

خصوص پدرش به او این اجازه را منی دهد که کسی او را ببیند.
این مشت منونه ی خروار از مشکالتی می باشد که یک دخرت در والیت بامیان با 
آن روبه رو است. بنابراین انتظار می رود که فعاالن مدنی و مسوولین رسانه ای و... 
تنها ظاهر قضیه را نبینند و به عمق مسایل و چگونه گی مشکالت بانوان در این 
والیت نظری بیاندازند. چون اگر نتوانیم با استفاده از فرصت ایجاد شده رشایط 
داده ایم.  دست  از  را  بزرگی  فرصت  کنیم  فراهم  را  بانوان  توانایی های  درخشِش 
دخرتی که روی پرده ی منایش های مختلف نقش آفرینی می کند، با حرکاتش به 
همه می فهامند که او قادر به انجام هر کاری است. اما همه چیز در این جا خالصه 
منی شود، همین دخرت که با هرنمنایی اش همه را به حیرت انداخته  در حقیقت با 
این کارش سند طرد شدن از سوی خانواده و بسیاری از نزدیکان اش گرفته است.

بنابراین نباید فریب آن چه در ظاهر دیدده می شود را خورد. این مسئله را جدی 
باید گرفت و )باید و باید (توجه جدی به مشکالت که سد راه زنان در بامیان قرار 

دارد صورت بگیرد.
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چه خواهد شد اگر زنی 
حقیقت را در باره ی 

زنده گی اش بیان کند؟
جهان به دو نیم خواهد شد.
                  موریل روکایزر

این جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

پـس بـدن ات می دانـد چـه کاری انجـام می دهـد«.
اکنـون »النـدروم« در حالـی کـه روی میـز دراز کشـیده و از پنجـره بـه بیـرون 
اتـاق را  بـا آن کـه صـدای رضبـان قلـب کودکـش  نـگاه می کـرد، هم زمـان 
پـر کـرده بـود، لب خنـد مـی زد. چنـد دقیقـه بعـد، تکنسـین برگشـت و بـه 
مانیتـور نـگاه کـرد. رضبان قلب کـودک ]در صفحـه ی منایش[ چیزی شـبیه 
بـه کوه هـای کوچـک پدیـدار شـدند. او هم چنیـن نـه به طـور ثابـت حرکـت 
می کـرد و نـه به گونـه ی درسـت نفـس می کشـید. یکـی از پرسـتاران از اتـاق 
خـارج شـد تـا داکـرتِ »النـدروم« را صـدا کنـد و نظـرش را بخواهـد. پرسـتار 
20 دقیقـه بعـد بازگشـت و بـه »النـدروم« خـرب داد کـه طفـْل نـه در دو روز، 
کـه همیـن حـاال القاء می شـود. او به »النـدروم« گفـت: »منی خواهیـم انتظار 

بکشـیم؛ امـروز می خواهیـم او را بیـرون کنیـم«.
هـامن  در  باالتـر  طبقـه  بـه چنـد  وضـع حمـل  بـرای  زمانی کـه  »النـدروم«، 
شـفاخانه می رفـت، در تلفـن بـه »گیـوا« گفـت: »بسـیار مضطـرب اسـتم، امـا 
آمـاده ام«. یـک سـاعت بعـد »گیـوا«، در حالـی کـه گان جراحی/لبـاس اتـاق 
عمـْل بـه رنـگ ارغوانـی پوشـیده و کیـف لبـاس اش پـر از اسـنک/غذاهای 

رسپایـی، لوسـیون الوانـدوال و روغـن مریم گلی 
بـود، از راه رسـید. او مطمـن شـد کـه جمـالت 

»النـدروم« در یکی از روزهای ماه دسـامرب، سـه روز قبـل از موعد زایامن اش، 
بـرای آخریـن آزمایش سـونوگرافِی پیش از تولد، به شـفاخانه رفـت. داکرت او، 
بـه دلیـل زایـامن نـوزاد ُمـرده اش در سـال قبـل، نخواسـت بـارداری او بیـش 
از 40 هفتـه بـه درازا بکشـد تـا از عـوارض ناشـی از دوره ی پـس از زایـامن 
جلوگیـری شـود؛ بنابرایـن عمـل القـاء در 48 سـاعت برنامه ریـزی شـده بود.

یـک روز پیـش، »گیـوا« در جریـان آخریـن مالقـات پیش زادی اش بـا الندروم، 
برایـش توضیـح داد کـه بـه او »اکسـی توسـین«- نسـخه ای ترکیبی/مصنوعی 
از هورمـون طبیعـی کـه باعث انقبـاض رحـم در جریان وضع حمل می شـود- 
بـرای رشوع انقباضـات رحم او داده خواهد شـد. الندروم پرسـید: »عمل القاء 
طفـل را در مضیقـه قـرار خواهـد داد؟« »منی توانـم دروغ بگویـم؛ زمانـی کـه 
در خـواب می دیـدم کـه بـار دیگـر ]شـکمم جهـت زایـامن[ پـاره می شـود، از 
خـواب بیـدار می شـدم و چیـغ مـی زدم. می دانـم بدنـم کاملن آماده اسـت، و 

مـن صحت منـد اسـتم، امـا منی خواهـم مبیرم«.
»گیـوا« بـه آهسـته گی گفـت: »به صداقـت ات احـرتام می کنم و آسـیب روانی 
کـه بـه شـام وارده شـده، واقعـی اسـت. امـا آرزویـم برایـت این اسـت کـه این 
رحـم ات  باشـد.  التیـام ات  و  بهبـود  پروسـه ی  از  بخشـی  می توانـد  زایـامن 
صدمـه دیـده و اثـر زخـم برداشـته اسـت، اما تـو دو طفـل را به دنیـا آورده ای، 

چرا مادران و نوزادان سیاه پوست 
آمریکایی با بحران مرگ و 

زنده گی مواجه اند؟

فرصت را از دست ندهیم
زنان بامیان گرچند که قفل سنت ها را شکستند. اما هنوز 

هم در چهاردیواری محدودیت ها محصور اند

     منبع: نیویارک تایمز
نویسنده: لیندا ویالروسا
برگردان: اخگر رهنورد
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بانوان افزون بر مشارکت در مدیریت جشنواره، در عرصه ی موسیقی

و تیاتر نیز نقش آفرینی کردند
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مختلف به شمار می رود
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مثبـِت نوشـته  شـده بـا کرایـون، بـر روی دیـوار در خـط دیـد 
»النـدروم« نصـب شـده بـود، سـپس روی صندلـی ای در کنـار 
تخـت نشسـت، هرچنـد دسـت اندر کاری نبـود، امـا مراقب همه 
چیـز بـود. اگرچـه برخـی از داکـرتان از حضـور قابله هایـی مثل 
»گیـوا« در هنـگام زایـامن آزرده خاطـر می شـوند و حتی بعضن 
مانـع حضورشـان می شـوند- و برخـی از قابله هـا از نقش شـان 
مشـاجره  پرسـتاران  و  داکـرتان  بـا  و  می گذارنـد  فراتـر  قـدم 
 »Birthmark« می کننـد- »گیـوا« می گوید او و سـایر قابله هـای
سـعی دارنـد گسـتاخی نکننـد و بـر آن چـه بـرای مـادر بهرتیـن 

اسـت، متمرکـز باشـند.
یـک داکـرتِ مقیـم- کـه به سـان متامـی  کارمندانـی کـه در طول 
سفیدپوسـت  می کردنـد،  رسـیده گی  او  بـه  النـدروم  زایـامِن 
از  بی درنـگ  شـد.  اتـاق  وارد  دسـت اش  در  کاغـذی  بـا  بـود- 
النـدورم پرسـید: »پیـش از ایـن، فرزنـدی داشـته ای؟« او چارت 
را نخوانـده بـود. النـدروم برای سـومین بـار، از زمانی کـه در آن 

روز بـه شـفاخانه منتقل شـده بود، از روی احتیـاط توضیح داد: 
»بلـه، مـن سـه طفـل داشـته ام، اما یکی ُمـرد«. صـدای او صاف 

و یک نواخـت بـود: »مـن طفـل مـرده بـه دنیـا آوردم«.
بـه  بی آن کـه  مقیـم،  داکـرت  بـود؟«  گذشـته  سـال  در  »مـرگ 
النـدروم نـگاه کنـد و بـا ادای محکـم کلمـه ی »مـرگ«، پرسـید. 
»ممکـن  گفـت:  پرسـتار  بـه  بـود،  النـدروم  نگـران  کـه  »گیـوا« 
اسـت بـا شـام در بیرون صحبـت کنم«. در سـالن، او از پرسـتار 
خواسـت کـه در چـارِت النـدروم، در مـورد زایامن طفـل مرده ی 
او، یادداشـتی بنویسـد. گیـوا سـپس گفـت: »هـر بـار او بایـد 
آن چـه را کـه اتفاق افتاده اسـت بـه خاطر بیـاورد، این کار ذهن 
او را دوبـاره متوجـه تـرس و اضطـراب و از دسـت دادن ]طفـل [
پـر- او وضـع حمـل  اسـت.  واقعـن جـدی  ایـن  اش می کنـد. 

خطـری پیـش رو دارد و مـن امیـدوارم کـه تیـم مراقبتـی او قبل 
از رفـن بـه اتاقـش بـه طـور کامـل چـارت او را بررسـی کنـد«.

می کننـد،  بـازی  قابله هـا  کـه  نقش هایـی  مهم تریـن  از  یکـی 
سیسـتم  در  شـان  مشـرتیان  حامـی   عنـوان  بـه  آنـان  نقـش 
»ِدنـا- اسـت.  طبی/صحـی 

»مرکـز  مدیـر  دیویـس«-  اِیـن 
در  جامعـه«  و  زنـان  مطالعـات 
نیویـورک«،  شـهری  »دانشـگاه 
آمـاده ی  کتابـی  نویسـنده ی 
چـاپ در مـورد بـارداری، نـژاد، 
زن  یـک  و  زودرس،  والدت  و 
نیـز  خـودش  کـه  سیاه پوسـت 
»در  می گویـد:  اسـت-  قابلـه 
لحظـه ای کـه یـک زن بیـش از 
پذیـر  آسـیب  دیگـر  زمـان  هـر 
از  دیگـری  دسـتگاه  اسـت، 
دارد  صوتـی  و  شـنوایی  حـس 
برخـی  او  می شـود  باعـث  کـه 
از تصمیـامت بالقوه آسـیب زا را 
بگیـرد«. او اضافـه می کنـد کـه 
قابله هـا »یـک قطعـه ی حیاتـِی 
زایـامن  بحـران  در  پـازل  از 
و  نـوزادان  مرگ ومیـر  زودرس، 
سیاه پوسـت  زنـان  در  مـادران 

انـد«.
***

چرا مادران و نوزادان سیاه پوست آمریکایی
حضور باشکوه  بانوان در دومین با بحران مرگ و زنده گی مواجه اند؟

جشنواره دمبوره
فلسـفه برگزاری جشـنواره دمبوره در ایـن والیت، معرفی 
دمبـوره بـه عنوان صـدای آهنین مـردم، منـاد از فرهنگ 
پویای هزارسـتان و تقدیر و نکوداشـت از شـخصیت های 

هویت سـاز بـه واسـطه دمبوره گفته می شـود.
در اولیـن سـال برگزاری ایـن جشـنواره، از صفدر توکلی 

دمبوره نـواز و آهنگ سـاز در ایـن عرصـه موسـیقی تقدیـر 
بـه عمـل آمـده و در جشـنواره امسـال از مرحـوم رسور 

رسخـوش نکوداشـت صـورت گرفت.
و  آوازخـوان  چهره هـای  کنـار  در  جشـنواره  ایـن  در 
دمبوره نـواز کشـور، گروه هـای هـرنی دیگـر نیـز فعالیـت 
و خالقیت شـان را بـه منایش گذاشـتند. با وجـود این که 
در گذشـته های دور دمبـوره آلـه ی موسـیقی ای معرفـی 
در  بانـوان  امـا  را می نوازنـد،  آن  مـردان  کـه  بـود  شـده 
بامیـان نقش آفرینـی فعـال و پررنگـی در ایـن جشـنواره 
داشـتند و در قالـب گروه هـای اجـرا کننـده موسـیقی، 
منایـش تیاتـر و در سـطحی مدیریتـی ایـن برنامـه نیـز 

می درخشـیدند.
معصومـه یکـی از اشـرتاک کننده گان در بخـش اجرایی 

ایـن جشـنواره در گفت وگو بـا خربنگار نیمـرخ می گوید: 
هـرن بخـش از زنده گـی اوسـت. او تالش دارد بـا منایش 
تیاتـر صـدای عدالـت خواهـی و آزادی طلبـی  بانـوان را 

رسـا و بلنـد نگهدارد.
ایـن در حالی سـت کـه حضـور بانـوان در والیـت بامیـان 

و  اقتصـادی  سیاسـی،  اجتامعـی،  عرصه هـای  در 
اسـت. هدف مندانـه  و  پررنـگ  نیـز  مدیریتـی 

آقـای حمید اللـه خدایـی قومنـدان امنیـه والیـت بامیان 
از حضـور فعـال و موثـر بانـوان در نهاد هـای امنیتی این 

والیـت سـتایش کـرده می گوید:
بامیـان والیـت متمـدن، فرهنگـی و شـهر برابـری و عدم 
امتیـازات  و  کـه حقـوق  دارد  تـالش  او  اسـت.  تبعیـض 
نیاز هـای  بـه  توجـه  بـا  امنیتـی   نهاد هـای  در  بانـوان 
آنـان در نظـر گرفتـه شـود تـا بانـوان بتواننـد بـا خاطـر 
آسـوده کار و فعالیـت مناینـد. وی افـزود مـا در سـطح 
رهـربی و مدیریتـی نهاد هـای امنیتـی تـا سـطوح پاییـن 
و بخش هـای اجرایـی حضـور بانـوان را بـه گونـه فعـال و 

موثـر آن داریـم.
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خانم ها  را  کمیسیون  این  کارمندان   ٪  ۵  /  ۵۰ از  بیش تر 
تشکیل می دهند. این نشان دهنده ی فراهم بودن زمینه برای 
حضور زنان در چهارچوب ها و ادارات دولتی در بامیان است.

میزان ثبت نام زنان، در مرکز بیش تر است یا در 
ولسوالی ها؟

مردان  از حضور  بیش تر  زنان  ولسوالی ها حضور  و  مرکز  در 
است. ما اندک نگرانی در مورد ولسوالی های کهمرد و امثال 
آن داشتیم، اما خوش بختانه در هامن ولسوالی ها هم حضور 
زنان بسیار پررنگ است. تا چند روزی که از پروسه ثبت نام 
باقی مانده ممکن است تغییراتی در بخش آمار به وجود بیاید. 
ولی ما امیدوار هستیم و تالش می کنیم که آمار زنان هم چنان 

بیش تر شود. 

شهر،  وسط  صخره های  می رسد  .  نظر  به 
دکان های  و  گلی  خانه های  رسسبزی ها، 
آدم  به  شدید  تلنگری  با  قدیمی  و  ساده 
نقاشی  یک  دقیقن  این  که  می فهامنند 
است نه چیزی فراتر از آن.  به ویژه آن جا که 
دلربانه ای  سکوت  چنان  می شوی  متوجه 
در شهر حکم فرماست که نظیرش را هیچ 

جای دیگری ندیده ای.
می گذریم،  اریکین  چهارراه  از  وقتی 
اعرتاض  نوع  و  مدنیت  قدرت  به  چشمم 
و  می افتد  بامیانی ها  خالقانه ی  مدنی 
همین طور  جاده.  این  است  نوستالژیک  و  زیبا  چه  این که 
مورد  در  جوان  پرسان  و  دخرتان  منایش نامه ی  وقتی 
پایان  را متاشا می کنم،  که در  انکشافی  کارکرد شوراهای 
شهردار بامیان را شامل منایش نامه خود می سازند و از او 
می خواهند تا شبکه ی آب رسانی خیالی شان را افتتاح کند، 
می زنند  تلنگری  هرنمندانه  چقدر  که  می بینم  تعجب  با 
طاقت  دمل  برنامه  وسط  والیت.  این  در  کم آبی  بحران  به 
منی کند،  از سالون کنفرانس بیرون می شوم به دهلیز هوتل 
می روم و از پس پنجره ها به بودا- که تنها و غریب روبه روی 
هوتل ایستاده است، نگاه کرده- تالش می کنم ازش عکس 
بگیرم، اما می ترسم که مبادا این لحظه ی ناب را از دست 
تا  و تالش می کنم  نگاه…  فقط  نگاه می کنم،  بدهم. پس 
مجسم کنم که این پیکره ی عظیم چگونه با دستان هرنمند 

سیاه  دستان  با  چگونه  و  بود  شده  ساخته  برش 
برش منهدم شد و آن که صدها سال این جا برای 
ایستاده  ابهت  با  بامیان  نشان  و  نام  از  حفاظت 
بود، چگونه گلوله ی غول پیکر جهالت و سیاهی 
به  افتاد.  خاک  به  آن  با  و  داد  جا  قلبش  در  را 
اگر یک ساعت  تأکید می کنم که حتا  هم کاران 
در  برویم،   امیر  بند  یک بار  باشیم  داشته  وقت 
نهایت قبول می کنند و پس از رصف نان چاشت 

با عجله به سمت بند امیر راه می افتیم.
هر آن چه در مسیر راه می بینم هیجان و تعجبم را 
ده برابر می کند،  بی تاب می شوم و به خود فشار 
واقعن  را  می بینم  آن چه  کنم  قبول  که  می   آورم 

می بینم و من در این لحظه هستم. 
و  می شوم  پیاده  موتر  از  می رسیم،   امیر  بند  به 
می افتم.  راه  بند  سمت  به  شتاب  با  مستقیم 
دهانه ی آب ریزان بند مسحورم می کند، دهانم از 
از کجا  ابهت  این  یعنی  تعجب خشک می شود، 
شده است؟ در مسیری که تند تند گام برمی دارم 
و  زالل  آب  چنان  پایم  زیر  از  برسم،  بند  به  تا 

در اکرث والیات افغانستان ناامنی یکی از چالش های 
بزرگ در برابر ثبت نام کننده گان است. اما در بامیان 

مشکل امنیتی وجود ندارد. بنابراین؛ به نظر شام 
جدی ترین چالش در برابر مشارکت سیاسی زنان در 

بامیان چیست؟
بحث ناامنی می تواند چالشی بزرگی در برابر زنان و مردان 
باشد. من فکر می کنم عوامل که ممکن در روند انتخابات 
تاثیر جدی تری داشته باشند و حتا در ساحات امن باعث شود 
تا زنان نتوانند مشارکت مؤثر داشته باشند، چالش فرهنگی و 
مسئله سواد است. در ساحاتی که میزان زنان با سواد بیش تر 
بوده، مشارکت در آن جا بهرت است. همین طور بحث رسم و 
رواج ها و برخورد متنفذین، خوانین و علام، خوش بختانه در 
والیت بامیان تقرینب حل شده است. بحث رفن دخرتان به 
مکتب، دانشگاه، داشن شغل و حضور مؤثر 
و با کیفیت زنان در اجتامع، کاملن موضوع 

پذیرفته شده به شامر می  رود.

به نظر شام، با توجه به میزان ثبت نام 
بانوان در والیت بامیان، وضعیت زنان 
پس از انتخابات چگونه خواهد بود و 
با این میزان ثبت نام چه تغییری در 

وضعیت آنان خواهد آمد؟
جامعه ی ما در حال گذار به دموکراسی و 
مردم ساالری است. مسئله ی زنان و حضور 
کیفی زنان با یک چالشی روبه رو است. از 
لحظ کمیت  نگرانی وجود ندارد اما از لحاظ 
کیفیت رای زنان نگرانی هایی وجود دارد. 
به طور منونه ممکن مرد خانواده نگذارد که 
خانم صاحب رای خود باشد و ارصار شود 
که به کاندیدای مورد حامیت مرد خانواده 
رای بدهد. این موضوع کیفیت رای خانم ها را پایین می آورد. 
ما  بلکه  را متوقف کند.  روند  نیست که  معنا  بدین  این  اما 
در حالت مبارزه قرار داریم و تالش کنیم که کیفیت حضور 
زنان را در انتخابات و فعالیت های سیاسی و اجتامعی بلند 
بربیم. در این مورد نیاز است که در چند بخش بسیار جدی 

کار کنند. 
یک: زنان تحصیل کرده ای جامعه باید وارد میدان کار شوند و 
برای آگاهی زنان کار کنند. منونه ی همین موضوع کارمندان 
نیمرخ می تواند باشد. زنان باید خودشان وارد میدان شوند 

و برای بلند بردن ظرفیت و کیفیت حضور زنان کار کنند.
دوم: زنان تحصیل کرده ی جامعه باید مردان جامعه را نیز 
احساس  بامیان  در  که  عمده  چالش  یک  بدهند.  آگاهی 
می شود. پروژه ها و برنامه های فرهنگی را همیشه مختص به 
زنان قرار می دهند. شاید زن خانواده از حقوق خود با خرب 
شود اما آن مرد بی سوادی که در خانه تسلط و حاکمیت دارد 
ما مقرص  این جا  در  انسانی زن چیزی منی داند.  از حقوق 

هستیم چون به او آگاهی نداده ایم. 
زنان  آگاهی  سطح  بردن  بلند  با  ما  که  است  نیاز  بنابراین 
اهمیت  به  نسبت  را  آنان  آگاهی  و  درک  جامعه  مردان  و 
مشارکت و حضور آن ها افزایش دهیم تا به وضعیت مطلوبی 

در جامعه ی خود مان برسیم.

رسدی می گذرد که به اشتباه می اندازدم، همین که پاهایم 
تر می شوند متوجه می شوم که آب است وگرنه چنان زالل 

بروی خاک می رود که از دور تشخیص داده منی شود.
دیده ام  حاال  تا  که  دنیا  نقطه ی  اعجاب انگیزترین  به  حاال 
رسیده ایم.  در کنار این زالل آسامنی روی سنگی نشسته ام 
می بینم  را  آن چه  همه ی  می کنم  تالش  می لرزد،  دمل  اما 
یک بار  بدهم.  قورت  واقع  در  یا  کنم  عمیق حفظ  و  دقیق 
ماهیان  از  انبوهی  قافله ی  می کنم،  نگاه  صخره  پایان  به 
خاکسرتی رنگ مستان و رقصان شنا می کنند،  این دقیقن 
سوار  قایقی  به  است.  جیوگرافی  نشنل  فیلم های  مثل 
باری ست  اولین  می رانیم،   آب  دل  سمت  به  و  می شویم 
که از آب منی ترسم، اما عمیق به رنگ آسامنی عجیب آن 
خیره شده ام.  فکر می کردم این آب از دور آبی رنگ به نظر 
می رسد اما حاال می بینم که دقیقن در زیر دستانم هم رنگ 
آبی دارد. باخود می گویم یعنی چگونه ممکن است؟ یکی 
در  که  دیگر  بندهای  آب  که  می کند  تعریف  هم سفران  از 
امتداد این قرار دارند، رنگ های سبز و سفید زالل دارند. 
این  ته  در  که  نیست  مشخص  هنوز  که  می گوید  دیگری 
بند چه است؟ فرصت کم است،  دوباره به سمت موترها راه 
وجودم  ته  در  را  لحظات  این  که چگونه  می افتیم،  حیرانم 
از  راه  مسیر  قشنگ  کنم. سنگ فرش های  و حفظ  بنشانم 
بند به سوی رسک و صفای آن که محصول تالش و نشان 
می دهد  انگیزه  من  به  بامیانی هاست،  مدنیت  و  فرهنگ 
را  کفش ها  پس  بربم.  باخود  را  بامیان  پاهایم  با  باید  که 

علی شاه مصباح ماسرت رشته مدیریت 
و رییس کمیسیون مستقل انتخابات 

والیت بامیان است. در گفت وگو با 
وی روی مشارکت سیاسی زنان در این 

والیت صحبت کرده ایم.

آقای مصباح تشکر از این که وقت 
گذاشتید. در آغاز می توانید از مشارکت 

سیاسی زنان در والیت بامیان برای ما 
بگویید؟

مشکالت متعددی رس راه مشارکت سیاسی 
زنان در کشور وجود دارد و بامیان از این امر 
مستثنا نیست. اما اگر به صورت مقایسه ای 
عرصه  در  زنان  حضور  کنیم،  بررسی 
بامیان  والیت  در  موارد،  دیگر  و  سیاست 
سال  از  است.   کننده  امیدوار  و  پررنگ 

۱۳۸۳ به این طرف که انتخابات به صورت درست آن برگزار 
شده است، حضور زنان به عنوان رای دهنده، رای گیرنده، 
انتخابات  در  بوده.  فوق العاده  انتخاباتی  ناظران  و  کارمند 
تا  باالترین  و   ٪  ۵/۴۳ مشارکت  میزان  پایین ترین  گذشته 
۴۹ / ۵ ٪ بود. خوش بختانه در انتخابات ۱۳۹۷ در پروسه 
ثبت نام باالی ۵۰ ٪ زنان ثبت کرده اند که این نشان دهنده 
حساسیت شان در قبال آینده، تعیین رسنوشت و استفاده از 

حق سیاسی شان است. 
هم چنان در کاندیداتوری از چهل و سه  نفر یازده نفر خانم ها 
هستند. در شورای ولسوالی، در هر ولسوالی کاندیدای زن 
داریم. حضور زنان در سطح مدیریتی در همه ی ادارات خوب 
است. به خصوص در ریاست امور انتخابات بامیان. اکنون 

و  بار  با  و  تنظیم شده  یک سفر خیلی  با  بود  قرار  هرچند 
بندیل مجهز بامیان را ببینیم و زیبایی هایش را نفس بکشم، 
اما چنان شد که یک باره در سفری از قبل تنظیم ناشده با 

هم کاران برای نصف روز فرصت دیدار بامیان را یافتم.
این که چگونه به این کاروان پیوستم مباند.  قصه از آن جا 
 UN-HAS لرزان  و  کوچک  هواپیامی  که  می شود  رشوع 
با  بعد  لحظاتی  و  زد  زمین  به  را  برق آسا خودش  و  یک باره 
جای  دیدم،  که  تصویری  شدیم.اولین  پیاده  هیجان  کلی 
بی کسی اش  و  تنهایی  دور  از  که  بود  بودا  بزرگ  و  خالی 
را به رخ آدم می کشید؛ بعد سوار موترها شدیم و به سوی 
نظر  به  واقعی  هیچ چیز  مسیر  در  افتادیم،  راه  والی  دفرت 
نگاه  بزرگی  نقاشی  به  که  می کردم  فکر  فقط  منی رسید، 
می کنم که همه در کنار هم با نظم و هرن و سلیقه ی خاصی 
به تصویر کشیده شده اند. درخت ها، کشت زارهای گل باران 
صخره های  بلند،  و  کوتاه  اعجاب انگیز  دامنه های  کچالو، 
تراشیده  شده که انگار هرنمندی با نوک نازک قلم و چکش 
زیباتر سکوتی  از همه  و  باشد  زده  آن دست  به  سنگ بری 

عمیق و سحرآمیز.
والی  دفرت  از  حاال  ندارد؛  خاصی  قصه ی  رسمی  مالقات 
بیرون شده ایم و برای اشرتاک در مراسم رسمی به سمت 
هوتل غلغله می رویم؛  از راننده می خواهم شیشه های موتر 
نداریم.  اجازه  می گوید  و  می کند  رد  اما  بکشد،  پایین  را 
دهان  یک  می خواهم  که  را  چیزی  کسی  می کنم  فکر 
پشت  از  می شوم،  عصبانی  کمی  می گیرد،  من  از  ببلعم 
و عمیق تر. شهر چنان  نگاه می کنم، عمیق  شیشه عمیق 
نوستالژی غمناک و عاشقانه ای از سالیان خیلی خیلی دور 

گفت وگو

روایت

کبوتری به پرواز در منی آید
قفس را باز می کنم
برقه ام را رها در باد

آسامن پُر از پرنده می شود
آبی، سپید، نارجی...

موهایم روی شانه های خورشید 
و ستاره ها از چشامنم به سمت همه لب خند می زنند

مرا آزاد تصور کنی بهرت است
مثل دو پرنده

در آسامن و زمین
غروب ها را کنار هم

بال به بال
شانه به شانه

خیابان در خیابان
بال بزنیم
راه برویم

و برای صلح 
برای آزادی

لب خند بزنیم
مرا بغل کنی

رورسی ام آسامنی شود آبی
تا همه ی بوسه های مان زیر پرچم صلح اتفاق بیافتد

 مهتاب ساحل
جعِدگیسو

بلند بردن سطح آگاهی مردم نیاز اساسی 
در روند مشارکت زنان در عرصه های 

مختلف به شمار می رود

بامیان قطعه ی نایابی
از طبیعت بود و تکه ی 

نابی از انسانیت  

زنان تحصیل کرده ی جامعه باید مردان را نیز آگاهی بدهند. یک چالش 
عمده که در بامیان احساس می شود. پروژه ها و برنامه های فرهنگی را همیشه مختص به 

زنان قرار می دهند. شاید زن خانواده از حقوق خود با خرب شود اما آن مرد بی سوادی که 
در خانه تسلط و حاکمیت دارد از حقوق انسانی زن چیزی منی داند. در این جا ما مقرص 

هستیم چون به او آگاهی نداده ایم.  

     آمنه امید

     نیلوفر لنگر

و  پاهایم حس خنکی  می افتم.  راه  به سمت رسک  برهنه  پا  و  می آورم  در 
آسوده گی می کند، فکر می کنم بامیان را باخود می برم.

حاال به خانه برگشته ام؛ اما فکر می کنم چیزی را آن جا جا گذاشتم. بامیان 
شهری  است که آدم باید فقط گوشه ای بنشیند و خاموش و بی صدا به آن 
نگاه کند. در اطراف آن بند سحرآمیز اصلن دمل منی خواست با کسی حرف 
بزنم. فکر می کردم آدم باید فقط عمیق نگاه کند. به نظر من نگاه کردن 
نوعی بلعیدن است، شکل دیگری از حرف زدن است، شبیه در آغوش گرفن 
و با خود بردن است. آدمی باید با نگاهش هم بگوید،  هم بخورد و هم بربد، 
اما چیزی دیگری هم است که بامیان را با متام سحر و جادوی طبیعی اش، 
شیرین تر و دل نوازتر می کند. مردمانی خوش قلب، ساده، صادق، صمیمی 
و بی آزار؛ دخرتان و پرسان توانا و با استعداد، زنان و مردان مدیر و مدبر، 
در نهایت قبیله ی از دل فرهنگ، انسانیت، خالقیت و مدنیت. من دیدم 
که همه با خانواده های شان در کنار بند امیر در خیمه ها و چادرها نشسته 
بودند و می گفتند که شب را همین جا می مانند و لذت می برند، من دیدم 
مردمانی را که رسشان به کار خودشان بود و به موهای برهنه یا آستین های 
باال زده ی دخرتی، با طمع نگاه منی کردند. وقتی از قایق پیاده می شدم، 
نتوانستم تعادمل را حفظ کنم،  از مرد صاحب قایق ها که آن جا ایستاده بود، 
خواستم که دستم را بگیرد و کمکم کند. مرد اول مرتدد شد،  وقتی دوباره 
بلندتر گفتم که کمکم کن و دستم را به سمتش دراز کردم، چنان لرزان و با 
اضطرابی از رس احرتام، با انگشتش دستم را گرفت و بیرونم کرد که عمیقن 
و هیچ  زنده گی می کند  از حیوانیت  و دور  به من فهامند چقدر بی حرص 
طمعی برای دسرتسی به یک زن بیگانه ندارد. خالصه آن چه من از بامیان 
دیدم، قطعه ی نایابی از طبیعت بود و تکه ی نابی از انسانیت  ، فرهنگ و هرن 

و قبیله ای از مردمان صبور، مبارز و خوشبین به آینده.



تحلیل
 ماه گل موسوی

قبـل از پرداخـن بـه نـوع مـدرن خشـونت بایـد گفـت، بـه 
همـه گان واضـح اسـت کـه در جریـان سـال های متـامدی، 
زنـان در افغانسـتان در نقـش یـک بـرده زنده گـی کرده انـد. 
بـرده ای کـه حتـا اختیـار غـذا خـوردن هـم نداشـته، بار هـا 
و بار هـا از سـوی یـک عنـوان درون تهـی و بـه ظاهـر قـوی 

به نـام مـرد، مـورد لـت و کـوب و رضب و َشـتم قـرار گرفته اند. 
هنوزهـم در اکرثیـت مناطـق دوردسـت افغانسـتان زنده گـی 
زنـان بـه همیـن شـکل اسـت. زنانی کـه کـه امـروز بـه ایـن 
شـکل زنده گـی می کننـد در حقیقـت هامن اطفـال کوچکی 
هسـتند که از آوان زنده گی به واسـطه بزرگان شـان به صورت 
غلـط تعییـن هویـت می شـوند. مثلـن از طفولیـت برای شـان 
گفتـه می شـود که تـو دخرت هسـتی، دخرت باید باحیا باشـد، 
دخـرت غریـب اسـت، صـدای دخـرت را کسـی منی شـنود، و 
صد هـا بایـد و نبایـد مزخـرف دیگر کـه باالخره برده گـی را به 

یـک زن، زنده گـی مفهـوم می کننـد.
در ایـن میـان کلمـه حیا مفهومـی  جالبـی دارد، یعنی این که 
دخـرت نبایـد در مجالس اشـرتاک کند، دخـرت نباید با جنس 
حالی کـه  در  باشـد.  داشـته  برخواسـت  و  نشسـت  مخالـف 
نصـف نفـوس جامعه  را مردان تشـکیل می دهـد و بیش ترین 
فعالیت هـای اجتامعـی و سیاسـی مربـوط بـه همیـن قـرش 
اسـت. پـس اگـر باحیـا بـودن کـه جـز شـخصیت یـک دخرت 

به شـامر می رود به مفهوم جلوگیری از نشسـت و برخواسـت 
بـا جنـس مخالـف باشـد مسـلم اسـت کـه زن غارنشـین بـار 
می آیـد و در نهایـت  برده گـی را در زنده گـی می پذیـرد. بـه 
نامناسـب  العمل هـای  عکـس  و  توصیه هـا  منـوال   همیـن 
در سـنین مختلـف در برابـر رفتـار و عمل کردهـای دخـرتان 
الزم  این جـا  دارد.  جریـان 
ذکـر  را  مثالـی  می دانـم 
کنـم کـه تقریـنب همـه بـا او 
آشـنایی دارد: وقتی کـه یـک 
دلیلـی  هـر  بـه  بنـا  دخـرت 
اشـک  می شـود  باعـث  کـه 
گفتـه  برایـش  می ریـزد 
می شـود بیچاره دخرت اسـت 
همـه،  از  تـر  دردآور  دیگـه. 
بزرگ تـر  دخـرت  وقتی کـه 
می شـود بـه صـورت متـداوم 
و هشـدارگونه برایش توصیه 
می شـود کـه کار هـا و تنظیم 
بـه صـورت  را  امـورات خانـه 
در  تـا  بگیـرد  یـاد  درسـت 
آینـده یـک لقمـه نان شـوهر 

شـود. نصیـب اش 
و  العمل هـا  عکـس  ایـن  پیامـد  از  مـادران  و  پـدران  امـا 
جمـالت  همیـن  بدبختانـه  نیسـتند.  آگاه  توصیه های شـان 
و یـا جمـالت امثـال ایـن باعـث می شـود کـه دخـرت ضعیـف 
بـودن را منحیـث رسشـت و طبیعـت خـود قبـول کنـد. و این 
باعـث می شـود کـه وقتـی دخـرتان ازدواج می کننـد اجـازه 
بدهنـد کـه در نقـش یـک بـرده زنده گـی کننـد و منحیـث 
ابزار جنسـی از او اسـتفاده شـود. در این صورت انسـان های 
کـه دخـرت را وابسـته تربیـت می کننـد، بـه شـکل یـک بـرده 
بـار می آورنـد و آن هـارا طـوری تربیـت می کننـد کـه همیشـه 
جنسـیت تعییـن کننـده نقش هـا و امـورات زنده گیش باشـد 

انسـانیت مسـوول اند! نـه 
انسـانیت بـه مراتـب باالتـر از جنسـیت اسـت. طفـل چـون 
بـاغ اسـت و والدیـن هم چـون باغبـان. ایـن بـاغ اگـر رسسـبز 
می شـود یـا خشـک در هر صورت )پـدران و مادران( مسـوول 
بـار آمـدن زنـان نتیجـه ای سـال ها زحـامت  بـرده  هسـتند. 
مثـره ای  خـود  ایـن  کـه  اسـت  مـادران  و  پـدران  نابه جـای 

از شـیوه  های درسـت  مـردم  آگاهـی  عـدم  و  غلـط  فرهنـگ 
تربیـت طفـل می باشـد. مسـایل فـوق بـه همیـن شـکل در 
اکـرث مناطـق افغانسـتان حکم فرمـا اسـت، در مقابـل داریـم 
مناطقی را که می شـود گفت همین مسـایل به شـکل مدرن 
خشـونت  مـدرن  شـکل  آمـدن  به وجـود  در  دارد.  وجـود  آن 
نقـش امریـکا را نبایـد نادیـده گرفـت، طـی چنـد سـال اخیر 
امریـکا بـا خوانـدن صـدای دموکراسـی در گـوش زنـان کـه: 
زنـان در جریـان سـال های متامدی بـارضب و سـتم زنده گی 
بـه  را  رفـن  مکتـب  زمینـه  ترتیـب  همیـن  بـه  و...  کردنـد 
دخـرتان مسـاعد سـاختند، باالخـره دخـرتان بـه دانشـگاه ها 

راه یافتنـد، فارغ التحصیـل شـدند و وظیفـه گرفتنـد.
مسـئله مهـم در نـوع زنده گـی مـدرن خانم هـای افغانسـتان 
ایـن اسـت کـه اکرثیـت از زنانی کـه امـروز در دفاتـر دولتـی 
و غیردولتـی  درخواسـت کار می دهنـد و یـا مشـغول بـه کار 
هسـتند امنیـت و آرامـش ندارنـد. مثلن وقتی کـه زنی در یک 
دفـرت درخواسـت کار می دهـد، مهم تریـن ویژه گـی کـه بایـد 
زیبایـی اسـت. هم چنـان زنی کـه در یـک دفـرت  باشـد  دارا 
کارمنـد اسـت بایـد بـه درخواسـت های نابه جایی جنـاب مرد 
)صاحـب کار( پاسـخ مثبـت بدهـد، مهم نیسـت کـه لیاقت و 
ظرفیـت دارد یـا ندارد. سـطح علمی ، تفکـر و توانایی یک زن 
در افغانسـتان قابـل شـناخت نیسـت. ایـن واقعـن تاسـف آور 
اسـت کـه یـک زن بـا پذیـرش چنیـن رشایطـی انجـام وظیفه 
منایـد و هیچ وقـت صدایـش را بلنـد نکنـد. ایـن نـوع مـدرن 
برده گـی اسـت نـه آزادی. پذیرفـن درخواسـت نادرسـت بـه 
دلیل ماندن در کار خود خشـونت اسـت )خشـونت به شـکل 

مـدرن و متفاوت(.
مخاطـب مـن مـن تو هسـتی جنـاب مـرد، مردی کـه آزادی را 
بـرای زنانی کـه غیـر از محارم خـود می خواهـی. مردی که زن 
خـودت چـادری بـه رس دارد و تـو بـا زن بدون چـادری میگی 
وقـت  هیـچ  زنده گـی ات  رشیـک  مردی کـه  می خنـدی.  و 
اجـازه ای تنهایـی بیـرون رفـن را نـدارد و خـودت بـه زنانـی  
کـه تنهـا بیـرون می آیـد دسـت انـدازی می کنـی. مردی کـه 
را  پـرس الیـق  کار در دفـرتت درخواسـت  منحیـث صاحـب 
اسـتخدام می کنـی.  را  ناالیـق  و  مقبـول  و دخـرت  رد کـرده 
مردی کـه در عرصـه حقـوق بـرش و حقـوق زن کار می کنـی 
علیـه  منـع خشـونت  عنـوان  تحـت  برنامه هـای  در  بار هـا  و 
زن و حقـوق زن بیانیـه می دهـی و حتـا آیـت قـرآن مرتبـط بـا 

موضـوع تـالوت می کنـی امـا زن خـودت حضـور نـدارد.
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