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گنجشکی  وقت می خواهید به 
که  کند، چرا  غذا بدهید فرار می 
می داند آزادی با ارزش تر از نان است

فریدون فرخزاد
این جا، چراغی روشن است

زنانیکهکتابمیخوانند

 ادامه در صفحه 3...

 ادامه در صفحه 2...

مرداناززنانکتابخوانوآزاداندیشمیهراسند

»زنانــی کــه کتــاب می خواننــد بــرای جوامــع مردســاالر و نابرابــر 
ــی  ــد دنیای ــاب می توانن ــتفاده از کت ــا اس ــا ب ــون آن ه ــد. چ خطرناک ان
بهتــر را تصــور کــرده و بــرای بــه دســت آوردنــش مبــارزه کننــد. زنانــی 
ــم  ــتبداد خ ــم و اس ــل ظل ــان را در مقاب ــر ش ــد س ــاب می خوانن ــه کت ک
ــاور  ــوان زن ب ــه عن ــان ب ــای ش ــود و توانایی ه ــه خ ــون ب ــد، چ نمی کنن

ــرادی ــول م ــد«. بت دارن
قانــون راه رفتــن بانــوان را بــه مکتــب و دانشــگاه نبســته اســت. در چنــد 
ســال اخیــر تعــداد بی شــمار از زنــان و دختــران بــه درس و تحصیــل رو 
آوردنــد. امــروزه بی شــمار بانــوی دانشــگاه رفتــه داریــم. وقتــی در جمــع 
چنیــن زنانــی قــرار می گیــری دنیایــی دیگــری را می بینــی و می شناســی. 
آن هــا در دوران تحصیــل بــه فکــر ســاختن بمــب اتــم نبوده انــد، تفنــگ 
بــه دســت گرفتــن و نشــانه زنی دقیــق را نیاموخته انــد. آن هــا بیــش از هــر 
چیــز دریافته انــد کــه ایــن جهــان را تنهــا بــا لطافــت کــه می تــوان زنانــه 
ــه یــک  ــاز ب ــد کــه ایــن جهــان نی گفــت کنتــرل کــرد. آن هــا پی برده ان
حرکــت زنانــه دارد. اصلــن بــاور کرده انــد که بــدون زن، جهان عــاری از 
لطافــت اســت. انســان های دانــا بــه توانایی هــای زنــان ایمــان آورده انــد و 
تمــام این هــا را می فهمنــد. شــاید بتــوان گفــت کــه بــه صــورت صــد در 
صــد چرایــی جنــگ بیــن افــراد بــه دلیــل عقیــم دانســتن اندیشــه ای زنــان 
و همین طــور اجــازه نــدادن آن هــا در میــدان کار و زار زنده گــی اســت.

ــازه ی آزاد  ــان اج ــه زن ــر ب ــت اگ ــوان داش ــا را می ت ــن خوبی ه ــام ای تم
ــند  ــه آزاد باش ــی ک ــد. زنان ــیدن بدهن اندیش

زنان 
در پارلمان گذشته 
ضعیف عمل کردند

برایرشدزنانومحوخشونت
بایدازتطبیققوانیننظارت

جدیشود

 صفحه 3  

کوریــای جنوبــی و جاپــان شــد، و فعالیت هــای تجارتــی را آغاز 
ــه عنــوان یــک تاجــر ملــی و بیــن  نمــود. او توانســت خــود را ب
المللــی تأثیرگــذار درعرصــه ی اقتصاد در ســطح منطقــه و جهان 

مطــرح ســازد.
فعالیت ها در عرصه اقتصاد:

اندیشــمند در جریــان فعالیــت هــای خــود، ســمت هــای ذیــل را 
داشــته اســت:

· رئیس اتحادیه تجاران افغان در امارات متحده عربی.
· رئیــس شــرکت جنــرال تریدینــگ در شــارجه امــارات متحــده 

عربی.
· رئیس شرکت بامیان انترنشنل در کشور جاپان.

· رئیــس شــرکت بارچاالنــی و ترانســپورتی بلــو مرین در کشــور 
جاپان.

· رئیس شرکت بین المللی چلنجر لمیتد در افغانستان.
اندیشــمند در عرصــه ی خدمــت رســانی بــرای مــردم مســتضعف 
ــوان یــک  ــه  عن ــغ نکــرده ب ــه همــکاری دری کشــور از هیچگون
انســان خیـّـر کمــک هــای مالــی و معنــوی خویــش را همیشــه و 
بطــور مســتمر در بخــش هــای اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی 

انجام داده است..

بیوگرافی مختصر رئیس رجب علی اندیشمند 
)تاجر ملی، بین المللی وکاندیدای مستقل ولسی جرگه- کابل(

ــنده  ــد، باش ــی علی احم ــد حاج ــمند فرزن ــی اندیش ــب عل رج
ــوه  ــتای ک ــگ، روس ــوالی یکاولن ــان، ولس ــت بامی ــی والی اصل
ــر(، در  ــد امی ــتان )بن ــی افغانس ــارک ملـــ ــه پ ــل ب ــک متص کین
ـ ش( مصــادف بــا ســال 1965م در منطقــه ی  ســــــــال )13۴۴هــ
ــن  ــواده متوســط و متّدی ــک خان ــل در ی ــی شــهر کاب ــراد خان م

ــان گشــود. ــه جه چشــم ب
اندیشــمند آمــوزش ابتدائیــه را در لیســه عالــی محمــود هوتکی و 
دوره ثانــوی را در لیســه عالــی ابــن ســینا -کابــل بــه پایان رســاند، 
ـ ش( از رشــته ی اقتصــاد دانشــگاه کابل فارغ  و در ســال )1366 هــ

التحصیــل گردید.
اندیشــمند درکنــار توجــه زیــادی کــه بــه  آمــوزش و پــرورش 
داشــت، بــه فعالیــت هــای اقتصــادی نیــز ســخت عالقــه منــد بــود 
ــک  ــوان ی ــت به عن ــار دول ــا در کن ــت ت ــالش داش ــه ت و همیش
ــد  ــت و تولی ــی فعالی ــکتور خصوص ــی در س ــرمایه گذار واقع س
اشــتغال کنــد، تــا از ایــن طریــق اقتصــاد خانــواده هــای زیــادی 
را تأمیــن نمایــد. وی بــه دلیــل نبــود زمینــه ی کار و جنــگ هــای 
ـ ش( همراه بــا فامیل خود  خانمانســوز داخلــی، در ســال  )1373هــ
مســیر مهاجــرت را در پیــش گرفــت و راهــی کشــور همســایه، 
پاکســتان شــد. ســپس راهــی کشــورهای امــارات متحــده عربی، 
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 ادامه از صفحه چهارم

 ادامه از صفحه اول

 صالحه واصل
جعِدگیسو

توانایی زن

خداازطاقتمنمخزنفوالدمیخواهد
زهرانگشتمنیکتیشهیفرهاد

میخواهد
خداقلبمراآماجدردوغصهوغمکرد

کنونهرحجرهامازآنخدایمداد
میخواهد

لتوضربوزدنسنگساروتوهینکرد
تقدیرم

چهسانبااینهمهازمنروانشاد
میخواهد

خدادیروزوامروِزمراقربانفرداکرد
ولیفردایطفلمرازمنآبادمیخواهد
مثالمرد،منهمخلقتدستخدا

هستم
ولیبادستمرد،دنیایمنبرباد

میخواهد
خدادرآزمونگاهشمیانمردوزنخسرا

مقابلباتوانآهنینبنیادمیخواهد
اگرخالقزندزخمیبهقلبمادرمسکین

زکیغیرازخدااینمادراستمداد
میخواهد

دگر»واهب«نداردباوریبراینعدالتها
خودشراباتوانخود،زبندآزادمیخواهد

چرا زنان بیش تر  از مردان از جنگ آسیب پذیر 
می  شوند؟

ــته و  ــان کش ــزاران انس ــروز ه ــا ام ــی ت ــگ اول و دوم جهان از جن
ــا جنــگ آشــنا هســتیم. در هیمــن لحظــات  ــا ب زخمی  شــده اند. م
ــد. ــن خــاک در خــون جنــگ می تپ ــز غــور و نقــاط متعــدد ای نی

می  خواهــم در ایــن بخــش چشــم دیدم از مختارنامــه، برداشــتم از 
جنــگ در ســرزمین های اســالمی   و آســیب پذیری زنــان مســلمان 
از جنــگ را بــا برداشــتم از کتــاب )جنــگ چهــره ی زنانــه نــدارد( 

بنویسم.
در دو بخــش نخســت، در مــورد کتــاب، قــدرت زنــان و ایــن کــه 
ــت  ــی آن هس ــور واقع ــه ط ــان ب ــی زن ــی بزرگ نمای ــاب در پ کت
و نویســنده انســان زن را زاویــه ی تاریــک جنــگ و جنــگ را 
کوچک تــر  و ناچیــز در برابــر انســان می  پندارد نوشــته شــده اســت. 
ــه  یکــی از ضلع هــای  ــی دوم ب ــن کــه  روســیه در جنــگ جهان ای
ــیار  ــش بس ــروزی نق ــان در آن پی ــد، زن ــل ش ــگ تبدی ــروز جن پی
برجســته ای  داشــتند، امــا قهرمانــان واقعــی مــردان و جنــراالن مــرد 
ــا بیش تــر  از شــش صد  زن روســی  قلــم داد می  شــدند. نویســنده ب
ــتند  ــور داش ــگ حض ــود در جن ــه خ ــی ک ــرد. زنان ــو ک گفت وگ
ــرای اســیران دشــمن  ــد. ب ــدازی می  کردن ــر دشــمن تیران و در براب
دارو می  دادنــد و پرســتار پارتیزان هــا و پرســتار بیمارســتان های 
ــم  ــور ه ــگ را تص ــی جن ــه هیچ گاه ــی ک ــد. دختران نظامی  بودن
نمی  کردنــد، از ســر مجبــوری یــا بــه طــور داوطلب در جبهــه رفتند 
ــی کــه در گفت وگــو   ــد. دختران ــاع کردن و از ســرزمین خــود دف
ــگ و زیبایی هــای عاشــق  ــورد ســختی های جن ــا نویســنده در م ب
شــدن در جنــگ، بــد شــدن در پیــش چشــم مــردم و خانــواده پــس 
ــدن زخمی  هــا و کشــته ها،  از جنــگ، محــروم شــدن از درس، دی
پریــود و باریکی هــا و مشــقت های زن بــودن در جنــگ و در میــان 

ــد.  ــردان می  گوین م
ــیم  ــان را می  نویس ــک از زن ــا ی ــنده ب ــه ی نویس ــا مصاحب در این ج
ــگ  ــش از جن ــت: »پی ــه اس ــود گفت ــی خ ــه ی جنگ ــه  از تجرب ک
ــادرم  ــدر و م ــراه پ ــت  هم ــا خوش بخ ــتم و ب ــاد داش ــی  ش زنده گ
زنده گــی  می  کــردم. پــدرم از جنــگ فنالنــد برگشــته بــود. یکــی 
از انگشــت های دســت راســتش را در جنــگ از دســت داده بــود. 
ازش پرســیدم: پــدر جنــگ بــرای چــه اتفــاق می افتد ؟ خیلــی زود، 
دو بــاره جنــگ شــروع شــد. مــن هنــوز آن طــوری که بایــد بزرگ 
نشــده بــودم. مینســک را تخلیــه کردیــم. مــا را بــه ســاراتوف بردند. 
در آن جــا در تعاونــی روســتایی کار می  کــردم. یــک روز رییــس 
شــورای روســتا مــرا خواســت و گفــت کــه دختــرم! مدت هاســت 
ــر  ــتاده اند، دو نف ــذ فرس ــک کاغ ــم. ی ــر می  کن ــو فک ــاره ی ت در ب
می  خواهنــد بــرای جبهــه. کســی نمانــده اســت کــه بفرســتم. بــاور 
کــن حاضــر بــودم خــودم بــروم امــا ایــن کار نمی  گــذارد بــروم. تــو 
را هــم نمی  توانــم بفرســتم، بــرای ایــن کــه تــو را پــس می  فرســتند. 
ــا  ــو و ماری ــدارم. ت ــر  ن ــر بیش ت ــن دو دخت ــروی؟ م ــی ب می  توان
اوتکینــا. دوســت  داریــد بــا هــم برویــد؟ گفتــم: اگــر بــروم برایــم 
ــو  ــت: ت ــود. گف ــوره ب ــاره پ ــا پ ــای م ــد؟ لباس ه ــوراب می  دهن ج

خیلــی دختــر خوبــی هســتی، در آن جــا برایــت پوتیــن می  دهنــد. 
قبــول کــردم و رفتیــم در جبهــه.

در جبهــه تمــام روز غــذا می  پختــم. شــب هــم لبــاس ســربازان را 
می  شســتم. یــک بــار ســر پســت نگهبانــی ایســتاد بــودم. یکــی داد 
زد، نگهبــان! نگهبــان! مــن حتــا نمی  توانســتم پاســخ دهم. حتــا حال 

نداشــتم کــه دهنــم را بــاز کنــم. 
ــم  ــان می  دادی ــم. آب ش ــیده گی  می  کردی ــا رس ــه زخمی  ه ــا ب م
و تــر و خشــک شــان می  کردیــم. دختــری کــه بزرگ تــر  از مــن 
بــود کمکــم می  کــرد. در روز هــای اول دلــش برایــم می  ســوخت. 
می  گفــت اگــر از تــو لگــن بــرای توالــت خواســتند صدایــم کــن! 

مجروح هــا ســنگین بودنــد. یکــی دســت و دیگــری پــا نداشــت. 
ــا خــود  ــس از آن  ب ــا پ ــن روز اول هــم کارم را صــدا کــردم، ام م
ــا مــن باشــد. دیگــر  گفتــم کــه آن بیچــاره نمی  توانــد تمــام روز ب
ــروح  ــک مج ــار ی ــک ب ــی  دادم. ی ــام م ــودم انج ــم را خ کار های
ــف  ــن را لط ــی لگ ــر! می  توان ــه خواه ــت ک ــرد و گف ــم ک صدای
کنــی؟ لگــن را بــه ســمتش دراز کــردم، امــا دیــدم آن را از دســتم 
ــدارد.  ــگاه کــردم، دیــدم کــه دســت ن ــر  کــه ن نمی  گیــرد، دقیق ت
ــودم.  ــده ب ــرای چنــد لحظــه ذهنــم تعطیــل شــد.  هــاج و واج مان ب
بــه او نــگاه کــردم. امــا فهمیــدم کــه چــه کار کنــم. شــما درکــم 
ــتم  ــن نمی  دانس ــا اصل ــردم. ام ــک می  ک ــد کم ــن بای ــد. م می  کنی
ایــن چــه اســت؟ ایــن را هیــچ وقــت در عمــرم ندیــده بــودم. حتــا 
در دوره هایــی کــه گذرانــده بودیــم هــم در ایــن بــاره چیــزی بــه 

مــن نگفتــه بودنــد«.
سوتالنا نیکالیونالیوبیچ، پرستار

ــا نویســنده گفت وگــو   ــک از شــش صد  زنی ســت  کــه ب ــن ی ای
ــرت  ــب و حی ــای جال ــا مورد ه ــن مصاحبه ه ــت. در ای ــرده اس ک

انگیــزی می  خوانیــم کــه همــه نشــان می  دهنــد، زنــان بــا تحمــل و 
تجربــه ی چنیــن جنــگ ســخت و کشــنده ای چــه قــدر قوی انــد و 

اگــر شــانه بــه شــانه ی مــردان بجنگنــد چــه قــدر تاثیرگــذار انــد. 
ــا  ــد و ب ــان نظارگــر جنگ ان ــم، زن ــار را می  بینی ــی ســریال مخت وقت
دیــدن صحنــه ی کشــته شــدن مــردان بــه خــود می  پیچنــد و عــذاب 
می  کشــند. وهــب نــو دامــاد مــادر و زن جوانــش را قناعــت می  دهد 
تــا در میــدان جنــگ بــرود و در رکاب حســین شمشــیر بزنــد. پــس 
ــود.  ــروع می  ش ــگ ش ــاجره جن ــاعره و مش ــی و مش از رجزخوان
ــرانجام از  ــد. س ــگ می  کن ــه جن ــت قهرمانان ــده اس ــا زن ــب ت وه
ــه  پــای می افتــد  و دشــمنان ســرش را از تنــش جــدا می  کننــد و ب
مــادرش می  فرســتند کــه مــادر وهــب ســر پســرش را چــون ســنگ 
پــس پرتــاب می  کنــد و می  گویــد: مــا قربانــی ای کــه در راه خــدا 
داده ایــم را پــس نمی  گیریــم. ایــن صحنه خیلی وحشــتناک اســت. 
رفتــار مــادر وهــب در برابــر شــمر و لشــکریانش خــود، کم تــر  از 
خشــونت شــمر و یزدیــان نیســت. امــا در ســوی دیگــر، زن وهــب 
و زنــان دیگــر انــد کــه جنــگ و خشــونت را بــا دل افــگار و بــا تــن 
لــرزان می  بیننــد، امــا هیــچ کاری از دســت شــان بــر نمی آیــد. اگــر 
آنــان مثــل زنــان روســی و غیــر مســلمان شــریک جنــگ می  بودند 
ــودن  ــاهد ب ــت ش ــه در حال ــیدند ک ــی را نمی  کش آن درد و عذاب

ــند!  می  کش
در ســریال مختــار و در روایت هــای جنــگ مســلمانان، زنــان نقــش 
شــاهد و پیام رســان را بــازی می  کرده انــد و  دیگــر همــه در بنــد انــد 
و انتظــاری پایــان جنــگ را می  کشــند. وقتــی  جوانــان بنی هاشــم با 
حبیــب و وهــب یــاران خود کشــته می  شــوند، زینــب و زنــان دیگر 
شــاهد انــد و نظارگــر جنــگ، ایــن خــود نشــان می  دهــد کــه نقش 
ــاک و وحشــتناک اســت کــه  ــر  دردن ــگ بیش ت نداشــتن در جن
زنــان تجربــه می  کرده انــد و می کننــد. قصــه ی کربــال و قیــام امــام 
حســین و خشــونت های بــی حــد و مــرز عبیــداهلل  همه نشــان گر این 
هســت کــه داعشــیان و تروریســتان مســلمان امــروزی میــراث داران 
ــردان  ــه م ــد ک ــال پیش ان ــزار س ــم ه ــک نی ــای ی ــان عرب ه هم
ــد  ــان خــود ســر می  بریدن شــان هم دیگــر را در پیــش چشــمان زن
ــا  ــن تنه ــاد دارم، ای ــن ی ــه م ــی ک ــا جای ــد. ت ــالخی می  کردن و س
زنــان کوبانــی انــد کــه در برابــر داعــش تفنــگ گرفتنــد و بــا تمــام 
تــوان خــود جنگیدنــد. دیگــر حتــا تــا امــروز هــم زنــان ســرزمین ما 
نظاره گــر جنــگ انــد و درد کشــته شــدن فرزنــد و شــوهر خــود را 
ــو در  ــه و تحمــل می  کننــد. شــمار کمــی   از دخترانــی کــه ن تجرب
ارتــش و پولیــس رفته انــد، بــرای زنــان و دختــران هنــوز هــم ســنت 
و رســم اجتماعی-اســالمی   اجــازه نمی  دهــد کــه جــرات تفنــگ 
گرفتــن داشــته باشــند. اگرچنــد، جنگ نباید گســترش یابــد و هیچ 
نویســنده ای نبایــد زنــان را بــه گرفتــن تفنــگ و توپ تشــویق کند. 
امــا از ایــن کتــاب آموختــم کــه تــا زنــان و مــردان  هم زمــان و شــانه 
بــه شــانه در جنــگ نرونــد، صلــح و امنیــت  هــم تامیــن نمی  شــود!

ــا مــرد  ــر ب ــه حیــث انســان قــوی و براب ــاب از انســان زن ب ایــن کت
مصاحبــه گرفتــه و او را بــا قــدرت و توانایــی واقعی اش با رشــحه ی 
قلــم عجیــن کــرده اســت تــا مــردم بداننــد کــه زن چــه نقشــی در 

پیــروزی بــازی کــرده اســت!

زن زاویه ی تاریک جنگ است؛
درنگی بر کتاب )جنگ چهره ی زنانه ندارد(

ــت  ــخنان، حمای ــن س ــم. ای ــاع می کنی ــان دف ــوق زن ــا از حق م
از حقــوق زن نــه، بلکــه بــرای در حاشــیه نگه داشــتن زنــان 
ــذارم  ــرم را نمی گ ــن خواه ــد، م ــر کنی ــرد. فک ــورت می گی ص
کــه در جامعــه، حضــور یابــد، امــا ادعــای مــن ایــن اســت کــه 

مــن نماینــده ی خواهــر خــود اســتم؛ ایــن نماینده گــی  معنایــش 
ــرم را  ــی خواه ــت تاریخ ــم محرومی ــه می خواه ــت ک ــن اس ای

تمدیــد کنــم.
نمی توانــد  زن  بی حضــور  جامعــه،  اســت که  ایــن  عــرض 
ــن  ــدرن، متمــدن، توســعه یافته و آزاد باشــد. بنابرای ــه ی م جامع
ــعه یافته از  ــدن و توس ــه ی متم ــک جامع ــم وارد ی ــر بخواهی اگ
هــر نــگاه، به خصــوص ازنظــر مناســبات بشــری شــویم، بایــد از 
زنــان حمایــت صــورت بگیــرد تــا زنــان بتواننــد در جایگاه هــای 
مهــم تصمیم گیــری اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی 
ــی  ــن جایگاه های ــان در چنی ــن زن ــرار گرفت ــا ق ــد؛ ب ــرار بگیرن ق
می تــوان امیــدوار بــه تحقــق حقــوق، نقــش و حضــور زنــان در 

جامعــه بــود؛ تــا چنیــن فرصتــی ایجــاد نشــود، از حســن نظــر و 
لطــف مــردان دربــاره ی زنــان، زنده گــی  زنــان تغییــر نمی کنــد؛ 

ــد. ــه می مان ــان  مردان ــه هم چن جامع
اگــر واقعــن می خواهیــم جامعــه از نظــر مناســبات بشــری 
ــد،  ــدا کنن ــور پی ــش و حض ــه، نق ــان در جامع ــد و زن ــر کن تغیی
بایــد عملــن بــرای حضــور زنــان در جامعــه، زمینه ســازی 
صــورت بگیــرد. انتخابــات پارلمانــی، می توانــد از جملــه ی 
فرصت هــای مهــم بــرای تحقــق حضــور زنــان در جامعــه باشــد. 
درصورتی کــه طــرف دار  حضــور زنــان در جامعــه اســتیم، پــس 
بهتــر اســت، ایــن فرصــت را از دســت ندهیــم، از زنــان حمایــت 
کنیــم تــا تعــداد بیش تــر  نماینده هــای زن وارد پارلمــان شــوند؛ 

وارد شــدن بیش تــر  نماینده هــای زن در پارلمــان، می توانــد بــر 
مناســبات دیگــر سیاســی در حکومــت و جامعــه، تاثیــر بگــذارد 
ــی و  ــای حکومت ــایر نهاده ــان در س ــور زن ــب حض ــه موج ک
اجتماعــی شــود. مهم تــر از همــه، در چنیــن فرصت هایــی، 
زنــان بایــد از زنــان حمایــت کننــد؛ بــا حمایــت زنــان از زنــان، 
ــر  ــان بیش ت ــد؛ زن ــر می کن ــی تغیی ــی و سیاس ــبات اجتماع مناس
ــس  ــای اجتماعــی و سیاســی شــوند. پ ــد وارد عرصه ه می توانن
بهتــر ایــن اســت که زنــان بــرای تغییــر وضعیــت، بیش تــر  
فعــال شــوند؛ به خصــوص در انتخابــات، زیــرا فعالیــت شــان بــا 
ــام  ــذار تم ــد و تاثیرگ ــه بده ــد نتیج ــان می توان ــدن زن برنده ش

شــود.

     امین آرمان
بخش سوم و پایانی

روایت

چرا در انتخابات...

که میتوان از آنها نام برد:
· کمک هــای مالــی و اقتصــادی بــه مهاجریــن آســیب پذیر افغانســتان مقیــم در 
کشــورهای همســایه چــون پاکســتان )شــهر کویتــه(، ایــران )مشــهد و تهــران(، 

تاجیکســتان، ازبکســتان و ترکیه.
ــی در  ــی و اجتماع ــاد فرهنگ ــا نه ــرای ده ه ــادی ب ــی و اقتص ــای مال · کمک ه

والیــات مختلــف کشــور.
· کمــک هــای مالــی و اقتصــادی بــرای آســیب دیــده گان حــوادث طبیعــی در 

ــات مختلف کشــور. والی
· کمک هــای مالــی و اقتصــادی بــرای جوانانــی کــه مشــکالت در هزینــه هــای 

تحصیلی داشــتند.
· کمک هــای مالــی و اقتصــادی بــرای خانــوده هــای شــهدا و زخمیــان رویــداد 

هــای دلخــراش اخیــر در کابــل و والیــات کشــور.
ــان  · زمینــه ســازی ده هــا بورســیه ی تحصیلــی خارجــی و داخلــی بــرای جوان

ــات مختلــف کشــور. واجــد شــرایط از والی
· طــرح تاســیس مجتمــع علمــی - فرهنگــی بــزرگ بــا امکانــات عصــری برای 
جوانــان زیــر عنــوان مجتمــع علمــی و فرهنگــی ))اندیشــمند((در غــرب کابل، 
ــه، خوابــگاه و ســالن  ــه کتاب خان کــه ایــن مجتمــع در هشــت منــزل مجهــز ب

اجتماعــات می باشــد.

فعالیت ها در عرصه سیاست:
ـ ش( در اجــالس بـُـن که تهــداب حکومت دموکراتیک  وی در ســال )1381 هــ
ــن  ــا مشــارکت گســترده ی کشــورهای بی ــرای افغانســتان، ب ــردم ســاالر ب و م
ــه عنــوان یکــی از شــخصیت هــای تاثیر گــذار  المللــی در آن گذاشــته شــد ب
ــاس  ــا احس ــان ب ــاران افغ ــه تج ــی از اتحادی ــه نماینده گ ــی ب ــر بین الملل و تاج
مســئولیتی کــه در قبــال سرنوشــت ملــت خویــش داشــت، اشــتراک کــرده و 
طــرح هــای خــوب جهت ایجــاد زیر بناهــای اقتصــادی بــرای دولت افغانســتان 
ـ ش( و چندیــن اجــالس  ارایــه کــرد. اندیشــمند در لویــه جرگــه ســال )1381هــ
اضطــراری و مشــورتی بیــن االفغانــی در داخــل و خــارج از کشــور بــه عنــوان 
چهــره مؤثــر شــرکت نمــود، تــا نقــش خــود را بــه حیــث شــخصیت فعــال و 

توانــا اجــرا نمایــد.
هدف از کاندیدا شدن:

اندیشــمند بــر ایــن بــاور اســت کــه پارلمــان یکــی از اساســی ترین ارکان هــر 
ــهروندان  ــل اراده ی ش ــان  ممث ــد و پارلم ــان می باش ــاالر در جه ــام مردم س نظ
ــت و  ــر حکوم ــد ب ــان می توانن ــق پارلم ــردم از طری ــت. م ــور اس ــک کش ی
ــون  ــی از قان ــف و تخط ــورت تخل ــد و در ص ــارت نماین ــای آن نظ کارکرد ه
می تواننــد حکومــت را تحــت فشــار قــرار داده و وادار بــه پاســخگویی نماینــد. 
براســاس قانــون اساســی کشــور، شــورای ملــی عالی تریــن ارگان قانون گــذاری 
و مظهــر اراده ی عمــوم شــهروندان اســت، که خطوط اساســی سیاســت کشــور 
ــردد.  ــن می گ ــط آن تعیی ــی( توس ــی و اجتماع ــادی، فرهنگ ــی، اقتص )سیاس
درصورتــی کــه پارلمــان بــه وظایــف منــدرج در قانــون اساســی کــه وثیقــه ی 
ملــی مــی  باشــد و میتوانــد عمل نمایــد قوانیــن جدیــد را تصویــب و از عملکرد 

حکومــت نظــارت  کنــد.
اندیشــمند بعــد از انتخــاب شــدن توســط مــردم بــه عنــوان نماینــده  در شــورای 

ملــی منافــع علیای کشــور  را ســر لوحــه ی کار خود قــرار خواهد داد و رســیدن 
بــه رفــاه اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه را نیــز از همیــن مســیر ممکــن مــی داند.

اندیشــمند برابــری و بــرادری ملیــت هــای ســاکن در کشــور را میخواهــد تــا از 
ایــن طریــق اقــوام بتوانند بــدون کــدام تهدید و تبعیــض زندگی مســالمت آمیز 
داشــته باشــند. بــا توجــه بــه شــرایط حســاس کنونــی کشــور، کــه نیازمنــد بــه 
تعامــل، تفاهــم و وحــدت ملــی در کشــور مــی باشــد، آقــای اندیشــمند مصمم 
اســت تــا در انتخابــات دوره ی هفدهــم پارلمانــی در خدمت مــردم آگاه و بیدار 
افغانســتان باشــد، تــا از ایــن طریــق بتوانــد مصــدر خدمــت بــه جامعــه و فریــاد 

رســای مــردم خویــش گــردد.
یکــی از ویژگی هــای مثبــت ایشــان ایــن اســت کــه همیشــه در شــرایط ســخت 
و دشــوار در بخــش کمــک رســانی بــه مــردم خــود هیچ گونــه کوتاهــی نکرده  
ــی در  ــته و نقش ــرار نداش ــی ق ــی و حزب ــان سیاس ــچ جری ــان در هی ــت. ایش اس
بی ثباتــی هــای کشــور نــدارد. از ایــن رو میتــوان وی را یکــی از کاندیدهــای 
شایســته و صالــح در میــان دیگــر کاندیدهــا نــام بــرد. بــا تفکــر و اندیشــه بلنــد 
و مثبــت )اندیشــمند( میتــوان بــه قله هــای ســعادت، ترقــی و پیشــرفت رســید و 
آرزوی افغانســتان آبــاد، آزاد و ســربلند را در ســایه ی وحــدت و یک پارچگــی 
جامــه عمــل پوشــاند، کــه ایــن رویــا فقــط بــا همــکاری، هوشــیاری و حضــور 
آگاهانــه ی مــردم عملــی و تحقق پذیــر خواهــد بــود. اندیشــه ی مثبــت آقــای 
ــوب  ــت مطل ــه وضعی ــیدن ب ــود، و رس ــت موج ــی از وضعی ــمند، رهای اندیش
اســت؛ کــه ایــن تغییــرات بــا همــکاری و رای شــما مــردم عزتمنــد تحقق پذیــر 

می باشــد.
ــش  ــا رای خوی ــد، ب ــما باش ــده ی ش ــمند نماین ــای اندیش ــد آق ــر می خواهی اگ

ــد. ــت و همــکاری نمایی حمای

بیوگرافی مختصر رئیس...
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ــد آن را  ــند و قص ــتان باش ــان کل افغانس  زن
دارنــد تــا از طریــق پارلمــان برای سرنوشــت 
ــر  ــد، اگ ــان کار کنن ــی زن ــی و اجتماع سیاس
ــته  ــت داش ــه حمای ــاز ب ــان نی ــروز خودش ام
باشــند، چگونــه کارهــای بنیادی تــری بــرای 

ــان انجــام خواهنــد داد؟ زن
زنــان نیــاز بــه حمایــت سیاســی و اجتماعــی دارنــد، نــه 
ــادی  ــاظ اقتص ــد از لح ــروژه؛ هرچن ــی و پ ــت مال حمای
ــی  ــه تنهای ــی ب ــچ کس ــد. هی ــبی ندارن ــت مناس وضعی
ــم از  ــا اگــر می خواهی ــر نیســت. م ــه ایجــاد تغیی ــادر ب ق
طریــق پارلمــان بــا نظــارت بــر تطبیــق قوانیــن بــرای زنان 
کاری انجــام دهیــم، بایــد برنامــه ای داشــته باشــیم کــه به 
ــجام  ــی و انس ــه ی مل ــک برنام ــا ی ــی  ب ــورت عمو م ص
ــد اســت کــه مــردم  ــم. امی ــا هم دیگــر  کار کنی ــی ب کل
ایــن بــار آگاهانــه انتخــاب کننــد و تمایــز ایــن دوره هــم 
ــه وارد  ــات آگاهان ــان در انتخاب ــن اســت کــه جوان همی
ــتاد  ــاد ایس ــب و فس ــه زر و زور و غص ــا علی ــده اند ت ش

ــان مبــارزه کننــد. ــه ملــت علیــه آن شــوند و از خان

 در اخیــر، فرصــت انتخاباتــی پیــش رو را کــه تــا ده روز 
ــه  ــود، نتیج ــزار می ش ــی برگ ــات پارلمان ــر انتخاب دیگ
ایــن پروســه را بــرای سرنوشــت سیاســی زنــان چگونــه 

ــد؟ ــد آم ــری خواه ــا تغیی ــد، آی می پنداری
اگــر مــردم از نســل جــوان و تحصیل کــرده و زنــان 
ــه  ــک ک ــدون ش ــد ب ــت کنن ــن دوره حمای ــال در ای فع
تغییــر حتمــی  اســت. مــردم بایــد ایــن نســل را حمایــت 
کنــد و کمیســیون انتخابــات بایــد شــفافیت ایــن پروســه 
را تضمیــن کنــد. مــا نیــز برنامه هــای خــود را بــر محــور 
هماهنگــی میــان کاندیداهــای جــوان در سراســر کشــور 
ــجم  ــم منس ــدف و تی ــک ه ــا ی ــا ب ــم ت ــکیل داده ای تش

کارایــی بهتــری در پارلمــان داشــته باشــیم.

ــم  ــئله مه ــان مس ــرای زن ــون ب ــه اکن آن چ
اســت، مشــارکت سیاســی، وضعیــت و ســطح 
ــت)در  ــه اس ــن جامع ــان در مت ــی ش زنده گ
ــل، آزادی  و  ــم و تحصی ــق تعلی ــتاها ح روس
ــادی  ــت اقتص ــهر، مالکی ــت در درون ش امنی
ــان،  ــده کــه در آن زن ــا پارلمــان آین و...(، آی
جوانــان و نســل دانش آموختــه وارد خواهــد 
شــد، تغییــری در متــن جامعــه وارد می توانــد 
یــا این کــه  بازهــم تغییــرات در ســطح 

ــد؟ ــد مان ــی خواه ــوژی باق ایدئول
ــردم در پارلمــان از  ــده گان  م ــد. نماین ــه کــه می توان البت
آدرس مــردم وارد مجلــس می شــود، اگــر نماینــده گان  
ــردم را  ــدای م ــد و ص ــری نکنن ــاد و معامله گ ــردم فس م
بلنــد کننــد، حتمــی  صــدای آنــان از طــرف مردم شــنیده 
خواهــد شــد و از طریــق حکومــت بــا اجــرای برنامه های 
ــطح  ــر در س ــان، تغیی ــت زن ــود وضعی ــرای بهب ــر ب موث
ایدئولــوژی باقــی نخواهــد مانــد، بلکــه متــن جامعــه نیــز 

تغییــر خواهــد کــرد.
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زنــان  از حقــوق  سیاســت های حمایــت 
کــدام مکانیزمــی را می شــود از طریــق 

ــرد؟ ــال ک ــان اِعم پارلم
البتــه، اول بایــد بــه صــورت عمــوم صحبــت کنــم کــه 
به خاطــر بلنــد بــردن ســطح آگاهــی و ارتقــای ظرفیــت 
زنــان بایــد دولــت یــک برنامــه عمو مــی  و ملــی را 
ــت، آن جــا  ــه مل ــد. دوم، این کــه  در خان ــدازی کن راه ان
نماینــده گان همه گی)زنــان و مــردان( بایــد در ایــن 
عرصــه کار کننــد. امــروز مــردان بســیار توان منــد و آگاه 
ــن  ــد و در ای ــت  می کنن ــان را حمای هــم هســتند کــه زن
عرصــه آن هــا را تنهــا نمی گذارنــد. بــه صــورت قطعــی 
ــه  ــود در خان ــد خ ــت و تعه ــه، صداق ــا از روی عاطف م
ملــت بــه نفــع زنــان کار خواهیــم کــرد. در افغانســتان مــا 
دو قشــر آســیب پذیر داریــم کــه آینــده افغانســتان را هــم 
آنــان تشــکیل  می دهنــد؛ زنــان و جوانــان. از توان منــدی 

زنــان و جوانــان بایــد بــه نفــع جامعــه مــا اســتفاده اعظ می  
ــرای توســعه،  ــا ب ــی را کــه م ــرد. برنامه های صــورت بگی
پیش رفــت  و توان مندســازی زنــان و جوانــان داریــم 
بــه صــورت قطعــی در خدمــت مــردم مــا خواهــد بــود. 
ــو  ــتای مح ــه در راس ــی ک ــق قوانین ــان از تطبی در پارلم
خشــونت علیــه زنــان و حمایــت از آنــان، توســعه و 
خدمت گــذاری بــرای زنــان بــه تصویــب رســیده اســت 
بایــد نظــارت درســت صــورت بگیــرد و بــرای کارهــای 
بنیــادی در ایــن زمینــه بایــد یک مکانیــزم درســت و کارا 

طــرح و عملــی شــود.

زنــان،  علیــه  خشــونت  منــع  قانــون 
الیحه هــای حمایــت از زنــان و دیگــر اســناد 
ــت  ــان حمای ــه از زن ــود دارد ک ــی وج قانون
می کنــد و هم چنیــن  وزارت امــور زنــان 
ــان  ــت از زن ــرای حمای ــی ب ــای مدن و نهاده
ــدی  ــه  نیازمن ــا آن چ ــود دارد؛ ام ــم وج ه
امــروز زنــان اســت نــه اســناد و ایدئولــوژی، 
ــد.  ــد کنن ــان رش ــا زن ــت ت ــل اس ــه عم بلک
اگــر بخواهیــم بــه صــورت عملــی کار شــود؛ 
پارلمــان چگونــه و بــا کــدام مکانیز مــی  ایــن 

ــرد؟ ــد ک ــی خواه ــا را عمل راه کاره
مســئله همیــن اســت؛ نظــارت از تطبیــق اســناد قانونــی. 
اگــر در دوره هــای پیشــین از تطبیــق قوانیــن بــه صــورت 
درســت نظــارت می شــد و بــرای محــو خشــونت و بــاال 
ــان کارهــای بنیــادی و بیش تــری  بــردن توانایی هــای زن
انجــام می شــد، بــدون شــک زنــان در جایــگاه باالتــری 
ــدا الزا مــی  اســت، ارتقــای  ــرار داشــتند. آن چــه  در ابت ق
ســطح آگاهی و ســهم حضور زنــان در اداره هــای دولتی 
اســت. بــا آن کــه  آمریــت جنــدر در تما مــی  اداره هــای 
دولتــی وجــود دارد، امــا بــا گذشــت یــک و نیــم دهــه 
ــه دادخواهــی دارد. از  ــاز ب هنــوز هــم رعایــت جنــدر نی

تطبیــق قانــون بایــد نظــارت جــدی صــورت بگیــرد.

بــه نظــر شــما چــه باعــث شــده اســت کــه پارلمان هــای 
ــان  ــه زن ــوط ب ــی مرب ــق ایــن مــواد قانون گذشــته از تطبی
نظــارت درســت نکننــد و یــا نتواننــد؟ در صورتــی کــه 

ــز در پارلمــان حضــور  ــان نی ــل توجهــی از زن شــمار قاب
داشــتند.

زنانــی کــه در پارلمــان حضــور داشــتند توان منــدی 
الزم بــرای نظــارت درســت از تطبیــق ایــن تیــپ قوانیــن 
ــتند،  ــدی الزم را نداش ــرا توان من ــه چ ــتند. این ک را نداش
دلیــل اش ایــن اســت کــه یــک زن در هیــات اداری 

ــتند. ــت الزم را نداش ــان صالحی ــود و زن ــان نب پارلم

یعنــی حضــور زنــان در پارلمــان هــم حضــور 
ســمبولیک بــوده، نــه موثــر و بــا صالحیــت؟

آری. نقــش آنــان موثــر نبــود. وقتــی دوازده نامــزد وزیــر 
بــه شــمول یــک زن وارد پارلمــان می شــوند ولــی تنهــا 
همــان یــک زن رای اعتمــاد نمی گیــرد، نشــان می دهــد 
کــه پارلمــان هــم فضــای مناســبی بــرای زنــان نیســت و 
ــوز در پارلمــان هــم تبعیــض جنســیتی وجــود دارد.  هن

ــان  ــردم در پارلم ــده گان  م ــوان نماین ــه عن ــه ب ــان ک زن
رفتــه بودنــد آن قــدر ضعیــف عمــل کردنــد کــه بــرای 
ارتقــای قــدرت و صالحیــت زنــان در عرصه ی سیاســت 
ــاکام شــدند. امــا بعــد  و فرســتادن یــک زن در کابینــه ن
دیگــر قضیــه ایــن اســت کــه ســنت و فرهنــگ تبعیــض 
جنســیتی میــان زن و مــرد باعــث شــد تــا مــردان پارلمانی 
هــم درگیــر ایــن مســئله شــوند؛ آنــان نتوانســتند رســیدن 
ــد و رای  ــت را بپذیرن ــه دول ــه کابین ــک زن ب ــی ی قانون
اعتمــاد بدهنــد. ایــن نشــان می دهــد کــه هنــوز در متــن 
جامعــه و ســطوح سیاســی مشــکالت فراوانــی ســد راه 
فعالیت هــای سیاســی و ارتقــای توان منــدی زنــان وجــود 

دارد.

شــما کــه تجربــه ی کاندیــدا شــدن در کابــل 
ــز  ــل نی ــی کاب ــورای والیت ــد و در ش را داری
ــد،  ــه کردی ــی را تجرب ــای انتخابات کارزاره
در جریــان چنــد دوره انتخابــات اخیــر 
ــی و  ــرش اجتماع ــهولت ها، پذی ــگاه س از ن
ــه  ــی ک ــه زنان ــبت ب ــه نس ــرد  جامع روی ک
ــد  ــری در رون ــا تغیی ــوند آی ــدا می ش کاندی
ــرای  ــی ب ــن انتخابات ــوری و کمپای کاندیدات

ــه؟ ــا ن ــده ی ــود آم ــه وج ــان ب زن
بــا آن کــه  در بســیاری از مناطــق افغانســتان بــه خصــوص 
ــرای کاندیــدا شــدن  ــان آزادی ب والیت هــای ناامــن، زن
ندارنــد ولــی در پایتخــت کشــور ایــن  مســئله رضایــت 
بخــش اســت و تعــداد زیــادی از زنــان وارد کارزارهــای 
انتخاباتــی شــده اند. هرچند تهدیــدات امنیتــی و برخورد 
نامناســب زورگویــان و رقابــت ناســالم در جریــان 
کمپایــن، از جملــه مشــکالت بزرگــی اســت کــه ســد 
ــادی وارد  ــان زی ــن کــه زن ــی همی ــان می شــود ول راه زن
ایــن پروســه می شــود خــود بیان گــر  تغییــر اســت. زنــان 
ــد ولــی حمایــت  ــه حمایــت دارن ــاز ب درایــن پروســه نی
ــام  ــه ن ــه ب ــی ک ــرد و نهادهای ــورت نمی گی ــت ص درس
ــد  ــروژه گرفتن ــی پ ــای خارج ــان از دونره ــوق زن حق

ــد. ــور ندارن ــد و حض ــروز کاری نمی کنن ام

ــی کــه می خواهنــد دادخــواه و حا مــی  زنان

ــه  ــان در عرص ــور زن ــت حض ــورد اهمی در م
ــر مشــارکت سیاســی  ــر آن ب ــات و تاثی انتخاب
ــان در  ــور زن ــت، حض ــان چیس ــر ت ــان نظ زن
ــان  ــان در پارلم ــی و ورود آن کارزار انتخابات
بــر سرنوشــت سیاســی زنــان در افغانســتان چه 

تاثیــری خواهــد گذاشــت؟
بســیار تشــکر از حضــور تــان. مــن یــک زن هســتم و بــه 
صــورت قطعــی تاییــد  می کنــم کــه عــدم پیش رفــت  و 
عــدم رســیدن مــردم مــا بــه اهــداف بــزرگ ملی شــان]به 
ــطوح  ــد در س ــان توان من ــود زن ــان[ نب ــور زن ــژه در ام وی
مختلــف سیاســی و محــل تصمیم گیری هــا اســت. زنــان 
ــه صــورت اساســی جهــت مشــارکت سیاســی خــود  ب
ــد.  ــا  می کنن ــزایی را ایف ــه س ــش ب ــن نق ــد از ای ــان بع ش
ــل  ــا مشــارکت در پروســه های دموکراتیــک مث ــان ب زن
انتخابــات زمینــه رشــد را بــرای شــان بــاز  می کننــد. ایــن 

یــک امــر مســلم اســت کــه اصــل 
حضــور زنــان بســیار موثــر خواهد 
ــه  ــر جامع ــف پیک ــان نص ــود زن ب
مــا هســتند، امــا پیــش از ایــن 
نقــش آنــان بیش تــر  بــه صــورت 
ســمبولیک و نمادیــن بــود. اکنون 
ایــن یــک فرصــت طالیــی اســت 
ــا  ــات ب ــق انتخاب ــان از طری کــه زن
رای دادن و رای گرفتــن بــرای 
تعییــن   پارلمــان  در  عضویــت 
سیاســی  سرنوشــت  کننــده ی 
ایــن  در  هســتند.  شــان  خــود 
پروســه ملــی کســانی کــه کاندیدا 
ــه رای  ــم ک ــانی ه ــتند و کس هس
ــت  ــه دق ــیار ب ــد بس ــد بای  می دهن
ــا از  ــرد ت ــت ک ــنجیده حرک و س
ــع  ــن نف ــر ی ــت بیش ت ــن فرص ای
را ببریــم؛ مــردم بایــد نماینــده گان 
و زنانــی را بیش تــر  بــه خانــه 
ملــت بفرســتند کــه واقعــن بــرای 
ــه   ــه این ک ــد ن ــت کنن ــان خدم زن
ــان  ــرای زن مثــل دوره هــای قبــل ب

نقــش بســیار ابتدایــی قاییــل شــوند. برعکــس، ایــن بــار 
شــرایط فــرق می کنــد؛ چــون زنــان و جوانــان بــا یــک 
انگیــزه و فکــر متفــاوت به خاطــر آوردن اصــالح و تغییر 
وارد عمــل شــده انــد. از همیــن رو مشــارکت همــه افــراد 
جامعــه بــه ویژه زنــان در انتخابــات مهم اســت و نتیجه ی 
ایــن انتخابات بر سرنوشــت سیاســی زنــان نیــز تاثیرگذار 

محســوب می شــود.
شــما بــه عنــوان کســی  که در شــورای 
والیتــی کابــل در پایتخــت کشــور هــم 
ــی  فعالیت هــای سیاســی داشــتید، نقــش زنان
را کــه از طریــق انتخابــات در شــورا ها و 
مجلــس نماینــده گان راه یافتــه انــد، چگونــه 

بررســی  می کنیــد؟
دوره ای را کــه مــا ]در شــورای والیتــی[ گذشــتاندیم و 
ــم موثریــت  ــده گان مجلــس دریافتی از عمل کــرد  نماین
نقــش زنــان در عرصه هــای سیاســی برمی گــردد بــه 
توانایــی خــود فــرد و شــرایط موجــود. به صــورت قطعی 
ــر  مــا در یــک جامعــه ســنتی زنده گــی  می کنیــم کــه ب
زنــان بیش تــر  از ایــن فرصــت داده نمی شــود. ابتــدا بایــد 
روشــن شــود کــه در عرصــه سیاســی مــا زنــان در اقلیــت 
قــرار داریــم. انتقــاد کــه مــن امــروز دارم ایــن اســت کــه 
ــی  ــط 9 کرس ــرا فق ــل چ ــی در کاب ــه 33 کرس از جمل
بــرای زنــان اختصــاص داده شــده اســت و نــه بیش تــر؟! 
ــکیل  ــان تش ــا را زن ــه م ــد جامع ــه 60 درص در حالی ک
 می دهــد. مــورد دوم، در قســمت کرســی هایی کــه 
تصمیم گیرنــده هســتند در هیــات اداری شــورای والیتی 
و هیــات اداری ولســی جرگــه، تاکنــون نقــش زنــان در 
حــد یــک منشــی بــوده و نــه فراتــر از آن؛ نمی گذارنــد 
کــه زنــان پیش رفــت  کننــد. توجــه مــردم، حکومــت و 
جامعــه جهانــی ضــرورت اســت تــا بیش تــر بــه زنــان و 
ــای  ــل شــوند و در اداره ه ــرام قایی ــدی شــان احت توان من

دولتــی نیــز عرصه هــا را بــرای شــان بــاز نماینــد.

ــی  حــاال شــما کــه وارد کارزار هــای انتخابات
پارلمانــی شــده اید چــه فکــر  می کنیــد، برای 
موثریــت نقــش زنــان در پالمــان آینــده چــه 
ــذاری  ــت تاثیرگ ــد و جه ــی داری راه کار های

زنان در پارلمان گذشته 
ضعیف عمل کردند

گفتوگوبامسعودهیاری،
عضوپیشینشورایوالیتیکابلونامزدانتخاباتپارلمانیدورهیهفدهموالیتکابل

خــوب می اندیشــند و کتــاب می خواننــد. 
درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــردان از 
زنــان آزاداندیــش می هراســند و با اســتفاده از 
عمــل غیرانســانی ایــن صالحیــت را از آن هــا 
ــد  ــاب بخوان ــی کــه کت ــد. زن ســلب می کنن
ــال  ــه اعم ــد، ب ــته باش ــه داش و آزادی اندیش
ــه آن هــا تحمیــل می شــود  غیرانســانی کــه ب
ــه می گوینــد. از همین جــا کاخ مردانه گــی  ن
ــا انســانی ســاخته  ــه اســاس باورهــای ن کــه ب
ــن  ــردان از ای ــند و م ــم می پاش ــده اند از ه ش

ــند. ــاق می ترس اتف
زنــان کتاب خــوان کمــک بزرگــی می کنند 
ــر  ــا در نظ ــانی. ب ــاع انس ــتن اجتم ــرای داش ب
ــر  ــن ام ــا بحــران ای ــا ب ــن مســئله م داشــت ای
مواجــه هســتیم. اگرچنــد امــروزه میــزان 
ــن  ــه چندی ــان نســبت ب ــن زن باســوادی در بی

ــت. ــی نیس ــا کاف ــت، ام ــش باالس ــال پی س
بــرای  دارد کــه  امیــدواری وجــود  ایــن 
توجــه  مهــم  امــر  ایــن  فرهنگ ســازی 
صــورت بگیــرد. برنامه هــای تطبیقــی در ایــن 
راســتا ایجــاد شــود و راه کارهــای مهــم انجام 
شــود. باید کوشــید تــا زنــان کتــاب بخوانند، 
ــر و  ــم بهت ــورت می توانی ــن ص ــون در ای چ

انســانی تر زنده گــی کنیــم.

زنانیکهکتاب ...

 ادامه از صفحه اول

ادامه روی کرد

گفت و گو
    حسین احمدی

گفت وگو با مسعوده یاری، عضو پیشین شورای 
والیتی کابل و نامزد انتخابات پارلمانی دوره ی 

هفدهم والیت کابل



ــرا قصــد  ــه نفــع مــن اســت، زن را توصیــف می کنــم، زی زن ب
ــع ام  ــه نف ــم ب ــه می بین ــا جایی ک ــتفاده از زن را دارم، ام سواس
نیســت، می گویــم زن چــه و گپــش چــه... یــک مثــال ســاده، 
ــا خواهــرت اســتیم،  ــرادر، م ــد کــه ب ــم بخواهن اگــر خواهران
حاجــی اســماعیل پــدر مــا هــم بــود، بــه مــا از جــای داد  پــدر، 
حــق بــده. دروغ نمی گویــم پاســخم بــه خواهــرم ایــن خواهــد 
کــه تــو اگــر واقعــن دختــر حاجــی اســماعیل می بــودی و بــه 
عــزت و آب روی پــدرت توجــه می داشــتی، احتــرام بــرادر را 
ــود کــه گفتــی. شــوهر کــردی،  می فهمیــدی، همیــن گــپ ب
بــرو از شــوهرت بگیــر. شــرم نمی کنــی، بــرادرت را آرام 
ــع  ــا موق ــت... . ام ــه اس ــن گون ــری همی ــذاری، خواه نمی گ
ازدواج خواهرانــم، مــن بایــد بــاال بنشــینم، بی آن کــه خواهــرم 
در خطبــه ی عقــدش حاضــر باشــد؛ زیــرا حضــور او بــه حیثیت 
ــواده ی  ــا و خان ــواده ی م ــردان خان ــایر م ــن و س ــه ی م مردان
ــن  ــا اســت. م ــه همــه ی م ــی ب شــوهرش برمی خــورد، بی عزت
ــا مــردی معاملــه می کنــم؛  ــه نماینده گــی  از خواهــرم او را ب ب
ــن  ــده باشــد؛ ای درحالی کــه ممکــن او ایــن مــرد را هیــچ ندی
مــرد را بعــد از معاملــه ی مــن در نخستین شــب، کنــار بســترش 
می بینــد کــه از او تمتــع جنســی دارد. مــن در مجلــس مــردان 
نشســته ام افتخــار می کنــم کــه خواهــرم را بــه عــزت، خانــه ی 

بختــش فرســتادم.
ــن فکر  ــردان روش ــور م ــا حض ــا ب ــت، حت ــرار نیس ــن ق بنابرای
جامعــه،  در  زنــان  جایــگاه  و  زنــان  حقــوق  جامعــه،  در 
ــا  ــه ب ــان در جامع ــگاه زن ــوق و جای ــط حق ــود؛ فق ــت ش تثبی
ــان در موقعیت هــای  ــا قرارگرفتــن زن ــان و ب حضــور خــود زن
ــد  ــادی می توان ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــم سیاس مه
ــی،  ــی، اجتماع ــی، فرهنگ ــت تاریخ ــود و محرومی ــت ش تثبی
ــه  ــر آن هرگون ــود؛ در غی ــع ش ــان رف ــادی زن ــی و اقتص سیاس
ــان  ــگاه زن ــه حقــوق و جای ــردان نســبت ب روشــن فکرنمایی م
ــان در  ــور زن ــا حض ــود ت ــث می ش ــا باع ــدارد، حت ــه ن ــا ک معن

ــد. ــق بیفت ــه تعوی ــه ب جامع
در روز زن و در ســایر مناســباتی که بــه زنــان ارتبــاط می گیــرد 
ــان خــود شــان ســخن  ــان اجــازه داده شــود کــه زن ــه زن ــا ب ت
بگوینــد و خــود شــان بــه رفــع معضــل و مشــکل شــان 
بپردازنــد، چندتــا مــرد می آینــد و می گوینــد زن خواهــر 

ــر  ــادر اســت، زن دخت اســت، زن م
ــت و...  ــر اس ــت، زن همس اس
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چرا در انتخابات از بانوان باید حمایت کرد؟

 ادامه در صفحه 2...

زنــان در جامعــه، اهمیــت و نقش هــای بشــری و اجتماعــی خود 
را دارنــد کــه فقــط بــا حضــور زنــان ایــن اهمیــت و نقش هــا در 
جامعــه، قابــل تحقــق اســت. اگــر زنــان در جامعــه ای، حضــور 
نداشته باشــند؛ آن جامعــه، دچــار خــال و فقــدان اهمیــت و 

ــود. ــان می ش ــی زن ــری و اجتماع ــای بش نقش ه
بــا حضــور مــردان نمی تــوان، ایــن خــالی بشــری و اجتماعــی 
را رفــع کــرد، حتــا اگــر قــرار باشــد کــه شــانه بــاال بیندازیــم و 
بگوییــم زنــان را در سیاســت، اقتصــاد، فرهنــگ و حضــور در 
جامعــه، چــی کار؛ مــا مــردان اســتیم، کفایــت می کنــد؛ بــا ایــن 
ــم.  ــر می کنی ــه را بیش ت ــکالت جامع ــار مش ــر و رفت ــرز فک ط
ــدات  ــان به صــورت گســترده در سیاســت، تولی ــا زن ــن ت بنابرای
اقتصــادی، امور فرهنگــی و... حضور و اشــتراک نداشته باشــند، 
جامعــه ی مــا دچار بحران و مشــکالت مناســبات بشــری خواهد 
ــور  ــا حض ــری ب ــبات بش ــکالت مناس ــران و مش ــن بح ــود؛ ای ب

ــت. ــدنی نیس ــه، رفع ش ــن فکرنمایی های مردان ــردان و روش م
پــس بهتــر اســت، از حضــور زنــان در جامعــه، حمایــت کنیــم. 
و فرصت هایــی  امکآن هــا   از  یکــی  پارلمانــی،  انتخابــات 
ــی،  ــی اجتماع ــه ی زنده گ ــان در چرخ ــور زن ــت از حض حمای
فرهنگــی و سیاســی اســت . بــا حمایــت از حضــور زنــان، جلــو 
ــی از  ــری و ته ــای بش ــد جنبه ه ــه، فاق ــن مردان ــه ی کامل جامع
مناســبات پویــا در عرصه هــای اجتماعــی را می گیریــم و 
زمینه ســاز یــک جامعــه ی متعــادل از حضــور انســانی زن و 
مــرد شــویم کــه موجــب ایجــاد فرصت هــای برابــر اجتماعــی، 

ــود. ــه، می ش ــرد در جامع ــن زن و م ــی بی ــی و فرهنگ سیاس

ــع  ــم، در واق ــت می کنی ــات حمای ــان در انتخاب موقعی کــه از زن
چنــد کار مهــم را بــرای جامعــه انجــام داده ایــم: نخســت این کــه 
ــور  ــاالر عب ــاالر و پدرس ــه ی مردس ــان از جامع ــور زن ــا حض ب
ــبات  ــر مناس ــه از نظ ــویم ک ــه ای می ش ــم و وارد جامع می کنی
اجتماعــی و سیاســی ســاختار مــدرن دارنــد. دوم، زنــان از نظــر 
کمیــت و مناســبات بشــری بخش بــزرگ و مهم جامعه اســتند، 
ــا همیشــه حــق بشــری آن هــا  در هــر عرصــه، از طــرف مــا  ام
ــه  ــان ب ــان، حــق زن ــا حمایــت از زن مــردان تلــف شده اســت؛ ب
ــزرگ جامعــه، فعــال  ــان برمی گــردد، ایــن بخــش مهــم و ب زن
می شــود کــه ایــن فعالیــت، به صــورت جــدی بــر جامعــه تاثیــر 
ــع از  ــان در واق ــت از زن ــا حمای ــا ب ــوم، م ــذارد. س ــت می گ مثب
کــودکان چــه پســر و چــه دختــر نیــز حمایــت می کنیــم، زیــرا 

هــر قــدر زنــان در عرصــه ی سیاســی، اجتماعــی و فرصت هــای 
ــرای  ــدازه ب ــان ان ــه هم ــند ب ــی داشته باش ــهروندی دست رس ش
ــب  ــای مناس ــران فرصت ه ــرای دخت ــوص ب ــودکان به خص ک

زنده گــی  مهیــا می شــود.
پــس حمایــت مــا از زنــان بــه معنــای حمایــت از ایجــاد 
فرصت هــای بشــری بــرای جامعــه اســت، نــه حمایــت از 
فــردی خــاص. بنابــه ایــن مالحظه هــای بشــری، بهتــر اســت از 
ــان موجــب  ــرا حضــور زن ــرد؛ زی ــان حمایــت صــورت بگی زن
شــکل گیری جامعــه ای می شــود کــه در آن جامعــه، مناســبات 

ــود. ــد ب ــعه یافته خواه ــگاه، توس ــر ن ــری از ه بش
ــه باشــد!  فکــر کنیــد جامعــه ای داشته باشــیم کــه کاملــن مردان
ــه جامعــه ای خواهــد بــود؟  آن جامعــه، کــدام جامعــه و چگون
مــا چنیــن جامعه هــای مردانــه را بــه گونه هــای متفــاوت تجربــه 
کرده ایــم و در چنیــن جامعه هایــی زیســته ایم. کامل تریــن 
جامعــه ی مردانــه را شــاید از یــاد نبــرده  باشــید و ممکــن هنــوز 
آن جامعــه را در ذهــن تــان مجســم بتوانیــد. آن جامعــه ی کامــِل 

ــود. ــان ب ــارت اســالمی طالب ــه و نره محــور، ام مردان
حتــا فکر کــردن بــه یــک جامعــه ی طالبانــی در روزگار معاصر 
دشــوار اســت، چــه برســد کــه در چنیــن جامعــه ای زنده گــی 
کنیــم. اگــر دقــت کنیــم، عمده ترین مشــکل جامعــه ی طالبانی، 
ــان  ــود. زن ــان از جامعــه ب مشــخص اســت؛ حــذف حضــور زن
فقــط اعتبــار ماشــین بچه زایــی و ماشــین ســکس بــرای مــردان 
را داشــت. کارکــردی بیــش از ایــن نداشــتند. کار شــان ایــن بود 
کــه بچــه بزانیــد و بــرای ســکس در اختیــار مــردی بنــام شــوهر 
باشــند. زن حــق تحصیــل، حــق کار و حتــا حــق انتخاب همســر 
را نداشــت؛ هــر مــرد می توانســت هم زمــان  چنــد همســر 

داشته باشــد.
ــی  ــر اجتماع ــوز فک ــتیم. هن ــه ای اس ــن جامع ــه ی چنی ــا نتیج م
ــر  ــتوار ب ــا اس ــه ی م ــی جامع ــبات اجتماع ــاخت مناس و زیرس
روی کــرِد  فکــری طالبانــی اســت. مــن، کــه ایــن متــن را 
ــر و  ــی فک ــان، طالبان ــه زن ــبت ب ــوارد نس ــا م ــم، در بس می نویس
عمــل می کنــم. درســت اســت که ظاهــرن خــود را روشــن فکر 
ــا  ــوردم ب ــا در برخ ــم ام ــان می ده ــان نش ــوق زن ــی حق و حام
ــت،  ــن اس ــه م ــق ب ــی و... متعل ــر خانواده گ ــه از نظ ــی ک زنان
ممکــن چنــان باشــم کــه هــر مــرد دیگــر جامعــه ی مــا بــا زنــان 
برخــورد می کننــد. مهــم در برخــورد و شــیوه ی فکــرم بــا زنــان، 
برایــم منفعــت مردانــه ام اســت؛ جایی کــه می بینــم توصیــف از 

اجتماع بدون حضور زنان فاقد اهمیت و نقش های بشری و اجتماعی است

تحلیل
     یعقوب یسنا


