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از نوشتن می ترسم در این روزگار 
که همه اهل معامله شده اند، از 
روشن فکر تا سیاست مدار. راستی 

کنی؟ گرفته ای تا سکوت  چقدر 
حسین پناهی

این جا، چراغی روشن است

انتخابات و سرنوشت 
سیاسی زنان

هفته

مینه بکتاش،
خبرنگار و گوینده.

 ادامه در صفحه 3...

پارلمــان در نظام هــای جمهوری-دموکراتیــک یکــی از ســه قــوه ی 
تشــکیل دهنده  دولــت اســت و انتخابــات در این گونــه نظام هــا بــه 
ــه  ــی ب ــزرگ سیاس ــه ب ــک پروس ــروعیت بخش و ی ــل مش ــه ی اص مثاب
شــمار مــی رود. اکنــون مــردم افغانســتان در آســتانه ی برگــزاری انتخابات 
پارلمانــی قــرار دارد و یک هفتــه دیگر انتخابــات دوره ی هفدهم پارلمان 
کشــور برگــزار می شــود. ایــن یک امر مســلم اســت کــه پیامــد انتخابات 
همــواره بر سرنوشــت مردم تاثیر مســتقیم دارد. با تشــکیل پارلمــان کارا و 
دولــت موفــق، آینــده ی بهتــری بــه ســراغ ملــت خواهــد آمد؛ امــا عکس 
آن مصــداق وضعیــت ناهنجــار و شــکننده  )از لحــاظ سیاســی-امنیتی-

اقتصــادی( فعلــی اســت. با این وجــود، نقش زنــان در انتخابات افغانســتان 
هــم بــر سرنوشــت مشــروعیت و موفقیــت پروســه موثــر اســت و هــم بــر 

سرنوشــت سیاســی خــود زنــان تاثیرگــذار می باشــد.
در کارزار انتخاباتــی دوره ی هفدهــم پارلمــان کشــور، زنان زیــادی برای 
ــای  ــدان مبارزه ه ــه می ــور ب ــر کش ــس از سراس ــی های مجل ــراز کرس اح
انتخاباتــی آمده انــد. ایــن مبــارزه هرچنــد ســخت و مشــقت بار می نمایــد، 
امــا زنــان برای تعیین سرنوشــت سیاســی شــان و کســب حق و ســهم خود 
در اداره هــای دولتــی بایــد متحمــل هــر وضعیــت خواســته و نخواســته ای 
باشــد. در نخســت، بایــد از اهمیــت و ضــرورت انتخابات و نقــش زنان در 
ایــن پروســه بــرای آنــان آگاهی دهــی می شــد، ولــی ایــن رونــد آن گونــه 
کــه بایــد اجــرا نشــد و در بســیاری از مناطــق و روســتاهای کشــور به دلیل 

محدودیت هــای فرهنگــی و مســایل امنیتی، 

زنان قبل از هر چیز نیاز به امنیت دارند
زنان اصلی ترین قربانیان جنگ هستند که با کشته شدن مردان خانواده

 صفحه 3   از تمامی فرصت ها و امکانات زنده گی محروم می شوند.
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درخت نیستم که
ایستاده برایت پیر شوم
فکر نکن برای تو زنده ام

نه، هرگز
گم شده ام وسط آغوش دیوانه ترین مردی 

که هنوز ندیده ام
درست مثل خودت

که گم شده ای الی سطرهای این شعر
و همه شعرهای بعد از اینم

کره اند شعرهای که هر شبه برایت با
درخت نیستم که

خشمت را با ریختن برگ هایم فروکش کنی
من آدمم، زنم

لبی، بوسی، آغوشی با من قسمت کن
از کجای این سرگردانی سر بر آورده ام؟

خدای من!
هنوز نمی خواهی پاسخ ام را بگویی؟

بگذار چیزی نگوید
حاال که عادت کرده ام

به سکوت سنگین میان بازوانت رفیق!
من خیلی خوبم

این را وقتی دانستم که به فراموشی ات 
عادت کرده بودم

حاال به نوازش لطیف نگاه تو عادت 
کرده ام

ای رفیق!
درخت نیستم که

ایستاده برایت پیر شوم

ــه  ــا را ب ــد م ــده بودن ــود، آم نام شــان داعــش ب
ــه بهشــت  ــد و خودشــان ســر راه ب ــم ببرن جهن
ــان  ــت چپ ش ــان در دس ــد! دعوت نامه ش برون
ــا انگشــت شــهادتین دســت راســت،  ــود و ب ب
آســمان را نشــان می دادنــد. مــادرم بــرای 
ســکس شــرعی بســیار پیــر بــود و طعــم 
حوریــان بهشــتی را نمــی داد، او را کشــتند، 
ــازه  ــره ای ت ــون  ب ــم را هم چ ــر کوچک خواه
نگــه داشــتند. او باکــره بــود! هم چــون  مریــم، 
کمــی معصوم تــر، کمــی کوردتــر، هم چــون  
آب زالل! خواهــرم بایــد زن امیــر االکبــر 

می شــد!
خــدا شــاهد بــود، مــا تفنــگ نداشــتیم، ســرود 
ــاهد  ــدا ش ــم! خ ــه ن« می خواندی ــه وه ت »خوای
بــود مــا گلدان هــا را آب می دادیــم، گل هــا را 
گل می دادیــم! خــدا شــاهد بــود آمدنــد پــدرم 

را بــه دو قســمت نامســاوی تقســیم کردنــد؛ ســرش را بــرای وطــن جــا گذاشــتند 
ــرادر  ــود ب ــد کــه نفــت شــود! خــدا شــاهد ب ــن کردن ــر خــاک دف ــش را زی و بدن
کوچکــم را لخــت زیــر آفتــاب نگــه داشــتند و بــه او شــهادتین یــاد می دادنــد؛ بایــد 
ــی  ــش و بی آب ــرط عط ــود او از ف ــاهد ب ــدا ش ــت! خ ــر  اس ــت اهلل بزرگ ت می گف
جــان داد! خــدا شــاهد بــود ســیاه بودنــد، مردانــی از ســرزمین حجــر و آتــش و مــا 
زبان شــان را نمی فهمیدیــم، امــا رفتارشــان را! مردانــی بــا ریش هــای بلنــد، مغزهــای 
کوتــاه، باورهــای ســخت! نام شــان عقــرب، ملــخ، سوســمار بــود! لشــکری از لجــن 

و پشــم و اعتقــاد!

ــه ای کوچــک  ــری در قری ــواده ی 5 نف ــک خان ــا در ی ثری
زنده گــی می کــرد. وی در ســن 13 ســاله گی  پــدرش 
را در اثــر جنگ هــای داخلــی از دســت داده بــود. او 
همــراه مــادر، دو بــرادر و خواهــر کوچک تــر از خــودش 
کــه تمــام ارزش هــای زنده گــی وی را معنــا می کــرد، 
ــود. او  ــی ب ــر زحمت کــش و توانای ــا دخت می زیســت. ثری
ســواد خوانــدن و نوشــتن را نداشــت زیــرا کاکایــش به وی 
اجــازه نــداده بــود کــه شــامل مکتــب شــود، چــون معلــم 
کــه در قشــاق دورتــر از خانــه ی آن هــا تدریــس می کــرد 
مــرد بــود. غیــرت افغانــی  کاکای ثریــا و حرف هــای مردم 
منطقــه، وی را اجــازه نــداد کــه شــامل مکتــب شــده و بــه 
یگانــه آرزویــش کــه همانــا نوشــتن و خوانــدن بود برســد. 
ــن کــه کاکای متعصــب و ســخت گیر  ــا وجــود ای ــا ب ثری
داشــت بــاز هــم همیشــه در تــاش ایــن بــود کــه چیــزی 

یــاد بگیــرد.

بعــد از مــرگ پــدر، سرنوشــت ثریــا، مــادر، خواهــر 
کوچــک و دو بــرادرش بــه دســت کاکایــش رقــم خــورد. 
از ایــن جــا بــود کــه؛ روزهــای دشــوار و ســخت ثریــا آغاز 
شــد. ثریــا بعــد از شــنیدن مــرگ پــدر، کــه یگانــه حامــی  
ــد. از  ــرده گردی ــر  و افس ــت متاث ــود، نهای ــتبان وی ب و پش
ــود کــه  ــته ب ــال نگذش ــک س ــوز ی ــا، هن ــدر ثری ــرگ پ م
کاکایــش مــادر وی را بــه زور و تهدیــد بــه عقــد خویــش 
درآورد. در قشــاق کوچــک که در بیــن دو کوه موقعیت 
داشــت نفــس در ســینه ی ثریــا حبــس می شــد. او هیــچ راه 
ــار وی  ــت ب ــن زنده گــی رق ــوز از ای چــاره ی نداشــت. هن
2 ســال نگذشــته بــود کــه یــک روز ناگهــان، صــدای فیــر 
گلولــه بــه گوشــش رســید. ثریــا کــه مصــروف پختــن نان 
در تنــدور )تنــور( خانــه بــود، بــا عجلــه و حالــت پریشــان، 
ــا  ــدر ی ــدر ان ــه پ ــد ک ــد. دی ــه دوی ــره ی خان ــرف پنج ط
همــان کاکایــش، تفنــگ در دســت دارد و کبکــی را 
شــکار نمــوده اســت. ثریــا دلــش جمــع شــد، امــا او از ایــن 
حرکــت کاکایــش نهایــت متعجــب و حیــران شــده بــود. 
ــه وی بشــارت مــی داد. ــد را  ب دلــش گواهــی خبر هــای ب

زنده گــی مشــقت بــار زیــر ســلطه ی کاکا، هــر روز 
بیش تــر  از پیــش برایــش، خســته کننــده و دل گیــر 
می  شــد. ثریــا از ایــن وضــع ناهنجــار هــر روز بــه مــادرش 
شــکایت می کــرد. ولــی مــادرش بــه خاطــر ننــگ زمانــه، 
ــش  ــه ی فرزندان ــن نفق ــاق و تامی ــردم قش ــای م حرف ه
ــم  ــه ظل ــود ب ــن داده ب صــدای خــود را نمی کشــید. وی ت
ــن  ــت. ای ــر وی روا می داش ــا ب ــه کاکای ثری ــتمی  ک و س
زنده گــی طاقــت مــادر ثریــا را نیــز طــاق کــرده بــود، ولــی 

ــت. ــا آن را نداش ــارزه ب ــوان مب ت
ــون،  ــد خ ــار بلن ــر فش ــر اث ــا ب ــادر ثری ــا، م روزی از روز ه
ــدی پیوســت.  ــار اب ــه دی ــه و ب داعــی اجــل را لبیــک گفت
ثریــا مانــد و دنیایــی از نــا امیــدی بــا خواهــر  و دو بــرادرش 
کــه  هنــوز بــه درســتی حــرف زده نمی توانســتند. تــازه روز 
چهلــم مــادرش بــود کــه کاکایــش بــه ثریــا گفــت؛ پســر 
یکــی از دوســتانش از او خواســتگاری کــرده اســت. ثریــا 
تــا خواســت جــواب بدهــد، کاکایــش بــا تهدیــد برایــش 

گفــت: مالــک تــو مــن هســتم، تــو حــق هیچ گونــه 
اعتراضــی را نــداری. ثریــا کــه هنــوز اشــک نبــودن 
مــادرش بــر گونه هایــش جــاری بــود، بــا اجبــار تــن بــه این 
خواســته ی کاکایــش داد. کاکای ثریــا رجــب نام داشــت، 

ــورت  ــه ص ــی ب ــن افغان ــور دادن مهاجری ــه ی وی عب پیش
ــل  ــه دلی ــا را ب ــب ثری ــود. رج ــران ب ــور ای ــاق  در کش قاچ
ــا  ــر وی داد. ثری ــه پس ــود ب ــریکش ب ــرض دار ش ــه ق این ک
بــا تمــام خاطــرات خــوب و بــدی کــه از قریــه اش داشــت 
بــا آن جــا خداحافظــی نمــوده، بــا پســر شــریک کاکایــش 

راهــی والیــت نیمــروز شــد.
ــه و یــک فصــل  ــال نیــک گرفت ــه ف ــن اتفــاق را ب ــا ای ثری
ــی اش ورق زد.  ــرات زنده گ ــه ی خاط ــد را در صفح جدی
روز هــای اول زنده گــی مشــترک ثریــا در نیمــروز بــه 
خوبــی می گذشــت  و هــر روز زنده گــی برایــش در 
کنــار مــردی کــه در عمــر ندیــده بــود جالب تــر می شــد. 

زنده گــی در شــهر بــرای او جالــب بــود. شــوهر ثریــا مــرد 
ــم  ــا فراه ــرای ثری ــی را ب ــی خوب ــن، زنده گ ــان و متی مهرب
ــی  ــای بدبخت ــه روز ه ــرد ک ــر می ک ــا فک ــود. ثری ــرده ب ک
او بــه پایــان رســیده اســت، امــا یــک بــاره همــه چیــز بــر 
ــد.  ــورات وی ش ــس تص عک
خوش بختــی  ایــن  مــدت 
خیلــی کوتــاه بــود و بــا یــک 
ــه هــم زدن گذشــت  چشــم ب
نیمــروز  بــزرگ  شــهر  و 
برایــش تنگ تــر از قشــاق 
بیــن دو کــوه شــده بــود. او 
در یــک شــب زمســتانی و 
منتظــر  بی صبرانــه  ســرد، 
ــا  ــود، ام ــوهرش ب ــیدن ش رس
مثــل  وی  بی قــراری  ایــن 
ســرمایی زمســتان در دلــش 
یــخ بســت. زیــرا شــوهرش را 
دوســتان رجــب و خســورش، 

ــد. ــه بودن ــروگان گرفت گ
دروازه ی حویلــی تــک تــک 
شــد و ثریــا ماننــد گنجشــکی 
دویــد.  دروازه  طــرف  بــه 
ــود  ــه دروازه را گش ــی ک زمان
ــد  ــارش، چن ــس انتظ ــر عک ب
ــش را  ــنایان کاکای ــر از آش نف
دیــد. آن هــا بــه دلیــل دشــمنی 
ــه  ــد و این گون ــاوز کردن ــه تج ــت ب ــب داش ــا رج ــه ب ک
مهــر بدنامــی  را بــر پیشــانه وی زدنــد. ایــن اتفــاق تلخ تــراز 
ــود.  ــرادرش ب ــر و دو ب ــی از خواه ــن، جدای ــرگ والدی م
ــه چشــمان شــوهرش را  ــدن ب ــا کــه دیگــر طاقــت دی ثری
نداشــت، دســت بــه خودکشــی زد و بــا نوشــیدن زهــر بــه 

داد. پایــان  زنده گــی اش 
ایــن داســتان هــزاران بانویــی اســت کــه در ایــن ســرزمین 
ــه خواهــد داشــت،  ــن داســتان ادام ــد. ای زنده گــی می کنن
چــون هیــچ راه بیــرون رفــت از ایــن مســئله در نظــر گرفتــه 
ــادی  ــد ع ــک رون ــوان ی ــه عن ــه آن را ب ــود و هم نمی ش

ــد. ــتان پذیرفته ان ــی در افغانس زنده گ
 

آن هــا آمدنــد، آرزوهــای مــن را کشــتند، آن هــا مــن 
ــا  ــر نادی ــان دیگ ــد! آن زم ــدا می زدن ــت ص را غنیم
نبــودم، آن روز دختــری بــودم بــا روحــی زخمــی کــه 
از نفس هایــم خــون می چکیــد، آن روز هیــوالی 
ظریفــی بــودم کــه بــا جهــان قطــع رابطه کــرده بــودم، 
در مــن انســان مــرده بــود و الشــه ای بــودم کــه حتــی 
مومیایــی هــزار ســاله اش ارزش نداشــت، آن روز 

ــودم در روحــی! مرگــی ب
بعــد از آن زنــی می مــرد، زنــی حاملــه می شــد، زنــی 
خودکشــی می کــرد، زنــی خودســوزی... زنــی هــزار 
ــی، از  ــد! بعــد از آن زنان ــر می خوان رکعــت نمــاز جب
رنــج حاملــه شــده بودنــد، زنانــی فقــط یــک تقویــم 
ــد از آن  ــای بع ــاوز، روزه ــناختند: روز اول تج می ش

عــذاب!
ــل از  ــه دو دوره تقســیم شــد: قب ــخ ب ــد از آن، تاری بع
ــد از آن  ــه ی ســیاه! بع ــد از فاجع ــه ی ســیاه - بع فاجع
زنــان فقــط یــک خیابــان را ســر راســت بلــد بودنــد، خیابــان منتهــی بــه بیمارســتان 

ــی! ــاران روان بیم
ــی   ــی؟ زنده گ ــرگ کجای ــد: »ای م ــک آواز می خواندن ــط ی ــان فق ــد از آن زن بع
مــرا کشــت«. بعــد از آن زنــان تابــوت بودنــد و کــودکان در شکم شــان مــرده گان  
هــزار ســاله! بعــد از آن زنــان مجســمه ای بودند که وســط شــهر بــرای عبــرت تاریخ 

نصــب شــده بودنــد!
ــاز دعــا  ــود، مــردی آمــد، مــرا کشــت و ب ــود، خــدا شــاهد ب آن روز هــوا گــرم ب

ــوم! ــده ش ــاره زن ــا دوب ــد ت می خوان

مردی مرا کشت و باز دعا می خواند
 تا دوباره زنده شوم

آخرین جام

متن سخنرانی نادیه مراد )برنده جایزه صلح نوبل(

     فاطمه روشنیان سرگذشت
تازه به این باور رسیده بود که می تواند زنده گی قشنگی را  آغاز کند، اما...

زنده گی در شهر برای او جالب 
بود. شوهر ثریا مرد مهربان و متین، 

زنده گی خوبی را برای ثریا فراهم 
کرده بود. ثریا فکر می کرد که 

روز های بدبختی او به پایان رسیده 
است، اما یک باره همه چیز بر 

عکس تصورات وی شد. مدت این 
خوش بختی خیلی کوتاه بود و با 

یک چشم به هم زدن گذشت و شهر 
بزرگ نیمروز برایش تنگ تر از 

قشالق بین دو کوه شده بود. او در 
یک شب زمستانی و سرد، بی صبرانه 
منتظر رسیدن شوهرش بود، اما این 
بی قراری وی مثل سرمایی زمستان 
در دلش یخ بست. زیرا شوهرش را 
دوستان رجب و خسورش، گروگان 

گرفته بودند.
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یک زن بیش تر و بهتر درک می تواند. شما به عنوان 
کسی که اکنون وارد کارزارهای انتخابات پارلمانی 
شده اید، چه فکر می کنید، از پارلمان چه کارهای 

موثری را می شود برای زنان انجام داد؟
ــد  ــر زن دیگــری کــه وارد پارلمــان می شــویم، بای ــن و ه م
بــرای حقــوق زنــان مبــارزه کنیــم. از حــق تعلیــم و تربیــه تــا 
رعایــت عدالــت در حقــوق زنــان و نقــش زنــان در مســایل 
ــان  ــون زن ــود؛ چ ــته ش ــد برجس ــی بای ــی و سیاس ــزرگ مل ب
همان گونــه کــه قربانــی جنــگ و ناامنــی هســتند، می تواننــد 
بــرای تامیــن امنیــت و موفقیــت صلــح کمــک کننــد و موثــر 

باشــند.

زنان در مسایل امنیتی و تامین صلح چه نقشی را 
می توانند بازی کنند؟

روابــط  و  اجتماعــی  روابــط  سیاســی،  لحــاظ  از  زنــان 
خانواده گــی می تواننــد بــر ایــن پروســه ها تاثیرگــذار باشــند. 
زنــان از نقــش تربیتــی در خانــواده تــا درون جامعــه همــواره 
ــن رو الزم  ــد. از همی ــوده می توانن ــد ب ــایل مفی ــن مس ــر ای ب
ــنادی  ــن و اس ــز روی قوانی ــور نی ــان کش ــم در پارلم می دانی
ــن  ــق ای ــد. از تطبی ــت می کن ــان حمای ــه از زن ــود ک کار ش
قوانیــن بایــد نظــارت شــود تــا زنــان در عرصه هــای مختلــف 
اجتماعــی از ســطح آگاهــی تــا مالکیــت اقتصــادی و زمینــه 
رشــد و ســرمایه گذاری بــرای شــان کار شــود، مــورد 
ــه وارد  ــی ک ــه زنان ــن عرص ــد و در ای ــرار بگیرن ــت ق حمای

ــتند. ــوول هس ــه مس ــر از هم ــوند بیش ت ــان می ش پارلم
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در بیش تر جاهای افغانستان داشتن دانشگاه، 
آموزشگاه و مراکز ارتقای ظرفیت و داشتن منابع 
مالی مطمیین اساسی ترین ضرورت های زنان به 
حساب می آید، به نظر شما مسوولیت  اساسی 
برآوردن این نیازمندی ها بیش تر به چه کسی/
کدام نهادی برمی گردد؛ حکومت، سکتورهای 

خصوصی و یا نهادهای حامی زنان؟
بــرای ارایــه ایــن خدمــات همــه مکلف هســتند. هرســه 
ــد. از  ــد کار بکنن ــد، بای ــادآوری کردی ــه ی ــه ک گزین
یــاد نبریــم کــه در جامعــه افغانســتان ابتــدا بایــد جامعــه 
ــه مکتــب، دانشــگاه و محــل کار  ــان ب ــرد کــه زن بپذی
راه یابنــد. بنابرایــن، بــه تبلیــغ نیــاز اســت. اگــر در مــورد 

ــه از آدرس وزارت  ــم و تربی ــت و ضــرورت تعلی اهمی
حــج و اوقــاف تبلیــغ شــود بســیار تاثیرگذار اســت. این 
وزارت بایــد جهــت بــاز شــدن زمینــه اجتماعــی بــرای 
ــغ  ــل کار تبلی ــگاه و مح ــب، دانش ــه مکت ــان ب ورود زن
کنــد تــا ذهنیــت عامــه حــق آمــوزش و کار اداری زنان 

را بپذیــرد.

در اوضاع اجتماعی فعلی، نحوه ی برخورد و 
روی کرد مردان با زنان را در افغانستان چگونه 
می بینید؛ برای به  دست آوردن این حقوق چه 

کارهایی باید کرد؟
ــه  ــان را درک کننــد و بیــش از همــه ب مــردان بایــد زن
فکــر روزی باشــند کــه اگــر مــردی در زنده گــی یــک 
زن وجــود نداشــته باشــد، او چــه خواهــد کــرد! مــردان 
بایــد بــه ایــن مســئله  بیندیشــند کــه یــک زن چگونــه با 
ــه بیــرون  رعایــت نزاکت هــای اجتماعــی و اخاقــی ب
از خانــه کار کنــد تــا مصــارف زنده گــی اش را تامیــن 
کنــد. ســپس مســوولیت  خــود زنــان اســت کــه بــرای 
تامیــن حقــوق شــان بایــد مبــارزه کننــد. امــروز زنــان 
ــواده را قناعــت بدهنــد کــه زن حــق  بایــد مــردان خان
دارد تعلیــم و تحصیــل کنــد و بــرای ســهیم شــدن در 
چرخــه ی اقتصادی خانــواده، آبرومندانــه کار کند. من 
در درون شــهر، بــا زن جوانــی مواجه شــدم کــه گدایی 
می کــرد، او قصــه ی دردناکــی داشــت)او گفــت، به هر 
خانــه کــه بــرای کارگــری مــی روم، از مــن خواهشــات 
نامناســبی می شــود.( گدایــی کار مناســبی بــرای زنــان 
نیســت. زنــان بایــد بیش تــر بــر تربیــت ســالم فرزنــدان 
ــد و  ــور، عقده من ــده  کش ــل آین ــا نس ــند ت ــان بکوش ش

ســرخورده بــه بــار نیایــد.

ایــن درســت اســت کــه زنــان بایــد از طریــق کارهــای 
ــواده شــریک  ــه در چرخــه ی اقتصــادی خان آبرومندان
شــوند و بایــد بــرای رســیدن بــه حقــوق شــان مبــارزه 
ــاز  ــت نی ــه زمینه ســازی و حمای ــن کار ب ــا ای ــد، ام کنن
دارد. کارهایــی کــه بــرای حمایــت از زنــان در عصــر 

پســا طالبــان بــا حضــور جامعــه جهانــی و انجیوهــا در 
افغانســتان شــده، از نظــر شــما عمل کــرد  شــان چگونــه 

اســت؟
دســت آورد و نحــوه ی عمل کــرد  ایــن نهادهــا را بایــد 
ــه دو بعــد مثبــت و منفــی تقســیم کــرد. بعــد منفــی  ب
ــرای  ــه ب ــت ک ــن اس ــوول ای ــای مس ــرد نهاده کارک
آگاهی دهــی و حمایــت از زنــان، آن گونــه کــه بایــد، 
ــراف و  ــا در اط ــن نهاده ــت ای ــد. فعالی ــرده ان کار نک
روســتاها بســیار انــدک و یــا هیــچ بــوده، درحالــی کــه 
ضــرورت اصلــی مــا حمایــت از زنان روســتایی اســت. 
بعــد مثبــت قضیــه ایــن اســت کــه افغانســتان امــروز بــا 
ــاوت اســت و  ــش متف ــه پی ــم ده افغانســتان یــک و نی

نظــر بــه زمانــی کــه گذشــته، کارهایــی خوبــی انجــام 
ــرورت  ــه ض ــی ک ــای اساس ــم کاره ــی بازه ــده ول ش
ــدم  ــای ع ــی از دلیل ه ــت. یک ــده اس ــام نش ــود، انج ب
ــتان  ــان در افغانس ــت از زن ــای حمای ــت برنامه ه موفقی
پــروژه ای شــدن کارهــا اســت کــه از اصــل ماموریــت 

شــان منحــرف شــده بودنــد.

ــن  ــا ای ــد م ــی می گوین ــای مدن ــا و نهاده ــا انجیوه ام
ــن و دوام دار  ــم کــه کارهــای بنیادی ــت را نداری مکلفی
را انجــام دهیــم؛ بلکــه انجیوهــا پروژه هــای مقطعــی و 
برنامه هــای نمادیــن را اجــرا می کننــد تــا دولــت بــرای 

ــد. ــن برنامه هــا کار کن ــدار کــردن ای اســتمرار و پای
ــه  ــی کــه گرفت ــه پروژه های ــا نظــر ب درســت اســت، ام
می شــود بایــد صــادق بــود و آن هــم در شــرایط 
افغانســتان کــه موفقیــت پروژه هــای حمایــت از زنــان 
یکــی از ضرورت هــای جامعــه اســت. مــا بایــد نتیجه ی 
پروژه هــا را بررســی کنیــم. میــزان موفقیــت نهادهــا و 
انجیوهــا از کیفیــت تطبیــق پروژه هــای شــان فهمیــده 

ــه دارد. ــه نتیج ــه چ ــود ک می ش

آیا انجیوها موفقانه عمل نکرده اند؟
ــت  ــک و ریاس ــت دموکراتی ــکیل حکوم از آوان تش
جمهــوری حامــد کرزی)رییــس جمهــور پیشــین( 
شــرایط افغانســتان بهتــر بــود و امنیت نســبی در سراســر 
ــت  ــا هشــت ســال وضعی افغانســتان وجــود داشــت. ت
افغانســتان رو بــه بهبــود نهــاده بــود کــه بایــد کارهــای 
بنیادیــن و مفیــد زیــاد انجــام می شــد ولــی حقــوق زنان 
مثــل هــر برنامــه ای زیربنایــی دیگــر در کشــور شــاهد 

انجــام کارهــای موثــری نبــوده اســت.

این یک امر مسلم است که زنان از یک زن 
بیش تر توقع دارد تا در عرصه حقوق زنان کار 

کند. هم چنین مشکالت ناشی از محدودیت هایی 
را که زنان در روستا حس می کند و چالش هایی 
که فراروی زنان در درون شهر ایجاد می شود، 

خانم وردک، »هفته نامه نیمرخ« بازتاب دهنده ی 
توانایی ها، چالش های زنده گی و صدای زنان 
است. نیمرخ با کسانی که در حمایت از زنان 
کار کرده اند، گفت وگو می کند تا آسیب ها و 
راه کارهایی را شناسایی کند که زنان نیازمند 
آن است. ابتدا در مورد چگونه گی  و آغاز 

فعالیت های اجتماعی-فرهنگی تان در عرصه زنان 
بگویید.

در ابتــدا تشــکر از حضــور تــان و افتخــار دارم کــه بــا 
ــم. مــن از دانشــگاه  ــه می کن ــه نیمــرخ مصاحب هفته نام
پولی تخنیــک دانشــگاه کابــل فــارغ شــدم و از رشــته 

مهندســی، ماســتری دارم. فعالیت هــای 
مــن در عرصــه زنــان بــا ایجــاد انجمــن 
انجنیــران زنــان افغانســتان رقــم خــورد. 
ــن  ــس ای ــذار  و ریی ــث بنیان گ ــه حی ب
انجمــن کار کــردم و بــرای شــصت 
تــن از بانــوان بورس هــای تحصیلــی 
خــارج از کشــور و بــرای تعــدادی 
هــم زمینــه انترشــیپ در وزارت خانه هــا 
ــت  ــتای حمای ــم. در راس ــم کردی فراه
ــان، آن عــده از  از فعالیــت اقتصــادی زن
بانــوان را کــه شــرکت های خصوصــی 
ــذ  ــمت اخ ــتند در قس ــی داش و تجارت
ــع  ــا مناب پروژه هــا هماهنگــی کردیــم ت

درآمــد مســتقل داشــته باشــند.
ــس  ــث ریی ــه حی ــن ب ــته م ــال گذش س
انتخــاب  افغانســتان  مدنــی  جامعــه 
شــدم، در جریــان هــم کاری بــا جامعــه 
ــش زن  ــل و ش ــتان، چه ــی افغانس مدن
ــردان  ــه م ــگ را ک ــیب دیده از جن آس
خانــواده ی شــان را از دســت داده بودند 
ــه  ــتند، ب ــواری داش ــت ناگ ــا وضعی و ی
ارگ ریاســت جمهــوری و نــزد بانــوی 
اول)روال غنــی، همســر رییس جمهــور 

ــگ  ــیب دیده از جن ــان آس ــرای زن ــا ب ــم ت ــی( بردی غن
ــد،  ــت داده ان ــان را از دس ــد ش ــا فرزن ــر و ی ــه همس ک

رســیده گی شــود.
ــه قندهــار و پکتیــا ســفر کــردم و زنــان  امســال، مــن ب
آن مناطــق را از نزدیــک دیــدم. وضعیــت زنــان در 
ــای  ــان  و اداره ه ــور زن ــت ام ــب  ، ریاس ــفاخانه، مکت ش
کاری آن والیت هــا را بررســی کردیــم کــه زنــان چــه 
ــا  ــود ت ــورد می ش ــه برخ ــان چگون ــا آن ــند و ب می کش
بتوانیــم آســیب  های موجــود را بشناســیم و بــرای بهبود 

وضعیــت آنــان کار کنیــم.

از این دیدارها و بررسی های تان چه دریافته  اید؛ 
در کدام بخش از امور زنده گی زنان باید بیش تر 

توجه شود؟
آن چــه در متــن جامعه افغانســتان، بــه  ویــژه والیت های 
ــان  ــی زنده گــی زن ــوان چالش هــای اصل ــه عن ــن ب ناام
بــه شــمار مــی رود، مســایل امنیتــی و وضعیــت معــارف 
اســت. زنــان قبــل از همــه نیــاز بــه امنیــت دارنــد. زنــان، 
ــته  ــا کش ــه ب ــتند ک ــگ هس ــان جن ــن قربانی اصلی تری
شــدن مــردان خانــواده از تمامــی فرصت هــا و امکانات 
ــن ســرزمین  ــان در ای زنده گــی محــروم می شــوند. زن
جنــگ؛ همســر، پــدر، فرزنــد و بــرادر خود را از دســت 
ــه  ــتند ک ــانی هس ــتان کس ــردان در افغانس ــد. م می دهن
ــد و سرپرســت فامیــل هســتند؛  ــان می آورن ــه ن در خان
ــه تامیــن  ــور ب ــی مــردی کشــته می شــود، زن مجب وقت
معیشــت خانــواده اســت. این جــا اهمیــت تعلیــم و تربیه 
درک می شــود کــه زنــان بی ســواد بــرای تامیــن خــرج 
زنده گــی شــان بــا دشــواری های زیــادی مواجــه 
ــم  ــوز ه ــتان هن ــای افغانس ــا در والیت ه ــوند؛ ام می ش
کیفیــت معــارف بســیار پاییــن اســت، آموزشــگاه های 
ــی  ــدارد و دانشــگاه  خوب آماده گــی کانکــور وجــود ن
هــم نیســت  تــا زنــان بــرای تحصیــل بــه رفتــن در دیگر 

ــور نشــوند. والیت هــا مجب

شما خود تان متن جامعه را بررسی کردید. امروز 

زنان قبل از هر چیز نیاز 
به امنیت دارند

زنان اصلی ترین قربانیان جنگ هستند که با کشته شدن مردان خانواده از تمامی 
فرصت ها و امکانات زنده گی محروم می شوند.

ســطح مشــارکت زنــان در ایــن رونــد کم تــر 
ــن کــم کاری  ــد ای ــد. پیام ــی مان از حــد انتظــار باق
حکومــت و کمیســیون های انتخاباتــی بــه کاهــش 
ــده گان  ــام رای دهن ــد ثبت ن ــان در رون درصــدی زن
انجامیــد. حــاال کــه فصــل رای گیــری فــرا رســیده 
ــود،  ــک می ش ــات نزدی ــزاری انتخاب ــان برگ و زم
زنــان مکلــف هســتند بــرای تعییــن سرنوشــت 
سیاسی شــان و افزایــش نقش شــان در پارلمــان 
کشــور بایــد آگاهانه تصمیم  بگیرنــد و در انتخابات 
شــرکت کننــد. پارلمــان، یکــی از مهم تریــن منابــع 
تصمیم گیــری و قــدرت در ســاختار دولــت اســت 
کــه نماینــد ه گان زن می تواننــد بــا اســتفاده از قدرت 
و وحــدت سیاسی شــان بــرای محــو خشــونت علیــه 
ــان  ــت  زن ــای ظرفی ــی ارتق ــای مل ــان و برنامه ه زن

تــاش ورزنــد.
جوامــع مردســاالر بــا فرهنــگ ســنتی و نظــاِم کــه 
ــراد  ــش اف ــا گزین ــان را ب ــی زن ــق سیاس ــهم و ح س
خاصــه  حکومــت  ســاختار  در  ســمبول گونه 
می کنــد؛ بــدون شــک کــه ســد راه رشــد و 
ــتان  ــا در افغانس ــان، ام ــت. زن ــان اس ــدی زن توان من
بیــش از آن کــه  بــا ســدهای عدم پذیــرش در 
خصوصــی  ســکتورهای  و  دولــت  اداره هــای 
مواجــه باشــد بــا بدفرهنگــی اجتماعــی و آزارهــای 
روانی-جســمی مواجه انــد. در چنیــن وضعیــت 
اجتماعــی، زنــان بیــش از همــه بایــد بــه روندهــای 
سیاســی  بــزرگ  پروســه های  و  دموکراتیــک 
اهمیــت قایــل شــوند. از همیــن رو جهــت افزایــش 
ــارکت  ــت و مش ــاختارهای دول ــان در س ــش زن نق
سیاسی شــان، انتخــاب شــدن و انتخــاب کــردن 
آگاهانــه در انتخابــات پارلمانــی کنونــی بحث مهم 

و سرنوشت ســاز بــه شــمار مــی رود.
در پروســه انتخابــات پارلمانــی ایــن دوره از نقــش 
ــه  ــران دانش آموخت ــژه دخت ــه وی ــان، ب ــگ زن پررن
در میــان کاندیــدان تــا پیش بــرد امــور کارزارهــای 
ــه  ــه ب ــم کــه جامع ــن، درمی یابی ــی و کمپای انتخابات
قــدرت و توانایــی زنــان بــاور کرده انــد و رای 
زنــان در نتیجــه انتخابــات سرنوشت ســاز اســت. بــا 
ایــن وجــود ضــرورت می نمایــد تــا زنــان آگاهانــه 
رای بدهنــد و کاندیــدان نیــز رای زنــان را بــه بهــای 
انــدک نخرنــد و اعتمــاد نصــف پیکــر جامعــه را در 
ــه  ــه همان گون ــند، بلک ــی نفروش ــای سیاس معامله ه
کــه امــروز تعهــد می ســپارند تــا رای بیاورنــد، 
ــی  ــای قانون ــتفاده از صاحیت ه ــا اس ــز ب ــردا نی ف
و البی گــری سیاســی شــان در درون حکومــت 
و ســطوح بین المللــی بــرای تطبیــق برنامه هــای 
ــتای  ــان در راس ــی زن ــر زنده گ ــر ب ــن و موث بنیادی
در  زنــان  ظرفیــت  ارتقــای  و  خشــونت  محــو 

ــد. ــاش ورزن ــتان ت افغانس

انتخابات...

 ادامه از صفحه اول

ادامه روی کرد

گفت و گو
    حسین احمدی

گفت وگو با ذکیه وردک، فعال اجتماعی و نامزد 
انتخابا ت پارلمانی از والیت کابل



مدال هــا بــه برنــده گان مقام هــای برتــر و ســپردن 
ــی  ــای جهان ــرکت کننده گان رقابت ه ــه ش ــان ها ب نش
در  ورزش کاران  حضــور  از  بامیــان،  در  ماراتــون 
چهارمین ســال رقابت هــای جهانی ماراتون)مســابقات 
بین المللــی ماراتــون( قدردانــی کــرد و ایــن رقابت هــا 
در  تاثیرگــذار  و  مهــم  گامــی  را 
تشــویق جوانــان بــه صلح و دوســتی 

ــرد. ــوان ک عن
ماراتــون  جهانــی  رقابت هــای 
بامیــان از چهــار ســال پیــش  در 
ــت  ــا حمای ــاله ب ــه س ــو، هم بدین س
ــوردر،  ــن ب ــرکت های آنتی ــی ش مال
ــپ،  ــان اســکی کل راه ابریشــم، بامی
ــو رن، ریاســت اطاعــات و  فــری ت
فرهنــگ بامیــان و شــبکه مخابراتــی 

برگــزار می شــود. اتصــاالت 
هم چنیــن در حاشــیه رقابت هــای 
ــا  ــان، ب ــرکس بامی ــم س ــال، تی امس
نمایــش حرکت هــای آکروباتیک، 
نمایــش  بــه  را  خویــش  هنــر 

گذاشــتند.
آن چــه مایــه امیــدواری و پــر رنــگ 
شــدن ایــن برنامــه و ســهیم شــدن کشــورهای مختلف 
در ایــن رقابت هــا شــده اســت، فضــای مناســب و امــن 
و عاقه منــدی مــردم بــه  ویــژه زنــان بامیــان بــه ورزش 
اســت کــه در چهــار ســال اخیــر رقابت هــای جهانــی 
ماراتــون بــا حضور گســترده ی زنــان در بامیــان برگزار 
می شــود و شــمار زیــادی از دختــران بامیــان و دیگــر 
ــه  ــا ورزش کاران خارجــی ب والیت هــای افغانســتان ب

مصــاف هــم می رونــد.
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حضور گسترده ی دختران در »چهارمین دور 
رقابت جهانی« ماراتون در بامیان

و  دوش  جهانــی  رقابت هــای  دوره ی  چهارمیــن 
ــا حضــور گســترده ی  ــان ب »ماراتــون« در والیــت بامی

ــد. ــزار ش ــی برگ ــتانی و خارج ــران افغانس دخت
ایــن رقابت هــا روز جمعــه، 20 میــزان 1397، بــا 
حضــور  )حــدود(500 ورزش کار، از کشــورهای 

ســنگاپور،  امریــکا،  متحــده  ایــاالت  افغانســتان، 
ــا،  ــاروی، ایتالی ســویس، فرانســه، آســپانیا، اتریــش، ن
ــش  ــن، در دو بخ ــز و چی ــتان، ول ــن، انگلیس آرجانتای
10 کیلومتــر و ۴2 کیلومتــر بیــن دختــران و پســران، به 
صــورت جداگانــه، در پــارک ملــی بنــد امیــر برگــزار 

شــد.
در رقابت هــای فاصلــه ی ده کیلومتــری بخــش زنــان، 
»مریــم« یکــی از ورزش کاران افغانســتان مقــام اول را 

گرفــت. »اوالرا« ورزش کاری از آرجانتایــن بــه مقــام 
دوم رســید و »نذیــره« نیــز از افغانســتان مقــام ســوم این 

رقابــت  را از آن خــود کــرد.
در رقابــت  دوش ماراتــون بــا فاصلــه ی ۴2 کیلومتــری، 
بخــش خانم هــا، »میــا« و »آیتیــا« هــردو دونــده ی 

ــت و دوم  ــام نخس ــای مق ــتند مدال ه ــی توانس ایتالیای
ایــن رقابت هــا را بــه دســت بیاورنــد و خانــم »بیگــم« 
از افغانســتان مقــام ســوم ایــن رقابــت  را کســب کــرد.

محلــی،  مقام هــای  حضــور  بــا  رقابت  هــا  ایــن 
نماینــده گان فدراســیون های ورزشــی و نهادهــای 
هــم کار و شــمار زیــادی از هــواداران ماراتــون برگــزار 

ــود.  ــده ب ش
محمــد طاهــر زهیــر والــی بامیــان، حیــن توزیــع 

     نیم رخگزارش


