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مردان متاهل؛ میوه های ممنوعه!

هفته

تبسم؛  دختری که تیغ تعصب و 
خشونت گلویش را برید! 4

شما همیشه می توانید برای 
سال گرد ازدواج، شوهرتان را 
غافل گیر کنید. فقط کافی است 
یادش بیاورید که آن روز سال گرد 
ازدواج شماست!!
گلوریا استاینم

این جا، چراغی روشن است

آخریـن پاییـز زندگـی شـان را در جاده های 
شـهر کابـل نفـس کشـیدند، فریـاد زدند تا 
زندگی دیگران بهاری بمانند، شـکوفه کنند 

و سـبز شوند.
فاطمه و فرشـته؛ دو گل سـرخ کـه در پاییز 
سـرد و سـرما و بارانـی پژمرده شـدند، جان 
دادند تا زمسـتان آوارگانـی ارزگان، جاغوری 
و مالسـتان را به چشـم نبینند کـه کودکی 

زیـر سـخره های یـخ جـان می دهند.
فرشـته و فاطمـه؛ نـه به خاطـر والی شـدن 
نـه  و  بودنـد  آمـده  بـه خیابـان  جاغـوری 
به خاطـر بـرق بامیـان و سـرک دایکنـدی... 
از  نجـات  و  زندگـی  به خاطـر حـق  بلکـه 
مـرگ آوارگان و کـودکان کـه در جاغـوری 
و مالسـتان و ارزگان زیـر گلوله هـای مـرگ  
و آتش جنـگ نفـس می کشـیدند به صحنه 
آمـده بودنـد تـا در دفاع از حـق زندگی آنان 
صـدای عدالت خواهـی شـان را بلنـد کننـد؛ 
افسـوس کـه هردو ناخواسـته بـه کام  مرگ  
رفتنـد و کبوترهای صلح بـا بال های خونین 

بـه آسـمان ها پـرواز کردنـد.
یاد تان گرامی باد ..

جنسیت
حضور گسترده زنان در اعتراضات مدنی

زنان و کودکان؛ 
قربانیان اصلی جنگ

 ادامه در صفحه 2...

 نیم رخگزارشبال خونین کبوترهای صلح

جنــگ بدتریــن پدیــده ی ابتــکار بشــر اســت کــه در طــول تاریــخ از انســان ها 
ــرن  ــن ق ــتان در چندی ــت. افغانس ــه اس ــمار گرفت ــای بی ش ــت قربانی ه و طبیع
متمــادی درگیــر جنــگ  و بــه عنــوان قربانــی جنــگ بــوده و ایــن رونــد هنــوز 
ــان دارد  ــت والیت هــای کشــور جنــگ جری ــروز در اکثری ــه دارد. ام هــم ادام
ــوی  ــک س ــوند. در ی ــل می ش ــنگینی را متحم ــای س ــب قربانی ه ــردو جان و ه
جبهــه جنگ هــای امــروزی، گروه هــای تروریســتی قــرار دارنــد کــه بــه هیــچ 
ــه  ــتند. در جبه ــد نیس ــد و پابن ــری باورمن ــوق بش ــانی و حق ــول انس ــک از اص ی
مقابــل ، نیروهــای امنیتــی کشــور و ملــت قــرار دارنــد کــه بــرای دفــع حمله هــا 

ــد. ــان می رزمن ــرنگونی آن و س
ــوع جنــگ در ســرزمین شــان  ــردم از وق ــر طبیعــی اســت کــه م ــک ام ــن ی ای
آســیب می بیننــد و بــا تــداوم جنــگ ضمــن افسارگســیخته گی اوضاع سیاســی-

اقتصــادی کشــور، اصــول و قواعــد حقوق بشــری نیــز زیــر پــا می شــود و در ایــن 
ــان و کــودکان آســیب می بیننــد. در جنــگ کنونــی  میــان بیش تــر از همــه، زن
افغانســتان کــه فصــل مبــارزه بــا تروریزم اســت، بیــش  از هرچیــز دیگــری اوضاع 
حقوق بشــری زنــان و کــودکان نگــران کننــده اســت. زنــان و کــودکان بــه حیث 
ــد.  ــیب می بینن ــه آس ــوی جبه ــگ از دو س ــاع جن ــان بی دف ــن قربانی اصلی تری
بنابرایــن، نیــاز بــه بــذل توجــه نهادهــای مســوول دولتــی، نهادهــای حقوق بشــری 
ــگ  ــه گی جن ــان همیش ــپ از قربانی ــن تی ــه ای ــا ب ــت ت ــی اس ــران بین الملل و ناظ
ــواد  ــه ســرپناه، م ــد. آواره گان جنــگ ب در سراســر افغانســتان امدادرســانی کنن

خوراکــی، پوشــاک و لــوازم بهداشــتی نیــاز دارنــد.
امــروز هزارهــا زن و کــودک از مناطــق مختلف جنگ زده افغانســتان بــه ویژه در 
جنگ هــای تــازه ی ارزگان و غزنــی آواره  شــده اند و در معــرض آســیب جــدی 
از ســرمای زمســتان و گرســنه گی قــرار دارنــد. نهادهــای مســوول قبــل از نتیجــه 
اقدام هــای بنیادیــن نظامــی و گیــرودار سیاســی صلــح، بایــد بــه ایــن آواره گان 

جنــگ بــه صــورت عاجــل کمک رســانی کننــد.

دست آوردهای هفده سال اخیر زنان 
با هیچ گونه صلحی قابل معامله نیست

 صفحه 3  

در پـی حملـه طالبـان بـر ولسـوالی های جاغـوری 
و مالسـتان والیـت غزنـی و ولسـوالی ارزگان خـاص 
والیـت ارزگان، هزاران تن از باشـنده گان شـهر کابل 

دسـت بـه اعتـراض زدند.
معترضـان یکشـنبه شـب، 20 عقـرب بـا تجمـع در 
پیش ارگ ریاسـت جمهوری خواستار حمایت فوری 

دولـت از مـردم والیت هـای ارزگان و غزنی شـدند.
تعـدادی از بانوان معتـرض در گفت وگو با »هفته   نامه 
نیـم رخ« گفتنـد کـه آنـان خواسـتار امنیـت و پایان 
دادن جنـگ در افغانسـتان اسـت؛ امـا از آن جایی که 
در دو والیـت ارزگان و غزنـی جنگ جریـان دارد ما از 
مسـوولین امنیتـی می خواهیم که به صـورت جدی 

و عاجـل به کمک مردم بشـتابند.
معترضان مسـوولین نهادهای امنیتـی را در مدیریت جنگ بی کفایت 
خواندنـد و ضمـن این کـه از نبـود اراده ی الزم بـرای سـرنگونی گـروه 
تروریسـتی طالبان شـکایت کردند، ابراز داشـتند که دسـت اندرکاران 
جنـگ افغانسـتان هرگـز نمی خواهنـد این جنگ هـای ویرانگـر پایان 

یابد.
در همیـن حـال، آنچـه که در شـعار معترضان نبود ولی بیشـتر مردم 
افغانسـتان بـدان باورمنـد هسـتند این اسـت کـه جریـان جنگ های 

افغانسـتان بـا جغرافیـای قومی رقـم می خورد.
بسـی گل شریفی، یک تن از اشـتراک کننده گان در تظاهرات مردمی 
کابـل در گفت وگـو بـا »هفته   نامه نیـم رخ« گفـت: »دولـت آگاهانه در 
مـورد امنیـت مناطـق هزاره نشـین سـهل انگاری می کنـد. ایـن امر را 
سال هاسـت کـه بـا از دسـت دادن بسـیاری از مـردم ملکـی و نظامی 
در ایـن مناطـق شـاهد بوده ایـم. این روزها سـال گرد سـر بریده شـدن 

شـکریه و مسـافران دیگر در سه سال پیش 
در زابل اسـت. آن روز هـم به خیابان آمدیم 

روی  کـه  نیلوفـر  دو  فاطمـه؛  و  فرشـته 
خیابان هـای سـرخ و خونیـن کابـل پرپـر 
شـدند، برگ های شـان به زمیـن ریختند و 

   بینظیر طاهریان
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 ادامه از صفحه 4...

گونـه روابـط می توانـد وابسـته گی بـرای خود مـرد ایجاد 
کنـد و در کنار فاصله ی فزیکی، فاصلـه ی روانی هم میان 
زن و شـوهر ایجـاد شـود. زمانـی کـه این گونه مـردان به 
خانه هـای خودشـان برمی گردنـد بیش تـر اوقـات این زن 
و شـوهرها بـه جنـگ و جدل لفظـی و اتهام کـم کاری در 

قبـال مسـوولیت های یک دیگـر سـپری می شـود.
دسـته ی سـوم شـامل کسـانی هسـتند کـه از زنده گـی 
طوالنی زناشـویی  که  یک دسـت شده خسته شـده اند. از 
آن جا که رابطه ی  شـان مثل گذشـته برای شـان جذابیتی 
نـدارد، بـه دنبال چیزی می گردند که احساسـات شـان را 
بـا آن ارضـا کننـد. هرچنـد این گونه مـردان بـرای حفظ 
چهارچـوب خانـواده به دالیل مختلفی چـون وجود فرزند 
یـا منافع مالـی و یا آبروی اجتماعی، قصـد جدایی ندارند؛ 
امـا بـرای روزهای کسـالت آور شـان به دنبـال ارتباط های 
مقطعی و متنوع هسـتند. متاسـفانه این افراد در بسیاری 

مـوارد به جای ترمیم رابطه با همسـر، 
تنها راه حلی که به نظرشـان می رسـد 
وارد شـدن به رابطه های پنهانی است. 
هم چنـان  در کنـار ایـن رابطه هـای 
کوتـاه مـدت  یـا طویـل بـه زدوخورد 
بـا  فزیکـی  گاهـی  یـا حتـا  روحـی 

همسرشـان نیـز ادامـه می دهند.
دسـته ی چهارم کسـانی هسـتند که 
بـه دنبـال پرکـردن خالهـای روحـی 
گذشـته شـان می باشـند. اغلـب این 
تیـپ از مـردان، بـا برقـراری روابط  با 
دختـران جوان مجـرد در پـی جبران 
بخش هایـی از زنده گی گذشـته شـان 
سـال های  در  کـه  مـردی  هسـتند. 
پایـان نوجوانـی و آغـاز دوران جوانـی 
خانواده گـی  سـنت های  مطابـق 
ازدواج می کنـد، ممکـن اسـت پـس 
از مدتـی کـه از دوران خـوش طالیی 
ازدواج گذشـت و وارد بسـتر حقیقـی 
زنده گی شـد، در دنیای کار و تحصیل 

پیش رفـت کنـد. این گونه مـردان وقتـی به تدریج صاحب 
فرزنـد و اعتبـار در شـغل وهم چنیـن درآمد باال می شـود 
زمانـی کـه می بینـد عالوه بـر داشـتن وجـه ی اجتماعی 
بـاال، پـول و امکانـات فـراوان دارد و از فراغـت بیش تـری 
هـم برخـوردار اسـت؛ بنابراین به دنبال پرکـردن خالهای 
روحـی گذشـته اش مـی  رود. زنده گـی و ایام جوانـی را که 
به نظر خودش تجربه نکرده اسـت در سـنین  سـی وپنج 
چهـل سـاله گی می خواهد دوباره آزمایـش کند و در پی 

ارتبـاط بـا دختـران جـوان می برایند.
همسـران این گونه مردان، بیش تر زنان سـنتی و حافظان 
حریـم خصوصـی این مـردان و بـه  تعبیـری - خانم خانه 

هسـتند کـه از تغییـرات دنیـای زنـان چنـدان سـر در 
نمی آورنـد و عالقه منـد هـم نیسـتند کـه بداننـد. آن هـا 
سـرگرم زنده گـی روتیـن گذشته  شـان، تربیـت فرزنـد و 
رسـیده گی بـه امـورات مرد خانه  شـان هسـتند کـه حال 
تبدیـل بـه چهـره ی موفـق در کار و اجتماع شـده اسـت. 
بـرای همین جذابیـت و دنیای رنگارنگ دختـران امروزی 
ایـن مـردان را بیش تـر بـه سـمت خـودش می کشـاند تا 
بتواننـد فراغت شـان را بـه نوعـی بـا شـادی ها و جهـان 
طالیـی ایـن دختـران بـا تکیـه بـه قـدرت پـول و مقـام 
خودشـان پرکنند. چون در دوره جوانی که قصد داشـتند 
زمـان شـان صـرف ایـن معاشـقه ها شـود ولی بـه دالیل 
بافـت خانواده گـی و یا ازدواج و درگیر شـدن بـا زن و بچه 
از آن هـا بـه دور مانده انـد؛ بـرای جبران این معاشـقه ی از 
دسـت رفتـه تـالش می کننـد، بنابراین بـا اتکا بـه پول و 

مقـام شـان به سـراغ دختـران جـوان مجـرد می روند.
تمامـی ای این گونـه مردان برای دختـران دالیلی را مطرح 
می کننـد تـا رابطه شـان را توجیـه کنند ولی ایـن دالیل 
در تمامـی دسـته ها شـبیه هـم انـد. ناراضـی بـودن از 
همسـر؛ گویا زن شان سردمزاج است. همیشـه زود ازدواج 
کرده انـد و یـا  بـه خاطـر والدین شـان ازدواج کرده انـد. 
همسـران شـان درک شـان نمی کننـد. در زنده گـی ای 
شـان عشـق مفهومـی  نـدارد و یا ایـن که همه ی وسـایل 
و امکانـات رفاهـی بـرای زنان شـان را آمـاده کرده اند ولی 
بـه آن هـا توجـه ندارنـد. در کل، ایـن مـردان بـا چنیـن 
خودفریبی هایی به ارتباط پنهانی )نهان از همسـر شـان( 
اقـدام می کننـد و از نظـر آن هـا ایـن حرکت هـای شـان 

خیانـت به همسـر محسـوب نمی شـود.

بیش تـر قربانیـان این نوع مردان، دختران جوانی هسـتند 
کـه آرزوهای بلنـدی دارند. این دختران ممکن زیر فشـار 
خانـواده در اجتمـاع فعالیـت می کنند، یا مورد خشـونت 
مـردان خانـواده  قـرار گرفته انـد و بـه این گونـه مـردان 
متاهـل اعتمـاد می کنند. در افغانسـتان اعتماد بـه مردان 
متاهـل بـا ایـن پشـتوانه ی ذهنـی صـورت می گیـرد که 
چـون این گونـه مـردان ازدواج کرده انـد، همسـر و فرزنـد 
دارنـد؛ بنابرایـن با روابط فراتر از ارتباط رسـمی-اجتماعی 
اعتبـار و آبـروی خویش را به خطـر نمی اندازند. همین جا 
اسـت که دختران جـوان این گونه مـردان را ناجی مهربان 
پنداشـته و بـر آنـان اعتمـاد می کننـد. تصـور می شـود 

کـه بـا اعتمـاد بـه آنـان می تـوان سـریع تر بـه آمـال و 
آرزوهـای خویـش رسـید. از همیـن رو دختران جـوان با 
ایـن مـردان، رفتـار mother-lover  را انتخاب کرده و 
پیـش می رونـد. برخـی از ایـن مردان حتـا رابطه هـا را به 
حریم هـای خصوصـی این دختـران می کشـانند و ضمن 

صـرف پـول بـه لذت های خـود نیـز دسـت می برند.
مـرد متاهلـی که حاضر به جدایی از همسـرش نیسـت و 
پایـان دادن رابطـه ای را کـه به تصور خودش سـرد شـده 
اسـت، ممکـن نمی دانـد ولـی وارد رابطـه فـرا زناشـویی 
می شـود؛ دو حالـت دارد. یـا قـادر به متعهد بودن نیسـت 
و یـا این که قادر به حل مشـکالت با همسـرش نیسـت و 
از ایـن دسـت ارتباط ها بـه عنوان زنگ تفریـح یا فرصتی 
بـرای تمـدد اعصـاب اسـتفاده می کنـد. درسـت یـا غلط 
بـودن نفـس ایـن رابطه ها توسـط دختـران جـوان به این 
برمی گـردد که چه دسـت آوردی برای شـان دارد. اگر این 
مـردان نردبانی بـرای پیش رفت و رهایـی از چنگال فقر و 
بدبختـی دختـران اسـت، آنـان می توانند به اهـداف خود 
ولو مقطعی برسـند و بـه روح یک دختر جـوان نمی تواند 
آسـیب بزند؛ امـا واقعیت چنین نخواهد بـود، بلکه مردان 
در ایـن رابطه هـا مطابـق بـا شـرایط و تعهداتی کـه برای 
خـود شـان تعریـف کرده انـد می تواننـد پیـش برونـد و 

سواسـتفاده هم بکنند.
وقتـی زوجیـن هم دیگـر را دوسـت دارند، حتمـن به هم 
عشـق ورزیـده و به  یک دیگر اعتماد دارنـد، اما از لحظه ای 
کـه شـک و تردید در رابطه شـان شـکل می گیرد، عشـق 
بیـن زوجیـن رو به زوال گذاشـته و ذره ذره از بین می رود 
و ایـن مسـئله می توانـد روی فرزنـدان خانـواده هم تاثیر 

بگذارد. برخی از زنان در زنده گی زناشـویی به دلیل ترس 
از دسـت دادن حمایـت مالـی همسـر و نگرانـی از آینده 
آن چنـان بـر روی کار و سـرمایه گذاری تمرکـز می کنند 
کـه  یادشـان مـی رود در کنـار کار خود وقتـی را هم برای 
زنده گـی مشـترک بـا همسرشـان اختصـاص دهنـد. لذا 
خواسـته  یا ناخواسـته باعث ایجاد شـکاف در رابطه خود 
با او می شـوند. به این دسـته از خانم ها پیشـنهاد می شود 
کـه تعادلـی بیـن کار و توجه بـه زنده گی مشـترک خود 
برقـرار کننـد و در زمینـه روش هـای هرچـه بهتـر کردن 
رابطـه عاطفی و عاشـقانه خود و یا تصمیم هایـی که الزم 
اسـت برای آینـده زنده گی مشترک شـان اتخـاذ کنند، با 

یک دیگر صحبـت کنند.
دختـران جـوان نیـز بایـد بداننـد که بازنـده ی تمـام این 
رابطه هـا، اگـر بـه شـکل ناسـالم و بـدون آگاهـی پیـش 
بـرود، فقـط یک نفر اسـت و آن هم  جنس زن اسـت؛ چه 
ایـن طـرف ماجـرا دختر جوان مجرد باشـد و چه همسـر 
آن مـرد کـه مـا قصـه ی زنده گـی اش را از زبـان ایـن مرد 
شـنیده و در مـوردش قضاوت کرده ایم و بـه ارتباط مان با 
یـک مـرد متاهل ادامـه داده ایـم. در این صـورت، بیش تر 
بـه تنهایـی و آسـیب زدن بـه یـک زن و یـک هم جنـس 
خودمـان کمـک کرده ایـم؛ این جـا نـه تنها دختـر جوان 
قربانی می شـود، بلکه همسـر آن مرد نیز قربانی ای اسـت 

کـه رابطـه ای خانواده گـی اش آسـیب می بیند.
زنده گـی پـر اسـت از لحظاتـی کـه تصمیـم می گیریـم. 
بنابرایـن، بایـد بدانیم که بعضی از تصمیم هـا از همان اول 
محکـوم به شکسـت  اسـت. هـر آدمـی  در زنده گـی خود 
ممکن اسـت خطاهایی داشـته باشـد؛ اما بنا نیست انجام 
یـک اشـتباه مجـوزی باشـد بـرای ادامـه دادن آن. رابطه 
ممنوعـه ممکـن اسـت در ابتدا با یـک روند معمولی مثل 
رابطه کاری شـروع شـود ولی به تدریج سـبب وابسته گی 
می گـردد و در کنـار آن شـغل و حمایتـی کـه بـا اتـکا 
بـه  یـک رابطـه ی پنهانـی با سـرعت به دسـت بیایـد، به 
همـان سـرعت نیـز از دسـت خواهـد رفـت. بنابراین، جز 
لطمه هـای روحی و برچسـب خوردن میان مـردان و زنان 

دیگـر نتیجه ی دیگـری بـرای ما نخواهد داشـت.

زنده گی پر است از لحظاتی که تصمیم می گیریم. بنابراین، باید 
بدانیم که بعضی از تصمیم ها از همان اول محکوم به شکست  است. هر 
آدمی  در زنده گی خود ممکن است خطاهایی داشته باشد؛ اما بنا نیست 

انجام یک اشتباه مجوزی باشد برای ادامه دادن آن. رابطه ممنوعه ممکن 
است در ابتدا با یک روند معمولی مثل رابطه کاری شروع شود ولی به 

تدریج سبب وابسته گی می گردد و در کنار آن شغل و حمایتی که با اتکا به 
 یک رابطه ی پنهانی با سرعت به دست بیاید، به همان سرعت نیز از 

دست خواهد رفت. بنابراین، جز لطمه های روحی و برچسب خوردن میان 
مردان و زنان نتیجه ی دیگری برای ما نخواهد داشت.

 ادامه از صفحه اول

  بسی گل شریفی
جعِدگیسو

مرد کودک را گرفت
کارد روی گلوی زنی صدا می کرد

صحنه به عقب بر می گردد
شیرین با چهل زن بر کوه ایستاده است

از ارزگان
نه، بامیان

از مزار شریف
افشار

از زابل شروع می شود
چاقو حاال بر گلوی پیرمردی صدا می دهد

مرد دست دختر را فشار داد
حاال شیرین بر کوهی در یکاولنگ ایستاده است

نه؛ در هزاره تاون
بر گوری دسته جمعی مخته می خواند

مرد بر گلوی دختر فشار می دهد
شـیرین با چهـل زن در آسـتانه ی تاریخ ایسـتاده 

ست ا
پیرزن دست و پا می زند

صدای خرخر گلو می آید...
شیرین می گرید

دختر بر سر کوهی منتظر است
مرد پاهایش را جمع می کند

پیرزنی اهلل اکبر می گوید
شیرین اهلل اکبر

مرد با چاقویی در دست
اهلل اکبر می گوید

زمزمی  از گلویش می جوشد
مرد به آخرین دست و پا زدن ها می نگرد

 شیرین پای کوهی در ارزگان 
عروج کرده است

شکریه میان گلوی زنی در کابل
فریاد می شود

مردان متاهل؛ میوه های ممنوعه!

و از حکومـت خواسـتار امنیت راه هـای مواصالتی و 
مناطـق هزاره نشـین شـدیم، ولـی نـه تنهـا اوضاع 
امنیتـی بهبود نیافت بلکه هر روز بدتر از قبل شـد. 
مدت هاسـت که مـردم هـزاره در ارزگان، مالسـتان 
و جاغـوری مـورد حملـه و تهدیـد قـرار می گیرند. 
آواره و  بسـیاری کشـته شـده و بسـیاری دیگـر 
بی خانمان شـدند و دولت در ایـن مورد اقدام عملی 
نداشـته تـا ایـن تهدیـدات را از مـردم دور کنـد. در 
حالی کـه این قدرت را داشـته اسـت. این بی تفاوتی 
دولـت باعـث خشـم مـردم شـده و بعـد از روزهـا 

تحمل شـان تمـام شـده و به خیابـان آمـده اند.«
در مـورد نقـش زنـان در اعتراض هـای مدنـی نیـز 
افـزود کـه زنـان ماننـد همیشـه فعاالنـه در ایـن 
در  آن هـا  از  بعضـی  داشـتند.  شـرکت  اعتـراض 
نیمه هـای شـب به اعتـراض کننـده گان پیوسـته 
این جـا در کنـار دیگـر تظاهـرات  تمـام شـب  و 
بانـوان جوانـان  ایـن  بودنـد. بیش تـر  کننـده گان 
دانش جو هسـتند و این بسـیار امیدوارکننده اسـت 
کـه دختـران جـوان مـا مسـوولیت پذیر و در مقابل 
و  مردم شـان حسـاس هسـتند  و  اوضـاع کشـور 

منفعـل عمـل نمی کننـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه زنـان در سـال های اخیر 
دادخواهـی  پیشـبرد جنبش هـای  و  تشـکیل  در 
و مسـایل حقـوق  بـرای آسـیب دیده گان جنـگ 
بشـری هماهنگ و همگام با مـردان جامعه حرکت 
کرده انـد و در قبـال سرنوشـت جمعی جامعه بیش 

از پیـش حسـاس و مسـوولیت پذیر هسـتند.
اعتـراض در کابـل از یکشـنبه شـب تـا ظهـر روز 
دوشـنبه ادامه یافت و پس از پذیرفته شـدن تمامی 
محمداشـرف  سـوی  از  معترضیـن  خواسـت های 
غنـی، رییس جمهور کشـور، اعتراض پایـان یافت. 
هم چنیـن ایـن تظاهـرات نـه تنهـا در کابـل، بلکه 
در والیت هـای بامیـان، دایکنـدی، غزنـی و بلخ نیز 
همزمان جریان داشـت و نقطـه عطف مظاهره های 
مدنـی این  بـار این بـود که حضـور بانوان گسـترده 
بـود و حضـور آنـان در شـکل گیری و گسـترده گی 

تظاهـرات نقش عمده داشـت.

 ،بسیاری از مردان متاهل با استفاده از جایگاه شان در اجتماع و داشتن زن و فزرند
می کوشند با دختران جوان و مجرد ارتباط برقرار کنند

حضور گسترده ...
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حکمتیـار کـه یکـی از گروه های مسـلح بـود و بـه دولت 
پیوسـت، مـن حضـور داشـتم و در مذاکره بـا طالبان نیز 
زنـان هم چنـان حضـور خواهـد داشـت و بر خواسـت ها و 

رعایـت حقـوق زنـان تاکید خواهـد کرد.

از  شـماری  در  زنـان  کـه  اسـت  درسـت  ایـن 
مذاکره هـای قبلـی صلـح حضـور داشـتند و در 
آدرس  از  نیـز  طالبـان  بـا  بعـدی  مذاکره هـای 
شـورای عالـی صلـح حضـور خواهند داشـت؛ اما 
بحـث این جاسـت کـه گـروه طالبـان بـه عنوان 
اصـل  بـا  افراط گـرا  و  تروریسـتی  گـروه  یـک 
مشـارکت سیاسـی زنان، آزادی  زنـان، آزادی بیان 
و ارزش هـای دموکراتیـک سـر سـازگاری نـدارد. 
پـس ایـن پارادوکس چگونـه حل خواهد شـد که 
زنـان از طریـق یـک فرایند سیاسـی و بـا حضور 
شـان در گفت وگوهـای صلـح، چنیـن گروهـی را 
متقاعـد کنند تـا به دولـت بپیونـدد و مانند دیگر 

شـهروندان و جریان هـای سیاسـی در قالب نظام 
دموکراتیـک زنده گـی کنـد؟

اجازه دهید تا در ابتدا اهداف شـورای عالی صلح را تشریح 
کنـم کـه طبـق ایـن اهـداف چگونه گی صلـح بـا طالبان 
مشـخص خواهد شد. تمام برنامه های شـورای عالی صلح 
افغانسـتان حـول پنج هـدف می چرخـد. 1. اجمـاع ملی؛ 
2. مذاکـره؛ 3. تطبیـق توافق نامـه؛ ۴. حمایـت از ابتکارات 
محلی و ۵. ترویج فرهنگ صلح )ظرفیت سـازی و نهادینه 

شـدن فرهنگ صلح در افغانستان(.
در بحـث اجمـاع ملـی مـا نیاز بـه یک مکانیزم مشـخص 
داریـم کـه چگونه گـی صلح بـا گروه هـای مخالـف دولت 
را تعییـن کنـد. بنابرایـن شـورای عالـی صلح یـک برنامه 
گفت وگـو میـان زنان را بـه راه انداخته اسـت. ایـن برنامه 
در هـم کاری بـا وزارت امـور زنـان و دفتر بانـوی اول )روال 
غنـی، همسـر رییس جمهور غنی( اجـرا می شـود. در این 
برنامـه مذاکره هـای متعـدد در مناطـق مختلف کشـور با 
زنـان اجـرا می شـود و بـا آنـان در مـورد چگونه گـی روند 
صلـح بـا گروه هـای مخالف دولـت گفت وگو  می شـود که 
شـما در مـورد صلـح چه نظـر داریـد و چگونـه صلحی را 
می خواهیـد، در مذاکره هـا کدام خواسـت های تان مطرح 

شـود. در بیسـت والیـت کشـور ایـن برنامـه انجام شـده 
اسـت و نظرهـای مختلفـی گرفته شـده اسـت. حـاال، در 
مذاکره هـای صلـح ما همین نظرها و خواسـت های زنان را 
مطـرح می کنیـم و تاکیـد ما بر این اسـت که زنـان دیگر 
وضعیـت گذشـته را تحمـل ندارنـد و صلـح را به شـرطی 
می پذیرنـد کـه وضعیـت شـان بهبـود یابـد، نـه آن کـه 
تاریکی گذشته تکرار شـود. حفظ ارزش های دموکراتیک، 
دسـت آوردها و جایـگاه زنـان کـه در جریـان هفده سـال 
اخیـر بـه دسـت آمـده اسـت، بـا هیچ گونه  صلحـی قابل 
معاملـه نیسـت و در تمـام مذاکره های صلح چـه به گونه 
مسـتقیم و چه به گونه غیرمسـتقیم از طریق جریان های 
سیاسـی کـه روابط مـا را با طالبان تامین می کنـد، بر این 

امـر تاکیـد می کنیم.

از جریـان فراینـد گفت وگوهـای مسـتقیم و غیر 
مسـتقیم صلح دولت افغانسـتان با گـروه طالبان 
چـه برمی آیـد؛ آیـا طالبـان ایـن ارزش هـا را ارج 

نهـاده و خواسـت های زنـان را خواهـد پذیرفـت 
یـا هم چنان بـر اصـول نظـام افراط گرایـی امارت 

اسـامی شـان پافشـاری می کند؟
در پروسـه صلـح، تالش هـای کـه تاکنـون انجـام شـده، 
بیش تـر بر آن بـوده تا بـرای مذاکره های مسـتقیم زمینه  
سـازی شـود و خواسـت هـردو جانب در میـز گفت وگوی 
اصلـی مطـرح گـردد. بیش تـر گفت وگوهـا تاکنـون برای 
یـک اجمـاع ملـی و بین المللـی در مـورد تامیـن صلح در 
افغانسـتان بـوده و بحث حفـظ ارزش های مـا و یا پذیرش 
خواسـت های آنـان مربـوط بـه قـدرت و سـماجت هیات 
صلـح اسـت کـه در جریـان مذاکره هـای مسـتقیم به چه 

میـزان تـالش می کنـد و چـه کاری خواهد توانسـت.

اگـر توافـق صلح دولـت با طالبان انجام شـود، سرنوشـت 
سیاسـی زنـان چه خواهد شـد؛ آیـا این پیـام را به طالبان 
رسـانده اید کـه ملـت افغانسـتان، به ویـژه زنـان این صلح 
میـان دولـت و طالبـان را بـا چه بهایـی قبول دارنـد و اگر 

توافـق شـود، از کدام خواسـت های شـان نمی گذرند؟
مـا بـه عنـوان حامیـان حقـوق زنـان در کشـور و عضـو 
شـورای عالـی صلـح از آدرس شـورا بارهـا بـه حکومـت 

گـوش زد کردیـم، بـه عوامـل ارتباطـی مـا با طالبـان نیز 
گـوش زد کرده ایـم و با جامعه بین المللی نیـز بارها مطرح 
شـده کـه صلح را قبـول داریم، ولـی دسـت آوردهای زنان 
افغانسـتان نبایـد نادیـده گرفتـه شـود. پـس از ایـن نیـز 
در فراینـد صلـح بـر ایـن موضـع پافشـاری می کنیـم و از 
هیـچ ارزشـی کـه تامیـن کننـده ی حقـوق زنـان باشـد، 
نمی گذریـم؛ امـا این کـه سـرانجام صلـح چه خواهد شـد 
نیازمنـد آن اسـت تـا زمـان بگـذرد و نتیجـه گفت وگوها 

شود. روشـن 

زمینه سـازی ها برای انجام گفت وگوهای مسـتقیم 
دولت با طالبـان در کدام مرحله قـرار دارد؟

هم چنـان کـه در بحث های قبلـی نیز مطرح شـد، تاهنوز 
مذاکره هایـی که صـورت گرفته در واقع زمینه سـازی برای 
اقنـاع طالبـان بـه صلح بـوده، اکنـون آنـان اراده یـی برای 
پیوسـتن بـه صلـح را نشـان داده  انـد و گفت وگوهـای کـه 
حـاال جریان دارد پیش زمینه مذاکره های مسـتقیم اسـت 
تـا در مـورد نحـوه و امضـای توافق نامـه صلح بحث شـود.

بیش تـر نشسـت های صلح افغانسـتان در سـطح 
منطقـه ای و جهانـی همـه در بیرون از افغانسـتان 
صورت گرفته اسـت، انتظار شـما از »نشست صلح 

است؟ چه  مسـکو« 
تـداوم  زمینه سـاز  مسـکو  نشسـت  کـه  امیدواریـم 
گفت وگوهـای مسـتقیم باشـد، ولـی شـورای عالـی صلح 
بیش تـر کارهـای خـود را در داخل کشـور انجـام می دهد 
تـا بسـتر توافـق صلـح را در داخل کشـور فراهم کنـد. در 
بیرون از کشـور وزارت خارجه به عنوان یک نهاد سیاسـی 
حکومت نماینده رسـمی دولت اسـت و شورای عالی صلح 
می توانـد بـه عنـوان هـم کار عمـل کنـد، هم چنان کـه در 
داخـل کشـور نهادهـای دیگری با مـا هـم کاری می کنند.

و در آخـر، چـون جنگ جویان و اعضـای گروه های 
تروریسـتی در افغانسـتان مـردان هسـتند، بـه 
نظـر شـما در فراینـد صلح، زنـان از کـدام جایگاه 
بیش تـر موثـر خواهد بـود؛ آیـا یک زن بـه عنوان 
یـک مـادر، همسـر، خواهـر و یـا دختر یـک مرد 
می توانـد جنگ جویـان مخالـف دولـت و اعضـای 
گروه هـای تروریسـتی را از درون خانه بهتر متقاعد 
کند کـه در این خـط نروند و یا از جایگاه سیاسـی 
قـادر خواهنـد بـود تا برای پیوسـتن کل سـاختار 

ایـن گروه ها بـه دولـت، کار کنند؟
زنـان در هـردو بخـش می تواننـد نقـش تاثیرگذار داشـته 
باشـند. ضمـن آن که در شـورای عالـی صلح زنـان حضور 
دارند و از این آدرس در یک فرایند سیاسـی گفت وگوهای 
صلـح کار می کننـد، برنامه ای »مادران صلح« در این شـورا 
فعـال شـده اسـت کـه بـرای تاثیرگـذاری زنـان در فرایند 
صلـح از آدرس اجتماعـی شـان نیـز تالش می شـود. زنان 
می تواننـد مـردان خانـواده را متقاعـد کننـد تـا بـه ایـن 

نپیوندند. گروه هـا 

برنامـه »مـادران صلـح« را اگـر واضـح بگویید که 
چـه ماموریـت دارد و چـه کار خواهـد کرد؟

هـدف از راه انـدازی برنامـه مـادران صلـح ایـن اسـت کـه 
گروه هایـی از زنـان رضـاکار در راسـتای حمایـت از تامین 
صلـح در کشـور سـاخته شـود و در سراسـر کشـور فعـال 
شـوند تـا بسـتر صلـح را در متـن جامعـه فراهـم کننـد. 
کار ایـن زنـان راه انـدازی برنامه هـای آگاهی دهـی اسـت. 
ایـن گروه هـای مـادران صلـح از کل کشـور در هماهنگی 
هم دیگـر بـرای تغییـر ذهنیـت زنـان کار می کننـد تـا بر 
سـر هـر مخالـف مسـلح ار درون خانـه اش تبلیغ شـود تا 
فرهنـگ خشـونت به فرهنگ صلـح تبدیل شـود. در ابتدا 
والیت هـای قندهـار، غـور و پروان به صورت آزمایشـی این 
برنامـه راه اندازی شـد؛ پـس از آن که نتیجه مثبت گرفتیم 
در شـش والیـت دیگـر نیز بـه راه افتـاد. از آن جا کـه زنان 
افغانسـتان در فرایند راه اندازی جنگ نقشـی نداشـته  ولی 
قربانـی شـده اند، حـاال تـالش می کننـد تـا در خاموشـی 
جنـگ و تامیـن صلـح تاثیرگـذار باشـند. بنابرایـن هـدف 
مـا بـا تدویـر برنامه هـای اجتماعـی و البی گری سیاسـی، 
تشـکیل یـک شـبکه قدرت  منـد زنـان در راسـتای تامین 
صلح و محو خشـونت اسـت که زنان از آدرس اجتماعی و 
سیاسـی شـان فعالیت کنند تـا در تامین صلـح اجتماعی 
و هم چنـان در تحقـق صلـح سیاسـی تاثیرگذار باشـند و 

جایـگاه سیاسـی شـان را نیز تثبیـت کنند.

دکتر صاحـب، خرسـندیم از این که بـرای ما وقت 
گذاشـتید. در نخسـت باید درنگی داشـته باشیم 
بـر جایـگاه سیاسـی زنـان در هفـده سـال اخیر 
در افغانسـتان. شـما به عنـوان یکی از پیشـتازان 
عرصـه سیاسـت از میـان خانم هـا که سـال های 
زیـادی را در بخش های اجتماعی، سیاسـی و اداری 
دولـت کار کرده ایـد، جایـگاه زنـان را در عرصـه 
سیاسـت در افغانستان چگونه بررسـی می کنید؟

ابتـدا تشـکر می کنـم از شـما و هـم کاران گرامی تـان در 
هفته نامـه نیمـرخ کـه در راسـتای حمایـت از زنـان کار 
می کنیـد. وضعیت فعلی زنان و جایگاه سیاسـی شـان در 
افغانسـتان کنونـی همـه مربوط بـه تغییری اسـت که در 
قانون اساسـی کشـور به وجود آمـد. آن چـه زنده گی زنان 
را بیش تـر تغییـر می دهـد و آنـان را کمـک می کنـد تـا 
به حقوق شـان دسـت یابد، حمایـت قانونی اسـت. قانون 
اساسـی افغانستان در بخش حقوق شـهروندی، به رعایت 
حقـوق زنان پرداختـه و از زنان حمایـت می کند. تصویب 
قانـون مدنـی و قانون منع خشـونت علیه زنـان نیز باعث 
شـد تـا زنان در عصـر نوین افغانسـتان با حمایـت قانونی 
وارد عرصه هـای اجتماعی و سیاسـی شـوند کـه این خود 
دسـت آورد البی گـری سیاسـی شـماری از زنان بـود. من 
بـه خاطـر دارم که در هنـگام تدوین قوانین بـرای رعایت 
حقـوق زنـان چه قـدر تـالش کردیـم تـا حقـوق زنـان 
در قوانیـن کشـور بـه ویـژه قانـون اساسـی تثبیت شـود 
و جهـت مشـارکت سیاسـی زنـان سـهمیه بندی موقـت 
صـورت بگیـرد. حمایت هـای قانونـی توانسـت راه را برای 
حضـور زنـان در عرصه سیاسـت باز کند و زنـان زیادی در 
پارلمان کشـور، وزارت خانه هـا و اداره های دولتی و صفوف 
نیروهـای امنیتی حضـور یافتند. اکنـون که زنـان در این 
عرصـه حضـور یافته اند، می تواننـد در هماهنگی هم دیگر 
جایگاه و تاثیرگذاری شـان را ارتقا ببخشـند و بیش تر کار 

کنند.

درسـت اسـت، حاال زنان در افغانسـتان بـا وجود 
سیاسـی  عرصه هـای  وارد  قانونـی  حمایت هـای 
شـده اند و در قـدرت نیز سـهم قانونی دارنـد. اما 
پـس از تشـکیل نظـام دموکراتیک پسـاطالبان، 
یـک مسـئله جنجال برانگیز باقـی مانـد و آن هم 
فرونشـانی گروه هـای مسـلح بود کـه در مخالفت 
بـا نظام قد کشـیدند. سـپس شـورای عالی صلح 
تشـکیل شـد و از طریـق گفت وگوهـا بخشـی از 
ایـن گروه ها بـه دولت پیوسـتند. حاال، از یک سـو 
جنگ جریان و از سـوی دیگـر گفت وگوهای صلح 
چندین سـال اسـت که با طالبـان جریـان دارد تا 
ایـن گـروه  هماننـد دیگـر گروه هـای سیاسـی و 
شـهروندان عـادی زیـر چتـر یـک قانـون و یک 
نظـام زنده گی کنند. زنـان در کجای ایـن گیرودار 

صلـح قـرار دارند؟
همان گونـه کـه در مـورد قانـون اساسـی کشـور بحـث 
کردیـم، بعضـی از میثاق هـای بین المللی نیز وجـود دارد 
که از جانب سـازمان ملل متحد تصویب و نشـر می شـود 
و کشـورهای عضـو به رعایـت و تطبیق این اسـناد مکلف 
انـد. بـه طـور مثـال، قطع نامـه 132۵ شـورای امنیـت 
سـازمان ملـل متحـد یکـی از مـواردی اسـت کـه حقوق 
زنـان را در رابطـه به جنگ و صلح تعریف کرده اسـت. این 
قطع نامـه چهـار اصـل عمده و اساسـی دارد: 1. مشـارکت 
زنـان در روند صلح؛ 2. محافظـت از زنان در هنگام جنگ؛ 
3. جلوگیـری از خشـونت علیـه زنـان و ۴. تامیـن رفـاه و 
آسـایش زنان. دولت افغانسـتان بنابر عضویت در سـازمان 
ملـل، متعهـد و مکلـف بر رعایت اصول این اسـناد اسـت. 
بنابراین، قطع نامه 132۵ شـورای امنیت سـازمان ملل راه 
را برای ورود زنان در پروسـه صلح باز کرد. در سـال 201۵ 
میالدی دولت افغانسـتان برای ایـن قطع نامه برنامه عمل 
تدویـن کـرد و حضـور زنان در شـورای عالی صلح که یک 
نهاد ملی اسـت، ضروری پنداشـته می شـد؛ بنابراین زنان 
بایـد در محـل تصمیم گیری این شـورا حضور می داشـت. 
قرار شـد یـک خانم به عنوان معاون شـورا برگزیده شـود.

داکتر صاحب، شـما حـاال به عنوان معاون شـورای 
عالی صلح هسـتید، اما مسـئله مهم، تاثیرگذاری 
زنـان در عرصـه تصمیم گیری هـا و گفت وگوهـای 
صلـح اسـت؛ آیـا زنـان واقعن ایـن صاحیـت را 

دارند؟
زمانـی  که شـمار زنـان در داخل شـورای عالـی صلح زیاد 
شـد، چانه زنی هـا هـم شـدت گرفـت تـا زنـان در محـل 
تصمیم گیـری و گفت وگوها نیز حضور داشـته باشـند. در 
مذاکره هـای صلـح بـا حزب اسـالمی به رهبـری گلبدین 

دست آوردهای هفده سال اخیر زنان
 با هیچ گونه صلحی قابل معامله نیست

از آن جا که زنان افغانستان در فرایند راه اندازی جنگ 
نقشی نداشته  ولی قربانی شده اند، حاال تالش می کنند تا در 

خاموشی جنگ و تامین صلح تاثیرگذار باشند. بنابراین هدف ما 
با تدویر برنامه های اجتماعی و البی گری سیاسی، تشکیل یک 
شبکه قدرت  مند زنان در راستای تامین صلح و محو خشونت 

است که زنان از آدرس اجتماعی و سیاسی شان فعالیت کنند تا 
در تامین صلح اجتماعی و هم چنان در تحقق صلح سیاسی 

تاثیرگذار باشند و جایگاه سیاسی شان را نیز تثبیت کنند.

زنان افغانستان در فرایند راه اندازی جنگ نقشی نداشته ، ولی قربانی شده اند، 

حاال از آدرس اجتامعی و سیاسی تالش می کنند تا در خاموشی جنگ و تامین صلح تاثیرگذار باشند.

گفت وگو

    حسین احمدی

گفت وگو با دکتر حبیبه سرابی، معاون 
شورای عالی صلح افغانستان



دسـته ی اول مردانـی هسـتند کـه بـا همسـران خـود 
زنده گـی خوبـی دارنـد، از شـغل و اعتبـار خوبـی هـم 
برخـوردار انـد؛ امـا از روی خودنمایـی یـا خوش گذرانی 
بـا دختـران جوان ارتبـاط برقـرار می کنند. ایـن تیپ از 
مـردان تـالش دارنـد تا بـه هـم کاران خود نشـان دهند 
کـه  توانایی برقراری ارتباط با دختران جـوان را دارند. از 
سـویی هم ممکن اسـت آنان برای سـرگرمی ، به چنین 
رابطه هـای بی پایـداری اقـدام کنند 
و باعـث تفریحـات آنی بـرای خود و 
دوسـتان شان شوند. تنها چیزی که 
از ایـن روابط در پایـان باقی می ماند 
غـرور ُخـرد شـده ی دختـران جوان 
اسـت. دخترانـی کـه بـرای دقایقی 
دسـت آویزی شـده تا مـردان بی کار 
پول دار خـوش بگذرانند. مـرد مورد 
نظـر با دختـری ایـن کار را می کند 
کـه بـا هزار و یـک آرزو بـرای یافتن 
شـغل و یا رفع مشـکلش دور میزی 

بـه گفت وگو می نشـیند.
هسـتند  مردانـی  دوم  دسـته ی 
کـه  زن و فرزندان شـان در کشـور 
دیگـری زنده گـی می کننـد و بـرای 
کار و درآمد در افغانسـتان به صورت 
دایـم و یـا مقطعـی به سـر می برند. 
فضـای مـالل آور افغانسـتان و نبـود امکانـات تفریحی

خانـواده  از  دوری  کنـار  در  کافـی  و  سـرگرمی  الزم 
مجبورشـان می کنـد تـا به شـکل دیگـری اوقـات زیاد 
بـی کاری شـان را پر کنند. از پیام بازی بـا دختران جوان 
گرفتـه تـا تشـویق آن هـا در کارهای شـان بـا مکالمات 
تلفنـی طوالنـی، همین طـور دیـدار دختـران در کافه ها 
و رسـتورانت ها یـا حتـا گپ وگفـت در اتاق کاری شـان؛ 
درحالی کـه هیچ گونـه حمایـت حقیقـی جـز سـرگرم 

مدنظـر  خودشـان  کـردن 
ایـن  ندارنـد. هرچنـد بعدهـا 
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به جز روی کرد نیمرخ سایر نوشته ها مسوولیتش به دوش 
نویسنده گان می باشد.

هفته نامه نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.
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مردان متاهل؛ میوه های ممنوعه!

 ادامه در صفحه 2...

معضلـی کـه ایـن روزهـا در جامعـه ی جنـگ زده ی 
افغانسـتان بـه  یـک پدیـده ی اجتماعـی ولـی پنهـان 
درآمـده اسـت ازدیـاد ارتبـاط گرفتـن مـردان متاهل با 

دختـران جـوان مجـرد اسـت.
نسـل جوان به خصـوص دختران که برای ورود به بسـتر 
اجتمـاع تابوهای کوچک و بـزرگ خانواده گی-اجتماعی 
را می شـکنند و سرشـار از امیـد بـرای آینـده ی روشـن 
و داشـتن دنیـای مسـتقل وارد دانشـگاه و یـا فضاهـای 

اجتماعی می شـوند. این نسل، 
گسـترده گی  خاطـر  بـه  امـا 
نـگاه  ارتباطـی،  شـبکه های 
ردای  در  کـه  را  شـکارچیانی 
بـه  خدمـت  و  روشـن فکری 
جامعـه ی زنان پرچـم »آزادی 
و برابـری« را بلنـد می کننـد، 
به دنبال شـان عمیق تر و تیزتر 
می کننـد. حقیقـت این اسـت 
کـه این تیپ از مـردان در کنه 
ذهن شـان بـه برابـری حقوق 
زنان و مردان باورمند نیسـتند.

اکثـر این مردان در پسـت های 
مهـم دولتی و یا موسسـه های 
می کننـد،  کار  خصوصـی 
و  اسـت  زیـاد  درآمدشـان 
نسـبتن  اجتماعـی  جایـگاه 
خوبـی دارنـد. بنابرایـن، یکـی 

از ترفندهای شـان  وجـه ی غیـر تعمـدی دادن و پنهان 
کـردن حقیقـت در مـورد روابـط ایـن چنینی، داشـتن 
همیـن لقب هـای بلنـد شـغلی و یـا سـابقه های کاری 
شـان اسـت. در کنار تمـام آن هـا »متاهل بودن شـان« 
نشـان سـبز برای جلب اعتماد مخاطب جـوان روبه روی 
شـان اسـت. درحالـی که اغلب ایـن مردان متاهـل و به 
ظاهـر روشـن فکر، زنـی را در پسـتوی خانـه و مطبـخ 
شـان در قفـس به زندانی گرفتـه اند. این مـردان، با رها 
کـردن همسرشـان در میـان  کارهای خانه و یا اشـتغال 

در بیـرون از خانـه تمـام مسـوولیت ها را از روی دوش 
خـود سـلب کـرده، اول در شـبکه های مجـازی، بعد در 
فضاهـای واقعـی به دنبال جلب نظر، اعتمـاد و ارتباط با 

دختـران جوان هسـتند.
در ایـن نوشـته بررسـی می کنیـم که آیـا این دسـته از 
مـردان واقعـن دغدغـه  شـان حـل مشـکالت جامعه ی 
زنـان افغانسـتان اسـت؟ آیـا آن هـا بـه دنبـال رشـد و 

بالنده گـی دختران جوانی هسـتند که در حسـاس ترین 
مرحلـه سـنی قـرار دارنـد و مایل انـد به سـرعت دیده و 
مطـرح شـوند؟ و یـا مسـئله چیز دیگـری اسـت؟. باید 
یـادآوری شـود که به آن تیـپ از مردانی که تنوع طلبی 
و بی بندوبـاری حتـا بـه قیمـت قربانـی کردن زن شـان 
شـاکله ی زنده گی شـان شده اسـت و به  نوعی در ارتباط 
بـا زنان، دچار بیماری افسارگسـیخته ی روانی شـده اند، 

اشـاره  نخواهد شد.
این گروه از مردان را به  چهار دسـته تقسـیم و بررسـی 

می کنیم.

بسیاری از مردان متاهل با استفاده از جایگاه شان در اجتماع و داشتن زن و فزرند، 
می کوشند با دختران جوان و مجرد ارتباط برقرار کنند

تحلیل

    بتول سید حیدری


