
نگاه جنسیت زده ی رسانه ها عامل 
تداوم نابرابری ست

ــی می باشــند کــه  ــب مردان ــا، اغل ــد کــه قاتل ه ــا نشــان می دهن آماره
مســلخ هســتند و با اســلحه آشــنایی دارنــد و عــادت دارند تا مشــکالت 
ــن  ــد. ای ــل نماین ــل و فص ــالح ح ــری از س ــونت و بهره گی ــا خش را ب
اشــخاص در ایــاالت متحــده امریکا،اغلــب پلیــس یــا جان بــازان جنگ 
در عــراق و افغانســتان می باشــند. میــزان بــاالی خشــونت علیــه زنــان در 

ارتــش ایــاالت متحــده عامــل مهمــی در این 
زمینــه بــوده اســت.  همان طــور کــه فرانتــس 

حضــور زنــان در عرصه هــای مختلــف اجتماعــی، بــه ویــژه رســیدن یک 
ــن مباحــث  ــوز یکــی از جدی تری ــا هن ــی ت ــد دولت ــای بلن ــه مقام ه زن ب
توازن جنســیتی در افغانســتان اســت. بــاور »نابرابری« جنســیتی »زن« و »مــرد« در 
ــل  ــی خاصــی امــر حاکــم و قاب ــا یــک مقطــع زمان تمامــی جوامــع بشــری ت
پذیــرش بــوده اســت. بخشــی بزرگــی از جوامــع بشــری بــه ویــژه دولت هــای 
ــری جنســیتی جــز باورهــای  ــد و براب ــور کــرده ان ــه عب ــن مرحل متمــدن از ای
طبیعــی شــان شــده اســت. در جوامــع جهان ســومی و بــه ویژه کشــورهایی که 
قوانیــن شــان مبتنــی بــر ارزش هــا و دســتورهای دین اســالم اســت، نــگاه نابرابر 
و فرودســت شــمردن زن باعــث شــده کــه هنــوز بــرای اساســی ترین حقــوق 
انســانی زن مبــارزه بایــد کــرد و قربانــی داد. همیــن امــر باعــث شــده اســت کــه 
نــگاه جنســیتی حاکــم در جامعــه، حتــا رســانه ها را کــه عامــل تغییــر و ترقــی 
فکــری جامعــه شــمرده می شــوند، تحــت تاثیــر قــرار دهــد. یعنــی رســانه های 
ــگاه  ــان ن ــه زن ــوز ب ــد، هن ــت دارن ــتان فعالی ــه در افغانس ــی ک ــی و بین الملل مل

جنسیتی دارند.
جنســیت زده گی نــگاه رســانه ها در مــورد فعالیــت و ارتقــای زنان در افغانســتان 
ذهنیــت جامعــه را بــه حالــت ایســتایی در مرحلــه ی نابرابــری و بــاور بــه تفاوت 
نقــش زن و مــرد در عرصه هــای اجتماعــی نگــه مــی دارد. این کــه رســانه های 
ملــی و بین المللــی در افغانســتان هنــوز حضــور یــک زن در یــک مقــام بلنــد 
دولتــی و یــا ابتــکار یــک زن را کار خارق العــاده جلــوه می دهنــد، برگرفتــه از 

نــگاه نابرابــری جنســیتی و فرودست اندیشــی زن اســت.
در ســال 2019 میــالدی حکومــت افغانســتان عادلــه راز را بــه عنــوان نماینــده 
دایمــی در ســازمان ملــل متحــد و رویــا رحمانــی را بــه عنــوان ســفیر در ایاالت 
متحــده امریــکا مقــرر کــرد. ایــن دو خبــر تیتر نخســت رســانه ها شــده بــود، اما 
همــه نوشــتند کــه »یــک زن بــه عنــوان ســفیر افغانســتان در واشــنگتن معرفــی 
شــد« و »یــک زن بــه عنــوان نماینــده دایمــی افغانســتان در ســازمان ملــل متحد 
ــرای فلم ســازی  ــم صحــرا کریمــی کــه دکت ــه تازه گــی خان ــی شــد«. ب معرف
کشــور اســلواکی دارد، از طریــق یــک رقابــت آزاد بــه حیــث رییــس افغــان 
فلم)مرکــز هنــری فلم ســازی دولتــی افغانســتان( تعییــن شــده اســت. رســانه ها، 
امــا صحــرا و توانایی هــای او را بــه حاشــیه رانــده اســت. شــبکه های تلویزیونی، 
رادیوهــا، رســانه های چاپــی و شــبکه های اجتماعــی؛ همه یک دســت نوشــتند: 

»بــرای نخســتین بــار یــک زن رییــس افغان فلم شــد«. 

نظامی شدن زنده گی 
روزمره

ــکار  فقــدان مراقبت  هــای  بهداشــتی، ان
جنین  هــای   ســقط  بــه  دست رســی 
ــا،  ــان در آفریق ــازی زن ــم س ــان، عقی زن
هنــد و آمریــکای التیــن بــه نــام کنتــرل 
»وام  هــای   کــم  دســت  و  جمعیــت، 
ــت  ــام )میکروکریدی ــه ن ــه ب ــرد« ک خ
یــاد می شــود( اغلــب منجــر بــه فاجعــه 
بــرای افــرادی می شــود کــه نمی تواننــد 
ــد   ــت کنن ــود را بازپرداخ ــای  خ وام  ه
این هــا نیــز از اشــکال فجیــع اعمــال 

ــتند 26 . ــونت هس خش
دردرون ایــن مــوارد نیــز، بایســتی رشــد 
ــه  ــره ب ــی روزم ــری زنده گ ــی گ نظام
ــای   ــل از مدل  ه ــد و تجلی ــراه تمجی هم
ســتیزانه ی  زن  و  پرخاش گرانــه 
بیافزایــم.  همان طــور  را  مردانه گــی 

کــه فالکــه بحــث کــرده اســت، تکثیــر مــردان مســلح و ایجــاد بخــش 
جدیدی از تقســیم جنســیتی اســت جــای که اکثر مشــاغل بــرای مردان 
)بــه عنــوان نگهبانــان خصوصــی، نگهبانــان تجــاری، نگهبانــان زنــدان، 
اعضــای باندهــا و مافیایی هــا و ســربازان بــه طــور منظــم یــا ارتش  هــای  
خصوصــی( اختصــاص مــی یابــد، نیازمنــد خشــونت هســتند و نقــش 
ــا  ــن ایف ــای زهرآگی ــده ی مردانه گی  ه ــکل گیری فزاین ــی در ش مهم

می کننــد.

این جا، چراغی روشن است
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ــه ســربازان فرانســوی کــه  ــا توجــه و اشــاره ب ــون، ب فان
وظیفــه شــان شــکنجه شورشــیان الجزایــر را بــود، اظهار 
ــم  ــه ه ــیم و ب ــل تقس ــر قاب ــونت غی ــه خش ــی دارد ک م
پیوســته اســت: شــما نمی توانیــد خشــونت را بــه عنــوان 
ــات  ــه صف ــدون این ک ــد ب ــن کنی ــه تمری ــتغال روزان اش
شــخصیتی و رفتارخشــن در شــما رشــد کــرده باشــد و 

آن هــا را بــا خــود بــه خانــه نبریــد 27 .
ســاختار و ســاز و نشــر پخــش رســانه ها و انتشــار 
مدل  هــای  بیــش از حــد جنســی شــده زنانــه این مشــکل 
ــه  ــه طــور آشــکار دعــوت ب ــش داده اســت و ب را افزای
تجاوز جنســی و مشــارکت در فرهنگ زن ســتیز که در 
آن آرمان هــا و اســتقالل زنــان تنــزل یافتــه و بــه وضعیت 

تحریــک جنســی فروفکنــی شــده اســت.
مقاومت

بــا در نظــر داشــت شــاخص  های  فراگیــر خشــونت های 
کــه زنــان در برابــر آن هــا مــی ایســتند و مقابلــه می کنند، 
ــد در  ــز بای ــر آن نی واضــح اســت کــه مقاومــت در براب
ســنگر ها و ابعــاد مختلــف ســازماندهی شــود. راه اندازی 
ســازماندهی ها در حــال حاضــر در راه هســت، بــه طــور 
فزاینــده ای از راه حل  هــای  مرده و خســته کننــده ای مانند 
تقاضــای قانــون مجــازات بیش تــر، که فقــط بــرای دادن 
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــه ب ــات ک ــه مقام ــر ب ــدرت بیش ت ق
ــا غیرمســتقیم خودشــان مســوول مشــکالت هســتند،  ی

می باشــد.
اجــرای  هنــگام  در  زنــان  کــه  را  اســتراتژی  های  
کارهای شــان بــه کار مــی آورنــد بــرای پیش بــرد 
امــور، موثرتــر اســت. بــه خصــوص تاکتیک  هــای  
موفقیت آمیــز بــاز کــردن پناهگاه هــا بــرای اســتفاده 
زنــان بــدون کنتــرل مقامــات، ســازماندهی کالس  هــای  
ــر  ــترده و فراگی ــرات گس ــاد تظاه ــود و ایج ــاع از خ دف
ماننــد راه پیمایی  هــای  Take Back Night   برگشــتن 
شــبانه کــه در دهــه 1970 آغــاز شــد، یــا راه پیمایی  هایــی 
کــه زنــان در آن ســازماندهی آن نقــش اصلــی را بــازی 
می کننــد و علیــه قتــل و تجــاوز بــه عنــف و کشــتار  های  
داوری، کــه اغلــب منجــر بــه اعتصــاب نشســته در 
مقابــل  یــا در  و  )نگــه داری( مجرمــان  محله  هــای  

ــرد. ــی گی ــورت م ــس ص ــتگاه  های  پلی ایس
ــارزات  ــش مب ــاهد افزای ــا ش ــز م ــر نی ــال  های  اخی در س
ــم  ــوده ای ــد ب ــا و هن ــاحره گی در آفریق ــکار س ــد ش ض
ــه  ــتا ب ــت از روس ــال و اکتویس ــردان فع ــان و م ــه زن ک
ــاری،  ــل بیم ــاره عل ــردم را در ب ــد و م ــی رون ــتا م روس
انگیــزه و منافــع شــفا دهنده  های ســنتی مذهبــی، رهبران 
محلــی، و ســایر متهــم کننــده گان زنــان بــه ســاحره گی،  
آمــوزش می دهنــد. در برخــی مناطــق گواتمــاال، زنــان 
ــو و  ــتفاده ج ــوء اس ــربازان س ــام س ــت ن ــه ثب ــروع ب ش
مضــر نمــوده انــد تــا بــا قــراردادن نــام آن هــا در لیســتی 
بــرای روســتائیان و خویشاوندانشــان معرفــی نماینــد. در 
هــر مــورد، تصمیــم زنــان بــرای مبــارزه بــا آن، انــزوای 

آن هــا و پیوســتن بــه زنــان دیگــر بــرای موفقیت ایــن امر 
ــی رود. ــه شــمار م ــی ب ــا حیات تالش ه

ــد  ــات فراین ــا امکان ــا ب ــن اســتراتژی ها اگــر آن ه ــا ای ام
ــای   ــهم فعالیت  ه ــان و س ــت زن ــدد موقعی ــی مج ارزیاب
تولیــدی کــه آن هــا در خانواده هــا و جوامــع شــان 
ــرات  ــه تغیی ــر ب ــد منج ــد، نمی توانن ــراه نباش ــد هم دارن
پایــدار گردنــد. ایــن کار بــه شــرطی تحقــق می پذیــرد 
کــه زنــان منابــع مــورد نیــاز خــود را مســتقل از مــردان به 
دســت آورنــد، تــا آن جــا  کــه نبایــد بــرای بقای شــان بــه 
پذیرفتــن شــرایط خطرنــاک و اســتثماری کار و روابــط 

ــوند. ــور ش ــی مجب خانواده گ
پایان

ــه از  ــد ک ــی می باش ــلویا فدیریچ ــته س ــه نوش ــن مقال ای
ســایت جنســیت و مطالعــات فمینســتی اســت مــی وپ 
ام پریــس ترجمــه شــده اســت  کــه شــما در ســایت  های  
زیــر بــه زبــان انگلیســی بــه آن هــا دست رســی خواهیــد 

داشــت. 
https://gendersexualityfeminist.duke.edu

http://www.pmpress.org
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پــدرم کجاســت؟ اگــر می آیــد کــه منتظــرش بمانیــم؟ 
ــده  ــاده ش ــح زود آم ــد. صب ــه، نمی آی ــت: »ن ــادرم گف م
ــاید  ــی  کار دارم و ش ــروز کم ــه ام ــت ک ــود و می گف ب
ــب!  ــد از مکت ــف کنی ــب، تعری ــم. خ ــده نتوان ــر آم ظه
امســال کی هــا معلــم تــان اســت؟ نکنــد همــان دختــرک 
شــلیته ای پارســال بازهــم معلم تــان شــده؟«. قبــل از آن که 
مــن حرفــی بزنــم، نــگار پیــش دســتی کــرد و گفــت: »نه 
مــادر، امســال بــه جــای او لیلی آمــده. خیلی معلــم خوبی 
اســت. از درس دادنــش چنــد روزی بیش تــر نمی گــذرد 
امــا، با همــه ی دختــران صمیمی شــده اســت. روش درس 
دادنــش خیلــی بهتــر از معلــم ســال گذشــته ی مان اســت. 
اســتاد خاتمــه را امســال بــه یــک صنف پایین تــر مضمون 
ــی اش  ــد اخالق ــت ب ــر روز از دس ــاگردانش ه داده و ش
ــرد:  ــع ک ــگار را قط ــرف ن ــادرم ح ــد«. م ــکایت دارن ش
ــان نشــد و  »خــوب شــد کــه همــو شــلیته امســال معلم ت
اگرنــه شــاید بازهــم همــراه تــان بــد رفتــاری می کــرد«. و 
ادامــه داد: »راســتی حنیفــه دختــر مــوالداد هــم بــه مکتب 
می آیــد یــا کــه او را امســال نگذاشــته اند؟«. پیــش از آن 
کــه نــگار حرفــی بزنــد، گفتــم آره می آیــد، امــا چطــور 
مگــر چــرا نیایــد؟ مــادرم اندکــی در فکــر فــرو رفــت و 
ســپس گفــت: »بــه خاطــر همــان قضیــه پارســال دیگــر! 
کــه بچــه ی قمبــر راه اش را گرفتــه بــود. فکــر می کــردم 
پــدر و مــادرش شــاید نگذارنــد کــه بــه مکتــب بــرود«. 
طــرف نــگار نگاهــی انداختم و بعــد نگاهــم را چرخاندم 
بــه جانــب مــادرم و گفتــم: مــادر ایــن دیگر چــه قضاوتی 
ــا  ــود ام ــب می ش ــر مرتک ــه ی قمب ــاه را بچ ــت؟ گن اس

ــردازد؟ حنیفــه هیــچ گناهــی  تاوانــش را بایــد حنیفــه بپ
ــر او  ــه ی قمب ــت. بچ ــی اس ــی خوب ــر خیل ــدارد و دخت ن
ــر کــرده و هرجــا ســِر راه اش ســبز  بیچــاره را عاجــز گی
می شــود. او اگــر مــرد اســت بــرود ســر راه یــک دیگــر 
ایســتاده شــود، بــاز خواهــد دیــد کــه مــردم کفشــش را 
ــر آدم  ــر اگ ــه ی قمب ــه؟ بچ ــا ن ــد ی ــش می ده ــه دهن ب
ــی  ــب لوچک ــا ش ــرده روز ت ــا ک ــب را ره ــود، مکت می ب
و اوباش گــری نمی کــرد. مــادرم رو کــرد بــه طــرف 
ــرف  ــه ط ــدر از حنیف ــرا این ق ــو چ ــان ت ــر ج ــن: »دخت م
داری می کنــی؟ از کجــا معلــوم کــه او هــم بــد نباشــد؟«. 
گفتــم: مــادر جــان مــن از او طــرف داری نمی کنــم. امــا 
حنیفــه هم صنفــی ام می باشــد و مــن وی را خیلــی خــوب 
می شناســم. او دختــر پــاک دل و خیلــی مهربانــی اســت.

دیگــران وقــت غــذای شــان را خــورده و برآمــده 
ــم و حــرف  ــده بودی ــی مان ــا ســه نفــر باق ــد. تنهــا م بودن
می زدیــم. ســفره را جمــع کــردم و بــه نــگار گفتــم: بیــا 
برویــم درس هــا را کمــی  مــرور کنیــم کــه شــاید فــردا 
اســتاد ســوال کنــد، بــاز پیــش همــه ای دخترهــا خجالــت 

می شــویم. 
نــگار زود بــاش نامــه را بیــاور کــه بخوانیــم! وی در حــال 
کــه نامــه را بــاز می کــرد گفــت: »بیگــم بــه یــک شــرط 
نامــه را برایــت نشــان می دهــم کــه بعــد از مطالعــه اش بــه 
مســخره ام نگیــری«. کاغــذ را از دســتش ربــودم و گفتــم 

درســت اســت، مطمییــن بــاش.
سالم

ــم،  ــت بنویس ــه ی برای ــا نام ــردم ت ــرات ک ــه ج از این ک

ــه خــودم تهنیــت می گویــم. چــرا یــک ســال و انــدی  ب
می شــود کــه بــا خــودم گیالویــز بــودم و مــرا در 
خصــوص تــو یارایــی نوشــتن نامه ای نبــود. درســت  یک 
ــی  ــح از نزدیک ــاعت تفری ــروز، در س ــش از ام ــال پی س
مکتــب تــان می گذشــتم. تــو بــا جمعــی از دختــر هــای 
ــا  ــه ب ــم ک ــودی و نمی دان ــته ب ــاره ی نشس ــر، در کن دیگ
شــنیدن چــه چیــزی از آن هــا، لب خنــد مــی زدی. بــرای 
مــن امــا مهــم نبــود و نیســت کــه هم صنفــی هایــت چــه 
می گفتنــد، بلکــه لب خندهــای دمــادم تــو بــود کــه گام 
ــم را ُسســت می کــرد. پــس از آن دم کــه روز هــا و  های
مــاه هــا می گــذرد، نــه تنها نتوانســتم کــه فراموشــت کنم 
و لب خنــد هــای گرمــت ســرد نشــده، بلکــه زنده گــی ام 
بــه هــم ریختــه اســت. نــگار! شــاید بــه بــاورات نگنجــد، 
امــا از آن روز بــه بعــد آتشــی بــه جانــم افتــاده کــه 
شــعله هایش هــر لحظــه وجــودم را می ســوزاند. مــن در 
بی قــراری هــای خــود، نشــانه های از عشــق تــو را یافتــه ام. 
ــه  ــه درازیِ  یــک ســال ب بی قــرارِی قلبــی کــه عمــرش ب
طــول انجامیــد. در ایــن مــدت هــر آن چه تــوان داشــتم به 
کار انداختــم کــه شــاید فرامــوش ات کنــم. امــا ســر انجام 
بــه نتیجــه ی دســت یافتــم کــه انــگار ممکــِن ایــن تصمیم 
محــال اســت و نمی شــود. از ایــن روی، نامــه ی حاضــر را 
برایــت نوشــتم تــا این کــه احساســاتم را در قالبــش بیــان 
داشــته و بــه یــک جانبــه بــودن ایــن عشــق پایــان ببخشــم. 
تمنــا دارم کــه در جــواب نامــه ام، نامــه ای از تــو دریافــت 

بــدارم. بــدرود. 
با مهر، میر.   

نامــه ای میــر را دوبــار تمــام کــردم. از مطالعــه اش واقعــن 
شــگفت زده شــده بــودم. بــرای اولیــن بار بــود کــه نامه ای 
بــه یــک چنیــن صراحتــی را می خوانــدم. در تمــام ایــن 
مــدت کــه مــن مصــروف مطالعــه بــودم، نگار با چشــمان 
بــراق و از حدقــه بیــرون زده اش بــه طرفــم می دیــد. نامــه 
را برگردانــدم و گفتــم: خــب، کــه قصــه از این قــرار بوده 
اســت هــا؟ حیــران بــه ایــن مانــده ام که میــر بــه کجایی تو 
عاشــق شــده اســت؟ نکنــد که طلســم عشــق پنهــان کرده 
باشــی؟ نــگار کــه فکــر می کــرد، مــن جــدی می گویــم، 
برانگیختــه شــد: »بیگــم، مــن نامــه را بــرای ایــن ندادمــت 
کــه بعــد از خواندنــش، بــه تمســخرم بپــردازی. بــرای این 
ــوده ای«.  ــم ب ــرم رازهای ــه مح ــه همیش ــان ات دادم ک نش
ــی داد. شــانه هایم  ــش را نشــان م ــن جدیت ــه اش کامل قیاف
را بــاال انداختــم و گفتــم: ناراحــت نبــاش، خواســتم کــه 
چنــدی ســر بــه ســرت بگــذارم، امــا انــگار کــه تــو جدی 
گرفتــه ای! بگذریــم. حــاال چــه تصمیمــی داری، آیــا بــه 
جــواب نامــه ای میــر، نامــه می نویســی؟ وی صورتــش را 
چرخانــد و بــه آن ســوی پنجــره اندکــی خیــره شــد: »بــه 
نظــر  تــو میــر چطــور آدمی می آیــد؟ فکــر می کنــی کــه 
مــا هــردو بــا یک دیگــر کنــار خواهیــم آمــد؟«. ســکوتی 
ــری ســکوت  ــده ای بلندت ــا خن ــرار شــد. ب ــان برق ــن م بی
ــم کــه عقــل و هوشــت  ــگار فکــر می کن را شکســتم: ن
را از دســت داده ای دختــر! قــرار نیســت کــه لبــاس و یــا 
وســایل آرایــش بخــری کــه مــن نظــر بدهــم. این کســی 
کــه داریــم در رابطــه اش حــرف می زنیــم، جنــس نــه بــل 
یــک آدم اســت. طرفــم چرخیــد: »مثــل کــه تــو عقــل و 
هوشــت را از دســت داده ای نــه مــن، بیگــم. بــرای همیــن 

اســت کــه از تــو نظــر می خواهــم«. 
ادامه دارد....

آخرین  اعتراض

26  Example of this violence ranging from 
verbal abuse to appropriating the family’s 
assets are cited in Lamia Karim, op. cit., 
pp.85-84.  
 27 Frantz Fanon, op.cit. pp. 270-267. 
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ــرای  ــه ب ــب، از این ک ــر صاح وزی
وقــت  نیــم رخ  بــا  گفت وگــو 
گذاشــتید ســپاس گزاریم. در ســالی 
کــه شــما در وزارت معــارف آمدید، 
ــود و  ــده ب ــالم ش ــارف اع ــال مع س
ــارف را  ــه مع ــدن ده ــز بع ــما نی ش
اعــالم کردیــد و ضمــن تغییــر نصاب 
ــاختاری را  ــات س ــی، اصالح آموزش
ــش  ــای خوی ــی از برنامه ه ــز جزئ نی
ایــن  بــه  مطابــق  می گوییــد، 
اصالحــات، حضــور زنــان در معارف 

چه گونــه اســت؟ 
معــارف،  وزارت  اولویت هــای  از  یکــی 
افزایــش حضــور زنــان در این وزارت اســت. 
اکنــون زنــان از ریاســت های وزارت معــارف 

تــا ریاســت معــارف در والیت هــا 
حضــور دارنــد. معیــن نصــاب و تربیــه 
ــت.  ــک زن اس ــن وزارت ی ــم ای معل
معلــم  تربیه هــای  ریاســت   13 در 
ــزی،  ــت مرک ُــه ریاس ــتند. ن ــان هس زن
بســت های اول، وزارت معــارف بــه 
زنــان اختصــاص داده شــده اســت. در 
تمــام ریاســت های معــارف والیت هــا 
بــه اســتثنایی دو و ســه والیــت، یــک 
زن حتمــن معــاون شــده اســت. همیــن 
طــور در امتحــان رقابتــی معلمیــن، 50 
ــن زن انتخــاب شــدند.  درصــد معلمی
ســخن گوی وزارت معــارف، زبــان 
ایــن وزارت، یــک زن اســت. در کل، 
ــارف در  ــان در وزارت مع ــور زن حض

حــال افزایــش اســت.

ضمن حضــور زنــان در وزارت 
کارمنــد،  منحیــث  معــارف 
کشــور  از  بخش هایــی  در 
وجــود  به خاطــر  دختــران 
موانعــی چــون ســنت و عــدم 
ــروم  ــارف مح ــات از مع امکان
ــن  ــا ای ــما ب ــورد ش ــد، برخ ان

ــت؟ ــه اس ــش چگون چال
ــده  ــل عم ــه عام ــی س ــر و ناامن ــگ، فق فرهن
فــراروی 3.7 میلیــون طفــل بیــرون از مکتــب 
اســت کــه 70 درصــد آنــان دختــران اســت. 
فرهنــگ، نقــش اساســی در محــروم شــدن 
ــود  ــوزش دارد. دوری راه، نب ــران از آم دخت
معلــم زن و ســنت های نادرســت بومــی نیــز 
از دیگــر عامل هــای محرومیــت دختــران 
از تعلیــم اســت. وزارت معــارف تــالش 
دارد کــه بــا اعمــار مکتب هــای بیش تــر، 
ــا  ــراردادی و ی ــن رســمی، ق اســتخدام معلمی
هــم حق الزحمــه ایــن مشــکالت را رفــع 
ایجــاد صنف هــای  کنــد. همیــن گونــه 
دور  راه  از  تعلیمــات  تســریعی،  محلــی، 
ایــن  می خواهیــم  کــه  اســت  راه هایــی 
موانــع فــراروی دختــران را رفــع کــرده و بــه 
نتیجــه ای برســیم. در قســمت تغییــر ذهنیــت 
جامعــه نســبت بــه زن نیــز تــالش داریــم کــه 
ــن فکران در  ــا و روش ــر، مال ه ــق مناب از طری

ــم.   ــردم کار کنی ــن م بی

آقــای بلخــی، شــماری از آگاهــان 
در  کــه  انــد  بــاور  ایــن  بــر 
کتاب هــای مکتــب مــا نــگاه بــه زن، 
ــاالرانه  ــد زن، مردس ــگاه ض ــک ن ی
و جنــس ضعیــف اســت. بــرای 
تغییــر ایــن نــگاه جنســیتی از نصــاب 
برنامــه  چــه  مکاتــب  آموزشــی 

داریــد؟
ــر زن  ــرای تقویــت تصوی وزارت معــارف، ب
در نصــاب آموزشــی، ســه کار را در نظــر 
ــمبول  ــردن س ــر ک ــت، بیش ت دارد: در نخس

کــه  داریــم  تــالش  معــارف؛  در  زنانــه 
ــه  ــه را ب ــای دختران ــام مکتب ه ــای تم نام ه
ــور  ــی کش ــان و تاریخ ــان قهرم ــای زن نام ه
لیســه های  مدیریــت  کنیــم.  نام گــذاری 
دخترانــه را نیــز بــه مدیــران زن واگــذار 
می کنیــم. در نصــاب تعلیمــی رعایــت جندر 
نیــز مــد نظــر اســت. نــام زنــان، تصویــر زنان، 
حقــوق زنــان و ویژه گی هــای انســانی زن 
ــگاه  ــا ن ــد ب ــی جدی ــای درس را در کتاب ه
ــه  ــم داد. ب ــاب خواهی تســاوی جنســیتی بازت
طــور نمونــه، ایــن جملــه ای کــه می نویســند» 
کریــم بــا خواهــرش بــه مکتــب رفــت« تغییر 
ــه  ــا کریمــه ب می کنــد؛ می نویســیم »کریــم ب
مکتــب رفــت«. در مضمون هــای اجتماعــی 
مطالــب مهمــی از کارکرد هــای زنــان و 
از تاثیرگــذاری زنــان بــر پروســه »تغییــر 

اجتماعــی« خواهیــم آورد.

هم چنــان کــه شــما می دانیــد، 
نــگاه جامعــه نســبت بــه زن، از 
فرهنــگ و ســنت ناشــی می شــود و 
اکنــون میلیون هــا دختــر از معــارف 
ــب  ــن مکات ــد. ضم ــروم مانده ان مح
ــز  ــی نی ــه های دین ــمی، مدرس رس
در افغانســتان بســیار اســت کــه بایــد 

محتــوای درســی آن هــا و ذهنیــت 
ــه زن  اهــل ایــن مــدارس نســبت ب
بایــد جنســیتی نباشــد؛ آیــا بــر ایــن 
ــارت  ــما نظ ــی ش ــه های دین مدرس

ــا خیــر؟ داریــد ی
ــه  ــه های ک ــر مدرس ــا ب ــارف تنه وزارت مع
ثبــت ایــن وزارت اســت، نظــارت داشــته 
و محتــوای درســی اش را تعییــن می کنــد. 
ــج  ــه تدری ــه ب ــم ک ــه داری ــال برنام ــا امس ام
تمــام مدرســه های دینــی داخــل کشــور 
ــس از آن  ــم کــه پ ــن وزارت کنی ــت ای را ثب
ــز وزارت معــارف  تشــکیالت مــدارس را نی
حمایــت و نظــارت خواهــد کــرد. در بیش تر 
مدرســه های دینــی کشــور بخــش زنانــه 
وجــود داشــته و فعــال اســت؛ امــا بــه لحــاظ 
ســنتی و فرهنگــی تــا انــدازه ای محدودیت ها 
وجــود دارد. تغییــر ذهنیت زن ســتیزی جامعه 
یــک کار ملــی اســت و مســوولیت مشــترک 
وزارت هــای حــج و اوقــاف، اطالعــات و 
فرهنگ، تحصیــالت عالــی، وزارت معارف 
ــن  ــز در ای ــا نی ــی و علم ــه مدن ــت. جامع اس

ــا  ــا ذهنیت ه ــد. ام ــده دارن ــش عم ــورد نق م
ــرده و  ــدا ک ــش پی ــان کاه ــت زن ــه فعالی علی
ــه  ــران ب ــور، دخت ــه ی کش ــن نقط در دورتری

مکتــب می رونــد. 

ــده، در  ــه ش ــی ک ــه تحقیقات ــر ب نظ
مکاتــب بــه دانش آمــوز ان در مــورد 
ــودک  ــودکان و ک ــی ک آزار جنس
نمی شــود،  داده  آمــوزش  آزاری 
ــت  ــورد چیس ــن م ــما در ای ــر ش نظ
و آیــا برنامــه ای در ایــن مــورد 

ــد؟  داری
صــد درصــد. در 18 ســال گذشــته، تمرکــز 
معــارف روی تعلیــم بــود، امــا امســال مــا بــر 
ــه همیــن دلیــل  ــم. ب ــه هــم تمرکــز داری تربی
ُکد هــای اخالقــی، تربیتــی و رهنمــودی 
را ســاخته ایم. شــاخص های تربیتــی را بــه 
وظایــف معلمیــن افزوده ایــم. »اســتراتیژی 
منــع آزار و اذیــت شــاگردان« نیــز در وزارت 
معــارف نهایــی شــده و در حــال اجــرا اســت. 
گزارش هــا نشــان می دهــد کــه کــودکان بــا 
آزار جنســی و خشــونت در مکاتــب روبــه رو 
انــد. امــا مطابــق طرز العمــل کــه امضــا 
ــا  ــود ت ــورد می ش ــن برخ ــا مرتکبی ــده، ب ش

ــد. ــش یاب ــونت ها کاه خش

زنــان؛  الصحــه(  بهداشــت)حفظ 
کم تــر  کــه  اســت  موضوعــی 
آن  بــه  مکاتــب  کتاب هــای  در 
پرداختــه شــده بــود. امــا جدیــدن 
ــورد  ــن م ــودی را در ای ــما رهنم ش
ــورد  ــن م ــد، کار در ای کار کرده ای
ــدازه  ــه ان ــیده و چ ــا رس ــه کج ب

ــت؟ ــوده اس ــر ب موث
ســمینار  اولین بــار  بــرای  ســال گذشــته، 
علمــی ای را به همــکاری »یونیســف« برگزار 
کردیــم،  شــش کتــاب »رهنمــود قاعده گــی 
زنــان« در این ســمینار ترتیب شــد. مشــاورین 
ــم را  ــک معل ــا، ی ــرای زون ه ــده ب ــن ش تعیی
آمــوزش می دهــد. ایــن معلــم نیــز شــاگردان 
آگاهی دهــی  و  راهنمایــی  را  لیســه  دوره  
می کنــد. ایــن رهنمود هــا هنــوز چــاپ نشــده 
و ضــرورت اســت کــه اساســی و درســت بــر 

آن کار و ســپس چــاپ شــود. 

جزئــی  رهنمود هــا،  ایــن  آیــا 
شــاگردان  اصلــی  مضمون هــای 

خواهــد شــد؟ 
ــد.  ــم کــه نصــاب ورم کن ــر. نمی خواهی نخی
ایــن کتاب هــا صــرف یــک نصــاب کمکــی 
اســت. ایــن کتاب هــا در قالــب داســتان، 
ــه  ــران دوره لیس ــرای دخت ــدرز ب ــه و ان تجرب
توزیــع می شــود. دختــران کــه بــه دوره 
بلــوغ رســیده اند و قــادر بــه خوانــدن و فهــم 
می باشــند. اســتاد راهنمــا، کتــاب رهنمــود را 
ــران  ــه دخت ــی ب ــف خانه گ ــوان وظای ــه عن ب
می ســپارد کــه مطالعــه کننــد و اســتاد راهنمــا 
در جــای ضــرورت توضیــح بیش تــر بــه 

شــاگردان می دهــد. 

کتاب هــای  شــیوه،  ایــن  بــا 
ــاگردان و  ــوی ش ــودی از س رهنم
ــد  ــه خواه ــدی گرفت ــن ج معلمی

ــد؟ ش
ــرای  ــی ب ــرورت اساس ــود ض ــاب رهنم کت
ــت  ــد اس ــرد عالقه من ــر ف ــت. ه ــران اس دخت
ــی  ــرات جســمی و روان ــه تغیی کــه نســبت ب
خــودش معلومــات داشــته باشــد. در بررســی 
کــه مــا کردیــم در حــدود 35 درصــد از 
ــی  ــورد قاعده گ ــتان در م ــران در افغانس دخت
آگاهــی ندارنــد. دختــران در مقابــل حالتــی 
کــه از قاعده گــی بــه آنــان دســت می دهــد، 

افســرده می شــوند، حتــا دســت بــه اقدامــات 
نامناســب می زننــد. کتــاب رهنمــود توضیــح 
می دهــد هنــگام کــه رشــد ســنی در مرحلــه  
بلــوغ می رســد، چــه تغییراتــی در وجــود 
کتــاب  می شــود.  رونمــا  دختــر  یــک 

ــت  ــی اس ــوردار از تصویرهای ــود، برخ رهنم
کــه کمــک می کنــد شــاگرد آســان تر 

موضــوع را درک کنــد.  

تــان،  کار  کنونــی  رونــد  بــا 
ــاختاری،  ــات س ــای اصالح برنامه ه
ــالش  ــی و ت ــاب آموزش ــر نص تغیی
ــان در  ــور زن ــش حض ــرای افزای ب
معــارف در »دهــه معــارف« ذهنیــت 
جامعــه را نســبت بــه زن تغییــر 

داد؟ خواهــد 
ــت.  ــر نیس ــکان پذی ــبه ام ــک ش ــرات ی تغیی
امــا پروســه ای کــه در دهــه معــارف تعقیــب 
شــد.  خواهــد  گرفتــه  جــدی  می شــود 
ــد  ــر خواه ــه تغیی ــت جامع ــت کم، ذهنی دس
یــک  مــادر می توانــد  یــک  کــرد کــه 
مشــاور خــوب باشــد. یــک بزرگ ســال در 
قریــه می توانــد، یــک مشــاور خــوب باشــد. 
همیــن طــور، یــک معلــم می توانــد کــه 
یــک مشــاور خــوب باشــد. ایــن وضعیــت به 

ــد.  ــر می کن ــج تغیی تدری

و در آخــر، اگــر بگویید کــه آرزوی 
تــان در ده ســال آینــده، بــرای 
ــه  ــتان چ ــران افغانس ــان و دخت زن
اســت؟ و چــه پیامــی بــه مــردم 
در رابطــه بــه آمــوزش دختران 

ــد؟  ــان داری و زن
آرزوی مــن، تعلیــم دختــران و افزایــش 
حضــور زنــان در معــارف اســت. از 
ذهــن و ظرفیــت زنــان در ده ســال آینده 
در توســعه افغانســتان اســتفاده ای شــود 
کــه شایســته زنــان اســت. نگذاریــم که 
پنجــاه درصــد ذهــن خــالق و مبتکــر 
جامعــه، متــروک و انکشــاف نیافتــه 
افغانســتان توســعه می کنــد،  بمانــد. 
در صورتــی کــه از ظرفیــت ذهنــی 
ــعه  ــرا توس ــود؛ زی ــه ش ــان کار گرفت زن
ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــه اس ــتان ب افغانس

ــته گی دارد. ــز بس ــان نی ــری زن فک
دینــی  امــر  یــک  تربیــت  و  تعلیــم 
الهــی اســت. ایســتادن در  و حکــم 
ــر  ــی، ایســتادن در براب ــر حکــم اله براب
بــا  افغانســتان  معــارف  خداســت. 
فرهنــگ اســالمی و ملــی کارش را 
برابــر  در  تهدیــدی  می بــرد.  پیــش 
ــخصیتی  ــاظ ش ــه لح ــری ب ــچ دخت هی
ــارف  ــب و مع ــت. مکت ــی نیس و اخالق
افغانســتان نهــادی اســت کــه بــرای 
رشــد شــخصیت دینــی، مذهبــی و فرهنگــی 
یــک زن مناســب اســت. پــس خانواده هــای 
ــب  ــه مکت ــان را ب ــران ش ــد دخت ــرم بای محت
ــا  ــه ی م ــای جامع ــی اعض ــا تمام ــتند ت بفرس

ــند. ــواد باش باس

گفت و گو
مسعود اختیاری

رســیدن دکتــر صحــرا کریمــی بــه ایــن مقــام یــک کار خارق العــاده نیســت؛ امــا 
نــگاه جنســیت زده ی رســانه ها ایــن خبــر را بــه یــک روی داد عجیبی مبــدل کرده 
اســت کــه گویــا دســت یافتــن زن بــه چنیــن جایگاهــی محــال و اگــر ممکــن 

شــود، خارق العــاده اســت.
ــت  ــع هوی ــان در افغانســتان در واق ــه زن ــگاه جنســیت زده ی رســانه ها نســبت ب ن
ــی کــه در مــورد  ــد. در صورت ــی هویــت جنســیتی او می کنن اصلــی زن را قربان
مــردان ایــن نــگاه جنســیتی اصلــن وجــود نــدارد و همیشــه افــراد با هویــت فردی 
خــودش شــناخته و در رســانه ها بازتــاب داده می شــود؛ امــا زنــان هنــوز از زبــان و 
ذهــن جامعــه تــا تیتــر رســانه ها، هویــت شــان در زیــر نقــاب جنســیت شــان پنهان 

می شــود.
بــا توجــه بــه تاثیرگــذاری کــه رســانه ها در شــکل گیری و تغییــر ذهنیــت مــردم 
دارد، ذهــن دســت اندرکاران رســانه ها نبایــد چنیــن جنســیت زده عمــل کننــد و 
نــگاه جنســیتی را در خــور جامعــه بدهنــد؛ زیــرا ثبــات، ترقــی و آرامــش جامعــه 
در گــرو تالش هایــی  اســت کــه بــرای برابــری جامعــه از نــگاه جنســیتی صــورت 

می گیــرد تــا در آن زن جنــس دوم نباشــد.

نگاه جنسیت زده ی... 

توسعه افغانستان بسته گی به  استفاده
 از ظرفیت های فکری زنان دارد

گفت وگو با دکتر محمدمیرویس 
بلخی، سرپرست وزارت معارف 

افغانستان

وزارت معارف تنها بر مدرسه های که ثبت این وزارت است، نظارت داشته 
و محتوای درسی اش را تعیین می کند. اما امسال برنامه داریم که به تدریج 
تمام مدرسه های دینی داخل کشور را ثبت این وزارت کنیم که پس از آن 
تشکیالت مدارس را نیز وزارت معارف حمایت و نظارت خواهد کرد. در 

بیش تر مدرسه های دینی کشور بخش زنانه وجود داشته و فعال است؛ اما به 
لحاظ سنتی و فرهنگی تا اندازه ای محدودیت ها وجود دارد. 
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خــاص  جهت گیــری  بــدون  نیــم رخ  عزیــز  خواننــده گان 
سیاســی مقــاالت و نوشــته ها را از صاحب نظــران منتشــر 

. می کنــد

ــه  ــایر نوشــته ها مســوولیتش ب ــم رخ س ــرد نی ــه جــز روی ک ب
دوش نویســنده گان می باشــد.

هفته نامه نیم رخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

  دفتـر سـاحوی کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر 
جمهوری اسـامی افغانستان در شـهر گردیز، مرکز 
والیـت پکتیا به تاریـخ پانزدهم حوت 1397 خورشـیدی 
جلسـه ی اسـتماعیه ای را با عنوان »زنان، صلح و امنیت« 
دایـر کرد و در این نشسـت بر مصئونیت زنـان از خطرات 

جنگ تاکید شد.
بخـش حمایـت و انکشـاف حقـوق زنـان دفتـر سـاحوی 

ایـن جلسـه اسـتماع عامـه را بـا اشـتراک هفتـاد تـن 
شـامل معاون والیت پکتیـا، نماینده گان شـورای والیتی، 
معـاون قـول اردوی 203 تندر، شـورای قومی، مسـووالن 
و نماینـده گان ارگان هـای دولتـی و غیردولتـی، نهاد های 
مدنـی، قربانیـان جنـگ، اسـتادان و ژورنالسـتان و تعداد 
47 تن دیگر پرسـونل امنیتی و نگهبانـان مقامات دولتی 
بودنـد که در سـالون کنفرانس های دفتر سـاحوی گردیز 

برگـزار کرد.
در ایـن نشسـت، آقـای نوراحمـد شـهیم رییـس دفتـر 
سـاحوی کمیسیون حقوق بشـر در گردیز در مورد اهداف 
و مقاصـد تحقیـق ملـی )زنـان، صلح و امنیـت( معلومات 
مفصـل ارایه نمود و از اشـتراک کننده گان خواسـت تا در 
تحقق این پروسـه و در مورد تحقیق ملی سـهم فعال در 

همکاری با کمیسـیون داشـته باشند.

ــه صــدا در آمــد.  ــود. زنــگ رخصتــی ب  ســاعت دوازده روز ب
دختــران همــه کتــاب هــای شــان را بســتند و معلم مــان بــا گفتن 
بــدرود تــا درود دیگــر، همــراه مــان خــدا حافظــی کــرد. بــا گوشــه ی 
چشــمم طــرف نـِـگار اشــاره کــردم کــه بایســتد تــا باهــم طــرف خانــه 
ــه روز  ــای نیم ــد. تاللوه ــده بودن ــت ش ــز رخص ــا نی ــم. بچه ه بروی
خورشــید چنــان داغ بــود کــه از پشــت مان تیــر می کشــیدند. 
هم چنــان کــه در حرکــت بودیــم، نــگار نجواکنــان گفــت: »بیگــم، 
تــو امــروز تمامی درس هــا را یــاد گرفتــی؟ من کــه از ســاعت اول تــا به 
ــدم  ــا.... نفهمی ــه، ام ــل کــه ن ــم: تکمی ــودم«. گفت ــف نب آخــر در صن
چطــور در صنــف نبــودی؟ به طرفــم نگاهــی انداخــت و هم چنان که 
راه می رفتیــم گفــت: »نمی دانــم کــه ایــن موضــوع را همــراه ات 
شــریک بســازم یــا نــه؟ و ادامــه داد: بــه هــر صــورت می گویــم«. از 
داخــل بَیــگ اش پارچه کاغــذی را در آورد، روی دســتش گرفــت و 
ــم داده  ــر برای ــروز فاطمــه خواهــر می ــح ام ــه را صب ــن نام گفــت: »ای
ــه ســرعت داخــل بیــگ اش  ــد، ب ــازش کن ــدون آن کــه ب اســت، و ب
ــان  ــت نش ــم برای ــه نمی توان ــفم ک ــا متاس ــه داد: ام ــت و ادام گذاش
بدهــم«. در جایــم میخ کــوب  شــدم و گفتــم: امــا می توانــی بگویــی 
ــش  ــه لبان ــی ب ــم رنگ ــد ک ــگار لب خن ــت؟ ن ــش چیس ــه محتوای ک
انداخــت و گفــت: »بیــا خانــه کــه رســیدیم، بــاز برایــت می گویــم که 
میــر چــه نوشــته اســت«. راه زیــادی نمانــده بــود کــه بــه خانــه برســیم، 
ــر در  ــود. می ــاده ب ــوری افت ــم ش ــرا در دل ــن ماج ــنیدن ای ــا ش ــا ب ام
ــب  ــم مکت ــف ده ــرد و صن ــی می ک ــان زنده گ ــایه گی دوِر م همس
بــود. بعــد از ظهــر هــر بــار کــه با نــگار روبــه رو می شــدم، می پرســیدم 
کــه زود بــاش بگــو وی چــه نوشــته اســت؟ آیا بین تــو و میــر رابطه ی 
هســت و مــن خبــر نــدارم، یــا کــدام موضــوع دیگــری وجــود دارد؟ 

سـپس خانم زهـره مطهر احمـدزی معـاون والیت پکتیا 
پیرامـون وضعیـت زنـان و اقدامـات حکومـت محلـی در 
راسـتای بهبود وضعیت زنان سـخن گفت و اظهار داشـت 
کـه در افغانسـتان مـردم بی طـرف بین منازعـات دولت و 
مخالفیـن درگیـر مانـده و بازمانـده گان زنانی  اسـتند که 
سرپرسـتی فرزندان و دیگر بار سـنگین زنده گی را تا آخر 

عمر بـه دوش می کشـند.

هم چنـان در ایـن جلسـه تاکید شـد کـه باید مـادران به 
فرزنـدان  شـان حـس ملـی و وطـن دوسـتی را بدهد که 
فعلن در افغانسـتان از بین رفته اسـت، به دسـت کودکان 
بـه عوض سـاح، قلم داده شـود تـا امنیت تامیـن گردد؛ 
زیـرا در صورتی که امنیت وجود داشـته باشـد صلح خود 

به خـود تامین خواهد شـد.
در همیـن حال، عطـااهلل فکری رییس محکمه اسـتیناف 
والیـت پکتیـا پیرامون تأثیر ناامنی بـر »حاکمیت قانون« 
صحبـت نمـود و گفت کـه حاکمیت قانـون و امنیت الزم 

و ملزوم یکدیگراند.
بـه گفتـه ی او، در افغانسـتان بعضی سـاحات تحت تاثیر 
مخالفـان دولت و بعضی سـاحات تحت تاثیر دولت اسـت 
کـه هـم مخالفـان و هـم دولـت تسـلط دارنـد. زمانی که 
قانـون عـام نباشـد بـرای بهبـود وضعیـت جامعـه هیـچ 

ــده  ــده بری ــان بری ــا زب ــش از شــرم ســرخ می شــد و ب ــگار گونه های ن
طــوری کــه اضطــراب در آهنــگ صدایــش مــوج مــی زد می گفــت: 
»نــن نــن نــه هرگــز! بیگــم تــو خواهــر مــن هســتی، خــودت می دانــی 
ــه هیــچ  ــه غیــر از تــو ب کــه تنهــا راز نگــه دارم تــو می باشــی و مــن ب
ــو نشــان  ــه ت ــم. آن کاغــِذ را کــه ب ــزی نمی گوی کــِس دیگــری چی
ــم«.  ــت می کن ــی ام دریاف ــه در زنده گ ــت ک ــه ی اس ــن نام دادم، اولی
چشــمانم را بــه صورتــش می دوختــم و مطمییــن می شــدم کــه 
چشــم هایش نیــز حرف هایــش را تاییــد می کنــد یــا نــه؟ خــب کــه 
ــته  ــه نوش ــت چ ــه وی برای ــم ک ــاور ببینی ــر را بی ــه ی می ــور! نام این ط
اســت. -: »درســت اســت، میــاورم امــا بــه شــرطی که در ایــن رابطــه به 
مــادرم چیــزی نگویــی و...«. حرفــش را قطــع کــردم: مگــر تــا بــه حال 
رازدار بــدی بــوده ام کــه حــال چنیــن می گویــی؟ او کــه مضطــرب به 
نظــر می رســید گفــت: »نــه منظــور مــن ایــن نبــود. درســت اســت کــه 
تــا بــه حــال رازهایــم را در دلــت نگه داشــته ای. امــا ایــن موضــوع بــا 
ــی!«.  ــن را کــه خــودت می دان ــد، ای ــرق می کن ــات ف ــایر موضوع س
نــگاه زودگــذری به چهــره اش انداختــم: نامه را کجا گذاشــته ای، زود 
بــاش بیــاور کــه بخوانیــم؟  وی رفــت کــه نامــه را بیــاورد و مــادرم از 
اتــاق بغل دســتی صــدا کــرد: »بیگــم کجایــی؟ اگــر می شــنوی، نــگار 
را هــم پیــدا کــن و بیاییــد ناوقــت شــده که نــان بخوریــم«. -: درســت 
ــع مناســب  ــه را بگــذار در موق ــگار نام ــم. ن ــا می آیی ــادر، م اســت م

می خوانیم، حاال بیا برویم، مادر صدا دارد که نان بخوریم. 
رفتیــم در اتــاق دیگــر کــه ســفره را قبــل از مــا پهن کــرده و همــه دور 
و بــرش جمــع شــده و منتظــر بودنــد کــه مــا برســیم. در کنــار مــادرم 
ــادر!  ــیدم: م ــود. پرس ــدرم نب ــت. پ ــم نشس ــگار روبه روی ــتم و ن نشس

تاثیـری نـدارد؛ مثلـن وقتـی کـه قتـل در سـاحه تحـت 
کنتـرول دولت صـورت می گیرد قاتل به سـاحه مخالفان 
فـرار می کند و امـکان برقراری عدالت از میـان می رود. در 
حالـی کـه در قانون چنین صراحت دارد: در سـاحه ای که 
جـرم صـورت می گیرد تحقیق نیـز باید در همان سـاحه 
شـود. بنابرایـن ناامنـی در حاکمیت قانون تاثیر سـؤ دارد. 
عکـس این مسـاله نیـز جریـان دارد؛ زمانی کـه مخالفان 
در سـاحه دولـت می آینـد، دولت بـدون آن که 
محاسـبه قتل هـا و جرایـم شـان را کـه انجـام 
داده، در نظـر بگیـرد، فـوری معـاف می کنـد و 
بـرای همـان قومانـدان معاش های دالـری داده 

می شـود.
محمدالرحمـن  نشسـت،  ایـن  در  هم چنیـن 
قـادری معـاون شـورای والیتـی والیـت پکتیـا 
پیرامـون »تبعـات منفی جنگ بـاالی زنده گی 
زنـان« صحبـت نمـوده گفـت: »زنـان نسـبت 
بـه هـر یکـی دیگـر از اعضـای جامعـه قربانـی 
مخالفـان(  و  طرف)دولـت  دو  جنگ هـای 
شـده اند. موضوعات صلح در قطر نیز در پشـت 
دروازه هـای بسـته صـورت می گیـرد، همـه و 
بـه خصـوص زنـان از جزئیـات ایـن گفتمان ها 
کـه ممکـن سرنوشـت صلـح را رقـم بزند خبر 

ندارند.«
ابراهیـم منگل اسـتاد پوهنتون خصوصی پامیر 
والیـت خوسـت هم در مـورد »روز جهانی زن« 
صحبـت نمـود و اظهـار داشـت که برای رشـد 
زنان در افغانسـتان، باید ابتدا زنان از لحاظ فکری و ذهنی 
تغییـر نماینـد؛ زیرا در افغانسـتان سـالیان طوالنی اسـت 
کـه جنـگ ادامـه دارد و از هـر دو طـرف قربانی بی شـمار 
می گیـرد. اگر در بخـش اقتصاد بازاریابی مناسـب نداریم، 
در بخـش سیاسـت ثبـات نداریـم، علت این اسـت که در 

فکـر و ذهن افـراد جامعه تغییـر نیاورده ایم.
جنـرال عبدالمتین معاون قـول اردو 2003 تندر در رابطه 
بـه »نقش زنـان در امنیت و صلح پایدار« سـخنرانی نمود 
و پشـتیبانی قاطـع اردوی ملـی را از خواسـته های زنـان 

اعـان نمود.
این در حالی اسـت که آمار و ارقام خشـونت علیه زنان در 
سـال مالـی 1397 بـه سـطح زون 382 و در والیت پکتیا 
156 ثبـت گردیـده اسـت و زیادتریـن مـوارد خشـونت، 

اقـدام بـه خودکشـی، لت وکـوب و قتل زنان می باشـد.

نشست زنان، صلح و امنیت در گردیز؛
زنان قربانیان اصلی جنگ اند
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  ادامه در صفحه۲ ...

می روم خسته و افسرده و زار
سوی منزلگه ویرانه خویش
به خدا می برم از شهر شما

دل شوریده و دیوانه خویش
می برم تا که در آن نقطه دور

شستشویش دهم از رنگ نگاه
شستشویش دهم از لکه عشق
زین همه خواهش بیجا و تباه
 می برم تا ز تو دورش سازم

ز تو ای جلوه امید حال
می برم زنده بگورش سازم

تا از این پس نکند باد وصال
 ناله می لرزد ،می رقصد اشک

آه بگذار که بگریزم من
از تو ای چشمه جوشان گناه

شاید آن به که بپرهیزم من
بخدا غنچه شادی بودم

دست عشق آمد و از شاخم چید
شعله آه شدم صد افسوس
که لبم باز بر آن لب نرسید
عاقبت بند سفر پایم بست

می روم خنده به لب ‚ خونین دل
می روم از دل من دست بدار

ای امید عبث بی حاصل
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بخش  نخست


