
دو چشم انداز

بازتاب تمام رخ زنان

دموکراتیــک اصــل اساســی بــرای بقای ملت هاســت و 
ــد  ــه در فرآین ــرای این ک ــف ب ــار مختل ــا و اقش گروه ه
تصمیم گیــری ســهیم باشــند در انتخابــات شــرکت 
ــن  ــزاری اولی ــان برگ ــتان از زم ــان افغانس ــد. زن می کنن
انتخابــات تــا اکنــون بــه اجمــاع نظــری در مــورد 
چگونگــی شــرکت در انتخابــات نرســیده اند. از ســوی 
ــر  ــد چت ــود احــزاب همــه شــمول کــه همانن دیگــر نب
ــی  ــایل سیاس ــان در مس ــنده ی زن ــجام بخش ــد انس واح
باشــد باعــث شــده اســت تیم هــا و تکت هــای انتخاباتی 
بــدون نگرانــی از مطالبــات بعــد از 
ــتفاده از  ــه اس ــق ب ــان موف ــات زن انتخاب
آرای زنــان بــه نفــع تیم هــای مــورد نظــر 

شان شده است.
آگاهــی پاییــن سیاســی و محرومیت 
تاریخــی آن هــا از برنامه هــای مهــم 
سیاســی باعث شــده اســت کــه تصامیم 
ــردان  ــط م ــخ توس ــول تاری ــان در ط زن
ــود.  ــو داده ش ــمت و س ــت و س مدیری
انتخابــات  در  زنــان  رای  مدیریــت 
بایــد توســط زنــان صــورت بگیــرد. 
ــات  ــا مطالب ــد ت ــوول ان ــان آگاه مس زن
مشــخصی را بــرای پنــج ســال آینــده تعریــف و زنــان 
ــات  ــد. در انتخاب ــت دهن ــات هدای ــول آن مطالب را ح

پارلمانــی کابــل شــاهد بودیــم رای 
ــود  ــی ب ــن آرای ــان بی دغدغه تری زن

آن بــا دســت بــه دســت کــردن عکــس هــا شــدد مــی 
ــای  ــران در صفحــه ه ــرد. گذاشــتن عکــس دخت گی
ــه  ــر از آن ب ــاد معمــول نیســت. نامعمول ت مجــازی زی
تفریــح رفتــن دختــران بــدون همراهی مردی یــا مردان 
اســت. قبــل از ایــن، زنــان و دختــران بارهــا بــرای نــوع 
ــت،  ــورد اهان ــاع م پوشــش و حضــور شــان در اجتم
ــرار  ــردان ق ــن و حرف هــای زشــت برخــی از م توهی
ــر  ــت هــای زی ــران در کامن ــد. برخــی کارب ــه ان گرفت
ــای  ــران نصیحــت وار چیزه ــن دخت ــای ای پوســت ه
گــوش زد کــرده بودنــد و شــدیدتر از طریــق پیام خانه 
تهدیــد هــا را جــدی تــر فرســتادند. در ایــن قضیــه امــا 
ــد:  ــن زن برخــورد متفــاوت از خــود نشــان دادن فعالی
هشــتگ هــای نــه بــه سنگســار ســایبری، نــه بــه زن 

 .#NotoSexism ستیزی و
تعــداد زیــادی از کاربران فیســبوک نقــد و نظرهای 
شــان در حمایــت و محکومیــت رفتــار زنــان نوشــتند. 
ــا مــی  ــن واکنــش ه ــه برخــی از ای ــب ب ــن مطل در ای

پردازیــم. ابتــدا واکنــش هــای منفــی. 
مرتضــی خرمــی کاربــری کــه 
گفته مــی شــود اتشــه وزارت امور 
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گزارش
مسعود اختیاری

ایــن روزهــا ناهنجاری هــای اجتماعــی بیــن پســران و دختــران هــزاره بــه طور 
گســترده در جامعــه تبلیــغ می شــود. جــدا از تقبیــح یــا تاییــد ایــن ناهنجاری هــا 
می تــوان آن را معضــل و بحــران اجتماعــی در بیــن نســل جــوان هــزاره داســت. 
ــن معضــل را می شــود از دو چشــم انداز مطــرح کــرد: چشــم انداز مــدرن و  ای

چشــم انداز ســنتی. 
چشم انداز مدرن

ــا بهنجــار، فــردی و مســوولیت فــردی  ــون، رفتارهــای بهنجــار و ن 1. در قان
اســت. بنابرایــن غیــر از مرجع هــای قانونــی افــراد نمی تواننــد فــردی را مجــازات 

یــا تهدیــد بــه مجــازات کنــد.  
2.  بانــوان ننــگ و نامــوس مــردان قــوم نیســت  کــه پســران و مــردان یک قوم 

بانــوان را ننــگ و نامــوس خــود بدانند. بانوان شــهروندان یک کشــور هســتند. 
ــوان  ــه بان ــبت ب ــی نس ــت قوم ــرور و عصبی ــا غ ــی ب ــگ و ناموس ــگاه نن 3. ن

ــود.  ــح ش ــد تقبی ــت بای ــت اس نادرس
4. یــک دختــر یــا زن خــود تصمیــم می گیــرد کــه روابــط ش را بــا مــردان 
چگونــه ایجــاد و برقــرار نگــه دارد. از نظــر قومــی هیــچ مــردی حــق نــدارد بــه 

زنــان بگویــد کــه بــا مــردان فــان قــوم و... رابطــه و ارتبــاط نداشــته باشــید.
ــر  ــر اســت که همــه در براب ــراد بهت ــی و شــهروندی اف ــوق مدن ــر حق 5.  بناب

ــزاره، بایســتیم. ــوان ه ــه بان ــای موجــود علی ــا و تعصب ه تهدیده
چشم انداز سنتی

ــگ و  ــود را نن ــوم خ ــوان ق ــوم بان ــک ق ــردان ی ــنتی م ــم انداز س 1. در چش
نامــوس و عــزت و شــرف خــود می داننــد و می گوینــد هــر گونــه رفتــار بانــوان 

ــر می خــورد.  ــه عــزت و غــرور قــوم ب ب
بنابرایــن چشــم انداز، جــدا از تهدیدهــا تعــدادی از پســران هــزاره   .2
نقدهایــی بــر رفتــار بانوان هــزاره دارنــد و توقع هایــی از بانــوان هــزاره در اجتماع 
دارنــد. آیــا توقــع پســران هــزاره، از دختــران هــزاره را می تــوان قابــل توجــه قرار 
داد و به عنــوان یــک ماحظــه ی اجتماعــی و فرهنگــی در نظــر گرفــت یــا بــه 

صــورت کلــی از اســاس ایــن توقــع را، نــاروا دانســت؟ 
ــن  ــاید ای ــزاره ش ــوان ه ــزاره ،از بان ــران ه ــای پس توقع ه

توقع هــا باشــد: 

 صفحه 2... صفحه 2...

 صفحه 2...

طالبان مجازی  مطالبات زنان در انتخابات 

ــی  ــل دادخواه ــور و فص ــل حض ــات فص انتخاب
بــرای عدالــت اســت. امــا زنــان افغانســتان هنــوز 
ــارزه  ــت مب ــرای عدال ــا روشــنی ب در فضــای مبهــم و ن

ــا  ــد و در انتخابات ه ــوس ان ــف نف ــان نص ــد. زن میکنن
باالتــر از40 درصــد اشــتراک داشــتند، امــا ایــن حضــور 
بی حســاب و کتــاب کمتــر بــه تحــول فضــا بــرای زنــان 
منجــر شــده اســت. مشــارکت سیاســی در نظــام 

ــی از  ــه گروه ــد ک ــاز ش ــی آغ ــرا هنگام ماج
ــح  ــه تفری ــی ب ــد جای ــه ای عی ــه بهان ــران ب دخت
می رونــد و در ختــم روز یکــی از آن هــا چنــد عکــس 
دســته جمعــی از همــان تفریــح شــان در صفحــه 
فیســبوک می گــذارد. موافقــت و مخالفــت ها بعــد از 

قـدرت ظـرفیت
 سازی می کند  

زهره فرهان  ، نویسنده و تحلیل گر سیاسی

  صفحه3 ... 

انتخابات
عارفه پیکار



مطالبــات جمعــی مــا بــه زنانــه و مردانــه قابــل تقســیم نیســت، 
امــا قطعــاً زنــان دارای مطالبــات مشــخصی انــد کــه به سرنوشــت 
ــت در احــزاب و  ــا عضوی ــردان ب ــان گــره خــورده اســت. م زن
جریان هــای مختلــف مطالبــات فــردی و تیمــی شــان را تآمیــن 
ــر  ــرگردان کمت ــزرگ س ــروه ب ــون گ ــان چ ــا زن ــد، ام می کنن

ــا  ــی ت ــای انتخابات ــر تکت ه ــوند ب ــاری ش ــزار فش ــتند اب توانس
بتواننــد بعــد از انتخابــات تصامیــم را بــه نفــع سرنوشــت جمعــی 
زنــان متاثــر ســازند. انتخابات ریاســت جمهــوری فرصتی اســت 

و عرصــه را روز بــه روز بــرای ایــن دختــران تنــگ تــر 
مــی کننــد تــا جایــی کــه مبــارزه و مقاومــت در برابــر 
ایــن دســت مــردان بــه کابــوس شــبانه ی ایــن دختــران 

تبدیــل شــده اســت.« 
ــی  ــری م ــری دیگ ــنده و کارب ــران، نویس کاوه جب
گویــد کــه آن چــه کــه فــردی را جــرات مــی بخشــد 
بــه شــیوه زندگــی فــردی دیگر ســلیقه شــخصی اش را 
تحمیــل کنــد، چیــزی اســت کــه فــرد آن را تکلیــف 
ــد: »  ــی نویس ــران م ــای جب ــد. آق ــی دان ــرعی اش م ش
حــاال بــه لطــف مناســبات حاکــم سیاســی ایــن تکلیف 
 ــره ــه کــه دای ــی هــم آمیخت ــرت قوم ــا چاشــنی غی ب
کان تــری را احتــوا می کنــد. حتــا بــه آن فــان 
ــش و  ــباب عی ــه اس ــته یی ک ــخصیت در غرب نشس ش
طــرب خــود و همســر و فرزنــد خویــش را مهیــا دیــده 
اجــازه می دهــد تــا بــرای زنــان فلــک زده قــوم اظهــار 
فضــل کنــد: در جامعــه ســنتی و محافظــه کاری مثــل 
ــای  ــد!« آق ــان کنن ــن و چن ــد چنی ــان نبای افغانســتان زن
جبــران در ادامــه مــی نویســد کــه نیــازی نیســت کــه 
خیلــی از بازگشــت طالبــان نگــران بــود. بــه حــد کافی 
آموزه  هــا و فهــم طالبانــی دیــن در ایــن جامعــه حاکــم 
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کــه بــه نفــع کاندیــدای مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 
امــا انتخابــات ریاســت جمهوری بــه مراتــب مهم تــر از انتخابات 
پارلمانــی اســت. آرای محاســبه شــده ای زنــان بــه نفــع تیم هــای 
قدرتمنــد می توانــد تعهــدی بــرای پنــج ســال نقــش و ســهم زنان 
در حکومــت باشــد. در کشــوری کــه هنــوز نگاه هــای جنســیتی 

مانــع حضــور معنــی دار زنــان در اجتمــاع و سیاســت اســت فقــط 
از آدرس قــدرت می تــوان دیــدگاه انســانی را نهادینــه ســاخت و 

ــان و مــردان نمــود. ــه زن ــدان حضــور عادالن جامعــه را می

مهاجرین افغانســتان در سیستان بلوچســتان ایران اســت، 
در واکنــش بــه نشــر عکــس ایــن خانــم هــا نوشــته کــه 
» یــک گــروه زدنــی از بچــه هــای غیرتــی هزاره هــا در 
کابــل نیــاز اســت که دختــران ولگــرد و بــی بندوبــار را 
جمــع و بــه خانــواده هــای شــان تســلیم کننــد!« این نظر 
کــه بعــدا حــذف شــده اســت، بیشــترین واکنش هــا را 
از ســوی کاربــران فیســبوک در پــی داشــت. واکنــش 
هــا تــا جایــی پیــش رفــت کــه فــرد دیگــری بــه اســم 
ــی  ــان ب ــرل زن ــرای کنت ــت: »ب ــی نوش ــزاهلل خلیل عزی
حجــاب کابــل و رســانه های بــی بنــد و بــار افغانســتان 
ــا آن کــه  ــان الزم اســت.« ب ــا حــدودی حضــور طالب ت
ــورد،  ــی خ ــم م ــه چش ــر ب ــی کمت ــای منف ــش ه واکن
دیــدگاه هــای کــه بیشــتر بــا رویکــرد قومــی و دینــی 

مطــرح شــد. واکنــش هــای مثبــت امــا بیشــتر بــود. 
خانــم بتــول ســید حیــدری کــه روانشــناس اســت، 
نوشــت: » شــکارچیانی کــه در نقــش حمایــت گــر در 
پشــت پــرده ظاهــر مــی شــوند و چــون بــه ســر منــزل 
مقصــود و اهــداف شــوم خــود نمی رســند نقــاب برمی 
کشــند و شــروع بــه تخریــب و هتاکــی بــه ایــن دختران 
از هــر دریچــه ای مســتقیم و غیــر مســتقیم مــی نماینــد 

- دختــران هــزاره بایــد روابــط خــود را بــا مــردان اقــوام 
دیگــر محــدود کننــد، زیــرا مــردان اقــوام دیگــر بــه بانــوان 
ــر  ــزاره فخ ــا ه ــط ب ــد و از رواب ــی دارن ــگاه قوم ــزاره ن ه
فروشــی می کننــد و بــا ایــن فخــر فروشــی تصفیه حســاب 

ــد. ــا هــزاره می کنن قومــی ب
- در شــرایط فعلــی مناســبات اجتماعــی در افغانســتان 
ــوان  ــط بان ــل رواب ــا تحم ــن م ــت. بنابرای ــدرن نشده اس م
ــا مــردان اقــوام دیگــر نداریــم. ایــن  هــزاره را در جامعــه ب

ــت. ــاری اس ــگ و شرم س ــه ی نن ــا مای ــه م ــط ب رواب
ــوام دیگــر رابطــه  ــردان اق ــا م ــزاره اگــر ب ــران ه - دخت
ــد بایســتی ایــن رابطــه خیلــی پنهانــی و حساب شــده  دارن
باشــد کــه از ایــن رابطــه، ســوء اســتفاده و فخــر فروشــی 

ــرد.  ــردان جامعــه ی هــزاره صــورت نگی ــه ی م علی
ــا پســران  ــد در کافه هــا و شــهر ب ــران هــزاره نبای - دخت
ــط  ــد و رواب ــر الس بزنن ــوام دیگ ــران اق ــوص پس به خص
خــود را بــه نمایــش بگذارنــد و ایــن روابــط بــا دیگــران را 
بــرای خــود اعتبــار و امتیــاز قلمــداد کننــد. بــا این کارشــان 

ــد. ــا راه می رون ــاب آن ه ــر اعص ب
ــد  ــم می کنن ــزاره را مته ــران ه ــزاره، دخت ــران ه - پس
کــه آن چــه  رفتارشــان بــا مــردان اقــوام دیگــر در اجتمــاع، 
اداره هــا، کافه هــا فراتــر از روابــط دو نفــری )دوســت 
پســر و دوســت دختــر( اســت. گونــه ای از بی بنــد و بــاری 

ــد. ــد باش ــل نمی توان ــل تحم ــت که قاب اس
بــه نظــر مــی رســد بنابــه ایــن توقع هــای ســنتی پســران 
هــزاره و تصــور و برداشــت حقوقــی و مدنی ای کــه دختــر 
هــزاره از خــود دارد، گفت وگویــی بایــد بیــن دختــران و 
پســران نخبــه ی هــزاره برقــرار کــرد تــا انتقادهایــی  را کــه 
ــه  الزم می داننــد مطــرح کننــد و پــس از انتقادهــا بتــوان ب
ــب  ــا موج ــت ت ــت یاف ــبی دس ــای نس ــه و راه  حل ه نتیج
اعتمادســازی اجتماعــی بیــن دختران و پســران هزاره شــود 
ــته  ــاب بس ــن ب ــدروی در ای ــونت و تن ــای خش و گزینه ه

شــود. 

ــتان و  ــی افغانس ــای حقوق ــول کان در چارچوب ه ــرای تح ب
پالیســی های کــه حقــوق زنــان را نادیــده گرفتــه اســت تــا ایــن 

مــوارد بــه نفــع حقــوق انســانی زنــان تغییــر داده شــود.
ــد  ــات نهایــت مهــم اســت کــه می توان ــن انتخاب آنچــه در ای
تحــول بزرگــی در زندگــی زنــان ایجــاد کند؛ رسمیت بخشــیدن 
هویــت مــادر بــه عنــوان انســان برابــر بــا پــدر و مطــرح نمــودن 
داعیــه مشــارکت زنــان در حکومت بر اســاس وزن رای شــان در 
انتخابــات اســت. بحــث هویــت زنــان نهایــت مهــم اســت. مــادر 
افغانســتانی تــا هنــوز در اســناد رســمی افغانســتان بــدون هویــت 
ــزرگ  ــون دل ب ــا خ ــادی را ب ــدان زی ــه فرزن ــادری ک ــت. م اس
کــرده اســت، حتــی چارچوب هــای حقوقــی افغانســتان هویــت 
مــادری اش را بــه رســمیت نمی شناســد. هویــت یــک فرزنــد را 
ــادر در جهــان  ــرای م ــه رســمیت می شناســند و ب ــدر ب ــام پ ــا ن ب
دیگــر بهشــت وعــده می کنــد. مــادری کــه در متــون دینــی بــه 
پــاس خدمــات و فــداکاری هایش بهشــت زیــر پایش نویــد داده 
شــده اســت در زمــان حیــات اش حتــی نمی توانــد مــادر رســمی 

فرزنــداش باشــد.
ــار  ــا در کن ــم ت ــرار دهی ــت ق ــه و فرص ــزان را بهان ــم می شش
چالش هایــی کــه وجــود دارد و دســتاوردهایی کــه زنــان 
افغانســتان بعــد از مبــارزات نفس گیــر بدســت آورده انــد بــرای 
مشــارکت فعــال و بــه رســمیت شــناختن هویــت مــادر جــدی 
ــات  دادخواهــی و براســاس نتایــج همیــن دادخواهــی در انتخاب
نقــش فعــال بــازی نماییــم. این جــا نشــریه هایی کــه بــا محوریت 
مســایل زنــان نشــرات دارنــد، فعالیــن حقــوق زن و شــبکه هایی 
کــه بــرای حقــوق زنــان فعالیــت می کننــد، مســوولیت دارند که 
از ایــن فرصــت تاریخــی بــرای کمبودی هایــی کــه تــا هنــوز در 

قوانیــن افغانســتان نادیــده گرفتــه شــده اســت، پرداختــه شــود.

ششم میزان را بهانه و 
فرصت قرار دهیم تا در کنار 
چالش هایی که وجود دارد 
و دستاوردهایی که زنان 
افغانستان بعد از مبارزات 
نفس گیر بدست آورده اند 
برای مشارکت فعال و به 
رسمیت شناختن هویت 
مادر جدی دادخواهی 
و براساس نتایج همین 
دادخواهی در انتخابات 
نقش فعال بازی نماییم. 
این جا نشریه هایی که 
با محوریت مسایل زنان 
نشرات دارند، فعالین 
حقوق زن و شبکه هایی که 
برای حقوق زنان فعالیت 
می کنند، مسوولیت دارند که 
از این فرصت تاریخی برای 
کمبودی هایی که تا هنوز 
در قوانین افغانستان نادیده 
گرفته شده است، پرداخته 
شود.

اســت. طالبــان حتــا اگــر نیاینــد تفکــر آن ها 
پیوســته  تربیتــی،  و  آموزشــی  نظــام  در 
جانشــین جدیــد را بازآفرینــی می کنــد  و تــا 
ایــن نظــام آموزشــی فلــج نگــردد و از کار 
ــه  ــه تــاش و مقاومــت علی ــد هــر گون نیفت

ایــن تفکــر لغــو و باطــل اســت.
علــی رضــا یاســا، اســتاد و نویســنده 
نوشــت کــه جامعــه ی پویــا، بــدون مــادران 
ــواد  ــا س ــادر ب ــت. م ــن اس ــواد ناممک باس
فرزنــد بــا ســواد و فرهیختــه را بــه بــار مــی 
آورد. مــن بــه بــار علمــی و فرهنگــی و 
ــه  ــن ده ــوان در ای ــی بان ــای ادب ــت ه فعالی
کامــا اعتقــاد دارم و مــی دانــم کــه تــاش 
ــه  ــد ب ــی را کــه ایشــان کشــیده ان و زحمات
مراتــب مشــکل تــر از مــردان بــوده اســت. 
ــس  ــده در مجل ــی نماین ــارف رحمان ع
نماینــدگان افغانســتان زیــر عنــوان نوکــر قانــون باشــیم 
ــی  ــری از ب ــرای جلوگی ــه ب ــت ک ــته اس ــی نوش مطلب
نظمــی و بــی حرمتــی بــه افــراد فقــط الزم اســت کــه 
قانــون اساســی و قوانیــن عــادی را رعایــت کنیــم. آقای 
ــود دارد ؛  ــون وج ــی قان ــت: » وقت ــته اس ــی نوش رحمان
ــا و برداشــت هــای  ــم کــه ســلیقه و آرزوه ــط کنی غل
شــخصی خــود را به جــای آن مــی گذاریم. اشــتباه می 
کنیــم گــروپ و گــروه هایــی را بــرای تحمیل امیــال و 
برداشــت هــای شــخصی خــود بــه نــام دیــن و اخــاق 
و حفــظ ســامت اجتماعــی و نظــم عمومــی؛ درســت 
ــی  ــر جایگاه ــی و در ه ــک کام هرکس ــم! در ی کنی
کــه هســتیم بایــد قانــون را رعایت کنیــم و نوکــر قانون 

باشــیم!« 
ــته  ــگار نوش ــه ن ــی، روزنام ــین کریم ــادم حس و خ
اســت کــه تفــاوت مطالــب ضدانســانی با اختــاف نظر 
را درک کنیــم. آقــای کریمــی نوشــته اســت کــه اگــر 
ایــن دیدگاه هــا »اختــاف نظــر« و »حــق انتقاد«اســت، 
پــس گپ هــا و مواضــع و دیدگاه هــای طالبــان و 
ــز اختــاف نظــر و حــق انتقــاد اســت. چــه  داعــش نی

نــاق کدشــان جنــگ کنیــم؟
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گفتگوی اختصاصی با مسعوده جالل، 
سیاستمدار و معاون دوم تکت انتخاباتی 

عدالت و امنیت 

قدرت ظرفیت سازی می کند  
قــرار بدهــد. مشــکل ایــن اســت کــه قانــون اساســی هنــوز 
در راســتای حقــوق زن تطبیــق نشــده و هنــوز بــر کاغذهــا 

باقــی مانــده اســت.

ــه  ــد ک ــه می بینی ــت را در چ ــما عل ش
بیشــتر قوانیــِن در خصــوص زنــان تطبیق 

نمی شود؟ 
بــرای ایــن کــه قوانیــن راجــع بــه زنــان تطبیــق شــود، 
بایــد حکومتــی باشــد کــه حامــی حقــوق زن باشــد. اگــر 
دســتگاه حکومــت معتقــد بــه ارزش هــای قانــون اساســی 
ــد،  ــته باش ــود نداش ــی وج ــی سیاس ــت کاف ــد، امنی نباش
ــن  ــق قوانی ــرای تطبی ــرد و اراده ای ب غفلــت صــورت بگی
وجــود نداشــته باشــد، ارزش هــای قانون اساســی بــه روی 

ــد.  ــز نمی آی ــت نی ــرات مثب ــد و تغیی ــذ می مان کاغ

شــما بــار اول بــه عنــوان نامــزد مســتقل 
ریاســت جمهــوری بــه میــدان آمدیــد، 
حکومتــی  دیگــری  موقعیت هــای  ســپس 
کاندیــدای  گذشــته  ســال  در  و  داشــتید 
پارلمــان شــدید، حــاال نیــز بــه عنــوان معــاون 
تکــت انتخاباتــی ریاســت جمهــوری حضــور 
پیــدا کردیــد. فکــر می کنیــد کــه ایــن یــک 

عقب گرد باشد؟ 
کاندیــدای ریاســت جمهــوری بــودن، هزینــه بــزرگ 
مالــی ضــرورت دارد. در انتخابــات 2004 مــردم از تمــام 
ــی و  ــت قلب ــا نی ــوام ب ــتان، از کل اق ــای افغانس والیت ه
اراده ی آزاد بــه مــن رای دادنــد. 20 هــزار 
رای از هــر والیــت داشــتم. ایــن گونــه نبــوده 
ــک  ــزار و ی ــت 20 ه ــک والی ــه ی ــت ک اس
والیــت دیگــر 100 رای داده باشــند. ایــن 
رای پــاک بــود و جعــل، زر و زور هیــچ یک 
در آن دخیــل نبــوده اســت. همین گونــه کــه 
اکنــون هیــچ یکــی از ایــن مــورد در کار مــا 
وجــود نــدارد. یعنــی در کل افغانســتان و در 
تمــام اقــوام افغانســتان پذیــرش وجــود داشــته 
کــه مــا ایــن خانــم را بــه عنــوان رهبــر خــود 
ــرس  ــس پ ــان فران ــان زم ــم. هم ــول داری قب
ــرای  ــار ب ــت آرا معی ــر کیفی ــه اگ ــت ک نوش
برندگــی در دموکراســی می بــود، پــس رای 
همیــن خانــم رای اول بــود. در همــان ســال، 
اشــخاصی کــه بلندتریــن رای را داشــتند، از 
ــر  ــن فک ــه ای ــردم ب ــود. م ــا نب ــام والیت ه تم
هســتند کــه یــک زن حتمــا  کــه کاری 
خــوب انجــام می دهــد. مــردم می گفتنــد 
کــه در گذشــته کارهــای مثبــت انجــام داده، 
ــت،  ــته نیس ــردم آغش ــون م ــه خ ــتش ب دس
پــس هنگامــی کــه در قــدرت بیایــد، حتمــا 

ــت انجــام خواهــد داد.  کارهــای مثب

ــه  ــت ک ــن اس ــما ای ــرف ش ح
افکار عمومــی افغانســتان برای 
ــور زن  ــس جمه ــک ریی ــتن ی داش
سیاســت   امــا  اســت،  آمــاده 
اوضــاع  در  دخیــل  کشــورهای 
ــق  ــه مواف ــت ک ــن اس ــتان ای افغانس
یــک رییــس جمهــور زن در شــرایط 

افغانستان نیستند. 
ــن  ــما قبل ــه ش ــت ک ــن اس ــوال ای ــر س اگ
ــم  ــک تی ــم در ی ــاال ه ــد، ح ــدا بودی کاندی
ــدا  ــس کاندی ــث ریی ــتم. منحی ــدا اس کاندی
گرچنــد  دارد.  کار  مالــی  هزینــه  شــدن 
حمایــت مــردم وجــود دارد. امــا فعــا شــما 
شــرایط را مــی بینیــد؛ شــرایط بــه چــه شــکل 
اســت. دوم ایــن کــه، مــن کاندیــدا هــم کــه 
بــودم، در آن زمــان تصمیــم گیرنــدگان بیــن 
ــرد.  ــر ک ــری فک ــه ای دیگ ــه گون ــی ب الملل
مــردم افغانســتان کل شــان شــاهد اســت کــه 
ــر نتیجــه  ــی ب ــن الملل ــدگان بی ــم گیرن تصمی
تاثیــرات داشــت. و در گذشــته مــن یــک شــخص ملــی 
بــوده ام و حــاال نیــز هســتم. بــرای افغانســتان بــرای رفتــن 
ــه ارگ ریاســت جمهــوری زعامــت ملــی می خواهــم.  ب
حقیقتــا یــک افغانســتان ســربلند می خواهــم. نــه در کلمه، 
نــه در حــرف. آن زمــان هــم کــدام وابســتگی خارجــی 
وجــود نداشــت. حــاال هــم، کل مــردم افغانســتان و دنیــا 
شــاهد اســت کــه کــدام وابســتگی خارجــی وجــود 
ــر از  ــتند. اگ ــتقل هس ــا آزاد و مس ــم م ــام تی ــدارد. تم ن
ــر  ــه ارگ. و اگ ــم ب ــی روی ــدیم، م ــده ش ــاک برن رای پ
ــاز هــم در ظرفیت هــای شــخصی شــان  برنــده نشــدیم. ب
خدمــت می کننــد. حــرف ایــن اســت کــه بــرای خدمــت 
کــردن بســیار مهــم نیســت کــه رییــس باشــیم یــا معــاون. 
اگــر حقیقتــا مقصــد قلبــی فــرد خدمــت اســت، می توانــد 
ــل،  ــه وکی ــر ک ــد، اگ ــت کن ــردی خدم ــر ف ــث ه منحی
وزیــر یــا معــاون اســت. عناویــن بــه هیــچ صــورت مهــم 
نیســت. در 2004 کــه بعــد از نتایــج انتخابات که شــخص 
دیگــری برنــده شــد، بــه مــن گفتنــد کــه شــما کــه هدف 
تــان خدمــت اســت، بیاییــد در کابینــه و رفتــم. در ســال 
گذشــته بــه درخواســت مــردم خــودم را کاندیــدای 
پارلمانــی از والیــت کابــل کــردم. همان گونــه کــه 
ــودم.  ــه ب ــی گرفت ــی رای باالی ــای قبل ــه جرگه ه در لوی
اگــر نیــت خدمــت باشــد، می توانیــم بــه حیثــت معــاون 

خانم جال تشــکر. در ابتدا مختصر از 
در  تــان  تجربــه  و  فعالیت هــا 
عرصه هــای مختلــف کــه در طــول 18 ســال 
ــان نیمــرخ  ــرای مخاطب گذشــته داشــته اید، ب

اشاره ای نمایید. 

و  فــراز  و  دارم  مختلفــی  تجربه هــای 
نشــیب های زیــادی را پشــت ســر گذاشــته ام 
ــل از  ــه ام. قب ــی آموخت ــایل مختلف ــز مس و نی
این کــه در ســال 2002 وارد سیاســت شــوم، 
ــتم.  ــورد نمی دانس ــن م ــادی در ای ــزی زی چی
امــا وقتــی کــه وارد ایــن عرصــه شــدم، 
افغانســتان را از زاویــه ای جدیدی شــناختم. از 
نظــر مســلک داکتــر طــب اســتم. در فاکولتــه 
طــب اســتاد بــودم. کارهــای علمــی و طبابــت 
گروه هــای  بخــش  راس  در  می کــردم. 
و  زنــان  اطفــال،  جامعــه؛  پذیــر  آســیب 
معیوبیــن در ملــل متحــد کار کــردم. در ایــن 
جــا بــا اکثریــت افــراد بی بضاعــت ســرو کار 
داشــتم و از وضعیــت ایــن گروه هــا آگاه 
ــه  ــدم ک ــر ش ــن فک ــه ای ــره، ب ــدم. باالخ ش
در دایــره ای وســیع بــرای مــردم تغییــرات 
ــکات  ــردم بامش ــه م ــاورم. همیش ــت بی مثب
ــه  ــال 2002 ب ــد. در س ــه کرده ان ــان مراجع ش
ــه جرگــه  ــه لوی ــل ب ــردم کاب نمایندگــی از م
اضطــراری راه پیــدا کــردم. در لویــه جرگــه 
نامــزد ریاســت جمهــوری شــدم و نتیجــه 
ــم. ســپس تصمیــم گرفتــم کــه  مثبــت گرفت
در انتخابــات 2004 نامــزد شــوم. نتیجــه ایــن 
انتخابــات بــه شــما معلــوم اســت. بعــدا وزیــر 
امــور زنــان شــدم. در ایــن وزارت دو کار کــه 
در دو دهــه بــرای زنــان انجــام شــده اســت. از 
تــراوش ذهــن خــودم بــوده، خواســت خــودم 
بــوده و تحلیلــی کــه از زندگــی زنان داشــتم. 
ــه  ــادم ک ــر افت ــن فک ــه ای ــل ب ــن دلی ــه همی ب
ــان از ترســی کــه در زندگــی شــان  ــد زن بای
اســت، نجــات پیــدا کنند. زنــان در افغانســتان 
ــه از  ــد ک ــتند. بای ــک نیس ــتند، مال ــر هس فقی
ــر  ــن خاط ــه همی ــد. ب ــدا کنن ــات پی ــر نج فق
ــال 2005 روی  ــاله را از س ــان کاری ده س پ
دســت گرفتیــم کــه در ســال 2016 بــه اتمــام 
می یافــت. امــا در وزارت نبــودم، اکنــون 
ــدود 20  ــه ح ــد ک ــم، می گوین ــه می پرس ک

درصــد از ایــن پــان تکمیــل شــده اســت. اگــر تطبیــق 
می شــد در زندگــی زنــان افغانســتان تغییــرات مثبــت 

می آمــد. 

ــال  ــان از س ــت زن ــما وضعی ــر ش ــه نظ ب
2002 تــا اکنــون چــه تغییراتــی داشــته و 

این تغییرات چه اندازه مثبت است؟
ــی،  ــای سیاس ــان در عرصه ه ــال 2002 زن ــش از س پی
آموزشــی، اجتماعــی و اقتصــادی اجــازه فعالیت نداشــتند 
ــن و  ــوالت نوی ــدن تح ــا آم ــد. ب ــه بودن ــا در خان و تنه
حضــور جامعــه جهانی و ســازمان ملل متحــد تغییراتی در 
زندگــی زنــان رونمــا شــد. بــه طــور نمونــه، قانون اساســی 
زن افغانســتان را منحیــث شــهروند درجــه اول شناســایی 
ــردان یکســان  ــا م ــش را ب ــوق و مکلفیت های کــرد و حق
دانســت. چندیــن مــاده در قانــون اساســی بــه حمایــت از 
زنــان و حقــوق آن هــا وضــع شــد. بنابریــن از نظــر حقوقی 
در قانــون اساســی بــرای زنــان کــدام مشــکلی باقــی 
ــام کنوانســیون ها و  ــون اساســی تم ــده اســت. در قان نمان
اعامیه هــای جهانــی در مــورد زن در نظــر گرفتــه شــده 
اســت کــه تطبیــق آن می توانــد زندگــی زنــان را در یــک 
ــا مــردان  ــر ب تغییــری مثبتــی قــرار داده و در جایــگاه براب

رییــس جمهــور هم خدمــت کنیــم. تمــام اعضــای تکــت 
انتخاباتــی امنیــت و عدالــت نیــز همــه بــه فکــر خدمــت 
هســتند و بــرای متــاع مــادی کنــار هــم متحــد نشــده ایم. 
ــی  ــد، وقت ــاد می کنن ــی اتح ــر چوک ــا ب ــی گروه ه برخ
ــه  ــاز از هــم می پاشــند. ب ــرای شــان کــم رســید، ب کــه ب
همیــن دلیــل می گوییــم کــه جــان گــرگان از هم دیگــر 
جداســت. تیــم مــا بــر معنویــت، کار، زحمــت کشــی بــا 
هــم متحــد شــدند. همیــن طــور بــرای ســال ها همــکاری 

ــا دوام خواهــد داشــت.  سیاســی م

ــه و  ــت کاهــش یافت ــه دول ــردم ب اعتمــاد م
شــهروندان افغانســتان بــرای زنده مانــدن امید 
ــان،  ــت زن ــورد وضعی ــد. در م ــری دارن کمت
ــر هــم می شــود و از جنبه هــای  موضــوع بدت
مختلــف زنــان قربانــی می شــوند. طــرح شــما 
ــان در 5ســال  ــر شــدن وضعیــت زن ــرای بهت ب

آینــده چــه اســت؟ 
وضعیــت زنــان بــرای مــا معلــوم اســت. مــرگ و میــر 
مــادران و نــوزادان بــاال اســت. بــا آن کــه وضعیــت را بهتر 
ــا ســایر  ــدازه ای نیســت کــه ب ــه ان ــا ب ــد، ام اعــام می کنن
ــن  ــات بی ــه تحقیق ــل مقایســه باشــد. نظــر ب کشــورها قاب
المللــی وضعیــت بــرای زنــان افغانســتان همچــون جهنــم 
اســت. بــه همیــن دلیــل در تکــت مــا، یــک معاونــت بــا 
ــان  ــا قــدرت را در نظــر گرفته ایــم کــه زن صاحیــت و ب
بســیج شــوند و بــرای حــق شــان کار شــود. مــا حقیقتــا بــه 
حقــوق زنــان بــاور داریــم. برنامه هایــی در تمــام بخش هــا 
داریــم کــه در صــورت پیــروزی بــاالی آن کار خواهیــم 
کــرد. در ایــن تکــت بــرای زنــان احتــرام، عــزت و اعتقــاد 
کامــل وجــود دارد. ایــن باورهــا جامــه ی عمــل پوشــانده 
ــت در  ــر مثب ــاس تغیی ــه اس ــوری ک ــان ط ــود، هم می ش
ــا  ــتم. ام ــان گذاش ــور زن ــان را در وزارت ام ــی زن زندگ
ــون منــع  بعــد از ایــن کــه بیــرون شــدم، در تصویــب قان
خشــونت و عملــی کــردن پــان ملــی ده ســاله بــرای زنان 

آگاهانــه تعلــل ایجــاد کردنــد. 
ــه از  ــد ک ــوم را می خواهی ــروه مظل ــک گ ــد ی بی بینی
مظلومیــت بیــرون کنیــد. یــک گــروه اجتماعــی محکــوم 
ــت  ــروه را از محکومی ــن گ ــه ای ــرای این ک ــور. ب و مجب
ــه ارث  بیــرون کنیــد، محکومیتــی کــه در طــی قرن هــا ب
رســیده اســت. کاری آســانی هــم نیســت. پــس بایــد تمام 
ابزارهــا و راه هــا را روی دســت بگیریــم. کســی را یــک 
رقــم، تعــدادی را یــک رقــم و فــرد دیگــر را یــک قســم. 
ــان در ملــل متحــد کار  ــرای زن ــی کــه ب مــن منحیــث زن
کــردم، وزیــر امــور زنــان بــودم و در لویــه جرگــه قانــون 
اساســی نقــش داشــتم؛ بــه ایــن عقیــده هســتم کــه از یک 
ــن طــور نیســت کــه  ــا کــه ای ــم. کاری م زن شــروع کنی
ــا تمــام همیــن ســدها  دشــمن نداشــته باشــد و مــا بایــد ب
و موانــع مقابلــه کنیــم. بــرای ایــن کــه بتوانیــم همیــن کار 
ــم؛  ــر کنی ــور فک ــن ط ــد ای ــن بای ــم. بنابری ــام دهی را انج
تبعیــض مثبــت یــک راه. خانم هــای کــه از شــناخت 
شــان پیــش می رونــد، آن هــا را نیــز کمــک کنیــم. وقتــی 
ــت   ــی ظرفی ــت، کار و چوک ــرار گرف ــی ق ــه در چوک ک
ســازی می کــرده و روحیــه زنــان را بلنــد مــی رود. زنــان 
ــی  ــای کــه در بورســیه ها، ســفرهای بیرون در فرصــت ه
و داخلــی بــرای شــان فراهــم شــود در معــرض چیزهــای 
ــا  ــوند. اص ــازی می ش ــت س ــد، ظرفی ــرار می گیرن ــو ق ن
دو  کــه  خانمــی  می کنــد.  ســازی  ظرفیــت  قــدرت 
ــد، او متحــول می شــود.  ــک چوکــی کار کن ســال در ی
بنابریــن بــرای تغییــر زندگی زنــان افغانســتان بایــد از تمام 
راه کارهــا کار بگیریــم. تبعیــض مثبت، زمینه ســازی برای 
مشــارکت زنــان در قــدرت، ظرفیــت ســازی بــه صــورت 
مســتقیم، تطبیــق قوانیــن و اصــاح نظــام حقوقــی، همــه 
راه هــای اســت کــه می توانــد زمینــه تغییــر زندگــی زنــان 
را فراهــم کنــد. تمــام کشــورهای دنیــا بــه افغانســتان آمد. 
ملــل متحــد بــه نفــع زنــان دفتــرش فعــال شــد. حکومــت 
بــا ایــن تعهــد بــه وجــود آمــد کــه از زنــان حمایــت کنــد. 
ــم اســت.  ــوز هــم جهن ــان افغانســتان هن امــا وضعیــت زن
یعنی کــه ایــن جهنــم اســفل و الســافلین بــوده اســت 
کــه بــا ایــن همــه قدرتــی کــه بــه نفــع زنــان بــه کار بســته 
شــد، حــاال در طبقــه باالتــر جهنــم اســت. بــرای این کــه 
زن افغانســتان را از جهنــم بیــرون کنیــم کــه بتوانــد نفــس 
بکشــد. خــودش را بیابــد و بفهمــد کــه او هــم مثــل یــک 
مــرد انســان اســت. بفهمــد کــه در ایــن دنیــا آمــده اســت 
کــه زندگــی  کنــد وآزاد باشــد. بــرای ایــن کــه بتوانیــم 
زن را در همــان موقعیــت حقیقــی اش قــرار بدهیــم، بایــد 
از تمــام ابزارهــای مشــروع و قانونــی اســتفاده کــرده و از 

ــم.  ــان پشــتی بانی کنی زن

وضعیت زنان برای ما معلوم است. 
مرگ و میر مادران و نوزادان باال است. 

با آن که وضعیت   می کنند، اما به 
اندازه ای نیست که با سایر کشورها قابل 

مقایسه باشد. نظر به تحقیقات بین 
المللی وضعیت برای زنان افغانستان 
همچون جهنم است. به همین دلیل 

در تکت ما، یک معاونت با صالحیت 
و با قدرت را در نظر گرفته ایم که زنان 

بسیج شوند و برای حق شان کار شود. 
ما حقیقتا به حقوق زنان باور داریم. 
برنامه هایی در تمام بخش ها داریم 
که در صورت پیروزی باالی آن کار 

خواهیم کرد.
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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.

کــه فصــل رهبــران کاریزومــا گذشــته اســت و نوبــت  
حضــور حلقــه ی جدیــدی از رهبــران نوگــرا مســلط به 
روش هــای جدیــد مدیریــت سیاســی اقتصــادی را بــه 
عرصــه نبــرد بــا شــیوه هــای قدیمــی سیســتم مدیریــت 
ــور  ــت کش ــی سیاس ــتان خال ــد، دس ــی طلب ــور م کش
ــی  ــا نم ــردم حت ــه م ــت ک ــخص اس ــان از دور مش چن
تواننــد بیــن بــد و بدتــر گزینه ی مناســبی داشــته باشــند.

ــی  ــای متوال ــی رســد کــه ســال ه ــه نظــر م ــه ب اینگون
ــردان  ــرورش م ــد و پ ــه تولی ــط ب ــط و فق ــگ فق جن

ــای  ــک ه ــی و تکنی ــزار جنگ ــه اب ــلح ب ــی، مس جنگ
خشــن کــه بــرای روزهــای جنــگ بــه کار مــی آیــد، 
پرداختــه اســت. همچنــان کــه به طــور واضــح وضعیت 
ــد  ــازوان جنگــی ،فاق ــن ب ــی دهــد ،ای کشــور نشــان م
ــی مــی باشــند. در  ــه ی مل اندیشــه ی سیاســی و روحی
فرهنــگ جنــگ و جامعــه ی جنــگ زده اولیــن چیزی 
کــه خــود را در قالــب اخــاق در خــرد انســان درگیــر 
جنــگ، بــروز مــی دهــد خودخواهی از ســر ناچــاری و  
ناگزیــری مــی باشــد .هرچنــد کــه افــراد در پــی پنهــان 
کــردن ایــن خصلــت ناخوشــایند باشــند، امــا در طــول 
ــه میــزان ارتبــاط و اهمیــت جایــگاه فــرد در  زمــان و ب
بدنــه ی جامعــه در بســتر  زمانی مناســب، چهــره ی  فرد 
ــگان  ــد هم ــب در دی ــه مرات ــات او ب ــام اخاقی ــا تم ب
روشــن مــی گــردد. ایــن چهــره هــای نچنــدان مطلــوب 
کــه بــه مــرور زمــان در ســطوح مختلــف سیاســی 
ــی  ــی و نظام ــیمای سیاس ــد س ــه ان ــای گرفت ــی ج نظام
کشــور را نیــز دگرگــون مــی کننــد. بــه ایــن معنــا کــه 
عمــوم مــردم بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه چرخــه ی 
ــدرت  ــی و ق ــراد نظام ــار اف ــور در انحص ــی کش سیاس
گرفتــه در طــول ســال هــای متوالــی جنــگ و به نســبت 
ــر امنیــت و اقتصــاد،  ــی ب وخامــت شــرایط جامعــه مبن
ــا گذشــت ایــن  ــون ب ــد. چــرا کــه اکن ــد باقــی بمان بای
همــه ســال از حضــور نظامیــان و قــدرت آنــان در الیــه 
ــی  ــای قوم ــب ه ــردم در قال ــه، م ــاوت جامع ــای متف ه
خــود را مجــزا از ایــن گــروه هــای نظامــی نمــی بینند و 
اکنــون خواســته یــا ناخواســته ،آگاهانــه یــا ناخــوداگاه 
بــه ایــن چرخــه پیوســته انــد. بــه طــور مشــخص اکنــون 
ایــن مــردم هســتند کــه با حضــور فراگیــر) میــل باطنی( 
خویــش  بــا جهــت گیــری هــای افراطــی در حمایت و 
یــا از ســویی دیگــر خنثــی و بــی کنــش در برابــر آنچــه 
ــه صــورت  ــت )ب مــی گــذرد، وضعیــت کشــور را ثاب
منفــی آن ( نگــه داشــته انــد. چطــور مــی تــوان از 
ــام  ــردم در تم ــه م ــت ک ــوع گذش ــن موض ــت ای اهمی
اقــوام و اقشــار و در ســطوح مختلــف اجتمــاع ، چــه بــا 
ســواد و چــه بــی ســواد بــه یــک ثبــات فکــری رســیده 
انــد کــه بایــد در بدنــه ی قومــی خــود باقــی بماننــد تــا 
حداکثــر امنیــت را بــرای خــود و خانــواده ی خــود در 
ایــن قالــب پوســیده تامیــن کننــد. در اینجــا بــاز ســوالی 
چیــزی شــبیه به معمــای مشــهور و  الینحل کــه ) آیا در 
ابتــدای خلقــت نخســت مــرغ بــوده اســت و یــا تخــم 
ــا ایــن تفــاوت کــه آیــا  مــرغ ( از ذهــن مــی گــذرد، ب

مــردم خــود بــه تولیــد و تــداوم کار اینچنین سیاســت و 
ــن سیاســتمداران  ــا ای ــد و ی ــی پردازن سیاســتمدارانی م
هســتند کــه مــردم را مطابــق بــا خواســت خــود همســو 
مــی کننــد ؟ اگــر اینگونــه باشــد کــه وضعیــت جنگــی 
ــده  ــی و آین ــد دور اندیش ــن و فاق ــه بی ــردم را کوت ،م
ــری در  ــوان تغیی ــی ت ــور م ــت، چط ــرده اس ــری ک نگ
ــه  ــود آورد ک ــه وج ــتانی ب ــان افغانس ــد انس ــن و دی ذه
تلســم اقتــدار رهبــران قدرتمنــد و فاقــد شــعور سیاســی 
ــران  ــور رهب ــرای ظه ــت و راه را ب ــردم را شکس ــر م ب
جدیــد بــاز نمــود ؟ ســوال دوم کــه اهمیــت بیشــتری 
دارد ایــن اســت کــه آیــا واقعــن مــی تــوان در متــن 
ــش و  ــوان و دان ــه ت ــورد ک ــرادی برخ ــه اف ــه  ب جامع
صدالبتــه تعهــد بــه اصــل روحیــه ملــی و ملت ســازی 
ــِن فروپاشــیده و متاشــی شــده ی کشــور  در ایــن ت
داشــته باشــد؟ بــا وجــود اینکــه مــردم در طــی چهــار 
دهــه جنــگ داخلــی انــواع سیســتم هــای حکومتی و 
رهبرانــی بــا ایدئولــوژی هــا و ظرفیــت هــای متفــاوت 
فکــری را تجربــه کــرده انــد امــا هیچیــک نتوانســته 
ــد و  ــای دهن ــش ج ــب خوی ــردم را در قال ــا م ــد ت ان
حکومــت خــود را بــرای مــدت طوالنــی تــری برقرار 
نظامــی  و  سیاســی  شــدید  مخالفتهــای  بــدون  و 
ــن  ــل از ای ــه قب ــد. گرچ ــه دارن ــود نگ ــن خ مخالفی
چهــار دهــه نیــز مــردم بــه اشــکال دیگری بــا وضعیت 
نامطلــوب افتصــادی و تبعیــض های اجتماعی دســت 
ــت  ــی از وضعی ــد و نارضایت ــی کردن ــرم م ــه ن و پنج
ــا حداقــل هــا در بســتر جامعــه ملمــوس و  زندگــی ب

مشهود بوده است. 
ادامه دارد

  Saturday   17,August, 2019  Vol. 3   No. 94  / 1398 سال سوم  شماره 94  شنبه  26 اسد 

نفس در من بیفشان چون هوای شهر ااوده ست
خودت گل گل صدایم کن صدای شهر الوده ست

برایم خانه ی در قریه قلبت مهیا کن
دگر این جا نمی مانم فضای شهر الوه دست

رهایم کن میان مردم قشاق چشمانت
که ابن جا کوچه کوچه ، چشم های شهر الوده ست

برای زخم تنهایی من عطر تنت کافی ست
به دنبال علف زارم ، دوای شهر الوده ست

مقامم را خودت در عاشفی یک رتبه باال کن
تمامن دست های ارتقای شهر الوده ست

قرار ما فضای دنج االچیق اغوشت
بساط کافه ها ی جای جای شهر الوده ست

به پاکی نگاه روستایی ات قسم ، بی تو
به چشم عاشقم دیگر نمای شهر الوده است

برای عشق من باید تو تنها مدعی باشی
عزبزم! رنگ و بوی ادعای شهر الوده ست

مرا بگذار تا عریان شوم در حجب چشمانت
کاه و چادر و شال وعبای شهر الوده ست

بغل بگشا تنم را در تب دستت بپیچانم
جهنم می وزد این جا ، دمای شهر الوده ست

بیا مثل غزل در روح من پاکیزه جاری باش
و ااّل زندگی در البای شهر الوده ست

سبمین حسن زاده »غزل«

در البای شهر

جعِدگیسو افغانستان و درونمای مبهم
وقتــی جنــگ بخشــی از بدنــه ی زندگــی 
روزمــره ی انســان مــی گــردد، زیســتن در آن نه 
بــه معنــای عــادت، کــه در تعامــل بــا آن و پذیرفتــن آن 
بــه معنــای واقعیــت زندگــی، امــری عــادی بــه نظــر می 
رســد کــه در اصــل ، وضعیــت و شــرایط عــادی نمــی 
باشــد. وقتــی دو مفهــوم جنــگ و روزمرگــی در کنــار 
هــم و بــا هــم از دریچــه ی ذهــن مــی گــذرد، تصویری 
ــه در  ــد ک ــی آی ــت م ــه دس ــنی ب ــه روش ــان نیم از انس
فرهنــگ جنــگ و برآینــد و پــی آمدهــای آن بــه 

حیــات خــود ادامه مــی دهد. انســان جنــگ زده تصویر 
خــود از زندگــی را مطابــق بــا شــرایطی مــی ســازد کــه 
در آن زندگــی مــی کنــد. پــس اگــر زمانی خشــونت و 
ــرا گرفــت،  ــی بســتر جامعــه ی جنــگ زده را ف ــا امن ن
امــری عــادی در شــرایط غیــر عــادی بــه حســاب مــی 
آیــد کــه در نهایــت و در یــک بازبینــی ســاده هرآنچــه 
در آن اتفــاق مــی افتــد عــادی تلقی می شــود. انشــعاب 
گــروه هــای اجتماعــی در متــن جامعــه و پیوســتن آنــان 
بــه دســته هــای متخاصــم و درگیــر جنــگ بــه منظــور 
برخــورداری از حمایــت نیروهــای دارای قــدرت کــه 
ــد  ــژادی مشــترک دارن هــم ســویِی فکــری و قومــی ن
ــی  ــر م ــده ت ــیار پیچی ــی را بس ــا امن ــگ و ن ــران جن بح
کنــد. افغانســتان کنونــی دارای چنیــن مشــکل پیچیــده 
ای گردیــده اســت.از ســویی ایــن کشــور مکانــی بــرای 
تــردد و آمــد و رفــت تروریســتان بیــن المللــی و میــدان 
ــده  ــان گردی ــه و جه ــزرگ منطق ــای ب ــش ه ــرد ارت نب
ــور  ــای کش ــر در درون مرزه ــویی دیگ ــت و از س اس
مــردم دچــار تعصــب، نفــرت و هــراس قومــی گردیــده 
ــی  ــا امن ــر و ن ــران فق ــا بح ــراه ب ــه هم ــکلی ک ــد. مش ان
پــازل فروپاشــی یــک ملــت را بــه شــکل بــی نقــص آن 
ــا  ــر ب ــوری فقی ــتان کش ــت. افغانس ــرده اس ــل ک تکمی
فرهنگــی فــرو پاشــیده کــه در غیــاب اعتمــاد ضــروری 
ملــی، زمینــه ی مطلوبــی را بــرای بهــره بــرداری 
کشــورهای منافــع جــو آمــاده مــی ســازد. مردمــی کــه 
ــد و  ــاروت و صــدای انفجــار خــو کــرده ان ــوی ب ــه ب ب
همچنیــن بــه دنبــال مفهــوم باطلــی چــون ِعــرق قومــی 
در سراشــیبی انحطــاط اجتماعــی افتــاده انــد، راه عبــور 
ــد.  ــرده ان ــت ب ــن بس ــمت ب ــه س ــود ب ــگ را خ از جن
آشــتی ناپذیــری و ورم کردگــی رگ تعصــب قومــی 
منطقــه ای، فقــط بــه جنــازه هــای بیشــتر در گام بــه گام 
ایــن جغرافیــا منتهــی مــی گــردد. امــا مــی تــوان ریشــه 
هــای ایــن همــه بدبختــی را فقــط در چهارچــوب 
تعصبــات قومــی جــای داد؟ یعنــی تصــور نظمــی کــه 
بتــوان تمــام صورتهــای قومــی را در آیینــه ی وحدت و 
یکپارچگــی جــا داد امــکان ایجــاد نــدارد؟ در گذشــته 
اینگونــه بــه نظــر مــی رســید کــه مــی تــوان  بــا حضــور 
یــک رهبــر کاریزومــا و یــا مدیــر خــاق و امیــن از بــن 
بســت بــی اعتمــادی و نفــرت درون قومــی عبــور کــرد 
. امــا پــس از گذشــت ســال هــا چشــم انــداز روشــنی از 
آینــده ای کــه بتــوان در آن مــردم را منســجم و ملیــت 
هــا را در قالــب ملــت یافــت ،دیــده نمــی شــود. اکنــون 
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