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چرا ورزش زنان در 
افغانستان قهرمان ندارد؟

حق حضانت طفل
توسط مادر


به مناسبت صد سالگی 
نهضت زنان افغانستان


یک قرن چهره زنان 
افغانستان، از ترک ستر تا 
بازگشت به چادر


زنان افغانستان، مبارزان 
خطوط مختلف نبرد

سرگذشت زنانی که از 
پستوی تاریخ به متن آمدند


سرگذشت مخفی بدخشی؛ 

زنی در زندان مردان


سیما سمر:
درخواست کنندگان سکس در 

برابر چوکی را افشا کنیم


پرخواننده ترین های نیم رخ
از جشن طالق تا میوه های 

ممنوعه


نقدی بر تجلیل از هشتم 
مارچ در افغانستان

ویژه نامه هشت مارچ:



زنانمیباشد.   

درچنینتغییرودگردیسیاستکهنه

تنهانگاهمردبهزنتغییرمییابد؛بلکه

زنباتعریفدیگریازخودمیتواندبه

عنوانیکانسانبرابربامردازحقوق

خوددفاعوآنرادرککند.البتهرسیدن

بهاینخواست،امکاننداردکهدریک

روزتامینشود.بههمینخاطرشناخت

مفید میتواند زن از انسانی تعریف و

واقعشود. 

در زن برای 21 قرن در که چیزی

هویت بیان است. مهم افغانستان

و خودآگاهی به رسیدن یعنی خودی

زمانیکهزن تا خودشناسیمیباشد،

بهاستقاللاندیشهوعملدرافغانستان

دستنیابد؛حتیاگرجامعهجهانیو

کمکهایبیناملللینیزباشد؛امکاندستیابیبهحقوقبرابر

ناممکناست؛زیرادرجریاناین20سالشاهدروندیبودیم

کهتغییریدروضعیتبنیادینزنافغانستانینیاورد.

نیازفعلیزناناستیکجریانپیوستهیمستقلزنانه آنچه

است.زنانبایدبهاینواقعیتملموسبرسندکهنبایددریک

سال،تنهایکروزبهآنهااختصاصیابدبلکهبایددرهمهی

روزهایسالبرایمسالهزنانکارشودوبرایرسیدنبهبرابری

وازبینرفنتکلیشههایجنسیتیتالشکرد.

از110سالبدینطرفزنانآگاهجهانازاینروزدرکشورهای

مختلفوبهاشکالمختلف،مانندراهپیامییها،کنفرانسها،

پایکوبیهاباشعارهاییکهخواستزنانهرکشوردرانانعکاس

یافتهباشد،گرامیداشتبهعملمیآورند.

اینروزدرافغانستاننیزتاریخچهیخودراداردوزنانافغانستان

ازسالهایبسیاردورباشعاراتحادهمهیزنانجهان،دراین

روزبازناندیگرکشورهااتحادوهمبستگیخودرااعالنکردند.

 سازماندموکراتيکزنانافغانستانيکنهادياتشکلمستقل

اجتامعیزنانبودکهدرسال1345خورشيدیباهدفدفاع

ازحقوقدموکراتيکوبرابریطلبانهبرایزنانافغانستانتحت

رهربیآناهيتاراتبزادتاسیسشد.

ثرياپرليکا،جميلهبدخشی،کرباعلی،مومنهبصريوحميده

شريزیازموسساناینسازمانبودند.

سازماندموکراتيکزنانافغانستاندرسال۱۳۴۷بعدازختم

بهشکل را بزرگی مارش مارچ کنفرانس8 ازسومین تجلیل

راهپیامییازمقابل)دیپو(کارتهچهارآغازوتادهمزنگمنار

عبدلوکیلخانباشعارزندهباد8مارچروزهمبستگیومبارزه

زنانبرایآزادیوحقوقمساویدرکابلبرپاکردند.

 اینحرکتزنانهبراینخستینباربودکهشهروندانشهرکابل

رابامفهومهشتمارچآشناکرد.اینراهپیامییتعریفدیگری

ازهشتمارچوگرامیداشتازاینمناسبترادراذهانعامه

سالها این با زمان آن ارتباطی وسایل چند هر کرد. ایجاد

قابلمقایسهنیست؛امابرنامههایمناسبوزیربنایی،تالشی

هدفمندبود.اینحرکتدادخواهیزنانهبراینخستینباردر

تاریخکشوردربعضیازروزنامههایآزادآنزمانانعکاسیافته

وثبتتاریخشد.  

ازبندهای آزادیورهاییزنان ایننظرمیتوانگفتکه از  

اسارتباتجلیلیکروزدرسالمیرسمنیشود.بلکهرهایی

واقعیزنازبند،بایدبهموازاتتغییرقوانین،تغییرارزشهاو

زیرساختهایروابطاجتامعیباشد.   

تجربهیتاریخیکشوردردورههایمختلفنظامشاهی،نظام

دموکراتیک، جمهوری نظام داوود، محمد رسدار جمهوری

قوانیندولتجهادیوقوانیناسالمیدورهیطالبانیونظام

دهندهی نشان اینها همهی فعلی، دموکراسی اصطالح به

اینهستند؛کهتغییروضعیتزنانباتغییرتجریدیقانونو

سیستم،تحولبنیادینخواهدداشت.زیرادرافغانستانباالی

نوددرصدخانوادههاباآموزههایدینیبنیادخانوادههایشان

راپایهریزیکردهاندوایندرحالیاستکهتفسیرغلطازدین

علیهزناناستفادهمیشود.بدینلحاظیکیازراههایتاثیرگذار

درمناسباتافراددرخانوادهواجتامعتفسیردیگریازجایگاه

 امیلیا اسپارتک
نخستین  مارچ در افغانستان

عطیه مهربان: 

هشت مارچ در سایه دموکراسی نیم بند

زیر افغانستان20سالاستکه مردم

زندگی نیمبند دموکراسی یک چرت

میکنند.امروززنانافغانستانبا

استفادهازایندموکراسینیمبند

وبامتامتالشوارادهمحکم،در

عرصههایمختلفدرسطحمنطقهو

جهانبازنانیکهسالهاستازنهادهای

حامیحقوقزنانوازقوانینبرابرانهزنومرد

نشان تجربه این رقابتمیکنند. هستند برخوردار

میدهدکهزنانافغانستاندریکفرصتبسیارکممیتوانندبه

جایگاههایرفیعدرسطحدنیابرسند.خواستمناززنانافغانستانایناست

کهدرآستانهمذاکراتصلحباطالبانومخالفانحکومتبرایتداوموبهبود

وضعیتزناندرحکومتپساصلح،بایدباهمتالشکنیم.بنویسموگپبزنیم.

تاباشدکهجلوعقبگردارزشهارابگیریم.

عارفه پیکار:

مبارزه علیه نابرابری 

در مارچ هشتم از تجلیل

کاروان به پیوسنت واقع

نابرابری علیه مبارزه جهانی

گفتامن یک مارچ هشتم است.

وصحبت تجلیل است. زنانه جهانی

نابرابری ازاینروزبهاینمعنااستکه

بزرگجهانی یکچالش هنوزهم جنسیتی

است.تازمانیکهتعامالتدرعرصههایسیاسی،

به را زنان روز این باشد مردانه فرهنگی و اقتصادی

مبارزهعلیهنابرابریدعوتمیکند.

امسالزنانافغانستاندرآستانهیمذاکراتصلحازهشتممارچتجلیل

میکند.درواقعزنانافغانستاندریکمبارزهوجنگچندبعدیقراردارند.یک

قسمتازمبارزهوتالشمابهایناختصاصداردکهبرایحاکمیتوتحققصلحدرافغانستان

تالشکنیم.چونباورداریمکهاگرفضایجنگازافغانستانبرچیدهشود،مبارزهباناهنجاریهایاجتامعیوسیاسیکهمانعحضورفعالزنان

درمتامعرصههاشدهاست،آسانخواهدبود.

8 مارچ 
روز  تبریک های 

میان تهی نیست 

ویدا ساغری:

هشت مارچ، روز دادن چادر و گل نیست

هشتمارچدوبحثدارد.یکیاینکهبههیچعنوانبرای

مبارکیوتربیکگفنتبههمدیگرنیست.روزدادنگلو

گیاهبههمدیگرنیست.روزدادنچادرو500افغانیبه

همدیگرنیست.روزبرگزاریهایمفرحوبرگزاریگزافو

پرهزینهدرفالندفرتوهوتلنیست.روزبهآغوشکشیدنها

نیست.روزنوشنتپستهایمیانتهیفیسبوکینیست.

کارگر زن اعرتاضصدها است؛ اعرتاض روز مارچ هشت

مخدر مواد خوراندن با را کودکانشان که

میخواباندندتابتواننددرخطوطریل

کودکانشان برای و کنند کار

که زنانی کنند، تهیه نان

مردان شکنجه زیر

زنانی میمردند،

حضانت حق که

را فرزندانشان

زنانی نداشتند،

و  حجاب که

زنانی دوشمیکشیدند، به را جامعه اجباری پوشش

نداشتند، هویت که زنانی نداشتند، مالکیت حق که

رسمیت به شهروند عنوان رسمیبه اسناد در که زنانی

شناختهمنیشدندوزنانیکهمادریشانموردسوالبود

اعرتاض زنان این نداشت. پاداشی هیچ پرستاریشان و

کردندوروزیبهنامهشتمارچراساختند.ازاینمنظر،

بهدست را اینحقوق از هنوزهیچکدام افغانستان زنان

نیاوردهاند.

زنافغانستانهنوزمادرفرزندشنیست،پرستارفرزندش

به مادر نام اسنادی هیچ در یا تذکره در است.

منیشود. یاد خانوادگی شجره عنوان

گرفنت صالحیت مادری هیچ

خودش رسمیفرزندان اسناد

مادری هیچ ندارد. را

به آزادانه صالحیت

فرزندانش بردن سفر

یک طالق ندارد. را

ازدواج است. طرفه

است. طرفه یک

آزادیهایمدنیزنانزیرسوال مهرزناندادهمنیشود.

البسهاجباری،مخصوصاًحجاباجباریو است.زنانبه

بهنوعتفکراجباریمحکومهستند.بهمذهباجباریو

حتا زنان نگاه این از هستند. محکوم اجباری ارزشهای

و حقوقی و مدنی آزادیهای از کم بسیار فیصدی در

حقیقیشانبرخوردارنیستند.

روز است. اعرتاض روز مارچ کههشت باشد مان یاد لذا

اعرتاضرسارسیبرایهمهزنان.زنانیکهدرخانههستند

وزنانیکهشاغلهستند.

رخدیگرهشتمارچایناستکهماتربیکیبدهیمبهآن

زنان فقط البتهمنیگویم رسیدهاند. موفقیت به که زنان

غرب.بخاطرکههنوزهممشکالتفراوانفراراهزناندر

رسارسدنیاوجوددارد.

مثلمشکالتسایربی،مثلسواستفادهیجنسی،سطح

تجاوزها،حقوقنابرابرکار،نداشنتحقمالکیتوسهیم

نبودنمساویبهرسمایه.هنوزپانزدهدرصدزناندررسمایه

رشیکهستند.ازایننگاههشتمارچ،روزتربیکگفنت

در زنان اعرتاضرسارسی است؛ اعرتاض روز بلکه نیست

مقابلبیعدالتیهایجنسیتی.

سمیرا رسا:

برای جایگاه زنان، خیالبافی نکنیم

نفستجلیلازیکروزدرتقویمسالبهنامروززندر

متامجهاندرواقعآگاهیزنان،مبارزهباتبعیضجنسیتی

وچیزیمثلضدجنسیتزدگیراشکلمیدهد.اساس

برابردستمزدکمبرایزنانکارگر اینروزبخاطرمبارزهدر

اجتامعی و اقتصادی محتوای بیشرت یعنی است. رقمخورده

تجلیل حالی در افغانستان در مارچ هشتم دارد.

زنان فراراه زیادی چالشهای هنوز که میشود

وابستگی بیسوادی، دارد. وجود افغانستان

اقتصادی،جنسیتزدگیوخشونتهنوز

خودکفایی پویایی، راه در اصلی سد

جامعه در زنان کالناندیشی و

افغانستاناست.

بهباورمنایجابمیکندکهاز

اینروزبهعنوانیکفرصت

درراستایبررسیوکنکاش

افغانستان زنان اساسی مشکالت و چالشها خصوص در هدفمند

استفادهصورتبگیردتااینکهتنهابابرگزاریچندمحفلازجایگاه

سیاسی خوراک و شده خیالبافی و خیالسازی افغانستان زنان

ساختهشود.منروززنرابهمتامزنانقهرمانزنانافغانستانتربیک

گفتهوآرزومیکنمروزیبرسدکههیچزنیدرافغانستانموردستیز،

تبعیضوخشونتقرارنگیرد.

نبیله مصلح:

هشت مارچ و نگرانی زنان برای صلح

تقریباًیکسالاستکهمواردمهمبحث

یک از افغانستان زنان و شده آغاز صلح

سالبدینسودرتشویشاندکهمباداشاهد

قربانیشدندستاوردهایشاندرنتیجهصلح

و تشویش این باشند. طالبان با مذاکره و

نگرانیهابسیارجدیاست.اماتعهدو

تالشدولتوهمکارانبیناملللی

برایناستکهزنانافغانستان

دستاوردهایشان بتوانند

همچنان کنند. حفظ را

تقویت قسمت در

بهبود و دستاوردها

در زنان وضعیت

عرصههای همه

زندگیکاربیشرتصورتبگیرد.شورایعالیمصالحهملی

دراینراستامتعهداستتادرقسمتحفظدستاوردها

وتقویتنقشزناندرروندصلحکارکندوهمچناندر

روندپساصلحزمینهبیشرتبرایحضورزناندرعرصههای

در زنان که باشد تا کند فراهم را سیاسی اجتامعی

مدیریتسیاسیآیندهکشوربیشرتازپیشسهیمباشند.

  سال چهارم/ شماره 
132/ د وشنبه/

 18 حوت 1399
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سرتاسری زنان
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کارهای میان در کردنهمرسشان رها با و اند گرفته زندانی

خانهویااشتغالدربیرونازخانهمتاممسئولیتهاراازروی

در بعد مجازی، شبکههای در اول کرده، سلب خود دوش

فضاهایواقعیبهدنبالجلبنظر،اعتامدوارتباطبادخرتان

جوانهستند.

تابوی بکارت

نیمرختاکنون2۱مطلبدرموردبکارتمنترشکردهاست.اما

نیمرخ درشامره86 بکارت مورد در یسنا یعقوب که تحلیلی

نوشتهبود:نشانهیفرهنگیبکارتریخنتخونبهتعبیرسنتی

درشبزفاف/نخستینسکساست.اینخونرسنوشتبعدی

یکدخرترارقممیزند.سالهابایددخرتاننگرانچندقطره

مردان واژنشانمیچکد. از زفاف درشب که باشند خونی

بادیدناینخون،شیفتگیوعطششانبرایدریدنبکارت

فرهنگ و مردانه مسألهی بکارت بنابراین میکند. فروکش

مردانهاستنهمسألهیزنان.زیرابکارتبهواقعیتبدنیزنان

مردان فرهنگی تصور و برداشت بلکه ندارد. ارتباطی چندان

برساخته را بکارت فرهنگی باور حقیقِت زنان، واژن دربارهی

است.

طالبان نکتایی پوش

وزارت فعلی معین یوسفزاده، منیره نیمرخ پنجم شامره در

باآمنهامید،خربنگارنیمرخگفتهبود:مـن دفاعدرگفتوگو

درچندجبههمبارزهکردم.دربرابرخانـوادهیپدرمکهدوسـت

نداشـتکارکنـم؛دربرابـرجامعهیبیسـوادکـهبههرزنی

برابر در مبارزه و دارد بدبینانـه نـگاه کند کار بیرون در که

نکتاییپوشـانیکهدرظاهـرروشـنفکربـهنظرمیرسـندولی

تفکرطالبانیدارند.

تجاوز جنسی به همرس و سکوت قوانین در افغانستان

فریحهایثاردرشامره۱۱۷نیمرخدریکمقالهتحلیلیبهخالء

قانونیدرموردرابطهجنسیاجبارینوشت:»تجاوزجنسیبه

همرس«دربسیاریازکشورهایجهانبهشمولافغانستانجرم

پنداشتهمنیشود.خشونتجنسیزناشویییکامرخصوصی

اینکه دلیل به منیگیرد. قرار بررسی مورد شده، پنداشته

پنهان قانونگذاران ديد از است، خصوصی حوزهی خانواده

ماندهاست.

و دانشگاه استادان شمول به شهروندان، از زیادی شامر

پرداختند موضوع این به اجتامعی شبکههای در حقوقدانان

واکرثیتمردانیکهدراینموردنظردادند،دیدگاهشاناین

بودکه»پایقانونرابهحریمخصوصیوداخلخانهنکشید«

امازنانبهحامیتازاینموضوعپرداختند؛زیرارابطهجنسی

اجباریراواقعیتتلخیعنوانکردندکهخالءقانونیدراین

موردباعثشدهزنانتاهنوزسکوتکنند.

زنـانافغانسـتاندرگامنخسـتنیـازبهانسـجاموهامهنگی

آنهـا تربیـت و تعلیـم بـرای بایـد بعـدی مرحلـه در و دارنـد

زمینهسـازیبهـرتشـودتـابسـرتمشـارکتتحمیلـیوابزاری

اززنـانبـرایحکومـتبسـتهشـود.تجلیـلازهشـتممـارچ

مشـکالتزنـانراکاهـشمنیدهدبلکهبایدزنانافغانسـتان

رابـهیـادمبـارزاتنفسگیـرزنـانکارگـریبیانـدازدکـهایـن

روز مـارچ آموخـتکـههشـتم بایـد زدنـد. رقـم را مناسـبت

گرامیداشـتازتاریـخمبـارزهزنـاناسـت.

زنان در دوره ی قاعدگی نیاز به رخصتی دارند

اینجملهتیرتاصلیشامره۱۱6نیمرخبود.دراینگزارش،

به نیاز قاعدگی دوره در زنان که داشتند تأکید پزشکان

چنین گفت اجتامعی امور و کار وزارت ولی دارند اسرتاحت

گفتند حقوقی کارشناسان نیست. کار قانون در رخصتی

رخصتیبرایزناندردورهقاعدگییکرضورتیاستکهنیاز

بهراهاندازیگفتامنحقوقیدارد.

گیسویاریگفتهبود:بهعنوانیکزنتجربههایتلخیازکار

میکنیم پیشنهاد بههمینخاطر دارم، پریود دوره در کردن

اینموضوعدرسطحمکاتببرایدخرتانآگاهیدهیشود،

لحاظ به و شود ایجاد بهداشتی تسهیالت کار ادارههای در

قانونینیزاینمشکلطبیعیزناندرنظرگرفتهشود.

خانه؛ ناامن ترین مکان برای زنان در افغانستان

شهرزاداکرب،رییسکمیسیونمستقلحقوقبرشافغانستان

درگفتوگوباحسیناحمدی،خربنگارنیمرخدرشامره۱۱9 

»خانه بود: گفته درکشور زنان علیه موردخشونت در نیمرخ

ناامنترینجایبرایزناندرافغانستاناست«

نرشاینمطلبباعثایجادگفتوگویجدیدرمیانمخاطبان

به استناد با اکرب خانم شد. اجتامعی شبکههای در نیمرخ

یافتههایتحقیقکمیسیونگفتهبود95.8درصدخشونتها

علیهزناندرافغانستاندرخانهرخدادهاست.

بـرآورده درسـایرکشـورهایجهـان،تـالشمبـارزانجهـت

شـدنحقـوقبرابـرزنومـردازپاییـنبـهبـاالصـورتگرفتـه

اسـت.زنـانکارگـروتودههـایجامعـهبـرایرسـیدنبـهاین

حقـوقبسـیجشـدهاند.امـادرافغانسـتانایـنفشـارازبـاال

واردشـدهونهادهـایرسـمیبامحـورقـراردادنزنـانتـالش

کردهانـدبرابـریرادرجامعـهبهوجـودآورنـد.متاسـفانهایـن

رویکـردنهتنهـانتایـجمثبتـیدرپـینداشـتهاسـت،بلکـهبـه

نتایـجناخواسـتهیدیگـرمواجـهشـدهاسـت.

بسـیاریازجنبشهـایپسـینکـهدرراسـتایحقـوقزنـان

ونهادینـهشـدنبرابـریمیـانزنـانومـردانفعالیـتدارنـد،

بـاکارهـایمقطعـیوغیراسـرتاتژیکوبـدوندرنظرداشـت

ارزشهـایاجتامعـیوسیاسـی،ایـنکارراانجـامدادهاند.

دررشایطـیکـهآگاهـیالزمدرجامعـهوجودنـدارد،کارهای

مقطعـیازایندسـتممکناسـتنتایـجبدتریرابهبـارآورد

وزمینـهرابـرایزندگـیزناندشـوارترسـازد.ازجهتیدیگر،

انسـجام نتوانسـتهاند تاریـخ درازنـای در افغانسـتان زنـان

پیـداکننـد؛همـوارهحامیاندیشـههایمردسـاالر همگانـی

ازمـردانجامعـه رادرحامیـت تواناییهـایخـود و مانـده

هزینـهکردهانـد.تـاجایـیکـهدربسـیارمناطـقافغانسـتان

زنـانتنهـاباگرفـنتگلوهدایابهمناسـبتروزهشـتممارچ

بسـندهمیکننـد.

ایـنروزدراکـرثکشـورهایجهـانبـهپـاسمبـارزاتزنـان

تنهـا مـارچ هشـتم افغانسـتان در میآیـد. بهعمـل تجلیـل

روزارجگـذاریبـهمقـامزناسـت.اکـرثاًدرطـی۳65روز

مـورد و میشـوند متفـاوترسکـوب اشـکال بـه زنـان سـال

خشـونتهایمختلـفقـرارمیگیرنـد.درسـایرکشـورهااین

روزبهگونـهیتصادفـیانتخـابنشـدهاسـت،بلکـهدرنتیجه

مبـارزهینفسگیـرزنـانکـهدرنتیجـهآنخواسـتههایبـر

حـقآنهـادرایـنروزتحقـقیافتـهاسـتتجلیـلمیگـردد.

درافغانسـتانتصـوربـرایـناسـتکـهتجلیـلازروززنتنها

سکوت را بشکنیم

را کارزارجدیدی آزارجنسی بر بامترکز نیمرخ ۱28 شامره

شامره این در انداخت. راه به بشکنیم« را »سکوت عنوان با

به دست را آن آنالین و چاپی نسخه زیادی مخاطبان که

پرده کار ومحیط دانشگاهها در آزارجنسی از دستکردند،

برمیداشت.

»معاون بود: گفته گزارش این در دانشگاه استادان از یکی

علمیدانشگاههمیشهمراآزارمیداد.شبهابرایمفیلمهای

غیراخالقی)فیلمهایپورن(میفرستاد.درمیانجمعهمیشه

این دارد. روابطخاصی من با گویا که میکرد وامنود طوری

کارشمرابهشدتآزارمیداد،امامنیتوانستمافشاکنم.«او

خاطراتشرادرنیمرخبیانکردوپسازآنهرهفتهیکروایت

ازقضایایآزارجنسیدرنیمرخچاپمیشود.

زن در بین چادری یک موجود عاطل و باطل است

رها، ریحانه با گفتوگو در کابل دانشگاه استاد فرید، شهال

رسدبیرنیمرخدرشامره۱۱8،دراعرتاضبهحجاباجباری

زنانگفتهبود:»منخاطراتیبسیاربدیازچادریدارم.برای

و بود اومریض پوشاندم بهدخرتکالنمچادری بارکه اولین

دور بیرونرفنتچادری بربم.هنگام داکرت پیش میخواستم

کهیکچنین افتاد.هرگاه زمین به اومحکم و پیچید پایش

میکردند. بلند را زنان و میزدند خیز مردان میافتاد اتفاق

درآنروزبهمنثابتشدمردانیکهدرجامعهفسادراخلق

بـرایزنـانشـوهرداراختصـاصیافتـهاسـت.بـاآنکـههمـه

میدانیـمرقـمخـوردنایـنروزبـهنـامروززنبـاآنچـهکـه

عمدتاًدرافغانسـتاندرکمیشـود،یکسـاننیسـت.هشـتم

تجلیـل اسـت. کارگـر زنـان بیناملللـی روز واقـع در مـارچ

ازآنبهمثابـهیتجلیـلازمبـارزاتزنـانبـرایرسـیدنبـه

حقـوقبرابـرآنهـابـامـردانوتجلیـلازقربانیهـایآنـاندر

نابرابـر و مردانـه درجهـان برابـریجنسـیتی و عدالـت راه

اسـت.درنهایـتدرافغانسـتاناینروزبـهمثابهییکارزش

میشـود. گرامیداشـت تحمیلـی و وارداتـی

فرامـوشنبایـدکـردکـهدرافغانسـتانپـسازسـال۱9۱9 

در زنـان ردپـای بـازشـدن بـرای وافـر تالشهـای میـالدی

حیـاتاجتامعیوسیاسـیصورتگرفتهاسـتکـهدرنتیجه

شـتابزدگیبـهنتیجـهملمـوسنرسـیدوباگذشـتیکقرن

ازآغـازمبـارزاتزنـاندرافغانسـتانوتجربـهبیسـتسـال

دموکراسـیجنبشهـایزنـانکارگـروزنـانمبـارزبـهمعنای

حرکـت یـک منیتـوان و اسـت نیافتـه انسـجام آن واقعـی

بـرایایجـاد منسـجموهدفمنـدتاریخـیراازسـویزنـان

برابـریمیـانزنـانومـردانومقابلـهبـافشـارهایفرهنگیو

اجتامعـیبرایزنـان،دریافتکرد.زناندرافغانسـتاناغلب

وسـاختاری فرهنـگ وخشـونتهای فشـارسـنتها تحـت

جامعهقرارداشـتهاندکهفرصتاندیشـیدنوایسـتادنروی

پـارافرامـوشکردهانـد.

همچنـانحکومتهـادرافغانسـتانمردانـهبودهانـدوتـالش

کـردهکـهسـلطهجوییهایمردانـهرابـرزنـانتحمیـلکنند.

هرچنـدشـامریازحرکتهـادربرخـیازمقاطـعتاریخـی

توسـطبخشـیاززنـانپیشـگامدرجامعـهبـهراهانداختـه

شـدهاند،کـهمـاشـاهدرشـدبیسـابقهینهادهـایزنـانو

ایـن امـا اخیـرهسـتیم بیسـتسـال در آنهـا حرکتهـای

حرکتهـابهدلیـلعـدمفراگیریاثرگـذاریچندانینداشـته

وفرامـوششـدهاسـت.

ایـنحرکتهـانیـزبهلحـاظماهـوی،کامـالًبـاحرکتهـای

آن هیچکـدام اسـت. متفـاوت پیرشفتـه جوامـع در زنـان

بنمایههـایالزمفکـریوسـازمانیرابـرایتبدیـلشـدنبـه

یـکجنبـشفراگیـراجتامعـینداشـتهاسـت.ازایـنجهت،

یـکدرککامـالًمتفـاوتازمطالبـاتزنانوحتـاحقوقآنان

بهخصـوص دیگـر کشـورهای بـا مقایسـه در افغانسـتان در

میکننداینبرایشانمهمنیستکهزنچادریداشتهباشدیا

نه؛چونوقتیمنچادریمیپوشیدمهمازسویمردانمورد

آزارواذیتقرارمیگرفتم.«

پناه  زنان  برای  و  برای مردان سکس  افغانستان  ازدواج در 

است

که کرد مطرح را جدی بحث نیمرخ 25 شامره نرش

انکارشدههایروابطزناشوییرابرمالمیکرد.ویداساغریدر

مصاحبهبانیمرخگفتهبود:»یکیازدالیلکهزندگیمشرتک

مننتیجهیخوبنداشتاینبودکهمافرقبینعادت،نیازو

عشقرانفهمیدهبودیم.شوهرمبعدازسهماهفهمیدکهبهمن

نیازجنسیداشتهومنبعدازیکسالفهمیدمکهازدواجمن

برایایجادمصئونیتبودهاست.«

جشن طالق

درگزارشرواییکهحسیناحمدیازنخستینجشنطالق

درافغانستاندرشامره۷۱نیمرخنوشتهبود،فاطمهمددی،

طالق، با »گاهی بود: گفته طالقش گرفنت جشن مورد در

سالها زن یک میشود. نوشته زن یک پایانخدمت نامهی

وتشکرساده درخانهکاروخدمتمیکندولییکسپاس

هممنیشنود،اماگاهیبریدنازیکرابطهپایاناینخدمت

بیمزدومعاشاست.زناناگرازمسایلحاشیهایگذرکنند

وطالقرا"عزا"نه،بلکه"جشن"بگیرندزندگیجدیدشانبهرت

ننگ باشد ازدواج که ولو رابطه یک از گسسنت بود. خواهد

نیستوتابوهمنبایدباشد.«

مردان متأهل؛ میوه های ممنوعه

نیمرخ 6۱ شامره در سیدحیدری بتول که تحلیلی مقاله در

زدهی جنگ جامعهی در روزها این که معضلی بود، نوشته

پنهاندرآمدهاست ولی اجتامعی پدیدهی بهیک افغانستان

ازدیادارتباطگرفنتمردانمتاهلبادخرتانجوانمجرداست.

این اکرث بود: نوشته مردان اینگونه توصیف در بتول دکرت

خصوصی موسسههای یا و دولتی مهم پستهای در مردان

کارمیکنند،درآمدشانزیاداستوجایگاهاجتامعینسبنت

ظاهر به و متأهل مردان این اغلب که درحالی دارند. خوبی

به قفس در ومطبخشان خانه پستوی در را زنی روشنفکر،

آسـتانهی در دارد. وجـود جهـان متمـدن کشـورهای

ایـنحقیقـتبیشـرتقابـلدرکاسـت. گفتگوهـایصلـح،

بـهایـننتیجـهمیرسـیمکـههشـتممـارچدرافغانسـتاندر

بطـنجامعـهوخانـوادهبـهشـکلمنایشـیتجلیـلمیگردد.

در زنـان معنـادار بـرایحضـور اساسـی کار ایـنوصـف بـا

قـرش را زنـان هنـوز و منیگیـرد صـورت همگانـی حیـات

حاشـیهایاجتامعـی،جنـسدوم،مـادراوالدهـا،کـوچویـا

میکننـد. تلقـی مـردان نیازهـای ارضـای مسـئول

پرخواننده ترین های نیم رخ

از جشن  تا میوه های 

نقدی بر تجلیل از هشتم مارچ در افغانستان

 نیم رخ
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  نخستین مناینده پارملان

آناهیتـاراتـبزاد،درسـال۱۳09درکابـلبـهدنیـاآمد،

پرسـتاری ازمدرسـه او لیسـهماللـیدرسخوانـد، در

شـیکاگوفارغالتحصیلشـدوسـپسدررشـتهپزشـکی

درسـال۱۳۴۳  کـرد. تحصیـل کابـل دانشـگاهطبـی

نامـزدحـزبدموکراتیـکخلـقبـرایمجلـسدوازدهـم

بـود،واردمجلـسشـدودودورمنایندهمـردمکابلبود.

آناهیتـاسـازماندموکراتیـکزنـانافغانسـتانرابنیـاد

نهـادوعضـوکمیتـهمرکزیحزبدموکراتیکخلقشـد.

اودردورهیبـربککارمـل،مسـئولیتوزارتمعارفرابه

عهـدهگرفـت.خانـمراتـبزادپـسازتشـدیدجنگهای

داخلـیمهاجـرشـدودرسـال۱۳9۳درآملـانفـوت

کرد.

  نخستین وزیر

کـربانورزایـیدرسـتدهسـالبعـدازاصالحـاتامانـیمتولـدشـد.اوازاولیـنزنانیاسـتکه

بـرایتحصیـلبـهاروپـارفـتودردانشـگاهسـوربونفرانسـهنیـزتحصیلکـرد.اوقبـلازاینکه

بـهعنـواناولیـنوزیـرزندرکابینهمحمدهاشـمخانمشـغولبهکارشـود.تجربـهمدیریتیدر

لیسـهودانشـگاهراداشـت.اودرمـدت۴سـالوزارتـشدرصحـتعامـه،تعـدادیشـفاخانهو

کلینیـکسـاختوانجمـنراهنـامیخانـوادهرادرکابـلوتعـدادیازوالیـاتتاسـیسکرد.او

بخاطـررشایـطخـاصزندگیـشهیچـگاهازدواجنکـردناگفتهپیداسـتکـهفضایسـنتیحاکم

بـرافغانسـتانبـهزنـانتحصیلکـردهایچـونخانـمنورزاییاجـازهتشـکیلخانوادهمنـیداد.او

درسـال۱۳6۴درسـن5۴سـالگیدرکابلدرگذشـت.

  نخستین جرنال نظامی

سـهیالصدیـقدرسـال۱۳2۷درکابـلمتولـدشـد.خانـمصدیـق،

پزشـکیرادردانشـگاهکابلوسـپسدورهیدکرتاوتخصصجراحیرا

دراتحـادجامهیـرشـورویتحصیلکـرد.اودردورهحکومـتداوودخان

بـهعنـوانپزشـکبخـشجراحـیبیامرسـتانمرکـزیارتـشوسـپس

مسـئولبخـشجراحیبیامرسـتانمحمدداوودخـانوهمچنینفرمانده

بخاطـر صدیقـی خانـم کـرد. کار افغانسـتان پزشـکی علـوم اکادمـی

فعالیتهایـشدرطـبنظامـی،رتبـهجرنالـیگرفت.دردولـتجدیدبه

مـدتچهـارسـال۱۳8۱-۱۳8۴وزیـرصحـتعامـهبود.جرنالسـهیال

صدیـق،نخسـتینزنـیبـودکـهدرافغانسـتانرتبـهیجرنالـیگرفـت.

اودرعمـر۷5سـالهاشهیـچگاهازدواجنکـردوحـدودسـهمـاهقبـلدر

درگذشـت. کابل
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  نخستین روزنامه نگار

اسـامرسـمیهطـرزی،دردمشـقسـوریهمتولدشـد.

اوبـامحمـودطـرزی،پـدرروزنامهنـگاریافغانسـتان

ازدواجکـردومثـرهاینوصلتملکهثریا،همرسشـاه

اماناللـهخـانبـود.بسـیاریازحرکتهـایانقالبی

زنـانافغانسـتانبـهاقدامـاتملکـهثریـابرمیگـردد

ولـیاسـامرسـمیهنخسـتینزنـیبـودکـهبـهعنوان

خربنگار)مدیـرمسـئول(هفتهنامـهارشادالنسـوانبه

کاررسـانهایآغـازکـرد.اودرخـارجازافغانسـتان

تحصیـلکـردهبـودونامـشبـهعنـواننخسـتینزن

روزنامهنـگارونخسـتینمعلـمزندرمکتـبویـژهی

دخرتان)مسـتورات(ثبـتشـدهاسـت.

   نخستین والی 

حبیبهرسابیدرسـال۱۳۳6درولسـوالیجغتویوالیتغزنیبهدنیاآمدهوسـندلیسانسـشراازرشـتهداروسـازیدردانشـگاهکابلگرفت.خانمرسابیازسـال۱۳8۱تا۱۳8۳ 

پـسازداکـرتسـیامسـمربـهعنـواندومیـنوزیـرامورزنانکارکرد.اودرسـال۱۳8۴بهعنواننخسـتینوالیزندرتاریخکشـورونخسـتینوالیدربین5۴کشـوراسـالمیمقرر

شـد.پـسازهشـتسـالکاربـهعنـوانوالـیبامیـانبـهکابـلآمـدودرسـال۱۳9۳بهعنـوانمعـاونزملـیرسـولواردکارزارانتخاباتریاسـتجمهوریشـد.خانمرسابـیمعاون

شـورایعالـیصلـحبـودواکنـونعضـوهیـأتمذاکـرهکننـدهدولـتافغانسـتانبـاگـروهطالبـاناسـت.رسابـیدرزمـانحاکمیـتطالبـاننیـزآموزشـگاههایمخفیانهبـرایزنانو

کـودکانرادرکابـلوپاکسـتانمدیریـتمیکرد.

 Children SquerازJasonحبیبـهرسابـیبخاطـرفعالیتهایـشجوایـززیـادیگرفتـهاسـت؛ازجملـه:مدالماللـیازطرفحامـدکـرزی،رئیسجمهـورپیشـینافغانسـتان؛جایـزه

ازاوماهـایامریـکا،مـدالکمنـدرازسـویدولـتفرانسـه،لقـبقهرمـانمحیطزیسـتازسـویمجلـهتایمـز،جایـزهرامـونمگسـهسـیازفیلیپینکـهبهعنـوانجایزهیصلـحنوبل

آسـیاییمشـهوراسـت،جایـزهN-Peaceبخاطـرتـالشبـرایبرابـریجنسـیتیوصلـحازنهادتوسـعهایسـازمانمللوثبـتبیوگرافـیاشدرمرکـزبیناملللیبیوگرافـیکمربیجدر

لنـدنرادرکارنامـهدارد.

  نخستین آوازخوان در رادیو و تلویزیون

خدیجـهکـهبـانـاممسـتعارپرویـنبـهزبانهـایفارسـی،پشـتو،ازبکـیوبلوچـیآهنگهـای

پـاپاجـرامیکـرد،درسـال۱۳00 خورشـیدیبـهدنیاآمـدهبود.هـرچنـدگزارشهاییوجود

داردکـهنخسـتینگوینـدهرسـمیخـربدررادیـوکابـل)نخسـتینرادیـویافغانسـتان(لطیفـه

کبیـررساجبـوده،امـاخدیجـهبـهعنـواننخسـتینزنآوازخـواندرتاریـخافغانسـتانبـانـام

مسـتعارپرویـندرمـاهحـوتسـال۱۳29صدایـشازطریـقرادیـوکابـلپخـششـد.خـالف

انتظـاربـااسـتقبالزیـادیروبـروشـدعبدالوهـابمـددیبـایـکدسـتگاهضبـطصدابـهخانه

پرویـنرفـتوچنـداهنـگویرادرمنزلـشضبـطکـردوچنـدروزبعـددررادیـوپخـششـد.

درسـال۱۳۳0بـرایاولیـنبـارپرویـندرحالیکـهچـادربـررسداشـتوارداسـتدیویضبـط

صـداشـدوآهنـگگلفـروشراخوانـدکـهبعدهـابسـیارمعـروفشـدوتـاسـالهایزیـادیاز

پرشـنوندهتریناهنگهـایرادیـویکابـلبـود.اوتـاآغـازجنگهـایداخلـی۱۳5آهنـگدر

رادیـوبـهزبانهـایفارسـی،پشـتو،ازبیکـیوبلوچـیخوانـد.

 حسین احمدی



در دو دهه اخیر بعد از حضور جامعه جهانی در افغانستان، تغییراتی که در 

وضعیت زنان بوجود آمده است، را چگونه ارزیابی می کنید؟

تعداد اما دارند دسرتسی تحصیل به دخرتان از زیادی فیصدی که است درست

زیادیدسرتسیبهتعلیموتربیتندارند.شامدرشهرکابلدخرتانیرامیبینیدکه

بجایدرسخواندن،قالینمیبافند.وضعیتکابلکهاینطورباشد،بقیهوالیات

به زمینهدسرتسیدخرتان در مثبت تغییرات ما چند هر کنید. فکر را افغانستان

تحصیلداشتیماماازنظرمنکافینبوده)است(.درتعلیموتربیتدرمکاتبو

دانشگاههاحداقلدرگوهرشادسیوهفتدرصدمحصالن،دخرتانهستند،این

کافینیستبایدحضوردخرتاندرمکاتبودانشگاهها50درصدشود.دربخش

دسرتسیبهصحتنیزوضعزناننسبتبهگذشتهبهبودیافتهاست.درگوشهوکنار

افغانستانقابلههایتربیتشدهرامیبینیدشایدخدماتصحیدردسرتسهمه

زنان نیست.شام کافی هنوزهمخدماتصحی دوردست مناطق در ولی نباشد

محدودیرادرتجارتمیبینید،زنانرادرپارملانوورزشورسانههامیبینیدکه

اینهادستاوردهایقابلیادآوریاست.امااکرثیتمطلقزنان،بخصوصدرروستادر

وضعیتاولیهزندگیمیکنند.

با  آن جلسات  در  برگزار می شد،  طالبانی  امارت  از  بعد  دولت  برای تشکیل  با هدف تصمیم گیری  که  بن  کنفرانس  در 

مقام های خارجی و مجاهدین چقدر جدیت در برنامه ها برای زنان را شاهد بودید؟ 

درکنفرانسبن،منشخصاحضورنداشتمامامنوجرنالسهیالصدیقدوزنیبودیمکهدرکابینهحضورداشتیم؛چون

منمعاونرئیسجمهوروهموزیرامورزنانبودمبیشرتمسالهزنانرامطرحمیکردم.هررهربیکهازکشورهایاروپایی

امریکاییکهمیآمد،حتاممرامیدیدند.درستاستکهآنهامتعهدبهآوردنتغییردروضعزنانوبدستآوردنحقوق

وآزادیهایزنانبودندامامشکالتدرافغانستانبسیارزیادبود؛چونکهدرجریانتحوالتافغانستانزناندسرتسی

بهتعلیموتربیتنداشتند؛مابامشکالتزیادمیتوانستیمزنیراپیداکنیمکهباکامپیوتربتواندتایپکند.آنوقت

چندنفرخانمراازکویته-پاکستانخواستمکهتواناییکارباکامپیوترداشتهباشد.سازمانبیناملللیمهاجرتبودجه

اما پایین افغانستاندرخواستکنیم.آنوقتظرفیتبسیار از ازخارج بتوانیمنیرویمسلکی اینکه میداد،برای

نیازمندیهابسیارزیادبود.کشورهایخارجیمیگفتندکهماشفاخانهومکتبمیسازیم،رسکمیسازیمکهازمتام

اینساختارهایابتداییزنانهمسودمیبرندموضوعدرکلدرستاستامانیازهایزنانهبصورتمشخصدرنظر

گرفتهمنیشد.واقعیتوضعیتافغانستاندربیستسالهمینبودکهمتامساختارهایاجتامعیوبینیادیازبین

رفتهبود.درظرف20سالاگرپالنهایمناسببهتناسبنیازمندیهایمشخصزنانطرحمیشد،بیشرت

بود.مثال ازدالیلشعدمهامهنگیبینکشورهایکمککننده اینگونهنشد.یکی اما بود زنان بهنفع

برنامهایتحتعنوانجندرترینینگوجودداشتوهرکسیوهرنهادیبرایخودشبرنامهمیگرفتو

بایکدیگرهامهنگنبودندوهمشناختدقیقازمتامافغانستاننداشتند.باتوجهبهاینکهشناخت

واقعا که میکردیم ازجاییرشوع زنان برایظرفیتسازی بود بهرت نیست. آسانی کار افغانستان

توامنندسازباشدوآنتعلیموتربیتاست.ولیشاموضعیتفعلیتعلیموتربیترامیبینیدکه

کیفیتمناسبندارند.جوانانازدانشگاهفارغمیشوند،امالیچندجملهشاندرستنیست.

شام به عنوان یکی از رهربان زن مطرح در افغانستان از نزدیک و دور در جریان بسیاری 

از پروژه های مربوط به زنان بودید. چرا پروژه هایی مانند پروژه پروموت که قرار بود 

آینده اجتامعی و اقتصادی زنان را متحول کند و افغانستان را تبدیل به الگوی 

رهربی زنان در منطقه کند، به شکست انجامید؟  

کالن پروژههای از یکی

با پروموت زنان، برای

برای دالر میلیون 2۱6

اکرثیت برای بود. سال 5

داده مشارکت که نهادهایی

شدند،نهادهایامریکاییبودکه

پروموت بودجه از زیادی مقدار

بهامنیتولوجستیکوکارهای

سه من میشد، مرصف چهارباردرجلسهبخشهایمختلفپروموتاشرتاککردم.دریکییااداریشان

ازجلساتدرحضورسفیرامریکاگفتمدوسیههاییکهساختهبودندازکاغذهایخوبوقیمتیبود.منگفتمکهپروژههابر

اساسنیازمندیمردمافغانستانایجادشود،ثانیاعدالتاجتامعیدرپروژهمراعاتشودودرمتاممناطقافغانستانتطبیق

شود.مادرگوهرشادیکبخشپروژهترینینگ/آموزشیازپروموترامیتوانستیمانجامدهیم،بهماگفتندشاممثال25شاگرد

گرفتید،شاماتاقهاوکامپیوترهایخودرادراختیارماقراردهیدومابهشامکرایهمنیدهیم.درحالیکهمابرایدفرتیکه

کرایهکردهبودیمومعلامنیکهبکارگرفتهبودیم،بایدمعاشمیدادیممانتوانستیمپروژهایازپروموتبگیریم.پروژهبهکسانی

دادهشدکهمعاشاتبسیارباالتا۱8هزاردالردریافتمیکردند.مرادرختمیکیازپروژههایپروموتخربکردندکهسیصد

نفراززنانرافارغازدورهآموزشیمیشدند/منازآنزنهاپرسیدمچندنفرازشامقانوناساسیراخواندید؟سهنفردست

باالکرد.پرسیدمچندنفراعالمیهجهانیحقوقبرشراخواندید؟دونفردستباالکرد.کسیمنیدانستکهدراعالمیهجهانی

حقوقبرشوقانوناساسیازبرابریزنومردسخنگفتهشدهاست.قانونمنعخشونتعلیهزنانرانخواندهبودندکهچه

مکانیزمعملیدارد.اگراینپروژههادرستتطبیقمیشد،افغانستانالگویمنطقهازنظرمشارکتزناندررهربیمیشدو

اساساازاولبایددرستطرحمیشد؛مثالبهعوضاینکهپالنکردهبودندکه۷5هزارزنرارهربتربیتمیکنند50هزاررا

درستتربیتمیکردند.

درمتامدنیابخصوصدرمتامکشورهاکهپدرساالریومردساالریحاکماست،برخوردرهرباندولتیراببینید؟شامجلسات

رئیسجمهوررادریکهفتهازطریقرسانههاپیگیریکنیدکهچندزندرجلساتمهمتصمیمگیریبرایاینکشورحضور

داردوجلساتداکرتعبداللهراببینید،چندزناست.وقتیرئیسجمهوربهمحققمیگوید:»اگرثابتنساختیکهادعایتان

درستاستبایدچادربپوشی«معنایشدستدومقراردادنزناست.حالآنکهخودشانهمچادررادررسشانهشاناستفاده

میکنند.اینمسالهیعنیچادرپوشیدنراضعفزنانتعبیرمیکنند.متاسفانهفضاآنقدرمخشوشگردیدهاستکهدخرتان

جوانفکرمیکنندکهاستفادهازوسایلآرایش،مدنیشدناست؛درحالیکهتوامنندشدندراستفادهبیموردازوسایلآرایشی

نیست.منیگویمآرایشنکنیدامااصلتوامنندسازیزناندربلندبردنظرفیتعلمیودانششاناست.بهعنوانمثالزنانی

کهدربخشهایامنیتیودفاعیافغانستانفعالیتمیکنند،شجاعتوتالششاندرذاتخود،کاربسیارفوقالعادهاست،اما

زمانیکهمسلکپولیسیااردوراانتخابمیکنند،بایدمتاماصولوپرنسیبآنمسلکرادرنظربگیرند.بابلندبردنظرفیت

علمیخودواعتامدبهنفسکارکنند.بهطورمثالبایونیفورمپولیسیااردوآنهامنیتوانندکفشهایپاشنهبلندبپوشند؛چون

جزویونیفورممسلکیشاننیستووظیفهآنهاایجابمنیکندوبرایزندگیشانپالنداشتهباشند،یکافرس

پولیسمنیتواندکهباداشنتهشتفرزندهممادرخوبباشدوهمیکافرسخوبپولیسباشد،بنابراینمتام

مسایلرادقیقترپیگیریکنندوخودشانراتثبیتکنند.درغیرانمتاسفانهدرفضایمردساالریحاکم

درافغانستان،باهرگونهتهمتوافرتامواجههمیشوند.

زنانی با مهارت ها و شایستگی های شغلی وجود دارند که توان فیزیکی مقابله با آزارگران را ندارند 

و منی خواهند هم به درخواست های جنسی برای ارتقای شغلی یا گرفنت یک بست دولتی پاسخ 

مثبت دهند. آیا این زنان محکوم به رفنت در کنج عزلت و محرومیت از شغل نیستند؟ درحالیکه 

حکومت افغانستان به نام سهم دهی و مشارکت شایسته زنان بودجه دارد. چه چارچوبی برای 

جلوگیری از معامله سکس در برابر چوکی 

پیشنهاد می کنید؟ 

ماقانونمنعخشونتعلیهزنانراداریم.

دوکاررامیتوانندکهانجامدهند.

ظرفیت باید گفتم که هامنگونه اول:

مسلکیشانرابلندبربندوتوامنندیشان

به اعتامد صورت این در کنند. ثابت را

حالت این که میکنند پیدا باال نفس

خودشزمینهایرابوجودمیآوردکهکسی

جراتدرخواستنامرشوعرانداشتهباشد

ودرعینحالدرمقابلحرفبیمعنیو

بیموردعکسالعملجدینشانبدهد.به

عنوانمثالاگریکیازهمکارانمردگفت

مقابل در است، مقبول چادرت رنگ که

جدیتر گپ بعد روز کند، خنده خانمها

میشود.بایدتوطئهرادرنطفهخنثیکرد.

و گیرد صورت مقاومت باید دوم:

میکنند که ادعایی تا شود مستندسازی

آن غیر در باشند. داشته ثبوت برایش

متهم زنان مردساالر جوامع در همیشه

میشوندوفردتخطیکنندهافشاگردد.

چونباافشاکردنباعثمیشودکهآزارگرانودرخواستکنندگانروابطغیراخالقیدرمقابلخانوادهوجامعهرسواشوندو

بهایدرخواستنامرشوعاززنانبرایآزارگرافزایشیابد.زنانمیتوانندباداشنتمستنداتدرصورتنیازبهسارنوالیمراجعه

کنند.درنهایتاینکهزنانبایدشبکههایهمکاریودفاعازهمدیگرایجادکنندتادرحالترضورتازیکدیگردفاعکنندو

زمینهکاربرایشانمساعدبسازد.بههمیندلیلاستکهبایدبرایگرفنتحقبایدمبارزهکرد،حقتحفهدادنینیستوازلطف

وکرممسئولینهمبدستمنیآید.

سیما سمر:
گفت وگوکنندهدرخواست کنند گان سکس در برابر چوکی را افشا کنیم 

مریم شاهی

شاره:
سیما سمر از جمله رهبرانی 
است که در دو دهه اخیر در 
سمت های عالی رتبه در چند 

وزارتخانه و کمیسیون حقوق 
بشر افغانستان فعالیت کرده 

است. هفته نامه نیم رخ به 
مناسبت هشتم مارچ برای 

بررسی وضعیت کارکردها 
برای زنان در دو دهه اخیر 

مصاحبه ای با وی انجام داده 
است.

زندگـیخـودبرآینـدباتحملمشـقاتزیادبیندوراهـینگهداری

طفـلخـودیـاازدواجقـرارمیگیـرد.

ازطـرفدیگـربـهلحـاظروحـیوعاطفـیطفـلبـهمـادرنزدیکرت

بـودهوپـرورشونگهـداریطفـلتارسـیدنبهسـنیکـهمصلحت

خـودراتشـخیصدهـدتوسـطمـادرراحتتـرومنطقیتـربـوده،

بنابرایـنبهـرتاسـتقوانیـنموضوعـهبـهگونـهایتعدیلشـودکه

مصلحـتطفـلتأمیـنگردد.درغیـراینصـورت،رسگردانیفرزند

طـالقبیشـرتخواهدشـد.
خانـوادههسـتهاصلـیاجتـامعاسـتوطفـل،مرکـزو

کانـونایـنهسـتهراتشـکیلمیدهـد.یکـیازدالیـل

احرتامـیکـهاجتـامعبـهخانـوادهدادهبهدلیـلکودکی

اسـتکـهدردرونخـودمیپرورانـد.اجتـامعرابهوجود

مـیآورد.اگـربـهتربیـتکـودکانتوجـهشـود،بسـیاری

ازناهنجاریهـاوجرایمـیکـهدرجامعـهرخمیدهـد

ازمیـانخواهـدرفـت.پـرورشصحیـحکـودکسـالمت

اجتـامعراتضمیـنمیکنـدوتأثیـرمسـتقیمبـرجامعـه

دارد.امـاپـرورشکـودکدرکنـاردیگرمسـایلفرهنگی

بـا طـالق( خانـواده) همپاشـی از بخاطـر اجتامعـی و

ایـن البتـه میگـردد. روبـرو جربانناپذیـر پیامدهـای

پیامدهـاتنهـامتوجـهکـودکطـالقنبـودهبلکـهبـرای

اسـت. سـنگین بینهایـت طـالق کـودکان مـادران

بنابرایـنمسـألهنگهـداریوپرورشکـودکپسازطالق

ازجملـهمسـایلمهـمحقوقـیواجتامعـیاسـتکـه

متأسـفانهمطابـقبـهقوانیـنموضوعـهافغانسـتاندچـار

میباشـد. زیـادی خالهـای

بـراسـاسقوانینافغانسـتانیکـیازمحوریترینموارد

درایـنزمینهمسـألهحضانتاسـت.حضانـتبهمعنای

پـرورشونگهـداریمادیومعنویطفلتوسـطکسـانی

اسـتکـهقانـونتعییـنمیکنـد.حضانـتدرمرحلـه

اولبـرعهـدهپـدرومـادرطفلمیباشـدامـادرمواردی

کـهپـدرومـادربنابـردالیـلمثلطـالقازیکدیگـرجدا

شـوندمسـألهحضانـتطفـلمطـرحمیگردد.

بـانـگاهبـهقوانیـنموضوعـهافغانسـتانازجملـهقانـون

)مـاده تشـیع اهـل شـخصیه احـوال قانـون و مدنـی

2۴9و۱۷8(حضانـتدخـرتتـا9سـالگیوپـرستـا۷ 

سـالگیبـرعهـدهمـادرمیباشـدوهمچنـاننفقـهطفل

)مخـارجطفـل(درمـدتحضانـتطفلتوسـطمـادربر

عهـدهپدرمیباشـدکـهبایدازامـوالاوپرداخـتگردد.

بعـدازسـپریشـدنمـدتحضانـتطفـلمعمـوالدر

صـورتوجـودرشایـطقانونـیپـدرمثـلداشـنتاهلیت،

توانایـیمالـیوسـالمتپـدرحضانتطفلبهاوسـپرده

میشـود.

 ۱9۷ مـاده ( فقهـی و قانونـی محدودیـت

قانـوناحـوالشـخصیه(دیگـریکـهدرزمینه

حضانـتطفـلتوسـطمـادروجـودداردایـن

اسـتکهمـادردرصورتازدواجمجـددبامرد

دیگـرحـققانونیخـودراازدسـتمیدهدو

حـقحضانـتبـهپـدرطفـلمنتقـلمیگردد

وایـنمـوردباعـثمیشـودتعـدادزیـادیاز

مـادرانبعـدازجدایـیحـقرشعـیوقانونـی

خـودرابـرایازدواجبـامـرددیگـرازدسـت

دهنـدوعـالوهبـرآنهمیـنمحدودیـتباعث

میشـودزنانـیکـهمنبعـیبـرایامـرارمعاش

نداشـتهباشـندونتوانندازپـستأمینمخارج

حق حضانت طفل توسط مادر

معصومه عبداللهی
استاد دانشگاه

  سال چهارم/ شماره 
132/ د وشنبه/

 18 حوت 1399

 ویژه نامه اعتراض
سرتاسری زنان
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بـدونچـادرظاهـرشـدوازفـردایآنروززنـانجـرأت

از را اجتامعی-فرهنگـی محدودیتهـای کـه گرفتنـد

رسراهشـانبردارنـد؛البتـهکـهقانـونهـمازآزادیزنـان

میکـرد. حامیـت

سـیامسـمر،دربـارهآندورهمیگویـد:»دخـرتانفقـطدر

شـهرهایکالندسرتسـیبـهتعلیـموتربیتداشـتند.من

مکتـبدرسمیخوانـدم، یـک در بـاپرسهـا هلمنـد در

مـا25دخـرتبودیـمولـیازدخـرتانهلمنـدیفقـطدو

نفرشـانهلمنـدیبودنـدوبقیه،دخـرتانمامـوراندولتی

امـروز انـدازه بـه امنوقـع بودنـد. دیگـر والیتهـای از

خشـونتدرایـنحـدنبودحتـیبهاندازهامـروزکهازدین

ومذهـباسـتفادهمـیشـود.صـورتمنیگرفـت.مثـالبه

به روایت اسناد

از قـرنگذشـته یـک زنـانصدسـالهشـد.طـی نهضـت

1300خورشـیدیتـابـهامـروز،زندگـیزنـانافغانسـتان

در افغانسـتان اسـت. داشـته نشـیبی و فـراز پـر مسـیر

یکصـدسـالاخیـرحاکمیـتچهـاردهرهـربوشـشرژیـم

حبیباللـه خـان، شـاهامانالله اسـت. کـرده تجربـه را

رسدار شـاهی؛ نظـام بـا ظاهرشـاه و نادرشـاه کلکانـی،

محمـدداوودخـانبـانظـامجمهـوری؛نورمحمـدترهکـی،

نجیباللـه داکـرت و کارمـل بـربک امیـن، حفیظاللـه

و مجـددی صبغتاللـه کمونیسـم؛ نظـام بـا احمـدزی

مـال اسـالمی؛ جمهـوری نظـام بـا ربانـی برهانالدیـن

محمدعمـردرقالـبرژیـمامـارتاسـالمیوحامـدکـرزی

ومحمـدارشفغنـیاحمـدزیبـانظـامجمهوریاسـالمی

درکشـورحکومـتکردهانـد.مسـألهزنـاندرمتامـیایـن

دورههـایکـیازمباحـثجـدیبـودهاسـت؛زیـراحقـوق

کسـب بـرای کـه بـوده گروههایـی سیاسـت ابـزار زنـان

میکردنـد. مبـارزه قـدرت

آغاز نهضت و نخستین زنی که »ترک سرت« کرد  

نهضـتزنـانافغانسـتاندردورهحکومـتشـاهاماناللـه

خـانآغـازشـد.درواقـعاصالحـاتامانـیزمینـهایجـاد

و آورد بوجـود ثریـا ملکـه رهـربی بـه را زنـان نهضـت

نهضـتزنـانازحکومـتآغـازشـد.ثریـااولیـنزنـیبـود

اماناللـه کـرد. ترکسـرت افغانسـتانکشـفحجـاب/ در

قـدرت بـه خـان( )حبیباللـه پـدرش قتـل از پـس کـه

کـرد، اعـالم را افغانسـتان سیاسـی اسـتقالل و رسـید

دسـتبـهاصالحـاتحکومتـداریبـرد.تأمیـنحقـوقو

آزادیزنـان،بخـشمهمـیازبرنامههـایاصالحـیشـاه

بـود.درچارچـوباصالحـاتامانـی،شـشاقـدامجـدی

درراسـتایحقـوقزنـانصـورتگرفـت:بـراینخسـتین

بـاردرتاریـخکشـورجهـتدسرتسـیزنـانبـهآمـوزشدر

کابـل در مسـتورات« »مکتـب خورشـیدی 1300 سـال

ایجـادشـد؛تأسـیسنرشیـه»ارشادالنسـوان«دومیـنگام

مهمـیبـودکـهدرسـال1300خورشـیدیبرایرسـمیت

وهمگانیسـازینهضـتزنـاندرشـهرکابـلرقـمخـورد؛

دسرتسـیزنـانبـهصحـتگامبعـدیبـودکـهبـاایجـاد

»شـفاخانهمسـتورات«درپایتخـتکشـوردرسـال1303 

خورشـیدیعملـیشـد؛لویـهجرگـهپغـامنکـهدرسـال

1303خورشـیدیبرگـزارشـد،بهرتیـنفرصتـیبـودکـه

تـازهی اماناللـهخـان(تصمیمهـای ثریـا)همـرس ملکـه

حکومـترااعـالمکنـد:بـراسـاسفیصلـهجدیـدکابینـه

ازدواج/ تعـدد شـد، ممنـوع اجبـاری حجـاب شـاهی،

چندهمـرسیغیرقانونـیاعـالمشـدوحداقلسـنازدواج

دخـرتان18سـالتعییـنشـد.

»بی ناموسی« خواندن حقوق و آزادی های زنان

مشـکلاینجـابـودکـهاصالحـاتامانـیدرزمینـهحقـوق

عمـدهای بخـش و نداشـت سـابقه زنـان آزادیهـای و

جامعـه بـه متعلـق کـه روزگار آن افغانسـتان جامعـه از

روسـتاییبودنـدازامکانـاتشـهریوتحصیـلبرخـوردار

آمـده شـهری اقلیـت بیـن در اصالحـات ایـن و نبودنـد

بـود.ازایـنروزمینـهقیامهـایجامعـهروسـتاییرامهیـا

کـرد.حبیباللـهکلکانـیمشـهوربـه»بچهسـقاو«بـاتکیه

قـرارگرفـت بـرتفکـردینی-اسـالمدررأسشـورشگران

را اماناللهخـان حکومـت 1307خورشـیدی سـال در و

توسـعهای برنامههـای فرمانـی، صـدور بـا او برانداخـت.

شـاهاماناللـهرا»نامـرشوع«خوانـده»منـع«کـرد.کلکانی

نسـخهایراپیچیـدهبـودکـههفـتدهـهبعدمالعمـرنیز

بـرایزنـاننوشـت.

کلکانـی،دربنـد4نخسـتینفرمانـشترکسـرت/کشـف

حجـابرا»مسـرتد«کـرد؛مطابـقبنـد5هـامنفرمـان،

بالـغ/ زنـان رفـنت بیـرون و بسـت را مسـتورات مکتـب

بـاالینـهسـالهبـدونهمـراهمـردازخانـهرامنـعکـردو

دربنـد8فرمانـشآمـوزشدخـرتاندرخـارجازکشـوررا

خوانـد. »بیناموسـی«

ترس حکومتی و تداوم حجاب اجباری 

نادرشـاه کلکانـی، اسـتبدادی حکومـت مـاه 9 از پـس

عنـانقـدرترابـهدسـتگرفـتولـیاوازتـرسمواجهـه

بـارسنوشـتاماناللـهخـاننتوانسـتاصالحـاتامانـیرا

پیگیـریکنـد.ازهمیـنرو،حجـاباجبـاریطـیچهـار

سـالحکومـتنادرشـاهادامـهیافـت.

مـژدهتابـشنـور،اسـتاددانشـگاهازبدخشـاندربررسـی

اوایـل و نادرشـاه دورهی در افغانسـتان زنـان جنبـش

حکومـتظاهرشـاهمینویسـد:»حتـادرروسـتاهاکهزنان

چـادریرامنیشـناختندوبـهامـورروزمـرهیکشـتوکارو

زراعـتمشـغولبودنـد،حکـمچـادریونربآمـدنازخانـه

قطعـیشـد.گرچنـدایـنتوظیفهـاوجیبـهیدینـیداده

میشـد،امـاآنچـهکـهواقعیـتداشـت،راضینگهداشـنت

روحانیـونوقـرشمالهابـودکهدردورهیامانیاغتشـاش

بودند.« کـرده

شاه جوان، ارزش های نو و لغو برقع  

نادرشـاه، شـدن کشـته بـا خورشـیدی 1312 سـال در

فرزنـدنوجـواناومحمدظاهـربـرتخـتشـاهیتکیـهزد

)کاکای هاشـمخان دسـت بـه عمـالً حکومتـداری ولـی

جـوان شـاه آمـدن هـم، آن بـا داشـت. قـرار ظاهرشـاه(

جـوان اندیشـههای و ارزشهـا تـا بـود مناسـبی فرصـت

رویکارآیـد.درسـال1313مکتـبدخرتانـهایبـهنـام

»عصمـت«درشـهرکابـلایجـادشـدکـهدرآندخـرتانتا

صنـفدوازدهـمهمزمـانبـازبانهـایفارسـیودری،از

صنـفاول،زبانهـایانگلیسـی،فرانسـویوآملانیرانیز

آمـوزشمیدیدنـد.ایـننخسـتینگامموثـربـرایدوبـاره

جـانگرفـنتنهضـتزنـاندرافغانسـتانبـود.

سـال۱۳22نهضـتزنـانواردمرحلهجدیدیشـد؛مجله

ویـژهزنـانبهنام»میرمن«ایجادشـدوموسسـهنسـواندر

بخشهـایآموزشـی،هرنی-سـیناموتولیدصنایعدسـتی

وتجـارتآغـازبـهفعالیتکرد.

درسـال۱۳۳۷نرشیـهمهـریدرشـهرهـراتبـامحوریت

مسـایلزنـانتوسـطرئوفـهاحـراریآغـازبهنـرشاتکرد.

در دربـار زنـان ظاهرشـاه، حکومـت هامننـد نیـز نجیـب

تقویـتنهضـتزنـانسـهمارزنـدهداشـتند.فتانـهنجیـب،

بـود؛کریمـه ومدیـرمکتـب معلـم نجیـب همـرسداکـرت

وزیـر نخسـت کشـتمند، سـلطانعلی )همـرس کشـتمند

وقـت(رئیـسکودکسـتانومحبوبهکارملبهعنـوانرئیس

میکردنـد. کار پرورشـگاه

داکرتسـیامسـمربهنیمرخمیگوید:هرچندکهدرشـهر

کابـلاززمانآغازدههدموکراسـیتـاختمحکومتاحزاب

چپدرشـهرهایکالندسرتسـیبهآمـوزشبرایدخرتان

وجـودداشـت،ولـیدرروسـتاهابازهـمزنـانازبسـیاریاز

حقـوقاساسیشـانمحـرومبودنـد.باایـنوجـوداومیزان

بـه میکنـد. روایـت پاییـن را خشـونت

گفتـهیخانـمسـمر،»آنموقـعخشـونت

درایـنحـدنبـود،حتـابـهانـدازهامـروز

ازدیـنومذهـباسـتفادهمنیشـد،بـه

پوشـشزنـانکسـیکارنداشـت،جوراب

سـیاهوچـادرسـیاهیونیفـورممکتـببـود

تعییـن را زنـان ولـیکسـیسـایزچـادر

منیکـرد.«

رونق بازار برقع

درهشتمثور۱۳۷۱حکومتدموکراتیک

وگروههـایمخالـف رفـت بیـن از خلـق

نظـامبـهقـدرترسـید.مجاهدیـنپساز

6۴سـالخاطـراترژیـمکلکانـیرابرای

شـهروندانکابـلزنـدهکـرد.برهانالدین

کالسهـای فرمانـی صـدور بـا ربانـی

آمـوزشدخـرتوپـرسراازهـمجـداکردو

بـازاربرقـعفروشـیرونـقگرفـت.

نخسـتین از یکـی حبیبـی، شـفیقه

گوینـدگانرادیو-تلویزیـوندرایـنبـاره

بـهنیمرخمیگویـد:»دردورهمجاهدین

فضـامحـدودشـدودیگـرزنیبـاموهای

برهنـهدرجادههـایکابـلقـدمنـزد.«

تاجـورکاکـرکـهخـودراخواهـرمبـارز

میگویـد: میخوانـد. مجاهدیـن بـرای

بـاحضـورشـورویمشـکلداشـتمودر

زنـدان زمـانحکومـتکمونیسـتهادر

بـا آنـان بـا مواجهـه در شـکنجهشـدم،

مجاهدیـنهمـکاریکـردم،آمـرکشـف

مجاهدیـندرصفحـاتشـاملبودمولی

رشـد بـرای برنامـهای هیـچ مجاهدیـن

نداشـتند. زنـان

امـااوازبـرادرانمجاهـدشدلخوشـی

نـداردومیگویـد:مـردانمجاهـدفقـط

جنـگرابردنـدولیدرجهـاداکربناکام

ماندنـد،جهـادرافروختندودرزمانیکهبهقدرترسـیدند

تـالشکردنـدنوعیـتپوشـشلبـاسزنراانتخـابکننـد

ولـیمـنهرگـزحجابسـیاهمـدلعربـیراکـهمجاهدین

سـفارشدادند،نپوشـیدم.

از پشت جالی برقع؛ پرده نشینی زن 

مـالعمـربـهپاینسـخهایکـهحبیباللهکلکانیدرسـال

بـود،امضـاکـردو زنـاننوشـته بـرای 1307خورشـیدی

نهضـت75سـالهیزنـانرابارضبشـالقبهصفررسـاند.

بـهگفتهخانمشـفیقهحبیبـی،»طالبانپولیـسویژهیامر

بـهمعـروفونهـیازمنکـرتشـکیلدادتـاطـولوعـرض

لبـاسمـردمبخصـوصزنـانراتعیینوبرنحـوهیراهرفنت

شـهرونداننظـارتکنـد.وقتـیخواسـتمیکنهـادحامیت

ازاقتصـادزنـانایجـادکنـمزمانـیکـهبـرایثبتموسسـه

دروزارتاقتصـاداقـدامکـردم،ادارهامـربـهمعـروفونهی

ازمنکـرطالبـانخـربشـدوبـهدنبـاملبرآمدندتابـهزندان

بفرسـتندوبـهاتهـاماقدامـاتخـالفرشعمـرامحاکمـه

کننـد.مهاجـرشـدموبـهپاکسـتانگریختم.«

هـرچنـدآوارگـیوفـرارازکشـوریکـیازراههـایزنـده

ماندنشـهروندانازدسـتطالبانبودومیلیونهاانسـان

بدونتفکیکجنسـیتمهاجرشـدندولیزنانافغانسـتان

اینکـهمجبـور ازجملـه ازدورهطالبـانخاطـراتزیـادی

بودنـدجهـانرافقـطازپشـتجالـیببیننـدکـهبرابـردو

چشـمدرچـادربرقـعبـازاسـت.

شکل گیری مجدد نهضت زنان 

فرصـت خورشـیدی 1380 سـال در طالبـان رسنگونـی

شـکلگیریمجـددنهضـتزنـانرامهیـاسـاخت.بـهگفته

خانـمحبیبـی،طـیشـشمـاهحکومـتموقـتودوسـال

حکومـتانتقالـیبـهرهـربیحامدکـرزیپساز»نشسـت

عوامـل بنابـر افغانسـتان اجتامعی-سیاسـی فضـای بُـن«

سـتم عـرص از بیـزاری جملـه از متعـددی

داخلـی جنگهـای و طالبـان رسکـوب و

فشـارهای اثـر در همچنـان و مجاهدیـن

پـر پروژه هـای و جهانـی جامعـه سیاسـی

انجیوهـای سـوی از زنـان حقـوق سـود

خارجـیزمینـهیدسرتسـیزنـانبـهحقوق

اساسـیشـانرافراهـمسـاخت.

البتـهکـهتـاهنـوزهـمزنـیبسـانفرخنده

درپسـتویارگدرقلبشـهرکابلدرآتش

سـوزاندهمیشـودولـیازلحـاظقانونـینه

کار، آمـوزش، برابـر در کـهمامنعتـی تنهـا

عسـکری، خدمـت صحـت، بـه دسرتسـی

اجـرایموسـیقیورقـص،فعالیتسیاسـی

وتجـارتزنـانوجـودنـداردبلکـهحامیـت

قانـونرانیـزبـاخـوددارنـد.

دردورهحامـدکـرزی،وزارتویـژهی»امـور

زنـان«ایجـادشـد.درقوهمقننـه27درصد

در یافـت؛ اختصـاص زنـان بـه کرسـیها

قضـاوت راه فـرا سـدهای قضائیـه قـوه

پنـج قـوهمجریـه برداشـتهشـد؛در زنـان

بـرای اسـتخدام رونـد در امتیـازی منـره

تـا و شـد گرفتـه نظـر در زن متقاضیـان

صفـوف در زن هـزار شـش حـدود هنـوز

پیوسـتهاند. کشـور مسـلح قـوای

دردودهـهاخیـرکـهنظـامدموکراسـیو

و زن حقـوق افغانسـتان اساسـی قانـون

مـردرابرابـردانسـتهواکـرثموانـعرسـمی

راازجلـوفعالیـتزنـانبرداشـت،صدهـا

تشـکلزنانـه،دههـابنیـاداقتصـادیزنـان

بـه آغـاز زنـان وچندیـنرسـانهیویـژهی

فعالیـتکردهانـد.نهادهـاوسـازمانهایی

همچـونکمیتـهمشـارکتسیاسـیزنـان

افغانسـتان،شـبکهزنـانافغـان،اتحادیـه

رسارسیزنـان،کمپیـن50درصـد،زنـان

جـوانبـرایتغییـر،جمعیـتانقالبـیزنان

افغانسـتان)راوا(وچندیـننهـاددیگـرشـکلگرفتـهوزنان

زنـانرسارسجهـان« بیلیونـی یـک »قیـام بـه افغانسـتان

ومترکـز دورهجدیـدمحـورگفتـامن در پیوسـتهاند. نیـز

برنامههـایتشـکلهایزنانـهدردودهـهاخیـرافغانسـتان

میدهـد. تشـکیل محـوخشـونت کمپاینهـای را

خانـمکاکـرمیگویـد»مسـایلزنـاندرمتامیایـندورهها

ابـزارسیاسـتبـوده؛مثلـیکـهطالبـانمیگوینـدجهـاد

کشـانده، فسـاد بـه را زنـان نظـام ایـن چـون میکنیـم

حکومـتفعلـیوجامعـهجهانـینیـزحاکمیـتوحضورش

رابـاشـعارحامیـتاززنـانتوجیـهمیکننـد.«بـهگفتـهی

او،گروههایـیکـهدرپـیقـدرتبودنـدباچـادرزنتجارت

سیاسـیکردنـد.

ثریـابهـانیـزدرکتاب»رهـادرباد«مینویسـندکهچهرهی

زناندریکصدسـالاخیربراسـاسپالیسـیهایسیاسـی

تغییـرکـردهاسـت.بـهگفتـهیاو»هـرفرمانروایـیکـهبـر

رسکارآمـده،تصمیمگیرنـدهیرسنوشـتزنـانهـمبـوده،

اوتصمیـمگرفتـهتـاچـهحـدبـهزنـانآزادیبدهـدوتاچه

حـدمحدودشـانکنـد.زنـانهمنسـبتبهآنچهسهمشـان

بـودهمعـرتضنبودهاند.«

به مناسبت صد سالگی نهضت زنان افغانستان  

یک قرن چهره زنان افغانستان، 
از ترک ستر تا بازگشت به چادر

زنان قدرت اعتراض 
داشتند، به همان اندازه 
که در »قیام ماه حوت علیه 
شوروی« از سوی زنان رقم 
خورد. جمعیت انقالبی 
زنان افغانستان)راوا( یکی 
از این جنبش های اعتراضی 
بود که در سال 1355 
توسط مینا کشورکمال 
ایجاد شده بود و علیه 
نظام و حضور ارتش 
شوروی اعتراضات خیابانی 
به راه  می انداخت.

در هشتم ثور 1371 
حکومت دموکراتیک خلق 
از بین رفت و گروه های 
مخالف نظام به قدرت 
رسید. مجاهدین پس 
از 64 سال خاطرات 
رژیم کلکانی را برای 
شهروندان کابل زنده 
کرد. برهان الدین ربانی با 
صدور فرمانی کالس های 
آموزش دختر و پسر را از 
هم جدا کرد و بازار برقع 
فروشی رونق گرفت.

پوشـشزنـان،کسـیکارینداشـت؛عمـالجورابسـیاه

وچـادرسـیاه/رورسییونیفـرممکتببودوسـایزچادرت

راکسـیکارنداشـت.سـایزچـادرهامنقـدربـودکهفرق

رسترامـیپوشـاند.درمـوردپوشـشمـادرخانـهیـا

بیـرونکسـیغـرضنداشـت.«

خانـمکاکـرکـهاکنـون71سـالسـندارد،ایـندورهرا

زمانـیتلقـیمیکنـدکـه»نهضـتزنـانسیاسـیشـده

بـودوزنـانعمـالًدرهـرعرصهحضورداشـتند،بـهاندازه

کافـیمیـانزنانومـرداناعتامدوجودداشـتوبهزنان

احـرتاممیشـد.«

اعالم برابری حقوق زن و مرد 

فرمـانشـامرههفـت.اینسـندیکـیازمهمتریناسـنادی

اسـتکهدریکصدسـالاخیرازسـویرهـربانحکومتها

درافغانسـتانامضاشـدهاسـت.نورمحمدترهکیدرفرمان

شـامرههفـتحقـوقزنـانومـردانرامسـاویاعـالمکـرد.

درجریـانسـالهای1357-1358آمـوزشاجباریسـواد

بـرایزنـان،لغـوشـیربهاوکاهـشمصـارفعروسـینیـزاز

جملـهتصامیـمقاطعانـهیترهکـیبـودکـهمـورداسـتقبال

زنـانقـرارگرفـت.اوازمیـانزنـانجوانگروههـایرقصو

آوازخوانـیایجـادکـردهبـودتـاسـدهاییراازبیـنبربدکه

جلـوورودزنـانبـهدنیـایهـرنبنـاشـدهبـود.حفیـظاللـه

امیـنبعـدازتـرهکـیخیلـیزودازصحنـهسیاسـتکنـار

شد. زده

اولین وزیر زن و لغو چندهمرسی

بـربککارمـلکـهبـاقـدرتارتششـورویبـهاریکـهقدرت

تکیـهزدهبـود،از1358تـا1365بـهمـدتشـشسـال

حکومـتکـرد.بـهگـزارشمرضیـهعدیـلدربیبیسـی،

دردورهکارمـلکورسهـایسـوادآموزیبـرایزنـانفراهـم

شـد.آناهیتـاراتـبزاد،وزیـرامـوراجتامعـیکابینـهکارمل

بـودکـهچندهمـرسیرالغـوکـردوآنعـدهازاراکیـندولت

راکـهدوهمـرسداشـتند،درروزنامه»حقیقـتانقالبثور«

افشـاوعضویتشسـلبمیشـدند.کارملراهورودزنانبه

ارتـشرابـازگذاشـتهبود.

بنابـرگفتـهیتاجـورکاکـر،عملکردنظـامخلـقوپرچمدر

قبـالزنـانبیشـرتبخاطـرامتیازهـایسیاسـیبـودهوبـا

زنـانفعالـیکـهعضـوحزبشـاننبودنـدبرخـوردمجرمانه

داشتند.

خانـمکاکـرمیگویـد:»ازسـال1360-1363بـهمـدت

سـهسـالزندانـیکشـیدم،رصفبخاطـراینکـهعضویـت

حـزبدولتـیرانپذیرفتـهبـودم.«

قـدرت زنـان ایـندورهمیگویـد: اودرسـتایش آنهـم بـا

اعـرتاضداشـتند،بـههـامنانـدازهکـهدر»قیاممـاهحوت

علیـهشـوروی«ازسـویزنـانرقـمخـورد.جمعیـتانقالبی

زنـانافغانسـتان)راوا(یکـیازایـنجنبشهـایاعرتاضـی

بـودکـهدرسـال1355توسـطمینـاکشـورکاملایجـاد

شـدهبـودوعلیـهنظـاموحضـورارتـششـورویاعرتاضات

خیابانـیبـهراهمیانداخـت.

طریـق از راوا سـازمان زنانـه ی انقـالب دوره، ایـن در

صنفهـای داخـل بـه زن پیـام نرشیـه و شـبنامهها

دانشـگاهومکاتـبوتشـکلهایاجتامعـیزنـاننیـزنفوذ

کـرد.

تشکیل اولین واحد نظامی زنان 

دردورهداکـرتنجیـب،حقوقوآزادیزنـانیکیازبهانهها

بـرایشورشـگرانضدحکومـتبـود.گروههـایاسـالمگرا/

مجاهدیـنورودزنـاندرعرصههـایسیاسـت،هـرنوبـازار

آنـانرا کاررایکـیازبهانههایـیقلمـدادمیکردنـدکـه

واداشـتهتـاعلیـهحکومـتجهـادکننـد.بـهگفتـهیخانـم

کاکـر،درمقابـلمجاهدیـن،»داکـرتنجیـب،واحـدنظامی

ژسـت بیشـرت کـه نهـاد« بنـا نسـوان موسسـه در را زنـان

داکـرت دوره در داشـت. را ارتـش رزمنـدگان از حامیتـی

درسـال۱۳۳8داوودخـاندرنخسـتیندورصدارتـش

اجبـارپوشـشبرقـعرالغوکرد.تاجورکاکر،معینپیشـین

وزارتامـورزنـانبـهنیـمرخگفـت:»البتـهکهدرایـندوره

فعالیـتزناندربـاردرموفقیتنهضتزناننقشاساسـی

داشـتهاسـت.ملکـهحمیـرابرنامـهانتخـابزنبرتر/مـادر

سـالراراهانـدازیکرد،شـاهدختبلقیـسانجمنخیریه

زنـانرضـاکاررابـرایحامیـتاززنانوخانوادههـانیازمند

راهانـدازیکـرد،نظیفـهغـازیوشـاهدختمریمموسسـه

حامیـتازمـادروکـودکراایجـادکردنـد،لیلـام)عـروس

شـاه(انجمـنمبـارزهبـابیسـوادیراتأسـیسمنـود.در

از کل،طـیچهـاردهـهظاهرشـاهفضـایرشـدزنـانرا

لحـاظقانونـیبـازگذاشـتهبود.«

بـااسـتفادهازهمیـنفرصـت،درسـال۱۳۴5سـازمان

دموکراتیـکزنـانافغانسـتانبـهرهـربیآناهیتـاراتـبزاد

بـرای و شـد گسـرتدهتر زنـان فعالیتهـای شـد. ایجـاد

نخسـتینبـاردرتاریـخکشـورزنـانبـهگونـهرسـمیوارد

سیاسـتشـد.آناهیتـاراتـبزاد،معصومهعصمتـیورقیه

ابوبکـردردوردوازدهـممجلسوحمیراسـلجوقیوعزیزه

گردیـزیبـهسـناراهیافتنـد.

کـربانورزاییدرسـال۱۳۴۳براینخسـتینبـاردرتاریخ

کشـوربـهعنوانیـکزندرکابینهراهیافـتووزیرصحت

شد. افغانستان

زندگـی کنـدز والیـت در دوران آن در کـه کاکـر تاجـور

میکـرد،بـهنیـمرخمیگویـد:»درایـندورهظاهرشـاهبـا

هیـأتعالیرتبـهدولتـیبـهمکتـببلقیـسآمـد.مـابـرای

میزبانـیشـاهبرنامههـایفرهنگـیوهرنیداشـتیم.هیچ

محدودیتـیبـرایپوشـشمـاوجـودنداشـت.درآنزمـان

چـادربـهعنـوانیـکپدیـدهنبودکهکسـیبررسداشـنت

ونداشـنتآنبحـثکنـد.«

درمـوردآزادیپوشـشوعـدمتفکیـکجنسـیتدرایـن

کمیسـیون پیشـین رییـس سـمر، سـیام داکـرت دوره،

»مـا گفـت: نیـمرخ بـه افغانسـتان بـرش حقـوق مسـتقل

درعکـس50سـالپیـشبازتـرهسـتیم.لبـاسمـافـرق

میکنـد.مـندروالیـتهلمنـددرمکتـبمختلـطپـرسو

خوانـدم.« درس دخـرت

سیاسی شدن نهضت زنان 

داوودخـاندرسـال1352خورشـیدیبـانظـامجمهوری

آمـدودرحکومتـشفضـاوفرصـتمناسـبیبـرایتـداوم

نهضـتزنـانوجـودداشـت.هرچنـدسـازماندموکراتیک

زنـانافغانسـتانبـهخاطـراختـالفنظرهاییکهبـارسدار

داوودخـانداشـتمجبـوربـهفعالیـتمخفـیشـدولـی

وضعیـتسیاسـیواجتامعیودسرتسـیزنـانبهخدمات

صحـیوآموزشـیروبـهبهبـودبود.

ازآنجـاکـهمترکـزداوودخانرویتوسـعهزیربنـابود،الزم

میدانسـتمتامـینیروهـایاجتامعـیکشـوررابـهکار

بنـدد.زنـانبزرگرتیـننیـرویکاریبـودکـهمیتوانسـت

گـردشچـرختوسـعهرارسعـتببخشـد.بـرایتحقـقاین

هـدف،زینـبهمرسداوودخـاندریکورزشـگاهدرکابل

»البته که در این دوره فعالیت 
زنان دربار در موفقیت نهضت زنان 
نقش اساسی داشته است. ملکه 

حمیرا برنامه انتخاب زن برتر/مادر 
سال را راه اندازی کرد، شاهدخت 

بلقیس انجمن خیریه زنان رضاکار 
را برای حمایت از زنان و خانواده ها 

نیازمند راه اندازی کرد، نظیفه غازی 
و شاهدخت مریم موسسه حمایت 

از مادر و کودک را ایجاد کردند، 
لیلما )عروس شاه( انجمن مبارزه با 
بی سوادی را تأسیس نمود. در کل، 

طی چهار دهه ظاهرشاه فضای رشد 
زنان را از لحاظ قانونی باز گذاشته 

بود.«

گزارشگر
حسین احمدی
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زنان نظامی در دوره حکومت داکتر نجیب هللا

ظاهرشاه در حال بازدید از لیسه بلقیس  والیت کندزاحمد ظاهر، آواز خوان نامدار افغانستان همراه با همسر و فرزندش



نقش ننه جان و یا مادربزرگ، 
نکوهش و خوف مکرر او در برابر 
مبارزه حمیرا و به ویژه ایجاد 
مکتب خصوصی برای کودکان در 
سال های حاکمیت طالبان قابل 
تأمل و شهامت حمیرا بدون 
تردید قابل قدر است. از دید ننه 
جان، »چشم دختر باید ترس 
داشته باشد« و نباید کاری بکند 
که »آبروی« خانواده را بخاطر 
ادامه تحصیل به خطر مواجه 
سازد. این پندار دقیق همان دید 
سنتی و موروثی است که زنان را 
فروتر از مردان می داند.

جملـهمردانیانـدکـهنقشهـایبرجسـتهوبـااهمیتـیرادر

زندگـیشـخصیواکادمیـکنویسـندهدارابودهانـد.

وسـنتی فرهنگـی دیدگاههـای بـهسـلطه حمیـراهمچنـان

در مـردان و زنـان بـه نسـبت جامعـه خامـوش خشـونت و

حقـوق نقـض اجتامعـی، و سیاسـی متفـاوت برهههـای

القـاب از سواسـتفاده بـا جنسـی تجـاوز جملـه از کـودکان

دینـیواعتـامدجامعـه،عـدمقوانینحامیتازحقـوقمادرو

حضانـتفرزنـد،هجرت،عشـق،امید،شکسـت،پیـروزیودر

کلمبـارزاتانسـانیبراییکزندگیارزشـمنداسـت.کتاب

رقـصدرمسـجدفراتـرازرسنوشـتیـکفـردویـکخانـواده

اسـت،ایـناثـرداسـتانوروایـتتلـخرسنوشـتهمـهزنانـی

اسـتکـهدرایـنجغرافیـادرالیچـرخسـتمهایفرهنـگو

ماندهانـد. جنـگگیـر

منونه شعر مخفی بدخشی

بشکنددستیکهخمدرگردنیارینشد

کوربه،چشمیکهلذتگیردیدارینشد

صدبهارآخرشدوهرگلبهفرقیجاگرفت

غنچهباغدلمازیبدستارینشد

هرکهآمددرجهانبودشخریداری

ولیپیرشدزیبالنسااوراخریدارینشد

کتـاب تازهتریـن و اثـر هشـتمین مسـجد در رقـص کتـاب

داسـتانیداکـرتحمیـراقادریسـتکـهتوسـطداکـرتزمـان

زبـان بـه کالفورنیـا ایالتـی دانشـگاه پروفیسـور اسـتانیزی

انگلیسـیبرگـردانوازطریـقانتشـاراتهارپرکالینسمنترش

شـدهاسـت.

رقـصدرمسـجدنامههـاییـکزنافغانسـتانیبـهفرزنـدش

اسـتکـهدرژانـربیوگرافـینوشـتهشـدهوروایتـیاسـتاز

نظـام چهـار حاکمیـت تحـت نویسـنده زندگـی دهـه چهـار

سیاسـیمتفـاوتوچهـارنقـشمهـمیـکزندرقالبهـای

دخـرتخانـواده،زنمتأهـل،مـادریـککـودکوزنمسـتقل.

نویسـندهدسـتهایخواننـدهراگرفتـهوبـاحمیـرایکـودک

وخانـوادهاشمعرفـیمیکنـد.سـپس،درسـیزدهفصـلبـا

تجربیـاتشـگفتانگیز،هیجـانآور،هراسـناکوامیدبخـش

بـاتصویرپـردازیزنـدهوزبانشـاعرانهسـیریمیدهـدتاآنجا

کـهدرآخریـنفصـلکتـابدرلباسمـادر،زنمبـارزوقویو

شـخصیتعلمـیواجتامعـیقابلاعتـامدجامعهبـاخواننده

میگویـد. وداع

زنـان وجایـگاه فرهنـگمردسـاالر بحـث، موضـوععمـدهی

تحـتچـرتایـنفرهنـگدرکشـوریاسـتکـهرصفنظـراز

تغییـرنظامهـایسیاسـی،قواعـدآنبـاقـوتمتـامبـهشـکل

موروثـیدرنبـضاجتـامعجریانداشـتهورسکشـیازقوانین

و خانـواده توسـط مجـازات خطـر فرهنـگ، ایـن نانوشـتهی

جامعـهرابـرایدخـرتانوزنـاندرپـیدارد.

نویسـندههـرفصـلرابانگاشـنتنامهایبراییگانـهفرزندش

و خـود زیسـته ی تجربیـات از درسـی درج بـا و »سـیاوش«

گشـودندریچههـایتـازهبـهجهـانزنـاندرافغانسـتانبـه

میرسـاند. پایـان

دریکـیازنامههـاحمیرابهپرسشمینویسـد:»دردازدسـت

دادنتـوشـدیدترینرنجـیبـودکـهمتقبـلشـدم«دردیکـه

عقـب از را یادداشـتهایش تـا میسـازد وادار را نگارنـده

صفحـاتپراکنـدهونـهچنـدانخوشـایندزندگـیجمـعآوری

کـردهدرآغـوشکتابـیبـرایسـیاوشمحفـوظدارد.

درجامعـهایکـهرسنهـادنوتسـلیمشـدنبـهسـنتهای

حاکـمبـرایزنـانفضیلـتبلنـداخالقـیمحسـوبمیشـود،

حمیـرارسکشـی،آزادگـیومبارزهیپـرخطـروگاهمحتاطانه

انسـانجنـس را زنـان کـه بـهسـنتهایی نهـادن بـررس را

دوم،حقیـرووابسـتهبـهمـردانمیدانـدترجیـحمیدهـدو

ارزشهـایدیرینـهجامعـهرابـهچالـشوبازنگـریمیطلبـد.

نقـشننـهجـانویـامادربـزرگ،نکوهـشوخـوفمکـرراو

ایجـادمکتـبخصوصـی ویـژه بـه و مبـارزهحمیـرا برابـر در

تأمـل قابـل بـرایکـودکاندرسـالهایحاکمیـتطالبـان

وشـهامتحمیـرابـدونتردیـدقابـلقـدراسـت.ازدیـدننـه

»اگرماوشام)زندگیرا(بهزندانمردانوعرصوزمانهگذراندیم،

جوانیرابهپیریرسانیدیم؛گذشتهگذشت.اکنونبعداز40 

سالانتظارخواهرانودخرتانماازنعمتآزادیبرخوردارمی

شوند.حوصلهگفتارمنیستامیدوانتظاردارمکهبعدازرفنتو

آمدنبهکابلخاطراتخودرابهمنبنویسیوبفرستی.«

اینبخشیازنامهسیدهمخفیبدخشیبهمحجوبههرویشاعر

در اینکه و روزگارش جفای از نامهای در که است همعرصش

خانههمیشهزندانیاستوحقبیرونرفنتازخانهوهمکالمی

بادیگرانراندارد،نالیدهبود.درواقعاینوضعیتعمومیزنان

درآندورهزندگیدرافغانستانبودومخفیبدخشیدرپاسخ

گفتهبودکهاودرشبهابادونگهبانمردکهمحرماوهستند،

میتواندبهعروسیوفاتحهبرودواوهمدرطولروزحقبیرون

رفنتازخانهندارد.

قرب که است کرده اعالم فرهنگ و اطالعات وزارت تازگی به

هفته مناسبت همین به میکند، بازسازی را بدخشی مخفی

نامهنیمرخمصاحبهایباعبداملنانشیوایرشقدربارهزندگی

انجامدادهاست.شیوایرشقمی وشعرهایمخفیبدخشی

گویدکهتصمیمگرفتهاستکهنامههایمخفیبدخشیرابه

زنیکههر کتابیمنترشکند. در و محجوبههرویجمع آوری

چندتبارشازبدخشانوازحاکمزادگانومیرهایایندیاربه

شامرمیرفت،بهناچاردردورهپادشاهیامیرعبدالرحامنخان

ترکیارودیارکردوبهکابلوقندهارکوچید.عاقبتمخفی

بازگشت. موطنش به پیری دوره در خانوادهاش با بدخشی

مخفیتخلصشعریویونامش،سیدهنسبیابیگمنسببود.

اوشاعرمعارصفروغفرخزادبود.

عبداملنانشیوایرشقمیگوید:»مخفیبدخشی،یگانهدخرت

اوسههزاربیتشعر ازقدرتاستکهسواددارد. میرانپس

جـان،»چشـمدخـرتبایـدتـرسداشـتهباشـد«ونبایـدکاری

بکنـدکـه»آبـروی«خانـوادهرابخاطـرادامـهتحصیـلبـهخطر

مواجـهسـازد.ایـنپنـداردقیـقهـامندیـدسـنتیوموروثی

اسـتکـهزنـانرافروتـرازمـردانمیدانـد.

ازابتـداتـاانتهـایکتـابرقـصدرمسـجدبـارسـنگیندخرت

بـودنوزنبـودندرجامعـهایرابازتـابمیدهـدکـهدرآن

زنـاننقـشملکیـتمـردرادارنـد.بـارسـنگینایـنتفـاوت

طبقاتـیبـرمبنـایجنسـیترامیتـوانبـردوشنویسـنده

بازجویـی تحـت بارهـا را اوخـود کـه تـاجایـی کـرد؛ حـس

حرفهـای آیـا کـه میکنـد سـوال و داده قـرار پرسـش و

ننـهجـاندرمـوردزنـانواقعیـتدارد؟آیـاآسـایشزنـاندر

»سـازش«بـدونقیـدورشطودرمطیـعبـودنآنهـادربرابـر

مـرداناسـت؟ایـنوضعیـتنـهتنهـاکـهبـراینویسـندهبلکه

بـرایهـرزنمبـارزیکـهنقشهـایاسـارتبارفرهنگـیرابـه

چالـشکشـاندهوهویـتواقعـیخـودرابـاهمـهتواناییهـاو

ضعفهایـشمیخواهـدبـهجامعـهمعرفـیکنـدنیزشـکننده

است.

آنچـهکـهباعـثشـدهنویسـندهبـهصـورتمکـرردرسـیزده

و اسـتقامت شـود برجسـته خواننـده بـرای کتـاب فصـل

مبـارزه ییـکزنبـرایبـهدسـتآوردنحقـوقانسـانیزنان،

نوشتهاست،پدرشمیرعاجزشاعروچامهرسابودوصاحبدفرت

ودیوانودرباروزندگیارشافیبود.مخفیعاشقپرسعمهاش

خانوادگی های تنش بخاطر و نکرد یاری بخت چند هر بود

نتوانستبهوصالمعشوقشبرسدامامخفیعاشقانوشیفتگان

بسیاریداشت.اودرزمانخودشزیسنتزنانگیرابلدبودوبا

خواستههایخودشزندگیکرد.پدرشهمگاهیرسودههای

اوراتصحیحمیکرد.ازطرفیمخفیبهتارودفونیوچنگو

ربابعالقمندیخاصیداشت.یکیازشعرهایعاشقانهمخفی

استکهبااینبیتشعرآغازمیشود:ترکیکهچشممستش

قصدرشابدارد/خوردهاسترشاباکنونفکرکبابدارد«

ارزشهـاوآرمانهـایایـدهآلدرجامعـهایاسـتکـهدرهـر

گامازابـزاروموانـعمتفـاوتبرایازپادرآوردنزناناسـتفاده

کـردهوتـالشبـرایبرابـریحقـوقزنومـردرابیحرمتـیبه

فرهنـگوعنعنـاتجامعـهقلمـدادمیکنـد.

حمیـراقـادرینقـشمهـممـردانخـوبوحامـیراکـهدر

مقاطـعمختلـفزندگـییـارویـاوراوبـودهنادیـدهنگرفتـهو

بـاارجگذاشـنتمنصفانـهیـادآوریمیکنـد.ازجملـهنقـش

آغـاجـانیـاپـدرنویسـنده،پروفیسـورنـارصرهیابنخسـتین

مربیحمیرادرعرصهداسـتاننویسـی،خوشـحال)جنگجوی

نوجـوانطالـب(کهمحافظوشـاگردمدرسـهحمیرایسـیزده

و محبـت وهمچنـان اسـت طالبـان تحـتحاکمیـت سـاله

حامیـتقاطـعفرامـرزمتنـا،همـرسحمیـراقـادریازتصمیم

اوبـرایادامـهتحصیـالتبعـدازازدواجتـامقطـعدکـرتا،از

دو های نامهنگاری درباره رشق شیوای

شاعرهمعرصاظهارمیدارد:»نامههای

به هروی محجوبه به بدخشی مخفی

ستد و داد نوعی و بوده منظوم شکل

فرهنگیبیندوخانوادهبودهاستالبته

بین فرهنگی وستدهای داد هم هنوز

زبان شود. می دیده بدخشان و هرات

بدخشی مخفی و هروی محجوبه شعر

زبانیهمسووهمرنگاستومنایندگی

ازیکاجتامعبابافتارقومیوفرهنگی

رامیکند،هامنطورکهرسخوردگیهای

عشقدرشعرهایمحجوبههرویبازتاب

چنین هم مخفی شعرهای در دارد،

است،البتههردوشاعروبانویرسایشگر

باهمدیدارنکردنداماشیفتهدیدارهم

بودند.«

بگفتهوی،مخفیبدخشیمتاثرازجامعه

دوست زیاد و بود هم بدخشان سنتی

داشتکهدرگوشهباشد،بههمیندلیل

برگزیده خودش برای را مخفی تخلص

سبب سنتماندگی در نوع یک است.

به کمرت بدخشی مخفی که میشود

در برسد، سیاسی و اجتامعی جایگاه

متامروزگاریکهمخفیزیست،نتوانست

صاحبمقاموجاییشود.

بدخشان در شاعری و شعر درباره وی

و زن روزگار، آن بدخشان »در می گوید:

مردباهمبرایادبیاتکارمیکردند.مخفیبدخشیتاآنجایی

کهازدرونمایهشعرهایشاطالعدارمازبیدلمتاثربودهاست

موالنا معنوی مثنوی خوانش بدخشی مخفی خانواده در و

بسیار خانواده این شاعری حیات در بیدلشناسی حلقات و

سازندهبودهکههنوزاینسنترادربدخشانداریم.

اماآنچهکهمخفیراشاعرساختومسوجودمخفیرابهطال

تبدیلکردوازاوشاعرپرآوازهوماندگارساخت،روحزنانگیو

واقع در است. شعر و ادبیات در مخفی عشق نکردن سانسور

ازساختارشکنیجامعه بهعنوانمنادی را ادبیاتزن مخفی،

دورهخودشمیدانست.«

رقص در مسجد؛ 
غلیان رنج زنانگی

دینا امین
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سرگذشت مخفی بدخشی؛ 

زنی در زندان مردان

 نیم رخ



آیه جان چرا گفتی سنگ، آب و گل یارند؟! 
سنگ ها همان کژدم، سنگ ها همان مارند 

هیکلی جلو آمد، هیکلی عقب برگشت 
فت به حلق هبیت ها مویرانه آزارند 

خاک، تکیه گاهم شد، قاضیان چه یب کارند 
بندبند در مشتم، حیف این ده اگنشتم

تیر می کشد پشتم، پوست را که بردارند 
تکه پاره شد رویم، خواب رفت بازویم 

درد می کند مویم چرک و نا به هنجارند 
آیه موسفیدی کن، حکم مردنم قطعی است 

هفت، چهارده، سی، چهل،... سنگ ها عجب هارند 
مو به مو تالوت کن مغز و چشم خونی را 

نامه های آتش را دست باد نسپارند 

تو مرا نمی فهمی?
من به تن فروشی، 

به لقمه نان، 
و معاشقه ی

که مرا به آلودگی ابتالء کرده است! 
ایمان آورده ام؛!

من!
به برهگنی شب، 

وکشیش گناهان کیبره،
به شیطان فیرب خورده،

به خدایانی که جهنم را به سخره گرفته اند! 
ایمان آورده ام؛! 

من اما به همبستری شب! 
در مغرب تیرن بخش زمین 

وسیب خورده شده ای که،
مرا مقرب کرد به تو؛ 

به داغی خورشید پنهان شده در خانه ام 
ایمان آورده ام؛!

، به ملکوتی که به آغوش کشیدم
، به مهاتیب که بوسیدم

وکودکان حرامزده ای که سقط کردم، 
در بطن شعرهایم،

ایمان آورده ام؛!
به شراب های کهنه، 

به چشم های خمارآلود، 
و سیاستمداران میخانه نشین شهوت گر؛

آلت های بلندشده ای که پرچم را به یپروزی گرفته اند! 
به فاحشه های محاتج شده به نان...

ایمان آورده ام؛!
من اما

دست دوباره ای کشیدم به موهای اتیرخ
به جهنمی که حرارتش ارضا کرده

حکومت باد کرده ای که
فاحشه هایش

ایدز گرفته اند....!

صدای گام های سبز باران است 
اینجا می رسند از راه، اینک 

تشنه جانی چند دامن از کویر آورده، گردآلود 
نفس هاشان سراب آغشته، سوزان 

گام ها خشک و غباراندود
اینجا می رسند از راه، اینک 

دخترانی درد پرور، یپکر آزرده 
نشاط از چهره هاشان رخت بسته 

قلب ها یپر و ترک خورده 
نه در قاموس لب هاشان تبسم نقش می بندد 

نه حتی قطره اشکی می زند 
از خشک رود چشم شان یبرون 

خداوندا 
ندانم می رسد فیراد یب آوایشان ات ابر 

ات گردون؟
صدای گام های سبز باران است! 

مادرم دختر ماهی دارد
آسمان شال گنین دار من است

آ ینه با همه   ی آیینش
یک دهن خنده بدهکار من است

بغض دارد دل من، می ترکد
کنند طعم غذا شور شود

هچی می دانی چه حسی دارد
زن آزاده که مجبور شود؟

:
زن آزاده که مجبور شود  ـ

تن به مردی که نخواهد بدهد
تن به مردی که جواب لبخند

گاه اگر داد به ابجد بدهد

زن آزاده  که خود می فهمد:
زندگی یک سره شیدایی  نیست

آرزوی های فراوان دارد
زن فقط سکس و پسر زایی  نیست

غم یبکاری شوهر بخورد
غم یبماری مادر بخورد

غم غم های برادر بخورد
مثل سیگار پدر در بخورد

تیغ ها در هوس طعم لبش
دوساتن دشنه به کف در عقبش

قرص ها کم تنوانند تبش
ماه هم رفته از ایوان شبش

زن سیگاری هرزه لقبش

جای آغوش نوازشگر عشق
تکیه بر دوش مترسک بزند

از سر عاطفه   مادری اش
شانه بر گیس عروسک بزند

ناگهان حوصله اش سر برود
دست در دست جنون بگذارد

بشکند غیرت افغانی را
پای از خانه برون بگذارد

تهمت اهل گذر منتظرش
گرگ ها در پس در منتظرش

راه اتیرک و سفر منتظرش
جاده در جاده خطر منتظرش

چون کسی نیست دگر منتظرش

می رود گور خودش را بکند
پشت این شعر که نا تکمیل است

ِکز کند کنجی و خوابش ببرد
شآپزخانه دگر تعطیل است

دید بسیار شد این قصه   پوچ
خواست بر صورتش آیب بزند

یپرهن از گل یپچک به تن و
رُِژ پررنگ گالیب بزند

باد را شانه کند موهایم
دو پرنده بپرد از یخنم

مثل پروانه برقصم نفسی
یرشه از آن چه گذشته بکنم.

باید پساتنِک بوسه را از دهان همه مرداِن جهان برداشت
و گذاشتشان یب وقفه جیغ بکشند

در خیس بودن مادرزاد
نمی دانم چقدر به عقده های ادییپ ات برخواهد خورد

اگر بگویم ترا به خاطر می آورم
همچون یپراهِن آویخته ای در جالباسی

که هچی برطی به نتم ندارد
که هچی برطی به نتت ندارد

اتبساتن امسال را بدون دردسرهای مراقبت
آبنتی کردم در شهوت های آیب استخرهای بالغ

که ناخن نمی کشند
به زناگنی ناکامل پری های دیرایی

و فارغ اند از بستر مشترک قوهای سپید و قوبراغه ها
بنام همیزستی مسالمت آمیز

شاعر
زهراحسین زاده

شاعر
زهرا سور اسرافیل

شاعر
شکریه عرفانی

عر
شا

ق 
وثو

ما 
ه

شاعر
هدا خموش

شاعر
نادیا انجمن 

شاعر
مهتاب ساحل

شاعر
زینت نور

سگنسار
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ابرهای سیاه
موهایم را کواته کرده ام

میدانی؟
 یزباترم کرده است

گونه های رنگ پیرده
موی شآفته

و چشمانی که دیگر برای تو نخواهند گیرست
گنران چه هستی؟

دنیا به آخر نرسیده است، عیززم
پس از من

باز هم به زمساتن های اتزه ای که از راه می رسند
عادت خواهی کرد

به لبخند همسایه ات
موشی که در دیوار خانه ات النه کرده

پس از من
به عطر تمام زنانی که همبسترت می شوند عادت خواهی کرد

کافی است برف ببارد
و تو چتری در دست داشته باشی

ما هر دو از دو فصل دور به هم رسیده بودیم
نه شوق علف های اتزه از پاهای برهنه ی من رفت

نه ابرهای سیاه از آسمان اتیرک تو
 نشنیدن آوازت یزباترم کرده است این روزها

من در بکارت خود
مادرانه هایی را به دوش می کشم

که در ده افغانان شهید شد
در فصل اتزه ای از نتم

گورساتن های هزاران ساله ای را
در غروب های کابل با هزاران تن

سهیم می شوم
جهانی مذکر از انقالب میرم هایی که در من است می ترسد

شیبه من که می ترسم از دچار شدنها

... ما همان دخترانی هستیم که همیشه برای 
»مردانه حرف زدن«، «مردانه راه رفتن« و »مردانه کار کردنمان« آفیرن 

گرفتیم
و با این همه مرداگنی از آتش جهنم گیرختیم!

آتش! 
یادش بخیر! 

چه شبها از ترس آویزان شدن از یک اتر موی شعله ور در جهنم، 
خواب بر کودکی هایمان حرام شد! 

...کوچه های بلوغ را نتد نتد دویدیم 
ترس.. تعیرف تمام نآچه بود که از زن 

بودنمان می دانستیم 
و آتش... پاسخ تمام سوال هایی که جرات کنردیم بپرسیم...

ما بزرگ شدیم، خیلی زود بزرگ شدیم، زودتر از نآکه وتقش باشد 
سرهای زناگنیمان یزر سگنینی چارقدها/ روسری خم شد

و برجستگی های زنانه مان در قوز پشت مان پنهان
ترس، گناه، آتش، ابلیس...

چقدر زن بودن پرمعنا بود برایمان! 
هر چه زناگنی ما زشت تر، مرداگنی مردها جذاب تر...

ما دختران زناگنی های ممنوعه ایم 
ما وزن حجاب را خوب می فهمیم....

وتقی روی تخت عروسی نشستیم 
در حالی که هنوز گمان می کردیم فقط 

باید غذاهای خوشمزه بپیزم 
و خانه تمیز کنیم و از کودکانی که 

»خدا« در شکممان بار می زند، گنهداری کنیم 
وتقی از شوهرمان وحشت کردیم و 

خجالت کشیدیم از تمام نآچه به زن بودنمان معنا می داد
وتقی تماااااام آن ترس ها، نبایدها و ناهنجاری ها را 

با خود به رختخواب زناشویی مان بردیم، 
صاعقه خشکمان کرد

ما زن هایی بودیم مرد و مردهایی که زن..
ما باختیم روزهای عشقبازی مان را باختیم 

طراوت جوانی مان را باختیم 
ما نسل زنان خسته ایم 

خسته از وظیفه هایی که روی شانه مان سگنینی می کرد
خسته از محارمی که هرگز محرم 

رازهای دلمان نشدند 
خسته از نامحرمانی که هرگز محرم رازهای دلمان نشدند 

خسته از نامحرمانی که بارها به 
خاطرشان از پدرها و برادرها و شوهرها کتک خوردیم 

خسته از ترس هایی که با ما زاده شدند 
در ما یرشه دواندند....

مهتاب ساحل
گردآوردنده:



زندگی خصوصی و عمومی
معماری تفکیک جنسیتی

وزارت امور زنان به عنوان نهاد 
رسمی حمایت از زنان که باید 
برای خودکفایی زنان کار کند 
و تمام هدفش پیشرفت زنان 
باشد، توجهی به ورزش زنان 
ندارد. این کم توجهی سبب 
شده کسانی که در بخش ورزش 
سرمایه گذاری می کنند فکر کنند 
خانم ها دست آوردی ندارند و 
شاید سرمایه گذاریشان نتیجه 
ندهد.

در جوامع کشاورزی )فئودالیته(، زن 
در خانواده ی ریشه ای )گسترده( 
مانند دیگر اشیاء تحت مالکیت 
خانواده است و برای این که این 
مالکیت از گزند تجاوز در امان باشد، 
در حوزه ی خصوصی درون خانه 
توسط نظارت پدرساالرانه نگه داری 
می شود. از دیدگاه جامعه شناسی 
خانواده ریشه ای، خانواده ای است 
که براساس وابستگی نسبی و سبی 
شکل گرفته و شامل چند گروه 
خونی و چند گروه زناشویی است. 

براییکدخرتاعتامدبهنفسوشخصیتمیآورد.شایدیکی

ازترسهایمرداناینباشدکهورزشبرزنقدرتمیبخشد

یکورزشکارزنزیربارظلموزورمنیرود.

پیرشفت راه سد که است دالیلی بارزترین جمله از اینها

مبارزه آن با باید دارند.کهخودخانمها قرار زن ورزشکاران

کند.اماتاوقتیکهورزشبرایزنانبهعنوانیکشغلایجاد

نشودوزنانازاینطریقخودکفانشودفکرمنیکنمورزش

زنانقهرمانداشتهباشد.

و بزرگی که است شده تشکیل بخش دو از نیز روستایی

عمومی و خصوصی حوزهی تقسیمبندی حتی و کوچکی

خانهی در اما دارد. نیز خانواده ثروت به بستگی خانه، در

دم در اتاقهایی یا اتاقی ثرومتند چه و فقیر خانوادههای

خانهبرایپذیراییازمهامنهایمردوجوددارد.معموالدر

روستاهادرایناتاقیااتاقهایتحتهیچرشایطیاززنانی

کهمهامنهستند،پذیراییمنیشود.

از نشانهای روستاها در چه و شهرها در چه معامری این

تفکیکجنسیتیدرخانهبراساسنظارتپدرساالرانهبرای

نیز عمومی زندگی در که است زن تن بر مالکیت حفظ

گسرتشپیداکردهاست،اماکودکانخانوادهیازنانکهنسال

اینامکانرادارندکهدرهردوجایگاهیکهدرخانهبرای

زندگیخصوصیوعمومیمدنظرگرفتهشدهاست،رفتوآمد

داشتهباشند.

درحالحارضکهخانوادههایهستهایروبهرشدهستندو

بیشرتدرآپارمتانهاوخانههایچندمنزلهدرشهرهایبزرگ

به معامری این با که است مناسبی زمان میکنند، زندگی

صورتفردی،زنانبهمبارزهبپردازند.اینمبارزه،کامالیک

به مرد یک با که زنانی بود. خواهد خاموش و منفی مبارزه

تشکیلخانوادهیهستهایپرداختند،نیازینیستکهحتمن

متشکلشوندتابااینمعامریمبارزهکنند.فقطکافیاست

باشند؛خانهایکه وکرایهمتوجه زمانخرید،گروی کهدر

زندگی آن در و نکنند پسند است، معامری چنین دارای

نکنند.اینیعنیرشوعسیاستازخانهوخانواده!

ادامهدارد...

به مردانه فعالیت عنوانیک به افغانستانهمواره در ورزش

شکستند را تابو این که بانوانی هستند اما میآید، حساب

فعالیتها این زمان گذشت با شدند. ورزشی فضای وارد و

آیافعالیتهای گسرتشیافتاماموضوعمهمایناستکه

ورزشیزناندستاوردیهمداشتهاستیانه؟دراینموردبا

زهرافیاضیصحبتکردیم.

خانمفیاضیدریکخانوادهیورزشکاردرایرانبهدنیاآمده

ودورههایآموزشیمکتبودانشگاهرادرآنکشوربهپایان

فعالیتهای تحصیلیاش دورههای در زهرا رسانیدهاست.

بنابر فعالیتها این اما داده انجام را ورزشی مختلف

محدودیتهاییکهبخاطرعنوان»مهاجر«بهاوخلقمیکرد

بهصورتحرفهاینبودهاست.اولینتجربهیورزشحرفهای

افغانستان والیبال ملی تیم به شدنش دعوت فیاضی خانم

بودهاستکهبهعنواندستیارمربیتیموالیبالبهکارشآغاز

فعالیت والیبال تیم مربی عنوان به فیاضی خانم فعال کرد.

میکند.ویاولینوتنهاخامنیاستکهمدرکدرجهدوم

مربیگریرادربخشوالیبالدرافغانستاندارد.

که دارند عالقه افغانستان زنان فیاضی خانم نظر به

فعالیتهایورزشیداشتهباشندوعنوانقهرمانیرابهدست

بیاورند،امامشکالتاقتصادی،اجتامعیوفرهنگیوامنیتی

جلوراهآنهاهستند.اینمشکالتباعثمیشودخانمهااز

ورزشبهخصوصورزشحرفهایدورمبانند.

دالیل مهمترین از اقتصادی ضعف فیاضی، خانم نظر به

نرسیدنزنانبهقهرمانیاست.درقسمتمشکالتمالیزنان

بخش این در که ازطرفکسانی و دولت ازطرف ورزشکار

اگر منیگیرد. صورت الزم حامیت میکنند، رسمایهگذاری

اینفعالیت ازطرفخانوادهحامیتنشود،دولتروی زنان

زنانرسمایهگذارینکندونهادهایحامیتکنندهازورزش

همتوجهیدراینموردنداشتهباشد؛پسچطوریکخانم

میتوان دلیل این به پیداکند؟ را خود ورزش هزینه بتواند

اهمیت و کند زنانحامیت ورزش از دولت است الزم گفت

قائلشود.

قسمت دوم: 

خانه 

خانه،یکیازمؤلفههایتعریفخانوادهبودهونقطهیتالقی

بروس منونه طور به میباشد. عمومی و خصوصی زندگی

کوئندرکتاب»درآمدیبهجامعهشناسی«خانوادهراچنین

راه از که است افرادی از ترکیبی خانواده میکند:» تعریف

خون،زناشویی،ویافرزندپذیری،بایکدیگرارتباطمییابند

میکنند زندگی هم با نامشخص، زمانی دوره یک طی و

از صورتی یعنی ازدواج، نهاد با که است پیوندی ـخانواده

است«. مرتبط رسیده، جامعه تصویب به که جنسی، روابط

اگربهاینتعریفدقتکنیم،»باهمزندگیکردن«اعضای

هم با میباشد. خانواده تعریف مؤلفههای از یکی خانواده

و افتاده اتفاق خانه یک در خانواده اعضای کردن زندگی

باعثتفکیکجنسیتیدرخانهمیگردد.ازدیدگاهمعامری

مانند عمومی مکانهای در پدیده این جنیستی، تفکیک

کتابخانههایعامه،مراکزآموزشیلینکن،رستورانتهاو...

ادامهمییابد.

ریشهای خانوادهی در زن )فئودالیته(، کشاورزی درجوامع

و است خانواده مالکیت تحت اشیاء دیگر مانند )گسرتده(

در باشد، امان در تجاوز گزند از مالکیت این که این برای

پدرساالرانه نظارت توسط خانه درون خصوصی حوزهی

نگهداریمیشود.ازدیدگاهجامعهشناسیخانوادهریشهای،

وسبیشکل نسبی وابستگی براساس که است خانوادهای

گرفتهوشاملچندگروهخونیوچندگروهزناشوییاست.

خانوادهگسرتدهفرزندانخودراپسازازدواجدرخودجای

میدهد.ساختارایننوعازخانوادهبرپایهیسلسلهمراتبی

ازنقشهاقرارداردکهدرباالترینسطحایننقشها،نقش

پدریتقرارداشتهوامکانداردحتییکزنایننقشرابه

عهدهبگیرد.

ریشهای، خانوادهی در زن تولیدی و کار نیروی بر مالکیت

رویمعامریخانهکهیکیازمؤلفههایتعریفخانوادهاست؛

نیزتأثیرگذاربودهواست.نگاهیهرچندسطحیبهمعامری

باوراستکهوزارتامورزنانبهعنوان خانمفیاضیبهاین

نهادرسمیحامیتاززنانکهبایدبرایخودکفاییزنانکار

کندومتامهدفشپیرشفتزنانباشد،توجهیبهورزشزنان

ندارد.اینکمتوجهیسببشدهکسانیکهدربخشورزش

رسمایهگذاریمیکنندفکرکنندخانمهادستآوردیندارند

وشایدرسمایهگذاریشاننتیجهندهد.

ولیجامعههمدراینموردنقشمهمیدارد.چوندریک

ویژه به شهروندان از بسیاری میکنیم زندگی سنتی کشور

مرز از که نرسیده ظرفیت و درک از سطحی آن در مردان

در را زنان ندارند دوست رو، همین از کنند. عبور جنسیت

ببینند. ورزشی رقابتهای میدان در یا ورزشی لباسهای

افغانستان در که اینمسألهمیافزاید باطرح فیاضی خانم

مردانمدالآورازمیدانهایورزشیبیشرتاستقبالمیشوند

اما بودهاند خربساز هم زنان مواردی در که ارچند زنان، تا

بلندمدت برنامههای زنان ورزش روی که است این مهم

و شناخته زنان ورزشی استعدادهای تا شود تطبیق و طرح

حامیتشودتاآنانثابتکنندکهزنهممیتواندقهرمانو

افتخارآفرینباشد.

دلیل افغانستان در امنیت نبود میافزاید: فیاضی خانم

دیگریاستکهورزشکارانزنمنیتواندبهقهرمانیبرسند.

بوده؛ انتحاری و انفجاری شاهدحمالت همیشه افغانستان

ورزشکارانوخانوادهایآنهامنیتواننداینخطررابپذیرندکه

خانههادرشهرهاوروستاهانشاندهندهیمعامریسفتو

سختبرایحفظتفکیکجنسیتیوبالطبعآن،بازتولیدستم

برزنمیباشد.

حدوددودههیپیشدرشهرکههنوزمعامریعمودیرونق

چندانینداشتوخانوادهیهستهاینیزهنوزشکلنگرفته

میشد. ساخته بزرگتری مساحت در خانهها معموالً بود،

خانه معامری بر مستقیم تأثیر گسرتده خانوادهی ساختار

گذاشتهاستوباخانههاییروبهروبودیمکهازچندیناتاق

بهدوقسمترساچهو و ازطرفدیگر و تشکیلشدهاست

با مستقیمی ارتباط تقسیم )این میگردید. تقسیم خانه

به تاریخ در نیز دیگر قدمی اگر داشت. نیز خانواده ثروت

حرمرساهای از گرفته نشأت گویا معامری این برویم، پیش

ثروت که خانواده هر یعنی است. پادشاهان

پررنگتر معامری این آن، در داشت، بیشرتی

است.( چنین نیز هنوز تا و میکرد پیدا منود

بر و بود مرد مهامنان و مردان مختص رساچه

میشد مشخص پدرساالرانه نظارت اساس

چه از و شود خانه وارد میتواند کسی چه که

فاصلهی گردد. پذیرایی درونرساچه در کسی

بینخانهاصلیورساچههرچهبیشرتمیبود،

نشاندهندهیناموسداری)مالکیتخانوادهبر

زن(رامنایشمیداد،تاجاییکهحتیصدای

باقیمیماند درحوزهیخصوصی باید نیز زن

خوب زن مؤلفههای از یکی دلیل همین به و

درفرهنگپدرساالر»باصدایپایینگپزدن«

است.

شکلگیری و عمودی معامری رشد با گرچه

وچند ومرد ازیکزن خانوادهیهستهایکه

وجود امکان این دیگر میشود، تشکیل طفل

از بزرگی بخش که نبود نیز نیازی و نداشت

شود؛ داده اختصاص امر این به خانه مساحت

اماجایرساچه،مهامنخانهیاهامناتاقیکه

دررشایطخرابامنیتیفعالیتورزشیکنند.

بااینهمه،خانمفیاضیمیگویدمشکالتفرهنگیبزرگرتین

دلیلیدورماندنبانوانازورزشاست.مردمفکرمیکننداین

خانه کارهای به باید و میشود مادر و همرس بالخره دخرت

رسیدگیکندشایدهیچگاهیخودرادرجایگاهآندخرتقرار

ندادهکهبداندچیعالقهوعشقنسبتبهورزشموردعالقه

اجازهی میدهد دخرت بر که امتیازی تنها فقط دارد. خود

ادامهتحصیلمیباشد.اماورزشکامالیکحیطهجدااست،

دودردارد؛گرفت.دریدربیرونیعنیراهزینهها)راهپلهها(و

دردیگردردرونخانه.

معامری زاییدهی که چندمنزله خانههای و آپارمتانها در

زندگی آن در خانوادههایهستهای اکرثا و عمودیهستند

میکنند،ایناتاقازنورومساحتبهرتیدرتناسببادیگر

فضاهابرخورداراستوهمچنینبهرتینوسایلخانوادهنیز

درهمیناتاقبودهوبهرتینچیدمانرادارامیباشد.معموالً

مهامنهایزن،کمرتدرایناتاقپذیراییمیشوند،جزاین

کههیچگونهارتباطیبینمهامنواعضایخانوادهنباشدیا

مواردخاصیمانندزمانخواستگاری؛اززناننیزدرایناتاق

پذیراییمیشود.

عینمعامریرادرخانههایروستایینیزمیبینیم.خانههای

چرا ورزش زنان 
در افغانستان قهرمان ندارد؟

گزارشگر
جمیله احمدی

  سال چهارم/ شماره 
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 ویژه نامه اعتراض
سرتاسری زنان
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استاد دانشگاه
طارق سعیدی

زهرا فیاضی، ورزشکار

زهرا فیاضی در آموزشگاه مربی گری



مورد موترحاملدگروالسباسحر امسال ازشبهایرسدزمستان یکی در

حملهیمسلحانهقرارگرفت.درسیتعقبیموتر،دخرتخوردسالاوجیغو

فریادمیکشیدتاسحردخرتشراکنارخودشکشید،بادیگاردورانندهاش

به و یاششتن(هنوزفیرمیکردند )پنج افرادمسلح و بودند برداشته زخم

زد دفاعیمیکند. فیر و برمیدارد نزدیکمیشدند.سحرسالح موتر سوی

وخوردپسازچنددقیقهپایانمییابدوافرادمسلحفرارمیکنند،شایدبه

ایندلیلکهآنهافکرکردهبودند،سحرراکشتهاند.ساعتهابعدوقتیسحر

چشامنشرابازمیکند،خودشرادرشفاخانهکنارهمرسوسایرفرزندانش

مییابد.اوشانسآوردهبود،هنوززندهبود.داستانسحررانرشیه ی انگلیسی 

گاردین منترش کردهاست.سحرامادراینمصاحبهمیگویدکه»اوازجنگ

منیهراسدوآمادهاستبرایکشورشقربانیبدهد.«

قصهیسحر،قصهیهزارانزنودخرتافغانستاناستکهدرصفوفنیروهای

امنیتیهمگامبابرادرانشاناجرایوظیفهمیمنایند.هرکداممانندسحر،

در بلکه نه تنهادریکخط امنیتی نیروهای زنان رزمندهاند. و دلیر شجاع،

چندینخطمقدمایستادهاند.خطمقدمنربدعلیهطالبوتروریزممنطقهایو

بیناملللی،خطمقدمنربدعلیهموادمخدر،خطمقدمنربدعلیهجرموجنایت،

خطمقدمنربدعلیهاقتصادجرمی،خطمقدمنربدعلیهتابوهایسنتی،خط

که خانوادههایشان علیه نربد مقدم مردساالر،خط علیهجامعهی نربد مقدم

قرارمیگیرندوخطمقدمنربد ازسویمردانمسلحموردتهدید هرازگاهی

علیهتبعیضونابرابریدرمحیطکار،خانوادهواجتامع.

بااینوجود،زنانشجاعنیروهایامنیتیگاهیموردسوءظنهاینادرستقرار

گرفتهاند.برایمثالدریکیازعکسهاییکهازسویطالباندرشبکههای

اجتامعیهرازگاهیمنترشمیشود،رسبازآسرتالیاییرانشانمیدهدکهدر

هنگاممترینات،دستشرارویشانهییکیازدخرتاننیروهایامنیتیگذاشته

است.اینخانمبهزناننیروهایامنیتیطرزانداختسالحناریه)خفیفه(را

به میآموزد.چونیونیفورمزنانومردانقوایمسلحآسرتالیایکسانوبعضاً

منظورکاهشمزاحمت،رسبازانزنآسرتالیاییموهایشانراکوتاهمیکنندو

یامیپیچندتازیرکالهپنهانشود،ازعکسهایبیکیفیتتفکیکزنومردم

دشوارمیشود.همچناندریکیدیگرازاینگونهعکسهارسبازآمریکاییدر

حالتالشیدخرتافغاناست.اینعکسراطالبانبهعنوانتالشیبدنیزنان

افغانتوسطنیروهایآمریکاییبهکارمیبرند،ایندرحالیستکهدرآنعکس

رسبازانآمریکاییبهزنانقطعاتخاصمتریناتتالشیبدنیمیآموزند.شاید

هزارانکاربرشبکههایاجتامعیبهاینگونهعکسهانگاهکرده

طالبان را زن هزاران شاید کردهاند. باور طالبان تبلیغات به و

بااستفادهازچنینعکسهاییوادارکردهاندتادرصفوفآنها

بپیوندندوعلیهنیروهایامنیتیافغانستانبجنگند.

اساسی قانون درچارچوب افغان زنان که درحالیست این

معتربترین از یکی و ملی )وثیقهی افغانستان

اسالم ارزشهای بر مبتنی اساسی قوانین

نیروهای صفوف در منطقه( سطح در

تا میمنایند. خدمت دفاعی و امنیتی

زن 5000 از باالتر 2020 سال اوایل

دفاعی و امنیتی نیروهای صفوف در

از باالتر داشتهاند. فعالیت کشور

۳%نیروهایپولیسرازنانتشکیل

اففانستان ارتش در و میدهند

زنان درصد ۱ از باالتر حدود نیز

هستند.قراراسترقممجموعی

زناندرنیروهایامنیتیتاسال

یابد. ارتقا %۱0 به ،202۳

نیروهای زنان مجموع، در

کشور دفاعی و امنیتی

)خواندن هستند باسواد

هستند، بلد را نوشنت و

زبان به آنها از تعدادی

و لیسانس سند خانم تن ۱000 از باالتر و کنند تکلم میتوانند انگلیسی

ماسرتی فراگیریسند درحال یا دارند ماسرتی یاسند از25خانم بیشرت

رادارا توانایینوشنتوخواندن آن، زنان هستند(درکشوریکه۱۷درصد

میباشند،زناننیروهایامنیتییکگامبهجلوتررفتهاند.ایندرحالیستکه

درمقایسهباسایرکشورهایاسالمیرقمشمولیت،تحصیالتوخدماتزنان

درصفوفنیروهایامنیتیشگفتانگیزاست.بناً،میتوانبهخوبیادعاکرد

کهزناننیروهایامنیتیپتانسیلخوبیبرایالگوشدندرسطحمنطقهرا

دارندوخانوادههایمعظمافغانبایددرامرفرستادندلبندهایشانبهصفوف

نیروهایامنیتیهیچگونهدغدغهایرادرذهنوضمیرشانراهندهند.

بهصفوف برفرستادندخرتانشان ازدالیلدلبستگیخانوادههامبنی یکی

در نیروها این بکارگیری عدم امنیتی، نیروهای

نشان تحقیقات است. مسلحانه جنگهای

آغشته  فساد  به  کمرت  زنان  که میدهند

به نسبت حکومتداری در و می شوند

مردانصادقرتووفادارتربهنظامهستند.

افغانستان دولت منظور، همین برای

قطعات در فعال زنان استثنای به

صفوف در زنان سایر از خاص،

بخشهای در امنیتی نیروهای

بیشرت اداری و جنایی کشفی،

اینوجود،در با استفادهمیکند.

زنان که است شده دیده مواردی

تحصیلکردهوبادانشدرشغلهایی

کهانجاموظیفهمیکنندباوجودموفقیت

ودستآوردخوبامابرایشانزمینهیرشد

وترفیعکمرتفراهمشدهاست.برایمثال،

تورنگلافروزابتکاروملریبریدمنوزیر

در خواهر دو حسنزاده،

افغانستان پولیس

مقطع تا که

در ماسرتی

روسیه کشور

س ر د

است. زازی زال خانم دیگر، مثال نکردهاند. ترفیع ازسالهاست خواندهاند،

کسیکهدرباگرفنتوظیفهدرخانهیامنشبکهیحقانی)والیتخوست(

خربساز شداماپسازمدتیبدوناینکهدلیلمشخصیوجودداشتهباشد،از

وظیفهاشسبکدوشگردیدوتاکنونبیرسنوشتاست.

پدیدههایشوممبارزه افغاندرخطوطمختلفنربدعلیه زنان نتیجهگیری:

میمنایند.زنانتاسال202۳باالتراز۱0%رقمنیروهایامنیتیودفاعیرا

برخوردارندو ازتحصیالتخوبی امنیتی نیروهای زنان تشکیلخواهندداد.

نسبتبهمردانبهنظاموجمهوریاسالمیافغانستانوفادارترخدمتمنوده

را منطقه کشورهای درسطح الگو نیروی به تبدیلشدن پتانسیل بناً و اند

دارند.

زنان افغانستان
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3. فرشته کوهستانی

فرشـتهکوهسـتانی،29سـالهوفعـالحقـوقزنبـود.

موتـرفرشـتهوبـرادرشبـهتاریـخچهـارمجـدی۱۳99 

دروالیـتکاپیسـاهـدفحملهمسـلحانهقـرارگرفت.در

ایـنرویـدادخانـمکوهسـتانیکشـتهوبـرادرشزخمـی

. شد

4. رشمیال فروغ

امنیـت عمومـی ریاسـت جنـدر رییـس فـروغ، رشمیـال

ملـیویکـیازافـرسانکارکشـتهیامنیتـیکشـوربـود.

رشمیـالسـالهابـهعنـوانمأمـورمخفـیامنیـتملـی

علیـهشـبکههایجرمـیورییـسبخـشضـدآدمربایـی

ازاعضـایرهـربیشـورایزنـان اویکـی کارمیکـرد.

نظامـیبـودکـهبـهتاریـخ۱۱حمـل۱۳99درنتیجـه

انفجـارمایـنکارگذاریشـدهدرموتـرشجـانباخـت.

5. فاطمه رجبی

فاطمـهرجبـی،نیـزیکـیاززنـاننظامـیبـود.اودر2۳ 

بخـش در ملـی پولیـس افـرس عنـوان بـه سـالگیاش

میکـرد. کار غزنـی والیـت در مخـدر مـواد بـا مبـارزه

بـه سـفر هنـگام 22رسطـان تاریـخ بـه رجبـی خانـم

زادگاهش)ولسـوالیجاغوری(توسـططالباناسـیرشـد

ودوهفتـهبعـدجنـازهاشراپولیـسغزنـیازولسـوالی

انـدرپیـداکـرد.

6. فرشته

فرشـتهنیـزدربخشهـایامنیتـیکارمیکـرد.او۳5 

سـالسـنداشـتوبهعنوانزندانباندرزنـدانقندهار

کارمیکـرد.فرشـتهدرشـهرقندهـارهنـگامرفـنتبـه

محـلکارشتوسـطیـکفـردمسـلحکشـتهشـد.

7. مریم نورزاد

در زایـامنسـالها و زنـان قابله/پزشـک نـورزاد، مریـم

در افغانسـتان« بـرای سـویدن »کمیتـه بـا همـکاری

والیتهـایبامیـانووردکبـرایمـردمخدمـاتطبـی

ارایـهکـردهبـود.داکـرتمریـمدربخـشزنـانوزایـامن

شـفاخانهیکصـدبسـرتدشـتبرچی-کابـلکارمیکـرد.

بـهتاریـخ2۳ثـور۱۳99سـهفردمسـلحبراینشـفاخانه

حملـهکردنـد.بسـیاریهانجـاتیافتند،امـاداکرتمریم

بیـامرشراکـهدرحـالزایـامنبـودتنهـانگذاشـت،در

نتیجـههمـراهبـاهـامنمـادرونـوزادشهرسـهدراتـاق

زایـامنکشـتهشـدند.

زن هفـت بـه امریـکا متحـده ایـاالت خارجـه وزارت

افغانسـتانیکـهبخاطرشـغلشـاندرحمـالتهدفمند

میکنـد. اهـدا شـجاعت جایـزه شـدهاند قربانـی

نامهـای کـه اسـت کـرده اعـالم امریـکا خارجـه وزارت

هفـتزنازافغانسـتاندرجمـع2۱زنـیقـرارگرفتهکه

جایـزهافتخـاری»زنـانشـجاع«سـال202۱میـالدیبه

آنهـااهـداخواهدشـد.۱۴زندیگرازکشـورهایچین،

ونزویـال، رسیالنـکا، اسـپانیا، سـومالی، ایـران، ترکیـه،

نپـال،میامنـار،بـالروس،کامـرون،کلمبیـا،گواتیـامالو

کانگـونیـزدرایـنفهرسـتقـراردارنـد.

جایزهزنانشـجاعیکجایزهجهانیاسـتکههرسـالاز

سـویدولـتامریکابهزنانیاهدامیشـودکهخودشـان

راوقـفتغییـرمثبـتدرزندگـیمـردموکشورهایشـان

کـردهباشـند.درفهرسـتبرنـدگانجایـزهزنـانشـجاع

سـال202۱،درکنـارتأثیرگذارتریـنزنـانجهـان،نـام

هفـتزنازافغانسـتاننیـزبـهچشـممیخورد.

ماللـیمیوند،گرداننـدهیبرنامههـایتلویزیونانعکاس

درننگرهـار؛فاطمـهخلیـل،کارمنـدکمیسـیونمسـتقل

زن؛ حقـوق فعـال کوهسـتانی، فرشـته بـرش؛ حقـوق

رشمیـالفروغ،رییسجندرریاسـتعمومیامنیتملی؛

زندانبـان پولیـسملـی؛فرشـته، افـرس فاطمـهرجبـی،

زنـدانقندهـارومریـمنـورزاد،پزشـکزنـانوزایـامن

درکابـل:اینهـاکسـانیهسـتندکـهازافغانسـتانبـه

عنـوانزنـانشـجاعجهـانشـناختهشـدهاند.

جوایـزاینهـاودیگـرزنـانشـجاعجهـانروزدوشـنبه،

هشـتممارچ202۱میالدیدرواشـنگنتازسـویجیل

بایـدن،بانـویاولامریـکااهـداخواهدشـد.

تاکنـونکمیسـیونمسـتقلحقـوقبـرشووزارتامـور

امریـکا خارجـه وزارت تصمیـم ایـن از کشـور خارجـه

کـه نیسـت مشـخص هنـوز امـا کردهانـد. اسـتقبال

جوایـزهفـتزنشـجاعافغانسـتانراچـهکسـیتحویل

خواهـدگرفـت.چـونهمـهیاینبانـواندراثـرحمالت

هدفمنددرسـال2020میالدیکشـتهشـدهاند.وزارت

بودنـدکـه »زنانـی اینهـا اسـت گفتـه امریـکا خارجـه

جانهایشـانرابـرایخدمـتبـهافغانسـتانازدسـت

دادنـد.«.پیـشازایـندرسـال20۱9میـالدی،ظریفه

غفـاری،شـهردارمیـدانشـهر-مرکـزوالیـتوردکنیـز

جایـزه»زنـانشـجاع«راازوزارتخارجـهامریـکاگرفتـه

بود.

1. ماللی میوند

تلویزیـون رادیـو در و بـود سـاله 25 میونـد ماللـی

والیـت مرکـز جاللآبـاد، شـهر در انعـکاس خصوصـی

ننگرهـاربـهعنـوانگرداننـدهکارمیکـرد.اوبـهتاریـخ

در راننـدهاش بـا همـراه قـوس۱۳99خورشـیدی 20

اثـرتیرانـدازیافرادمسـلحناشـناسکشـتهشـدند.پنج

سـالقبـلمـادرماللـیکهفعـالجامعـهمدنیبـود،نیز

توسـطافـرادمسـلحناشـناسکشـتهشـدهبـود.

2. فاطمه خلیل

فاطمهخلیل2۴سـالسـنداشـتومسـئولارتباطات

او بـود. افغانسـتان بـرش حقـوق مسـتقل کمیسـیون

هنگامـی زود صبـح ۱۳99 رسطـان هفتـم تاریـخ بـه

مایـن انفجـار اثـر در میرفـت، کارش دفـرت بـه کـه

شـد. کشـته راننـدهاش بـا همـراه کارگذاریشـده
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رویکرد
صـد سـال نهضـت زنـان، روایـت صـد سـال رنـج زنـان افغانسـتان بـرای تغییر بوده اسـت. در هشـت مارچ امسـال، سـعی کـرده ایـم چکیـده ای از رنج های صدسـاله را بیـان کنیم. بـا وجودی کـه حدود 
نیـم قـرن اسـت کـه نهادهـای دفـاع از حقـوق زنـان افغانسـتان در داخل و خـارج از کشـور از روز جهانـی زن تجلیل می کنند امـا با توجه به شـواهد آمـاری و نهادی، افغانسـتان هنوز از جمله ده کشـور 
خطرنـاک جهـان بـرای زنان محسـوب می شـود. سـوال اینجاسـت که با گذشـت ایـن دوره تاریخی طوالنی مدت چـرا جز عده معـدودی از زنان، بسـیاری از حقوق و آزادی هـای اولیه برخوردار نیسـتند. 
از جنبـه تاریخـی می تـوان ایـن طـور تحلیـل کـرد کـه از ابتـدای شـکل گیری حرکت هـا بـرای تغییـر در وضـع زنان، ایـن حرکت ها هیـچ گاه برخاسـته از متـن جامعه نبـوده اسـت و بیشـتر از حکومت به 
سـمت جامعـه تزریـق شـده اسـت، چـه در زمـان تـرک سـتر در اصالحـات امانـی و چـه در زیـر برقـع بـردن زنـان در امـارت طالبانی، با گذشـت سـال های بسـیار هنـوز امیدهـا بـرای تغییرات اساسـی و 

بهبـود در زندگی زنـان افغانسـتان وجود دارد.

 صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: فاطمه روشنیان
  سردبیر و ویراستار: مریم شاهی

  گزارشگران: حسین احمدی، لطیفه موسوی و جمیله احمدی
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