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بهکودکیکهزادهشد

کفشپاشنهبلند،
پوششمردانهایکه
زنانهشد

»چهوقتبهوضعیتقبل
ازجنگبرخواهیمگشت؟«
خاطراتیکدخترجوان

شب با برادرم حرف می زدم، خستگی و آشفتگی از 

چهره اش می بارید، می گفت که کل روز را دویده تا آمپول/ 

پیچکاری نوزادش را بخرد و عاقبت یک آمپول کمیاب را با 

قیمتی گران خریده بود و مسئول داروخانه گفته بود که فعال 

چهار دانه آمپول نخر به این گرانی! اگر...

3

دروغ هایی که در 
یل باید گفت اول آپر

طالبان میدان وردک در دیدار با والی بامیان با انتقاد از 
عدم حضور دختران دمبوره نواز در برنامه های فرهنگی امسال 

پرسیدند: حقوق زنان و انسانیت کجاست؟

مافوق  بست  در  مالهبت اهلل  طرف  از  حمیدی  رنگینه 
در  زنان  آواز  و  موسیقی  انستیتوت  رئیس  عنوان  به  رتبه 
امارت اسالمی طالبان مقرر شد. رنگینه پس از آن مورد 
توجه مالهبت اهلل قرار گرفت که خواهران ناراضی عکسی از 
شکل  به  داشت،  سر  بر  لنگی  و  ریش  که  حالی  در  وی 
گذاشتند.  نمایش  به  را  معارف  وزارت  مقابل  در  فتوشاپ 
بیتی  ناخودآگاه  دید،  را  رنگینه  تصویر  مالهبت اهلل  وقتی 

خواند، به این مضمون: 
یاد بوی رنگینه آید همی
 یاد یار مهربان آید همی

کامال هریس، معاون رئیس جمهور امریکا در سفری از 
پیش اعالم نشده به افغانستان با روال غنی دیدار کرد و از 
رهبری با درایت روال در پروژه پروموت تقدیر و تشکر کرد و از 
وی خواست تا تجربیات خود را در مدیریت بودجه این پروژه 
از حالت محرمانه خارج کرده و در اختیار دیگر رهبران زن از 
از آنجا  قرار دهد. اشاره خانم هریس به مرکل  جمله مرکل 
زندگی  از  رازهایی  آلمان  رسانه های  که  می شود  ناشی 
شخصی خانم مرکل را افشا کردند و از این رهبر زن انتقاد 
و شرمساری  ننگ  آلمان  ملت  برای  که  نوشتند  و  کردند 
یک  نمی تواند  رهبرشان  بودجه  همه  آن  با  که  است 
بازارهای  در  روزها  و  می پزد  غذا  خودش  و  بگیرد  خدمتکار 

ترکاری فروشی در حال خرید ترکاری است. 

به  اتفاقی  کامال  صورت  به  که  شنبه  سه  روز  برادر  مال 
مراسم افتتاح فدراسیون فوتبال آریانا سعید دعوت شده بود، 
از آریانا سعید به عنوان ملکه دل ها یاد کرد و افزود: زنان 
باید آریانا سعید را به عنوان الگوی زندگیشان برگزینند. او 
همچنین خاطرنشان کرد که آریانا سعید را با همین لباس 
سفید در یکی از نشست های صلح در مسکو دیده است، 
تاثیر  بخاطر  برادر  مال  ادعای  این  که  می گویند  آگاهان 
سالخوردگی است و او ملکه دل ها را با یک خانم روس که 
گرفته  اشتباه  با مالبرادر خبرساز شد،  سال گذشته عکسش 

است.

 هزاران مرد از اقشار مختلف طی گردهمایی اعتراضی 
در کابل خواهان در نظر گرفتن سهم 05 درصدی شان در 

امور خانه داری شدند.

 سازمان های بین المللی حمایت از حقوق کودکان و 
حکومت  از  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
زنان  با  زیر 18 سال  ازدواج پسران  روند  خواسته است که 
بزرگسال را متوقف کند. این نهادها ازدواج پسران زیر سن 
با زنان بزرگسال را مصداق نقض حقوق بشر خوانده محکوم 

کرده اند.

طنز

 سال پنجم   شماره 135   شنبه  14 حمل 1400 
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و  خانـه  کارهـای  کـودکان،  از  مراقبـت  نامتناسـب«  طـور 

مراقبـت از بـزرگان را برعهـده گرفتنـد. ایـن باعـث افزایش 

اسـرس و آسـیب بـه بهـره وری آن هـا می شـد. 

کشـورهای  در  ترتیـب  یـه  جنسـیتی  نابرابـری  کمریـن 

آیسـلند، فنالند، ناروی و سـویدن هسـتند و امریکا در رده 

سـی ومین کشـور قـرار گرفتـه اسـت. 

در ایـن گـزارش آیسـلند بـا گرفـن 89 منـره، فالنـد، 86 

منـره و نـاروی 84 منـره بـه ترتیب در رده اول، دوم، و سـوم 

قـرار گرفته اسـت و بدترین کشـورها برای زنان افغانسـتان 

بـا 44 منـره و یمـن بـا 49 منـره در قعر جـدول قـرار گرفته 

اسـت. گـزارش جدیـد امتیـاز شـاخص جهانـی نابرابـری 

جنسـیتی در سـال 2021 میـالدی 67.7% مـی باشـد. 

ایـن میزان نشـان می دهـد که 32.3 % نابرابری جنسـیتی 

در ایـن 156 کشـور وجـود دارد. 

نگرانـی هـای ایـن گـزارش هامننـد نگرانـی هـای مطـرح 

شـده در تحقیقـات قبلـی اسـت. سـازمان ملـل متحـد در 

سـپتامرب گذشـته تخمیـن زد که ویروس کرونـا 47 میلیون 

زن را بـه فقـر اقتصـادی سـوق دهـد. 

جدیـدش  گـزارش  یـک  در  اقتصـاد  جهانـی  انجمـن 

تخمین زده اسـت که 136 سـال یعنی 100 سـال بیشـر 

برابـری  بـه  تـا  اسـت  نیـاز  قبلیـش  تخمیـن  بـه  نسـبت 

جنسیتی دست یابیم. 

شـاخص جهانی نابرابری جنسـیتی شـکاف های جنسیتی 

آمـوزش،  اقتصـادی،  فرصت هـای  بـه  یابـی  دسـت  در  را 

صحت و رهربی در حوزه سیاسـت در 156 کشـور بررسـی 

کـرده اسـت. امسـال ایـن شـاخص حـوزه اندازه گیریـش را 

بـا افزودن سـه کشـور افغانسـتان، گینـه، و نیجریـا افزایش 

داده اسـت. شـاخص جهانی نابرابری جنسـیتی، کشـورها 

را بـر اسـاس میانگیـن جمعیتی شـان بررسـی می کنـد.

داده های بررسـی شـده توسط این سـازمان نشان می دهد 

کـه نابرابـری در توامنندسـازی سیاسـی بـر اسـاس گزارش 

سـال 2020 بـه میـزان قابل توجهـی افزایش یافته اسـت، 

در حالی کـه مشـارکت اقتصـادی فقـط اندکی بهبـود یافته 

است.

اسـت،  زده  تخمیـن  را  جنسـیتی  نابرابـری  کـه  گروهـی 

می گویـد در حـوزه اقتصـاد زمـان طوالنی تـری یعنـی 286 

سـال نیـاز اسـت تـا زنـان بتواننـد بـه برابـری اقتصـادی بـا 

مـردان برسـند و نابرابـری جسـنیتی در اقتصاد محو شـود. 

ایـن داده هـا هنـوز تأثیـرات دوران ویـروس کرونـا را به طور 

کامـل منعکـس نکرده اسـت، احتـامل دارد اوضـاع بدتر از 

باشـد.  این 

انجمـن جهانـی اقتصـاد هشـدار می دهـد کـه پیرشفت هـا 

و  اقتصـاد  در  جنسـیتی  برابـری  بـه  رسـیدن  بـرای 

اسـت.  شـده  متوقـف  بـزرگ  صنعت هـای 

بـه دلیـل اینکه در جریان شـیوع ویروس کرونا زنان نسـبت 

بـه مردان، بیشـر شـغل خـود را از دسـت داده انـد و بعد از 

ختـم دوره قرنطینـه زنـان نسـبت بـه مـردان کمـر فرصـت 

شـغلی بدسـت آورده اند. 

بـا بسـته شـدن مکاتـب و سـایر مراکـز مراقبـت، زنـان »بـه 

دیلیکس یک نهاد مشورتی- تخصصی در زمینه توسعه میان 
رشته ای است که خدمات تخنیکی معطوف به نتیجه، ارزش افزایی 

و تحول آفرینی را برای نهادهای دولتی، غیردولتی و بین المللی انجام 
می دهد. در این راستا، دیلیکس با نیازسنجی فنی با راهبرد موثر و شیوه 

نوآورانه، خدمات ذیل را ارایه می دارند:
 توسعه ی سازمانی 

 پژوهش و تحلیل پالیسی 
 نوآوری در توسعه 

شما می توانید برای تحول سازمانی، تدوین پالیسی داده محور و ارایه راه حل های نوآورانه برای توسعه با ما در تماس شوید: 
  info@delex.de   + 93 788 788 872   www.delex.dev

افغانستان،تنهاکشوریکه
زنانمسالهیصلحهستند 

»جامعه جهانی، 
دیگر به حقوق زنان 

در افغانستان 
عالقمند نیست«

گفتگوبافریدهمومند،عضو
رهبریشورایمصالحهملیو

وزیرسابقوزارتتحصیالتعالی
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دیـن اسـالم در مـورد حقـوق زنـان می گویـد را مـا تامیـن 
می کنیـم ولـی مشـخص نیسـت کـه ایـن حقـوق رشعـی 
زنـان دقیقـا چـه حقوقـی اسـت. طالبـان دیـد واضحـی 
دربـاره حقـوق زنـان )ارائـه( منی دهنـد. آن هـا می داننـد 
کـه زنـان هـم آن زنان 20 سـال پیش نیسـتند؛ زنـان آگاه 

شـده اند. 

سـوال- آیـا در مقابـل موضـع طالبـان دربـاره زنان، 
دولـت افغانسـتان موضـع شـخصی در مذاکرات صلح 

گرفته است؟ 

زنـان  از  بایـد  کـه  آن چنـان  افغانسـتان  دولت مـردان 
خاطـر  بـه  فقـط  منی کننـد.  حامیـت  کننـد،  حامیـت 
جلـب کمک هـای جامعـه جهانـی، زنـان را در پسـت های 

می گذارنـد. سـمبولیک 
 آن طرزدیـد در دولت مـردان مـا بـه وجـود نیآمـده اسـت 
کـه بـه مسـأله زن بـه عنـوان نیمـی از اجتـامع، بـه عنوان 
بپردازنـد.  مـردان  بـا  برابـر  و جنسـیت  شـخصیت کامـل 
نگرانی هـا دربـاره قربانـی شـدن حقوق زنـان کامال جدی 
توافقنامـه صلـح  تحت الشـعاع  زنـان  اگـر حقـوق  اسـت. 
قـرار می گیـرد؛ بایـد منتظـر باشـیم کـه نیمـی از جامعـه 
افغانسـتان فلـج شـود؛ چرخـه اقتصـادی بـه رکود برسـد. 
زنـان معـامران صلـح هسـتند و در مسـایل صلح اگـر زنان 
حضـور نداشـته باشـند؛ مترضریـن اصلـی را زنـان و بعـد 
جامعـه تشـکیل می دهنـد، بـدون ایـن کـه در بـروز جنگ 
  UNWomanنقش داشـته باشـند. یک تحقیق که توسـط
انجام شـده، نشـان می دهـد 64% زنان، پایـداری صلح را 

تضمیـن می کننـد.
مـا در ایـن مـورد بـه نقـش حامیت گـر جامعـه جهانـی و 
کـه  داریـم  نیـاز  زنـان  بیش تـر  تحـرک  و  دولت مـردان 

کنوانسـیون های  بـه  و  شـوند  فعال تـر  صلـح  مسـایل  در 
بین املللـی مراجعـه کننـد که در پروسـه صلح افغانسـتان 

نقـش دارنـد، بـا آن هـا نشسـت هایی را انجـام دهنـد.

سـوال- نقـش زنـان فعـال در عرصه هـای مختلف را 
در تاثیرگـذاری بـر پروسـه صلـح از ابتـدای مذاکـرات 

تا به امروز چگونه ارزیابی می کنید؟ 
مـدت  ایـن  در  مثبتـی  تحـرکات  زنـان  خوش بختانـه 
داشـته اند؛ مثـالً نامه هـای زیـادی از طریـق جامعه مدنی 
افغانسـتان بـه معـاون ریاسـت جمهوری امریـکا کـه فعـالً 

بـه  اسـت. همچنیـن  فرسـتاده شـده  اسـت،  یـک خانـم 
سـازمان ملـل متحـد نیـز نامـه فرسـتاده اند و دیدارهایـی 
و  داده انـد  انجـام  مختلـف  کشـورهای  سـفرای  بـا 
نگرانی هایشـان دربـاره تضییـع حقـوق و آزادی هـای زنان 
)در صـورت توافـق صلـح دولـت با طالبـان( ابـراز کرده اند 
و جامعـه جهانـی بـه خوبـی می دانـد کـه زنـان دغدغـه 
تامیـن حقـوق اساسـی خـود و از بین رفن دسـتاوردهای 

دارنـد.  را  دهه شـان  دو 
بـرای حامیـت از حضـور زنـان در  همچنیـن امضاهایـی 
پروسـه صلـح جمع آوری شـده اسـت و جمـع آوری امضاها 

قسمت اول  
فریـده مومند، سیاسـتمدار، پزشـک متخصص اطفال 
و اسـتاد دانشـگاه طبـی کابـل اسـت کـه قبـال بـه عنـوان 
وزیـر در وزارت تحصیـالت عالـی افغانسـتان مشـغول بـه 
اکنـون عضـو رهـربی شـورای  اسـت، وی  بـوده  خدمـت 
نیمـرخ  هفته نامـه  اسـت،  افغانسـتان  ملـی  مصالحـه 
و  بـا طالبـان  رونـد مذاکـرات صلـح  مصاحبـه ای دربـاره 

حقوق زنان با وی انجام داده است. 

سـوال- هان طـور کـه می دانید ما در چند شـاره 
گذشـته مطالبـی دربـاره مذاکـرات صلـح بـا طالبـان و 
زنـان  آزادی هـای  و  حقـوق  معاملـه  از  نگرانی هـا 
بـه  را  شـا  ارزیابـی  داریـم  دوسـت  منترشکردیـم. 
دربـاره  مصالحـه  شـورای  رهـری  عضـو  عنـوان 

رسنوشت حقوق زنان در مذاکرات صلح بدانیم.
نگرانـی از تضییـع حقـوق و آزادی هـای زنـان در مذاکرات 
صلـح بـا طالبـان، نگرانی عموم زنان در افغانسـتان اسـت 
و البتـه کـه مـن هـم نگـران معاملـه حقـوق و آزادی هـای 
زنـان در مذاکـرات صلح هسـتم. در کنفرانس بـن، دنیا از 
زنـان افغانسـتان حامیـت کـرد. در ایـن کنفرانـس جامعه 
جامعـه  حتـی  شـد.  قایـل  زنـان  بـرای  حقوقـی  جهانـی 
در  کـه  افغانسـتان رشط گذاشـت  دولـت  بـرای  جهانـی 
صورتـی بـه افغانسـتان کمـک می کنـد کـه زنـان حضـور 
دولتـی  اداره هـای  دولتـی،  بلنـد  رتبه هـای  در  پررنـگ 
بلنـد دولتـی  زنـان در پسـت های  باشـند. سـهم  داشـته 

سـی درصـد تعییـن شـد. 
شـاید ایـن درصـدی گاهـی بـرآورده شـده باشـد، امـا در 
اکـر مـوارد ایـن سـی درصـد بـرآورده نشـد. در ایـن مدت 
زنـان از نظـر کمـی و کیفـی رشـد کردنـد؛ به ایـن معنا که 
زنـان در سـطوح مختلـف آموزشـی، فرهنگـی، اجتامعی و 
سیاسـی مشـغول به کار شـدند یا در برنامه های ماسـری 
و دکـری راه یافتنـد؛ در سـطوح مختلـف جامعـه، حضـور 

پررنـگ زنـان منایان شـد. 
بـا ایـن حـال مـا زنـان هنـوز راضـی نیسـتیم و راه درازی 
بـرای رسـیدن بـه حقـوق و آزادی هایـامن پیـش رو داریـم، 
بخصـوص بعـد از آن همـه دوران رکـودی کـه زنـان بـا آن 
بـا حامیـت  تشـکیل حکومـت  از  )قبـل  و  بودنـد  مواجـه 
جامعـه جهانـی( زنـان در دوره امـارت حتـا بـدون محـرم 
از خانـه منی توانسـتند خـارج شـوند و اجـازه حضـور در 

نداشـتند.  را  ادارات 
در مقایسـه بـا این هـا می تـوان گفـت کـه )اقدامـات در 
حامیـت از زنـان در دو دهه اخیر( برای زنان دستاوردسـاز 
بـود و زنـان در عرصه هـای مختلـف ظرفیت سـازی کردند. 
بدبختانـه مشـکل ایـن اسـت کـه در حـال حـارض جامعـه 
جهانـی هـم دیگـر عالقه منـدی بـه حضـور زنـان و تامیـن 
حقـوق و آزادی هایشـان ندارد و حامیـت الزم را از زنان در 
پروسـه صلـح منی کنـد. طالبـان هـم هیچ وقت بـه حقوق 
زنـان معتقـد نبودنـد. امروزه طالبـان در مـورد حقوق زنان 
تحـت فشـارهای جامعـه جهانـی، سـخنان بسـیار کلـی 

می گوینـد. 

سـوال- سـخنان کلـی طالبـان دربـاره حقـوق زنـان 
دقیقا درباره کدام بخش حقوق زنان است؟ 

در  زنـان  مشـارکت  بـرای  مدلـی  و  طـرح  هیـچ  طالبـان 
عرصه هـای مختلـف ندارنـد و فقـط می گوینـد کـه آنچـه 

بـه ابتـکار وکیل هـای پارملـان فرانسـه راه انداختـه شـد. 

سـوال- در بحث هایـی کـه دربـاره مسـاله حقـوق 
ابـراز  ایـن  بـا  داشـتیم،  صلـح  مذاکـرات  و  زنـان 
خانم هـای  از  یکـی  کـه  شـدیم  مواجـه  امیدواری هـا 
بـود،  گفتـه  صلـح  مذاکـرات  در  رشکت کننـده 
هان طـور کـه مجاهدین در سـال 2001 در حکومت 
در  تغییراتـی  رفته رفتـه  و  شـدند  ادغـام  افغانسـتان 
نحـوه نگاهشـان بـه مسـایل زنان داشـتند، طالبـان با 
ادغـام شـدن در حکومـت افغانسـتان تغییـر خواهند 
کـرد، بـه نظـر شـا طالبـان همچـون مجاهدیـن دهـه 

هفتاد تغییر خواهند کرد؟  
را  امارت  تلخ  دوره  ما  که  کنم  یادآوری  باید  دیگر  یکبار 
پشت رسگذاشتیم. طالبان در دوره حکومتشان زنان را از 
تعلیم و فعالیت های مدنی، فرهنگی اقتصادی و سیاسی 

منع کرده بودند.
نگرانی ما این است که چه تضمینی وجود دارد که برگشت 
به آن دوره نداشته باشیم. اگر حکومت مشارکتی به میان 
آید، باید جایگاه زن به طور دقیق و واضح صحبت شود. 
در  گروه  یک  گفته شود  که  باشد  درست  تا حدی  شاید 
حکومت ادغام شود و ممکن است تاکید می کنم ممکن 
است تغییر در دیدگاهشان بیاید، ولی چون ما تجربه تلخ 

حاکمیت طالبان را داریم، نگران وضعیت زنان هستیم. 
صلـح  مذاکـرات  در  زنـان  حقـوق  بـه  کـه  دارم  آرزو  مـن 
اولویـت داده شـود، حقـوق زنـان بـه طـور واضـح و روشـن 
در مذاکرات صلح مشـخص باشـد و شـام می دانید که در 
قانـون اساسـی مـا، حقوق زنان مشـخص شـده اسـت. در 
طـرح امریـکا از قانـون اساسـی جدید سـخن رفته اسـت. 
مـن طرفـدار تعدیـل در قانـون هسـتم ولـی دلیلـی نـدارد 
کـه قانـون اساسـی را از بنیـاد تغییر دهیم، مـا نگران این 
هسـتیم که در قانون اساسـی جدید، قوانین سـختگیرانه 
دربـاره زنـان مطـرح شـود. آن وقـت چـه بـر رس حقـوق و 

آزادی هـای زنـان خواهـد آمد. 
بنابرایـن )در مذاکـرات صلـح( بایـد همـه چیـز واضـح و 
دقیـق بـه زنـان دربـاره حقوق شـان گفته شـود. زنـان باید 
متوجـه باشـند کـه هیـچ چیـزی پوشـیده و پنهـان منانـد 
و فقـط بـه جمـالت شـعاری و بـدون عمـل اکتفـا نشـود. 
می گوینـد مـا حقـوق زنـان را تامیـن خواهیم کـرد اما این 

سـخنان الـزام اجرایـی نـدارد.
است  الزم  طوالنی  زمان  مدت  کشورها،  از  بسیاری  در   
طرفین  کلمبیا  کشور  در  برسیم.  پایدار  صلح  یک  به  تا 
رسیدند.  پایدار  صلح  به  سال  شش  طول  در  جنگ 
پرداخته  و...  جنگ  قربانیان  جنگ،  ریشه های  به  یعنی 
شد. مسایل ما را خارجی ها به طور عجوالنه می سازند و 

می خواهند به رسعت یک نتیجه را ببینند. 
در این رشایط ممکن است ما به یک صلح نسبی برسیم 
اما ما به صلحی که پایدار باشد؛ صلحی که مثبت باشد؛ 
در هیچ  داریم.  نیاز  باشد؛  آن  در  ما  اعتبار همه  و  عزت 
مطرح  صلح  مساله  در  زنان  دنیا،  کشورهای  از  کدام 
زنان  که  ا ست  کشوری  تنها  افغانستان  اما  منی شوند؛ 
در مسأله صلح مطرح می شوند؛ چون ما تجربه تلخی از 
گذشته حکومت طالبان داشتیم و قرائتی که آن ها از دین 
داشتند، این که ذهنیت طالبان چقدر تغییر کرده است، 
گذشت زمان نشان خواهد داد؛ ولی دوستانی که در میز 

مذاکره هستند، خیلی خوش بین نیستند.

افغانستانتنهاکشوریکهزنان،مسالهصلحهستند
»جامعهجهانی،دیگربهحقوقزناندرافغانستانعالقمندنیست«
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مازنانهنوزراضینیستیموراهدرازیبرای
رسیدنبهحقوقوآزادیهایمانپیشروداریم،
بخصوصبعدازآنهمهدورانرکودیکهزنان
باآنمواجهبودندو)قبلازتشکیلحکومتبا
حمایتجامعهجهانی(زناندردورهامارتحتا
بدونمحرمازخانهنمیتوانستندخارجشوندو
اجازهحضوردراداراترانداشتند.

مریمشاهی

خاطـر  طیـب  بـا  را  می ربایـد،  چشـامنش  از  را  اسـراحت 

بپذیـرد تا آهسـته آهسـته بـرای فرزندش رشایطـی بوجود آورد 

کـه چـون نهالی در حـال جوانه زدن و بزرگ شـدن حضورش 

را بـه رخ زندگـی بکشـد. خـرب تولد نـوزاد نارس بـرادرم را تازه 

شـنیده بـودم که در رسـانه ها اعـالم کردند نـوزادی در جنوب 

افغانسـتان، قبـل از تولـد زخمی از مرمی دشـمنان انسـانیت 

بدنیـا آمـد، در حالیکـه مادرش سـاعاتی قبل کشـته شـد. باز 

بـه دخـر بـرادرم فکـر کردم کـه در آن سـوی مرزهـای خون و 

شـب بـا بـرادرم حـرف مـی زدم، خسـتگی و آشـفتگی از 

چهـره اش می باریـد، می گفت کـه کل روز را دویـده تا آمپول/ 

پیچـکاری نـوزادش را بخـرد و عاقبـت یک آمپـول کمیاب را با 

قیمتـی گـران خریـده بـود و مسـئول داروخانـه گفتـه بـود که 

فعـال چهـار دانـه آمپـول نخر به ایـن گرانی! اگر نـوزادت بهر 

شـد بـا یـک دانه امپـول، باز بیا سـه دانه دیگر هـم برایت می 

فروشـم. نـوزاد بـرادرم هشـت ماهـه بدنیـا آمـده و هنـوز میان 

مـرگ و زندگـی در جـدال اسـت. دکرهـا گفته انـد اکسـیژن 

خـون نـوزاد کم اسـت و ریه هایش هنـوز آب دارد. برادرم ولی 

امیدوار بود و می گفت شاید زنده مبانه، چون دخره. 

فکـر کـردم، بـرادرم چقـدر بـه سـخت جانـی دخرهـا اعتقـاد 

دارد. شـاید بخاطـر اینکـه در خانـه همیشـه سـخت جانـی 

خواهرانـش و البتـه مـادر را هم دیده اسـت. از خواهرم درباره 

در مـورد حـال مـادر و نـوزاد پرسـیدم، آهی کشـید و گفت که 

دمل می سـوزد بـرای مرضیـه )نـام مسـتعار(، هـم درد زایـامن 

طبیعـی و هـم درد سـزارین )عملیـات( را بـا هـم تحمـل کرد. 

تخت هـای کناریـش، نـوزادان را کنـار مادرانشـان می آوردنـد 

ولـی او حتـی اجازه نداشـت، نوزادش را داخل شیشـه ببیند. 

»بـه  کتـاب  در  فاالچـی  اوریانـا  دلنوشـته های  لحظـه  یـک 

کودکـی کـه هرگـز زاده نشـد« بـه خاطـرم آمـد، آنجـا کـه در 

تردیدهـای  از  هفته ایـش  بـا جنیـن چنـد  درونـی  گفتگـوی 

زندگـی و مـرگ می گویـد و اینکـه قـرار اسـت فرزنـدش به چه 

دنیـای پرآشـوبی قـدم بگذارد. اینکه دوسـت نـدارد او )نوزاد( 

دخـر باشـد تـا از خیلـی از تحقیرهـا و بردگـی هـا در امـان 

باشـد و اگـر پـر زاده شـود هیچکـس منی توانـد در تاریکـی 

شـب بـه فرزنـدش تجـاوز کنـد. 

الزم نیسـت حتـام زیباچهـره باشـد تـا در اولیـن نـگاه مـورد 

قبـول واقـع شـود و... یـک لحظـه از خـود پرسـیدم براسـتی 

بایـد همـر برادرم چه حسـی داشـته باشـد، وقتـی فرزندش 

از  بایـد  آیـا  می کنـد.  تقـال  زندگـی  و  مـرگ  بیـن  در  هنـوز 

آوردن او بـه دنیـا خوشـحال باشـد یا سـنگینی بار مسـئولیت 

جنـون در دیـار مهاجـرت بدنیـا آمده اسـت. 

رشوع کـردم بـه نجـوا بـا او کـه دو هفته وقـت داری تا تصمیم 

بـرای مانـدن در ایـن دنیـای پرآشـوب یـا بازگشـت بـه عـدم 

را بگیـری. اطرافیـان می گوینـد کـه خیلـی سـخت اسـت تـو 

مـادرت سـختی های  و  پـدر  چـون  کنـی،  انتخـاب  را  مـرگ 

زیـادی را تحمـل کرده انـد، دیگـر تحمـل ایـن را ندارنـد کـه 

اولیـن پـاره جگرشـان را هـم از دسـت بدهنـد، ولـی تویی که 

تصمیـم می گیـری مبانـی یـا بـروی. 

اگـر بخواهـی مبانـی تعلـق بـه وطنـی داری کـه تا چشـم کار 

بیـداد و تعصـب حـرف اول را می زنـد.  می کنـد خشـونت و 

تـو شـهروند درجـه چنـدم وطنـت خواهی شـد و بـرای حقوق 

اولیـه زندگی شـهروندی و بعـد حقوق جنسـیتیت باید مبارزه 

کنـی یـا اگـر بخواهـی به سـیاق پدر و مـادرت رفتـار کنی، تو 

می شـوی فرزنـد مهاجـرت در کشـوری کـه هوایـش را هـم بـا 

منـت نفـس بکشـی، مجبـورت می کننـد خـالف میلـت لباس 

بپوشـی و جیـغ نزنـی، بلنـد نخنـدی و در دشـت های سـبز 

نـدوی. چـون تـو یـک دخـر هسـتی و باعث بـه گنـاه افتادن 

مـردان می شـوی. 

البتـه این هـا مطلـق نیسـت، ممکـن اسـت تـا وقتـی بـزرگ 

شـوی، خیلـی از معادله هـا تغییـر کنـد و تـو زندگـی بهـر از 

زندگـی مـا داشـته باشـی. اگـر عـدم را انتخـاب کنـی، معلوم 

نیسـت کـه چـه وقـت یکبار دیگـر این بدن انسـانی را داشـته 

باشـی. شـاید گل وجـودت بـه سـبزه گیاهـی در امتـداد یـک 

رودخانـه بـزرگ تبدیـل شـد یـا صخـره ای در برابر امـواج یک 

اقیانـوس یـا ماهـی در داخـل برکـه ای شـدی. چـه می دانـم، 

ایـن انتخـاب توسـت، شـاید بهـر باشـد زندگـی را انتخـاب 

پیـدا  را  درسـت  راه  و  کنـی  خطـا  داری  حـق  چـون  کنـی. 

کنـی ولـی اگـر زندگـی در دنیـای آدم هـا را انتخـاب کـردی، 

روبـرو شـدی،  آدم هـا  زندگـی  بـا سـختی های  کـه  وقـت  آن 

امیـدوارم هیـچ وقـت پـدر و مـادرت را رسزنـش نکنـی که من 

منی خواسـتم بدنیـا بیایـم چـرا مـرا بدنیـا آوردیـد.

زندگـی یـک انسـان را بـر روی شـانه هایش تحمـل کنـد، در 

کنـار اینکـه جـای بخیه هـا را در شـکمی کـه الیـه الیـه اش را 

را  بریده انـد و زخم هایـی کـه هنـوز جایشـان درد می کنـد، 

تحمـل کنـد. مگـر نگفته انـد کـه زنـان در هنـگام زایـامن تـا 

مـرز مـرگ درد می کشـند و برمی گردنـد به زندگـی. در چنین 

وضعـی زنـی که هشـت مـاه فرزنـدش را در بطنـش نگهداری 

می کنـد. 

تـا دردهـای طاقـت فرسـایی کـه خـواب و  تهـوع  از حالـت 

شد به

گفتگوبافریدهمومند،عضورهبریشورایمصالحهملیووزیرسابقوزارتتحصیالتعالی

مریمبهاری
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در  افغانستان  سفیر  عنوان  به  باخری  منیژه 

و  شد  مقرر  امتی  انرژی  بین املللی  آژانس 

همکاری های فناوری میان افغانستان و آژانس بین 

املللی انرژی امتی را آغاز کرد. 

رشیده شهیدی به عنوان والی دایکندی معرفی 

ارگان های  اداره  پیشنهاد  اساس  بر  رشیده  شد، 

محلی و حکم رئیس جمهور تعیین شده است.

از اشراک  زنان مجلس شورای ملی عربستان 

کردند.  حامیت  صلح  روند  در  افغانستان  زنان 

عربستان  و  افغانستان  پارملان  در  زن  منایندگان 

سعودی از طریق ویدیو کنفرانس باهم در این مورد 

صحبت داشتند. 

کابل  شهر  در  مردی  قتل  اتهام  به  زن  یک 

رسانه ها  به  زن  این  هویت  درباره  شد.  بازداشت 

رویداد در ساحه  این  داده نشده است.  اطالعاتی 

افشار شهر کابل اتفاق افتاده است. این زن چند 

برق  توسط سیم  در خانه اش  را  مردی  پیش،  شب 

خفه و از محل فرار کرد.

سه کارمند زن در بخش واکسیناسیون کودکان در 

کشته  مسلح  مهاجامن  سوی  از  آباد  جالل  والیت 

عهده  به  را  حمله  این  مسئولیت  طالبان  شدند. 

گرفته است. یک روز پس از این حمله، طالبان پنج 

کارمند زن در بخش واکسیناسیون را در مجورآباد 

والیت ننگرهار به قتل رساندند.

بلخ  انفجاری در »بندر کلفت« ولسوالی  اثر  در 

دو تن کشته و در حدود 13 تن دیگر زخمی شدند. 

در میان زخمی ها و کشته شدگان زنان و اطفال نیز 

وجود دارد.

در اثر حادثه ای ترافیکی در مسیر شاهراه هرات 

تن  و سه  از جمله یک زن کشته  تن  دو  قندهار   -

دیگر زخمی شدند. این حادثه شام سه شنبه دهم 

حمل در ساحه ولسوالی گذره اتفاق افتاده است. 

دلیل  حد،  از  بیش  رسعت  و  رانندگان  بی توجهی 

این حادثه گفته شده  است.

صدها باشنده ترکیه بخاطر خروج این کشور از 

و  کردند  اعراض  زنان  علیه  خشونت  منع  معاهده 

تظاهراتی را در شهر استانبول راه اندازی کردند. به 

گفته تظاهرکنندگان خروج از این معاهده به معنی 

باور  به  می باشد.  همجنس گرایی«  »عادی سازی 

منتقدان، این معاهده باعث تضعیف بنیان خانواده 

می شود. آن ها همچنین معتقدند که این پیامن به 

منتقدان  می کند.  کمک  همجنس گرایی  ترویج 

منع  پیامن  از  خروج  که  می گویند  ترکیه  دولت 

خشونت علیه زنان منجر به تداوم تبعیض علیه زنان 

و ادامه نابرابری های جنسیتی خواهد شد.

ارتش سوئیس برای اولین بار اجازه می دهد که 

رسبازان زن تازه شمول در این کشور از لباس زیر 

زنانه استفاده کنند. ارتش سوئیس این تصمیم را به 

به  زنان  تشویق  و  بیشر  نیروی  جذب  هدف 

استخدام در ارتش گرفته است. بر اساس مقررات 

فعلی، لباس استانداردی که برای افراد تازه وارد در 

ارتش سوئیس داده می شود، فقط شامل لباس زیر 

مردانه است. در اجرای امتحانی این طرح که قرار 

است در ماه آینده میالدی آغاز شود، دو مجموعه 

لباس زیر زنانه برای ماه های گرم و رسد به رسبازان 

تازه وارد زن داده خواهد شد.

از  خود  گزارش  تازه ترین  در  برش  حقوق  دیدبان 

وضعیت حقوق برشی در افغانستان گفته است که 

گروه طالبان زنان، خربنگاران و کارمندان رسانه ها 

دیدبان  می دهند.  قرار  هدف  عمدی  صورت  به  را 

کارمندان  و  خربنگاران  زنان،  وضعیت  برش  حقوق 

و  خوانده  کننده  نگران  را  افغانستان  در  رسانه ها 

که  اند  گفته  شوندگان  مصاحبه  این  است:  گفته 

گروه طالبان، زنان، خربنگاران و کارمندان رسانه ها 

را به صورت مستقیم و عمدی هدف حمله مسلحانه 

قرار می دهند.

درقرنهفدهمیعنی4۰۰سالپیش،
مردانطبقهاشرافکفشهایپاشنه
بلندمیپوشیدندتاموقعسوارشدنبر
اسب،کفشهایشانبهآسانیازپایشان
بیروننیاید.اینکفشهابخصوصدر
دورهجنگهاوعملیاتهاینظامیکاربرد
داشت.بعدازگذشتاندکزمانی،اینمدل
کفشهادربینزناناشرافنیزرایجشد.
ملکهالیزابتاول،اولینزنیبودکهکفش
پاشنهبلندپوشید.ازایندورهبهبعد
کفشپاشنهبلندبخشیازتجمالتطبقه
اشرافونشانهتشخصوکالساجتماعی
محسوبمیشد.

اشاره؛»خاطراتآنفرانک«نوشتههاییک
تابستان در که است یهودی نوجوان دختر
از وحشت در دوم جهانی جنگ زمان در 1942
با نازیها)طرفدارانهیتلر(مجبورشد،همراه
به امستردام شهر در خانوادهاش اعضای

زندگیمخفیرویآورد.

کیتی عزیزم 

ضمن  در  و  کرد  اتصالی  برق  ما  خانه  در  دیشب 

من  می رسید.  گوش  به  تیربار  صدای  بی وقفه 

پیوسته از صدای گلوله و هواپیام می ترسم و برای 

آرامش تقریبا هر شب می روم در تخت پدرم. شاید 

دمل  ولی  برسد  نظر  به  کودکانه  خیلی  من  کار 

می خواهد تو را نیز در آن حالت ببینم. به قدری صدای توپ 

می آمد که صدای همدیگر را منی شنیدیم. زیر نور شمع به 

ترسناکی تاریکی نبود. می لرزیدم، درست انگار که تب کرده 

را دوباره روشن  التامس می کردم که شمع  به پدرم  و  باشم 

کند. او تحت تاثیر من قرار نگرفت و ما در تاریکی ماندیم. 

ده ها  صدایش  که  رسید  گوش  به  تیربارها  صدای  ناگهان 

شمع  و  جست  جا  از  ناگهان  مادرم  است.  بدتر  توپ  از  بار 

را روشن کرد و پدرم هم عصبانی شد. به اعراضات پدرم با 

رفته  »آن، یک رسباز قدیمی جبهه  تندی جواب داد:  لحن 

نیست.« و موضوع خامته پیدا کرد. 

جمعه 12 مارچ 1943

کیتی عزیزم 

این  به  می کنم،  فکر  اینجا  در  زندگیامن  رشایط  به  هرگاه 

در  که  دیگر  یهودیان  با  مقایسه  در  که  می رسم  نتیجه 

زندگی  بهشت  در  نوعی  به  اینجا  در  ما  نیستند،  مخفیگاه 

می کنیم. ولی در آینده وقتی رشایط عادی شود، به سختی 

خودمان  خانه  در  که  مایی  چطور  که  کنم  تصور  می توانم 

چنان راحت زندگی می کردیم، به این اندازه توانستیم سقوط 

کنیم. منظور من از سقوط در اینجا آداب و رفتارمان است. 

کیتی عزیزم 

طرز  به  آمسردام  شهر  شامل  محله  یکشنبه 

به  خرابی  انبوهی  ظاهرا  شد.  مبباران  شدیدی 

کامل  به طور  از خیابان ها  بعضی  است.  آمده  بار 

آوار  زیر  از  مردم  آوردن  بیرون  برای  و  شده  خراب 

نفر  تا حاال دویست  بود.  وقت زیادی الزم خواهد 

باخته اند و شامر زخمی شدگان هنوز معلوم  جان 

بچه هایی  از  است.  پر  بیامرستان ها  همه  نیست. 

والدینشان  اجساد  بدنبال  که  می شود  صحبت 

به  دوباره  وقتی  می گردند.  دود  از  پر  آوار  زیر  در 

این صدای مهیب در دوردست که خرب از نابودی 

می داد، فکر می کنم، بدنم به لرزه می افتد. 

جمعه 23 جوالی 1943

تغییر  روحیه مان  ناگهان  عزیزم  بسیار  کیتی 

در  آملان  نیروهای  می رود.  پیش  خوب  چیز  همه  و  کرده 

متفقین  تسلیم شدند.  امروز  و جلوبین  ویتبسک  رشبورگ، 

جرنال  پنج  گرفته اند.  غنیمت  و  اسیر  زیادی  خیلی  تعداد 

ترصف  با  شدند.  اسیر  تن  دو  و  کشته  رشبورگ  در  آملانی 

شده  ساده تر  انگلیسی ها  برای  نیرو  انتقال  رشبورگ،  بندر 

متفقین  نیروهای  شدن  پیاده  از  پس  هفته  سه  تنها  است. 

در سواحل نرماندی، رسارس شبه جزیره کوتانن در اشغال 

انگلیسی هاست. واقعا پربوزی شگرفی است! در طی این سه 

هفته در اینجا و فرانسه پیوسته هوا بارانی و طوفانی بوده ولی 

آمریکایی ها  و  انگلیسی ها  مانع قدرت منایی  این بدشانسی 

سالح  هم  آملانی ها  البته  قدرتی!  چه  هم  آن  است.  نشده 

با  که  را  دوربردی  موشک های  یعنی  خودشان  معجزه آسای 

ان لندن را می زنند، وارد عمل کرده اند اما با این ترقه ها کار 

زیادی از پیش منی برند، اال این که خسارت های ناچیزی به 

انگلیس وارد آورند و با عناوین درشت در روزنامه های آملان 

وقتی در آملان همه  البته  تبلیغات کنند.  نفع خودشان  به 

متوجه شوند که بلشویک ها خیلی خیلی نزدیک می شوند، 

از وحشت مثل بید خواهند لرزید. 

به نظر تو تا 27 جوالی در چه وضعیتی خواهیم بود؟ 

قربانت ان جمعه 30 جون 1944

اینجا هستیم، سفره میزمان را  از زمانی که در  بعنوان مثال 

عوض نکرده ایم و از بس که از آن استفاده شده، دیگر جالیی 

ندارد )خیلی کهنه شده است(. اغلب سعی می کنم با یک 

قاب دستامل به آن جال بدهم، اما خود این دستامل را قبل 

سوراخ  از  پر  حاال  و  خریدیم  بیاییم،  مخفیگاه  به  اینکه  از 

است. یا مثال خانواده فان دان از آغاز فصل زمستان تا حاال 

اینجا  در  منی توان  آنرا  چون  نکرده اند؛  عوض  را  مالفه شان 

شست، برای اینکه صابون رختشویی خیلی کمیاب است و 

نخ کش  یک شلوار  پدرم  است.  بد  کیفیتش  تازه خیلی هم 

هم  )نکتایی(  کراواتش  و  دارد  تن  بر  کهنه(  )خیلی  شده 

معلوم است که کهنه شده و امروز لباس مادرم از بس کهنه 

شده بود، پاره شد و دیگر منی توان آن را دوخت. تازه مارگو 

)خواهر آن( هم سینه بندی دارد که دو سایز برایش کوچک 

است! مادرم و مارگو متام زمستان را با سه بافتنی گذراندند 

و لباس های بافتنی من به قدری کوچکند که حتی به نافم 

به  ولی  این ها رصف نظر کرد،  از  البته می شد  هم منی رسد 

با این  هر حال بعضی وقت ها از خودم با وحشت می پرسم 

وسایل کهنه از شورت من گرفته تا فرچه/برس پدرم، تا کی 

دوام خواهیم اورد. باالخره چه وقت به وضعیت قبل از جنگ 

برخواهیم گشت؟ 

یکشنبه 2 مه 1943

کفشپاشنهبلند،پوششمردانهایکهزنانهشد

قسمتهفتم

پوشیدن  اساس  بر  زنان  و جذابیت جنسی  قدرت  آیا  اینکه 

هرنی  دستاوردهای  می شود؟  ارزیابی  کفش هایی  چنین 

بازیگران زنی که کفش پاشنه بلند نپوشیده بودند، به اندازه 

کفش هایشان برای مجوز ورود به یک جشنواره مهم نبود. 

در روزنامه نیویورک تایمز در این باره مقاله ای منترش شده 

بلند  پاشنه  کفش  با  را  زنانه  قدرت  و  جذبه  معنای  و  است 

به چالش کشانده است، اینکه چرا باید معیار ارزیابی زنان 

امروز همچون قرن هجدهم میالدی با ابزارهایی مثل کفش 

تعیین شود؟ در حالیکه جذبه جنسی زن در قرن هجدهم 

نوزدهم  ارزیابی می شد. حتی در قرن  بلند  پاشنه  با کفش 

عنوان  به  بلند  پاشنه  پوشیدن  درباره  زنان  رفتار  از  میالدی 

یک ویژگی ناعقالنی زنانه انتقاد شد تا مبارزات برای گرفن 

حق رای زنان را بی اعتبار کند. 

از جنبـه سـالمتی می تـوان گفـت کـه پوشـیدن کفش هـای 

پاشـنه بلنـد در درازمـدت عـوارض صحی جـدی در پی دارد. 

سـاعت  یـک  حـدود  افـراد  کـه  می دهـد  نشـان  تحقیقـات 

را تحمـل کننـد و  بلنـد  پاشـنه  می تواننـد پوشـیدن کفـش 

بیشـر از ایـن زمـان، بایـد نگـران عـوارض صحـی ایـن نـوع 

کفش هـا بـود. کفـش پاشـنه بلنـد باعـث درد و ناراحتـی در 

پـا و کمـر می شـود.  عضله هـای 

پاشنه  کفش/بوت  پوشیدن  که  می کنند  تصور  بسیاری 

بلند مختص زنان است اما جالب است که بدانید اولین بار 

تصور  برخالف  کردند.  استفاده  بلند  پاشنه  از کفش  مردان 

بسیاری، کفش پاشنه بلند فقط جنبه تزیینی و زیبایی برای 

زنان نداشته بلکه در طول تاریخ، اثرات فرهنگی، اجتامعی 

و صحی برای زنان در پی داشته است. 

در این نوشتار تالش می کنیم کفش پاشنه بلند از جنبه های 

زنان  نیز  افغانستان  در  دهیم.  قرار  بررسی  مورد  مختلف 

برای  زیادی  گرایش  جوانی  سن  در  بخصوص  دخران  و 

از  مملو  ویرین  دارند،  بلند  پاشنه  های  کفش  پوشیدن 

این  گویای  افغانستان،  در  زنانه  بلند  پاشنه  کفش های 

واقعیت است. 

از کالس اجتاعی تا قدرت و جذبه جنسی

در قرن هفدهم یعنی 400 سال پیش، مردان طبقه ارشاف 

بر  شدن  سوار  موقع  تا  می پوشیدند  بلند  پاشنه  کفش های 

این  نیاید.  بیرون  پایشان  از  آسانی  به  اسب، کفش هایشان 

کفش ها بخصوص در دوره جنگ ها و عملیات های نظامی 

کاربرد داشت. بعد از گذشت اندک زمانی، این مدل کفش ها 

در بین زنان ارشاف نیز رایج شد. 

بلند  پاشنه  کفش  که  بود  زنی  اولین  اول،  الیزابت  ملکه 

از  بخشی  بلند  پاشنه  کفش  بعد  به  دوره  این  از  پوشید. 

اجتامعی  کالس  و  تشخص  نشانه  و  ارشاف  طبقه  تجمالت 

محسوب می شد. بعدها در صنعت کفش سازی، پاشنه بلند 

کفش برای زنان به طور عمده ساخته شد. دالیل مختلفی 

درباره پوشیدن این مدل کفش برای زنان وجود دارد. 

بلند  پاشنه  کفش  که  می کنند  تصور  زنان  از  برخی  امروزه 

بر زیبایی ظاهری آن ها می افزاید و اعتامد به نفس آن ها را 

مورد کفش  در  مردان  اما  تقویت می کند.  درباره ظاهرشان 

پاشنه بلند برخورد دوگانه ای دارند. 

عده ای از مردان فکر می کنند که پوشیدن چنین کفش هایی 

روا  خود  بر  زنان  که  است  آزاری  و  عذاب  رصفا  زنان  برای 

می دارند و برخی از مردان به دیده تحقیر و متسخر به رفتار 

پوشیدن کفش پاشنه بلند توسط زنان نگاه می کنند، با این 

بلند جذابیت  پاشنه  با  زنان  حال مردان تصور می کنند که 

بیشری دارند، از نیمه قرن نوزدهم با اخراع عکس، تصویر 

زنان برهنه ای با کفش های پاشنه بلند چاپ شد و این گونه 

به طور رسمی کفش پاشنه بلند به عنوان ابزار جنسی زنان 

ابزاری برای تحریک شهوت در صنعت پورنوگرافی مطرح  و 

شد. 

برای  کفش  بلند  پاشنه  که  دارند  اعتقاد  نیز  برخی  امروزه 

زنان تعیین کننده قدرت و جذبه جنسی در دوره ای از تاریخ 

محسوب می شده است و به عنوان عاملی برای اغوای مردان 

و تصاحب قدرت توسط زن ها به شامر می رود.

فرش رسخ »کن«؛ ورود پاشنه تخت ها ممنوع 

از  تعدادی  حضور  از  جلوگیری  ماجرای  پیش،  چندی 

بازیگران زن بخاطر نپوشیدن کفش پاشنه بلند در جشنواره 

امریکا  و  اروپا  عمومی  افکار  در  را  زیادی  بحث های  کن، 

برانگیخت. این ماجرا پوشیدن یا نپوشیدن کفش پاشنه بلند 

تبدیل  مساله  به  را  کفش  نوعیت  اساس  بر  زنان  قضاوت  و 

کرد. 

مریمشاهی

»چهوقتبهوضعیتقبلازجنگبرخواهیمگشت؟«
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سادهسازینکاحخط؛ 

نقطهپایانکودکهمسری

و دولتی روی طرح جدیدی  نهادهای مدنی  از  تعدادی 

خط،  نکاح  گرفن  برای  سهولت  ایجاد  با  که  می کنند  کار 

زمینه ها برای ازدواج کودکان را از بین بربند. 

دادگاه های  در  حاکم  بوروکراسی  که  می گویند  آن ها 

افغانستان باعث شده است که 80 درصد زوجین نکاح خط 

زمینه ساز  روند  این  اینکه  مهمر  همه  از  و  باشند  نداشته 

کودک همری در کشور شده است.

سکینه سخی، رئیس این موسسه به نیمرخ گفت که نداشن 

حقوق  نقض  باعث  موارد  اکر  در  نکاح خط  رسمی  سند 

زنان شده است: زمانی که ازدواج ها در خالء قانونی صورت 

می گیرد و دولت نظارتی ندارد، دخران زیر سن به عقد نکاح 

درمی آیند و حق مهر زنان داده منی شود.

با رسمی شدن نکاح خط و ثبت رسمی ازدواج ها، شاید دیگر 

و  نشیب  و  فراز  پر  روزگار  دهه  پنج  که  زنی  زرغونه، 

جنگ های خونین در رشق کشور را شاهد بوده، در گردهامیی 

یکهزار نفری در کابل رشکت کرده است تا دیدگاهش را در 

دیگر  و  زرغونه  دیدگاه های  سازد.  رشیک  صلح  مورد 

سوی  از  که  صلح  ملی  هامیش  برنامه  اشراک کنندگان 

با  شده،  برگزار  شمول  همه  صلح  برای  افغانستان  مکانیزم 

هیأت مذاکره کننده دولت، دفر سیاسی طالبان در قطر و 

همکاران بین املللی صلح افغانستان رشیک خواهد شد.

یک صلح و هزار تعریف

صلح افغانستان برای طالبان شاید به معنای بازگشت امارت 

باشد، برای حکومت فعلی حفظ قدرت، برای ناتو آبرومندانه 

خارج شدن، برای همسایگان تأمین منافع و دسرسی به آب 

از 27  یکی  که عضو  زرغونه  ولی خانم  افغانستان،  منابع  و 

زنان  محلی  پوشش  با  است  ملی صلح  کاری هامیش  گروه 

رشق افغانستان در یکی از پارک های سبز باغ چهلستون کابل 

میان جمع ایستاده است، او به خانواده هایی اشاره می کند 

که در این باغ به تفریح آمده اند. او می گوید: در بسیاری از 

مناطق کشور برای زنان رفن به یک مکان عمومی مثل باغ 

و پارک تفریحی یک رویاست، در چینن وضعیتی برای زنانی 

مثل من صلح، داشن همین آزادی را معنا می دهد.

به باور زرغونه، تصور هر شهروند این رسزمین از »صلح« یک 

وضعیت خاص است. »زنان والیات مرشقی صلح می خواهند 

نبود  بخاطر  زنان  بروند،  مکتب  به  بتوانند  دخران شان  تا 

داکر خانم از خدمات صحی محروم نباشند.« 

اما بنفشه 24 ساله که تازه از دانشگاه فارغ شده و اکنون 

در خانه بیکار نشسته، بر این باور است تا قتل و کشتار ادامه 

داشته باشد »صلح« معنایی ندارد.

چهلستون  باغ  در  تفریح  برای  خانواده اش  با  همراه  بنفشه 

آمده است. او تنها رفن به باغ را کافی منی داند. به باور او 

صلح یعنی اینکه همه شهروندان بدون دغدغه ی کشته شدن 

پارک  به  ما  دارد،  وجود  آزادی  این  کابل  »در  کنند.  زندگی 

می آییم ولی معلوم نیست زنده برمی گردیم یا نه.«

ترجیح مرگ تدریجی

بنفشه »زنده ماندن در خانه تحت حاکمیت نظام طالبانی« را 

بر وضعیت کنونی که فقر و خشونت افزایش یافته، »ترجیح« 

می دهد.

آموزش و خدمات  به  پایتخت کشور  به عنوان زنی که در  او 

عروس ها و دخرانش در افغانستان به گونه ی 

عرفی عقد کرده و تا هنوز هیچ گونه سند رسمی 

از سوی دولت ندارد که در صورت بروز دعوای 

حقوقی-خانوادگی مدار اعتبار باشد.

وکالی  مستقل  انجمن  معاون  راحل،  نجال 

نکاح نامه های  می گوید:  افغانستان  مدافع 

عرفی که از سوی دفرهای علامی دین صادر 

می شود در محاکم عدلی و قضایی مدار اعتبار 

است، اما نیاز به شواهد و اثبات حقیقت آن ها 

دارد.

است  افتاده  اتفاق  بارها  می گوید  راحل  خانم 

و  عرفی جعلی خوانده شده  نکاح نامه های  که 

به ویژه در قضایای دعوای مهر زنان؛  یا کتامن شده است، 

از همین رو، زنان بیشرین مترضران عدم نکاح خط رسمی 

هستند.

رسمی  نکاح خط  ازدواج  هنگام  زوجین  چرا 

منی گیرند؟

گلرخ بدخشی، رئیس امور حقوقی وزارت امور زنان می گوید 

شدن  رسمی  طرح  خورشیدی   1394 سال  در  وزارت  این 

نکاح خط را به دادگاه عالی کشور پیشنهاد کرد که مورد تأیید 

آن نهاد قرار گرفت.

افراد  از  حامیت  موسسه  سوی  از  که  تخمینی  آمارهای  اما 

آسیب پذیر منترش شد، نشان می دهد که تاهنوز 80 درصد 

کسانی که ازدواج کرده اند نکاح خط رسمی ندارند.

به  نیاز  قبلی  مورد می گوید که طرح  این  در  خانم بدخشی 

تعدیل دارد، زیرا شهروندان مجبور بودند برای اخذ نکاح خط 

یک  صلح  می دهد.  رخ  همدیگرپذیری  عدم  بخاطر  »جنگ 

راهکاریست برای ختم جنگ. اگر در پروسه صلح هم نتوانیم 

اگر  و  تأمین منی شود  بدون شک صلح  بپذیریم  را  همدیگر 

است  خاطر  همین  به  ندارد.  پایداری  بگیرد  صورت  توافقی 

نفوس  نصف  عنوان  به  زنان  صلح  روند  در  داریم  تأکید  که 

جامعه نه تنها که نادیده گرفته نشوند، بلکه در روند مذاکرات 

و توافق نهایی، تصمیم گیرنده باشند.«

دارد،  جریان  که  است  دهه  یک ونیم  افغانستان  صلح  روند 

جریان  قطر  در  صلح  مذاکرات  که  است  سال  یک  از  بیش 

دارد، نشست استانبول در مورد افغانستان نیز به زودی برگزار 

از اساسی ترین موضوع های مطرح  خواهد شد. حقوق زنان 

بر حضور  زن  مدافعان حقوق  و  زنان  است.  پروسه صلح  در 

موثر و نقش پررنگ زنان در جریان مذاکرات و نشست های 

مرتبط به صلح تأکید دارند.

قندهار  والیتی  شورای  پیشین  عضو  درانی،  مریم 

را  زنان  منی توانند  صلح  پروسه  در  دخیل  جوانب  می گوید 

نادیده بگیرند.

ارچند که روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان بیشر 

نشست  است، شبیه  بین املللی  و  منطقه ای  اجامع  نیازمند 

بن که نظام دموکراسی پس از سقوط رژیم طالبان را به بار 

آورد. اما خانم درانی می گوید: رشایط افغانستان از نشست 

بوروکراسی زمانربی را طی مراحل کنند.

خورشیدی   1399 سال  در  زنان  امور  وزارت  او،  گفته ی  به 

پیش نویس یک سند تقنینی با عنوان »طرح ثبت ازدواج« را به 

وزارت عدلیه پیشکش کرد. اما وزارت عدلیه این پیش نویس 

را ناقض دانسته و رد کرده است.

عنایت الله عنایت، مناینده وزارت عدلیه می گوید: طرحی که 

از سوی وزارت امور زنان پیشکش شده بود برخی از اشکاالت 

و  عالی  دادگاه  در  موجود  بوروکراسی  و  داشت  حقوقی 

»محاکم وثایق« را نادیده گرفته بود.

یازده خوان محکمه برای اخذ نکاح خط

به گفته ی آقای عنایت، اکنون روند اخذ نکاح خط پس از طی 

می شود  ممکن  کشور  محاکم  در  اداری  مرحله  یازده  کردن 

اخذ  هنگام  افغانستان  دادگاه های  در  بوروکراسی  این  که 

نکاح خط دردرس کالنی است، شاید فکر کنید به داشتنش 

منی ارزد.

از  و  می کنند  ازدواج  عرفی  گونه  به  ابتدا  زوجین  یعنی 

نیز  محکمه  می کنند،  دریافت  نکاح خط  دین  علامی  سوی 

تا  می کند  طی  را  مراحل  هامن  رشایط  عین  خواسن  با 

نکاح خط بدهد.

صدور  با  نکاح خط  روند  ساده سازی  دادخواهی  کمیته 

قطع نامه ای از وزارت امور زنان و وزارت عدلیه خواسته است 

تا یک طرح مناسب برای ساده سازی روند نکاح خط تدوین 

کنند. اگر ازدواج ها به گونه رسمی ثبت شود هم دولت آمار 

ازدواج و تولد و مرگ و احصائیه اجتامعی را در دست دارد 

و هم زنان از مصئونیت حقوق و پیامد وصلت شان احساس 

امنیت می کنند.

انکار فرزند و نپرداخنت مهر

به همین خاطر، خانم سکینه سخی، رئیس موسسه حامیت 

از افراد آسیب پذیر به نیمرخ می گوید بارها این اتفاق افتاده 

محاکم  در  رسمی  صورت  به  ازدواج ها  ثبت  عدم  بخاطر  که 

قضایی، مرد یک رابطه زناشویی را انکار کرده و یا مسئولیت 

این قضیه  اصلی  قربانی  نگرفته است،  به عهده  را  فرزندش 

به آسانی در  زنی ست که نکاح خط رسمی ندارد و دعوایش 

دادگاه ها قابل حل نیست.

همچنین نجال راحل می گوید: در بسیاری از روابط زناشویی 

زنان  مهر  می شود  کشیده  حقوقی  دعوای  و  جنجال  به  که 

داده منی شود. به گفته ی او، در بسیاری از ازدواج های عرفی 

کار  در  نکاح خطی  هیچ  افغانستان  روستاهای  در  ویژه  به 

نیست و کسانی که نکاح خط نداشته باشند در محاکم هیچ 

این گونه زنان  ثبوتی برای اخذ مهر شان در دست ندارند و 

یکی از حقوق قانونی شان را بخاطر نداشن نکاح خط رسمی 

از دست می دهند.

بن  نشست  با  که  زمانی  »در  است.  کرده  فرق  اکنون  تا  بن 

حکومت جدید روی کار آمد، زنی برای دفاع از حقوق زنان 

عمال در صحنه حضور نداشت. اما امروز از سیاست تا اقتصاد 

و تجارت، از ورزش تا هرن، از آموزش و صحت تا کارهای اداری 

دولت و سکتور خصوصی، زنان حضور دارند. گردهامیی های 

زنان در داخل و خارج از کشور مصداق همین است که حتا 

اگر جناح های داخلی و همکاران بین املللی زنان افغانستان 

را نادیده انگاشته اند، زنان در حاشیه منی نشینند و صلحی 

نادیده  را منی پذیرند که در آن خواست نصف نفوس کشور 

گرفته شود.«

جنسیتی  تبعیض  که  باورند  بدین  نیز  مردان  از  برخی 

روند  در  می کند،  بیشر  را  کشور  در  اجتامعی  شکاف های 

صلح و هر پروسه ای که بر زندگی جمعی مردم اثرگذار باشد 

باید حقوق همه شهروندان بدون تفکیک جنسیت و تعلقات 

و باورهای شان به رسمیت شناخته شود.

قانونی شدن تبعیض؟ 

قاری حمیدالله، از والیت بدخشان می گوید: در روند صلح 

اصلی  مباحث  از  قانون  مثل  دولت  مرشوعیت  زیربناهای 

است، قانون اساسی کشور به صورت کامل در هامهنگی با 

موازین دین اسالم است و برابری زن و مرد را نیز به رسمیت 

شناخته است. »اگر قانون نیاز به تعدیل داشته باشد بازهم 

رسمیت  به  قانون  در  منی توان  که  را  نابرابری  و  تبعیض 

و  اقوام  یا  باشد  مرد  و  زن  بین  تبعیض  این  خواه  شناخت، 

مذاهب.«

نجیبه فروغ، 36 ساله از تخار دو سال قبل در لویه جرگه 

تأکید  بر یک موضع  او هنوز هم  نیز رشکت کرده بود.  زنان 

دارد: »اگر صلحی صورت می گیرد بدون زنان نباشد!«

و  صلح  ملی  هامیش  همچون  نشست هایی  فروغ  خانم 

توحید  سبب  که  می داند  مفید  آنرو  از  را  زنان  جرگه  لویه 

دیدگاه های مردمی، شناخت معیارها و تعریف های متفاوت 

مردم از صلح و از همه مهمر زمینه ساز انسجام و همصدایی 

زنان می شود.

در  زنان  حقوق  با  فعلی  رویه ی  از  زن  حقوق  فعال  این 

نشست ها و مذاکرات مرتبط به صلح در قطر و مسکو شکایت 

باید  صلح  پروسه  در  دخیل  »جناح های  می گوید:  و  دارد 

صدای زنان را جدی بگیرند و به خود زنان فرصت داده شود 

تا در نشست های رسنوشت ساز صلح، خواست ها، پیشنهادها 

و راهکارهای شان برای تأمین صلح پایدار را رشیک سازند و 

برابر با مردان تصمیم بگیرند.«

کسی نتواند دخران زیر سن را به ازدواج مجبور کند.

برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  مسئوالن  از  قدیری،  مسکا 

نکاح خط  روند  ساده سازی  برای  دادخواهی  کمیته  عضو  و 

می گوید با ساده شدن این پروسه ازدواج ها از حالت عرفی به 

شکل رسمی تحت نظارت دولت درخواهد آمد.

از چشم  تاکنون اکریت مطلق عقدها خارج  او،  به گفته ی 

محاکم و مجری های قانون صورت می گیرد که در اکر موارد 

این  داده می شود. رسمی شدن  به شوهر  زیر سن  دخران 

تا  کرد  دولتی کمک خواهد  در محاکم  عقد  انجام  و  پروسه 

فرهنگ  و  درنیاید  کسی  نکاح  به  سن  زیر  دخر  هیچ  دیگر 

کودک همری در کشور نیز پایان یابد.

و  ایران عروسی کرده  یار، 60 ساله، خودش در  افضل  ثریا 

او،  گفته ی  به  اما  است.  گرفته  رسمی  نکاح نامه ی  هامنجا 

صحی دسرسی دارد، مرگ تدریجی در زیر سایه طالبان را 

نسبت به مرگ یک شبه در دست انتحاری ترجیح می دهد. 

او می گوید: »به عنوان یک زن تحصیلکرده حارضم در خانه 

نکشند،  مرا  فقط  باشد،  مردان  آن  از  هم  صلح  و  بنشینم 

عزیزانم را با گلوله از من نگیرند، جوانان را می کشند، کودک 

می کشند.  عروسی شان  لباس  در  را  داماد  و  عروس  حتا  و 

از این  به جای تداوم کشتار، صلح سیاستمدارانی که ما را 

وضعیت نجات دهد بهر است.«

ناپایداری صلح مردانه 

مکانیزم  کمیته های  رئیس  نارصی،  لیلام  حال،  همین  در 

می گوید  نیمرخ  به  شمول  همه  صلح  برای  افغانستان 

حسیناحمدیگزارشویژه

گزارشگر
حسیناحمدی

تاکنوناکثریتمطلقعقدهاخارج
ازچشممحاکمومجریهایقانون
صورتمیگیردکهدراکثرموارد
دخترانزیرسنبهشوهرداده
میشود.رسمیشدناینپروسه
وانجامعقددرمحاکمدولتیکمک
خواهدکردتادیگرهیچدخترزیر
سنبهنکاحکسیدرنیایدوفرهنگ
کودکهمسریدرکشورنیزپایان
یابد.

دربسیاریازمناطقکشوربرایزنانرفتنبه
یکمکانعمومیمثلباغوپارکتفریحییک
رویاست،درچیننوضعیتیبرایزنانیمثل
منصلح،داشتنهمینآزادیرامعنامیدهد.

صلحبیزنان،صلحناپایدار

لیلما ناصری بنفشه نجیبه فروغ


