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سال پنجم، شماره 140، دوشنبه، 20 ثور 1400، 10 می 2021

سرگذشت تلخ نجات دهنده مادران
جنبش زنان هرات

خنده زنی بر روی دیوار
سوگنامه چهل دختران و دست های پشت پرده

روایت مردمی از حمالت انتحاری به لیسه سیدالشهدا
افشاسازی آزارجنسی به قیمت محرومیت از کار

در شورای امنیت بحث کالنم بر سر قتل های هدفمند بود که دنیا فقط نظاره گر است. نسلی در این قتل ها 
مورد هدف قرار می گیرد که به ارزش های حقوق بشری معنا می بخشد.

گفتگو با شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

مبارزه زنان افغانستان
با آمدن آمریکا شروع نشد 

و با رفتن امریکا ختم نمی شود

پنجم می، روز جهانی قابله
مرگ یک زن باعث شد قابله شوم

 سوگنامه

چهل دختران
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صف بندی های سیاسی قرار دارند؟  

تغییر  قدرت  توازن  در  که  وضعیتی  در  انتقال،  وضعیت  در 

بقا  ایجاد می شود، طبیعی است که در متام گروه ها حس 

وضعیت  با  کنند.  تثبیت  را  خود  حضور  تا  می شود  زنده 

به وفور  و بسیار نظامی شده ی  افغانستان که سالح  جنگی 

امنیتی  نیروهای  کنار  در  مختلف  گروه های  دارد،  وجود 

حضور دارند، این وضعیت زیاد دور از تصور نبود. با خروج 

قوای خارجی، گروه های مختلف می خواهند بگویند که ما 

هستند.  غایب  صلح  بحث  در  مردم  و  زنان  داریم.  حضور 

بخاطر اینکه زنان مسلح نیستند، زنان در گروه های قدرت 

همین  به  شاید  نیستند.  شامل  نظامی   قدرت  و  سیاسی 

هستند.  مسایل  با  نظام مند  برخورد  مدافعین  زنان  دلیل، 

مرج  و  هرج  و  آشفتگی  وضعیت  این  در  زنان  اینکه  بخاطر 

طور  به  زنان  و  عموم  طور  به  مردم  منی بینند.  منفعتی 

مردم  مشارکت  مجال  اینکه  بخاطر  هستند،  غایب  خاص 

وجود ندارد. میزان خشونت به اندازه ای  باال است که مردم 

گردهامیی ها  در  یا  و  کنند  تحصن  یا  تظاهرات  منی توانند 

بدون هراس اشرتاک کنند، حتا زمانی که در یک کنفرانس 

نگران هستند؛ گردهامیی های  و جلسه اشرتاک می کنند، 

صورت  این  در  است.  شده  ناممکن  مردمی  تقریباً  بزرگ 

تریبون هایی  برسانند.  را  صدای شان  بتوانند  چگونه  مردم 

که فعاالن مدنی در اختیار دارند، مردم ندارند. تریبون های 

مردم عادی را خشونت و جنگ از آن ها گرفته است. 

کمیسیون  وظیفه  این  آیا  رشایطی  چنین  در 

صدای  برای  تریبونی  که  نیست  برش  حقوق 

مردم و بخصوص زنان باشد؟ 

در  ما  دارد.  دفرت  والیت  چهارده  در  برش  حقوق  کمیسیون 

دفاتر خود تالش کردیم بحث های محتوایی مرتبط به صلح 

از روحانیان  با اقشار مختلف  را بیشرت کنیم. این گفتگوها 

مدافعین  و  زنان  خربنگاران،  مدنی،  جامعه  فعاالن  تا 

مردم  تا  است  فرصت  یک  این  می شود.  انجام  برش  حقوق 

حرف شان در مورد صلح را با کمیسیون در جریان بگذارند. 

ما دیدگاه های مردم را از والیت ها جمع می کنیم و در قالب 

دادخواهی  برنامه های  در  مردم  نگرانی های  و  خواست ها 

متحد،  ملل  یا  طالبان(  گروه  و  )دولت  طرف  دو  میان  که 

کشورهای منطقه و دیگر کشورها داریم، انعکاس می دهیم و 

اطمینان حاصل می کنیم که دیدگاه های شان گم منی شود، 

به مراجعی که باید برسد، می رسد. 

وضعیت  درباره  را  مردم  نگرانی های  پس 

گفتگوهای صلح می دانید؟ 

که  مردمی   است.  مردم سخت  نگرانی های متام  فهم  طبعاً 

در مناطق تحت نفوذ طالبان زندگی می کنند، از آمدن در 

این برنامه ها یا هراس دارند یا مشکل دارند. خشونت مانع 

تالش  ممکن  حد  تا  ما  ولی  می شود  مردم  به  ما  دسرتسی 

می کنیم صداهای کمرت شنیده شده را بشنویم. به خصوص 

قربانیان جنگ و گروه های بزرگرت مردم.

مشخصاً دیدگاه های زنان را داشتید؟

زنان  کردیم،  تالش  دارد،  وجود  که  بحث هایی  در  دقیقاً. 

به  محدود  تنها  ما  بحث  اما  باشند  داشته  پررنگ  حضور 

حقوق زنان نیست، حقوق برش است. حقوق قربانیان، آزادی 

کامل،  صورت  به  شهروندی  حقوق  اقلیت ها،  حقوق  بیان، 

زنان هم  بحث ها  این  در  که  و...  اساسی  قانون  دوم  فصل 

سهم می گیرند.

افغانستان  از  خارج  به  سفرهایی  اخیرا  شام 

به  کمک کننده  کشورهای  دیدگاه  داشتید، 

در  زنان  آزادی های  و  درباره حقوق  افغانستان 

فردای صلح با طالبان چه بود؟ 

وجود  افغانستان  در  زنان  حقوق  برای  جهانی  همبستگی 

همبستگی  این  که  کنیم  پیش بینی  بخواهیم  اینکه  دارد. 

نشان  امریکا  و  طالبان  میان  توافقات  از  ارزیابی ها 

داخلی  جنگ  یک  درگیر  افغانستان  اگر  که  می دهد 

نظر  ارزشی می شود؛  دیگر نشود، دچار عقب گردهای 

شام چیست؟ 

از  پیش  صلح  روند  نتیجه  مورد  در  پیش بینی  من  نظر  به 

وقت است. بخاطر اینکه تا هنوز ما گفتگوهای معنادار صلح 

نداشتیم. بحث هایی که تاکنون میان دوطرف شده در مورد 

پرتوکل مذاکرات بوده، اما در مورد محتوا بحث نشده است. 

حقوق  مسایل  مورد  در  طالبان  دیدگاه  که  است  درست 

برشی بسیار متفاوت است و با وضعیت حقوقی 

نتیجه  فعلی ما بسیار تفاوت دارد ولی در مورد 

مذاکرات هنوز وقت است که ما تصمیم بگیریم. 

عمدتاً  مردم  نگرانی های  دارد.  وجود  نگرانی 

است.  طالبان  عملکرد  و  دیدگاه  از  برخاسته 

رشایطی  چنین  در  جامعه ای  که  هر  در  طبعاً 

قرار می گیرد، نگرانی ها وجود دارد که حقوق و 

دستاوردها را چگونه حفظ کنیم.

منظورتان را از گفتگوهای معنادار صلح چیست، 

می توانید توضیح دهید؟

آینده  مورد  در  بحث  که  است  این  منظورم 

چگونه  نظام  ساختار  اینکه  مانند  افغانستان 

باشد؟ جامعه  قسم  باشد؟ ساختار حقوقی چه 

که  دیدگاه هایی  تفاوت  و  شود؟  تنظیم  چگونه 

بحث  دارد،  وجود  موارد  این  در  طرف  دو  بین 

شود. شاید گفتگوها اتفاق افتاده ولی به صورت 

رسمی  کدام پیرشفت، توافق و نتیجه ای  در پی 

و  خشونت  کاهش  مورد  در  حتا  است.  نداشته 

این  به  است.  نشده  تصمیمی  گرفته  آتش بس 

تا  صلح  گفتگوهای  که  می کنم  فکر  من  خاطر 

هنوز به عمق مسایل وارد نشده است.

وضعیت  در  که  دارید  اطالع  شام 

به  دست  پرنفوذ  گروه های  فعلی، 

کدام  هر  و  زده اند  سیاسی  صف بندی های 

و  صلح  مذاکرات  قبال  در  مشخصی  موضع 

میان  این  در  داشته اند،  افغانستان  آینده 

مردم بخصوص زنان در کجای مذاکرات صلح و 

با  صلح  در  زنان  آزادی های  و  حقوق  تامین  برای  چقدر 

طبعاً  اینکه  بخاطر  است.  سخت  بود،  خواهد  موثر  طالبان 

اینکه بحث گفتگوهای  دولت ها تصامیم خود را می گیرند، 

می شود  صلح  به  منجر  می باشد،  موفقیت آمیز  چقدر  صلح 

یا نه؟ یا ساختارهای حقوقی ما در آن چقدر حفظ می شود، 

بستگی به تالش ما دارد. فکر می کنم اینکه ما به چه نوع 

ما  این  از  پس  دارد،  ما  به  بستگی  می یابیم،  دست  صلح 

زمانی که حضور  به خصوص  تعیین کننده هستیم.  افغان ها 

و نفوذ بیرونی در افغانستان کمرت می شود. ولی همبستگی 

همبستگی  اینکه  بخاطر  دارد.  را  خود  تأثیر  هم  جهانی 

جهانی می تواند بر رس هر حکومتی که پس از صلح شکل 

می گیرد، فشار بیاورد، در مورد مسایل زنان می تواند فشار 

بیاورد و این فشار جهانی تا حدی می تواند موثریت داشته 

باشد. اما یک مسأله دیگری را که باید به یاد داشته باشیم 

این است که دولت افغانستان به عنوان یک دولت، تعهدات 

بین املللی در مورد مسایل حقوق برشی را امضا کرده و به 

تبعیض  رفع  کنوانسیون  از جمله  کنوانسیون ها  از  بسیاری 

علیه زنان پیوسته است، با تغییر در رهربی حکومت، تعهد 

افغانستان از بین منی رود. هر حکومتی که به میان می آید، 

رصف نظر از اینکه نقش طالبان در آن حکومت چیست، یا 

طالبان حکومت را اداره می کنند، افغانستان به عنوان یک 

عضو خانواده ملل متحد و یک کشوری که این تعهدات را 

امضا کرده، باید به این تعهدات پایبند مباند. اگر تعهدات 

جایگاه،  جهانی،  کمک های  میزان  بر  طبعاً  کند،  نقض  را 

عرصه ها  دیگر  در  افغانستان  توانایی  و  بین املللی  اعتبار 

جزیره  یک  افغانستان  که  بدانیم  باید  می گذارد.  تأثیر 

نیست، ما در مریخ نیستیم بلکه در یک دنیای بهم پیوسته 

زندگی می کنیم. افغانستان به کمک های بیرونی نیاز دارد، 

افغانستان نیاز دارد که مثل هر کشور دیگری با دولت های 

جایگاه  و  اعتبار  یک  و  حسنه  روابط  جهان  و  منطقه 

به  افغانستان  بین املللی  جایگاه  باشد.  داشته  بین املللی 

میزان رعایت مسایل حقوق برشی از جانب دولت افغانستان 

وابسته است. رصف نظر از اینکه در رأس دولت کیست. اگر 

علیه  و  را شکنجه کند  به صورت سیستامتیک مردم  دولت 

زنان تبعیض بورزد، طبعاً این امر بر جایگاه افغانستان تأثیر 

دارد. 

جهانی  همبستگی  می گویید  شام  که  این 

فعال  زن  برای  دارد،  وجود  زنان  حقوق  برای 

که  می شنود  رسانه ها  اخبار  در  که  اجتامعی 

ولی  هستند،  حقوقش  حامیت کننده  کشورها 

یا  ترور  هدف  مورد  شهرش  خیابان های  در 

مفهومی  چه  می گیرد،  قرار  انتحاری  حمله 

می تواند باشد؟ 

بحث هایی را که ما با دوستان بین املللی داریم همین است 

عملی  برنامه  ولی  است  آسان  گفنت  خوب  حرف های  که 

حقوق  که  گروه هایی  بر  می توانید  که  زمینه هایی  و  شام 

چیست.  بیاورید،  فشار  عملی  می کنند،  محدود  را  زنان 

مناسبات  آن  در  نیستم.  سیاستمدار  چون  منی فهمم.  من 

دخیل نیستم و دقیق منی دانم که چه وسایلی برای فشار 

آوردن دارند یا ندارند. در مورد قتل های هدفمند که در آن 

بسیار  کمیسیون  می گیرند،  قرار  هدف  خربنگاران  و  زنان 

دادخواهی کرد. در شورای امنیت بحث کالنم رس قتل های 

هدفمند بود که دنیا فقط نظاره گر است. وقتی یک نسلی 

شدن  کشته  حال  در  می بخشد،  معنا  را  ارزش ها  متام  که 

است، زن و مرد هر روز مورد هدف قرار می گیرد. ارزش هایی 

را که شام در مورد آن صحبت می کنید، خودبه خود به وجود 

و  می کنند  ایجاد  را  نهادها  که  هستند  انسان ها  منی آیند، 

این نهادها ارزش ها را تقویت می کنند. اگر انسان ها کشته 

کاغذ  روی  بر  فقط  ارزش ها  این  فرار شوند،  به  مجبور  یا  و 

باید  افغان ها  ما  ولی  می کنم  درک  را  نگرانی تان  می ماند. 

این واقعیت را بپذیریم که میزان تأثیرگذاری عامالن بیرونی 

یک سقف دارد. تأثیرگذاری شان در یک جایی متام می شود. 

منی خواهم بگویم که منی توانند، شاید هم منی خواهند بر 

بخواهند  است  ممکن  بلکه  بگذارند.  اثر  ما  داخلی  مسایل 

تأثیرگذاری شان را برای منافع ملی و امنیت خود استفاده 

ما  حیات  از  بیشرت  برای شان  موضوع  این  که  طبعاً  کنند. 

را  جهانی  قدرت های  محدودیت های  دارد.  اهمیت  شام  و 

می بینیم که مانع جنگ در کشور ما شود. چقدر وقت است 

که مردم افغانستان آتش بس می خواهند، بعضی از مسایل 

حقوق برشی را شاید اکرثیت مردم افغانستان باور نداشته 

باشند اما چه کسی در بین مردم عادی افغانستان مخالف 

آتش بس  مخالف  طالبان  طرفداران  حتا  است؟  آتش بس 

نیستند. متام مردم افغانستان آتش بس می خواهند، علامی 

دین دنیا آتش بس می خواهند، آتش بس اتفاق افتاد؟ با متام 

کنند  کاری  منی خواهیم  آن ها  از  ما  دارد،  دنیا  که  قدرتی 

این مرحله  بلکه می گوییم در  که زنان رئیس جمهور شوند، 

شام کاری کنید که جان انسان ها حفظ شود، خشونتی که 

جریان دارد، متوقف شود. متأسفانه می بینیم، یا 

منی خواهند یا منی توانند و یا هر دلیل دیگری 

که هست ولی آتش بس اتفاق منی افتد. 

شهروند  که  اکربی  شهرزاد  عنوان  به 

افغانستان است و نه رئیس کمیسیون حقوق 

دخرتانی  از  شام  دهید،  پاسخ  لطفا  برش 

طالبانی  امارت  پایان  از  بعد  که  بودید 

توانستید در دوره دموکراسی برای تحصیل 

به  اکنون  و  بروید  آکسفورد  دانشگاه  به 

عنوان رئیس کمیسیون مستقل حقوق برش 

افغانستان فعالیت می کنید، به نظر شام در 

وجود  فضا  آنقدر  آیا  طالبان  با  صلح  فردای 

تحصیل  بتواند  دخرتی  که  داشت  خواهد 

باشد که  امیدوار  و  برود  آکسفورد  به  و  کند 

در افغانستان روزی رئیس یا وزیر شود؟

منی خواهم امید کاذب خلق کنم. فکر می کنم 

تصویر  یک  است.  ناروشن  و  مبهم  بسیار  آینده 

واضح و روشن از آینده به خصوص در کوتاه مدت 

متأسفانه  که  است  مسلم  چیز  یک  ندارم. 

خشونت افزایش می یابد. منتها منی دانم که در 

توافق نامه صلح دست  به  ما  آینده  دو سه سال 

می یابیم یا نه. توافق نامه صلح چقدر به حقوق 

اساسی شهروندان ارج می گذارد، یا منی گذارد؟ 

این  می دهیم؟  دست  از  داشتیم  که  را  پیرشفت هایی  چه 

عوامل  به  بستگی  اینکه  بخاطر  است.  ناروشن  مسایل 

فرصت های  افغانستان  زنان  برای  دارد.  مختلف  و  متفاوت 

فرصت های  که  است  درست  داشت.  وجود  اندک  بسیار 

کالنی مثل حضور جامعه جهانی بود و فرصت آموزش فراهم 

این ها کدام  انسان ها است.  این ها حقوق طبیعی  اما  شد، 

که  بود  زنان  حق  این  شود.  داده  زنان  برای  نیست  امتیاز 

حق  این  بود،  شده  داشته  دریغ  افغانستان  زنان  از  قرن ها 

نیست.  امتیاز  کدام  است،  بدیهی شان  و  انسانی  طبیعی، 

برای به دست آوردن همین حقوق اساسی، زنان زیادی که 

زندگی خود و جامعه شان را تغییر دادند، بسیار جنگیدند. 

در خانواده و قریه خود جنگیدند، در محیط کار با تبعیض 

روبرو بودند، مجبور بودند با )تفکر تبعیض گرایانه( همکار و 

ناامنی،  با  بجنگند.  بودند،  مجبور  خود  کارمندان  و  رئیس 

قتل و تهدید مواجه بودند. 

کشته   2006 در  که  خربنگاری  نخستین  رضایی،  شیام 

آسانی  راه  اینجا  تا  دارید،  خاطر  به  را  ذکی  ذکیه  شد، 

نبود. ارزش ها و دستاوردهای فعلی و حقوقی که فعالً زنان 

دارند، تحفه ای  نبوده که کسی داده باشد و حاال از ما پس 

وضعیت  در  ساختیم.  ممکن  و  جنگیدیم  برایش  ما  بگیرد. 

فعلی شاید این جنگ به نحو دیگری دوام یابد. با اطمینان 

گفته منی توانم چیزهایی را که در این بیست سال برای ما 

نه.  یا  باشد  ممکن  صلح  از  پس  دیگران  برای  بود،  ممکن 

صلح یعنی اینکه اگر پیش از این زن و دخرتی که در منطقه 

را نداشت، پدرش  آموزش  امکان  جنگ زده زندگی می کرد، 

به جنگ رفته بود، جنگنده طالب بود یا رسباز اردوی ملی 

توافق  از  نداشت؛ پس  را  آموزش  اقتصادی  امکان  یا  و  بود 

صلح بتواند به مکتب برود. صلح به نظر من این است که 

زمینه ی  دسرتسی به حقوق برشی بیشرت شود نه کمرت. ولی 

اینکه چنین خواهد شد یا نه؟ با قاطعیت منی توانم بگویم. 

ولی  شود،  بدتر  بسیار  وضعیت  که  دارد  وجود  نگرانی  این 

باور و امید من است که ممکن است جوامع یک مرحله به 

عقب برگردد اما در درازمدت جامعه به طور عموم به پیش 

حقوق  از  را  انسانی  بزرگ  کتله های  منی توان  می روند. 

برشی شان برای همیشه محروم کرد. این در فطرت انسان 

مبارزه ی  و  برابری  برای  جنگ  آزادی،  برای  جنگ  است. 

امریکا  به  نه  و  امریکا رشوع شده  با  نه  زنان  آمیز  مساملت 

ختم می شود. 

نسل هاست که زنان افغانستان برای این حقوق مبارزه کرده، 

مبارزات  دادید،  انعکاس  نیمرخ  در  خودتان  که  هامنطور 

سیاسی و اجتامعی زنان حداقل یکصد سال پیشینه دارد. 

این مبارزه پایان منی یابد، چون این آرزو پایان منی یابد. این 

انسان ها می خواهند فرصت های  امر طبیعی است که  یک 

بیشرت داشته باشند، تأثیرگذار باشند و کار کنند. در وجود 

اراده موجود است.  و  توانایی  این ظرفیت،  افغانستان  زنان 

ممکن است ما یک عقب گرد داشته باشیم ولی این عقب گرد 

آخر قصه منی باشد.

مبارزه زنان افغانستان
دولت افغانستان به عنوان یک دولت، با آمدن آمریکا شروع نشد و با رفتن امریکا ختم نمی شود

تعهدات بین المللی در مورد مسایل 
حقوق بشری را امضا کرده و به بسیاری از 

کنوانسیون ها از جمله کنوانسیون رفع 
تبعیض علیه زنان پیوسته است، با تغییر 

در رهبری حکومت، تعهد افغانستان از بین 
نمی رود. هر حکومتی که به میان می آید، 

صرف نظر از اینکه نقش طالبان در آن 
حکومت چیست، یا طالبان حکومت را اداره 

می کنند، افغانستان به عنوان یک عضو 
خانواده ملل متحد و یک کشوری که این 

تعهدات را امضا کرده، باید به این تعهدات 
پایبند بماند گفتگو کننده

مریم شاهی

گفتگو

رویکرد نیمرخ

سوگنامه چهل دختران 
و دست های پشت پرده

ماه رمضان، عرق جبین  روز گرم  پایان یک  در 

پدران کارگر و مادرانی که هر روز به این امید به 

تا شاید کاالیی برای  خانه های مردم می رفتند 

کتابچه ای  و  قلم  و  نانی  لقمه  و  باشد  شسنت 

که  بود  نشده  هنوز خشک  بخرند،  کار خود  با 

کوه  از  با ضجه های جگرخراش  انفجار  صدای 

دخرتان،  چهل  کوه  شد.  بلند  دخرتان  چهل 

شب ها  گرسنه  شکم  با  که  مردمانی  صرب  کوه 

بالین می گذارند، کوه قصه های خونین  به  رس 

شد.  رنگین  دخرتکان  خون  به  که  تاریخی  و 

سپردند،  جان  کوه  پای  در  که  دخرتانی 

نبود  به  پیش  روز  چند  که  بودند  هامن هایی 

کرده  اعرتاض  آموزش  پایین  کیفیت  و  معلم 

و صلح  آن ها هر چند در معادله جنگ  بودند. 

قربانیان  اما  نداشتند  نقشی  افغانستان  در 

که  است  بدیهی  شدند.  معادله  بی صدای 

دخرتان دانش آموز برای هیچ کدام از طرفین 

جنگ تهدید محسوب منی شوند و طبق قوانین 

مکان های  از  صحی  و  آموزشی  مراکز  جنگی، 

کدام  هر  و  می شود  محسوب  حمله  از  مصون 

از طرفین جنگ اگر به این اماکن حمله کند، 

این  در  است.  کرده  نقض  را  جنگی  قوانین 

هستیم،  مواجه  عکس العمل  دو  با  ما  حادثه 

طالبانی که در یک طرف مذاکره صلح قرار دارد 

و مسئولیت حمله را برعهده منی گیرد و دولت 

بر دوش  را  این حمله  افغانستان که مسئولیت 

طالبان می اندازد. وضعیت در ظاهر پیچیده به 

نظر می رسد اما روشن است که در پشت صحنه 

دست های بازیگران استخباراتی در حال عمل 

افغانستان  در  و صلح  پروسه جنگ  بر  تا  است 

را  مشابه  حمالت  و  حمله  این  و  بگذارند  تاثیر 

و  مادران  به  توجه  بدون  کرده اند،  سازماندهی 

پدرانی که همراه با فرزندانشان، آرزوهایشان را 

به خاک سپردند.

اشاره؛ بعد از به تعویق افتادن نشست استانبول که قرار بود سرنوشت توافقنامه صلح با طالبان مشخص 
از این دارد که  از افغانستان صف بندی های سیاسی نشان  شود و همزمان با آغاز خروج نیروهای امریکایی 
یک  با  افغانستان  نباشد،  همراه  طرف  دو  هر  برای  اجرایی  قدرتمند  ضمانت های  با  صلح  توافقنامه  چنانچه 
زنان در  بحران جدید مواجه می شود، در این میان سرنوشت دستاوردهای حقوق بشری بخصوص حقوق 
هاله ای از ابهام قرار دارد، برای روشن وضعیت دستاوردهای حقوق بشری زنان و دیگر اقشار جامعه افغانستان 
انجام  ویژه ای  مصاحبه  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رئیس  اکبر،  شهرزاد  با  صلح  مذاکرات  در 

داده ایم. 
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و دکرتا به ایران رفته ام، اما بیشرت مرصوف 

تدریس قابلگی بودم.«

»اکرثیت  می گوید:  محمدی  خانم 

قابلگی  رشته  این  خاطر  به  ما  دانشجویان 

و  خانواده  در  که  می کنند  انتخاب  را 

تجربه  را  زنان  بد  وضعیت  روستاهایشان 

سیستم  نبود  بنابر  اما  کرده اند.  متاشا  و 

نظارت بر کیفیت آموزش در انستیتوت های 

طبی، بسیاری از دانشجویانی که به عنوان 

قابله فارغ می شوند، مسلکی نیستند و کار 

آنان نیز ممکن است به صحت زنان آسیب 

بزند. چون ما می بینیم که هم مسلکان ما با 

ندانم کاری هایشان چه ظلمی در حق زنان 

کرده اند.«

مدنی  نهادهای  فعالیت  که  می گوید  او 

می کنند  کار  قابلگی  عرصه  در  که  طبی  و 

نیز تاهنوز نتوانسته کار موثری برای بهبود 

قابلگی در افغانستان انجام دهند.

و  نرس ها  شورای  که  درحالیست  این 

قابله هاى افغانستان، حدود شش ماه پیش 

ایجاد شد و در مراسم افتتاحیه این نهاد اعالم کردند که در حال 

حارض، در کشور بیش از 6350 نرس و 34 هزار قابله وجود دارد 

که شامر زیادی از آنان بیکار هستند.

براساس آمارهای رسمی که از سوی وزارت صحت عامه منترش شده 

تا حاال 14 هزار نرس و قابله در مراکز صحی کشور فعالیت دارند 

که توانسته اند 65 درصد از مراکز صحی را پوشش دهند.

حدود 90 درصد قابله ها و زنانی که به عنوان نرس در مراکز صحی 

کشور فعالیت دارند، کسانی هستند که طی دو دهه اخیر پس از 

سقوط رژیم طالبان به مکتب و دانشگاه رفته و وارد سکتور صحی 

شده  اند.

اما هنوزهم بازار صحت افغانستان به بیش از 20 هزار قابله و نرس 

نیاز دارد تا اندکی از میزان مشکالت صحی زنان کاسته شود.

پنجم می، روز جهانی قابله/پزشک زنان و زایامن 

»دنبال  شعار  با  قابله  جهانی  روز  امسال  است. 

در  قابله ها«  روی  رسمایه گذاری  جزئیات؛  کردن 

رسارس جهان بزرگداشت شد.

مورد  در  خاصی  برنامه ی  آنکه  با  افغانستان  در 

قابله ها روی دست نبود، اما دیپارمتنت طبی یک 

دانشگاه خصوصی در کابل از روز جهانی قابله ها 

بزرگداشت کرد.

 8 )شنبه،  مناسبت  از  پس  روز  سه  مراسم  این 

خصوصی  دانشگاه  در  میالدی(   2021 می 

روی  آن  در  که  شد  برگزار  کابل  در  خاتم النبیین 

در  قابلگی  کار  فراروی  چالش های  و  فرصت ها 

افغانستان بحث شد.

از استادان پزشکی در  داکرت نسا محمدی، یکی 

این دانشگاه است. او از نخستین زنان افغانستانی 

خوانده  درس  قابلگی  دکرتای  سطح  تا  که  است 

است.

خانم محمدی در گفتگو با نیمرخ می گوید رشته 

قابلگی بنابر سیاستی که دولت دارد، در حاشیه 

مانده است. او می گوید: قابلگی در افغانستان به 

عنوان یک انتخاب دم دست برای دانشجویان دخرت است ولی در 

افغانستان تاهنوز مشکالت مشکالتی وجود دارد که برای حل این 

معضل ها راهکاری وجود ندارد.

به باور او که یازده سال است در این رشته کار و تدریس می کند، 

نبود قابله های متخصص در مراکز صحی، بی توجهی دولت و وزارت 

طبی  انستیتوت های  بودن  غیرمعیاری  قابلگی،  به  عامه  صحت 

آموزش می دهند و کمبود مراکز صحی در روستاها و  قابلگی  که 

مناطق دوردست افغانستان باعث شده است که صحت باروری و 

بارداری زنان شدیداً متأثر شود.

آموزش  ایران  در  را  دانشگاه  و  مکتب  دوره های  که  محمدی  نسا 

پزشکی  رشته  وارد  خانواده ام  انتخاب  »با  می گوید:  است،  دیده 

قابلگی شدم، اما یک رویداد در افغانستان باعث شد که این شغل 

را مناسب خود دانسته برای یک قابله مسلکی شدن بیشرت تالش 

کنم. یکی از نزدیکرتین اعضای خانواده ام که در ولسوالی خدیر 

والیت دایکندی زندگی می کرد، به علت عفونت رحم پس از زایامن 

فوت کرد، وقتی خرب مرگش را شنیدم، پرسیدم چرا تداوی نشد؟ 

گفتند در آنجا داکرتی وجود ندارد.«

 1388 سال  در  که  محمدی  خانم  برای  شد  تلنگری  خرب  این 

ولسوالی  روستاهای  در  کلینیک  یک  ایجاد  قصد  به  خورشیدی 

آمدم،  کابل  به  که  زمانی  »اما  بیاید.  افغانستان  به  ایران  از  خدیر 

متوجه شدم، آمار مرگ و میر مادران و نوزادان باالست، قابله های 

مسلکی بسیار کم است، به وزارت صحت عامه رفتم، مفهمومی به 

نام لیسانس قابلگی برایشان بیگانه بود. در دانشگاه طبی چراغ 

آغاز به تدریس کردم. با آنکه برای سپری کردن دوره های ماسرتی 

رویدادهای زنان

خربها از شفاخانه هایی 

غرب کابل حاکی است 

که تعداد قربانیان 

انفجارها در لیسه 

سیدالشهدا رو به افزایش 

است. آمارهای ابتدایی از کشته شدن 62 

دانش آموز دخرت و صد زخمی خرب داده 

است. هر چند وزارت داخله این حمله را 

به گروه طالبان نسبت می دهد اما طالبان 

مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته 

است. لیسه سیدالشهدای کوه چهل 

دخرتان از جمله لیسه هایی بود که دانش 

آموزانش به کمبود معلم در این لیسه 

اعرتاض کرده بودند.

برای نخستین بار یک زن، 

رسپرست تیم ملی 

تنیس مردان ایران 

شد. مهدیه کریمی به 

عنوان رسپرست تیم ملی 

تنیس مردان ایران برگزیده شد؛ این برای 

نخستین بار است که یک زن به این سمت 

انتخاب می شود.

نجیبه قریشی به عنوان 

معاون اجتامعی 

والیت فاریاب 

معرفی شد. وی سند 

ماسرتی دارد و بیست 

و هفت سال در مسئولیت 

های مختلف حکومتی فعالیت کرده 

است.

دایکندی مرکزی ترین والیت افغانستان 

است و از جمله والیت هایی است که 

آمار اعتیاد در آن در طی چند سال 

اخیر افزایش یافته است. در این والیت 

حدود 80 هزار معتاد وجود دارد که 30 

در صد آن زنان اند.

یک ارزیابی جامعه اطالعاتی ایاالت 

متحده که به تازگی از رده بندی محرمانه 

خارج شده است، تصویری واهمه انگیز از 

آینده ی حقوق زنان در افغانستان پس از 

خروج نیروهای امریکایی و بین املللی تا 

اواخر سال جاری ترسیم می کند و هشدار 

می دهد که حتا اگر طالبان به قدرت 

نرسند، وضعیت برای زنان وخیم می شود. 

این ارزیابی نشان می دهد که حقوق زنان 

افغان نه تنها از جانب طالبان؛ بلکه از 

جانب زدوبندهای سیاسی و افکار عمومی 

نیز تهدید می شود.

بسیاری از دخرتانی که بعد 

از سقوط رژیم طالبان 

در افغانستان  به دنیا 

آمده اند، می گویند که 

منی خواهند به آن دوران 

برگردند. دخرتان رباتیک 

هرات از جامعه جهانی می خواهند که 

نگذارد دستاوردهای شان از دست رود.

دخرت یک عضو پیشین 

گروه طالبان در 

شربغان مرکز والیت 

جوزجان »آمر ِسمت 

پولیس« شد. نجیبه 

نور دالوری با درجه »سارن دوم« که 

6 سال در صفوف پولیس در والیت 

جوزجان کار کرده است، وی به عنوان 

»آمر ِسمت پنجم امنیتی پولیس« در 

شهر شربغان گامشته شده است.

برخی از خانواده ها به ویژه زنان در 

والیت بامیان به دلیل فقر و بیکاری 

به دلیل کرونا به قالین بافی روی 

آورده اند.

ارزیابی تازه ادارت استخباراتی ایاالت 

متحده هشدار می دهد که در صورت 

روی کار آمدن طالبان پس از خروج 

نیروهای خارجی از افغانستان، ممکن 

زنان افغان شاهد از دست رفنت 

حقوق شان باشند.

سازمان دیده بان حقوق 

برش اعالم کرد که کاهش 

کمک های جامعه 

جهانی به دسرتسی 

زنان افغان  را به خدمات 

بهداشتی کاهش داده است 

و ادامه این وضعیت باعث مرگ زنان 

بیشرتی در این کشور خواهد شد.

آسیه سادات

گزارشگر
رویا طاها

گزارش

 حمله به دختران دانش آموز،
 افزایش اعتیاد در میان زنان،

تهدید حقوق زنان

کـه  اینجاسـت  از  اسـت.  دخـرت  جنیـن، 

یـک  از  بعـد  و  بیشـرت شـد  دعوایشـان 

و  لـت  را  او  شـوهرش  دعـوا،   سـاعت 

کـوب کـرده و بـه چوبـه دار آویخـت.

سـپس خـودش را با چاقـو زخمی کرد. 

مـرد در هنـگام تحقیـق و بررسـی نیـز 

گفتـه بـود کـه زنـم مـرا بـا چاقـو زخمـی 

کـرد و بعـد خـودش را حلـق آویـز کـرد، مـن 

تقصیـری نـدارم. حـاال مـردک آزاد و در شـفاخانه 

بسـرتی اسـت امـا ایـن خانم و جسـد ش در اینجاسـت. 

مـالی مسـجد نیـز گفتـه اسـت: کسـی حـق نـدارد بـر او منـاز 

جنـازه بخوانـد یـا او را در قـرب بـه نـام نیـک دفـن کنـد.

بعـد از شـنیدن ایـن قضیـه، دیـدم آن زن از بـاالی ریسـامنی کـه 

انـگار می خندیـد، چشـامنش  بـود،  آغـوش گرفتـه  را در  گلویـش 

بسـته  بـود. نـوری از صورتـش بـه سـوی قلبـم می تابیـد، بـا دهـان 

بسـته گفـت: زندگیـش دردناک تـر از ایـن مـرگ بود. با خـودم فکر 

کـردم شـاید نفس هایـش از دم و بـازدم هـر روزه بـا مـردی سـنگدل 

خسـته شـده بـود. او از روی مجبوریـت ایـن زندگـی را تحمل کرده 

بـود و هیـچ کسـی مظلوم تـر از یـک انسـان مجبـور نیسـت و هیـچ 

قدرتـی ظامل تـر از مجبوریـت نیسـت. 

در شـهری کـه تصمیـم دفـن کـردِن تنـت نیـز بـه دسـت دیگـران 

بـازدم می مانـد.  از دم و  باشـد، نفس هـا هـم 

مـزار  شـهر  در  مشـابهی  ماجـرای  یـک  اسـاس  بـر  داسـتان  ایـن 

اسـت.  شـده  نوشـته 

دیـروز همسـایه  مادربزرگـم زنـش را بـه دار کشـید. وقتـی 

بـاز صـدای  از پنجـره ای  داخـل کوچـه  مادربزرگـم شـدم، 

غـرچ، غـرچ تـاب خوردن را شـنیدم، نگاهی بـه باالی رسم 

کـردم، زنـی را در داخـل اتـاِق آن پنجـره دیدم کـه بر طناب 

دار تـاب می خـورد، مثـل پنبـه ای سـبک بـه نظـر می آمـد، 

تابـش  می توانسـت  بـاد  اندک تریـن  کـه  سـبک  آنقـدر 

بدهـد. شـاید شـانه هایش را از بارهـای سـنگین این زندگی 

خالـی کـرده بـود. همـه می گفتنـد؛ از دیـروز بـه ایـن رس و 

صـدای دعـوا از آن حویلـی بلند بوده اسـت، تـا این که مرد 

ایـن خانـه زنـش را بـر دار کـرد.

بـاورم منی شـد، اول فکـر کـردم کـه ایـن زن خودکشـی 

کـرده ولـی مردمـان چیـزی دیگـری می گفتنـد. از یکی 

پرسـیدم: چرا او را کشـته اسـت؟ اصـال فامیل )پدر و 

مـادر( این زن کجاسـت؟

گفـت: او دخـرت یتیمـی بود کـه مـادرش را در پنج 

سـالگی از دسـت داده. زمانـی کـه هـژده سـالش 

شـد، پـدرش او را بـه شـوهر می دهـد تـا رس و 

گیرد. سـامان 

امیـد ایـن زن بـه شـوهرش بود اما شـوهرش 

تندخـو  و کم صـرب بـود بـا هـم دعـوا کردند، 

اینکـه مـردک  تـا  سـه دخـرت هـم دارنـد. 

فهمیـد کـه دوبـاره زنـش حاملـه اسـت؛ و 

خون انار

آرزو نوری

سرگذشت تلخ نجات دهنده مادران
و ضدعفونی  را شسته  قابله ها دست های خود  مادرانی که  میر  و 

می کنند و قابله هایی که دست هایشان را قبل از عمل منی شویند، 

عمل  از  قبل  را  دست ها  شسنت  بودن  نتیجه بخش  و  داد  انجام 

زایامن اثبات کرد. با وجود اینکه شواهد بطور آشکار درست بودن 

و  با متسخر  اما پزشکان آن دوره  تایید می کرد  را  نظریه زملوایس 

پیشنهاد  آن ها  به  اینکه  از  و  رد کردند  را  زملوایس  راه حل  تحقیر، 

بشویند  را  زایامن دست هایشان  انجام عمل  از  قبل  که  بود  شده 

از  این پزشک مجارستانی که  ناراحت شدند.  و ضدعفونی کنند، 

رفتار همکارانش به شدت رسخورده و ناامید شده بود، آن ها را به 

خاطر بی باوری به اهمیت رعایت بهداشت در پزشکی متهم به قتل 

می دانست. توصیه زملوایس در آن دوره جدی گرفته نشد. گفته 

روحی  اختالالت  به  مبتال  فردی  را  زملوایس  پزشکان  که  می شود 

او  به بیامرستان روانی منتقل کردند.  را  روانی می دانستند و وی 

دو هفته بعد از بسرتی شدن در بیامرستان با لت وکوب نگهبانان 

بیامرستان جان سپرد. 

عفونت  کنرتل  پدر  را  زملوایس  فیلیپ  ایگناتس  حارض  حال  در   

می نامند و سال ها پس از مرگ وی، لویی پاستور با کشف نظریه 

میکروبی بیامری ها توانست اهمیت کار زملوایس را اثبات کند.  

نیمرخ
برابر  سه  زایشگاه ها  در  مادران  میر  و  مرگ  نرخ  پیش،  قرن  یک 

نوع مرگ  این  بود.  بیامرستان  از  بیرون  زنان در  زایامن  از  بیشرت 

بیشرت  دوره  آن  در  می نامیدند.  مادران«  »تب  را  عفونت  از  ناشی 

زنان طبقه فقیر جامعه برای زایامن به بیامرستان می رفتند و توان 

برای  را  بیامرستان  از  خارج  در  پزشک  خواسنت  برای  اقتصادی 

زایامن نداشتند. در قرن هجدهم تا نوزدهم میالدی بیامرستان ها 

راهی به سوی گورستان برای زنان باردار تلقی می شدند؛ بطوری 

ایگناتس  می مردند.  زایامن  از  بعد  باردار  زنان  درصد   35 تا  که 

نسائی  زایامن/  ویژه  کلینیک  یک  ارشد  پزشک  زملوایس،  فیلیپ 

والدی در بیامرستان عمومی شهر وین بود، او بعد از بررسی های 

را هنگام حرکت  که پزشکان، بیامری های عفونی  مختلف فهمید 

بین اتاق عمل و رفنت نزد مادران نوزاد با خود حمل می کنند. او 

قبل  که  خواست  می کردند،  کار  درمانگاهش  در  که  پزشکانی  از 

کلر  و  آبلیمو  محلول  با  را  زایامن، دست هایشان  عمل  انجام  از 

بشویند. نتیجه دستورالعمل ضدعفونی کردن دست ها در قبل از 

عمل باعث شگفتی بسیاری شد؛ چون در آن درمانگاه دیگر هیچ 

زنی بعد از زایامن فوت نکرد. او سپس تحقیقی را در مورد مرگ 

پنجم می، روز جهانی قابله
مرگ یک زن باعث شد قابله شوم
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روح الله طاهری
علی جناح،   محمد  شفاخانه  در 

دخرتم،  که  می زد  صدا  پیرمردی 

لطیفه ام؛ خوب است. او، خوب 

جسد  یک  به  اما  خوب.  است، 

رسید و دیگر نگفت که »خوب« 

زمین  به  نگفت،  هیچی  است. 

غلتید. 

ر  شفاخانه عاملی، مادری جسدها را یکی د

یکی بررسی می کرد، به یک جسد رسید، ضعف کرد و در 

کنار دخرت خوردسالش افتاد؛ پرس خوردسالش، گاهی بر 

بالین مادر و گاهی بر جسد خواهر بال بال می زد و فریاد 

می کشید: »آی خدا! چرا؟«

»صنف  کمپیوتر  کتاب  خوردسال،  دخرت  جسد  کنار  در 

کیمیا  معلم  »از  بود:  نوشته  جلدش  روی  بود.  یازدهم« 

پرسیدم که عشق چیست؟ گفت که عشق عنرص است.«

بیست  شمردم،  بار  سه  جناح،  محمدعلی  شفاخانه  در 

هم  کنار  می شوند،  شکار  که  پرندگان  چون  دانش آموز 

را هم  یکی دیگری  دقیقه گذشت،  بودند. چند  خوابیده 

آوردند؛ شد بیست ویک. اعداد امشب باال می رود، لعنت 

به اعداد!  اکنون در خانه نشسته ام، از ساختامن پشت رس 

کشته شده اش  فرزند  که  منی دانم  می آید.  گریه  صدای 

صنف دهم مکتب بوده است و یا یازدهم؟

وزارت داخله، می گوید که 30 دانش آموز جان باخته اند؛ 

من چهل وچهارمی را هم شمردم. 

خالق یار پیامن
به  خون دادن  برای  امروز،  »شام 

برچی  دشت  وطِن  شفاخانه ی 

دروازه ی  از  پیری  مادر  رفتم. 

داخل  می خواست  شفاخانه 

بیاید، اما مسئولین داخل شدن 

چند  در دستش  منی گذاشتند. 

توته نان و دو دانه خرما بود. رفتم و 

کمکش کردم که داخل بیاید. پرسیدم 

مادرجان، در این شلوغی و شفاخانه، نان و خرما را چی 

و خرما  نان  روزه داشت،  فرزندم، دخرتم  می کنید؟ گفت 

نیمرخ: دخرتی 25 ساله  هستم که در یک اداره به عنوان 
منشی کار می کردم. من لیسانس کمپیوتر ساینس دارم. همه 

در  آرزوهایی  می کردم.  کار  پنج  ساعت  تا  هفت  ساعت  روزه 

رس داشتم که با کار و زحمت بتوانم به آنها برسم. زمان کاری 

چون  من  فقط  اما  بود؛  چهار  تا  هشت  ساعت  از  ما  اداره ی 

منشی اداره بودم همیشه یک ساعت پیش از دیگران به دفرت 

می شدم.  خارج  دفرت  از  آن ها  از  بعد  ساعت  یک  و  می آمدم 

حتا گاهی رئیس دفرت نیز قبل از من از دفرت خارج می شد. 

را درست و منظم  اداره  من سخت کار می کردم؛ همه اسناد 

می کردم و بعد به خانه می رفتم. چند روزی بود که احساس 

ناامنی می کردم در دفرت؛ چون رئیس ما هم وقت می آمد و با 

من یا بعد از من از دفرت بیرون می شد. 

در اصل این که رئیس بخش ما زود می آمد و ناوقت می رفت، 

نگرانم  رئیس،  نگاه های  و  رفتار  بلکه  بود؛  نکرده  نگران  مرا 

کوشش  و  می شد  من  میز  نزدیک  وقت ها  برخی  بود.  کرده 

بزند.  من  به  را  دستش  یا  و  شود  نزدیک  من  به  که  می کرد 

این  در  داشت.  فرزند  و  زن  که  بود  ساله ای  چهل  مرد  او 

با  از من می خواست که  به طور واضح  روزهای اخر وظیفه ام 

او به غذا خوردن به بیرون بروم و یا در دفرت یا هامن اتاقش 

رد  پاسخ  را  حرف هایش  متام  من  که  کنم  قصه  او  با  و  بروم 

می دادم. این موضوع را با خواهر کوچک تر از خودم که او نیز 

او گفت  میان گذاشتم.  در  است  کمپیوتر ساینس  دانشجوی 

من زهرا کرامت هستم یکی از کسانی که از سنین نوجوانی برای 

را منی پذیرفتم،  بندی  زنان هیچگونه  زمینه  در  کار کردن  زنان 

طوری که با پدری به شدت سنت گرا و سختگیر زندگی می کردم 

اما برای رسیدن به آرزوهایم که هامنا برابری، اعتدال و عدالت 

هست، رزمیدن را از کانون خانواده آغاز کردم و حاال شش سال 

می شود که در پست های متفاوت و نقش های گوناگون صدای 

افغانستان  در  بودن  زن  شک  بدون  بود.  خواهم  و  هستم  زنان 

کارکرد  در  واقع  در  سختی  این  و  است  بودن  نوع  سخت ترین 

به  پیرشفتشان  و شیوه  زنان 

طوری  بوده  تاثیرگذار  شدت 

سال  بیست  جریان  در  که 

جهانی  جامعه  چشمگیر  حامیت 

هم  باز  ابرقدرت  کشورهای  و 

پیرشفت  به  رسیدن  در  روزنه ای 

نتابید.  بر  ناحیه  ازین  چشمگیر 

در فضای کنونی زنان با مشکالت 

زیادی دست و پنجه نرم می کنند 

دیده  آنکه  با  باشند،  صدا  تا 

می شود که روز به روز به حمالت 

و  زنان  بر  تروریستان  هدفمند 

بخصوص زنان فعال کشور افزوده 

ایجاد  با  زنان  هم  باز  می شود، 

تشکل های بزرگ تالش بر شنیده 

شدن می کنند. زنان هرات در پی 

این رخدادها و حرکت ها دست به 

ایجاد یک جنبش رستارسی زدند 

در  افغانستان  زنان  جنبش  بنام 

جهت پر رنگ و معنی دارتر کردن نقش زنان در روند صلح، در 

تصمیم گیری های بزرگ و رسیدن زنان به آنچه در خور وجود شان 

در اجتامع است. همچنان در خصوص جنبش باید بگویم که یک 

تعداد خانم های جوان که از کم کاری و بی کفایتی زنان در قدرت 

در جریان بیست سال گذشته به تنگ آمده بودند، بر آن شدیم 

تا جنبشی تشکیل بدهیم، برای ایجاد یک اتحاد بی پیشینه بین 

زنان والیت هرات و به این از هم گسیختگی پایان بدهیم اما در 

رشایط جنگ و صلح قرار داشتیم و این موضوع رشایط را برای ما 

بیشرت از قبل آماده کرد تا درباره نقش زنان در صلح نیز چندین 

چند لحظه قبل مکتب دولتی سیدالشهدا در غرب کابل 

خوب  هوای  و  حال  گرفت.  قرار  تروریستی  حمله  مورد 

خون  و  خاک  در  زیادی  آموزان  دانش  و  اطفال  ندارم. 

آزار  را  گوش هایم  لحظه  هر  آمبوالنس  صدای  افتیده اند. 

می دهد. بدتر از آن بی نظمی و هیاهوی رنجرهای پولیس 

بیشرت بر زخم هایم منک می پاشد. نگرانم. خسته ام ازین 

بسوی  دارم  می شود.  پاره  بغض  از  دمل  هی  بدبختی ها. 

شفاخانه ها می روم. حس می کنم کسی را از دست داده 

باشم.

علی اکرب آل جعفری
که  بود   4 ساعت  نزدیک  دیروز 

فکر  شنیدم،  انفجار  صدای 

کردم که شاید تایر موتر ترکیده 

صدای  بعد  ساعت  یک  است، 

چون  شد؛  بلند  آمبوالنس ها 

صحت  شفاخانه  نزدیک  خانه ام 

وطن است. رسی به این شفاخانه 

خون  در  آموز  دانش  دخرتهای  و  زدم 

غلتیده ای را دیدم که به شفاخانه منتقل می شدند. بعد 

از متاس هایی که داشتم فهمیدم، خانواده کاکای یازنه ام 

بدنبال دخرتشان شهربانو می گردند که دانش آموز مکتب 

به طور  و  به شفاخانه وطن رفتم  بود. دوباره  سیدالشهدا 

دیدم،  را  شهربانو  سوخته  و  خون  در  غرق  جسد  اتفاقی 

تا  وطن  شفاخانه  بیایید  که  گفتم  و  زدم  زنگ  یازنه ام  به 

امسال  دوستانم  و  من  بربیم.  خانه  به  را  شهربانو  جنازه 

می خواستیم سالگرد قربانیان حمله به شفاخانه چهارصد 

بسرت تانک تیل را برگزار کنیم ولی با این حمله انتحاری 

برنامه مان را تغییر دادیم.

هبت الله
 لیسه عالی سیدالشهدا بعنوان بزرگرتین لیسه از لحاظ 

تعداد  سال هاست  برچی  دشت  در  آموز  دانش  تعداد 

کثیری از دوستداران دانایی را در خود جا داده است.

بودم  آموز  این لیسه دانش  من هم حدود هفت سال در 

و شیرین  تلخ  لیسه خاطرات  این  با وجب وجب خاک  و 

دارم. این لیسه را غرور کوه چهل دخرتان می نامیدند و 

تاهنوز رسبلند است،  این کوه  یگانه دلیل که  می گفتند 

دامن  در  که  است  لیسه  همین  به  کردن  غرور  احساس 

خود جا داده.

اما دیروز نه تنها غرور کوه چهل دخرتان بلکه غرور متام 

انسانیت شکست.

دیگر منی دانم کوه چهل دخرتان چگونه فرو منی ریزد؟

پول  خودش  )دخرتم(  او  کند،  افطار  همین جا  که  آوردم 

نداشت که چیزی بخرد.

شد،  که  عاجل  اتاق  داخل  رفتم.  عاجل  اتاِق  تا  او  با 

دخرتش را روی تخت دید و از حال رفت. دخرتش مرده 

بود. منی دانم کسی برای او افطاری آورد یا نه.

حمید عمر، برادر راحله از قربانیان انفجار کورس موعود  

در دانشگاه ما یک سمینار برگزار شده است که دو خانم وکیل 

با دانشجویان صحبت می کنند و موضوع آن منع آزار و اذیت 

جنسی است. برایم گفت تو بیا با همین استادمان حرف بزن 

و از آن آدم شکایت کن؛ اما من ترسیدم؛ چون اگر این کار را 

می کردم هیچ مدرک و سندی نداشتم و همه به شمول فامیلم 

مرا متهم می کرد که آن شخص زن و اوالد دارد شاید تو برای 

او مشکل ایجاد می کنی. رئیس هم روزبه  روز رفتارش با من 

عوض می شد. 

یک روز دستم را گرفت و بوسید من هم با سیلی به صورتش 

زدم و از دفرت خارج شدم. روزها گذشت و رئیس از من کینه 

سنگین  کارت  این  پاسخ  گفت  هم  چندبار  داشت.  دل  بر 

که  بود  مانده  کارم  خیلی  که  روز  یک  که  این  تا  بود  خواهد 

باید انجامش می دادم و مجبور بودم که تا یک و نیم ساعت 

بعد از تایم کاری کار کنم، رئیس هم از دفرتش بیرون نشده 

بود. خیلی ترسیده بودم. یک لحظه دیدم که رئیس پنجره ها 

را بست و دروازه خروج را محکم کرد. اول فکر کردم حتامً به 

خاطر صدایی که از بیرون می آید، این کار را کرده است؛ اما 

دیدم که به سمت من می آید و نزدیک می شود. در پشت من 

یعنی پشت چوکی من ایستاد شد و نامم را گرفت و دستش را 

روی شانه ام گذاشت و گفت تو چرا این  قدر بیوفایی، من که 

ترا خیلی دوست دارم عزیزم. 

دستش را کم کم به سمت پایین تر از شانه ام به جلو می آورد 

تو  احمق  آدم  گفتم  و  شدم  بلند  جایم  از  که 

اوالدهایت  و  زن  از  کردی  فکر  چی  را  خودت 

گرفت  مرا  دست  او  منی کشی.  خجالت  هیچ 

مقبول  تو  به سمت خودش کشید. می گفت  و 

هستی و .... به سختی او را از خود دور کردم 

و به سمت دروازه رفتم و قفل دروازه را باز کرده 

پرسش  ده ها  زیر  هم  خانه  در  خانه.  به  رفتم  و 

روز  آن  فردای  گرفتم.  قرار  خانواده ام  اعضای 

تبدیل  را  آنجا خودش  از  او  رفتیم  برادرم  با  که 

کرده بود و تا امروز منی فهمم که در کجاست. 

به  مرا  فامیلم  دیگر  که  شد  باعث  موضوع  این 

و  ندهد  اجازه  منزل  از  بیرون  در  کردن  کار 

سختی  به  هم  را  من  از  کوچکرت  خواهرهای 

اجازه دادند که به درس و تحصیل ادامه دهند.

گفتامن، میزگرد و نشست خربی داشته باشیم، اما جنبش یک 

جنبش رستارسی همه شمول و فعال در همه زمینه ها برای زنان 

است و موضوع دیگر درباره خشونت افراطی در هرات باید گفت 

که از نظر تهدید فعالین مدنی و حقوق زن در هرات و کم رونق 

شدن کار در عرصه زنان یکی از مسائل عمده اساسی است که در 

هرات به گونه واضح به چشم می خورد، زنان برخالف سال های 

گذشته در رشایط بحرانی امروزی به این نتیجه رسیدند که یگانه 

راه شنیده شدن و پذیرفته شدن از طرف اکرثیت مردان هامن 

اتحاد و انسجام و صدای واحد است و با متام انرژی برای برآورده 

کردن این آرمان می کوشند و می خواهند به معنی واقعی صدای 

خودشان باشند  و برنامه اساسی زنان در رشایط کنونی منجسم 

ماندن است، تداوم فعالیت ها در زمینه صلح، بلند بردن آگاهی 

در زمینه زنان و نقش آنان در روندهای حساس فعلی است. ما 

رسارس  از  را  زنان  نظریات  برنامه ها  کردن  دایر  با  تا  می کوشیم 

هرات و افغانستان گرفته و در هامهنگی با نهادهای ذی ربط با 

گروه و تیم مذاکره کننده در میان بگذاریم و در جمله پایانی باید 

بگویم اتحاد قدرت است.
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جنبش زنان هرات
کارزار سکوت را بشکنیم
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