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سال پنجم، شماره 146،  یک شنبه، 6 سرطان 1400، 27 جون 2021

رو یکرد  نیمر خ

رسانه های  و  اجتامعی  شبکه های  در  اخیرا 

شدن  مسلح  مورد  در  خربهایی  افغانستان، 

شامل  ساحات  در  زنان  از  تعدادی  داوطلبانه 

منترش می شود. هر چند این حرکت در تاریخ 

از  قبل  و  نیست  بی پیشینه  افغانستان  معارص 

از  مشابهی  حرکت های  داخلی،  جنگ های 

این  اما  بود،  گرفته  صورت  زنان  نظامی  مانور 

حرکت ها برخاسته از خواست مشخص مردمی 

این حکومت  و  نبود  زنانه  و حرکت خودجوش 

بود که تعدادی از زنان و دخرتان را برای مانور 

نظامی آماده می کرد، اما در حرکت اخیری که 

در شامل افغانستان شاهد هستیم، زنان مسلح 

پوشش های  با  هستند،  مختلفی  سنین  در 

تحصیلکردگان  تا  گرفته  بی سواد  از  و  مختلف 

تا  جامعه  فرودست  اقشار  از  و  دانشگاهی 

متوسط هستند. به نظر منی رسد که حکومت 

پالنی  زنان  این  کردن  مسلح  برای  افغانستان 

باشد، درست است که حکومت  از قبل چیده 

حامیت های  با  اخیر  دهه  دو  در  افغانستان 

جامعه جهانی هزاران زن را در صفوف نیروهای 

به کار گرفت  و  آموزش داد  افغانستان  امنیتی 

مسئولیت  از  بخشی  اخیر  دهه  دو  در  زنان  و 

طالبان  برابر  در  را  جمهوریت  از  دفاع  نظامی 

حرکت  این  حال  این  با  داشتند.  برعهده 

اقدامات  در شامر  را منی توان  در شامل  زنان 

نظر  به  گذاشت.  اخیر  دهه  دو  در  حکومت 

می رسد حرکت جمعی از زنان شامل در مسلح 

شدنشان بیشرت یک حرکت خودجوش مردمی 

باشد و حتی اگر به صورت منادین باشد، هم 

زنان  اینکه  اول  است.  کلیدی  نکته  دو  بیانگر 

در  چه  و  پیری  و  میانسالی  سن  در  چه  امروز 

تفاوت های  امارت  دوره  زنان  با  جوانی  سن 

تفکر  با  طالبان  اگر  و  دارند  چشمگیری 

واپسگرایشان بخواهند حکومت برپا کنند، این 

مقابل  در  با هر شکل ممکن  زنان هستند که 

طالبان می ایستند و قرار نیست که با دستورات 

ارباب گونه طالبانی )آنطور که از لحن ذبیح الله 

رسخم  می شود.(  استنباط  توییرت  در  مجاهد 

حتی  شوند،  رانده  خانه ها  پستوی  به  و  کنند 

هم  می پوشد،  برقع  اختیار  یا  جرب  به  که  زنی 

دیگر به خواست طالبان تن در نخواهند داد. 

چه زنان خانه دار باشند یا صاحبان مشاغل در 

پا  طالبان  با  اولیه  روی حقوق  خانه،  از  بیرون 

پس نخواهند کشید. نکته دوم، حرکت زنان در 

شامل افغانستان خط بطالن بر برخی تصورات 

و  آزادی  از  گفنت  سخن  که  کشید  گذشته 

حقوق زنان بر اساس پول و پروژه جامعه جهانی 

که  داد  نشان  حرکت  این  می شود.  مشخص 

زنان در هر قرش و طبقه اجتامعی که باشند، 

به  دانشگاه  التحصیل  فارغ  یا  باشند  بی سواد 

آزادی و حقوق اولیه شان اعتقاد دارند و پایش 

ناگفته  می گیرند.  هم  سالح  برایش  برسد،  که 

پیداست که حاکمیت طالبان چه تهدیدهایی 

می رسد  نظر  به  می آورد.  بوجود  زنان  برای  را 

فقط  سالح  گرفنت  در  شامل  زنان  حرکت  که 

به شامل منحرص نشود، بلکه در دیگر مناطق 

تا مناطق مرکزی  پایتخت گرفته  از  افغانستان 

و  آزادی  از  برای دفاع  زنان  و غرب هم  و رشق 

سالح  به  دست  طالبان  برابر  در  حقوقشان 

بربند. شاید آن روز دور نباشد که زنان مرشقی و 

جنوب هم انزوانشینی و سکوت در برابر پایامل 

شدن حقوق اولیه شان را در برابر تفکر طالبانی 

بشکنند. 

چرایی مسلح شدن 
زنان در شمال
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از خوش بینی وزارت زنان تا وضع فاجعه بار زنان بیجا شده
پالیسی محافظت  زنان در حاالت اضطرار و جنگ؛

گـزارش

 حسین احمدی
سه سال پیش، به تاریخ 25 میزان 1397 خورشیدی وزارت امور 

زنان از تهیه یک پالیسی برای محافظت از زنان در رشایط جنگ 

و حاالت اضطرار خرب داد.

مبنای  رسمی  و  سند  یک  بتواند  پالیسی  این  می رفت  انتظار 

قانونی برای همکاری مشرتک نهادهای مختلف برای رسیدگی 

به وضعیت زنان در معرض خطر باشد.

حوادث،  به  رسیدگی  امور  در  دولت  وزارت  زنان،  امور  وزارت 

وزارت  میاشت،  رسه  کنندگان،  عودت  و  مهاجرین  امور  وزارت 

صحت عامه، وزارت امور داخله، وزارت دفاع، کمیسیون مستقل 

و  حج  وزارت  معارف،  وزارت  ترانسپورت،  وزارت  برش،  حقوق 

اوقاف، وزارت اطالعات و فرهنگ، دادگاه عالی و وزارت عدلیه؛ 

نهادهایی هستند که مسئولیت تطبیق »پالیسی محافظت زنان 

در حاالت اضطرار و جنگ« را به عهده دارند.

می گوید:  نیمرخ  به  زنان  امور  وزارت  سخنگوی  دادرس،  رویا 

این  تطبیق  به  نسبت  فعالیت هایشان  از  مسئول  »اداره های 

پالیسی به وزارت امور زنان گزارش می دهند.«

تطبیق  در  نهادها  همکاری  به  نسبت  خوش بینی  ابراز  با  او 

پالیسی محافظت از زنان در حاالت اضطرار و جنگ، می گوید 

و  بیجاشدگان  به  نهادهای مسئول در کمک رسانی  تا حاال  که 

»اولویت دهی به زنان« براساس پالیسی عمل کرده اند.

مستندسازی خشونت ها علیه زنان در جنگ 

تعریف  نهاد مسئولیت های مشخصی  برای هر  پالیسی  این  در 

حوادث  به  رسیدگی  امور  در  دولت  وزارت  مثالً  است.  شده 

بیجاشدگان کمک های  برای  اولیه  در 72 ساعت  است  مکلف 

فراهم  موقت  رسپناه  و  پوشاک  خوراکه،  مواد  شامل  اضطراری 

کند، پس از 72 ساعت این مسئولیت به وزارت امور مهاجرین 

مکلف  عامه  صحت  وزارت  می شود.  سپرده  کنندگان  عودت  و 

و  آسیب دیدگان  برای  روانی  مشاوره  و  صحی  خدمات  است 

امور زنان در روند کمک رسانی  بیجاشدگان فراهم کند. وزارت 

زنان  نفع  به  کمک رسانی  اولویت دهی  از  تا  دارد  مسئولیت 

نظارت کند. کمیسیون مستقل حقوق برش خشونت ها علیه زنان 

در جریان جنگ و محالت اسکان بیجاشدگان را مستندسازی 

منوده به مراجع امنیتی و عدلی و قضایی راجع می کند.

در  داخلی  بیجاشدگان  درصد   93 از  بیش  گزارش ها  براساس 

داکرت عطیه نادی، متخصص زنان و زایامن است. او به نیمرخ 

می گوید: »موسسه ها و نهادهای دولتی در هنگام کمک رسانی 

به  باشند.  داشته  زنان  به  خاص  توجه  باید  بیجاشدگان  به 

از  آوارگی  و  اضطرار  حاالت  در  شیرده.  و  حامله  زنان  خصوص 

اثر جنگ معموالً غذای کافی و مقوی یافت منی شود، مادران 

نیاز  ویژه ای  غذای  به  نوزادان  می شود،  کم  شیرشان  شیرده، 

دارند که باید شیر خشک، رسیالک و پوشک بچه به بسته های 

کمکی موسسه ها و دولت اضافه شود.«

او تأکید دارد که در کمپ های بیجاشدگانن باید خدمات مشاوره 

روانی نیز همگام با دیگر بخش های خدمات رسانی فعال باشد: 

روانی  مشاوره  خدمات  اضطراری،  صحی  خدمات  ارایه  »ضمن 

اساسی  نیاز  حامله  زنان  و  نوجوان  دخرتان  شیرده،  زنان  برای 

کافی  غذای  روحیه دهی،  مشاوره  حامله  زنان  برای  اگر  است. 

یا  آورد  بار  به  ناقص  نوزاد  است،  نرسد ممکن  مقوی  دواهای  و 

جنینش سقط شود.«

دو و نیم میلیون بیجا شده داخلی

آمار  است،  یافته  شدت  کشور  رسارس  در  جنگ  که  روزها  این 

جنگ  هفته  یک  در  تنها  است.  افزایش  به  رو  نیز  بیجاشدگان 

کشور  والیات  امن ترین  از  یکی  در  دایکندی  والیت  در  جاری 

1500 خانواده بیجاشدند. این تنها یک منونه است. رضا باهر، 

به  کنندگان  عودت  و  مهاجرین  امور  وزارت  سخنگوی  معاون 

داخلی  بیجاشده ی  نفر  میلیون   2.5 از  »بیش  می گوید  نیمرخ 

داریم که در سال های اخیر در اثر جنگ و حوادث طبیعی بیجا 

شده اند.«

به گفته ی او در سال 1400 خورشیدی، 22400 خانواده بیجا 

شده که مجموع آنان به بیش از 166 هزار نفر می رسد. از این 

بقیه  و  برگشته  شان  زندگی  محالت  به  خانواده   1370 میان، 

همچنان در مراکز والیات، شهرها و مراکز ولسوالی ها آواره اند.

آقای باهر می گوید »تنها در دو هفته اخیر که مراکز شامری از 

ولسوالی ها به دست گروه طالبان سقوط کرد، شش هزار خانواده 

بیجا شدند، مجموع بیجاشدگان دو هفته اخیر به بیش از 42 

دایکندی،  والیت های  در  بیجاشدگان  این  می رسد.  نفر  هزار 

فاریاب، بادغیس، سمنگان، رسپل، تخار، هلمند، بغالن، کندز، 

زابل، غور، ننگرهار و بلخ بوده اند. دولت تاکنون توانسته به پنج 

هزار خانواده کمک های اضطراری برساند. از این جمله 1170 

خانواده پس به محالت زندگیشان برگشته اند.«

و حوادث طبیعی که در سال  از جنگ  ناشی  آوارگان  رقم کل 

که مجموع  هزار خانواده می رسد  به 325  آواره شده اند،  اخیر 

آنان بالغ بر 2.5 میلیون نفر می شود.

هر چند رسوی دقیقی از آمار زنان در بین بیجاشدگان در دست 

می دهد  نشان  مهاجرین  وزارت  ابتدایی  آمارهای  اما  نیست، 

تشکیل  را  بیجاشدگان  درصد   80 از  بیش  کودکان  و  زنان  که 

می دهند. 

متأثر  خانواده های  بیشرت  آواره ها  میان  در  می گوید  باهر  آقای 

شده  که زنان رسپرست خانواده بوده اند؛ مردان این خانواده یا 

در جنگ کشته شده و یا در خارج از کشور هستند.

افغانستان را کسانی تشکیل می دهند که 

را  اثر جنگ خانه و مناطق اصلی شان  از 

ترک کرده اند. زرغونه، زن 35 ساله یکی 

از آنهاست. او یک سال پیش با فرزندانش 

خود  جان  تا  رفت  هرات  به  بادغیس  از 

گلوله های  رگبار  زیر  از  را  فرزندانش  و 

دولتی  نیروهای  و  طالبان  جنگجویان 

نجات دهد. حاال او و ده ها خانواده دیگر 

در حومه ی شهر هرات زندگی می کنند.

زنان  امور  وزارت  با وجود خوش بینی های 

بیجاشده،  زنان  به  کمک رسانی  روند  از 

متفاوت  چیزی  واقعیت  می گوید:  زرغونه 

اسناد  روی  در  که  است  گزارش هایی  از 

بسیاری  زیرا  می آید.  دولتی  اداره های 

از  یک  هیچ  در  زنان  نیازمندی های  از 

بسته های کمکی وجود ندارد و یا رشایط 

ویژه ی زنان حتا در پالیسی محافظت زنان 

نظر  در  نیز  جنگ  و  اضطرار  حاالت  در 

گرفته نشده است.

»حتی به آب سحی دسرتسی نداریم«

بیجاشده  »زنان  اینکه  بیان  با  زرغونه 

تاهنوز هیچ گونه خدمات ویژه ای دریافت 

بیجاشدن  از  پس  می گوید:  نکرده اند.« 

برای نخستین بار در دوره قاعدگیامن به 

مشکل برخوردیم. اولین بار بود که عدم دسرتسی به آب و پارچه 

را تجربه کردیم، اینجا زنان در دوره قاعدگی به وسایل بهداشتی 

دسرتسی ندارند، آب کافی نیست، در روستاها نوار بهداشتی را 

منی شناختیم، اما آب و پارچه به اندازه کافی در دسرتس بود. 

اینجا بسیاری از زنان ساکن در شهر از نوار بهداشتی استفاده 

اثر جنگ بیجا شده اند، توان خرید  می کنند ولی زنانی که در 

و  موسسه ها  ندارند،  را  افغانی  پنجاه  بدل  در  نوار  بسته  یک 

دولت نیز در بسته های کمکیشان به نیازمندی های زنان توجه 

منی کنند. ما به چیزهایی رضورت داریم که هیچ موسسه و نهاد 

مواد  به  حامله  زنان  ندارند.  شان  کمکی  بسته های  در  دولتی 

غذایی، دواهای تقویتی و آب صحی کافی دسرتسی ندارند.«

دشواری های عدم ثبت ازدواج برای زنان

با آنکه در رشیعت اسالمی و قانون اساسی حقوق مناسب 

به مردان و زنان داده شده است، اما درعمل و همچنان در 

مرد  و  زن  میان  قوانین مساوات حقوقی  و  مقررات  بعضی 

به طور دقیق آن تأمین نشده است. مقررات کنونی باعث 

شده تا زنان مورد حامیت قرار نگیرند. به طوری که یک مرد 

می تواند زن خود را هر وقت که بخواهد و بدون طی مراحل 

قانونی طالق دهد )مثال هر گاه مردی در حضور شاهدانی 

سه بار به زنش بگوید، تو را طالق دادم حکم طالق جاری 

می شود( و عدم ثبت ازدواج و طالق موجب شده تا زنان 

مورد سوءرفتار قرار گیرند. یک زن می تواند سه ماه بعد از 

او  اما در صورت اعرتاض،  عدت طالق دوباره ازدواج کند، 

باید شاهدانی را برای اثبات طالق خود در محکمه حارض 

کند. اما زن فقط در صورتی می تواند از محکمه تقاضای 

طالق کند که دالیل کافی داشته باشد؛ از قبیل: شوهرش 

در  گروه طالبان  و  دولتی  نیروهای  بین  با شدت گرفنت جنگ 

ولسوالی پاتو ی دایکندی، بیش از 1500 خانواده از روستاهای 

گیزاب ارزگان و پاتوی دایکندی به شهرنیلی و روستا های امن تر 

آواره شده اند.

زنان و کودکان بیجا شده ای که به شهرنیلی آمده اند، به نیم رخ 

ندارند،  را  امکانات صحی  و  و غذا  آب  تهیه  توان  می گویند که 

گرسنگی و بیامری سالمتشان را تهدید می کند. 

و کودک شش  با چهار دخرت جوان  پنج ساله  و  نورجهان سی 

با پای پیاده خود را به شهر  پاتو  از روستای رستگاب  ماهه اش 

نیلی رسانیده است؛ او می گوید : »مثل هر روز بعد از مناز صبح 

که هوا کمی روشنرت شد، مرصوف گاو دوشیدن بودم که ناگهان 

صدای تیراندازی بلند شد، از دروازه حویلی دیدم که تقریبا سی 

ما  و حیوانات  به گاوها  فیر می کنند؛  به هر طرف  تفنگدار  نفر 

آتش زده  را  بود،  تپه  پای  اولین خانه که در  شلیک می کردند، 

یا  نرسانند  آسیب  جوانم  دخرتان  به  اینکه  ترس  از  من  بودند. 

بدنام )تجاوز( نکنند، قبل از اینکه به حویلی ما برسند، دخرتان 

جوان و کودک شش ماهه خود را گرفتم و با پای پیاده به طرف 

کوه دویدیم، پدر پیر و مریضم که توان دویدن و فرار را نداشت، 

در خانه جا گذاشتیم.«

پیرش  پدر  از  هنوز  نورجهان  و  می گذرد  روز  دوازده  روز  آن  از 

خربی ندارد که طالبان با او چه کرده اند.

نورجهـان و دخرتانـش اکنـون در یکـی از هوتل هـای شـهر نیلی 

بـر می برنـد و تـوان تهیـه ی غـذا بـرای دخرتانـش را نـدارد و 

نکاح نامه شامل ثبت ازدواج، عقد ازدواج و مسئولیت های دو 

طرف می باشد. بر اساس ماده 61 قانون مدنی افغانستان، 

متام ازدواج ها باید ثبت شوند . اما تاکنون مکانیزمی برای 

استدالل  یک  است.  نداشته  وجود  طالق  و  ازدواج  ثبت 

به منظور  نوع ثبت  این  این است که مناطق سنتی علیه 

اجتناب از افشای هویت زنان اجتناب می کنند. اما با در 

انتخابات ریاست جمهوری که  نظر گرفنت تجربه دو دوره 

در آن شامر زیادی از زنان برای دادن رأی ثبت نام کردند، 

مانع اصلی غیر قابل دسرتس بودن مراجع ثبت است، نه 

مقاومت برخی از مناطق علیه آن. باید تدابیری اتخاذ شود 

تا سطح آگاهی مردم از فواید نکاح نامه ارتقا یابد، اما قبل 

از آن باید فورا سیستمی فراگیر برای ثبت ازدواج ها ایجاد 

گردد. وزارت زنان قصد دارد تا یک اداره ثبت ازدواج در هر 

والیت به وجود آورد. نبود تسهیالت ثبت ازدواج باعث شده 

تا سیاست رسمی الزام کننده ثبت ازدواج ناکام مباند. 

در اینجا به ذکر منونه ای از آثار زیانبار عدم ثبت ازدواج و 

طالق می پردازیم:

آواره شـده اند. او در وضعیـت دشـوار حاملگیش قـرارداد که باید 

درخانه باشـد و اسـرتاحت کافی کند، اما گرسـنه و خسـته برای 

یافـنت پناهگاهـی موقـت به شـهر نیلی آمده اسـت.

او می گویـد: »از بـودن در اینجـا خیلـی ناراحتـم، منی توانـم بـا 

پـای پیـاده تـا جایـی بـروم و بـرای اطفـامل آب و نـان بیـاورم، از 

سال  در  قانونی  مراحل  طی  بدون  را  او  سیامگل  »شوهر 

تصمیم  شوهرش   ، فربوری 2007  در  داد.  طالق   2001

به محکمه محلی  او  بازگرداند.  به خانه اش  را  او  تا  گرفت 

مراجعه کرد تا محکمه حکم بازگشت سیامگل به خانه اش 

را صادر کند، سیامگل هیچ راهی برای اثبات وقوع طالق 

ترس  از  محکمه  در  حضور  از  پدرش  نداشت.  در2001 

تحقیر امتناع کرد. حتی بعد از یک سال از مراجعه شوهر 

است.  مانده  باقی  نشده  قضیه حل  هنوز،  او  به  سیامگل 

سیام گل باید آزار مکرر شوهر قبلی خود را تحمل کند و او 

سیامگل را مجبور کرده است تا به خانه اش برگردد.« 

هامن طور كه مالحظه شد، اگر ازدواج و طالق اين خانم 

طبق مراحل قانوين انجام مي شد و در جاي رسمي ثبت به 

ثبت مي رسيد، اين زن قرباين هوس هاي شوهرش نشده و 

مورد ظلم قرار مني گرفت.

بنابراین هامن طور که ذکر شد، داشنت نکاح نامه و ثبت 

ازدواج می تواند مانع نقض حقوق زنان و سوءاستفاده از آنان 

شود.

گرمـی زیـاد طفل هایـم مریـض شـدند، شـامپو و صابـون نداریم 

کـه طفل هـا را حـامم بربیـم یـا لباس هایشـان را بشـوییم، تـوان 

خریـد یـک قوطـی رشبـت را هـم نداریـم، شـب و روز فقـط دعـا 

می کنـم کـه جنـگ متـام شـود و مـا بـه خانه هایـامن برگردیـم.« 

مسـئوالن ریاسـت مبـارزه بـا حـوادث و آمریـت امـور مهاجریـن 

می گوینـد کـه بـه انـدازه کافـی مـواد غذایی بـرای بیجاشـدگان 

در اختیـار دارنـد و بـه بیجـا شـدگان ولسـوالی پاتـو، کمک هـای 

غذایـی و غیـر غذایـی صـورت گرفتـه اسـت .

کـه  می گویـد  مهاجریـن  امـور  آمـر  هاشـمی،  ابراهیـم  سـید 

تاکنـون 1200 خانـواده بیجاشـده از جنگ هـای پاتـو و گیـزاب 

ارزگان نـزد ایـن اداره تثبیـت شـده اسـت و تیـم سـیار ایـن اداره 

در شـهر  بیجاشـدگان  و شناسـایی  در حـال رسوی  روزه  همـه 

نیلـی و روسـتاهای همجـوار می باشـند کـه بـه صـورت تقریبـی 

می باشـد. خانـواده   1500 از  بیـش  بیجاشـدگان 

وی در ادامـه می گویـد: بـه خانواده هـای بیجاشـده موادغذایـی 

ماننـد یـک بـوری برنـج، یـک بـوری گنـدم، یـک قوطـی روغـن، 

دال، نخـود و لوبیـا توزیع شـده و بعد از شناسـایی باز هم توزیع 

خواهد شـد.

آقای هاشـمی در پاسـخ به این سـوال که چرا بسـته های صحی 

کـه یکـی از نیازهـای اساسـی خانواده هاسـت، بـه بیجاشـدگان 

توزیـع منی شـود، گفت: »در قسـمت بسـته های صحـی، ما هیچ 

نـوع کمکـی نداریـم که به بیجاشـدگان توزیع کنیـم اما یک تیم 

سـیار را بـه ولسـوالی پاتو فرسـتادیم که بـه زخمیان یـا بیامرانی 

کـه تـوان رفنت بـه شـفاخانه ها را ندارند، کمـک کنند.«

بیامری خطرناک دارد و او را در معرض خطر قرار می دهد، 

شوهرش  کند،  تأمین  را  خانواده  نفقه  منی تواند  شوهرش 

برای بیشرت از چهار سال از خانه غایب بوده یا به حبس 10 

سال یا بیشرت محکوم شده است. در این حالت محکمه به 

دادن مهر و رسپرستی دخرتان تا رسیدن آن ها به نه سالگی 

و پران تا رسیدن آن ها به سن یازده سالگی برای او حکم 

می کند. 

تعدد   86 ماده  در  افغانستان  مدنی  قانون  در  همچنین   

شده  پذیرفته  شد،  گفته  قبال  که  رشایطی  ذکر  با  زوجات 

است که این هم نوعی تبعیض و اعامل قانونی در حقوق 

زنان است.

همچنین بر اساس قانون مدنی افغانستان حضانت اطفال 

اگر مادر مرده باشد  و  به مادر داده می شود  اول  در وهله 

یا رشایط حضانت طفل را نداشته باشد، به دیگر نزدیکان 

داده می شود اما متأسفانه در افغانستان این حکم رشعی و 

قانونی هیچگاه رعایت منی شود و زنان از این نظر هم مورد 

ظلم و تبعیض قرار می گیرند.  

غـذا  وعـده  یـک  فقـط  روز  شـبانه  در 

می خورنـد، ایـن رشایـط بـاالی کـودک 

شـیرخوارش نیـز تاثیـر منفـی گذاشـته 

اسـت؛ زیـرا نورجهـان اکنـون بـا کمبود 

شـیر نیـز مواجـه اسـت.

تـوان  کـه  پنجـاه وشـش سـاله  رقیـه ی 

راه  عصـا  کمـک  بـه  و  نـدارد  رفـنت  راه 

مـی رود، نیـز از روسـتای متزان به شـهر 

نیلـی آمـده اسـت، او بـه نیـم رخ گفـت: 

»وقتـی جنـگ داغ شـد، بـه اوالدهایـم 

گفتـم برویـد و از اینجـا فـرار کنیـد، اگر 

طالبـان بیایند، به شـام رحـم منی کنند 

امـا مـن یـک زن پیـر و مریضـم شـاید 

نیـز  را  مـن  اوالدهایـم  نکشـند،  را  مـن 

درخت هـای  آوردنـد،  و  کـرده  پشـت 

میـوه مـا تـازه رسـیده بـود و وقـت درو 

بـه  امـا  بـود  مـا  گندمزارهـای  کـردن 

و فقـط خـودرا  هیچکدامـش نرسـیدیم 

فـرار کردیـم.« و  نجـات دادیـم 

بسـرت  در  اکنـون  کهن سـال  رقیـه ی 

مریضـی اسـت امـا به گفتـه ی خانواده ی او شـاید تا بازگشـت به 

متـزان او را از دسـت بدهـد.

طاهـره ی چهـل سـاله بـا هفـت طفـل )چهار کـودک از بـرادرش 

و سـه کـودک ازخـودش( و یـک جنیـن در بطنـش به شـهر نیلی 

چالش های ازدواج و تشکیل خانواده در افغانستان
 مهری رضایی، دکترای حقوق بین الملل

 لطیفه سادات موسوی

قسمت دوم

از ترس تجاوز طالبان به دخترانم، فرار کردیم 
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 اصل 22 قانون اساسی: »هر نوع تبعیض و متایز بین شهروندان 

افغانستان ممنوع است. شهروندان افغانستان، زن و مرد، در برابر 

قانون از حقوق و وظایف برابر برخوردارند.«

برای  را  موثری  برنامه های  باید  »دولت  اساسی:  قانون   44  اصل 

ایجاد و تقویت آموزش متعادل برای زنان، بهبود آموزش عشایر و 

همچنین از بین بردن بی سوادی در کشور طراحی و اجرا کند.«

منع  قانون  جمهوری  ریاست  فرمان  طریق  از   2009 سال   در 

در  قانون  این  واقع  در  شد.  تأیید   )EVAW( زنان  علیه  خشونت 

موضوع پیشگیری از خشونت علیه زنان یک مشخصه ای مشخص 

بود.

 26 از  بیش  کرد.  تأسیس  را  زنان  امور  وزارت  افغانستان   دولت 

درصد اعضای پارملان افغانستان، طبق قانون اساسی، باید زنان 

باشند تا زنان را منایندگی کنند. تعداد زیادی وزرای زن، معاون 

وزیر، سفیر و سایر مناسب عالی برای زنان ایجاد شد .

اصلی  اعضای  از  یکی  افغانستان  بین املللی:  حقوق   چارچوب 

جمله  از  برش،  حقوق  اصلی  پروتوکل های  و  کنوانسیون ها  در 

 )ICCPR( سیاسی  و  مدنی  حقوق  بین املللی  کنوانسیون 

فرهنگی  و  اجتامعی  اقتصادی،  حقوق  بین املللی  کنوانسیون 

 )CEDAW( کنوانسیون رفع انواع تبعیض ها علیه زنان )ICESCR(

انواع تبعیض نژادی )CERD( کنوانسیون حقوق  کنوانسیون رفع 

کودکان )CRC( است.

پیوند زدن مشکالت زنان با منافع فردی 

پس مشکلی که هنوز خشونت ها با این حجم زیاد ادامه دارد، در 

چیست؟ آیا این اقدامات و فقرات سمبولیک و سیاسی بودند؟ آیا 

یا نظام  قانونی وجود داشته  این فقرات  خیانتی در بحث تطبیق 

رویدادهای زنان
در افغانستان و جهان

نبود توجه از طرف خانواده ها، فقر 

و بیکاری، ناپایداری روابط عاطفی، 

اعتیاد، ازدواج های اجباری و زود 

هنگام باعث شده است که متایل 

خودکشی در زنان در سال گذشته 

دو برابر شده و افزایش پیدا کند. 

روانشناسان از دولت و سکتورهای 

خصوصی خواسته  اند که برای 

جلوگیری از خودکشی زنان، باید 

برنامه های آگاهی دهی و آموزشی را 

روی دست بگیرند.

عبداملعروف آذر، سخنگوی والی 

جوزجان گفته  است که برخی از 

زنان در این والیت برای مقابله با 

جنگجویان طالب سالح گرفته  اند و 

آماده ی نربد شده اند. وی می افزاید 

که مسلمه عطایی، رئیس امور 

زنان این والیت نیز شامل این زنان 

است. این زنان گفته اند که جنگ 

طالبان مردود و ناروا است و در کنار 

نیروهایی امنیتی و دفاعی علیه 

طالبان می ایستند.

سحر غالمی، دانش آموز صنف 

پنجم مکتب بروکس هیل 

فیرپورت به همراه آموزگاران خود 

کتابی را تحت عنوان »داستان من 

درباره ی افغانستان« تصویرگری 

و نوشته است. سحر این کتاب 

را نوشته تا واقعیت های خوب 

و بد زندگی را در افغانستان به 

اشرتاک بگذارد و به خوانندگان 

بفهامند که کشورش چیزی بهرت 

از جنگ و تروریزم است.

صنایع دستی بانوان با رکود مواجه 

است. زنانی که با هزاران مشکل 

می بافند و می دوزند می گویند که 

آن ها از این همه زحمت شان مزد 

چندانی دریافت منی کنند و بازار 

صنایع دستی با رکود روبه  رو شده 

است. فروشندگانی که با این زنان 

کار می کنند نیز تأیید می کنند که 

آنان مزد چندانی به زنان در مقابل 

کارشان منی دهند و می افزایند که 

آن ها نیز سود چندانی از فروش این 

اجناس بدست منی آورند. در همین 

حال یکی از تولیدکنندگان قالین 

در کابل می گوید که 75 درصد از 

قالین هایی که در افغانستان تولید 

می شود، بدون طی مراحل قانونی  به 

پاکستان منتقل می شوند و از آنجا 

به نام قالین پاکستانی به کشورهای 

جهان صادر می گردد.

آوازخوانان کشور از آمدن 

طالبان ابراز نگرانی می کنند. 

این آوازخوانان که آوازخوانان 

زن نیز شامل هستند نگران 

از دست دادن هرن موسیقی و 

دستاوردهایشان پس از آمدن 

طالبان هستند. آن ها می گویند 

که زمان حکومتداری طالبان را 

فراموش نکرده و طالبان در آن 

سال ها نشان دادند که هیچگونه 

سازگاری با هرن موسیقی ندارند 

و دشمن موسیقی هستند.

دیبورا الینز، مسؤول یوناما در 

افغانستان در یک نشست مجازی 

به اعضای شورای امنیت سازمان 

ملل گفته است که تلفات غیر 

نظامیان و به خصوص زنان در 

افغانستان نگران کننده است. وی 

می گوید که تلفات غیرنظامیان 

در سه ماه نخست سال 2021 

در مقایسه با عین زمان در سال 

گذشته، 29 درصد افزایش یافته 

که با تأسف تلفات زنان 37 درصد 

و تلفات کودکان 23 درصد بیشرت 

شده است. او از متامی جانب های 

جنگ خواسته است تا در جنگ به 

زندگی غیرنظامیان بنابر معیارهای 

قوانین برشی حرمت بگذارند.

دریچـه

افزایش خودکشی زنان، 
رکود صنایع دستی بانوان 

و نگرانی زنان آوازخوان
نیمرخ

خون انار

جامعه جهانی بیست سال آزگار به صورت مشکوکی فقط با 
چند فرد و آدرس مشخص که در فساد مالی و حقوقی نامدار 

هستند، در ارتباط بوده و به صورت غیرمستقیم زخم زنان 
افغانستان را به منافع فردی اقلیتی از زنان تبدیل کرده است.

تا بیشرت از این پیر و خانه مانده نشود، ولی هیچ کس به این فکر 

نکرد که هدف او چی بود و چی می خواست.

دعوا  او  با  فامیلش  بس  از  می گفت:  و  می کرد  درددل  من  با 

می کند و رفتار نادرست دارد، شب ها کابوس مرگش را می بیند. 

او خشن تر از قبل و مثل روانی ها شده بود و دیگر با کسی حرف 

منی زد، تحصیل را هم رها کرد !

یـک روز برایـش خواسـتگار آمـد، مـردی 50 سـاله بـا دو اوالد که 

زن معیـوب داشـت و گلـربگ بایـد کار خانـه او را انجـام می داد! 

مـرد  و  کـرد  قبـول  را  ازدواج  پیشـنهاد  رسیـع  خیلـی  فامیلـش 

خواسـتگار بـا دادن شـش لـک قلیـن بـه خانـواده گلـربگ، بـا 

او ازدواج کـرد، از مجلـس عروسـی هـم خـربی نبـود. هـر چنـد 

می دانسـتم کـه قرار نیسـت خوشـبخت شـود ولی برایـش آرزوی 

خوشـبختی کـردم. 

هفته بعد از ازدواجش به خانه گلربگ رفتم. 

آنجـا کـه رسـیدم، صـدای گریـه اش را شـنیدم، دوان دوان بـه 

داخـل خانـه اش رفتـم دیدم آنقـدر شـوهرش او را لت وکوب کرده 

بـود کـه انـگار جـای سـفیدی در بدنـش منانـده بـود، بـوی تیـل 

همـه جـا بـه دماغـم می خـورد.

 مـرا کـه دیـد لبخنـد کم رمقـی زد و گفت: خوش آمدی دوسـتم، 

هرگـز دخـرت بـه نیـا نیاور کـه دخرت در هیـچ جای ایـن دنیا خانه 

ندارد.

 همیـن را گفـت و بـا روشـن کـردن یـک نـخ گوگرد خـودش را به 

آتـش کشـید! مات شـده بـودم، چـه مظلومانـه خـودش را راحت 

کـرد تـا دیگر نسـوزد . 

گلـربگ، دوسـتم بـود نـه تنهـا دوسـت برابـر بـا خواهـرم، مـا بـا 

هـم بـزرگ شـده بودیـم، دخـرتی بـود کـه بیشـرت بـه فرشـته ها 

تـا آدم خاکـی . می مانـد 

گذشـتش  و  صـرب  از  می شـد،  حیرتـم  باعـث  همیشـه  او  صـرب 

آرمانـش!  و  امیـد  هـزاران  یـا  بی پایانـش  مهربانـی  یـا  بگویـم 

مـا زنـان همیشـه قربانـی شـده ایم، حـاال به هـر نامی که باشـد، 

نـام دیگـری مهـم  یـا هـر  تقدیـر، قسـمت، حـق، ظلـم، جهـل 

نیسـت.

گلبـرگ هـم یـک قربانـی اسـت، قربانـی خانـواده و سـنت های 

ناپسـند، از زمان خودکشـیش سـه سـالی می گذرد، دخرت خوبی 

بـود، هـامن طـور کـه گفتم دخـرتی پر از صـرب و گذشـت، اما به 

مـرور زمـان تغییـر کـرد، هـر قـدر سـنش بـاال می رفـت، خشـن تر 

می شـد و رابطـه اش بـا مـن رسدتـر، یـک روز ازش پرسـیدم: توره 

چـی شـده دخـرت، چـرا روز بـه روز جنگره شـده میری؟ 

تـا ایـن سـوال را کـردم، اشـک هایش جـاری شـد! ترسـیدم چـی 

شـده تـا خواسـتم چیـزی بگویـم، او گفـت : حـامل خوب نیسـت، 

از زمانـی کـه بیسـت سـامل شـده فامیلـم هـر روز بـه هـر دلیلـی 

برایـم گوشـزد می کننـد کـه شـوهر کنـم، وقتـی می گویـم: درس 

خـوب  شـوهر،  خانـه  در  بخـوان  درس  می گوینـد:  می خوانـم، 

نیسـت دخـرت جـوان بیشـرت از ایـن خانـه مانـده شـود! 

بعـد از یـک آه عمیـق دوبـاره گفـت: خـودم را بی کـس احسـاس 

می کنـم، فکـر می کنم مـادر و پدر یا هیچ یـک از اعضای فامیلم 

مـرا دوسـت ندارنـد، مثل باری بـر دوش شـده ام و اضافگی.

 گفتـم: چـپ بـاش دخـرت ای حرفـا چیسـت، فامیلـت خوبـی تـو 

! را می خواهـد 

ولـی در دمل گفتـم: این بیشـرت از خوبی خواسـنت بـه اخراج یک 

دخـرت از خانـه ای که حقش اسـت، می ماند! 

خانه شان  روز  یک  تا  بودمش  ندیده  زیادی  مدت  آن،  از  بعد    

وقتی  لت وکوبش می کردند!  گویا  میامد،  رفتم، صدای جیغش 

داخل رفتم، دیدم پدرش او را می زند، مانعش شدم و از آن اتاق 

بیرونش کردم! 

قضیه را که جویا شدم و پرسیدم: چی شده گلربگ؟

هق هق کنان گفت: به شوهرم می دهد به یک مردی که سه زن 

دارد و من منی خواهم بگیرمش!

گفتم : تشویش نکن، چیزی منی شود و آرامش کردم .

این بار موفق شد و به شوهرش ندادند، اما روزها گذشت و او 29 

ساله شد! این سن نسبتا خیلی کم در جامعه ما، سن زیاد برای 

یک دخرت محسوب می شود، در حالی که در دیگر کشورها 29 

سالگی سن جوانی است!

ما به این دخرتان می گوییم دخرت »پیرکی و خانه مانده« گلربگ 

نیز به چشم مادر و پدرش دخرت پیرکی شده بود که دیگر هیچ 

قوم و خویشی حارض نبود، او را به همری بگیرد!

همیشه با خودم می گفتم چرا پرهای 30 ساله، دخرت 14 ساله 

کنند!  باید شوهر  امباق  ولی دخرتان 30 ساله رس  می گیرند، 

چرا  می آورند،  دنیا  به  چرا  هستند،  اضافه  اینقدر  دخرتان  اگر 

عذاب کشش می کنند؟ همه به فکر این بودند که او شوهر کند 

آرزو نوری

دموکراتیک زور اجرایی شدن در میدان عمل نداشت؟ آیا حامیت 

از  حامیت  با  همزمان  و  برابر  مالیی  ذهنيت  و  دینی  مدارس  از 

که  کرد  خلق  را  دوگانه  وضعیت  این  است،  برش  حقوق  کمسیون 

نه از دنیا شدیم و نه از آخرت؟ و ده ها پرسشی که خود به صورت 

اتوماتیک جواب های روشن دارد.

مشکوکی  صورت  به  آزگار  سال  بیست  جهانی  جامعه  توصیه ها: 

حقوقی  و  مالی  فساد  در  که  مشخص  آدرس  و  فرد  چند  با  فقط 

نامدار هستند، در ارتباط بوده و به صورت غیرمستقیم زخم زنان 

افغانستان را به منافع فردی اقلیتی از زنان تبدیل کرده است. به 

دام افتادن آزادی های فردی و حقوقی زنان در این اواخر زنگ خطر 

جدی برای جهانیان پروژه دهنده به آدرس های نامناسب است، تا 

مبادا اسناد تاریخی ننگین از این دست ثبت آینده شود.

 - وزارت امور زنان افغانستان باید بیشرت بر پیشگیری از خشونت 

 34 در  را  خود  دفاتر  وزارتخانه  این  زیرا  کند،  مترکز  زنان  علیه 

و  از کادرهای فمینیست  افغانستان مملو  افغانستان دارد.  والیت 

پر دغدغه جوان و میانسال است، اگر در جذب و جلب آن ها در 

راستای همکاری محور مبارزه علیه خشونت بر زنان، بدون تأمالت 

برای  مالحظه ای  قابل  ظرفیت  مناید،  اقدام  سلیقه ای  و  سیاسی 

جهان مردانه به منایش خواهد گذاشت.

 نتیجه: متأسفانه افغانستان قربانی تروریسم و   افراط گرایی عمدی 

جامعه  نه  ا صادق همکاری  با  باید  بنابراین  است،  سیستامتیک  و 

زنان  لیه  ع خشونت  چالش  به  بین املللی  سازمان های  و  جهانی 

پرداخته شود و همچنان می بایست روی ظرفیت سازی، آموزش و 

پرورش مترکز جدی کرد، طوریکه باید فرصت بیشرتی به آموزش 

زنان  رهنگی  ف و  اجتامعی  مشارکت های  سایر  و  بهداشت  کیفی، 

داد.

نهادهای با صالحیت به رسالت و مسئولیت خود در این زمینه اگر 

و  بهرت  زندگی  افغانستان چانس  زنان  زمانی  دیگر هیچ  نپردازند، 

انسانی را نخواهند داشت.

اگر اسالم در افغانستان به صورت جدی رویه و درجه افراطیتش را 

در مقابل زنان کاهش ندهد، زنان افغانستان اولین معرتضین تاریخ 

کشورهای اسالمی در جهان خواهند بود که در دیار مهاجرت های 

بر  امت اسالمی فشار  ازدیاد  راه  ترک عقیده کنند. پس  جهنمی 

اقشار فرودست نه، بلکه تامین عدالت اجتامعی و مدنی است .

اشاره: در طول رژیم طالبان زنان و دختران اجازه 
رفتن به مکاتب وکار کردن را نداشتند، اگرچه این 

وضعیت فقط برای زنان نه بلکه برای مردان و 
پسران نیز مشکالتی ببار آورده بود، اما در درجه 

اول آن نظام افراطی علیه زنان بود تا مردان، زیرا 
زنان به صورت مطلق از همه چیز بدور نگه داشته 
شدند. طالبان زنان و مردان را از تحصیل و زندگی 

مدنی روزمره دور نگه می داشت، هر نوع اقدام 
اجتماعی و فرهنگی، محور زنان و دختران بیشتر از 

خشونت علیه زنان حمایت می کرد.

تا اینکه بعد از حادثه یازده سپتامرب و حمله آمریکا بر مواضع طالبان 

نظام  کرزی،  توسط  اسالمی  جمهوری  حکومت  اعالم  و  کابل  در 

حدی  در  شکست.  زنان  پیرامون  عرصحجری  قیودات  و  طالبانی 

بنام عرص شکوفایی  تاریخ،  آن  از  بعد  ده سال  تا  را  دوره  این  که 

و رشد آزادی های حقوقی و فردی برای زنان ثبت کرده است، اما 

در بیست و یک سال دوره حاکمیت دموکراسی به حامیت جامعه 

جهانی و رسازیر شدن میلیاردها دالر تنها سهم رسیدگی به حقوق 

و ساخت قوانین که خشونت علیه زنان به صورت قطع تصویب و 

مرعی االجرا شده، بقیه فقره هایی که بتواند آینده ی انسانی برای 

زنان را تضمین کند، با تعلل فعالین حقوق زن، پروژه ای ساخنت 

سهم مالی این بخش، محافظه کاری اعضای مربوط در دوره های 

چهارگانه پارملان افغانستان و اولویت بندی دولت در اموری غیر از 

وضعیت اسفبار زنان، زمینه را برای دست درازی های هرچه بیشرت 

و  مساعدتر  قانونی  مجاری  و  محاکم  در  مذهبی  افراطی  عنارص 

حاکم تر ساخت. در حالیکه زمان ترک افغانستان توسط نیروهای 

ناتو و جامعه جهانی فرا رسیده و طالبان دوباره رسبلند کرده اند، 

رسمیت  چون  اجتامعی  و  شخصی  حقوق  ابتدایی ترین  از  زنان 

و  پاسپورت  گرفنت  صالحیت  تابعیت،  تذکره های  در  هویت شان 

بقیه اسناد هویتی برای فرزندان خود، حق داشنت مالکیت برابر 

را ندارند.

قوانین ناعادالنه  

با  زن  هزاران  خانواده،  غیرعادالنه  و  نامناسب  قوانین  دليل  به 

کودکان شان به کشورهای دوم، راه های خطرناک مهاجرت را پیش 

گرفتند تا به رسزمین هایی که فضای مناسبی برای کودکان و زنان 

داشته باشد، برسند.

حقوق  محور  تعهدات  و  قراردادها  بعضی  بازخوانی  به  باید   ابتدا 

زنان بپردازیم: پس از توافق نامه بن در دسامرب 2001 در آملان، 

این توافقنامه  در  که  شد  تأسیس  جدیدی  دموکراتیک  دولت 

)کمیسیون  افغانستان  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  تاسیس 

از اهداف اصلی کمیسیون  افغانستان( نیز بود. یکی  حقوق برش 

در  برش  حقوق  از  حامیت  و  ارتقا  افغانستان  برش  حقوق  مستقل 

کشور بود. در واقع، مسئله خشونت علیه زنان به عنوان یک مشکل 

جدی یکی از موضوعات اصلی کمیسیون مستقل حقوق برش بود 

و بعداً برای برجسته کردن اهمیت آن، کمیسیون حقوق برش بخش 

ویژه ای را برای پیشگیری از خشونت دوباره زنان ایجاد کرد. این 

بخش مسئول بسیاری از مسائل، به ویژه جمع آوری داده ها و تهیه 

گزارش در مورد خشونت علیه زنان بود.

اسالمی  جمهوری  کنونی  اساسی  قانون  ملی:  قانون   چارچوب 

از مردان و  از 500 مناینده به منایندگی  افغانستان توسط بیش 

زنان افغانستان از رسارس کشور در تاالر لویه جرگه به )13 دسامرب 

 نبیال دانیل، حقوقدان

نگاهی به دو دهه فعالیت، از قوانین برای زنان تا خدمات پروژه ای
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افغانستان  پولیس ملی  از افران  نور دالوری، یکی  نجیبه 

است. او نخستین زنی  است که در افغانستان به مقام »آمر 

سمت پولیس« گامشته شده است.

نجیبه در ولسوالی قوش تپه والیت جوزجان به دنیا آمد. ایام 

کودکی نجیبه در حالی سپری شد که پدرش بنابر دالیلی 

پدرش  می جنگید.  افغانستان  دولت  علیه  طالبان  صف  در 

و  زدن  آتش  مکرر  صورت  به  که  داشت  را  گروهی  عضویت 

اما نجیبه  به عهده گرفته است.  را  تخریب مکاتب دخرتانه 

ولسوالی  هامن  در  را  مکتب  پنجم  صنف  تا  یافت  فرصت 

درس بخواند.

پس از چند سال سکتگی در روند تعلیم و تحصیلش، شش 

سال قبل به شهر شربغان، مرکز والیت جوزجان رفت.

با  مخالفت  سنگر  در  او  پذیرفت.  را  بزرگی  ریسک  نجیبه 

گروهی قدم گذاشت که سال ها پدرش عضویت آن را داشت. 

خانواده ی نجیبه متعلق به نسل سنت گرای افغانستان بود 

که هنوز هم با آموزش و کار زنان چندان رس سازش ندارد، 

افغانستان  دولت  نظامی  نیروهای  صف  به  نجیبه  ولی 

برای  و  پولیس ملی شد  او شش سال پیش عضو  پیوست. 

تعلیامت نظامی به ترکیه رفت. نجیبه ضمن اینکه از طریق 

عضویت در ساختار پولیس ملی عمالً در سنگر جنگ با گروه 

طالبان قرار داشت، توانست در مبارزه با تفکر طالبانی نیز 

موفق شود. او پدرش را متقاعد کرد که دیگر در صف طالبان 

علیه دولت نجنگد.

 نجیبه نور دالوری، پیش از این به عنوان »آمر دفرت« آمریت 

امنیت ملی والیت جوزجان کار می کرد. حدود دو ماه قبل 

به عنوان آمر سمت پنجم پولیس جوزجان تعیین شد. تقرر 

نجیبه در این مقام بازتاب گسرتده ی رسانه ای داشت و در 

شبکه های اجتامعی مورد تشویق افکار عمومی قرار گرفت.

او پس از تقرر در این مقام، در نخستین روز آغاز به کارش 

ــکا  ــدن رئیس جمهــور امری ــدار جوبای کاخ ســفید پــس از دی

ــه رئیــس  شــورای  ــه عبدالل ــی و عبدالل ــور غن ــا رئیس جمه ب

ــان  ــه نظامی ــت ک ــرده اس ــالم ک ــی، اع ــه مل ــی مصالح عال

ــدن  ــوی جوبای ــن از س ــه قبل ــه ای ک ــق برنام ــی طب امریکای

اعــالم شــده بــود، از افغانســتان خــارج می شــوند، امــا 

حامیــت پایــدار ایــاالت متحــده از مــردم افغانســتان بــه ویــژه 

زنــان و دخــرتان ادامــه می یابــد. 

ــان و  ــکا از زن ــدار امری ــت پای ــداوم حامی ــر ت ــژه ب ــد وی تاکی

دخــرتان افغانســتان در حالــی اســت کــه پــس از مشــخص 

ــان  ــو، زن ــکا و نات ــان امری ــل نظامی ــروج کام ــان خ ــدن زم ش

ــت  ــورد رسنوش ــر در م ــی دیگ ــر زمان ــش از ه ــتان بی افغانس

اجتامعــی- سیاســی و دســت آوردهای 20 ســال اخیرشــان 

در عرصــه آزادی هــای مدنی_سیاســی شــان نگران هســتند. 

بــر  امریــکا  متحــده  ایــاالت  رئیس جمهــور  ویــژه   تاکیــد 

حامیــت از زنــان و دخــرتان افغانســتان بــا پرســش های 

ــکا از  ــت امری ــی حامی ــور عمل ــدود و ثغ ــال ح ــادی در قب زی

زنــان و دخــرتان افغانســتان همــراه اســت، بخصــوص اینکــه 

نظامیــان امریــکا و ناتــو تــا ســه مــاه دیگــر بــه طــور کامــل 

خــارج می شــوند.

در اینکــه زنــان افغانســتان در دو دهــه حضــور نظامــی 

بــرای  از فرصت هــای بی پیشــینه  افغانســتان  امریــکا در 

ــل و  ــگ، تحصی ــامع، فرهن ــه سیاســت، اجت حضــور در زمین

اشــتغال برخــوردار شــدند، جــای هیــچ شــکی نیســت. امــا 

ــی-  ــور نظام ــال حض ــت س ــکا در بیس ــده امری ــاالت متح ای

سیاســیش در افغانســتان آنگونــه کــه انتظــار می رفــت، 

نتوانســت از زنــان و دخــرتان افغانســتان حامیــت بنیادیــن 

ــد. ــدار کن و پای

بــر اســاس اعــالم کاخ ســفید، ایــاالت متحــده در ســال 

گذشــته جــدای از ســایر کمک هــای مالیــش در عرصــه 

نظامــی و ملکــی، 787 میلیــون دالــر را بصــورت اختصاصــی 

چنــدی پیــش کــه بحــث قاعدگــی تابــو نیســت، پیــش آمــد، 

بــه ایــن فکــر انــدر شــدم کــه در جامعــه ای ماننــد جامعــه ما 

زنــان در روســتاها و همــه جــای کشــور، چی گونــه بــه ایــن 

آگاهی هــا دســت پیــدا می کننــد، چنیــن آگاهی هایــی 

بــه دلیــل اینکــه جنبــه رشعــی هــم دارد، بایــد از ایــن 

منظــر هــم تفهیــم شــود.

و از آن مهم تـر اصـل نوشـنت و نویسـندگی باشـد. دلیـل 

بعـدی ممکـن اسـت ایـن باشـد کـه علـامی دینـی دانـش 

اندوخته و درس و دانشـگاه دیده بسـیار به رسعت مشـغول 

اندیواالن شـان  دیگـر  و  ملکیـان  مصطفـی  و  رسوش  نقـد 

می شـوند و بـه ایـن مسـایل رس تـا منی آورنـد.

 شـاید از مـن بپرسـید که بـرادر تو چـی کاره مملکت که در 

مـورد مسـایل دینی ایـن مسـایل را می گویی کـه البته حق 

هـم داریـد. مـن فکـر می کنم چـه روشـنفکران دینـی و چه 

جـز آن، چیزهایـی می گوینـد کـه 

خودشـان، جنـاب میشـل فوکـو و 

قبـض و بسـت تئوریـک رشیعـت 

از آن رس در مـی آورد. یـک زن در 

مـورد قاعدگـی و یـا یـک مـرد در 

مـورد چگونگی معامله ربا و سـود 

بـه کجـا دات کام مراجعـه کنـد؟ 

دیـن  علـامی  امـروز  مخاطـب 

فـرق کـرده اسـت، این امـت امت 

تلویزیون بیـن،  فیس بـوک دار، 

و  کتاب شـناس  درس خـوان، 

هسـتند. جهان بیـن 

در  تـا  دارد  نیـاز  جامعـه  ایـن   

خـود،  دیـن  آموزه هـای  روشـنی 

بگیـرد.  قـرار  امروزیـن  روش  بـه 

درسـت همین جاسـت کـه خیلی 

پریشـان گویی ها،  ابهامـات،  از 

خرافـات و نقـش آدم هـای نـادان در گیج کردن انسـان این 

جامعـه کاهـش پیـدا می کنـد. جامعـه مسـلامن نیـاز دارد 

و حـق هـم دارد کـه در رونـد رشـد اجتامعـی خـود، ایـن 

مسـایل را از عینـک خـود ببینـد، نـه از عینـک یـک مـالی 

دنیـا! و  دیـن  از  بی خـرب  کـم دان، 

ــوص  ــن خص ــه در ای ــت ک ــه اس ــن جامع ــت ای ــه مصلح  ب

بخــش  ایــن  روی  و  شــود  ارزنده تــری  کارهــای 

شــود.  رسمایه گــذاری 

دفاع  و  مردم  به  خدمت  برای  گفت:  رسانه ها  دوربین  جلو 

امنیتی  تهدید  تحت  که  ولسوالی  و  منطقه  هر  در  وطن  از 

و جنگ باشد، می روم و با گروه طالبان و )دیگر( دشمنان 

وطن مبارزه می کنم.

از  ویدیویی  جوزجان  پولیس  فرماندهی  گذشته  هفته ی 

حضور خانم نجیبه نور دالوری در بیزهای امنیتی ولسوالی 

قوش تپه منترش کرد. به گفته ی فرماندهی پولیس جوزجان 

او به »خط نخست مبارزه با گروه طالبان« رفته بود تا ثابت 

کند که دفاع از افغانستان وظیفه ی هر شهروند است، بدون 

تفکیک »جنسیت« و دیگر تعلقات.

خانم نور دالوری در پاسگاه امنیتی سالنگ ولسوالی قوش 

ندارد، همه  به جنسیت  تعلق  وطن  از  »دفاع  می گوید:  تپه 

ملی  منافع  وطن،  از  دفاع  برای  دشوار  وضعیت  در  باید 

تهدید  هر  برابر  در  و  شوند  بسیج  کشور  ارضی  متامیت  و 

ایستادگی کنند.«

والیت جوزجان  ولسوالی  نه  در  طالبان  گروه  اواخر  این  در 

را  ولسوالی ها  این  از  شامری  و  بخشیده  شدت  را  جنگ 

در حومه های شهر  که جنگ  در حالی  است.  کرده  ترصف 

شربغان، مرکز والیت جوزجان رسیده است، خانم نجیبه نور 

دالوری با انتشار ویدیویی از پاسگاه های امنیتی می گوید: 

اینجا  به  ما برای حامیت و روحیه دهی به همسنگران خود 

زنان  می روم،  باشد،  تهدید  تحت  که  جایی  هر  به  آمدیم، 

دوشادوش برادران شان )مردان( در صفوف نیروهای امنیتی 

بدون هراس در برابر طالبان سنگر می گیرند.

غالم جیالنی ابوبکر، فرمانده پولیس جوزجان حضور زنان در 

دانسته می گوید: »حضور  موثر  امنیت شهر شربغان  تأمین 

زنان در صفوف نیروهای امنیتی در تأمین امنیت و کاهش 

جرم های جنایی این والیت اثر مثبت گذاشته است. تا حاال 

جوزجان  والیت  پولیس  ساختار  در  زن  یکصد  به  نزدیک 

حضور دارند.«

در بخــش حامیــت از زنــان و دخــرتان افغانســتان بــه مــرصف 

ــان 20 ســال زمــان و  ــا ایــن وجــود در پای رســانده اســت. ب

مــرصف شــدن ایــن مبلــغ هنگفــت، زنــان افغانســتان از 

نــگاه حضــور در ســاختارهای سیاســی و اداری کشــور، 

پروژه هــای  یــا  نداشــتند  مــردان  بــا  برابــر  فرصت هــای 

بنیادیــن بــرای زنــان هــم بخاطــر فســادهای مختلــف از 

ــد.  ــد ش ــای ناکارآم ــه پروژه ه ــل ب ــب، تبدی ــرف دو جان ط

در حــال حــارض اکرثیــت نهادهــای بین املللــی مدافــع 

عقب گردهــای  نگــران  جهــان،  ســطح  در  حقوق بــرش 

ارزشــی در رسنوشــت اجتامعــی- سیاســی زنــان پــس از 

ــن نگرانی هــا در  ــکا در افغانســتان هســتند و ای خــروج امری

رســانه ها داخلــی و بین املللــی بازتــاب یافتــه اســت.

بــا توجــه بــه نگرانی هــای جــدی کــه زنــان و نهادهــای 

و  حقــوق  رسنوشــت  قبــال  در  بــرش  حقــوق  مدافــع 

طالبــان  آمــدن  از  پــس  فــردای  در  زنــان  آزادهای هــای 

ــت  ــن اس ــش ای ــد، پرس ــور دارن ــی کش ــالت سیاس در تعام

در  ســاله اش   20 حضــور  زمــان  در  امریــکا  وقتــی  کــه 

ــدار  ــت پای ــان افغانســتان »حامی افغانســتان نتوانســت از زن

بــه برگشــت  از خــروج نظامیــش کــه  و بنیادیــن« پــس 

ــه از  ــود، چگون ــر می ش ــدرت منج ــبات ق ــه مناس ــان ب طالب

ــی و گســرته ای از  ــل تفکــر طالبان ــان افغانســتان در مقاب زن

کنــد؟ »حامیت پایــدار«  ارزشــی  عقب گردهــای 

رشح فقـه حنفـی و جعفـری را زنـان چگونـه بایـد بداننـد 

و ایـن آموزه هـا را عملـی کننـد. آخونـد بانـو کـه از اسـاس 

نداریـم. اینکـه چـرا نداریـم هـم علـام تـا حـال در ایـن باره 

ابـراز نظـری نکرده انـد. در مـورد همیـن موضـوع قاعدگـی 

از منظـر دینـی چی گونـه وضاحـت داده می شـود و از چـه 

طریقـی؟ البتـه تنهـا زنـان نیسـتند کـه بـرای دانسـنت امور 

رشعـی زندگـی روزمـره خـود جایـی بـرای مراجعـه ندارنـد .

ــات و  ــره و واجب ــور روزم عــام مــردم چــه زن و چــه مــرد، ام

ــد  ــن و مســایل زندگــی خــود را اگــر می خواهن فرایــض دی

ــدود را از  ــد، ح ــار کنن ــدود عی ــن ح ــود را بدی ــد و خ بدانن

کجــا دریابنــد؟ بگذریــم از مباحــث و مســایل بــه روز و قابل 

بحــث، آیــا از ســخرنانی های طوالنــی، تکــراری و سیاســی 

ــش  ــن پرس ــد ای ــرد؟ بع ــی ب ــا پ ــن آموزه ه ــه ای ــود، ب می ش

آمــد کــه چــرا بــه ویــژه در فقــه حنفــی کتاب هایــی بــا 

نویســنده های معتــرب بــا مخاطب ســنجی و درنظــر گرفــنت 

و  چــاپ  بــا  و  مذهبــی  پرســش های  و  ســنی  رده هــای 

کیفیــت امــروزی )نــه از نــوع منظــره مــرگ یــا قصه خوانــی 

ــود؟  ــرش منی ش ــته و ن ــاور( نوش پیش

شـاید بـه حـدودی چنین قدم هایی برداشـته شـده باشـد و 

مـن بی خـرب باشـم اما بـه پیامنه قابـل عرضی نبوده اسـت. 

بعـد می رسـیم بـه فضـای مجـازی و امکانـات بـه روِز نـرش 

و اشـاعه داده هـای مذهبـی، در ایـن قسـمت نیـز دسـت 

کـم در حـوزه فقـه حنفـی هیـچ پایـگاه و جایگاهـی سـامان 

عـدم  بـاب  ایـن  در  دالیـل  از  یکـی  شـاید  اسـت.  نیافتـه 

دسرتسـی علـامی سـنتی بـه فضای مجـازی و چـاپ و نرش 
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 نیمرخ

 نیمرخ

نجیبه نور، 
زنی در صف نخست نبرد با طالبان

وعده امریکا در تداوم حمایت از  زنان، 
از حرف تا عمل

چرا  آخوند بانو نداریم؟ 
 نقیب آروین

تاکید ویژه بر تداوم حمایت پایدار امریکا از زنان و 
دختران افغانستان در حالی است که پس از مشخص 

شدن زمان خروج کامل نظامیان امریکا و ناتو، زنان 
افغانستان بیش از هر زمانی دیگر در مورد سرنوشت 

اجتماعی- سیاسی و دست آوردهای 20 سال اخیرشان 
در عرصه آزادی های مدنی_سیاسی شان نگران 

هستند. 

طالیه داران


