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»زنان و دختران سرزمینم 
به عنوان برده به فروش می رفتند«

سال پنجم، شماره 149،  یک شنبه، 27 سرطان 1400، 18 جوالی 2021

ــد  ــا می توانی ــه ش ــت ک ــی اس ــاره متاس 6767 ش

بــرای گزارش دهــی خشــونت علیــه زنــان و جلــب 

ــد. ــاس بگیری ــودکان مت ــان و ک ــرای زن ــت ب حای

ــان در  ــور زن ــی در وزارت ام ــه تازگ ــن ب ــط تلف ــن خ ای

کابــل بــه راه افتــاده اســت. وزارت امــور زنــان روز 

پنج شــنبه، 24 رسطــان 1400 خورشــیدی از آغــاز 

ــر داد. ــاس خ ــز مت ــن مرک ــت ای فعالی

متــاس بــه شــاره 6767 رایــگان اســت و هیچ گونــه 

هزینــه نــدارد.

بــه  زنــان  امــور  وزارت  ســخنگوی  دادرس،  رویــا 

نیمــرخ گفــت: ایــن مرکــز بــه هــدف رســیدگی و 

رجعت  دهــی قضایــای خشــونت بــه مراجــع مســئول، 

ــان  ــده زن ــه آنع ــی ب ــی و روان ــوره های حقوق ــه مش ارائ

و اطفــال کــه دور از ســاحه دسرتســی بــه مراکــز 

مشــاوره و یــا محاکــم قــرار دارنــد، رســیدگی بــه موقــع 

ــده  ــاد گردی ــن ایج ــق تلف ــونت از طری ــای خش قضای

ــت. اس

کل   6767 رایــگان  متــاس  شــاره  کــه  افــزود  او 

ــوالی ها  ــی ولس ــمول متام ــه ش ــتان ب ــات افغانس والی

اســت.  داده  قــرار  پوشــش  تحــت  را  قریه جــات  و 

رسارس  از  می تواننــد  کــودکان  و  زنــان  بنابرایــن 

افغانســتان بــه شــاره 6767 بــه متــاس شــوند و در 

مــورد مشــکل خــود رهنایی هــای الزم را دریافــت 

ــد. کنن

اگــر کســی بــه هــدف دادخواهــی بــرای زنــان تحــت 

تهدیــد و در معــرض خشــونت متــاس بگیــرد نیــز 

مســئوالن ایــن مرکــز از طریــق کانــال ارتباطــی کــه بــا 

ــه  ــرای رســیدگی ب نهادهــای مســئول ایجــاد کــرده ب

ــد. ــدام می کنن ــوری اق ــوع ف موض

ــت  ــا حای ــز ب ــن مرک ــه ای ــه ک ــان گفت ــور زن وزارت ام

بودجــه ی  بــا  ســارک  انکشــافی  وجهــی  صنــدوق 

بیشــرت از 430 هــزار دالــر ایجــاد شــده اســت.

 اگر خشونت می بینید، به 6767 زنگ بزنید

خوانشی زنانه از  رمان »مقصر کیست؟«
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مواجهه با وضعیت جنگی و کنترل وحشت در گفتگو با نورهللا نوایی، مسئول دیپارتمنت مطالعات صلح در مرکز ملی تحقیقات پالیسی
آیا بیجاشدگان بخاطر ترس از تجاوز  به کوچ اجباری تن می دهند؟

4

3واگذاری تاسیسات مختص زنان به مردان و سکوت ریاست امور زنان دایکندی

3

2انواع ازدواج های اجباری در افغانستان

 من شاهد بودم که ده ها و صدها
 زن و دختر سرزمینم را در بازار

 برده فروشی کویته و بلوچستان
 می فروختند، دختران به قیمت
 ده هزار کلدار و زنان به قیمت 5

 هزار کلدار فروخته می شدند. من
 دختران سرزمینم را در فاحشه

 خانه های کویته و بلوچستان
 می دیدم که حتی سن 11 یا 12

 سالگی را پوره نکرده بودند و مورد
 بهره کشی جنسی قرار می گرفتند.

 سال ها بعد صدها خانواده بدنبال
 دختران و زنان گمشده شان

«.سرگردان بودند

گفتگو با محمد کاظم امینی، نویسنده و ژورنالیست درباره وضعیت زنان در مناطق تحت تسلط طالبان
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از تجـاوز طالبـان بـه دخـرتان و زنـان در مناطـق  »نگرانـی 

تلـخ  فاریـاب تجربـه  شـال هـم وجـود دارد، بخصـوص در 

اسـت.  نشـده  فرامـوش  افغانسـتان  بـر  طالبـان  حاکمیـت 

در ان دوره )دوره حاکمیـت امـارت اسـامی طالبـان( زنـان 

و دخـرتان ازبیـک گـروه گـروه بـه عنـوان غنیمـت جنگـی بـه 

می شـدند.« داده  انتقـال  پیشـاور  و  بلوچسـتان  و  کویتـه 

دخرتان 10 هزار و زنان 5 هزار کلدار 

ایـن بخشـی از خاطـرات محمـد کاظـم امینـی، نویسـنده و 

روزنامه نـگار مشـهور فاریابـی اسـت کـه در گفتگـو بـا نیمـرخ 

بـه مشـکات زنـان شـال در مناطق تحت حاکمیـت طالبان 

اسـت.  پرداخته 

وی در ادامـه بـا یـادآوری عملکـرد طالبـان در دهـه هفتـاد 

می گویـد: »مـن دوره هشـت سـاله مهاجـرت را بـه پاکسـتان 

و عربسـتان در ان سـال هـا بـه خاطـر دارم. آن موقـع مـن 

رئیـس کلتـور/ فرهنگ فاریـاب در جنبش اسـامی به رهری 

عبدالرشـید دوسـتم بودم و خانواده ام را به پیشـاور بردم، من 

شـاهد بـودم کـه ده ها و صدهـا زن و دخرت ازبیـک را در بازار 

بـرده فروشـی کویتـه و بلوچسـتان می فروختنـد، دخـرتان بـه 

قیمـت ده هـزار کلدار و زنـان به قیمت 5 هـزار کلدار فروخته 

مـی شـدند. مـن دخـرتان رسزمینـم را در فاحشـه خانـه های 

 12 یـا   11 سـن  حتـی  کـه  می دیـدم  بلوچسـتان  و  کویتـه 

سـالگی را پـوره نکـرده بودنـد و مـورد بهره کشـی جنسـی قرار 

مـی گرفتنـد. سـال هـا بعـد ده هـا و صدهـا خانـواده بدنبال 

دخـرتان و زنـان گمشده شـان رسگـردان بودنـد.«

ــد دادن، توســط جرگه هــای قومــی-  ــای ب دلیــل اکــر قضای

ــان  ــی شــدن زن ــه می شــود کــه در آن هــا قربان ــی فیصل محل

و دخــرتان خردســال همــواره بــه عنــوان یــک اصــل پذیرفتــه 

ــردد.   ــی می گ ــده، عمل ش

ــوق  ــتقل حق ــیون مس ــه کمیس ــکایت وارده ب ــاس ش ــر اس ب

بــر »پــدری جهــت فســخ نامــزدی دخــرتش کــه 13 ســال 

ــدل قتــل ســهوی کــه توســط کاکا )عمــو( دخــرت  قبــل در ب

صــورت گرفتــه بــود، بــه بــد داده شــده بــود، بــه کمیســیون 

ــان  ــرت، در زم ــدر دخ ــارات پ ــاس اظه ــر اس ــرد. ب ــه ک مراجع

ــواده  ــه خان ــز ب ــی را نی ــغ هنگفت ــا مبل ــواده آن ه ــه خان حادث

مقتــول تســلیم داده بودنــد، امــا بــر اســاس اجبــار قومانــدان 

ــش  ــط ش ــان فق ــه در آن زم ــرت وی ک ــل، دخ ــده( مح )فرمان

ماهــه بــود، نیــز بــه خانــواده مقتــول بــه بــد داده شــده 

بــود. ایــن دخــرت کــه فعــا 13 ســال دارد، بــه ازدواج مذکــور 

ــت  ــرای حای ــدرش ب ــل پ ــن دلی ــه همی ــدارد و ب ــت ن رضای

»زنان و دختران سرزمینم به عنوان برده به فروش می رفتند«

دریچـه

آزادانـه مسـافرت مـی کنند و سـاح هـای ثقیله را نیـز انتقال  حسین احمدی

مـی  اسـتفاده  ای  پیرفتـه  هـای  موبایـل  از  و  دهنـد  مـی 

کننـد.«

خاصـی  تغییـر  طالبـان  عملکـرد  در  دهـد:  مـی  ادامـه  وی 

بوجـود نیامـده اسـت. آن هـا در مناطـق تحت تسلطشـان در 

شـال، عکـس هـا را پـاره مـی کنند و صدهـا تلویزیـون را در 

ولسـوالی های شـال شکسـته اند، فـروش لوازم زنانـه به طور 

کلـی اعـم از لبـاس هـای زنانـه، چپلک و لـوازم آرایشـی و.... 

ممنـوع شـده اسـت. اخیـرا طالبـان تعـدادی از فروشـندگان 

لـوازم زنانـه را محاکمـه صحرایـی کـرده انـد و دخـرتان صنف 

هـا  خانـه  در  بایـد  و  ندارنـد  تحصیـل  حـق  باالتـر  و  چهـار 

بنشـینند. مکاتـب دخرتانـه مسـدود شـده اسـت.«

ولسـوالی  در  پیـش  هفتـه  »چنـد  می گویـد:  امینـی  اقـای 

را  زنـی  و  مـرد  آبـاد طالبـان  فیـض  بـازار  تـکاب در  شـیرین 

یکدیگـر  چیـکاره  شـا  می پرسـند  کننـد.  مـی  بازجویـی 

هسـتید؟ زن می گویـد ایـن شـوهر مـن می شـود. مـرد را بـه 

گوشـه ای بردنـد و هـان سـوال را می پرسـند و مـرد جـواب 

می دهـد کـه شـوهر ایـن زن اسـت. بعـد دربـاره غـذای شـب 

گذشته شـان می پرسـند و بعـد از اینکـه می بینند نـام غذایی 

کـه مـرد گفتـه با نـام غذایی که زن گفته اسـت، تفـاوت دارد. 

بـه ظـن اینکـه ایـن دو زن و شـوهر نیسـتند، آن هـا را بـه قتل 

می رسـانند.« 

خاموشی صدای زنان شامل

بگفتـه وی، زنـان در شـال بخصـوص در فاریـاب در نقطـه 

ایـن  طـول  در  مدنـی  فعالیت هـای  و  ظرفیت سـازی  صفـر 

دو دهـه بوده انـد. هیـچ کاری بـرای رشـد زنـان انجـام نشـد 

و همـواره ایـن والیـت قربانـی بازی هـا و اختافـات سیاسـی 

احـزاب بـوده اسـت. زنان در شـال امکان رشـد نداشـته اند، 

دولتـی  مسـئولیت  دارای  کـه  تحصیلکـرده ای  زنـان  حتـی 

هسـتند، نیـز تصمیم گیرنـده نیسـتند تـا صدای خـود را علیه 

طالبـان بلنـد کننـد. 

از »طالبان کرام« تا »مجاهدان« و جرم زن بودن

امـارت  دوره  طالبـان  تفاوت هـای  و  شـباهت ها  دربـاره  وی 

اسـامی دهـه هفتـاد و طالبان امـروزی خاطرنشـان می کند: 

»طالبـان در گذشـته بـه خـود عنـوان )طالبـان کـرام( داده 

بودنـد و تحـت ایـن نـام مـی جنگیدنـد. آن وقـت موترهـای 

عنـوان  بـه خـود  امـروز  ولـی  داشـتند  هایلکـس  و  داتسـون 

)مجاهدیـن( داده انـد و بـا موتورسـایکل هـای صحـرا نـورد 

ــای  ــاس پیگیری ه ــود. براس ــرده ب ــه ک ــیون مراجع ــه کمیس ب

مســتمر کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، قــرار قضایــی 

ــه  ــه مربوط ــط محکم ــرت توس ــزدی دخ ــخ نام ــر فس ــی ب مبن

ــد.«  ــادر گردی ص

ــوايل  ــرتان ولس ــي از دخ ــر: ي ــه اي ديگ ــن در قضي همچن

ــد  ــه ب ــاله ب ــرد 45 س ــك م ــه ي ــه ب ــاب ك ــت فاري ــار والي قيص

داده شــده اســت، گفــت: »بــرادرم يــك مــرد را در ســال 

ــد و  ــوم جرگــه كردن ــل رســاند. موســفيدان ق ــه قت گذشــته ب

ــرادر  ــه ب ــالگي ب ــرا در 13 س ــه م ــد ك ــور منودن ــدرم را مجب پ

ــق  ــند طب ــات ناپس ــوم و عنعن ــه رس ــد.« اينگون ــول بدهن مقت

مــاده ي 427 قانــون جــزاء جــرم پنداشــته مي شــود.  

ــام  ــه مت ــت ك ــه اي اس ــنتي و ناعادالن ــوم س ــد دادن از رس ب

ــرد و او را  ــن مي ب ــان از ب ــك انس ــوان ي ــه عن ــوق زن را ب حق

ــاوان جــرم مرتكــب شــده توســط شــخص  ــه ت ــرده ب ــد ب مانن

ــپارند. ــول مي س ــتگان مقت ــه بس ــر ب ديگ

گفتارسوم : بدل قرار دادن 

بــدل دادن دخــرتان نیــز یکــی از مشــکات دیگــر دخــرتان 

ــاری  ــی از ازدواج اجب ــز نوع ــرتان نی ــدل دادن دخ ــت. ب اس

ــواده  ــته و دو خان ــادی داش ــه اقتص ــرت جنب ــه بیش ــت ک اس

ــه  ــان را مبادل ــارف ازدواج، دخرتانش ــش مص ــر کاه ــه خاط ب

می کننــد، چــون در صــورت بــدل دادن دخــرتان، نیــازی 

نیســت؛  )شــیربها(  گلــه  پرداخــت  و  جهیزیــه  تهیــه  بــه 

درحالــی کــه ازدواج در افغانســتان بــه صــورت رسســام آوری 

هزینه بــردار اســت. در صــورت بــدل دادن دخــرت، بســیار 

امــکان دارد کــه یکــی از ایــن دخــرتان رضایــت نداشــته 

ــز نباشــد، بعــد از ازدواج اگــر یکــی  باشــد، و اگــر چنیــن نی

از ایــن دخــرتان مــورد خشــونت قــرار بگیــرد یــا مشــکلی در 

زندگیشــان پیــش بیایــد، دخــرت مبادله شــده در خانــواده 

دیگــر نیــز مجــازات می شــود. ازدواج بــدل بــه دلیــل اینکــه 

زن را بــه صــورت گــروگان بــه رشایطــی وابســته می کنــد 

ــی وی را  ــوق اساس ــرار دارد و حق ــار او ق ــر از اختی ــه فرات ک

محــدود بــه خواســته های افــراد دیگــر می منایــد، غالبــا 

ــا خشــونت  باعــث مشــکات ناخواســته، ماننــد محرومیــت ی

می شــود. 

طبـق قانـون مدنـی افغانسـتان »در عقـد ازدواج بـدل، زن، 

زن  »شـخصی  هـرگاه  و   » قـرار منی گیـرد  دیگـری  زن  بـدل 

بیـوه یـا دخـرتی کـه سـن 18 سـال را تکمیـل کـرده باشـد، 

بـه خـاف رضـا و میلـش بـه شـوهر دهـد، بـه حبـس محکـوم 

و  بـوده  قانـون  خـاف  دادن  »بـد  همچنیـن  و  می گـردد« 

مرتکبـان آن بـه جـزای حبـس متوسـط محکـوم می گردنـد.« 

بـا اینکـه بـدل قـراردادن خـاف قوانین اسـت و باعـث باطل 

شـدن عقـد ازدواج می شـود، امـا براسـاس گزارشـات رسـیده 

از والیـات کشـور ازدواج بـدل بـه صـورت گسـرتده در محات 

زمینـه  در  مهـم  عوامـل  از  یکـی  و  می گـردد  واقـع  مختلـف 

پرداخـت  توانایـی  عـدم  و  فقـر  بـدل  ازدواج هـای  گسـرتش 

مـرد  قضیـه ای»  در  می باشـد.  عروسـی  مخـارج  و  طویانـه 

متأهلـی در بـدل ازدواج مجـدد، دخـرتان خـود را به بـرادران 

دخـرت موردنظـر کـه هـر یـک در سـنین ده و هفده سـال قرار 

داشـتند، بـه وعـده ازدواج می دهـد؛ براسـاس شـکایت مـادر 

ایـن اطفـال قضیـه مـورد پیگیـری کمیسـیون قـرار گرفـت و 

در نتیجـه بـا همـکاری مقامـات ولسـوالی دخـرتان مذکور که 

هـر یـک هشـت و چهـار سـال داشـتند، دوبـاره بـه مادرشـان 

تسـلیم داده شـدند. 

بـه طور کلـی می توان گفـت ازدواج هـای اجبـاری پیامدهای 

گزارش هـای  اسـاس  بـر  دارد.  دنبـال  بـه  را  زیـادی  منفـی 

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر افغانسـتان قضایایـی وجـود 

دارد کـه در آن دخـرتان به ازدواج رضایت نداشـته و به همین 

دلیـل دسـت بـه فـرار از منـزل می زننـد. گاهـی ایـن قضایـا 

بـه خشـونت کشـیده شـده و دخرتهـا قربانـی خشـونت های 

اختطـاف  یـا  لت وکـوب  جنسـی،  تجـاوز  ماننـد  دیگـری 

گردیده انـد. گاهـی قضایـای فـرار از منـزل بـه قصـد ازدواج، 

از سـوی نهادهـای عدلـی و قضایی بـه عنوان اختطـاف یا زنا 

مـورد بررسـی قـرار می گیـرد.

ب- اثرات زیانبار ازدواج اطفال

ــت.  ــان آور اس ــت زی ــان بی نهای ــرای زن ــت ب ازدواج در طفولی

ایــن نــوع از ازدواج اغلــب از تکمیــل آمــوزش زنــان جلوگیــری 

می کنــد و آن هــا را در ســنین پایینــی از خانواده هایشــان 

ــد .  ــن می کن ــه و خش ــی بیگان ــک زندگ ــرده و وارد ی ــدا ک ج

ــا  ــد ت ــور می کن ــان را مجب ــت زن ــاوه ازدواج در طفولی ــه ع ب

ــل  ــد و قب ــت کنن ــی، مقارب ــمی و روان ــی جس ــل از آمادگ قب

از آمادگــی بــدن آن هــا بــرای تحمــل فشارجســانی زایــان ، 

مدیکاموندیــال  مطالعــه  همچنیــن  کننــد.  حمــل  وضــع 

ازدواج  طفولیــت  در  کــه  زنانــی  کــه  می دهــد  نشــان 

ــد  ــه می گیرن ــی فاصل ــال خــود از نظــر روان ــد، از اطف کرده ان

و در نتیجــه صحــت روانــی مــادر و طفــل بــه خطــر می افتــد. 

در افغانســتان بعضــا دخــرتان بســیار جــوان بــه مــردان 

ــوع از ازدواج  ــن ن ــوند. ای ــه ازدواج داده می ش ــر ب ــیار پی بس

ــواده شــوهرش شــود،  ــکار خان ــا زن خدمت باعــث می شــود ت

زیــرا مــرد بــه انــدازه ای پیــر اســت کــه تــوان جنســی خــود را 

بــرای تولیدمثــل از دســت داده اســت. بــه عنــوان مثــال: »در 

والیــت فاریــاب در ســال 2001، نســیمه در ســن 9 ســالگی 

بــه ازدواج یــک مــرد 70 ســاله درآمــد. از آن زمــان بــه بعــد، او 

خدمتــکار آن مــرد بــوده اســت. آن مــرد تــوان جنســی خــود 

ــه نســیمه نزدیــک نشــده اســت.  را از دســت داده و هرگــز ب

زمانــی کــه نســیمه 16 ســاله شــد، او خواســتار تفریــق شــد. 

محکمــه ادعــای او را رد کــرد و گفــت کــه ازدواج او در ســن 

9 ســالگی قانونــی بــوده اســت. کمیســیون مســتقل حقــوق 

بــر افغانســتان تقاضــای تجدیــد نظــر حكــم محکمــه را در 

اوایــل ســال 2007 مطــرح کــرد، امــا محکمــه مدنــی تاکنــون 

در مــورد تفریــق نســیمه حكــم نكــرده اســت.« 

همچنیــن در قضیــه ای دیگــر: »دو دخــرت هشــت ســاله و 

ســه ســاله توســط پدرشــان از یــک والیــت بــه والیــت دیگــری 

منتقــل شــده و در آنجــا در بــدل ســه هــزار دالــر آمریکایــی 

بــه فــروش می رســند، شــخص خریــدار دو طفــل را بــه خانــه 

ــدان  ــکاح دو پــر خــود درمــی آورد. کارمن ــه ن ــرده، ب خــود ب

کمیســیون موضــوع را بــا والــی والیــت درمیــان می گذارنــد و 

در نتیجــه والــی مبلــغ ســه هــزار دالــر را بــه شــخص مقابــل 

ــه پدرشــان تســلیم داده شــد و ایشــان  پرداخــت و اطفــال ب

عــازم زادگاهشــان شــدند. بــا اینکــه اقــدام والــی بــرای 

ــد  ــا بای ــت، ام ــر اس ــل تقدی ــی قاب ــال قربان ــت از اطف حای

توجــه داشــت کــه بــرای جلوگیــری از تکــرار ایــن اعــال بــه 

اقدامــات سیســتاتیک، پیشــگیرانه و حایتــی نیــاز اســت«. 

گفتاردوم: بد دادن 

ــر اســاس رســوم وعنعنــات ناپســند در بعضــی از  بــد دادن ب

ــه منظــور رفــع منازعــات  ــوده و ب مناطــق افغانســتان رایــج ب

ــای  ــی از اعض ــی یک ــه وقت ــوری ک ــه ط ــرد، ب ــورت می گی ص

ــر  ــه خاط ــاند، ب ــل برس ــه قت ــخصی را ب ــرت، ش ــواده دخ خان

از  یکــی  بــه  قاتــل  خانــواده  دخــرت  منازعــه،  ایــن  حــل 

ــه  ــرت ب ــود. دخ ــد داده می ش ــه ب ــول ب ــواده مقت اعضــای خان

ــواده زندگــی منــوده و  ــرده در آن خان ــد ب ــد داده شــده مانن ب

اکــرا مــورد خشــونت و بــد رفتــاری قــرار می گیــرد. مشــکل 

عمــده در ایــن مــورد، عــدم حاکمیــت قانــون و نقــش ضعیــف 

نهادهــای عدلــی و قضایــی در افغانســتان بــوده و بــه همیــن 

گفتگو با محمد کاظم امینی، نویسنده و ژورنالیست درباره وضعیت زنان در مناطق تحت تسلط طالبان

قسمت پنجم و پایانیچالش های ازدواج و تشکیل خانواده در افغانستان

انواع ازدواج های اجباری در افغانستان

  مهری رضایی، استاد دانشگاه 

«دو دختر هشت ساله و سه ساله توسط 
پدرشان از یک والیت به والیت دیگری 

منتقل شده و در آنجا در بدل سه هزار 
دالر آمریکایی به فروش می رسند، شخص 

خریدار دو طفل را به خانه خود برده، به 
نکاح دو پسر خود درمی آورد.

بدل دادن دختران نیز یکی از مشکالت 
دیگر دختران است. بدل دادن دختران 

نیز نوعی از ازدواج اجباری است که بیشتر 
جنبه اقتصادی داشته و دو خانواده به 

خاطر کاهش مصارف ازدواج، دخترانشان 
را مبادله می کنند، چون در صورت بدل 
دادن دختران، نیازی به تهیه جهیزیه و 
پرداخت گله )شیربها( نیست؛ درحالی 

که ازدواج در افغانستان به صورت 
سرسام آوری هزینه بردار است.
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 دکتر مریم برمک

وزارت صحت را متقاعد نتوانستیم، ازیرنو این مرکز به تداوی 

مردان معتاد اختصاص داده شد.«

بامیان  و  به گفته ی درمان برای زنان معتاد والیات دایکندی 

بامیان  والیت  در  که  شده  گرفته  نظر  در  تداوی  مرکز  یک 

موقعیت دارد و زنان معتاد دایکندی برای  تداوی می توانند به 

بامیان بروند.

قابل یادآوریست که این دومین مرکز تداوی بیاران اعتیاد در 

یکـدوره ی  در  مخدر  مواد  به  مبتا  مردان  که  است  دایکندی 

45 روزه درآن تحت تداوی قرار می گیرند.

به  واکنش  در  دایکندی  در  مدنی  فعال  زنان  از  شاری 

حامی  نهادهای  مرد ،  معتادین  به  مرکز  این  دادن  اختصاص 

و  کم کاری  به  را  دایکندی  والیت  زنان  امور  ریاست  و  زنان 

زنان  امور  ریاست  که  می گویند  و  می کنند  متهم  بی توجهی 

باید برای اختصاص دادن این مرکز به زنان معتاد دادخواهی 

کودکان  و  زنان  تدوای  زمینه ی  باید  هرنحوی  به  و  می کردند 

معتاد را فراهم می کردند.

معصومه، یک فعال حقوق زن می گوید: باوجود آمار و ارقام 

است  دایکندی»رشم آور«  در  معتاد  خانواده های  از  درشتی 

توانایی  زنان  حامی  نهادهای  دیگر  و  زنان  امور  ریاست  که 

بهره برداری از تاسیسات مختص به زنان را ندارند.

والیت  زنان  امور  ریاست  با  را  پرسش هایی  مورد  دراین 

دایکندی مطرح کردیم اما موفق به دریافت پاسخی نشدیم.

کار ساختان مرکز تداوی بیست بسرت معتادین به هزینه ی 

بیش از نه میلیون افغانی از بودجه ی دولت، در سال 1399 

تکمیل و به ریاست صحت عامه تسلیم شده است.

توسط  و  متویل   INL موسسه ی  سوی  از  مرکز  این  اکنون 

عامه  صحت  وزارت  موادمخدر  تقاضای  کاهش  ریاست 

تطبیق  درمانی  روان  و  مشاوره  معتادین،  تداوی  بخش  در 

می شود.

مورد  مرکز  دراین  روزه   45 دوره ی  یک  در  اعتیاد  بیاران 

یک مرکز تداوی بیست بسرت معتادین در والیت دایکندی به 

شده  تهداب گذاری  مخدر  مواد  به  معتاد  زنان  تداوی  منظور 

بود و قرار بود زنان و کودکان مبتا به موادمخدر در آن تحت 

تداوی قرار گیرد، اما بعد از تکمیل شدن کار ساختان این 

مرکز، مسئوالن صحی والیت دایکندی این مرکز تداوی را برای 

تداوی مردان معتاد به مواد مخدر افتتاح کردند.

بعد از واگذاری یک سالن ورزشی زنانه در دایکندی به بخش 

مورد  دومین  معتادین،  بسرت  بیست  تداوی  مرکز  خصوصی، 

در  که  است  زنان  به  مختص  تاسیسات  واگذاری  از 

اختیار مردان قرار می گیرد و زنان کوچکرتین نفعی از 

و  دایکندی  والیت  زنان  امور  ریاست  اما  منی برند،  آن 

دیگر نهادهای حامی زنان در قبال آن سکوت اختیار 

کرده اند.

اسحاق علی درمان، رئیس صحت عامه دایکندی دلیل 

نبود  معتاد،  مردان  به  را  مرکز  این  دادن  اختصاص 

نیمرخ  به  او  می کند؛  عنوان  زنان  تداوی  برای  بودجه 

نام  به  تهداب گذاری  هنگام  که  است  گفت:»درست 

مرکز تداوی بیست بیسرت معتادین زنانه تهداب گذاری 

معتاد  زنان  از  که  دونر  و  بودجه  نبود  دلیل  به  اما  شد 

حایت کند یا بودجه ا ی را برای تداوی زنان اختصاص 

دهد، پیدا نتوانستیم و این تصمیم وزارت بود. ما هم 

تاش خود را کردیم که به زنان اختصاص داده شود اما 

بایـد آقـا باشـند؟ دخـرت منی توانـد پیـام بدهـد؟ دخـرت منی توانـد 

کار کنـد؟ شـا مـردان چـرا اینقـدر خودخـواه هسـتید و همیشـه 

تنهـا مـردان را ترجیـح می دهیـد و در ذهن تـان تنهـا مـرد اسـت...

من سـارا هسـتم کارمنـد دفرت..«)برمـک،1400،ص(

اثـر هـرنی کـه  یـا  اثـر ادبـی و  ایـن اسـت کـه  نکتـۀ مهـم دیگـر 

یـک مـرد می آفرینـد، کمـرت اتفـاق می افتـد کـه شـخصیت زن بـا 

ویژگـی غیرجسـانی بـه وصـف درآیـد، بلکـه زن در همچـون آثار با 

ویژگی هـای همه پسـند و زیبایی تحسـین شـدنی ظاهر می شـود، 

امـا در جهان بینـی زنانـه، زن می توانـد از دریچـه ای تـازه  بـه جنس 

نیـز  زیباییـش  از  فـارغ  زن  آن،  در  کـه  دریچـه ای  بنگـرد؛  خـود 

می توانـد مطـرح شـود. در ایـن داسـتان در هیچ جایـی از زیبایی و 

قـد و قامـت سـارا که نقـش مرکزی داسـتان را برعهده دارد، سـخن 

نرفتـه اسـت. فقـط در یـک مـورد از زبـان زن دیگـر کـه بـه طعنـه 

و متسـخر بـه سـارا »قـاق روده« می گویـد: سـخن رفتـه کـه ایـن 

خـود ریشـه در واقعیت هـای اجتاعـی مـا دارد که زنان همیشـه از 

رویدادهای زنان
در افغانستان و جهان

کمیسیون حقوق 

برش: طالبان بر 

زنان محدودیت 

وضع کرده است

کمیسیون 

مستقل حقوق بر 

افغانستان برای نخستین بار پس از 

تشدید جنگ در کشور اعام کرد که 

گروه طالبان در والیت های شالی بر 

زنان محدودیت وضع کرده است.

این کمیسیون در جریان هفته گذشته 

با ابراز نگرانی از بدتر شدن وضعیت 

افراد ملکی در جریان جنگ اعام کرد 

که طالبان در مناطق تحت کنرتل 

خود در والیت های تخار، کندز، فاریاب 

و بدخشان بر زنان محدودیت اعال 

کرده اند.

کمیسیون مستقل حقوق بر روز 

چهارشنبه، 23 رسطان 1400 

خورشیدی، گزارشی را با عنوان »تشدید 

منازعات مسلحانه و افزایش رویدادهای 

نقض حقوق بر« نر کرد.

این کمیسیون اعام کرد که ممنوعیت 

بیرون شدن زنان از خانه بدون حجاب 

و محرم رشعی، مسدود کردن مکاتب 

دخرتانه و مکاتب مختلط، ممنوعیت 

ارائه خدمات صحی به زنان بدون محرم، 

ممنوعیت استفاده از تلویزیون، مجبور 

کردن آموزگاران و دانش آموزان مکاتب 

به استفاده از لنگی و نرتاشیدن ریش از 

مهم ترین  محدودیت هایی است که سبب 

نگرانی های جدی  برای شهروندان شده 

است.

»اگر صلح بیاید 

بهرت از این 

می درخشیم«

منایشگاه سه 

روزه ی صنایع 

دستی زنان در یکی 

به هدف از مراکز فرهنگی شهر کابل 

حایت از صلح برگزار شد.

این منایشگاه روز چهارشنبه تا جمعه 

)23 تا 25 رسطان 1400 خورشیدی( 

در »مرکز فرهنگی پل رسخ« در ناحیه 

سوم شهر کابل برگزار شد.

شاهد فرهوش، مسئول مرکز فرهنگی پل 

رسخ گفت »با تشدید خشونت در کشور 

بازار صنایع دستی زنان با رکود مواجه 

شده است، این منایشگاه در حایت از 

صلح و به هدف رشد بازار صنایع دستی 

زنان برگزار شده است.«

زنانی که در بخش تولید و فروش صنایع 

دستی کار می کنند محصوالتشان را 

در این مرکز به منایش گذاشتند و از 

شهروندان خواستند نه تنها برای حایت 

از زنان بلکه برای حایت از اقتصاد 

افغانستان محصوالت داخلی را بخرند و 

بازار صنایع دستی زنان را حایت کنند.

کیارنگ سعادت، مسئول رشکت صنایع 

دستی گلنگار می گوید محصوالت 

داخلی در برابر محصوالت خارجی کم کم 

جذابیت خود را از دست می داد، اما با 

فعالیت زنان متشبث مانند او بازار صنایع 

دستی زنان در سال های اخیر رونق 

گرفته است.

طالبان به حقوق زنان پایبند نیستند

زهره مطهر احمدزی، 

معاون شورای 

عالی مصالحه 

ملی در نشست 

کمیته زنان این 

شورا اعام کرد که 

قانون طالبان به حقوق زنان و 

اساسی افغانستان پایبند نیستند.

او در نشست کمیته زنان شورای عالی 

مصالحه ملی گفت: حکومت افغانستان 

برای صلح تاش می کند، اما گروه 

طالبان میز مذاکره را به گونۀ منادین نگه 

داشته  و جنگ را افزایش داده اند.

خانم مطهر تأکید کرد که »طالبان نه 

به قانون اساسی متعهد هستند، نه به 

حقوق زن، نه به انتخابات، نه به پیرفت 

زن و نه به این نظام به هیچ یک پایبند 

نیستند.«

گفتگو

صلح بیاید بهتر از این 
می درخشیم

نیمرخ

خون انار

حویلی گذاشتم، پدرم را دیدم که در خون افتاده و برادر شش 

می کشید.  فریاد  و  ایستاده  پدرم  بالیِن  بر  گریه کنان  ساله ام 

طفلکی برادرم رنگش پریده بود. 

بسویش دویدم، دیدم پدرم را کشته اند. با صدای لرزان پرسیدم: 

کوچک  طفِل  آن  منی توانست  درست  کجاست؟  مادر  الال 

با  را  مادرم  بود،  دار  معلوم  بردند.  دادا  فقط گفت:  بزند.  حرف 

بودند.  برده  نیز  را  ساله ام  هژده  برادری  بودند.  برده  خودشان 

دیگر  کردند.  رها  اینجا  را  مسکین  این طفل  و  کشتند  را  پدرم 

هیچ حسی نداشتم. نه خوب نه بد. درست شبیه مرده ها خودم 

شبیه  که  می کردم  نگاه  ویران  دیوار های  به  می کردم.  حس  را 

گورستان های تیکه تیکه بود. وای به حال من، وای به حاِل برادر 

به  لعنت  گشته  ایم.  دفن  گورستانی  در  زنده  هردو  که  کوچکم 

جنگ.

 جلمه ای که متاِم زندگیم را دگرگون کرد، هان گونه که زندگی 

بیدارم  بودم،  خواب  می کند.  دگرگون  را  قریه  مردم  متامی 

شوم.  پنهان  جایی  باید  است.  آمده  طالبان  گفتند:  و  کردند 

جایی که نتوانند مرا پیدا کنند. سال پیش که طالبان ولسوالی 

را  از دخرتاِن جوان  پهلو را سقوط دادند، شنیدیم که تعدادی 

به  را  برای خود نکاح کردند. پران جوان  و  بردند  با خودشان 

جنگ روانه کردند. پدرم می ترسید دوباره چنین کاری را کنند، 

به همین خاطر مرا در گاو خانه ای پنهان کرد. مکانی که جای 

آنجا گاو ها نگهداری می شود. همه جایش بوی  انسان نیست. 

رسگین گاو می دهد. آنجا نفسم بند آمده بود، منی دانستم باید 

سه عدد  داشتم،   که  غذایی  متامی  باشم.  اینجا  زمانی  چه  تا 

آنقدر  بودم.  گرفته  محکم  مشتم  در  بود.  جوشیده  کچالوی 

و تشویش فُردم که دیدم  ترس  از  را  این کچالوهای مسکین 

بیشرتین قسمت هایش نرم شد.

 صدای مرمی  از همه سو به گوش می آمد. یکی از افراد طالبان 

نداری؟  و پر جوان  تو دخرت  مگر  می گفت:  به کسی  خطاب 

کجاست؟  ساحت  کرده ای؟  پنهان  کجا  بگو  هستند  کجا 

بزنم؟ دیگری می خواست داخل گاوخانه  فرقت  به  یا  می گویی 

دیگر  اینجا  گفت:  آمد؛  داخل  قدمی  سه  که  همین  بپالد.  را 

کجاست، چون گورستان  تاریک است، فکر نکنم هیچ جانوری 

اینجا را تحمل بتواند. شاید خدا بر من رحم کرد که مرا نیافت. 

صدای  نه  و  مرمی  فیر  صدای  نه  دیگر  و   گذشت،  ساعتی  سه 

آدمی می آمد. با خود گفتم: حتا رفته اند، حاال باید بروم خانه. 

بیرون شدم و به سوی حویلی  مان دویدم، همین که پا به دروازه  

طـرف هم جنسـان خودشـان مـورد تحقیـر و متسـخر و داوری هـای 

می گیرنـد.  قـرار  بی رحانـه 

داسـتان هایش  در  بریتانیایـی  معـروف  نویسـنده  برونتـه  شـارلوت 

همیشـه زنانـی را بـه عنـوان قهرمـان انتخـاب می  کـرد کـه بطـور 

عرفـی جـذاب و دلربـا نبودنـد. رابینـز در ایـن مـورد می نویسـد کـه 

دلیـل ایـن کار برونتـه ایـن بـود که تاکیـد بـر جذابیـت فیزیکی در 

قصـه الزامـا بدیـن معنـا نیسـت کـه یـک زن بدقیافـه منی توانـد به 

طریقه هـای دیگـر جـذاب و دلربـا باشـد. )رابینـز، 1389،ص84(

جامعۀ افغانسـتان نه تنها جامعۀ مردسـاالر اسـت بلکه زنان نیز در 

آن بـه گونـه ای تربیـت شـده اند کـه مردسـاالری را به عنـوان ارزش 

خانوادگـی  روابـط  در  را  مـردان  خواسـته های  و  پذیرفته انـد  برتـر 

مسـأله  می مانـد  امـا  می دهنـد.  ترجیـح  هرچیـز  بـر  اجتاعـی  و 

یـک تعـداد زنانـی کـه تفکرشـان علیـه مردسـاالری شـکل گرفتـه و 

جامعـۀ مردسـاالر را منی پذیرنـد. پـس دنبـال یک جامعـۀ ایده آل و 

جامعه ای که از نظرشـان به زنان آزادی داده شـده باشـد، هسـتند 

و بـا اولیـن معرفـت از جوامع اروپایـی و آمریکایی فکـر می کنند که 

حقـوق زن در آن جوامـع تأمیـن می شـود کـه سـارا نیـز قربانی این 

طـرز تفکر شـده اسـت. 

پـس بـا توجـه به ایـن مـورد، نکتۀ ارزشـمند داسـتان این اسـت که 

بـا بـه تصویـر کشـیدن وضعیـت زن در جامعـۀ افغانسـتان و قرس، 

هـر دو جامعـه را بـه بـاد انتقـاد می گیـرد. قبول کردن ایـن حقیقت 

کـه وضعیـت زن در افغانسـتان بـه شـدت قابـل انتقـاد اسـت، هـر 

دخـرت ایـن رسزمیـن درک می کنـد؛ فقـط کافـی اسـت از خانـه تـا 

محـل کار یـا بـازار بـرود تـا ایـن وضعیـت رقت بـار را درک کنـد، اما 

قبـول کـردن ایـن حقیقـت کـه وضعیـت زن در جوامـع پیرفته ای 

مثـل قـرس، بـه طریقه های دیگر رقت بار اسـت، سـخت اسـت. به 

همیـن سـبب جامعـۀ ایـده آل بـرای بسـیاری از زنـان و دخـرتان ما 

جوامـع غربـی اسـت. در ایـن رمان بسـیار زیبـا و ماهرانـه و بصورت 

رئالیسـتی و واقع گرایانـه هـم جامعـۀ افغانسـتان را بـه بـاد انتقـاد 

می گیـرد و هـم میان تهـی بـودن و رقت بـار بـودن وضعیـت زن در 

جوامـع پیرفتـه را در مقابـل چشـان خواننـده قـرار می دهـد و 

مـا را وادار می کنـد کـه در تعریـف و آرمـان مـا از جامعـۀ ایـده آل 

تجدیدنظـر کنیـم و بـرای حل مشـکل خود راه حل مناسـب دیگری 

کنیم. جسـتجو 

مطبعــۀ  کابــل،  کیســت؟،  مقــر  عبدالــوارث،  *برمــک، 

.1 4 0 0 ، ی حمــد ا

 *رابینــز، روت، فیمینســم های ادبــی، ترجمــۀ احمــد ابــو محبــوب، 

تهــران، نــر افــراز، 1389.

»مقـر کیسـت؟« اسـم رمانـی اسـت از عبدالـوارث برمـک کـه در 

بهار امسـال)1400( نر و رومنایی شـد. این رمان توسـط کسـی 

کـه ادبیـات نخوانـده و از لحاظ مسـلکی داستان نویسـی را آموزش 

ندیـده نوشـته شـده اسـت و در ضمـن اولیـن تجربـۀ نویسـنده در 

زمینۀ داستان نویسـی اسـت، ولـی دغدغه مندی نویسـنده در قبال 

مسـایل اجتاعـی و بخصـوص وضعیـت زنـان در افغانسـتان باعث 

خلـق ایـن اثر شـده اسـت. در این نوشـته کوشـش شـده اسـت که 

ایـن رمـان از دیـدگاه فمیمنیسـتی مـورد مطالعه قـرار گیرد. 

داسـتان  یـک  را  داسـتان  ایـن  منی توانیـم  کـه  اسـت  درسـت 

فمیمنیسـتی بنامیـم امـا این داسـتان در شناسـاندن شـعور زنانه و 

حساسـیت های زن افغانسـتانی موفـق عمـل کـرده اسـت. ادبیـات 

زنانـه بـه این معنا نیسـت که زنان در محور شـعر، داسـتان و... قرار 

بگیرنـد، بلکـه بـه ایـن معنـا اسـت کـه احساسـات و عواطـف زنانـه 

بی واسـطه بـا خواننـده در میـان گذاشـته می شـود یـا بهـرت بگوییم 

در ادبیـات زنانـه، زنـان از زاویـۀ دیـد زنـان تصویـر می شـوند. ایـن 

رمـان بـا اینکـه توسـط یـک مـرد نوشـته شـده ولـی اگر توسـط یک 

زن نوشـته می شـد، بـاز هـم هیچ تغییـری در زبان روایـت منی آمد؛ 

زیـرا نویسـنده توانسـته بخوبـی خود را بـه جای شـخصیت های زن 

قـرارداده و از زبـان آن هـا سـخن بگویـد؛ مثا وقتی به جای »سـارا« 

– کـه شـخصیت اصلی داسـتان اسـت- قـرار می گیرد، طـرز تفکر و 

جهان بینـی کامـا زنانـه اسـت، امـا وقتـی به جـای »چنـارگل« پدر 

سـارا قـرار می گیـرد، احساسـات، عواطـف و جهان بینـی مردانـه را 

بـه منایـش می گـذارد. ایـن در حالی اسـت که نـوع نگاه نویسـنده 

جوامـع  در  ادبـی  کار  و  اسـت  نرینه محـور  مردسـاالر  جوامـع  در 

مردسـاالر ویژگـی مردانـه دارد. 

نکتـۀ مهـم دیگـر در داسـتان هایی کـه در جوامـع مردسـاالر خلـق 

می شـود، این اسـت که فقـط ارزش گذاری هـای مردانـه، ادراکات، 

انسـانی  جهان بینـی  مردانـه،  جهان بینـی  و  مردانـه  داوری هـای 

تلقـی می شـود؛ امـا در ایـن رمـان، هرچنـد بـه شـکل انـدک ایـن 

طـرز تفکـر زیـر سـوال مـی رود کـه ایـن مسـأله در گفتگوی سـارا با 

منصـور در اولیـن صحبت شـان از طریـق پیام خودمنایـی می کند.

سـارا شـارۀ منصـور را از میـان اسـناد پیـدا کـرده بـه تلفنـش از 

نفرسـتادید؟  را  پیـام فرسـتاد: اسـناد  واتسـاپ  طریـق 

»منصـور بـا خوانـدن پیـام منی دانسـت کـه ایـن پیـام از کی اسـت 

و کـدام اسـناد... در جـواب نوشـت: می شـه خـود را معرفـی کنیـد 

آقـا؟ سـارا در جـواب نوشـت: چـرا همیشـه آقـا؟ آیا مهم اسـت همه 

واگذاری تاسیسات مختص زنان به مردان 
و سکوت ریاست امور زنان دایکندی

طالبان آمدند!

 لطیفه سادات موسوی

خوانشی زنانه از  رمان »مقصر کیست؟«

داستانآرزو نوری
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ــت  ــان دول ــا شــدت گرفــن جنــگ می ــر ب ــاه هــای اخی در م

و طالبــان، مــردم بخصــوص کاربــران شــبکه های اجتاعــی 

افغانســتان در میــان جنــگ روانــی و تبلیغاتــی دو طــرف قــرار 

دارنــد. در ایــن میــان بــازار شــایعات و اســتفاده از نــام زنــان 

ــی  ــگ روان ــرف در جن ــه دو ط ــرای مقابل ــزاری ب ــه اب ــه مثاب ب

محســوب می شــود. بــرای روشــن شــدن ابعــاد مختلــف ایــن 

جنــگ روانــی و مدیریــت افــکار عمومــی، نیمــرخ مصاحبــه ای 

ــح  ــگ و صل ــات جن ــگر در مطالع ــی، پژوهش ــه نوای ــا نورالل ب

ــام داده  ــتان انج ــی افغانس ــات پالیس ــی تحقیق ــز مل از مرک

اســت. 

ــه نوایــی می گویــد: »در چنیــن حالتــی بیــش از آنکــه  نورالل

افــراد دنبــال راهــکار حــل مســأله باشــند، بــه گســرتش 

وحشــت دامــن می زننــد. حتــا کســی گــزارش مســتند از 

وضعیــت ارائــه منی کنــد، گفتگوهــا در مــورد تبعــات جنــگ 

ــت.« ــئوالنه اس ــردم غیرمس ــات م و تلف

بهــرت اســت افــرادی کــه اطاعــات دقیــق از وضعیــت دارنــد 

خطــر  از  آگاهــی  بــا  جامعــه  کل  و  خانــواده  ســطوح  در 

شــایعات و وحشــت جنــگ، بــرای زنــده مانــدن و امــکان 

ــی و  ــه شــکل عقان ــا مقاومــت از منطقــه جنگــی را ب ــرار ی ف

ــد. ــه کنن ــکار ارائ ــردم راه ــرای م ــد و ب ــث کنن ــئوالنه بح مس

بهــرت اســت اخبــار و بحث هــای مرتبــط بــه جنــگ مســئوالنه 

ــه  ــگ ب ــه جن ــط ب ــر مرتب ــرگاه خ ــی ه ــود. یعن ــدود« ش »مح

نفــع خانــواده نیســت، بــه کســی گفتــه نشــود. بهــرت اســت 

عمــداً توجــه افــراد را بــه ســوی کارهــای روزمــره بــرد. بایــد 

کســی باشــد در داخــل خانــه کــه همیشــه از بحــث روی 

ــار منفــی جنــگ و شــایعات جلوگیــری کنــد. از ســویی  اخب

ــده نیســتند، مثــل  ــراد و کســانی را کــه تصمیم گیرن هــم، اف

کــودکان و نوجوانــان، از بحــث و اخبــار جنــگ دور نگــه 

داریــم. ســاعت های شــنیدن خــر جنــگ را محــدود کنیــم، 

ــق  ــی. از موث ــبکه های اجتاع ــه از ش ــون و چ ــه از تلویزی چ

بــودن خــر مطمــن شــویم؛ بســیاری از اخبــار حتــا در 

رســانه های همگانــی ممکــن شــایعه باشــد، بررســی اخبار در 

منابــع معتــر و دریافــت صحــت و ســقم خــر جنــگ باعــث 

می شــود مــا واکنــش مفیــد نســبت بــه وضعیــت داشــته 

باشــیم وگرنــه در ناآگاهــی یــا آگاهــی غلــط از وضعیــت، 

ــردن  ــرار ک ــا ف ــود. مث ــد ب ــتباه خواه ــز اش ــا نی ــم م تصامی

مــردم شــهر بامیــان در ایــن اواخــر کــه در اثــر شــایعات 

بیجــا شــدند، در حالــی کــه هیــچ طالبــی در بامیــان نزدیــک 

ــود. نشــده ب

تصمیم گیری پیش از روز وحشت

آقــای نوایــی برایــن بــاور اســت کــه اگــر جنــگ قریــب الوقــوع 

باشــد، امــکان اتخــاذ یــک تصمیــم عقانــی و منطقــی بســیار 

کــم اســت. »چــون وقتــی جنــگ بــه عنوان یــک تهدیــد جدی 

از راه می رســد، وحشــت و شــایعات قوی تــر می شــود، مــا 

ایــن فرصــت را نداریــم کــه همــه جوانــب قضیــه را بســنجیم 

و تصمیــم عقانــی بگیریــم. در چنیــن وضعیتــی، عــام مــردم 

توانایــی گرفــن تصمیــم درســت را ندارنــد. تنهــا امــکان 

نجــات ایــن اســت کــه اشــخاص متنفــذ، رهــران اجتاعــی، 

و  دانــش  از  اســتفاده  بــا  مــردم  نخبــگان  و  موســفیدان 

تجربه هایشــان همــه مســایل را بســنجند و مــردم را در یــک 

تصمیم گیــری جمعــی کــه بــه نفــع همــگان باشــد، همــکاری 

کننــد. مثــا اگــر قــرار باشــد مــردم مقاومــت کننــد چگونــه 

مقاومــت کننــد، اگــر فــرار کننــد بــه کجــا فــرار کننــد.«

امــا گاهــی وضعیــت قطعــی نیســت. در منطقــه شــیرداغ 

مالســتان متنفذیــن محــل خواســتند برونــد بــا طالبــان 

مذاکــره کننــد ولــی جنگجویــان طالبــان همــه ی آنــان را 

کشــتند. چنیــن حرکت هایــی از جوانــب جنــگ محتمــل 

نامشــخص  و  بــودن  اســت. همیــن غیرقابــل پیش بینــی 

بــودن نحــوه برخــورد جوانــب جنــگ بــا مــردم، وحشــت 

ــت  ــا وضعی ــه ب ــردم در مواجه ــگ را بیشــرت می ســازد و م جن

ــه  ــتند. همیش ــت نیس ــری درس ــه تصمیم گی ــادر ب ــی ق جنگ

ــل  ــه مث ــد ک ــی بگیرن ــن تصمیم های ــد و ممک ــیب می بینن آس

متنفذیــن شــیرداغ بــه قیمــت جــان شــان متــام شــود. چــون 

ــرف  ــان ط ــروه طالب ــا گ ــا ب ــتان م ــی افغانس ــگ کنون در جن

هســتیم کــه بــه از ارزش هــا و اصــول جنــگ کــه قرن هاســت 

در رسارس دنیــا رعایــت می شــود، بــاور ندارنــد و حقــوق 

ــند. در  ــمیت منی شناس ــه رس ــی را ب ــتانه بین امللل بردوس

ســوی دیگــر دولــت و نهادهــای امنیتــی بــه مــردم پاســخگو 

ــتند. نیس

بــرای ســنجش دقیــق از وضعیــت بایــد اطاعــات درســت و 

موثــق داشــته باشــیم. آنچــه مهــم اســت از برخــورد جوانــب 

جنــگ بــا مــردم آگاه باشــیم. اینکــه اگــر طالبــان بیاینــد بــا 

ــی  ــای دولت ــر نیروه ــرد؟ اگ ــد ک ــه خواهن ــه چ ــردم منطق م

بیاینــد چگونــه خواهنــد جنگیــد؟ و اگــر نیــروی ســومی  مثــل 

ــا مــردم ملکــی  خارجی هــا حمــات هوایــی انجــام دهنــد آی

آســیب نخواهنــد دیــد؟ مــا بایــد روش برخــورد جوانــب جنــگ 

ــپس  ــنجیم و س ــا بس ــن گروه ه ــینه ی ای ــردم را از پیش ــا م ب

تصمیــم بگیریــم کــه در منطقــه تحــت تهدیــد جنــگ چــه کار 

کنیــم و در روزهــای جریــان جنــگ چگونــه از خــود محافظــت 
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بــا پخــش خرهــای مربــوط  و دولــت بخواهــد مــردم را 

بــه تجــاوز طالبــان بــر زنــان بــه جنــگ وادار کنــد، )در 

حالیکــه نتوانــد صحــت و ســقم ایــن اخبــار را اثبــات کنــد( 

نیســت.  مناســبی  روش  ایــن  نخواهنــد جنگیــد.  بازهــم 

ــت  ــه دس ــت ب ــدرت و دس ــادل ق ــتان تب ــردم افغانس ــون م چ

شــدن حاکمیــت ولســوالی ها را بــه عنــوان یــک واقعیــت 

پذیرفته انــد. بســیاری  فکــر می کننــد امــروز ایــن گــروه و 

ــد  ــد و حکومــت می کنــد، چــرا بای فــردا گــروه دیگــری می آی

ــی کــه  ــه خطــر انداخــت؟ در حال ــد و جــان خــود را ب جنگی

ــدرت  ــه ق ــرای رســیدن ب ــان دو جناحیســت کــه ب جنــگ می

می جنگنــد. توقعاتــی کــه در بیســت ســال اخیــر ایجــاد 

ــیدند  ــان نرس ــه آرزوهایش ــردم ب ــد، م ــرآورده نش ــود ب ــده ب ش

ــه همیــن  و ارزش هــای دموکراتیــک تحقــق نیافــت، مــردم ب

خاطــر میــل کمــرتی دارنــد کــه وارد جنــگ جدیــد شــوند.« 

ترک رسزمین؛ بدترین آسیب جنگ

نوراللــه نوایــی برایــن بــاور اســت کــه تــرک رسزمیــن بدتریــن 

ــود.  ــل می ش ــه متحم ــک جامع ــه ی ــت ک ــگ اس ــیب جن آس

تصمیم گیــری بــرای  تــرک رسزمیــن چــه موقتــی و چــه بــرای 

ــده و  ــنجیده ش ــیار س ــد بس ــی  بای ــا دایم ــدت ی ــی م طوالن

براســاس اطاعــات دقیــق باشــد. اگــر قــرار اســت میــان بقــا 

و فنــا یکــی را انتخــاب کننــد، بهــرت اســت مهاجــرت کننــد و 

ــه امیــد دریافــت  ــی اگــر ب ــد ول ــاه برن در شــهرهای امــن پن

ــگان  ــای رای ــی در کمپ ه ــا زندگ ــتانه ی ــای بردوس کمک ه

ــه نســل  ــت بزرگیســت ب ــد، خیان ــل متحــد مهاجــرت کنن مل

ِآینــده شــان.

ــتانه و  ــات بردوس ــه خدم ــد هیچگون ــی می گوی ــای نوای آق

امکانــات آســایش در کمپ هــای مهاجــرت بهــرت از خانــه 

ــک  ــه مال ــک جامع ــواده و ی ــک خان ــه ی ــت ک ــی نیس و زمین

آن اســت. وابســتگی بــه امــداد بین املللــی و موسســه ها 

یکــی از فجایعــی اســت کــه بــرای جامعــه مــا اتفــاق افتــاده 

اســت؛ مــردم خــود ارادیــت و بــاور بــه خودکفایــی را از 

دســت داده انــد، تــا ســه دهــه قبــل کســی کمک هــای 

بردوســتانه موسســه ها را منی پذیرفتنــد و مــواد غذایــی 

شــان را منی خوردنــد، می گفتنــد »از ســوی کفــار اســت، 

نجــس اســت«. از نجــس بــودن و کفرگویــی بگذریــم، نفــس 

ــه امــداد بین املللــی یــک خاصیــت بســیار  دســت رد زدن ب

ارزشــمند جامعــه مــا بــود. نــه بــه ایــن دلیــل کــه امدادهــای 

ــی و  ــه خودکفای ــل ک ــن دلی ــه ای ــود، ب ــس ب ــی نج بین امللل

ــرد. ــوال می ب ــر س ــردم را زی ــت م خودارادی

ــه  ــا ک ــه تنه ــدگان ن ــن و بیجاش ــپ مهاجری ــن در کم نشس

پیامــد زیســتی دارد و حیــات اجتاعــی مــردم را تهدیــد 

دارد؛  فرهنگــی  مخــرب  بســیار  پیامــد  بلکــه  می کنــد، 

نشــینی ها  کمــپ  همیــن  دامــن  از  زیــادی  انحرافــات 

کمپ نشــینی  پیامدهــای  از  یکــی  طالبــان  می زنــد.  رس 

ــه در  ــد ک ــانی بودن ــرت کس ــان بیش ــان طالب ــت. جنگجوی اس

زندگــی  پاکســتان  در  افغانســتان  مهاجــران  کمپ هــای 

شــدند. بــرده  مدرســه ها  بــه  و  می کردنــد 

کنیــم.

زنده ماندن در جریان جنگ

ــد،  ــه ش ــه افروخت ــک منطق ــگ در ی ــش جن ــه آت ــی ک هنگام

بایــد مترکــز افــراد بــه ویــژه آنانــی کــه اهــل دانــش و تدبیــر 

ــگ  ــان جن ــد. در جری ــردم باش ــان م ــظ ج ــر حف ــتند، ب هس

هیــچ چیــزی مهم تــر از زنــده مانــدن افــراد نیســت. بنابرایــن 

ــب  ــا جوان ــره ب ــر مذاک ــا اگ ــی حت ــر طریق ــود از ه ــاش ش ت

دخیــل در جنــگ و در رشایــط فعلــی مذاکــره بــا جنگجویــان 

ــظ  ــت حف ــه ضان ــود ک ــاش ش ــم ت ــاز ه ــد، ب ــان باش طالب

جــان مــردم گرفتــه شــود. در گام بعــدی انتقــال افــراد 

ــهر و  ــا در ش ــل زیرزمینی ه ــن مث ــن ام ــه اماک ــیب پذیر ب آس

ــود. ــدام ش ــات اق ــر در والی ــتاهای امن ت روس

آسیب پذیری زنان؛ عامل اصلی آوارگی

برقــع  کــه  معتقدنــد  آگاهــان  از  برخــی 

ــت  ــی اس ــام طالبان ــت نظ ــادی از محدودی من

و همزمــان بــا آن محرومیــت از حقــوق و آزادی 

ــی از  ــود. یک ــل می ش ــه تحمی ــر جامع ــان ب زن

عوامــل اصلــی بیجــا شــدن و مهاجــرت مــردم 

برخــورد جنگجویــان طالبــان بــا زنــان اســت. 

ــر هتــک  ــی ب ــادی مبن ــرا گزارش هــای زی اخی

حرمــت زنــان از ســوی طالبــان در شــال 

ــار و  ــن اخب ــی ای ــد و در پ ــر ش ــور منت کش

ــان  ــان طالب ــش از ورود جنگجوی ــایعات پی ش

بــه مناطــق هــدف، مــردم خانه هایشــان را 

تخلیــه کــرده بــه شــهرها و مناطــق دیگــر آواره 

ــدند. ش

ــای  ــر ویژگی ه ــد: »بناب ــی می گوی ــای نوای آق

فرهنگــی و ارزش هایــی کــه جامعه افغانســتان 

فجیع تریــن  زنــان  حرمــت  هتــک  دارد، 

اتفاقیســت کــه ممکــن اســت در یــک جنــگ 

رخ دهــد، تبعــات آزار و تجــاوز بــه حریــم زنــان 

بــه گســرتش جنــگ و وحشــتناکرت شــدن 

مــردم  فرهنــگ  در  می افزایــد.  وضعیــت 

افغانســتان، آزار و اذیــت و تجــاوز جنســی 

ــردان  ــردن م ــده داغ ک ــه زن ــه مثاب ــان ب ــر زن ب

اســت. حرمــت زنــان ارزش بیشــرت از جــان 

مــردان محســوب می شــود. مــردان  ترجیــح 

می دهنــد مبیرنــد ولــی هتــک حرمــت شــدن 

ــد. اگــر  ــواده و منطقه شــان را نبینن ــان خان زن

رســانه ها عملکــرد جنگجویــان گــروه طالبــان 

بــا زنــان در مناطــق مختلــف را مستندســازی 

بهــرتی  تصمیــم  می تواننــد  مــردم  کننــد، 

بگیرنــد کــه در مواجهــه بــا ایــن گــروه چــه کار 

ــان را در  ــا زن ــد و ی ــرار کنن ــی ف ــد؛ همگ کنن

ــد.« ــال دهن ــی انتق ــکان امن م

تحریــک مــردم بــه جنــگ بــه بهانــه تجــاوز 

بــر زنــان

منســوب  نامه هــای  اخیــر  روزهــای  در 

نشــان  کــه  می شــود  منتــر  طالبــان  بــه 

ــر  ــختگیرانه ب ــن س ــروه قوانی ــن گ ــد ای می ده

زنــان وضــع می کنــد و یــا خرهــای تجــاوز 

زنــان  ربــودن  و  اجبــاری  نــکاح  جنســی، 

طالبــان؛  توســط 

»اگــر  می گویــد:  این بــاره  در  نوایــی  آقــای 

نجنگنــد  طالــب  علیــه  مــردم  باشــد  قــرار 
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