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سال پنجم، شماره 152،   شنبه، 23 اسد 1400، 14 آگست 2021

خاطرات دوران امارت قتل عام مزار

جنگ، چهره زنانه ندارد

پالیسی محافظت از زنان 
در شرایط جنگ
و حاالت اضطرار

یک قرن حضور زنان 
در ارتش

3 »هزاره ها به گورستان بروند«
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روایت زنان بیجا شده: 

»پول نداشتیم، نوزادم را روی 
2سرک بدنیا آوردم«

بی بی گل سه روز پیش در این 
مکان زایمان کرده و پسرش را 
به دنیا آورده است. او در پاسخ 
به پرسشم که چرا به شفاخانه 

برده نشده، گفت: »من پسرم را 
در همین جا به دنیا آوردم. هیچ 
پولی نداشتیم که به شفاخانه 

برویم و آن جا والدت کنم.«
او که تمام وسایل خانه اش را 

طالبان به غارت برده اند اکنون 
ضمن داشتن غذا و سرپناه، به 

مراقبت و دارو نیاز دارد.
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روایت زنان بیجا شده: 

پــس از خــروج نیروهــای بین املللــی و بــا شــدت گرفــن 

جنگ هــا و ســقوط ولســوالی ها در والیت هــای شــالی و 

ــه  ــا، ب ــته ها و زخمی ه ــار کش ــش آم ــا افزای ــی ب ــال  رشق ش

شــار آوارگان و بیجاشــدگان ایــن والیت هــا نیــز افــزوده 

شــده اســت. 

والیت هــای  از  مهاجــرت  مــوج  پســین،  مــاه  چنــد  طــی 

ــار  ــد، قنده ــان، هلمن ــدز، بدخش ــار، کن ــون تخ ــی چ ناامن

ــایه و  ــورهای همس ــا کش ــا و حت ــوی والیت ه ــه س ــی ب و غزن

خارجــی جریــان گرفتــه اســت. 

ــدگان  ــاد بیجاش ــار زی ــز ش ــل نی ــالی کاب ــرای ش در باغ

والیت هــای تخــار، کنــدز، بدخشــان و والیت هــای دیگــر 

انباشــته شــده اســت کــه در وضعیــت نامطلوبــی بــه رس 

می برنــد. 

مــردم، خصوصــا  بــر  زیرکنرتلشــان  در ســاحات  طالبــان 

می کننــد  وضــع  ســنگین  محدودیت هــای  زنــان  بــرای 

ــه و  ــرک  خان ــه ت ــار ب ــا را ناچ ــن والیت ه ــهروندان ای ــه ش ک

کاشانه شــان کــرده اســت . شــار زیــادی از ایــن خانواده هــا 

ــت نســبی  ــه امنی ــی ک ــه والیت های ــان اســتند ب ــا زن ــه تنه ک

شــده اند. آواره  دارد، 

خانواده هــا،  کــه  دلیل هایــی  مهم تریــن  از  یکــی 

خانه هایشــان را تــرک کرده انــد ایــن اســت کــه طالبــان 

مترکزشــان بــر خانواده هایــی اســت کــه دارای دخــرتان 

ــن  ــه از ای ــی ک ــل هراس ــه دلی ــم ب ــا ه ــتند. آن ه ــوان هس ج

ناحیــه دارنــد بــه زودتریــن فرصــت خودشــان را از والیت هــای 

بیــرون کشــیده اند.  درگیــر جنــگ، 

»پول نداشتیم، نوزادم را روی سرک بدنیا آوردم«

دریچـه

ــا  عادله آذین ــت. خیمه ه ــرده اس ــاد ک ــی را ایج ــل تحمل ــام غیرقاب ازدح

ــم  ــا ه ــه ب ــی ک ــد و خانواده های ــرو رفته ان ــا ف ــر خاک ه در زی

ــه  ــک خیم ــر ی ــط زی ــه ی مختل ــه گون ــد، ب ــاوندی دارن خویش

زندگــی می کننــد تــا از تابــش آفتــاب ســوزان در امــان 

ــد. مبانن

روبــه رو  آن  بــا  بیجاشــده  زنــان  کــه  مــوردی  عمده تریــن 

ــت.  ــی اس ــات صح ــه خدم ــن ب ــی نداش ــتند، دسرتس هس

ــتند  ــاردار هس ــم ب ــا ه ــار ی ــده بی ــان بیجاش ــاری از زن ش

ــاری  ــاری و غیرس ــای س ــر بیاری ه ــه دیگ ــم ب ــاری ه و ش

ــه آن هــا رســیدگی  ــه ی درســت ب ــه گون مبتــا هســتند کــه ب

منی شــود.

بی بــی گل ســه روز پیــش در ایــن مــکان زایــان کــرده و 

پــرش را بــه دنیــا آورده اســت. او در پاســخ بــه پرسشــم 

ــرم را  ــن پ ــت: »م ــده، گف ــرده نش ــفاخانه ب ــه ش ــرا ب ــه چ ک

ــه  ــی نداشــتیم کــه ب ــچ پول ــا آوردم. هی ــه دنی در همین جــا ب

ــم.« ــا والدت کن ــم و آن ج ــفاخانه بروی ش

او کــه متــام وســایل خانــه اش را طالبــان بــه غــارت برده انــد 

ــت و دارو  ــه مراقب ــاه، ب ــذا و رسپن ــن غ ــن داش ــون ضم اکن

ــاز دارد. نی

بــه گفتــه ی مرســلین عمــری کــه همچــون مناینــده ی بخــش 

ــدود ده  ــد: »ح ــد، می گوی ــکان کار می کن ــن م ــی در ای صح

ــد.  ــور دارن ــکان حض ــن م ــده  در ای ــواده ی بیجاش ــزار خان ه

ــه تشــناب و  ــواده هیــچ کســی ب در میــان ایــن ده هــزار خان

ــای  ــط نهاده ــه توس ــی ک ــد. آب های ــی ندارن ــام دسرتس ح

ــرای  ــط ب ــد فق ــی رس ــا م ــه آن ه ــر ب ــراد خیّ ــان و اف امدادرس

»فــورا گوشــواره هایت را در بیــار! چــه 

ــازی؟«  ــو رسب ــه؟ ت وضعش

جنــاب رسوان خیلــی خوش تیــپ بــود. 

عاشــقش  نوعــی  بــه  دخرتهــا  همــه 

بودنــد. او همیشــه بــه مــا می گفــت 

ــاز احتیاجــه!  ــگ فقــط رسب کــه در جن

فقــط و فقــط رسبــاز... امــا مــا دملــان 

می خواســت کــه زیبــا هــم بــه نظــر 

می ترســیدم  جنــگ  برســیم...متام 

پاهایــم  شــوند.  معلــول  پاهایــم  کــه 

ــد.  ــنگ بودن ــراش و قش ــی خوش ت خیل

ــاد هــم مهــم نیســت.  مردهــا چــی؟ زی

اگــر پاهایشــان را از دســت بدهنــد. 

ــان  ــا را قهرم ــه آن ه ــورت هم ــر ص در ه

می داننــد. شــوهری کــه همــه آرزویــش 

ــول شــود،  ــی معل ــا اگــر زن ــد! ام را دارن

ــت  ــود. رسنوش ــاه می ش ــتش تب رسنوش

زنانــه اش...« 

ســتوان،  شــلوکووا،  نیکایونــا  ماریــا 

مخابــرات  دســته  فرمانــده 

کار  کــردن  درســت  رسبــاز  مــا  از 

چنــدان راحتــی نبــود... چنــدان ســاده 

دریافــت  را  لباس هایــان  نبــود... 

کردیــم. ارشــد مــا را بــه صــف کــرد؛ 

آشــامیدن کفایــت می کنــد.«

ــه  ــک ک ــکان کوچ ــن م ــه در ای ــت ک ــن اس ــر ای ــث دیگ بح

ــه ی  عضوهــای خانواده هــا در نزدیکــی هــم هســتند و فاصل

اجتاعــی در هیــچ صــورت مراعــات منی شــود، در حالــی کــه 

ــد.  ــد می کن ــردم را تهدی ــت م ــا صح ــاال کرون ــا ح ت

شــفیفه نیــز از کنــدز آواره شــده و از نبــود خدمــات صحــی در 

ایــن مــکان شــکایت دارد. او می گویــد: »غیــر از غــذا مــا هیچ 

ــیدم  ــغ می کش ــده درد جی ــب از مع ــن ش ــم. م ــزی نداری چی

امــا پنجــاه افغانــی در دســت نداشــتم کــه دارو بخــرم.«

زنــان بیجاشــده بــا روان آســیب دیده از آزار مــردان اطرافشــان 

ــان از آزار و اذیت هــای  ــوده همچن ــز شــاکی هســتند. مول نی

ــد و  ــد گان نباش ــت از بیجاش ــن اس ــا ممک ــه حت ــی ک مردان

خــودش را در میــان آن هــا جــا زده باشــد، شــکایت می کنــد. 

او می گویــد: »مــا در نهایــت ناچــاری در یــک جــای ناپــاک، 

ــاری  ــا ش ــم؛ ام ــی می کنی ــرش زندگ ــدا و ف ــدون آب و غ ب

از مــردان ناچــاری مــا را متاشــا کــرده و بــه متســخر مــا 

و  خنــده  وســیله ی  را  مــا  زیــادی  آدم هــای  می پردازنــد. 

ــتهزا  ــرای اس ــط ب ــا فق ــد و برخی ه ــان می دانن خوشحالی ش

ــد.« ــا آمده ان ــردن م ک

مناینده هــا  شــار  والیــت   هــر  بیجاشــد گان  میــان  در 

وجــود دارنــد کــه در توزیــع غــذا، خیمــه و خدمــات صحــی 

نیســتند  آن هــا زن هــا  از  یــک  امــا هیــچ  کار می کننــد؛ 

و از نیازهــای زنــان آگاهــی ندارنــد و زنــان نیــز بیشــرت 

نیازهایــی دارنــد کــه بــه هیــچ کــدام از ایــن مناینده هــا 

ــاز داشــته  ــزی نی ــه چی ــه ب ــی ک ــد. در صورت ــه منی توانن گفت

باشــند، بایــد مــردان بــا مســئوالن صحبــت کننــد. مولــوده در 

میــان صحبت هایــش گفــت: »زمانــی کــه بــه چیــزی رضورت 

داشــته باشــیم، بــه مــا مناینــده ی شــا کجاســت؟ وقتــی مــا 

حرفــی بزنیــم می گوینــد مــا بــا مــردان شــا گــپ می زنیــم.«

ــت  ــدگان از رضورت هاس ــت بیجاش ــه وضعی ــه ب ــد توج هرچن

ــت.  ــل اس ــورد تام ــرت م ــده بیش ــان بیجاش ــت زن ــا وضعی ام

ــرا در  ــد زی ــرت دارن ــای بیش ــردان نیازه ــه م ــبت ب ــا نس آن ه

ــا  ــود و دارای بیاری ه ــاردار، پری ــیرده، ب ــان ش ــان زن میانش

و مشــاتی هســتند کــه بــرای رفــع شــدنش از مناینده هــای 

مــرد خواســتار کمــک منی تواننــد.

جوراب هایتــان را بــه خــط مرتــب کنیــد. مشــغول 

منظــم  جوراب هایــان  می شــدیم.  کــردن  مرتــب 

بــود، نامنظــم بــه نظــر می رســید، چــون خودمــان 

پوتین هــا  جلــو.  پوتین هایــان  و  بودیــم  عقــب 

برایــان خیلــی بــزرگ بودنــد. شــاره چهــل یــا چهــل 

و یــک بودنــد. فرمانــده دوبــاره گفــت: جوراب هــا، 

جوراب هــا.

سـینه هایتان  دانشـجو،  »دخرتهـای  گفـت:  بعـدش 

منظـم نیسـت. از بغـل/ کنـار فقـط یک سـینه ببینم.« 

او  کـه  طـوری  آن  منی توانسـتیم  طبیعتـا  هـم  مـا 

می خواسـت بایسـتیم، دوبـاره فریـاد زد: »چـی داخـل 

کردیـد؟«  پنهـان  نظامی تـان  پیراهن هـای  جیـب 

ــه  ــن، خف ــده قدغ ــاد زد: »خن ــم، فری ــا می خندیدی م

ــید.«  ــید/چوب باش ش

بـرای اینکـه طریقـه اسـتقبال نظامـی را یـاد بگیریـم، 

مجبورمـان می کـرد، از پشـت میـز تـا میلـه پرچـم بـا 

حالـت احـرتام قـدم برداریـم. آخ پـدرش درآمـد از بس 

بـا مـا رس و کلـه زد. 

وارد یـک شـهر شـدیم، مـا را بـه صـف به حام روسـی 

بردنـد. مردهـا رفتنـد حـام مردانـه، مـا هـم طبیعتـا 

رفتیـم حـام زنانـه. زن هـا فریـاد زدنـد، یکـی داد زد: 

آمدنـد. بدبخت هـا منی توانسـتند تشـخیص  »رسبـازا 

بدهنـد کـه مردیـم یـا زن؛ همـه موهایـان را کوتـاه 

کـرده بودیـم و هـم لبـاس فـرم )نظامـی( تنـان بـود. 

یکبـار کـه توالـت )تشـناب( زنانـه رفتیم. زن هـا پلیس 

آوردنـد. مـا گفتیـم: »خـوب، کجـا باید برویـم؟« پلیس 

رو کـرد بـه زن هـا و گفـت: »این هـا دخرتنـد.« 

زن ها گفتند: »نه بابا دخرت نیستند، رسبازند....« 

ــگان  ــده ی ــرد، فرمان ــتپانووا، رسگ ــا اس ــا نیکایون ماری

ــی.  ــروی زمین ــگاه نی ــردان آموزش ــرات گ مخاب

ــا  ــی اســت کــه دو روز پیــش ب ــوده ســفری، دخــرت جوان مول

ــد:  ــت. او می گوی ــده اس ــل آم ــه کاب ــار ب ــواده اش از تخ خان

»خانــواده ی مــا چــون دخــرت داشــت، خواســت هرچــه زودتــر 

ــد  ــان در مســجد اعــام می کردن ــد. طالب ــرک کنن وطــن را ت

ــا در آن جــا آشــپزی  ــم. کار م ــی برایشــان غــذا بربی کــه نوبت

شــده بــود. آن هــا همــه را ناگزیــر بــه خوانــدن منــاز در 

رشکــت  جاعــت  در  کســی  اگــر  می کردنــد،  مســجدها 

منی کــرد و برایشــان پنــاه نــداده و غــذا منی بــرد، لت وکــوب 

می شــد.«

بخــش دیگــری از خانواده هــای بیجاشــده کســانی هســتند 

کــه در خانه هایشــان هــاوان و مرمــی اصابــت کــرده و بــرای 

ادامــه ی زندگــی رسپناهــی نداشــته اند. عایشــه از زنانــی 

ــش  ــوهر زخمی ــواده و ش ــا خان ــش ب ــج روز پی ــه پن ــت ک اس

از والیــت تخــار بــه کابــل آمــده اســت و در میــان انبــوه 

در  خانــه اش  می گویــد:  او  می بــرد.  بــه رس  بیجاشــد گان 

جنگ هــا ویــران شــده و شــوهرش نیــز در اثــر اصابــت مرمــی 

زخمــی شــده و اکنــون در یکــی از شــفاخانه های کابــل 

ــت. ــرتی اس بس

تجمــع  شــالی  رسای  در  بیجاشــدگان  بــزرگ  بخــش 

کرده انــد و شــار و زمیــن وســیعی برایشــان اختصــاص 

یافتــه و شــاری از ایــن خانواده هــا زیــر خیمه هــا روز و 

شب شــان را می گذراننــد و شــاری دیگرشــان نیــز حتــا 

ــه هــم گــره  ــان چادرهایشــان را ب دارای خیمــه نیســتند و زن

ــا  ــد. خیمه ه ــتفاده می کنن ــایبان اس ــون س زده و از آن همچ

ــار  ــت و گذار ش ــد و گش ــوش کرده ان ــم جاخ ــی ه در نزدیک

زیــاد مــردم بــه هرســو رسوصــدا و 

نیاز به رسباز بود... اما من می خواستم زیبا هم مبانم..

دنیــای جنــگ بیــش از پیــش روی غیرمنتظــره خــود را بــه مــن 

ــوال هایی  ــن س ــودم چنی ــن از خ ــش از ای ــد. پی ــان می ده نش

منی کــردم؛ مثــا چــه طــور ممکــن اســت کــه انســان ســال ها 

در ســنگر یــا در کنــار آتــش و روی زمیــن خالــی بخوابــد، شــنل 

بپوشــد و چکمــه بــه پــا کنــد، و باالخــره نخنــدد و نرقصــد. 

ــای  ــد. کفش ه ــن نکن ــه ت ــتانه ب ــا و تابس ــه زیب ــای زنان لباس ه

آن هــا  کنــد...  فرامــوش  را  گل هــا  و  نپوشــد  زنانــه  زیبــای 

ــه  ــم ک ــر کن ــردم فک ــادت ک ــد، ع ــاله بودن ــده س ــان هج همه ش

ــن  ــگ ممک ــه در جن ــی زنان ــت. زندگ ــا نیس ــای زن ه ــگ ج جن

نیســت، تقریبــا ممنــوع اســت. امــا اشــتباه می کــردم... خیلــی 

زود، در هــان دیدارهــای اومل بــا آن هــا متوجــه شــدم کــه زن هــا 

از هــر چــه ســخن بگوینــد، حتــا از مــرگ همــواره زیبایــی را بــه 

ــان  ــدام وجودش ــل انه ــش غیرقاب ــی بخ ــد، زیبای ــر می آورن خاط

بــود: »اون تــوی قــرب دراز کشــیده بــود، خیلــی زیبــا بود...مثــل 

عروس هــا...« 

آ. اسرتاتسوا، رسباز نیروی زمینی 

را  گوشــواره هایم  وقتــی  می کــردم،  خوشــبختی  احســاس 

گوشــم می کــردم، رفتــم رس پســت نگهبانــی، از خوشــحالی 

 »..... فریــاد مــی زدم: »جنــاب رسوان، نگهبــان 

»ببینم، این چیه؟« 

»یعنی چی که چیه؟«

»گمشو از اینجا!« 

»چی شده مگه؟« 

یکی از مهم ترین دلیل هایی که 
خانواده ها، خانه هایشان را ترک 

کرده اند این است که طالبان 
تمرکزشان بر خانواده هایی است 
که دارای دختران جوان هستند. 

آن ها هم به دلیل هراسی که از این 
ناحیه دارند به زودترین فرصت 
خودشان را از والیت های درگیر 

جنگ، بیرون کشیده اند. 

جنگ، چهره زنانه ندارد
کتاب جنگ، چهره زنانه ندارد. نوشته سوتالنا آلکساندرونا آلکسیویچ است که خاطرات 

صدها زن روسی در صف نبرد با آلمانی ها در جنگ جهانی دوم را روایت می کند. در این 
جنگ حدود نیم میلیون زن روسی در پست های مختلف نظامی از سربازی تا فرماندهی 

جبهات و ماین روبی تا جنگ های پارتیزانی فعالیت می کردند. 
بخشی از کتاب 

معرفی کتاب
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روایت منصوره مهرآیین از دوران امارت

متـام جنازه هـا بـه دنبـال عبداللـه بودیـم امـا بـاز هـم عبدالله را 

پیـدا نکردیـم، امـروز می دیـدم کـه فقـط موترهـای سـفید رنـگ 

صلیـب رسخ در رسک هـا دیـده می شـد و بـرای بـردن جنازه هـا 

کار می کردنـد و بـس. تقریبـا چاشـت شـده بـود که مـن و مادرم 

و مـادر عبداللـه بـه خانـه عمـه عبداللـه در سـیدآباد رفتیـم، بـه 

محـض ورود بـه حویلـی، متوجـه شـدم کـه پـر عمـه عبدالله به 

دسـت طالبـان اسـت و دسـت هایش را بسـتند و رس و صورتـش 

سـیاه و کبـود و پـر از خـون و از شـدت لـت و کوب زیاد با شـاق 

شـناخته  اصـا  و  بـود  پندیـده  وحشـتناکی  شـکل  بـه  طالـب 

منی شـد تـا حـدی کـه حتی مـادرش پر خـود را نشـناخته بود. 

او را بـا خـود دوبـاره بردنـد اما نکشـتند و بعد چند مـدت رهایش 

کردند.

ادامه  عبدالله  کردن  پیدا  برای  خود  جستجوی  به  باید  ما 

می دادیم و با خوردن یک گیاس آب باز هم من و مادرم و مادر 

عبدالله از خانه عمه عبدالله بیرون شدیم. در راه هر کدام مان 

برای  به کجاها  عبدالله  راه  در مسیر  که  فکر می کردیم  این  به 

روبروی  و  رسیدیم  عمومی  رسک  نزدیک  برویم.  جستجویش 

تیل  که  بود  شده  گذاشته  رنگ  رسخ  کانتیرن  یک  قصابی ها 

از کنارش می گذشتم که صدای زنگ ساعتی که  بود.  فروشی 

موقع  در  را شنیدم، عبدالله ساعتی داشت که  عبدالله داشت 

اذان چاشت زنگ می زد و از آنجایی که آن صدا برای من آشنا 

بود با شنیدنش متوقف شدم و به اطرافم نگاه می کردم تا شاید 

رسنخی از او پیدا کنم، چون می دانستم زیر هر کانتیرن و کراچی 

و غرفه حتا جنازه ای هست، به زیر کانتیرن نگاهی کردم و دیدم 

صدا  رسک  طرف  آن  از  را  مادرم  است،  افتاده  آنجا  جنازه  چند 

کردم تا کمکم کند که زیر کانتیرن دراز بکشم و ببینم عبدالله 

از  بود که طالب  آن  او متوجه  و  مادرم کمکم کرد  نه،  یا  هست 

کجا می آید تا مرا خرب کند و من پنهان شوم، زیر کانتیرن رفتم، 

هم  ساعتش  دستش  در  و  افتاده  روی/صورت  با  عبدالله  دیدم 

مادرم  اینجاست،  عبدالله  مادر  گفتم:  مادرم  به  می شود.  دیده 

یکبار به زمین نشست و از آنجایی که مجال گریه و ناله را هم از 

ما گرفته بودند، بدون هیچ رس و صدایی مادرم در کوچه ای که 

رویدادهای زنان
در افغانستان و جهان

فراغت 12 دخرت از صنف 12؛ رویداد 

تاریخی در نازیان ننگرهار
مسئوالن محلی والیت 

ننگرهار گفته اند که برای 

نخستین بار در ولسوالی 

نازیان این والیت 12 دخرت از 

مکتب فارغ شده اند.

حسیب الله شینواری، رییس معارف والیت 

ننگرهار هفته گذشته به رسانه ها گفت که این 

بانوان صنف دوازدهم را در مکتب »رسوبی« 

ولسوالی نازیان به پایان رسانده اند.

بربنیاد گفته های آقای شینواری، نازیان یکی 

از ولسوالی های محدود ننگرهار است که 

مردم بنابر باورهای سنتی و تندروانه مذهبی 

به زنان اجازه ی دسرتسی به خدمات آموزشی 

منی دهند؛ با آنهم این تیم 12 نفری دخرتان 

با حایت خانواده هایشان که به تغییر جامعه و 

توامنندی زنان باور دارند، توانسته اند تا صنف 

دوازدهم درس بخوانند.

رئیس معارف والیت ننگرهار همچنین گفته 

است که قرار است این دخرتان به عنوان معلم 

در مکتب های محل استخدام شوند و به تعلیم و 

تربیت دخرتان بیشرتی بپردازند.

طالبان می خواهند زنان را به 

جهادالنکاح بربند
رسپرست وزارت دولت در 

امور صلح هفته گذشته 

گفت: جنگجویان گروه 

طالبان در کنار دیگر 

جنایات ضد برشی که انجام می دهند، 

اکنون می خواهند زنان را به جهادالنکاح 

بربند.

این روزها که جنگ در متامی زون های 

کشور شدت گرفته و پیرشوی های گروه 

طالبان هر روز بر تعداد قربانیان جنگ 

و آوارگان داخلی می افزاید: تهدیدهای 

وحشتناکی امنیت زنان در مناطق جنگی را 

تهدید می کند.

دکتور عامله، رسپرست وزارت دولت در 

امور صلح در یک نشست با مدافعان حقوق 

زن گفت که »بر اساس شواهد و اسناد 

نرششده از سوی رسانه ها، طالبان در کنار 

سایر جنایات ضد برشی، می خواهند زنان 

را قربانی جهادالنکاح منایند.«

در همین حال، انارکلی هرنیار، عضو 

مجلس سنا گفت: اکنون نیاز است تا 

جامعه جهانی و نهادهای حقوق برشی در 

این وضعیت بی تفاوت باقی منانند.

طالبان به کرامت انسانی زنان احرتام 

بگذارند
جریان سیاسی موج تحول 

افغانستان به رهربی 

فوزیه کوفی در پیوند به 

وضعیت زنان و کودکان در 

و جریان جنگ ابراز نگرانی کرده 

از جوانب جنگ خواسته است که به کرامت 

انسانی زنان احرتام بگذارند.

این جریان سیاسی روز چهارشنبه، 2۰ اسد 

1۴۰۰ خورشیدی در یک نشست خربی در 

کابل اعام کرد که زنان و کودکان افغانستان 

روزهای دشواری را سپری می کنند، باید 

کرامت انسانی آنان حفظ شود.

فوزیه کوفی، رهرب موج تحول و عضو هیأت 

مذاکره کننده ی صلح دولت با گروه طالبان 

در این نشست گفت که عدم مدیریت سامل و 

ضعف در مورال نیروهای نظامی باعث سقوط 

والیت ها به دست گروه طالبان شده است.

او افزود که »در جنگ با طالبان هنوز هم 

سلیقه های کوچک شخصی بر منافع کلی 

کشور حاکم است« و این باعث شده است که 

طالبان هم در میدان نربد پیرشوی کنند و هم 

در میدان سیاست به دنبال کسب »مرشوعیت 

سیاسی در سطح جهانی« باشد.

خانم کوفی افزود که در یک چنین وضعیتی، 

جنگجویان گروه طالبان در مناطق تحت 

ترصفشان بر زنان محدودیت وضع کرده و حتا 

در مناطقی اجازه منی دهند زنان بدون محرم 

از خانه بیرون شوند.

به گفته ی رهرب موج تحول، »اکرث زنان که 

در جنگ اعضای مرد خانواده را از دست 

داده اند، مردی ندارند که به حیث محرم 

همراهشان بیرون بروند.« او از گروه طالبان 

خواست که اگر فکر حکومت و مرشوعیت 

سیاسی در افغانستان را دارند باید در برابر 

مردم به ویژه زنان مسئوالنه عمل کنند

زاویـه

اولین فارغان صنف 12 دختران 
در ننگرهار، جهادالنکاح در 

شمال، ترجیح سلیقه  شخصی 
بر منافع مردم

نیمرخ

مادر عبدالله برای پالیدن پرش رفته بود، دوید و چند دقیقه 

کانتیرن  زیر  که  من  آمدند.  کانتیرن  نزدیک  عبدالله  مادر  با  بعد 

تا آمدن مادرم و مادر عبدالله پاهای جنازه دیگری  مانده بودم 

و  کردم  بلند  عبدالله  روی  از  را  بود،  افتاده  عبدالله  نزدیک  که 

آهسته آهسته از پیراهن عبدالله کش کردم و او را بیرون کشیدم 

نیامده و ما  تا طالبی  او را بربیم  و حاال مانده بودیم که چطور 

هر سه را نیز روی جنازه عبدالله به رگبار نبندد. نزدیک رسک 

عمومی پدر پیری با یک پر 12 یا 1۳ ساله ازبیک را دیدم که با 

کراچی چهار تایر می گذرد، من و مادرم به طرفشان دویدیم تا به 

ما کمک کنند و آن ها از دیدن و دویدن ما در آن رشایط ترسیده 

بودند، مادرم که متوجه ترس آن ها شده بود، آهسته و به آرامی 

به آن ها نزدیک شد و گفت جنازه پر خود را پیدا کردیم کمک 

کن تا به یک گوشه ای بربیم. اول قبول نکردند، چون آن ها هم 

صلیب  کارمندان  شوند،  بسته  رگبار  به  مبادا  که  می ترسیدند 

رسخ هم اعتنایی نکردند و خودشان مرصوف جمع کردن جنازه 

و پاره های تن هزاره های کشته شده روی رسک ها بودند، با عذر 

و زاری من و مادرم، آن پیرمرد ازبیک و پرش که حال هر جا 

باشند، صحت و سامت باشند، قبول کردند و ما را یاری کردند 

و من و مادرم و مادرعبدالله و آن پیرمرد، عبدالله را روی کراچی 

چهارتایر انداختیم و مادر عبدالله چادرش را از رسش بیرون کرد 

چهار  نزدیکرتین  به  را  عبدالله  انداخته،  عبدالله  جنازه  روی  و 

با  دیواری که یک گودال داشت،  موقتا دفن کردیم و خودمان 

دل های پر از بغض و چشان پر از اشک به طرف خانه رفتیم و 

شیون و گریه و داد و بی داد خود را هم قورت دادیم. 

عبداللـه موقتـا بـرای ۷ یـا ۸ روز در آن گـودال مانـد و بعـدا کـه 

و در  بیـرون کشـیدیم  آنجـا  از  بـود،  آرام شـده  نسـبتا  وضعیـت 

قربسـتان و خانـه ابدیـش سـپردیم.

عبدالله را به رگبار بسـته بودند و قبل از رگبار سـه ناخن دسـت 

او را قطـع کرده بودند.

این یکی از خاطره های تلخ و فراموش ناشدنی حکومت طالبان 

و قتل عام هزاره ها در مزاررشیف بود که نقل کردم. از آنجایی که 

من تنها فرد یک خانواده 1۴ نفری بودم که برای تهیه آب و نان 

خانواده باید بیرون می رفتم، از آن قتل عام اینگونه خاطره زیاد 

دارم و شاهد صحنه های دلخراش مردمم بودم.

بود.  بی گناه  هزاره  مردم  قتل عام های  فرمان  مانیازی  فرمان 

کاش نیازی می ماند و به دادگاه بین املللی معرفی می شد و به 

کیفر اعالش هم می رسید.

زمانیکه طالبان مزاررشیف را ترصف کردند، همه در خانه گوش 

به رادیو بودیم و فقط منتظر شنیدن اوضاع جنگ بودیم اینکه 

ما زنده می ماندیم یا خیر را منی توانستیم حدس بزنیم یا تصور 

کنیم، چون با گرفن مزاررشیف توسط طالبان، ما نیازی دستور 

قتل عام هزاره ها را در مزاررشیف صادر کرد و رس بریدن و تکه و 

پارچه کردن و به رگبار بسن هزاره ها رشوع شد.

شهر را وحشت و ترس فرا گرفته بود و مردم در خانه ها منتظر 

مرگ خود و خانواده و عزیزان خود را می کشیدند. عبدالله 2۵ 

ساله که نواسه خاله پدرم می شد، با پدر و مادر پیرش در خانه 

ما زندگی می کرد، عبدالله روز اول جنگ برای رساندن نان در 

محل کار پدرش به بیرون از خانه رفت و دیگر هرگز برنگشت. 

نیامد و خربی  آمدن عبدالله نشستیم، عبدالله  منتظر  هر قدر 

هم از او نبود تا اینکه مادر عبدالله، عمه عبدالله و مادرم برای 

جستجوی عبدالله چادری پوشیدند و راهی کوچه ها و محبس 

بیرون  خانه  از  محرم  بدون  باید  زنان  که  آنجایی  از  اما  شدند 

منیشدند و چون در خانه ما پر کوچک هم نبود، مجبورا من 

که 11 یا 12 سال بیشرت نداشتم )لباس پرانه  می پوشیدم( 

را با خود می بردند . 

روز دوم جنگ و قتل عام بود من و مادرم از خانه بیرون شدیم 

مادر  و  کردیم  رشوع  سیدآباد  رسک  از  عبدالله  پالیدن  برای  و 

عبدالله به محبس رفت تا شاید عبدالله را آنجا پیدا کند.

روی رسک جنازه ها دیده می شد و من و مادرم جداجدا تک تک 

آن ها را می دیدم که شاید عبدالله باشد، در بین جنازه های روی 

رسک عبدالله را نیافتیم و روبروی کوچه چهارم سیدآباد رسیدیم.

 در آنجا یک رسای خیلی بزرگ که گودال بسیار بزرگی داشت، 

را دیدیم که حدود بیشرت از ۳۰ جنازه را به رگبار بسته بودند و 

جنازه ها یکی پهلوی دیگر نقش بر زمین شده بودند، ناچار بین 

آن ها رفتیم و تک تک به صورت و بدن های سوراخ شده و ساخی 

به  نیافتیم.  را  از عبدالله  اما نشانی  و  شده شان نگاه می  کردیم 

سیدآباد  مهدیه  تکیه خانه  نزدیک  دادیم،  ادامه  جستجویان 

بود و داشتم  رسیدیم، کانتیرن بزرگی کنار رسک گذاشته شده 

از نزدیک کانتیرن می گذشتم که ناگهان صدای زاری و ناله ای 

متوجه  دیدم.  کانتیرن  سمت  به  و  شدم  متوقف  جا  در  شنیدم، 

شدم بین کانتیرن و دیوار چند جنازه را انداخته بودند که یکی 

بین آن ها هنوز زنده بود و نفسش را طالب از او هنوز نگرفته بود، 

آن صدای ناله و زاری از بین همین جنازه ها بود و فقط دو کلمه 

شاید  تا  کردم  نگاه  دقیق  آن ها  به  آب«  »کمک،  می زد،  را صدا 

عبدالله باشد اما عبدالله نبود و از آنجایی که دست زدن به مرده 

و جنازه هزاره هم جرم بود و طبق فرمان مانیازی جنازه هزاره را 

باید سگ ها می خورد، من هم مجبور شدم ساحه را ترک کنم، 

که  باشم  آب« داشته  و  آن صدای »کمک  به  آنکه کمکی  بدون 

برای همیشه خاموش شد. هر جا طالبی  می دانم آن صدا هم 

را از دور می دیدیم، خود را در جوی یا گودالی یا دیواری پنهان 

می کردیم تا مبادا ما را هم به جرم دست زدن به جنازه هزاره به 

رگبار نبندد. 

مغزم  و  و ذهن  فکر  در  آن صدا هنوز هم  و  است  چقدر سخت 

به چهار  به کوچه و چهاردیواری  با مادرم کوچه  مرا می گریاند. 

دیواری و گودال به گودال به دنبال عبدالله می گشتیم و آن روز 

پیدایش نکردیم. 

بـه  عبداللـه  مـادر  و  مـادرم  و  مـن  معمـول  بعـد هـم طبـق  روز 

و  بـه هـر گوشـه  و  بیـرون شـدیم  از خانـه  جسـتجوی عبداللـه 

زنـده  از  چـون  می گشـتیم؛  عبداللـه  جنـازه  دنبـال  بـه  کنـار 

بـودن عبداللـه 2۵ سـاله امیـدی نداشـتیم و فقط می خواسـتیم 

حداقـل جنـازه اش را داشـته باشـیم. در رسک سـیدآباد و بعـد 

طـرف رسک پـل هوایی و دانشـگاه و بعد رسک هـای عمومی بین 

 »هزاره ها به گورستان بروند«

طوفـان شـدید، شـدت رسما یا گرمای هوا، شـیوع امـراض، آفات 

حیوانـی یـا طاعـون و غیـره.  رسپنـاه: بـه مـکان مصئـون اطـاق 

می شـود کـه زنـان مترضر و بی رسپنـاه در آن نگهداری شـده و از 

خدمـات اولیـه حیاتـی و صحـی مسـتفید می گردنـد. 

مکان هـای موقتـی: بـه خیمه هـا و اماکـن سـیار گفتـه می شـود 

نگهـداری  آن  در  مترضریـن  جنـگ  و  اضطـرار  حاالـت  در  کـه 

می گردنـد. 

بیجـا شـدگان داخلـی: اشـخاص یا گروهی از اشـخاص هسـتند 

کـه خاصتـآ در نتیجـه جنـگ یـا بـه منظـور نجـات از خسـارات 

مالـی و جانـی، درگیری هـای مسـلحانه، اوضـاع خشـونت های 

سـاخته  یـا  طبیعـی  حـوادث  یـا  بـرش  حقـوق  نقـض  عمومـی، 

دسـت بـرش مجبـور بـه فـرار یا تـرک منـازل یـا محـات بودوباش 

همیشگی شـان گردیده انـد امـا رسحد شـناخته شـده بین املللی 

کشـور را عبـور ننموده انـد. 

هـدف و مقاصـد پالیسـی هـدف: محافظـت و حایـت از زنـان 

معـروض بـه خطـر و متـرضر در رشایـط جنـگ و حاالـت اضطـرار 

و  جنـگ  رشایـط  در  زنـان  وضعیـت  بـه  رسـیدگی   • مقاصـد: 

حـاالت اضطـرار بخصـوص آسـیب پذیرتریـن قـرش (بیـوه زنـان، 

زنـان  و  ده  وشـیر  حاملـه  مـادران   ، خانـواده  رسپرسـت  زنـان 

دارای معلولیـت) • تامیـن مصئونیـت زنـان در حالـت اضطـرار 

و معـروض بـه خطـر • ایجـاد رسپنـاه هـای موقتی مصئـون برای 

زنـان متـرضرو معـروض بـه خطـر. ۵ • حایـت روحـی و روانـی 

خدمـات  ارائـه   • مشـوره.  طریـق  از  دیـده  آسـیب  زنـان  بـرای 

حقوقـی بـرای زنـان در حاالـت اضطـرار و جنگ • ارایـه خدمات 

عاجـل صحـی بعـد از حادثـه بـرای زنـان.

زنـان آسـیب پذیرترین قـرش جامعـه در رشایـط جنـگ و حـاالت 

ثبـات  بـه  کـه  اسـت  کشـوری  افغانسـتان  می باشـند.  اضطـرار 

اسـت،  جـدی  امنیتـی  مشـکات  دارای  و  نرسـیده  امنیتـی 

بـه شـکل  نیـز  زنـان  و  دارد  آن جریـان  در  داخلـی  جنگ هـای 

بازسـازی  و  صلـح  می شـوند.  متـرضر  جنگ هـا  ایـن  از  جـدی 

افغانسـتان و پیرشفـت زنـان همیشـه خواسـت اصلـی جمهـوری 

اسـامی افغانسـتان بـوده، و همیشـه برای دسـتیابی بـه عدالت 

زندگـی،  زنـان در متـام عرصه هـای  توامنندسـازی  و  جنسـیتی 

طوری که در اسـرتاتیژی ملی انکشـافی افغانسـتان تبیین یافته، 

هـدف حکومـت؛ منـع تبعیـض و  خشـونت علیـه زنـان، ارتقـای 

رسمایه هـای انسـانی و پیرشفـت رهـربی زنـان بـرای اطمینـان از 

اشـرتاک مسـاویانه و فراگیـر زنـان در متامـی عرصه هـای زندگی 

می باشـد. زنـان در رشایط جنـگ و حاالت اضطرار به مشـکاتی 

ماننـد خشـونت جنسـی، مهاجـرت، بیجاشـدگی داخلـی، فقـر، 

بیـکاری، دسرتسـی نداشـن به آموزش، مشـکات روانـی مواجه 

می شـوند. نبـود میکانیزم هـای مشـخص بـرای عرضـه خدمـات 

موجـب شـده اسـت تـا ایـن آسـیب ها، ابعـاد گوناگـون زندگـی 

زنـان را متاثـر سـازد، ایـن امـر می توانـد زنـان را از لحـاظ تغذیه، 

دیگـر  اقشـار  از  بیشـرت  روانـی،  ومشـکات  مصئونیـت، صحـت 

جامعـه متاثـر سـازد. بـرای حفاظـت از زنـان در رشایـط جنـگ و 

حـاالت اضطـرار میکانیـزم مشـخصی بـرای ارگان هـای مرتبـط، 

جهـت پرداخـن بـه مسـائلی کـه زنـان در ایـن وضعیت هـا بـه 

مشـکات مواجـه می شـوند، وجود نـدارد، وزارت دفـاع ملی برای 

حفاظـت اطفـال در منازعـات مسـلح پالیسـی را تحـت همیـن 

عنـوان ایجـاد منـوده اسـت. برای رسـیدگی بـه وضعیـت زنان در 

رشایـط جنـگ و حـاالت اضطـرار بـه طـور مشـخص زنـان آسـیب 

دیـده الـزام اسـت تـا پالیسـی ایجـاد شـود تـا از ایـن طریـق بـه 

زنـان  امـور  وزارت  لـذا  گیـرد.  رسـیدگی صـورت  زنـان  وضعیـت 

درصـدد ایجـاد پالیسـی تحت عنوان پالیسـی محافظـت زنان در 

رشایـط جنـگ و حاالـت اضطـرار گردیده و بر مبنـای برنامه عمل 

افغانسـتان بـاز  دولتـداری  (مشـارکت  ملـی-۴)۴۳91-۴۳96 

OGP، پـان عمـل ملی قطعنامه۴۳۰۵ شـورای امنیت سـازمان 

پایـدار  انکشـاف  اهـداف  امنیـت،  و  زنـان، صلـح  متحـد،  ملـل 

همـکاری  بـا  زنـان  امـور  وزارت  پنجسـاله  اسـرتاتیژیک  پـان  و 

وزارت هـا و ادارات مسـتقل دولتـی و همـکاری نهادهـای ملـی و 

بین املللـی تهیـه کـرده اسـت. توقـع مـی رود کـه بـا تطبیـق این 

پالیسـی، در رشایـط جنـگ و حـاالت اضطـرار دولـت و نهادهای 

مددرسـان از زنـان معـروض بـه خطـر محافظـت کـرده و بـه هـر 

نحـو الزم بـرای حفاظـت از آسـیب پذیـری آنهـا اقدامـات الـزم را 

اتخـاذ مناینـد.

مفاهیم و کلیات

سـازمان یافته،  درگیـری  بـه  جنـگ:  اصطالحـات  تعریـف 

مسـلحانه و غالبـاً طوالنی مدتی گفته می شـود کـه بین دولت ها، 

ملت هـا یـا گروه هـای دیگـر انجـام شـده و بـا خشـونت شـدید، 

گسـیختگی اجتاعـی و تلفات جانـی و مالی زیاد همراه اسـت. 

حـاالت اضطـرار: حـاالت اضطـرار بـه وضعیتـی اطـاق می شـود 

کـه در نتیجـه آغـاز آنـی یـک بحران بـه میـان می آید یـا رشایطی 

از  بـا آن فراتـر  کـه زندگـی انسـان ها را تهدیـد کـرده و مقابلـه 

خشـونت آمیز،  درگیری هـای  ماننـد  باشـد.  مـردم  توامننـدی 

آتش سـوزی،  کـوچ،  بـرف  زمیـن،  لغـزش  سـیاب،  لـرزه،  زمیـن 

پالیسی محافظت از زنان در شرایط جنگ و حاالت اضطرار
نیمرخ

اشاره؛ منصوره مهرآیین از زنانی است که در سال  در۷۷۳۱ مزار شریف با خانواده اش زندگی می کرد. 
او از شاهدان عینی قتل عام در این شهر بود و در همان دوره، مالنیازی فرمان داده بود: »تاجیکان به 

تاجیکستان بروند، ازبیکان به ازبکستان بروند و هزاره ها به گورستان بروند.«  
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وضعیت زنان در جنگ ها

اشاره: نقش زنان در جنگ ها، مطلبی ست که در پنج قسمت نقش زنان 
در جنگ ها و برخورد زنان با وضعیت جنگی را بررسی می ککند. قبال توضیح 

داده شد که براساس اسناد و گزارش ها زنان در مواجهه با وضعیت 
جنگی چهار نقش را اختیار می ککنند یا بر آن ها تحمیل می شوند: نقش 

قربانی، نقش نیروی جنگ، نیروی پشتیبان سنگرهای جنگ و نقش 
خاتمه دهنده ی جنگ و دادخواهان صلح. در قسمت نخست با ارایه 

مثال های متعدد از جنگ ویتنام، جنگ جهانی دوم و جنگ دو دهه اخیر 
در افغانستان گفتیم که زنان در جریان جنگ قربانی می شوند و فجیع ترین 

خشونتی که ممکن بر زنان اعمال شود، تجاوز جنسی است. در قسمت 
دوم به نمونه هایی از برخورد زنان با وضعیت جنگی اشاره شد که زنان 

برای نجات از اسارت و تجاوز جنسی دست به اقداماتی مانند مبارزه 
مسلحانه و یا خودکشی دست جمعی می زنند.

شاید در مورد »زنان جنگجوی دوره ی باستان« خوانده باشید 

ارتش«  در  »زنان  یا   Women in the military مفهوم  ولی 

یک  در  زنان  پایدار  حضور  از  هدف  اینجا  می کند.  فرق 

ساختار منظم نظامی است که بدون تفکیک جنسیت، زنان 

و مردان در یک چارچوب مشخص به جنگ مسلحانه و تقویت 

سنگرهای جنگ می پردازند.

در  جهان  زنان  مشرتک  تجربه ی  ارتش،  در  زنان  حضور 

یکصد سال اخیر است که در بسیاری از کشورها پس از بروز 

نپذیرفته  را  جنگ  قربانی  شده  تحمیل  نقش  زنان  جنگ ها 

منظم  ساختارهای  ارتش،  در  زنان  پرداخته اند.  مبارزه  به  و 

نقش  می شوند؛  وارد  منظور  چندین  به  کشورها  نظامی 

نیروی جنگ که عما در میدان نربد حضور دارند و نیز در 

و  پرستار  اداری،  کارمندان  استخبارات،  مانند  نقش هایی 

قطعه های ریزرف/ذخیره.

برمی گردد  پوشیده  رزم  لباس  زنان  که  بار  نخستین  برای 

پس  ولی  محدود،  صورت  به  آنهم  امریکا،  داخلی  جنگ  به 

ارتش های  وارد  قانون  حایت  با  زنان  دوم  جهانی  جنگ  از 

غرب شدند و تاکنون در نه کشور از جمله ارسائیل برای زنان 

خدمت رسبازی اجباری در نظر گرفته شده است.

نخستین کشوری که اجازه داد زنان در ارتش حضور داشته 

با جغرافیای متفاوت تری  باشند، روسیه بود. روسیه امروزی 

در جنگ جهانی اول )191۴-1919( برای نخستین بار در 
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نظامی، پایگاه های عملیات ضدهوایی و خطوط مقدم جنگ 

در ساختار ارتش های آملان نازی، انگلستان و شوروی حضور 

داشتند. براساس این اطاعات که در بی بی سی منترش شده، 

انگلستان  ارتش  در  نیز  بریتانیا(  فعلی  )ملکه  دوم  الیزابت 

مرصوف خدمت بوده است. اما جالب است بدانید که ادعا 

تا 19۴1 در  از سال 19۳۸  با وجودی که زنان  شده است 

ارتش انگلستان به عنوان نیروی فعال برای پشتیبانی و پس 

از آن عما در میدان جنگ حضور داشتند، معادل دو سوم 

حقوق مردانی را می گرفتند که عضو ارتش بودند.

از ختم  برداشته شد. پس  زمان  مرور  به  نابرابری ها  این  اما 

به  کمونیستی  کشور  یک  اروپا  رشق  در  دوم  جهانی  جنگ 

نام »یوگساوی« به رهربی »جرنال تیتو« شکل گرفته بود که 

از جمله شش میلیون عضو جبهه ی آزادی بخش یوگساوی 

هزار   ۷۰۰ ارتش  در  و  بودند  زنان  تعداد  این  از  میلیون  دو 

نفری تحت فرمان جرنال تیتو بیش از 1۰۰ هزار زن خدمت 

می کرد. درخشش این زنان باعث شد که جنسیت شان محور 

بحث نباشد، بلکه شهامت شان وارد ادبیات فولکلور شود.

در  زنان  حضور  از  زیادی  مستندهای  و  عکس ها  شاید 

کارخانه های ساح سازی و اکاالت ارتش آملان نازی دیده 

برای  جنگ ها  در  زنان  تأثیرگذاری  از  تصویر  همین  باشید، 

مرکز  در  کنگو  کوچک  کشور  شد.  مخابره  جهانیان  همه 

1۵۰ هزار  از جنگ جهانی دوم در سال 196۷  بعد  افریقا 

زن چرتباز را تربیت کرده به ارتش این کشور ملحق کرد که 

در  هوایی  نیروی  ساختار  در  زنان  پررنگ  حضور  نخستین 

بی بی سی  اطاعات،  این  ضمن  می شود.  محسوب  جهان 

کشورهای   1999 سال  تا  که  است  داده  گزارش  همچنین 

کوچک مثل اریرته یک چهارم )2۵ درصد( نیروی ارتش خود 

را از میان زنان انتخاب می کردند.

در این میان، ایاالت متحده امریکا در امر حضور زنان در ارتش 

رسمایه گذاری  هم  فعا  و  دارد  قدامت  کشوری  هر  از  بیش 

کانی کرده است. نقش زنان در جنگ های امریکا به عنوان 

و سپس 1۸61  به سال های 1۷۷۵  پشتیبان سنگر جنگ 

)جنگ داخلی امریکا( برمی گردد ولی »لورتا والش« نخستین 

اول عضویت  زنی ست که در سال 191۷ در جنگ جهانی 

جهانی  جنگ  ختم  از  پس  امریکا  گرفت.  را  امریکا  ارتش 

برای حایت  ویژه ای  قانون  با تصویب  دوم در سال 19۴۸ 

به دیگر کشورها پیرشو شد  ارتش نسبت  زنان در  از حضور 

ولی  ساخت.  نظام مند  حقوقی  زیربنای  با  را  زنان  حضور  و 

حدود سی سال طول کشید تا در سال 19۷6 نخستین گروه 

زنان امریکایی وارد اکادمی نظامی ایاالت متحده شود. اما 

این روند به رسعت رشد کرد و امروز حدود 16 درصد فارغان 

تشکیل می دهد. طبق  زنان  را  امریکا  نظامی  آموزش  مراکز 

نظامي  نريوهاي  از  درصد   1۵ »حدود  بی بی سی  اطاعات 

امريكا از زنان تشکیل  شده است و نزديك به 2۵۵ هزار زن 

براي رشكت در جنگ های عراق و افغانستان ثبت نام كرده و 

وارد ارتش شدند.«

پیشینه ی حضور زنان در جنگ ها از شیرین هزاره در ارزگان 

تا  جاغوری-غزنی  در  بیگم  تاج  میوند،  جنگ  در  مالی  تا 

بی بی  تا  قندهار  در  کاکر  مالی  از  و  غوری  رضیه  سلطان 

عایشه )قومندان کفرت( در بغان همه منادهای حضور زنان 

زنان  حضور  اما  جنگی ست.  نیروی  عنوان  به  جنگ ها  در 

داکرت  حکومت  دوره ی  به  برمی گردد  افغانستان  ارتش  در 

که  افغانستان  پیشین  جمهور  رییس  احمدزی،  نجیب الله 

درآورده  ارتش  عضویت  به  را  جوان  دخرتان  از  ویژه ای  گروه 

نخستین  از  نیمرخ،  به  گفته هایش  طبق  کاکر،  تاجور  بود. 

زنانی بود که علیه نظام کمونیستی افغانستان )تحت حایت 

اسام گرای  گروه های  با  و  برخاستند  مقابله  به  شوروی( 

»مجاهدین« در بخش استخبارات کار می کردند.

وارد  امریکا  ارتش  میادی   2۰۰1 سال  در  که  زمانی  اما 

افغانستان شد، زنان و مردان امریکایی نقش های همسانی 

از  حفاظت  برای  ملی  ارتش  یک  اوایل  هان  در  داشتند. 

گرفت  شکل  ناتو  و  امریکا  مستقیم  حایت  به  افغانستان 

هزار   ۳6۰ به  افغانستان  مسلح  قوای  کلی  نفوس  امروز  که 

معاون  یوسف زاده،  منیره  با  قبل  ماه  چند  می رسد.  نفر 

که  داشتم  گفتگویی  افغانستان  دفاع  وزارت  تعلیاتی  وقت 

براساس آمارهای او، تاکنون بیش از 2۴۰۰ زن در ساختار 

این زنان در ساختارهای قوای  ارتش کشور شامل شده اند. 

خاص، کاندو، ارتش و قوای هوایی خدمت می کنند.

ادامه دارد...

کنونی  قزاقستان  مربوطات  در  را  زنان  ویژه ی  یگان  جهان 

بوچکاره  »ماریا  تایمز  نیویورک  گزارش  به  که  داد  تشکیل 

اثر رهربی  ماریا در  به عهده داشت. خانم  را  آن  وا« رهربی 

این یگان حتا تا رتبه ی فرماندهی ارشد ارتقا کرد. این یگان 

زنانه در سال 191۷ بنابر دالیلی از هم پاشید ولی تجربه ی 

موفقی از حضور زنان در ارتش برای جهان مخابره کرد. یک 

اروپا 2۰۰۰ زن لباس رزم پوشید و در  بعد در شال  سال 

زنان«  رسخ  »گارد  عنوان  به  فناند  نظامی  منظم  چارچوب 

در جنگ داخلی سهم گرفتند تا تصویر متفاوت تری از نقش 

اتفاق حضور زنان در  این  از  ارائه کند؛ پس  زنان در جامعه 

رهربان  توسط  فناند   )2۰21( امروز  و  کرد  تغییر  فناند 

سیاسی زن اداره می شود.

 )191۷( اول  جهانی  جنگ  اواخر  در  نیز  فرانسه  مردم 

ولی  بگیرند  سهم  جنگ  پیشربد  در  زنان  که  شدند  متقاعد 

را داشتند  از زخمیانی  پرستاری  نقش  فرانسوی  زنان جوان 

که در میدان نربد با ایتالیایی ها و جرمن ها آسیب می دیدند. 

ولی دو دهه بعد، زمانی که جنگ جهانی دوم آغاز شد، دیگر 

پیشربد جنگ بدون سهم گیری فعال زنان سخت و ناممکن 

که  بود  کرده  ثابت  را  این  هیتلر،  آدولف  می رسید.  نظر  به 

برای قدرمتندی و پایداری صفوف مردان ارتشی باید بخش 

عظیمی از نیروی کار جامعه )زنان( به تولید مهات و تهیه 

مواد خوراکی و لباس رزم بپردازند.

میدان  را  اروپا  متفقین عما  و  متحدین  که  تا سال 19۴۰ 

یگان های  در  زن  هزار   ۵۰۰ بودند،  ساخته  انسان کشی 

 حسین احمدی

قسمت سومیک قرن حضور زنان در ارتش

هم زمان با خروج نیروهای بین املللی از کشور و شدت جنگ و 

ولسوالی ها،  و  مناطق  برخی  در  طالبان  و حاکمیت  خشونت ها 

شده  طاقت فرساتر  و  دشوارتر  دخرتان  و  زنان  وضعیت  هرروز 

می رود. گروه طالبان مثل گذشته، متامی محدودیت ها را علیه 

زنان وضع کرده و حتی دست به اختاف، قتل، کشتار و تهدید 

بهانه های  به  دخرتان  و  زنان  تیرباران  زده اند.  دخرتان  و  زنان 

کارمند،  و  فعال  بانوان  شدن  خانه نشین  مانعت ها،  مختلف، 

کوچ های اجباری، پخن غذای اجباری برای طالبان، جایگزین 

و  ظلم  منونه های  از  النکاح،  جهاد  و  خانه ها  در  طالبان  شدن 

ستم های طالبان بر زنان روا داشته می شود.

پیامدها و خطرهای این وضعیت بر زنان بسیار زیاد است؛ به طور 

منونه، ترک وظیفه و محل کار، فرار از منطقه، محرومیت از آموزش 

خودکشی،  به  اقدام  روانی،  و  روحی  مشکات  حرفه،  کسب  و 

محروم شدن از زندگی باعزت و آرام، از خطرها و پیامدهای جنگ 

یا سایت های  بازار  و  در شهر  وقتی که  روزها  این  است.  زنان  بر 

مجازی فروش اجناس منزل رس بزنیم، فراوان دیده می شود که 

و  ملک  آرایشگاه،  آموزشی،  مکان  کسب وکار،  محل  فعال  زنان 

خانه هایشان را با قیمت اندک به فروش گذاشته اند.

از طرف دیگر هر حادثه که در نتیجه جنگ ها به وجود می اید، 

زنان  عزای یک شهید،  در  متأثر می شوند.  آن  از  مادران  و  زنان 

به عنوان مادر، همر، خواهر و دخرت گریه می کنند. در صورت 

و  مسئولیت ها  همه  آنان،  مهاجرت  یا  خانواده  مرد  شدن  کشته 

فشارها روی دوش زنان می افتد.

موارد و منونه

تحت  مناطق  در  آنان  مشکات  از  یکی  دخرتان،  و  زنان  تلفات 

کنرتل طالبان هست. طالبان همواره زنان را به بهانه های مختلف 

به طور منونه چند روز پیش  به رگبار می بندند.  و  اختاف کرده 

تیرباران شدن یک خانم در مسیر غور، در بلخ و هزاران مورد دیگر 

که زنان توسط طالبان کشته شده اند. همچنان کشته شدن زنان 

و دخرتان در انفجارها و قتل های هدفمند در کابل و والیات از 

دیگر منونه ها هست. به طور منونه در حادثه مکتب سیدالشهدا، 

نزدیک به 1۰۰ دخرت دانش آموز شهید و حدود ۳۰۰ تن دیگر 

پیامدها و خطرها

آواره شدن زنان و خانواده ها از مناطقشان به جاهای دیگر و حتی 

خارج از کشور، یکی از پیامدهای ستم طالبان بر زنان است. فعًا 

هزاران زن و دخرت جوان، خانه و کاشانه شان را در مناطق تحت 

حاکمیت طالبان رها کرده و در وضعیت بسیار خراب در مناطق 

دیگر بر می برند. متامی دارایی، خانه، کشت و زراعتشان از بین 

رفته و در وضعیت خراب و آینده نامعلوم به رس می برند.

این  منفی  تأثیرات  دیگر  از  زنان،  بر  روانی  و  روحی  فشارهای 

مسئله هست. با حاکمیت طالبان بر مناطق کشور، زنان اعضای 

فامیلشان را از دست دادند، مورد تجاوز و ستم قرار گرفتند، به 

عنوان میت در داخل تابوت به پاکستان فرستاده شدند و از ترس 

اینکه قربانی نکاح جربی طالبان نشوند، شدیداً نگران هستند. 

داکرت جمعه شیخ زاده روانشناس می گوید: این نگرانی ها سبب 

و روانی خواهد شد.  به مشکات حاد روحی  زنان  گرفتار شدن 

خانم هایی که فعاً به عنوان آواره در مناطق دیگر یا خارج از کشور 

و برخوردهای  بر می برند، هرازگاهی در معرض طعنه، دشنام 

نادرست دیگران قرار می گیرند.

ترک کار و وظیفه، از دیگر خطرهای ستم طالبان بر زنان است. 

بانوانی که در طول سال های گذشته مانند مردان دارای دستاورد 

هستند و موفقیت های زیادی داشتند، اما اکنون به خاطر ترس 

از طالبان، همه را رها کرده و دست به مهاجرت می زنند. به طور 

منونه، من که مسئولیت یک نهاد آموزشی برای کودکان را به عهده 

داشتم و صدها شاگرد را تربیت کردم، اما فعاً به خاطر ترسی که 

دارم و تهدیدهایی که شده ام، مجبورم کار و مسئولیت های خود را 

ترک گویم و برای حفظ جان خود و خانواده، مهاجرت را انتخاب 

کنم.

فرار زنان نخبه و بااستعداد، از دیگر خطرهای جنگ های طالبان 

دارند،  حضور  گروه  این  که  مناطقی  در  چون  هست.  کشور  در 

هیچ گونه زمینه فعالیت برای زنان مستعد و توامنند وجود ندارد. 

فرار زنان نخبه که هر کدام نقش اساسی را در توسعه  و پیرشفت 

سبب  و  هست  افغانستان  برای  کان  رضبه  یک  دارد،  کشور 

تعطیلی بسیاری از کارخانه ها، تجارت ها و مراکز آموزشی می شود.

حضور  رضرهای  و  خطرها  دیگر  از  فعال  زنان  شدن  خانه نشین 

در  مردان  مانند  که  و دخرتانی  زنان  مناطق هست.  در  طالبان 

صفوف اردو، پولیس و نهادهای امنیتی ایفای وظیفه می کنند، 

رسانه،  فعال  و  خربنگار  وکیل،  حقوق دان،  انجنیر،  داکرت،  زنان 

نویسنده و استاد دانشگاه، دخرتان وزنان معلم، خاصه که اینکه 

در همه بخش ها زنان حضور دارند اما با وجود طالبان همه این ها 

مردم، سبب  به  تعهدشان  برخاف  طالبان  خانه نشین می شود. 

آنان  مانع مکتب رفن  و حتی  وزنان شده  خانه نشینی دخرتان 

گردیده است.  

خالصه و نتیجه گیری

زنان و دخرتان افغانستان، یکی از اصلی ترین قربانی های جنگ 

گروه  این  که  مناطقی  در  هستند.  طالبان  حمات  و  ناامنی  و 

تسلط پیداکرده، وضعیت زنان و دخرتان خراب و همه دستاوردها 

دخرتان  و  خانم ها  است.  رفته  بین  از  بانوان  حقوق  تأمین  در 

مانند دهه هفتاد و امارت اسامی، محدود، خانه نشین و قربانی 

زنان  توانایی های  از  استفاده  و  دستاوردها  برای حفظ  شده اند. 

و دخرتان کشور، باید تأمین امنیت مکان های آموزشی و کاری 

به  طالبان  همچنان  باشد.  اولویت  در  وزنان  دخرتان  به  مربوط 

خاطر وعده های دروغینشان نسبت به حقوق زنان، مورد فشارهای 

بین املللی و نهادهای حقوق برشی قرار گیرند. در صورت ادامه 

هدر  بانوان  بخش  در  دستاوردها  و  تاش ها  همه  وضعیت،  این 

خواهد رفت و یک بخش مهم جامعه، خانه نشین خواهد شد.

لینی در  بر موترهای  انفجارها  زخمی شدند. همچنان درنتیجه 

شهر کابل، از یک خانواده سه خانم شهید شدند که دیگر در آن 

خانواده هیچ زنی باقی منانده است.

فشارهای روحی و روانی از دیگر منونه های وضعیت خراب زنان در 

افغانستان هست. در شب و روزهایی که جوانانشان در سنگرها 

هستند، مادران همواره در تشویش و نگرانی هستند. خیلی از 

مادران و خانم ها، گرفتار مشکات شدید عصبی شدند و حتی 

تعدادی درگذشتند. در حادثه خونین مکتب سید شهدا، چندین 

مادر به خاطر کشته شدن دخرتانشان، از شدت فشارهای روحی 

و روانی از بین رفتند یا مریض شده اند.

وضع محدودیت ها از سوی طالبان علیه زنان از دیگر منونه های 

هست.  گروه  این  کنرتل  تحت  مناطق  در  بانوان  مشکات 

محدودیت های اجتاعی، آموزشی، اقتصادی، ورزشی و چگونگی 

پوشیدن لباس، از منونه های محدودیت ها است. طالبان با هان 

اندیشه های تاریک و زن ستیزانه علیه زنان برگشته اند.

روزگار دشوار زنان در مناطق تحت کنترل طالبان
 خدیجه محمدی 


