برگآرا:
طاهر پیمان
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مهه در برابر قانون برابرند و مههگان سزاوار آنند ،تا بدون هیچ تبعیضی بهطور

گزارشگر:
سجیه حسینی

برابر در پناه قانون باشند .مههی انسانها حمق به پاسداری و محایت در برابر

تحت نظر هیأت تحریر:
مروه امینی ،سمونوال سید شفیعاهلل سادات،
سمونمل جمال ناصر بڼوال ،سمونمل جمشید
عزیز و دوهم څارن آزیتا رسولی

هرگونه تبعیض که ناقض این «اعالمیه» است ،میباشند .مهه باید در برابر

مدیر مسوول:
سمونوال عتیق اهلل نیکمل ساعی

هر گونه عمل حتریکآمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود ،حفظ شوند.

صاحب امتیاز:
ریاست حقوق بشر ،امور زنان و اطفال وزارت
امور داخله

مادهی هفتم اعالمیه جهانی حقوق بشر

پولیس زن

«

نشانی :وزارت امور داخله -ریاست حقوق بشر ،امور زنان و اطفال -سرک هشتاد مترۀ میدان هوایی کابل
شمارههای تماس:
رییس هیأت0202201342 :
مدیر مسوول0202562645 /0791200388 :
ایمیلwomenpolice14@gmail.com :

«

ارتکاب اعمال زیر علیه زن ،خشونت شناخته میشود:
 .1تجاوز جنسی
 .2مجبور نمودن به فحشاء
 .3ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن به نحوی که به شخصیت وی
صدمه برساند
 .4آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی ،زهری و یا سایر مواد ضررناک
 .5مجبور نمودن به خودسوزی یا خودکشی و یا استعمال مواد زهری یا سایر
مواد ضررناک
 .6مجروح یا معلول نمودن
 .7لت و کوب
 .8خرید و فروش به منظور یا بهانۀ ازدواج
 .9بد دادن
 .10نکاح اجباری
 .11ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخاب زوج
 .12نکاح قبل از اکمال سن قانونی
 .13دشنام ،تحقیر و تخویف
 .14آزار و اذیت
 .15انزوای اجباری
 .16اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر
 .17منع تصرف در ارث
 .18منع تصرف اموال شخصی
 .19ممانعت از حق تعلیم ،تحصیل ،کار و دسترسی به خدمات صحی
 .20کار اجباری
 .21ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج مادۀ ( )86قانون
مدنی
 .22نفی قرابت
مادۀ پنجم ،قانون منع خشونت علیه زنان

فهرست مطالب
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وزارت امور داخله ،پالیسی حقوق و محافظت از اطفال را رونمایی کرد

8

زنان افغان در صد سال گذشته چگونه راه پیمودند تا به اینجا رسیدند

 12په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې بې ځایه رواجونه او ناوړه دودونه
 14تأکید جهانیان بر حفظ ارزشها وحقوق زنان ،بیانگر حقانیت دولت و مردم افغانستان در برابر طالبان...
 16زنان موفق در بخش صنایع دستی
 18خشونت بر زنان در شبکههای اجتماعی
 20نقش و تاثیرگذاری زنان در تحوالت کالن سیاسی محسوس است
 22زنان سر به راه؛ چگونه میتوان به خودمختاری رسید؟
 24په ټولنه کې د ښځو فرهنګي او اديب ونډه
 26شعر و ادب
 28حضرت بی بی خدیجه رضی اهلل عنها
 30سمیه فاروقي او الله عثامين د يب يب يس  ۲۰۲۰کال د مېرمنو په سل کسیز نوملړ کې
 32نارینه ښوونکي په الندې تشویقي امتیازاتو کې شامل نه دي
 34رییس جمهور غنی :نقش زنان در ادارات با گذشت هر روز برجستهتر میشود
 36دختران دایکندی با موترسایکلرانی به جنگ خشونت خانوادهگی میروند
 37پارچههای صلح؛ گردهمایی رهبران جوان افغانستان
 38جنرال سهيالصديق ،تا پايان عمر به خاطر شغلاش ازدواج نکرد
 40یافتههایهیأت اعزامی وزارت امور داخله از قوماندانیهای امنیه والیت بلخ وسمنگان
 43تبعیض علیه زنان تنها از طرف مردان نیست ،بلکه تبعیض علیه زن از طرف زنان نیز وجود دارد
 46آگاهی دهی مؤثر ترین راه ،برای کاهش خشونت علیه زنان است
 48کارمندان دارای معلولیت از مشکالت ،اهداف و آرزوهایشان میگویند
 50نخستین جشنوارهی ملی فیلم الجورد با معرفی بهترینهای سینمای افغانستان پایان یافت

سرمـــقاله

به همان پیمانه که جامعه
به داکتر زن نیاز دارد ،به
داشتن پولیس زن در جامعه
نیز نیاز است

فعالیــت زنــان در صفــوف نیروهــای پولیــس در همــه جوامــع ،امــروزه بــه عنــوان یــک ضــرورت مبــرم شــناخته
شــده و ماموریــت مقــدس زنــان در ایــن خصــوص اولویــت دارد.
وقتــی ســخن از موجودیــت زن بــه میــان میآیــد ،همـهگان بــه ایــن بــاور اســتند کــه زنــان نیــم پیکــر جامعــه
را تشــکیل میدهنــد ،حضــور و فعالیــت آنهــا در کنــار مــردان در همــه بخشهــا نیــز بــه عنــوان یــک
ضــرورت و یــک ارزش مطــرح اســت کــه از ایــن رهگــذر توافــق و اجمــاع کلــی وجــود دارد.
افغانســتان کشــوری اســت کــه بافــت اجتماعــی آن بــا ســنتها ،عنعنــات و رســوم درهــم تنیــده اســت و
بســیار دشــوار اســت کــه رســم و رواجهــا و باورهــای اجتماعــی نادیــده گرفتــه شــود ،بنــأ فعالیــت پولیــس زن
در همچــون جامعــه نســبت بــه ســایر جوامــع و کشــورها بیشــتر احســاس میشــود و زنانــی کــه در صفــوف
نیروهــای پولیــس وظیفــه اجــرا مینماینــد ،ماموریتشــان بــدون شــک خطیــر و حســاس اســت کــه نیــاز بــه
حمایــت ،پشــتیبانی و تقویــت دارنــد.
دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان بــر بنیــاد قانــون اساســی و همچنــان اعالمی ـهی جهانــی حقــوق بشــر،
متعهــد بــه تأمیــن حقــوق زنــان و برابــری جنســیتی در کشــور اســت؛ از ای ـنرو زمینــه ســازی بــرای کار و
فعالیــت زنــان در همــه بخشهــا بــرای دولــت یــک مســوولیت مهــم بــه حســاب میآیــد و رهبــری دولــت
جمهــوری اســامی افغانســتان نیــز در قبــال ایــن مســأله متعهــد اســت.
حضــور و فعالیــت زنــان در صفــوف نیروهــای دفاعی-امنیتــی بــه ویــژه در صفــوف نیروهــای پولیــس ملــی
کشــور در اوضــاع کنونــی بســیار بــا اهمیــت اســت .زیــرا در موجودیــت پولیــس زن در صفــوف ایــن نیروهــا،
خانوادههــا اعتمــاد بیشــتر نســبت بــه پولیــس پیــدا میکننــد ،هنگامــی کــه در بازرســی پولیــس از یــک
خانــه ،پولیــس زن در کنــار نیروهــای پولیــس وظیفـهی خــود را انجــام میدهــد ،خانوادههــا اطمینــان بیشــتر
نســبت بــه پولیــس کســب میکننــد .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه ماموریــت زنانــی کــه در صفــوف پولیــس
وظیفــه اجــرا میکننــد ،بســیار بــا اهمیــت و یــک نیــاز جــدی اســت.
انتظــار وزارت امورداخلــه از هموطنــان مــا ایــن اســت کــه همانگونــه کــه تاکنــون هــم حمایــت خــود را از
نیروهــای دفاعی-امنیتــی بــه صــورت گســترده اعــام نمــوده انــد ،زنانــی کــه در صفــوف نیروهــای پولیــس
وظیفــه اجــرا مینماینــد را نیــز مــورد حمایــت قــرار دهنــد و بــرای حضــور بیشــتر زنــان در صفــوف نیروهــای
پولیــس ملــی کشــور زنــان را تشــویق نماینــد تــا ایــن صفــوف بــا گذشــت هــر روز بیشــتر تقویــت شــود و
تعــداد زنــان در صفــوف پولیــس ملــی بــا گذشــت هــر روز نیــز افزایــش یابــد ،زیــرا ماموریــت زنــان در صفــوف
نیروهــای پولیــس ملــی نهتنهــا ضــرورت دولــت و نهادهــای امنیتــی ،بــل ضــرورت مبــرم در جامعــه اســت و
ایــن مهــم از هــر نگاهــی نیــاز جــدی بــه حمایــت دارد و مســوولیت همـهگان اســت کــه در راســتای تقویــت
آن همــکار وزارت امــور داخلــه و پولیــس ملــی خویــش باشــند.
بــدون شــک وقتــی میگوییــم زنــان نیمــی از پیکــر جامعــه را تشــکیل میدهنــد ،پــس حضــور ایــن قشــر در
همــه بخشهــا نیــاز مبــرم اجتماعــی اســت؛ بــه همــان انــدازه کــه جامعــه بــه داشــتن داکتــر زن نیــاز دارد
بــه موجودیــت پولیــس زن در جامعــه نیــز احســاس میشــود ،بنــأ تقاضــای رهبــری وزارت امــور داخلــه ،بــه
ویــژه ریاســت حقــوق بشــر ،امــور زنــان و اطفــال ایــن وزارت از هموطنــان مــا ایــن اســت کــه زنــان پولیــس
در صفــوف نیروهــای امنیتــی را حمایــت جــدی نمــوده و بــرای افزایــش پولیــس زن در صفــوف ایــن نیروهــا
خانوادههــا را تشــویق نماینــد تــا شــمار بیشــتر زنــان افتخــار همــکاری و ماموریــت مقــدس خدمتگــزاری بــه
مــردم و جامع ـهی خویــش را بــه دس ـتآوردند.
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پولیس زن

زنان افغانستان تواناییهای خویش را در صفوف
نیروهای امنیتی و دفاعی قهرمان ما نشان دادند
زنــان بــه عنــوان یــک قشــر متحــرک و فعــال جامعــه همــواره توانســته انــد کــه در عرصههــای مختلــف
سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی حضــور و نقــش فعــال داشــته باشــند و در هــر برهـهی زمانــی در افغانســتان
در کنــار مــردان نقــش تعییــن کننــده را در راســتای بــه حرکــت در آوردن چــرخ پیشــرفت و ترقــی کشــور،
ایفــا نماینــد.
یکــی از پدیدههــای شــوم کــه همــواره در برابــر فعالیتهــا و نقــش زنــان موانــع ایجــاد نمــوده ،خشــونت
علیــه ایــن قشــر مهــم جامعــه میباشــد .خشــونت بــه مثاب ـهی یــک پدیــدهی شــوم و فراگیــر اجتماعــی،
نــه تنهــا افغانســتان ،بلکــه تمــام جامعــه ی بشــری را تهدیــد میکنــد .از همیــن رو نیــاز اســت کــه
طیفهــای مختلــف جامعــه ،بــا تالشهــای خســتهگی ناپذیــر گامهــای اساســی و تعیینکننــده را جهــت
نابــودی ایــن پدیــدهی ناپســند ،بردارنــد.
زنــان کشــور بــا راهانــدازی ســرویها و ریســرچهای علمــی ،وضعیــت عمومــی و فضــای عینــی خویــش را
آســیب شناســی میکننــد و راه حلهــای معقــول را از میــان پیچیــده تریــن مســایل بیــرون میآورنــد و
تصامیــم الزم را بــه منظــور ریشــه کــن ســاختن خشــونت اتخــاذ و گام هــای اســتوار را در ایــن جهــت بــر
میدارنــد.
همــان طوریکــه میدانیــد ،دولــت در کنــار مبــارزه علیــه خشــونت ،پیوســته تــاش نمــوده اســت تــا
زمینههــای الزم را جهــت ارتقــای ســطح مشــارکت معنــادار زنــان در ســاختارهای مختلــف نظــام ،فراهــم
نمایــد .مســاعد نمــودن زمینههــای کار بــرای زنــان در ســاختارهای مرکــزی ،ملــی و بینالمللــی مبیــن
حمایــت همــه جانبــه و بــی دریــغ دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان از نقــش و جایــگاه زنــان در نظــام
اســت.
خوشبختانــه امــروز زنــان افغانســتان قابلیتهــا و تواناییهــای خویــش را در ســاختارهای مختلــف از
جملــه وزارتهــا ،ســفارتها ،معینیتهــای ملکــی ونظامــی و ادارات محلــی و حتــی صفــوف نیروهــای
امنیتــی و دفاعــی قهرمــان مــا ،نشــان داده انــد.

6

وزارت امور داخله ،پالیسی حقوق و
محافظت از اطفال را رونمایی کرد
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پالیســی جدیــد وزارت امــور داخلـهی کشــور بــه هــدف تأمیــن حقــوق و محافظــت از اطفــال توســط وزیــر
امــور داخلــه رونمایــی و معرفــی گردیــد.
در نشســتی کــه بــه همیــن مناســبت در مقــر وزارت امورداخلــه برگــزار گردیــده بــود ،در آن رهبــری
ایــن وزارت ،برخــی نماینــدهگان مــردم در شــورای ملــی ،معینــان شــماری از وزارتخانــه هــا ،کمیشــنر
کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر ،رییــس عمومــی نهــاد کمــک بــه اطفــال و مــادران «یونیســف» نیــز
اشــتراک نمــوده بودنــد.
محتــرم محمــد مســعود اندرابــی وزیــر امــور داخلــه حیــن رونمایــی ایــن پالیســی تأکیــد کــرد کــه پالیســی
متذکــره در قالــب چهــار فصــل تدویــن یافتــه اســت و بــه ســه مــورد اساســی تمرکــز دارد.
وزیــر امورداخلــه بــا اشــاره بــر اینکــه وزارت امورداخلــه منحیــث ارگان تنفیــذ کننــدهی قانــون و
تامینکننــدهی امــن و نظــم عامــه ،نقــش مهمــی در راســتای تامیــن حقــوق اطفــال دارد ،افــزود کــه
وزارت امــور داخلــه در کنــار ســایر اهــداف و برنامههــا ،بــر تحقــق و تطبیــق پالیســی تامیــن حقــوق و
محافظــت از اطفــال نیــز متعهــد میباشــد.
جلوگیــری از ســوق اطفــال در صفــوف نیروهــای پولیــس ،جلوگیــری از رفتــار فراقانونــی پولیــس بــا اطفــال
و جلوگیــری از رفتــار خشــونت آمیــز افــراد جامعــه در مقابــل اطفــال از ســه مــورد درشــتی اســت کــه در
تدویــن ایــن پالیســی بــه آنهــا تمرکــز شــده اســت.
از ســوی هــم ،اشــتراک کننــدهگان ایــن نشســت بهشــمول معیــن وزارت ارشــاد حــج و اوقــاف همــراه بــا
شــماری از نماینــدهگان مــردم در مجلــس و نیــز رییــس ادارهی یونیســیف پــس از مطالعـهی ایــن پالیســی،
تدویــن آن را از ســوی وزارت امــور داخلــه گامــی مهــم در جهــت احقــاق حقــوق اطفــال و محافظــت از
آنهــا دانســتند.
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زنان افغان در صد سال گذشته چگونه
راه پیمودند تا به اینجا رسیدند

مرضیه عدیل

پولیس زن

صــد ســال پیــش نخســتین جرقههــای حــق خواهــی زنــان
افغانســتان بــا ایجــاد نهضــت زنــان آغــاز شــد و در یــک قــرن
گذشــته زنــان افغانســتان فــراز و فرودهــای بســیاری را گذرانــده
انــد و تــا بــه اینجــا رســیدند .یــک رژیــم درافغانســتان راه را بــرای
زنــان در ایــن ســفر پــر خــم و پیــچ بــاز کــرده و رژیمــی دیگــر ســد
راه آنــان و مانــع رومنــا شــدن پیرشفــت در وضعیــت زنــان شــده
اســت.
ســفرهای اروپایــی شــاه اماناللــه بــه همــراه همــرش ملکــه
ثریــا ،او را بــرای پیرشفــت و تحقــق حقــوق و آزادیهــای زنــان
مصممتــر میکــرد.
ملکــه کــه متاثــر از اندیشـههای روشــنفکری و عدالتخواهانـهی
پــدرش محمــود طــرزی بــود ،بــا حضــورش بــه عنــوان وزیــر
فرهنــگ در آن زمــان ،شــاه را بــرای شــکل دادن نهضــت زنــان
درافغانســتان همراهــی کــرد.
او اولیــن مکتــب و شــفاخانهی زنانــه را بــه نــام «مســتورات» در
ســال  ۱۳۰۰و  ۱۳۰۳خورشــیدی در کابــل افتتــاح کــرد.
ملکــه در لویــه جرگــه (مجمــع افــراد بــا نفــوذ از رسأرس مملکــت)
در پغــان حضــور یافــت و ســن ازدواج دخــران را بــه هجــده
بلنــد بــرد و تعــدد ازدواج مامــوران نظامــی و اداری افغانســتان
بــا زنــان خارجــی را منــع کــرد .همچنیــن عــدهای از دخــران را
بــرای تحصیــل بــه ترکیــه فرســتاد.
او ارشادالنســوان ،اولیــن نرشی ـهی چاپــی آگاهــی دهنــده بــرای
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زنــان را بــه مدیریــت مــادرش اســا رســمیه در ســال ۱۳۰۰
خورشــیدی ایجــاد کــرد .نســخههای اصلــی ارشادالنســوان در
آرشــیف ملــی افغانســتان نگهــداری میشــوند.
امــا بــا ســقوط نظــام شــاهی اماناللــه و بــه قــدرت رســیدن
حبیباللــه خــان کلکانــی ایــن آزادیهــا بــا بنبســت رو بــه رو
شــد .حبیباللــه خــان کلکانــی کــه  ۹مــاه حکومــت کــرد ،در
مــورد ســلب آزادیهــای افغانهــا از جملــه زنــان فرمانــی صــادر
کــرد .در آرشــیف ملــی افغانســتان نســخهای از ایــن فرمــان
موجــود اســت کــه در آن بــه مــردان دســتور داده شــده تــا لنگــی
بــه رس کننــد ،لبــاس محلــی بپوشــند و ریششــان را نرتاشــند.
بــرای زنــان نوشــته شــده « :تــرک ســر را کــه (شــاه قبلــی) حکــم
کــرده بــود مســرد کــردم ،برآمــدن زنــان و دخــران بالغــه را بــدون
اجــازهی ولیشــان و مکتــب مســتورات را موقــوف کــردم».
بــه اســاس روایــات تاریخــی در ســال  ۱۳۰۸خورشــیدی نیــز
وضعیــت زنــان بهبــود نیافــت .بــا بــه قــدرت رســیدن محمــد نــادر
شــاه ،زنــان وضعیــت چنــدان مناســب نداشــتند ،او در ایــن مــورد
بســیار محافظــه کار بــود؛ حجــاب را اجبــاری اعــام کــرد و در
چهارســال ســلطنتش کارهــای چنــدان مثبــت بــرای زنــان انجــام
نشــد.
امــا بــا رویکار آمــدن محمــد ظاهرشــاه درســال ۱۳۱۲
خورشــیدی ،نهضــت زنــان دوبــاره رنــگ گرفــت .نخســتین
مکتــب ابتداییــهی دخرتانــه بــه نــام «عصمــت» واقــع جــادهی
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اندرابــی کابــل در ســال  ۱۳۱۳خورشــیدی بــا بیشــرین
اســتادان خارجــی ایجــاد شــد و دانشآمــوزان از صنــف اول در
کنــار دیگــر مضامیــن ،زبــان انگلیســی ،فرانســوی و آملانــی یــاد
میگرفتنــد .
چنــد ســال بعــد ایــن مکتــب بــه دلیــل ارتقــای ســویه و افزایــش
شــاگردان دو قســمت شــد و لیســههای «ماللــی» و «زرغونــه»
ایجــاد شــد.
شــفاخانهی ویــژهی زنــان بــه نــام «مســتورات» بــه جــای
شــفاخانهی میونــد کنونــی تاســیس و در آن کــورس قابلگــی و
بعــدا مکتــب قابلگــی و کــورس دندانســازی ایجــاد شــد.
در ســالهای بعــدی شــار بیشــر مکاتــب دخرتانــه در کابــل و
در مراکــز والیتهــا ســاخته و فعــال شــد .بــرای فارغــان مکتــب،
پوهنځیهــای ســاینس و ادبیــات مجــزا از مــردان و در داخــل
مکتــب ماللــی ســاخته شــد.
شــاری از کســانی کــه از ایــن پوهنځیهــا فــارغ شــده بودنــد،
بعدهــا بــه مقامهــای بلنــد دولتــی هــم رســیدند.
از آن میــان کــرا نورزایــی ،درســال  ۱۳۴۷خورشــیدی وزیــر
صحــت عامــه افغانســتان شــد.
شــفیقه ضیایــی ،در ســال  ۱۳۵۰خورشــیدی بــه عنــوان
مشــاور وزیــر وزارت معــارف اســتخدام شــد.
زنــان فرصــت تبــارز استعدادهایشــان را یافتنــد ،خانــم پرویــن
از نخســتین زنانــی بــود کــه از طریــق رادیــو افغانســتان آواز
خوانــد .او یــک ســال پیــش از مرگــش در ایــن مــورد گفتــه بــود:
«فکــر کــردم کــه تــا کــی بایــد اینطــور در گوشــه باشــیم .بــا
خــود گفتــم کاری میکنــم ،خــدا مهربــان اســت .بــه رادیــو
آمــدم و آواز خوانــدم و راه را بــرای دیگــر زنــان آوازخــوان بــاز
کــردم .پــس از مــن رخشــانه ،ژیــا ،مهــوش ،پرســتو آمدنــد و
آوازخوانــی زنــان امــر عــادی و پذیرفتــه شــد».
همچنیــن مجلــه «میرمن»بــه ریاســت نفیســه شــایق مبــارز بــا

مطالــب آموزشــی در ســال  ۱۳۳۲رشوع بــه چــاپ کــرد و زنــان
بــه عنــوان گوینــده در رادیــو اســتخدام شــدند.
در ســال  ۱۳۲۲خورشــیدی بــود کــه بــه پیشــنهاد زینــب داوود،
موسســه عالــی نســوان زنــان ایجــاد شــد و در آن کودکســتان،
مکتــب ،ســینام و دیگــر دفاتــر ســاخته شــد .در ایــن موسســه
زنــان بزرگســال و یــا متاهــل مکتــب میخواندنــد و
یــا ســواد میآموختنــد و در کنــار آن صنایــع دســتی و
دستدوزیهایشــان را فروختــه و پولــی بــه دســت میآوردنــد.
بــا فارغالتحصیــل شــدن تعــداد بیشــر زنــان از مکاتــب و
پوهنتــون ،آنــان در بخشهــای دیگــر مجــال کار یافتنــد .از
اردو ،پولیــس ،مخابــرات و صحــت گرفتــه تــا قضــا ،ادارههــای
بــود کــه زنــان کار میکردنــد.
در آن زمــان زنــان بــا پوشــیدن چــادری بــه کار و تحصیــل
میپرداختنــد .تــا اینکــه محمــد داوود صدراعظــم آن زمــان
در ســال  ۱۳۳۸خورشــیدی بــه مناســبت جشــن اســتقالل،
رفــع روبنــد یــا چــادری را اعــام کــرد .ایــن بــار هــم اعضــای
خانــوادهی شــاه و نخســت وزیــر بودنــد کــه در ایــن راه پیشقــدم
شــدند.
عبدالحمیــد مبــارز ،روزنامهنــگار افغــان میگویــد« :بــه
مناســبت جشــن اســتقالل افغانســتان یــک مســابقهی فوتبــال
بیــن تیمهــای کشــورهای آســیایی در غــازی اســتدیوم کابــل
بــه راه افتــاده بــود ،مــن هــم در جمــع داوران بــودم .زمانیکــه
مســابقه بــه پایــان رســید رفتیــم بــه لــوژ ســلطنتی تــا اعضــای
تیــم را بــه اعلیحــرت شــاه معرفــی کنیــم .دیدیــم یــک زن
بــدون روپــوش از لــوژ بیــرون شــد؛ چنیــن چیــزی هیــچ ســابقه
نداشــت .آن زن فقــط دســتمال کوچــک بــه رس داشــت،
باالپــوش بــه تــن کــرده بــود و پاهایــش جــوراب داشــت .گفتنــد
خانــم داوود صدراعظــم اســت».
اقــدام آنهــا از ســوی اعضــای کابینــه ،جــراالن و عــدهای از
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والیهــا اســتقبال شــد و شــاری زنــان بــدون روبنــد و چــادری
افزایــش یافــت و بــه طبقــات پایینتــر جامعــه هــم ایــن امــر
منتقــل شــد.
زنــان و دخــران مقامــات ارشــد حکومتــی در لبــاس و ظاهــر
عــادی مشــغول بــه کار شــدند .ملکــه حمیــرا هرســال زنــی
کــه بهرتیــن فرزنــدان را تقدیــم جامعــه میکــرد را مــادر ســال
انتخــاب کــرده و جایــزه مــیداد.
شــاهدخت بلقیــس انجمــن خیری ـهی زنــان رضــاکار را ایجــاد
و بــه هــدف کمــک بــه زنــان بیــار و فقیــر اعانــه جمــعآوری
میکــرد.
نظیفــه غــازی نــواز ،دخــر کاکای شــاه و شــاهدخت مریــم
موسســهی حامیــت از طفــل و مــادر را ایجــاد کردنــد .لیلــا،
عــروس شــاه انجمــن مبــارزه بــا بیســوادی را تاســیس و
کورسهــای ســواد آمــوزی را در متــام ادارات دولتــی و محــات
زیســت ســاخت.
در آن زمــان فعالیــت سیاســی هــم بــرای زنــان میــر شــد،
زنانــی مثــل رقیــه ابوبکــر ،معصومــه عصمتــی و اناهیتــا راتـبزاد
بــه عنــوان مناینــدهگان مــردم والیتهــای کابــل و کندهــار در
مجلــس مناینــدهگان راه یافتنــد .حمیــرا ســلجوقی و عزیــزه
گردیــزی هــم بــه عنــوان ســناتور انتصــاب شــدند.
ســازمان دموکراتیــک زنــان افغانســتان بــه منظــور حامیــت از
حقــوق زنــان ،از ســوی داکــر اناهیتــا و عــدهی از زنــان دیگــر از
جملــه ثریــا پرلیــکا در ســال  ۱۳۴۵خورشــیدی بنیــان گذاشــته
شــد کــه هــزاران زن جــذب آن شــدند.
گروههــای افراطــی هــم بــا اســتفاده از ایــن آزادیهــا رشوع بــه
فعالیــت کــرده و بعضــا بــه زنانیکــه لبــاس بازتــر میپوشــیدند
در دانشــگاهها و خیابانهــا بــا اســید حملــه میکردنــد .امــا
جلــو آنهــا گرفتــه شــد و عــدهای از آنــان بازداشــت و زندانــی

شــدند.
بــا ســقوط نظــام شــاهی و رویکار آمــدن نخســتین جمهوریــت
از ســوی محمــد داوود در ســال ۱۳۵۲خورشــیدی ،نهضــت
زنــان بــه روال عــادی خــود ادامــه داد ،امــا جلــو فعالیتهــای
سیاســی گرفتــه شــد و اعضــای ســازمان دموکراتیــک زنــان
مجبــور بودنــد مخفیانــه فعالیــت کننــد .تــا اینکــه در هفــت
ثورســال  ۱۳۵۷نظــام کشــور دگرگــون شــد و حــزب دموکراتیــک
خلــق افغانســتان نخســت بــه رهــری نورمحمــد ترهکــی و پــس
از او حفیــظاللــه امیــن رویکار آمــد.
حکومــت بــا صــدور فرمــان شــاره هفــت خــود ،حقــوق زن و
مــرد را مســاوی اعــام کــرد ،رســم دریافــت شــیربها از ســوی
خانــوادهی عــروس را لغــو کــرد ،مصــارف عروســی را کاهــش داد
و مهری ـهی هــر زن را تــا  ۳۰۰افغانــی اعــام کــرد.
در اوایــل حاکمیــت ایــن حــزب ،در مکاتــب گروههــای آواز و
بعضــاً رقــص ایجــاد شــد.
آمــدن نیروهــای روســی همزمــان بــا رویکار آمــدن بــرک
کارمــل ،نارضایتــی مــردم را افزایــش داد و تظاهــرات در مکاتــب
دخرتانــه و پرسانــه و دانشــگاهها آغــاز شــد.
اناهیتــا راتــبزاد کــه در آن زمــان وزیــر امــور اجتامعــی بــود
علیــه تعــدد زوجــات مبــارزه کــرد و حزبیهایــی را کــه زن دوم
میگرفتنــد از حــزب اخــراج میکــرد و دربــارهی شــان در
ســتون خربهــای روزنامــه «حقیقــت انقــاب ثــور» خــر و گــزارش
چــاپ میکــرد.
در زمــان حاکمیــت داکــر نجیباللــه ،یــک واحــد نظامــی
متشــکل از زنــان در بطــن موسس ـهی نســوان تشــکیل شــد کــه
بیشــر بــرای تشــویق رسبــازان بــه جبهــات جنــگ میرفتنــد.
امــا تشــکیل آن حتــی از ســوی طــرفداران حاکمیــت و اعضــای
حــزب حاکــم حامیــت نشــد.
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معصومــه عصمتــی وزیــر معــارف آن زمــان ،شــفیقه رزمنــده،
فرمانــدهی آن واحــد نظامــی را برکنــار کــرد و صالحــه فــاروق
اعتــادی ،وزیــر امــور اجتامعــی تشــکیالت آن را از میــان بــرد.
بــه منظــور جــذب بیشــر زنــان بــه کار ،در هــر اداره و در هــر
محــل ،کودکســتانها ســاخته شــد و زنــان در عرصههــای
بیشــر ،حتــی بــه رانندگــی بسهــای برقــی شــهری اســتخدام
شــدند .موسســات حامیــت طفــل و مــادر و رهنــای خانــواده
یکبــار دیگــر مــورد توجــه قــرار گرفــت.
متــام رهــران حــزب در متــام مناســبتها بــدون زنــان و
دخرتانشــان رشکــت منیکردنــد .در آن زمــان در کنــار چنــد
وزیــر زن ،عــدهای از اعضــای پارملــان زنــان بودنــد و شــار
زیــادی از زنــان در رأس ادارات و ریاســتها قــرار داشــتند.
زنــان مقامــات ارشــد حکومتــی مثــل محبوبــه کارمــل ،کریمــه
کشــتمند و فتانــه نجیــب بــه ترتیــب بــه عناویــن رییــس
پرورشــگاه ،رییــس کودکســتانها و معلــم و مدیــر مکتــب کار
میکردنــد.
امــا زنــان افغانســتان از ســال  1371خورشــیدی ،یــک عقبگــرد
بیپیشــینه داشــتند .آنــان نهتنهــا حــق تحصیــل را نداشــتند،
بــل حتــی حــق بیــرون شــدن از خانــه را نیــز بــدون محــرم
نداشــتند.
در ســالهای کــه جنگهــای داخلــی در کشــور جریــان
داشــت ،زنــان بیشــرین قربانــی را متحمــل شــدند.
بــا آمــدن حاکمیــت طالبــان ،محدودیتهــای بــه مراتــب
بیشــری بــر کار و حضــور زنــان در جامعــه وضــع شــد.
در آن زمــان فقــط داکــران زن و قابلـه آن هــم بــه رشط داشــن
چــادری و مجــزا بــودن کامــل از مــردان ،میتوانســتند کار
کننــد ،زنــان دیگــر خانهنشــین و مکاتــب مســدود شــدند.
فتوایــی صــادر شــد کــه زنــان بــدون چــادری و همــراه داشــن
محــرم رشعــی از خانــه بیــرون نشــوند و حتــی پیــش داکــر مــرد

نرونــد و پولیــس مذهبــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه
شــدت فعالیتهــای زنــان را زیــر نظــر داشــت و کســانی را کــه
از دســتورات شــان رسپیچــی میکــرد ،در خیابانهــا شــاق
میزدنــد.
بــا رویکار آمــدن حامــد کــرزی بــه عنــوان نخســتین رییــس
جمهــوری پــس از رژیــم طالبــان و اعــام دموکرأســی ،زنــان
حــق کار ،تحصیــل و فعالیــت سیاســی را بــه دســت آوردنــد و
میلیونهــا دخــر شــامل مکاتــب و دانشــگاهها شــدند .زنــان
حــق دادن رای و نامــزد شــدن در انتخابــات را بــه دســت آوردنــد
و  ۲۷درصــد از کرس ـیهای پارملــان بــه آنــان اختصــاص داده
شــد .حتــا در ســالهای گذشــته شــاری از زنــان در رأس
وزارتخانههــا قــرار گرفتنــد .ســیام ســمر ،مســعوده جــال و
ســهیال صدیــق از نخســتین زنانــی بودنــد کــه پــس از تحــوالت
جدیــد در افغانســتان در رأس وزارتخانههــا و کمیســیون مســتقل
حقــوق بــر قــرار گرفتنــد.
بــا روی کار آمــدن حکومــت وحدت ملــی به رهــری محمدارشف
غنــی ،روال غنــی ،بانــوی نخســت افغانســتان در کنــار رئیــس
جمهــوری حضــور فعــال و پررنگــی در اجتــاع دارد .بانــو غنــی
در مجالــس و گردهامییهــای دولتــی وغیردولتــی بــا لبــاس و
ظاهــر معمولــی رشکــت و ســخرنانی میکنــد.
در ســالهای گذشــته محمــد ارشف غنــی ،دههــا زن را در رأس
ادارههــای حکومــت برگزیــد و بــرای هــر والیــت نیــز یــک زن را
معــاون والــی گامشــت.
بــا پایــان حاکمیــت طالبــان ،نهادهــا و ســازمانهای زنــان مثــل
کمیت ـهی مشــارکت سیاســی زنــان افغانســتان ،شــبکهی زنــان،
اتحادیــه رسأرسی زنــان ،کمپایــن  ۵۰درصــد زنــان جــوان بــرای
تغییــر ،جمعیــت انقالبــی زنــان راوا و چندیــن نهــاد دیگــر شــکل
گرفتنــد و رشوع بــه فعالیــت کردنــد و زنــان افغــان امــروز در
پروس ـههای سیاســی -اجتامعــی نقــش و حضــور فعــال دارنــد.
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په ټولنه کې د ښځو پروړاندې بې ځایه
رواجونه او ناوړه دودونه

پولیس زن
محمد صابر ژمن

د هــرې ټولنــې دودونــه او رواجونــه لــه پیدایښــت رسه ســم
منځتــه راځــي چــې هــره ټولنــه بېــل بېــل دودونــه او رواجونــه
لــري؛ خــو پــه یــو شــمېر ټولنــو کــې دغــه دودونــه د قانــون
پــه څېــر واکمنــي کــوي .د بــري تاریــخ پــه اوږدو کــې پــه
بېالبېلــو ټولنــو او متدنونــو کــې لــه ښــځو رسه ظلــم او زیاتــی
شــوی دی ،اروپایانــو بــه ښــځې تــه نــږدې والــی لــوی جــرم
بالــه ،ترټولــو عابــد او پرهیــزګاره بــه هغــه څــوک وو چــې
ښــځې تــه نــږدې نــه يش ،فارســیانو بــه خپلــې لورګانــې او
خوینــدې ځانونــو تــه ودولــې اود هــر ډول میــراث نــه بــه یــې
محرومولــې ،عربانــو بــه ژونــدۍ پــه ګــور خښــولې ،هندوانــو
بــه لــه مــړ مېــړه رسه ژونــدۍ ســوځولې ،لــه ښــځو رسه دا
چلنــد د برشیــت د ناپوهــۍ پــر ســبب کېــده ،د جاهــل
انســان طبیعــت داســې دی چــې پــر رس یــې د وېــرې او قهــر
ســیوری نــه وي او پــه داخــل کــې یــې وجــدان مــړ وي؛ نــو
زورور پــه کمــزورې واکمنــي کــوي ،پــه ډېــر تأســف چــې د
تاریــخ پــه اوږدو کــې د نارینــه لــه خــوا دغــه ظلــم پــه دې
لطیــف مخلــوق شــوی دی؛ ځکــه چــې دوی د ښــځې مقــام
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او منزلــت نــه پېژانــده ،ښــځو تــه پــه کار ده چــې خپــل حقیقــي
مقــام او منزلــت تــر الســه کــړي؛ ځکــه چــې د اســام مبــارک دین
د نارینــه تــر څنــګ مېرمنــو تــه هــم نیکمرغــه او خوشــاله ژونــد
تېرولــو ټــول حقونــه ورکــړي دي ،لکــه څرنګــه چــې ســړی دا حــق
لــري چــې د خپــل هوســا او آرامــه ژونــد لپــاره لــه دینــداره او ښــې
مېرمنــې رسه نــکاح وکــړي ،دغــه راز مېرمــن او نجلــۍ هــم حــق
لــري چــې د کورنــۍ او ويل پــه خوښــه لــه دینــداره او وړ هلــک
رسه نــکاح وکــړي.
زمــوږ پــه ټولنــې کــې ښــځې لــه پامــه غورځېــديل دي ،د تاریــخ
پــه اوږدو کــې هغــه د محرومیــت او مظلومیــت یــوه بېلګــه پاتــې
شــوې ده ،لــه ښــځو څخــه د یــو جنــس پــه توګــه کار اخیســتل
شــوی؛ نــه د یــو انســان او بــري موجــود پــه توګــه .دلتــه ښــځې
آن لــه ډېــرو لومړنیــو حقونــو څخــه بــې برخــې شــوې دي ،د دې
المــل دادی چــې زمــوږ ټولنــه یــوه ســنتي ،تړلــې او قبيلــوي ټولنه
ده چــې هــر څــه پــه کــې د وروســته پاتــې دودونــو او رواجونــو
لومړنــی ښــکار ښــځې دي چــې له اســامي اصولــو او قوانینو رسه
هیــڅ راز اړخ نــه لګــوي .اســام یــې غندنــه کــوي او خپــل پیــروان
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تــرې منــع کــوي ،ددغــو نــاوړه دودونــو او رواجونــو لــه ډلــې د
بــدل واده یعنــې د دوو کورنیــو تــر منــځ د نجونــو بدلــول ،کــه
لــه یــوې خــوا د هلــک او نجلــۍ اســامي او بــري حقونــه
تــر پښــو النــدې کــوي؛ نــو لــه بــل لــوري وخــت پــه وخــت د
کورنیــو ترمنــځ ســتونزې هــم رامنځتــه کــوي چــې پــه پایلــه
کــې یــې دوســتي پــه دښــمني بدلېــږي ،همدارنګــه پــه بــدو
کــې د نجلــۍ ورکــول چــې لــه ډېــره وختــه تــرې زمــوږ ټولنــه
رنــځ وړي ،ددې ترڅنــګ کــه پــه ټولنــې کــې یو څــوک د قتل،
زنــا او نجلــۍ تښــتولو جــرم تــررسه کــړي د قــوم ځینــې بــې
علمــه او جاهــل مــران ددې لپــاره چــې دغــه قضیــه هــواره
کــړي او د وینــې تویېدنــې مخــه ونیــي ،متــررې کورنــۍ
تــه د مجــرم لــور ،خــور ،ورېــره ،د تــره لــور او آن ملســۍ پــه
بــدو کــې ورکــوي .اســام پــه دې هکلــه واضــح قانــون لــري،
کلــه چــې یــو کــس جــرم وکــړي ددغــه جــرم ســزا بــه یــوازې
همــدې مجــرم تــه ورکــول کیــږي ،د مجــرم پــار ،نیکــه ،ورور،
خــور ،لــور او د کورنــۍ نــورو غــړو تــه هیــڅ راز ځــور او ســزا
ورکــول روا نــه دي .اللــه تعالــی ددې پــه هکلــه فرمایــي :ژباړه:
(( ووایــه « ای محمــده! دوی تــه» آیــا اللــه نــه پرتــه بــل څــوک
رب پالونکــی ولټــوم؟ حــال دا چــې هامغــه د هرڅــه رب دی
او هــر څــوک چــې څــه تــر الســه کــوي؛ نــو ذمــه واري یــې لــه
هغــه پرتــه پــه بــل چــا نــه وي او هیــڅ باروړونکــی بــه د بــل
بــار نــه وړي ،وروســته مــو خپــل رب لــور تــه ســتنېدل دي ،بیــا
بــه مــو پــه هغــه څــه خــر کــړي چــې تاســو پــه کــې شــخړه
کوله)).االنعــام  ۱۶۴آیــة.

نــو پــه کار ده چــې ښــځې تــه د لــوړ انســان پــه ســرګه وکتــل
يش؛ څــو خپــل موجودیــت ،حقیقــت ،حقــوق او آزادي څرګنــده
کــړي ،ښــځې تــه د یــو داســې موجــود پــه بڼــه وکتــل يش چــې
کولــی يش د ټولنــې پــه اصــاح او د افــرادو پــه روزنــه کــې ونــډه
ولــري .دا چــې د ښــځې حقــوق او آزادي تــه بشــپړ درنــاوی
شــوی وي؛ نــو بایــد د کورنــۍ پــه تشــکیل کــې ورتــه د یــو مهــم
عنــر پــه ســرګه وکتــل يش؛ څــو یــې حقونــه وپېژنــو؛ نــو لــه
همــدې املــه بایــد ووایــو چــې دغــه نــاوړه او بــې ځایــه دودونــه
د خپــل دیــن ،فرهنــګ او کلتــور برخــه و نــه ګڼــو؛ بلکــې هغــه
څــه چــې زمــوږ پــه رښــتیني کلتــور او فرهنــګ کــې شــته د هغــې
پالنــه وکــړو ،وده ورکــړو او د هغــو ناســمو دودونــو مخــه ونیســو
چــې بنســټ نــه لــري او پــه ناپوهــۍ رسه زمــوږ دود او دســتور
تــه راغــي دي .بایــد لــه هغــې څخــه ځانونــه وســاتو او پــر دې
رسبېــره د عامــې پوهــاوي لــه بېــا بېلــو الرو د خلکــو ذهنونــو تــه
دا خــره ورســوو چــې خپلــې کورنــۍ د داســې دودونــو ښــکار نــه
کــړي چــې زمــوږ دیــن او کلتــور پــورې اړه نــه لــري.
کــه څــه هــم اوس الحمدللــه! د دینــي علــاوو او داعیانــو د
هڅــو او خواریــو لــه برکتــه دغــه نــاوړه دودونــه تــر یــو حــده راکــم
شــوي؛ خــو بیخــي لــه منځــه نــه دي تلــي ،بایــد پــه دې برخــه
کــې ال ډېــرې هڅــې وکــړو؛ ترڅــو مــو ټولنــه د تــل لپــاره لــه دغــو
نــاوړو او بدمرغــو دودونــو څخــه د آرام ســاه واخــي.
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کشــورها وســازمانهای بیناملللــی در کنفرانــس جنیــوا
بــرای افغانســتان ،بــر ادامــهی همکاریهــا و حامیــت مالــی
تــا ســال 2024از افغانســتان تعهــد کــرده و همچنــان برحفــظ
ارزشهــای حقــوق بــری و دســت آوردهــای مشــرک دو ده ـهی
گذشــتهی دولــت افغانســتان و جامعهیجهانــی نیــز تأکیــد
کردنــد .دههــا مناینــدهی کشــورها وســازمانهای بیناملللــی
در ســخرنانیهای خــود در نشســت جنیــوا ،حفاظــت از
دســت آوردهــای دو دهــهی اخیــر ،ارزشهــای حقــوق بــری،
دموکراســی ،حقــوق زنــان و کــودکان را هــم بــرای افغانســتان
و هــم جامعــهی بیناملللــی بــا اهمیــت دانســتند .کنفرانــس
جینــوا بــرای افغانســتان بــار دیگــر فرصــت آن را فراهــم کــرد تــا
کشــورهای کمــک کننــده بــه افغانســتان ،برهمکاریهــای خــود
در زمینــهی حامیــت از حقــوق بــر ،حقــوق زنــان و ارزشهــای
دموکراتیــک در افغانســتان تجدیــد تعهــد کننــد و برحفــظ دســت
آوردهــا و ارزشهــای مشــرک حقــوق بــری کــه طــی دو دهـهی

اخیــر در افغانســتان بــه وجــود آمــده اســت نیــز ارصار بورزنــد .تأکیــد
مشــرک نزدیــک بــه صــد کشــور وســازمان بیناملللــی بــر حفــظ
نظــام ،قانــون اساســی و دســت آوردهــای نزدیــک بــه دو دهـهی اخیــر
کــه درپــی تالشهــای مشــرک دولــت و مــردم افغانســتان وهمچنــان
بــه همــکاری و حامیــت جامعـهی جهانــی بــه دســت آمــده ،بیانگــر آن
اســت کــه ایــن ارزشهــا هــم بــرای دولــت و شــهروندان افغانســتان و
هــم جامع ـهی بیناملللــی ،حایــز اهمیــت اســت .توجــه بــه حقــوق
زنــان وتقویــت آن در افغانســتان یکــی از این دســت آوردهای مشــرک
عنــوان میشــود کــه در چارچــوب آن ،زنــان حــق تحصیــل برابــر بــا
مــردان را دارنــد و اکنــون در ســمتهای گوناگــون دوشــادوش مــردان
در جامعـهی افغانســتان کار و فعالیــت مــی کننــد .حضــور و فعالیــت
ایــن قــر در احــزاب و جریانهــای سیاســی و مدنــی کشــور ،نســبت
بــه هرزمــان دیگــر برجســته اســت و زنــان افغانســتان حتــا در ســطح
رهــری برخــی احــزاب جدیــد قــرار دارنــد.
تأکیــد مناینــدهگان کشــورها و ســازمانهای کمــک کننــده بــه
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افغانســتان در نشســت جنیــوا بــرای افغانســتان ،بــر حفــظ
دس ـتآوردهای دو ده ـهی پســین بــه ویــژه احــرام گذاشــن بــه
ارزشهــای حقــوق بــری ،حقــوق زنــان و کــودکان؛ موضــع دولــت
و مــردم افغانســتان و همچنــان موضــع هیــأت مذاکــره کننــدهی
جمهــوری اســامی افغانســتان در قطــر را در برابــر هیــأت مذاکــره
کننــدهی طالبــان ،بیشــر تقویــت میکنــد .بــا ایــن وصــف،
عــدول طالبــان از خواســتهای اساســی جامعــهی جهانــی در
مــواردی همچــون رعایــت حقــوق بــر ،حقــوق زنــان و کــودکان،
حفــظ ارزشهــا و دســت آوردهــای مشــرک حقــوق بــری بــرای
ایــن گــروه چالــش برانگیــز خواهــد بــود و ایــن گــروه ناگزیــر
خواهــد شــد تــا در رویکــرد خویــش نســبت بــه پروس ـهی صلــح و
چگونهگــی مذاکــرات بــا دولــت افغانســتان ،نرمــش ایجــاد کنــد.
هرچنــد هنــوز بحثهــای اساســی میــان هیأتهــای مذاکــره
کننــده در قطــر آغــاز نگردیــده ،امــا تأکیــد مجــدد جامعــهی
جهانــی ،کشــورها و ســازمانهای کمــک کننــده بــه افغانســتان
در قبــال پروس ـهی صلــح و پیرشفــت کشــور میتوانــد فشــاری بــر
تــک رویهــا و خــود بزرگبینیهــای طالبــان باشــد و ایــن گــروه
را بــه خویشــنداری و احــرام بــه خواســتهای مــروع مــردم
افغانســتان و جامع ـهی جهانــی ،وادارد .اعــام حامیــت مجــدد
جامعــهی جهانــی از افغانســتان و همچنــان تأکیــد جهــان
برحفــظ دســت آوردهــا و ارزشهــای مشــرک و از همــه
مهمــر تأکیــد جهانــی بــر رعایــت ارزشهــای حقــوق بــری
و دموکراســی در افغانســتان ،بــار دیگــر نشــان داد کــه دولــت
ومــردم افغانســتان بــه ویــژه زنــان ،در ایــن راه تنهــا نیســتند و
حامیــت کالن جامع ـهی جهانــی را همچنــان بــا خــود دارنــد.
کاهــش خشــونتها و اعــام آتــش بــس کــه بــه تأمیــن صلــح
در افغانســتان بیانجامــد ،یکــی دیگــر از خواســتهای اساســی
مناینــدهگان کشــورها و ســازمانهای بیناملللــی در کنفرانــس
جنیــوا بــرای افغانســتان بــود .هرکــدام از ایــن مناینــدهگان
نگرانــی شــان را از افزایــش خشــونتها کــه همزمــان بــا مذاکــرات
صلــح صــورت میگیــرد و منجــر بــه تلفــات غیرنظامیــان ،زنــان
وکــودکان در افغانســتان میگــردد ،ابــراز داشــتند .در حالــی
کــه دولــت افغانســتان در مشــوره بــا مــردم و بــه عنــوان حســن
نیــت در پروســهی صلــح ،اقــدام بــر رهایــی بیــش از  ۶هــزار
زندانــی طالبــان از زندانهــا منــود و در برابــر آن توقــع میرفــت

تــا خشــونتها بــه گونــهی چشــمگیر کاهــش خواهــد یافــت .امــا
برعکــس ،طالبــان برخــاف خواســت دولــت ،مــردم افغانســتان و
جامع ـهی جهانــی ،خشــونتها را افزایــش داده انــد؛ خشــونتهایی
کــه بیشــرین قربانیــان آن غیرنظامیــان ،افــراد بیدفــاع بــه ویــژه
زنــان و کــودکان اســتند.
تجربـهی دوام جنــگ در افغانســتان ثابــت ســاخته کــه گــروه طالبــان
از راه جنــگ بــه پیــروزی نخواهنــد رســید ،جــز اینکــه روی میــز
مذاکــره حــارض شــوند و خواســتهای شــان را از طریــق گفتوگــو
درمیــان بگذارنــد .اکنــون کــه فرصــت مذاکــره بیــن هیأتهــای
دولــت افغانســتان و گــروه طالبــان از چنــد مــاه بهاینســو در قطــر
فراهــم اســت و کشــورها و ســازمانهای بیناملللــی نیــز یکصــدا
خواســتار ختــم جنــگ و اعــام آتــش بــس وتأمیــن صلــح بــا حفــظ
دســت آوردهــا و ارزشهــای حقــوق بــری در افغانســتان اســتند،
عاقالنــه بــه نظــر میرســد تــا از ایــن فرصــت اســتفادهی معقــول
صــورت گیــرد و در چارچــوب گفتوگوهــای صلــح ،بــه جنگــی کــه جــز
ویرانــی و کشــتار چیــزی دیگــری بــرای مــردم افغانســتان بــه ارمغــان
نیــاورده اســت ونخواهــد آورد ،پایــان داده شــود تــا دولــت و مــردم
افغانســتان در فضــای صلــح بــا عــزت وثبــات دایمــی بــه آبادانــی،
توســعه و شــکوفایی کشــور بپردازنــد وبیــش از ایــن دســتان دولــت
و مــردم افغانســتان بــه ســوی کمکهــای جامعــهی جهانــی دراز
منانــد.
افغانســتان فقیــر ،بیشــر از  ۱۹ســال اســت کــه بــا حامیــت مالــی
جامع ـهی جهانــی امــور دولــت داری و نیازهــای اقتصــادی دولــت و
جامعــه را تأمیــن میکنــد و طــی ایــن مــدت میلیاردهــا دالــر کمــک
دریافــت کــرده اســت ،امــا دوام جنــگ و نــا امنــی ســبب شــده کــه
از ایــن کمکهــا اســتفادهی اعظمــی والزم صــورت نگیــرد .اکنــون
فرصــت دیگــری میــر اســت تــا طالبــان بــا کاهــش خشــونتها،
توافــق بــا آتــش بــس و رسعــت در رونــد مذاکــرات صلــح ،کمــک
مناینــد تــا از بیــش از  ۱۳میلیــارد دالــر کمــک هــای جدیــد جهانــی
در کنفرانــس جنیــوا کــه بــرای چهارســال دیگــر بــه افغانســتان تعهــد
صــورت گرفتــه ،اســتفادهی مؤثــر تــر بــه عمــل آیــد و ایــن کمکهــا
درچهــار ســال پیــش رو نیــز بــه جــای مــرف بــه اســکاندهی
بیجاشــدهگان تــازهی جنــگ ،تــداوی مجروحیــن جنــگ و بازســازی
اماکــن و تاسیســاتی کــه پــس از ایــن از جنــگ زیــان میبیننــد؛
رصف توســعهی افغانســتان و اعــار صلــح گــردد.
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صنایــع دســتی افغانســتان از گذشــتههای دور شــهرت
جهانــی دارد و شــاری از زنــان افغانســتان نیــز از فــروش این
محصــوالت ،نیازمندیهــای اقتصــادی خــود و خانوادههــای
شــان را رفــع میکننــد .صنایــع دســتی افغانســتان کــه
زمانــی بــرای تزییــن مهــان رسای شــاهان اســتفاده میشــد،
اکنــون از رونــق آنچنانــی برخــوردار نیســت .امــا بــا ایــن حال
هنوزهــم یکــی از کاالهــای کــه بــه بیــرون از کشــور صــادر
میشــود ،همچنــان نقــش مؤثــر در اقتصــاد خانوادههــا
دارد.
در حــال حــارض بخشــی از محصوالتــی را کــه زنــان افغــان
بــا دســت و ســوزن تهیــه میکننــد ،افــزون بــر ایــن کــه در
داخــل کشــور بــازار خــوب دارد بــه بیــرون از افغانســتان نیــز
صــادر میشــود.
بــه تازهگــی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات گفتــه اســت
کــه زمینــهی فــروش صنایــع دســتی را بــه چهــار کشــور
همســایهی شــالی فراهــم خواهــد کــرد.
مجیــب الرحمــن کریمــی روز سهشــنبه ( 11قــوس) هنــگام
ارائـهی برنامــه کاری خــود بــه مجلــس مناینــدهگان گفــت که
بــرای تطبیــق پروژههــا و رشــد اقتصــادی مــردم در روســتاها،
یکــی از برنامههــای ایــن وزارت زمینــه ســازی فــروش صنایــع
دســتی زنــان بــه بیــرون از کشــور اســت.
وزارت انکشــاف دهــات میگویــد :بــر بنیــاد یــک برنامــه
قــرار اســت در مرزهــا بــا کشــورهای همســایه از جملــه
تاجیکســتان ،اوزبیکســتان و ترکمنســتان منایشــگاههای
دایمــی صنایــع دســتی زنــان برگــزار شــود ،تــا کاالی ســاخت
زنــان افغــان بــه فــروش برســد.

بــر بنیــاد معلومــات وزارت انکشــاف دهــات ،هــم اکنــون ایــن کار
در مــرز بــا تاجیکســتان آغــاز شــده کــه مــورد اســتقبال خوبــی
هــم قــرار گرفتــه اســت.
زنــان افغــان همیشــه در تولیــد ،دیزایــن و ســاخنت صنایــع
دســتی از خــود خالقیــت و توانایــی نشــان داده و از ایــن طریــق
نیازهــای اقتصــادی خــود و خانــوده را رفــع منــوده انــد .صنایــع
دســتی زنــان انــواع مختلــف دارد کــه قــرص دوزی ،گلدوزی،
چرمــه دوزی ،ســوزن دوزی ،شــال بافــی ،یخــن دوزی مردانــه و
زنانــه مشــهور تریــن آنهــا میباشــد.
وحیــده حســنی ،از بانوانــی اســت کــه مــروف کار صنایــع
دســتی اســت .او محصوالتــی را کــه تهیــه میکنــد بــا ایجــاد
دکان در بــاغ بابــر ،آنهــا را بــه فــروش میرســاند و از ایــن
طریــق مصــارف خانــوادهاش را بــرآورده میســازد.
خانــم حســنی میگویــد ،پــس از آن کــه شــوهرش زن دوم
گرفــت ،مصــارف او و فرزنــداناش را قطــع کــرد ،امــا او تــاش
کــرد کار صنایــع دســتی را یــاد بگیــرد و بــا ایــن کار مصــارف
خــود و فرزنــداناش را پیــدا کنــد.
خانــم حســنی ،میگویــد ،در ابتــدا بــا  10خانــم در خانــه
مــروف ایــن صنعــت بودنــد ،چنــد ســال پیــش صنــدوق قــرض
الحســنه بــاز منــوده و ایــن دکان را ســاختند ،فعــا همیــن ۱۰
زن بــا فــروش لباسهــای دســت دوزی خــود شــان مصــارف
دکان و خــرچ خانــوادهی شــان را بــه دســت میاورنــد.
خانــم وحیــده میگویــد «:لباسهــای خامــکدوزی،
کشــیدهدوزی ،بافندهگــی ،ســوزن دوزی ،گــراف دوزی،
پیســته چیــن دوزی ،شــال دوزی  ،بالشــت کاوچ و رس تختــی
میدوزیــم .قبــا مــن خــودم اســتاد  ۱۰زن بــودم ،امــا از وقتــی
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کــه خــودم در دکان بــه حیــث فروشــنده آمــدم ،خانــم دیگــر
بــه عنــوان اســتاد بــا دیگــر خانمهــا کار میکنــد».
او افــزود « :مــن بــه آنهــا طــرح و دیزایــن را میدهــم وآنهــا
میدوزنــد .در پهلــوی ایــن ۲۰۰ ،شــاگرد دیگــر در کارگاه
بــرای آمــوزش دارم کــه تــازه میخواهنــد دســت دوزی یــاد
بگیرنــد».
بــی بــی شــیرین اکــری ،ریــس رشکــت قالیــن ســازی و
صنایــع دســتی خواهــران میباشــد .او کــه بــه مــدت ۲۰
ســال میشــود رییــس ایــن رشکــت اســت .در حــال حــارض
 ۳۰خانــم در رشکــت خواهــران مرصوف دســت دوزی هســتند
کــه مــواد خــام و دیزایــن را رشکــت خواهــران بــرای شــان
میدهــد و آنهــا میدوزنــد .و در آخــر کار مطابــق دوخــت
کــه کردنــد بــرای شــان معــاش پرداخــت میشــود.
خانــم بــی بــی شــیرین ،میگویــد «:بیشــرین فروشــات
مــا در خــارج از افغانســتان اســت ،بیشــر از  ۱۰بــار در
منایشــگاههای کــه در هنــد ،مســکو ،ایــران ،تاجیکســتان و
اوزبیکســتان برگــزار شــده بــود ،اشــراک کــردم».
او همچنــان گفــت « :بیشــرین فروشــات مــا در هنــد اســت
کــه در مــاه نوامــر و دســامرب بــه مــدت چهــارده روز در منایش
گاه آنهــا رشکــت میکنیــم و مصــارف رفــت و برگشــت و
اتــاق رس خــود مــا اســت ،امــا مصــارف غرفــه از طــرف دولــت
پرداخــت میشــود و هــر غرفــه  ۳تــا  ۴هــزار دالــر اســت».
خانــم شــیرین میگویــد کــه لباسهــای کــه تهیــه میکننــد
از دوهــزار افغانــی تــا  ۲۰هــزار و از و باالتــر هــم قیمــت دارنــد،
قیمــت هــر لبــاس نظــر بــه دوختــش فــرق میکنــد .و اگــر
کســی خــودش فرمایــش بدهنــد کمــی قیمتتــر متــام
میشــود کــه تــا فعــا یــک یــا دوبــار آریانــا ســعید فرمایــش
دادنــد کــه  ۱۵هــزاری متــام شــد و برخــی مشرتیانشــان
شــهروندان خارجــی نیــز میباشــد.
منیــژه وافــق ،مســوول اتاق تجــارت وصنایــع زنان افغانســتان
بــه مجلــه پولیــس زن در مــورد وضعیــت صنایــع دســتی
زنــان گفــت« :در رسارس افغانســتان  ۲۴۷۰رشکــت رســمی
خانمهــا ،فعالیــت دارنــد کــه از ایــن میــان نزدیــک بــه ۵۰۰

رشکــت آن عضویــت ایــن اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان را دارنــد.
در پنــج والیــت کابــل ،هــرات ،ننگرهــار ،بلــخ و کندهــار دفــر
داریــم .بــا ایــن وجــود  ۵۴هــزار رشکــت غیــر رســمی خانمهــا در
متــام والیتهــای افغانســتان بهجــز نورســتان فعالیــت دارنــد.
مــا ســاالنه متــام معلومــات را در مــورد قوانیــن افغانســتان کــه
شــامل تجــارت میشــود ،مدیریــت و تجــارت ،قرضــه ،بازاریابــی،
کنفرانــس هــا و منایشــگاههای داخلــی و خارجــی و قــرارداد
هــای داخلــی را فراهــم میســازیم».
مرضیــه حفیظــی ،رییــس برنــد لبــاس «لــورا» کــه مــدت
دوســال پیــش ایــن برنــد را ایجــاد کــرد ،میگویــد کــه پیــش
از ایــن مــروف فعالیتهــای رســانهیی بــود ،امــا تصمیــم
گرفــت تــا در بخــش صنایــع دســتی آغــاز بــه کار مناینــد و بــا
نوآوریهــای کوچــک در لبــاس افغانــی موفــق شــد ،برنــد معتــر
لــورا را بســازد.
خانــم حفیظــی ،در مــورد رشکــت شــان میگویــد «:در حــدود
 ۲۰تــا  ۲۵خانــم در دفــر بــا مــا همــکار هســتند و خانــم هــای
دیگــر نیــز هســتند کــه در خانــه هــای شــان دســت دوزی مــی
کننــد و بــرای مــا میاورنــد .مــا بــرای یــک تعــداد مــواد میدهیم،
امــا یــک مقــدار دیگــر هســتند کــه خــود شــان متــام امکانــات
را داردنــد و مــا بیشــر بــا همیــن خانــم هــا کار مــی کنیــم .کــه
در جریــان همیــن دوســال لبــاس بــه خــارج از افغانســتان هــم
صــادر میکردیــم و در ایــن اواخــر صــادرات مــا بیشــر شــده
اســت و مــا بــا یــک کارخانـهی کــه در امریــکا ،لنــدن ،جرمنــی و
ترکیــه اســت قــرار داد کردیــم».
رییــس برنــد لــورا میگویــد کــه قیمــت لباسهــای دســت دوزی
از  ۲هــزار رشوع شــده تــا  ۵۰هزارافغانــی میرســد .یــک لبــاس
کرتــی دامــن را کــه از ســنگهای قیمتــی افغانســتان دیزایــن
کــرده انــد حــدود  ۲هــزار دالــر قیمــت دارد .ایــن لباسهــا نظــر
بــه اقتصــاد و فرمایــش مشــریان ،دیزایــن و آمــاده میشــوند.
تعــدادی صنایــع دســتی کــه دیگــر در افغانســتان خریــداری
نــدارد درســالهای اخیــر افزایــش یافتــه اســت .از ایـنرو بیشــر
خانمهــای تجــارت پیشــه بــه دنبــال نــوآوری در صنایــع دســتی
اســتند تــا بتواننــد مشــریان زیادتــری را جــذب کننــد.
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توســعهی فــنآوری رســانهیی ،تأثیــر زیــادی بــر روابــط میــان
افــراد در اجتــاع بــه میــان آورده اســت .ایــن تاثیــرات در ابعــاد
مختلــف زندهگــی آدمهــا در اجتــاع محســوس اســت کــه از
یکســو اگــر فوایــد و دســت آوردهــای نیــز داشــته از جانــب
دیگــر پیامدهــای بســیار منفــی را نیــز بــه بــار آورده اســت.
بــا توســعه و گســرش روز افــزون شــبکههای اجتامعــی و انــواع
فعالیتهــا در ایــن شــبکهها ،تاثیــرات بســیار عمیــق بــر روال
ت تــا اجتــاع و
اجتامعــات و آدمهــا نیــز رومنــا شــد .از سیاس ـ 
از اقتصــاد تــا هــر را شــبکههای اجتامعــی در برگرفــت ،امــا در
ایــن میــان شــاری از کابــران شــبکههای اجتامعــی در برخــی
مــوارد بــا اســتفاده از فضــای مجــازی نیــز ســبب برهــم زدن نظــم
در اجتــاع واقعــی شــده انــد کــه از ایــن میــان در ایــن مطلــب
میتــوان بــه آزار و اذیــت زنــان در شــبکههای اجتامعــی نــام
بــرد و بــه چگونهگــی ایــن موضــوع پرداخــت.
توســعهی شــبکههای اجتامعــی ،نــوع دیگــری از خشــونت و
آزار و اذیــت را در برابــر زنــان و نوجوانــان ایجــاد کــرده اســت،
بهگونهیــی کــه شــاری از زنــان ،آزار و اذیتهــای ســایربی را
تجربــه کــرده انــد.
شــاری از زنــان و دخــران افغــان بــا آزار و اذیــت در شــبکههای

اجتامعــی روبــرو شــده انــد ،مــوارد بســیار وحشــتناک را
حکایــت میکننــد.
توســعهی فــنآوری رســانهیی ،تأثیــر زیــادی بــر روابــط میــان
افــراد گذاشــته اســت .امــا از ســوی دیگــر ،توســعهی شــبکههای
اجتامعــی ،نــوع دیگــری از خشــونت و آزار و اذیــت را در برابــر
زنــان و نوجوانــان ایجــاد کــرده اســت .بهگونهیــی بســیاری از
زنــان ،آزار و اذیتهــای ســایربی را تجربــه کــرده انــد.
بارهــا اتفــاق افتــاده کــه زنــان در فضــای مجــازی بــا آزار و اذیــت
مواجــه شــده و پیامهــای زشــت ،رکیــک و آزار دهنــده دریافــت
کــرده انــد.
دخرتانــی زیــادی در شــبکههای اجتامعــی تصویــری از
پیامهــای نامناســب کــه بــرای شــان فرســتاده شــده را همهگانی
ســاخته و حتــی شــاری شــان نیــز مجبــور بــه بســن و حــذف
حســابهای خــود شــده انــد.
در برخــی مــوارد مســأله از ایــن هــم جدیتــر بــوده و آزار و اذیت
در شــبکههای اجتامعــی حتــی نظــم زندهگــی خانوادههــا را
برهــم زده ،ســبب دعــوا بیــن زن و شــوهر ،خواهــر و بــرادر شــده
و در نهایــت مــواردی هــم بــوده کــه باعــث جدایــی یــک زوج نیــز
شــده اســت.
بیشــر زنــان و دخرتانــی کــه بــا آزار و اذیــت در شــبکههای
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اجتامعــی روبــرو شــده انــد ،میگوینــد کــه بارهــا مجبــور شــده
انــد کــه حســاب خــود را حــذف و حســاب جدیــد ایجــاد کننــد،
امــا بــا گذشــت چنــد مــدت دوبــاره نیــز بــا آزار و اذیــت روبــرو
شــده انــد و در نهایــت مجبــور شــده انــد بــا اســم مســتعار و حتــا
نامهــای مردانــه در شــبکههای اجتامعــی از جملــه فیسبــوک
فعالیــت کننــد تــا از مزاحمــت در امــان باشــند.
فاطمــه حســینی ،از دخــران فعــال در فضــای مجــازی و
شــبکههای اجتامعــی ،میگویــد :از روزیکــه وارد فضــای
آنالیــن شــده ،تاحــال نتوانســته یــک حســاب دایمــی داشــته
باشــد ،هــر حســابی را کــه ایجــاد میکنــد ،پــس از دو یــا ســه
مــاه آن را حــذف میکننــد.
مشــکل دیگــر در شــبکههای اجتامعــی ایــن اســت کــه شــاری
از افــراد مزاحــم و ویلگــرد بــا نامهــای دخرتانــه حســاب ایجــاد
کــرده و بــا دخــران دوســت میشــود و ســپس بــه مزاحمــت
آنهــا اقــدام میکننــد.
روانشناســان بــه ایــن بــاور انــد کــه آزار و اذیتهــای ســایربی
روی روحیــهی خشــونتدیدهگان تاثیــر منفــی بســیار جــدی
میگــذارد.
ژیــا ســادات روانشــناس ،بــه ایــن بــاور اســت کــه آزار و
اذیتهــای ســایربی ســبب میشــود کــه زنــان بــه طــور
ناخــودآگاه از نظــر روانــی تحــت تاثیــر قــرار گیرنــد و احتــاالً
اقــدام بــه خودسانســوری کننــد.
بــه بــاور ایــن روانشــاس ،بســیاری از زنــان ،بــا پدیــدهی خشــونت
بــه خاطــر جنســیت خــود مواجــه انــد و متاســفانه خشــونت در
برابــر زنــان مــرز مشــخصی نــدارد و همــه جوامــع ،نژادهــا و
فرهنــگ هــا را شــامل مــی شــود.
نبــود مصؤونیــت در فضــای ســایرب ،یکــی از چالشهــای بــزرگ

بــرای دخــران بــه شــار مـیرود.
کارشناســان رســانهیی بــه ایــن بــاور انــد کــه ایــن خشــونتها
رو بــه افزایــش اســت ،بــه دلیــل ایــن کــه مدیریــت شــبکههای
اجتامعــی در وضعیــت کنونــی در افغانســتان بســیار دشــوار و
حتــا ناممکــن اســت.
فیصــل کریمــی ،متخصــص در بخــش رســانههای جدیــد
میگویــد« :مــا بایــد آگاهــی ،دانــش و مهــارت خــود را در
زمینــهی اســتفاده از رســانههای اجتامعــی بلنــد بربیــم».
آقــای کریمــی تأکیــد بــر ایــن دارد کــه یکــی از راههــای دیگــر
بــرای مصــؤون مانــدن ،اســتفاده نکــردن از لینکهــا در
صفحــات اجتامعــی اســت.
بــر اســاس نظرســنجیای کــه از ســوی ســازمان حقــوق کــودکان
(پــان بیناملللــی) انجــام شــده اســت؛ در نتیجــه خشــونتهای
اینرتنتــی  ۱۳درصــد از متاثــر شــدهگان در جهــان کمتــر از
شــبکههای اجتامعــی اســتفاده میکننــد ۱۳ ،درصــد دیگــر
هیــچ پُســتی در شــبکههای اجتامعــی منینویســند و  ۸درصــد
دیگــر اســتفاده از شــبکههای اجتامعــی را قطــع کردهانــد.
اکــر دخــران خشــونتها از طریــق فضــای مجــازی را در
فیسبــوک و  ۲۳درصــد دیگــر در اینســتاگرام تجربــه کردهانــد.
ایــن نهــاد همچنــان دریافتــه اســت کــه دخــران و زنــان جــوان
در شــبکههای اجتامعــی و اینرتنــت ،آزار و اذیــت بیشــری را
نســبت بــه بدرفتاریهــای روی رسکهــا تجربــه میکننــد.
 ۵۸درصــد دخــران و زنــان جوانــی کــه در ایــن نظرســنجی
اشــراک کــرده بودنــد ،گفتهانــد کــه تهدیــد ،بیحرمتــی و
تبعیــض را در شــبکههای اجتامعــی تجربــه کردهانــد و ایــن
حالــت باعــث شــد تــا از لحــاظ روحــی صدمــه ببیننــد.
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نقش و تاثیرگذاری زنان در تحوالت
کالن سیاسی محسوس است

پولیس زن
وحیده اچکزی

زنــان افغانســتان در چهــل ســال گذشــته کــه کشــور بــا
مشــکالت ،چالشهــا و نابســامانیهای گوناگــون روبــرو بــود،
همــواره قربانــی داده انــد .ایــن در حالیســت کــه زنــان بــه
عنــوان نیمــی از پیکــر جامعــه ،در تحــوالت منفــی بســان جــرم
و جنایــت و برهــم زدن نظــم در جامعــه ،هیــچ نقشــی نداشــته و
دستشــان بــه هيــچ خيانــت و جنايتــي آلــوده نبــوده و نیســت.
زنــان افغانســتان در دوران رژیــم طالبــان بدتریــن وضعیــت
را در زندهگــی خــود تجربــه کردنــد .امــا رویــداد یازدهــم
ســپتامبر ســال  2001میــادی کــه ســبب تحــوالت جدیــد
در افغانســتان شــد ،سرنوشــت سیاســی -اجتماعــی زنــان در
افغانســتان را نیــز متحــول ســاخت و زنــان افغــان نیــز بــرای
نخســتین بــار در محــراق توجــه دولــت افغانســتان و جامعـهی
جهانــی قــرار گرفتنــد و امــروزه زنــان افغــان نیــز در همــه
بخشهــا ســهم دارنــد و نقــش و تأثیرگــذاری شــان بــه خوبــی
محســوس اســت و تــا حــدود زیــادی از حقــوق و امتیازهــای
خــود برخــوردار اســتند.
ســهم و مشــارکت زنــان افغــان در پروســههای سیاســی -
اجتماعــی کشــور نــه تنهــا خواســت مــردم ،سیاســیون و
دولتمــردان افغانســتان نویــن پــس از ســرنگونی رژیــم
طالبــان بــود ،بــل جهــان و ســازمانهای بینالمللــی نیــز بــر
ایــن مســأله تأکیــد نمــوده و زنــان افغــان را در رســیدن بــه
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حقــوق شــان حمایــت جــدی نمودنــد کــه نتایــج آن پــس از دو
دوهــه امــروزه در همــه بخشهــا دیــده میشــود.
برگــزاری چهــار دور انتخابــات ریاســت جمهــوری و پارلمانــی
کــه بخشــی عمــده از رأی دهنــدهگان و کســانی خــود را در
انتخاباتهــای پارلمانــی نامــزد کردنــد ،زنــان بودنــد و هــم
اکنــون شــماری زیــادی از اعضــای مجلــس نماینــدهگان و
مجلــس ســنای کشــور را زنــان تشــکیل میدهنــد کــه ایــن
خــود نمایانگــر قــوت و مشــارکت فعــال زنــان در پروس ـههای
سیاســی-اجتماعی را نشــان میدهــد.
امــروزه باورمندیهــا بــر ایــن اســت کــه زنــان افغــان بــه آن
توانایــی و بلــوغ سیاســی رســیده انــد کــه در مســائل سیاســی
و اجتماعــی مشــارکت نمــوده و در روندهــای سیاســی-
اجتماعــی بــه گون ـهی مســتقالنه تصمیــم بگیرنــد ،نظریــات و
پیشــنهادهای خــود را شــریک ســازند و نقــش مفیــد و مؤثــری
را در سرنوشــت کشــور و جامعــه نیــز ایفــا نماینــد.
بــدون شــک یکــی از فکتورهــای مهــم و مفیــد در یــک
جامعـهی دموکراتیــک ،برابــری و تامیــن عدالــت اجتماعــی بــه
شــمار م ـیرود کــه ســهم و مشــارکت زنــان در ابعــاد مختلــف
جامعــه نیــز اساســی تریــن اصــل در تامیــن عدالــت اجتماعــی
و برابــری محســوب میشــود .دولــت افغانســتان بنــا بــا درک
ایــن اصــل تــاش کــرده اســت تــا زمینههــا را بــرای مشــارکت
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زنــان فراهــم نمایــد و همچنــان از فرصتهــای بــه دســت آمــده
بــرای توانمندســازی زنــان نیــز اســتفادهی بهینــه را نمایــد.
امــروز بــا وجــودی کــه هنــوز هــم متاســفانه جنــگ در کشــور
جریــان دارد و ایــن چالــش ،بســیاری از فرصتهــا را بــه
دشــواری مبــدل ســاخته ،بــه ویــژه تــداوم جنــگ بــرای زنــان
یــک مشــکل جــدی بــه حســاب میآیــد .امــا زنــان افغــان
بــا ایــن مشــکل مبــارزه نمــوده و تــاش میکننــد در کنــار
مــردان بــرای رفــاه جامعــه و آبــادی کشــور کار کننــد.
در ســنگرهای نبــرد بــا دشــمن امــروز تنهــا دلیــر مــردان
نیروهــای دفاعــی و امنیتــی نیســتند ،بــل شــماری از زنــان
افغــان نیــز در کنــار مــردان قهرمــان نیروهــای دفاعــی و
امنیتــی در نبــرد بــا دشــمن قــرار دارنــد و در ایــن راه نیــز
قربانیهــای زیــاد داده انــد.
بــدون شــک همانگونــه کــه زنــان در خانــواده ،نظــم و
شــیرازهی زندهگــی را میتواننــد بــهدســت بگیرنــد ،ایــن
توانایــی را نیــز دارنــد کــه بــا حضــور خــود در فعالیتهــای
سیاســی و اجتماعــی شــیرازه «ملــت ســازی» را نیــز بــه دســت
گیرنــد و جامعــه را بــه «وحــدت ملــی» برســانند کــه نقــش
زنــان افغــان در رونــد ملــت ســازی و وحــدت ملــی طــی دو
دهـهی گذشــته بســیار مؤثــر و حایــز اهمیــت بــوده و در آینــده
نیــز مشــارکت و ســهمگیری آنهــا یــک ضــرورت مبــرم اســت.
بــا آنچــه گفتــه شــد بــه ایــن نتیجــه میتــوان دســت یافــت
کــه زنــان افغانســتان اکنــون از تجربــه و پختهگــی سیاســی
در عرصههــای گوناگــون ،ازجملــه مشــارکت در سیاســتهای
کالن ملــی ،منطقهیــی و حتــا بینالمللــی رســیده انــد.
زنــان امــروز بــه آن توانمنــدی و ظرفیتهــای الزم مواصفــات
سیاســی و تخنیکــی رســیده انــد کــه رهبــری و مدیریــت در
ادارههــای حکومتــی و غیرحکومتــی را بــه دســت آورنــد.

از ایــن رهگــذر زنــان افغــان بــه آن جایــگاه رســیده انــد کــه بــه
عقــب برگردانیــدن آنهــا ناممکــن اســت .از ایـنرو نگرانیهــای
کــه از عقبگــرد زنــان در رونــد جــاری مذاکــرات دوحــه مطــرح
اســت ،بهجــا و قابــل درک ،امــا آنطــرف ،آنانــی کــه خــواب
بــه عقــب برگردانــدن زنــان را در ســر میپروراننــد ،بــدون
شــک مطالعهیــی از جامعــهی امــروز افغانســتان بــه ویــژه
توانمنــدی زنــان کشــور ندارنــد .بــل هنــوز هــم در فکــر
تکــرار شــاق زدن و زنــده بگــور کــردن زنــان اســتند .آنچــه در
زمــان امــارت طالبانــی ،زنــان آن را تجربــه کردنــد.
زنــان افغانســتان بخشــی قابــل مالحظهیــی جمعیــت کشــور
بــا حقــوق مســاوی اســتند ،حقــی کــه در قانــون اساســی
افغانســتان بــه آن تأکیــد شــده اســت .آنــان در دوهــهی
گذشــته بــرای بــه دســت آوردن حقــوق و امتیازهــای قانونــی
وهمچنــان توانمندســازی خــود تــاش کــرده و در ایــن ســفر
نیــز از حمایــت همچنانــی نظــام جمهــوری اســامی افغانســتان
و جامعــهی جهانــی برخــوردار بــوده انــد.
بــدون شــک هرتحولــی کــه در جامعـهی افغانســتان امــروز بــه
وجــود بیایــد ،زنــان نقــش بســیار کلیــدی و تاثیــر گــذار در
آن دارنــد ،از ایــن رو خانهنشــین ســاختن و مانــع مشــارکت
زنــان از سیاســت و اجتمــاع افغانســتان نویــن ناممکــن اســت.
ایــن واقعیــت جامعـهی امــروز افغانســتان ،ضــرورت افغانســتان
و همچنــان یکــی از دســت آوردهــای کالن افغانســتان در دو
دهــهی گذشــته اســت .بنــأ کســانی کــه واقعــاً بــرای تامیــن
صلــح دایمــی و قابــل قبــول بــرای همــه شــهروندان صداقــت
دارنــد ،بایــد ایــن واقعیــت را بپذیرنــد و بــا قبــول آن وارد
مذاکــره شــوند .در غیــرآن ،تامیــن صلــح در افغانســتان بســیار
دشــوار و اگــر توافقنام ـهی کــه در ایــن خصــوص امضــأ شــود،
منجــر بــه صلــح واقعــی و پایــدار در افغانســتان نخواهــد بــود.
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چگونه میتوان به خودمختاری رسید؟
ن و کهنتریــ 
ن
ســتمهای رواشــده بــر زنــان ،از بزرگتریــ 
ســتمهای تاریــخ بشــری شــمرده میشــوند و بیتردیــد
ن بایــد هرچــه زودتــر بــرای ایــن
ن و نیکخواهــا 
خردمنــدا 
یو
ی علمــی ،منطق ـ 
ن انســان ،چارهی ـ 
م کهن ـ ه و درد مزم ـ 
زخ ـ 
ی بجوینــد.
عملــ 
چــرا بایــد قــرار باشــد همیشــه بــه راهــی برویــم کــه بــرای مــا
برگزیدهانــد و نبایــد گزینههــای مشــخصی از خــود داشــته
باشــیم .ایــن بــاور در ذهــن بیشــتر زنــان جوامــع ســنتی
پــرورش یافتــه اســت .در جوامــع ســنتی ،زنــان بــه عنــوان
جنــس مهربــان ،انعطافپذیــر و مطیــع ،تعریــف میشــوند و
توقــع باالیــی از آنــان در خانــواده و جامعــه ،مــیرود.
زنــان نــه تنهــا نامهربانــی ایــن ســالهای پــس از خفقــان
را گــواه بودهانــد؛ بلکــه ایــن نامهربانیهــا را بــا هــر ســلول
وجودشــان چشــیده و بــا گوشــت ،پوســت و اســتخوان خــود آن
را لمــس کردهانــد .بــا آنهــم ،زنــان در حاشــیهی قضایــا قــرار
دارنــد .زنــان بیشــتر از مــردان افســرده و مضطــرب میباشــند،
دلیــل عمــدهی آن کمالگرایــی و پُرتوقعــی از خــود اســت،
همیشــه تــاش میکننــد کــه بایــد زرنگتــر ،بینقصتــر
و انعطافپذیرتــر باشــند و جالبتریــن بخــش مســأله ایــن
جاســت کــه بیشــتر زنــان حتــا خودشــان قــدردان زحمــت و
تالشهــای خــود نیســتند.
بــه بــاور بیشــتر زنــان ،آنــان بــه دنیــا آمدهانــد تــا خدمــت
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کننــد و بــاور دارنــد کــه از طریــق عزیــز بــودن و ســاکت مانــدن
میتواننــد در زندهگــی شــغلی و خصوصــی بــه کامیابــی
برســند .خــوب بــودن در نظــر دیگــران را یگانــه راهبــردی بــرای
موفقیــت و آرامــش خــود در نظــر میگیرنــد.
بزرگتریــن مانعــی کــه ســر راه موفقیــت و آرامــش زنــان
اســت ،ســر بــه راه بــودن آنــان اســت .در جوامــع ســنتی بیشــتر
زنــان حتــا بــا ســوادترین آنــان نیــز بــا ایــن مســأله روبــهرو
هســتند و راهــی بــرای بیــرون رفــت از آن بلــد نیســتند و یــا
هــم بیــرون رفــت از ایــن وضعیــت را خیلــی بــه خــود ســخت
میگیرنــد.
اگــر میخواهیــد از شــر ایــن فکــر رهایــی پیــدا کنیــد از
همیــن اکنــون بایــد آغــاز کنیــد:
ســه دلیلــی را ذکــر کنیــد کــه بــه خاطــر آن بــه خــود افتخــار
میکنیــد .ایــن کار را تــا  ۲۱روز انجــام دهیــد تــا دالیــل دقیــق
و مشــخصی را دریابیــد.
زنانــی کــه بــا خــود در صلــح قــرار دارنــد ،میــان توقعهــای
خــود و انتظارهــای دیگــران یــک تعادلــی را ایجــاد کردهانــد.
خطــر کنیــد ،امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه خطــر کــردن هــم
بُــرد دارد و هــم باخــت.
افکار و ارزشهای مشخص خود را داشته باشید.
از درماندهگــی اکتســابی دوری کنیــد و هدفهــای مشــخصی

بــرای خــود تعییــن کنیــد.
بــه یــاد داشــته باشــید کــه شــما میتوانیــد قــوی و موفــق
بمانیــد ،بــدون ایــن کــه روابــط دوســتی تــان را بــه مخاطــره
بیندازیــد.
بــه یــاد داشــته باشــید کــه هیــچ تصمیمــی صــد درصــد
درســت نیســت.
بــاوری کــه «زن هــم میتوانــد کار کنــد ،امــا مــرد بایــد کار
کنــد» را از بیــن ببریــد.
بــه تنهایــی هــم از خــود میتوانیــد مراقبــت کنیــد و ایــن را از
جملــه حقایــق زندهگــی بپذیریــد.
زنــان بــه تنهایــی خــود نیــز میتواننــد بــه اهــداف و آرزوهــای
خــود برســند ،امــا فقــط بــا اعتمــاد بــه نفــس بــاال و برنامهریزی
بهتــر .هرچنــد انصــراف از مطیــع بــودن کار ســادهیی نیســت،
امــا در نتیجــه ،بهتریــن هدیــهی زندهگــی را بــه یــک زن
میدهــد و ایــن هدیــه «مســتقل بــودن» اســت .خودتــان
باشــید ،کمــی ســخت اســت ،ولــی م ـیارزد!
در نهایــت عدالتخواهــی بــرای زنــان در برابــر تاریــخ دیرینــه و
انبــوه تبعیــض جنســیتی علیـ ه ایــن قشــر ،فصــل بســیار ناچیــز
و شــکننده بــه شــمار میآیــد .اگــر بُردبــاری و دوراندیشــی
اســتراتژیک در ایــن میــان بــه خــرج داده نشــود ،دور نخواهــد
بــود کــه جامعــهی ســنتی افغانســتان همــهی دســتاوردهای

نســبی موجــود در وضعیــت زنــان را خبــط و خطــای فاحــش
بخوانــد و بــار دیگــری بــا حضــور زن در اجتمــاع و سیاســت
وداع بگویــد .از ایــنرو ،بــرای تحقــق رویــای یــک افغانســتان
صلحآمیــز و بــا ثبــات نیــاز اســت کــه مــردان و زنــان از
یکدیگــر حمایــت کننــد.
پیشــنهاد مشــخص مــا ایــن اســت کــه هــر کســی فقــط
جایــگاه خواهــر و دختــر خــود را کــه روزی مــادر میشــوند،
بشناســد .بــه آمــوزش زنــان و دختــران توجــه مبــذول بــدارد.
در فکــر ســامتی و تندرســتی آنــان باشــد .در برخــورد بــا آنــان
جانــب عدالــت و برابــری را روا دارد و نگــذارد کــه از همــان
کودکــی روش تبعیضآمیــز روح و روان آنــان را آســیب برســاند
و احســاس کمتــری در درون آنــان پــرورش یابــد .هــر کســی
میتوانــد در محیطهــای خانوادهگــی ،مــکان بــاال و پایینــی
را میــان دختــر و پســر از بیــن ببــرد .چنیــن نباشــد کــه جــای
بــاال ،جــای مــردان و جــای پاییــن محــل نشســتن زنــان باشــد.
در توزیــع غــذا ،حــق اول و دوم را از بیــن بردارنــد ،در آمــوزش و
ن گونــه .زن ،ماشــین چوچهکشــی نیســت
تحصیــل نیــز همی ـ 
کــه فقــط بچــه بــه دنیــا بیــاورد .فرزنــد زیــاد در گام نخســت
بــه ســامتی مــادر آســیب میزنــد و در گامهــای بعــدی بــه
اقتصــاد و نظــم خانــواده صدمــه میرســاند.
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هــره ټولنــه اجتامعــي ژونــد یــې لــه نارینــو او ښــځینو جــوړ دی،
ټــول هغــه شــیان چــې طبیعــت یــې احاطــه کــړی د انســان د
ژونــد توکــي دي چــې ورڅخــه ګټــه واخــي او خپــل ژونــد پرمــخ
بوځــي .د انســانانو حقــوق هــم د بــري قانــون لــه مخــې رسه
مســاوي دي او همداســې یــې وېــش شــوی دی .ښــځه د نــر او
نــر د ښــځې تقریبـاً پــه هــره برخــه کــې اړتیــا ده؛ خــو فرهنګــي او
ســنتي ســتونزو دا تعــادل پــه ځینــو ټولنو پــه ځانګــړي ډول زموږ
پــه ټولنــه کــې کــم رنګــه کــړی دی .فرهنګــي برخــه خــو لــه رسه
زمــوږ پــه هیــواد کــې د دواړو نارینــو او ښــځینو لپــاره لــه ســتونزو
خــايل نــه دی؛ خــو د ښــځو لپــاره ال ســخته ده کــه هغــه هــر ډګر
وي چــې کار وکــړي او د کمــرۍ لــه احساســه ځــان وســايت،
خپــل ژونــد چــې څنګــه مناســب دی مختــه یــويس؛ ترڅــو خپلــو
خلکــو تــه پــه اديب او فرهنګــي برخــه کــې خدمــت وکــړي.
فرهنګــي ســتونزو کــه د ښــځو ژونــد ټکنــی کــړی دی؛ خــو دې
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ســتونزو ښــځې ځلولــې هــم دي ځکــه هــر کلــه چــې ټکــر مــخ
تــه راغلــی مخالــف لــوري ښــه پرمختــګ کــړی دی او هغــه یــوه
معقولــه ده چــې د مخالفتونــو ترمنــځ پرمختــګ منځتــه راځــي.
اديب او فرهنګــي مســایل خــورا لــوی بحــث دی؛ خــو مــوږ بــه لــه
دې یــوه برخــه ادب بانــدې خــرې وکــړو .د نــورو فنونــو غونــدې
پــه ادب کــې هــم ښــځې پرمختــګ تــه نــه دي پرېښــودل شــوي؛
خــو بیــا یــې هــم خپــل کار پــه خپــل او بــل مســتعار نــوم ټولنــې
تــه وړانــدې کــړی دی؛ خــو ولــې ښــځې لــه مســتعار نامــه کار
اخــي خــره روښــانه ده چــې زمــوږ فرهنګــي او ســنتي ټولنــه
کــې لــه رسه ښــځې تــه پــه ټیــټ نظــر کتــل کیــږي .کلــه کلــه
خــو ال ځینــې خلــک ورتــه بیخــي د انســان ارزښــت نــه ورکــوي؛
نــو لــه دې ســتونزو رسه بــه کلــه وکــوالی يش خپــل اســتعداد
ښــکاره کــړي ،د همــدې منفــي فکرونــو پــه وجــه بــه یــې زمــوږ
ډېــرې بــا اســتعداده ښــځې پــه ځــان شــکمنې کــړې هــم وي؛
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خــو لــه خپــل کاره بایــد الس وانــه خــي .د تېــرو دوولســیزو پــه
هــره برخــه (حقــوق ،دولــت داري ،فرهنــګ او ادب کــې) ښــځې
ښــې ځلېدلــې دي خــورا لــوی او ښــه کارونــه یــې رستــه رســويل.
پــه نــړۍ والــو غونــډو ،کنفرانســونو کــې یــې ګــډون او وینــاوې
کــړې لــه خپــل همــکار ،پــار ،ورور ،مېــړه رسه اوږه پــه اوږه
درېــديل دي؛ خــو ال هغــه ځــای تــه نــه دي رســیديل چــې نارینه
دي .پــه ادب کــې چــې مــوږ کومــې ښــځې لــه مخکــې یــادوو
ډېــرې نــه دي ،اوس پــه ادب کــې د ښــځو برخــه په پراخېــدو ده؛
خــو ال هــم خپــل احساســات او هــر پــه مســتعار نامــه خپــروي،
اوروي او یــا یــې هــم ټولنــې تــه وړانــدې کــوي .زمــوږ پــه پښــتو
ادب کــې ډېــره یادېدونکــي د میونــد ماللــې لنــډۍ
که په میوند کې شهید نه شوې
خدایږو اللیه بې ننګۍ ته دې ساتینه
ده ،چــې پــه خپلــو احساســاتو یــې زمــوږ غازیــان بریــايل
کــړل .ولــې نــورې داســې مېرمنــې نشــته چــې ناګټلــې جګــړه
پــه ګټلــې ،ټولنــه د اصــاح لــور تــه او خپــل کمــزوری شــتون
پــه ټولنــه کــې پــه یــوه مطــرح لــوري واړوي او هغــو ســتونزو
مخالفتونــو تــه مخامــخ لکــه غــر ودرېــږي هــم خپــل ځــان
راتلونکــو او نــورو ټولــو مېرمنــو تــه د ژونــد او کار زمینــه برابــره
کــړي دا کار بــه ممکــن یــا هــم عمــاً دوی لــه ډېــرو ټکرونــو
رسه مخامــخ کــړي؛ خــو دا خــره هــم بایــد لــه یــاده ونــه باســو
چــې یــو کار هــم بــې زحمتــه نــه کیــږي .پــه پښــتو ادبیاتــو کــې
د ښــځو ونــډه د پخــوا پــه څېــر نــه ده؛ بلکــې ښــه شــوې؛ خــو ال
هغســې نــه ده چــې حســاب پــرې ويش اوس هــم زمــوږ پښــتنې
شــاعرانې او لیکوالــې خپــل احساســات پــه مســتعارو نومونــو
خپــروي او ټولنــې تــه یــې وړانــدې کــوي او نــه هــم زړه کــوالی
يش چــې خپــل رښــتونی غــږ بیــان کــړي .زمــا د معلوماتــو لــه
مخــې پــه لیکوالــو او شــاعرانو کــې بــه پرویــن مــال ،صفیــه
صدیقــي ،شــفیقه خپلــواک ،مینــا نظــري او څــو نــورې چــې

خپــل احساســات یــې تــر نــورو رســا بیــان کــړي دي ،نــورې
مېرمنــې کــه د فرهنــګ پــه هــره برخــه کــې وي لــه دوی الهــام
واخــي ،ټولنــې تــه راووزي ،خپــل غــږ ،هــر او احساســات تــر
نــورو ورســوي او هغــه تربتــې چیغــې رســا کــړي چــې د نــورو
ډبــره زړونــه لکــه مــوم ویــي يش او دې موجــود تــه د یــوه ســپر
پــه ســرګه وګــوري چــې پــه هــر ډګــر کــې لــه چــا کمــې نــه دي؛
بلکــې ښــه وړتیــا ښــودلی يش .نــن د تاریــخ پــه دې پــړاو کــې
ښــځو خپــل غږونــه پورتــه کــړي پــه ټولنــه کــې د خپــل دریــځ
د پیاوړتیــا لپــاره هلــې ځلــې کــوي ،اوس ښــځې کــوالی يش
د هیــواد د رسنوشــت پــه ټاکلــو کــې لــه نارینــه وروڼــو رسه پــه
ګــډه پرېکــړه وکــړي پــه ښــوونځیو ،پوهنتونونــو او د هیــواد د
لــوړو زده کــړو پــه مؤسســو کــې زده کــړه او یــا تدریــس وکــړي.
لنــډه دا چــې اوس ښــځو تــه ترپخــوا زیــات پــه ټولنــې کــې د
خپــل مســؤلیت او دنــدو د پرمــخ وړلــو لپــاره زمینــه برابــره شــوې
ده .لکــه څنګــه چــې دمخــه ورتــه ګوتــه ونیــول شــوه ،پــه هیــواد
کــې د یــو شــمېر نامنلــو دودونــو لــه املــه پــه تېــره بیــا پــه کلیــو
او بانــډو کــې د ښــځو ژونــد ال هامغســې تریــخ دی ،د خپلــو
نارینــه خپلوانــو د بــدو درونــد پیټــی پــر اوږو وړي ،د قومونــو او
کورنیــو ترمنــځ د النجــو او ناندریــو د لــه منځــه وړلــو لپــاره د یــوې
متــاع پــه څېــر پــه بــدو کــې ورکــول کیــږي ،پــه ځینــو حالتونــو
کــې لــه خپلــې خوښــې پرتــه واده تــه اړ اېســتل کیــږي ،د مېــړه
لــه مړینــې وروســته د مېــړه د کورنــۍ لــه یــو نارینــه غــړي رسه،
کــه زوړ وي یــا کوچنــی ،بیــا واده تــه اړ اېســتل کیــږي ،کونــډه
د لېــوره ده؛ لــه داســې ډېــرو ناخوالــو رسه مخامــخ دي چــې
هوارېــدو تــه یــې زیــات کار او زیــار تــه اړتیــا شــته .دا کار او
زیــار یــوازې د ښــځو او مېرمنــو دنــده نــه ده ،بایــد نارینــه تــر
ښــځو زیــات پــه دې الره کــې مخکــښ رول ولوبــوي ،چــې پــه
دې توګــه پــه پــای کــې یــوه هوســا ،نیکمرغــه ،خوشــاله او لــه
هــره اړخــه یــوه انســاين ټولنــه جــوړه يش.
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زملو ته!
راوزه ،لــه دردو او ارمــــــانو ســـــــره راوزه
لــه علــم او لــه کتــاب او لــه فــــکرو رسه راوزه
لــه ګــوټ د انزوا نه چې کلونه پکې ناســت وې
د ژونـــــــد د حقـیقت له فلـسفو ســـره راوزه
فرصــت د ځغلـــېدو بیا زمانې درته درکــــــړی
میــــدان د امتحان ته له جلـــــوو ســره راوزه
غـــوږونه لــه زړو زړو خربو ســــتړي شــــوي
لــه نویــــو مضمونــــو او تــــــرانو رسه راوزه
ددې ښــــــکيل وطن د نیمــګړتیاوو تالفـي ته
لــه عشــــق او له وفــا او نهضـــتو ســــره راوزه
اې ځـــوانه اې افغــــانه اې د عصــــر راز داره
له بشــــپړ حــــــرارت او له ملبـــو رسه راوزه
سلیامن الیق
غزل
اخـبارونــــو خلــــک ځـــپيل د خبــرونــــو ژبــه وایــي
څــوک خــر نــه دي پــه ځــان خــو د مارونــو ژبــه وایــي
ښــــه نــــو چېرتــه د امیـــد زړه جونګــړه ســړی یــويس
ګــــرچــاپـــېره انـســــانان د بارانـــونـــــو ژبـــه وایــي
هــــــــــر مقتــول دلــــته د لفـــظ د ماناګانــو قربــاين دی
هــــــــر قـاتــــل د خــونړیـــو کـتـابـــونــــو ژبــــه وایــي
مــوږ خــو نــه ویــل چــې ژونــد بــه بیــا پــه شــا بېرتــه روان يش
او ښـــاریـــــان بــه د ځنــګلــــونو د غارونــو ژبــه وایــي
هـــــو راځــــــي بــه دې وطـــــن تــه یــوه داســې زمانــه هــم
چــــــې هــــــوا بــه د شـهیــــدو څـــراغـونـــو ژبـــه وایــي
راځــئ مـــــوږ بــه ورتــه پیــل کانــدو کیســــې د بـــلو شــمو
کــــــه حــــــاالت د تورمتـــونو ماښـــــامونو ژبـــه وایــي
دا اجمــل څـــــومره ســــاده دی چــې ړنــدو تــه مینــه ښــيي
د بـــــمونو پــه دې ښــــــار کــــې د ګلـونـــو ژبـــــه وایــي
اجمل ښکلی

شع
رو

غزل
چــې نــه ســاقي ،نــه میخانــه ســته زه بــه چېــرې ځمــه
نـــــه د ســــرو مـــلو پیامنــه ســته زه بــه چېــرې ځمــه
نــــــه هغــه ښـــکلې پخــواين خلک پــه ســرګو وینم
نـــــه مــې یــاران ،نــه یارانــه ســته زه بــه چېــرې ځمــه
نـــــه مــــې د دار لــه رسه واورېــدې د حــق ســـندرې
نــــــه یــــوه چيغـــه مســــتانه ســته زه به چېــرې ځمه
نــــــه مې له شــمعې رسه شــپه ســوه ،نه مېلــې د ګلو
نــــــه ســـره ملبــه ،نــه پروانــه ســته زه به چېــرې ځمه
نغمــې بــې ســوره دي ،لــه ســتوين مــې ږغ نــه راوزي
نــــــه یــــو غـــزله جـانـــانه ســــته زه به چېــرې ځمه
نــــــه مــــې قســمت ،نه مې ســبا پــر ژبه زېــرئ لري
نــــــه هـغــه تـللې زمـــانه ســته زه به چېرې ځــمه
نـــــــه د پــــــردي نسیــم لـــــه پرخو رسه وغوړېدم
نـــــــه په وطــــن کې آشــیانه ســته زه به چېــرې ځمه
نـــــــه لـــه خلــوته څخه شـــيخ ،نه له مغانه خیــام
نـــــــه یـــــوه مســـــته ترانه ســته زه به چېرې ځـــمه
جهـــــاين ســـــتا چې یې په وینو کې شپېلۍ اودلــې
نـــــــه هغــه غــــر ،نــه دامانه ســته زه به چېــرې ځمه
عبدالباري جهاين

واپسین گرمی آغوش صنوبر بدهید
تن خونین مرا برده به مادر بدهید
دست را دست برادر برسانید و پدر
به تسالی دل غمزده اش ،رس بدهید
کفنی از جگر پاره بدوزید به من
پس از ان روح مرا تا به خدا پر بدهید
دفرت درس مرا با قلمم دفن کنید
امتیازش به تفنگ دو ستمگر بدهید
جهل خود را ته ی دستار جنون بگذارید
مرگ را بر همگان سهم برابر بدهید
آیت کشنت ما خوانده به خود فُوت کنید
نام این فاجعه را « دین پیمرب» بدهید
شهرزاد فکرت

واضح نشد این زندگی با زن چه خواهد کرد
با زن در این دنیای پر دشمن چه خواهد کرد
من! مثل رسبا ِز شبیخون خورده ی زخمی
من! یک تنم ،او با همین یک تن چه خواهد کرد
جان با تن ام در یک نربد تن به تن ،تنها
در فکر اینکه موقع رفنت چه خواهد کرد
در حیرتم این دست های خالی من با-
دریوزه های دست بر دامن چه خواهد کرد
فهمیده ام با زخم های روی اندامم
با یک متاس ناگهان سوزن چه خواهد کرد
این عشق این مضمون رس تا پا پریشانی
در آخر این داستان با من چه خواهدکرد
مهتاب ساحل

از گذشته میآمد
از گذشته میآمد آمدن بهایش بود
رودکی حضورش بود رابعه صفایش بود
بوی زندهگی میداد چشمهای رسسبزش
آب زندهگی جاری از غزلرسایش بود
از گذشته میآمد راه بود اندر راه
راه میگشود از راه ،راه رهنامیش بود
از گذشته میآمد گوییا نکیسا بود
از زمانۀ پرویز خرسوانههایش بود
گاه باربد میشد مینواخت رود از غم
رود در رسودش بود ماه در صدایش بود
بو علی نفسهایش گامهایش فردوسی
کفر بود ایامن بود آن که آشنایش بود
گامهایش فردوسی با حامسه میآمیخت
بو علی نفسهایش دانش انتهایش بود
انتهایش دانش بود ابتدایش دانش بود
از گذشته میآمد حال همهوایش بود
از گذشته میآمد از گذشته میپرورد
از گذشته میآورد روزگار رایش بود
ِ
ِ
خاص آیینه
خ
داریوش اول بود کا ِ
ِ
ِ
چشمِ « آدسا»یش بود چشم«آدسا»یش بود
تختگاه جمشید از قامتش بلندا داشت
نردبان آن پنهان بود از ردایش بود
از گذشته میآمد درد بود یا آتش
حافظ اشکهایش بود کاین همه رهایش بود
شعر بود یا تاریخ درد بود یا فرهنگ
بیهقی رگانش بود مثنوی ثنایش بود
هم مدرن میپیمود کوچههای هستی را
هم گذشتهگی میکرد نای همنوایش بود
دست عشق میافراخت پخته میشد و میساخت
در مناز آزادی مولوی دعایش بود
گمترین تخیل بود بیکرانترین پل بود
عاشقانه میجوشید شمس ،هایهایش بود
از گذشته میآمد حال داشت یا بی حال؟
از کجا،کجایی بود؟ آن که ناکجایش بود
از گذشته میآمد کاو نیای دنیا بود
ناگهان خودش را دید کاین خودش نیایَش بود
خالده فروغ
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د مؤمنانــو مــور خدیجــة ريض اللــه عنهــا د نبــي کریــم صلــی اللــه علیــه وســلم لومړنــۍ مېرمــن وه ،کنیــت یــې ام هنــد او
لقــب یــې طاهــره وو ،د پــار نــوم یــې خویلــد بــن اســد بــن عبدالعــزی بــن قصــی بــن کالب بــن مــره نومیــده ،او د مــور نــوم
یــې فاطمــه وه .حــرت خدیجــة ريض اللــه عنهــا د هجــرت څخــه  ۶۸کالــه مخکــې پــه مکــه مکرمــه کــې زېږېدلــې وه ،د
جاهلیــت پــه وخــت کــې یــې نــوم طاهــره او د لــوړ نســب لرونکــې ښــځه وه.
د خدیجــې ريض اللــه عنهــا لومړنــۍ نــکاح د ابــو هالــه بــن نبــاش متیمــي رسه وشــوه ،د هغــه څخــه یــې دوه زامــن پیــدا
شــول چــې هالــه او هنــد نومیــدل؛ خــو چــې کلــه یــې خاونــد مــړ شــو؛ نــو بیــا یــې د عتیــق بــن عابــد مخزومــي رسه نــکاح
وکــړه ،د هغــه څخــه یــې یــوه لــور پیــدا شــوه چــې د هغــې نــوم هــم هنــد وه؛ خــو چــې کلــه یــې دویــم مېــړه هــم مــړ شــو او
پــه دې وخــت کــې یــې خپــل پــار هــم لــه الســه ورکــړی وو لــه ډېــرو ســختو مشــکالتو رسه مخامــخ شــوه .د پــار او خاونــد
تــر مړینــې وروســته خدیجــة ريض اللــه عنهــا د ډېــرو کړاوونــو رسه الس او ګرېــوان شــوه او د ژونــد تېرولــو ذریعــه یــې تجــارت
و؛ خــو د خپلــې پانګــې لپــاره یــې کــوم رسپرســت نــه درلــود،
خپلــو خپلوانــو تــه بــه یــې د یــو څــه ګټــې پــه بــدل کــې خپــل
تجــاريت مالونــه ورکــول ،هغــوی بــه د ګټــې پــه موخــه نــورو
ـل
ځایونــو تــه وړل ،پــه همــدې لــړ کــې یــوه ورځ نبــي کریــم صـ ّ
اللــه علیــه وســلم تــه یــې خپــل تــره ابــو طالــب وویــل :چــې
زمــا رسه روپــۍ نشــته کنــه مــا بــه ســتا لپــاره هــم د تجــارت پــه
موخــه پانګــه اچولــې وای؛ خــو کــه چېــرې د خدیجــې ريض
اللــه عنهــا څخــه د تجــارت لپــاره څــه پیســې واخلــې؛ نــو ډېــره
بــه ښــه وي .کلــه چــې خدیجــې ريض اللــه عنهــا د ابــو طالــب
لــه دې وینــا څخــه خــره شــوه او د نبــي کریــم صــل اللــه علیــه
وســلم د امانتــدارۍ ،دینــدارۍ ،رېښــتنولۍ او ســپېڅلو اخالقو
څخــه ال مخکــې ښــه خــره وه؛ نــو ډېــر پــه زغــرده یــې پــه خپله
نبــي کریــم صــل اللــه علیــه وســلم تــه خــر ورکــړ چــې راشــه
زمــا مــال د تجــارت پــه موخــه د شــام لــوري تــه یوســه او څومــره
ګټــه چــې زه نــورو تــه ورکــوم د هغــو بــه دوه برابــره تاتــه درکــړم!
ـل اللــه علیــه وســلم دا هــر څــه
پــه پایلــه کــې نبــي کریــم صـ ّ
وررسه ومنــل او د شــام خــوا تــه د تلــو لپــاره تیــاری ونیــوه چــې
وررسه د خدیجــې ريض اللــه عنهــا غــام میــره هــم وو .پــه
دې ســفر کــې میــره د نبــي کریــم صــل اللــه علیــه وســلم
پــه اړه ډېــر داســې څــه ولیــدل چــې پــه عامــو خلکــو کــې نــه
لېــدل کېــدل ،کلــه چــې نبــي کریــم صــل اللــه علیــه وســلم د
شــام څخــه راســتون شــو ،خدیجــې ريض اللــه عنهــا پــه خپلــه
د یعلــی بــن امیــه د خــور پــه واســطه نبــي کریــم صــل اللــه
علیــه وســلم تــه د خپلــې نــکاح پیغــام ولېــږه ،نبــي کریــم صــل
اللــه علیــه وســلم هغــه قبــول کــړ ،دده دواړو ترونــو حمــزه او
ابــو طالــب ډېــر پــه خوشــاله شــول ،د نــکاح تړلــو لپــاره دوی
دواړه او د کورنــۍ نــورو مــران د خدیجــې ريض اللــه عنهــا
کــور تــه ورغلــل ،د خدیجــې ريض اللــه عنهــا پــار خویلــد خــو لــه دې وړانــدې لــه دنیــا څخــه ســرګې پټــې کــړې وې؛ نــو
یــې تــره عمــرو بــن اســد او د کورنــۍ نــورو مرشانــو یــې پــه دې مبــارک تــړون کــې رشکــت وکــړ ،د عمــرو بــن اســد پــه مشــوره
پنځــه ســوه درهمــه مهــر وټــاکل شــو ،لــه دې رسه حــرت خدیجــة ريض اللــه عنهــا د مســلامنانو د مــور ســپېڅلې مرتبــې
تــه ورســیده .پــه دې وخــت کــې د رســول اکــرم صــل اللــه علیــه وســلم عمــر  ۲۵کالــه اود خدیجــې ريض اللــه عنهــا عمــر
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 ۴۰کالــه وه ،د رســول اکــرم صــل اللــه علیــه وســلم رسه یــې تقریبـاً  ۲۵کالــه داســې تېــر کــړي دي چــې هــر وخــت بــه یــې
حامیــت کاوه ،حتــا کلــه چــې رســول اللــه صــل اللــه علیــه وســلم پــه پیغمــرۍ مبعــوث شــو ،لومړنــۍ مســلامنه هــم حــرت
خدیجــة ريض اللــه عنهــا ده چــې بــې لــه کــوم اعــراض او شــکه پــر رســول اللــه صــل اللــه علیــه وســلم ایــان راوړ او هــم بــه
یــې رســول اللــه صــل اللــه علیــه وســلم تــه دا ډاډ ورکاوه چــې تــه د قــوم هغــه څــوک یــې چــې د دوی پــه غــم ځــان رشیــک
ګڼــې ،هیڅکلــه بــه دوی تاتــه مشــکل ایجــاد نــه کــړای يش .رســول اللــه صــل اللــه علیــه وســلم زیــات ورڅخــه خوشــاله وو.
حــرت عائشــه ريض اللــه عنهــا فرمایــي چــې هــر وخــت بــه نبــي کریــم صــل اللــه علیــه وســلم د حــرت خدیجــې ريض اللــه
عنهــا زیاتــه ســتاینه کولــه.
د خدیجې ريض الله عنها فضائل:
خدیجــة ريض اللــه عنهــا هغــه ســپېڅلې مېرمــن ده چــې د نبــوت نــه مخکــې د بتانــو لــه عبــادت څخــه بېــزاره وه او د نبــوت
وروســته یــې بیــا د نبــي کریــم صــل اللــه علیــه وســلم رسه د یــوې هوښــیارې ســاکارې پــه توګــه د اســام چــارې پــه مــخ
وړلــې لکــه څنګــه چــې ابــن هشــام پــه خپــل ســیرت کــې لیکــي :خدیجــة ريض اللــه عنهــا د اســام پــه اړه د نبــي کریــم
صــل اللــه علیــه وســلم یــوه ریښــتونې ســاکاره وه .نبــي کریــم صــل اللــه علیــه وســلم یــو ځلــې داســې وفرمایــل :پــه نــړۍ
کــې غــوره ښــځې مریــم او خدیجــة ريض اللــه عنهــا دي .همدارنګــه پــه یــو بــل حدیــث کــې د اللــه جــل جاللــه لــه لــوري
د جنــت زیــری ورکــړ شــوی دی .یــو ځــل جربائیــل علیــه الســام نبــي کریــم صــل اللــه علیــه وســلم تــه راغــی او ورتــه وویــل:
چــې خدیجــة ريض اللــه عنهــا بــه اوس تاتــه رايش د هغــې رسه بــه پــه یــوه لوښــي کــې د خــوراک یــا څښــاک شــی وي؛ نــو
چــې کلــه راغلــه د خپــل رب لــه طــرف ســام ورتــه ووایــه او
پــه جنــت کــې د داســې یــوه کــور زیــری ورکــړه چــې هغــه بــه
لــه ملغلــرو جــوړ وي ،پــه هغــه کــې بــه هیــڅ شــور ،تکلیــف او
کــړاو نــه وي .پــه یــو بــل حدیــث کــې راغــي چــې پــه جنــت
کــې ترټولــو غــوره ښــځې خدیجــة ،فاطمــه ،مریــم او آســیه
ريض اللــه عنهــا دي.
د خدیجــې ريض اللــه عنهــا څخــه د رســول اللــه صــل
اللــه علیــه وســلم اوالدونــه:
د ابراهیــم څخــه پرتــه د رســول اللــه صــل اللــه علیــه وســلم
ټــول اوالدونــه د حــرت خدیجــې ريض اللــه عنهــا څخــه
وو چــې زامــن یــې قاســم او عبــد اللــه ( طاهــر یــا طیــب )
نومیــدل چــې د اســام څخــه مخکــې وفــات شــوي وو او لوڼــې
یــې رقیــه ،زینــب ،أم کلثــوم او فاطمــه ريض اللــه عنهــا وې
چــې ټولــې پــه اســام مرشفــې شــوې دي.
خدیجــة ريض اللــه عنهــا د نبــي کریــم صــل اللــه علیــه وســلم
رسه د نــکاح کولــو وروســته  ۲۵کالــه ژونــدۍ وه او د نبــوت پــه
لســم کال د روژې پــه یوولســمه نېټــه درې کالــه تــر هجــرت
وړانــدې د  ۶۴کالــه او شــپږو میاشــتو پــه عمــر پــه مکــه
معظمــه کــې د رســول اللــه صــل اللــه علیــه وســلم د طائــف
تــر ســفر ،د معــراج تــر واقعــې او د ملونځونــو تــر فرضیــت
مخکــې لــه دې فــاين دنیــا څخــه ســرګې پټــې کــړې ،پــه
هغــه وخــت کــې ال د جنــازې ملونــځ روأ شــوی نــه و؛ نــو ځکــه
بــې لــه جنــازې څخــه پــه حجــون نامــې ځــای کــې چــې اوس
مهــال پــه جنــت املعــا رسه یادیــږي نبــي کریــم صــل اللــه
علیــه وســلم پــه خپلــه قــر مبــارک تــه کــوز شــو او ترټولــو لویــه
خواخــوږې یــې خــاورو تــه وســپارله او د دې د وفــات رسه ســم
د اســام پــه تاریــخ کــې یــو نــوی بدلــون راغــی چــې پــه نبــي
کریــم صــل اللــه علیــه وســلم بانــدې د مرشکانــو لــه خــوا ځــورول او کــړول تېــز شــول؛ ځکــه چــې مخکــې قریشــو ترډېــره
بریــده د ده پــه خاطــر هــم نبــي کریــم صــل اللــه علیــه وســلم تــه ډېــر څــه نــه ویــل؛ خــو اوس دا هــم لــه دنیــا څخــه الړه؛ نــو
دې قریشــو مخــه هــرې خواتــه خالصــه شــوه او نبــي کریــم صــل اللــه علیــه وســلم دغــه کال تــه عــام الحــزن یعنــې د غــم کال
وویــل؛ ځکــه رســول اللــه صــل اللــه علیــه وســلم ډېــرې پرېشــانۍ پــه کــې برداشــت کــړي دي او د دې مبارکــې تــر مرګــه پــورې
رســول اللــه صــل اللــه علیــه وســلم بلــه نــکاح نــه وه کــړې.
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د افغانســتان انجونــو روباتیــک ټیــم
مــره ســمیه فاروقــي د يب يب يس
 ۲۰۲۰کال د مېرمنــو ســل کســیز
نوملــړ تــه غــوره شــوې ده .لــه تېــرو
کلونــو راهیســې د افغــان مېرمنــو د
پیاوړتیــا پــه برخــه کــې هلــې ځلــې
شــوي دي ،هغــو پــه بېــا بېلــو برخــو
کــې الســته راوړنــې لرلــې دي؛
مګــر افغانســتان د ســنتي ټولنــې
پــه درلودلــو رسه مېرمنــې لــه ګــڼ
شــمېر ســتونزو او کړاوونــو رسه مــخ
دي چــې بایــد دې ټولــو ســتونزو پــه
درلودلــو رسه د خپلــو حقونــو لپــاره
مبــارزه وکــړي.
پــه نــړۍ والــه کچــه د فنــاوري پــه
برخــه کــې د یــوې افغانــې انجونــې
ځلېــدل او لومــړي مقــام تــه رســیدل
اکــرو لپــاره حیرانوونکــې وه؛ مګــر
مېرمــن فاروقــي وښــوده ،چــې
افغــان مېرمنــې ډېــرې ځانګړتیــاوې
او اســتعدادونه لــري او د دې لپــاره
چــې خپــل مهارتونــه نــورو تــه روښــانه کــړي مالتــړ تــه اړتیــا
لــري.
د افغانســتان روباتیــک ټیــم مــره ســمیه فاروقــي ژونــد لیــک
تــه پــه کتــو د افغــان انجونــو اســتعدادونه د ســنتي ټولنــې لــه
املــه پــټ دي ،کــه چېــرې دغــو مېرمنــو لپــاره فرســت برابــر
يش ،نارینــه وو پــه څېــر دوی هــم د خالقیــت ،جــرأت او
انګېــزې خاوندانــې دي.
پــه  ۲۰۱۷میــادي کال هــرات والیــت کــې اعــان وشــو
چــې د انجونــو روباتیــک ټیــم تشــکلیږي ،پــه ټولــه کــې
 ۱۵۰انجونــو یــاد ټیــم تــه د عضویــت اخېســتو لپــاره برخــه
واخېســته ،دغــو انجونــو پــه ازموینــه کــې ګــډون وکــړ ،چــې
پایلــه کــې  ۲۰انجونــې پــه ازموینــه کــې بریالــۍ شــوې ،لــه
یــاد  ۲۰انجونــو څخــه  ۶انجونــې روباتیــک ټیــم تــه غــوره
شــوې .دا هغــه انجونــې وې چــې پــه نــړۍ والــو مســابقو کــې
د ګــډون لپــاره یــې النــدې دوه رشطونــه درلــودل :لومــړۍ دا
چــې د ریاضیاتــو ،بــرق او نــورو معلوماتــو درلودونکــې وې او
دویــم د بهرنیــو ســفرونو لپــاره یــې د کورنــۍ اجــازه لــه ځــان
رسه درلــوده.

یــو لــه دې  ۶انجونــو څخــه د روباتیــک ټیــم مــره  ۱۷کلنــه
ســمیه فاروقــي وه ،چــې پــه هــرات کــې د یوولســم ټولګــي زده
کوونکــې وه.
ســمیه د خپــل ټیــم د  ۵نــورو انجونــو رسه د روباتیکــو مســابقو
لپــاره ګــڼ شــمېر هیوادونــو لکــه امریــکا ،کانــاډا ،مکزیــک،
املــان ،هالنــډ ،قطــر ،امــارات او ترکیــې تــه ســفرونه کــړي دي.
لومــړی ســفر یــې د امریــکا پالزمېنــې واشــینګټن تــه و ،چــې د
خپــل ټیــم پــر مــټ یــې وکــوالی شــو د زړورتیــا ســپین زرو مــډال
ترالســه کــړي.
هغــه روبــات چــې یــاد ټیــم جــوړ کــړی و ،د تــوب د رنــګ د
تشــخیص ځانګړنــه یــې درلــوده ،چــې د مســابقې قوانینــو رسه
یــې ســم عمــل کاوه.
د روباتیــک ټیــم انجونــو بېــا بېلــو هیوادونــو تــه ســفرونه چــې
د رســنۍ لــه الرې هــم ښــودل کېــدل ډېــرو کمــو دا فکــر کاوه
چــې دا هــر څــه د انجونــو د موخــې او شایســته ګــۍ لــه املــه
ده؛ مګــر هغــه څــه چــې یــاد ټیــم ترالســه کــړل لــه دې فکــر او
تصــور رسه توپیــر لــري.
ســمیه فاروقــي رســنیو تــه ویــي :افغانســتان د روبــات جوړونــې
او فنــاوري پــه برخــه کــې شــاته پاتــې هیــواد ده؛ ځکــه چــې

خلــک یــې وررسه بلدتیــا نــه لــري ،لــه همــدې املــه ګڼــو
ســتونزو رسه مــخ یــو .لومړیــو کــې د خلکــو لــه منفــي
خــرو رسه مــخ وو؛ مګــر کلــه یــې چــې زمــوږ الســته راوړنې
ولېــدې وضعیــت ښــه شــو ،اوس اکــره خلــک مــوږ ســتایي
او منفــي خــرې کمــې شــوې.
د روبــات جوړونــې ټیــم ســتونزو یــوازې د ســنتي ټولنیــز
چاپېریــال شــتون نــه؛ بلکــې بــد اقتصــادي وضعیــت او
امکاناتــو نــه شــتون هــم د اصــي ســتونزو څخــه دي چــې
روباتیــک ټیــم وررسه مــخ دی.
ســمیه فاروقــي پــه دې برخــه کــې وایــي :مــوږ ثابــت کار
ځــای او وســایل کــم لــرو ،کلــه چــې نــوی روبــات جــوړه
وو د وســایلو نــه شــتون لــه املــه مجبــور یــو د مخکېنــي
روبــات وســایل جــدا او تــرې نــه ګټــه اخلــو .مــوږ حتــا د
لومــړي روبــات چــې بایــد ســاتل شــوی وای لــه منځــه
یــووړ او بــل څېــز مــو تــرې جــوړ کــړ.
ډېــری بهرنیــان فکــر کــوي افغانــان د جګــړو پــه فکــر کــې
دي؛ مګــر مــوږ چمتــو یــو چــې د افغــان مېرمنــو خالقیــت
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نــورو تــه وړانــدې کــړو.
ســمیه او ټیــم یــې امنیتــي اندېښــنې هــم لــري؛ مګــر لــه
دې ټولــو رسه وایــي :مــوږ پوهېــږو څنګــه لــه دې فرســت
څخــه ګټــه واخلــو هغــه پــه دې تأکیــد کــوي چــې هــره
ماتــه د یــوې نــوې بریــا پیــل دی او هیــڅ ناممکــن کار
شــتون نــه لــري.
هغــې د يب يب يس لــه الرې انجونــو تــه پــه خطــاب کــې
وویــل :مهمــه نــه ده ستاســو موخــه څــه ده مهمــه دا ده
چــې څنګــه لــه خپــل هــدف څخــه الس وانخلــئ.
اللــه عثــاين یــوه بلــه افغــان مېرمــن ده چــې درې کالــه
وړانــدې هــرات کــې ناپېژنــدل شــوې څېــره وه؛ مګــر هغــې
پــه ټولنیــزو رســنیو کــې نــوم مــې چېرتــه دئ؟ هشــتګ
پــه کارولــو کــې ډېــره ونــډه درلــوده ،چــې پــه دې کار رسه
یــې وکــوالی شــو دې هیــواد پــه ســطحه پېژنــدل شــوې
څېــره وګرځــي.
اللــه عثــاين  ۱۳۹۶د رسطــان  ۱۴نېټــه پــه خپلــه
فیســبوک او ټویټــر پاڼــه کــې د مطلــب تــر لیکلــو وروســته
د نــوم مــې چېرتــه دئ؟ هشــتګ ور اضافــه کــړ.
نومــوړې دا هشــتګ وروســته لــه څــو نــورو انجونــو
رسه یوځــای پرمــخ یــووړ تــر هغــه چــې د حکومــت،
مــدين ټولنــو او نــورو نهادونــو توجــه یــې ځــان تــه
جلــب کــړه ،یــاد هشــتګ د افغانســتان پــه ټولنیــزو
رســنیو کــې تــر ټولــو زیــات کارول شــوی هشــتګ
نــوم لــه ځانــه رسه لــري.
د نومــوړې دا اقــدام ددې ســبب شــو؛ ترڅــو د
جمهــوري ریاســت دویــم معاونیــت پــه خپــل
ځانګــړي قوانینــو کمېټــه کــې د نفوســو د ثبــت او
شــمېرنې د ادارې قوانینــو د تعدیــل طرحــه تائیــد
کــړه چــې یــاده طرحــه کــې د مــور نــوم ذکــر کېــدل
پــه تذکــره کــې هــم شــامل و .هغــه اعالمیــه چــې
د محمــد رسور دانــش لــه مطبوعــايت دفــره خپــره
شــوې دا تعدیــل د نــوم مــې چېرتــه دئ؟ هشــتګ
لپــاره یــو ښــه ځــواب و ،چــې د اللــه عثــاين او
نــورو حــق طلبــو انجونــو او مېرمنــو لــه خــوا پــه الره
اچــول شــوی وو.
اللــه عثــاين لــه هغــې وروســته چــې د مــور نــوم
پــه تذکــره کــې ذکــر شــو وویــل :ډېــره خوشــحاله
ده چــې هغــه نــه ســتړې کېدونکــې هلــې ځلــې
یــې چــې د نــورو مېرمنــو رسه یوځــای د ښــځو پــر
وړانــدې د تبعیــض او بــې عدالتــۍ پروړانــدې کــړي
دي ښــه پایلــه لرلــه او دا الســته راوړنــه بــه د ښــځو د
نــورو غوښــتنو د پیــل نښــه وي چــې د خپلــو مــروع
حقونــو لپــاره غــږ پورتــه کــوي.
اللــه عثــاين د هــرات پوهنتــون لــه رشعیاتــو
پوهنځــۍ څخــه فارغــه شــوې ده ،چــې د فراغــت
څخــه وروســته یــې د رســمي کار ترڅنــګ مــدين
او ټولنیــزو فعالیتونــو تــه هــم ادامــه ورکــړې؛ ترڅــو
مېرمنــو او انجونــو تــه د برابــري حقونــو پــه بــاره کــې
معلومــات ورکــړي.
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نارینه ښوونکي په الندې تشویقي
امتیازاتو کې شامل نه دي

پولیس زن

دویمه او وروستۍ برخه
 ۵ـ د خدماتو د دوام امتیاز
ښــځینه پولیســې چــې پــه ټولــو نظامــي رتبــو کــې خدمــت
کــوي د کال پنځــوس زره( )۵۰۰۰۰افغانــۍ مســتحقې دي ،که
چېــرې دا کلنــی امتیــاز د یــو کلنــې خدمتــي دورې پــه پــای کې
ور نــه کــړل يش؛ نــو د ســپټمرب پــه میاشــت کــې ورکــول کیــږي.
هغــه ښــځینه پولیســې چــې حــد اقــل شــپږ میاشــتې د ســپټمرب
میاشــت پــورې یــې دنــده تــررسه کــړي وي د یــو کلنــې خدمتــي
دورې تــر پشــپړېدو وروســته د یــاد امتیــاز مســتحقې دي.
د والیتــي قومندانــۍ جلــب و جــذب او پېژنــد مدیریتونــه مکلــف
دي؛ ترڅــو د ښــځینه پولیســو لیســت د تصدیــق او تائیــد لپــاره
عمومــي جلــب وجــذب او پېژنتــون قومندانــۍ تــه واســتوي
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او د والیتــي قومندانــۍ د اســتازي لــه خــوا د تصدیــق شــوي
تشــویقي امتیازاتــو اســناد بــري حقونــو ،ماشــومانو او ښــځو
چــارو ریاســت تــه لېــږدول کیــږي.
 ۶ـ د ماشوم ساتنې امتیاز:
هــر ماشــوم ( لــه زېږېدنــې تــر شــپږ کلنــۍ ) تــه چې په شــخيص
معتــرو او یــا د کورنیــو چــارو وزارت پــه وړکتونونــو کــې تــر
دي پنځــه زره (  )۵۰۰۰افغانــۍ ورکــول کیــږي.
څارنــې النــدې ُ
دا امتیــاز د کورنیــو چــارو وزارت ښــځینه پولیســو د ماشــومانو
مراقبــت لپــاره هــر کال تــر یوځــل نــوم لیکنــې وروســته ورکــول
کیــږي .د نــوم لیکنــې معتــر اســناد او مــدارک بایــد بــري
حقونــو ،ماشــومانو او ښــځو چــارو ریاســت تــه د ځــواب ویلــو پــه
موخــه د مربوطــه ادارې او کورنیــو چــارو وزارت د انســجام او
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تعلیمــي ریاســت لــه خــوا ترتیــب او تائیــد يش ،ترڅــو د نــورو
امتیازاتــو ترڅنــګ لــه یــاد امتیــاز څخــه هــم برخمــن يش .یــاد
امتیــاز د اپریــل پــه میاشــت کــې ورکــول کیــږي او هغــه ښــځینه
پولیســې تــرې برخمنــې دي چــې عمـاً پــه دنــده بوختــې دي.
 ۷ـ د استوګن ځای /کرایې امتیاز:
دا امتیــاز یــوازې هغــو ښــځینه پولیســو تــه منســوب دی ،چــې
لــه نــورو والیاتــو څخــه اســتخدام شــوي وي او همدارنګــه پــه
بادغیــس ،غــور ،هلمنــد ،خوســت ،پنجشــیر ،ارزګان ،کاپســا،
بغــان ،پــروان او زابــل والیتونــو کــې د خدمــت کولــو لپــاره
حــارض وي .هغــه ښــځینه پولیســې چــې مخکــې ذکــر شــویو
والیاتــو کــې اســتخدام شــوې وي او همــدې والیتونــو تــه چــې
اصــي اســتوګن ځــای یــې وي خدمــت لپــاره ځــي لــه یــاد
امتیــاز څخــه برخمنــې نــه دي.
هغــه ښــځینه پولیســې چــې نــوې اســتخدام شــوې وي او هغــو
والیاتــو تــه چــې د ښــځینه پولیســو جلــب وجــذب پــه کــې
ســتونزمن وي میاشــتنۍ اولــس زره (  ) ۱۷۰۰۰افغانــۍ د
اســتوګن ځــای لپــاره ورکــول کیــږي.
د اســتوګن ځــای او کرایــې امتیــاز بایــد د بــري حقونــو،
ماشــومانو او ښــځو چــارو ریاســت تــر تائیــد وروســته د کورنیــو
چــارو وزارت مــايل ریاســت څخــه ورکــړل يش .دا امتیــاز د
دولــس میاشــتو لپــاره دی یعنــې شــخص بایــد تــر یــو کال پــورې
هامغــه ســاحه کــې پاتــې يش او خپلــه دنــده مختــه یــويس .دا
ورکــول شــوی امتیــاز بایــد تــر مکتــويب تعهــد وروســته صــورت
ومومــي .هغــه ښــځینه پولیســې چــې والیاتــو تــه اســتول کیــږي
پــه کال کــې یــې شــمېر بایــد تــر پنځوســو زیــات نــه يش.
 ۸ـ د معريف کوونکي امتیاز:
دا درې زره څلــور ســوه (  ) ۳۴۰۰امتیــاز د کورنیــو چــارو وزارت
هغــو  ۶۰۰کســانو نارینــه او ښــځینه طبقــې لپــاره دی چــې یــوه
مېرمــن ښــځینه پولیســو تــه جــذب او معــريف کــړي ،یــاد امتیــاز
د یــو ځــل لپــاره دی ،کلــه چــې معــريف شــوی کــس قــرار داد
الســلیک او پــر زده کــړه پیــل وکــړي د امتیــاز وړ کیــږي .هــر
شــخص کولــی يش پنځــه نفــره معــريف کــړي .د جلــب وجــذب
عمومــي قومندانــۍ د معــريف کوونکــي شــخص د نــوم تائیــد اود
اســتخدام شــوې مېرمــن د معلوماتــو مســؤل دی او مخکــې لــه
دې چــې د کورنیــو چــارو وزارت مــايل ریاســت یــاد امتیــازات
ورکــړي بایــد د جلــب وجــذب عمومــي قومندانــۍ یــاد اســناد
د تائیــد لپــاره بــري حقونــو ،ماشــومانو او ښــځو چــارو ریاســت
تــه وســپاري.
پورتنــي امتیــازات هغــه وخــت ورکــول کیــږي ،چــې د معــريف
شــوې مېرمــن د اړتیــاوو ،غوښــتنو او پوښــتنو پروســه بشــپړه او
لومړنیــو زدهکــړو څخــه فارغــه يش.
 ۹ـ لــه هیــواد څخــه بهــر د نــاروغ شــخص د درملنــې
مصــارف:
دا امتیــاز یــوازې د ســفر پرمهــال د خــوراک ،د موټــر کرایــې،
اســتوګن ځــای او نــورو اړتیــا وړ څېزونــو لپــاره دی .دا امتیــاز
د نــاروغ شــخص او د کورنــۍ د یــو بــل غــړي یــا هــم د ښــځینه
رستیــرې ،ســاتنمن او افــر پولیســې لپــاره چــې د درملنــې

لپــاره لــه هیــواد څخــه بهــر دي ،دی .دا امتیــاز یــوازې د هغــو
ښــځینه پولیســو لپــاره چــې پــه داخــل کــې د درملنــې امــکان
نــه لرلــو پــه خاطــر د پولیســو د روغتــون تــر تصدیــق وروســته بهر
تــه لېــږدول کیــږي دی .د کورنــی د یــو بــل غــړي یــا ښــځینه
رستیــرې ،ســاتنمن او افــر پولیســه چــې لــه نــاروغ رسه بهــر
ملتیــا کــوي ،یــوازې ســفریه او د طیــارې کرایــه ترالســه کــوي
نــور هیــڅ ډول امتیــاز د ملتیــا کوونکــي لپــاره نشــته.
پورتنــي مصــارف نــه بایــد لــه یــو لــک و شــپږ دیــرش زره و اتــه
ســوه و لــس ( ) ۱۳۶۸۱۰افغانــۍ څخــه زیــات يش او د مــرف
شــویو پیســو یاداښــت بایــد هیــواد تــه تــر راتــګ وروســته جــوړ
کــړي .اتــه شــپیته زره څلــور ســوه پنځــه (  ) ۶۸۴۰۵افغانــۍ د
ســفر پــه پیــل کــې ورکــول کیــږي ،د مــرف شــویو پیســو بېــل
هیــواد تــه تــر راتــګ وروســته ســپارل کیــږي ،لــه دې وروســته
جوتېــږي کــه چېــرې تــر ټــاکل شــوي نــرخ (  ) ۱۳۶۸۱۰پــورې
بــل قســط تــه اړتیــا وي ،پاتــې پیســې ورکــول کیــږي.
 ۱۰ـ هغــو ښــځینه پولیســو تــه چــې پــه محبســونو ،توقیــف
ځایونــو او نظــارت خونــو کــې دنــده اجــرأ کــوي:
دا پنځــه زره (  ) ۵۰۰۰افغانــۍ میاشــتنی امتیــاز د هغــو
ښــځینه پولیســو د قدردانــۍ لپــاره دی چــې د محبســونو پــه
ســتونزمن چاپېریــال کــې دنــده تــررسه کــوي .د هغــو ښــځینه
پولیســو لیســت چــې پــه نظــارت خونــو کــې دنــده اجــرأ کــوي
او د پورتنــي امتیــاز لپــاره واجــد رشایــط وي بایــد د مربوطــه
امنیــه قومندانــۍ لــه لــوري بــري حقونــو ،ماشــومانو او ښــځو
چــارو ریاســت تــه تــر اســتولو وړانــدې د پرداخــت لپــاره تائیــد او
تصدیــق کــړي.
د هغــو ښــځینه مــي پولیســو لیســت چــې پــه نظــارت خونــو او
محبســونو کــې دنــده تــررسه کــوي او د پورتنــي امتیــاز لپــاره
واجــد رشایــط وي بــري حقونــو ،ماشــومانو او ښــځو چــارو
ریاســت تــه تــر لېږدولــو وړانــدې بایــد د نظــارت خونــې او
محبســونو عمومــي قومندانــۍ لــه خــوا د پرداخــت لپــاره تائیــد
او تصدیــق يش.
د ټولــو تشــویقي امتیازاتــو اســناد تــر پرداخــت مخکــې د کورنیــو
چــارو وزارت د بــري حقونــو ،ماشــومانو او ښــځو چــارو ریاســت
د مــايل ادارې لــه خــوا ترتیــب او راټوليــږي.
د ســاتنمن نــور حیــاء او م .ن .ن ورا ( چــې پــه ۲۰۱۷میــادي
کال بدخشــان کــې د طالبانــو لــه خــوا ووژل شــوې) پــه یــاد
کــې؛ هغــه مېرمنــې چــې شــهید یــا هــم ټپــي کیــږي او لــه
همــدې املــه نــه يش کــوالی دنــدې کــې حضــور ولــري ،پــه
داســې حــال کــې چــې مخکــې لــه وژل کېــدو څخــه د تشــویقي
امتیازاتــو مســتحقې ګڼــل شــوې وي ،خپــل امتیــازات چــې
مســتحقې یــې وې ترالســه کــوي ،د شــهید شــوې مېرمنــې
امتیــازي پیســې د کورنــۍ یــو بــل غــړي تــه ســپارل کیــږي.
د تفتیــش عمومــي ریاســت د یــادو اجرأتــو ( چــې پــه قانــون او
معیارونــو برابــر وي ) نظــارت کــوي.
د کورنیــو چــارو وزارت د بــري حقونــو ،ماشــومانو او ښــځو چــارو
ریاســت د یــاد کــوډ ارتباطــي دفــر ګڼــل کیــږي.
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رییس جمهور غنی:

نقش زنان در ادارات با گذشت هر روز
برجستهتر میشود
ننگیالی اچکزی

پولیس زن

جاللتــآب محمــد ارشف غنــی ،رییــس جمهــوری اســامی
افغانســتان روزچهارشــنبه (19قــوس) در نشســتی کــه بــه
مناســبت ارائ ـهی گــزارش تحقیقــی لــوی څارنوالــی تحــت
عنــوان «وضعیــت خشــونت علیــه زن در ســطح کشــور»
برگــزار شــده بــود ،اشــراک و ســخرنانی کــرد.
در ایــن نشســت کــه بانــوی اول کشــور ،امراللــه صالــح
معــاون اول ریاســت جمهــوری ،شــاری از اعضــای کابینــه
و څارنــواالن زن حضــور داشــتند ،ابتــدا محمــد فریــد
حمیــدی لــوی څارنــوال کشــور در رابطــه بــه گــزارش
تحقیقــی وضعیــت خشــونت علیــه زن ،معلومــات ارائــه کــرد.
لــوی څارنــوال گفــت کــه ایــن گــزارش تحقیقــی بــه اســاس
هدایــت رییــس جمهــور بــه منظــور یافــن عوامــل خشــونت
علیــه زن در افغانســتان ،تهیــه شــده اســت و در آن ۲۴۳۵
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رویــداد خشــونت علیــه زن از مــاه جــدی ســال گذشــته تــا
مــاه ســنبله ســال جــاری در کشــور ،مــورد تحقیــق قــرار
گرفتــه اســت.
او افــزود کــه شــیوهی کالســیک تحقیقــات ایــن بــود کــه
تنهــا بــرای مجــازات مجــرم و متهــم اســتفاده مــی گردیــد،
مزیــت گــزارش تحقیقــی متذکــره ایــن اســت کــه بــرای
بهبــود پالیســی عامــه ،ترتیــب اســراتیژی ،مقــرره هــا،
قوانیــن و برنامــه هــای ملــی اســتفاده شــده مــی توانــد.
لــوی څارنــوال کشــور خاطرنشــان کــرد کــه در ایــن تحقیــق
جرایــم خشــونت علیــه زن ،در روشــنایی قوانیــن کشــور و
اســناد بیناملللــی و تعهــدات افغانســتان ،بــه گونــهی
مســلکی ارزیابــی شــده اســت.
حســینه صافــی رسپرســت وزارت امــور زنــان درصحبتهــای
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خــود ،از لــوی څارنوالــی بهخاطــر انجــام ایــن تحقیــق
تشــکر کــرده ،گفــت کــه جوانــان و زنــان افغــان مدیــون
حامیــت همیشــگی شــا هســتند ،امــا بهبــود و اصــاح
سیســتم بــه توجــه بیشــر رضورت دارد تــا قــدم بــه قــدم
مشــکالت و موانــع در برابــر زنــان ،بــه گون ـهی اساســی از
میــان بــرده شــود.
رییــس جمهــور کشــور در ایــن مراســم گفــت :نقش زنــان در
ادارات بــا گذشــت هــر روز برجســته میشــود ،تــا جامعـهی
افغانــی بــه جامعـهی قانــون محــور و عدالــت محــور مبــدل
شــود و ایــن بــدون توجــه بــه زنــان تحقــق منــی یابــد.
رییــس جمهــور همچنــان گفــت کــه متــام مورخیــن اجــاع
دارنــد کــه پیامــر بــزرگ اســام یکبــار هــم بــاالی زن دســت
بلنــد نکــرده اســت ،زیــرا در دیــن مبــارک اســام خشــونت
علیــه زنــان جــای نــدارد و آنانــی کــه دســت بــه خشــونت
مــی زننــد ،در مقابــل ســیرت نبــوی (ص) قــرار دارنــد.
رییــس جمهــور کشــور خاطرنشــان کــرد کــه در عــرف ملــی
مــا خشــونت وجــود نــدارد ،فرهنــگ مــا بایــد احیــا شــود و
ایــن تنهــا وظیف ـهی دولــت نیســت ،بایــد جامع ـهی مــا در
ایــن راســتا بســیج شــود .بــدون بانــوی اول کشــور پیشــرد
زندهگــی و دســتآوردها برایــم دشــوار بــود ،مــن باالیــش
افتخــار مــی کنــم.
رییــس جمهــور غنــی بــا تأکیــد گفــت کــه تضــاد میــان زن و
مــرد قابــل قبــول نیســت و آنانــی کــه در برابــر زنان خشــونت

میکننــد ،نــه تنهــا زن ،بلکــه فرزنــدان شــان را آســیب مــی
رســانند .زیــرا متــام تحقیقــات بیــن املللــی نشــان میدهــد؛
در خانــواده ای کــه خشــونت باشــد ،چنــد نســل آن از نــگاه
روحــی آســیب مــی بینــد .بایــد بــه نســل جــوان و خانــواده
منحیــث بنیــاد اجتــاع توجــه صــورت گیــرد.
رییــس جمهــور کشــور همچنــان گفــت« :هدایــت مــن بــه
متــام ادارات و مســووالن ایــن اســت کــه بهخاطــر تقویــت
مناســبات خانوادهگــی و ایجــاد فضــای مناســب ،همــکاری
مناینــد» .
او افــزود کــه ایجــاد فضــای احــرام ،اعتــاد و حامیــت
متقابــل ،یکــی از خواســتهای اساســی جامعــهی
افغانســتان اســت و بایــد بــه همیــن منظــور متام ـاً دســت
بــه دســت همدیگــر بدهیــم.
رییــس جمهــور غنــی ،خطــاب بــه زنــان افغــان ،گفــت کــه
وحــدت بــی پیشــینهی نهــاد ریاســت جمهــوری بــه شــا
اطمینــان حامیــت دوامــدار را میدهــد .مــا جــرأت اتخــاذ
تصامیــم ،همــت فیصلههــای دشــوار و ارادهی تطبیــق
فیصلههــای خــود را داریــم.
رییــس جمهــور غنــی تأکیــد کــرد« :افغانســتانِ را کــه مــا و
شــا میخواهیــم ،آن را عمــاً همــهی مــا خواهیــم دیــد
و آن افغانســتان را کــه دیگــران میخواهنــد ،هیــچ کســی
بــاالی مــا بــه زور تحمیــل کــرده منیتوانــد».
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دختران دایکندی با موترسایکلرانی
به جنگ علیه خشونت میروند

پولیس زن
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ننگیالی اچکزی
دههــا تــن از دخــران در والیــت دایکنــدی بــرای مبــارزه بــا انــواع
خشــونت خانوادهگــی پیــکار آگاهیدهنــده  ۱۶روزهای را برگــزار
کردنــد کــه اجــرای برنامههــای مختلفــی در آن پیشبینــی شــده
اســت و برگــزاری منایــش موترسایکلســواری یکــی از ایــن برنامههــا
اســت.
 ۱۰دخرتجــوان در والیــت دورافتــادهی دایکنــدی ،بــا راه انــدازی
برنامـهی موترســایکل رانــی کــه در برابــر چشــان مــردان برگــزار شــد،
رشکــت داشــتند .ایــن دخــران از ولســوالیهای میرامــور و نیلــی
بــرای جلبتوجــه عمــوم مــردم بــه حقــوق زنــان ،پشــت موترســایکل
نشســتند .ســازمان بیناملللــی آکســفام از ایــن پیــکار پشــتیبانی
میکنــد.
بــه نــدرت اتفــاق میافتــد کــه زنــان در روســتاهای دوردســت
افغانســتان ســوار موترســایکل شــوند ،امــا اســتفاده از ایــن وســیلهی
نقلیــه در مناطــق کوهســتانی ایــن کشــور کــه جادههــای مناســبی
بــرای عبورخــودرو ندارنــد ،کامــا عــادی اســت .هرچنــد بــرای
بســیاری از مــردم ،رانــدن موترســایکل توســط یــک زن ،امــری عــادی
نیســت.
مرضیــه همــدرد ،مدیــر ادارهی زنــان در والیــت دایکنــدی میگویــد:
« نشســن روی موترســایکل کار عجیبــی نیســت و زنــان نیــز حــق
دارنــد در فضــای بهــر ،بازتــر و مصونتــر زندهگــی و بــه کارشــان
رســیدهگی کننــد ،ایــن برنامــه برگــزار شــده اســت».
موترسایکلســوارهای دایکنــدی همچنیــن از خانوادههــای دیگــر

خواســتند بــه دخــران خــود اجــازه دهنــد اســتفاده از موترســایکلرا
یــاد بگیرنــد تــا زندهگــی بــرای آنهــا راحتــر شــود.
حــدود  ۶۰ســال پیــش ،ســازمان ملــل متحــد روز  ۲۵نوامــر را «روز
جهانــی منــع خشــونت علیــه زنــان» نــام گــذاری کــرد و هــر ســاله
بــه همیــن مناســبت و بــا هــدف ایجــاد دنیــای بهــر بــرای زنــان،
کارزارهایــی برپــا میشــود .از جملــه هرســاله در دوره  ۱۶روز ه از
 ۲۵نوامــر تــا  ۱۰دســامرب کــه روز حقوقبــر اســت ،کارزارهایــی
هامهنــگ در راســتای جلوگیــری از خشــونت علیــه زنــان برگــزار
میشــود.
خشــونت در برابــر زنــان از چالــش بســیار جــدی بهشــار مــیرود
کــه انگیزههــای گوناگــون از جملــه رســوم و عنعنــات کهنــه عوامــل
آن بــه حســاب میآیــد.
کمیســیون مســتقل حقوقبــر افغانســتان هفتــهی پیــش اعــام
کــرد کــه در ۱۰مــاه گذشــته ۳هــزار و  ۷۷۷مــورد خشــونت علیــه
زنــان در ایــن کشــور ثبــت شــده اســت .البتــه بــا احتســاب بســیاری
از مــواردی کــه هیچوقــت اعــام منیشــوند ،ایــن آمــار بــه مراتــب
باالتــر خواهنــد بــود.
بــه گفتــهی مقامــات ایــن کمیســیون ،شــدت خشــونتها امســال
نیــز افزایــش یافتــ ه اســت و  ۳۵درصــد مــوارد ثبــت شــده شــامل
خشــونتهای فیزیکــی چــون قتــل ،رضبوشــتم ،قطــع اعضــای
بــدن ،زخمــی کــردن و کار اجبــاری اســت.

پارچههای صلح؛

گردهامیــی چهــار روزه «رهــران جــوان افغانســتان» در رشایــط
حســاس امنیتــی و سیاســی در کابــل بــه کارش پایــان داد و بــر
رضورت گفتوگــوی جوانــان کشــور دربــارهی امنیــت ،صلــح و جنــگ،
آتشبــس ،ســامت روانــی و آزار و اذیــت روحــی مردمــان افغانســتان
تأکیــد ورزیــد.
افغانســتان جامعــهی جوانــی دارد کــه بــه گفتــهی ســازمان ملــل
متحــد  ۶۳درصــد مــردم آن کمــر از  ۲۵ســال ســن دارنــد و ایــن
شــار ،بالــغ بــر  ۲۷میلیــون نفــر اســت .ســمت و ســو دادن بــه
حضــور و هویــت ایــن جوانــان بــرای برقــراری امنیــت و توســعهی
کشــور ماموریــت ســنگینی اســت.
گردهامیــی رهــران جــوان از ســوی نهــاد «هرنســاالر» در هتــل
اینرتکنتینانتــال کابــل برگــزار شــد و  ۱۳۰جــوان افغــان از  ۱۲والیــت
کشــور و مناینــدهگان جوانــان مهاجــر از کشــورهای آمریــکا ،اســرالیا
و آملــان در آن حضــور داشــتند.
رشکتکننــدهگان در گردهامیــی نتیجــهی کار یــک ســاله خــود در
والیتهــای خــود را در نشســتی کــه زیــر عنــوان «بیــا گــپ بزنیــم»
برگــزار شــده بــود ،ارایــه کردنــد ،تــا بــا تعامــل بــا یکدیگــر بــه تقویــت
فرهنگــی مناطقشــان کمــک کننــد.
در اعالمیـهی پایانــی ایــن برنامــه کــه از ســوی نهــاد هرنســاالر برگــزار
شــده بــود ،آمدهاســت« :در ایــن گردهامیــی برنامههــای رضوری و
مــورد عالق ـهی جوانــان کــه بــرای امــروز و فــردای آنــان مهــم اســت،
ماننــد امنیــت ،صلــح و جنــگ ،مذاکــرات بینافغانــی ،وضعیــت
اقتصــادی کشــور و خانوادههــا ،کاریابــی جوانــان ،بهبــود کیفیــت
آمــوزش و ترســیم آینــده دور و نزدیــک جوانــان و کشورشــان مــورد
بحثهــای عمیــق قــرار گرفــت».

ایــن جوانــان همچنــان فرصــت یافتنــد تــا بــا جوانانــی از کشــورهای
جنگدیــده ماننــد کلمبیــا ،رسیالنــکا و روانــدا و نیــز کشــورهای کــه
در صلــح و آرامــش زندهگــی میکننــد ،ماننــد ســویس و آمریــکا،
گفتوگــو و تبــادل افــکار کننــد.
امیــد رشیفــی ،رییــس نهــاد هرنســاالر گفــت«:در ایــن رشایــط کــه
حلق ـهی خشــونت ،مــا را در کابــل محــارصه کــرده و ایــن حلقــه هــر
روز تنگتــر میشــود و جوانهــای مــا را میکشــد ،خیلــی مهــم
بــود کــه ایــن حلقــهی محــارصه شکســته میشــد.
برگــزاری ایــن کنفرانــس و ایــن کــه جوانــان از متــام افغانســتان
میآینــد و باهــم مینشــینند و موســیقی مینوازنــد ،نقاشــی
میکننــد ،گــپ میزننــد و آوازخــود را بلنــد میکننــد ،طبعــاً
حلق ـهی محــارصهی خشــونت را میشــکنند .ایــن کنفرانــس در ایــن
رشایــط بــه جوانــان مــا کــه در مملکــت اکرثیــت اســت ،یــک نیــرو
میبخشــد و روزن ـهی امیــد ایجــاد مــی کنــد .بــا وجــود تهدیدهــای
بســیار بــاالی امنیتــی مــا ایــن کنفرانــس را بــه همیــن دلیــل بــا عــزم
راســخ برگــزار کردیــم».
جوانــان افغــان از طالبــان ،حکومــت افغانســتان و جامع ـهی جهانــی
نیــز «بــا قاطعیــت خواســتار آتشبــس رسارسی» بــرای ســاخنت آینــده
کشورشــان شــدند.
بهنظــر میرســد کــه ســال آینــده ســال مذاکــره و گفتوگــو بــرای
صلــح در افغانســتان باشــد کــه در صــورت بــه نتیجــه رســیدن پیــان
صلــح ،میتوانــد زمینــهی گفتوگوهــای بیشــر را بــرای حفــظ
صلــح در پــی فراهــم کنــد .جوانــان افغــان میتواننــد نقــش تعییــن
کننــدهای در ایــن رونــد بــازی کننــد.
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نخستین جنرال زن افغانستان درگذشت؛

جنرال سهيالصديق ،تا پايان عمر به
خاطر شغلاش ازدواج نکرد

اسمأ سپهر

پولیس زن

جــرال ســهیال صدیــق کــه عمرخــود را وقــف خدمــت بــه مــردم
و کشــورش منــود ،روزجمعــه (14قــوس) بــه عمــر 72ســالهگی
در کابــل درگذشــت.
درگذشــت نخســتین جــرال زن افغانســتان بــا واکنشهــای
جــدی رهــران و سیاســیون افغــان همــراه شــد و مــرگ او را
ضایعــهی جــران ناپذیــر عنــوان کردنــد.
محمــد ارشف غنــی رییسجمهــور کشــور ،در اعالمی ـهی مــرگ
دکــر جــرال ســهیال صدیــق ،جــراح و وزیــر پیشــین صحــت
عامــه را ضایعـهی بزرگــی بــرای جامعــه خوانــد و گفــت« :خانــم
ســهیال صدیــق از جملــه داکــران و جراحــان مجــرب ،نامــدار
و از نخســتین جرنالهــای زن در کشــور بــود کــه ســالهای
زیــادی عمــر خــود را در شــفاخانهی شــهید محمدداوودخــان
بــرای درمــان بیــاران در دشــوارترین رشایــط ســپری کــرد».
در اعالمی ـهی ریاســت جمهــوری بــه نقــل از آقــای غنــی آمــده
اســت« :مرحومــه جــرال ســهیال صدیــق ،بــه عنــوان وزیــر
38

صحتعام ـهی افغانســتان در راســتای تقویــت نظــام ،ســامت
کشــور نیــز خدمــات شــایانی انجــام داد و وفــات او یــک ضایعهی
بــزرگ در عرص ـهی طبابــت اســت».
داکــر عبداللــه عبداللــه ،رییــس شــورای مصالح ـهی ملــی نیــز
مــرگ بانــو ســهیال صدیــق را یــک ضایع ـهی بــزرگ بــرای مــردم
ایــن کشــور خوانــد و گفتــه« :جــرال صدیــق نزدیــک بــه نیــم
قــرن بــرای افغانســتان خدمــات قابلتوجهــی انجــام داد.
ی درخشــان او در بخــش پزشــکی و نظامــی و نقــش او
کارنام ـه 
در حضــور و تثبیــت جایــگاه زنــان در جامعــه ،ســتایشبرانگیز و
انکارناپذیــر اســت .او هیچوقــت و تحــت هیــچ رشایطــی کشــور
را تــرک نکــرد .در دشــوارترین روزهــا در کنــار مــردم افغانســتان
ایســتاد و بــرای خدمــت بــه فرزنــدان ایــن خــاک بــه گونــهای
خســتهگیناپذیر کار کــرد .مــردم مــا خدمــات و زحــات
ی او را فرامــوش نخواهــد کــرد».
صادقانــ ه 
حامــد کــرزی ،رییسجمهــور پیشــین نیــز دربــارهی مــرگ

سال دوم* شماره  * 14قوس 1399

بانــو ســهیال صدیــق در صفحــهی فیسبــوک خــود نوشــته
اســت« :روانشــاد دکــر ســهیال صدیــق از داکــران مجــرب و
مردمدوســت کشــور بــود کــه نزدیــک بــه  ۴۰ســال از عمــر عزیــز
خــود را در راه طبابــت و مدتــی هــم بــه عنــوان وزیــر بهداشــت،
وقــف خدمــت بــه کشــور و مــردم خــود کــرد .مــرگ او یــک
ضایعــهی بــزرگ و جربانناپذیــر اســت».
وزارت صحــت عامــهی کشــور نیــز بــا نــر خربنامــهی نســبت
بــه درگذشــت جــرال صدیــق ابــراز تاســف کــرده و گفتــه کــه او
حــدود  ۴۰ســال از عمــرش را در خدمــت بــه مــردم افغانســتان
گذرانــد.
رهــری وزرات دفــاع کشــور نیــز نســبت بــه درگذشــت جــرال
ســهیال صدیــق ابــراز تاســف کــرده اســت.
ســهیال صدیــق ،نخســتین جــرال زن در افغانســتان و از جملــه
جراحــان الیــق کــه تــا ســطح رهــری وزارت صحــت عامــه
وظیفــه اجــرا کــرد.
دوکتــور ســهیال صدیــق در ســال  ۱۳۲۷خورشــیدی در
شــهرکهنهی کابــل در یــک خانــوادهای بانفــوذ بــه دنیــا آمــد و تــا
آخــر عمــر ازدواج نکــرد.
پــدرش رسدار محمــد صدیــق خــان ،کــه از مقامهــای ارشــد
حکومــت بــود ،بــه رضورت تحصیــل دخــران اعتقــاد راســخ
داشــت .مــادرش نیــز در مدرس ـهی امانیــه درس خوانــده بــود و
بــه شــغل معلمــی مشــغول بــود.
خانــم صدیــق پــس از امتــام دروس ،راهــی دانشــکده طــب کابل
شــد .ســال دوم تحصیــل ،بــا دریافــت بورســیهی تحصیلــی ،بــه
دانشــگاه مســکو رفــت و در رشــتهی جراحــی دکــرا گرفــت و
پــس از بازگشــت بــه کشــور ،در شــفاخانهی نظامــی اســتخدام
شــد .او نردبــان رتبههــای نظامــی را یــک بــه یــک طــی کــرد
تــا رسانجــام ،در زمــان حکومــت جمهــوری رسدار محمــد

داوودخــان ،بــه رتبــهی جرنالــی رســید.
خانــم صدیــق ،در آشــفتهترین وضعیــت کــه افغانســتان در
آتــش جنــگ میســوخت ،نقــش مهمــی در رســیدهگی بــه
مجروحــان ،در بیامرســتان چهارصــد بســر ایفــا کــرد.
جــرال ســهیال صدیــق در زمــان حاکمیــت گــروه طالبــان کشــور
را تــرک نکــرد و در هــان زمــان نیــز بــه درمــان بیــاران و
مجروحــان جنگــی ادامــه داد.
صدیقــه مســعود ،خانــم احمدشــاه مســعود قهرمــان ملی کشــور،
ِ
روایــت صدیقــه مســعود» ،از
در کتــاب «احمــد شــاه مســعود،
خاطــرهای جــرال ســهیال صدیــق یــاد کــرده و گفتــه اســت
«  . . .جــرال ســهیال و خواهــرش صدیقــه آدمهــای بســیار
خوبــی بودنــد ،مــا چنــد بــار بــا آنهــا نهــار خوردیــم و گاهــی
اوقــات آنهــا تــا نیمــه شــب بــا شــوهرم (احمــد شــاه مســعود)
بحــث میکردنــد ....او (مســعود) دربــارهی وضعیــت زنــان از
آنهــا ســوالهای زیــادی کــرد و میدانــم کــه از آنهــا بســیار
میآموخــت .ایــن اولیــن بــاری بــود کــه او بــا آزادی کامــل بــا
زنــان تحصیــل کــردهای افغانســتان مباحثــه میکــرد».
بــا روی کار آمــدن حکومــت انتقالــی در کشــور ،خانــم صدیــق
بــه عنــوان وزیــر صح ـت عامــه نیــز برگزیــده شــد.
او کــه از چندســال بهاینســو بــه بیــاری آلزایمــر مبتــا شــده
بــود ،رسانجــام روز جمعــه  ۱۴قــوس ،در ســن  ۷۲ســالهگی در
کابــل درگذشــت.
مراســم تشــییع جنــازهی جــرال ســهیال صدیــق محمــد
ارشف غنــی رییــس جمهــور ،ســرجرنال محمــد یاســین ضیــا
لویدرســتیز قــوای مســلح ،جــراالن و افــران و مقامهــای
ارشــد حکومتــی در شــفاخانهی شــهید رسدار محمــد داوود
خــان برگــزار و در قربســتان شــهدای صالحیــن شــهر کابــل بــه
خــاک ســپرده شــد.
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یافتههایهیأت اعزامی وزارت امور داخله
ازقوماندانیهای امنیه والیت بلخ وسمنگان

پولیس زن
بــه اســاس پــان منظورشــدهی ســال مالــی  1399و پــان نظارتــی
ریاســت حقــوق بــر ،امورزنــان واطفــال وزارت امــور داخلــهی
کشــور ،هیأتــی بــه منظــور کنــرول ونظــارت از وضعیــت حقــوق
بــری توقیــف خانههــا ونظــارت خانههــا ،نقــض حقــوق بــری
وچگونهگــی فراهــم آوری ســهولتهای الزم کاری بــرای قــر انــاث
در مطابقــت بــه حکــم مقــام عالــی ریاســت جمهــوری ،اســتفاده
از تأسیســات ســاخته شــده بــرای منســوبین اناثیــه ،عملکــرد
شــوراهای پولیــس اناثیــه ،نظــارت ازچگونهگــی جــذب اطفــال
در صفــوف پولیــس ملــی ،وضعیــت حقــوق بــری اطفــال شــامل
کودکســتانها ،دســت آوردهــا وچالشهــای مدیریتهــای حقــوق
بــر بــه قوماندانیهــای امنیــه والیــات بلــخ وســمنگان ســفر منــوده
و پــس از نظــارت و بررســی ،گــزارش یافتههــای خویــش را بــه رشح
زیــر بــه وزارت امــور داخلــه ارائــه منودنــد.
قوماندانــی امنیــه والیــت بلــخ :یافتههــای هیــآت اعزامــی وزارت
امــور داخلــه از قومندانــی امنیــه والیــت بلــخ حاکــی از آن اســت کــه
مدیریــت حقــوق بــر قوماندانــی ایــن والیــت در ســاختامنی بــا متام
امکانــات کــه از طــرف ادارهی سیســتیکا ســاخته شــده ،بــود و بــاش
دارد ،امــا انچــه بــه عنــوان یــک خــأ در آن دیــده شــد ایــن کــه در
والیــت بلــخ بــا نفــوس زیــاد کــه دارد ،بــرای رســیدهگی بــه مســایل
حقــوق بــری تنهــا یــک تــن بــه حیــث مدیــر حقــوق بــر ویــک تــن
دریــور در ایــن بخــش ایفــای وظیفــه میمناینــد کــه بــه هیــچ وجــه
منیتــوان بــه اهــداف کلــی دســت یافــت.
طــی ســال  1399بــرای تعــداد (  )894قضایــای مختلــف النــوع از
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طریــق مدیریــت حقــوق بــر رســیدهگی صــورت گرفتــه کــه از جملــه
( )187محــول ســارنوالی گردیــده اســت.
از مرکــز حامیــوی جلــب وجــذب قوماندانــی کنــرول بــه عمــل آمــد
و طــی اســتعالمهای جداگانــه پیرامــون جــذب طبقــهی انــاث و
جلوگیــری از اســتخدام اطفــال بــه صفــوف قــوای پولیــس معلومــات
مطالبــه گردیــد کــه در پاســخ تحریــر داشــته انــد کــه در ســال 1399
تعــداد ( )50تــن از طبقــهی انــاث بــه صفــوف پولیــس جــذب و از
اســتخدام (  ) 3تــن اطفــال جلوگیــری گردیــده اســت.
در جریــان بررســی از چگونهگــی طبــخ و توزیــع غــذا و مــواد اعاشــوی
در آشــپز خانــه و طعــام خانــه کنــرول صــورت گرفــت کــه در نتیجـهی
ارزیابیهــای هیــأت اعزامــی وزارت امــور داخلــه بــر مــا گردیــد کــه
حفــظ الصحـهی آشــپزخانهی کنــدک حامیــوی قناعــت بخــش نبــوده
و رسبــازان از کمبــود غــذا نیــز شــکایت داشــته انــد.
کنــرول از نظــارت خانــهی قوماندانــی امنیــه والیــت بلــخ :در ایــن
ســفر هیــأت اعزامــی وزارت امــور داخلــهی کشــور ،نظــارت خانــه
والیــت بلــخ را کنــرول منودنــد کــه بــه تعــداد  5تــن منســوب اناثیــه
در ایــن نظــارت خانــه ایفــای وظیفــه میمناینــد .در نظــارت خانــه6 ،
مظنــون تحــت نظــارت قــرار داشــتند کــه از رفتــار منســوبین پولیــس
نظارتخانــه ابــراز رضایــت منودنــد.
حفــظ الصحــهی اطاقهــای نظارتخانــه درســت نبــوده ،کمپــل،
روجایــی ،بالشــت و فــرش بــه صــورت درســت اکــال نگردیــده و بــرای
پرســونل البســهی زمســتانی توزیــع نشــده کــه نظــارت شــدهگان و
پرســونل در ایــن مــورد شــاکی بودنــد.

کنــرول از محبــس اناثیــه و ذکــور؛ در محبــس والیــت بلــخ بــه
تعــداد  47تــن طبقـهی انــاث در چهــار اطــاق بودوبــاش داشــتند
واطفــال شــان نیــز در کودکســتان محبــس بــه رس میبرنــد.
همچنــان محبوســین انــاث از رفتــار منســوبین اناثیـهی پولیــس و
غــذا رضایــت کامــل داشــتند.
آشــپزخانهی محبــس اناثیــه منظــم بــوده و تنهــا از ناحیــهی
کمبــود ســیتهای تیلیفــون کــه ازطریــق مدیریــت صنعتــی
اکــال میشــود شــکایت داشــتند.
هیــأت اعزامــی وزارت امــور داخلــه ،محبــس ذکــور قومندانــی
پولیــس بلــخ را نیــز مــورد نظــارت و کنــرول قــرار داد .افــراد تحــت
نظــارت در محبــس از برخــورد کارمنــدان رضایــت کامــل داشــتند
و ســهولتهای نیــز برایشــان در نظــر گرفتــه شــده کــه بابــت آن از
مســووالن ابــراز قــدر دانــی کردنــد.
امــا یافتههــای هیــأت اعزامــی وزارت امــور داخلــه نشــان
میدهــد کــه ســاختامن محبــس متذکــره از لحــاظ امنیتــی در
محــل مناســب موقعیــت نــدارد ،بنــأ رضورت اســت تــا ســاختامن
معیــاری کــه گنجایــش و ظرفیــت بیشــر محبوســین را داشــته
باشــد ســاخته شــود.
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مالقــات بــا منســوبین اناثی ـهی فرماندهــی پولیــس والیــت بلــخ:
بــه تاریــخ  1399/8/21انتخابــات شــورای اناثیــه بــا حضورداشــت
هیــأت متذکــره ،مدیــر حقــوق بــر و 37تــن منســوبین اناثیــه
برگــزار گردیــد.
نخســت ســمومنل شــکرالله همــره ،عضــو هیــأت اعزامــی وزارت
امــور داخلــه ،در مــورد اهمیــت تشــکیل شــوراها ونقــش خانمهــا
در صفــوف نیروهــای پولیــس ملــی وزارت امورداخلــه و همچنــان
مبــارزهی خانمهــا بــا عــرف و عنعنــات و جامعـهی ســنتی صحبــت
منــوده معلومــات ارائــه منودنــد.

ســمونوال سیدشــفیع اللــه ســادات رییــس هیــأت اعزامــی نیــز
در مــورد کــود تشــویقی ،تشــکیل شــورای اناثیــه و کــود ظاهــری
منســوبین اناثیــهی پولیــس معلومــات ارائــه کــرد.
پــس از آن بــر اســاس یــک انتخابــات آزاد و رسی څارمــن صغــرا ،بــه
اکرثیــت آرا بــه حیــث رییــس ،ملــړی څــارن زهــرا ،بــه حیــث معــاون
و دوهــم ســاتنمن لیلــی ،بــه حیــث منشــی شــورای اناثیــه انتخــاب
گردیدنــد.
کنــرول از مرکــز تربیــوی پولیــس والیــت بلــخ :هیــأت اعزامــی وزارت
امورداخلــه بــه تاریــخ 1399/8/22از مرکــز تربیــوی پولیــس بلــخ
دیــدن منــوده و چگونهگــی پــان کاری بخشهــای مختلــف ایــن
مرکــز را مــورد نظــارت و ارزیابــی قــرار دادنــد.
ســمونوال بســم اللــه کریمــی ،معــاون مرکــز تربیــوی پولیــس در مــورد
اهــداف وپــان کاری شــان بــه هیــأت معلومــات ارایــه منــوده ،از کار
و فعالیــت منســوبین انــاث پولیــس در ایــن مرکــز ابــراز قدردانــی
کــرده واطمینــان دادنــد کــه در خدمــت هــم مســلکان قــرار خواهنــد
داشــت.
او تأکیــد کــرد کــه همــکاری همــه جانبــه بــا منســوبین پولیــس اناثیــه
درایــن مرکــز صــورت میگیــرد.
نظــارت و کنــرول از بخشهــای مختلــف قوماندانــی امنیــه
والیــت ســمنگان:
هیــأت موظــف وزارت امــور داخلــه ،به تاریــخ  1399/8/24در ســفری
بــه والیــت ســمنگان از قوماندانــی امنیــه و مدیریــت حقــوق بــر
بازدیــد منــوده و پــان کاری ایــن اداره را مــورد ارزیابــی و کنــرول
قــرار دادنــد.
مســووالن قومندانــی امنیــهی والیــت ســمنگان برنامههــای کاری
شــان را بــرای اعضــای هیــأت رشح دادنــد.
هیــأت مذکــور ،نظارتخان ـهی آن قومندانــی را مــورد کنــرول قــرار
داده و بــا افــرادی کــه درنظارتخانــه تحــت توقــف قــرار داشــتند
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صحبــت منــوده کــه آنهــا از برخــورد مســووالن ابــراز رضایــت
منودنــد.
هیــأت وزارت امــور داخلــه پــس از بررســی و ارزیابــی یــک سلســله
نواقصــات کــه در ژورنالهــای آن وجــود داشــت جهــت بهبــود آن
بــه رسپرســت نظارتخان ـهی رهنامیــی الزم ارائــه کردنــد.
کنــرول از طعــام خانــه و آشــپزخانهی قومندانــی :یافتههــای
هیــأت نشــان میدهــد کــه آشــپزخانه منظــم وپــاک و اعاشــه
مطابــق تابلــوی یومیــه بــرای پرســونل توزیــع میشــود .میــوه
وتــرکاری بــرای  4نفــر جداگانــه بســته بنــدی شــده روی میزهــا
قــرار داشــت .رسبــازان ،ســاتنمنان و افــران در رابطــه بــه اعاشــه
هیــچ شــکایت نداشــتند.
کنــرول از محبــس والیــت ســمنگان :همچنــان هیــأت اعزامــی
وزارت امــور داخلــه ،ازمحبــس مرکــزی والیــت ســمنگان دیــدن
منودنــد .در ایــن محبــس در مجمــوع بــه تعــداد  324زندانــی
ذکــور و انــاث قــرار دارنــد و بــه تعــداد  59طفــل در حجــز بــه رس
میبرنــد ،ازجملــه بــه تعــداد 18تــن آن انــاث کــه دارای  3اطــاق
کــه در هــر اطــاق 5تــا  6نفــر نگهــداری میشــوند .بــه تعــداد8
طفــل همــراه مادرهــای شــان بودوبــاش دارنــد.
محوطـهی آن بــا دیــوار جداگانــه احاطــه شــده اســت .محبوســین
از برخــورد و رفتــار پرســونل محبــس راضــی بودنــد .در محبــس
ذکــور بــه تعــداد  306تــن در دو بــاک نگهــداری میشــوند،
زندانیــان هفتـهی یــک بــار بــا پایوازهــای شــان مالقــات میکننــد
و همچنــان بــرای آنهــا نیــز کــورس تفســیر قــرآن رشیــف و ســواد
آمــوزی ایجــاد شــده اســت .
همچنــان مناینــدهگان محبوســین از رفتــار وبرخــورد پرســونل
محبــس و توزیــع اعاشــه بــه صــورت کامــل ابــراز رضایــت داشــتند.
جلســه بــا منســوبین اناثیـهی قومندانــی امنیــه والیــت ســمنگان:
در جلس ـهای کــه هیــأت اعزامــی وزارت امــور داخلــه بــا  22تــن
منســوبین اناثیــه قومندانــی امنیــه والیــت ســمنگان داشــتند ،در
مــورد حقــوق خانمهــا و اهمیــت نقــش ایــن قــر در تشــکیل
نظــام وهمچنــان در مــورد اهمیــت شــورا و کارکــرد شــورایی اناثیــه
بــه آنهــا معلومــات ارائــه منودنــد.
ســمونوال شــفیع اللــه ســادات رییــس هیــأت اعزامــی ،در مــورد

کودتشــویقی وکــود ظاهــری خانمهــا معلومــات ارائــه منــود.
در ایــن جلســه در مــورد برخــورد مســووالن بــا منســوبین اناثیــه ،از
آنــان ســواالتی مطــرح شــد کــه هم ـه منســوبین از کارکــرد و برخــورد
رییــس شــورا ابــراز رضایــت منودنــد.
در ختــم جلســه بــه اکرثیــت آرا مدیــر حقــوق بــر بــه حیــث ریــس
شــورای پولیــس اناثیــه بــا معــاون و منشــی از طــرف منســوبین اناثیــه
آن قوماندانــی انتخــاب شــدند.
قبــاً بــرای منســوبین اناثیــه کــدام ســاختامن کاری کــه بتوانــد
مشــکالت خانمهــا را از لحــاظ دفاتــر کاری ،اطــاق اســراحت،
تشــنابهای جداگانــه حــل کنــد وجــود نداشــت ،امــا اکنــون بــه اثــر
توجــه شــخص قومانــدان امنیــه ایــن والیــت ،آقــای ســمونوال عبداللــه
گارد ،یــک ســاختامن یــک منزلــه بــرای مدیریــت حقــوق بــر و
مدیریــت حقــوق پولیــس ســاخته شــده کــه بــه زود تریــن فرصــت در
اختیارشــان گذاشــته خواهــد شــد.
البســهی زمســتانی تــا کنــون بــرای منســوبین اکــال نگردیــده
بــود همچنــان نیــاز اســت تــا بــه منظــور ارتقــای ظرفیــت منســوبین
کورسهــای ســاتنمنی ایجــاد و رسبازانــی کــه دارای توانایــی باشــند
بــه مراکــز تعلیمــی معرفــی گردنــد.
بــه اثــر تشــویق مدیــر حقــوق بــر ،بــه تعــداد هشــت تــن اناثیــه
بــه صفــت رسبــاز جــذب و بــه تعــداد پنــج تــن خانمهــا بــا ســطح
تحصیلــی لیســانس بــه کــورس افــری معرفــی شــده اســت.
نتایــج یافتههــای هیــأت اعزامــی :نظــر بــه وضعیــت فعلــی کشــور
جامعــه مــا بــه موجودیــت پولیــس زن اشــد نیازمنــد اســت ،ایجــاب
میمنایــد تــا در حصــهی جلــب وجــذب قــر انــاث ،مســووالن
قوماندانیهــای امنیــه بلــخ و ســمنگان توجــه جــدی مناینــد.
بــرای هــردو نظارتخانــه مــواد البســوی از قبیــل کمپــل ،دوشــک،
روجایــی و بالشــت اکــال گــردد.
حفــظ الصحــه آشــپز خانــه کنــدک حامیــوی قوماندانــی امنیــه والیــت
بلــخ قناعــت بخــش نبــوده ،در حصــه ترمیــم آشــپزخانه و سیســتم
گازی آن اقدامــات الزم صــورت گیــرد.
کمبــود پرســونل در مدیریتهــای حقــوق بــر هــردو قوماندانــی
محســوس اســت در قســمت افزایــش آن توجــه صــورت گیــرد.

تبعیض علیه زنان تنها از طرف مردان
نیست ،بلکه تبعیض علیه زن از طرف زنان
نیز وجود دارد

سال دوم* شماره  * 14قوس 1399

رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان:

مصاحبهکننده :سجیه حسینی

و  99قضیــه آزار و اذیــت میباشــد کــه از ایــن میــان بلنــد
تریــن آن قضایــای لتوکــوب اســت کــه نگرانــی بزرگــی را
بــرای وزارت زنــان ایجــاد کــرده اســت.
آمارهــای موجــود ،نظــر بــه ســال گذشــته کاهــش را نشــان
میدهــد ،امــا در ایــن میــان آمــار قتــل بلنــد اســت .در
ســال گذشــته  72قضیــهی قتــل داشــتیم و امســال بــه
 119قضیــهی قتــل میرســد کــه ناامیــد کننــده اســت.
عامــل اصلــی ایــن هــم وجــود ویــروس کرونــا و قرنطیــن
بــوده اســت.

متهید:
خربنــگار مجلــهی پولیــس زن ،گفتگــوی ویــژهی بــا
رویــا دادرس ،ســخنگوی وزارت امــور زنــان انجام داده
و در نخســت از او پرســیده کــه میــزان خشــونتها
درســال جــاری در مقایســه بــا ســال پــار افزایــش
داشــته یــا کاهــش؟
ج :از  25نوامــر ســال گذشــته تــا  25نوامــر امســال
 7203قضیــهی خشــونت علیــه زنــان از ســوی وزارت
امــور زنــان بــه ثبــت رســیده اســت .نوعیــت قضایــای
خشــونت متفــاوت اســت کــه شــامل ،رضب و شــتم،
قتــل ،فــرار از منــزل و آزار و اذیــت جنســی میشــود .س :در کــدام والیتهــای کشــور میــزان خشــونتها
از ایــن میــان  108قضیــه لتوکــوب 278 ،قضیــه فــرار بلنــد اســت و عامــل اصلــی خشــونتها چــه اســت ،آیــا
از منــزل 59 ،قضیــه تجــاوز جنســی 119 ،قضیــه قتــل در هــر والیــت عامــل فــرق دارد؟
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نیــز در برخــی مــوارد عامــل خشــونت بهشــار میرونــد.
وزارت امــور زنــان در پهلــوی دیگرکارهــا ،روی تطبیــق
قوانیــن منــع خشــونت علیــه زنــان ،طــرح پالیســی بــرای
منــع خشــونت بــرای امــن ســاخنت خانههــا و دفرتهــا بــرای
زنــان کار میکنــد .همچنــان مــا بــرای کاهــش خشــونت
علیــه زنــان ،پالیســیای را طــرح میکنیــم کــه هــدف آن
شــناخت نیازمندیهــای زنــان اســت؛ یعنــی کــه زنــان چــه
نیــاز دارنــد .ایــن پالیس ـیها در تفاهــم بــا ادارات مختلــف
تطبیــق میشــود .در ضمــن مــا یــک تعــداد قوانیــن را
بــاز نگــری کردیــم .مث ـاً قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان
بازنگــری شــده اســت و هــم چنــان فعــا کار روی قانــون
خانــواده جریــان دارد کــه چطــور میتوانیــم خشــونت را از
خانــواده ریشــه کــن کنیــم .چــون یــک نگرانــی ایــن اســت
کــه در حــال حــارض خانــه بــرای شــاری زیــادی از زنــان
امــن نیســت .مــا میخواهیــم بــا تطبیــق قانــون خانــواده،
صمیمــت را دوبــاره بــه خانههــا برگردانیــم .فعــا کار روی
قانــون خانــواده جریــان دارد و در زودتریــن فرصــت نهایــی
و تطبیــق خواهــد شــد.
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ج :نوعیــت قضایــا در کل فــرق دارد؛ قضیـهی قتــل بیشــر
در والیــت رسپــل ،بادغیــس ،غــور ،لوگــر ،کابــل ،بامیــان،
هــرات ،بغــان ،تخــار ،دایکنــدی ،جوزجــان ،فاریــاب،
نیمــروز ،لغــان ،کنــدز ،کاپیســا ،کندهــار و ســمنگان بــه
ثبــترســیده اســت .آمــار خودکشــیها در والیتهــای
بامیــان ،هلمنــد ،رسپــل ،فاریــاب ،غــور و بلــخ اســت
در ضمــن آن مجروحیــت بیشــر در بامیــان ،رسپــل و
غــور میباشــد .بیشــر ایــن قضایــا در مناطــق صــورت
میگیــرد کــه تحــت تســلت طالبــان اســت ،از آن جایــی
کــه مــا دسرتســی در ایــن مناطــق نداریــم مــردان هــم بــه
راحتــی دســت بــه خشــونت میزننــد .شــاری از افــراد
کــه مرتکــب قتــل میشــوند ،پــس از انجــام قتــل بــه گــروه
طالبــان یکجــا میشــوند کــه مــا بــه چنیــن قضیههــا
رســیدهگی کــرده منیتوانیــم.
عوامــل خشــونت علیــه زنــان فقــر ،عــدم خــود کفایــی
زنــان ،گرفــن طویانـهی بــاال متــام اینهــا ســبب خشــونت
میشــود زمانــی کــه یــک خانــواده دخرتشــان را مثــل یــک
جنــس بــه فــروش میرســانند از ای ـنرو مــردان هــم مثــل
ت بــاالی
یــک جنــس بــا او رفتــار میکننــد و انــواع خشــون 
س :بودجــۀ وزارت امــور زنــان در مقایســه بــا کار و پیکار
زنــان انجــام میدهنــد.
کــه ایــن وزارت جهــت بهبــود وضعیــت زندهگــی زنــان
س :طــی ســالهای گذشــته برنامههــای وزارت امــور افغــان انجــام میدهــد ،کافــی اســت؟
زنــان کــه ســبب کاهــش خشــونت شــده ،شــامل کــدام ج :در گذشــته بــه دلیــل ایــن کــه وزارت امــور زنــان یــک
مــوارد بــوده و در کــدام والیتهــا بــه صــورت بهــر وزارت پالیســی ســاز و هامهنــگ کننــده بــود ،بودجــۀ کافی
نداشــت ،امــا شــش مــاه میشــود کــه ایــن وزارت شــکل
تطبیــق شــده اســت؟
ج :وزارت امــور زنــان بــرای جلوگیــری از خشــونت علیــه اجرایــی بــه خــود گرفتــه اســت .بــا ایــن وجــود هــم بودجــه
زنــان ،برنامـهی اطــاع رســانی را برای زنــان و مــردان دارد ،کنونــی کافــی نیســت ،چــون ایــن وزارت بــرای نیمــی از
زیــرا در گذشــته برنامــهی اطــاع رســانی و آگاهیدهــی جمعیــت افغانســتان کار میکنــد ،بنــأ بایــد بودجــه کافــی
بــرای زنــان از حقــوق شــان را داشــتیم کــه ســبب شــد داشــته باشــد ،امــا دیــده میشــود کــه بیشــر بودجــه
آمــار خشــونت بــاال بــرود و در حــال حــارض در کنــار زنــان در بخــش امنیتــی و معــارف بــه مــرف میرســد ،امــا
بــرای مــردان نیــز آگاهــی دهــی میکنیــم ،تــا مــردان بــه بخــش زنــان بودجــه خــاص تــا هنــوز اختصــاص داده
حقــوق زنــان را رعایــت کننــد .بیشــر اوقــات عاملــان دیــن نشــده اســت .بــرای ســال  1400داد خواهــی کردیــم تــا
یــا اشــخاص تاثیرگــذار در منطقــه ویــا هــم ولســواالن را در بتوانیــم یــک بودجــۀ کافــی بــه دســت آوریــم ،تــا بــه صــورت
ورکشــاپها دعــوت میکنیــم ،زیــرا ایــن اشــخاص روی مســتقالنه و بــا دســت پــر کار کنیــم.
مــردم تاثیــر گــذار اســتند .مــا همیشــه حقــوق زن را مطابق
اســام خواســتیم و هیــچ وقــت حقــوق غربــی را خواهــان س :آن گونــه کــه اشــاره کردیــد ،وزارت امــور زنــان
نیســتیم .در چهارچــوکات اســام زنــان حــق تحصیــل و کار اساســأ در گذشــته یــک وزارت پالیســی ســاز بــوده
را دارنــد ،در کنــار آن در بخــش توانمنــد ســازی زنــان از اســت ،چنــد درصــد پالیسـیها و طرحهــای را کــه شــا
لحــاظ مالــی تــاش میکنیــم .کــه ایــن کار را مــا بــرای ارائــه کردیــد ،از طــرف ادارههــای اجرایــی بــه خصــوص
ســال  ۱۴۰۰در نظــر داریــم ،زیــرا وابســتهگی اقتصــادی نهادهــای کــه عملــی ســازی پالیسـیهای شــا بودنــد،
خــود یــک معضــل بــرای زنــان اســت کــه ســبب خشــونت طــرح هایتــان را عملــی کردنــد؟
شــده اســت .رســمهای بــدی کــه در افغانســتان وجــود ج :ســال گذشــته ســه پالیســی نهایــی شــد؛ پالیســی
دارد ،ماننــد پوشــیدن لبــاس قیمتــی و زیــورات قیمتــی حفاظــت از زنــان در رشایــط جنگــی کــه بــا ادارات مختلــف
متــام اینهــا ســبب خشــونت میشــود از ایــنرو عامــل رشیــک شــده و پــان تطبیقــی آن نیــز آمــاده شــده اســت.
خشــونت تنهــا بــه مــردان وابســته نیســت ،بلکــه خــود زنــان بــا ادارت کــه تطبیــق کننــده ای ایــن پالیســیها بودنــد؛

یکســان قضــاوت کــرد ،از طــرف دیگــر مــا منیتوانیــم
فعالیــت متــام انجوهــا را نظــارت کنیــم ،زیــرا انجوهــا
مســتقالنه کارمیکننــد .امــا آنچــه مــا از فعالیــت انجوهــا
انتظــار داشــتیم تاثیــر گــذار نبــوده انــد ،زمانــی میتوانیــم
کارایــی الزم را داشــته باشــیم کــه متــام موسســات تحــت
نظــر وزارت امــور زنــان کار کننــد ،امــا در حــال حــارض
ســخت اســت کــه از متــام موسســات نظارت داشــته باشــیم.
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یــک تفاهــم نامــه امضــا شــده اســت .تــا از تطبیــق
ایــن پالیســیها بــه مــا جوابگــو باشــند .پالیســیها
تطبیــق شــد ،امــا آنچنــان کــه وزارت امــور زنــان انتظــار
داشــت نشــد ،بهخاطریکــه پالیســی کــه ســاخته
شــده بــود ،وزارت بهــر میتوانســت آن را تطبیــق
کنــد .معمــوال پیــش از طــرح پالیســی مــا جامعــه را
نیــاز ســنجی میکنیــم و ســم پوزیمهــا را در زونهــای
مختلــف برگــزار میکنیــم .خواســت و نیــاز زنــان را در
نظــر گرفتــه پالیســی میســازیم ،امــا زمانــی کــه ایــن س :وزارت امــور زنــان واحــد ســوم اداری در بســیاری از
پالیس ـیها بــا تفاهــم بــا ادارت دیگــر تطبیــق میشــود ولســوالیها ندارنــد ،شــا بــه مشــکالت زنــان کــه در آن
مناطــق اســتند چطــور رســیدهگی میکنیــد؟
قناعــت بخــش و مؤثــر نیســتند.
ج :مــا بــه جــای واحدهــای ســومی شــورای زنــان را داریــم
س :موافــق اســتید کــه هنــوز هــم تبعیــض در پهلــوی کــه اعضــای ایــن شــوراها بــه شــکل رضــاکار اســتند .بعضی
خشــونت علیــه زنــان یکــی از چالشهــای جــدی در هایشــان عضویــت نهادهــا را دارنــد .مثــا قضایایــی کــه
در ســطح ولســوالیها اتفــاق میافتــد ،بــه مرکــز منتقــل
برابــر زنــان افغانســتان اســت؟
ج :تنهــا تبعیــض علیــه زن از طــرف مــردان نیســت ،بلکــه میشــوند .مترضریــن خشــونت از طریــق موسســات بــه
تبعیــض زن علیــه زن از طــرف زنــان نیــز وجــود دارد .در مرکــز انتقــال داده میشــوند کــه شــبکههای زنــان اســت
خانوادههــا حتــی بیــن پــر و دخــر تبعیــض وجــود کــه بــا مــا همــکاری دارنــد و زمانــی کــه در یــک والیــت
دارد .در ادارههــا و در نهادهــای تحصیلــی نیــز تبعیــض اتفــاق رخ میدهــد بــا هامهنکــی شــبکه زنــان ایــن رخــداد
را جهــت پیگیــری بــه مرکــز منتقــل میکنیــم.
بــه شــدت جریــان دارد.
در بخــش تحصیلــی بیــن پــر و دخــر درخانوادههــا تقریبــا  27مرکــز حامیــوی در  34والیــت کشــور داریــم
تبعیــض وجــود دارد ،در زمــان همهگیــری ویــروس کــه ایــن مراکــز میتواننــد بــرای زنــان یــک جــای مصئــون
کرونــا ،پــران بــه راحتــی آنالیــن درس میخواننــد ،امــا باشــد .بودجــهی ایــن مراکــز از طریــق موسســات تامیــن
بــرای اکــر دخــر خانمهــا مصــارف درس انرتنــت کــه میشــود ،نظــارت و داراالنشــایی آن را وزارت امــور زنــان بــه
بــه صــورت آنالیــن درس بخواننــد از طــرف خانوادههــای عهــده دارد .مترضریــن کــه جــای بــه زندهگــی نــدارد بــه
شــان داده منیشــد .بــه همیــن گونــه بیــن مــادر و پــدر مراکــز حامیــوی فرســتاده شــده و تــا زمانــی کــه قضایــای
ایــن تبعیــض نیــز وجــود دارد .زیــرا حــرف پــدر بیشــر شــان حــل نشــده در آنجــا نگهــدای میشــوند.
شــنیده میشــود ،اولویــت بــرای پــدر همیشــه داده
میشــود ،امــا بــرای زن چنیــن حــق را منیدهنــد . . .س :رییــس جمهــور غنــی چنــدی پیــش طــرح شــورای
زنــان را ارائــه کــرد ،کار ایــن شــورا بــه کجــا رســید؟
س :وزارت امــور زنــان در راســتای مبــارزه بــا تبعیــض ج :شــورای زنــان بــه حکــم رییــس جمهــور کشــور ایجــاد
علیــه زنــان چــه کارهــای تــا کنــون انجــام داده و چــه شــده و داراالنشــای آن را وزارت امــور زنــان و ادارهی امــور
بــه عهــده دارد .نخســتین نشســت آن در وزارت امــور
بــرای ایــن معضــل اجتامعــی روی دســت دارد؟
ج :مــا بــه دنبــال فراهــم ســازی تبعیــض مثبــت اســتیم زنــان برگــزار شــد .پیشــنهادها ،نظریــات و خواســتهای
و ایــن مشــکل را دولــت منیتوانــد از بیــن بــرد ،بلکــه خانمهــا جمــع آوری شــد و منتطــر نخســتین جلســهی
خــود مــردم نیــز بایــد توجــه کننــد ،تــا ایــن رفتــار تبدیــل رییــس جمهــور هســتیم کــه برگــزار شــود.
بــه فرهنــگ شــود .بــا ایــن وجــود مــا در بخــش مبــارزه هــدف از ایجــاد شــورای زنــان ایــن اســت کــه کارهــا
بــا تبعیــض در زمــان قرنطیــن دادخواهــی زیــاد منودیــم .و فعالیــت کــه بــرای توانمندســازی و مشــارکت زنــان
در کنــار اینهــا مــا همیشــه از زنــان حامیــت کردیــم تــا صــورت میگیــرد تحــت نظــارت ایــن شــورا باشــد ،تــا از
حالــت پراکندهگــی بیــرون شــود .ایــن شــورا تحــت نظــارت
دیــدگاه مــردم در مقابــل زنــان تغییــر کنــد.
شــخص رییــس جمهــور فعالیــت میکنــد .آجنــدای
س :از کارکــرد انجوهــا کــه در بخــش توانمنــد ســازی متــام کارکردهــای کــه در بخــش زنــان صــورت میگیــرد
و داد خواهــی بــرای حقــوق زنــان کار میکننــد ،تحــت نظــر مســتقیم رییــس جمهــور و وزارت امــور زنــان
اســت .هــدف از ایجــاد شــورا ارتقــای ظرفیــت و عملکــرد
وزارت امــور زنــان چقــدر راضــی اســت؟
ج :کارکــرد انجوهــا متفــاوت اســت .در مــورد فعالیــت و مســتقالنهی زنــان در جامعــه میباشــد.
دســت آوردهــای همــهی انجوهــا منیشــود بــه صــورت
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دربرنامهی اختتامیهی کارزار منع خشونت علیه زن تأکید شد؛

آگاهی دهی مؤثر ترین راه ،برای کاهش
خشونت علیه زنان است

پولیس زن
یلدا اچکزی
کارزار ۱۶روزهی منــع خشــونت دربرابــر زن روز پنجشــنبه
(20قــوس) در کابــل پایــان یافــت .ایــن کارزار از ســوی شــبکهی
زنــان افغــان بــه تاریــخ  ۲۵مــاه نومــر در کابــل و چنــد والیــت
دیگــر آغــاز شــد و بــه مــدت ده روز ادامــه داشــت.
در مراســم اختتامیــهی ایــن برنامــه ،کــه مناینــدهگان وزارت
امورزنــان ،حــج و اوقــاف ،اطالعات و فرهنگ و کمیســیون مســتقل
حقــوق بــر افغانســتان رشکــت داشــتند ،ســخرنانان بــر رضورت
مبــارزه در برابــر خشــونت علیــه زنــان افغانســتان تأکیــد کردنــد.
مســووالن شــبکهی زنــان افغــان میگوینــد کــه در کارزار  ۱۶روزه
کــه افــزون بــر پایتخــت در هفــت زون کشــور؛ شــامل ننگرهــار،
مــزار رشیــف ،کندهــار ،پکتیــا ،هــرات ،بامیــان و کنــدز راه انــدازی
شــده بــود ،بــه طریقههــای گونهگــون در مــورد منــع خشــونت بــه
مــردم آگاهیدهــی صــورت گرفــت.
خانــم مــاری اکرمــی ،رییــس اجرایــی شــبکهی زنــان افغــان در
نشســت اختتامیــه ایــن کمپایــن گفــت کــه هــدف از برگــزاری
ایــن برنامــه ،آگاهــی بــه شــهروندان افغانســتان در مــورد کاهــش
خشــونت علیــه زنــان بــوده اســت.
روشــن مشــعل ،معــاون شــبکهی زنــان افغــان در ایــن نشســت
گفــت« :بــه بــاور مــا نــر پیامهــا ،نــر پیامهــای صوتــی ،نــر
بلبوردهــا در آگاهیدهــی ،دادخواهــی و در توجــه مســووالن
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بــه کاهــش خشــونتها و مسوولیتهایشــان مفیــد و مثمــر
میباشــد».
خانــم مشــعل ،همچنــان تأکیــد کــرد »:بــا وجــود پیرشفــت هــای زنــان
افغــان در قســمت مشــارکت سیاســی ،فعالیــت هــای اجتامعی ،رشــد
اقتصــادی ،هنــوز هــم جامعـهی مــا عــاری از خشــونت نیســت ،دلیــل
خشــونت هــا فقــر ،بــی ســوادی و عــدم آگاهــی مــی باشــد».
ایــن نهــاد در اعالمیــهی از حکومــت ،نهادهــای عدلــی و قضایــی،
وزارت امــور داخلــه و ســازمان ملــل متحــد خواســته تــا بــه پروندههــای
خشــونت در برابــر زنــان و مشــکلهای خانوادهگــی آنــان رســیدهگی
شــده و بــا راهانــدازی برنامههــای ملــی زنــان را در رســیدن بــه عدالــت
کمــک کننــد.
آنــان همچنــان خواســتار طــرح و تصویــب قانــون مصوونیــت فعــاالن
حقــوق بــر نیــز شــدند.
در همیــن حــال بیبــی گل غنــی ،بانــوی نخســت کشــور در پیــام کــه
بــه همیــن مناســبت فرســتاده بــود ،انتخــاب نشــدن نامــزد وزیــران زن
را خشــونت در برابــر زنــان عنــوان کــرده اســت.
در پیــام بانــوی نخســت آمــده اســت« :طــوری کــه شــا همــه در
جریــان هســتید کــه هفتــهی گذشــته بــا تبدیــل منــودن شــاری
زیــادی از رای اعتــاد نامــزد وزیــر زن بــه رای باطــل ،پارملــان نــه
تنهــا قانــون را مراعــات ننمــوده ،بلکــه مرتکــب خشــونت علیــه زنــان
نیــز شــد».
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حســینه صافــی ،رسپرســت وزارت امــور زنــان در صحبتهــای
خــود تأکیــد کــرد« :ایــن وزارت در خصــوص از میــان برداشــن
خشــونتها علیــه زنــان بــا هامهنگــی ،انســجام و نظــارت از
کارکردهــا بــرای زنــان ،مؤثریــت و توانمنــدی اقتصــادی زنــان را
محــور فعالیتهــای خویــش قــرار خواهــد داد».
از ســوییهم گــزارش تــازهی نهــاد تحقیقاتــی حقــوق زنــان و
کــودکان نشــان میدهــد کــه  ۲۷درصــد شــهروندان ،قربانیــان
خشــونت علیــه زنــان را مقــر اصلــی خشــونت میداننــد.
ســلطانعلی رحیمــی ،عضــو کمیســیونهای والیتــی منــع
خشــونت علیــه زنــان ،در نشســت «اختتامیــهی کارزار شــانزده
روزهی محــو خشــونت علیــه زنــان» در پیونــد بــه واکنــش مــردم در
مــورد آزار و اذیــت جنســی گفــت کــه  ۲۷درصــد از شــهروندان،
قربانیــان خشــونت علیــه زنــان را مقــر اصلــی خشــونت میداننــد
و حــدود  ۳۰درصــد دیگــر خواســتار مجــازات قربانیــان خشــونت
هســتند.
بــه بــاور آقــای رحیمــی ،بیشتــر شــهروندان کشــور در پیونــد بــه
پروندههــای آزار و اذیــت جنســی ،مخالــف بیرونرفــن زنــان
هســتند.
نرگــس جــال مــرف ،معــاون پــروژهی مشــارکت گفــت ،تاکنــون
 ۲۲۸پرونــدهی آزار و اذیــت از ســوی کمیســیون منــع خشــونت
علیــه زنــان و کــودکان در  ۳۴والیــت ثبــت و بــه آن رســیدهگی
شــده اســت.
بــه گفتــهی بانــو مــرف ،در ســال گذشــته بــه  ۵۵پرونــدهی
ازدواجهــای زیــر ســن و اجبــاری در شــش والیــت از ســوی وزارت
ارشــاد ،حــج و اوقــاف رســیدهگی شــده اســت.
نجــا راحــل ،معــاون انجمــن مســتقل وکالی مدافــع افغانســتان
در ایــن نشســت گفــت ،بــا وجــود اینکــه نهادهــای بســیاری در
راســتای محــو خشــونت علیــه زنــان فعالیــت دارنــد ،امــا همـهروزه
آمــار خشــونت رو بــه افزایــش اســت.
شــاری از اعضــای کمیســیون منــع خشــونت در والیتهــا
و فعــاالن مدنــی ،بــا انتقــاد از عــدم تطبیــق قانــون در
والیتهایشــان تأکیــد کردنــد کــه عــدم تطبیــق قانــون در
بســیاری از والیتهــا ،عــدم ارائ ـهی آمــار دقیــق و عــدم امنیــت از
جملــه بزرگتریــن چالشهــا در کاهــش خشونتهاســت .آنــان

خواهــان توجــه جــدی حکومــت در ایــن بخــش شــدند.
آمــار کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان نشــان میدهــد
کــه از مــاه جنــوری تــا اکتوبــر ســال  ۲۰۲۰در ایــن نهــاد  ۳هــزار و
 ۴۷۷پرونــده خشــونت در برابــر زن ثبــت شــده کــه  ۱هــزار و  ۲۴۱آن
خشــونت فزیکــی اســت.
ایــن کمیســیون میگویــد کــه ایــن رقــم در مقایســه بــه ســال پیــش
حــدود  ۱۱درصــد کاهــش یافتــه کــه دلیــل آن از دیــد ایــن نهــاد،
محدودیــت دسرتســی بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی و گســرش
ویــروس کرونــا اســت.
افغانســتان جامعـهی اســت کــه هنــوز هــم ســنت و عنعنــات کهنــه بــر
فضــای جامعــه حاکــم اســت ،از خانــواده تــا اجتــاع مســائل ســنتی
و کهــن هنــوز هــم از جایــگاه ویــژهی در میــان بســیاری از شــهروندان
کشــور برخــوردار اســت ،ایــن درحالیســت کــه ســنت و عنعنــات
فرســوده امــا حاکــم بــر افکارشــاری از مــردم ،اساســی تریــن عامــل
خشــونت در جامعــه علیــه زنــان پنداشــته میشــود .دلیــل ایــن ادعــا
را میتــوان ایــن گونــه برشــمرد؛ گروههــاي ســنتي و افــرادی کــه بــه
ســنتها بــه عنــوان ارزشهــا و باورهــاي مقــدس میبیننــد ،حضــور
زنــان در بیــرون از خانــه و ســهم مشــارکت ایــن قــر بــرای شــان
غیرقابــل تحمــل اســت.
مســألهی دیگــری کــه عامــل خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان بــه
حســاب میآیــد ،ماهيــت مردســاالر جامعــهی افغانــی اســت. مــرد
جنــس برتــر جامعــهی افغانــی اســت .مــرد تعينيکننــده اســت.
هنوزهــم در بســیاری مــوارد و مســائل تصميــات مهــم از ســوي
مــردان در جامعــه اتخــاذ ميشــود .زن بــه عنــوان يــک جنــس
ضعيــف مطــرح اســت کــه بايــد از تصميــات مــردان پــروي کنــد.
عامــل ســوم خشــونت علیــه زنــان ســطح پايــن آگاهــی مــردان و
حتــا خــود زنــان جامعــه اســت  .ســالها جنــگ منجــر بــه ويــراين
زيرســاختهاي فکــری ،فرهنگــي و آمــوزيش کشــور شــده اســت.
بنــأ بــر ایــن شــهروندان افغانســتان هنــوز هــم بــه آگاهیهــای الزم
در ایــن خصــوص نیــاز بســیار جــدی دارنــد ،از همیــن رو برگــزاری
دادخواهیهــا و کمپاینهــای بــرای کاهــش خشــونت علیــه
زنــان از نیازهــای مــرم جامع ـهی افغانــی بــه حســاب میآیــد و ایــن
سلســله برنامــه بایــد ادامــه یابــد تــا روزی افغانســتان شــاهد کاهــش
چشــمگیر خشــونت علیــه زن باشــد.
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کارمندان دارای معلولیت از مشکالت،
اهداف و آرزوهایشان میگویند
منبع :کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی
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در دوســالهگی ،هــر دو پایــش از اثــر ابتــا بــه بیــاری
پولیــو فلــج میشــود،
امــا امیــدش بــه ادامــهی
زندگــی هیچگاهــی قطــع
منیشــود .مشــری دانــش،
دانشــجوی ماســری در
رشــتهی حقــوق ،مطابــق
بــه طرزالعمــل اســتخدام
اشــخاص دارای معلولیــت
در ادارات خدمــات ملکــی
در ادارهی لــوی ســارنوالی
اســتخدام گردیــده و موفقانــه وظیفــه اجــرا میکنــد.
بانــو دانــش میگویــد کــه معلولیــت ضعــف و ناتوانــی
نیســت و اگــر زمینـهی کار و فعالیــت بــرای اشــخاص دارای
معلولیــت کــه قــر بزرگــی از جامعــه را تشــکیل میدهنــد
فراهــم شــود ،آنــان نیــز بــه پیرشفتهــای زیــادی نایــل
خواهنــد شــد.
«در اوایــل زمانــی کــه تــازه مقرر شــده بــودم ،اکــر همکاران
و مراجعیــن بــه توانایــی و تخصـصام بــاور نداشــتند و فکــر
میکردنــد تقــرریام از رس دلســوزی بــوده اســت ،امــا
وقتــی متوجــه ایــن موضــوع شــدم ،بــا کار و فعالیــت مؤثــر،
ایــن ذهنیــت را تغییــر داده و جایــگاه خــود را بــه عنــوان
یــک کارمنــد موفــق ثابــت کــردم.
بانــو دانــش کــه اکنــون بــه حیث ســارنوال مســلکی ریاســت
مبــارزه بــا خشــونت علیــه زن کار میکنــد ،بــا تخصــص
و اعتــاد بــه نفــس باالیــی کــه دارد بــه جایــگاه و بســت

فعلــی اکتفــا نکــرده و اهــداف بســیار بزرگتــری را دنبــال
میکنــد .او میگویــد کــه یگانــه هدفــش رســیدن بــه
شــورای عالــی لــوی ســارنوالی اســت و تــاش میکنــد
تــا بــه زودتریــن فرصــت بتوانــد عضویــت ایــن شــورا (کــه
باالتریــن مرجــع تصمیمگیــری لــوی ســارنوالی اســت) را
کســب کنــد.
مشــری دانــش در  ۲۳ســالگی و با برخــورداری از معلولیت
جســمی ،اولیــن تجرب ـهی کاری خویــش را بــا تدریــس در
یکــی از مکاتــب دولتــی آغــاز کــرد و ســپس بــا پشــت کار
و عالقهمنــدی زیــاد بــه مســلک ســارنوالی ،از طریــق ســه
فیصــد ســهمیهای کــه مطابــق قانــون بــه اشــخاص دارای
معلولیــت اختصــاص یافتــه بــه ادارهی لــوی ســارنوالی راه
یافتــه اســت.
خاطــره؛ خانــوادهاش را بــه لحــاظ مالــی حامیــت
میکنــد :
خاطــره صافــی نیــز از ناحی ـهی هــر دو پــا دچــار معلولیــت
اســت کــه بــه اجبــار بــا قالــب و عصــا راه م ـیرود .لیکــن
ایــن محدودیــت هیــچگاه
مانــع پیرشفــت وی نشــده
اســت .او پــس از فراغــت از
رشــتهی حقــوق حــاال یکــی
از کارمنــدان ادارهی لــوی
ســارنوالی اســت کــه بــه
حیــث ســارنوال ابتدائیــهی
مبــارزه بــا خشــونت علیــه
زنــان وظیفــه اجــرا میکنــد.

خاطــره میگویــد کــه معلولیــت مانــع و محدودیــت نــه ،بلکه
باعــث پیرشفــت در زندگ ـیاش نیــز شــده اســت .او بــرای
ایــن ادعایــش ایــن گونــه دلیــل میــاورد؛ «در خانــوادهی
مــا دخــران اجــازهی تحصیــل و کار در بیــرون از خانــه را
ندارنــد ،امــا معلولیــت باعــث شــده برایــم اجــازه دهنــد تــا
درس بخوانــم و وظیفــه اجــرا کنــم».
امــا نــگاه و برخــورد همــکاران و مراجعیــن بــا یــک زن دارای
معلولیــت چگونــه اســت و وظیفــهای کــه اجــرا میکنــد
تــا چــه انــدازه بــا رشایــط جســمی او مناســب اســت،
ایــن ســواالت و دغدغههــا بــا ســارنوال صافــی در میــان
گذاشــته میشــود .او بــا متانــت میگویــد کــه نــگاه مثبــت
و منفــی دربارهیشــان وجــود دارد ،ولــی از نظریــات مثبــت
اســتقبال میکنــد و نظریــات منفــی را نادیــده میگیــرد.
خاطــره قصــد دارد در رشــتهی حقــوق ماســری بگیــرد تــا
بــه قــول خــودش بــه پیرشفتهــای بیشتــری نایــل شــود.

بیکاری ،بزرگترین معضل افراد دارای معلولیت
یکــی دیگــر از کســانی کــه از بــدو تولــد از ناحیـهی چشــم
راســت دچــار معلولیــت شــده نیــز بــا تــاش و پشــت کار
زیــاد از رشــتهی حقــوق فــارغ شــده و توانســته از میان ۱۷۰
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دوست دارم کار کنم
احمداللــه راشــد ،زمانــی کــه صنــف اول مکتــب بــود ،در
اثــر انفجــار مایــن دســت راســت و انگشــت دســت چــپ
خــود را از دســت داد.
پــس از ایــن حادثــه،
دوســتان ،آشــنایان و
حتّــا اســتادان راشــد
بــه ایــن بــاور بودنــد کــه
وی بــه دلیــل معلولیــت
دیگــر منیتوانــد شــامل
مکتــب شــود و بــه
آموزشهایــش ادامــه
بدهــد .پــدر راشــد
امــا ناامیــد منیشــود
و دوبــاره او را شــامل
مکتــب میســازد .آقــای راشــد تحصیالتــش را تــا مقطــع
لیســانس ادامــه میدهــد.
راشــد اکنــون بــه حیــث ســارنوال مســلکی در ریاســت
تدقیــق و مطالعــات لــوی ســارنوالی کار میکنــد ،میگویــد
کــه بــرای رســیدن بــه آرزوهــا و اهدافــش تــاش زیــادی
کــرده و هیــچ گاه نگذاشــته اســت کــه موانــع و مصائــب
جلــو موفقیتهــا و پیرشفتهایــش را بگیــرد.
راشــد میگویــد« :دوســت دارم کار کنــم و در هــر پســت و
جایگاهــی بــه مــردم خدمــت کنــم».

رشکتکننــده در یکــی از بس ـتهای لــوی ســارنوالی مقــرر
شــود .او کــه بــه دلیــل تهدیدهــای امنیتــی منیخواهــد
هویتــش افشــا شــود ،از ســایر ادارات میخواهــد تــا بــا
اختصــاص دادن ســهم مشــخص بــرای ایــن قــر ،تعــدادی
از آنــان را جــذب و اســتخدام کننــد.
«بعــد از تــاش فــراوان و تحمــل ســختیها بــرای ادام ـهی
تحصیــل متاســفانه عــدهی زیــادی از ارگان هــای دولتــی
حــارض بــه جــذب و بــه کارگیــری افــراد دارای معلولیــت
در مشــاغل خــود نیســتند و بیــکاری بــه عنــوان بزرگرتیــن
معضــل ایــن قــر جامعــه اســت.
ســهم افــراد دارای معلولیــت در خدمــات ملکــی
بیشتــر شــود
عبدالحبیــب صافــی کــه در ســن سهســالگی بــه دلیــل
بیــاری پولیــو از
ناحیــه پــای چــپ
دچــار معلولیــت شــده،
دانشآموختــهی رشــته
حقــوق اســت و مطابــق
ســهمیهی ســهدرصدی
اســتخدام اشــخاص
دارای معلولیــت در
ادارات خدمــات ملکــی،
از طریــق رقابــت آزاد بــه
حیــث ســارنوال مســلکی
در ریاســت زون غــرب لــوی ســارنوالی کامیاب شــده اســت.
ادارهی لــوی ســارنوالی مطابــق بــه طرزالعمــل اســتخدام
اشــخاص دارای معلولیــت ،هفتــاد تــن از افــراد دارای
معلولیــت را اســتخدام کــرده کــه شــصت مــرد و ده زن
مشــمول آن هســتند .بــر اســاس آمــاری کــه ادارهی لــوی
ســارنوالی ارایــه کــرده از مجمــوع هفتــاد تــن ،چهــل تــن
آنــان در مرکــز و ســی تــن نیــز در والیــات جــذب شــدهاند.
کمیســیون مســتقل اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی
مطابــق مــاده بیســت و دوم قانــون حقــوق و امتیــازات
معلولیــن ،طرزالعمــل اســتخدام اشــخاص دارای معلولیــت
در ادارات خدمــات ملکــی را تنظیــم منــوده کــه بــر اســاس
آن هــر ادارهی اســتخدامکننده مکلــف اســت ســهفیصد
از بســتهای خویــش را جهــت اســتخدام افــراد دارای
معلولیــت اختصــاص دهنــد.
همچنــان بــر بنیــاد ایــن طــرز العمــل ،در صورتــی کــه
رقابــت جهــت اســتخدام بیــن اشــخاص دارای معلولیــت
و افــراد غیــر معلــول باشــد ،کمیتــهی امتحانــات مکلــف
اســت تــا بــرای معلولیــن واجــد رشایــط در بسـتهای ســوم
و چهــارم ،پنــج منــرهی امتیــازی و بــرای بس ـتهای اول و
دوم ســه منــرهی امتیــازی در نظــر بگیــرد.
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نخســتین جشــنوارهی ملــی فیلــم الجــورد کــه بــه مــدت ده روز بــه
ابتــکار ریاســت افغانفیلــم در کابــل گشــایش یافتــه بــود ،دوشــنبه
(دهــم قــوس) بــا معرفــی بهرتینهــای ســینامی کشــور پایــان یافــت.
مراســم پایانــی ایــن جشــنواره شــام بــا حضــور صدهــا ســینامگر،
فیلمســاز ،هرنمنــد ،مقامهــای دولتــی و فرهنگیــان کشــور در کابــل
برگــزار شــد .شــش حلقــه فیلــم در بخشهــای داســتانی بلنــد و
کوتــاه ،مســتند بلنــد و کوتــاه ،مســتند تلویزیونــی و انیمیشــن عنــوان
بهرتیــن اثرهــای ســینامیی کشــور را در ایــن جشــنواره کســب کردنــد.
فیلــم بلنــد داســتانی «ســیبی از بهشــت» از داوود وهــاب ،مســتند
بلنــد «مــرغ طوفــان» از گرگومیــش پرودکشــن ،مســتند تلویزیونــی
«قندهــار» از شــبکهی تلویزیونــی متــدن ،مســتند کوتــاه «شــیخک»
از نســیم ســیامک ،فیلــم کوتــاه «حبیبــه» از معصومــه رضایــی و
انیمیشــن «نوارهــا» از الجــورد حقیقــی بــه عنــوان بهرتینهــای
ســینامیی در جشــنوارهی فیلــم الجــورد گزینــش شــدند .ایــن اثرهــای
ســینامیی در جمــع  ۵۵فیلــم ،مســتند و انیمیشــنی شــامل بودنــد
کــه در ایــن جشــنواره بــرای کســب جایــگاه بهرتیــن اثــر ســینامیی
کشــور بــه رقابــت پرداختنــد.
همچنــان چهــارده ســینامگر و فیلمســاز کشــور در بخشهــای
کارگردانــی ،تهیهکنندهگــی ،فیلمنامهنویســی ،فیلمبــرداری،
طراحــی صحنــه ،لبــاس و چهــره و بازیگــری نقــش اول مــرد ،زن و
کــودک در ایــن جشــنواره بــا دریافــت لوحهــای زریــن الجــورد ،مــورد
تقدیــر قــرار گرفتنــد.
در پنــج دهــهی گذشــته ایــن نخســتین بــاری اســت کــه یــک
جشــنوارهی ســینامیی باشــکوه از ســوی حکومــت راهانــدازی شــده
اســت .صحــرا کریمــی ،رییــس افغانفیلــم میگویــد کــه برگــزاری
ایــن جشــنواره ســینامگران کشــور را تشــویق میکنــد تــا فیلمهــای
بهــری تهیــه کننــد .قــرار اســت ایــن جشــنواره از ایــن پــس همهســاله
برگــزار شــود.
مراســم پایانــی جشــنوارهی ملــی فیلــم الجــورد چگونــه برگــزار
شــد؟
گردانندهگــی مراســم پایانــی جشــنوارهی ملــی فیلــم الجــورد بــر

عهــدهی زنــان ،ترشیفــات خاصــی در درون و بیــرون محــل برگــزاری
ایــن جشــنواره بــه کار گرفتــه شــده بــود و نورپــردازی و موســیقی آرام
فضــای جشــنواره را بــه یــک جشــن رویایــی شــبیه ســاخته بــود.
شــار زیــادی از ســینامگران ،هرنمنــدان ،فرهنگیــان و چهرههــای
سیاســی در ایــن جشــنواره حضــور داشــتند .جشــنوارهی ملــی فیلــم
الجــورد از اول قــوس الــی دهــم قــوس ادامــه داشــت ،فیلمهــای
گزینــش شــده در ایــن جشــنواره در نُــه محــل مختلــف شــهر کابــل
بــه منایــش درآمدنــد .ایــن جشــنواره نخســتین ابتــکار دولتــی بــرای
برگــزاری جشــنوارههای ســینامیی در جریــان چهــار دهـهی اخیــر در
کشــور تلقــی میشــود.
نگاهی به سینامی افغانستان
ســینامها در اوایــل صــدهی چهاردهــم خورشــیدی راهشــان را در
افغانســتان بــاز کردنــد و بــه تدریــج در دهــهی چهــل خورشــیدی
دوران رشــد خــود را تجربــه کردنــد .بــر اســاس معلومــات
دانشنامــهی «آریانــا» بیشتریــن ســینامها و مکانهــای فرهنگــی
در کشــور در دهــهی چهــل خورشــیدی کــه «دهــهی دموکراســی»
نیــز نامیــده میشــود ،ســاخته شــدند .صحــرا کریمــی ،رییــس
کنونــی افغانفیلــم میگویــد کــه حــدود  ۳۸ســینام هماکنــون در
ســطح کشــور وجــود دارنــد کــه آخریــن ســاختامنهای ایــن بناهــای
فرهنگــی دســتکم چهــار دهــه پیــش ســاخته شــدهاند.
ســینامهای افغانســتان باوجــود رشــد چشــمگیری کــه در دهــهی
چهــل داشــتند ،در چهــار دهــهی گذشــته دوران رکــود را ســپری
کردهانــد .از میــان  ۳۸ســینامیی کــه در ســطح کشــور وجــود دارنــد،
هماکنــون تنهــا دو ســینام در کابــل عمــاً فعــال هســتند و بیــر
ایــن مکانهــای فرهنگــی ویــران یــا بــه محــل تجمــع معتــادان
مــواد مخــدر بــدل شــدهاند .در دو ده ـهی گذشــته کــه افغانســتان
مرحلــهی رشــد و بالندهگــی را طــی کــرده اســت ،ســینامها توجــه
دولــت و نهادهــای خارجــی را بــه خــود جلــب نکــرده و ویرانــی ایــن
مکانهــای فرهنگــی ادامــه یافتــه اســت.
صحــرا کریمــی ،رییــس افغانفیلــم میگویــد در صورتــی کــه
مدیریــت ایــن ســینامها بــه افغانفیلــم واگــذار شــود ،امــکان بهبــود
وضعیــت ســینامها در کشــور وجــود دارد.
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